
ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG Iô°ûf

ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d áeÓ°S ácô°T

 (Ω2006/10/09 ≥aGƒŸG) `g1427/09/16 ïjQÉJh (233) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôbh (Ω2006/10/11 ≥aGƒŸG) `g1427/09/18 ïjQÉJh 60 /Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T »g ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d áeÓ°S ácô°T
. IóL áæjóe πé°ùH É¡∏«é°ùJ ”h (Ω2007/05/23 ≥aGƒŸG) `g 1428/05/06 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdG (4030169661) ºbQ …QÉŒ πé°ùHh

 ¿ÉàFÉe (250^000^000) ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ íÑ°ü«d %150 áÑ°ùæH ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ ‘ IOÉjR πã“ ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY óMGƒdG º¡°ù∏d ∫ÉjQ Iô°ûY (10) ≠∏Ñj QGó°UEG ô©°ùH kÉjOÉY kÉª¡°S ¿ƒ«∏e ô°ûY á°ùªN (15^000^000) ìôW
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh

(Ω2015/07/06 ≥aGƒŸG) ``g1436/09/19 Ωƒj øe  :≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe

(Ω2015/ 07/15 ≥aGƒŸG) `g1436/09/28 Ωƒj ≈dEG   

(Ω2015/07/26 ≥aGƒŸG) `g1436/10/10 Ωƒj øe  :á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe

(Ω2015/07/28 ≥aGƒŸG) `g1436/10/12 Ωƒj ≈dEG   

 ÖLƒÃ  áªgÉ°ùe  ácô°ûc  (záeÓ°S{  hCG  zácô°ûdGz`H  ó©H  Éª«a  É¡«dG  QÉ°ûjh)  ÊhÉ©àdG  ÚeCÉà∏d  áeÓ°S  ácô°T  â°ù°SCÉJ
 (233) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôbh (Ω2006/10/11 ≥aGƒŸG) `g1427/09/18 ïjQÉJh 60 / Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG
 ïjQÉJh  (1/870)  ºbQ  QÉªãà°SÓd  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ¢ü«NôJh  (Ω2006/10/09  ≥aGƒŸG)  `g1427/09/16  ïjQÉJh
 ¢VÉjôdG  áæjóe  øe  QOÉ°üdG  (4030169661)  ºbQ  …QÉŒ  πé°ùHh  (Ω2005/10/15  ≥aGƒŸG)  `g1426/09/13
  ‹É◊G ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ ≠∏Ñjh .IóL áæjóe πé°ùH É¡∏«é°ùJ ”h (Ω2007/05/23 ≥aGƒŸG) `g 1428/05/06 ïjQÉàH
 á«ª°SG áª«≤H …OÉY º¡°S ÚjÓe Iô°ûY (10^000^000) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉe (100^000^000)
 `H É¡©«ªL ≈dEGh z‹ÉM º¡°ùH{ É¡æe πc ≈dEG QÉ°ûjh) óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób πeÉµdÉH áYƒaóe
 ÌcCG hCG %5 áÑ°ùf ¿ƒµ∏Á ácô°ûdG ‘ QÉÑc ÚªgÉ°ùe óLƒj ’ ,(zIô°ûædG{) Iô°ûædG √òg ïjQÉJ ≈àMh .(zá«dÉ◊G º¡°SC’G{

 .ácô°ûdG º¡°SCG øe (%30) ∂∏“ »àdG ÚeCÉà∏d á«Hô©dG á«eÓ°SE’G ácô°ûdG AÉæãà°SÉH É¡ª¡°SCG øe

 øe  ácô°ûdG  ∫Éª°SCGQ  IOÉjõH  (Ω2014/06/12  ≥aGƒŸG)  `g1435/08/14  ïjQÉàH  ácô°ûdG  IQGOEG  ¢ù∏›  ≈°UhCG  óbh
 ∫ƒ°ü◊G  ó©H  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  ¿ƒ«∏e  ¿ƒ°ùªNh  ¿ÉàFÉe  (250^000^000)  ≈dEG  ∫ÉjQ  ¿ƒ«∏e  áFÉe  (100^000^000)
 `g1435/12/01 ïjQÉJh (351000147528) ºbQ ó≤ædG á°ù°SDƒe ÜÉ£N ÖLƒÃh .áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y

.∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjõH ó≤ædG á°ù°SDƒe øe á«FÉ¡ædG á≤aGƒŸG ≈∏Y ácô°ûdG â∏°üM ,(Ω2014/09/25 ≥aGƒŸG)

 ∫Éª°SCGQ IOÉjR ≈∏Y ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh (Ω2015/06/30 ≥aGƒŸG) `g1436/09/13 ïjQÉJ ‘h
 ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG πãªàjh .(zájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG{) ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ∫ÓN øe ácô°ûdG
 ìôW ô©°ùH (zájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG{ hCG zIójó÷G º¡°SC’G{) kGójóL kÉª¡°S ¿ƒ«∏e ô°ûY á°ùªN (15^000^000) ìôW
 (100^000^000) øe ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ IOÉjõd ∂dPh (zìô£dG ô©°S{) óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ Iô°ûY (10) ≠∏Ñj
 (25^000^000) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh ÚàFÉe (250^000^000) ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉe

.óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQGó≤e á«ª°SG áª«≤H …OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á°ùªN

 ¥ƒ≤M{ `H á©ªà›h zájƒdhC’G ≥M{ `H IOôØæe É¡«dEG QÉ°ûjh) ∫hGóà∏d á∏HÉb á«dÉe ¥GQhCÉc ájƒdhC’G ¥ƒ≤M QGó°UEG ºàj ±ƒ°S
 ÒZ  áeÉ©dG  á«©ª÷G  OÉ≤©fG  Ωƒj  ∫hGóJ  IÎa  ájÉ¡æH  Éªc  ácô°ûdG  »ªgÉ°ùe  πé°ùH  øjó«≤ŸG  ÚªgÉ°ùª∏d  (zájƒdhC’G
 ºgÉ°ùŸG{  `H  º¡æe  πc  ≈dEG  QÉ°ûjh)  (zá«≤MC’G  ïjQÉJ{)  (Ω2015/06/30  ≥aGƒŸG)  `g1436/09/13  ïjQÉàH  ájOÉ©dG
 Úeƒj ∫ÓN øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ßaÉfi ‘ ¥ƒ≤◊G ∂∏J ´OƒJ ¿CG ≈∏Y (zøjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG{ `H kÉ©«ªL º¡«dEGh zó«≤ŸG
 ‘ ÜÉààc’G á«≤MCG ¬∏eÉ◊ ≥M πc »£©jh . ácô°ûdG º¡°SCG øe º¡°S (1) πµd ≥M (1^50) Oó©H á«≤MC’G ïjQÉJ øe

.ìô£dG ô©°ùH ójóL óMGh º¡°S

 á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh
 ôªà°ùJh ,(Ω2015/07/06 ≥aGƒŸG) `g1436/09/19 ÚæKE’G Ωƒj øe IÎØdG ∫ÓN (z¥ƒ°ùdG{ hCG z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG

.(z∫hGóàdG IÎa{) (Ω2015/07/15 ≥aGƒŸG) `g1436/09/28 AÉ©HQC’G Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ≈àM

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

 Ωƒj ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2015/07/06 ≥aGƒŸG) `g1436/09/19 ÚæKE’G Ωƒj CGóÑJ :≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe  (1)
 ÚªgÉ°ùª∏d  É¡dÓN ìÉàjh ,(z≈dhC’G  ÜÉààc’G á∏Môe{) (Ω2015/07/15 ≥aGƒŸG) `g1436/09/28 AÉ©HQC’G
 ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY OhóM ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ‘ (kÉ«FõL hCG kÉ«∏c) ÜÉààc’G ‘ º¡≤M á°SQÉ‡ §≤a øjó«≤ŸG
 ÜÉààc’G ≈∏Y §≤a á≤aGƒŸG ºàJ ±ƒ°Sh ,ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG ó©H º¡¶aÉfi ‘ É¡YGójEG ” »àdG
 .∫hGóàdG IÎa ájÉ¡f óæY á¶ØëŸG ‘ IOƒLƒŸG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY ÖLƒÃ á≤ëà°ùŸG Iójó÷G º¡°SC’G øe Oó©H
 øe øjôªãà°ùŸG áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d øµÁ »àdGh ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ IÎa ™e  á∏MôŸG √òg øeGõàJh

.ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ É¡dÓN OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG

 ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2015/07/26 ≥aGƒŸG) `g1436/10/10 óMC’G Ωƒj CGóÑJ :á«fÉãdG  :á«fÉãdG  ÜÉààc’G á∏MôŸG  (2)
 É¡dÓN íª°ùjh ,(zá«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe{) (Ω2015/07/28 ≥aGƒŸG) `g1436/10/12 AÉKÓãdG Ωƒj ájÉ¡f
 OGôaC’Gh  äÉ°ù°SDƒŸG  øe øjôªãà°ùŸG  áeÉY hCG  øjó«≤ŸG  ÚªgÉ°ùŸG  øe GƒfÉc  kAGƒ°S  ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M á∏ªM ™«ª÷
 kÉ©«ªL º¡«dEGh z≥ëà°ùŸG ¢üî°ûdG{ `H º¡æe πc ≈dEG QÉ°ûjh) ∫hGóàdG IÎa ∫ÓN ájƒdhC’G ¥ƒ≤M AGô°ûH GƒeÉb ø‡

 .á∏MôŸG √òg ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ øµÁ ’h .ÜÉààc’G ‘ º¡≤M á°SQÉªÃ (zÚ≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TC’G{ `H

 ‘ IQƒcòŸG áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa …CG iód á«fÉãdGh ≈dhC’G Úà∏MôŸG Óc ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W êPÉ‰ ôaƒàà°Sh
.(záª∏à°ùŸG äÉ¡÷G{) Iô°ûædG √òg øe (ì) áëØ°üdG

 ≈∏Y  ìô£J  ±ƒ°ùa  ,á«fÉãdGh  ≈dhC’G  Úà∏MôŸG  ‘  (zá«≤ÑàŸG  º¡°SC’G{)  É¡«a  ÜÉààc’G  ºàj  ⁄  º¡°SCG  ≈≤ÑJ  ∫ÉM  ‘
 ájQÉªãà°S’G  äÉ°ù°SDƒŸG  ∂∏J  Ωƒ≤J  ¿CG  ≈∏Y  ,(zájQÉªãà°S’G  äÉ°ù°SDƒŸG{)  »°ù°SDƒŸG  ™HÉ£dG  …hP  øjôªãà°ùŸG  øe  OóY
 óMC’G Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG øe kAGóàHG ¢Vhô©dG √òg ∫ÉÑ≤à°SG ºà«°Sh .á«≤ÑàŸG º¡°SCÓd AGô°T ¢VhôY Ëó≤àH
 `g1436/10/18 ïjQÉàH ‹ÉàdG Ωƒ«dG øe kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ≈àMh (Ω2015/08/02 ≥aGƒŸG) `g1436/10/17
 á«≤ÑàŸG  º¡°SC’G  ¢ü«°üîJ  ºà«°Sh  .(z»≤ÑàŸG  ìô£dG{)  `H  ìô£dG  Gòg  ≈dEG  QÉ°ûjh  .(Ω2015/08/03  ≥aGƒŸG)
 äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y Ö°SÉæàdÉH º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºàj ¿CG ≈∏Y πbC’Éa πbC’G ºK ≈∏YC’G ¢Vô©dG äGP ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒª∏d
 É¡à∏eÉ©eh  á«≤ÑàŸG  º¡°SC’G  ≈dEG  É¡àaÉ°VEG  ºà«°ùa  º¡°SC’G  Qƒ°ùµd  áÑ°ùædÉH  ÉeCG  .¢Vô©dG  ¢ùØf  Ωó≤J  »àdG  ájQÉªãà°S’G
 á«≤ÑàŸG  º¡°SC’G  ™«H  äÓ°üëàe »bÉH  ™jRƒJh  ácô°û∏d  á«≤ÑàŸG  º¡°SC’G  ìôW ô©°S ‹ÉªLEG  ójó°ùJ  ºàj  ±ƒ°Sh .πãŸÉH
 `g1436/11/01 Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ ¬≤ëà°ùj Ée Ö°ùM πc É¡«≤ëà°ùe ≈∏Y (ìô£dG ô©°S ió©àj ÉÃ) º¡°SC’G Qƒ°ùch

.(Ω2015/08/16 ≥aGƒŸG)

 á«£¨J ó¡©àŸ º¡°SC’G √òg ¢ü«°üîJ ºàj ±ƒ°ùa ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG πÑb øe √GÎ°ûe ÒZ º¡°SCG OƒLh ∫ÉM ‘h
 ó¡©àdG ” Éªc .(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°Tz21  º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a) ìô£dG ô©°ùH É¡FGô°ûH Ωƒ≤j ±ƒ°S …òdG ÜÉààc’G
 ó©H  .(zÜÉààc’G  á«£¨àH  ó¡©àdG{  16 º°ù≤dG  ™LGQ  kÓ°†a) á«dÉŸG  »∏gC’G  ácô°T  πÑb  øe ÜÉààcÓd á∏eÉµdG  á«£¨àdÉH
 ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh »àFÉe (250^000^000) ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ íÑ°ü«°S ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG
 õjõ©àd »°ù«FQ πµ°ûH ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U ΩGóîà°SG ºà«°Sh .º¡°S ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á°ùªN (25^000^000)
 ¢ü«°üîàdG  á«∏ªY øY ¿ÓYE’G  ºà«°Sh  .(zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{  11 º°ù≤dG  ™LGQ kÓ°†a) IAÓŸG ¢ûeÉg
 kÓ°†a) (z¢ü«°üîàdG ïjQÉJ{) (Ω2015/08/04 ≥aGƒŸG) `g1436/10/19 AÉKÓãdG Ωƒj √É°übCG  óYƒe ‘ á«FÉ¡ædG

 .(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ 17 º°ù≤dG ™LGQ

 Iójó÷G  º¡°SC’G  ¿ƒµà°Sh  .á«∏«°†ØJ  ¥ƒ≤M  ¬∏eÉ◊  º¡°S  …CG  »£©j  ’h  ,IóMGh  áÄa  øe  ácô°ûdG  º¡°SCG  ™«ªL  ¿EG
 ≥ëjh  ,óMGh  äƒ°U  ‘  ≥◊G  ¬∏eÉ◊  º¡°S  πc  »£©jh  .áªFÉ≤dG  º¡°SCÓd  kÉeÉ“  ájhÉ°ùeh  πeÉµdÉH  áª«≤dG  áYƒaóe
 ÚªgÉ°ùª∏d  áeÉ©dG  á«©ª÷G äÉYÉªàLG  Qƒ°†M º¡°S  øjô°ûY (20) øY π≤j  ’  Ée  ∂∏Á (zºgÉ°ùŸG{)  ºgÉ°ùe  πµd
 øYh ÉgQGó°UEG ïjQÉJ òæe ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG Iójó÷G º¡°SC’G ≥ëà°ùà°Sh .É¡«a âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG á«©ª÷G{)
 .(zIôWÉîŸG πeGƒY{ 2 º°ù≤dGh zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ 8 º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a) äóLh ¿EG É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG
 ïjQÉàH (z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°S ÚjÓe á©HQCG (4^000^000) OóY âLQOCG ¿CG ácô°û∏d ≥Ñ°S óbh
 ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ øe %60 ¬àÑ°ùf ÉÃ ¿ƒ°ù°SDƒŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG ÖààcG å«M ,(Ω2007/05/23 ≥aGƒŸG) `g1428/05/07
 óbh .∫hGóJ ‘ ácô°û∏d áªFÉ≤dG º¡°SC’G ∫hGóJ kÉ«dÉM ºàjh . ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ øe %40 ¬àÑ°ùf Ée ìôW ”h
 ”h  É¡LGQOEG ∫ƒÑbh º¡°SC’G π«é°ùàd (záÄ«¡dG{) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J
 á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .äÉÑ∏£àŸG áaÉµH AÉaƒdG
 áµ∏ªŸG  »æWGƒŸ  íª°ùoj  ±ƒ°Sh  .(zÚÑààµª∏d  áª¡e  ïjQGƒJ{  ™LGQ  kÓ°†a)  ¢†FÉØdG  qOQh  Iójó÷G  º¡°SC’G  ¢ü«°üîJ
 QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°û∏dh è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒeh É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 (ádOÉÑŸG  äÉ«bÉØJG  ∫ÓN  øe)  áµ∏ªŸG  êQÉN  ÖfÉLC’G  øjôªãà°ùª∏dh  á«é«∏ÿG  äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉcô°ûdGh  ájOƒ©°ùdG
 QÉ©°TEG{ º°ùb á°SGQOh πeÉµdÉH Iô°ûædG √òg IAGôb »¨Ñæj .¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJh É¡LGQOEG ó©H Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH
 QÉªãà°S’ÉH QGôb …CG PÉîJG πÑb Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG π nÑ pb øe ájÉæ©H É¡«a øjOQGƒdG zIôWÉîŸG πeGƒY{ 2 º°ù≤dGh zΩÉg

.Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘

 ºgDhÉª°SG 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 âeó ob äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
 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› (`g) áëØ°üdG ≈∏Y
 ¿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 ¿CG
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إشعار هام
حتتوي هذه الن�سرة تفا�سيل كاملة عن املعلومات املتعلقة بال�سركة واأ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب. وعند التقدم بطلب لالكتتاب يف الأ�سهم املطروحة، �سيعامل 
اأو  اأن طلباتهم ت�ستند على املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة والتي ميكن احل�سول على ن�سخ منها من املقر الرئي�سي لل�سركة ومن مدير الكتتاب  اأ�سا�س  امل�ستثمرين على 
اجلهات امل�ستلمة اأو من خالل زيارة املوقع الإلكرتوين لل�سركة )www.salama.com.sa( اأو مو مرحلتني وهما: قع الهيئة )www.cma.org.sa( اأو موقع �سركة الأهلي 

.)www.ncbc.com( املالية

وقد قامت ال�سركة بتعيني �سركة الأهلي املالية كم�ست�سار مايل )»امل�ست�سار املايل«( ومديرًا لالكتتاب )»مدير الكتتاب«( ومتعهدًا منفردًا لتغطية الكتتاب )»متعهد التغطية«( 
فيما يتعلق بطرح اأ�سهم حقوق الأولوية لزيادة راأ�سمال ال�سركة مبوجب هذه الن�سرة.

كما حتتوي هذه الن�سرة على تفا�سيل مت تقدميها وفق متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن الهيئة مبوجب القرار رقم 3-11-2004 ال�سادر بتاريخ 1425/08/20هـ 
)املوافق 2004/10/04م( واملعدل بقرار جمل�س الهيئة رقم 1-36-2012 ال�سادر بتاريخ 1434/01/11هـ )املوافق 2012/110/25م( )»قواعد الت�سجيل والإدراج«(. ويتحمل 
اأع�ساء جمل�س الإدارة الواردة اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )هـ( جمتمعني ومنفردين كامل امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة. ويوؤكدون بح�سب علمهم واعتقادهم، 
بعد اإجراء جميع الدرا�سات املمكنة واإلى احلد املعقول، اأنه ل توجد اأي وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها يف الن�سرة اإلى جعل اأي اإفادة واردة فيها م�سللة. ول تتحمل 
الهيئة ول ال�سوق املالية ال�سعودية تداول اأي م�سوؤولية عن حمتويات هذه الن�سرة، ول تعطيان اأي تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو اكتمالها، وتخليان نف�سيهما �سراحًة من اأي م�سوؤولية 

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

على الرغم من اأن ال�سركة قامت بالتحريات املعقولة للتاأكد من دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة يف تاريخ اإ�سدارها، اإل اأن جزءًا كبريًا من املعلومات الواردة عن ال�سوق 
والقطاع اللذين تعمل فيهما ال�سركة مت احل�سول عليها من م�سادر خارجية، ومع اأنه ل يوجد لدى ال�سركة اأو اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو �سركة الأهلي املالية اأو اأي من امل�ست�سارين 
)»امل�ست�سارون«( الواردة اأ�سمائهم يف ال�سفحتني )و( و )ز( من هذه الن�سرة اأي �سبب لالعتقاد باأن املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع حتتوي على معلومات غري دقيقة 

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

اإن املعلومات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة كما هي يف تاريخ اإ�سدارها عر�سة للتغيري، ول�سيما اأن الو�سع املايل لل�سركة وقيمة الأ�سهم ميكن اأن تتاأثر ب�سورة �سلبية باأية تطورات 
م�ستقبلية مثل عوامل الت�سخم ومعدلت الفائدة وال�سرائب وغريها من العوامل القت�سادية وال�سيا�سية اخلارجة عن نطاق �سيطرة ال�سركة . ول يجب اعتبار هذه الن�سرة اأو 
اأي ات�سالت �سفهية اأو كتابية متعلقة بالأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب العام اأو لن يتم تف�سري ذلك اأو العتماد عليه باأي �سكل من الأ�سكال على اأنه وعد اأو اإقرار بتحقيق 

من النتائج اأو الإيرادات اأو الأحداث امل�ستقبلية لل�سركة.

ول يجوز اعتبار هذه الن�سرة مبثابة تو�سية من جانب ال�سركة اأو اأي من م�ست�ساريها للم�ساركة يف عملية الكتتاب. وتعترب املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة ذات طبيعة عامة 
اأو الحتياجات ال�ستثمارية اخلا�سة. ويتحمل كل م�ستلم لهذه الن�سرة، وقبل اتخاذ قرار  اأو الو�سع املايل  اإعدادها بدون الأخذ يف العتبار الأهداف ال�ستثمارية الفردية  مت 
ال�ستثمار، م�سوؤولية احل�سول على ا�ست�سارة مهنية م�ستقلة من م�ست�ساري مايل مرخ�س له من قبل هيئة ال�سوق املالية بخ�سو�س الكتتاب لتقييم مدى مالئمة فر�سة ال�ستثمار 

واملعلومات الواردة يف هذه الن�سرة لالأهداف والأو�ساع والحتياجات املالية اخلا�سة به.

�سيكون الكتتاب للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد خالل الفرتة من يوم 1436/09/19هـ )املوافق 2015/07/06م( وت�ستمر حتى نهاية تداول يوم 
1436/10/12هـ )املوافق 2015/07/28م(. على اأن يتم الكتتاب بالأ�سهم اجلديدة على مرحلتني وهما:

املرحلة الأولى: تبداأ يوم 1436/09/19هـ )املوافق 2015/07/06م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم 1436/09/28هـ )املوافق 2015/07/15م( )»مرحلة الكتتاب الأولى«(،  )اأ( 
ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم بالكتتاب )كليًا اأو جزئيًا( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد 
اجلمعية العامة غري العادية. و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة 
التداول. وتتزامن مرحلة الكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية، والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد خاللها تداول حقوق الأولوية.

املرحلة الثانية: تبداأ يوم 1436/10/10هـ )املوافق 2015/07/26م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم 1436/10/12هـ )املوافق 2015/07/28م( )»مرحلة الكتتاب الثانية«(،  )ب( 
وُي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية، �سواًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول )وي�سار اإليهم جمتمعني بـ »الأ�سخا�س 

امل�ستحقني« ومنفردين بـ«ال�سخ�س امل�ستحق«( مبمار�سة حقهم بالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة. ول ميكن تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة.

ويف حال تبقى اأ�سهم مل يتم الكتتاب فيها )»الأ�سهم املتبقية«( يف املرحلتني الأولى والثانية بالإ�سافة اإلى ك�سور الأ�سهم )اإن وجدت(، ف�سوف ُتطرح على عدد من امل�ستثمرين ذوي 
الطابع املوؤ�س�سي )»املوؤ�س�سات ال�ستثمارية«( على اأن تقوم تلك املوؤ�س�سات ال�ستثمارية بتقدمي عرو�س �سراء الأ�سهم املتبقية، و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�س ابتداًء من ال�ساعة 
10:00 �سباحًا يوم 1436/10/17هـ )املوافق 2015/08/02م( وحتى ال�ساعة 10:00 �سباحًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/10/18هـ )املوافق 2015/08/03م( وي�سار اإلى 
هذا الطرح بـ )»الطرح املتبقي«(. و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية ذات العر�س الأعلى ثم الأقل فالأقل، على اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم بالتنا�سب على 
املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س. و�سوف يكون �سعر الكتتاب بالأ�سهم اجلديدة التي مل يكتتب بها يف هذه الفرتة بحد اأدنى �سعر الطرح. واإذا كان �سعر بيع الأ�سهم 
غري املكتتب بها اأعلى من �سعر الطرح يوزع الفرق )اإن وجد( كتعوي�س حلملة حقوق الأولية الذين مل يقوموا بالكتتاب بحقوقهم بن�سبة ما ميلكونه من حقوق،  و�ستوزع هذه املبالغ  

على م�ستحقيها كاًل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد اأق�ساه يوم 1436/11/01هـ )املوافق 2015/08/16م(.

ولنعقاد اجلمعية العامة غري العادية يتطلب ح�سور م�ساهمني ميثلون ن�سف )50%( من راأ�س املال على الأقل فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع وجهت الدعوة اإلى اجتماع 
ثاٍن خالل الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق ويعترب الجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع راأ�س املال على الأقل. ويتم احت�ساب الأ�سوات 
يف اجلمعية العامة غري العادية على اأ�سا�س �سوت واحد لكل �سهم. ولكي ت�سدر اجلمعية العامة غري العادية قرارها بزيادة راأ�سمال ال�سركة ل بد اأن يكون الت�سويت باملوافقة 

�سادر باأغلبية ثالثة اأرباع )4/3( الأ�سهم املمثلة بالجتماع.

وقد مت بتاريخ 1436/08/17هـ )املوافق 2015/06/04م( ن�سر دعوة لنعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة للموافقة على اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية وفقًا لزيادة راأ�سمال 
ال�سركة وفقًا لالأنظمة ال�سادرة عن وزارة التجارة وال�سناعة بهذا ال�ساأن، ويجب التنويه اأنه اإذا مل يتم احل�سول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على طرح اأ�سهم حقوق 

الأولوية هذه، فاإن اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية �سيتوقف، وتعترب هذه الن�سرة لغية مبا�سرًة، و�سيتم اإ�سعار امل�ساهمني بذلك.
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بيانات عن قطاع التأمين والسوق

اإن املعلومات القت�سادية املتعلقة بالقت�ساد ال�سعودي وبقطاع التاأمني وبيانات ال�سوق مت احل�سول عليها من م�سادر موثوقة غري اأن ال�سركة وجمل�س اإدارتها اأو �سركة الأهلي 
املالية اأو اأي من م�ست�ساريها الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحات )و-ز( من هذه الن�سرة مل يقوموا بالتحقق منها ب�سكل م�ستقل وبالتايل ل ميكن اإعطاء �سمان �سريح ب�ساأن 

�سحة هذه املعلومات واكتمالها. 

هذا وقد ا�ستملت م�سادر املعلومات عن القطاع وال�سوق ب�سكل رئي�س على ما يلي:

1. موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي:
�س.ب 2992 الريا�س 11169

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 4633000 11 966+
فاك�س: 4663966 11 966+

 www.sama.gov.sa :املوقع الإلكرتوين

اأن�سئت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، امل�سرف املركزي للمملكة العربية ال�سعودية يف عام 1372هـ املوافق 1952م. 

وتقوم املوؤ�س�سة باملهام الرئي�سة التالية: 

اإ�سدار العملة الوطنية )وهي الريال ال�سعودي(.   �
القيام بعمل م�سرف احلكومة.   �

مراقبة امل�سارف التجارية.   �
اإدارة احتياطيات اململكة من النقد الأجنبي.   �

اإدارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار واأ�سعار ال�سرف.   �
ت�سجيع منو النظام املايل و�سمان �سالمته.  �

مراقبة امل�سارف التجارية والإ�سراف على �سركات التاأمني.  �

وتعترب املعلومات املعدة من قبل موؤ�س�سة النقد - والتي مت ال�ستعانة بها يف هذه الدرا�سة وخا�سة فيما يتعلق باملعلومات عن القت�ساد ال�سعودي - معلومات عامة ومتاحة للعموم 
وميكن احل�سول عليها دون احلاجة للح�سول على موافقة م�سبقة.

2. وزارة املالية – اململكة العربية ال�سعودية
الريا�س 11177- اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4050000 11 966+ 
www.mof.gov.sa :املوقع الإلكرتوين

تعترب ثاين الوزارات التي مت ت�سكيلها يف اململكة عام 1351هـ، وتقوم باملهام التالية:

ال�سراف على تنفيذ ال�سيا�سة املالية والنقدية للدولة ومراقبة تنفيذها من قبل الأجهزة املخت�سة.  �
اإعداد امليزانية العامة للدولة ومناق�ستها مع الأجهزة احلكومية ومراقبة تنفيذها.  �

�سبط احل�سابات اجلارية بني وزارة املالية وكافة اأجهزة الدولة الأخرى.  �
القيام بدور املراقبة للمرحلة ال�سابقة لل�سرف من بنود امليزانية يف كافة الأجهزة احلكومية.  �

الإ�سراف على اأعمال اإيرادات الدولة والتاأكد من اأنها جتري وفقًا للقواعد والأنظمة اخلا�سة بها.  �
الإ�سراف على اإقفال ح�سابات وم�سروفات احلكومة ال�سنوية.  �

الإ�سراف على اأمالك الدولة واملحافظة عليها.  �
متثيل الدولة يف املوؤ�س�سات القت�سادية واملالية الدولية والإقليمية، ومتابعة املعلومات املالية والقت�سادية على امل�ستوى الدويل واإعداد الدرا�سات والتقارير الالزمة   �

عنها.
تنفيذ قرارات الدولة فيما يتعلق بالإعانات اخلارجية.  �

متابعة تنفيذ �سيا�سة الدولة يف تقدمي القرو�س املالية للمواطنني وال�سركات الوطنية يف خمتلف املجالت الإمنائية عن طريق البنوك وال�سناديق التي تتبعها وهي   �
�سندوق التنمية الزراعية والبنك ال�سعودي للت�سليف والدخار و�سندوق التنمية ال�سناعية و�سندوق التنمية العقارية و�سندوق ال�ستثمارات العامة.

3. ال�سركة ال�سوي�سرية لإعادة التاأمني )�سوي�س ري(
�س.ب 8002 زيورخ

�سوي�سرا
هاتف: 2121 285 43 41+

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

وهي �سركة عاملية رائدة يف جمال اإعادة التاأمني تاأ�س�ست عام 1863م يف زيورخ، �سوي�سرا، وتعمل يف اأكرث من 25 دولة حول العامل. وت�سدر ال�سركة تقارير عن قطاع التاأمني 
يف العامل وهذه التقارير متاحة للعموم على �سبكة النرتنت. وتعترب املعلومات امل�ستخدمة من �سوي�س ري متاحة للعموم عرب موقعها على �سبكة الإنرتنت وبذلك فهي ل ت�ستدعي 

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



دد

عرض المعلومات المالية

مت اإعداد القوائم املالية املراجعة لل�سنوات املالية 2011م و2012م 2013م والقوائم املالية التي مت فح�سها للربع الثالث من عام 2014م لل�سركة والإي�ساحات املرفقة بها والواردة 
يف هذه الن�سرة، وفقًا للمعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية وبح�سب معايري املحا�سبة ال�سارة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني . وقد روجعت من قبل �سركة اإرن�ست 
و يونغ ومكتب الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�ساريون لعام 2011م و2012م و�سركة كي بي ام جي/ ال�سدحان والفوزان ومكتب الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�ساريون لعام 
2013م والقوائم املالية الأولية للربع الأول والربع الثاين والثالث والرابع من عام 2014م من قبل �سركة �سركة ديلويت اآند تو�س بكر اأبو اخلري و�سركاهم و �سركة ابراهيم الب�سام 

وعبداملح�سن النمر حما�سبون قانونيون )املحا�سبون املتحالفون(، علمًا باأن ال�سركة ت�سدر بياناتها املالية بالريال ال�سعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية

مّت اإعداد التوقعات الواردة يف هذه الن�سرة على اأ�سا�س افرتا�سات مبنية على معلومات ال�سركة ح�سب خربتها يف ال�سوق بالإ�سافة اإلى معلومات ال�سوق املعلنة واملتاحة للعامة. وقد 
تختلف ظروف ال�سركة يف امل�ستقبل عن الفرتا�سات امل�ستخدمة، وبالتايل فاإنه ل يوجد �سمان اأو تاأكيد اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات. وتوؤكد ال�سركة 

باأن الإفادات الواردة يف هذه الن�سرة متت بناًء على العناية املهنية الالزمة. 

امل�ستقبلية مثل  الدللة  الكلمات ذات  بع�س  ا�ستخدام  ب�سكل عام من خالل  ي�ستدل عليها  اأن  والتي ميكن  »اإفادات م�ستقبلية«،  الن�سرة  الواردة يف هذه  التوقعات  بع�س  ومتثل 
»يخطط«، »يعتزم«، »ينوي«، »يقدر«، »يعتقد«، »يتوقع«، »من املتوقع«، »ميكن«، »من املمكن«، »يحتمل«، »من املحتمل«، »�سوف«، »قد« وال�سيغ النافية لها وغريها من املفردات 
املقاربة اأو امل�سابهة لها يف املعنى. وتعك�س هذه الإفادات وجهات النظر احلالية لل�سركة ب�ساأن الأحداث امل�ستقبلية، لكنها ل ت�سكل �سمانًا اأو تاأكيدًا لأي اأداء فعلي م�ستقبلي لل�سركة، 
اإذ اأن هناك العديد من العوامل التي قد توؤثر على الأداء الفعلي لل�سركة اأو اإجنازاتها اأو نتائجها وتوؤدي اإلى اختالفها ب�سكل كبري عما ت�سمنته هذه الإفادات �سراحًة اأو �سمنًا. وقد 
مت ا�ستعرا�س اأهم املخاطر والعوامل التي ميكن اأن توؤدي اإلى مثل هذا الأثر ب�سورة اأكرث تف�سياًل يف اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة )ف�ساًل راجع الق�سم 2 »عوامل املخاطرة«(. 
وفيما لو حتقق واحد اأو اأكرث من هذه العوامل، اأو لو ثبت عدم �سحة اأو عدم دقة اأي من التوقعات اأو التقديرات الواردة يف هذه الن�سرة، فاإن النتائج الفعلية لل�سركة قد تختلف 

ب�سكل جوهري عن تلك املو�سحة يف هذه الن�سرة 

ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج، تلتزم ال�سركة تقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية للهيئة اإذا علمت يف اأي وقت بعد اعتماد هذه الن�سرة من الهيئة وقبل قبول واإدراج 
اأ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( باأن )1( وجود تغري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف هذه الن�سرة، اأو اأي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج، اأو )2( 

ظهور اأي م�سائل اإ�سافية مهمة كان يجب ت�سمينها يف الن�سرة.

وبا�ستثناء هاتني احلالتني، فاإن ال�سركة ل تعتزم حتديث اأو تعديل اأية معلومات متعلقة بالقطاع اأو ال�سوق اأو الإفادات امل�ستقبلية التي تت�سمنها هذه الن�سرة �سواًء كان ذلك نتيجة 
معلومات جديدة اأو نتيجة حوادث م�ستقبلية اأو غري ذلك. ونتيجة لهذه املخاطر والأمور غري املوؤكدة والتقديرات، فاإن الأحداث والظروف والتوقعات امل�ستقبلية التي تتناولها هذه 
الن�سرة قد ل حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�سركة اأو قد ل حتدث اإطالقًا. وعليه، يتعني على امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد املحتملني فح�س جميع الإفادات امل�ستقبلية يف 

�سوء هذه الإي�ساحات مع عدم العتماد على الإفادات امل�ستقبلية ب�سكٍل اأ�سا�سي.
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دليل الشركة 

أعضاء مجلس االدارة 
التمثيل/ ا�سم تاريخ الع�سوية�سفة الع�سويةالعمراجلن�سيةاملن�سباال�سمم

املَمثل
االأ�سهم اململوكة

غري مبا�سرمبا�سر

غري تنفيذي/57ال�سعوديةالرئي�س�سالح جميل مالئكة1
غري م�سقل

-200.000-2013/06/01م

غري تنفيذي/56ال�سعوديةع�سورا�سد عبداهلل ال�سويكت2
م�سقل

-200.000-2013/06/01م

غري تنفيذي/56ال�سعوديةع�سوح�سني ح�سن بياري3
م�سقل

-200.000-2013/06/01م

غري تنفيذي/64ال�سعوديةع�سوعبدالعزيز عبداللطيف جزار4
م�سقل

-2013/06/011.000م 

غري تنفيذي /45ال�سعوديةع�سوطارق عبداهلل القرعاوي5
م�ستقل

-1.000-2013/06/01م

غري تنفيذي /54ال�سعوديةع�سولوؤي حمزة ب�سراوي***6
م�ستقل

----

غري تنفيذي /59الإماراتع�سومروان اأحمد الغرير***7
م�ستقل

----

امل�سدر: ال�سركة 
َ عبد الروؤوف �سليمان باناجه ع�سو يف املجل�س بتاريخ 2013/06/01م وقدم ا�ستقالته بتاريخ 2013/08/19م. *ُعنينِّ

** عني في�سل م�سطفى الكردي ع�سو يف املجل�س بتاريخ 2013/06/01م وقدم ا�ستقالته بتاريخ 2014/09/08م.

***ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )36100051772( وتاريخ 1436/04/07هـ )املوافق 2015/01/27م(، بتعيني كل من ال�سادة/ مروان اأحمد الغرير و لوؤي حمزة ب�سراوي، ومت 

العالن عن ذلك على موقع تداول وقد �سدر قرار املجل�س بالتمرير رقم ت م 1/2015 بتاريخ 1436/04/07هـ )املوافق 2015/01/27م( بتعيينهم. هذا ول تعد موافقة املجل�س نهائية و�سيتم عر�س هذه التعيينات 
خالل اأول اجتماع للجمعية العامة لإقرارها مبهلة اأق�ساها 2015/06/30م. 

عنوان الشركة 

�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين 

جدة– جممع بن حمران - �سارع الأمري حممد بن عبدالعزيز – التحلية

�س.ب 122392 الرمز الربيدي 21322

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 6647877 96612+

فاك�س: 6647387 96612+

info@salama.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.salama.com.sa :املوقع الإلكرتوين

�سكرتري جمل�س االإدارة ممثل ال�سركة

م�سعل اإبراهيم ال�سايع

الرئي�س التنفيذي

�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين 

جدة– جممع بن حمران – �سارع التحلية

�س.ب 122392 الرمز الربيدي 21322

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 6647877 12 966 +

فاك�س: 6647387 12 966 +

m.shayea@ salama.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.salama.com.sa :املوقع الإلكرتوين

ح�سن اأحمد �سبيلي

�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين 

جدة– جممع بن حمران – �سارع الأمري حممد بن عبدالعزيز - التحلية

�س.ب 122392 الرمز الربيدي 21322

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 6647877 12 966 +

فاك�س: 6647387 12 966 

hasan.shebaily@salama.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.salama.com.sa :املوقع الإلكرتوين
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م�سجل االأ�سهم

ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(

اأبراج التعاونية، الربج ال�سمايل

700 طريق امللك فهد

�س.ب 60612 الريا�س 11555

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2189999 11 966 +

فاك�س: 2189090 11 966 +

 webinfo@tadawul.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.tadawul.com.sa :املوقع الإلكرتوين

المستشارون

امل�ست�سار املايل ومدير االكتتاب 

�سركة الأهلي املالية
الريا�س – مبنى املعذر برج »ب«، الدور 4

�سارع املعذر �س.ب 22216، الريا�س 11495
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 8747106 11 966 +
فاك�س: 4060049 11 966+

w.alkhatib@ncbc.com :الربيد الإلكرتوين
www.ncbc.com :املوقع الإلكرتوين

متعهد تغطية االكتتاب

�سركة الأهلي املالية
الريا�س – مبنى املعذر برج »ب«، الدور 4

�سارع املعذر
�س.ب 22216، الريا�س 11495

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 8747106 11 966 +
فاك�س: 4060049 11 966+

w.alkhatib@ncbc.com :الربيد الإلكرتوين
www.ncbc.com :املوقع الإلكرتوين

امل�ست�سار القانوين 

�سركة عبدالعزيز الع�ساف وم�ساركوه )حمامون وم�ست�سارون(
برج اململكة، الدور 24، طريق امللك فهد

�س.ب 90217 الريا�س 11613
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 966112112000 +
فاك�س: 966112112727 +

aalmasoud@aaafirm.com :الربيد الإلكرتوين
www.aaafirm.com :املوقع الإلكرتوين

	  

املحا�سبون القانونيون 

�سركة ديلويت اآند تو�س، بكر اأبو اخلري و�سركاهم

�س. ب 213، الريا�س 11411

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 8400282 11 966+

فاك�س: 2828428 11 966+

info.me@deloitte.com :الربيد الإلكرتوين

www.deloitte.com :املوقع الإلكرتوين
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املحا�سبون القانونيون 

�سركة ابراهيم الب�سام وعبداملح�سن النمر حما�سبون قانونيون )املحا�سبون املتحالفون(

الريا�س طريق امللك عبد هلل املبنى 17 مكتب 7

�س.ب: 28355 الريا�س 11482

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:2395353 11 966+

فاك�س: 2395454 11 966+

ibrahim.albassam@abc-albassam.com :الربيد الإلكرتوين

 www.aacpa-sa.com :املوقع الإلكرتوين

م�ست�سار العناية املهنية املالية

اإرن�ست و يونغ

�س.ب: 2732 الريا�س 11461

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 2159847 11 966+

فاك�س: 2734730 11 966+

riyadh@sa.ey.com :الربيد الإلكرتوين

 www.ey.com/me :املوقع الإلكرتوين

اخلبري االكتواري

�سركة منار �سيجما لال�ست�سارات املالية 

�س.ب: 341905 الريا�س 11333

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:966559444777 +

فاك�س: 112112423 966 +

www.manarsigma.com :املوقع الإلكرتوين

Manar 
Financial Consulting

Sigma 

تنويه:

قدم امل�ست�سارون الواردة اأ�سمائهم اأعاله موافقتهم اخلطية لإدراج ا�سمائهم و�سعاراتهم و اإفاداتهم بال�سيغة الواردة يف هذه الن�سرة ومل يتم �سحب تلك املوافقات حتى تاريخ 
هذه الن�سرة. كما اأنه لي�س لأي من امل�ست�سارين اأو العاملني لديهم اأو اأي من اأقربائهم اأ�سهما اأو م�سالح مهما كان نوعها يف ال�سركة.
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اجلهات امل�ستلمة

البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: 3555، جدة 21481، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 966126493333+
فاك�س: 966126437426+

contactus@alahli.com :الربيد الإلكرتوين
 www.alahli.com :املوقع الإلكرتوين

جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: 833 الريا�س 1142
اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 4770 477 11 966+
فاك�س: 9402 479 11 966 +

CustomerCare@samba.com :الربيد الإلكرتوين
 www.samba.com :املوقع الإلكرتوين

م�سرف الراجحي
الريا�س - �سارع العليا

�س.ب. 28، الريا�س 11411
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4629922 11 966+
فاك�س: 4624311 11 966+

contactcenter@alrajhibank.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.alrajhibank.com.sa :املوقع الإلكرتوين

بنك الريا�س
الريا�س - طريق امللك عبد العزيز
�س.ب. 22622 ، الريا�س 11416

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 4013030 11 966 +
فاك�س: 4042618 11 966 +

customercare@riyadbank.com :الربيد الإلكرتوين
www.riyadbank.com :املوقع الإلكرتوين

البنك ال�سعودي الفرن�سي
الريا�س – طريق املعذر 

�س.ب. 56006 ، الريا�س 11554
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4042222 11 966 +
فاك�س: 4042311 11 966 +

communications@alfransi.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.alfransi.com.sa :املوقع الإلكرتوين
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البنوك الرئيسة للشركة

جمموعة �سامبا املالية

طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: 833 الريا�س 1142

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 4770 477 11 966+

فاك�س: 9402 479 11 966 +

CustomerCare@samba.com :الربيد الإلكرتوين

 www.samba.com :املوقع الإلكرتوين

البنك الأهلي التجاري

طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: 3555، جدة 21481، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 966126493333+

فاك�س: 966126437426+

contactus@alahli.com :الربيد الإلكرتوين

 www.alahli.com.sa :املوقع الإلكرتوين

م�سرف الراجحي

الريا�س - �سارع العليا

�س.ب. 28، الريا�س 11411

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4629922 11 966+

فاك�س: 4624311 11 966+

contactcenter@alrajhibank.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.alrajhibank.com.sa :املوقع الإلكرتوين

م�سرف الإمناء

برج العنود - طريق امللك فهد

�س.ب 66674، الريا�س 11586

هاتف: 96611218555 +

فاك�س: 96612185000+

info@alinma.com :الربيد الإلكرتوين

www.alinma.com :املوقع الإلكرتوين
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ملخص الطرح

يتعني على م�ستلمي ن�سرة الإ�سدار هذه قراءتها كاملًة قبل اتخاذ القرار ال�ستثماري بالإ�ستثمار يف اأ�سهم ال�سركة املطروحة مبوجب هذه الن�سرة . 

)املوافق ال�سركة 1427/09/18هـ  وتاريخ   60  / م  رقم  امللكي  املر�سوم  مبوجب  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  هي  التعاوين  للتاأمني  �سالمة  �سركة 
العامة  الهيئة  وترخي�س  2006/10/09م(  )املوافق  1427/09/16هـ  وتاريخ   )233( رقم  الوزراء  جمل�س  وقرار  2006/10/11م( 
لال�ستثمار رقم )1/870( وتاريخ 1426/09/13هـ )املوافق 2005/10/15م( وب�سجل جتاري رقم )4030169661( ال�سادر من مدينة 

الريا�س بتاريخ 1428/05/06 هـ )املوافق 2007/05/23م( ومت ت�سجيلها ب�سجل مدينة جدة.

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

جهات اأخرى.

امل�ساهم يف ال�سركة الذي ميلك ن�سبة 5% اأو اأكرث من اأ�سهم راأ�سمال ال�سركة. ويو�سح اجلدول التايل امل�ساهم الكبري يف ال�سركة:كبار امل�ساهمني 

راأ�س املالعدد االأ�سهمالن�سبة قبل الطرحامل�ساهم
)ريال �سعودي(

30.03.000.00030.000.000%ال�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني

زيادة راأ�سمال ال�سركة عن طريق طرح اأ�سهم جديدة )طرح اأ�سهم حقوق اأولوية(.طبيعة الطرح

)10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، وميثل قيمة الكتتاب يف ال�سهم اجلديد.�سعر الطرح

اجلمعية ال�سعر املعدل انعقاد  يوم  تداول  بنهاية  وذلك  الواحد،  لل�سهم  �سعودي  ريال   )17.77( اإلى  املالية  ال�سوق  ال�سركة يف  �سهم  �سعر  تعديل  مت 
العامة غري العادية، وبعد موافقة امل�ساهمني يف ال�سركة على زيادة راأ�سمال ال�سركة، وميثل ذلك انخفا�س يف �سعر �سهم ال�سركة مبقدار 

)11.63( ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

)10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.القيمة ال�سمية لل�سهم

)10.000.000( ع�سرة مليون �سهم عادي.عدد الأ�سهم القائمة وامل�سدرة قبل الكتتاب

)املوافق موافقة موؤ�س�سة النقد 1435/12/01هـ  وبتاريخ   )351000147528( رقم  اخلطاب  مبوجب  النهائية  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  موافقة 
2014/09/25م( على زيادة راأ�سمال ال�سركة مببلغ )150.000.000( مائة وخم�سني مليون ريال �سعودي عن طريق طرح اأ�سهم حقوق 

اأولوية.

)100.000.000( مائة مليون ريال �سعودي.راأ�سمال ال�سركة احلايل

)15.000.000( خم�سة ع�سر مليون �سهم عادي.اإجمايل عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

)25.000.000( خم�سة وع�سرون مليون �سهم عادي.اإجمايل عدد الأ�سهم بعد الكتتاب

)250.000.000( مائتان وخم�سون مليون ريال �سعودي.راأ�س املال بعد الزيادة

�سيتم زيادة راأ�سمال ال�سركة بن�سبة )150(% .ن�سبة الزيادة يف راأ�س املال

)150.000.000( مائة وخم�سني مليون ريال �سعودي.اإجمايل قيمة الطرح

)8.000.000( ثمانية ماليني ريال �سعودي.تكاليف الطرح

اإجمايل ح�سيلة ال�سدار بعد خ�سم تكاليف 
الطرح.

 )142.000.000( مائة واثنان واأربعون مليون ريال �سعودي.

)15.000.000( خم�سة ع�سر مليون �سهم عادي.عدد الأ�سهم املتعهد بتغطيتها

)150.000.000( مائة وخم�سني مليون ريال �سعودي.اإجمايل املبلغ املتعهد بتغطيته

نهاية فرتة تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي مت الت�سويت فيها على الزيادة املقرتحة  لراأ�س املال بح�سب تو�سية جمل�س تاريخ الأحقية
الإدارة خالل اجتماعه  بتاريخ 1436/09/13هـ )املوافق 2015/06/30م(.

يتم تخ�سي�س الأ�سهم يف يوم الثالثاء 1436/10/19هـ )املوافق 2015/08/04م(.تاريخ التخ�سي�س

 م�ساهمي ال�سركة املقيدين يف �سجل ال�سركة عند نهاية التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.امل�ساهمون املقيدون

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

احلقوق يف حمافظهم.

هي الأ�سهم املطروحة لكتتاب امل�ساهمني املقيدين والناجتة عن زيادة راأ�سمال ال�سركة امل�سدرة.الأ�سهم اجلديدة



ك

)1.50( حق لكل )1( �سهم قائم مملوك للم�ساهمني املقيدين، مع العلم اأن تلك الن�سبة هي ناجت ق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة امل�سدرة معامل اأحقية الكتتاب
على عدد الأ�سهم احلالية لل�سركة.

 )15.000.000( خم�سة ع�سر مليون حق.عدد حقوق الأولوية امل�سدرة

ويتاح مرحلة الكتتاب الأولى  2015/07/15م(،  )املوافق  1436/09/28هـ  يوم  نهاية  حتى  وت�ستمر  2015/07/06م(،  )املوافق  1436/09/19هـ  يوم  تبداأ 
خاللها للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم يف الكتتاب )كليًا اأو جزئيًا( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي 
اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة  مت 
امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. وتتزامن مرحلة الكتتاب الأولى مع فرتة تداول 

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

)املــوافــق فرتة تداول حقوق الأولوية 1436/09/28هــــــ  ــعــاء  الأرب يــوم  نهاية  حتى  وت�ستمر  2015/07/06م(،  )املــوافــق  1436/09/19هــــــ  الإثــنــني  يــوم  تــبــداأ 
2015/07/15م(، وميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد خاللها تداول حقوق الأولوية. 

)املــوافــق مرحلة الكتتاب الثانية 1436/10/12هـــــــ  الــثــالثــاء  يــوم  نهاية  حتى  وت�ستمر  2015/07/26م(،  )املــوافــق  1436/10/10هـــــــ  الأحـــد  يــوم  تــبــداأ 
2015/07/28م(، وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية �سواًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو من عامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات 
والأفراد ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول )مبمار�سة حقهم يف الكتتاب. ول ميكن تداول حقوق الأولوية يف هذه 

املرحلة.

يتعني على الأ�سخا�س امل�ستحقني الراغبني يف الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية تعبئة مناذج الطلبات املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة طريقة الكتتاب
ومن ثم ت�سليمها لدى اأي من هذه اجلهات خالل فرتة الكتتاب. ويجب دفع مبلغ الكتتاب كامال عند تقدمي طلب الكتتاب من خالل 
تفوي�س اجلهة امل�ستلمة بخ�سم املبلغ املطلوب من ح�ساب املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة، اأو عن طريق �سيك م�سريف م�سدق م�سحوب 
اأن يكون للمكتتب  اأولوية« دون �سورة  – اأ�سهم حقوق  على اأحد البنوك احللية وامل�سجل با�سم »ح�ساب �سركة �سالمة للتاأمني التعاوين 
الآيل لأي من  ال�سراف  اأو  الهاتف امل�سريف،  الإنرتنت،  امل�ستلمة. كذلك ميكن الكتتاب عرب  امل�ستحق« ح�ساب لدى اجلهة  »ال�سخ�س 
على  تغيريات  طراأت  قد  تكون  ال  واأن  امل�ستلمة  اجلهة  لدى  ح�ساب  امل�ستحق  ال�سخ�ص  لدى  يكون  اأن  ب�سرط  وذلك  امل�ستلمة،  اجلهات 

املعلومات اخلا�سة به مامل تكن هذه التغيريات قد بلغت للجهة امل�ستلمة ومت اعتمادها.

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

تلك الطرح املتبقي تقوم  اأن  على  ال�ستثمارية«(  »املوؤ�س�سات  بـ  لهم  )وي�سار  املوؤ�س�سي  الطابع  ذوي  امل�ستثمرين  من  عدد  على  املتبقية  الأ�سهم  تطرح 
املوؤ�س�سات ال�ستثمارية بتقدمي عرو�س �سراء لالأ�سهم املتبقية، و�سوف يتم ا�ستقبال هذه العرو�س ابتداًء من ال�ساعة العا�سرة �سباحًا 
يوم الأحد 1436/10/17هـ )املوافق 2015/08/02م( وحتى ال�ساعة العا�سرة �سباحًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/10/18هـ )املوافق 
2015/08/03م(. وي�سار اإلى هذا الطرح بـ )»الطرح املتبقي«(. و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية ذات العر�س 
الأعلى ثم الأقل فالأقل على اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س، اأما بالن�سبة لك�سور 

الأ�سهم ف�سيتم اإ�سافتها اإلى الأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل.

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

اأو من امل�ستثمرين ذوي الطابع فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول  حملة حقوق الأولوية من امل�ساهمني املقيدين 
املوؤ�س�سي.

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

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

بيع احلقوق املكت�سبة اأو جزء منها من خالل ال�سوق.  .2

�سراء حقوق اإ�سافية من خالل ال�سوق.  .3

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

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

الأولوية.

تعك�س قيمة احلق الإر�سادية الفرق بني القيمة ال�سوقية ل�سهم ال�سركة خالل فرتة التداول و�سعر الطرح.قيمة الإر�سادية للحق 

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

هو ال�سعر الذي يتم تداول احلق به علمًا باأن هذا ال�سعر يتم حتديده من خالل اآلية العر�س والطلب يف ال�سوق وبالتايل فاإنه قد يختلف �سعر تداول احلق
عن قيمة احلق الإر�سادية.



لل

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

ممار�سة حقوق الأولوية كالتايل:

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

تداول حقوق الأولوية، والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين وغري املقيدين خاللها تداول حقوق الأولوية.

يف املرحلة الثانية، ي�سمح جلميع حملة حقوق الأولوية �سواًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة 
التداول، مبمار�سة حقهم يف الكتتاب.

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

تعني قواعد الت�سجيل والإدراج غري املذكورين اأدناه : اجلمهور

تابعي امل�سدر .   .1

امل�ساهمني الكبار يف امل�سدر .   .2

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

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

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

اأي اأقرباء لالأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف )1، 2، 3، 4، 5( اأعاله .   .6

اأي �سركة ي�سيطر عليها اأي من الأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف )1، 2، 3، 4، 5، 6( اأعاله  .7

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

�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم لكل م�ستثمر بناًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�سكل مكتمل و�سحيح، اأما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم، تخ�سي�س الأ�سهم
ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. و�سيتم ت�سديد اإجمايل �سعر طرح الأ�سهم 
الأ�سهم )مبا يتعدى �سعر الطرح( على م�ستحقيها كل ح�سب ما  املتبقية وك�سور  الأ�سهم  بيع  لل�سركة، وتوزع باقي متح�سالت  املتبقية 
ي�ستحقه يف موعد اأق�ساه يوم الأحد 1436/11/01هـ )املوافق 2015/08/16م( )ف�ساًل راجع الق�سم 19 »�سروط وتعليمات االكتتاب«(.

�سيتم دفع مبالغ تعوي�س نقدي لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ميار�سوا حقهم يف الكتتاب كليًا اأو جزئيًا يف الأ�سهم اجلديدة ومل�ستحقي دفع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت(
ك�سور الأ�سهم يف موعد اأق�ساه الأحد 1436/11/01هـ )املوافق 2015/08/16م( )ف�ساًل راجع الق�سم 19 »�سروط وتعليمات االكتتاب«(. 
علمًا باأن مبالغ التعوي�س متثل باقي متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم )مبا يتعدى �سعر الطرح( من عملية الطرح املتبقي.

ت�ستحق الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب ن�سيبها يف اأية اأرباح تعلنها ال�سركة منذ بداية فرتة الكتتاب وال�سنوات املالية التي تليها.الأحقية يف الأرباح

اأن يبلغ �سايف متح�سالت الكتتاب بعد خ�سم م�ساريف الطرح )142.000.000( مائة واثنان واأربعون مليون ريال �سعودي. ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب يتوقع 
ال�سركة مع املحافظة على هام�س املالءة املطلوب واحلد  ب�سكل رئي�سي لأعمال  ا�ستخدام �سايف متح�سالت الكتتاب  ال�سركة  وتعتزم 
اأي من  التعاوين، ولن يح�سل امل�ساهمون على  التاأمني  التنفيذية لنظام مراقبة �سركات  املال وفقًا ملتطلبات الالئحة  راأ�س  الأدنى من 
املتح�سالت النا�سئة عن الكتتاب )ف�ساًل راجع الق�سم 11 »ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب«(. و�ستتم تغطية هذه التكاليف الإجمالية 

املتوقعة عن طريق الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية مو�سوع هذه الن�سرة. 

حق حقوق الت�سويت املطروحة  الأ�سهم  من  �سهم  كل  ويحمل  تف�سيلية،  ت�سويت  حقوق  اأية  م�ساهم  اأي  ميلك  ول  واحدة  فئة  من  ال�سركة  اأ�سهم  جميع 
الت�سويت، ولكل م�ساهم ميلك )20( ع�سرين �سهمًا على الأقل احلق يف ح�سور اجلمعية العامة والت�سويت فيها.

كافة تداول الأ�سهم وا�ستكمال  لالأ�سهم  النهائي  التخ�سي�س  عملية  من  النتهاء  بعد  »تداول«  يف  الأولوية  حقوق  اأ�سهم  تداول  يبداأ  اأن  املتوقع  ومن 
الإجراءات النظامية ذات ال�سلة.

ينطوي اال�ستثمار يف هذا االكتتاب على خماطر معينة، وميكن ت�سنيف هذه املخاطر اإلى )اأ( خماطر تتعلق بن�ساط ال�سركة وعملياتها، عوامل املخاطرة
الت�سريعية و )ج( املخاطر املتعلقة بالأ�سهم. وقد مت ا�ستعرا�س هذه املخاطر يف الق�سم 2  )ب( املخاطر ذات ال�سلة بال�سوق والبيئة 

»عوامل املخاطرة« من هذه الن�سرة.

املالية الأ�سهم التي �سبق اإدراجها ال�سوق  يف  2007/05/23م(  )املوافق  هـ   1428/05/06 بتاريخ  عادي  �سهم  مليون  ع�سرة   )10.000.000( ال�سركة  اأدرجت 
ال�سعودية )تداول(، حيث اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون مبا ن�سبته )60%( من راأ�سمال ال�سركة ومت طرح )40%( من راأ�سمال ال�سركة 
لالكتتاب العام، ويبلغ عدد الأ�سهم احلرة )7.000.000( �سبعة ماليني �سهم حر كما بتاريخ هذه الن�سرة، وتلتزم ال�سركة بالإعالن عن 

اأي تغري يف ملكية امل�ساهمني املوؤ�س�سني الرئي�سيني. 

ال�سريك اال�سرتاتيجي هو �سركة )اأو جمموعة �سركات( لديها اخلربة الفنية والتكنولوجية واالدارية والن�ساط الت�سويقي واالإمكانيات ال�سركاء ال�سرتاجتيون 
املالية والقيمة امل�سافة من كافة اجلوانب لي�سبح �سريكًا يف عمل اأو ن�ساط اأو �سناعة بحيث يقوم بتطويره وتقدمي احللول للم�سكالت التي 
تواجه ذلك الن�ساط ومن ثم اأخذ دور كبري وفّعال يف اإدارته. ويتمثل هنا يف ال�سركة االإ�سالمية العربية للتاأمني )�سركة م�ساهمة عامة 

اإماراتية( التي متلك ما ن�سبته )30%( من اأ�سهم ال�سركة.
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انق�ست منذ عام القيود املفرو�سة على الأ�سهم فاإن فرتة احلظر قد  بتاريخ 1428/05/07هـ )املوافق 2007/05/23م(، وعليه  ال�سركة يف تداول  اأ�سهم  اإدراج  مت 
2010م. وبالتايل اإن جميع الأ�سهم قابلة للتداول وفقًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية. غري اأن امل�ساهمني 
املوؤ�س�سني لل�سركة ومن بينهم ال�سريك ال�سرتاتيجي يجب عليهم احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ومن ثم موافقة 

هيئة ال�سوق املالية قبل الت�سرف باأ�سهمهم.

ل يوجد قيود مفرو�سة على اكتتاب امل�ساهمني املوؤ�س�سني يف ا�سهم حقوق الأولوية اجلديدة، با�ستثناء احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد القيود املفرو�سة على حقوق الأولوية
العربي ال�سعودي فيما يتعلق بتداول ال�سريك ال�سرتاتيجي للحقوق. واجلدير بالذكر اأن ال�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني »اإياك« تعهدت 
بالتزامها يف امل�ساركة يف زيادة راأ�س املال من خالل اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية، وقد اأكدت لل�سركة وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 
التزامها مبمار�سة جميع احلقوق التي �ستخ�س�س لها والكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة. مع العلم اأنه ل يوجد قيود على ال�سركة الإ�سالمية 
العربية للتاأمني »اإياك« فيما يتعلق بتداول احلقوق با�ستثناء احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. وملزيد التفا�سيل عن 

ال�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني »اإياك« الرجاء مراجعة الق�سم 4-7 )كبار امل�ساهمني يف ال�سركة(

يقت�سر طرح اأ�سهم حقوق الأولوية على م�ساهمي ال�سركة املقيدين يف �سجالت ال�سركة يف نهاية تداول يوم تاريخ انعقاد اجلمعية العامة �سروط االكتتاب يف اأ�سهم حقوق االأولوية
غري العادية بتاريخ 1436/09/13هـ )املوافق 2015/06/30م( وحتتفظ ال�سركة بحقها يف رف�س اأي منوذج اكتتاب يف الأ�سهم املطروحة 
– كليًا اأو جزئيًا – ما مل ي�ستوِف النموذج كافة �سروط االكتتاب ومتطلباته. يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب بالكامل طبقًا للتعليمات 
الواردة يف الق�سم 19 »�سروط وتعليمات االكتتاب«. وال يجوز تعديل اأو �سحب اأي منوذج اكتتاب يف االأ�سهم املطروحة بعد تقدميه. وي�سكل 

قبول النموذج من قبل ال�سركة اتفاقًا ملزمًا بني املكتتب وال�سركة )ف�ساًل راجع الق�سم 19 »�سروط وتعليمات االكتتاب«(.

يجب درا�سة ق�سمي »اإ�سعار هام« و »عوامل املخاطرة« الواردين يف هذه الن�سرة بعناية قبل اتخاذ قرار بال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالإكتتاب.

تواريخ مهمة للمكتتبين
التاريخاجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب

يوم الثالثاء 1436/09/13هـ )املوافق 2015/06/30م(انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وحتديد تاريخ الأحقية وامل�ساهمني املقيدين 

من يوم الإثنني 1436/09/19هـ )املوافق 2015/07/06م(، اإلى يوم الأربعاء تاريخ مرحلة الكتتاب الأولى وتداول حقوق الأولوية
1436/09/28هـ )املوافق 2015/07/15م(

من يوم الأحد 1436/10/10هـ )املوافق 2015/07/26م(، اإلى يوم الثالثاء تاريخ مرحلة الكتتاب الثانية
1436/10/12هـ )املوافق 2015/07/28م(

يوم 1436/10/12هـ )املوافق 2015/07/28م(تاريخ انتهاء مرحلة الكتتاب واآخر موعد لتقدمي مناذج طلبات الكتتاب

من يوم الأحد 1436/10/17هـ )املوافق 2015/08/02م(، اإلى يوم الإثنني تاريخ فرتة الطرح املتبقي
1436/10/18هـ )املوافق 2015/08/03م(

يوم 1436/10/19هـ )املوافق 2015/08/04م(الإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي لكافة املكتتبني

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

�سيتم دفع مبالغ التعوي�س، اإن وجدت، يف موعد اأق�ساه يوم الأحد 1436/11/01هـ 
)املوافق 2015/08/16م(

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

تواريخ اإلعالنات المهمة
تاريخ االإعالناملعلناالإعالن

يوم الثالثاء 1436/09/13هـ )املوافق 2015/06/30م(ال�سركةاإعالن انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )تاريخ الأحقية(

يوم الأربعاء 1436/09/14هـ )املوافق 2015/07/01م(ال�سركةاإعالن نتائج اجلمعية العامة غري العادية التي ت�سمنت املوافقة على زيادة راأ�س املال

يوم الأربعاء 1436/09/14هـ )املوافق 2015/07/01م(تداولاإعالن تعديل �سعر �سهم ال�سركة واإيداع احلقوق واإعالن قيمة احلق الإر�سادية

يوم الأربعاء 1436/09/14هـ )املوافق 2015/07/01م(ال�سركةاإعالن حتديد فرتات الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة وفرتة تداول احلقوق

يوم الأحد 1436/09/18هـ )املوافق 2015/07/05م(ال�سركةاإعالن تذكريي عن بدء مرحلة الكتتاب الأولى وعن فرتة تداول حقوق الأولية

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

 يوم الثالثاء 1436/09/27هـ )املوافق 2015/07/14م(تداول

يوم الأحد 1436/10/10هـ )املوافق 2015/07/26م(ال�سركةاإعالن بدء مرحلة الكتتاب الثانية

يوم الثالثاء 1436/10/12هـ )املوافق 2015/07/28م(ال�سركةاإعالن تذكريي عن اآخر يوم لتقدمي مناذج طلبات الكتتاب للمرحلة الثانية

الإعالن عن:

• نتائج الكتتاب يف املرحلتني الأولى والثانية.	

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

يوم الأحد 1436/10/17هـ )املوافق 2015/08/02م(ال�سركة
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تاريخ االإعالناملعلناالإعالن

يوم الثالثاء 1436/10/19هـ )املوافق 2015/08/04م(ال�سركةاإعالن نتائج الطرح املتبقي والإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي

يوم الثالثاء 1436/10/26هـ )املوافق 2015/08/11م(تداولاإعالن باإيداع الأ�سهم اجلديدة يف حمافظ امل�ستثمرين

يوم 1436/11/01هـ )املوافق 2015/08/16م(ال�سركةاإعالن توزيع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت( على الأ�سخا�س امل�ستحقني

تنويه: يحتوي اجلدولني الزمنيني اأعاله على تواريخ تقديرية، و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية عرب اإعالنات �ستظهر يف ال�سحف املحلية اليومية وموقع تداول الإلكرتوين 
 .)www.tadawul.com.sa( على الإنرتنت

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقت�سر الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية يف البداية على الأ�سخا�س امل�ستحقني. ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�سة بالأ�سخا�س امل�ستحقني ف�سوف تطرح اأية اأ�سهم 
متبقية غري مكتتب بها من قبل الأ�سخا�س امل�ستحقني غري امل�ساركني على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي. يتعني على الأ�سخا�س امل�ستحقني 
الراغبني يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة تعبئة مناذج طلبات الكتتاب املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة )خالل مرحلة الكتتاب الأولى ومرحلة الكتتاب الثانية ح�سبما 
ينطبق(، ومن ثم ت�سليمها لدى اأي من هذه اجلهات قبل نهاية مرحلة الكتتاب الثانية )حتى واإن مل يكن لديهم ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة(، كما ميكن الكتتاب عرب الإنرتنت 
اأو الهاتف امل�سريف اأو ال�سراف الآيل لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح اإحدى اأو كل هذه اخلدمات لالأ�سخا�س امل�ستحقني، وذلك ب�سرطني اأ�سا�سيني هما: )1( اأن يكون لل�سخ�س 
امل�ستحق ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات، و)2( اأن ل تكون قد طراأت اأي تغيريات على البيانات اأو املعلومات اخلا�سة بال�سخ�س امل�ستحق )بحذف اأو اإ�سافة 

اأحد اأفراد عائلته( منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثًا ما مل تكن هذه التعديالت قد بّلغت للجهة امل�ستلمة واعتمدت من قبلها.

ويجب تعبئة منوذج طلب الكتتاب بالكامل وفقًا للتعليمات الواردة يف الق�سم19 »�سروط وتعليمات االكتتاب« من هذه الن�سرة. ويجب على كل مكتتب اأن يوافق على كافة الفقرات 
الواردة يف منوذج طلب الكتتاب واأن يقوم بتعبئتها. وحتتفظ ال�سركة بحقها يف رف�س اأي طلب لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كليًا اأو جزئيًا، يف حالة عدم ا�ستيفائه الطلب لأٍي 
من �سروط اأو متطلبات االكتتاب. وال يجوز التعديل يف طلب االكتتاب اأو �سحبه بعد ت�سليمه الأي من اجلهات امل�ستلمة. وميثل طلب االكتتاب عند تقدميه عقدًا ملزمًا بني ال�سركة 

وامل�ساهم امل�ستحق )ف�ساًل راجع الق�سم 19 »�سروط وتعليمات االكتتاب«(.

أسئلة وأجوبة عن آلية طرح حقوق األولوية الجديدة

ما هي حقوق األولوية؟

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

لمن تمنح حقوق األولوية؟

جلميع حملة الأ�سهم املقيدين يف �سجالت ال�سركة بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

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

كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟

يتم اإ�سعار امل�ساهم املقيد عن طريق الإعالن يف موقع تداول.

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد العدد على معامل الأحقية وعدد الأ�سهم التي ميتلكها امل�ساهم املقيد بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

ما هو معامل األحقية؟

هو املعامل الذي ميكن للم�ساهم املقيد من خالله معرفة عدد حقوق الأولوية امل�ستحقة له مقابل الأ�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. وعلى �سبيل 
املثال، اإذا كان عدد الأ�سهم امل�سدرة ل�سركة ي�ساوي )1000( األف �سهم ورفعت تلك ال�سركة راأ�سمالها عن طريق طرح )500( خم�سمائة �سهم جديد بحيث ارتفع عدد اأ�سهمها 

اإلى )1.200( األف ومائتي �سهم، يكون معامل الأحقية عندها 1 اإلى 2 )اأي حق واحد لكل �سهمني(.

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن إسم ورمز أسهم الشركة؟

نعم �سيتم اإيداع احلقوق ملحافظ امل�ستثمرين وتداولها حتت رمز جديد.



�س

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

�سيكون �سعر الفتتاح هو الفرق بني �سعر اإغالق �سهم ال�سركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح. وللتو�سيح فاإنه اإذا كان �سعر اإغالق ال�سهم يف اليوم ال�سابق )35( 
خم�سة وثالثون رياًل و�سعر الطرح )10( ع�سرة ريالت، عندها يكون �سعر الفتتاح حلقوق الأولوية عند بداية التداول )25( خم�سة وع�سرون ريال )وهو الفرق ما بني ال�سعوين 

املذكورين(.

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

نعم، ي�ستطيع امل�ساهمني املقيدين الكتتاب يف اأ�سهم اإ�سافية من خالل �سراء حقوق جديدة يف فرتة التداول، وميكن الكتتاب بالأ�سهم الإ�سافية خالل مرحلة الكتتاب الثانية 
فقط.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية الكتتاب عن طريق تقدمي طلبات الكتتاب لدى اأي من فروع اجلهات امل�ستلمة )املذكورة م�سبقًا( وخالل مرحلتي الكتتاب الأولى والثانية.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم يحق لهم ، ولكن بعد اإيداع ال�سهادات يف حمافظ ا�ستثمارية عن طريق اجلهات امل�ستلمة اأو مركز الإيداع يف تداول، واإح�سار الوثائق الالزمة.

ماذا يحدث في حالة االكتتاب في األسهم الجديدة وبيع الحقوق بعدها؟

يف حال قيام امل�ساهم املقيد بالكتتاب ومن ثم قيامة ببيع حقوق الأولوية ومل يتم �سراء عدد حقوق اأولوية يعادل عدد احلقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فرتة التداول ف�سيتم رف�س 
طلب الكتتاب كليًا يف حال مت بيع جميع احلقوق اأو جزئيًا يف حال بيع جزء منها و�سيتم اإبالغ واإعادة مبلغ الكتتاب املرفو�س عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.

هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

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

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

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

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع ما بين المرحلتين األولى والثانية لإلكتتاب؟

ل ميكن ذلك.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟

خالل املرحلة الثانية فقط وبعد انتهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ل ميكن ذلك. بعد انق�ساء فرتة التداول، ل ميكن لل�سخ�س امل�ستحق �سوى ممار�سة احلق يف الكتتاب فقط. ويف حال عدم ممار�سة احلق، ميكن اأن يتعر�س امل�ستثمر للخ�سارة 
اأو النخفا�س يف قيمة حمفظته ال�ستثمارية.

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

تطرح تلك الأ�سهم يف فرتة الطرح املتبقي الذي ينظمه مدير الكتتاب بح�سب املعايري التي حتددها هذه الن�سرة.

هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

�سيتم تطبيق نف�س العمولت املطبقة على الأ�سهم ولكن من دون حد اأدنى ملبلغ العمولة.

هل يمكن االكتتاب أكثر من مرة ومن خالل أكثر من بنك مستلم؟

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

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

�سيتم اإيداع حقوق الأولوية يف نف�س املحفظة املودع بها اأ�سهم ال�سركة املرتبطة باحلقوق. فعلى �سبيل املثال، اإذا كان امل�ساهم ميلك )1000( األف �سهم يف ال�سركة )800 �سهم 
يف املحفظة »اأ« و 200 �سهم يف املحفظة »ب«( فاإن جمموع احلقوق التي �ستودع )1.000( حق على اعتبار اأن لكل �سهم )1( حق وعليه ف�سيتم اإيداع 800 حق يف املحفظة »اأ« و 

200 حق يف املحفظة »ب«.

في حال اإلكتتاب من خالل أكثر من محفظة أين يتم إيداع األسهم الجديدة بعد التخصيص؟

ح�سب قواعد مركز اإيداع الأوراق املالية يكون اإيداع الأوراق املالية يف املحفظة ال�ستثمارية الأحدث اإن�ساًء ملالكي الأوراق املالية با�ستثناء اإيداع الأوراق املالية اململوكة ب�سهادات. 



عع

ملخص المعلومات األساسية

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

يف الق�سم 1 »التعريفات وامل�سطلحات« ويف اأماكن اأخرى من هذه الن�سرة.

نبذة عن الشركة 

تاأ�س�ست ال�سركة ك�سركة م�ساهمة �سعودية، وفقًا للمر�سوم امللكي رقم م/60 وتاريخ 09/18/ هـ )املوافق 2006/10/11م( وقرار جمل�س الوزراء رقم 233 وتاريخ 1427/09/16هـ 
)املوافق 2006/10/09م(، والقرار الوزاري باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة رقم )112/ق( وتاريخ 1428/04/29 هـ )املوافق 2007/05/16م( وبراأ�سمال قدره )100.000.000( 
مائة مليون ريال مق�سم اإلى )10.000.000( ع�سرة مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريال لل�سهم الواحد ومدفوعة القيمة بالكامل، وعنوان مقرها جدة– 
جممع بن حمران – �سارع الأمري حممد بن عبدالعزيز - التحلية النقد، ومت قيدها بال�سجل التجاري رقم )4030169661( ال�سادر من مدينة الريا�س بتاريخ 1428/05/06 
هـ )املوافق 2007/05/23م( ومت ت�سجيلها ب�سجل مدينة جدة. كما مت ترخي�سها من الهيئة العامة لال�ستثمار بالرتخي�س رقم )1/870( وتاريخ 1426/09/13هـ )املوافق 
2005/10/15م(، وم�سرح لها مبزاولة ن�ساط التاأمني من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب الرتخي�ص رقم )ت م ن/20079/4( وتاريخ 1428/08/29هـ )املوافق 
2007/09/11م(. وعليه مت الرتخي�ص ل�سالمة مبزاولة ن�ساط التاأمني الذي ي�سمل خدمات التاأمني الرئي�سية التي تزاولها ال�سركة يف اململكة وهي كما يلي: )1( التاأمني العام و 

)2( التاأمني ال�سحي. وتزاول ال�سركة ن�ساطها وفقا لنظام التاأمني ولئحته التنفيذية والأنظمة والتعليمات الأخرى ال�سارية يف اململكة حتت اإ�سراف موؤ�س�سة النقد.

ومتار�ص ال�سركة ن�ساطها يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل فروعها املرخ�سة يف كل من مدينة جدة والريا�ص والدمام وبريدة باالإ�سافة اإلى عدد من نقاط البيع موزعة 
يف معظم املدن واملناطق.

وبتاريخ 1433/08/03هـ )املوافق 2012/06/23م( مت تعديل ا�سم ال�سركة يف اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة لي�سبح م�سمى ال�سركة بعد التعديل » �سركة �سالمة للتاأمني 
التعاوين«.

وقد اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 1435/08/14هـ )املوافق 2014/06/12م( بزيادة راأ�سمال ال�سركة من )100.000.000( مائة مليون ريال لي�سبح )250.000.000( 
مائتان وخم�سون مليون ريال عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية للتقيد والحتفاظ بهام�س املالءة املطلوب. ومبوجب خطاب موؤ�س�سة النقد رقم )351000147528( وتاريخ 
1435/12/01هـ )املوافق 2014/09/25م(، ح�سلت ال�سركة على املوافقة النهائية من موؤ�س�سة النقد بزيادة راأ�س املال. ويف تاريخ 1436/09/13هـ )املوافق 2015/06/30م(، 

وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تو�سية جمل�س اإدارة ال�سركة بزيادة راأ�س املال.

نشاط الشركة 

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

موافقات نهائية:
تاأمني خ�سارة الأرباح الناجتة عن عطب الآلت.  .1

تاأمني جميع اأخطار املقاولني.  .2
تاأمني جميع اأخطار الرتكيب   .3

تاأمني جتهيزات واآليات املقاولني   .4
تاأمني عطب الآلت  .5

تاأمني الأجهزة الإلكرتونية  .6
تاأمني �سمان الأمانة.  .7

تاأمني النقل الربي جلميع الأخطار.  .8
تاأمني النقل الربي لالأخطار املحددة.  .9

تاأمني الناقل البحري جلميع الأخطار.  .10
وتاأمني الناقل البحري اأخطار حمّددة.  .11

تاأمني هيكل ال�سفينة والآلت.  .12
تاأمني النقد.  .13

14.  تاأمني �سد احلريق.
تاأمني ال�سامل على املمتلكات.  .15

تاأمني امل�سئولية العامة  .16
تاأمني تعوي�س العمال.  .17

موافقات مؤقتة:
تاأمني ال�سيارات ال�سامل.  .1

التاأمني الإلزامي للمركبات.  .2



ف

الوثائق التي ما زالت قيد الدراسة من مؤسسة النقد
تاأمني احلمولة البحرية  .1

وتن�س كل وثيقة متعلقة باملنتجات التاأمينية اأعاله على وجوب قيام ال�سركة بتوزيع ما ل يقل عن 10% من الفائ�س ال�سنوي ال�سايف الناجت عن اأعمال التاأمني، اإن وجد، على 
حملة الوثائق وذلك بعد اقتطاع م�ساريف ال�سركة الإدارية والتزاماتها واحتياطاتها، و�سيتم هذا التوزيع اإما مبا�سرة اأو عن طريق ح�سمه من قيمة ال�سرتاكات املرتتبة على 
وثائق تاأمني عن ال�سنة القادمة. ويتم حتديد املبلغ والتوقيت والطريقة والألية لهذا التوزيع وفقًا لأحكام املادة )70( من الالئحة التنفيذية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد. وتختلف 

اال�ستثناءات وال�سروط ومبالغ اال�سرتاكات وعمليات االإلغاء مبوجب كل وثيقة تبعًا للمنتج الذي تتم تغطيته.

مراحل تأسيس الشركة 
تاأ�س�ست ال�سركة يف عام 2007م، حيث اكتتب املوؤ�س�سون يف ذلك الوقت مبا جمموعه )6.000.000( �ستة مليون �سهم متثل )60%( من اأ�سهم راأ�سمال ال�سركة عند التاأ�سي�س 
ب�سعر )10( ع�سرة ريالت لل�سهم الواحد واأودعوا قيمة هذه الأ�سهم البالغة )60.000.000( �ستني مليون ريال لدى بنك اجلزيرة مقابل اأ�سهمهم، كما مت طرح )4.000.000( 
اأربعة مليون �سهم لالكتتاب متثل )40%( من راأ�سمال ال�سركة للجمهور ب�سعر )10( ع�سرة ريالت لل�سهم الواحد يف الفرتة من 1428/02/27هـ )املوافق 2007/03/17م( 

اإلى 1428/03/07هـ )املوافق 2014/03/26م(، يف حني مت اإدراج وبدء تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية بتاريخ 1428/05/07هـ )املوافق 2007/05/23م(. 

وتوؤكد ال�سركة على اأنها مل تقم منذ تاأ�سي�سها وحتى تاريخ هذه الن�سرة بزيادة راأ�س املال عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية.

كبار المساهمين
كما بتاريخ 2014/12/21م، امل�ساهم الوحيد الذي ميلك اأكرث من 5% من راأ�س املال امل�سدر لل�سركة هو ال�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني )%30(.

راأ�س املال )ريال(عدد االأ�سهمالن�سبة قبل الطرحامل�ساهم

303.000.00030.000.000%ال�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني »اإياك« )�سركة م�ساهمة عامة اإماراتية(
امل�سدر: ال�سركة 

رؤية الشركة 
اأن تكون املقدم الأمثل للحلول التاأمينية، و�سيقا�س م�ستوى جناح ال�سركة من خالل اختيار العمالء لل�سركة وثقتهم مبقدرتها على التميز بتوفري ما يتطلعون اإليه من خدمات 

وخربات واأ�سعار وقيم.

رسالة الشركة
ت�سعى ال�سركة لتلبية احلاجات التاأمينية لالأفراد وال�سركات من اأجل م�ساعدتهم على اإدارة خماطرهم اليومية، وتعوي�سهم عن الأحداث غري املتوقعة، وبلوغ ما ي�سبون اإليه 

من تطلعات.

و�سيتحقق ذلك من خالل اإقامة عالقات �سراكة طويلة الأمد متكن ال�سركة من فهم احتياجات العمالء وا�ستباقها وتلبيتها وتقدمي حلول تاأمينية عالية اجلودة وتوفري م�ستويات 
عالية من اخلدمات التي تلبي وتفوق توقعاتهم.

قيم الشركة
عالقات �سادقة واإدارة جديرة بالثقة. 1
اأداء ديناميكي منهجي ومتميز . 2
ال�سفافية واللتزام بامل�سوؤوليات. 3
جتاوز توقعات العمالء. 4
تقدمي عوائد جيدة. 5

استراتيجية الشركة
هدف �سالمة هو اأن حتتل مركزا رائدا كمزود ملنتجات التاأمني التكافلي املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل تقدمي خدمات ذات جودة 
عالية باأ�سعار تناف�سية. وتقدم ال�سركة عددا من املنتجات التاأمينية امل�سممة لتلبية احتياجات عمالئها من االأفراد وال�سركات. وتعتزم ال�سركة اال�ستفادة من نقاط القوة التي 
ميتاز بها اأع�ساوؤها املوؤ�س�سون وما لديهم من املعرفة واخلربة والكفاءة الإدارية. وتنبع اأهداف �سالمة من تركيزها الأ�سا�سي على ر�سا العمالء والفعالية الت�سغيلية واملوظفني 

والربحية. وتهدف �سيا�سة ال�سركة اإلى:

ا�ستهداف خمتلف �سرائح العمالء لت�سميم وتقدمي منتجات وخدمات متميزة وعالية اجلودة باأ�سعار تناف�سية، وم�سممة خ�سي�سا لتلبية احتياجات كل �سريحة.. 1
تزويد عمالء ال�سركة بخدمات عالية اجلودة ومعاجلة املطالبات باأق�سى درجة ممكنة من الكفاءة وال�سرعة.. 2
اإقامة عالقات متميزة مع العمالء وتعزيز هذه العالقة واحلفاظ عليها من خالل وجود نظام رفيع امل�ستوى لإدارة عالقات العمالء )CRM( وال�ستخدام الوا�سع . 3

النطاق لتكنولوجيا املعلومات من اأجل بناء وتر�سيخ معايري عالية للخدمة. وينعك�س ولء عمالئنا من خالل املعدلت العالية لالحتفاظ بالعمالء وتكرار تعامالتهم 
مع ال�سركة.

العمل والتن�سيق ب�سورة وثيقة مع �سركائنا يف قنوات التوزيع لفهم احتياجات العمالء املختلفة. ونعمل مع هوؤلء ال�سركاء لت�سميم حلول تاأمني تتنا�سب مع متطلبات . 4
عمالئنا من ال�سركات والأفراد.



�س�س

نواحي القوة والمزايا التنافسية
طاقم اإداري موؤهل ذو خربة طويلة يف �سوق التاأمني باململكة العربية ال�سعودية. 1
البنية التحتية القوية لتكنولوجيا املعلومات ما يلبي احتياجات العمليات الت�سغيلية ل�سالمة على املدى الطويل. 2
قنوات التوزيع املتعددة مبا فيها الو�سطاء والوكالء و اأخ�سائيني مبيعات . 3
اتفاقيات اإعادة التاأمني مع كربى �سركات اإعادة التاأمني املعروفة عامليًا. 4
اال�ستفادة من و�سع خطوط التاأمني االإلزامية من قبل اجلهات التنظيمية ون�ساط التاأمني لقطاع االأفراد ال�سخم يف ال�سوق ال�سعودية. 5

نظرة عامة على قطاع التأمين في المملكة 

مت احل�سول على املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة بخ�سو�س قطاع التاأمني واملعلومات الأخرى املتعلقة بال�سوق الذي تعمل فيه ال�سركة من م�سادر خمتلفة، وقد اأجرت ال�سركة 
التحريات املعقولة للتاأكد من �سحة امل�سادر، ومع اأنه ل يوجد لدى ال�سركة، اأو اأي من م�ست�ساري ال�سركة الذين تظهر اأ�سمائهم يف ال�سفحتني )و( و )ز( اأي �سبب لالعتقاد 

بوجود معلومات غري �سحيحة مت�سمنة يف تلك امل�سادر والتقديرات، اإل اأنه ل يوجد اأي بيان اأو �سمان ب�ساأن دقة واكتمال اأيًا منها. ومن تلك امل�سادر:

تقديرات وتوقعات ال�سركة. 1
املعلومات والتحليالت اخلا�سة ب�سناعة التاأمني والتي مت احل�سول عليها من م�سادر ومواد ت�سدر عن اأطراف اأخرى ومتاحة للعموم.. 2

يعترب �سوق التاأمني يف اململكة حديث العهد ن�سبيا حيث داأبت �سناعة التاأمني يف املا�سي على تغطية احتياجات �سوقي الت�سدير والنفط فقط يف ال�سبعينيات من القرن املا�سي، و 
واجه قطاع التاأمني عدة م�ساعب يف ال�سابق ب�سبب غياب القوانني املنظمة. وكان هناك اأكرث من 100 �سركة م�سجلة كوحدات خارجية تعمل من اخلارج كو�سطاء تاأمني عامليني 
اأو كوكالء ل�سركات تاأمني خا�سة، بغر�س تقدمي خدمات التاأمني يف اململكة، وكانت هذه ال�سركات م�سجلة يف البحرين نظرا لقربها اجلغرايف من اململكة. ويف ظل غياب اإطار 
تنظيمي، كان حملة بوال�س التاأمني يعانون من افتقار ال�سوق جلهة ر�سمية تعنى بحماية م�سالح امل�ستهلكني من الأعمال الحتيالية اأو غري امل�سروعة. وهذا ما مهد الطريق فيما 
بعد لإجراء اإ�سالحات واإعادة ت�سكيل لقطاع التاأمني يف اململكة، ثم جاء القرار رقم 51 وتاريخ 1397/4/4هـ )املوافق 1977/3/23م( عن هيئة كبار العلماء يف اململكة والذي 
اعتربت مبوجبه التاأمني التعاوين �سيغة من عقد التربع وبالتايل فهو مقبول يف ال�سريعة الإ�سالمية. ويف عام 1406هـ )1986م(، اأ�س�ست احلكومة اأول �سركة للتاأمني التعاوين، 
ال�سركة الوطنية للتاأمني التعاوين )»التعاونية«(، بهدف تغطية احتياجات التاأمني املحلية وتلبية طموح احلكومة يف وجود قطاع تاأمني يخ�سع ل�سيطرتها. وحتى 31 مار�س 2014م، 

وجد يف اململكة 35 �سركة تاأمني واعادة تاأمني مرخ�سة، كما وجد 76 و�سيطًا و76 وكياًل.

تتولى موؤ�س�سة النقد مهمة تنظيم قطاع التاأمني والإ�سراف عليه واإعداد وتطبيق معايري الرتخي�س بالن�سبة ل�سركات التاأمني، ويفر�س النظام اجلديد على �سركات التاأمني اأن 
تكون م�سجلة ومرخ�سة يف اململكة ك�سركة م�ساهمة عامة لكي تزاول اأعمال التاأمني يف اململكة. وتنطبق القوانني اجلديدة لي�س على �سركات التاأمني وح�سب، بل وعلى �سركات 

اإعادة التاأمني وو�سطاء اإعادة التاأمني والوكالت وال�سما�سرة ومكاتب ت�سوية اخل�سائر. 

اإما احل�سول  التاأمني  �سركات  على  تعني  انتهت يف 04/09/ 2008م، حيث  مهلة  بالعمل �سمن  القائمة  لل�سركات  فيها  �ُسمح  انتقالية  املحلي مرحلة  التاأمني  قطاع  �سهد  لقد 
على ترخي�س من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ي�سمح لها بالعمل يف اململكة وفقا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين لعام 2003م اأو اخلروج من ال�سوق. وقد �سمحت 
موؤ�س�سة النقد لل�سركات التي انتهت من درا�سة ملفاتها او التي �سدر لها مر�سوم ملكي بتاأ�سي�سها ومل تكتمل اإجراءات تاأ�سي�سها بتجديد وثائق التاأمني للعمالء يف مهلة انتهت يف 

2010/02/17م.

لقد اأدت الإ�سالحات الهيكلية التي نفذتها احلكومة اإلى منو قطاع التاأمني مبعدلت مرتفعة يف ال�سنوات القليلة املا�سية. حيث منت �سناعة التاأمني من 2.9 مليار دولر يف عام 
2008م اإلى 6.7 مليار دولر اأمريكي يف عام 2013م، مبعدل منو �سنوي مركب %18.

يف عام 2013م، �سكل التاأمني على املركبات 49% من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة، و�سكل التاأمني ال�سحي حوايل 33%. اإن التاأمني ال�سحي ُيعد اإلزاميا جلميع الوافدين 
واملواطنني العاملني يف القطاع اخلا�س، كما اأن التاأمني على ال�سيارات يعترب اأي�سا من املتطلبات التنظيمية.
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ملخص المعلومات المالية للشركة 

يجب قراءة ملخ�س القوائم املالية و جدول املوؤ�سرات الرئي�سية لل�سركة الواردة اأدناه مع القوائم املالية املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م، 2012م، 2013م، 
و القوائم املالية املفحو�سة يف2014/09/30م مبا يف ذلك الإي�ساحات املرفقة بها واملت�سمنة يف اأق�سام اأخرى من ن�سرة الإ�سدار.

9 اأ�سهر من 2014م دي�سمرب 2013 دي�سمرب 2012 دي�سمرب 2011 العملة: اآالف الرياالت

امليزانية العمومية    

 260.910  219.467  169.259  187.994 جمموع اأ�سول عمليات امل�ساهمني

 37.214  31.107  75.342  96.429 جمموع اأ�سول امل�ساهمني 

 298.124  250.574  244.601  284.423 جمموع الأ�سول 

260.910 219.467 169.259 اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني  187.994

5.341 3.904 6.388 11.438 اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني

31.873 27.203 68.954  84.991 جمموع حقوق امل�ساهمني

37.214 31.107 75.342 96.429 جمموع مطلوبات امل�ساهمني وحقوق امللكية

298.124 250.574 244.601 284.423 جمموع املطلوبات والفائ�س وحقوق امللكية

9 اأ�سهر من 2014م  2013م  2012م  2011م  العملة: اآالف الرياالت

نتائج العمليات

 256.835  218.299  204.258  663 .218 اإجمايل االأق�ساط املكتتبة

 160.571  196.150  173.441 102.578 جمموع التكاليف

 2.940 )48.627( )16.022(  4.911 الفائ�س/)العجز( من عمليات التاأمني 

 )2.646( )48.627( )16.022(  4.420 ح�سة امل�ساهمني من فائ�س/)عجز( عمليات التاأمني 

معاجلة عمليات امل�ساهمني

 )2.646( )48.627( )16.022(  4.420 ح�سة امل�ساهمني من فائ�س/)عجز( عمليات التاأمني 

 2.841  7.234  5.264  537 دخل ا�ستثمار

 -  -  66  20 ايرادات اأخرى

)491( )152( )465( )906( م�سروفات عمومية واإدارية

)800( )600( )1.800( )1.800( زكاة

 4.196 )42.145( )12.957(  2.271 �سايف الربح/)اخل�سارة(

 100.000  100.000  100.000  100.000 الأ�سهم القائمة )000( 

 0.04 )0.42( )0.13(  0.02 الربح ) خ�سارة( لكل ال�سهم

9 اأ�سهر من 2014م  2013م  2012م  2011م  العملة: اآالف الرياالت

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التاأمني

 25.855  60.524 )4.312(  10.606 �سايف التدفقات النقدية /)امل�ستخدمة يف( الن�سطة الت�سغيلية

)35.946( )61.348(  )1.959( )4.735( �سايف التدفقات النقدية /) امل�ستخدمة يف( الن�سطة ال�ستثمارية

 26.374  36.465  37.289  43.560 النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

قائمة التدفقات النقدية لعمليات امل�ساهمني

 7.419 )51.120( )23.307(  )9.420( �سايف النقد امل�ستخدم يف الن�سطة الت�سغيلية :

)7.425(  38.404 7.305 )3.742( �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

 27  33 13.371  29.373 النقد و ما يف حكمه يف نهاية ال�سنة:
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المؤشرات الرئيسية
9 اأ�سهر من 2014م دي�سمرب 2013 دي�سمرب 2012 دي�سمرب 2011 حتليل الن�سب الرئي�سية 

العملة: اآالف الرياالت

%49.0 %6.9 )%6.6( n/a  معدل منو اإجمايل االأق�ساط املكتتبة 

%93.2 %92.9 %86.3 %82.5  �سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة كن�سبة مئوية من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة 

%3.5 %2.7 %3.1 %9.2  العمولة املدفوعة كن�سبة مئوية من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة 

%20.6 %21.8 %18.3 %9.4  العمولة امل�ستلمة كن�سبة مئوية من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة 

%80.0 %99.1 %78.0 %61.6  �سايف معدل اخل�سارة 

%5.9 %8.7 %9.7 %13.8  معدل النفقات 

%85.9 %107.8 %87.7 %75.4  جمموع �سايف معدل اخل�سارة و معدل النفقات 

%1.5 )%24.3( )%7.1( %2.9  �سايف الدخل كن�سبة مئوية من اإجمايل اأق�ساط التاأمني 

818.0 1.383.0 1.904.0 3.498.0  عدد البولي�سات 

314.0 157.8 107.3 62.5  متو�سط   االأق�ساط املكتتبة االإجمايل للبولي�سة 

 عدد املطالبات     

371.0 426.0 411.0 307.0  ال�سيارات 

57.0 293.0 N/A N/A  التاأمني الطبي 

18.0 30.0 27.0 39.0  احلوادث العامة 

 متو�سط   املبلغ لكل مطالبة     

401.7 318.2 297.9 262.9  ال�سيارات 

268.4 94.4 - -  التاأمني الطبي 

431.0 165.0 70.5 403.1  احلوادث العامة 

ملخص عوامل المخاطرة 
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3.  املخاطر املتعلقة بالأ�سهم
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1

التعريفات والمصطلحات . 1

يبني اجلدول التايل قائمة بالتعريفات وامل�سطلحات للعبارات امل�ستخدمة يف ن�سرة الإ�سدار:

جدول رقم )1-1(: التعريفات و امل�سطلحات
التعريفامل�سطلح اأو االخت�سار املعرف

)IFRS( جمموعة من املعايري املحا�سبية وتف�سرياتها ال�سادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدوليةاملعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
»International Financial Reporting Standards«

ت�سمل جميع البلدان يف ال�سرق الأو�سط وبلدان �سمال اأفريقيا: العراق، الأردن، الإمارات العربية املتحدة، مملكة منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا )مينا(
البحرين، اجلزائر، اململكة العربية ال�سعودية، ال�سودان، الكويت، املغرب، اليمن، تون�س، �سلطنة عمان، �سوريا، 

فل�سطني، قطر، لبنان، ليبيا، م�سر، موريتانيا، تركيا، اإيران

�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين، �سركة م�ساهمة �سعودية�سالمة اأو ال�سركة

فريق اإدارة �سركة �سالمة للتاأمني التعاوينالإدارة اأو الإدارة العليا

امل�سوؤولني التنفيذيني يف ال�سركة املحددة اأ�سماوؤهم يف الق�سم 5- 4 »الإدارة العليا«كبار التنفيذيني

طرح 15.000.000�سهم عادي من اأ�سهم حقوق الأولوية مل�ساهمي ال�سركة كما يف تاريخ الأحقية.الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية

15.000.000�سهم عادي من اأ�سهم �سركة �سالمة للتاأمني التعاوين.اأ�سهم الكتتاب

تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية للموافقة على زيادة راأ�سمال ال�سركة تاريخ الأحقية

الرتخي�س املمنوح لل�سركة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.ترخي�س موؤ�س�سة النقد

الريال ال�سعودي، العملة املحلية للمملكة العربية ال�سعودية.ريال

تبداأ يوم الإثنني 1436/09/19هـ )املوافق 2015/07/06م(، وت�ستمر حتى نهاية  يوم الأربعاء 1436/09/28هـ مرحلة الكتتاب الأولى 
)املوافق 2015/07/15م( )»مرحلة الكتتاب الأولى«(، ويتاح خاللها للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم يف 

الكتتاب )كليًا اأو جزئيًا( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد 
اجلمعية غري العادية. و�ستتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق 

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

�ستبداأ فرتة التداول بالتزامن مع مرحلة الكتتاب الأولى يف يوم الإثنني 1436/09/19هـ )املوافق 2015/07/06م(فرتة تداول حقوق الأولوية

تبداأ من يوم الأحد 1436/10/10هـ )املوافق 2015/07/26م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم 1436/10/12هـ )املوافق مرحلة الكتتاب الثانية
2015/07/28م(، وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية )م�ساهمني مقيدين اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية 

خالل فرتة التداول(، )وي�سار اإليهم جمتمعني  بـ »الأ�سخا�س امل�ستحقني« ومنفردين بـ »ال�سخ�س امل�ستحق«( مبمار�سة 
حقهم يف الكتتاب. ول ميكن تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة.

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

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

طرح اية اأ�سهم متبقية غري مكتتب فيها من قبل الأ�سخا�س امل�ستحقون على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع املوؤ�س�سي الطرح املتبقي
)وي�سار لهم بـ »املوؤ�س�سات ال�ستثمارية«(خالل فرتة الطرح املتبقي 

�سيبداأ الكتتاب يف اأ�سهم الطرح املتبقي يف يوم الأحد 1436/10/17هـ )املوافق 2015/08/02م( من ال�ساعة فرتة الطرح املتبقي
العا�سرة �سباحًا وحتى ال�ساعة العا�سرة �سباحًا من اليوم التايل وهو يوم الإثنني 1436/10/18هـ )املوافق 

2015/08/03م(

امل�ساهم/امل�ساهمون املقيدون ومن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول. ال�سخ�س امل�ستحق اأو الأ�سخا�س امل�ستحقون

باإمكان الأ�سخا�س امل�ستحقني تداول حقوق الأولوية يف )3( حقوق لكل )2( �سهم من اأ�سهم ال�سركة �سواًء ببيعها اأو تداول حقوق الأولوية
�سرائها يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(

قيام الأ�سخا�س امل�ستحقون بالكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة ممار�سة حقوق اأولوية الكتتاب

وت�سمل ما يلي من املوؤ�س�سات:املوؤ�س�سات ال�ستثمارية

�سناديق ال�ستثمار املوؤ�س�سة يف اململكة العربية ال�سعودية واملطروحة طرحًا عامًا والتي ت�ستثمر يف الأوراق املالية   .1
املن�سو�ص عليها يف  والقيود  باالأحكام  االلتزام  مع  له ذلك،  تتيح  ال�سندوق  واأحكام  �سروط  كانت  اإذا  ال�سعودية 

لئحة �سناديق ال�ستثمار.

الأ�سخا�س املرخ�س لهم يف التعامل بالأوراق املالية ب�سفة اأ�سيل، مع التزام متطلبات الكفاية املالية.  .2

ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية من خالل حمافظها التي يديرها اأ�سخا�س مرخ�س لهم، و�سركات   .3
قطاعي البنوك والتاأمني املدرجة يف ال�سوق ال�سعودية، وذلك وفقًا لل�سوابط التي اأ�سدرتها هيئة ال�سوق املالية، على 

اأن ل توؤدي م�ساركة ال�سركة اإلى اأي تعار�س يف امل�سالح.
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اتفاقية التعهد بالتغطية املربمة بني متعهد التغطية وال�سركة.اتفاقية التعهد بالتغطية

البنك الأهلي التجاري، جمموعة �سامبا املالية، م�سرف الراجحي، بنك الريا�س والبنك ال�سعودي الفرن�سي.اجلهات امل�ستلمة

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

اجلمعية العامة للم�ساهمني يف ال�سركة.اجلمعية العامة 

حكومة اململكة العربية ال�سعودية.احلكومة

)10( ع�سرة ريالت لكل �سهم من اأ�سهم حقوق الأولوية.�سعر الكتتاب

الفرتة التي تبداأ من يوم الأثنني 1436/09/19هـ )املوافق 2015/07/06م( اإلى يوم الثالثاء 1436/10/12هـ فرتة الكتتاب
)املوافق 2015/07/28م(.

�سهم من اأ�سهم ال�سركة مدفوع بالكامل بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت.ال�سهم

)10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.القيمة ال�سمية

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

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

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

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

تابعي امل�سدر.  .1

كبار امل�ساهمني يف امل�سدر.  .2

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

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

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

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

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

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

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

اإمتالك ن�سبة ت�ساوي 30% اأو اأكرث من حقوق الت�سويت يف ال�سركة.  .1

حق تعيني 30% اأو اأكرث من اأع�ساء اجلهاز الإداري وتف�ّسر كلمة »امل�سيطر« وفقًا لذلك.  .2

القوائم املالية املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و 2012م و 2013م والقوائم املالية املفحو�سة يف القوائم املالية
30 �سبتمرب2014م ل�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية مبوجب املادة 6 من نظام ال�سوق املالية ال�سادر مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج
املر�سوم امللكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/06/02هـ )املوافق 2003/07/31م( 

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

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

�سايف متح�سالت الكتتاب بعد خ�سم م�ساريف الكتتاب.�سايف متح�سالت الكتتاب

�سركة الأهلي املالية التي مت تعيينها من قبل ال�سركة كم�ست�سار املايل و مدير لالكتتاب.امل�ست�سار املايل و مدير الكتتاب

�سركة الأهلي املالية التي مت تعيينها من قبل ال�سركة كمتعهد لتغطية الكتتاب..متعهد التغطية

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

حملة الأ�سهم يف اأي وقت .امل�ساهمون

م�ساهمي ال�سركة املقيدين يف �سجل ال�سركة عند نهاية التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.امل�ساهمون املقيدون

�سخ�س ميلك )5%( اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة.امل�ساهم الكبري
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وفقًا لعقد تاأ�سي�س ال�سركة يتبني اأن امل�ساهمني املوؤ�س�سني هم:امل�ساهمون املوؤ�س�سون

ال�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني )اإياك(  .1

�سركة اأ�سواق بن داوود التجارية   .2

�سركة جمموعة امللز   .3

�سركة الأعمال امل�سرتكة   .4

�سركة املطورون املتحدون   .5

�سركة جمموعة ال�ساعر   .6

د. �سالح جميل مالئكه  .7

الأ�ستاذ/ را�سد عبداهلل ال�سويكت  .8

الأ�ستاذ/ اأمين ا�سماعيل اأبو داود   .9

10. الأ�ستاذ/ ح�سني ح�سن بياري

الناجت املحلي الإجمايل للمملكة العربية ال�سعوديةالناجت املحلي

جميع اأ�سهم ال�سركة من فئة واحدة ول ميلك اأي م�ساهم اأية حقوق ت�سويت تف�سيلية، ويحمل كل �سهم من الأ�سهم حقوق الت�سويت
املطروحة حق الت�سويت، ولكل م�ساهم ميلك )20( ع�سرين �سهمًا على الأقل احلق يف ح�سور اجلمعية العامة 

والت�سويت فيها.

الأطراف التي تقوم بتقدمي خدمات خا�سة بالكتتاب والواردة اأ�سمائهم يف ال�سفحة )و- ز( من هذه الن�سرة.امل�ست�سارون

ال�سخ�س الذي يقوم بتطبيق خمتلف النظريات الح�سائية والحتمالت التي على اأ�سا�سها يتم احت�ساب اأ�سعار اخلبري الكتواري
اخلدمات وتقييم امل�سوؤوليات واللتزامات واحت�ساب الحتياطات

اإجمايل اق�ساط عقود التاأمني املكتتبة خالل فرتة حمددة دون اقتطاع االأق�ساط املتنازل عنها.اإجمايل االأق�ساط املكتتبة

يحت�سب �سايف االأق�ساط بعد خ�سم اإعادة التاأمني.�سايف االأق�ساط املكتتبة

كل م�ساهم م�ستحق يكتتب اأو يقدم طلبًا لالكتتاب يف اأ�سهم حقوق االأولوية وفقًا ل�سروط واأحكام اإ�سدار املكتتب

اململكة العربية ال�سعودية.اململكة

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

هم امل�ساهمون الذين ميتلكون 5% واأكرث من اإجمايل اأ�سهم ال�سركة. وهم: ال�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني »اإياك« امل�ساهمني الكبار
)�سركة م�ساهمة عامة اإماراتية(.

ال�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني )�سركة م�ساهمة عامة اإماراتية( التي متلك ما ن�سبته )30%( من اأ�سهم ال�سركة.ال�سريك ال�سرتاتيجي 

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

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.موؤ�س�سة النقد اأو »�ساما«

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

تقريبًا.

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

نظام ال�سركات ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/6( وتاريخ 1385/3/22هـ )املوافق 1965/07/22م( نظام ال�سركات
وتعديالته.

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

جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين املوؤ�س�س وفقًا لنظام التاأمني ال�سحي التعاوين ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/10( جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين
وتاريخ 1420/05هـ )املوافق 1999/08/113م( وما طراأ عليه من تعديالت.

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

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

�سخ�س اإعتباري يقوم مقابل عمولة بتمثيل املوؤمن عليهم القائمني اأو املحتملني يف اإجتذات عقود تاأمني والتفاو�س و�سطاء التاأمني
عليها.

�سخ�س اإعتباري يقوم مقابل اأجر معني بتمثيل املوؤمن لإجتذات عقود تاأمني والتفاو�س عليها واإبرامها.وكالة تاأمني

العملية التي تقوم من خاللها �سركة التاأمني اأو معيد التاأمني بالتاأمني اأو اإعادة التاأمني على موؤمن اآخر اأو معيد تاأمني اإعادة التاأمني
اآخر، �سّد جميع اأو جزء من خماطر التاأمني اأو اإعادة التاأمني. 
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�سركة اإعادة التاأمني التي تقبل تغطية عقود التاأمني من �سركة تاأمني اأخرى عن كافة اأو بع�س الأخطار التي تتحملها.معيد التاأمني 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربيةجمل�س التعاون

هو احلدث الذي يت�سمن خ�سارة اأو قد ل يت�سمن خ�سارة لكن ل ي�ستمل على اأي مك�سب.اخلطر

املبالغ التي يجب على ال�سركة اإقتطاعها وتخ�سي�سها تغطية اإلتزامتها املالية.املخ�س�سات ا)لحتياطيات( الفنية

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

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

ن له ال�سخ�س الطبيعي اأو الإعتباري الذي يربم عقد التاأمني.املوؤمَّ

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

وثيقة قانونية اأو عقد ت�سدره ال�سركة للموؤمن له تبني فبه �سروط العقد للموؤمن له �سّد اخل�سارة وال�سرر التي تغطيها وثيقة التاأمني
الوثيقة مقابل ق�سط يدفعه املوؤمن له.

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

وثيقة تغطي ما يقع خالل الرحلة البحرية للب�سائع اململوكة للم�سرتك من تلف اأو اأ�سرار اأو خ�سائر اأو نق�س �سواًء اأثناء التاأمني البحري
�سحن الب�سائع اأو نقلها اأو تفريغها من بلد امل�سدر اإلى بلد امل�ستورد يف حدود مبلغ التغطية املحدد يف الوثيقة ووفق 

�سروطها.

هي وثيقة اإعادة تاأمني تتحمل مبوجبها �سركة اإعادة التاأمني اأي خ�سارة وقعت على املوؤمن له تزيد عن املقدار الذي اتفاقية زيادة اخل�سارة
تتحمله �سركة التاأمني واملذكور يف الوثيقة املوقعة بينهما

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

اآلية تعاقدية يتم مبوجبها تقييم وحتويل اأعباء املخاطر عن طريق ت�سنيفها وجتميعها. .التاأمني

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

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

نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/32( وتاريخ 1424/6/2هـ )املوافق نظام التاأمني
2003/07/31 م(.

مبلغ يدفعه املوؤمن عليه للموؤمن مقابل موافقة املوؤمن على تعوي�س املوؤمن عليه عن اخل�سائر اأو الأ�سرار الناجتة الق�سط
مبا�سرًة عن اأحد الأخطار املغطاة.

منوذج طلب الكتتاب لالأ�سهم املطروحةمنوذج طلب الكتتاب

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

هي جمموعة املوؤثرات املحتملة التي يجب االإملام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار.عوامل املخاطرة

املنتجات واخلدمات التي تقدمها ال�سركة.املنتجات

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

اأي يوم عمل للجهات امل�ستلمة با�ستثناء اأيام اجلمعة وال�سبت والعطالت الر�سمية.يوم العمل

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

BBBت�سنيف ائتماين من �سركة �ستاندرد اند بورز

)S&P( ستاندرد اند بورز وهي �سركة اأمريكية متخ�س�سة يف جمال الت�سنيف الئتماين وتطوير موؤ�سرات لقيا�س اأداء الأ�سواق �ستاندرد اند بورز�
املالية يف خمتلف الأ�سواق العاملية بالإ�سافة اإلى مقدّمي خدمات حتليل ودرا�سات متخ�س�سة لأكرث من 2000 �سركة 

مدرجة يف الأ�سواق العاملية.

AA-ت�سنيف ائتماين من �سركة �ستاندرد اند بورز
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عوامل المخاطرة . 2

بالإ�سافة اإلى املعلومات الأخرى الواردة يف هذه الن�سرة، يتوجب على كل من يرغب بال�ستثمار يف اأ�سهم الكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة بعناية مبا 
فيها عوامل املخاطرة املبينة اأدناه، وذلك قبل اتخاذ اأي قرار بال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب. علمًا باأن املخاطر املو�سحة اأدناه ل ت�سمل جميع املخاطر التي ميكن اأن 
تواجهها ال�سركة، بل اأنه من املمكن وجود خماطر اإ�سافية لي�ست معلومة لل�سركة يف الوقت احلايل، اأو قد تعتربها ال�سركة غري جوهرية، اأو اأنها قد ل تعيق عملياتها. وقد يتاأثر 

ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها امل�ستقبلية ب�سكل �سلبي وجوهري يف حال حدوث اأو حتقق اأحد عوامل املخاطر امل�سار اإليها اأدناه.

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

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

ال�سوق املالية للح�سول على امل�سورة املنا�سبة ب�ساأن ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة. 

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

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

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها  222

عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها 22222

ل  املثال  �سبيل  على  الرتاخي�س  هذه  وت�سمل  بن�ساطها.  يتعلق  فيما  عليها  واملحافظة  الالزمة  النظامية  واملوافقات  والرتاخي�س  الت�ساريح  على  ال�سركة احل�سول  على  يتعني 
ال�سركة  البلدية والقروية، �سهادات ت�سجيل  ال�سوؤون  النقد، تراخي�س فتح املحالت ال�سادرة من وزارة  ال�سركة من موؤ�س�سة  التي حت�سل عليها  احل�سر: تراخي�س املنتجات 

وفروعها ال�سادرة من وزارة التجارة وال�سناعة، �سهادات ع�سوية الغرف التجارية، �سهادات ت�سجيل العالمات التجارية، �سهادات ال�سعودة والزكاة والتاأمينات الجتماعية.

وعلى كافة ال�سركات املرخ�سة من الهيئة العامة لال�ستثمار التقدم بطلب تعديل ترخي�سها تبعًا لأي تعديالت يف بياناتها ومنها على �سبيل املثال زيادة راأ�س املال اأو تعديل ال�سم 
التجاري اأو فتح فروع لها. 

اإن ترخي�س ال�ستثمار الأجنبي لل�سركة ال�سادر من الهيئة العامة لال�ستثمار برقم )1/870( وتاريخ 1426/09/13هـ )املوافق 2005/10/15م( مل يتم تعديل بع�س بياناته 
الأ�سا�سية كتعديل ا�سم ال�سركة من )�سركة اإياك ال�سعودية للتاأمني التعاوين( لي�سبح )�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين( والإ�سارة يف الرتخي�س اإلى كافة ال�سجالت التجارية 

الفرعية التابعة للمركز الرئي�سي املتعلقة بفروع ال�سركة يف مدينة جدة والريا�ص والدمام وبريدة وكافة نقاط البيع التي مت ا�ستخراج �سجالت جتارية لها.

وبالطالع على نظام ال�ستثمار الأجنبي وتطبيقًا ملتطلبات الهيئة العامة لال�ستثمار فيما يتعلق بعملية زيادة راأ�س املال، فاإن النظام يلزم ال�سركات التقدم بطلب تعديل ترخ�سيها 
بعد )1( �سدور قرار موافقة موؤ�س�سة النقد النهائية بزيادة راأ�س املال )2( ا�ستكمال كافة الإجراءات اأمام الهيئة )3( موافقة اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني على 

زيادة راأ�س املال. 

مل تقم ال�سركة بتحديث بيانات ترخي�س الهيئة العامة لال�ستثمار وجتديده وح�سولها على املوافقات الالزمة فيما يخ�س اأي تعديل يف راأ�س املال اأو ال�سم التجاري اأو ن�ساطها، 
و�سيوؤدي ذلك اإلى وقف تعامالت ال�سركة مع اجلهات احلكومية كمكتب العمل والإدارة العامة للجوازات وم�سلحة الزكاة والدخل، مما �سيكون له تاأثري �سلبي على اأعمال ال�سركة 

ونتائج عملياتها. 

اإن وجود ال�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني )اإياك( )وهي �سركة م�ساهمة عامة اإماراتية( �سمن امل�ساهمني املوؤ�س�سني لل�سركة، نتج عنه اإعتبارال�سركة على اأنها �سركة ذات 
راأ�سمال اأجنبي، وبالتايل �ستبقى ال�سركة ملزمة بالتقّيد باأنظمة وتعليمات الهيئة العامة لال�ستثمار طاملا اأن امل�ساهم الرئي�سي ما زال ميلك اأ�سهم يف ال�سركة ومل يتم حتويل 

ال�سركة من �سركة ذات راأ�سمال اأجنبي اإلى �سركة ذات راأ�سمال خليجي اأو �سركة وطنية.

الأع�ساء اجلدد  باأ�سماء  يتعلق  فيما  التجاري  ال�سجل  بيانات  تعديل  دون  الثالثة  للدورة  اإدارة  اأع�ساء جمل�س  انتخاب  )املوافق 2013/06/17م( مت  بتاريخ 1434/08/08هـ 
املنتخبني للدورة احلالية مما يعترب خمالفة لنظام ال�سجل التجاري. وذلك �سُيعر�س ال�سركة للغرامة املن�سو�س عليها يف املادة 15 من هذا النظام والتي ل تزيد قيمتها عن 

)50.000( خم�سني األف ريال. 

ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )م ت/1775( وتاريخ 1432/09/01هـ )املوافق 2011/07/31م( لفتتاح )�ستة( فروع يف كل من مدينة جدة 
والريا�س والدمام وبريدة ومكة واملدينة املنورة. وقد افتتحت حتى تاريخ هذه الن�سرة )4( اأربعة فروع يف كل من مدينة جدة والريا�ص والدمام وبريدة. اأما بالن�سبة لنقاط البيع، 
فقد مت الرتخي�س لل�سركة بافتتاح )50( خم�سني نقطة بيع مبوجب موافقة موؤ�س�سة النقد باخلطاب رقم )م ت/1924( وتاريخ 1432/10/12هـ )املوافق 2011/09/10م( 

واخلطاب رقم )341000089070( وتاريخ 1434/07/18هـ )املوافق 2013/05/27م(. وقد قامت ال�سركة بافتتاح )34( اأربعة وثالثني نقطة بيع حتى تاريخ هذه الن�سرة.

ا�ستخرجت ال�سركة )4( اأربعة �سجالت للفروع و )18( ثمانية ع�سر �سجاًل جتاريًا لنقاط البيع مما �سُيعر�ص ال�سركة للغرامة املن�سو�ص عليها يف املادة 15 نظام ال�سجل التجاري 
والتي ل تزيد قيمتها عن )50.000( خم�سني األف ريال. 
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كما ا�ستخرجت ال�سركة رخ�سة بلدية لفرع واحد من اأ�سل )4( اأربعة فروع مت افتتاحها و)21( واحد وع�سرين رخ�سة بلدية من اأ�سل )34( اأربعة وثالثني لنقاط البيع ومل تقم 
با�ستكمال الجراءات النظامية الالزمة لفتتاح )2( فرعني و)16( �ستة ع�سر نقطة بيع، مما �سُيعر�س ال�سركة للعقوبات املن�سو�س عليها يف نظام ال�سجل التجاري ويف لئحة 
الغرامات واجلزاءات عن املخالفات البلدية )ال�سادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم 218 وتاريخ 1428/08/06هـ( والتي حددت غرامات ترتاوح ما بني األف ريال بحد اأدنى اإلى 
خم�سة اآلف ريال بحد اأق�سى، وقد ت�سل اإلى اإغالق املوقع مما �سيكون له تاأثري �سلبي على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل )ف�ساًل راجع الق�سم 15-3 »تراخي�س 

البلدية ال�سادرة لنقاط البيع والفروع«(.

كذلك اأي�سًا، فاإن ال�سركة مل ت�ستخرج �سهادات ع�سوية الغرفة التجارية وال�سناعية لبع�ص ال�سجالت التجارية اخلا�سة بالفروع ونقاط البيع مما �سُيعر�ص ال�سركة للغرامة 
املن�سو�س عليها يف املادة 15 نظام ال�سجل التجاري والتي ل تزيد قيمتها عن )50.000( خم�سني األف ريال. 

اإن عدم متكن ال�سركة من جتديد رخ�سها احلالية اأو احل�سول على اأي من الرتاخي�س الالزمة لأعمالها او اإذا مت تعليق اأو انتهاء اأي من تراخي�سها اأو اإذا مت جتديد اأي من تلك 
الرتاخي�ص ب�سروط غري منا�سبة لل�سركة، اأو يف حالة عدم قدرة ال�سركة على احل�سول على الرخ�ص االإ�سافية التي قد ُتطلب منها يف امل�ستقبل، فاإن ذلك قد يعر�ص ال�سركة 
للتوقف واالمتناع عن القيام باأعمالها كاإغالق لبع�ص الفروع ونقاط البيع مما �سينتج عنه تعطل عمليات ال�سركة وتكبدها تكاليف اإ�سافية مما �سيوؤثر �سلبًا على نتائج عملياتها 

وو�سعها املايل.

نقص وصعوبة الحصول على التمويل المناسب 22222

اأو بتكلفة  اأو لتح�سني مالئتها املالية، فقد تواجه �سعوبة يف احل�سول على م�سادر متويل  اأو منتجاتها،  ان احتاجت ال�سركة يف امل�ستقبل الى متويل ا�سايف لتو�سيع ن�ساطاتها 
منا�سبة. وتعتمد مقدرة ال�سركة يف احل�سول على التمويل على عدة عوامل، منها عوامل متعلقة على قدرة ال�سركة على احل�سول على املوافقات النظامية بالإ�سافة الى نتائج 
ال�سركة وتدفقاتها النقدية. واأن لزم اأن ترفع ال�سركة راأ�سمالها للح�سول على متويل ا�سايف، فقد يوؤدي هذا الى تقليل ن�سبة ملكية امل�ساهمني احلاليني. ان �سعوبة احل�سول على 

التمويل املنا�سب يف امل�ستقبل �سوف يوؤثر �سلبيًا على ال�سركة واأدائها املايل وخطة عملها.

االعتماد على موظفين رئيسيين والقدرة على تعيين األشخاص المؤهلين  22222

تعتمد ال�سركة على اإمكانيات وخربات املوظفني القياديني، وعليه فاإّن جناح ال�سركة قد يعتمد على مدى قدرتها على �سمان ا�ستمرارية بقاء هذه الكفاءات، واإيجاد بدائل لهم يف 
حال مغادرتهم ال�سركة. حيث اأن ال�سركة تعتمد على مدى جناح ال�سركة يف املحافظة على العالقة مع الو�سطاء من خالل بقاء املوظفني و�سمان ا�ستمراريتهم. كما يعتمد جناح 

ال�سركة على مدى قدرتها على ا�ستقطاب املوظفني املوؤهلني اجلدد و�سمان ا�ستمرارية بقائهم

ولي�س هناك ما يوؤكد باأن ال�سركة �ستتمكن من �سمان ا�ستمرارية خدمات موظفيها اأو من رفع م�ستوى مهاراتهم ، بالرغم من تقدمي اأجور ومكافاآت وبرامج تدريبية م�سجعة. 
كذلك قد حتتاج ال�سركة لزيادة الرواتب لكي ت�سمن ا�ستمرارية بقاء موظفيها وا�ستقطاب كوادر جديدة ذات موؤهالت منا�سبة. وقد يوؤدي فقدان ال�سركة خلدمات واحد اأو اأكرث 

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

االعتماد على شركة تأجير اآلالت وتجارة العقار والسيارات )»شركة تأجير«( كأحد العمالء الرئيسين 22222

تعتمد ال�سركة ب�سكل اأ�سا�سي على �سركة تاأجري كاأحد العمالء الرئي�سني. حيث بلغت اإيرادات ال�سركة من �سركة تاأجري 30.7% و41.4% و45.8% من اإجمايل اأق�ساط التاأمني 
املكتتبة يف جمال تاأمني على ال�سيارات خالل ال�سنوات 2011م و2012م و2013م على التوايل. اإن عدم جتديد الوثائق اأو الزيادة يف اإجمايل اأق�ساط التاأمني من �سركة تاأجري 
�سيوؤدي اإلى انخفا�س مبيعات واأرباح ال�سركة مما يوؤثر اأي�ساآ على انخفا�س وتذبذب هوام�س ربح ال�سركة، مما �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة امل�ستقبلية 

ونتائجها املالية، وتوقعاتها، وو�سعها املايل واأ�سعار اأ�سهمها.

مخاطر سلوك الموظفين وأخطائهم 22222

لدى ال�سركة لئحة تنظيم عمل داخلية معتمدة من قبل وزارة العمل مبوجب قرار معايل نائب وزير العمل رقم )3595/1/1( وتاريخ 1434/07/26هـ )املوافق 2013/06/05م(. 
هذا ولدى ال�سركة �سيا�سات و�سوابط رقابية ولوائح داخلية ، ومع ذلك فاإن ال�سركة ل ت�ستطيع اأن ت�سمن تاليف �سوء �سلوك املوظفني اأو اأخطائهم كالغ�س والأخطاء املتعمدة 
تلك  عن  يرتتب  قد  وبالتايل  املطلوبة.  الإدارية  التفوي�سات  على  احل�سول  دون  عنها  نيابًة  والت�سرف  ممتلكاتها  ا�ستخدام  واإ�ساءة  والتزوير  وال�سرقة  والحتيال  والختال�س 
الت�سرفات تبعات وم�سوؤوليات تتحملها ال�سركة، اأو عقوبات نظامية، اأو م�سوؤولية مالية مما �سوف يوؤثر �سلبًا على �سمعة ال�سركة. لذا فاإن ال�سركة ل ت�ستطيع اأن ت�سمن اأن �سوء 

�سلوك موظفيها لن يوؤدي اإلى الإ�سرار ب�سكل جوهري على و�سعها املايل اأو نتائج عملياتها. 

مخاطر ائتمان العمالء 22222

عماًل باملادة ال�ساد�سة من الوثيقة املوحدة للتاأمني الإلزامي على املركبات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي تلتزم �سركات التاأمني بتعوي�س طرف اأو اأطراف )غري 
املوؤمن له( عن ما يرتتب على احلوادث املغطاة مبوجب وثيقة التاأمني �سد الغري، ول�سركات التاأمني احلق يف الرجوع على املوؤمن له اأو ال�سائق اأو امل�سوؤول عن احلادث للمطالبة 
باملبالغ املدفوعة للغري »اإن كان للرجوع ما يربره«. بالتايل عند الرجوع على املوؤمن له اأو ال�سائق اأو امل�سوؤول عن احلادث ل�ستعادة ما مت دفعه من مبالغ مالية يرتتب على ذلك 

خماطر عالية تكمن يف مماطلة البع�س يف ال�سداد اأو عدم وفائهم باملبالغ امل�ستحقة عليهم مما يوؤثر �سلبًا على و�سع ال�سركة املايل ونتائج عملياتها. 

العقود مع األطراف ذات العالقة 22222

اأبرمت ال�سركة عقود التاأمني مع اأطراف ذات عالقة، مبا يف ذلك بع�س اأع�ساء جمل�س اإدارتها وم�ساهميها املوؤ�س�سني و�سركات تابعة لأع�ساء جمل�س الإدارة بقيمة اإجمالية قدرها 
)133.106.965( مائة وثالثة وثالثني مليون ومائة و�ستة اآلف وت�سعمائة وخم�سة و�ستني ريال كما يف 2014/12/31م. )ف�ساًل راجع الق�سم 15-7-4 »العقود والتعامالت مع 

الأطراف ذات عالقة«(
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وقد اأبرمت ال�سركة اأي�سًا عقد تاأمني �سحي تكافلي للعائالت )تاأمني على احلياة( مع امل�ساهم الرئي�سي، ال�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني )�سركة م�ساهمة عامة اإماراتية(، 
لتغطية موظفيها يف اململكة. غري اأن بيع وت�سويق منتجات تاأمينية يف اململكة من قبل امل�ساهم الرئي�سي من دون احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من �ساأنه اأن يعر�سه وال�سركة 
للم�ساءلة من اجلهات الرقابية يف اململكة وفر�س غرامة مالية ت�سل قيمتها اإلى )1.000.000( مليون ريال كما ميكن اأن يتم �سطب ال�سجل التجاري لل�سركة وذلك وفقًا لنظام 

مكافحة الت�سرت ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم ) م/22( وتاريخ 1425/5/4هـ )2004/06/21م(.

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

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

العقود مع الغير 22222

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

وتطلعاتها امل�ستقبلية )وملزيد من التفا�سيل ف�ساًل راجع الق�سم 15 »املعلومات القانونية«-«عقود مقدمي اخلدمات«(

عدم كفاية رأس المال ومتطلبات الحد األدنى المطلوب لرأس المال 22222

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

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

مخاطر االستثمار -22222

تعتمد النتائج الت�سغيلية لل�سركة ب�سكل جزئي على اأداء حمفظتها ال�ستثمارية، وتخ�سع نتائج ال�ستثمار لعدة خماطر ا�ستثمارية منها املخاطر املرتبطة بالأو�ساع القت�سادية 
العامة وم�ستوى التذبذب يف ال�سوق وتقلب اأ�سعار الفائدة يف ال�سوق وخماطر ال�سيولة والئتمان، اإ�سافة اإلى الأو�ساع ال�سيا�سية، اإن عدم قدرة ال�سركة على موازنة حمفظتها 
ال�ستثمارية ومالءمتها مع مطلوباتها، مما �سيجربها على ت�سفية ا�ستثماراتها يف اأوقات وباأ�سعار غري منا�سبة. كما تخ�سع املحفظة ال�ستثمارية اأي�سًا لقيود تنظيمية وعدم 
توفر منتجات مالية معينة، مثل امل�ستقات املالية، والتي ميكن اأن تقلل من نطاق التنوع يف فئات الأ�سول املختلفة الأمر الذي ميكن اأن يوؤدي اإلى تقليل العائد على ال�ستثمار، كما 
تتطلب اإدارة هذه ال�ستثمارات نظام اإداري فعال وقدرة عالية على اختيار جودة ال�ستثمارات وتنوعها. وقد يوؤدي اإخفاق ال�سركة يف ذلك اإلى انخفا�س عائداتها من ال�ستثمارات 

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

عدم كفاية المخصصات )االحتياطات( 222222

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

خم�س�سات االأق�ساط غري املكت�سبة. 1
خم�س�سات املطالبات حتت الت�سوية. 2
خم�س�سات م�ساريف ت�سوية املطالبات. 3
خم�س�سات الأخطار التي وقعت ومل تتم املطالبة بها بعد. 4
خم�س�سات املخاطر التي مل ت�سقط. 5
خم�س�سات الكوارث. 6
خم�س�سات امل�ساريف العامة. 7

ويتم تقدير حجم الحتياطات بناًء على الجتاهات املتوقعة يف حجم املطالبات ومدى تكرارها بح�سب البيانات املتاحة يف حينه. ويعترب و�سع م�ستوى مالئم من احتياطات 
املطالبات عملية غري موؤكدة بطبيعتها نظرًا ل�سعوبة وتعقيد و�سع الفرتا�سات الالزمة.

ومبا اأن حجم الحتياطات يعتمد على تقديرات م�ستقبلية، فاإنه من املمكن اأن يثبت عدم كفاية احتياطات ال�سركة يف اأي فرتة، واإذا حدث اأن جتاوزت املطالبات الفعلية احتياطي 
التاأمني وبالتايل قد حتتاج  املطالبات، فاإنه �سيتوجب على ال�سركة زيادة احتياطاتها، ونتيجة لذلك، فقد يثبت عدم كفاية الحتياطيات املخ�س�سة ملواجهة مطالبات وثائق 

ال�سركة اإلى زيادة احتياطياتها، �سوف يكون لذلك اأثر �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

مخاطر االستحواذ على محفظة تأمينية 222222

يف �سياق قيام ال�سركة بعملية ا�ستحواذ على حمفظة عمليات التاأمني تكون عملية تقييم اال�ستحواذ خا�سعة للمراجعة من قبل جلنة م�ستقلة يتم تعيينها من ِقبل موؤ�س�سة النقد 
للتاأكد من اتباع املحا�سب القانوين والإكتواري للمعايري املو�سوعة من قبل موؤ�س�سة النقد فيما يتعلق بتقييم املحافظ التاأمينية املزمع ال�ستحواذ عليها. ولإمتام عملية ال�ستحواذ 
تاأمينية  �سالمة على حمفظة  ا�ستحوذت  الن�سرة  بتاريخ هذه  وكما  التاأمينية.  املحفظة  ونقل  بيع  اتفاقية  و�سروط  اأحكام  على  النهائية  النقد  موؤ�س�سة  موافقة  ت�سدر  اأن  يجب 
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بتاريخ  املنعقدة  ال�سركة  مل�ساهمي  )الثانية(  العادية  العامة  وافقت اجلمعية  وقد  بحرينية(.  م�ساهمة مقفلة  »اإياك« )�سركة  للتاأمني  العربية  الإ�سالمية  لل�سركة  تابعة  واحدة 
1431/07/17هـ )املوافق 2010/06/29م( على �سراء هذه املحفظة بعد �سدور خطاب موؤ�س�سة النقد رقم )IS/453( وتاريخ 2010/02/27م املتعلق مبتطلبات نقل املحفظة 
التاأمينية على اأن يتم ال�سراء باأثر رجعي ابتداء من 2009/09/30م. مت توقيع اتفاقية ال�ستحواذ بتاريخ 2010/10/16م ومل ت�سدر اأي موافقة لحقة ونهائية من موؤ�س�سة النقد 
توؤكد اإمتام االإجراءات النظامية لنقلها واملوافقة على اأحكام و�سروط هذه االتفاقية خا�سة فيما يتعلق بقيمة عملية اال�ستحواذ حيث ن�ست االتفاقية على اإلزام �سركة �سالمة 
بدفع قيمة »ال�سهرة« والبالغة )7.140.000( �سبعة مليون ومائة واأربعون األف ريال وفقًا لالآلية املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد )ملزيد من التفا�سيل حول اتفاقية ا�ستحواذ 
املحفظة التاأمينية ف�ساًل راجع الق�سم15-7-4 »املعلومات القانونية«(. وعلى الرغم من اإعادة اإ�سدار القوائم املالية لل�سركة لإظهار ح�سابات ونتائج عمليات التاأمني بعد الأخذ 
يف العتبار عملية حتويل املحفظة التاأمينية اخلا�سة بال�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني )اإياك البحرين( اإلى �سركة �سالمة وموافقة موؤ�س�سة النقد املبدئية على عملية النقل 
وذلك مبوجب خطاب موؤ�س�سة النقد رقم )IS/24602/876( وتاريخ 1431/05/12هـ )املوافق 2010/04/29م(، فاإن ذلك ل يعني بال�سرورة ح�سول ال�سركة على موافقة 
موؤ�س�سة النقد النهائية على بنود اتفاقية ال�ستحواذ وامتام كافة الإجراءات النظامية الالزمة لنقل املحفظة.و�سوف يوؤدي عدم التزام ال�سركة مبتطلبات نظام التاأمني ولئحته 
التنفيذية وتعليمات موؤ�س�سة النقد املتعلقة باإجراءات ا�ستحواذ املحافظ التاأمينية اإلى عدم متكنها من الحتجاج بالآثار القانونية لهذه التفاقية يف مواجهة الغري لعدم ح�سولها 
على املوافقة النظامية النهائية، وذلك �سوف ُيعر�س ال�سركة للم�ساءلة من موؤ�س�سة النقد عماًل باأحكام املادة )19( التا�سعة ع�سر من نظام مراقبة �سركات التامني التعاوين التي 
جتيز ملوؤ�س�سة النقد اتخاذ بع�س الإجراءات بحق ال�سركة ومنها منع ال�سركة من قبول مكتتبني اأو م�ستثمرين اأو م�سرتكني جدد يف اأي من اأن�سطتها التاأمينية اأو احلد من ذلك 
كما واإلزام ال�سركة باتخاذ اأي خطوات اأخرى تراها موؤ�س�سة النقد �سرورية. كذلك يجوز ملوؤ�س�سة النقد، وفقا للمادة )21( احلادية والع�سرون من نظام مراقبة �سركات التاأمني 

التعاوين، توقيع غرامة ل تزيد عن )1.000.000( مليون ريال ملخالفة ال�سركة هذا النظام.

اإن عدم امتام اإجراءات نقل املحفظة التاأمينية �سيوؤثر �سلبًا على ن�ساط ال�سركة وعملياتها الت�سغيلية واأو�سعها املالية و اأدائها. ويف حال امتام اإجراءات نقل املحفظة التاأمينية 
�سيرتتب على ال�سركة اإعادة اإ�سدار قوائمها املالية لكل اأو بع�س ال�سنوات ال�سابقة لإمتام ال�ستحواذ ولي�س هنالك اأي �سمان على اأّل توؤثر عملية اإعادة اإ�سدار القوائم املالية 

�سلبًا على �سعر �سهم ال�سركة.

ويف حال رغبت ال�سركة باال�ستحواذ على حمفظة تاأمينية اأخرى يف امل�ستقبل، �سوف يتوجب عليها احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد النهائية على اأحكام و�سروط اتفاقية بيع 
ونقل املحفظة التاأمينية وكذلك قد تدفع ال�سركة مبالغ اأكرث من القيمة الدفرتية وبالتايل �سوف يوؤثر ذلك على ربحيتها.

مخاطر تركز األعمال 222222

ترتكز اأعمال التاأمني التي تقوم بها ال�سركة على التاأمني الطبي وتاأمني احلوادث وتاأمني املركبات حيث متثل اأكرث من 90% من �سايف االأق�ساط املكتتبة كما يف 31 /12/ 2013م 
وكما يف 9 اأ�سهر من 2014م . وتعترب هذه القطاعات �سديدة املناف�سة، ويف حال عدم قدرة ال�سركة على تو�سيع قاعدة عمالئها يف تلك الأن�سطة اأو عدم قدرتها على التنويع يف 

امل�ستقبل فاإن ذلك �سيوؤثر �سلبًا على و�سعها املايل ونتائجها الت�سغيلية. 

مخاطر إعادة التأمين  222222

اإن �سركات التاأمني حتتاج يف �سياق اأعمالها لإعادة تاأمني حمفظتها التاأمينية لدى �سركات اإعادة التاأمني للحد من خماطر التاأمني يف �سجالتها. وتعترب اإعادة التاأمني ن�ساطًا 
متخ�س�سًا بحيث تتقا�سى عادًة �سركات اإعادة التاأمني اأق�ساطًا لتوفري تغطية اإعادة التاأمني ويف حالة ح�سول اأحداث عاملية اأو اقليمية موؤثرة فاإن اأق�ساط التاأمني ترتفع و�ستوؤدي 
اإلى التاأثري �سلبًا على ربحية ال�سركة. كما جتدر الإ�سارة اأي�سًا اإلى اأنه حتى يف حالة ح�سول ال�سركة على اإعادة تاأمني ملحفظتها التاأمينية ، �ستظل م�سوؤولة عن تلك املخاطر 

املحّولة اإذا مل يلتزم معيد التاأمني بالتزاماته. ولذا، فاإن عدم قدرة معيدي التاأمني على الوفاء بالتزاماتهم املالية �سوف يكون له تاأثري �سلبي جوهري على عمليات ال�سركة. 

اإعادة تاأمني يف ال�سوق م�ستقباًل وخا�سة ال�سركات التي تعمل خارج اململكة يف حال ح�سول  اأن هنالك خماطر تتمثل يف عدم مقدرة ال�سركة يف احل�سول على خدمات  كما 
ا�سطراب يف اأ�سواق اإعادة التاأمني لأي �سبب كان �سوف يوؤثر جوهريا ب�سكل �سلبي على اأعمال ال�سركة. كما و�سيوؤدي اإع�سار اأو انعدام قدرة اأو ا�ستعداد اأي من معيدي التاأمني 
الذين تتعامل معهم ال�سركة حاليًا اأو تتعاقد معهم م�ستقباًل يف ت�سديد الدفعات املالية امل�ستحقة عليهم يف حينها اأو اإخفاقهم يف اللتزام باأحكام اتفاقيات اإعادة التاأمني املربمة 

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

ولكي يتم اللتزام بنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية فاإن ال�سركة مطالبة باأن حتتفظ بن�سبة 30% من اأق�ساط اإعادة التاأمني داخل اململكة كحد اأدنى، 
الأمر الذي قد يكون من ال�سعب �سمان ال�ستمرار يف اللتزام به نظرًا لوجود �سركة اإعادة تاأمني واحدة متخ�س�سة فقط يف هذا املجال يف اململكة، بالإ�سافة اإلى عزوف �سركات 
التاأمني املحلية االأخرى عن قبول عمليات االإ�سناد اإما ب�سبب اإلغائها لرتخي�ص ن�ساط اإعادة التاأمني اأو ل�سعف اأدائها املايل، مما يلزم ال�سركة على التعامل مع معيدي تاأمني من 
خارج اململكة وعدم املحافظة على الن�سبة املطلوبة، االأمر الذي �سيكون له تاأثري �سلبي جوهري على ن�ساط ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية يف حال 
حدوث اأية مطالبات اإ�سافية م�ستقباًل، بالإ�سافة اإلى اإمكانية تعر�س ال�سركة للغرامات املالية نتيجة ملخالفتها الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين وقد 

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

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن بع�س عقود اإعادة التاأمني حتكمها قوانني غري قوانني اململكة، ويف حال ح�سول منازعة ق�سائية مع اأحد معيدي التاأمني فاإنه قد يتم اختيار حماكم اأجنبية 
اأو جهات حتكيم خارج اململكة غري معلوم لل�سركة حيثياتها وبالتايل لن تتمكن ال�سركة من تنفيذ الأحكام اأو الأوامر الق�سائية اأو اأحكام املحكمني اأو املحررات املوثقة ال�سادرة 
يف بلد اأجنبي يتعار�س م�سمونها مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية اأو تكون الدولة الأجنبية التي �سدر بها احلكم اأو الأمر الأجنبي ل تتعامل باملثل مع اململكة. كما �ستتحمل ال�سركة 
اأعباء مالية وتكاليف وم�ساريف اإ�سافية يف �سياق متابعة اجراءات املحاكمة خارج اململكة وذلك �سيوؤثر على نتائج ال�سركة املالية ، و�سيرتتب على ال�سركة تغيري بنود هذه العقود 

عند التجديد بحيث ت�سبح خا�سعة لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.

مخاطر تركز إعادة التأمين 222222

ال�سركة تتعامل مع عدد قليل من �سركات اإعادة التاأمني لتاأمني حمفظتها التاأمينية مما قد يعر�سها ملخاطر تعرث الطرف الأخر. يف حال اع�سار او افال�س احدى معيدي التاأمني 
اأو اأي �سائقة �سوف تتاأثر ال�سركة �سلبيًا من ناحية الو�سع املايل لل�سركة وعملياتها الت�سغيلية.
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سوء تقدير المخاطر  222222

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

مخاطر اإللغاء أو عدم التجديد من قبل حملة الوثائق 222222

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

ال�سنوات القادمة �ستتاأثر ب�سكل �سلبي وجوهري مما �سيوؤثر على نتائج اأعمال ال�سركة. 

المخاطر المتعلقة بترجمة الوثائق واللغة المعتمدة 222222

بع�س وثائق تاأمني ال�سركة مكتوبة باللغة العربية وهي مرتجمة من اللغة الإجنليزية اإل اأن ترجمة بع�س بنود وثائق التاأمني التي تقدمها ال�سركة لي�ست دقيقة من حيث تو�سيح 
بع�س امل�سطلحات الواردة يف الوثيقة، مما �سيوؤدي اإلى ن�سوء نزاع بني الأطراف حول تف�سري املق�سود من الوثيقة خا�سًة واأن املحاكم يف اململكة العربية ال�سعودية تعتمد على 
الن�س العربي يف حال ن�ساأ اأي خالف بني ال�سركة واأحد عمالئها، مما يعر�س ال�سركة للدخول يف نزاعات مع العمالء توؤثر ب�سكل �سلبي على اأعمالها ونتائجها املالية. كذلك 
اعتمدت ال�سركة الن�ّس الإجنليزي لبع�س وثائق التاأمني دون اأن يتم ترجمتها للغة العربية وهذا يخالف ن�س املادة )52( الثانية واخلم�سني من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة 
�سركات التاأمني التعاوين التي اأوجبت اأن تكون وثيقة التاأمني مكتوبة بخط وا�سح ولغة ي�سهل فهمها من عامة النا�س و�سوف يوؤدي ذلك اإلى منع ال�سركة من قبول مكتتبني اأو 
م�ستثمرين اأو م�سرتكني جدد يف اأي من اأن�سطتها التاأمينية اأو احلّد من ذلك اأو اإلزام ال�سركة باتخاذ اأي خطوات اأخرى تراها موؤ�س�سة النقد �سرورية وذلك وفقًا للمادة )19( 

من نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين.

اإ�سافًة اإلى ذلك فاإّن املحاكم يف اململكة العربية ال�سعودية تعتمد على الن�س العربي يف حال ن�ساأ اأي خالف بني ال�سركة واأحد عمالئها. 

المخاطر المرتبطة بأعمال واجتماعات لجان مجلس االدارة  222222

ي�سع النظام الأ�سا�سي لل�سركة ولئحة حوكمة ال�سركات قيودًا معينة بخ�سو�س ت�سكيل جلان جمل�س الإدارة وعدد اجتماعاتها. ووفقًا للمادة )20( ع�سرين من النظام الأ�سا�سي 
ي�سكل جمل�س الإدارة جلنة تنفيـذية ل يقل عدد اأع�سائها عن )3( ثالثة ول يزيد على )5( خم�سة، وتكون مدة ع�سوية اللجنة التنفيذية هي مدة الع�سوية يف جمل�س الإدارة وميالأ 

جمل�س الدارة املركز ال�ساغر يف اللجنة التنفيذية. كذلك يلزم النظام اأن َتعُقد اللجنة التنفيذية )6( �ستة اجتماعات على الأقل �سنوياً.

التنفيذية. وبتاريخ  اللجنة  التنفيذية وهبوطًا يف عدد الأع�ساء عن احلد الأدنى املطلوب لت�سكيل  اللجنة  اأع�ساء جمل�س الإدارة �سغورًا يف ع�سوية  اأحد  وقد نتج عن ا�ستقالة 
1434/12/23هـ )املوافق 2013/10/28م(، قرر جمل�س الإدارة تاأجيل البّت بتعيني ع�سوًا بدياًل يف اللجنة حتى اإ�سعار اآخر. وحتى تاريخ هذه الن�سرة مل تقم ال�سركة بتعيني 
ع�سوًا بدياًل عن الع�سو امل�ستقيل. وتبني اأي�سًا باأن اللجنة التنفيذية مل تعقد �سوى )4( اأربعة اجتماعات يف كٍل من العامني 2011م و2012م، واجتماع واحد يف العام 2013 و 
)3( ثالثة اجتماعات فقط يف العام 2014، ويعترب عدم التزام ال�سركة بعدد اجتماعات اللجنة التنفيذية، خمالفة لالأنظمة وقد يعر�س ال�سركة للم�ساءلة من قبل موؤ�س�سة النقد 

والهيئة ووزارة التجارة.

اأما بالن�سبة للجنة املراجعة يف ال�سركة فهي مل تعقد اأي اجتماع يف العام 2014م و�سبق لها اأن عقدت )2( اجتماعني يف العام 2011م، و)3( ثالثة اجتماعات يف العام 2012م، 
واجتماع واحد يف العام 2013. ويعترب ذلك خمالفة لأحكام املادة )6( �ستة من ميثاق جلنة املراجعة اخلا�س بال�سركة والذي مت اإعتماده من قبل اجلمعية العامة العادية بتاريخ 

1432/07/23هـ )املوافق 2011/06/25( مما �سوف يعر�س ال�سركة للم�ساءلة من قبل موؤ�س�سة النقد . 

واجلدير بالذكر اأي�سًا اأن املادة )34( الرابعة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين تلزم ال�سركة بتكوين اإدارة للرقابة النظامية للتحقق من 
اللتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات ويكون ارتباطها مبا�سرة بلجنة املراجعة. وقد مت تعيني مدير لل�سوؤون القانونية واللتزام وله الت�سال مبا�سرة مبوؤ�س�سة النقد وتزويدها 
باملعلومات ح�سب االإجراءات التي حتددها. ويتبني من الهيكل التنظيمي لل�سركة باأن اإدارة الرقابة النظامية لي�ص لها اأي ارتباط مبا�سرة بلجنة املراجعة. ويعترب ذلك خمالفة 
لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين وعدم التزامها بذلك �سيعر�سها للم�ساءلت واتخاذ بع�س الإجراءات بحقها من قبل موؤ�س�سة النقد التي قد ت�سل الى 
منعها من قبول مكتتبني اأو م�ستثمرين اأو م�سرتكني جدد يف اأي من اأن�سطتها التاأمينية اأو احلد من ذلك كما واإلزام ال�سركة باتخاذ اأي خطوات اأخرى تراها موؤ�س�سة النقد �سرورية 

وذلك عماًل باأحكام املادة )19( التا�سعة ع�سر من نظام مراقبة �سركات التامني التعاوين. وهذا بدوره �سيوؤثر على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة  -22222

�سجلت ال�سركة خ�سائر مرتاكمة قدرها )73.021.000( ثالث و �سبعني مليون و واحد و ع�سرين األف ريال �سعودي حتى تاريخ 2014/12/31م والتي متثل ما ن�سبته )73 %( من 
راأ�سمال ال�سركة. ول توجد اأي �سمانات بعدم ا�ستمرار ال�سركة يف ت�سجيل خ�سائر اإ�سافية. ويف حال حدوث ذلك، فاإن ال�سركة �ستخ�سع لعدد من الأنظمة واللوائح ذات ال�سلة 
يف اململكة. فاملادة )148( مائة وثمانية واأربعون من نظام ال�سركات تلزم اأع�ساء جمل�س الإدارة بدعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف اإمكانية ا�ستمرار اأعمال ال�سركة اأو 

حلها قبل انتهاء مدتها اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة )3/4( ثالثة اأرباع راأ�سمالها.

الهيئة رقم )4-48-2013( وتاريخ 1435/01/15هـ )املوافق 2013/11/18م( الذي يق�سي باعتماد الإجراءات والتعليمات اخلا�سة  اإلى قرار جمل�س  الإ�سارة  هذا وجتدر 
بال�سركات املدرجة اأ�سهمها والتي بلغت خ�سائرها املرتاكمة اأكرث من ن�سبة )50% ( خم�سني باملائة اإلى ن�سبة ) 75 %(خم�سة و�سبعني باملائة من راأ�سمالها حيث يتوجب عليها 

الإعالن عن قوائمها املالية ب�سكل �سهري. 

وحيث اأن ال�سركة قد بلغت خ�سائرها املرتاكمة اأكرث من ن�سبة )50%( خم�سني باملائة واأقل من ن�سبة ) 75 %(خم�سة و�سبعني باملائة من راأ�سمالها لذا يتوجب عليها الإعالن عن 



1010

قوائمها ب�سكل �سهري اعتبارا من تاريخ 1435/09/24هـ )املوافق 2014/07/21م( مبا ل يتجاوز ع�سرة اأيام من كل �سهر. كما يظهر عالمة باللون الأ�سفر بجانب ا�سم ال�سركة 
يف موقع تداول للدللة على ذلك. ويف حال مل تلتزم ال�سركة بالتقارير املطلوبة قد تتعر�س للم�ساءلة والعقوبة مما يوؤدي اإلى التاأثري ب�سكل �سلبي على ن�ساطها ونتائج اأعمالها.

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

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

ويف حال جتاوزت خ�سائر ال�سركة ما ن�سبته )100%( من راأ�سمالها يتم تعليق اأ�سهم ال�سركة من التداول ويكون التعامل من خالل مركز الإيداع وتتم املقا�سة خالل يومي عمل 
ملدة �سنتني ماليتني كاملتني وبنف�ص �سروط اإعالن القوائم ال�سهرية واالإعداد واالإف�ساح عن خطة العمل املذكورة اأعاله للخ�سائر بني )75%( و )%100(.

المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات  222222

اأنها قد تتعر�س ملخاطر تعطلها، مبا فيها انهيار النظام وف�سل اأنظمة احلماية اأو اخرتاق لأنظمة ال�سركة  اإن ال�سركة تعتمد على اأنظمة تقنية املعلومات للقيام باأعمالها. اإل 
والفريو�سات والأخطاء الب�سرية والكوارث الطبيعية واحلرائق واأخطاء الت�سال وعدم توفر العمالة املاهرة الالزمة لت�سغيل هذه الأنظمة واإدارتها. اإذا حدث عطل كبري اأو اإخفاق 
متكرر، �ستتاأثر اليرادات ب�سكل �سلبي ولن تتمكن ال�سركة من اإ�سدار تقاريرها املالية الدورية يف التوقيت املنا�سب مما يعر�سها للم�سائلة والعقوبة وبالتايل التاأثري على ن�ساطها 
ونتائجها الت�سغيلية خ�سو�سًا اإذا ا�سطرت ال�سركة لالإعالن عن قوائمها املالية ب�سكل �سهري )ملزيد من التفا�سيل عن العقود املتعلقة بتقنية املعلومات ف�ساًل راجع الق�سم 15 

» املعلومات القانونية«(.

مخاطر التصنيف االئتماني  222222

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

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

مركز ال�سركة املايل ونتائجها الت�سغيلية.

المخاطر المتعلقة بكفاءة سياسات إدارة المخاطر 222222

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

ال�سركة نتيجة لذلك �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على مركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية. 

اأدوات مالية متعددة وا�ستثمارات لغر�س احلد من املخاطر امل�ساحبة لأعمالها، ويتعني على ال�سركة يف  اأنه من املمار�سات املتعارف عليها ل�سركات التاأمني اأن ت�ستخدم  كما 
مثل هذه احلالت اأن حت�سل على موافقة موؤ�س�سة النقد قبل ا�ستعمال مثل هذه الأدوات املالية. وعليه، فاإن احتمال عدم ح�سول ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد قد يحد من 
الو�سائل املتاحة اأمام ال�سركة لإدارة هذه املخاطر يف امل�ستقبل، ويف حال ا�ستعمال اأٍي منها دون موافقة موؤ�س�سة النقد فاإن ال�سركة �ستكون عر�سًة ملختلف اجلزاءات الواردة يف 

النظام مبا يف ذلك �سحب الرتخي�س.

قامت ال�سركة بتعيني مدير لإدارة املخاطر واعتماد ا�سرتاتيجية لإدارة املخاطر يف عام 2012، ول يعترب ذلك كافيًا لتفادي املخاطر التي قد تتعر�س لها ال�سركة اأو للحد من جميع 
اأنواع املخاطر. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن ال�سركة لي�س لديها �سيا�سات واإجراءات خا�سة لإدارة املخاطر و�سوابط داخلية وهيكل تقرير ي�سمن ح�سولها على املعلومات ال�سرورية 

لإدارة املخاطر، مما يعر�س ال�سركة اإلى خماطر متنوعة توؤثر �سلبًا على قدرتها يف مواجهة املخاطر امل�ستقبلية وعلى اأدائها ومركزها املايل. 

الدعاوى والمنازعات القضائية 222222

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

الق�سايا �سوف توؤثر �سلبًا على ال�سركة.

وحتى تاريخ هذه الن�سرة فقد بلغ جمموع قيمة املطالبات يف هذه الدعاوى املقامة �سد ال�سركة مبلغ وقدره حوايل )3.938.716( ثالثة ماليني وت�سعمائة وثمانية وثالثون األف 
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و�سبعمائة و�ستة ع�سر ريال اأي بن�سبة 1.51% من اإيرادات ال�سركة من نتائج ال�سنة املالية للعام 2014م. )ملزيد من التفا�سيل ف�ساًل راجع الق�سم 15 »املعلومات القانونية«-
»الدعاوى واملنازعات الق�سائية «(.

عدم النجاح في التطوير أو التوسع  222222

تتمثل ا�سرتاتيجية التطوير لدى ال�سركة يف تاأ�سي�س وتنمية م�ساريع التاأمني يف اململكة. اإن اإمكانية تنفيذ هذه ال�سرتاتيجية تعتمد على طريقة اإدارتها لعملية تطوير اأعمالها على 
م�ستوى املناف�سة يف ال�سوق بالإ�سافة اإلى عوامل خارجية متعلقة باللوائح احلكومية والقرارات ال�سادرة عن الدوائر التنظيمية واملناف�سني، ول ميكن �سمان جناح ال�سركة يف 
تنمية ن�ساطها التاأميني. اإن عدم ا�ستطاعة ال�سركة تطبيق خططها التو�سعية �سيكون له تاأثري �سلبي على ا�ستمراريتها خ�سو�سًا يف ظل املناف�سة القوية من �سركات التاأمني الأخرى 

والذي �سينعك�س بدوره على نتائج عملياتها ومركزها املايل.

مخاطر ارتفاع قيمة الديون المشكوك بتحصيلها 222222

لدى ال�سركة ديون م�ستحقة ال�سداد تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب )24.000.000( اأربعة وع�سرين مليون ريال وهي مبالغ مرتاكمة منذ اأكرث من عام. ، ال اأن هذا الرتفاع 
الكبري يف قيمة الديون امل�سكوك يف حت�سيلها خالل العام 2013م كان له تاأثري �سلبي جوهري على هام�س املالءة لل�سركة ومركزها املايل. و يف حال مل تتمكن ال�سركة من تنفيذ 

�سيا�سة حت�سيل جدية وفعالة، فاإن هذا �سيكون له تاأثري �سلبي على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�سعها املايل و/اأو �سعر �سهمها.

حماية العالمة التجارية 222222

تعتمد قدرة ال�سركة يف ت�سويق منتجاتها التاأمينية وتطوير اأعمالها على ا�ستخدام ا�سمها و�سعارها . اإن عدم قدرة ال�سركة على منع انتهاك حقوقها بهذا اخل�سو�س �سيوؤثر �سلبيًا 
على عالمتها التجارية و�سوف يجعل ممار�سة عملها اأكرث تكلفة وبالتايل يوؤثر على نتائج ال�سركة الت�سغيلية. و�سوف يتاأثر عمل ال�سركة اأكرث اإذا كان عليها اأن تتناف�س مع عالمات 

جتارية م�سابهة �سمن الأ�سواق الرئي�سية التي تعمل فيها والتي ل متلك فيها حقوق ملكية م�سجلة.

)املوافق  1433/08/20هـ  وبتاريخ  التاأمني.  بخدمات  اخلا�سة  وثالثون  �ستة   )36( الفئة  حتت  التجارة  وزارة  لدى  م�سجلة  وهي  بها  خا�سة  جتارية  عالمة  ال�سركة  ولدى 
2012/07/10م( تقدمت ال�سركة اإلى وزارة التجارة – اإدارة العالمات التجارية بطلب تعديل �سهادة ت�سجيل العالمة التجارية اخلا�سة بها تبعًا لتعديل ال�سم التجاري من 
»�سركة اإياك ال�سعودية للتاأمني التعاوين« لي�سبح »�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين«. وحتى تاريخ هذه الن�سرة مل يتم تعديل العالمة التجارية وا�ستخراج �سهادة ت�سجيل معدلة. 
قد ل تتمكن ال�سركة من منع الغري من ا�ستعمال عالمة جتارية مطابقة اأو م�سابهة للعالمة التجارية امل�ستخدمة من قبلها مما �سيوؤثر على �سمعتها و�سينعك�س ذلك �سلبًا على 

قدرتها يف ت�سويق منتجاتها.

كما جتدر الإ�سارة اإلى اأن ال�سركة وقعت اتفاقية وكالة تاأمني غري ح�سرية مع كل من �سركة اإعادة التوا�سل لوكالة التاأمني و�سركة ح�سن الأمن لوكالة التاأمني التعاوين، حيث 
تقومان بتمثيل ال�سركة يف ت�سويق وبيع بع�س وثائق التاأمني حل�ساب ال�سركة ونيابة عنها، كما يحق لهما ا�ستعمال �سعار �سركة �سالمة وعالمتها التجارية. ويف حال اأ�ساءت �سركة 
اإعادة التوا�سل لوكالة التاأمني و�سركة ح�سن الأمن لوكالة التاأمني التعاوين متثيل ال�سركة اأمام العمالء، فاإن ذلك قد يوؤثر على �سمعتها �سيوؤدي اإلى ت�سويه �سورتها يف ال�سوق، 

مما ينعك�س �سلبًا على مبيعاتها ونتائج عملياتها.

مخاطر فروقات مبلغ الزكاة 222222

قد تتعر�س ال�سركة للتزامات ناجتة عن فروقات طريقة احت�ساب مبلغ الزكاة. و�سبق اأن قدمت ال�سركة اعرتا�سًا لدى م�سلحة الزكاة والدخل حول اإخ�ساع الوديعة النظامية 
اأكرث من القيمة التي  اأن مبلغ الزكاة املطلوب  وبع�س ال�ستثمارات ل�سريبة الزكاة. وقد تقدمت ال�سركة باعرتا�س لدى جلنة العرتا�س البتدائية الزكوية ال�سريبية، حيث 
قامت ال�سركة باحت�سابها بحوايل )1.400.000( مليون واربعمائة األف ريال، و يف حال مت رد اعرتا�س ال�سركة املقدم لدى م�سلحة الزكاة والدخل �ستدفع ال�سركة ذلك املبلغ. 

مخاطر تغير رأي الهيئة الشرعية 222222

لدى ال�سركة هيئة �سرعية متخ�س�سة يف مراقبة املنتجات التاأمينية لل�سركة وت�سريعها. ولذلك، فاإنه يف حال وجود اختالف يف الراأي الفقهي اأو اإثارة لأي مو�سوع ب�ساأن مدى 
توافق املنتجات القائمة حاليًا واملوافق عليها م�سبقًا من قبل الهيئة ال�سرعية، فاإنه �ستتاأثر

�سمعة ال�سركة ب�سورة �سلبية مما يوؤثر بدوره على اأداءها ونتائج اأعمالها.

المخاطر ذات الصلة بالسوق والبيئة التشريعية  222

نظام الرقابة على شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية 22222

تخ�سع ال�سركة لالأنظمة واللوائح ال�سائدة يف اململكة والتي تخ�س قطاع التاأمني ب�سكل خا�س، ومن �سمنها نظام ال�سركات ونظام التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية ، وتخ�سع 
اأي�سًا لالإ�سراف من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ، حيث اأن املوؤ�س�سة م�سوؤولة عن تنظيم قطاع التاأمني يف اململكة مبا يف ذلك ال�سيا�سات والقواعد والرتاخي�س واملناف�سة 

وتخ�سي�س ال�ستثمار ومعايري اخلدمة واملعايري الفنية وترتيبات الت�سويات .

مبا اأن �سوق التاأمني ال�سعودي يعترب من الأ�سواق النا�سئة دائمة التطوير، فاإن ذلك قد يحد من قدرة ال�سركة على ال�ستجابة لفر�س ال�سوق وقد ي�سطرها اإلى حتمل نفقات �سنوية 
كبرية للتقيد بالأنظمة واللوائح النظامية، ولذا ل ميكن اإعطاء اأي تاأكيد باأن الأنظمة اأو الإطار التنظيمي لقطاع التاأمني يف اململكة �سي�سهد مزيدًا من التغريات التي قد توؤثر 

بدرجة كبرية اأو �سلبية على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل اأو نتائج عملياتها.
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وكذلك ، اإذا مل تلتزم ال�سركة بالأنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها، فاإنها �سوف تخ�سع لعقوبات نظامية منها الغرامة وتعليق العمل و�سحب الرتخي�س اخلا�س مبزاولة 
ن�ساط التاأمني ، االأمر الذي �سيوؤثر �سلبًا على عمليات ال�سركة ونتائج عملياتها . 

خطر سحب ترخيص مزاولة أنشطة التأمين  22222

)املوافق  1434/08/28هـ  بتاريخ  بتجديده  قامت  كما  2007/09/11م(  )املوافق  1428/08/29هـ  تاريخ  يف  اأعمالها  ملزاولة  النقد  موؤ�س�سة  ترخي�س  على  ال�سركة  ح�سلت 
2013/07/07م( وملدة ثالث �سنوات تنتهي يف تاريخ 1437/08/27هـ )املوافق 2016/06/04م(.

وتن�س املادة )76( ال�ساد�سة وال�سبعون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين اأن ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حق �سحب الرتخي�س يف احلالت 
التالية:

اإذا مل متار�ص ال�سركة الن�ساط املرخ�ص لها به خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ اإ�سدار الرتخي�ص. اأ. 
اإذا مل تف مبتطلبات نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين اأو لئحته التنفيذية. ب. 

اإذا تبني للموؤ�س�سة تعمد ال�سركة تزويد املوؤ�س�سة مبعلومات غري �سحيحة عند طلبها للرتخي�س. ج. 
اإذا اأفل�ست ال�سركة. د. 

اإذا مار�ست ال�سركة الن�ساط باأ�سلوب احتيايل. ه. 
اإذا انخف�س راأ�س املال عن احلد الأدنى املقرر اأو مل ت�ستوف ال�سركة مبتطلبات املالءة املالية الواردة يف الالئحة التنفيذية. و. 

اإذا انخف�ص الن�ساط التاأميني اإلى امل�ستوى الذي ترى املوؤ�س�سة عدم فعالية اأدائه. ز. 
اإذا رف�ست اأو اأّخرت ال�سركة دفع املطالبات امل�ستحقة دون وجه حق. ح. 

اإذا منعت ال�سركة فريق التفتي�ص املكلف من قبل املوؤ�س�سة عن اأداء مهمته يف فح�ص �سجالتها. ط. 
اإذا امتنعت ال�سركة عن تنفيذ حكم نهائي �سادر �سدها يف اأي من املنازعات التاأمينية.  ي. 

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

متطلبات المالءة 22222

وفقًا للمواد )66( و )67( و )68( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين يجب على ال�سركة الحتفاظ مب�ستويات معينة من املالءة ملختلف اأنواع الأعمال. 
وينبغي التنبيه اإلى اأنه كما يف تاريخ 2014/9/30م ، فقد بلغ غطاء هام�س املالءة املالية لل�سركة ن�سبة 4.7% مما يعني عدم التزامها بالحتفاظ باحلد الأدنى من الغطاء التام 

للهام�س والبالغ 100 %. تفر�س موؤ�س�سة النقد على �سركات التاأمني غري امللتزمة مب�ستويات مالءة منا�سبة �سل�سلة من الإجراءات لت�سحيح اأو�ساعها ومن �سمنها: 

زيادة راأ�س مال ال�سركة. اأ. 
تعديل الأ�سعار. ب. 

تخفي�س التكاليف. ج. 
التوقف عن قبول اأي اكتتاب جديد. د. 

ت�سييل بع�س الأ�سول. ه. 
اأي اإجراء اآخر تراه ال�سركة منا�سبًا و توافق عليه املوؤ�س�سة. و. 

ويف حال عدم قدرة ال�سركة على الوفاء مبتطلبات العمالء لفرتة حتددها املوؤ�س�سة وبعد اتخاذ الإجراءات اأعاله ،فقد تقوم املوؤ�س�سة بتعيني م�ست�سار )لتقدمي امل�سورة ح�سب 
ما تقت�سيه احلاجة( اأو �سحب ترخي�س ال�سركة وذلك وفقًا ملا ن�ست عليه الفقرة )د( من البند )2( من املادة )68( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني 

التعاوين . 

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

ترخي�سها يف بع�س احلالت ال�ستثنائية. 

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

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

التقارير المطلوبة   22222

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

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

المخاطر المتعلقة بالحوكمة 22222

�سدر قرار جمل�س الهيئة رقم )3-40-2012( وتاريخ 1434/02/17هـ املوافق 2012/12/20م باإلزام ال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( مبقت�سى 
�سيا�سات  باعتماد  ال�سركة  تلتزم  الن�سرة مل  تاريخ هذه  تاريخ 2013/6/30م. وحتى  ابتداء من  ال�سركات، وذلك  العا�سرة من لئحة حوكمة  املادة  و )د( من  الفقرتني )ج( 
واإجراءات تعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة ومهام وم�سوؤوليات املجل�س ولئحة احلوكمة الداخلية لل�سركة. واإن عدم اللتزام بقرار جمل�س الهيئة �سوف يعر�سها للعقوبات املقررة من 

قبل الهيئة مما �سوف يوؤثر على �سمعة ال�سركة واأعمالها.

التقيد بأنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني 22222

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

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

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

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

المخاطر المتعلقة بنمو سوق التأمين 22222

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

عن نطاق �سيطرة ال�سركة.

محدودية البيانات التاريخية للسوق 22222

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

املخاطرة للمحافظ التاأمينية مما �سيوؤدي اإلى حدوث خ�سائر لل�سركة. 

مخاطر نقص التوعية الثقافية للتأمين في السعودية ومدى أهميتها 22222

اإن نظرة املجتمع جتاه قطاع التاأمني ت�سكل عاماًل اأ�سا�سيًا لنجاح القطاع. وبذلك يوجد خماطرة حول تلك النظرة ب�سفة عامة حيث يرى املجتمع اأن القطاع ل يلعب دورًا اأ�سا�سيا 
اأو يعمل بنطاق خدمات ل تتوافق مع اأ�سل التكافل وال�سريعة. قد يفقد املجتمع ثقته يف القطاع وذلك �سوف يوؤثر �سلبيًا على اأعمال ال�سركة ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية.

المنافسة -22222

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

�سداد املطالبات، و�سمعة ال�سركة، وخربة وكفاءة املوظفني ومدى التواجد يف ال�سوق املحلي.

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

انخفا�س الهوام�س والتو�سعات. اأ. 
تباطوؤ منو قاعدة عمالء ال�سركة. ب. 

انخفا�س احل�سة ال�سوقية. ج. 
تزايد معدل فقدان اأفراد الإدارة العليا واملبيعات. د. 

ت�سخم النفقات الت�سغيلية مثل م�ساريف الت�سويق واملبيعات. ه. 
زيادة تكاليف احل�سول على وثائق التاأمني. و. 
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تأثير تراجع ثقة العمالء 222222

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

الحصول على الموافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة أو تجديد المنتجات الحالية 222222

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

اأو نهائية( من موؤ�س�سة النقد التي ما زال لديها بع�س  واجلدير بالذكر اأن ال�سركة تقوم حاليًا بت�سويق وبيع وثيقة احلمولة البحرية دون ح�سولها على موافقة )�سواء موؤقتة 
املالحظات التي �سّمنتها يف خطابها رقم IS/2314 تاريخ 1431/12/16هـ )املوافق 2010/10/22م( ومل يتم ا�ستيفائها من ال�سركة حتى تاريخ هذه الن�سرة. بالتايل يعترب 
ت�سويق وبيع وثيقة احلمولة البحرية خمالفًا للمادة )16( ال�ساد�سة ع�سرة من الالئحة التنفيذية لنظام التاأمني التعاوين. مما �سوف يعر�س ال�سركة للعقوبات النظامية كتعليق 

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

مخاطر الكوارث الغير متوقعة  222222

ت�سكل عمليات التاأمني على املن�ساآت ال�سناعية واملباين ال�سكنية والتجارية موردَا هامَا لل�سركة مما تتقا�ساه كاأجر على اإدارة املحفظة امل�ستملة عليها وا�ستثمار اأموالها، وقد 
تتعر�س املحفظة اإلى خ�سائر ب�سبب الكوارث بحكم كونها تغطي خماطر املمتلكات، كما ميكن اأن تنتج الكوارث عن اأ�سباب متعددة �سواء منها الطبيعية اأو الغري طبيعية بحيث 
يكون حدوثها بطبيعة احلال اأمرَا ل ميكن التنبوؤ به مثل العوا�سف الثلجية اأو الرملية، الفي�سانات، الرياح، احلرائق، النفجارات، احلوادث ال�سناعية والعمليات الإرهابية مما 

قد ين�ساأ عنه عجز يف التغطية.

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

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

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

المخاطر المتعلقة باألوضاع االقتصادية وأوضاع قطاع التأمين 222222

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

على حجم املطالبات امل�ستقبلية بالتايل ينعك�س �سلبًا على اأرباح وعائدات �سركات التاأمني

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

كما اأن ارتفاع الإيجارات والتي تتاأثر باملتغريات القت�سادية يف اململكة �سيوؤدي اإلى ارتفاع التكاليف على ال�سركة وقد تقوم ال�سركة بتغيري مواقع فروعها اإلى اأماكن اأخرى، وفرتة 
النتقال اإلى فروع اأخرى �ستوؤدي اإلى تباطوؤ اأعمال ال�سركة حلني اإمتام عملية الإنتقال، وبالتايل التاأثري ب�سكل �سلبي على مبيعاتها ونتائج اأعمالها. 

مخاطر تتعلق بالقيود على ملكية شركات التأمين  222222

اإن ملكية الأ�سهم يف �سركات التاأمني تخ�سع لقيود معينة يفر�سها نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية. وفقًا للمادة )9( التا�سعة من نظام مراقبة �سركات 
التاأمني التعاوين واملادة )39( التا�سعة والثالثون من الالئحة التنفيذية ل يجوز ل�سركات التاأمني واإعادة التاأمني الندماج مع �سركات التاأمني واإعادة التاأمني الأخرى اأو متلكها 
اأو ال�سيطرة عليها اأو �سراء اأ�سهم فيها دون احل�سول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من موؤ�س�سة النقد. والتزامًا باملادة )38( الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية ينبغي قيام 
ال�سركة باإبالغ موؤ�س�سة النقد بن�سبة ملكية اأي �سخ�س ميتلك )5%( اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة من خالل تقرير ربع �سنوي تعده ال�سركة. وينبغي على ال�سخ�س نف�سه اإبالغ املوؤ�س�سة 

خطيًا بن�سبة ملكيته اأو اأي تغيري يطراأ عليها خالل خم�سة اأيام من تاريخ حدوث هذا التغيري.

�ستوؤدي هذه القيود اإلى تقليل فر�ص ال�سركة يف ا�ستقطاب م�ستثمرين ماليني اأو ا�سرتاتيجيني يف حال رف�ص املوؤ�س�سة اأو تاأخرها يف اإ�سدار املوافقة املطلوبة اأو فر�ص �سروط لي�ص 
يف مقدرة ال�سركة ا�ستيفائها مما ينتج عن ذلك تاأثري �سلبي جوهري على عمليات ال�سركة.

دورة األعمال التأمينية 222222

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

المخاطر السياسية 222222

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

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

مخاطر عدم القدرة على اإللتزام بمتطلبات السعودة 222222

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

ال�سركة ونتائج عملياتها.

ل ميكن لل�سركة اأن ت�سمن احل�سول على املوافقة من موؤ�س�سة النقد على التعيني يف اأحد املنا�سب القيادية يف امل�ستقبل كما اأنها ل ت�سمن احالل موظف �سعودي بديل ذو كفاءة 
عالية. وفيما يخ�س من�سب املدير املايل ومن�سب مدير اإدارة التاأمني العام فقد �سبق ملوؤ�س�سة النقد اأن طلبت من ال�سركة اإثبات عدم توافر ال�سعودي املوؤهل ل�سغل هذا املن�سب 
وحتديد املدة الالزمة لإحالل �سخ�س �سعودي موؤهل يف هذا املن�سب. مما ُيرتنِّب على ال�سركة �سرورة ا�ستبدال موظفيها الرئي�سيني من غري ال�سعوديني باآخرين �سعوديني يف 
الوقت الذي قد ل يتوفر البديل املنا�سب الذي يعو�س النق�س اأو رمبا قد يتم توفري البديل بتكلفة اأعلى وهذا �سوف يوؤدي اإلى تاأثري �سلبي على ادارة ال�سركة وا�ستمرار عملها 

بالإ�سافة اإلى عملياتها الت�سغيلية ومركزها املايل.

المخاطر المتعلقة بالموظفون غير السعوديون 222222

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

لدى ال�سركة )11( اأحد ع�سر موظف غري �سعودي لي�سوا على كفالتها ويعملون لديها، منهم )6( �ستة موظفني جاري العمل على نقل كفالتهم و)5( خم�سة موظفني غري �سعوديني 
متزوجني من �سعوديات واأبناء ل�سعوديات. اإن ال�سركة ب�سدد ت�سحيح اأو�ساعهم تالفيًا لأي م�ساءلة قد تتعر�س لها من قبل وزارة العمل، ويف حال عدم قدرتها على ذلك �ستفر�س 

وزارة العمل غرامة قد ت�سل اإلى )100.000( مائة األف ريال عن كل موظف يعمل بطريقة غري نظامية.

من جهة اأخرى، فاإن امل�سمى الوظيفي يف رخ�س اإقامة بع�س موظفي ال�سركة يختلف عن ذلك الوارد يف عقود عملهم و�ستعمل ال�سركة على تعديل رخ�س الإقامات تالفيًا لأي 
م�ساءلة قد تتعر�س لها من قبل وزارة العمل. اإن تغرمي ال�سركة اأو فر�س عقوبات عليها يف حال عدم التزامها بالأنظمة والتعليمات املطبقة بهذا اخل�سو�س �سوف يوؤثر �سلبيًا 

على ن�ساطها ونتائج اأعمالها.

عدم توفر كوادر محلية مؤهلة في قطاع التأمين -22222

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

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

وجتدر اإ�سارة اإلى تعميم موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم )38639/م ت/1051( وتاريخ 1430/08/03هـ )املوافق 2009/07/25م( ب�ساأن اإلزامية احل�سول على ال�سهادة 
العامة يف اأ�سا�سيات التاأمني )IFCE( لبع�س موظفي �سركات التاأمني، تبني اأنه يف العام 2014م تقدم )17( �سبعة ع�سر موظف للح�سول على تلك ال�سهادة وقد ح�سل )6( 
�ستة منهم على �سهادة )IFCE(. هذا و�سيخ�سع باقي املوظفني املطالبني باحل�سول على هذه ال�سهادة وعددهم )84( اأربعة وثمانون لالمتحان و)36( موظف يخ�سعون حاليًا 
لدورة تدريبية. ويف حال عدم ح�سولهم على ال�سهادة �سيمنعهم ذلك من العمل يف ال�سركة و�سيوؤدي ذلك اإلى نق�س عدد املوظفني وبالتايل التاأثري على اأعمال ال�سركة ونتائجها 

الت�سغيلية.

مخاطر أعمال التأمين  222222

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

�سلبي جوهري و�سعها املايل ونتائج اأعمالها.



1616

مخاطر عدم التحكم في األسعار 222222

تلتزم ال�سركة باتباع تو�سية تقارير اخلبري الكتواري وبتعليمات موؤ�س�سة النقد فيما يخ�س ت�سعري وثائق التاأمني، وقد تكون تو�سيات تلك التقارير وتعليمات موؤ�س�سة النقد تق�سي 
بتغيري اأ�سعار وثائق ال�سركة. اإن ارتفاع اأ�سعار اأحد منتجات ال�سركة �سوف يوؤدي اإلى عدم متكن ال�سركة من ا�ستقطاب عمالء ُجُدد وخ�سارة عمالئها احلاليني وبالتايل توجههم 

اإلى �سركات اأخرى. اإن اأي تغري يف الأ�سعار م�ستقباًل �سوف يوؤثر على ح�سة ال�سركة ال�سوقية وبالتايل على مبيعاتها ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة باألسهم 222

السيطرة من قبل المساهمين المؤسسين 22222

اإن امل�ساهمني الذين ميتلكون عددًا كبريًا من اأ�سهم ال�سركة �سيكون مبقدورهم التاأثري على اأغلب امل�سائل التي تتطلب موافقة امل�ساهمني، وممار�سة هذه القدرة على نحٍو ميكن 
اأن يكون له تاأثري كبري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

اإّل اأّن ح�سة امل�ساهم الرئي�سي بال�سركة مازالت متثل ن�سبة 30% من اأ�سهم ال�سركة. وقد يوؤدي حتالف امل�ساهم الرئي�سي مع م�ساهمني اآخرين اإلى التاأثري على القرارات الهامة، 
وبالتحديد �سوف يكون باإمكانهم التاأثري على القرارات التي تتطلب موافقة م�ساهمي ال�سركة مبا يف ذلك املوافقة على النفقات الكبرية لل�سركة وتعيني وعزل اأع�ساء جمل�س 

الإدارة )با�ستثناء ما ورد يف املادة )69( التا�سعة وال�ستون و)70( ال�سبعون من نظام ال�سركات واملادة )18( الثامنة ع�سر من لئحة احلوكمة(.

توزيع أرباح األسهم 22222

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

م�ستقباًل. و اجلدير بالذكر اأن ال�سركة مل توزع اأرباحًا للم�ساهمني منذ تاأ�سي�سها. 

مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر األسهم 22222

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

وامل�ساريع امل�سرتكة والتغيريات يف تقديرات الأداء املايل من خالل خرباء وحمللي الأوراق املالية.

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

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

اأو اأعلى من �سعر الإ�سدار بعد ممار�سة حقوق الأولوية. 

مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية 22222

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

�سعر الأ�سهم على �سعر حقوق الأولوية .

اإن بيع عدد كبري من اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية اأو توقع مثل هذه العملية قد يوؤثر �سلبًا على اأ�سعار الأ�سهم يف ال�سوق ب�سكل عام واأ�سهم ال�سركة ب�سكل خا�س.

مخاطر نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة 22222

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

خالل ممار�سة حقوق الأولوية لهذه الأ�سهم، اأو )ب( خالل الطرح املتبقي، اأو )ج( من ال�سوق املفتوحة.
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مخاطر االتداول في حقوق األولوية 22222

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

لتداول احلق باحلدود ال�سعرية اليومية لتداول ال�سهم.

ويف حال عدم قيام املُُتَداِول ببيع حقوق االأولوية املوجودة قبل نهاية فرتة تداول هذه احلقوق فاإنه �سي�سطر اإلى ا�ستخدام هذه احلقوق ملمار�سة االكتتاب باالأ�سهم اجلديدة وقد 
يتكبد بع�س اخل�سائر. وعلى ذلك يجب على امل�ستثمرين الطالع على كامل تفا�سيل اآلية اإدراج وتداول حقوق الأولوية، وطريقة عملها والإملام بكل العوامل املوؤثرة فيها للتاأكد من 

اأن اأي قرار ا�ستثماري �سيكون مبنيًا على اإدراك و وعي كاملني.

مخاطر انخفاض نسبة الملكية المساهمين غير المشاركين 22222

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

ملكيته يف ال�سركة نتيجة لزيادة راأ�س مالها.

مخاطر عدم ممارسة حقوق االكتتاب في الوقت المناسب 22222

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

ب�سكل �سحيح وبالتايل �سيوؤدي ذلك اإلى انخفا�س ن�سبة ملكيتهم..

انقضاء فترة الحظر على األسهم 22222

عند تاأ�سي�س ال�سركة واإدراج اأ�سهمها يف تاريخ 1428/05/06 هـ )املوافق 2007/05/23م( خ�سع امل�ساهمون املوؤ�س�سون والذين �سكلوا جمتمعني ما ن�سبته 60% من ملكية اأ�سهم 
ال�سركة لفرتة حظر تداول اأ�سهمهم مدتها )3( ثالث �سنوات مالية انق�ست بعد ن�سر البيانات املالية للعام 2010م وبالتايل يحق للم�ساهمني املوؤ�س�سني الت�سرف يف اأ�سهمهم 
بعد احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية. لذا قد يوؤدي بيع اأو �سراء مزيدًا من الأ�سهم من قبل امل�ساهمني املوؤ�س�سني اإلى التاأثري على �سعر 

�سهم ال�سركة.

مخاطر متعلقة بالبيانات المستقبلية -22222

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

املذكورة يف هذه الن�سرة وقد ينتج عن ذلك خ�سارة امل�ستثمرين كامل اأو جزء من قيمة ا�ستثماراتهم .

مخاطر عدم ممارسة حقوق االكتتاب أو بيعها من قبل المساهمين الكبار  222222

يف حال عدم قيام امل�ساهمني الكبار مبمار�سة حقهم بالكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية اأو قاموا بيعها جزئيًا اأو كليًا، �ستنخف�س ن�سبة ملكيتهم وحقوق الت�سويت التابعة لهم يف 
ال�سركة وعليه ، فاإن ذلك �سيوؤثر على ما يقدمونه يف الوقت الراهن من دعم لل�سركة ، مما يوؤثر �سلبًا على ربحية ال�سركة ونتائج اأعمالها . 

مخاطر عدم وجود سوق سابق لحقوق األولوية 222222

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

يف حال عدم توزيع اأي تعوي�سات عليهم وذلك عندما ل تقدم املوؤ�س�سات ال�ستثمارية عرو�سها ب�سعٍر عاٍل يف فرتة الطرح املتبقي. 

مخاطر إصدار أسهم جديدة في المستقبل 222222

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

ربحية امل�ساهمني قبل اإ�سدار الأ�سهم.
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مخاطر بيع الشركاء االستراتيجيون حصتهم أو الخروج من الشركة 222222

يقوم ال�سريك ال�سرتاتيجي )ال�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني »اإياك«( بتقدمي خرباته الفنية يف جمال التاأمني لل�سركة وكذلك امل�ساركة يف حتديد ا�سرتاتيجية ال�سركة وطريقة 
اإدارتها وذلك من خالل ممثلها يف جمل�س الإدارة، ول يخ�سع ال�سريك ال�سرتاتيجي لأي قيود تعاقدية من �ساأنها تقييد قدرته على بيع اأ�سهمه يف ال�سركة اأو جزء منها، علمًا باأنه 
مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج يتعني على اأي �سخ�س ميلك اأكرث من )10%( ع�سرة باملائة من اأ�سهم راأ�سمال �سركة مدرجة احل�سول على موافقة هيئة ال�سوق املالية قبل بيع 

اأي من اأ�سهمه يف ال�سركة، وهو الأمر الذي ينطبق على ال�سريك ال�سرتاتيجي باعتبار اأنه ميلك اأكرث من )10%( ع�سرة باملائة من اأ�سهم ال�سركة.

ويف حال قام ال�سريك ال�سرتاتيجي ببيع جميع اأ�سهمه يف ال�سركة، فاإنها �ستتوقف عن ال�ستفادة من خرباته الفنية مما �سيوؤثر �سلبًا على و�سع ها املايل ونتائج عملياتها.

عدم ضمان حصول األشخاص المستحقين على تعويض 222222

�سوف تبداأ فرتة الكتتاب يف يوم الأثنني 1436/09/19هـ )املوافق 2015/07/06م( و تنتهي يوم الثالثاء 1436/10/12هـ )املوافق 2015/07/28م(. ويجب على الأ�سخا�س 
امل�ستحقني والو�سطاء املاليني الذين ميثلونهم اتخاذ التدابري املنا�سبة لالمتثال جلميع التعليمات الالزمة والكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة قبل انق�ساء فرتة الكتتاب.

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

عدم ضمان ممارسة كبار المساهمين لحقوقهم األولية في االكتتاب 222222

اإذا مل يكتتب امل�ساهمني الكبار بكامل حقهم يف احل�سول على اأ �سهم جديدة يف الطرح، ف�سوف تنخف�س ملكيتهم وحقوق الت�سويت التابعة لها و متثيلهم يف جمل�س الإدارة. 
وبالتايل �سينخف�س العائد الذي يتلقونه نتيجة لنخفا�س ن�سبة ملكيتهم يف راأ�س املال بعد زيادته. وبانخفا�س حقوق ت�سويت امل�ساهمني الكبار، �سوف ينعك�س ذلك على دعمهم 

و مدى تاأثريهم وفاعليتهم وحتكمهم يف اتخاذ القرارات الهامة لل�سركة الذي �سيوؤثر ب�سكل جوهري على قرارات ال�سركة ومركزها املايل.

 



19

معلومات عن السوق والقطاع . 3

نظرة عامة على سوق التأمين  222

ح�سلت ال�سركة لغر�س هذه الن�سرة على معلومات لقطاع التاأمني واأرقام اقت�سادية من م�سادر عامة خمتلفة ذات ثقة بح�سب تقدير ال�سركة. رغم اأن �سركة الأهلي املالية 
وامل�ست�سارين الآخرين املذكورين يف ال�سفحتني )و( و )ز( من هذه الن�سرة اأي �سبب لالعتقاد باأن اأيَا من املعلومات املذكورة يف هذا الق�سم غري دقيقة ب�سكل جوهري، ال اأنه مل 

يتم التحقق من تلك املعلومات ب�سكل م�ستقل وليوجد تعهد بدقة هذه املعلومات.

 مصادر المعلومات 222

اأ- موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )»�ساما«(

تاأ�س�ست موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف عام 1372هـ )املوافق 1952م(، وهي م�سوؤولة عن:

ا�سدار العملة الوطنية للمملكة )الريال ال�سعودي(. 1
ادارة احتياطات اململكة من النقد الأجنبي. 2
القيام بعمل م�سرف احلكومة ومراقبة امل�سارف التجارية. 3
الرقابة وال�سراف وتنظيم قطاع التاأمني. 4
ادارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار واأ�سعار ال�سرف. 5
ت�سجيع منو النظام املايل و�سمان �سالمته . 6

املعلومات التي اأعدتها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي امل�ستخدمة يف هذه الن�سرة متاحة للجمهور من خالل ال�سبكة اللكرتونية. مل يطلب من املوؤ�س�سة املوافقة على ا�ستخدام 
هذه املعلومات يف هذه الن�سرة.

ب- تقرير ال�سركة ال�سوي�سرية العادة التاأمني )»�سوي�س ري«( 

�سركة �سوي�س ري هي احدى ال�سركات الرائدة يف جمال التاأمني تاأ�س�ست عام 1863م يف زيورخ �سوي�سرا ولديها تواجد يف اأكرث من 25 دولة وتن�سر جمموعة من التقارير ل�سوق 
التاأمني العاملي.

املعلومات التي اأعدتها �سوي�س ري امل�ستخدمة يف هذه الن�سرة متاحة للجمهور من خالل ال�سبكة اللكرتونية. مل يطلب من �سوي�س ري املوافقة على ا�ستخدام هذه املعلومات يف 
هذه الن�سرة.

 نبذة عامة عن االقتصاد السعودي 222

يقدم هذا الق�سم نظرة عامة على اأداء القت�ساد الكلي للمملكة العربية ال�سعودية واآفاقه امل�ستقبلية املتوقعة خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة.

نبذة عن االقتصاد الكلي  22222

اأفريقيا )مينا(، ومتثل ما يقارب ربع الناجت املحلي الإجمايل للمنطقة. وقد حافظ  اأكرب اقت�ساد يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال  اململكة العربية ال�سعودية )اململكة( هي 
القت�ساد ال�سعودي على زخمه يف ال�سنوات الأخرية مدفوعا بالإنفاق وال�ستثمارات احلكومية والتي منت ب�سرعة لفتة من 285 مليار ريال يف عام 2004م لي�سل خم�س�س 

الإنفاق اإلى 855 مليار يف ميزانية عام 2014م.

جدول رقم )3-1( موؤ�سرات االقت�ساد الكلي الرئي�سية 
20102011201220132014موؤ�سرات االقت�ساد الكلي الرئي�سية

1.9762.5112.7522.8072.917الناجت املحلي الإجمايل ال�سمي )مليار ريال(

71.67388.47794.27193.57495.252الناجت املحلي الإجمايل للفرد )ريال(

4.04.6 7.48.65.8منو الناجت املحلي الإجمايل )%(

3.83.72.93.52.9ت�سخم اأ�سعار ال�سلع ال�ستهالكية )متو�سط%(

27.628.429.230.030.6ال�سكان )باملاليني(
امل�سدر: �سندوق النقد الدويل 

ال تو�سعها القت�سادي.  بالرغم من التحديات التي جاءت بها الأزمة القت�سادية العاملية، اإل اأن خطط الإنفاق الطموحة للمملكة وامل�ساهمة القوية من جانب القطاع اخلا�س �سهَّ
وقد بلغ الناجت املحلي الإجمايل ال�سمي للمملكة 2.8 ترليون ريال يف عام 2013م بنمو �سنوي مركب بلغت ن�سبته 12.4% خالل الفرتة ما بني 2010-2013م. ووفقا لتقديرات 

�سندوق النقد الدويل، يتوقع اأن ينمو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي مبعدل 4.6% خالل عام 2014م، وذلك بزيادة طفيفة عن 4.0% يف عام 2013م.
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جدول رقم )3-2( اأبرز اإح�سائيات التمويل العام )احلكومي(
النمو ال�سنوي املركب )2010-2013(2010201120122013التمويالت احلكومية )مليارات الرياالت(

16.0%7421.1181.2471.156الإيرادات احلكومية

14.3%654827873976النفقات احلكومية

27.2%88291374180عجز / فائ�س امليزانية 

غري متوفر4.411.613.66.4ن�سبة فائ�س امليزانية اإلى الناجت املحلي الإجمايل

غري متوفر8.55.43.62.7ن�سبة الدين اإلى الناجت املحلي الإجمايل
امل�سر: الإح�سائيات ال�سنوية ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 2013

�سهدت التمويالت احلكومية حت�سنا كبريا خالل الفرتة ما بني 2010-2013م مع ارتفاع الإيرادات احلكومية مبعدل منو �سنوي مركب بلغت ن�سبته 16.0% خالل هذه الفرتة بينما 
ارتفع الإنفاق مبعدل منو �سنوي مركب ن�سبته 14.3% مما اأدى اإلى فوائ�س يف امليزانية على مدى هذه ال�سنوات. ونتيجة لذلك انخف�ست ن�سبة الدين اإلى الناجت املحلي الإجمايل 

ب�سكل كبري لت�سل اإلى 2.7% يف عام 2013م مقابل 8.5% يف عام 2010م.

الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي 22222

ي�سكل قطاع النفط الن�سبة الكربى من الن�ساط االقت�سادي يف اململكة حيث ميثل حوايل 80% من عائدات الت�سدير و 90% من عائدات اململكة. ويف عام 2013م، �سهد قطاع 
النفط انكما�سا طفيفا بن�سبة 4.1% )من حيث القيمة احلقيقية( لنخفا�س اإنتاج النفط. وقد عك�س الن�سف الثاين من عام 2013م حتول لفتا مع حترك اململكة لتعوي�س 
النق�س الناجت عن تعطل �سادرات النفط الليبية لريتفع انتاج اململكة من النفط من متو�سط 9.4 مليون برميل/ اليوم يف الن�سف الأول من عام 2013م اإلى اأكرث من 9.9 مليون 

برميل/ اليوم.

جدول رقم )3-3( اجتاه الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي ح�شب الن�شاط االقت�شادي 
اجتاه الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي ح�شب الن�شاط 

االقت�سادي
النمو ال�سنوي املركب2010201120122013

)2013-2010(

1.4%40.241.041.641.9الزراعة واحلراجة وال�سيد البحري

5.6%204.2229.0242.3240.1التعدين واملحاجر

6.7%141.5157.1164.7171.7الت�سنيع

4.6%26.227.629.630.0الكهرباء والغاز واملياه

7.8%75.883.387.394.9البناء

6.7%133.7143.2152.3162.4جتارة اجلملة والتجزئة واملطاعم والفنادق

8.9%96.5109.8116.4124.6النقل والتخزين والت�سالت

5.4%156.7159.9172.8183.3التمويل والتاأمني والعقارات وخدمات الأعمال

4.6%35.137.038.640.2اخلدمات العامة والجتماعية وال�سخ�سية

5.6%157.4170.6180.4185.3التعديالت / الت�سويات الأخرى

6.1%1.067.11.158.51.225.91.274.3الناجت املحلي الإجمايل
امل�سدر: الإح�سائيات ال�سنوية ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 2013

بف�سل جهود احلكومة الرامية اإلى تنويع القت�ساد، فقد جتاوزت القطاعات غري النفطية قطاع النفط. وكان من بني اأقوى القطاعات اأداًء خالل الفرتة ما بني 2010-2013م، 
قطاع النقل والتخزين وقطاع الت�سالت والبناء واللذان ارتفعا مبعدل منو �سنوي مركب قدره 8.9% و 7.8% على التوايل، يف حني �سهدت قطاعات الزراعة واحلراجة وال�سيد 

البحري منوا اأبطاأ مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 1.4% خالل الفرتة ما بني 2010-2013م.

القطاعات غري  ال�ستثمارية يف  �سيا�ستها وخططها  توجيه  دورا حا�سما جدا يف  تلعب احلكومة  اأن  املتوقع  فاإن من  العاملية،  النفط  اأ�سعار  الأخرية يف  ال�سلبية  للحركة  ونظرا 
الهيدروكربونية يف حماولة لتعوي�س اخل�سارة التي جنمت عن النخفا�س يف عائدات النفط والغاز.

السوق المالية السعودية 22222

حققت ال�سوق املالية ال�سعودية مكا�سب قوية يف عام 2013م بف�سل املعدل القوي لنمو الأرباح التي �سجلتها ال�سركات ال�سعودية اإلى جانب النتعا�س يف القت�ساد العاملي. وقد 
ك�سب موؤ�سر تداول جلميع الأ�سهم )تا�سي( 25.5% خالل عام 2013م حمققا اأقوى اأداء �سنوي منذ عام 2010م. كما ارتفعت القيمة ال�سوقية بن�سبة 32.3% خالل الفرتة ما 
بني 2010-2013م ومتثل الآن 62.7% من الناجت املحلي الإجمايل. �سعد تا�سي يف الأ�سهر الت�سعة الأولى من عام 2014م بن�سبة 27.2% )من بداية العام حتى 14 �سبتمرب(. 
ولكن يف االأ�سهر االأخرية، �سهد تا�سي تراجعا كبريا ب�سبب التاأثري ال�سلبي النخفا�ص اأ�سعار النفط ونتائج اأرباح ال�سركات املخيبة لالآمال خالل الربع الثالث مما اأدى اإلى هبوط 

موؤ�سر تا�سي اإلى م�ستويات عام 2013م.
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جدول رقم )3-4( موؤ�سرات �سوق االأ�سهم ال�سعودية )2013-2010(
النمو ال�سنوي املركب )2010-2013(2010201120122013موؤ�سرات �سوق االأ�سهم

موؤ�سر تداول جلميع الأ�سهم )تا�سي(

9.8%1.3251.2711.4001.753القيمة الراأ�سمالية لل�سوق )مبليارات الريالت(

21.8%7591.0991.9291.370قيمة التداول )مبليارات الريالت(

14.1%19.525.642.129.0عدد العمليات )باملاليني(

11.7%25.5%6.0%)3.1(%8.2%التغري يف موؤ�سر اأ�سعار الأ�سهم

ل ينطبق15.2x12.3x12.9x15.2xمكرر الربحية )ن�سبة ال�سعر/ الأرباح(

موؤ�سر قطاع التاأمني ال�سعودي

43.7%90197451267قيمة التداول )مليار ريال(

19.2%4.97.013.08.3عدد العمليات )باملاليني(

3.8%)11.3%(36.6%9.3%)15.6%(التغري يف موؤ�سر اأ�سعار الأ�سهم
امل�سدر: تداول

�سهد موؤ�سر قطاع التاأمني ال�سعودي اأداء متميزا يف عام 2012م بف�سل الأرباح القوية لل�سركات ولكنه مر يف مرحلة ت�سحيح يف عام 2013م. ويف الفرتة من بداية العام حتى 
14 �سبتمرب 2014م، ارتفع موؤ�سر التاأمني بن�سبة %19.2.

 نظرة عامة على سوق التأمين العالمي وفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )مينا(  222

بلغ حجم �سوق التاأمني العاملي من حيث اإجمايل االأق�ساط املكتتبة )GWP( 4.6 تريليون دولر يف عام 2013م مرتفعا مبعدل ثابت بن�سبة 1.4%. وكانت اأ�سواق اأوروبا واأمريكا 
واآ�سيا هي اأ�سواق التاأمني الكربى يف العامل والتي �سكلت 35.6% و 33.8% و 27.55% على التوايل من اإجمايل حجم �سوق التاأمني العاملي، يف حني كان �سوق التاأمني يف منطقة 
مينا باإجمايل اأق�ساط مكتتبة قدره 37.5 مليار دولر �سغريا ن�سبيا و�سكل فقط حوايل 0.8% من اإجمايل �سوق التاأمني العاملي، اإذ ل تزال �سناعة التاأمني يف هذه املنطقة متخلفة 
ن�سبيا باملقارنة مع االقت�سادات العاملية املتقدمة ح�سب املعايري العامة ل�سناعة التاأمني مثل اإجمايل االأق�ساط املكتتبة ون�سبة انت�سار التاأمني وكثافة التاأمني ومعدالت القيمة 

ال�سوقية.

نمو سوق التأمين  22222

اأجرتها  التي  التنظيمية  واملبادرات  والإ�سالحات  الوعي  م�ستوى  وتزايد  القت�سادي  التو�سع  بدعم من  قويا  الأخرية منوا  ال�سنوات  مينا يف  التاأمني يف منطقة  اأ�سواق  �سهدت 
احلكومات املعنية املختلفة. وقد ارتفع اإجمايل االأق�ساط املكتتبة يف هذه املنطقة مبعدل �سنوي مركب بن�سبة 11.7% يف الفرتة ما بني 2010-2013م وهو ما يزيد كثريا عن النمو 

يف �سوق التاأمني العاملي الذي ارتفع بن�سبة 2.3% كمعدل منو �سنوي مركب خالل نف�س الفرتة.

جدول رقم )3-5( �سوق التاأمني يف منطقة مينا – اإجمايل االأق�شاط املكتتبة
اإجمايل االأق�شاط املكتتبة )مليون دوالر 

اأمريكي(
النمو ال�سنوي املركب )2013-2010(2010201120122013

18.8%5.7708.26811.5839.675اإيران

9.9%6.0046.5147.1557.959الإمارات العربية املتحدة

13.3%4.3704.9345.6466.360اململكة العربية ال�سعودية

7.0%2.5992.8403.0173.180املغرب

2.5%1.7201.7141.7891.851م�سر

9.8%1.1151.2211.3081.475لبنان

14.7%9741.0501.3391.471قطر

9.6%1.0931.1881.3791.440اجلزائر

9.9%718819904952الكويت

13.2%653733857947عمان

2.3%775802811830تون�س

7.1%560572636688البحرين

6.0%576622657686الأردن
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اإجمايل االأق�شاط املكتتبة )مليون دوالر 
اأمريكي(

النمو ال�سنوي املركب )2013-2010(2010201120122013

11.7%26.92731.27737.08137.514مينا 

2.3%4.330.3324.595.7044.598.9514.640.941العامل
امل�سدر: �سوي�س ري

من جهة اأخرى، �سهدت اأ�سواق التاأمني يف كل من اإيران وقطر وال�سعودية اأعلى ن�سبة منو يف منطقة مينا والتي زادت بن�سبة 18.8% و 14.7% و 13.3% على التوايل خالل الفرتة 
ما بني 2010-2013م، يف حني كان النمو يف اأ�سواق الأردن وم�سر وتون�س هو الأبطاأ وترية حيث �سجلت منوا �سنويا مركبا بن�سبة 6.0% و 2.5% و 2.3% خالل نف�س الفرتة.

وكانت اإيران والإمارات واململكة اأكرب ثالثة اأ�سواق تاأمني يف منطقة مينا والتي �سكلت 25.8% و 21.2% و 17.0% من اإجمايل االأق�ساط املكتتبة على التوايل يف عام 2013. ونظرا 
لرتفاع معدل النمو ال�سنوي املركب خالل الفرتة من 2010-2013م، فاإن ن�سبة اإجمايل االأق�ساط املكتتبة )كن�سبة مئوية من �سوق مينا( لدى اإيران وال�سعودية وقطر وعمان 

ارتفعت ب�سكل طفيف على ح�ساب القت�سادات الأخرى.

جدول رقم )3-6( �سوق التاأمني يف منطقة مينا – التوزيع اجلغرايف 
2010201120122013اإجمايل االأق�شاط املكتتبة )٪ من مينا(

25.8%31.2%26.4%21.4%اإيران

21.2%19.3%20.8%22.3%الإمارات العربية املتحدة

17.0%15.2%15.8%16.2%اململكة العربية ال�سعودية

8.5%8.1%9.1%9.7%املغرب

4.9%4.8%5.5%6.4%م�سر

3.9%3.5%3.9%4.1%لبنان

3.9%3.6%3.4%3.6%قطر

3.8%3.7%3.8%4.1%اجلزائر

2.5%2.4%2.6%2.7%الكويت

2.5%2.3%2.3%2.4%عمان

2.2%2.2%2.6%2.9%تون�س

1.8%1.7%1.8%2.1%البحرين

1.8%1.8%2.0%2.1%الأردن
امل�سدر: �سوي�س ري

تدني نسبة انتشار التأمين وكثافة التأمين 22222

اإن ن�سبة انت�سار التاأمني يف منطقة مينا اأقل بكثري منها يف ال�سوق العاملي والأ�سواق النا�سئة حيث بلغت ن�سبة انت�سار التاأمني يف مينا 1.4% يف عام 2013م مقابل 6.3% ل�سوق 
التاأمني العاملي. وتعترب ن�سبة انت�سار التاأمني يف لبنان واملغرب واإيران هي الأعلى يف املنطقة وتبلغ 3.2% و 3.0% و 2.7% على التوايل.

جدول رقم )3-7( �سوق التاأمني يف منطقة مينا – انت�شار التاأمني )٪ من الناجت املحلي االإجمايل( 
2010201120122013انت�سار التاأمني )٪(

3.2%3.0%2.9%2.9%لبنان

3.0%3.1%2.9%2.9%املغرب

2.7%2.3%1.7%1.4%اإيران

2.1%2.1%2.2%2.5%البحرين

2.0%2.1%2.2%2.2%الأردن

2.0%1.9%1.9%2.0%الإمارات العربية املتحدة

1.8%1.8%1.7%1.8%تون�س

1.1%1.1%1.0%1.1%عمان

0.9%0.8%0.8%1.0%اململكة العربية ال�سعودية

0.8%0.8%0.7%0.7%اجلزائر
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2010201120122013انت�سار التاأمني )٪(

0.7%0.7%0.6%0.8%قطر

0.7%0.7%0.7%0.8%م�سر

0.5%0.5%0.5%0.6%الكويت

1.4%1.4%1.3%1.3%مينا 

6.3%6.4%6.6%6.9%العامل
امل�سدر: �سوي�س ري

ومن املثري لالهتمام اأن اململكة العربية ال�سعودية حتتل املرتبة التا�سعة بني الدول الثالثة ع�سر بن�سبة انت�سار 0.9% بالرغم من كونها ثالث اأكرب �سوق يف منطقة مينا.

جدول رقم )3-8( �سوق التاأمني يف منطقة مينا - كثافة التاأمني )دوالر للفرد(
النمو ال�سنوي املركب )2010-2013(2010201120122013كثافة التاأمني )دوالر للفرد(

6.5%723766804875الإمارات العربية املتحدة

2.6%649583670700قطر

7.1%467440530573البحرين

9.8%259284304343لبنان

12.3%232293312328الكويت

13.2%225262296327عمان

9.8%167176197221اململكة العربية ال�سعودية

18.2%77111153127اإيران

5.5%8999103104الأردن

6.4%80889397املغرب

1.0%75767677تون�س

8.0%31333839اجلزائر

3.5%20212123م�سر

11.0%92107125126مينا

1.3%626670650652العامل
امل�سدر: �سوي�س ري

اإن كثافة التاأمني، وهي اإجمايل االأق�ساط املكتتبة للفرد الواحد، يف معظم دول منطقة مينا اأقل بكثري باملقارنة مع متو�سط كثافة التاأمني على م�ستوى العامل. وهناك دولتان فقط 
يف منطقة مينا، هما الإمارات العربية املتحدة وقطر، تبلغ كثافة التاأمني فيهما 875 دولر و 700 دولر للفرد، وهما اأعلى قليال من املتو�سط العاملي البالغ 652 دولر بينما تقل 

هذه الكثافة يف ال�سعودية كثريا عن ذلك اإذ تبلغ 221 دولر للفرد.

فيها مع  التاأمني  وكثافة  التاأمني  انت�سار  ال�سعودية على وجه اخل�سو�س عند مقارنة م�ستويات  التاأمني يف عموم منطقة مينا ويف  �سوق  ال�سخمة يف  املحتملة  الفر�سة  وتت�سح 
نظرياتها يف الأ�سواق العاملية الأخرى واملتو�سطات العاملية.

صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية 222

يقدم هذا الق�سم ملحة عامة عن الو�سع الراهن لقطاع التاأمني يف ال�سعودية والذي يغطي املوؤ�سرات العامة ل�سناعة التاأمني وهيكل ال�سوق والو�سع التنظيمي وحمفزات النمو 
واآخر امل�ستجدات ونظرة م�ستقبلية خمت�سرة.

نظرة عامة وهيكل السوق 22222

ال�سعودية هي ثاين اأكرب �سوق للتاأمني بعد الإمارات العربية املتحدة من بني دول جمل�س التعاون اخلليجي. ويعمل يف قطاع التاأمني يف اململكة 35 �سركة تاأمني واإعادة تاأمني تقدم 
منتجاتها لثالثة قطاعات رئي�سية هي التاأمني ال�سحي والتاأمني العام وبرامج تاأمني احلماية والدخار.

يف عام 2013م، كانت اأكرب 3 �سركات تاأمني ت�ستحوذ على 51.2% من اإجمايل االأق�ساط املكتتبة يف �سوق التاأمني بقيمة 12.9 مليار ريال والتي كانت اأقل قليال من ح�ستها 
امل�سرتكة من ال�سوق والتي بلغت 52.7% يف عام 2012م )اإجمايل االأق�ساط املكتتبة 11.1 مليار ريال(. وبالإ�سافة اإلى ذلك، فقد ظلت احل�سة ال�سوقية لأكرب 8 �سركات يف 

ال�سوق ثابتة اإلى حد ما يف حدود 69% على مدى 3 �سنوات. ونقدم يف الق�سم التايل حتليال موجزا لجتاهات �سناعة التاأمني وموؤ�سراته العامة.
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 مؤشرات صناعة التأمين 22222

يقدم هذا الق�سم حتليال للموؤ�سرات العامة ل�سناعة التاأمني يف اململكة ومعدلت منوها على مدى ال�سنوات الأربع املا�سية ونظرة عامة مقت�سبة على قطاعات التاأمني الفرعية.

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  22222

بلغ اإجمايل االأق�ساط املكتتبة يف �سوق التاأمني ال�سعودي 25.2 مليار ريال يف عام 2013م، مرتفعا من 16.4 مليار ريال يف عام 2010م، ما اأدى اإلى منو �سنوي مركب بن�سبة 
15.5% خالل الفرتة من 2010-2013م.

جدول رقم )3-9( اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف �شوق التاأمني ال�شعودي
النمو ال�سنوي املركب )2010-2013(2010201120122013اإجمايل االأق�شاط املكتتبة )مليار ريال(

14.1%8.6909.70811.28512.895التاأمني ال�سحي

19.6%6.7257.8909.00011.500التاأمني العام

-4.6%972905889845تاأمني احلماية والدخار

15.5%16.38718.50321.17425.240املجموع
امل�سدر: الإح�سائيات ال�سنوية ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 2013

كان التاأمني العام هو القطاع الأ�سرع منوا يف اململكة والذي �سجل منوا �سنويا مركبا بن�سبة 19.6% يف حني �سجل قطاع التاأمني ال�سحي والذي يعتمد بالدرجة الأولى على خط 
التاأمني الطبي الإلزامي منوا �سنويا مركبا بن�سبة 14.1% خالل الفرتة من 2010-2013م.

جدول رقم )3-10( توزيع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف اململكة بني قطاعات التاأمني الرئي�شية
2010201120122013اإجمايل االأق�شاط املكتتبة – التوزيع القطاعي )٪(

51.1%53.3%52.5%53.0%التاأمني ال�سحي

45.6%42.5%42.6%41.0%التاأمني العام

3.3%4.2%4.9%5.9%تاأمني احلماية والدخار

100%100%100%100%املجموع
امل�سدر: الإح�سائيات ال�سنوية ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 2013

يف عام 2013م، �سكل قطاع التاأمني ال�سحي اأكرب قطاعات التاأمني والذي بلغت ن�سبته 51.1% بينما ا�ستحوذ قطاعا التاأمني العام وتاأمني احلماية والدخار على 45.6% و %3.3 
على التوايل. ومن اجلدير بالذكر اأن قطاع التاأمني العام كان القطاع الأ�سرع منوا خالل الفرتة من 2010-2013م رافعا ن�سبته من �سناعة التاأمني يف اململكة ب�سكل عام يف حني 

�سجل قطاعا التاأمني ال�سحي واحلماية والدخار انخفا�سات طفيفة.

 كثافة التأمين 22222

2010-2013م  اإلى جمموع �سكان البالد. وقد ظلت كثافة التاأمني يف اململكة يف اجتاه ت�ساعدي خالل الفرتة من  تعرف كثافة التاأمني باأنها ن�سبة اإجمايل االأق�ساط املكتتبة 
مرتفعة بن�سبة منو �سنوي مركب قدرها 12.7% وذلك ب�سبب زيادة اإجمايل االأق�ساط املكتتبة مدعومة بارتفاع الناجت املحلي االإجمايل ومزايا الرتكيبة ال�سكانية املواتية وزيادة 

الوعي بفوائد التاأمني.

جدول رقم )3-11( كثافة التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية 
النمو ال�سنوي املركب )2010-2013(2010201120122013كثافة التاأمني )ريال للفرد(

11.4%320358387442التاأمني ال�سحي

16.7%248291308394التاأمني العام

-7.0%36333029تاأمني احلماية والدخار

12.7%604682725865املجموع
امل�سدر: الإح�سائيات ال�سنوية ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 2013

ارتفعت كثافة التاأمني يف قطاعات التاأمني ال�سحي والتاأمني العام وتاأمني احلماية والدخار مبعدل �سنوي مركب بلغت ن�سبته 11.4% و 16.7% و -7.0% لت�سل اإلى 442 ريال 
و 394 ريال و 29 ريال على التوايل.
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 انتشار التأمين 22222

يعرف معدل انت�سار التاأمني باأنه ن�سبة اإجمايل االأق�ساط املكتتبة اإلى الناجت املحلي االإجمايل للبالد. وقد بلغ معدل انت�سار التاأمني يف ال�سعودية 0.9% يف عام 2013م مرتفعا 
من 0.78% يف عام 2012م وهو ما يرجع ب�سكل رئي�سي اإلى زيادة اإجمايل االأق�ساط املكتتبة باأكرث من النمو يف الناجت املحلي االإجمايل اال�سمي لهذا العام، اإال اأن ن�سبة االنت�سار 

انخف�ست ب�سكل طفيف خالل الفرتة من 2010-2013م الأن النمو يف الناجت املحلي االإجمايل اال�سمي كان اأعلى بكثري من النمو يف اإجمايل االأق�ساط املكتتبة يف اململكة.

جدول رقم )3-12( انت�سار التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية
2010201120122013انت�سار التاأمني )٪(

0.46%0.41%0.45%0.51%التاأمني ال�سحي

0.41%0.33%0.36%0.40%التاأمني العام

0.03%0.03%0.04%0.06%احلماية والدخار

0.90%0.77%0.85%0.97%املجموع
امل�سدر: الإح�سائيات ال�سنوية ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 2013

من بني الأ�سباب الرئي�سية لنخفا�س م�ستويات انت�سار التاأمني يف اململكة تدين م�ستويات الوعي اإلى جانب العتبارات الثقافية والدينية. ولكن يف ال�سنوات الأخرية، كان هناك 
منو قوي يف معدل انت�سار التاأمني نتيجة لزيادة الوعي مبنافع التاأمني واملبادرات احلكومية لفر�س منتجات تاأمني معينة. و�سوف تكون زيادة الوعي يف امل�ستقبل عامال رئي�سيا يف 

زيادة معدل انت�سار التاأمني يف اململكة والذي ل يزال يف م�ستويات اأقل بكثري باملقارنة مع املتو�سطات الإقليمية والعاملية.

 نسبة االحتفاظ ونسبة الخسارة 22222

تقي�ص ن�سبة االحتفاظ اأق�ساط التاأمني املكتتبة التي حتتفظ بها �سركة التاأمني اإلى اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة من قبل ال�سركة. وقد ازدادت ن�سبة االحتفاظ ب�سكل عام يف 
ال�سوق ال�سعودي ب�سكل طفيف اإلى 76.0% يف عام 2013 مقابل 70.9% يف عام 2010م.

تعترب زيادة ن�سبة الحتفاظ موؤ�سرا على اأن �سركات التاأمني يف اململكة اآخذة يف الن�سوج وهي تتحول من العتماد ب�سكل اأ�سا�سي على اإعادة التاأمني اإلى الحتفاظ باجلزء الأكرب 
من اأق�ساط التاأمني وا�ستثمارها ل�سداد املطالبات.

وتعرف ن�سبة اخل�سارة باأنها ن�سبة �سايف املطالبات املتكبدة )NCI( اإلى �سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة )NEP(. وهي تعطي موؤ�سرا على ن�سبة املطالبات امل�سددة من قبل ال�سركة 
اإلى االأق�ساط املح�سلة من قبل ال�سركة مبا يف ذلك التعديالت على االحتياطيات. وقد زاد �سايف االأق�ساط املكتتبة يف اململكة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 21.2% خالل الفرتة من 
2010-2013م وذلك بدعم من النمو القوي يف اإجمايل االأق�ساط املكتتبة اإ�سافة اإلى حت�سن ن�سبة االحتفاظ. ومع ذلك، فقد زاد �سايف االأق�ساط املتكبدة بوترية اأ�سرع بكثري، ما 
رفع النمو ال�سنوي املركب اإلى 34.1% خالل نف�س الفرتة وهو ما اأدى بالتايل اإلى ارتفاع كبري يف ن�سبة اخل�سارة لت�سل اإلى 92.9% يف عام 2013م مقابل 68.2% يف عام 2010م.

جدول رقم )3-13( ن�شبة االحتفاظ، �شايف االأق�شاط املكت�شبة، �شايف املطالبات املتكبدة، ون�شبة اخل�شارة يف ال�شعودية
ن�شبة االحتفاظ، �شايف االأق�شاط املكت�شبة، �شايف 

املطالبات املتكبدة، ون�سبة اخل�سارة
النمو ال�سنوي املركب )2013-2010(2010201120122013

ل ينطبق76.0%75.8%72.1%70.9%ن�سبة الحتفاظ * )%(

21.2%9.611.714.117.1�سايف االأق�ساط املكت�سبة )مليار ريال(

34.1%6.68.410.915.9�سايف املطالبات املتكبدة )مليار ريال(

ل ينطبق92.9%77.6%71.8%68.2%ن�سبة اخل�سارة * )%(

امل�سدر: تقرير درا�سة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ل�سوق التاأمني ال�سعودي 2013-2009.
 * با�ستثناء قطاع احلماية والدخار والذي مل يتم توفري معلومات عنه

 خطوط أعمال التأمين 22222

كما ذكر �سابقا، ميكن تق�سيم قطاع التاأمني يف ال�سوق ال�سعودي ب�سكل عام اإلى ثالثة )3( قطاعات رئي�سية هي التاأمني العام والتاأمني ال�سحي وتاأمني احلماية والدخار. وميكن 
جتزئة قطاع التاأمني العام اإلى 7 خطوط اأعمال مثل تاأمني الطريان، تاأمني الطاقة، التاأمني البحري، التاأمني على احلوادث وامل�سوؤولية، التاأمني الهند�سي، تاأمني املمتلكات/ 

احلريق، والتاأمني على املركبات.

جدول رقم )3-14( توزيع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف اململكة ح�شب خطوط اأعمال التاأمني 
الن�سبة املئوية 2010201120122013اإجمايل االأق�شاط املكتتبة )مليار ريال(

)2013(
النمو ال�سنوي املركب )2013-2010(

-22.1%0.6%30527267144تاأمني الطريان

11.5%1.8%329361385456تاأمني الطاقة

12.6%2.9%518634743740التاأمني البحري
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الن�سبة املئوية 2010201120122013اإجمايل االأق�شاط املكتتبة )مليار ريال(
)2013(

النمو ال�سنوي املركب )2013-2010(

-4.6%3.3%972905889845تاأمني احلماية والدخار

22.9%3.7%507632691941تاأمني احلوادث وامل�سوؤولية وغريه

11.4%4.8%8699131.0771.200التاأمني الهند�سي

20.2%6.6%9591.1571.3481.665تاأمني املمتلكات / احلريق

25.2%25.2%3.2393.9224.6896.355التاأمني على املركبات

14.1%51.1%8.6909.70811.28512.895التاأمني ال�سحي

15.5%100%16.38718.50421.17425.239املجموع
امل�سدر: تقرير درا�سة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ل�سوق التاأمني ال�سعودي 2013-2009

ومن اجلدير بالذكر اأن خطي التاأمني ال�سحي والتاأمني على املركبات �سكال غالبية ن�ساط التاأمني يف اململكة بن�سبة بلغت 51.1% و 25.2% على التوايل من اإجمايل االأق�ساط 
املكتتبة يف عام 2013م. وجاء خط التاأمني على املمتلكات/ احلريق يف املرتبة الثالثة بح�سة بلغت ن�سبتها 6.6% يف حني بلغت ن�سبة التاأمني الهند�سي 4.8%. اأما خطوط التاأمني 
الأخرى مثل تاأمني احلوادث وامل�سوؤولية والتاأمني البحري وتاأمني الطاقة والطريان فقد �ساهمت معا بن�سبة 9.0%، يف حني بلغت ن�سبة تاأمني احلماية والدخار 3.3% من اإجمايل 

االأق�ساط املكتتبة يف عام 2013م.

من جهة اأخرى، كانت خطوط التاأمني على املركبات واحلوادث وامل�سوؤولية واملمتلكات هي االأ�سرع منوا بن�سبة منو �سنوي مركب بلغت 25.2% و 22.9% و 20.2% على التوايل 
خالل الفرتة من 2010-2013م بينما انخف�س خّطا تاأمني الطريان وتاأمني احلماية والدخار بن�سبة 22.1% و 4.6% على التوايل خالل نف�س الفرتة. 

جدول رقم )3-15( ن�شبة االحتفاظ بالتاأمني يف اململكة ح�شب خطوط التاأمني
2010201120122013خطوط التاأمني

2.5%3.6%0.5%1.6%تاأمني الطريان

1.7%1.9%2.0%2.3%تاأمني الطاقة

32.6%30.9%32.0%33.8%التاأمني البحري

41.6%47.6%44.0%54.4%تاأمني احلوادث وامل�سوؤولية وغريه

15.0%15.4%14.0%13.1%التاأمني الهند�سي

16.9%15.1%12.0%13.2%تاأمني املمتلكات / احلريق

93.9%94.0%95.0%95.7%التاأمني على املركبات

88.8%88.2%85.0%81.9%التاأمني ال�سحي

76.0%75.8%72.1%70.9%ال�سوق ال�سعودي ككل
امل�سدر: تقرير درا�سة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ل�سوق التاأمني ال�سعودي 2013-2009

بلغت ن�سبة الحتفاظ الإجمالية لل�سوق ال�سعودية 76% يف عام 2013م، والتي ترجع بدرجة كبرية اإلى ن�سب الحتفاظ العالية جدا يف خطي تاأمني املركبات والتاأمني ال�سحي. وقد 
بلغ متو�سط ن�سبة االحتفاظ املرجحة خلطوط التاأمني االأخرى با�ستثناء تاأمني املركبات والتاأمني ال�سحي 30% يف عام 2013م مقابل 20% يف عام 2012م مما يدل على اأن ال�سوق 
اآخذة يف الن�سوج واأن ال�سركات راغبة يف االحتفاظ باأق�ساط التاأمني )وبالتايل االحتفاظ مبخاطر التغطية( من اخلطوط االأخرى وترغب اأي�سا يف ا�ستثمارها ل�سداد املطالبات. 

جدول رقم )3-16( ن�شبة اخل�شارة يف اململكة ح�شب خطوط التاأمني
2010201120122013ن�سبة اخل�سارة )٪(

26.4%22.0%50.0%35.8%تاأمني الطريان

17.5%9.3%-1.5%13.9%تاأمني الطاقة

44.6%41.8%39.0%53.9%التاأمني البحري

29.2%25.3%21.0%18.5%تاأمني احلوادث وامل�سوؤولية وغريه

56.1%31.0%22.0%38.5%التاأمني الهند�سي

113.8%50.5%103.0%52.6%تاأمني املمتلكات / احلريق

96.9%78.5%75.0%67.1%التاأمني على املركبات

94.1%81.4%73.0%71.5%التاأمني ال�سحي

92.9%77.6%71.8%68.2%ال�سوق ال�سعودي ككل
امل�سدر: تقرير درا�سة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ل�سوق التاأمني ال�سعودي 2013-2009
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�سهدت ن�سب اخل�سارة ل�سوق التاأمني ال�سعودي زيادة كبرية يف عام 2013م مرتفعة اإلى 92.9% مقابل 77.6% يف عام 2012م وذلك ب�سبب الزيادة يف ن�سب اخل�سارة يف جميع 
خطوط التاأمني. وكان من اأبرز العوامل التي �ساهمت يف هذه الزيادة املطالبات النا�سئة عن وثائق التاأمني على املمتلكات/ احلريق والتاأمني ال�سحي وتاأمني املركبات. كما 
اإلى  اإلى 94.1% يف عام 2013م مقابل 81.4% يف عام 2012م، وارتفعت ن�سبة اخل�سارة يف قطاع التاأمني على املركبات  ارتفعت ن�سبة اخل�سارة لدى قطاع التاأمني ال�سحي 
96.9% يف عام 2013م مقابل 78.5%، يف حني �سجل قطاع التاأمني على املمتلكات/ احلريق ارتفاعا كبريا يف ن�سبة اخل�سارة والتي و�سلت اإلى 113.8% يف عام 2013م مقابل 

50.5% يف عام 2012م. 

المقومات الرئيسية 222

يلخ�س هذا الق�سم املقومات الرئي�سية ل�سناعة التاأمني يف اململكة. 

 الخصائص السكانية المواتية وتزايد عدد العمالة الوافدة 22222

تلعب الرتكيبة ال�سكانية دورا هاما يف الطلب على منتجات التاأمني. ومتتاز الرتكيبة ال�سكانية يف اململكة بهيمنة فئة ال�سباب و�سغار ال�سن ن�سبيا باملقارنة مع البلدان الأخرى. 
فوفقا لتقديرات �سندوق النقد الدويل، فاإن حوايل 57% من �سكان اململكة هم دون �سن 30 �سنة بينما ت�سكل هذه الفئة يف املتو�سط حوايل 52% من �سكان العامل. ومن املتوقع اأن 

يرتفع الطلب على التاأمني جراء هذه الفئة الكبرية من ال�سباب العامل مع توفر فر�س التعليم والإعالم والتكنولوجيات اجلديدة.

جدول رقم )3-17( توزيع �سكان اململكة بني املواطنني واالأجانب
النمو ال�سنوي املركب ٪20062007200820092010201120122013االأرقام باملاليني

2.3%17.317.718.118.519.019.419.820.3املواطنون

5.0%6.97.27.78.18.69.09.49.7العمالة الوافدة

3.1%24.224.925.826.627.628.429.230.0املجموع
امل�سدر: تقرير درا�سة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ل�سوق التاأمني ال�سعودي 2013-2009

بلغ عدد ال�سعوديني 20.3 مليون ن�سمة، اأي 68% من جمموع �سكان اململكة يف عام 2013م، يف حني بلغ عدد الوافدين 9.7 مليون، اأي ما ميثل 32% من جمموع ال�سكان. وقد ازداد 
عدد الوافدين يف اململكة مبعدل منو �سنوي مركب بن�سبة 5% خالل الفرتة من 2006-2013م.

ومن املتوقع اأن يبقى النمو يف عدد ال�سكان من الوافدين قويا يف الفرتة القادمة. وهذا ما يرجح اأن ميثل اإلى جانب الطابع الإلزامي للتاأمني ال�سحي وارتفاع م�ستوى الوعي بفوائد 
منتجات التاأمني املقومات الرئي�سية للنمو يف الطلب على منتجات التاأمني م�ستقبال.

 تزايد الناتج المحلي اإلجمالي للفرد وزيادة التنويع 22222

هناك عالقة ترابطية قوية بني اأداء قطاع التاأمني يف اأي بلد ومنو الناجت املحلي الإجمايل لالقت�ساد. وقد بلغ معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف اململكة 4% يف عام 
2013م وذلك بف�سل ارتفاع اإنتاج النفط وخطط الإنفاق وال�ستثمار الطموحة للحكومة ال�سعودية وامل�ساهمة القوية من جانب القطاع اخلا�س.

وعالوة على ذلك، فاإن اململكة ت�سعى اإلى التنويع يف م�سادر الإيرادات بعيدا عن العتماد على القطاعات الهيدروكربونية وذلك من خالل ال�ستثمار يف قطاعات متنوعة مبا فيها 
الت�سنيع وجتارة التجزئة وال�سيارات وال�سياحة الخ. وقد اأدى هذا التنويع اإلى حتقيق منو قوي يف قطاع تاأمني احلماية والدخار اأي�سا. ومن املتوقع اأن يوؤدي النمو املتوقع يف هذه 

القطاعات اإلى م�ساريع جديدة من �ساأنها اأن تزيد الطلب على منتجات تاأمني احلماية والدخار يف القت�ساد.

 التأمين اإللزامي والمنتجات اإلسالمية 22222

لقد اأدى فر�ص خطوط تاأمني اإلزامية اإلى منو قوي يف قطاعات التاأمني ذات ال�سلة. كما اأدت برامج التاأمني ال�سحي االإلزامي التي جرى تطبيقها على مر ال�سنني من خالل 
جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين اإلى منو قوي يف خط التاأمني الطبي. وكذلك اأدى تطبيق التاأمني على املركبات وامل�سوؤولية �سد الغري اإلى جانب النمو القوي يف �سوق ال�سيارات 

اإلى منو كبري يف اأق�ساط التاأمني على املركبات.

ومن املتوقع اأي�سا اأن يوؤدي تطبيق نظام الرهن العقاري الذي اأقر يف عام 2012م اإلى زيادة القرو�س ال�ستهالكية واملتطلبات امل�ساحبة لها كالتاأمني على الأ�سول اخلا�سعة 
للرهن العقاري. وهذا من املرجح اأن يوفر فر�سة كبرية ل�سركات التاأمني الأنها �ستفتح خطوط تاأمني جديدة مثل غطاءات التاأمني على املمتلكات/ �سد احلريق لتاأمني االأ�سر 

وغطاءات التاأمني على احلياة لتغطية اأي طارئ ين�ساأ قبل انتهاء مدة القر�س العقاري.

وعالوة على ذلك، فاإن تطبيق منتجات التاأمني املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية مثل التكافل قد غريت اأي�سا من الو�سع العام لقطاع التاأمني يف اململكة حيث اأن هناك عزوفا عن 
التاأمني التقليدي لأنه غري مباح اإلى حد كبري ح�سب ال�سريعة الإ�سالمية. و�سوف تكون املنتجات املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية مثل التكافل من املحفزات الهامة لنمو القطاع، 

وهذا ما يدعم الإقبال على منتجات التاأمني بني ال�سكان املحليني.

 تأمين الحماية واالدخار 22222

ب�سبب الق�سايا الثقافية والدينية وتدين م�ستويات الوعي مبنتجات تاأمني احلماية والدخار، فقد ظل هذا القطاع من ال�سوق ال�سعودي �سعيفا. ولكن مع ظهور منتجات التكافل 
يف هذا املجال وزيادة اجلهود لرفع م�ستوى الوعي اإلى جانب اخلطوات التنظيمية الداعمة والتطور الذي طراأ مع زيادة املناف�سة يف �سناعة التاأمني، فقد بات هذا القطاع يوفر 

اإمكانيات هائلة كمحفز جديد لنمو �سناعة التاأمني يف اململكة.
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أبرز التحديات  222

 قلة الوعي 22222

اإن م�ستوى الوعي يف اململكة بالتاأمني على احلياة واإمكانية ال�ستفادة من فوائده ما زال حمدودا. ويف حني اأن العتماد على اإعانات الرعاية الجتماعية احلكومية التقليدية يعد 
واحدا من اأ�سباب قلة الوعي، فاإن اجلوانب الثقافية والدينية ت�سهم اأي�سا يف ا�ستمرار هذا الو�سع. وقد كان هناك جهود كبرية لرفع م�ستوى الوعي مبا يف ذلك تطبيق التاأمني 
الإ�سالمي. ومن املرجح اأن ت�سهم اخلطوات الأخرية من قبل احلكومة نحو فر�س اأنواع معينة من التاأمني )مثل التاأمني عى املركبات والتاأمني ال�سحي( ب�سورة اإلزامية يف رفع 

م�ستويات الوعي لي�س فقط مبفهوم التاأمني، ولكن اأي�سا مبختلف املنتجات املتاحة يف ال�سوق.

 نقص العمالة الماهرة 22222

ما زال قطاع التاأمني يف اململكة يعاين من نق�س يف الكوادر املحلية وارتفاع تكاليف تاأمني الكوادر املهنية عالية الكفاءة والحتفاظ بها. فقطاع التاأمني يفتقر اإلى املعرفة واخلربة 
املنا�سبة يف مهارات االكتتاب ومهارات اإدارة املحافظ والتي تعترب مطلبا اأ�سا�سيا لالحتفاظ باأق�ساط التاأمني يف ال�سركة.

 انخفاض نسب العائد 22222

اإن �سوق التاأمني يف اململكة �سوقا م�ستتة للغاية يعمل فيها 35 �سركة. وهناك جمموعة قليلة من ال�سركات الكبرية التي متيل اإلى حتقيق هوام�س �سغرية لك�سب ح�سة اأكرب من 
ال�سوق. ونتيجة لذلك، فقد اأدت املناف�سة القوية يف ال�سوق اإلى �سوء ت�سعري منتجات التاأمني، الأمر الذي اأدى بدوره اإلى خ�سائر كبرية لدى بع�س �سركات التاأمني. ويف عام 2013م، 
كان العائد على الأ�سول والعائد على حقوق امل�ساهمني ل�سوق التاأمني ال�سعودي -3.4% و -15.3% على التوايل. وهذا ما دفع موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لإ�سدار قواعد 

واأ�س�س جديدة ب�ساأن اآليات ت�سعري املنتجات واملراجعة الكتوارية.

البيئة التنظيمية والتطورات األخيرة 222

ظل �سوق التاأمني يف اململكة يفتقر للتنظيم الفعال حتى عام 2003م. وكانت غالبية ال�سركات عبارة عن وحدات خارجية متثيلية تتخذ من البحرين مقرا لها. ويف عام 2003م، 
بداأت �ساما بتنظيم قطاع التاأمني واأ�سدرت نظام �سركات التاأمني التعاوين لعام 2003 والذي ن�س على اأن حتول جميع �سركات التاأمني عملياتها اخلارجية اإلى داخل اململكة واأن 
تدرج اأ�سهمها يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية واأن تكون غالبية اأ�سهم ال�سركة مملوكة ل�سركاء حمليني. وقد اأحدث هذا القانون تغريا جذريا يف �سوق التاأمني ال�سعودي. يو�سح الر�سم 

البياين اأدناه تطور �سناعة التاأمني يف اململكة.
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يف عام 2006م، فر�ست �ساما التاأمني ال�سحي الإلزامي بالن�سبة لغري ال�سعوديني ما وفر دفعة جديدة من احلوافز لقطاع التاأمني يف اململكة. ويف عام 2010م، ك�سفت �ساما عن 
خطط ملنع جميع �سركات التاأمني الأجنبية العاملة يف اململكة من خالل وكالء حمليني من اإ�سدار وجتديد وثائق التاأمني ما مل حت�سل على ترخي�س من �ساما.

للو�سطاء والوكالء. كما ا�سرتطت هذه  التي تدفع  العمولة  اأكتوبر 2011م، على حتديد  التي ن�سرت يف  التاأمني،  التنظيمية لو�سطاء  اإلى ذلك، فقد ن�ست الالئحة  وبالإ�سافة 
الالئحة اأن ل يكون للو�سيط اأكرث من خم�سة فروع يف اململكة اإذا كان راأ�س ماله 500.000 ريال. وعالوة على ذلك، يجب على الوكيل زيادة راأ�س ماله مبقدار 100.000 ريال 

عن كل فرع اإ�سايف قبل اأن توافق �ساما على اإن�سائه.

ويف دي�سمرب 2011م، اأ�سدرت �ساما لئحة تنظيمية حمددة لأن�سطة التاأمني عرب النرتنت وا�سرتطت على جميع ال�سركات ا�ستخدام النموذج التعاوين املحلي والذي يحق مبوجبه 
حلامل وثيقة التاأمني احل�سول على 10% من الفائ�س ال�سايف )ول حتول اخل�سائر اإلى حامل الوثيقة(.

ويف حزيران 2014م، اأ�سدرت �ساما م�سودة لئحة احلوكمة ل�سركات التاأمني بهدف و�سع اإطار عام موحد عايل امل�ستوى حلوكمة ال�سركات العاملة يف قطاع التاأمني وفقا لأف�سل 
املمار�سات املتعارف عليها عامليا.
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مسؤوليات مؤسسة النقد العربي السعودي وأهدافها 22222

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي هي اجلهة الر�سمية املنظمة لقطاع التاأمني يف اململكة. وفيما يلي ملخ�س لأبرز م�سوؤوليتها واأهدافها:

توفري وتر�سيخ املعايري املنا�سبة يف جمال تقدمي خدمات التاأمني. 1
تعزيز ال�ستقرار يف �سوق التاأمني. 2
حماية حقوق الأطراف املوؤمن عليها وامل�ستثمرين. 3
ت�سجيع املناف�سة النزيهة والفعالة وتوفري خدمات تاأمينية اأف�سل باأ�سعار وغطاءات تناف�سية . 4
تنظيم العالقة بني �سركات التاأمني / اإعادة التاأمني ومزودي اخلدمات من اأجل �سمان اللتزام بالأنظمة واللوائح التي تنظم ال�سوق. 5
تدريب القوى العمالة وتوطينها )�سعودتها(. 6

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية 222

مت اعتماد نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين باملر�سوم امللكي رقم م/32 وتاريخ 1424/06/02هـ والذي و�سع اأ�سا�سًا لالإطار القانوين والإ�سرايف لقطاع التاأمني. وقد مت 
تكليف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للعمل ك�سلطة منظمة وهيئة م�سوؤولة تتولى الإ�سراف على هذا القطاع.

لحقا �سدرت الالئحة التنفيذية مبوجب القرار الوزاري رقم 596/1 وتاريخ 1425/3/1هـ )املوافق 2004/4/20 م( ل�سبط وتنظيم ن�ساط التاأمني يف اململكة. ومن اأبرز البنود 
التي ن�س عليها نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية ما يلي:

يجب مزاولة الأن�سطة التاأمينية يف اململكة العربية ال�سعودية من قبل �سركات تاأمني موؤ�س�سة وم�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية وتعمل وفق مبداأ »التعاون/التكافل« . 1
بالتوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية والفقه الإ�سالمي.

تكون . 2 اأن  التاأمني على  اإعادة  اأو  و/  التاأمني  اأن�سطة  ملزاولة  الأول  املقام  تاأ�س�ست يف  م�ساهمة  �سركة  الطلب  التامني مقدمة  اإعادة  التاأمني/  �سركة  تكون  اأن  يجب 
�سركة التاأمني املبا�سرة براأ�س مال ل يقل عن مائة مليون )100.000.000( ريال كحد اأدنى واأن تكون �سركة اإعادة التاأمني براأ�س مال ل يقل عن مائتي مليون 

)200.000.000( ريال كحد اأدنى.
يجب اأن ال يزيد اإجمايل االأق�ساط املكتتبة عن ع�سرة اأ�سعاف راأ�ص مال ال�سركة املدفوع بالكامل.. 3
يجب اأن حتتفظ �سركة التاأمني املبا�سرة مبا ل يقل عن 30% من اإجمايل االأق�ساط املكتتبة داخل اململكة.. 4
يجب حتويل 90% من �سايف فائ�س عمليات التاأمني اإلى ك�سف دخل امل�ساهمني وتوزيع الباقي،10%، على اأ�سحاب وثائق التاأمني اإما مبا�سرة اأو على �سكل تخفي�س . 5

يف اأق�ساط التاأمني م�ستقباًل.
يجب على �سركات التاأمني املبا�سرة اإعادة تاأمني ما ل يقل عن 30% كحد اأدنى من اإجمايل االأق�ساط املكتتبة يف اململكة العربية ال�سعودية.. 6

المنافسة -222

ي�سهد ال�سوق حاليًا تغريات حيوية مع ارتفاع ملحوظ يف وترية املناف�سة وذلك بح�سول �سركات على الرتخي�س للعمل يف اململكة. فمع دخول �سركات جديدة اإلى ال�سوق، فاإنه من 
املتوقع من كل �سركة اأن تقدم منتجات متطورة وجديدة لزيادة ح�ستها يف ال�سوق. اإن توفري منتجات جديدة يف ال�سوق ال�سعودي مثل: التاأمني الئتماين وتاأمني الرهن العقاري 

والتاأمني على احلياة القابل لال�سرتجاع والتعديل، �سوف يرفع من درجة تطور املنتجات وتعدد قنوات الت�سويق.

بلغ عدد ال�سركات املدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية 35 �سركة كما يف 2014/12/21 م وهي:

ال�سركة التعاونية للتاأمني  .4
�سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين )ميدغلف(  .5

�سركة مالذ للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين  .6
ال�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين  .7

�سركة الأهلي للتكافل  .8
�سركة �ساب للتكافل  .9

�سركة الدرع العربي للتاأمني التعاوين  .10
�سركة اإياك ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سالمة(  .11

�سركة اإحتاد اخلليج للتاأمني التعاوين  .12
ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين  .13
�سركة �سند للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين  .14

�سركة الحتاد التجاري للتاأمني التعاوين  .15
�سركة ال�سقر للتاأمني التعاوين  .16

17.  �سركة وفاء للتاأمني التعاوين
�سركة التاأمني العربية التعاونية  .18

ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين  .19
�سركة بوبا العربية للتاأمني التعاوين  .20

ال�سركة ال�سعودية لإعادة التاأمني التعاوين )اإعادة(  .21
ال�سركة املتحدة للتاأمني التعاوين  .22

ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سايكو(  .23
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�سركة املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين )اأ�سيج(  .24
�سركة وقاية للتاأمني واإعادة التاأمني التكافلي  .25

�سركة الراجحي للتاأمني التعاوين  .26
�سركة اإك�سا للتاأمني التعاوين  .27

�سركة اي�س العربية للتاأمني التعاوين  .28
�سركة بروج للتاأمني التعاوين  .29

ال�سركة العاملية للتاأمني التعاوين  .30
ال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين  .31

�سركة �سولدريتي ال�سعودية للتكافل  .32
ال�سركة الوطنية للتاأمني  .33

�سركة اأمانة للتاأمني التعاوين  .34
�سركة عناية ال�سعودية للتاأمني التعاوين  .35

�سركة الإمناء طوكيو مارين للتاأمني التعاوين  .36
�سركة اجلزيرة تكافل تعاوين  .37

�سركة متاليف وايه اأي جي والبنك العربي للتاأمني التعاوين.  .38

التوقعات المستقبلية 2222

ظل ال�سوق ال�سعودي اآخذ يف التطور على مر ال�سنني فيما ر�سخت العديد من ال�سركات املحلية والعاملية وجودها يف ال�سوق وداأبت على تقدمي املنتجات املبتكرة وامل�سممة خ�سي�سا 
لتلبية الطلب املحلي اآخذة يف العتبار العوامل الثقافية والدينية للم�ستهلكني. وكان العدد الكبري ل�سركات التاأمني املرخ�س لها يف اململكة عن�سرا حموريا يف البتكار والتنويع 

الوا�سع يف املنتجات والأ�سعار التناف�سية.

اإن �سناعة التاأمني يف اململكة تت�سم بالتناف�سية العالية بوجود 35 �سركة تعمل يف ال�سوق. ومع ا�ستداد حدة املناف�سة يف ال�سنوات الأخرية يف هذه ال�سناعة، فقد بداأت العديد من 
ال�سركات يف ت�سعري املنتجات بهوام�س ربحية �سيقة للغاية من اأجل احلفاظ على ح�ستها يف ال�سوق، الأمر الذي اأدى اإلى انخفا�س ربحيتها وباتت معه ن�سب العائد من اأعمال 
التاأمني غري م�سجعة. ومع ذلك، فاإن من املتوقع على املدى الطويل اأن ت�سطر الكثري من ال�سركات ال�سغرية/ متدنية راأ�س املال للخروج من ال�سوق اأو الندماج مع بع�سها البع�س 
مما يوؤدي يف النهاية اإلى توحيد �سناعة التاأمني يف اململكة. وهذا ما �سيوؤدي اإلى احلد من �سدة املناف�سة وهو ما يوؤدي بدوره اإلى العودة اإلى الربحية العادية يف الن�ساط التجاري.
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الشركة وطبيعة أعمالها . 4

نبذة عن الشركة  222

وتاريخ   233 رقم  الوزراء  جمل�س  وقرار  2006/10/11م(  )املوافق  هـ   /09/18 وتاريخ  م/60  رقم  امللكي  للمر�سوم  وفقًا  �سعودية،  م�ساهمة  ك�سركة  ال�سركة  تاأ�س�ست 
1427/09/16هـ )املوافق 2006/10/09م(، والقرار الوزاري باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة رقم )112/ق( وتاريخ 1428/04/29 هـ )املوافق 2007/05/16م( وعنوان مقرها جدة 
- جممع بن حمران - �سارع الأمري حممد بن عبد العزيز - التحلية، ومت قيدها بال�سجل التجاري رقم )4030169661( ال�سادر من مدينة الريا�س بتاريخ 1428/05/06هـ 
)املوافق  1426/09/13هـ  وتاريخ   )1/870( رقم  بالرتخي�س  لال�ستثمار  العامة  الهيئة  من  ترخي�سها  مت  كما  جدة.  مدينة  ب�سجل  ت�سجيلها  ومت  2007/05/23م(  )املوافق 
2005/10/15م(، وم�سرح لها مبزاولة ن�ساط التاأمني من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب الرتخي�ص رقم )ت م ن/20079/4( وتاريخ 1428/08/29هـ )املوافق 

2007/09/11م(.

وبراأ�سمال قدره )100.000.000( مائة مليون ريال مق�سم اإلى )10.000.000( ع�سرة مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريال لل�سهم الواحد ومدفوعة 
القيمة بالكامل، وقد اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون عند تاأ�سي�س ال�سركة مبا جمموعه )6.000.000( �ستة مليون �سهم متثل )60%( من اأ�سهم راأ�سمال ال�سركة ب�سعر )10( ع�سرة 
ريالت لل�سهم تبلغ قيمتها الجمالية )60.000.000( �ستني مليون ريال، كما مت طرح )4.000.000( اأربعة مليون �سهم لالكتتاب متثل )40%( من راأ�سمال ال�سركة للجمهور 

ب�سعر )10( ع�سرة ريالت لل�سهم الواحد.

وقد اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 1435/08/14هـ )املوافق 2014/06/12م( بزيادة راأ�سمال ال�سركة من )100.000.000( مائة مليون ريال اإلى )250.000.000( 
مائتان وخم�سون مليون ريال وذلك بعد احل�سول على املوافقات النظامية الالزمة، كما ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي النهائية مبوجب اخلطاب 
رقم )351000147528( وبتاريخ 1435/12/01هـ )املوافق 2014/09/25م( على زيادة راأ�س مال ال�سركة مببلغ )150.000.000( مائة وخم�سني مليون ريال عن طريق طرح 

اأ�سهم حقوق اأولوية، ويف تاريخ 1436/09/13هـ )املوافق 2015/06/30م( وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س مال ال�سركة.

وقد مت تعديل ال�سم التجاري لل�سركة من »�سركة اإياك ال�سعودية للتاأمني التعاوين« لي�سبح »�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين« مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة 
ل النظام الأ�سا�سي و�سهادة ال�سجل التجاري للمركز الرئي�سي ليعك�س هذا التعديل على ا�سم ال�سركة.  بتاريخ 1433/08/03هـ )املوافق 2012/06/23م(. وبناًء على ذلك ُعدنِّ

وتوؤكد ال�سركة على اأنها مل متنح اأي مزايا اأو حقوق تف�سيلية للم�ساهمني املوؤ�س�سني اأو غريهم من امل�ساهمني، كما اأنها مل تقم منذ تاأ�سي�سها وحتى تاريخ هذه الن�سرة بزيادة راأ�س 
املال عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية. 

أهم التطورات التي حصلت بعد تأسيس الشركة  222
اإحالة طلب تاأ�سي�س ال�سركة اإلى الهيئة العامة لال�ستثمار وح�سول ال�سركة على ترخي�س الهيئة العامة لال�ستثمار رقم )1/870( وتاريخ 1426/09/13 هـ )املوافق . 1

2005/10/15م(. 
ح�سول امل�ساهمون املوؤ�س�سون على ترخي�س تاأ�سي�س ال�سركة ح�سب املر�سوم امللكي رقم )م/ 60( ال�سادر بتاريخ 1427/09/18هـ، )املوافق 10/11 /2006م ( . 2

وقرار جمل�س الوزراء رقم ) 233( وتاريخ 1427/09/16هـ )املوافق 2006/10/09م(.
 بداأت ال�سركة عملها بتاريخ �سدور القرار الوزاري باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة رقم )112/ق( وتاريخ 1428/04/29 هـ )املوافق 2007/05/16م(.. 3
مت اإدراج اأ�سهم ال�سركة بال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( بتاريخ 1428/05/07هـ )املوافق 2007/05/23م(.. 4
ُقينِّدت ك�سركة م�ساهمة عامة �سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم )4030169661( ال�سادر من مدينة الريا�س بتاريخ 1428/05/06 هـ )املوافق 2007/05/23م( . 5

ومت ت�سجيلها ب�سجل مدينة جدة.
مت ترخي�س ال�سركة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ملمار�سة اأعمال التاأمني مبوجب الرتخي�س رقم )ت م ن/20079/4( وتاريخ 1428/08/29هـ )املوافق . 6

2007/09/11م(.
وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 1433/08/03هـ )املوافق 2012/06/23م( على تعديل ال�سم التجاري لل�سركة من »�سركة اإياك ال�سعودية . 7

للتاأمني التعاوين« لي�سبح »�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين«. 
)املوافق . 8 1435/12/01هـ  وبتاريخ   )351000147528( رقم  اخلطاب  مبوجب  راأ�سمالها  لزيادة  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  موافقة  على  ال�سركة  ح�سلت 

2014/09/25م(.

نشاط الشركة 222

بح�سب املادة )3( الثالثة من النظام الأ�سا�سي، اإن اأغرا�س ال�سركة املرخ�س بها حمددة على النحو التايل:

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

مع جهات اأخرى.

هذا وتوؤكد ال�سركة بعدم وجود نية اأو توجه الإجراء اأي تغيري جوهري لطبيعة ن�ساط ال�سركة القائم منذ تاأ�سي�سها، كذلك مل يكن هناك اأي انقطاع يف اأعمال ال�سركة ميكن اأن يوؤثر 
اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا يف الو�سع املايل خالل )12( االثنا ع�سرة �سهرًا االأخرية، اأي�سًا توؤكد ال�سركة باأنه ال يوجد لها اأي ن�ساط خارج اململكة العربية ال�سعودية وكذلك 

بانها ل متتلك اأي اأ�سول خارج اململكة العربية ال�سعودية. 

وقد مت الرتخي�ص لل�سركة مبزاولة ن�ساط التاأمني الذي ي�سمل خدمات التاأمني الرئي�سية التي تزاولها ال�سركة يف اململكة وهي كما يلي: )1( التاأمني العام و )2( التاأمني ال�سحي.
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ول يجوز لل�سركة اأن تقدم منتجاتها اإل بعد احل�سول على موافقة )نهائية اأو موؤقتة( من موؤ�س�سة النقد لكل منتج )عماًل باملادة )16( ال�ساد�سة ع�سرة من الالئحة التنفيذية(. 
علمًا باأن ال�سركة قد ح�سلت حتى الآن على موافقات نهائية وموؤقتة من موؤ�س�سة النقد لعدد من منتجاتها التاأمينية.

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

جدول رقم )4-1(: الرتاخي�س واملوافقات:

اجلهة امل�سدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اال�سداررقم الرتخي�سالغر�سنوع الرتخي�س

ت�سريح مبزاولة ن�ساط 
التاأمني 

ت م مزاولة التاأمني العام والتاأمني ال�سحي
ن/20079/4

1428/08/29هـ املوافق 
2007/09/11م

1437/08/27هـ 
املوافق 

2016/06/04م

موؤ�س�سة النقد

جمل�س ال�سمان ال�سحي 
التعاوين )تاأهيل ال�سركة(

ترخي�س تاأهيل ملمار�سة اأعمال ال�سمان 
ال�سحي التعاوين

1435/10/08هـ املوافق 353/1293
2014/06/08م

1436/10/07هـ 
املوافق 

2015/07/23م

جمل�س ال�سمان 
ال�سحي التعاوين

املوافقة على طرح منتجات 
تاأمينية 

موافقة نهائية لت�سويق وبيع وثيقة تاأمني 
�سمان الأمانة

IS /1002 1428/12/21هـ املوافق
2007/12/30م

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح منتجات 
تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق وبيع:

وثيقة تاأمني جميع اأخطار املقاولني  .1

وثيقة تاأمني جميع اأخطار الرتكيب   .2

وثيقة تاأمني جتهيزات واآليات   .3
املقاولني 

وثيقة تاأمني عطب الآلت  .4

5.  وثيقة تاأمني الأجهزة الإلكرتونية 

IS /1039 1428/12/24هـ املوافق
2008/01/02م

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح منتجات 
تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق وبيع وثيقة تاأمني 
خ�سارة الأرباح الناجتة عن عطب الآلت

IS /471 1433/02/22هـ املوافق
2012/01/16م

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح منتجات 
تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق وبيع:

وثيقة النقل الربي جلميع الأخطار.  .1

وثيقة النقل الربي لالأخطار   .2
املحددة.

وثيقة الناقل البحري جلميع   .3
الأخطار

وثيقة الناقل البحري اأخطار   .4
حمّددة. 

وثيقة تاأمني هيكل ال�سفينة والآلت  .5

IS/2314 1431/12/16هـ املوافق
2010/10/22م

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح منتجات 
تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق وبيع وثيقة تاأمني 
النقد.

IS/1001 1428/12/21هـ املوافق
2007/12/30م

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح منتجات 
تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق وبيع وثيقة تاأمني 
�سد احلريق. ووثيقة تاأمني ال�سامل على 

املمتلكات

IS/1004 1428/12/21هـ املوافق
2007/12/30م

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح منتجات 
تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق وبيع وثيقة تاأمني 
امل�سئولية العامة

IS/1003 1428/12/21هـ املوافق
2007/12/30م

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح منتجات 
تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق وبيع وثيقة تاأمني 
تعوي�س العمال

IS/1038 1428/12/24هـ املوافق
2008/01/02م

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح منتجات 
تاأمينية

موافقة موؤقتة لت�سويق وبيع وثيقة تاأمني 
ال�سيارات ال�سامل وثيقة تاأمني ال�سيارات - 

امل�سوؤولية جتاه الطرف الثالث

1436/02/08هـ املوافق 361000020267
2014/11/30 م

1436/05/10هـ

املوافق

2015/02/28م

موؤ�س�سة النقد

رؤية الشركة  222

اأن تقوم ال�سركة بتقدمي اأف�سل �سمان مايل يتوافق مع قيمها م�سمم ومبتكر عن طريق فريق متخ�س�س وبناء وتطوير عالقات مهنية طويل الأمد مع العمالء الذين يتطلعون 
اإلى حلول نوعية يف اإدارة خماطرهم بتكاليف متنا�سبة مع طبيعة اأعمالهم. كما ت�سعى ال�سركة اإلى النمو والتو�سع يف منتجاتها وخدماتها لتحقيق التغطية الأمثل، واأن تكون رائدة 

يف جمال �سناعة التاأمني يف اململكة.
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رسالة الشركة 222

ت�سعى ال�سركة لتلبية احلاجات التاأمينية لالأفراد وال�سركات من اأجل م�ساعدتهم على اإدارة املخاطر اليومية، وتعوي�سهم عن الأحداث غري املتوقعة، وبلوغ ما ي�سبون اإليه من 
تطلعات.

و�سيتحقق ذلك من خالل اإقامة عالقات �سراكة طويلة الأمد متكن ال�سركة من فهم احتياجات العمالء وا�ستباقها وتلبيتها وتقدمي حلول تاأمينية عالية اجلودة وتوفري م�ستويات 
عالية من اخلدمات التي تلبي وتفوق توقعاتهم.

استراتيجية الشركة 222

هدف �سالمة هو اأن حتتل مركزا رائدا كمزود ملنتجات التاأمني التكافلي املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل تقدمي خدمات ذات جودة 
عالية باأ�سعار تناف�سية. وتقدم ال�سركة عددا من املنتجات امل�سممة لتلبية احتياجات عمالئها من الأفراد وال�سركات كما هو مف�سل اأدناه:

تاأمني املركبات   .1
التاأمني ال�سحي  .2

تاأمني �سد احلريق والتاأمني على املمتلكات  .3
التاأمني البحري  .4

تامني احلوادث امل�سوؤولية   .5
التاأمني الهند�سي  .6

كما تهدف ال�سركة اإلى ممار�سة اأن�سطة التاأمني التكافلي والأن�سطة ذات ال�سلة مثل اإعادة التاأمني والوكالة والتمثيل واملرا�سلة اأو و�ساطة التاأمني، وفقا ملبادئ النظام ال�سعودي 
للتاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية والقواعد الأخرى املعمول بها.

وتعتزم ال�سركة اال�ستفادة من نقاط القوة التي ميتاز بها اأع�ساوؤها املوؤ�س�سون وما لديهم من املعرفة واخلربة والكفاءة االإدارية. وتنبع اأهداف �سالمة من تركيزها االأ�سا�سي على 
ر�سا العمالء والفعالية الت�سغيلية واملوظفني والربحية. وتهدف �سيا�سة ال�سركة اإلى:

ا�ستهداف خمتلف �سرائح العمالء لت�سميم وتقدمي منتجات وخدمات متميزة وعالية اجلودة / ال�سعر وم�سممة خ�سي�سا لتلبية احتياجات كل �سريحة. �
تزويد عمال ال�سركة بخدمات عالية اجلودة ومعاجلة املطالبات باأق�سى درجة ممكنة من الكفاءة وال�سرعة. �
اإقامة عالقات متميزة مع وتعزيز هذه العالقة واحلفاظ عليها من خالل وجود نظام رفيع امل�ستوى لإدارة عالقات العمالء )CRM( وال�ستخدام الوا�سع النطاق  �

بالعمالء وتكرار تعامالتهم مع  العالية لالحتفاظ  بناء وتر�سيخ معايري عالية للخدمة. وينعك�س ولء عمالئنا من خالل املعدلت  اأجل  املعلومات من  لتكنولوجيا 
ال�سركة.

العمل والتن�سيق ب�سورة وثيقة مع �سركائنا يف قنوات التوزيع لفهم احتياجات العمالء املختلفة. ونعمل مع هوؤلء ال�سركاء لت�سميم حلول تاأمني تتنا�سب مع متطلبات  �
عمالئنا من ال�سركات والأفراد.

وتوفر ال�سركة حلول التاأمني للعمالء من ال�سركات والأفراد من خالل قنوات التوزيع التالية:

فريق املبيعات املبا�سرة والو�سطاء: لتوفري حلول التاأمني لعمالئنا الأفراد �
حتديد الو�سطاء وم�سوؤويل احل�سابات املتفرغني: توفري احللول ال�ساملة لل�سركات �
قنوات التوزيع االأخرى: تو�سيع �سبكة نقاط البيع وا�ستك�ساف طرق جديدة للمبيعات مثل البيع عرب االإنرتنت. �

وتهدف ال�سركة اإلى حتقيق م�ستوى عال من الربحية عن طريق اال�ستفادة املثلى من اأعمال االكتتاب واإعادة التاأمني واملطالبات وال�سعي لتحقيق زيادة كبرية يف اإجمايل االأق�ساط 
خالل ال�سنوات القادمة. كما تهدف �سالمة لإدارة عملياتها الت�سغيلية مع الرتكيز الدائم على �سبط تكاليفها والرتكيز ب�سكل اأ�سا�سي على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات كو�سيلة 

ل�سمان وجود نظام عمل فعال و�سريع ال�ستجابة.

من جهة اأخرى، توفر ال�سركة فر�سا مت�ساوية ملوظفيها حتى يتمكنوا من ا�ستغالل اإمكاناتهم باأق�سى درجة ممكنة. كما توفر ملوظفيها خدمات رفيعة امل�ستوى يف جمال لتعليم 
والتدريب مبا يف ذلك املهارات الفنية الإدارية والعالقات ال�سخ�سية ولديها خطة مركزة لزيادة ن�سبة ال�سعوديني العاملني لديها.

كبار المساهمين في الشركة 222

حتى تاريخ 12/08/ 2014م، فاإن امل�ساهم الوحيد الذي ميلك اأكرث من 5% هو ال�سركة العربية الإ�سالمية للتاأمني )اإياك( التي متلك 30% من اأ�سهم �سركة �سالمة.

جدول رقم )4-2(: ن�سبة ملكية امل�ساهم الرئي�سي
املبلغ )ريال( ن�سبة امللكية قبل االكتتاب العام عدد االأ�سهم امل�ساهم

30.000.000 %30.00 3.000.000 ال�سركة العربية الإ�سالمية للتاأمني )اإياك(

نبذة عن الشركة العربية اإلسالمية للتأمين )إياك(

ال�سركة العربية الإ�سالمية للتاأمني هي �سركة م�ساهمة عامة يقع مقرها الرئي�س يف دولة الإمارات العربية املتحدة وتاأ�س�ست عام 1979م يف دبي.

يبلغ راأ�س مال ال�سركة العربية الإ�سالمية للتاأمني 1.21 مليار درهم )330 مليون دولر( وتقدم حلول التكافل واإعادة التكافل املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية من خالل 
6 �سركات تابعة لها لقاعدة وا�سعة من العمالء يف دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية وم�سر وال�سنغال واجلزائر والأردن.
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لمحة تاريخية 222
تاأ�س�ست ال�سركة يف اأبريل 1979م �
بداأت عملها يف اأغ�سط�س 1979م �
مت اإدراج اأ�سهمها يف �سوق دبي املايل يف 17 �سبتمرب 2005م �

متار�ص ال�سركة العربية االإ�سالمية للتاأمني ن�ساط التاأمني التكافلي يف اأربعة قطاعات رئي�سية هي: ال�سيارات وال�سحة والعائلة والتاأمني العام.

جدول رقم )4-3( هيكل امللكية يف ال�سركة العربية االإ�سالمية للتاأمني »اأياك«:
ن�سبة امللكية البلد النوع امل�ساهم

%10.86 الإمارات العربية املتحدة �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة �سركة نور العني لإدارة املن�ساآت

%10.00 الإمارات العربية املتحدة �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة �سركة اأجياد خلدمات اإدارة املن�ساآت

%6.00 الإمارات العربية املتحدة �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة �سركة الوجناء القاب�سة

%5.00 الإمارات العربية املتحدة �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة �سركة جبل القلعة خلدمات ادارة املن�ساآت

%5.00 الإمارات العربية املتحدة �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة �سركة الفردو�س خلدمات اإدارة املن�ساآت

%5.00 الإمارات العربية املتحدة �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة �سركة عوايف القاب�سة

%5.00 الإمارات العربية املتحدة �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة �سركة حور العني للو�ساطة التجارية

%5.00 الإمارات العربية املتحدة �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة �سركة �سارة القاب�سة

%48.14 - - اجلمهور

%100 املجموع
امل�سدر: ال�سركة

الشركات التي تمتلك فيها سالمة حصص أو أسهم  222

لي�س لدى �سالمة اأي �سركات تابعة وبا�ستثناء �سركة جنم خلدمات التاأمني كما هو مو�سح اأدناه، فاإن �سالمة ل متلك اأي ح�س�س اأو اأ�سهم يف �سركات اأخرى. 

جدول رقم )4-4(: ن�سبة ملكية �سالمة يف �سركة جنم
ن�سبة امللكية البلد ال�سركة

%3.85 ال�سعودية �سركة جنم خلدمات التاأمني

جنم خلدمات التاأمني هي �سركة �سعودية خا�سة ذات م�سوؤولية حمدودة يقع مقرها يف الريا�س وتقدم خدمات التاأمني العام عدا التاأمني على احلياة من خالل 21 فرعا يف 
اململكة العربية ال�سعودية.

جدول رقم )4-5(: هيكل امللكية يف �سركة جنم خلدمات التاأمني:
ن�سبة امللكية البلد النوع امل�ساهم

%3.85 ال�سعودية �سركة �سركة العاملية للتاأمني التعاوين

%3.85 ال�سعودية �سركة �سركة ال�سقر للتاأمني التعاوين

%3.85 ال�سعودية �سركة ال�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين

%3.85 ال�سعودية �سركة �سركة الإمناء طوكيو مارين

%3.85 ال�سعودية �سركة �سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوين

%3.85 ال�سعودية �سركة املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين

%3.85 ال�سعودية �سركة �سركة الراجحي للتاأمني التعاوين

%3.85 ال�سعودية �سركة �سركة اأمانة للتاأمني التعاوين

%3.85 ال�سعودية �سركة �سركة التاأمني العربية التعاونية

%3.85 ال�سعودية �سركة �سركة الدرع العربي للتاأمني التعاوين

%3.85 ال�سعودية �سركة �سركة اك�سا للتاأمني التعاوين

%3.85 ال�سعودية �سركة �سركة بروج للتاأمني التعاوين

%3.85 ال�سعودية �سركة ال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين



35

ن�سبة امللكية البلد النوع امل�ساهم

%3.85 ال�سعودية �سركة �سركة مالذ للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين

%3.85 ال�سعودية �سركة �سركة �سالمة للتاأمني التعاوين

%3.85 ال�سعودية �سركة �سركة �سند للتاأمني و اإعادة التاأمني التعاوين

%3.85 ال�سعودية �سركة ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين

%3.85 ال�سعودية �سركة ال�سركة ال�سعودية الهندية للتاأمني التعاوين

%3.85 ال�سعودية �سركة ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين

%3.85 ال�سعودية �سركة �سركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل

%3.85 ال�سعودية �سركة �سركة التعاونية للتاأمني

%3.85 ال�سعودية �سركة �سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين

%3.85 ال�سعودية �سركة �سركة الحتاد التجاري للتاأمني التعاوين

%3.85 ال�سعودية �سركة ال�سركة املتحدة للتاأمني التعاوين

%3.85 ال�سعودية �سركة ال�سركة الوطنية للتاأمني

%3.85 ال�سعودية �سركة �سركة وقاية للتاأمني و اإعادة التاأمني التكافلي

%100 الجمايل

المنتجات والخدمات -222

يعترب هذا الق�سم ملخ�سًا الأنواع منتجات التاأمني املتوفرة لدى ال�سركة، وهو ال يت�سمن جميع �سروط واأحكام وثائق التاأمني ذات ال�سلة، كما قد يت�سمن بنودًا ال تتوافق كليًا مع 
بنود هذه الوثائق، وبالتايل فاإنه ل يغني باأي حال من الأحوال عن ن�سو�س الوثائق، ولي�س له اأي قيمة تعاقدية اأو قانونية، ففي حال وجود اأي فروقات اأو ت�سارب بني م�سمون هذا 

املوجز وبني ن�سو�س الوثائق امل�سار اإليها فتعتمد ن�سو�س هذه الوثائق فقط.

وثيقة تأمين خسارة األرباح الناتجة عن عطل اآلالت 222-22

تغطي هذه الوثيقة خ�سارة االأرباح الناجتة عن عطل اآالت املوؤمن له عن اخل�سائر املالية املحققة والناجتة عن توقف ن�ساط املوؤمن له نتيجة حادث تتعر�ص له اآلة م�سمولة بالتغطية 
ويف الأماكن املحددة يف وثيقة التاأمني. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية من موؤ�س�سة النقد )خطاب رقم IS/471 تاريخ 1433/02/22 هـ املوافق 2012/01/16م( لبيع 

هذا املنتج.

وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين 222-22

تنق�سم التغطية يف هذه الوثيقة اإلى ق�سمني:

القسم األول: األضرار المادية:

اأي خ�سارة اأو �سرر مادي مفاجئ غري متوقع، فيما خال الأ�سباب امل�ستثناة حتديدًا، يوؤدي اإلى �سرورة الإ�سالح اأو ال�ستبدال فاإن ال�سركة �ستعو�س املوؤمن له عن هذه اخل�سارة اأو 
ال�سرر، باأن تدفع نقدًا اأو اأن ت�ستبدل اأو ت�سلح )وفقًا خليارها( وذلك يف حدود مبلغ ل يتجاوز ما مت التفاق عليه. 

القسم الثانـي: المسؤولية تجاه الغير:

تعو�س ال�سركة املوؤمن له فقط �سمن حدود مبالغ هذه الوثيقة عن اأي مبالغ يرتتب عليه قانونيًا اأداءها كتعوي�سات عن:

الإ�سابات اجل�سدية الطارئة اأو الأمرا�س الطارئة للغري )�سواء مميتة كانت اأم ل(.  �
اخل�سارة اأو ال�سرر الطارئ الذي ي�سيب ممتلكات الغري. �

والتي تقع باالرتباط املبا�سر مع عملية ت�سييد اأو تركيب البنود املوؤمن عليها حتت الق�سم االأول والتي حتدث مبوقع العمل اأو يف جواره املبا�سر خالل مدة التاأمني. 

كما وتعو�س ال�سركة املوؤمن له بالن�سبة ملطالبة ينطبق عليها مبداأ التعوي�س مبوجب ما ذكر اأعاله عما يلي:

جميع تكاليف وم�ساريف املنازعات الق�سائية التي يحكم بها ملدع على املوؤمن له.  �
جميع التكاليف وامل�ساريف املتكبدة مبوافقة خطية من ال�سركة.  �

وي�سرتط دومًا اأال تتجاوز التزامات ال�سركة حتت الق�سم الثاين حد التعوي�ص املتفق عليها.

ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية من موؤ�س�سة النقد )خطاب رقم IS/1039 تاريخ 1428/12/24هـ املوافق 2008/01/02م( لبيع هذا املنتج.
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وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب 222-22

يغطي هذا التاأمني املخاطر املرتبطة بتجميع اأو تركيب الآلت كما يغطي فرتة اختبار الآلت وو�سعها قيد الت�سغيل بامل�سنع. متنح الوثيقة تغطية �ساملة �سد جميع الأخطار ما مل 
يتم ا�ستثنائها ب�سكل حمّدد. كما ت�سمل التغطية التاأمينية خماطر اإ�سافية مثل وامل�سانع واإن�ساءات احلديد وامل�سوؤولية جتاه الغري.

القسم األول: األضرار المادية 

تغطي الوثيقة خ�سارة اأو �سرر غري متوقعني من اأي �سبب، غري الأ�سباب امل�ستثناة حتديدًا، ي�ستدعيان �سرورة الإ�سالح اأو ال�ستبدال و�ستعو�س ال�سركة نقدًا اأو اأن ت�ستبدل اأو 
ت�سلح )وفقًا خليارها( ال�سرر يف حدود مبلغ ل يتجاوز ما هو متفق عليه يف هذه الوثيقة.

القسم الثانـي: المسؤولية تجاه الغير 

تعو�س ال�سركة املوؤمن له فقط �سمن حدود مبالغ هذه الوثيقة عن اأي مبالغ يرتتب عليه قانونيًا اأداءها كتعوي�سات عن:

الإ�سابات اجل�سدية الطارئة اأو الأمرا�س الطارئة للغري )�سواء مميتة كانت اأم ل( �
اخل�سارة اأو ال�سرر الطارئ الذي ي�سيب ممتلكات الغري �

والتي تقع باالرتباط املبا�سر مع عملية ت�سييد اأو تركيب البنود املوؤمن عليها حتت الق�سم االأول والتي حتدث مبوقع العمل اأو يف جواره املبا�سر خالل مدة التاأمني. 

كما وتعو�س ال�سركة املوؤمن له بالن�سبة ملطالبة ينطبق عليها مبداأ التعوي�س مبوجب ما ذكر اأعاله عما يلي: 

جميع تكاليف وم�ساريف املنازعات الق�سائية التي يحكم بها ملدع على املوؤمن له �
جميع التكاليف وامل�ساريف املتكبدة مبوافقة خطية من ال�سركة �

وي�سرتط دومًا اأال تتجاوز التزامات ال�سركة حتت الق�سم الثاين حد التعوي�ص املتفق عليها.

ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية من موؤ�س�سة النقد )خطاب رقم IS/1039 تاريخ 1428/12/24هـ املوافق 2008/01/02م( لبيع هذا املنتج.

وثيقة تأمين األجهزة اإللكترونية 222-22

تغطي الوثيقة جميع ال�سرر املادي املفاجئ وغري املتوقع الناجت عن الأجهزة الإلكرتونية وذلك بحالة تفكيكها للتنظيف اأو اإعادة التو�سيب اأو النقل من موقعها اأو اإعادة الرتكيب 
بعد بدء ت�سغيلها بنجاح. كما تغطي الوثيقة اأي�سًا و�سائل املعلومات اخلارجية وزيادة التكاليف وم�ساريف العمل.

األضرار المادية:

اخل�سارة وال�سرر املادي املفاجئ ب�سكل ي�ستوجب الإ�سالح اأو ال�ستبدال.

الوسائط الخارجية للمعلومات:

ال�سرر الالحق بالو�سائط اخلارجية للمعلومات املخزنة التي ميكن معاجلتها مبا�سرًة يف اأنظمة املعلومات االإلكرتونية، ب�سرط اأن تكون حمفوظة يف موقع ال�سركة.

زيادة تكلفة التشغيل:

ال�سرر الناجت عن النقطاع الكلي اأو اجلزئي لعمل اأجهزة معاجلة املعلومات الإلكرتونية املتفق عليها بني الطرفني اإ�سافًة اإلى اأية م�ساريف اإ�سافية يتم تكبدها ل�ستخدام اأجهزة 
معاجلة املعلومات الإلكرتونية بديلة وغري م�سمولة بهذه الوثيقة مببلغ ل يتجاوز التعوي�س اليومي املتفق عليه اأو جمموع مبلغ التاأمني.

ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية من موؤ�س�سة النقد )خطاب رقم IS/1039 تاريخ 1428/12/24هـ املوافق 2008/01/02م( لبيع هذا املنتج.

وثيقة تأمين عطب اآلالت 222-22

تغطي هذه الوثيقة اخل�سارة اأو ال�سرر املادي الفجائي وغري املتوقع لالآلت املوؤمنة مبوجبها والذي ي�ستوجب الإ�سالح اأو ال�ستبدال )ح�سب احلال( ب�سبب عيوب يف ال�سب اأو 
املواد املعيبة اأو اأخطاء يف الت�سميم اأو الأخطاء امل�سنعية اأو اخلطاأ يف الرتكيب اأو الإ�سالح اأو الت�سغيل اخلاطئ اأو الفتقار اإلى املهارات اأو نق�س املياه داخل ال�سخانات اأو النفجار 

الطبيعي اأو التمزق ب�سبب القوة الطاردة املركزية اأو ق�سور الدائرة الكهربائية اأو العوا�سف اأو اأية اأ�سباب اأخرى غري م�ستثناة حتديدًا.

ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية من موؤ�س�سة النقد )خطاب رقم IS/1039 تاريخ 1428/12/24هـ املوافق 2008/01/02م( لبيع هذا املنتج.

وثيقة تأمين تجهيزات ومعدات المقاولين  222-22

�س ال�سركة املوؤمن له عن اخل�سارة اأو ال�سرر على جتهيزات ومعدات املقاولني، باأن تدفع نقدًا اأو ت�ستبدل اأو ت�سلح )ح�سب خيارها( ويف حدود مبلغ ل يتجاوز يف اأي �سنة  ُتعونِّ
تاأمني واحدة بالن�سبة لكل بند من البنود املحددة يف الوثيقة.

ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية من موؤ�س�سة النقد )خطاب رقم IS/1039 تاريخ 1428/12/24هـ املوافق 2008/01/02م( لبيع هذا املنتج.
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وثيقة تأمين مخاطر النقل البري )جميع المخاطر( 222-22

يوفر هذا النوع من التاأمني تغطية جميع خماطر النقل الربي )�ساحنات/عربات ال�سكك احلديدية( مبا فيها اخل�سائر الناجتة عن احلريق ال�سواعق وانهيار اجل�سور وانقالب 
ال�ساحنات وارتطام ال�ساحنة وخروج ال�ساحنة عن م�سارها وعربات ال�سكك احلديدية واأي حوادث اأخرى مماثلة.

يبداأ �سريان التاأمني اعتبارًا من وقت مغادرة الب�ساعة للم�ستودع و/اأو املخزن من املكان املحدد يف الوثيقة لبدء عملية النقل وي�ستمر طوال عملية النقل مبا يف ذلك فرتة اإعادة 
ال�سحن اإن وجدت وت�ستمر حتى الت�سليم يف امل�ستودع النهائي يف وجهة الو�سول الأخرية املبينة بالوثيقة. فيما يتعلق بعمليات النقل بالقطارات اأو ال�سحنات فقط، ت�ستمر التغطية 

حتى نهاية فرتة الـ 7 اأيام من و�سول عربة �سّكة احلديد احلاملة للب�ساعة اإلى وجهتها النهائية. 

فيما يتعلق باأعمال النقل العابر الربي بعد مرور 7 اأيام من و�سول املركبة لوجهتها النهائية يف املدينة املحددة يف الوثيقة اأيهما يحل اأوًل.

ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية من موؤ�س�سة النقد )خطاب رقم IS/2314 تاريخ 1431/12/16هـ املوافق 2010/10/22م( لبيع هذا املنتج.

وثيقة تأمين مخاطر النقل البري بالعبور )جميع المخاطر( 222-22

يوفر هذا النوع من التاأمني تغطية جميع خماطر النقل الربي بالعبور )�ساحنات/عربات ال�سكك احلديدية( مبا فيها اخل�سائر املرتتبة عن ذلك با�ستثناء البنود املتفق عليها 
بني الطرفني يف الوثيقة. 

يبداأ �سريان التاأمني اعتبارًا من وقت مغادرة الب�ساعة للم�ستودع و/اأو املخزن من املكان املحدد يف الوثيقة لبدء عملية النقل وي�ستمر طوال عملية النقل مبا يف ذلك فرتة اإعادة 
ال�سحن اإن وجدت وت�ستمر حتى الت�سليم يف امل�ستودع النهائي يف وجهة الو�سول الأخرية املبينة بالوثيقة. فيما يتعلق بعمليات النقل بالقطارات اأو ال�سحنات فقط، ت�ستمر التغطية 

حتى نهاية فرتة الـ 7 اأيام من و�سول عربة �سّكة احلديد احلاملة للب�ساعة اإلى وجهتها النهائية. 

فيما يتعلق باأعمال النقل العابر الربي بعد مرور 7 اأيام من و�سول املركبة لوجهتها النهائية يف املدينة املحددة يف الوثيقة اأيهما يحل اأوًل.

ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية من موؤ�س�سة النقد )خطاب رقم IS/2314 تاريخ 1431/12/16هـ املوافق 2010/10/22م( لبيع هذا املنتج.

وثيقة تأمين مخاطر الناقل البحري )أخطار محّددة( 222-22

يوفر هذا النوع من التاأمني تغطية مبالغ اخل�سائر عن ممتلكات الغري )الب�سائع امل�سحونة( التي يتم مطالبة املوؤمن له بها اأو اأي �سرر فعلي ينتج مبا�سرة عن املخاطر امل�سمولة 
بالوثيقة وذلك اأثناء نقلها مبركبة يتولى املوؤمن له ت�سغيلها �سمن النطاق اجلغرايف املحدد بالوثيقة كما ت�سمل الوثيقة التغطية �سّد احلريق وانهيار اجل�سور وانقالب او ارتطام 

اأو خروج عن امل�سار واأي حوادث اأخرى مماثلة.

كافة  ا�ستيفاء  بعد  وذلك  املنتج  هذا  لبيع  2010/10/22م(  املوافق  1431/12/16هـ  تاريخ   IS/2314 رقم  النقد )خطاب  موؤ�س�سة  من  نهائية  موافقة  على  ال�سركة  ح�سلت 
املالحظات التي اأدرجتها موؤ�س�سة النقد.

وثيقة تأمين مخاطر الناقل البحري )جميع المخاطر( -222-22

يوفر هذا النوع من التاأمني تغطية مبالغ اخل�سائر عن ممتلكات الغري )الب�سائع امل�سحونة( التي يتم مطالبة املوؤمن له بها اأو اأي �سرر فعلي ينتج مبا�سرة عن املخاطر امل�سمولة 
بالوثيقة وذلك اأثناء نقلها مبركبة يتولى املوؤمن له ت�سغيلها �سمن النطاق اجلغرايف املحدد بالوثيقة. يبداأ �سريان التاأمني اعتبارًا من حتميل الب�ساعة وينتهي عند التفريغ اأو بعد 

24 �ساعة من و�سول املركبة اإلى وجهتها النهائية.

ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية من موؤ�س�سة النقد )خطاب رقم IS/2314 تاريخ 1431/12/16هـ املوافق 2010/10/22م( لبيع هذا املنتج.

وثيقة تأمين بحري على هيكل السفن )جميع المخاطر( 222-222

ت�سمل التغطية يف هذا التاأمني ج�سم ال�سفينة )ناقالت برتول، قوارب، ناقالت ب�سائع العادية والب�سائع ال�سخمة، وناقالت الغاز، ال�سفن الناقلة لالأ�سخا�س، اليخوت والزوارق 
ال�سغرية(. كما ت�سمل التغطية ال�سرر الذي يتعر�س له بدن والآت ال�سفينة وامل�سوؤولية جتاه الغري.

ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية من موؤ�س�سة النقد )خطاب رقم IS/2314 تاريخ 1431/12/16هـ املوافق 2010/10/22م( لبيع هذا املنتج.

وثيقة تأمين خيانة األمانة 222-222

ت�سمل التغطية التعوي�س على املوؤمن له وفقًا لأ�سا�س الت�سوية، عن اأي خ�سارة مبا�سرة لالأموال و/اأو املمتلكات نتيجة التزوير اأو الختال�س، ال�سرقة و/اأو التحويل الحتيايل التي 
ارتكبها موظف ي�سمله التاأمني، منفردًا اأو بالتواطوؤ مع اآخرين �سريطة اأن يكون ذلك الفعل: 

قد ارتكب اأثناء مدة �سريان هذه الوثيقة �
بعد تاريخ بدء العمل املذكور يف وثيقة التاأمني �
يتعلق بالواجبات الوظيفية لهذا املوظف �

خالل تاأدية ذلك املوظف لوظيفته ب�سكل م�ستمر وغري منقطع.

ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية من موؤ�س�سة النقد )خطاب رقم IS/1002 تاريخ 1428/12/21هـ املوافق 2007/12/30م( لبيع هذا املنتج.
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وثيقة تأمين على النقد 222-222

ت�سمل التغطية فقدان الأموال املنقولة )الأموال اأثناء وجودها يف العهدة ال�سخ�سية للموؤمن له (. 

التي تكون منقولة مبا�سرة من املقرات اإلى الأمكنة التي يتم فيها اإيداع الأموال، والتي يتم نقلها با�ستخدام الطريقة املعتادة التي �سرح عنها املوؤمن له لل�سركة كو�سيلة متبعة 
والتي على اأ�سا�سها وافقت ال�سركة على اإ�سدار هذه الوثيقة. و ل ت�سمل الأموال املنقولة على الأموال املوجودة باملقرات اأو يف حمل اإقامة خا�س.

وقد �سممت  بالطاقة  تعمل  اأدوات  اأو  يدوية  باأ�سلحة  والهجوم  ملقاومة احلريق  ت�سميمها  والتي مت  لل�سرقة  مقاومة  اأو يف اخلزنة )حاوية  املوجودة يف غرفة حم�سنة  الأموال 
خ�سي�سًا لتخزين الأموال والأ�سياء القيمة(.

ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية من موؤ�س�سة النقد )خطاب رقم IS/1001 تاريخ 1428/12/21هـ املوافق 2007/12/30م( لبيع هذا املنتج.

وثيقة تأمين – ضّد الحريق 222-222

ُتعّو�س ال�سركة املوؤمن له مبوجب هذه الوثيقة يف حالة ما تعر�ست اأي ملكية موؤمنة للتدمري اأو الأ�سرار الناجتة مبا�سرة ب�سبب حريق، برق اأو انفجار وذلك خالل مدة التاأمني 
املو�سحة يف الوثيقة، تدفع ال�سركة للموؤمن له قيمة املمتلكات يف وقت حدوث التدمري اأو قيمة ال�سرر اأو تقوم ال�سركة ح�سب اختيارها باإ�سالح اأو اإعادة الو�سع اإلى ما كان عليه 

اأو ا�ستبدال تلك املمتلكات اأو اأي جزء منها اإلى حد املبلغ املوؤمن به لكل بند حمدد يف الوثيقة ومبا ل يتجاوز يف جمموعه اإجمايل مبلغ التاأمني ح�سب ما هو وارد يف الوثيقة.

ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية من موؤ�س�سة النقد )خطاب رقم IS/1004 تاريخ 1428/12/21هـ املوافق 2007/12/30م( لبيع هذا املنتج.

تغطي هذه الوثيقة كل ما ي�سيب املمتلكات املوؤمن عليها اأو اأي جزء منها اأو اإذا ُدمرت اأو ت�سررت ماديا ب�سكل طارئ اأو مفاجئ، على اأن تدفع ال�سركة اإلى املوؤمن له قيمة املمتلكات 
بتاريخ وقوع خ�سارتها اأو قيمة ذلك ال�سرر اأو اإ�سالح اأو ا�ستبدال هذه املمتلكات اأو اأي جزء منها وفق اختيارها.

وثيقة التأمين الشامل للممتلكات 222-222

تغطي هذه الوثيقة كل ما ي�سيب املمتلكات املوؤمن عليها اأو اأي جزء منها اأو اإذا ُدمرت اأو ت�سررت ماديا ب�سكل طارئ اأو مفاجئ، على اأن تدفع ال�سركة اإلى املوؤمن له قيمة املمتلكات 
بتاريخ وقوع خ�سارتها اأو قيمة ذلك ال�سرر اأو اإ�سالح اأو ا�ستبدال هذه املمتلكات اأو اأي جزء منها وفق اختيارها.

ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية من موؤ�س�سة النقد )خطاب رقم IS/1004 تاريخ 1428/12/21هـ املوافق 2007/12/30م( لبيع هذا املنتج.

وثيقة تأمين المسؤولية العامة 222-222

تغطي هذه الوثيقة امل�سوؤولية القانونية التي يكون املوؤمن له م�سوؤول عن دفعها نظامًا كتعوي�سات للغري لت�سببه باأي اإ�سابة/ اأو اإ�سابات ج�سدية عر�سية للغري مبا يف ذلك الوفاة اأو 
املر�س اأو ال�سرر وكذلك اأية خ�سائر اأو اأ�سرار تلحق مبمتلكات الغري والتي تن�ساأ يف �سياق تاأدية املوؤمن له لعمله اأو مهنته اأو ن�ساطاته.

يوفر تاأمني امل�سوؤولية العامة تغطية �سد امل�سوؤوليات القانونية جتاه اأ�سخا�س اآخرين، واملتعلقة باأعمال �ساحب وثيقة التاأمني التي تتم يف املقار املحددة يف جدول وثيقة التاأمني. 
ت�سمل التغطية يف هذه الوثيقة: امل�سوؤولية القانونية عن الأ�سرار، وامل�ساريف، والتكاليف التي حتملها �ساحب احلق فيما يتعلق بـ: 

الإ�سابة اجل�سدية التي يتعر�س لها اأي �سخ�س عن طريق اخلطاأ. �
ال�سرر الذي تتعر�س له املمتلكات عن طريق اخلطاأ �

ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية من موؤ�س�سة النقد لبيع هذا املنتج مبوجب خطاب رقم IS/1003 1428/12/21هـ )املوافق 2007/12/30م(.

وثيقة تأمين التعويض على العمال 222-222

ت�سمل التغطية تعر�س اأي موظف يعمل لدى املوؤمن له ب�سكل مبا�سر لأي اإ�سابة عمل اأو وفاة جراء حادث اأو مر�س ين�ساأ عن اأو اأثناء قيامه بوظيفته لدى املوؤمن له. 

اإذا اأ�سبح املوؤمن له م�سوؤوًل عن دفع تعوي�س عن تلك الإ�سابات اأو الوفاة مبقت�سى الأنظمة املرعية.

.IS/10038 ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية من موؤ�س�سة النقد لبيع وت�سويق هذا املنتج مبوجب اخلطاب رقم

وثيقة التأمين الصحي التعاوني 222-222

ُتغطي هذه الوثيقة توفري الرعاية ال�سحية للموؤمن له مبوجب هذه الوثيقة وذلك من خالل �سبكة موفري اخلدمة املعينني من ِقبل �سركة التاأمني وب�سرط اأن تخ�سع لتلك التغطية 
التاأمينية. وت�سمل اأي �سخ�س يعمل لدى حامل الوثيقة ومدرج يف ال�سجالت الأخرية ومل يتعدى عمره )65( عامًا عند الن�سمام اإلى التغطية التاأمينية، اإ�سافًة اإلى زوجات الزوج 
املدرجني يف �سجالت حامل الوثيقة املقيمني ب�سورة نظامية يف اململكة العربية ال�سعودية واأطفال املوظف، اأطفال الزوج اأو زوجاته اأو الأطفال الذين يعولهم ب�سورة قانونية 

واملقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية واملدرجون يف �سجالت حامل الوثيقة.

الوثيقة الموحدة للتأمين اإللزامي على المركبات 222-222

تلتزم ال�سركة يف حالة حدوث �سرر مغطى مبوجب هذه الوثيقة �سواًء اأكان نا�سئًا عن ا�ستعمال املركبة اأو توقفها داخل اأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية بتعوي�س الغري نقدًا يف 
حدود االأحكام وال�سروط الواردة يف هذه الوثيقة عن املبالغ جميعها التي يلزم املوؤمن له اأو ال�سائق بدفعها لقاء االأ�سرار اجل�سدية التي تلحق بالغري داخل املركبة اأو خارجها و/
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اأو الأ�سرار املادية خارج املركبة.

ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة من موؤ�س�سة النقد لبيع هذا املنتج مبوجب اخلطاب رقم 361000020267 تاريخ 1436/02/08هـ )املوافق 2014/11/30 م( ملدة )3( ثالثة 
اأ�سهر متتد حتى تاريخ 1438/05/10هـ )املوافق 2015/02/28م(.

وثيقة التأمين الشامل على المركبات التجارية -222-22

ت�سمل التغطية يف هذه الوثيقة على ما يلي:

الضرر على المركبة المؤمنة:

تعو�س ال�سركة امل�سرتك )املوؤمن له( عن اخل�سارة اأو ال�سرر العر�سي لأي مركبة مو�سوفة يف جدول الوثيقة وكذلك ملحقاتها الثابتة فيها وذلك يف الأحوال التالية:

ال�سطدام العر�سي اأو انقالب املركبة �
احلريق، اأو ال�ستعال الذاتي اأو الناجت عن الربق �
ال�سرقة اأو ال�سروع يف ال�سرقة �
الإيذاء العمدي من الغري �

المسؤولية تجاه الغير:

ت�سمل ال�سرر املُغطى مبوجب هذه الوثيقة �سواء اأكان نا�سئًا عن ا�ستعمال املركبة اأو توقفها داخل اأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية بتعوي�ص الغري نقدًا يف حدود االأحكام وال�سروط 
الواردة يف هذه الوثيقة عن املبالغ جميعها التي يلزم املوؤمن له اأو ال�سائق بدفعها لقاء:

الأ�سرار اجل�سدية التي تلحق بالغري داخل املركبة اأو خارجها �
الأ�سرار املادية خارج املركبة �

التوسعات:

تغطي ال�سركة امل�ســـاريــف الطـبـيــة باملعقولة فيما يتعلق بالإ�سابات اجل�سدية باحلدود التي تلحق باملوؤمن له اأو �سائقه اأو اأي راكب باملركبة بح�سب ما هو متفق عليه بالوثيقة.

ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة من موؤ�س�سة النقد لبيع هذا املنتج مبوجب اخلطاب رقم 361000020267 تاريخ 1436/02/08هـ )املوافق 2014/11/30 م ( ملدة )3( ثالثة 
اأ�سهر متتد حتى تاريخ 1438/05/10هـ )املوافق 2015/02/28م(.

وثيقة تأمين الحمولة البحرية 222-222

توفر هذه الوثيقة تغطية وا�سعة عن اخل�سائر واالأ�سرار التي ت�سيب الب�سائع اأثناء نقلها بحرًا. اإن اأ�س�ص التغطية �سوف تكون وفق ال�سروط الدولية املعتمدة يف االأ�سواق العاملية 
بهذا اخل�سو�س.

مل حت�سل ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد التي ما زال لديها بع�س املالحظات التي �سّمنتها يف خطابها رقم IS/2314 تاريخ 1431/12/16هـ )املوافق 2010/10/22م( 
ومل يتم ا�ستيفائها من ال�سركة.

إعادة التأمين 2222

ن(. وهو مطلب �سروري من اأجل حتقيق  هي عملية / �سفقة يوافق فيها معيد التاأمني على تغطية جزء من املخاطر املوؤمن عليها اأو املقبولة اأ�سال من قبل �سركة التاأمني )املوؤمنِّ
ال�ستقرار لنتائج العمليات املكتتبة لدى ال�سركة واحلد من التقلبات وتعمل بالتايل كاأداة فعالة للنمو. وهي توفر اأي�سا املرونة يف حجم واأنواع املخاطر وحجم الأعمال التي ت�ستطيع 

ال�سركة ال�سطالع بها بال�سكل املعقول.

اإجراءات ونظم  تتاألف من  التاأمني  ال�سركة ا�سرتاتيجية موثقة ووا�سحة لإعادة  املوؤمن عليها، فقد اعتمدت  التعر�س للمخاطر  لراأ�س املال واحلد من  اأف�سل  اإدارة  اأجل  ومن 
و�سوابط منا�سبة للعمليات نقل املخاطر وتتما�سى مع القواعد والأ�س�س التنظيمية املعمول بها.

اأعمال التاأمني على املركبات والتاأمني العام لدى ال�سركة بينما تدير هانوفر ري ق�سم  اإلى جمموعة قوية وموثوقة من معيدي التاأمني املعتمدين، تقود �سوي�س ري  وبالإ�سافة 
التاأمني الطبي. وجميع معيدي تاأمني امل�ساركة يف برنامج اإعادة التاأمني لدى ال�سركة ملتزمون باللوائح ذات العالقة بقطاع التاأمني ولديهم ت�سنيف ائتماين من املرتبة BBB اأو 

اأعلى من �ستاندرد اآند بورز.
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يو�سح اجلدول التايل �سركات اإعادة التاأمني التي تتعامل معها ال�سركة �سمن اتفاقيات اإعادة التاأمني الن�سبي وغري الن�سبي:

جدول رقم )4-6( معيدي التاأمني لل�سركة
الو�سع والت�سنيف االئتمايناجلهة مانحة الت�سنيف االئتماينالدولةا�سم معيد التاأمني

)Swiss Re( اإيه اإم ب�ست�سوي�سرا�سوي�س ري+A

)Saudi Re( اإ�س اآند بيال�سعودية�سعودي ري+BBB

)SCOR( اإ�س اآند بيفرن�سااإ�س �سي اأو اآر+A

)Hannover Re( اإيه اإم ب�ستالبحرينهنوفر ري+A

)Takaful Re( اإ�س اآند بيالمارات العربية املتحدةتكافل ريBBB

)ACR Bahrain( اإيه اإم ب�ستالبحريناإيه �سي اآر – البحرين-A

)Gulf Re( اإيه اإم ب�ستالمارات العربية املتحدةجولف ري-A

)TRUST Re( اإيه اإم ب�ستالبحرينتر�ست ري-A

)GENERALI( اإ�س اآند بيالمارات العربية املتحدةجرنال اآي-AA

)Axis Re( اإ�س اآند بيبرمودااك�سي�س ري+A

)GIC( اإ�س اآند بيالمارات العربية املتحدةجي اآي �سي-A

امل�سدر: ال�سركة

المخصصات الفنية

احتياطي األقساط غير المكتسبة:

ت�سع ال�سركة يف نهاية الفرتة احتياطيا بناء على الن�سبة من االأق�ساط املكتتبة التي تخ�ص الفرتة غري املنتهية من الغطاء التاأميني بعد نهاية الفرتة ومل يتم “اكت�سابها” بعد 
يف الفرتة احلالية.

احتياطيات المطالبات المستحقة:

ت�سع ال�سركة يف نهاية الفرتة احتياطيا لتغطية اخل�سائر التي تكبدتها �سركة التاأمني ومل يتم ت�سويتها بالكامل يف نهاية الفرتة. وهذه الحتياطيات م�ساوية للمبلغ املطالب به من 
ن عليهم. قبل املوؤمنِّ

:)IBNR( احتياطيات مطالبات

هو الحتياطي الذي ت�سعه ال�سركة يف نهاية الفرتة لتغطية املطلوبات القائمة املتعلقة باملطالبات التي يحتمل اأن تتكبدها ال�سركة ولكن مل تقيدها/ تثبتها بعد.

:) IBNER ( احتياطيات

هو الحتياطي الذي ت�سعه ال�سركة يف نهاية الفرتة فيما يتعلق التغريات امل�ستقبلية املتوقعة يف التقديرات احلالية للمطالبات القائمة التي مل يتم ت�سويتها بعد.

احتياطي نقص األقساط:

هو الحتياطي الذي ت�سعه ال�سركة يف نهاية الفرتة لتوفري احتياطيات اإ�سافية لتغطية خ�سائر الكتتاب يف حال كانت املطالبات الفعلية ت�سري اإلى اأن وثائق التاأمني كانت متدنية 
ال�سعر.

احتياطي مخاطر الكوارث:

هو الحتياطي الذي ت�سعه ال�سركة يف نهاية الفرتة فيما يتعلق باأي حدث كارثي غري متوقع يطوي على خ�سائر كثرية يف نف�س الوقت.
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الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمتها. 5

الهيكل التنظيمي 222

جدول رقم )5-1(: الهيكل التنظيمي
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أعضاء مجلس اإلدارة والسكرتير 222

يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة يتكون من )7( �سبعة اأع�ساء يتم تعيينهم من قبل اجلمعية العامة العادية. ولدى املجل�س عدة جلان فرعية وهي: اللجنة التنفيذية، جلنة 
املراجعة، جلنة الرت�سيحات واملكافاآت، وجلنة ال�ستثمار واللجنة ال�سرعية. وتقوم هذه اللجان مب�ساندة جمل�س الإدارة يف متابعة ومراجعة ن�ساطات ال�سركة وتزويد اإدارة ال�سركة 

بالإر�ساد والتوجيه الالزم. تتمثل امل�سوؤولية الرئي�سة ملجل�س الإدارة يف �سمان ا�ستمرار جناح ال�سركة على املدى البعيد، ويت�سمن ذلك:

مراجعة وتوجيه ا�سرتاتيجية ال�سركة و�سيا�سات اإدارة املخاطر والتخطيط املايل وامليزانيات ال�سنوية وخطط العمل التي تو�سي بها اإدارة ال�سركة �
و�سع اأهداف الأداء العام لل�سركة �
الإ�سراف على نفقات راأ�س املال الرئي�سة �
مراجعة قرارات جلنة املكافاآت املتعلقة بالإدارة العليا لل�سركة واأع�ساء جمل�س الإدارة �
مراقبة واإدارة حالت تعار�س امل�سالح املحتملة لدى اأع�ساء الإدارة العليا واأع�ساء املجل�س وامل�ساهمني �
�سمان كفاية وفعالية الأنظمة الداخلية املحا�سبية واإعداد التقارير املالية لل�سركة، مبا يف ذلك م�ساندة اأق�سام التدقيق/ املراجعة امل�ستقلة و�سمان وجود وتطبيق  �

اأنظمة رقابية منا�سبة، وخ�سو�سًا اأنظمة مراقبة املخاطر، والإجراءات املالية والإلتزام بالأنظمة والقواعد ذات ال�سلة
مراقبة مدة فعالية �سيا�سات حوكمة ال�سركة �
الإ�سراف على عملية الإف�ساح لل�سركة. �

جدول رقم )5-2(: اأع�ساء جمل�س االإدارة
التمثيل/ تاريخ الع�سوية�سفة الع�سويةالعمراجلن�سيةاملن�سباال�سمم

ا�سم املَمثل
االأ�سهم اململوكة

غري مبا�سرمبا�سر

غري تنفيذي/57ال�سعوديةالرئي�سد. �سالح جميل مالئكة1
غري م�سقل

-200.000-2013/06/01م

غري تنفيذي/56ال�سعوديةع�سورا�سد عبداهلل ال�سويكت2
م�سقل

-200.000-2013/06/01م

غري تنفيذي/56ال�سعوديةع�سوح�سني ح�سن بياري3
م�سقل

-200.000-2013/06/01م

غري تنفيذي/64ال�سعوديةع�سوعبدالعزيز عبداللطيف جزار4
م�سقل

-2013/06/011.000م

غري تنفيذي /45ال�سعوديةع�سوطارق عبداهلل القرعاوي5
م�ستقل

-1.000-2013/06/01م

غري تنفيذي /54ال�سعوديةع�سولوؤي حمزة ب�سراوي***6
م�ستقل

----

غري تنفيذي /59الإماراتع�سومروان اأحمد الغرير***7
م�ستقل

----

امل�سدر: ال�سركة 
*عني عبد الروؤوف �سليمان باناجه ع�سو يف املجل�س بتاريخ 2013/06/01م وقدم ا�ستقالته بتاريخ 2013/08/19م.

** عني في�سل م�سطفى الكردي ع�سو يف املجل�س بتاريخ 2013/06/01م وقدم ا�ستقالته بتاريخ 2014/09/08م

***ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )36100051772( وتاريخ 1436/04/07هـ )املوافق 2015/01/27م(، بتعيني كل من ال�سادة/ مروان اأحمد الغرير و لوؤي حمزة ب�سراوي، ومت 

العالن عن ذلك على موقع تداول وقد �سدر قرار املجل�س بالتمرير رقم ت م 1/2015 بتاريخ 1436/04/07هـ )املوافق 2015/01/27م( بتعيينهم. هذا ول تعد موافقة املجل�س نهائية و�سيتم عر�س هذه التعيينات 
خالل اأول اجتماع للجمعية العامة لإقرارها مبهلة اأق�ساها 2015/06/30م. 
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فيما يلي نبذة خمت�سرة عن خربات كل ع�سو يف جمل�س الإدارة و�سكرتريه وموؤهالت كل منهم ومنا�سبه احلالية وال�سابقة: 

جدول رقم )5-3(: ال�سري الذاتية

نبذة مختصرة عن أعضاء مجلس اإلدارة الحالي
الدكتور �سالح جميل �سالح مالئكةاال�سم1

57العمر

�سعودياجلن�سية

رئي�س جمل�س الإدارةاملن�سب احلايل

2013/06/01متاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية دكتوراه يف اإدارة الأعمال )ا�ستثمار ومتويل( من جامعة ولية مت�سغان - الوليات املتحدة الأمريكية 1990 م	
• ماج�ستري اإدارة اأعمال من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 1984 م	
• بكالوريو�س هند�سة مدنية من جامعة البرتول واملعادن 1981 م	

•اخلربات العملية اأ�ستاًذا م�ساعًدا يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن	
• �سغل من�سب الرئي�س التنفيذي لكل من ال�سركات التالية:	

• �سركة الربكة لال�ستثمار والتنمية �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع اخلدمات املالية )من 1995م اإلى 2003م(	
• �سركة التوفيق لل�سناديق ال�ستثمارية �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع اخلدمات املالية )من 1992م اإلى 2003م(	
• بنك الأمني )البحرين( �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اخلدمات املالية )من 1992م اإلى 2003م(	

�سغل الدكتور مالئكة ع�سو يف جمال�س الإدارات لكل من ال�سركات التالية: الع�سوية يف جمال�س الإدارات
• �سركة تاأجري الآلت و جتارة العقار و ال�سيارات �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�سيارات واملعدات والعقار ) من 2010م وحتى تاريخه( 	
• �سركة الول للخدمات املالية �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اخلدمات املالية )من 2007 م وحتى تاريخه ( 	
• �سركة كلية جدة العاملية �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع التعليم )من 2011م وحتى تاريخه ( 	
• �سركة تربيد املناطق �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف القطاع ال�سناعي )من 2009 م وحتى تاريخه (	
• �سركة ري�سان العربية للتطوير العقاري �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع تطوير املناطق الع�سوائية )من 2011م وحتى تاريخه (	

االأ�ستاذ را�سد بن عبداهلل ال�سويكتاال�سم2

56العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س الإدارةاملن�سب احلايل

2013/06/01متاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة وارنر با�سيفيك – ولية بورتالند – الوليات املتحدة الأمريكية 1981م	
• ماج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة امللك فهد للبرتول 2004م	

•اخلربات العملية مدير عام موؤ�س�سة عبداهلل ال�سويكت للتجارة و املقاولت وهي موؤ�س�سة فردية )من عام 1981 وحتى تاريخه(. عمل يف اإدارة املوؤ�س�سة و 	
ال�سرف العام عليها. تعمل املوؤ�س�سة يف ا�سترياد و بيع املواد ال�سناعية لقطاع النفط و �سيانتها

�سغل ع�سوية يف جمل�س اإدارة كل من ال�سركات التالية:الع�سوية يف جمال�س الإدارات
•  �سركة تاأجري الآلت وجتارة العقار و ال�سيارات �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�سيارات واملعدات والعقار )من 2010 م وحتى تاريخه(	
• �سركة الول للخدمات املالية �سركة م�ساهمة مقفلة القانوين تعمل يف قطاع اخلدمات املالية )من 2007م وحتى تاريخه(	
• �سركة ري�سان العربية للتطوير العقاري �سركة م�ساهمة مقفلة القانوين تعمل يف قطاع تطوير املناطق الع�سوائية )من 2011م وحتى تاريخه( 	
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االأ�ستاذ ح�سني ح�سن بيارياال�سم3

56العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س الإدارة املن�سب احلايل

2013/06/01متاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س هند�سة تخطيط املدن من كلية ت�ساميم البيئة جامعة امللك فهد للبرتول عام 1985 م تخ�س�س تخطيط مدن	

•اخلربات العملية مدير م�ساريع يف �سركة عبداللطيف جميل لال�ستثمارات العقارية املحدودة �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع التطوير العقاري 	
)من 1993م اإلى 1996م(

• نائب مدير عام يف جمموعة ال�سريف للتجارة واملقاولت �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع الكهرباء )توليد – توزيع - نقل( 	
وامل�ساريع املقاولت العامة وجمال ال�ستثمار والتطوير العقاري واملجالت ال�سناعية الأخرى )من 1990م اإلى 2002م(

• مهند�س تخطيط يف وزارة املوا�سالت )وكالة الوزارة ل�سئون النقل( )من 1984م اإلى 1990م(. ومن اأهم امل�سوؤوليات التي اأنيطت به يف 	
وزارة النقل، مراجعة الهيكل التنظيمي لوكالة وزارة املوا�سالت ل�سئون النقل، مراجعة ال�سيا�سة العامة وت�سريع انظمة النقل الربي والبحري 

بالتعاون مع الإدارة البحرية والإدارة العامة للنقل
•الع�سوية يف جمال�س الإدارات ع�سو يف جمل�س اإدارة �سركة الروي�س العاملية �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع التطوير العقاري )من 2009 وحتى تاريخه(	

• ع�سو يف جمل�س اإدارة �سركة ري�سان العربية للتطوير العقاري �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع تطوير املناطق الع�سوائية )من 2011م 	
وحتى تاريخه(

الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف جزاراال�سم4

64العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س الإدارةاملن�سب احلايل

2013/06/01متاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س يف احلا�سب الآيل وهند�سة الت�سالت من جامعة اإ�سك�س اململكة املتحدة عام 1975م	
• ماج�ستري يف علوم اأنظمة الهند�سة من جامعة البرتول واملعادن يف الظهران عام 1980م	
• دكتوراه يف علوم الكمبيوتر من جامعة �ساوث كاليفورنيا يف الوليات املتحدة الأمريكية عام 1988م	

•اخلربات العملية ال�سريك التنفيذي و الرئي�س التنفيذي ل�سركة امللز املالية �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�ست�سارات املالية واإدارة ال�سناديق )من 	
2009م وحتى تاريخه(

• الرئي�س التنفيذي ل�سركة هند�سة النظم الدولية املحدودة )ISE( �سركة ذات م�سوؤولية حمدودةز قامت ال�سركة اآنذاك بت�سكيل �سراكة مع 	
�سركة بوينغ التي تعمل يف قطاع تقنية املعلومات )من عام 1993 م اإلى 2002م(

• �سابط يف ال�سالح اجلوي امللكي ال�سعودي برتبة عقيد مهند�س )من 1976م اإلى 1993 م(	
• رئي�س اللجنة املنظمة ملنتدى الريا�س القت�سادي )من 2002 م اإلى 2006م(	

•الع�سوية يف جمال�س الإدارات ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للخدمات ال�سناعية )»�سي�سكو«( �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع امل�ساريع ال�ستثمارية يف املوانئ 	
والطاقة )من 2014 م وحتى تاريخه (

• ع�سو جمل�س اإدارة امللز املالية �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�ست�سارات املالية واإدارة ال�سناديق )من 2009م وحتى تاريخه (	
• الع�سو املنتدب لل�سركة ال�سعودية لالأبحاث والت�سويق )SRPC( �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع الطباعة والن�سر )من 1993م وحتى 	

تاريخه(
• ع�سو يف جمل�س اإدارة غرفة الريا�س للتجارة وال�سناعة يف دورتها ال 13 تخت�س بدعم التجار ال�سناعيني )من 2000 م اإلى 2004م(	
• ع�سو يف جمل�س اإدارة جمل�س اأمناء �سندوق املئوية وهو موؤ�س�سة م�ستقلة غري ربحية ُتعنى بتمويل م�ساريع دعم ال�سباب )من 2009 م وحتى 	

تاريخه(
• ع�سو جمل�س اإدارة هيئة مدن القت�سادية لربنامج تطوير التجمعات ال�سناعية وهي هيئة حكومية تعمل على تطوير بع�س القطاعات 	

�سناعية امل�ستهدفة )من 2008م وحتى تاريخه(
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االأ�ستاذ طارق عبد اهلل حمد القرعاوياال�سم5

45العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س الإدارة املن�سب احلايل

2013/06/01متاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة امللك �سعود عام 1996م 	
• ماج�ستري يف املحا�سبة من جامعة جورج وا�سنطن عام 2002م	

•اخلربات العملية املدير الإقليمي للخدمات امل�سرفية لل�سركات باملنطقة الو�سطى يف بنك البالد �سركة م�ساهمة عامة يعمل يف قطاع اخلدمات امل�سرفية 	
واملالية )من 2008م اإلى 2010م(

• املالك والرئي�س التنفيذي ملكتب اإ�سفاء لال�ست�سارات املالية والإدارية وهو مكتب لال�ست�سارات الإدارية واملالية لغري الأوراق املالية )من 	
2010م وحتى تاريخه(

• ع�سو يف اجلمعية الأمريكية للمحا�سبني الإداريني )IMA( )من 2001م وحتى تاريخه(	
• حما�سب اإداري معتمد )CMA( )من 2009م وحتى تاريخه(	
• مدير مايل معتمد )CFM( )من 2009م وحتى تاريخه(	

�سريك وع�سو يف اجلمعية العمومية ملوؤ�س�سة اليمامة ال�سحفية موؤ�س�سة اإعالمية تعمل يف قطاع ال�سحافة والن�سر )�سحيفة الريا�س وجملة الع�سوية يف جمال�س الإدارات
اليمامة( )من 2006م وحتى تاريخه (

لوؤي حمزة ب�سراوياال�سم6

54العمر

�سعودياجلن�سية

مر�سح لع�سوية جمل�س الإدارةاملن�سب احلايل

•تاريخ التعيني ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد لتعيني ال�سيد لوؤي حمزة ب�سراوي مبوجب اخلطاب رقم )36100051772( وتاريخ 	
1436/04/07هـ )املوافق 2015/01/27م(، و�سيتم عر�س هذا التعيني خالل اأول اجتماع للجمعية العامة لإقراره مبهلة اأق�ساها 

2015/06/30م
بكالوريو�س يف الآداب من جامعة امللك عبدالعزيز عام 1987ماملوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية املدير العام التنفيذي ل�سركة املدينة املنورة للنقل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع النقل )من 2007م اإلى 2009م(	
• املدير العام التنفيذي لل�سركة العربية للنقل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع النقل )من 2007م اإلى 2009م(	
• املدير العام التنفيذي ملوؤ�س�سة حافل للنقل وهي موؤ�س�سة فردية، تعمل يف جمال نقل احلجاج واملعتمرين وخدمات النقل املدر�سي )من 	

2009م اإلى 2012م(
• نائب الرئي�س التنفيذي يف �سركة جمموعة الفردو�س �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع خدمات ال�سياحة الدينية وخدمات 	

املعتمرين )من 2012م وحتى تاريخه(
لي�س لديه ع�سوية يف جمل�س اإدارة بتاريخ �سابق لهذه الن�سرةالع�سوية يف جمال�س الإدارات

مروان اأحمد الغريراال�سم7

59العمر

اماراتياجلن�سية

مر�سح لع�سوية جمل�س الإدارةاملن�سب احلايل

•تاريخ التعيني ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد لتعيني ال�سيد مروان اأحمد الغرير مبوجب اخلطاب رقم )36100051772( وتاريخ 	
1436/04/07هـ )املوافق 2015/01/27م(، و�سيتم عر�س هذا التعيني خالل اأول اجتماع للجمعية العامة لإقراره مبهلة اأق�ساها 

2015/06/30م
•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة ولية �سان دييغو يف الوليات املتحدة الأمريكية عام 1982م	

ل يوجد خربات عملية، حيث انه مل يعمل باأي من�سب اإدارياخلربات العملية

•الع�سوية يف جمال�س الإدارات رئي�س جمل�س اإدارة مدار�س دبي الوطنية - مدار�س خا�سة جتارية - تعمل يف قطاع ال�ستثمار يف قطاع التعليم )من 1988م وحتى تاريخه(	
• رئي�س جمل�س اإدارة �سركة �سيماكان لال�ستثمار - �سركة ذات م�سوؤلية حمدودة - تعمل يف قطاع ال�ستثمارات )من 2004م وحتى تاريخه(	
• رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اإينو كات �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف القطاع التجاري )من 2004م وحتى تاريخه(	
• رئي�س جمل�س اإدارة �سركة فنان لال�ستثمار �سركة ذات م�سوؤلية حمدودة تعمل يف قطاع ال�ستثمارات )من 2005م وحتى تاريخه(	
• رئي�س جمل�س اإدارة بنك يف �سي لال�ستثمار �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�ستثمارات )من 2005م وحتى تاريخه(	
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جدول رقم )5-4(:نبذة خمت�سرة عن �سكرتري جمل�س االإدارة

نبذة مختصرة عن أعضاء سكرتير مجلس اإلدارة
ح�سن اأحمد �سبيلياال�سم1

34العمر

�سعودياجلن�سية

�سكرتري جمل�س الإدارة و مدير اللتزام وال�سئون القانونيةاملن�سب احلايل

2013/07/21متاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية ماج�ستري يف املحاماة من جامعة وايكاتو يف نيوزيلندا عام 2009م	

•  بكالوريو�س يف املحاماة من جامعة امللك عبدالعزيز عام 2004م	

•اخلربات العملية م�ست�سار قانوين مبكتب عبداهلل ال�سماري للمحاماة )من 2004م اإلى 2007م(	

• مدير اإدارة اللتزام ب�سركة الحتاد التجاري للتاأمني وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2010م اإلى 2010م(	

• مدير اإدارة اللتزام وال�سوؤون القانونية ب�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2010 م اإلى 	
2012م(

• مدير اإدارة اللتزام وال�سوؤون القانونية ب�سركة الإمناء طوكيو مارين للتاأمني �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2012م اإلى 	
2013م(

• مدير اإدارة اللتزام وال�سوؤون القانونية ب�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2013م وحتى 	
تاريخه(

الع�سوية يف جمال�س 
الإدارات

لي�س ل�سكرتري جمل�س الإدارة ع�سوية يف جمل�س اإدارة بتاريخ �سابق لهذه الن�سرة. 

جدول رقم )5-5(: نبذة خمت�سرة عن كبار التنفيذيني

نبذة مختصرة عن كبار التنفيذيين
م�سعل اإبراهيم ال�سايعاال�سم1

40العمر

�سعودياجلن�سية

الرئي�س التنفيذياملن�سب احلايل

2013/08/25متاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س يف القت�ساد والعلوم الإدارية من جامعة الإمام حممد بن �سعود عام 2001	

• �سهادة اأ�سا�سيات التاأمني بالإ�سافة اإلى العديد من الدورات يف الكتتاب والإدارة والتطوير واللغة الإجنليزية واإدارة امل�ساريع وبطاقة الأداء 	
املتوازن

•اخلربات العملية م�سئول اكتتاب اأعلى يف �سركة التعاونية للتاأمني �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2001م اإلى 2007م(	

• مدير ح�سابات كبار العمالء يف �سركة مالذ للتاأمني واإعادة التاأمني �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2007م اإلى 2009م(	

• مدير املنطقة الو�سطى ب�سركة مالذ للتاأمني واإعادة التاأمني �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2009م اإلى 2011م(	

• نائب الرئي�س التنفيذي للت�سويق واملبيعات يف ال�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2011م اإلى 	
2012م(

• رئي�س املبيعات ب�سركة الراجحي للتاأمني التعاوين – تكافل الراجحي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2012م اإلى 	
2013م(

• الرئي�س التنفيذي ب�سركة �سالمة للتاأمني �سالمة للتاأمني التعاوين )من 2013م وحتى تاريخه(	
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عمار اأحمد غراباال�سم2

42العمر

�سعودياجلن�سية

مدير عام تاأمني ال�سياراتاملن�سب احلايل

25 �سبتمرب 1999متاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة يف العام الدرا�سي 1997م/1998م	

•  دبلوم يف التاأمني من معهد البحرين للدرا�سات امل�سرفية واملالية )BIBF( يف العام 2002م الذي ميتلك ع�سويًة درا�سية فيه	

• تلقي العديد من الدورات يف جمالت الإدارة واللغة الإجنليزية واملحا�سبة	

�سغل ال�سيد/ عمار اأحمد غراب عدة منا�سب يف ال�سركة وفقًا ملا يلي:اخلربات العملية

• اأخ�سائي تاأمني )من 1999م اإلى 2001م(	

• مدير تعوي�سات ال�سيارات ) 2001م اإلى 2003م(	

• رئي�س العمليات املكلف )من 2003م اإلى 2011م(	

• مدير عام تاأمني ال�سيارات )من 2012م وحتى تاريخه(	

خالد عبدالعزيز الفقياال�سم3

45العمر

م�سرياجلن�سية

رئي�س املبيعاتاملن�سب احلايل

2012/07/15تاريخ التعيني

بكالوريو�س يف التجارة من جامعة الإ�سكندرية مب�سر عام 1992ماملوؤهالت العلمية

تدرج يف جمال املبيعات ملدة تزيد عن 15 عامًا كما يلي:اخلربات العملية

• م�سئول مبيعات ب�سركة العتماد والتجارة للتاأمني )�سابقًا( حاليًا ال�سركة اخلليجية للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع 	
التاأمني )من1994م اإلى 1996م(

• مدير مبيعات بال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 1997م اإلى 2003م(	

• مدير ت�سويق بال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2003م اإلى 2006م(	

• رئي�س املبيعات والت�سويق بال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2007 اإلى 2009م(	

• رئي�س املبيعات والت�سويق يف ال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2010م اإلى 	
2012م(

• رئي�س املبيعات ب�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2012م – وحتى تاريخه(	
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عا�سور اأحمد الزهرايناال�سم4

41العمر

�سعودياجلن�سية

مدير ال�سوؤون الإدارية واملوارد الب�سريةاملن�سب احلايل

24 /04/ 2010متاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية �سهادة الثانوية عام 1992م.	

• يدر�س حاليًا اإدارة الأعمال بجامعة امللك في�سل	

• در�س خم�س �سنوات بجامعة اأم القرى يف تخ�س�سي اللغة العربية واللغة الإجنليزية من 1993م اإلى 1997م.	

• تلقى العديد من الدورات يف جمالت الإدارة واملوارد الب�سرية والتطوير والعالقات والتخطيط والت�سويق والهند�سة ال�سوتية والو�ساطة 	
املالية.

عمل يف جمال الإدارة واملوارد الب�سرية ملدة تزيد عن 13 عامًا كما يلي:اخلربات العملية

• م�سئول ت�سدير ب�سركة هاباق لويد للخدمات البحرية العاملية �سركة اأملانية عاملية خا�سة تعمل يف قطاع النقل و ال�سحن )من 1998م اإلى 	
2001م(

• مدير عام موؤ�س�سة لآلئ احلجاز لالإنتاج الإعالمي موؤ�س�سة فردية تعمل يف قطاع الإنتاج و الإعالم )من 2001م اإلى 2007م(.	

• م�ست�سار موارد ب�سرية ومدير توظيف مبكتب اأف�سل املمار�سات لال�ست�سارات الإدارية والت�سويقية مكتب ا�ست�ساري يعمل يف قطاع ال�ست�سارات 	
الدارية و الت�سويقية )متكني �سابقًا( )من 2007م اإلى 2008م(

• و 	 الدارية  ال�ست�سارات  يعمل يف قطاع  ا�ست�ساري  والت�سويقية مكتب  الإدارية  لال�ست�سارات  املمار�سات  اأف�سل  التنفيذي مبكتب  املدير  نائب 
الت�سويقية )متكني �سابقًا( ) 2008م – 2009م(

• املدير امل�ساعد لل�سئون الإدارية واملوارد الب�سرية ب�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2010 م 	
اإلى 2012م(.

• للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2012م 	 مدير ال�سئون الإدارية واملوارد الب�سرية املكلف ب�سركة �سالمة 
اإلى 2013م(

• مدير ال�سئون الإدارية واملوارد الب�سرية ب�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني ) 2013م وحتى تاريخه(	

عبا�س علي اأكرباال�سم5

33العمر

باك�ستايناجلن�سية

رئي�س الإدارة املاليةاملن�سب احلايل

20 /11/ 2010متاريخ التعيني

�سهادة الزمالة زميل املعهد الباك�ستاين للمحا�سبني القانونيني عام 2008م . املوؤهالت العلمية

عمل بعدة منا�سب يف جمال املحا�سبة واملالية كما يلي:اخلربات العملية

• حما�سب ب�سركة اآر جي ارم�سوتيكا �سركة م�ساهمة مغلقة يف الباك�ستان تعمل يف اإنتاج و توزيع الأدوية )من 2002م اإلى 2004م(	

• تطبيق متطلبات �سهادة ICAP ب�سركة اأي اإف فريغ�سون للمحا�سبني املعتمدين مكتب حما�سب قانوين يعمل يف قطاع املحا�سبة القانونية 	
)من 2004 م اإلى 2008م(

• نائب الرئي�س ب�سركة اإي اإف يو للتاأمني العام �سركة م�ساهمة عامة يف الباك�ستان تعمل يف قطاع التاأمني ) من 2008م اإلى 2010م(	

• مدير مايل ب�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2010م اإلى 2013م(	

• رئي�س املالية املكلف ب�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2013 اإلى 2014م(	

• رئي�س الإدارة املالية ب�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2014م وحتى تاريخه(.	
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عمر حممد العجاليناال�سم6

34العمر

�سعودياجلن�سية

رئي�س التخطيط والرقابةاملن�سب احلايل

05/11/ 2014متاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية من جامعة امللك عبدالعزيز عام 2004م.	

•  �سهادة الـ PIC من معهد البحرين للدرا�سات امل�سرفية واملالية )BIBF( عام 2009م.	

• تلقى العديد من الدورات التدريبية يف التاأمني واللغة الإجنليزية.	

يعمل منذ نهاية العام 2004م يف جمال التاأمني كما يلي:اخلربات العملية

• م�سئول تعوي�سات �سيارات ب�سركة التعاونية للتاأمني �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2004م اإلى 2007م(	

• م�سئول اكتتاب �سيارات ب�سركة مالذ للتاأمني التعاوين )من 2007م اإلى 2010م(	

• مدير عمليات املبيعات ب�سركة مالذ للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2010م اإلى2011م(	

• مدير عالقات ال�سركاء ب�سركة مالذ للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2011م اإلى 2012م(	

• مدير تاأمينات الأفراد بال�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2011م اإلى 2012م(	

• رئي�س مبيعات الأفراد ب�سركة الراجحي للتاأمني التعاوين – تكافل الراجحي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2012م اإلى 	
2014م(

• رئي�س التخطيط ب�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2014م – وحتى تاريخه(	

نادر خالد زيناال�سم7

42العمر

�سورياجلن�سية

مدير تقنية املعلوماتاملن�سب احلايل

01/11/ 1996متاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية ماج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة لي�سرت عام 2008م	

• بكالوريو�س يف هند�سة احلا�سب من جامعة دم�سق عام 1992م	

• تلقى العديد من الدورات وال�سهادات التخ�س�سية يف جمال تقنية املعلومات والربجمة واإدارة امل�ساريع وقواعد البيانات واأنظمة اإدارة 	
املخاطر

التحق ب�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني منذ العام 1996، كما يلي:اخلربات العملية

• مدير ق�سم احلا�سب الآيل ب�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 1996م اإلى 2002م(	

• مدير م�سروع ب�سركة ر�سد العاملية �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�ستثمار )من 2003 م اإلى 2009م(	

• مدير تقنية املعلومات ب�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2010م وحتى تاريخه(	
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�ساكر في�سل اخلنايناال�سم8

34العمر

�سعودياجلن�سية

م�سوؤول املخاطراملن�سب احلايل

2 فرباير 2014متاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية دبلوم يف برجمة احلا�سب من معهد جدة الدويل لربجمة احلا�سب الآيل عام 2004م	

• بكالوريو�س يف الت�سويق من جامعة الأعمال والتقنية )CBA �سابقًا(عام 2013م	

•  تلقى العديد من الدورات يف جمالت اإدارة املخاطر واللتزام واحلوكمة ومكافحة غ�سيل الأموال واملحا�سبة والعالقات	

لديه خربة عملية ملدة 10 �سنوات كالتايل:اخلربات العملية

• م�ست�سار مبيعات ببنك اجلزيرة �سركة م�ساهمة عامة حتت اإدارة اجلزيرة تكافل و التي اأ�سبحت لحقًا �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع 	
التاأمني )من 2004م اإلى 2005م(

• اإداري مبوؤ�س�سة خدمات التموين العام وهي موؤ�س�سة فردية تعمل يف قطاع الأغذية )من 2005م اإلى 2006م(	

• مدير �سوؤون الطالب بجامعة الأعمال والتكنولوجيا )من 2006م اإلى 2009م(	

• مدير العالقات العامة والت�سويق مبوؤ�س�سة مات�س للو�ساطات التجارية والعالقات العامة وهي موؤ�س�سة فردية تعمل يف قطاع الو�ساطة 	
التجارية و العالقات العامة )من 2009م اإلى 2011م(

• م�سئول اللتزام واإدارة املخاطر ب�سركة امل�ستقلة خلدمات و�ساطة التاأمني �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2011م 	
اإلى 2014م(

• مدير املخاطر ب�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني ) 2014م وحتى تاريخه(	

وائل جعفر عارفاال�سم9

61العمر

�سعودياجلن�سية

مدير املراجعة الداخليةاملن�سب احلايل

10/01/ 2011متاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة عام 1982م.	

•  دبلوم يف اإدارة العمليات امل�سرفية من الأكادميية العربية لل�سرافة والعلوم املالية بالأردن عام 1999م	

• دبلوم يف الئتمان امل�سريف من الأكادميية العربية لل�سرافة والعلوم املالية بالأردن عام 2001م	

• حما�سب قانوين معتمدًا من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني	

لديه خربة طويلة يف جمال احل�سابات واملراجعة كما يلي:اخلربات العملية

• مدير مايل بال�سركة لالأعمال ال�سعودية �سركة ت�سامنية تعمل يف قطاع التجارة و املقاولت )من 1986م اإلى 1992م(	

• م�سئول م�سريف ب�سركة التوفيق لل�سناديق ال�ستثمارية �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع اخلدمات املالية )من 1992م اإلى 	
1998م(

• مدير اإدارة التدقيق امل�سريف ب�سركة دلة الربكة القاب�سة �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع اخلدمات املالية و الأعمال و الإعالم 	
)من 2000 اإلى 2007م(

• مدير �سركة تاأ�سي�س للتدريب �سركة ت�سامنية تعمل يف قطاع التعليم و التدريب )من 2007م اإلى 2011م(	

• مدير املراجعة الداخلية ب�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2011م وحتى تاريخه (	
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حممد عديل ا�ستياقاال�سم10

42العمر

باك�ستايناجلن�سية

مدير اإدارة التاأمني العاماملن�سب احلايل

28 /05/ 2008متاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية ماج�ستري يف العلوم من جامعة كرات�سي عام 1997م	

• اإ�سافًة اإلى دبلوم يف الدرا�سات الإدارية عام 2002م	

• ماج�ستري يف اإدارة الأعمال من كلية �سرتاتفورد بلندن عام 2004م	

•  �سهادة )Cert. CII( التخ�س�سية يف جمال التاأمني عام 2012م	

ي�سمل نطاق خرباته ما يلي::اخلربات العملية

• م�سئول باإدارة الإ�سدار ب�سركة كومري�سال يونيون للتاأمني على احلياة )�سابقًا( �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 1997م 	
اإلى2000م(

• مدير اإعادة التاأمني ب�سركة باك ال�سعودية للتاأمني املحدودة )�سابقًا( �سركة م�ساهمة عامة يف الباك�ستان تعمل يف قطاع التاأمني )من 	
2006م اإلى 2008م(

• مدير اإعادة التاأمني ب�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2008م اإلى 2014م(	

• مدير عام اإدارة التاأمينات العامة ب�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني )من 2014م – وحتى 	
تاريخه (

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

يتم اقرتاح مكافاأت اأع�ساء جمل�س الإدارة بوا�سطة جلنة الرت�سيحات واملكافاآت، وذلك متا�سيًا مع النظام الأ�سا�سي لل�سركة والقرارات ال�سادرة بهذا اخل�سو�س، ويتم رفعها 
ملجل�س الإدارة متهيدًا لعتمادها من قبل اجلمعية العامة العادية.

حتى تاريخ هذه الن�سرة، وخالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة، ح�سل اأع�ساء جمل�س الإدارة على مكافاآت ومزايا اأخرى بقيمة )12.500.000( اثني ع�سر مليون و خم�سمائة الف 
ريال اإجماًل )6.023.000( �ستة ماليني و ثالثة وع�سرين الف ريال و)3.475.000( ثالث ماليني و اربعمئة و خم�سة و �سبعني الف ريال و)3.002.000( ثالث ماليني 
و الفني ريال يف ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م، 2012م و2013م و 2014على التوايل(. وقد متت املوافقة على تلك املكافاآت واملزايا من قبل اجلمعية العامة 

العادية. 

جدول رقم )5-5(: مكافاآت و مزايا اأع�ساء جمل�س االإدارة و املوظفني القياديني
2011201220132014البيان )اآالف الريال ال�سعودي(

8013397166اأع�ساء جمل�س الإدارة امل�ستقلني وغري التفيذيني

----اأع�ساء جمل�س الإدارة التنفيذيني

كبار التنفيذيني )مبا فيهم الرئي�س التنفيذي ومديري امل�ستوى الأول ح�سب الهيكل 
التنظيمي لل�سركة ا(

5.2223.1362.9314.619

6.0233.4753.0024.685الإجمايل 
امل�سدر: ال�سركة

 لجان مجلس اإلدارة 222

كما هو مو�سح يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة، ي�سكل جمل�س الإدارة جلانًا فرعية ت�سمل جلنة تنفيذية وجلنة للمراجعة. كذلك يبني الهيكل التنظيمي باأنه لدى ال�سركة جلان 
اإ�سافية منها جلنة ال�ستثمار و جلنة املكافاآت والرت�سيحات واللجنة ال�سرعية.

اأما لناحية تاأ�سي�س اللجان فيجب تعيني عدد كاٍف من اأع�ساء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني يف اللجان املعنية باملهام التي قد ينتج عنها حالت تعار�س م�سالح، )مثل التاأكد من 
�سالمة التقارير املالية وغري املالية، ومراجعة �سفقات الأ�سخا�س ذوي العالقة، والرت�سيح لع�سوية جمل�س الإدارة، وتعيني املدراء التنفيذيني، وحتديد املكافاآت(.

ووفق املادة )17( ال�سابعة ع�سر من النظام الأ�سا�سي ي�ستحق للرئي�س ولكل ع�سو من اأع�ساء املجل�س مبلغا مقداره )1.500( األف وخم�سمائة ريال عن كل اجتماع يح�سره من 
اجتماعات اللجان املنبثقة عن املجل�س.

وقد بلغ جمموع مكافاآت اأع�ساء اللجان للعام 2013م )80.640( ثمانون األف و�ستمائة واأربعون ريال.
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وقد �سكلت ال�سركة اللجان التالية:

اللجنة التنفيذية

تن�س املادة )20( ع�سرين فقرة )1( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة على ما يلي: 

يراأ�س  الذي  اللجنة  بينهم رئي�س  التنفيذية من  اللجنة  اأع�ساء  اأع�سائها عن )3( ثالثة ول يزيد على )5( خم�سة، ويختار  تنفيـذية ل يقل عدد  الإدارة جلنة  »ي�سكل جمل�س 
اجتماعاتها، وعند غيابه تختار اللجنة رئي�سًا موؤقتًا لها من بني اأع�سائها احلا�سرين، ولع�سو اللجنة التنفيذية اأن ينيب عنه ع�سوًا اآخرًا له احلق يف الت�سويت ولثالث )3( 

اجتماعات فقط، وتكون مدة ع�سوية اللجنة التنفيذية هي مدة الع�سوية يف املجل�س وميالأ املجل�س املركز الذي يخلو يف اللجنة التنفيذية.«

وبالإ�سارة اإلى حم�سر اجتماع جمل�س الإدارة تاريخ 1434/09/12هـ املوافق 2013/07/12م مت تعيني اأع�ساء اللجنة التنفيذية وهم:

طارق بن عبداهلل القرعاوي )الرئي�س(.  .1
را�سد بن عبداهلل ال�سويكت.  .2

عبد الروؤوف بن �سليمان باناجه )م�ستقيل(.  .3

تفر�س الفقرة )3( الثالثة من املادة )20( ع�سرين من النظام الأ�سا�سي لل�سركة على اللجنة التنفيذية اأن تعقد )6( �ستة اجتماعات على الأقل �سنويًا.

اأي من  اأدناه املتعلق بعدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل الأعوام 2011م و 2012م و2013م و 2014م مدى التزامها بعدد اجتماعاتها وب�سكل دوري خالل  يبني اجلدول 
الأعوام املالية ال�سابقة:

جدول رقم )5-6(: عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية
العام 2014مالعام 2013مالعام 2012مالعام 2011م

4413

لجنة المراجعة

�سدر قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم )1-36-2008( وتاريخ 1429/11/12هـ )املوافق 2008/11/10م( باإلزام ال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سعودية 
العام  ابتداًء من  التنفيذيني ت�سمى )جلنة املراجعة( وذلك  ال�سركات ب�ساأن ت�سكيل جلنة من الأع�ساء غري  الرابعة ع�سرة من لئحة حوكمة  )تداول( مبقت�سى املادة )14( 

2009م.

ون�ست املادة )34( الرابعة والثالثون من الالئحة التنفيذية على اأن ي�سكل جمل�س اإدارة ال�سركة جلنة للمراجعة ل يقل عدد اأع�سائها عن )3( ثالثة ول يزيد على )5( خم�سة 
من غري املديرين التنفيذيني على اأن يكون اأغلبهم من خارج جمل�س الإدارة ويكون من بينهم خمت�س بال�سوؤون املالية واملحا�سبية.

ت�سمل مهمات جلنة املراجعة وم�سئولياتها، بح�سب لئحة حوكمة ال�سركات، ما يلي:

الإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية يف ال�سركة، من اأجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات التي حددها لها جمل�س الإدارة �
درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�سع تقرير مكتوب عن راأيها وتو�سياتها يف �ساأنه �
درا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�سحيحية للملحوظات الواردة فيها �
التو�سية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني وف�سلهم وحتديد اأتعابهم، ويراعى عند التو�سية بالتعيني التاأكد من ا�ستقالليتهم �
متابعة اأعمال املحا�سبني القانونيني، واعتماد اأي عمل خارج نطاق اأعمال املراجعة التي يكلفون بها اأثناء قيامهم باأعمال املراجعة �
درا�سة خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين واإبداء ملحوظاتها عليها �
درا�سة ملحوظات املحا�سب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف �ساأنها �
درا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�سها على جمل�س الإدارة واإبداء الراأي والتو�سية يف �ساأنها �
درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س الإدارة يف �ساأنها �

وقد �سكلت ال�سركة جلنة مراجعة تقوم مب�سوؤولية الإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية وتقييم اإجراءات عمل ال�سركة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية وال�سيا�سة املحا�سبية لل�سركة 
لة مهمة مراقبة القوائم املالية لل�سركة والتاأكد من �سالمتها وفعالية عملية املراجعة  وتقدمي التو�سيات الالزمة ملجل�س الإدارة يف هذا ال�ساأن. كما تتولى جلنة املراجعة امل�سكَّ
اخلارجية وعمل التدقيق الداخلي. ويرتبط باللجنة ق�سم للتدقيق الداخلي. وبالإ�سارة اإلى حم�سر اجتماع جمل�س الإدارة تاريخ 1434/09/12هـ )املوافق 2013/07/12م( مت 

تعيني اأع�ساء جلنة املراجعة وهم:

د. عبدالعزيز بن عبد اللطيف جزار )الرئي�س(.  .1
د. �سليمان بن عبداهلل ال�سكران )م�ستقل(.  .2

الأ�ستاذ/�سيد حممد اأ�سرف )م�ستقل(.  .3

وح�سلت ال�سركة على خطاب موؤ�س�سة النقد رقم )351000047630( وتاريخ 1435/04/13هـ )املوافق 2014/02/13م( فيما يخ�ّس عدم ممانعة موؤ�س�سة النقد بتعيني د. 
عبدالعزيز بن عبداللطيف جزار ود. �سليمان بن عبداهلل ال�سكران اأع�ساء يف جلنة املراجعة، وخطاب موؤ�س�سة النقد رقم )351000069453( وتاريخ 1435/05/30هـ )املوافق 

2014/04/31م( فيما يخ�ّس عدم ممانعة موؤ�س�سة النقد بتعيني د. عبدالعزيز بن عبداللطيف جزار رئي�سًا للجنة املراجعة والأ�ستاذ/ �سيد حممد اأ�سرف ع�سوًا يف اللجنة. 
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نبذة مختصرة عن أعضاء لجنة المراجعة

جدول رقم )5-7(: نبذة خمت�سرة عن اأع�ساء جلنة املراجعة

نبذة مختصرة عن أعضاء لجنة المراجعة
عبدالعزيز بن عبداللطيف جزاراال�سم1

64العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جلنة املراجعة املن�سب احلايل

1435/04/13هـ )املوافق 2014/02/13م(تاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س يف احلا�سب الآيل وهند�سة الت�سالت من جامعة اإ�سك�س اململكة املتحدة عام 1975م	

• ماج�ستري يف علوم اأنظمة الهند�سة من جامعة البرتول واملعادن يف الظهران عام 1980م	

• دكتوراه يف علوم الكمبيوتر من جامعة �ساوث كاليفورنيا يف الوليات املتحدة الأمريكية عام 1988م	

•اخلربات العملية ال�سريك التنفيذي والرئي�س التنفيذي ل�سركة امللز املالية �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�ست�سارات املالية واإدارة ال�سناديق )من 	
2009م وحتى تاريخه(

•  الرئي�س التنفيذي ل�سركة هند�سة النظم الدولية املحدودة )ISE( �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ال�سركة التي ت�سكلت يف �سراكة مع �سركة 	
بوينغ تعمل يف قطاع تقنية املعلومات )من عام 1993 م اإلى 2002م(

• �سابط يف ال�سالح اجلوي امللكي ال�سعودي برتبة عقيد مهند�س )من 1976 م اإلى 1993 م(	

• رئي�س اللجنة املنظمة ملنتدى الريا�س القت�سادي )من 2002 م اإلى 2006م(	

الع�سوية يف جمال�س 
الإدارات 

• ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للخدمات ال�سناعية )»�سي�سكو«( �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع امل�ساريع ال�ستثمارية يف املوانئ 	
والطاقة )من 2014 م وحتى تاريخه (

• ع�سو جمل�س اإدارة امللز املالية �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�ست�سارات املالية واإدارة ال�سناديق )من 2009م وحتى تاريخه (	

• الع�سو املنتدب لل�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر )SRPC( �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع الطباعة والن�سر )من 2002م اإلى 	
2004م(

• ع�سو يف جمل�س اإدارة غرفة الريا�س للتجارة وال�سناعة يف دورتها ال 13 تخت�س بدعم التجار ال�سناعيني )من 2000 م اإلى 2004م(	

• ع�سو يف جمل�س اإدارة جمل�س اأمناء �سندوق املئوية وهو موؤ�س�سة م�ستقلة غري ربحية ُتعنى بتمويل م�ساريع دعم ال�سباب )من 2009 م وحتى 	
تاريخه(

• ع�سو جمل�س اإدارة هيئة مدن القت�سادية لربنامج تطوير التجمعات ال�سناعية وهي هيئة حكومية تعمل على تطوير بع�س القطاعات 	
�سناعية امل�ستهدفة )من 2008م وحتى تاريخه(

 د/ �سليمان بن عبداهلل بن ابراهيم ال�سكران اال�سم2
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�سعودياجلن�سية

ع�سو جلنة املراجعة املن�سب احلايل

1435/04/13 هـ )املوافق 2014/02/13م(تاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س علوم يف الإدارة ال�سناعية من جامعة امللك فهد لبرتول واملعادن 1984م	

• ماج�ستري اإدارة الأعمال من جامعة امللك فهد لبرتول واملعادن 1986م	

•  دكتوراه من جامعة هيو�سنت التخ�س�س مالية 1993م	

•اخلربات العملية رئي�س ق�سم املالية والقت�ساد ، كلية الإدارة ال�سناعية، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن )من 1416هـ اإلى 1424هـ(	

• ا�ستاذ م�سارك يف العلوم املالية ، ق�سم املالية القت�ساد ، كلية الإدارة ال�سناعية، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن )من 1422هـ وحتى 	
تاريخه(

• اأ�ستاذ م�ساعد ، ق�سم املالية القت�ساد ، كلية الإدارة ال�سناعية ، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن )من 1415هـ اإلى 1422هـ(	

• حما�سر ، كلية الإدارة ال�سناعية، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن )من 1407 هـ اإلى 1408هـ( 	

• معيد، كلية الإدارة ال�سناعية ، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، الظهران، اململكة العربية ال�سعودية )من 1405 اإلى 1407هـ(	
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 �سيد حممد اأ�سرفاال�سم3

57 العمر

الباك�ستانيةاجلن�سية

 ع�سو جلنة املراجعة املن�سب احلايل

1435/05/30 هـ )املوافق 2014/04/31م(تاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س ادارة اعمال من جامعة كرات�سي عام 1976م	

• ماجي�ستري يف القت�ساد جامعة كرات�سي عام 1997م	

•اخلربات العملية رئي�س التدقيق الداخلي ل�سركة B.S.C( Closed( TARIIC Holding �سركة م�ساهمة مقفلة )بحرينية( تعمل يف قطاع التجارة العامة 	
وال�ستثمار )من 2009 وحتى تاريخه(

• مراقب مايل ل�سركة Pvt.( Ltd( Combined Freight �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة )باك�ستانية( تعمل يف قطاع خدمات النقل )من 	
2004 اإلى 2005(

• م�ست�سار ل�سركة Pvt.( Ltd( AKD Securities �سركة م�ساهمة مقفلة )باك�ستانية( تعمل يف قطاع اخلدمات املالية )من 2003م اإلى 	
2004م(

يبنّي اجلدول اأدناه املتعلق بعدد اجتماعات جلنة املراجعة خالل الأعوام 2011 م و 2012م و2013 م و 2014م مدى التزامها بعدد اجتماعاتها وب�سكل دوري خالل اأي من الأعوام 
املالية ال�سابقة:

جدول رقم )5-8(: عدد اجتماعات جلنة املراجعة
العام 2014مالعام 2013مالعام 2012مالعام 2011مجلنة املراجعة

2310

لجنة االستثمار

تتمثل امل�سوؤولية الرئي�سية للجنة ال�ستثمار يف و�سع ال�سرتاتيجية ال�ستثمارية لل�سركة والإ�سراف على اأداء ا�ستثمارات ال�سركة. وقد كّون املجل�س هذه اللجنة لتمكينه من تاأدية 
مهامه ب�سكل اأف�سل وفعال. وبالإ�سارة اإلى حم�سر اجتماع جمل�س الإدارة تاريخ 1434/09/12هـ )املوافق 2013/07/12 م( مت تعيني اأع�ساء جلنة ال�ستثمار وهم:

د. �سالح بن جميل مالئكه )الرئي�س(  .1
را�سد بن عبداهلل ال�سويكت  .2

في�سل بن م�سطفى الكردي )م�ستقيل(  .3

يبني اجلدول اأدناه املتعلق بعدد اجتماعات جلنة ال�ستثمار خالل الأعوام 2011 م و 2012م و2013م و 2014م مدى التزامها بعدد اجتماعاتها وب�سكل دوري خالل اأي من الأعوام 
املالية ال�سابقة:

جدول رقم )5-9(: عدد اجتماعات جلنة اال�ستثمار
العام 2014مالعام 2013مالعام 2012مالعام 2011مجلنة اال�ستثمار

3334

لجنة المكافآت والترشيحات

�سدر قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم )1-10-201( وتاريخ 1431/3/30هـ )املوافق 2010/3/16م( باإلزام ال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( 
مبقت�سى املادة اخلام�سة ع�سرة )15( من لئحة حوكمة ال�سركات ب�ساأن ت�سكيل جلنة ت�سمى ) جلنة الرت�سيحات واملكافاآت وذلك ابتداء من تاريخ 2011/1/1م(. 

ت�سدر اجلمعية العامة لل�سركة - بناء على اقرتاح من جمل�س الإدارة - قواعد اختيار اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت ومدة ع�سويتهم واأ�سلوب عمل اللجنة.

ت�سمل مهام جلنة الرت�سيحات واملكافاآت وم�سئولياتها بح�سب لئحة حوكمة ال�سركات ما يلي: 

التو�سية ملجل�س الإدارة بالرت�سيح لع�سوية املجل�س وفقًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق اإدانته بجرمية خملة بال�سرف والأمانة �
املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�سوية جمل�س الإدارة واإعداد و�سف للقدرات واملوؤهالت املطلوبة لع�سوية جمل�س الإدارة، مبا يف ذلك  �

حتديد الوقت الذي يلزم اأن يخ�س�سه الع�سو لأعمال جمل�س الإدارة
مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�سيات ب�ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها �
حتديد جوانب ال�سعف والقوة يف جمل�س الإدارة، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة �
التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني، وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة اأخرى �
و�سع �سيا�سات وا�سحة لتعوي�سات ومكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني، ويراعى عند و�سع تلك ال�سيا�سات ا�ستخدام معايري ترتبط بالأداء �
درا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�سها على جمل�س الإدارة واإبداء الراأي والتو�سية يف �ساأنها �
درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س الإدارة يف �ساأنها �
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وقد �سكلت ال�سركة جلنة املكافاآت والرت�سيحات لتتولى مهمة �سمان ال�سفافية والنزاهة يف اإجراءات تعيني اأع�ساء املجل�س على اأن تتم م�سادقة اجلمعية العمومية لل�سركة على 
جميع قرارات تعيني الأع�ساء واإعادة تعيينهم وعزلهم والتاأكد من اأن اجلزء الأكرب من املكافاآت يعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على الأداء. وبالإ�سارة اإلى حم�سر اإجتماع جمل�س الإدارة 

تاريخ 1434/09/12هـ )املوافق 2013/07/12م ( مت تعيني اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت وهم:

ح�سني بن ح�سن بياري )مت تعيينه بدًل من الع�سو امل�ستقيل عبد الروؤوف بن �سليمان باناجه مبوجب قرار جمل�س الإدارة رقم 2013/03/12 تاريخ 1434/12/23هـ   .1
)املوافق 2013/10/28((.

طارق بن عبداهلل القرعاوي.  .2
في�سل بن م�سطفي الكردي )م�ستقيل(. )هذا مع الإ�سارة اإلى اأنه �سيتم تعيني البديل بعد موافقة اجلمعية العامة للم�ساهمني على تعيني الع�سوين اجلديدين يف   .3

جمل�س الإدارة(.

يبني اجلدول اأدناه املتعلق بعدد اجتماعات جلنة الرت�سيحات واملكافاآت خالل الأعوام 2011م و 2012 م و2013م و 2014م مدى التزامها بعدد اجتماعاتها وب�سكل دوري خالل 
اأي من الأعوام املالية ال�سابقة:

جدول رقم )5-10(: عدد اجتماعات جلنة الرت�سيحات و املكافاآت
العام 2014مالعام 2013مالعام 2012مالعام 2011مجلنة الرت�سيحات واملكافاآت

23-1

اللجنة الشرعية

مت تاأ�سي�س اللجنة ال�سرعية منذ بداية تاأ�سي�س ال�سركة وهي تخت�س باإبداء الراأي ال�سرعي و�سبط الأعمال املالية و�سيغ العقود مبا يتوافق مع اأحكام ال�سريعة ال�سالمية ومتار�س 
اللجنة اأعمالها با�ستقاللية كاملة وتقدم تقاريرها عن مدى التزام ال�سركة بقراراتها.

تتاألف اللجنة من ع�سوين وهما:

ال�سيخ عبداهلل امل�سلح. �
ال�سيخ د. حممد القري. �

وبهدف التاأكد من التطبيق ال�سرعي ال�سليم، يحق لأع�ساء هذه اللجنة الطالع على جميع امل�ستندات واملعلومات والعقود اخلا�سة بال�سركة واإخطار جمل�س ادارة وامل�ساهمني 
مبالحظاتها وقراراتها التي يجب على ال�سركة اللتزام بها.

يبني اجلدول اأدناه املتعلق بعدد اجتماعات جلنة الرت�سيحات واملكافاآت خالل الأعوام 2011 م و 2012 م و2013م و 2014م مدى التزامها بعدد اجتماعاتها وب�سكل دوري خالل 
اأي من الأعوام املالية ال�سابقة:

جدول رقم )5-11(: عدد اجتماعات اللجنة ال�سرعية
العام 2014مالعام 2013مالعام 2012مالعام 2011ماللجنة ال�سرعية

0100

وجدير بالذكر اأنه على جلان جمل�س اإدارة ال�سركة املحافظة على ال�ستمرارية يف عقد اجتماعاتها ب�سكل دوري خالل ال�سنة املالية. وفيما يخ�س اجتماعات اللجنة التنفيذية، 
على اللجنة زيادة عدد اجتماعاتها يف ال�سنوات القادمة بحيث ل يقل عددها خالل ال�سنة املالية الواحدة عن )6( اجتماعات وذلك عماًل باأحكام املادة )20( الع�سرين من 

النظام الأ�سا�سي لل�سركة.

اإلدارة العليا  222

اأداء مهامها بقيادة الرئي�س التنفيذي مع فريق م�سّغر من كبار املوظفني التنفيذين يتمتع بقدرات عالية وهيكل  يفيد الهيكل التنظيمي لل�سركة باأن الإدارة العليا تعمل على 
تنظيمي، وتعترب هذه املزايا واخلربات عنا�سر اأ�سا�سية يف تقدمي املنتجات واحللول املبتكرة املزمع تقدميها للعمالء. 

ب�سكل عام فاإن الهيكل التنظيمي لل�سركة متوافق مع املتطلبات النظامية، وخا�سة تلك ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد فيما يتعلق بتعيني م�سوؤول عن اإدارة املخاطر بح�سب ما ن�ست 
عليه املادة )15( اخلام�سة ع�سرة من لئحة اإدارة املخاطر ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد. 

كما اأن املوظفني ال�سعوديون ي�سكلون قرابة ن�سبة )45%( خم�سة واأربعون باملائة من اأع�ساء الإدارة التنفيذية ل�سركة �سالمة.

ا�ستح�سلت ال�سركة على خطابات عدم ممانعة من موؤ�س�سة النقد فيما يخ�ّس الوظائف القيادية امل�سار اليها يف اجلدول اأدناه. 
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جدول رقم )5-12(: خطابات عدم ممانعة موؤ�س�سة النقد لتعيني املوظفني القياديني
موافقة موؤ�س�سة النقدتاريخ االإلتحاقاملن�سباجلن�سيةاال�سمم

ــخ 2013/08/25مالرئي�س التنفيذيال�سعوديةم�سعل بن اإبراهيم ال�سايع1 ــاري وت  )341000099747( رقـــم  خــطــاب 
08/13/ 1434 هـ )املوافق 2013/06/22م(

وتــاريــخ 2010/11/20مرئي�س الإدارة املاليةالباك�ستانيةعبا�س علي اأكرب2  )3510000108159( رقـــم  خــطــاب 
1435/08/19 هـ )املوافق 2014/06/17م(

ــخ 2008/05/28ممدير اإدارة التاأمني العامالباك�ستانيةحممد عديل ا�ستياق3 ــاري وت  )361000006830( رقـــم  خــطــاب 
2014/11/05م(.  )املوافق  هـ   1436/01/12
وقد مت جتديد تعيينه ب�سكل موؤقت ملدة ل تتجاوز 

�ستة )6( اأ�سهر

وتــاريــخ 2011/10/01ممدير املراجعة الداخليةال�سعوديةوائل جعفر عارف4 ت/1930(  )49286/م  رقــم  خــطــاب 
1432/10/13 هـ )املوافق 2011/09/11م(

ــخ 2010/04/24ممدير املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإداريةال�سعوديةعا�سور اأحمد الزهراين5 ــاري وت  )351000056030( رقـــم  خــطــاب 
1435/05/02 هـ )املوافق 2014/03/03م(.

ــخ 2013/04/06مم�سوؤول الإلتزام وال�سوؤون القانونيةال�سعوديةح�سن اأحمد �سبيلي6 ــاري وت  )341000047559( رقـــم  خــطــاب 
1434/04/16 هـ )املوافق 2013/02/26م(

ــخ 2013/12/12مم�سوؤول املخاطر�سعودي�ساكر في�سل اخلناين7 ــاري وت  )361000024099( رقـــم  خــطــاب 
1436/02/16 هـ )املوافق 2014/12/08م(

وتــاريــخ 2010/01/01ممدير تقنية املعلوماتال�سوريةنادر خالد حممد زين8 ت/368(  )10260/م  رقـــم  خــطــاب 
1432/02/25 هـ )املوافق 2011/01/29م(

ــــخ 2012/06/06مرئي�س الت�سويقامل�سريةخالد عبدالعزيز الفقي9 ــــاري وت ت/2346(  )م  ــــــم  رق خــــطــــاب 
1433/10/10 هـ )املوافق 2012/08/28م(

ــخ 2014/05/11مرئي�س التخطيط والرقابةال�سعوديةعمر حممد العجالين10 ــاري وت  )351000069447( رقـــم  خــطــاب 
1435/05/30 هـ )املوافق 2014/03/31م(

ــخ 2008/01/01ممدير عام تاأمني املركباتال�سعوديةعمار اأحمد غراب11 ــاري وت  )351000046108( رقـــم  خــطــاب 
1435/04/11 هـ )املوافق 2014/02/11م(

امل�سدر: ال�سركة
*ل ميلك اأي من اأع�ساء الإدارة العليا اأي اأ�سهم ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.

***وحتى تاريخ هذه الن�سرة، ل يوجد تعار�س حمتمل بني امل�سالح اخلا�سة وغريها من املهام املنوطة بالإدارة العليا املذكورة انفًا وبني مهامهم يف ال�سركة.

مكافأت اإلدارة العليا 

املكافاآت واملزايا التي ح�سل عليها اأكرب خم�سة مدراء تنفيذيني مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملدير املايل خالل الأعوام 2011م – 2012م– 2013م )باآلف الريال ال�سعودي(

جدول رقم )5-13(: مكافاآت و مزايا بع�س املوظفني القياديني
2014م2013م2012م2011مالبيان

5.2223.1362.9313.134كبار التنفيذيني )مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملدير املايل(

5.2223.1362.9313.134الإجمايل 
امل�سدر: ال�سركة

عقود العمل 

لقد اأبرم بع�ص اأفراد االإدارة العليا وكبار التنفيذيني عقود خدمة حمدودة املدة مع ال�سركة تت�سمن �سروط توظفيهم وخم�س�ساتهم. وفيما يلي خمل�ص عقود العمل لبع�ص كبار 
التنفيذيني:
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جدول رقم )5-14(:عقد عمل الرئي�س التنفيذي
م�سعل ابراهيم �سالح ال�سايعاملوظف

مت توقيع العقد بتاريخ 1434/11/16هـ )املوافق 2013/09/22م(.تاريخ العقد

رئي�س تنفيذي.البيانات الوظيفية

جده - اململكة العربية ال�سعودية، اأو اأي جهة ميار�س فيها الطرف الول ن�ساطه داخل اململكة العربية ال�سعودية.مقر العمل

�سنة تبداأ من تاريخ 2013/08/25م و هي تاريخ مبا�سرة املوظف للعمل، و يتحول لعقد غري حمدد املدة بعد مرور ال�سنة و ا�ستمرار الطراف يف تنفيذه.مدة العقد

الراتب الأ�سا�سي 

و البدلت 

• راتب اأ�سا�سي: )82.000( اثنان و ثمانون األف ريال.	

• بدل �سكن: )3( ثالثة رواتب اأ�سا�سية �سنويًا.	

• بدل موا�سالت: 10% مبا ل يقل عن 250 مئتان و خم�سون رياًل ول يزيد عن 1.600 األف و �ستمائة ريال.	

• مكافاأة �سنوية بناًء على الأداء ت�سل اإلى 12 راتبًا اأ�سا�سيًا بحد اأق�سى.	

• ثالث رواتب نهاية التعاقدية الأولى.	

• مكافاأة �سنوية بناًء على الأداء ت�سل اإلى 12 راتبًا اأ�سا�سيًا بحد اأق�سى بعد اإمتام �سنتني تعاقديتني متتاليتني على اأن يتم حتقيق الأهداف التالية:	

• حتقيق مبيعات اإجمالية بقيمة )400.000( اأربعمائة مليون ريال خالل �سنتني.	

• حتقيق عائد على حقوق امل�ساهمني ي�سل اإلى 8% يف ال�سنة الأولى و 10% يف ال�سنة الثانية.	

• تاأ�سي�س فريق مبيعات ي�سل اإلى 50 موظف يف املركز الرئي�سي والفروع خالل اول �سنتني ماليتني.	

ت�ستبعد جميع العمولت و احلوافز و املكافاآت و الهبات التي تدفع اأو متنح للطرف الثاين من م�ستمالت الأجر الذي ت�سوى على اأ�سا�سه مكافاأة نهاية اخلدمة.مكافاأة نهاية اخلدمة

)30( ثالثون يومًا، بعد مرور عام كامل من اخلدمة.الإجازة ال�سنوية

•اإنهاء العقد يجوز لأي من طريف العقد اإنهاء العقد مبوجب اإخطار خطي قبل )30( ثالثني يوم من الإنهاء.	

• اذا اتفق الطرفني كتابة على انهاء العقد.	

• بلوغ الطرف الثاين �سن التقاعد، مامل يتفق الطرفان على ال�ستمرار يف العمل بعد هذا ال�سن.	

• وفاة املوظف او ثبوت عدم لياقته اجل�سمانية اأو العقلية كليا اأو جزئيا اأو مر�سه.	

• بالقوة القاهرة.	

• لل�سركة ف�سخ العقد يف حال قام املوظف بالعمل ل�ساحب عمل اآخر اأو مار�س عمال جتاريًا حل�سابه اأو حل�ساب غريه، اأو طلبت اجلهات احلكومية من 	
الطرف الأول انهاء عقد الطرف الثاين.

• كما يجوز ف�سخ العقد وفقًا للمادة )80( الثمانني من نظام العمل.	

ي�ستحق املوظف وزوجته واأبناءه دون الثامنة ع�سر عامًا تاأمينا طبيا وفق �سيا�سات ال�سركة.التاأمني الطبي

جدول رقم )5-15(:عقد عمل املدير املايل:
عبا�س علي اأكرب علي.املوظف

مت توقيع العقد بتاريخ 1433/01/28هـ )املوافق 2011/12/24م(.تاريخ العقد

رئي�س الإدارة املالية.البيانات الوظيفية

مدينة جدة – اململكة العربية ال�سعوديةمقر العمل

•مدة العقد �سنة تبداأ من تاريخ 2010/11/20م وهي تاريخ مبا�سرة املوظف للعمل، و يتحول لعقد غري حمدد املدة بعد مرور ال�سنة و ا�ستمرار الطراف يف تنفيذه.	

• ويخ�سع املوظف لفرتة جتربة ملدة )3( ثالثة اأ�سهر ميالدية، يحق للطرفني انهاء العقد خاللها مبا�سرة دون تعوي�س.	

الراتب الأ�سا�سي 

و البدلت 

• راتب اإجمايل )21.600( واحد وع�سرون األف و�ستمائة ريال مق�سم على ال�سكل الآتي:	

• راتب اأ�سا�سي: )16.000( �ستة ع�سر األف ريال.	

• بدل �سكن: )3( ثالثة رواتب اأ�سا�سية �سنويًا.	

• بدل موا�سالت: 10% مبا ل يقل عن 250 مئتان و خم�سون رياًل ول يزيد عن 1.600 األف و �ستمائة ريال.	

• تذكرة �سفر �سنوية على الدرجة ال�سياحية ذهابًا و اإيابًا من جدة اإلى كرات�سي للموظف وزوجته و اثنان من ابناءه ممن مل يتجاوزوا الثامنة ع�سر عامًا، متى 	
ثبت وجودهم يف اململكة على اأن يكونوا م�سافني يف القامة النظامية للموظف.

ت�ستبعد اأي مكافاآت اأو حوافز اأو هبات اأو عمولت تدفع اأو متنح للطرف الثاين من م�ستمالت الأجر الذي ت�سوى على اأ�سا�سه مكافاأة نهاية اخلدمة.مكافاأة نهاية اخلدمة

)30( ثالثون يومًا، بعد مرور عام كامل من اخلدمة.الإجازة ال�سنوية
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عبا�س علي اأكرب علي.املوظف

•اإنهاء العقد يجوز لأي من طريف العقد اإنهاء العقد مبوجب اإخطار خطي قبل )30( ثالثني يوم من الإنهاء.	

• اذا اتفق الطرفني كتابة على انهاء العقد.	

• بلوغ الطرف الثاين �سن التقاعد، مامل يتفق الطرفان على ال�ستمرار يف العمل بعد هذا ال�سن.	

• وفاة الطرف الثاين او ثبوت عدم لياقته اجل�سمانية اأو العقلية كليا اأو جزئيا اأو مر�سه.	

• بالقوة القاهرة.	

• يحق للطرف الول ف�سخ العقد يف حال قام الطرف الثاين بالعمل ل�ساحب عمل اآخر اأو مار�س عمال جتاريًا حل�سابه اأو حل�ساب غريه، اأو طلبت اجلهات 	
احلكومية من الطرف الأول انهاء عقد الطرف الثاين.

• كما يجوز ف�سخ العقد وفقًا للمادة )80( الثمانني من نظام العمل.	

ي�ستحق املوظف وزوجته واأبناءه دون الثامنة ع�سر عامًا تاأمينا طبيا وفق �سيا�سات ال�سركة.التاأمني الطبي

•مالحظة متت ترقيته اإلى من�سب مدير مايل بتاريخ 2014/06/25م وذلك براتب اإجمايل )33.750(ثالثة وثالثون األف و�سبعمائة وخم�سون ريال مق�سم على 	
ال�سكل الآتي:

• راتب اأ�سا�سي: )25.000( خم�سة وع�سرون األف ريال.	

• بدل �سكن: )3( ثالثة رواتب اأ�سا�سية �سنويًا.	

• بدل موا�سالت: 10% مبا ل يقل عن 250 مئتان و خم�سون رياًل ول يزيد عن 1.600 األف و �ستمائة ريال.	

الملكية المباشرة وغير المباشرة لألسهم من قبل اإلدارة العليا 

ل يوجد لدى ال�سركة يف الوقت احلايل برنامج تخ�سي�س اأ�سهم ملوظفيها، اأو اأي ترتيبات اأخرى ت�سرك املوظفني يف راأ�س مال ال�سركة اأو متنحهم ن�سبة من اأرباحها.
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اإدارة عمليات التاأمني العام )الكتتاب واملطالبات(

تتلخ�س مهام عمل اإدارة عمليات التاأمني العام يف الآتي:

اإعدادات �سيا�سات واإجراءات عمل اكتتاب التاأمني �
اإعداد دليل الكتتاب وتعديله كلما دعت احلاجة �
توفري اأنظمة التقييم املنا�سبة ملختلف قواعد البيانات �
اإعداد وتطبيق الأ�س�س العامة لعمليات التاأمني املكرر �
التعامل مع اجلهات النظامية والر�سمية واإجراء التدريب الالزم لأخ�سائيي الكتتاب التاأميني وغريهم من املوظفني �
جمع وتقييم املعلومات املتعلقة باملخاطر املعنية �
تقدير الأخطار املحتملة مب�ساندة الأخ�سائي الإكتواري �
اإعداد الت�سعريات واحت�ساب م�ستوى االأق�ساط با�ستعمال املعلومات االإكتوارية واالإح�سائيات االأخرى والتقدير الذاتي �
ت�سعري اأعمال التاأمني املعرو�سة وقبول املخاطر املربحة وامل�ستح�سنة واإدارتها �
مناق�سة العقود مع العمالء و�سياغتها �
امل�ساعدة يف تطوير وتطبيق حلول اإعادة التاأمني للعمالء �
اإدارة وتاأمني اإعداد وثائق العمالء بدقة ويف الوقت املنا�سب دون تاأخري �
حتليل ومراقبة اأداء املحفوظة التاأمينية �

كما تركز خدمات املطالبات على تطوير اخلربات املهنية الالزمة لرفع م�ستوى اخلدمات املقدمة اإلى مقدمي املطالبات حيث مت تزويد الإدارة بالأفراد املخت�سني 
املوؤهلني مهنيًا وفقًا للم�ستويات العاملية وذلك ل�سمان حماية حقوق اأ�سحاب الوثائق املوؤمن عليهم مع �سمان حماية م�سالح ال�سركة.

وتت�سمن خدمات املطالبات اإجراءات تقليل املخاطر واحلد من اخل�سائر والتي تتم بعمل حتليل اإح�سائي لتاريخ العميل وطبيعة اخل�سائر الأمر الذي يوؤدي اإلى 
حت�سني منو م�ستمر ملحافظ ذات ربحية، وتعد عملية املراقبة الفعالة للتكاليف اإحدى الأهداف الرئي�سة لإدارة املطالبات يف ال�سركة وميكن حتقيق ذلك من خالل 

متابعة الآتي :
الت�سرف يف املمتلكات امل�سرتدة �
ال�سرتداد �
التحقق من �سحة املطالبات �

عالوة على تعاملها مع املطالبات املرفوعة وتوا�سلها مع ال�سركات امل�سندة حول الأمور املتعلقة باملطالبات، تقوم اإدارة املطالبات بال�سركة مبراجعات دورية ملطالبات معينة كما 
اأنها تقوم مبراجعة �ساملة لالإجراءات املعمول بها يف اإدارة املطالبات.

يتم التفاو�ص حول ت�سويات عادلة وعاجلة مع مقدمي املطالبات امل�ستوفية لل�سروط الالزمة، اأما بالن�سبة للمطالبات غري امل�سمولة بالتغطية فيتم تزويد اأ�سحابها بالتو�سيحات 
الكافية والفورية حول اأ�سباب رف�س املطالبة. ومن املتوقع احلد من اخل�سائر التي قد تتعر�س لها ال�سركة من خالل �سرعة ا�سرتداد املبالغ املطلوبة من معيدي التاأمني واملتابعة 

الفعالة للمطالبات املرفوعة �سد الغري حيال م�سوؤولياتهم. وقد مت الإعداد لتدوين ومترير كافة املعامالت اخلا�سة باملطالبات بطريقة حمكمة ومالئمة.
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ي�سطلع مديري املطالبات ) ال�سيارات و التاأمينات العامة( مب�سوؤولية :

تطبيق اإجراءات املطالبات ورفع املقرتحات اإلى الإدارة العليا ملناق�ستها لغر�س التح�سني والتطوير حيثما كان منا�سبًا �
جمع املعلومات املتعلقة باملطالبات ومعاجلتها �
فح�س املطالبات والظروف ذات العالقة �
اإدارة اإعداد وثائق املطالبات بال�سكل الالزم ويف الوقت املنا�سب �
التن�سيق مع الأق�سام املعنية ل�سمان الت�سديد ال�سريع للمطالبات ال�سليمة �
تقييم اأثر املطالبة على املحفظة التاأمينية ككل والنتائج الف�سلية / ال�سنوية �
�سمان وجود قاعدة بيانات بهيكل منا�سب لت�سهيل ال�ستخدام الإكتواري لحت�ساب ن�سبة اخل�سارة النهائية واإجراء التقييم املنا�سب لو�سائل الت�سعري �
و�سع اإجراءات ا�ستعادة م�ستحقات ال�سركة من �سركات اإعادة التاأمني التي اأحيلت اإليها املخاطر �

إدارة التأمين الطبي

تتلخ�س مهام عمل اإدارة التاأمني الطبي يف الآتي:

التفاو�ص مع �سركة اإدارة املطالبات للح�سول على اأف�سل ال�سروط لتقدمي اخلدمات الطبية �
مراقبة �سركة اإدارة املطالبات والتاأكد من ح�سول املوؤمن عليهم على اخلدمات ب�سورة ممتازة �
متابعة وحتليل املطالبات الطبية الواردة من �سركة اإدارة املطالبات املتعاقد معها �
مناق�سة اتفاقيات اإعادة التاأمني مع معيدي التاأمني للح�سول على اف�سل ال�سروط �

تقوم اإدارة التاأمني الطبي باإدارة وثائق التاأمني املكتتبة ب�سورة كاملة بحيث تتم مراقبة جميع العمليات ب�سورة يومية للتاأكد من بذل العناية الالزمة يف اإدارة الوثائق واللتزام 
بتنفيذ وثائق التاأمني املتفق عليها فعليًا مع العمالء. والذي يقود اإلى تفادي اأي عمليات غري حقيقية تتم على الوثائق من اأجل ال�سيطرة على معدلت اخل�سائر.

يتم رفع املقرتحات لالإدارة العليا لل�سركة كلما كان ذلك �سروريًا لتطوير الأعمال داخل الإدارة، كما تقوم اإدارة التاأمني الطبي وبالتعاون مع �سركة اإدارة املطالبات بفح�س 
املطالبات الواردة من �سبكة مقدمي اخلدمات الطبية وذلك للتاأكد من �سالمة املطالبات املقدمة من حيث التغطية التاأمينية و تتما�سى مبوجب الوثيقة املتفق عليها مع العمالء 
كما اأن عمليات التعوي�س املبا�سر للعمالء تتم فقط من خالل اإدارة التاأمني الطبي، ويتم العمل على اإيجاد قاعدة بيانات ت�سهل ال�ستخدام الإكتواري لحت�ساب ن�سبة اخل�سارة 

النهائية واإجراء التقييم املنا�سب لو�سائل الت�سعري.

اإلدارة المالية

اإعداد  عملية  وتن�سيق  النقدية،  التدفقات  واإدارة  ال�سنوية،  امليزانيات  اإعداد  وكذلك  ودقتها،  لل�سركة  املالية  املعلومات  �سالمة  التاأكد من  بال�سركة مبهام  املالية  الإدارة  تقوم 
ح�سابات ال�سركة مع املراجع اخلارجي. كما تقوم الإدارة املالية بالإ�سراف على ا�ستثمارات ال�سركة باإتباع ا�سرتاتيجية ا�ستثمار متكنها من احلفاظ على هوام�س مالءة مالية 

قوية وحلماية م�سالح كافة امل�ساهمني ح�سب ما ن�ست عليه اأنظمة وقواعد موؤ�س�سة النقد.

تتلخ�س مهام الإدارة املالية فيما يلي :

الإجراءات  � اإعداد  اإلى  اإ�سافة  اللتزام،  هذا  مب�ستوى  ومراقبتها  ال�سركة  قبل  من  املعتمدة  املحا�سبية  باملعايري  اللتزام  معلومات  وتقدمي  املالية  القوائم  اإعداد 
املحا�سبية واملالية اخلا�سة باملحفظة ال�ستثمارية من الناحيتني، املحا�سبة العامة واملحا�سبة الفنية

التاأكد من و�سع الإطار العام والنظم املنا�سبة لل�سيا�سة املالية مو�سع التطبيق لكي يتمكن الق�سم من امل�ساركة الفعالة يف تطوير ال�سرتاتيجية العامة �
اإعداد امليزانيات التقديرية والتقارير والإح�سائيات الإدارية التقديرية ال�سهرية / الربع �سنوية / ال�سنوية �
التاأكد من وجود الإعداد والتطبيق املنا�سب لنظام فعال لتوزيع التكاليف �
الإ�سراف على تطبيق ال�سرتاتيجية ال�ستثمارية املعدة من قبل جلنة ال�ستثمار ومراقبة اأداء مديري الأ�سول �
اإدارة التدفقات النقدية لل�سركة على اأ�س�س اأ�سبوعية و�سهرية وربع �سنوية و�سنوية �
اإجراء الت�سالت الالزمة بخ�سو�س الزكاة / ال�سريبة و�سياغة ال�سيا�سة ال�ستثمارية واإدارة مزودي اخلدمات املالية اخلارجيني �
اإبالغ اإدارة ال�سركة بامل�سائل املالية الرئي�سة �
اجلدير بالذكر اأن اأنظمة موؤ�س�سة النقد ت�سمح باإ�سناد وظيفة مدير ال�ستثمار اإلى اأي جهة خارجية مرخ�س لها من قبل هيئة ال�سوق املالية للعمل يف هذا املجال  �

عالوة على ذلك فاإن املبادئ التوجيهية لال�ستثمار املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد متحفظة واخلروج عنها يعترب خمالفة وذلك يحد من املخاطر املتعلقة باملحفظة 
ال�ستثمارية والإخفاق يف اإدارتها.

يت�سمن الإ�سراف على ا�ستثمارات ال�سركة القيام باملهام التالية :

و�سع �سيا�سة ال�ستثمار: عن طريق حتديد اأهداف ال�ستثمار وفقًا لقواعد واأنظمة ال�ستثمار ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وحتليل وتقييم  �
املخاطر والعوائد املتوقعة

القيام بتحليل الأوراق املالية: عن طريق اإعادة تقييم الأوراق املالية املوجودة يف املحفظة احلالية لتحديد الأوراق املالية التي قدرت قيمتها بقيمة اأقل �
مراجعة املحفظة: عن طريق حتديد اأي من الأوراق املالية التي ينبغي بيعها واأي منها يتعني �سرائها يف املحفظة احلالية �
تقييم اأداء املحفظة: عن طريق حتديد الأداء الفعلي للمحفظة على اأ�سا�س املخاطر والعائدات ومقارنة م�ستوى الأداء مع اأداء املحافظ الأ�سا�سية املالئمة �
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إدارة تقنية المعلومات

تتولى هذه الإدارة املهام التالية:

التكامل مع باقي اإدارات ال�سركة بهدف ترجمة خطط ال�سركة امل�ستقبلية لأنظمة و حلول تطبيقية: �
اإدارة املتطلبات اجلديدة و حت�سني الأنظمة امل�ستخدمة �
اإدارة عقود التعاقد مع مزودي اخلدمات و احللول �
اإدارة نظم البنية التحتية لتقنية املعلومات للتوافق دائما مع خطط ال�سركة �
تطوير النظم التالية: �

اأنظمة التاأمني الداخلية، نظم احل�سابات، املوارد الب�سرية، الأر�سفة، املخاطر، �سري العمل، و خدمات العمالء �
نظم تطبيقات الويب اخلا�سة بالتاأمني لفروع ال�سركة اخلارجية و �سركاء العمل �
نظم الربط الإلكرتوين مع جمل�س ال�سمان ال�سحي، جنم، العلم، �سمة، وجلوب ميد �
تطوير اأنظمة م�ستودعات البيانات و التقارير بهدف ت�سريع اآلية اتخاذ قرار نوعي �
و�سع �سوابط و اإجراءات ال�ستخدام �
اإدارة املهام الت�سغيلية اليومية لل�سركة �

إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية

يتولى ق�سم املوارد الب�سرية اإدارة �سوؤون العاملني بال�سركة وتوزيع الأعمال وتن�سيقها بالتعاون مع الإدارات املختلفة، كما يقوم با�ستقطاب املوارد الب�سرية لل�سركة وتنميتها و�سقلها 
وتدريبها للو�سول اإلى اأق�سى درجة ممكنة من الفعالية والكفاءة يف الأداء عرب برامج توظيف وتدريب مركزة، ويقوم كذلك بتنظيم بيانات املوظفني وتخزينها واإدارة عمليات 
منافع املوظفني واإعداد ك�سوف الرواتب ال�سهرية واإدارة ومراقبة الإجازات واملزايا الأخرى، ويقوم ق�سم ال�سئون الإدارية باإدارة اأ�سول ال�سركة وتلبية احتياجات ال�سركة من 
اخلدمات الإدارية وامل�سرتيات وذلك وفق امليزانية املعتمدة، كما تقوم اإدارة املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية باإدارة التعاقدات والعالقات احلكومية �سواٌء املتعلق منها باملوظفني 

اأو باأية اأعمال اأخرى لل�سركة تتعلق باجلهات احلكومية.

إدارة الرقابة الداخلية

الدور الأ�سا�سي لإدارة الرقابة الداخلية هو تقدمي تاأكيد معقول وطماأنة لالإدارة حول �سالمة وفاعلية اأنظمة الرقابة الداخلية واحلد من املخاطر التي قد تتعر�س لها ال�سركة مبا 
ميكن من حتقيق اأهدافها وحماية اأ�سولها . وتتبنى اإدارة املراجعة الداخلية منهج تقدير املخاطر يف القيام بعمليات الفح�س والتدقيق وتلتزم باملعايري الدولية واأف�سل املمار�سات 

املهنية يف املراجعة. كما تتمتع اإدارة املراجعة الداخلية با�ستقاللية مطلقة و�سالحيات كاملة دون اأي قيود اأو تاأثري من الإدارة التنفيذية وتتبع ب�سكل مبا�سر للجنة املراجعة.

لالإدارة  والتو�سيات حيالها  وتقدمي املالحظات  ال�سعف  نقاط  املو�سوعة وحتديد  الداخلية  الرقابة  اأنظمة و�سوابط  وفاعلية  بتقييم كفاية  الداخلية  املراجعة  اإدارة  تقوم  كما 
التنفيذية ومن ثم متابعة عالجها. هذا بالإ�سافة اإلى التدقيق واملتابعة امل�ستمرة لعمليات واأن�سطة ال�سركة املختلفة للحد من احتمال وجود الأخطاء اأو الغ�س اأو التزوير.

إدارة االلتزام

تهتم اإدارة اللتزام ل�سمان حماية ال�سركة بتطبيق الأنظمة والقوانني ال�سادرة من اجلهات امل�سرعة لقطاع التاأمني ، كما توؤدي اأعمالها بطريقة متكاملة ومهنية ومتخ�س�سة 
ويراأ�سها م�سئول اللتزام وميكن تلخي�س مهام املطابقة واللتزام فيما يلي:

امل�ساندة الفعالة لإدارة ال�سركة يف حتديد خماطر اللتزام والتبليغ عنها وتقدمي التقارير الداخلية بخ�سو�سها �
م�ساعدة الإدارة العليا يف العمليات اليومية لالأعمال الفعالة واملربحة دون خمالفة لل�سوابط القانونية �
�سمان اللتزام مببادئ اأعمال ال�سركة وقيمتها والقوانني وال�سوابط والأنظمة ال�سارية يف اململكة �
ن�سر ثقافة اللتزام وتعزيز العالقات مع اجلهات املنظمة �

إدارة التسويق والمبيعات

ت�سطلع هذه الإدارة بعمليات الت�سويق واملبيعات ملنتجات ال�سركة عرب تنفيذ ال�سرتاتيجية املو�سوعة والقائمة على تنويع املنتجات وتبني طريقة ت�سعري دقيقة وزيادة ر�سا العمالء 
ل�سمان املحافظة عليهم والعتماد على �سبكة وا�سعة للتوزيع وتق�سيم ال�سوق اإلى قطاعات مع الرتكيز على القطاعات التالية:

املوؤ�س�سات والهيئات العامة و�سبه احلكومية �
ال�سركات الكبرية �
املوؤ�س�سات ال�سغرية �
خدمات التاأمني ال�سخ�سي لالأفراد �
عمليات اإعادة التاأمني ال�سخ�سي )الأفراد( �
عمليات اإعادة التاأمني الختياري �

ت�سعى ال�سركة ب�سورة م�ستمرة اإلى تطوير منتجاتها لتتنا�سب وحاجات عمالئها مع الأخذ يف العتبار املتطلبات ال�سرعية واخللفية الثقافية للمجتمع املحلي كما تقوم ال�سركة 
اإ�سافة اإلى البيع املبا�سر عن طريق الفروع املنت�سرة يف اأنحاء اململكة با�ستخدام قنوات توزيع اأخرى كوكالء وو�سطاء التاأمني املعتمدين من اجلهات املنظمة للعمل ب�سوق التاأمني 
ال�سعودي كما تقوم بتنظيم حمالت مكثفة للدعاية والإعالن والعالقات العامة التي من �ساأنها متكني ال�سركة من اكت�ساب و�سع قيادي متميز يف �سوق التاأمني وتقدمي منتجات 

تت�سم باجلودة والأمان والقيمة التناف�سية.
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إدارة المخاطر

ادارة  م�سوؤوليات  ومن  ال�سركة.  تواجه  التي  املخاطر  وتخفي�س  على  وال�سيطرة  وقيا�س  بتحديد  واملعروفة  املجال  بها يف  املعمول  املمار�سات  اأف�سل  بتبني  املخاطر  اإدارة  تعمل 
املخاطر عملية قيا�س وتقييم للخاطر ومراقبة املخاطر واحلد منها ب�سفة م�ستمر على م�ستوى املخاطر الفردية واملخاطر الكلية وتطوير ا�سرتاتيجيات لإدارتها. كما تت�سمن 

هذه ال�سرتاتيجيات نقل املخاطر )اإعادة التاأمني( اإلى جهة اأخرى لتقليل اآثارها ال�سلبية.

ادارة التخطيط االستراتيجي 

تتولى الدارة ال�سرتاتيجية دورا حيويا يف ال�سركة وعملية ر�سم اخلطط والهداف بعيدة وق�سرية املدى �سمن الروؤية امل�ستقبلية لل�سركة مع الخذ يف العتبار املتغريات الداخلية 
واخلارجية وحتديد القطاعات وال�سرائح ال�سوقية امل�ستهدفة واأ�سلوب املناف�سة. 

وتتلخ�س املهام يف ما يلي :

اعداد اخلطط املنا�سبة لتنفيذ ال�سرتاتيجية املعتمدة لل�سركة ككل والتاأكد من تطبيقها �سمن اجلدول الزمني املحدد �
اعداد ا�سرتاتيجية وخطة التنفيذ اخلا�سة بكل ادارة داخل ال�سركة �سمن ال�سرتاتيجية العامة واملعتمدة لل�سركة والتاأكد من اللتزام بها وتنفيذها �سمن اجلدول  �

الزمني املحدد
ت�ساعد الإدارة ال�سرتاتيجية ال�سركة على اإعادة و�سياغة الهيكل التنظيمي والداري ، وو�سع ال�سيا�سات والإجراءات والقواعد والأنظمة الالزمة لالإدارات املختلفة �
ت�ساعد على اإدارة موارد ال�سركة بكفاءة اأكرث وفاعلية وتقدمي الدعم لزيادة وتنويع املوارد ، كما ت�ساعد على تقدير ما حتتاج اإليه ال�سركة من القوى العاملة بالنحو  �

الذي يزيد من قدرتها التناف�سية
جمع البيانات واملعلومات با�ستمرار وحتليلها، وذلك لتمكني ال�سركة من حتديد نقاط القوة والعمل على تنميتها، ونقاط ال�سعف والتهديدات والعمل على الق�ساء  �

عليها اأو التقليل منها ب�سكل مدرو�س
حتديد الأولويات والأهمية الن�سبية لأعمال ال�سركة املختلفة ، �سمن الهداف املحددة الق�سرية والطويلة املدى �
ت�ساعد الإدارة ال�سرتاتيجية اي�سا يف حتديد عدة بدائل ا�سرتاتيجية ثم اختيار البديل الأف�سل للو�سول لأهداف ال�سركة �
تعمل الإدارة ال�سرتاتيجية اي�سا على البيئة اخلارجية ودرا�ستها، فيما يخ�س ال�سواق امل�ستهدفة ودرا�سة �سوق املناف�سني بدقة ، وتقدمي احللول الالزمة. �

ادارة خدمة العمالء

هي ادارة تتكون من فريق خمت�س خلدمة العمالء عن طريق قنوات الت�سال املبا�سر والغري مبا�سر للرد على ال�ستف�سارات وال�سكاوى. تتلخ�س مهام هذه الدارة يف ما يلي :

الرد على ا�ستف�سارات العمالء من خالل الهاتف املجاين او المييل او من خالل ح�سابات ال�سركة لدى مواقع التوا�سل الجتماعي �
ا�ستقبال �سكاوى العمالء والتعامل معها واملتابعة مع الدارات املعنية حللها �
ا�ستقبال ال�سكاوى املرفوعة �سد ال�سركة لدى جهات الخت�سا�س الق�سائي وحتويلها لالإدارات املعنية. �

إدارة إعادة التأمين

تعترب ادارة اعادة التاأمني مبثابه حلقه و�سل مع معيدي التاأمني وت�سطلع بامل�سئوليات واملهام التالية:

املحافظة على عالقة ال�سركة مع معيدي التاأمني �
التعاقد واإنهاء التفاقيات املربمة مع معيدي التاأمني �
القيام بتحليل اأو�ساع �سركات اإعادة التاأمني واإعداد الت�سنيف الداخلي �
�سمان نقل املخاطر باأف�سل معدلت ال�سعار �
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يقر اأع�ساء املجل�س وكبار التنفيذيني و�سكرتري جمل�س الإدارة يف ال�سركة مبا يلي:

مل ي�سهر اأي من منهم يف اأي وقت من الأوقات اإفال�سه اأو خ�سع لأي اإجراءات اإفال�س. �
مل يتم تعيني اأي منهم يف من�سب اإداري اأو اإ�سرايف يف اأي �سركة مع�سرة خالل ال�سنوات اخلم�س التي �سبقت تاريخ هذه الن�سرة. �
اأنه مل يكن هناك اأي انقطاع يف اأعمال ال�سركة ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا يف الو�سع املايل خالل )12( الثنا ع�سر �سهرًا الأخرية . �
اأنه مل يتم الإعالن عن اأي اإع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�سركة كان اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأع�ساء جمل�س الإدارة املقرتحني اأو اأٍي من  �

كبار التنفيذيني بال�سركة اأو �سكرتري جمل�س الإدارة معينًا فيها يف من�سب اإداري اأو اإ�سرايف.
مل مُتَنح اأي عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل ال�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرًة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل  �

وقبول الإدراج يف ما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأوراق مالية.
مل يكن هناك اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج، اإ�سافة  �

اإلى الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�سرة الإ�سدار.
با�ستثناء ما ذكر يف ال�سفحة )هـ( والق�سمني رقم )5-2( »اأع�ساء جمل�س الإدارة وال�سكرتري« و رقم )15-7-4( »العقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة«  �

من هذه الن�سرة اأنه ل يوجد لأي من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأع�ساء جمل�س الإدارة املقرتحني اأو اأي من اأع�ساء اأو كبار التنفيذيني اأو �سكرتري جمل�س الإدارة 
واأي من اأقربائهم م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف اأ�سهم ال�سركة .

مل تقم ال�سركة يف ال�سابق باإ�سدار اأي اأدوات دين ومل ت�سرح باإ�سدار مثل هذه الأدوات. �
با�ستثناء ما ذكر يف ن�سرة الإ�سدار )الق�سم 7 »الر�سملة واملديونية«( هذه فاإنه لي�س على ال�سركة اأي التزامات حمتملة كما مل تقم ال�سركة بتقدمي اأي �سمانات  �

ل�سالح اأي اأطراف اأخرى.
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تبني اأن لدى ال�سركة راأ�سمال عامل يكفي ملدة الثنا ع�سر �سهرًا التي تلي مبا�سرة تاريخ ن�سر ن�سرة الإ�سدار. �
لي�س لديهم اأي �سالحيات اأو حقوق لالقرتا�س من ال�سركة. �
لي�س لهم حق الت�سويت على مكافاآتهم اأو على اأي عقد اأو عر�س يكون لهم فيها م�سالح جوهرية. �
يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأن جميع الأمور اجلوهرية املتعلقة بال�سركة واأداءها املايل قد مت الإف�ساح عنها يف ن�سرة الإ�سدار هذه، واأنه ل توجد اأي وقائع اأخرى  �

ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها يف هذه الن�سرة اإلى ت�سليل امل�ساهمني.
يقّر كبار التنفيذيني باأن لي�س لديهم اأي ع�سوية يف جمل�س اإدارة بتاريخ �سابق لهذه الن�سرة. �
كما يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة بالتزامهم باملادة )69( التا�سعة وال�ستني واملادة )70( ال�سبعني من نظام ال�سركات فيما يتعلق بالعقود مع الأطراف ذات العالقة  �

كما يلي:
يتم عر�س جميع العقود مع الأطراف ذات العالقة على جمل�س الإدارة للموافقة عليها، ومن ثم يتم عر�سها على اجلمعية العامة العادية للموافقة عليها مع  �

امتناع ع�سو جمل�س الإدارة ذي العالقة عن الت�سويت على قرار جمل�س الإدارة واجلمعية العامة العادية املتعلق بها.
 يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة اأنهم لي�سوا طرفًا يف اأي اتفاق اأو ترتيب كما اأنهم مل يقوموا بتقدمي اأي خدمات اأو اأعمال تناف�س اأعمال ال�سركة واأن جميع تعامالت  �

ال�سركة مع الأطراف ذات العالقة تتم بطريقة عادلة و�سفافة.
اإن النظام الأ�سا�سي لل�سركة ل يعطي اأي ع�سو يف جمل�س الإدارة اأو املدير التنفيذي حق الت�سويت على اأي عقد اأو اقرتاح يكون لهم فيه م�سلحة ، ول يعطي اأي  �

�سالحية لأي منهم للت�سويت على مكافاأة خا�سة متنح لهم اأو اأي �سالحيات جتيز لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو لكبار التنفيذيني القرتا�س من ال�سركة
كما يقر اأع�ساء جمل�ص االإدارة باأنه ال توجد نية اأو توجه الإجراء اأي تغيري جوهري يف طبيعة ن�ساط ال�سركة. �
كما اأنه ل يوجد �سيا�سات متبعة ومعلومات مهمة متعلقة بالأبحاث والتطوير ملنتجات جديدة وللطرق املتبعة يف الإنتاج على مدى ال�سنوات املالية الثالثة ال�سابقة  �

مبا�سرة لتاريخ ن�سرة الإ�سدار. ول توجد حاليًا عقود عمل قائمة اأو مقرتحة لأع�ساء جمل�س الإدارة حتى تاريخ هذه الن�سرة.
ل يوجد لدى ال�سركة يف الوقت احلايل برنامج تخ�سي�س اأ�سهم ملوظفيها، اأو اأي ترتيبات اأخرى ت�سرك املوظفني يف راأ�سمال ال�سركة. �
هذا ويقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة و�سكرتري جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني اأنه ل يوجد عقد اأو ترتيب �ساري املفعول اأو مزمع اإبرامه عند تقدمي ن�سرة الإ�سدار  �

فيه لهم اأو اأي من اأقاربهم م�سلحة يف اأعمال ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة، وذلك بخالف ما ذكر يف الق�سم 15 »املعلومات القانونية«-«العقود والتعامالت 
مع الأطراف ذات العالقة« من هذه الن�سرة.

يقّر اأع�ساء جمل�س الإدارة اإنه حتى تاريخ ن�سر هذه الن�سرة، ل يوجد لل�سركة اأي �سركة تابعة اأو �سقيقة داخل اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها. �
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تلتزم اإدارة ال�سركة بتطبيق معايري عالية ومتوافقة مع املتطلبات الواردة يف لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية. ويدرك جمل�س الإدارة باأن الإدارة والرقابة 
الفاعلة مهمة لنجاح ال�سركة. وياأتي التزام ال�سركة باتباع اأعلى معايري احلوكمة وتطبيقها من اأجل التاأكد من اأن جمل�س الإدارة يعمل من اأجل حتقيق م�سالح امل�ساهمني على 

اأكمل وجه، وتقدمي �سورة حقيقية ووا�سحة وعادلة لأو�ساع ال�سركة املالية ونتائج عملياتها. ّلذا فقد اإعتمدت ال�سركة عدد من ال�سيا�سات وللوائح الداخلية وت�سمل:

ميثاق جلنة ال�ستثمار.  .1

ميثاق جلنة التنفيذية.  .2
ميثاق جلنة املكافاآت والرت�سيحات.  .3

ميثاق جلنة املراجعة.  .4
�سيا�سة الف�ساح عن املخالفات.  .5

�سيا�سة تعار�س امل�سالح.  .6
دليل مكافحة غ�سيل الأموال.  .7

الدليل النظامي للمبيعات والت�سويق.  .8
دليل املطابقة واللتزام.  .9
دليل مكافحة الحتيال.  .10

قواعد اأخالقيات و�سلوكيات العمل.  .11
الالئحة التنظيمية للهيئة ال�سرعية.  .12

�سيا�سة واإجراءات اإدارة الئتمان.  .13
ميثاق اللجنة ال�سرعية.  .14

واجلدير بالذكر اأنه قد مت اعتماد لئحة حوكمة خا�سة بال�سركة يف اجلمعية العامة العادية بتاريخ1432/07/23هـ )املوافق 2011/06/25( عماًل بالأنظمة واللوائح والتعليمات 
الهيئة رقم 1-212-2006وتاريخ 1427/10/21 هـ )املوافق  ال�سادرة مبوجب قرار جمل�س  ال�سركات  املالية وعلى وجه اخل�سو�س لئحة حوكمة  ال�سوق  ال�سادرة عن هيئة 
الأولى من  املادة  الفقرة )ب( من  وبناًء على  )املوافق 2010/03/16م(.  وتاريخ 1431/03/30هـ  رقم 2010-10-1  قرار جمل�س هيئة  واملعّدلة مبوجب  2006/11/12م( 
الالئحة التي تن�س على اأنه: »تعد هذه الالئحة ا�سرت�سادّية جلميع ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ما مل ين�س نظام اأو لئحة اأخرى اأو قرار من جمل�س الهيئة على اإلزامية 

بع�س ما ورد فيها من اأحكام«. 
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وقد اأ�سدر جمل�س الهيئة جمموعة قرارات بتواريخ متفاوتة تت�سمن اإلزام ال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سعودية باملواد التالية:

جدول رقم )5-16(: البنود االلزامية يف الئحة حوكمة ال�سركات
رقم املادة من الئحة 

حوكمة ال�سركات
املادة املطابقة يف الئحة حوكمة ال�سركةقرار االإلزامية ال�سادر عن الهيئة 

�سدر قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم )3-40-2012( وتاريخ 1434/2/17هـ 5
)املوافق 2012/12/20م( باإلزام ال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق املالية 

ال�سعودية )تداول( مبقت�سى الفقرتني )ط( و )ي( من املادة )5( اخلام�سة من 
لئحة حوكمة ال�سركات، وذلك ابتداء من تاريخ 2013/1/1م . 

حقوق الجتماع ال�سنوي للجمعية العامة الفقرة 3-3 

�سدر قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم )1-36-2008( وتاريخ 1429/11/12هـ 9
)املوافق 2008/11/10م( باإلزام ال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق املالية 
مبقت�سى املادة )9( التا�سعة من لئحة حوكمة ال�سركات وذلك ابتداء من اأول 
تقرير ملجل�س الإدارة ي�سدر عن ال�سركة من تاريخ قرار جمل�س الهيئة املذكور.

الإف�ساح وال�سفافية - الفقرة2-3

�سدر قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم )1-33-2011( وتاريخ 1432/12/3هـ 10
)املوافق 2011/10/30م( باإلزام ال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق املالية 
ال�سعودية )تداول( مبقت�سى الفقرة )ب( من املادة )10( العا�سرة من لئحة 

حوكمة ال�سركات، وذلك ابتداء من تاريخ 2012/1/1م. 

بتاريخ 1433/08/04هـ )املوافق 2012/6/23م( اعتمد جمل�س 
اإدارة ال�سركة لئحة م�ستقلة لتعار�س امل�سالح

�سدر قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم )3-40-2012( وتاريخ 1434/12/17هـ 10
املوافق 2012/12/20م باإلزام ال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق املالية 

ال�سعودية )تداول( مبقت�سى الفقرتني )ج( و )د( من املادة )10( العا�سرة من 
لئحة حوكمة ال�سركات، وذلك ابتداء من تاريخ 2013/6/30م . 

وظائف جمل�س الدارة الفقرة 4-4

�سدر قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم )1-36-2008( وتاريخ 1429/11/12هـ 12
)املوافق 2008/11/10م( باإلزام ال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق املالية 

ال�سعودية )تداول( مبقت�سى الفقرتني )ج، هـ( من املادة )12( الثانية ع�سرة من 
لئحة حوكمة ال�سركات وذلك ابتداء من العام 2009م . 

تكوين جمل�س الدارة الفقرة 1-4

�سدر قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم )3-40-2012( وتاريخ 1434/2/17هـ 12
)املوافق 2012/12/30م( باإلزام ال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق املالية 

ال�سعودية )تداول( مبقت�سى الفقرة )ز( من املادة )12( الثانية ع�سرة من لئحة 
حوكمة ال�سركات، وذلك ابتداء من تاريخ 2013/1/1م.

تكوين جمل�س الدارة الفقرة 1-4

�سدر قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم )1-36-2008( وتاريخ 1429/11/12هـ 14
)املوافق 2008/11/10م( باإلزام ال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق املالية 

ال�سعودية )تداول( مبقت�سى املادة )14( الرابعة ع�سرة من لئحة حوكمة ال�سركات 
وذلك ابتداء من العام 2009م . 

جلنة املراجعة 5-3.

�سدر قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم )1-10-2010( وتاريخ 1431/3/30هـ 15
)املوافق 2010/3/16م( باإلزام ال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق املالية 
ال�سعودية )تداول( مبقت�سى )15( املادة اخلام�سة ع�سرة من لئحة حوكمة 

ال�سركات وذلك ابتداء من تاريخ 2011/01/01م .

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت 2-5.

كما اأن لدى ال�سركة مراجعني خارجيني على قدر من املهنية واالخت�سا�ص يقدمون تقارير �سنوية عن ن�ساط ال�سركة. وفيما يلي ملخ�ص الإطار عمل حوكمة ال�سركة املطبق:

اجلمعية العامة للم�ساهمني: يتم اإطالع امل�ساهمني على كافة التطورات املهمة يف ال�سركة من خالل توفري تقارير عن الأداء املايل لل�سركة ون�سر كافة الأخبار واملعلومات الهامة 
املتعلقة بال�سركة وعملياتها ، ويتم ت�سجيع امل�ساهمني على ح�سور اجلمعيات العامة لل�سركة وتزويدهم بجميع ما يحتاجونه يف تلك اجلمعيات.

جمل�س الإدارة: يتولى جمل�س الإدارة امل�سوؤولية الكاملة لت�سيري ال�سركة وحماية م�سالح م�ساهميها علمًا ان ثلث اأع�ساء جمل�س الإدارة من امل�ستقلني.

تقدمي املعلومات املالية واملعلومات الأخرى: جمل�س اإدارة ال�سركة م�سوؤول عن تزويد امل�ساهمني باملعلومات عن اأداء ال�سركة املايل.

جلان جمل�س الإدارة: لدى جمل�س الإدارة جلانًا ت�ساعده على امتام اأعماله بال�سكل املطلوب وال�سحيح ح�سب ما ورد يف اللوائح التنظيمية ال�سادرة عن اجلهات الرقابية، وهذه 
اللجان هي اللجنة التنفيذية، جلنة املراجعة، جلنة الرت�سيحات و املكافاآت وجلنة ال�ستثمار. بالإ�سافة اإلى اللجنة ال�سرعية وامل�سار اليها يف الفقرة 5-3 اأعاله. 

 تضارب المصالح  222

ل مينح النظام الأ�سا�سي لل�سركة اأو اأٍي من اللوائح وال�سيا�سات الداخلية اأية �سالحيات متكن ع�سو جمل�س الإدارة من الت�سويت على عقد اأو عر�س له فيه م�سلحة جوهرية �سواًء 
ب�سفة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، وذلك تنفيذًا للمادة )69( من نظام ال�سركات التي تن�س على اأنه ل يجوز اأن يكون لع�سو جمل�س الإدارة اأية م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة 
يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة اإل مبوافقة من اجلمعية العامة العادية يتم جتديدها كل �سنة، ووفقًا لن�س املادة املذكورة فاإنه يتعني على ع�سو جمل�س الإدارة 
اأن يبلغ جمل�س الإدارة مبا له من م�سالح �سخ�سية يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة، ويف�سح رئي�س جمل�س الإدارة للجمعية العامة عند انعقادها عن التعامالت 
والعقود التي يكون لأٍي من اأع�ساء جمل�س الإدارة م�سلحة �سخ�سية فيها، على اأن يكون الإف�ساح م�سفوعًا بتقرير خا�س من مراقب احل�سابات، ويتم اإثبات هذا التبليغ يف حم�سر 
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اجتماع جمل�س الإدارة ، ول يجوز للع�سو ذي امل�سلحة ال�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي يطرح بهذا ال�ساأن. 

وبناًء على ما �سبق، يلتزم اأع�ساء جمل�س الإدارة مبا يلي:

اللتزام بالعمل طبقًا للمواد )69( و )70( من نظام ال�سركات، واملادة رقم )18( من لئحة حوكمة ال�سركات  .1
عدم الت�سويت على اأي من العقود املربمة مع الأطراف ذات العالقة يف اجتماعات اجلمعية العامة  .2

اللتزام بعدم الدخول يف مناف�سة �سد اأعمال ال�سركة، واأن كافة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل �سوف تتم على اأ�سا�س تناف�سي تطبيقًا لن�س املادة   .3
)70( من نظام ال�سركات.

وقد تعاقدت ال�سركة مع اأطراف ذات عالقة مثل امل�ساهمني واأع�ساء جمل�س الإدارة فيما يتعلق ببيع بع�س منتجات ال�سركة التاأمينية )ف�ساًل راجع الق�سم 15-7-4 »العقود 
والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة« من هذه الن�سرة.(

برنامج أسهم الموظفين  222

ل يوجد لدى ال�سركة يف الوقت احلايل برنامج تخ�سي�س اأ�سهم ملوظفيها، اأو اأي ترتيبات اأخرى ت�سرك املوظفني يف راأ�سمال ال�سركة.

الموظفون والسعودة -222

بلغ عدد موظفي ال�سركة )220( موظف منهم )110( موظف �سعودي و )110( موظف غري �سعودي اأي بن�سبه �سعودة قدرها 50% حتى تاريخ 2014/11/30م وت�سعى ال�سركة 
با�ستمرار اإلى زيادة عدد املوظفني ال�سعوديني العاملني لديها والحتفاظ باملوظفني ال�سعوديني املوؤهلني باعتباره اأحد الأهداف الرئي�سية لإدارة املوارد الب�سرية. هذا مع الإ�سارة 
اإلى اأن ال�سركة مل ت�سهد اأي تغيري جوهري لعدد املوظفني العاملني لديها، وقد تبني اأن ن�سبة الزيادة يف عدد املوظفني مل تتجاوز ن�سبة )13.6%( حيث اأن ال�سركة قد قامت 
بتوظيف 29 موظفًا ما بني العام 2011 وحتى 30 /11/ 2014م. ومن اخلطوات الهامة يف هذا ال�سدد و�سع �سيا�سة ت�سمى »برنامج ال�ستثمار يف املواهب« )TIP(، والتي تهدف 

اإلى زيادة ن�سبة الحتفاظ بال�سعوديني من خالل برامج تدريب طويلة املدى ممولة بالكامل من قبل ال�سركة. 

ال�سركة حتت النطاق  بال�سعودة. وتندرج  التي من �ساأنها حتقيق املتطلبات اخلا�سة  التوظيف والتدريب والتطوير وكافة الإجراءات الأخرى  ال�سركة خطة حمكمة يف  و�ستتبع 
»الخ�سر املرتفع« من برنامج نطاقات لل�سعودة.

جدول رقم )5-17( اأعداد املوظفني ح�سب االإدارات 
كما يف 2013/12/31مكما يف 2012/12/31مكما يف 2011/12/31ماالإدارة

االإجمايلغري �سعودي�سعودياالإجمايلغري �سعودي�سعودياالإجمايلغري �سعودي�سعودي

112112112املراجعة

913222121461016املالية

املوارد الب�سرية 
وال�سوؤون الإدارية

8412606707

022022257تقنية املعلومات

000000101اإدارة املخاطر

382967341953342256تاأمني ال�سيارات

21264713183171724تاأمني غري ال�سيارات

611173131662531مبيعات ال�سركات

961514822352358مبيعات الأفراد

000000426التخطيط والرقابة

اللتزام وال�سئون 
القانونية

314112112

213123202الإدارة العليا

97941917576151106106212املجموع

100%50%50%100%50.34%49.66%100%49.22%50.78%الن�سبة املئوية
امل�سدر: ال�سركة
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جدول رقم )5-18( اأعداد املوظفني ح�سب االإدارات واالأق�سام كما بتاريخ 30 /11/ 2014م
الن�سية االإجمايل غري �سعودي �سعودي االإدارة

%50 2 1 1 املراجعة

%60 25 10 15 املالية

%100 7 0 7 املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية

%50 4 2 2 تقنية املعلومات

%100 1 0 1 اإدارة املخاطر

%59 59 24 35 تاأمني ال�سيارات

%40 20 12 8 تاأمني غري ال�سيارات

%39 31 19 12 مبيعات ال�سركات

%34 53 35 18 مبيعات الأفراد

%67 6 2 4 التخطيط والرقابة

%67 3 1 2 اللتزام وال�سئون القانونية

%56 9 4 5 الإدارة العليا

%50 220 110 110 املجموع
امل�سدر: ال�سركة

اإ�سارة اإلى تعميم املوؤ�س�سة رقم )38639/م ت/1051( وتاريخ 1430/08/03هـ )املوافق 2009/07/25م( ب�ساأن اإلزامية احل�سول على ال�سهادة العامة يف اأ�سا�سيات التاأمني 
 .)IFCE( ستة منهم على �سهادة� )( لبع�س موظفي �سركات التاأمني، تبني اأنه يف العام 2014م تقدم )17( �سبعة ع�سر موظف للح�سول على تلك ال�سهادة وقد ح�سل )6IFCE(

هذا و�سيخ�سع باقي املوظفني املطالبني باحل�سول على هذه ال�سهادة وعددهم )84( اأربعة وثمانون لالمتحان و)36( موظف يخ�سعون حاليًا لدورة تدريبية.

وفقًا لنظام العمل فاإن اأي �سركة يعمل لديها )10( ع�سرة موظفني واأكرث تكون ملزمة باإعداد لئحة عمل داخلية تت�سمن الأحكام الداخلية للعمل يف ال�سركة وقواعد تنظيم العمل. 
ويجب اأخذ موافقة وزارة العمل قبل اعتماد الالئحة. ومبا اأن لدى ال�سركة اأكرث من )10( ع�سرة موظفني فقد مت اإعداد لئحة تنظيم عمل داخلية ومت اعتمادها من قبل وزارة 

العمل مبوجب قرار معايل نائب وزير العمل رقم )3595/1/1( وتاريخ 1434/07/26هـ )املوافق 2013/06/05م(.
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مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج عمليات الشركة. 6

مقدمة 222

ي�ستند الق�سم التايل على البيانات املالية املدققة ل�سركة �سالمة لل�سنوات املالية الثالث املنتهية يف 6 �سفر 1433هـ )املوافق 12/31/ 2011م( و 18 �سفر 1434هـ )املوافق 
12/31 / 2012م( و 28 �سفر 1435هـ )املوافق 12/31/ 2013م( والبيانات املالية املرحلية غري املدققة لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 5 ذي احلجة 1435هـ )املوافق 30 
�سبتمرب 2014م( واملالحظات املتعلقة بها والواردة يف هذه الن�سرة )»البيانات املالية«(، ويجب اأن ُيقراأ بالقرتان معها. وبالن�سبة لل�سنتني املاليتني 2011م و 2012م، فقد مت 
تدقيق البيانات املالية ل�سالمة من قبل اإرن�ست و يونغ والب�سام حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون، اأما عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2013/12/31م، فقد مت تدقيق البيانات املالية 
ل�سالمة من قبل �سركة كي بي ام جي )KPMG(/ الفوزان وال�سدحان، يف حني مت اإعداد البيانات للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف �سبتمرب 2014م من قبل ديلويت اآند تو�س بكر اأبو 

اخلري و�سركاه والب�سام حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون.

يحتوي ق�سم مناق�سة الإدارة وحتليلها للمركز املايل ونتائج العمليات على بيانات م�ستقبلية تنطوي على خماطر واأمور احتمالية غري موؤكدة. وقد تختلف النتائج الفعلية لل�سركة 
ب�سكل جوهري عن تلك التي توحي بها هذه البيانات امل�ستقبلية نتيجة لعدة عوامل كما هو مف�سل اأدناه ويف اأماكن اأخرى من ن�سرة الإ�سدار، وخا�سة حتت الق�سم 2 »عوامل 

املخاطرة« من هذه الن�سرة.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية 222

يقّر اأع�ساء جمل�س الإدارة جمتمعني ومنفردين اأن املعلومات املالية الواردة يف ن�سرة الإ�سدار مقتب�سة دون تغيري جوهري من القوائم املالية املدققة واأن هذه البيانات مت اإعدادها 
على ا�سا�س موحد وفقا للمعايري املحا�سبية الدولية للبيانات املالية.

ويقر اأع�ساء جمل�س الإدارة كذلك باأنه يف 30 /09/ 2014م بلغت اخل�سائر الرتاكمية لل�سركة منذ اإن�سائها 73.021.000 ريال، وهو ما ميثل 73.0% من راأ�سمال ال�سركة. 
بخالف اخل�سائر املرتاكمة يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأنه مل يطراأ اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 12/31/ 2011 او 

ال�سنة املالية املنتهية يف 12/31/ 2012 او ال�سنة املالية املنتهية يف 2013/12/31م اإلى تاريخ هذه الن�سرة.

بخالف ما مت الف�ساح عنه يف الن�سرة يقر اع�ساء جمل�س الدارة باأنه مل يتاأثر الو�سع املايل و التجاري لل�سركة ب�سكل عام من قبل اأي عوامل مو�سمية اأو دورات اقت�سادية اأو 
�سيا�سات حكومية اأو اقت�سادية اأو مالية اأو نقدية اأو �سيا�سية اأو اأي عوامل اأخرى اأثرت اأو ميكن ان توؤثر ب�سكل جوهري خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 12/31/ 2011 اأو ال�سنة 

املالية املنتهية يف 12/31/ 2012 اأو ال�سنة املالية املنتهية يف 12/31/ 2013م اأو اإلى تاريخ هذه الن�سرة، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.

 كما يقر اع�ساء جمل�س الدارة باأنه ل توجد عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي منحته ال�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرًة لتاريخ تقدمي 
طلب الت�سجيل وقبول الإدراج بطرح اأو اإ�سدار اأي اأوراق مالية، مبا يف ذلك اأع�ساء جمل�س الدارة املقرتحني اأو كبار التنفيذيني اأو القائمني بعر�س اأو طرح الأوراق املالية اأو 

اخلرباء.

االتجاهات المستقبلية

يف نهاية عام 2008م، وهو العام الأول لعمل �سالمة، كانت امليزانية العمومية لل�سركة يف و�سع �سلبي من حيث املالءة املالية حيث بلغ �سايف حقوق امللكية 61.6 مليون ريال نتيجة 
لتكبد خ�سارة 38.4 مليون ريال يف الفرتة الأولى من التداول. وحتى الآن، مل تكن اأرباح �سالمة كافية للحد من الو�سع ال�سلبي للميزانية العمومية اأو اخلروج من هذا الو�سع 
وخا�سة مع اخل�سائر الكبرية التي تكبدتها ال�سركة يف عامي 2012 و 2013م و يف 2014/09/30م، بلغت اخل�سائر الرتاكمية لل�سركة منذ اإن�سائها )73.021.000( ثالث و 

�سبعني مليون و واحد و ع�سرين األف ريال �سعودي حتى تاريخ 2014/11/30م والتي متثل ما ن�سبته )73.0%( من راأ�سمال ال�سركة. 

وللتعامل مع تردي املالءة املالية، عني جمل�س اإدارة �سالمة رئي�س تنفيذيا لل�سركة وقام بتعديل ا�سرتاتيجية عملها حتى نهاية 2013 م حمول تركيز العمل من الإيرادات نحو 
الربحية. كما عمد املجل�ص يف هذا االإطار اإلى اتخاذ تدابري اأخرى منها اإعادة النظر يف �سروط الت�سعري ال�سيما خلط التاأمني على املركبات واإلغاء العقود غري املربحة وعالقات 
الو�سطاء غري املنتجة وزيادة عدد الو�سطاء املرخ�ص لهم، مع الرتكيز على قطاع االأفراد )التجزئة( من خالل خف�ص عدد املكاتب الفرعية و زيادة عدد نقاط البيع وحت�سني 
اإجراءات التح�سيل. و مع اأن موؤ�سرات العمليات الت�سغيلية لل�سركة حت�سنت تدريجيا منذ بدء تطبيق ال�سرتاتيجية، وحتول العجز من عمليات التاأمني لديها والذي بلغ 48.6 
مليون ريال يف عام 2013م اإلى فائ�س من عمليات التاأمني مبقدار 2.9 مليون ريال لالأ�سهر الت�سعة الأولى من عام 2014م فاإن جمل�س الإدارة يتوقع اأنها حتتاج اإلى �ست دورات 

ف�سلية كاملة لكي يظهر اأثر التغيريات التي اأدخلت متاما. وتهدف ال�سركة من اإ�سدار حقوق الأولوية اإلى زيادة راأ�س مال �سالمة يف املدى الق�سري.

أسس اإلعداد 222

يتم اإعداد القوائم املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية بالريال ال�سعودي ب�سفتها العملة املعتمدة لأعمال ال�سركة.

املتاحة  وال�ستثمارات   )”FVIS“( ويتم اإعداد القوائم املالية وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدلة با�ستثناء القيمة العادلة من خالل ا�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة
للبيع )»ال�ستثمارات املتاحة للبيع«( والتي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة. كما اأن البيانات املالية متما�سية مع نظام ال�سركات والنظام الداخلي لل�سركة فيما يتعلق باإعداد وتقدمي 

القوائم املالية.

وتقدم ال�سركة بيانات مالية مف�سلة على اأ�سا�س ترتيب البنود من حيث ال�سيولة. ومن املتوقع اأن تعايف وت�ستقر جميع املوجودات واملطلوبات املالية با�ستثناء ال�ستثمارات القائمة 
حتى تاريخ ال�ستحقاق على التوايل خالل اثني ع�سر �سهرا من تاريخ ن�سرها.
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استخدام التقديرات واألحكام 

فيما يلي �سرح لالفرتا�سات الرئي�سية املتعلقة بالعوامل امل�ستقبلية واأهم م�سادر التغري املحتمل يف التقديرات من تاريخ امليزانية العمومية، والتي تنطوي على خماطر ميكن اأن 
تت�سبب يف تعديل جوهري يف املبالغ املقيدة للموجودات واملطلوبات يف العام املايل القادم:

مخصص المطالبات القائمة 

 )IBNR( ت�ستدعي عملية تقدير املبالغ امل�ستحقة حلاملي وثائق التاأمني قدرا كبريا من احلكم التقديري. ويف تاريخ التقرير، ت�ستخرج قيمة املطالبات املتكبدة وغري املعلنة
بخ�سم املطالبات املدفوعة والقائمة )غري امل�سددة( يف تاريخ التقرير من التكلفة النهائية للمطالبة. وتقدر مطالبات التاأمني على املمتلكات عادة بوا�سطة مقدرين م�ستقلني 

للخ�سائر.

العمر اإلنتاجي لألثاث والتجهيزات والمعدات

د هذه التقديرات بعد اأخذ ا�ستخدام املتوقع لهذه الأ�سول اأو  حتدد اإدارة ال�سركة العمر الإنتاجي التقديري لالأثاث والتجهيزات واملعدات لأغرا�س احت�ساب ال�ستهالك. وحتدَّ
حالتها املادية يف احل�سبان. وتقوم ال�سركة مبراجعة القيمة املتبقية والأعمار الإنتاجية �سنويا، ويتم تعديل نفقات ال�ستهالك يف امل�ستقبل عندما ترى ال�سركة اأن العمر الإنتاجي 

يختلف عن التقديرات ال�سابقة.

احتياطي نقص األقساط

تتاأثر التقديرات بدرجة كبرية بعدد من الفرتا�سات املتعلقة بالأحداث والظروف امل�ستقبلية. وهي مبنية على ن�سبة اخل�سارة املتوقعة للفرتة املتبقية من املخاطر بالن�سبة للوثائق 
املكتتبة. واالفرتا�ص الرئي�سي الذي ت�ستخدمه ال�سركة هو اأن اأمناط املطالبات املا�سية م�ستقرة و�سوف ت�ستمر كذلك يف امل�ستقبل. وت�ستند ح�سا�سية احتياطي نق�ص االأق�ساط 
وتاأثريه على �سايف خ�سارة ال�سنة على زيادة بن�سبة 10% يف احتياطي املطالبات القائمة وزيادة بن�سبة 15% يف املطالبات املتكبدة غري معلنة )”IBNR”( )ال�سيناريو 1( وانخفا�س 

بن�سبة 10% يف احتياطي املطالبات القائمة وانخفا�س بن�سبة 15% يف املطالبات املتكبدة غري معلنة )ال�سيناريو 2(.

مخصص انخفاض قيمة األقساط المستحقة

تخ�س�ص �سالمة احتياطيات للمحفظة بناء على تقديرات عمومية �ساملة وا�ستنادا اإلى الو�سع العمري لذمم االأق�ساط املدينة.

إعادة التأمين

اإن �سالمة عر�سة للمنازعات مع معيدي التاأمني واحتمال تخلفهم عن ال�سداد.

تكاليف االستحواذ المؤجلة

اإذا مل تتحقق الفرتا�سات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق التاأمني، فاإن اإطفاء هذه التكاليف عر�سة للتعجيل وهذا ما قد يتطلب �سطب مبالغ اإ�سافية مقابل انخفا�س القيمة.

تصنيف االستثمارات

عند ال�ستحواذ على الأوراق املالية ال�ستثمارية، �سنفت ال�سركة الأوراق املالية ال�ستثمارية يف فئتني هما، ا�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة وال�ستثمارات القائمة حتى 
تاريخ ال�ستحقاق. وتقينِّم �سالمة ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع من خالل حتديد التذبذب العادي يف �سعر ال�سهم والو�سع املالية اجليد لل�سركة امل�ستثمر فيها وال�سناعة واأداء 
القطاع والتغريات يف التكنولوجيا والتدفقات النقدية الت�سغيلية واملالية. وعند التداول يف الأ�سواق الن�سطة، ت�ستند القيمة العادلة لالأدوات املالية على �سعر ال�سوق املعلن. ولكن 
اإذا كان من غري املمكن ا�ستخراج القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املدرجة يف قائمة املركز املايل من الأ�سواق الن�سطة، يتم ا�ستخدام جمموعة متنوعة من الأ�ساليب 

لتحديد القيمة العادلة. واإذا تعذر ا�ستخراج املدخالت لهذه النماذج من بيانات ال�سوق امللحوظة، ي�ستخدم احلكم التقديري لتحديد القيمة العادلة.

انخفاض قيمة االستثمارات في األسهم المتاحة للبيع

تنخف�ص قيمة اأ�سول ا�ستثمارات االأ�سهم املتاحة للبيع عندما يكون هناك هبوط كبري اأو متوا�سل يف القيمة العادلة عن تكلفتها. وهنا تخ�سع عملية حتديد ما اإذا كان االنخفا�ص 
كبريا اأو متوا�سال يف القيمة العادلة للحكم التقديري.

القيم العادلة لألدوات المالية

ت�ستند القيمة العادلة لالأدوات املالية املتداولة يف الأ�سواق الن�سطة يف تاريخ التقرير على �سعر ال�سوق املعلنة.

املعايري الدولية للتقارير املالية وتف�سريات جلنة املعايري الدولية للتقارير املالية لإعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة التي تتبعها ال�سركة 

اأ�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة التالية والتي مل يكن لها تاأثري جوهري على البيانات املالية لل�سركة:

جدول رقم )6-1(: معايري املحا�سبة
ال�سرحاملعيار / التف�سري

تقدمي البيانات املاليةمعيار املحا�سبة 1

التعديالت على الأدوات املالية للمعيار الدويل للتقارير املالية 7: الإف�ساحات )مبا يف ذلك الإف�ساحات ب�ساأن حتويل الأ�سول املالية( املعيار الدويل للتقارير املالية 7

قيا�س القيمة العادلة املعيار الدويل للتقارير املالية 13
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ال�سرحاملعيار / التف�سري

التعديالت على معيار املحا�سبة 19 م�ستحقات املوظفنيمعيار املحا�سبة 19

حت�سينات IASB ال�سنوية على املعايري الدولية 
للتقارير املالية 

• معيار املحا�سبة 1 – تقدمي البيانات املالية: املعلومات املالية املقارنة فوق متطلبات احلد الأدنى وتقدمي البيان الفتتاحي 	
واملالحظات ذات العالقة 

• معيار املحا�سبة 16 – املمتلكات وامل�سانع واملعدات: ت�سنيف املعدات العاملة 	

• معيار املحا�سبة 34: التقارير املالية املرحلية: موجودات ومطلوبات القطاع	

المعايير الجديدة التي صدرت ولم تطبق بعد 

مل تعتمد ال�سركة مبكرا اأي معيار اأو تف�سري اأو تعديل اآخر �سدر لالعتماد املبكر ومل يدخل حيز النفاذ بعد.

ملخص السياسات المحاسبية واالفتراضات الهامة  222

فيما يلي ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف اإعداد البيانات املالية لل�سركة لعام 2013 م:

عقود التأمين

عقود التاأمني هي عقود التي قبلت مبوجبها �سالمة )�سركة التاأمني( خماطر تاأمني جوهرية من طرف اآخر )حملة الوثائق( من خالل املوافقة على تعوي�س حملة الوثائق اإذا 
ن عليه( يوؤثر �سلبا على حملة وثائق التاأمني. وحتدد �سالمة ما اإذا كان لديها خماطر تاأمني جوهرية من خالل تقييم ما اإذا  وقع يف امل�ستقبل حدث ما غري حمدد )احلدث املوؤمَّ
كان احلدث املوؤمن عليه ميكن اأن يوؤدي بها اإلى دفع م�ستحقات اإ�سافية كبرية. وحاملا يتم ت�سنيف العقد على اأنه عقد تاأمني، يبقى عقد التاأمني طوال الفرتة املتبقية من عمره. 
وتنق�سم عقود التاأمني اأ�سا�سا اإلى عقود التاأمني الطبي، عقود التاأمني البحري، عقود التاأمني على املمتلكات واملركبات وعقود التاأمني الهند�سي وعقود التاأمني �سد احلوادث 

وامل�سوؤولية، وهي اأ�سا�سا عقود تاأمني ق�سري الأجل.

النقد وما في حكمه

يتكون بند النقد وما يف حكمه من النقدية يف البنك ويف ال�سندوق وال�ستثمارات القابلة للتحويل ب�سهولة اإلى مبالغ نقدية معروفة والتي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر اأو اأقل من 
تاريخ ال�سراء الأ�سلي.

ذمم األقساط المدينة

تدرج ذمم االأق�ساط املدينة مببلغ الفاتورة االأ�سلية ناق�سا مقدار انخفا�ص القيمة ويتم و�سع خم�س�ص انخفا�ص القيمة عند انعدام احتمال حت�سيل املبلغ الكامل. وت�سطب 
الديون املعدومة عندما يكون هناك احتمال بعدم حت�سيل وا�سرتداد املبلغ.

التكاليف المؤجلة لالستحواذ على وثائق التأمين

يتم تاأجيل التكاليف التي يتم تكبدها نتيجة للدخول يف عقود التاأمني اأو جتديد تلك العقود بحيث تكون هذه التكاليف قابلة لال�سرتداد من الدفعات التي ترد م�ستقبال. ويقيد 
الإطفاء يف قائمة عمليات التاأمني. ويتم اإثبات جميع تكاليف ال�ستحواذ الأخرى كنفقات حال تكبدها.

االستثمارات

�سراء  من  الغر�س  على  الت�سنيفات  هذه  وت�ستند  لل�سركة.  مالية  موجودات  ال�ستحقاق  حتى  قائمة  وا�ستثمارات  للبيع  متاحة  كا�ستثمارات  املقيدة  املالية  ال�ستثمارات  تعترب 
ال�ستثمار.

اال�ستثمارات املتاحة للبيع 

يتم قيا�س ال�ستثمارات املتاحة للبيع عادة بالقيمة العادلة مع اإدراج التغيريات يف قائمة الدخل ال�سامل للم�ساهمني اإلى اأن يتم ا�ستبعاد ال�ستثمار اأو خف�س قيمته. وتعذر حتديد 
القيمة العادلة ب�سكل موثوق، يتم قيا�سها بالتكلفة مطروحا منها مقدار خف�س القيمة.

اال�ستثمارات القائمة حتى تاريخ اال�ستحقاق

تقيد ال�ستثمارات القائمة حتى تاريخ ال�ستحقاق بالتكلفة، وبعد ذلك يتم قيا�سها بالتكلفة املطفاأة مطروحا منها خ�سائر انخفا�س القيمة. ويتم التعديل لإظهار اأي انخفا�س 
دائم يف القيمة ويدرج يف بيان عمليات التاأمني.

األثاث والتجهيزات والمعدات 

يتم قيا�س بند الأثاث والتجهيزات واملعدات بالتكلفة مطروحا منها ال�ستهالك واأي انخفا�س يف القيمة؛ ويتم حتميل ال�ستهالك على اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدى خم�س 
�سنوات بالن�سبة لل�سيارات والأثاث واللوازم وثالث �سنوات بالن�سبة لأجهزة الكمبيوتر واملعدات املكتبية. وبح�سب الإدارة، فاإن ال�سركة توؤكد اأنها مل تغري �سيا�سة ال�ستهالك لديها 
يف الفرتة التاريخية املعنية ول تنوي فعل ذلك م�ستقبال. ويتم ر�سملة امل�سروفات املتكبدة ل�ستبدال اأي جزء من الأثاث والتجهيزات واملعدات ب�سكل منف�سل وت�سطب القيمة 

الدفرتية للبند املعني. ويتم اإثبات اأي ربح اأو خ�سارة يف قائمة عمليات التاأمني.



69

شهرة االسم التجاري

متثل �سهرة ال�سم التجاري املبلغ تدفعه ال�سركة اأو �ستدفعه باأكرث من القيمة العادلة ل�سايف املوجودات واملطلوبات املحددة والتي مت ال�ستحواذ عليها من ال�سركة الإ�سالمية 
العربية للتاأمني ح�سب موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

اختبار كفاية االلتزامات

يف كل تاريخ لتقدمي التقارير، تقوم ال�سركة بتقييم ما اإذا كانت التزامات التاأمني املثبتة كافية اأم ل وذلك با�ستخدام التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية مبقت�سى 
عقود التاأمني. واإذا اأظهر التقييم اأن القيمة الدفرتية للتزامات التاأمني لديها غري كافية يف �سوء التدفقات النقدية امل�ستقبلية التقديرية، فاإن كامل العجز ُيثبت مبا�سرة يف 

قائمة عمليات التاأمني والفائ�ص الرتاكمي، ويتم اإن�ساء خم�س�ص لتغطية العجز يف االأق�ساط.

من جهة اأخرى، فاإن ال�سركة ل تخف�س بند املطلوبات املتعلق باملطالبات غري امل�سددة لأن جميع املطالبات ب�سكل عام يتوقع اأن يتم �سدادها خالل �سنة من تاريخ قائمة املركز 
املايل.

الذمم الدائنة والمستحقات المتراكمة

يتم اإدراج املطلوبات للمبالغ امل�ستحقة الدفع يف امل�ستقبل لأغرا�س اأو خدمات ا�ستلمتها ال�سركة، بغ�س النظر عن اإذا كان املبلغ مت بالفعل ا�ستالم فاتورته من قبل املورد اأو ل.

المخصصات

يتم اإثبات املخ�س�سات اإذا ن�ساأ التزام عن حدث �سابق وكانت تكلفة ت�سوية اللتزام حمتملة وميكن قيا�سها ب�سكل موثوق. ول يتم و�سع خم�س�سات خل�سائر الت�سغيل امل�ستقبلية.

مستحقات نهاية خدمة الموظفين

تقدم ال�سركة مكافاآت نهاية اخلدمة ملوظفيها والتي تقوم على اأ�سا�س الراتب النهائي للموظف وطول مدة اخلدمة والذي يخ�سع ل�ستكمال احلد الأدنى من فرتة اخلدمة. يتم 
اإجراء خم�س�س للمبلغ امل�ستحق مبوجب قانون العمل ال�سعودي و ينطبق على فرتة املوظفني املرتاكمة من اخلدمة. وتكلف امل�ساريف لهذا العام اإلى قائمة عمليات التاأمني.

الزكاة

الزكاة هي �سريبة �سرعية يتم تطبيقها على ال�سركات اململوكة من �سعوديني ومواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي. ومبا اأن امل�ساهمني هم من مواطني ال�سعودية / دول جمل�س 
التعاون اخلليجي، فاإن ال�سركة تخ�سع للزكاة وفقا لنظام الزكاة يف اململكة. وحت�سب الزكاة على �سايف الأموال القابلة للتقييم )»الوعاء الزكوي«( والتي تتاألف عموما من راأ�س 
املال العامل والتمويل طويل الأجل مطروحا منها الأ�سول غري املتداولة القابلة للخ�سم. ووفقا لأنظمة م�سلحة الزكاة والدخل )»م�سلحة الزكاة«(، يقيد خم�س�س الزكاة يف 
قائمة عمليات امل�ساهمني. وحتت�سب الزكاة على وعاء الزكاة اأو �سايف الدخل املعدل، اأيهما اأكرب. ويح�سب خم�س�س الزكاة اإ�سافية امل�ستحقة، اإن وجدت، عند النتهاء من حتديد 

الربط الزكوي عندما يتم حتديد هذه املبالغ ب�سورة نهائية. 

حتت اأنظمة وقوانني ال�سريبة باململكة العربية ال�سعودية، تخ�سع ال�سركة اإلى نظام دخل �سريبي لل�سركات بن�سبة 20% على الدخل الذي ين�سب ل�سركاء غري �سعوديني اأو خليجيني. 
ورغم اأن ال�سركة لديها رخ�سة من الهيئة العامة لال�ستثمار الذي اأ�سدر يف 1426هـ )املوافق عام 2005م(، فاإن باعتقاد ال�سركة باأنه ل يوجد اأي م�ساهم غري �سعودي اأو غري 
خليجي ب�سكل غري مبا�سر بال�سركة منذ امتام عملية الطرح الأويل واإدراج اأ�سهمها، وبذلك فاإنه مل يتم ح�سب اأي خم�س�س يف القوائم املالية ول تقدمي بيان مل�سلحة الزكاة 

والدخل بالن�سبة لأي احت�ساب �سريبي على دخل اأي من امل�ساهمني بال�سركة. وال�سركة ب�سدد تقدمي طلب للهيئة العامة لال�ستثمار لالإلغاء الرتخي�س.

خفض قيمة األصول المالية

يتم اإجراء تقييم يف كل تاريخ مقرر لإعداد التقارير لتحديد اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على اأن الأ�سل املايل ل ميكن خف�س قيمته.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

القابل  الأ�سل  مبلغ  تقدير  تنفيذ  يتم  القيمة،  انخفا�س  على  موؤ�سرات  هناك  كان  واإذا  الأ�سول.  قيمة  خف�س  لزوم  بتقييم  التقارير  لإعداد  مقرر  تاريخ  كل  يف  ال�سركة  تقوم 
لال�سرتداد. ويتم اإثبات خ�سائر انخفا�س القيمة من العمليات امل�ستمرة يف قائمة عمليات التاأمني/ عمليات امل�ساهمني با�ستثناء اأ�سول املمتلكات. وبالن�سبة لالأ�سول الأخرى 
خالف �سهرة ال�سم التجاري، فيتم يف كل تاريخ لإعداد التقارير اإجراء تقييم ملا اإذا كان هناك اأي موؤ�سر على اأن خ�سائر انخفا�س القيمة املقيدة �سابقا مل يعد موجودا اأو قد 

تراجع.

استبعاد األدوات المالية

يتم ا�ستبعاد الأ�سول املالية اإذا كانت حقوق ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�سل قد انتهت اأو قامت ال�سركة بتحويل حقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�سل �
يتم ا�ستبعاد املطلوبات املالية عند الوفاء باللتزام املرتتب على املطلوبات اأو اإلغاء ذلك اللتزام اأو انتهاوؤه �

المطالبات

ت�سمل املطالبات املبالغ الواجبة الدفع ملالكي العقود والأطراف الأخرى. وحتمل تعديالت اخل�سارة ذات ال�سلة، بعد خ�سم قيمة اخلردة وامل�سرتدات الأخرى، على قائمة عمليات 
التاأمني عند تكبدها. وت�سمل املطالبات املبالغ التقديرية التي �سيتوجب دفعها بخ�سو�س املطالبات املقدمة لل�سركة وتلك التي يتم الإعالن عنها يف تاريخ التقرير.

كما ت�سمل املطالبات القائمة التكلفة التقديرية املتكبدة للمطالبات ولكنه مل يتم ت�سديدها يف تاريخ اإعداد التقرير. اإ�سافة اإلى تكاليف معاجلة املطالبات ذات العالقة وتخفي�س 
للقيمة املتوقعة للخردة وامل�سرتدات الأخرى، �سواء مت التبليغ عنها من قبل املوؤمن عليهم اأم ل. وتو�سع خم�س�سات املطالبات املبلغ عنها ولكنها مل ت�سدد كما يف تاريخ التقرير 
على اأ�سا�س تقديرات كل حالة على حدة. وبالإ�سافة اإلى ذلك، يتم الحتفاظ مبخ�س�س ح�سب تقدير الإدارة وخربة ال�سركة ال�سابقة لتغطية تكلفة ت�سوية قيمة املطالبات املتكبدة 

وغري املعلنة )IBNR( مبا فيها تكاليف معاجلة املطالبات ذات العالقة والقيمة املتوقعة للخردة وامل�سرتدات الأخرى يف تاريخ التقرير.
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إعادة التأمين

تتاأثر جميع عمليات التاأمني مبوجب عقود اإعادة التاأمني التفاقي والختياري وزيادة اخل�سارة. وتظهر ذمم املطالبات املدينة من معيدي التاأمني حتت بند »ح�سة معيدي التاأمني 
من املطالبات القائمة« يف قائمة املركز املايل اإلى اأن يتم دفع املطالبة. وبعد الدفع، يتم حتويل املطالبة اإلى بند املبالغ امل�ستحقة من / اإلى �سركات التاأمني، علما باأن ترتيبات 

اإعادة التاأمني امل�سندة ل تعفي ال�سركة من التزاماتها جتاه حملة الوثائق.

قسط إعادة التأمين

يتم اإثبات اأق�ساط اإعادة التاأمني امل�سندة كنفقات عندما ت�سبح واجبة الدفع وحتمل للدخل على مدى مدة وثائق التاأمني التي تخ�سها على اأ�سا�ص الن�سبة والتنا�سب. 

القيد في تاريخ العملية

يتم اإثبات / ا�ستبعاد جميع م�سرتيات ومبيعات الأ�سول املالية يف تاريخ العملية، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه ال�سركة ب�سراء اأو بيع الأ�سول.

إثبات اإليرادات

يقيد اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة ودخل العموالت كدخل على اأ�سا�ص تنا�سبي على مدى مدة وثيقة التاأمني ذات ال�سلة. ويقيد جزء االأرباح امل�ستقبلية كاأق�ساط غري مكت�سبة 
ودخل عمولت غري مكت�سبة ويوؤجل بالتما�سي مع مدة التاأمني ذات ال�سلة، ما عدا جزء ال�سحن البحري الذي ميثل فيه اجلزء غري املكت�سب الأ�سهر الثالثة الأخرية من اإجمايل 

االأق�ساط املكتتبة خالل الفرتة املالية.

عقود اإليجار التشغيلية

ت�سنف عقود الإيجار التي تبقى مبوجبها جميع املخاطر وامل�ستحقات املرتتبة على امللكية تقع على عاتق املوؤجر كعقود اإيجار ت�سغيلية. وتقيد دفعات عقد الإيجار كنفقات يف قائمة 
عمليات التاأمني على اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.

النفقات 

ت�سنف جميع النفقات التي يتم تكبدها كم�ساريف عمومية واإدارية.

العمالت األجنبية

العملة الر�سمية لتعامالت ال�سركة هي الريال ال�سعودي )ريال(. وتقيد املعامالت التي يتم تنفيذها بالعمالت الأجنبية بالريال ال�سعودي وفقا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ 
العملية املعنية.

تقارير قطاعات العمل

القطاع العامل هو قطاع من ال�سركة يعمل يف اأن�سطة جتارية حتقق ال�سركة منها اإيرادات وتتكبد بخ�سو�سه نفقات وتتوفر حوله معلومات مالية م�ستقلة ويتم تقييمه ب�سكل منتظم 
من قبل الرئي�س التنفيذي. اأما قطاعات العمل التابعة ل�سالمة فهي التاأمني الطبي والتاأمني على املركبات وغريها والتي ت�سمل التاأمني على املمتلكات والتاأمني البحري والتاأمني 

الهند�سي والتاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية وفئات اأخرى متنوعة. وتعترب عمليات امل�ساهمني قطاعات غري ت�سغيلية.

استثمارات قائمة الدخل القيمة العادلة

ت�سنف ال�ستثمارات كا�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة )FVIS( اإذا كانت القيمة العادلة لال�ستثمار ميكن قيا�سها ب�سكل موثوق ويكون الت�سنيف بهذه ال�سفة وفقا 
ل�سرتاتيجية ال�سركة املعتمدة. ويتم اإثبات ال�ستثمارات امل�سنفة على اأنها ا�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة مبدئيا بالتكلفة، وهي القيمة العادلة للمبلغ املدفوع. ومن ثم 

يتم لحقا اإعادة قيا�س هذه ال�ستثمارات بالقيمة العادلة مع ت�سجيل جميع التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة عمليات امل�ساهمني وقائمة عمليات التاأمني. 

يتم حتديد القيمة العادلة ل�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة على اأ�سا�س �سايف قيمة اأ�سول ال�سندوق املعني يف نهاية فرتة التقرير. واإذا مل يكن هناك �سوق ن�سطة، يتم 
حتديد القيمة العادلة با�ستخدام اأ�ساليب التقييم الأخرى با�ستثناء الأ�سهم غري املدرجة والتي تقيد بالتكلفة.

المقاصة

يتم اإجراء املقا�سة بني املوجودات واملطلوبات املالية و تدرج بال�سايف يف قائمة املركز املايل فقط اإذا كان هناك حق قانوين قابل للتنفيذ ملقا�سة املبالغ او ت�سييل املوجودات و 
ت�سوية املطلوبات يف اآن واحد.
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جدول رقم )6-2(: امليزانية العمومية
النمو ال�سنوي 

دي�سمرب 2012 اإلى 
دي�سمرب 2013

النمو ال�سنوي 
دي�سمرب 2013 اإلى 

�سبتمرب 2014

�سبتمرب 2014دي�سمرب 2013�سبتمرب 2014دي�سمرب 2013دي�سمرب 2012دي�سمرب 2011العملة: اآالف الرياالت

اأ�سول عمليات التاأمني 

)27.7%()2.2%(43.56037.28936.46526.374النقد وما يف حكمه 

189.6%)48.8%(1030.262. 23.99320.648576ودائع لأجل 

38.9%10.7%39.65034.33937.99852.797ذمم االأق�ساط املدينة، �سايف 

)67.1%()61.5%(124.7501.563. 7.457328ذمم اإعادة تاأمني مدينة، �سايف

126.5%17.4%10.1092.0462.4025.441تكاليف ا�ستحواذ على وثائق التاأمني موؤجلة

م�ساريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة 
اأخرى

4.47711.36310.7839.086)%5.1()%15.7(

-%-%6.7596.7596.7596.759مبلغ م�ستحق من طرف ذي عالقة 

23.5%1.837.4%3.0773.13160.65974.920ا�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة

ح�سة معيد التاأمني من االأق�ساط غري 
املكت�سبة

14.0589.3063.2356.979)%65.2(%115.7

)19.2%(12.6%15.12814.19315.98012.911ح�سة معيد التاأمني من املطالبات القائمة 

14.9%94.8%13.69713.68526.66330.641ا�ستثمارات قائمة حتى تاريخ ال�ستحقاق 

)26.9%()23.4%(6.0294.1723.1972.338الأثاث والتجهيزات ومعدات املكاتب 

غري متوفرغري متوفر475---م�ستحقات عمليات امل�ساهمني

18.9%29.7%187.994169.259219.467260.910جمموع اأ�سول عمليات امل�ساهمني

اأ�سول امل�ساهمني

)18.2%()99.7%(29.37312.7493327النقد وما يف حكمه 

غري متوفرغري متوفر--10.00020.000ودائع لأجل 

208.4%)86.6%(3.26914.4964.84614.946ا�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة

6.8%)18.7%(20.3858.5826.9767.450ا�ستثمارات متاحة للبيع 

م�ساريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة 
اأخرى

7848282138)%83.0(%68.3

)100.0%(0.8%-6.8184.5314.565م�ستحقات من عمليات التاأمني 

)0.2%()0.3%(8.7223.7313.7193.712ا�ستثمارات قائمة حتى تاريخ ال�ستحقاق

0.5%1.1%10.64310.77110.88610.941وديعة نظامية 

غري متوفرغري متوفر----�سهرة ال�سم التجاري 

19.6%)58.7%(96.42975.34231.10737.214جمموع اأ�سول امل�ساهمني 

19.0%2.4%244250.574298.124. 284.423601جمموع الأ�سول 
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النمو ال�سنوي 
دي�سمرب 2011 
اإلى دي�سمرب 

2012

النمو ال�سنوي 
دي�سمرب 2012 
اإلى دي�سمرب 

2013

النمو ال�سنوي 
دي�سمرب 2013 
اإلى �سبتمرب 

2014

�سبتمرب 2014دي�سمرب 2013دي�سمرب 2012�سبتمرب 2014دي�سمرب 2013دي�سمرب 2012دي�سمرب 2011العملة: اآالف الرياالت

مطلوبات عمليات التاأمني والفائ�س

59.0%22.7%)20،8%(102.61181.30299.732158.550اأق�ساط غري مكت�سبة

-%2.539.4%250.8%632215.8335.833احتياطي نق�ص االأق�ساط

107.4%)22.0%()0.7%(1.1821.1741.900916دخل عمولت غري مكت�سبة

)24.6%(53.7%7.2%46.84550.23677.22158.189مطالبات قائمة 

)0.2%()16.6%()7.6%(8.3617.7266.4416.427مطالبات حملة الوثائق

92.6%)40.0%()28.9%(4.8783.4702.0834.011ذمم اإعادة تاأمني دائنة

18.8%29.0%35.5%8.19311.10514.32617.021م�ستحقات دائنة واأخرى

)100.0%(0.8%)33.5%(-6.8184.5314.565م�ستحقات عمليات امل�ساهمني

6.3%)17.7%(7.5%6.0296.4805.3365.672م�ستحقات نهاية اخلدمة للموظفني

19.0%30.2%)10.1%(184.980166.245216.453257.603اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني

الفائ�س املرتاكم من عمليات 
التاأمني

3.0143.0143.0143.307%-%-%9.7

9.7%-%-%3.0143.0143.0143.307اإجمايل فائ�س عمليات التاأمني

اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني 
والفائ�س

187.994169.259219.467260.910)%10.0(%29.7%18.9

غري متوفرغري متوفرغري متوفر املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

غري متوفرغري متوفرغري متوفراملطلوبات

)2.9%(7.7%)22.4%(2.0701.6061.7301.680م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

36.8%)21.1%(24.6%2.2112.7562.1742.974خم�س�س الزكاة

املبلغ امل�ستحق لطرف ذي عالقة، 
وغريه

غري متوفرغري متوفر172.026-212%11.817.6

غري متوفرغري متوفرغري متوفر---7.140�سهرة ال�سم التجاري

غري متوفرغري متوفر-475---م�ستحقات لعمليات التاأمني

36.8%)38.9%()44.2%(11.4386.3883.9045.341اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني

-%-%-%100.000100.000100.000100.000راأ�س املال

23.1%23.7%)65.0%(4.7391.6592.0532.527احتياطي ا�ستثمارات متاحة للبيع

)5.6%(128.9%65.6%)70.654()74.850()32.705()19.748(اخل�سائر املرتاكمة

17.2%)60.5%()18.9%(84.99168.95427.20331.873جمموع حقوق امل�ساهمني

جمموع مطلوبات امل�ساهمني وحقوق 
امللكية

96.42975.34231.10737.214)%21.9()%58.7(%19.6

جمموع املطلوبات والفائ�س وحقوق 
امللكية

284.423244.601250.574298.124)%14.0(%2.4%19.0
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بلغ اإجمايل الأ�سول 298.1 مليون ريال يف �سبتمرب 2014م، باملقارنة مع 250.6 مليون ريال يف دي�سمرب 2013م و 244.6 مليون ريال يف دي�سمرب 2012م. ويعود �سبب الزيادة 
بني دي�سمرب 2012 ودي�سمرب 2013م ب�سكل اأ�سا�سي اإلى الزيادة يف ا�ستثمارات القيمة العادلة بقائمة الدخل وال�ستثمارات القائمة حتى تاريخ ال�ستحقاق نتيجة ارتفاع قيمة هذه 
ال�ستثمارات، وخا�سة املحفظة ال�ستثمارية، وب�سبب ال�ستثمارات التي متت يف �سندوق �سنبلة 3 و�سندوق الراجحي للم�ساربة بال�سلع. وكانت الزيادة يف اإجمايل الأ�سول بن�سبة 
19.0% بني دي�سمرب 2013 و�سبتمرب 2014م نتيجة لزيادة اأخرى يف ا�ستثمارات القيمة العادلة بقائمة الدخل وذمم االأق�ساط املدينة ب�سبب زيادة يف اإجمايل اأق�ساط التاأمني 

املكتتبة، وخا�سة من خط التاأمني على املركبات نتيجة لتغيري يف ا�سرتاتيجية �سالمية الت�سغيلية منذ 2013م.

النقد وما في حكمة

يتكون بند النقد وما يف حكمه اأ�سا�سا من املوجود لدى ال�سركة وكذلك الأموال النقدية املودعة يف ح�سابات م�سرفية خمتلفة لدى خم�سة بنوك )جمموعة �سامبا املالية، البنك 
الأهلي التجاري، م�سرف الراجحي، بنك الإمناء، و�سيتي بنك(. ويتكون بند نقدية امل�ساهمني من ال�ستثمارات يف �سناديق اأ�سواق املال يف دي�سمرب 2011م )15.600.000( 
خم�سة ع�سرة مليون و�ستمائة األف ريال ودي�سمرب 2012م )622.000( �ستمائة واثنان وع�سرون األف ريال وودائع خمتلفة يف اأربعة بنوك بلغت )13.800.000( ثالثة ع�سر 

مليون وثمامنائة األف ريال يف دي�سمرب 2011 و )12.700.000( اثنا ع�سر مليون و�سبعمائة األف ريال يف دي�سمرب 2012. 

وقد بلغ جمموع النقد وما يف حكمه من عمليات التاأمني )26.400.000( �ستة وع�سرين مليون واأربعمائة األف ريال يف �سبتمرب2014م باملقارنة مع )37.300.000( �سبعة 
وثالثني مليون ثالثمائة األف ريال يف دي�سمرب 2012م و )36.500.000( �ستة وثالثني مليون وخم�سمائة األف ريال يف دي�سمرب 2013م وهو ما ميثل بانخفا�س بن�سبة 2.2% ما 

بني 2012م و م2013 و بانخفا�س بن�سبة 27.7% ما بني 2013 و 2014 وذلك ب�سبب ا�ستخدام �سالمة للنقدية لتمويل عملياتها.

جدول رقم )6-3(: االأموال النقدية املودعة لدى البنوك
�سبتمرب 2014دي�سمرب 2013دي�سمرب 2012دي�سمرب 2011العملة: اآالف الرياالت

عمليات التاأمني 

1220446نقد يف ال�سندوق 

43.35936.16536.45020.438نقد يف البنوك 

1891.102115.889�سيكات 

26. 43.56037.28936.465374جمموع النقد وما يف حكمه لعمليات التاأمني 

اأ�سول امل�ساهمني

13.75812.7493327نقد يف البنوك 

---15.615�سناديق �سوق املال 

123327. 29.373371جمموع النقد وما يف حكمه - اأ�سول امل�ساهمني

الودائع ألجل

متثل الودائع لأجل ودائع ق�سرية الأجل باأجل ا�ستحقاق يرتاوح من ثالثة اأ�سهر اإلى �سنة واحدة. وقد انخف�ست ودائع الأجل من عمليات التاأمني بن�سبة 49% من )20.600.000( 
بنك  لدى  الأجل  ودائع  ل�ستحقاق  نتيجة  2013م  دي�سمرب  يف  ريال  األف  و�ستمائة  ماليني  ع�سرة   )10.600.000( اإلى   2012 دي�سمرب  يف  ريال  األف  و�ستمائة  مليون  ع�سرين 
الإمارات وا�ستخدام �سالمة لالأموال النقدية لتمويل خ�سائرها الت�سغيلية. ويف �سبتمرب 2014م، ارتفعت ودائع الأجل مبقدار )20.000.000(ع�سرين مليون ريال نتيجة لقيام 
اإلى  اأ�سول امل�ساهمني من )10.000.000( ع�سرة ماليني ريال يف دي�سمرب 2011م  الودائع لأجل من  املالية. وقد زادت  باإيداع وديعة نقدية الأجل يف �سركة الأهلي  �سالمة 
)20.000.000(ع�سرين مليون ريال يف دي�سمرب 2012م نتيجة لقيام �سالمة باإيداع مبلغ نقدي كودائع لأجل بينما يرجع النخفا�س اإلى ال�سفر يف دي�سمرب 2013م و�سبتمرب 

2014م اإلى ا�ستحقاق ودائع الأجل يف بنك الإمارات.

جدول رقم )6-4(: ودائع امل�ساهمني
�سبتمرب 2014دي�سمرب 2013دي�سمرب 2012دي�سمرب 2011العملة: اآالف الرياالت

عمليات التاأمني 

10.00010.28010.57610.576وديعة مرابحة لدى م�سقط املالية

--10.24310.368وديعة مرابحة لدى بنك الإمارات

---3.750وديعة اإ�سالمية مهيكلة لدى جمموعة �سامبا املالية

20.050---ا�ستثمارات مرابحة NDIA �سركة الأهلي املالية

23.99320.64810.57630.626جمموع الودائع الأجل لعمليات التاأمني

اأ�سول امل�ساهمني

--10.00020.000وديعة مرابحة لدى بنك الإمارات

--10.00020.000اإجمايل ودائع امل�ساهمني طويلة الأجل
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صافي ذمم األقساط المدينة

بلغ اإجمايل ذمم االأق�ساط املدينة من العمالء 76.429.000 ريال يف �سبتمرب 2014م، باملقارنة مع 61.630.000 ريال يف دي�سمرب 2013م و 61.370.000 ريال يف دي�سمرب 
2012م. ويف حني بقي الر�سيد دون تغيري اإلى حد ما من دي�سمرب 2012 اإلى دي�سمرب 2013م مع تغيري كبري نوعا ما يف بنية اأجل اال�ستحقاق لذمم االأق�ساط املدينة املتاأخرة 
ال�سداد اإما لأكرث من 12 �سهرا اأو لأقل من ثالثة اأ�سهر، جاءت زيادة بن�سبة 24.0% بني دي�سمرب 2013 و�سبتمرب 2014 نتيجة لتجديد عقود التاأمني القائمة والدخول يف عقود 

تاأمني جديدة ب�سروط ت�سعري اأف�سل، وخ�سو�سا يف خط التاأمني على املركبات، بف�سل تعديل ا�سرتاتيجية عمل ال�سركة.

متنح ال�سركة عادة حلملة وثائق التاأمني التي ت�سدرها فرتة ائتمان ترتاوح بني ثالث اإلى ت�سعة اأ�سهر ح�سب مبلغ ق�سط التاأمني. وكجزء من ا�سرتاتيجية �سالمة لتحويل الأعمال، 
و�سعت ال�سركة خطط عمل خمتلفة بعد الربع الثالث من عام 2013م لتح�سني عملية التح�سيل.

وقد ت�سمنت ذمم االأق�ساط القائمة منذ اأكرث من 12 �سهرا يف املتو�سط 21.3% من اإجمايل ذمم االأق�ساط املدينة بني دي�سمرب 2011 و�سبتمرب 2014م والتي انخف�ست من 
37.6% يف دي�سمرب 2011م اإلى 14.3% يف �سبتمرب 2014م. وكانت غالبية الذمم املدينة القائمة لأكرث من 12 �سهرا يف �سبتمرب 2014م قائمة منذ الفرتة ال�سابقة لعام 2010م. 
ويف دي�سمرب 2012م، اإعادة �سالمة ت�سنيف بع�س الذمم املدينة القائمة وامل�ستحقة منذ اأكرث من 12 �سهرا اإلى الذمم متنازع عليها وهناك احتياطي يغطي جميع هذه املبالغ 

يف امليزانية العمومية.

جدول رقم )6-5(: ذمم االأق�شاط املدينة
�سبتمرب 2014دي�سمرب 2013دي�سمرب 2012دي�سمرب 2011ن�سبة االحتياطيالعملة: اآالف الرياالت

ذمم االأق�ساط املدينة 

18.65618.54925.66237.470اأقل من 90 يوما

9151717.5753.66210.979 – 180 يوما 

18110.4084.7465.6243.784-270 يوما

2714.0404.8422.682559 – 360 يوما 

23.04911.95910.9388.640اأكرث من 360 يوما 

17.01812.04012.700-ذمم متنازع عليها

61.32461.37061.63076.429جمموع ذمم االأق�ساط املدينة، اإجمايل 

-----%اأقل من 90 يوما

)1.647()549()1.136()776(15%91 – 180 يوما 

)946()1.406()1.186()2،602(25%181-270 يوما

)140()671()1.210()1.010(25%271 – 360 يوما 

)8.204()8.969()6.480()17.287(75%اأكرث من 360 يوما *

)12.700()12040()17018(-100%ذمم متنازع عليها

)23.635()23.632()27.032()21.675(ل ينطبقجمموع الحتياطيات

18.65618.54925.66237.470اأقل من 90 يوما

914.3953.1139.3326.439 – 180 يوما 

1817.8063.5594.2182.838-270 يوما

2713.0303.6312.012419 – 360 يوما 

5.7622.1602.9902.735اأكرث من 360 يوما *

----ذمم متنازع عليها

39.65034.33937.99852.797جمموع ذمم االأق�ساط املدينة، �سايف

صافي ذمم األقساط المدينة

و�سل اإجمايل ذمم اإعادة التاأمني املدينة من العمالء 5.106.000 يف �سبتمرب 2014م، باملقارنة مع 8.293.000 ريال يف دي�سمرب 2013م و 15.398.000 ريال يف دي�سمرب 
و   ،2012 دي�سمرب  يف  ريال   10.565.000( اأملانيا  ري  هانوفر  من  وخا�سة  التاأمني  معيدي  من  م�ستحقة  مطالبات  حت�سيل  اأ�سا�سي  ب�سكل  النخفا�س  هذا  ويرجع  2012م. 
2.209.000 ريال يف دي�سمرب 2013و 367.000 ريال يف �سبتمرب 2014م( ونا�سكو قراوغالن ال�سعودية )1.383.000 ريال يف دي�سمرب 2013م و 131.000 ريال يف �سبتمرب 

2014م( وذلك بالتزامن مع حت�سني اأوجه الق�سور ال�سابقة لدى فريق التح�سيل التابع ل�سالمة كجزء من برنامج حتويل الأعمال الذي بداأ بعد الربع الثالث من عام 2013م.

ويف دي�سمرب 2013م و�سبتمرب 2014م، ت�سمنت ذمم اإعادة التاأمني مبلغ 1.925.000 ريال يخ�س جمموعة ميونيخ ري )607.000 ريال( وجمموعة انرت غلوبال )580.00 
ريال( و�سديد اأ�سو�سيت�س ملتد )480.000 ريال( والتي مت و�سع احتياطي يغطيها بالكامل يف امليزانية العمومية.
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جدول رقم )6-6(: ذمم اعادة التاأمني املدينة
�سبتمرب 2014دي�سمرب 2013دي�سمرب 2012دي�سمرب 2011ن�سبة االحتياطيالعملة: اآالف الرياالت

ذمم االأق�ساط املدينة 

3.2014.4321.609532اأقل من 90 يوما

917837.1402.287116 – 180 يوما 

18139414215301-270 يوما

2712.84113314927 – 360 يوما 

2.2482.4912.1092.204اأكرث من 360 يوما 

1.1881.9251.925–ذمم متنازع عليها

9.46715.3988.2935.106جمموع ذمم االأق�ساط املدينة، اإجمايل 

-----%اأقل من 90 يوما

-----%91 – 180 يوما 

)30()21()1()39(10%181-270 يوما

)3()15()13()284(10%271 – 360 يوما 

)1.653()1.582()1.869()1.686(75%اأكرث من 360 يوما *

)1.925()1.925()1.188(-100%ذمم متنازع عليها

)3.611()3.543()3.071()2.009(ل ينطبقجمموع الحتياطيات

3.2014.4321.609532اأقل من 90 يوما

917837.1402.287116 – 180 يوما 

18135513193271-270 يوما

2712.55712013424 – 360 يوما 

562623527551اأكرث من 360 يوما *

----ذمم متنازع عليها

7.4574.7501.49512.328جمموع ذمم االأق�ساط املدينة، �سايف 

تكاليف االستحواذ على الوثائق المؤجلة

بلغت تكاليف ال�ستحواذ على الوثائق املوؤجلة 5.441.000 ريال يف �سبتمرب 2014 مقابل 2.402.000 ريال يف دي�سمرب 2013م و2.046.000 ريال يف دي�سمرب 2012م. وترجع 
الزيادة يف الر�سيد بني دي�سمرب 2013م اإلى �سبتمرب 2014م اإلى الزيادة العامة يف اأق�ساط التاأمني بالتما�سي مع التغيري يف ا�سرتاتيجية عمل �سالمة بهدف الرتكيز على الربحية 

وقنوات البيع املبا�سر.

جدول رقم )6-7(: تكاليف اال�ستحواذ على الوثائق املوؤجلة
�سبتمرب 2014دي�سمرب 2013دي�سمرب 2012دي�سمرب 2011العملة: اآالف الرياالت

8.2471.0601.6703.974التاأمني على املركبات

----التاأمني الطبي اجلماعي 

1.622658454527التاأمني البحري 

48801412تاأمني احلريق واملمتلكات

8578133353التاأمني الهند�سي 

91149115260املطلوبات/ امل�سوؤوليات 

45921تعوي�سات العمل 

--57احلوادث العامة 

7967اأنواع اأخرى 

10.1092.0462.4025.411املجموع
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المصاريف المدفوعة مقدما والذمم المدينة أخرى

بلغ اإجمايل امل�ساريف املدفوعة مقدما والذمم املدينة الأخرى من عمليات التاأمني 9.086.000 يف �سبتمرب 2014م وهو ما ميثل انخفا�سا بن�سبة 15.7% باملقارنة مع دي�سمرب 
قابل  وقد  البيع.  ونقاط  الفرعية  واملكاتب  الرئي�سي  للمكتب  مقدما  املدفوع  االإيجار  من  اأ�سا�سي  ب�سكل  مقدما  املدفوعة  امل�ساريف  وتتكون  ريال(.   10.783.000( 2013م 
تخفي�سات االإيجار املحققة من خالل تر�سيد �سبكة املكاتب الفرعية لل�سركة زيادة يف عدد اأجهزة نقاط البيع متا�سيا مع زيادة تركيز �سالمة على قطاع االأفراد مما اأدى اإلى 

عدم تغري الر�سيد اإلى حد ما بني دي�سمرب 2012 ودي�سمرب 2013م. ويعزى النخفا�س بني دي�سمرب 2013 و�سبتمرب 2014م اإلى فروق التوقيت بني دفعات الإيجار. 

اأما ال�سبب وراء الزيادة يف الذمم املدينة الأخرى من عمليات التاأمني بني دي�سمرب 2011 ودي�سمرب 2012م فريجع اأ�سا�سا اإلى الذمم املدينة امل�ستحقة من �سركات التاأمني الأخرى 
وم�سرتي ال�سيارات التالفة مثل �سادن اخلليج التي متت ت�سويتها تدريجيا بني دي�سمرب 2012 و�سبتمرب 2014م.

جدول رقم )6-8(: امل�ساريف املدفوعة و الذمم املدينة االأخرى
�سبتمرب 2014دي�سمرب 2013دي�سمرب 2012دي�سمرب 2011العملة: اآالف الرياالت

عمليات التاأمني 
2.1572.4202.4571.994م�ساريف مدفوعة مقدما 

2.3208.9468.32610.783ذمم مدينة اأخرى
4.47711.36310.7839.086جمموع م�ساريف التاأمني املدفوعة مقدما والذمم املدينة الأخرى

عمليات امل�ساهمني
7948282138ذمم مدينة اأخرى 

7948282138جمموع ذمم امل�ساهمني والذمم املدينة الأخرى

المبلغ المستحق من طرف ذي عالقة

بلغ املبلغ امل�ستحق من طرف ذي عالقة 6.759.000 ريال يف كل تاريخ لإعداد التقارير ويتعلق باأر�سدة قدمية عند ال�ستحواذ على ال�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني والتي 
تعترب غري معقولة.

استثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة

ت�سمل ا�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة ال�ستثمارات يف �سناديق ال�ستثمار واملحافظ بالوكالة. وبلغت ا�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة 89.866.000 ريال يف 
�سبتمرب 2014م، باملقارنة مع 65.505.000 ريال يف دي�سمرب 2013م و 17.005.000 ريال يف دي�سمرب 2012م. وترجع الزيادة بني دي�سمرب 2012 ودي�سمرب 2013م اأ�سا�سا 
اإلى ا�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة يف ال�سناديق ال�ستثمارية امل�سرتكة وارتفاع القيمة العادلة للمحفظة ال�ستثمارية اخلا�سة. وقد اأعيد ت�سنيف املحفظة ال�ستثمارية 

اخلا�سة من اأ�سول م�ساهمني اإلى ا�ستثمارات تاأمني تعمل لتغطية اخل�سائر الت�سغيل التي تكبدتها �سالمة يف 2012 و2013م.

با�ستثناء �سندوق بنك الإمناء لالأرا�سي، فاإن جميع ال�سناديق ال�ستثمارية طرحت �سمن طرح خا�س ويتم حتديث معلومات التقييم اخلا�سة بكل منها ب�سكل دوري على موقع 
اجلهة املنظمة، اأي يتم تقدير القيمة ال�سوقية العادلة لهذه ال�سناديق يف تاريخ التقارير املعنية. وبالن�سبة لتقييم �سندوق الإمناء لالأرا�سي، يتم احل�سول على املعلومات من مدير 

ال�سندوق ب�سكل دوري. اأما ال�ستثمارات يف ح�سابات املحافظ ال�ستثمارية فهي تتعلق بال�ستثمارات يف الأوراق املالية املدرجة يف اململكة ويتم تقدير قيمتها ال�سوقية العادلة.

جدول رقم )6-9(: ا�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة
�سبتمرب 2014دي�سمرب 2013دي�سمرب 2012دي�سمرب 2011العملة: اآالف الرياالت

اأ�سول التاأمني الت�سغيلية

-626--�سندوق الأهلي 

13.34814.600--ا�ستثمار يف ح�ساب حمفظة ا�ستثمارية

21.59831.803--�سندوق �سنبلة 3

3.0773.13147.31160.320�سندوق الأول للمرابحة

20.05020.275--�سندوق الراجحي للمرابحة بال�سلع 

3.157---حمفظة التميز للدخل الثابت – م�سقط املالية 

3.0773.13160.65974.920جمموع ا�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة - اأ�سول التاأمني الت�سغيلية

اأ�سول امل�ساهمني

1.6281.8632.4403.229�سندوق الرائد 18

.1.6411.7722.4063229�سندوق الرائد اخلليجي 28

--10.239-ا�ستثمار يف حمفظة ا�ستثمارية خا�سة

8.248---�سندوق الإمناء لالأرا�سي 

3.26913.8744.84614.946اإجمايل ال�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة
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حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

بلغت ح�سة معيدي التاأمني من االأق�ساط غري املكت�سبة 6.979.000 ريال يف �سبتمرب 2014م مقارنة مع 3.235.000 ريال يف دي�سمرب 2013م و 9.306.000 ريال يف دي�سمرب 
2012م. وكان االنخفا�ص يف ح�سة معيدي التاأمني من االأق�ساط غري املكت�سبة بني دي�سمرب 2012 ودي�سمرب 2013م ب�سبب تغيري يف ترتيب اإعادة التاأمني للقطاع الطبي من اتفاق 
ح�سة الربع يف اتفاقية زيادة اخل�سارة )XOL( بينما جاءت الزيادة بني دي�سمرب 2013 و�سبتمرب 2014م من الزيادة يف اإجمايل االأق�ساط املكتتبة خلط التاأمني العام الذي 

حتتاج له �سالمة اإعادة تاأمني.

حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

بلغت ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات القائمة 12.911.000 ريال يف �سبتمرب 2014 مقارنة مع 15.980.000 ريال يف دي�سمرب 2013م و 14.193.000 ريال دي�سمرب 
2012م. ويرجع �سبب التغيريات يف ر�سيد ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات القائمة بني دي�سمرب 2012 ودي�سمرب 2013 و�سبتمرب 2014م اإلى مقدار املطالبات القائمة التي 

كان يوجد لها ترتيبات اإعادة تاأمني والتي كانت مرتفعة وخا�سة يف عام 2013م.

االستثمارات القائمة حتى تاريخ االستحقاق

تتكون ال�ستثمارات القائمة حتى تاريخ ال�ستحقاق من ال�سكوك والودائع امل�سرفية. وقد بلغت هذه ال�ستثمارات 34.353.000 يف �سبتمرب 2014م باملقارنة مع 30.381.000 
الت�سغيلية بني دي�سمرب  التاأمني  تاريخ ال�ستحقاق لأ�سول  القائمة حتى  ريال يف دي�سمرب 2013م و 17.416.000 ريال يف دي�سمرب 2012م. ويرجع �سبب زيادة ال�ستثمارات 
2012 ودي�سمرب 2013 و�سبتمرب 2014م اإلى ا�سرتاتيجية �سالمة ال�ستثمارية، ول �سيما ال�ستثمارات يف �سكوك الهيئة العامة للطريان )GACA(، الإ�سدار الثاين، يف 2013م 
وال�ستثمار يف �سكوك البنك الأهلي التجاري امل�ستوى 2 و�سكوك البنك ال�سعودي لال�ستثمار، الإ�سدار الثاين يف 2014م. ومن املتوقع اأن ت�ستحق يف عام 2019م اأو قبل ذلك، علما 

باأن تواريخ ال�ستحقاق الرئي�سية تتعلق بالإ�سدار الثاين من �سكوك البنك الأهلي التجاري و�سكوك البنك ال�سعودي لال�ستثمار، الإ�سدار الثاين، يف عام 2019م.

جدول رقم )6-10(: اال�ستثمارات القائمة حتى تاريخ اال�ستحقاق )ال�سكوك و الودائع امل�سرفية(
�سبتمرب 2014دي�سمرب 2013دي�سمرب 2012دي�سمرب 2011العملة: اآالف الرياالت

اأ�سول التاأمني الت�سغيلية

7.0007.0007.0007.000�سكوك البنك ال�سعودي الهولندي 

-3.0003.0003.000�سكوك �سركة الكهرباء – الإ�سدار 2 

-3.000--املحفظة التميز للدخل الثابت 

3.6633.641--�سكوك الوكالة املاليزية العاملية 

10.00010.000--�سكوك الهيئة العامة للطريان املدين 2

--3.6973.685�سكوك وكالة العاملية، �سيتي بنك 

5.000---�سكوك البنك الأهلي التجاري الفئة 2 

5.000---�سكوك البنك ال�سعودي لال�ستثمار الفئة 2

13.69713.68523.66330.641جمموع ال�ستثمارات القائمة حتى تاريخ ال�ستحقاق – اأ�سول عمليات التاأمني

اأ�سول امل�ساهمني

DFO 3.7183.712--�سكوك دبي

--3.7423.731�سهادة دبي DFO الإ�سالمية – �سيتي بنك 

---3.000�سكوك تاأجري 

---980�سكوك �سابك الإ�سدار 2

---1.000�سكوك �سركة الكهرباء

8.7223.7313.7183.712اإجمايل ال�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة

االستثمارات المتاحة للبيع

بلغت قيمة ال�ستثمارات املتاحة للبيع 7.450.000 ريال يف �سبتمرب 2014م مقابل 6.976.000 ريال يف دي�سمرب 2013م و 8.582.000 ريال يف دي�سمرب 2012م وهي تتكون 
ب�سكل اأ�سا�سي من ح�سة �سالمة يف �سركة تاأمني خا�سة وم�سروع جنم و�سناديق ا�ستثمارية يتم تقدير قيمتها ال�سوقية العادلة. ويتعلق م�سروع جنم بكيان مت ت�سكيله من قبل 

ائتالف م�سرتك بني �سركات تاأمني يف اململكة وهو م�سوؤول عن معاينة مكان وقوع حوادث الطرق.

ويعزى النخفا�س يف ال�ستثمارات املتاحة للبيع اإلى اإعادة ت�سنيف املحفظة ال�ستثمارية املدرجة كا�ستثمارات متاحة للبيع يف دي�سمرب 2011م ل�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة 
العادلة للم�ساهمني يف دي�سمرب 2012م وا�ستحقاق �سندوق الأول للدخل يف 21 �سبتمرب 2013م.
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جدول رقم )6-11(: اال�ستثمارات املتاحة للبيع
�سبتمرب 2014دي�سمرب 2013دي�سمرب 2012دي�سمرب 2011العملة: اآالف الرياالت

1.9231.9231.9231.923م�سروع جنم

3.9694.4895.05355.27�سندوق �سامبا العقاري 

--2.0622.170�سندوق الأول للدخل 

--12.4318.582ال�ستثمار يف ح�ساب حمفظة ا�ستثمارية

20.3858.5826.9767.450اإجمايل ال�ستثمارات متاحة للبيع

األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية

الديكور  اأ�سا�سي من  ب�سكل  الثابتة  الأ�سول  وتتكون  و�سبتمرب 2014م.  دي�سمرب 2012  �سالمة بني  لدى  املكتبية  واملعدات  والتجهيزات  لالأثاث  الدفرتية  القيمة  انخف�س �سايف 
والت�سميمات الداخلية.

جدول رقم )6-12(: جمموع قيمة االأثاث و التجهيزات و املعدات املكتبية
املركباتالعملة: اآالف الرياالت 

)األف ريال(
االأثاث والتجهيزات 

)األف ريال(
اأجهزة الكمبيوتر 

واملعدات املكتبية )األف 
ريال(

جمموع االأثاث 
والتجهيزات واملعدات 

املكتبية

عمليات التاأمني

التكلفة:

596.9314.55311.543يف دي�سمرب 2011

595.5375.21510.811يف دي�سمرب 2012

595.9985.74411.801يف دي�سمرب 2013

12.298غري متوفرغري متوفرغري متوفريف �سبتمرب 2014

ال�ستهالك املرتاكم:

572.7522.7055.514يف دي�سمرب 2011

592.7243.8566.639يف دي�سمرب 2012

593.7754.7708.604يف دي�سمرب 2013

9.960غري متوفرغري متوفرغري متوفريف �سبتمرب 2014

القيمة الدفرتية:

24.1791.8486.029يف دي�سمرب 2011

2.8131.3594.172-يف دي�سمرب 2012

2.2239743.197-يف دي�سمرب 2013

2.338غري متوفرغري متوفرغري متوفريف �سبتمرب 2014

مستحقات عمليات المساهمين

كان ر�سيد م�ستحقات عمليات امل�ساهمني يف �سبتمرب 2014م �سفرا مقابل 4.565.000 ريال يف دي�سمرب 2013 و 4.531. ريال يف دي�سمرب 2012م. ويعترب line item قيدا 
موازنا يف �سبتمرب 2014 وهناك قيد مقابل يظهر يف ق�سم املطلوبات من امليزانية العمومية حتت بند »م�ستحقات عمليات امل�ساهمني«.

الوديعة النظامية

مبقت�سى متطلبات نظام �سركات التاأمني يف اململكة يجب اإيداع مبلغ يعادل 10% من راأ�س املال املدفوع، اأي 10 ماليني ريال، يف اأحد البنوك التي حددتها موؤ�س�سة النقد العربي 
ال�سعودي. وقد �سجلت �سالمة ربحا بقيمة 9 ماليني ريال والتي مت ت�سجيل ما يعادل 10% مقابل �سايف الربح يف امليزانية العمومية يف �سبتمرب 2014م. و�سوف يتم اإعادة ت�سنيف 

املبلغ اإلى حقوق م�ساهمني يف نهاية العام.
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األقساط غير المكتسبة

بلغ اإجمايل االأق�ساط غري املكت�سبة 158.550.000 ريال يف �سبتمرب 2014م مقابل 99.732.000 يف دي�سمرب 2013م و 81.302.000 ريال يف دي�سمرب 2012م. وترجع الزيادة 
اإلى الزيادة يف اإجمايل االأق�ساط املكتتبة، وخا�سة يف قطاع التاأمني على  اأ�سا�سي  2012 ودي�سمرب 2013 و�سبتمرب 2014 ب�سكل  اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة بني دي�سمرب  يف 

املركبات نتيجة ملراجعة �سروط الت�سعري والرتكيز على قطاع العمالء االأفراد من خالل قنوات البيع املبا�سر.

نقص احتياطي األقساط

بلغ اإجمايل احتياطي نق�ص االأق�ساط 5.833.000 ريال يف �سبتمرب 2014 ودي�سمرب 2013م مقابل 221.000 ريال يف دي�سمرب 2012م. وقد جاءت هذه الزيادة يف احتياطي 
اأق�ساط التاأمني على املركبات والتاأمني الطبي والتاأمني �سد احلريق لي�ست كافية لتغطية املطالبات املتوقعة والنفقات االأخرى ذات  اأن  نق�ص االأق�ساط الأن �سالمة افرت�ست 

العالقة التي تخ�س املدد غري املنتهية لوثائق التاأمني. وقد و�سعت �سالمة خم�س�سا بقيمة 5.833.000 ريال يف دي�سمرب 2013م لتغطية هذا النق�س.

جدول رقم )6-13(: اجمايل احتياطي نق�ص االأق�شاط
�سبتمرب 2014دي�سمرب 2013دي�سمرب 2012دي�سمرب 2011العملة: اآالف الرياالت

--6363التاأمني الهند�سي

1582.6352.635-التاأمني الطبي

746746--التاأمني �سد احلريق

2.3302.330--التاأمني على املركبات

122122--اأنواع اأخرى

632215.8335.833اإجمايل احتياطي نق�ص االأق�ساط

عموالت الدخل الغير مكتسبة

يف �سبتمرب 2014م، �سجلت �سالمة دخل عمولت غري مكت�سب بقيمة 1.899.000 ريال مقابل 916.000 ريال يف دي�سمرب 2013 و 1.174.000 ريال يف دي�سمرب 2012م. وقد 
جاءت هذه الزيادة بني دي�سمرب 2013 و�سبتمرب 2014 ب�سكل رئي�سي نتيجة للزيادة يف اإجمايل االأق�ساط املكتتبة يف خطوط التاأمني �سد احلريق والتاأمني الهند�سي بالتما�سي مع 

ا�سرتاتيجية العمل التي تنتهجها �سالمة.

جدول رقم )6-14(: اجمايل عموالت الدخل الغري مكت�سبة
�سبتمرب 2014دي�سمرب 2013دي�سمرب 2012دي�سمرب 2011العملة: اآالف الرياالت

5394953431.002التاأمني �سد احلريق

33525714266التاأمني البحري

91-1التاأمني على املركبات

302423420821التاأمني الهند�سي

50310املطلوبات/ امل�سوؤوليات

1.1821.1749161.899اإجمايل الدخل غري املكت�سب من العمولت

المطالبات القائمة

املطالبات القائمة هي املطالبات املقدمة من قبل حملة الوثائق ولكن مل يتم التحقق منها والبت فيها بعد. وهي تخ�سع للفح�س والتدقيق قبل اإعادة ت�سنيفها اإلى مطالبات حملة 
الوثائق. وقد بلغت املطالبات القائمة 58.189.000 ريال يف �سبتمرب 2014 مقابل 77.223.000 ريال يف دي�سمرب 2013م و 50.236.000 ريال يف دي�سمرب 2012م. وترجع 
هذه الزيادة يف املطالبات القائمة ب�سكل اأ�سا�سي اإلى الزيادة الكبرية يف املطالبات املقدمة يف 2013م فيما يتعلق بخط التاأمني على املركبات. اأما املطالبات القائمة يف �سبتمرب 

2014م فهي تتما�سى مع الزيادة يف اإجمايل االأق�ساط املكتتبة.

جدول رقم )6-15(: اجمايل املطالبات القائمة
�سبتمرب 2014دي�سمرب 2013دي�سمرب 2012دي�سمرب 2011العملة: اآالف الرياالت

19.51023.53247.07232.623التاأمني على املركبات

17.02813.69710.46216.029التاأمني الطبي

10.30713.00719.6899.537التاأمني العام

46.84550.23677.22358.189اإجمايل املطالبات القائمة
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مطالبات حملة الوثائق

بلغ اإجمايل مطالبات حملة الوثائق 6.427.000 ريال يف �سبتمرب 2014م، باملقارنة مع 6.441.000 ريال يف دي�سمرب 2013 و 7.726.000 ريال يف دي�سمرب 2012م وكانت 
املطالبات الرئي�سية من �سركتي تاأجري واحلمراين )مطالبات متعددة(. ويرجع انخفا�س مطالبات حملة الوثائق اإلى ت�سوية هذه املطالبات يف دي�سمرب 2013م. وترتاوح عملية 
ت�سوية املطالبات لدى �سالمة عموما بني 15 يوما اإلى ثالثة اأ�سهر ح�سب مبلغ املطالبة. وكان ما ن�سبته 50.3% من اإجمايل مطالبات حلملة الوثائق قائما لأكرث من 12 �سهرا 
حيث اأن بع�س هذه املطالبات جاءت خالل فرتة ال�ستحواذ على حمفظة التاأمني يف عام 2010م وبقيت قائمة منذ ذلك احلني. وهناك مطالبات اأخرى مل يتم متابعتها من قبل 

اأ�سحابها من حملة الوثائق وما زالت قائمة دون ت�سوية.

ذمم إعادة التأمين الدائنة

بلغ اإجمايل الذمم الدائنة لإعادة التاأمني 4.011.000 ريال يف �سبتمرب 2014، باملقارنة مع 2.083.000 ريال يف دي�سمرب 2013م و 3.470.000 ريال يف دي�سمرب 2012م 
وذلك بالتما�سي مع الزيادة يف اإجمايل االأق�ساط املكتتبة نتيجة ال�سرتاتيجية العمل اجلديدة.

مصاريف متراكمة و ذمم دائنة

بلغت امل�ستحقات والذمم الدائنة الأخرى لعمليات التاأمني 17.021.000 ريال يف �سبتمرب 2014م مقارنة مببلغ 14.326.000 ريال يف دي�سمرب 2013م ومببلغ 11.100.000 
ريال يف دي�سمرب 2012م. بينما تتعلق امل�ستحقات امل�ستحقة الدفع ب�سكل رئي�سي بامل�سروفات العمومية للمكاتب، فاإن الذمم الدائنة الأخرى ب�سكل رئي�سي تتكون من عمولت 
العمولت  الزيادة يف  اإلى  تعزى  التاأمني  لعمليات  الأخرى  الدائنة  والذمم  امل�ستحقات  الزيادة يف  اإن  وللموردين.  �سالمة  ل�سركة  عائدة  ا�سرتداد  ومطالبات  لو�سطاء  م�ستحقة 

امل�ستحقة للو�سطاء نتيجة زيادة عدد الو�سطاء املرخ�سني ما بني دي�سمرب 2013م و�سبتمرب 2014م.

بلغت امل�ستحقات والذمم الدائنة الأخرى لعمليات التاأمني 1.680.000 ريال يف �سبتمرب 2014م وبقيت ن�سبيًا دون تغيري مقارنة مببلغ 1.730.000 ريال يف دي�سمرب 2013م 
ومببلغ 1.606.000 ريال يف دي�سمرب 2012م.

جدول رقم )6-16(: جمموع امل�ستحقات و الذمم الدائنة االأخرى
�سبتمرب 2014مدي�سمرب 2013م دي�سمرب 2012م دي�سمرب 2011م العملة: اآالف الرياالت

    مطلوبات عمليات التاأمني

13.123 8.139 2.383 2.689 م�سروفات م�ستحقة

3.898 6.187 8.722 5.504 ذمم دائنة اأخرى

17.021 14.326 11.105 8.193 جمموع امل�ستحقات والذمم الدائنة الأخرى - عمليات التاأمني

    عمليات امل�ساهمني

739 844 835 1.428 م�سروفات م�ستحقة

941 886 771 642 ذمم دائنة اأخرى

1.680 1.730 1.606 2.070 جمموع امل�ستحقات والذمم الدائنة الأخرى - عمليات امل�ساهمني

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

متثل مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني املبالغ امل�ستحقة الدفع للموظفني احلاليني بناًء على طول مدة اخلدمة و�سريطة انهاء احلد الأدنى من مدة اخلدمة. وعلى الرغم من 
الزيادة يف اإجمايل عدد املوظفني من 191 موظفًا يف دي�سمرب 2011م اإلى 220 موظفًا يف �سبتمرب 2014م، اإل اأن مكافاأة نهاية اخلدمة انخف�ست خالل ذات الفرتة الآنفة جراء 

ارتفاع معدل اإحالل املوظفني )مبعدل 37% ما بني 2012م اإلى �سبتمرب 2014م( والذي بدوره اأدى اإلى خم�س�س اأ�سغر ملكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني اجلدد.

جدول رقم )6-17(: مكافاأة نهاية خدمة املوظفني
�سبتمرب 2014م دي�سمرب 2013م دي�سمرب 2012م دي�سمرب 2011م العملة: اآالف الرياالت

5.672 5.336 6.480 6.029 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

5.672 5.336 6.480 6.029 جمموع مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
خم�س�س الزكاة

كانت حركة خم�س�س الزكاة خالل ال�سنوات 2011م، 2012م، 2013م، واأول ت�سعة اأ�سهر من 2014م كما يلي:

جدول رقم )6-18(: ر�سيد خم�س�س الزكاة
�سبتمرب 2014م دي�سمرب 2013م دي�سمرب 2012م دي�سمرب 2011مالعملة: اآالف الرياالت

2.174 2.756 2.211 1.773 ر�سيد بداية الفرتة

800 600 1.800 1.800 �سايف الإ�سافات

-)1.182()1.255()1.362(الزكاة املدفوعة

2.974 2.174 2.756 2.211 ر�سيد نهاية الفرتة
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قدمت ال�سركة اإقراراتها الزكوية للفرتة من 16 /05/ 2007م اإلى 12/31/ 2008م ولل�سنوات املنتهية يف 2009/12/31م لغاية 2013م وح�سلت على �سهادات الزكاة من 
م�سلحة الزكاة والدخل )»امل�سلحة«(.

اأ�سدرت امل�سلحة الربط الأولى للفرتة املنتهية يف 2008م وطالبت مبوجبه بالتزام اإ�سايف مقداره 619.000 ريال. كما اأ�سدرت امل�سلحة الربط الأولى لل�سنة 2011م طالبت فيه 
بالتزام اإ�سايف قدره 1.300.000ريال . قدمت ال�سركة اعرتا�سات على الربوط االأولية وهي على ثقة باأن النتيجة �ستكون ل�سالح ال�سركة. مل يتم بعد اإ�سدار الربوط الزكوية 

لل�سنوات املنتهية يف 12/31/ 2009م، 2010م، 2012م، و2013م.

حقوق المساهمين

أ ( رأس المال

يتكون راأ�سمال ال�سركة من 10 مليون �سهم بقيمة 10 ريال لل�سهم الواحد ومقداره 100 مليون ريال.

ب ( احتياطي متاح للبيع

يتعلق الحتياطي املتاح للبيع بالتعديالت على القيمة العادلة امل�سرح عنها بخ�سو�س ال�ستثمارات املتاحة للبيع والعائدة ل�سركة �سالمة. انخفا�س هذا الحتياطي يف دي�سمرب 
2012م يعود ب�سكل رئي�سي اإلى حتويل املحفظة ال�ستثمارية )DPM( اإلى موجودات عمليات التاأمني. حتمل املحفظة قيمة دفرتية مقدارها 12.400.000ريال كما يف دي�سمرب 

2011م.

جدول رقم )6-19(: االحتياطي املتاح للبيع
النمو من �سبتمرب 2014م دي�سمرب 2013م دي�سمرب 2012م دي�سمرب 2011م العملة: اآالف الرياالت

دي�سمرب 2011م 
اإلى دي�سمرب 

2012م

النمو من 
دي�سمرب 2012م 

اإلى دي�سمرب 
2013م

النمو من 
دي�سمرب 2013م 

اإلى �سبتمرب 
2014م

n/aحقوق امل�ساهمني

- %- %- %100.000100.000100.000100.000راأ�س املال

23.1%23.7%)65.0%(4.7391.6592.0532.527احتياطي متاح للبيع

)5.6%(128.9%65.6%)70.654()74.850()32.705()19.748(خ�سائر مرتاكمة

 17.2% )60.5%()18.9%(31.873 27.203 68.954 84.991 جمموع حقوق امل�ساهمني

جمموع مطلوبات وحقوق 
امل�ساهمني

 96.429 75.342 31.107 37.214)%21.9()%58.7( %19.6 

جمموع املطلوبات والفائ�س 
واحلقوق

 284.423 244.601 250.574 298.124)%14.0( %2.4 %19.0 
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عمليات التأمين والفائض المتراكم

جدول رقم )6-20(: عملية التاأمني و الفائ�س املرتاكم
9 اأ�سهر من 2013م2012م2011مالعملة: اآالف الرياالت

2013م
9 اأ�سهر من 

2014م
النمو من 
2011م اإلى 

2012م

النمو من 
2012م اإلى 

2013م

النمو من 
�سبتمرب 

2013م اإلى 
�سبتمرب 

2014م

 49.0%  6.9%  )6.6%(256.835 172.338 218.299 204.258 218.663 اإجمايل االأق�ساط املكتتبة

 19.5%  )52.1%( )29.5%()12.571()10.520()12.016()25.070()35.554(اأق�ساط اإعادة التاأمني املتنازل عنها

 71.5%  15.0%  8.7% )4.909()2.862()3.406()2.962()2.725(اأق�ساط الفائ�ص عن اخل�سارة

 50.6%  15.1%  )2.3%(239.355 158.956 202.877 176.226 180.384 �سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة

التغري يف �سايف اأق�ساط التاأمني غري 
املكت�سبة

)47.983( 16.557)24.501()28.465()55.074()%134.5 )%248.0( %93.5 

 41.2%  )7.5%( 45.6% 184.281 130.491 178.376 192.783 132.401 �سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة

 )7.1%(  )29.6%( 43.4% 2.611 2.812 3.628 5.150 3.591 عمولة م�ستحقة )اإعادة التاأمني(

 40.2%  )8.0%( 45.5% 186.892 133.303 182.004 197.933 135.992 جمموع الإيرادات

 28.8%  )5.4%( 35.2% 172.102 133.584 168.161 177.742 131.490 اإجمايل املطالبات املدفوعة

 )43.1%( )53.1%( )24.9%()6.621()11.629()13.006()27.756()36.973(ح�سة معيدي التاأمني

 35.7%  3.4%  58.7% 165.481 121.955 155.155 149.986 94.517 �سايف املطالبات املدفوعة

التغريات يف �سايف املطالبات املعلقة و
IBNR

)10.754( 4.326 25.198 2.361)15.966()%140.2( %482.5 )%776.2(

 20.3%  16.9%  84.2% 149.515 124.316 180.353 154.312 83.763 �سايف املطالبات املتكبدة

 n/a  %3.451.9 %42.1  -  - 5.612 158  - احتياطي عجز االأق�ساط

 51.2%  )61.2%( 19.7% 5.890 4.144 5.560 14.341 11.977 م�سروفات العمولة

 n/a  )0.1%( )32.3%(5.166 3.416 4.625 4.630 6.838 تكاليف اأخرى

 21.8%  13.1%  69.1% 160.571 131.876 196.150 173.441 102.578 جمموع التكاليف

1.744.5% )157.8%( )26.7%(26.321 1.427 )14.146(24.492 33.414 اإجمايل نتائج عمليات التاأمني

 7.9%  )13.7%( 21.9% )27.371()25.365()36.229()41.982()34.452(م�سروفات عمومية واإدارية

 730.8%  90.0%  )95.7%(108 13 399 210 4.928 اإيرادات اأخرى

 309.9%  7.2%  23.2% 3.882 947 1.349 1.258 1.021 اإيرادات ال�ستثمار

)112.8%( 203.5% )426.2%(2.940 )22.978()48.627()16.022(4.911 فائ�س / )عجز( من عمليات التاأمني

ح�سة امل�ساهمني من فائ�س العجز 
من عمليات 

)4.420( 16.022 48.627 22.978)2.646()%462.5( %203.5 )%111.5(

 n/a  n/a )100.0%(294  -  -  - 491 ح�سة حملة الوثائق من الفائ�س لل�سنة

  - %   - %  19.5% 3.014 3.014 3.014 3.014 2.523 تراكم الفائ�س يف بداية ال�سنة

  - %   - %   - % 3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 تراكم الفائ�س يف نهاية ال�سنة

أقساط التأمين

تاريخيًا، كر�ست �سالمة تركيزًا اأكرب على خطوط اأعمالها يف جمال التاأمني على ال�سيارات والتاأمني الطبي حيث اأن التاأمني على ال�سيارات اأدى اإلى توليد 80.6% من اإجمايل 
اأق�ساط التاأمني يف ال�سنة املالية 2013م و 82.2% من اإجمايل اأق�ساط التاأمني يف الت�سعة اأ�سهر االأولى من ال�سنة 2014م بينما �ساهم التاأمني الطبي يف 17.4% و 4% على التوايل 

من اإجمايل اأق�ساط التاأمني يف ال�سنة املالية 2012م و الت�سعة اأ�سهر الأولى من ال�سنة 2014م.

اإن الزيادة يف اإجمايل اأق�ساط التاأمني مببلغ 14.4 مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م )6.9%( مقارنة بال�سنة املالية 2012م جاء نتيجة الزيادة يف قطاع ال�سيارات مبقدار 
22.2 مليون ريال جراء زيادة منافذ نقاط البيع من جهة و�سروط الت�سعري املعدلة من جهة اأخرى والتي زادت من متو�سط اإجمايل اأق�ساط التاأمني لكل عقد. لقد �ساحب الزيادة 



83

يف قطاع ال�سيارات جزئيًا انخفا�ص يف اإجمايل اأق�ساط التاأمني املتاأتية من القطاع الطبي مبقدار 9.9 مليون ريال حيث اأن ال�سركة ما زالت م�ستمرة يف ا�سرتاتيجيتها القائمة 
على عدم جتديد بوال�ص التاأمني املف�سية للخ�سائر وانخفا�ص يف اإجمايل اأق�ساط التاأمني من القطاع البحري جراء ف�ص العالقة مع عميلني رئي�سيني.

يف نهاية ال�سنة املالية 2013م و�سعت ال�سركة خطط عمل خمتلفة كجزء من ا�سرتاتيجية اأعمالها املعدلة الكلية من اأجل ت�سريع عملية تطوير اأعمالها وزيادة اأرباحها، مع الرتكيز 
على نوعية العمالء ولي�ص عدد العمالء من اأجل ا�ستقطاب عمالء مبالءة اأكرب، مع عدم اال�ستمرار يف العقود غري املحققة للربح والرتكيز على منو اإجمايل اأق�ساط التاأمني عمومًا 
خا�سًة على قنوات البيع املبا�سر. وبالتايل، حقق هذا التوجه ما بني �سبتمرب 2013م و�سبتمرب 2014م زيادة يف اإجمايل اأق�ساط التاأمني مبقدار 84.5 مليون ريال )49%( جراء 

قطاع ال�سيارات والقطاع العام بزيادة 72.2 مليون ريال و 20.2 مليون ريال على التوايل.

تعزى الزيادة يف قطاع ال�سيارات ب�سكل رئي�سي اإلى جناح �سركة ال�سالمة يف اإعادة التفاو�ص حول �سروط الت�سعري مع عمليها الرئي�سي - تاأجري لل�سيارات - يف الربع الثالث من 
ال�سنة 2013م اأدت اإلى تعديل عام على اأ�سعار اأق�ساط التاأمني، وتعزى اأي�سًا اإلى تبني �سيا�سة ت�سعري تاأخذ املخاطر يف االعتبار وفتح منافذ نقاط بيع اإ�سافية. اإن الزيادة يف 
اأعمال ال�سركة ب�سكل عام جاء نتيجة جناح خطة العمل والتي ت�سمنت تدريب املندوبني مع توطيد العالقة مع الو�سطاء والوكالء. وا�سل القطاع الطبي النخفا�س مبقدار 7.9 

مليون ريال يف ظل ا�سرتاتيجية ا�ستبعاد العقود غري املربحة والتي بداأ العمل بها يف ال�سنة املالية 2012م.

جدول رقم )6-21(: اجمايل اأق�شاط التاأمني
9 اأ�سهر من 2014م9 اأ�سهر من 2013م2013م2012م2011مالعملة: اآالف الرياالت

140.511153.608175.855139.016211.206ال�سيارات

7.6857.3586.9886.5007.021التاأمني �سد احلرائق واملمتلكات

2.9173.9725.5614.7306.796امل�ساريع الهند�سية

5.8022.1102.3231.894756القطاع البحري

435528599570711قطاع اللتزامات

1.343--101117تعوي�س العاملني

1.0091.0931.4151.35418.656احلوادث

60.20435.47225.55818.27510.347التاأمني الطبي

218.664204.259218.299172.338256.835جمموع االأق�ساط

52.672102.61181.30281.30299.732اإجمايل االحتياطي االفتتاحي الأق�ساط التاأمني غري املحققة 

)158.550()105.312()99.732()81.302()102.611(اإجمايل االحتياطي اخلتامي الأق�ساط التاأمني غري املحققة 

168.725225.567199.869148.328198.017اإجمايل االأق�ساط املحققة

حصة إعادة التأمين من إجمالي أقساط التأمين

اأق�ساط التاأمني ال�سادرة من �سركة �سالمة اإلى �سركات اإعادة التاأمني انخف�ست ما بني ال�سنة املالية 2012م وال�سنة املالية 2013م ب�سبب انخفا�س العائد من القطاع الطبي 
والذي كان ميثل عرب تاريخ طويل القطاع االأعلى الإعادة التاأمني وب�سبب تعديل اتفاقيات اإعادة التاأمني لقطاع التاأمني الطبي من واقع ح�سة ربعية اإلى ح�سة قائمة على اأق�ساط 
الفائ�س عن اخل�سارة. والزيادة التي حتققت ما بني �سبتمرب 2013م و�سبتمرب 2014م تعزى ب�سكل رئي�سي اإلى ا�سرتاتيجية ال�سركة يف زيادة �سبكة قنوات البيع املبا�سر وحتديدًا 

نقاط البيع والو�سطاء املرخ�سني، مما اأدى اإلى زيادة اأق�ساط التاأمني من قطاعات االأعمال املختلفة والتي متثل االآن احل�سة االأعلى من اإعادة التاأمني.

اإن حت�سي�ص اإعادة التاأمني - القائم على اأق�ساط الفائ�ص عن اخل�سارة - كن�سبة من االأق�ساط العائدة ل�سركات اإعادة التاأمني زاد من 7.1% يف ال�سنة املالية 2011م اإلى %28.1 
يف �سبتمرب 2014م. لقد جرى االتفاق على �سروط اإعادة التاأمني وفقًا للفائ�ص عن اخل�سارة قبل بداية ال�سنة بناًء على اأهداف اإجمايل اأق�ساط التاأمني ون�سبة اال�ستبقاء االأدنى. 
ومعظم القطاعات التي تغطيها �سالمة معاد التاأمني عليها ب�سكل رئي�سي على اأ�سا�س الفائ�س عن اخل�سارة. وتراوحت ن�سبة الفائ�س عن اخل�سارة املرحلة اإلى �سركات اإعادة 
التاأمني ما بني 70% اإلى 107.9% ما بني ال�سنة املالية 2011م و�سبتمرب 2014م. وهذا يعزى اإلى عدم قدرة القطاع العام على حتقيق اأهداف البيع التي جرى التفاق ب�ساأنها 
والذي اأدى اإلى دفع اال�ستبقاء االأدنى. واال�ستبقاء االأدنى كان يعترب عاليًا مقارنة باإجمايل اأق�ساط التاأمني مما اأدى اإلى زيادة االأق�ساط القائمة على اأ�سا�ص الفائ�ص عن اخل�سارة 

ما بني ال�سنة املالية 2011م و�سبتمرب 2014م.

جدول رقم )6-22(: اجمايل اأق�شاط اعادة التاأمني
9 اأ�سهر من 2014م9 اأ�سهر من 2013م 2013م 2012م 2011م العملة: اآالف الرياالت

اإعادة تاأمني على اأ�سا�س الن�سبة

7878117-19ال�سيارات

6.1235.9935.4195.0096.034التاأمني �سد احلرائق واملمتلكات

2.4033.2154.2843.5945.606امل�ساريع الهند�سية

3.7571.6361.7751.383644القطاع البحري

294198175175169قطاع اللتزامات
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9 اأ�سهر من 2014م9 اأ�سهر من 2013م 2013م 2012م 2011م العملة: اآالف الرياالت

-----تعوي�س العاملني

-----احلوادث

-22.95914.028284281التاأمني الطبي

35.55525.07112.01610.52012.571جمموع اأق�ساط اإعادة التاأمني 

اإجمايل االحتياطي االفتتاحي الأق�ساط اإعادة التاأمني غري 
املحققة 

)12.102()14.058()9.305()9.305()3.235(

14.0589.3053.2354.8506.979اإجمايل االحتياطي اخلتامي الأق�ساط اإعادة التاأمني غري املحققة 

33.59929.82318.08614.9758.827جمموع ح�سة اإعادة التاأمني من اإجمايل االأق�ساط

اإعادة تاأمني على اأ�سا�س الفائ�س عن اخل�سارة

1.1802.0232.2221.8843.054ال�سيارات

242257365245596التاأمني �سد احلرائق واملمتلكات

242214215160183امل�ساريع الهند�سية

1.060417109107149القطاع البحري

-----قطاع اللتزامات

-----تعوي�س العاملني

501047778-احلوادث

390390848--التاأمني الطبي

2.7242.9623.4062.8634.909جمموع اأق�ساط اإعادة التاأمني على اأ�سا�ص الفائ�ص عن اخل�سارة

عموالت إعادة التأمين

تتعلق عمولة اإعادة التاأمني امل�ستلمة بالعموالت التي جرى ا�ستالمها من اأجل اإيداع اإجمايل اأق�ساط التاأمني لدى �سركات معينة الإعادة التاأمني ويتم اطفاوؤها على مدى الدورة 
 Marsh Reinsurance Brokers and Hannover( احلياتية لبولي�سة التاأمني. مت ا�ستالم ن�سبة عالية من العمولة من مار�س ري ان�سورن�س بروكرز وهانوفر اآر ئي جريمني
RE GermanyMarsh Reinsurance Brokers and Hannover RE Germany( ما بني ال�سنة املالية 2011م و�سبتمرب 2014م. لقد تاأثرت الإيرادات من العمولت يف ال�سنة 

املالية 2012م باتفاقية امل�ساركة يف الربح املربمة مع �سركات اإعادة التاأمني يف ال�سنوات ال�سابقة )2009م اإلى 2010م(. اإن الزيادة ما بني �سبتمرب 2013م و �سبتمرب 2014م 
تعزى ب�سكل رئي�سي اإلى الزيادة يف اأق�ساط التاأمني ب�سكل عام. وتتعلق معظم عموالت اإعادة التاأمني امل�ستلمة بقطاعات اأعمال ال�سركة عمومًا وحتديدًا جمال التاأمني على امل�ساريع 

الهند�سية و�سد احلريق والتاأمني على املمتلكات.

جدول رقم )6-23(: عموالت اعادة التاأمني
9 اأ�سهر من 2014م9 اأ�سهر من 2013م 2013م 2012م 2011م العملة: اآالف الرياالت

181818-3ال�سيارات

1.6691.3971.3211.1921.846التاأمني �سد احلرائق واملمتلكات

7539611.3361.1171.407امل�ساريع الهند�سية

1.123608663564293القطاع البحري

5832323230قطاع اللتزامات

-----تعوي�س العاملني

-----احلوادث

---2.146-التاأمني الطبي

امل�ستلمة 3.6055.1433.3692.9233.594جمموع اأق�ساط اإعادة التاأمني 

1.1701.1821.1741.174916اإجمايل االحتياطي اخلتامي الأق�ساط اإعادة التاأمني غري املحققة 

)1.899()1.285()916()1.174()1.182(اإجمايل االأق�ساط املحققة 

3.5935.1503.6272.8122.611جمموع عمولت اإعادة التاأمني
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إجمالي المطالبات المدفوعة

و 48.9% من  املطالبات ومبتو�سط %53.8  الأكرب من  الن�سبة  ا�ستحوذت على  التي  تاأجري  ال�سيارات مع �سركة  التاأمني على  اإلى  املطالبات لدى �سركة �سالمة  اإجمايل  يعزى 
مطالبات ال�سيارات وجمموع املطالبات على التوايل. لقد �سجلت اأعمال التاأمني الطبي اأعلى ن�سبة خ�سارة مبتو�سط 116.2% خالل ال�سنة املالية 2011م والت�سعة الأ�سهر الأولى 

من 2014م وذلك ب�سبب التاآكل اجلوهري لالأ�سعار لدى �سالمة نتيجة املناف�سة احلادة يف قطاع التاأمني الطبي.

جدول رقم )6-24(: اجمايل املطالبات املدفوعة للتاأمني على ال�سيارات
9 اأ�سهر من 2014م 9 اأ�سهر من 2013م 2013م 2012م 2011م العملة: اآالف الرياالت

149.046 106.175 135.561 80.700122.430 ال�سيارات

7.101 696 1.071 396 1.528 التاأمني �سد احلرائق واملمتلكات

261 174 333 301 881 امل�ساريع الهند�سية

340 998 991 633 13.190 القطاع البحري

14 50 50  -  - قطاع اللتزامات

 -  -  -  - تعوي�س العاملني

42 2.439 2.504 574 122 احلوادث

15.298 23.052 27.651 53.40 35.068 التاأمني الطبي

172.102 133.584 168.161 131.490177.742 اإجمايل املطالبات املدفوعة

)42.229()26.525()26.525()29.958()44.244(ح�ساب املطالبات الفتتاحي

)31.971()23.711()23.711()16.887()24.854(اخل�سائر املتكبدة الفتتاحية

22.953 33.124 42.229 26.525 29.958 ح�ساب املطالبات اخلتامي

33.810 24.495 23.71134.992 16.887 اخل�سائر املتكبدة اخلتامية

154.663 140.966 109.236181.133195.146 اإجمايل املطالبات املتكبدة

حصة شركات إعادة التأمين من إجمالي المطالبات

انخف�ست ح�سة �سركات اإعادة التاأمني من اإجمايل املطالبات من 26.820 األف ريال يف ال�سنة املالية 2012م اإلى 11.771 األف ريال يف ال�سنة املالية 2013م وبلغت 5.149 األف 
ريال يف الت�سعة اأ�سهر الأولى من 2014م. يعزى النخفا�س يف ح�سة اإجمايل املطالبات ل�سركات اإعادة التاأمني اإلى النخفا�س يف املطالبات يف ح�سة اإعادة التاأمني.

مصروفات العموالت

االنخفا�ص يف م�سروف  يعزى  التاأمني.  لبولي�سة  الدورة احلياتية  وتطفاأ على مدى  البيع  ونقاط  واملندوبني  والو�سطاء  للوكالء  املدفوعة  بالعموالت  العموالت  يتعلق م�سروف 
العمولت من ال�سنة املالية 2012م اإلى ال�سنة املالية 2013م ب�سكل رئي�سي اإلى انخفا�ص العموالت املدفوعة للوكالء ب�سبب زيادة منافذ نقاط البيع الأعمال التاأمني على ال�سيارات 
والتاأمني الطبي من 12 منفذ يف ال�سنة املالية 2012م اإلى 34 منفذا يف 2013م والتي تتمتع بعمولت اأقل مقارنًة بعمولت الوكيل اأو الو�سيط. النخفا�س يف العمولت املدفوعة 
ما بني الت�سعة اأ�سهر الأولى من 2013م و بني الت�سعة اأ�سهر الأولى من 2014م جاء ب�سبب قيام �سركة �سالمة بتغيري ا�سرتاتيجيتها للتوزيع اجتاه مزيد من قنوات البيع املبا�سر 
من خالل زيادة اإ�سافية يف منافذ نقاط البيع لت�سل اإلى 46 منفذا يف الت�سعة اأ�سهر الأولى من 2014م وهذا اأدى اإلى زيادة اإجمايل اأق�ساط التاأمني وزيادة يف اأق�ساط التاأمني 
الواردة عن طريق الو�سطاء والوكالء املرخ�سني. ويف النتيجة، اأدت الزيادة يف اإجمايل اأق�ساط البيع اإلى حتقيق زيادة يف م�سروف العموالت املدفوعة كعموالت عن نقاط البيع 

وعمولت للوكالء والو�سطاء.

جدول رقم )6-25(: م�سروفات العموالت
9 اأ�سهر من 2014م 9 اأ�سهر من 2013م 2013م 2012م 2011م العملة: اآالف الرياالت

6.355 3.096 3.823 3.774 15.153 ال�سيارات

709 486 515 317 383 التاأمني �سد احلرائق واملمتلكات

400 324 378 345 264 امل�ساريع الهند�سية

48 91 95 170 375 القطاع البحري

56 48 48 41 40 قطاع اللتزامات

20  -  - 13 16 تعوي�س العاملني

576 18 21 15 19 احلوادث

764 597 1.036 1.601 3.770 التاأمني الطبي

8.929 4.659 5.915 6.276 20.019 جمموع العمولت املدفوعة
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9 اأ�سهر من 2014م 9 اأ�سهر من 2013م 2013م 2012م 2011م العملة: اآالف الرياالت

2.402 2.046 2.046 10.109 2.067 العمولت الفتتاحية املوؤجلة

)5.441()2.561()2.402()2.044()10.109(العمولت اخلتامية املوؤجلة

5.890 4.144 5.560 14.341 11.977 جمموع م�سروف العمولت

تكاليف التأمين األخرى ذات العالقة

تتكون التكاليف ب�سكل رئي�سي من تكاليف الإ�سراف العائدة ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )»موؤ�س�سة النقد«( واأتعاب الإدارة العائدة لطرف ثالث. يتم دفع تكاليف الإ�سراف 
ملوؤ�س�سة النقد بواقع 0.5% من اإجمايل اأق�ساط التاأمني �سنويًا اإ�سافًة اإلى 1% من جمموع اأق�ساط التاأمني الطبي التي تدفع اإلى )CCHI(. اأمام اأتعاب الإدارة التي تدفع لطرف 
ثالث فقد جرى دفعها ل�سركة جلوب ميد )GlobeMed TPA( وامل�ستخدمة يف اأعمال التاأمني الطبي ل�سركة �سالمة. مت دفع اأتعاب ل�سركة جنم نظري تقدمي خدمات التفتي�س 
على حوادث الطرق، بينما التكاليف التحفيزية للفروع تتعلق باحلوافز املالية التي منحت للمندوبني ومكاتب الفروع نظري حتقيق الأهداف املحددة مثل ا�سرتداد املطالبات اأو 

حتقيق مبيعات م�ستهدفة.

مصروفات عمومية وإدارية

معظم امل�سروفات العمومية واالإدارية متعلقة برواتب املوظفني واإيجار املكاتب. والنقاط الرئي�سية هي كما يلي:

اأ�سا�سي وبدل �سكن وبدل نقل. ومتثل الرواتب ما معدله 50% من امل�سروفات العمومية  � يت�سمن كل عقد من عقود املوظفني على راتب اإجمايل يتكون من راتب 
والإدارية ما بني ال�سنة املالية 2011م والت�سعة اأ�سهر الأولى من 2014م بينما معدل الراتب لكل موظف بعد ال�سنة املالية 2012م انخف�س نتيجة اإحالل موظفني 
باآخرين جدد اأقل تكلفة. بلغ متو�سط عدد املوظفني العاملني لدى �سركة �سالمة 175، 171، 182، و 216 خالل ال�سنة املالية 2011م، 2012م، 2013م، و الت�سعة 

اأ�سهر الأولى من 2014م على التوايل.
تت�سمن اإيجارات املكاتب ب�سكل رئي�سي اإيجار مكاتب املركز الرئي�سي لل�سركة وفرع جدة وفرع العليا يف الريا�ص ومركز املطالبات يف جدة ونقاط البيع. �
تتعلق م�سروفات اإجازات املوظفني بال�سرف النقدي املمنوح للموظفني يف نهاية ال�سنة. انخف�ست امل�سروفات املتعلقة باإجازات املوظفني بن�سبة 26.8% م بني  �

ال�سنة املالية 2011م والت�سعة اأ�سهر الأولى من 2014م حيث اأن الإدارة اتخذت تدابري كان من �ساأنها ت�سجيع املوظفني على اأخذ اإجازاتهم عو�سًا عن البدل النقدي. 
كما اأنه واعتبارًا من يناير 2014م اتخذت ال�سركة قرارًا حددت فيه ال�سقف الأق�سى لرتحيل اأيام من الإجازة لل�سنة الالحقة وهذا اأدى اإلى تخفي�س م�سروف 

اإجازات املوظفني اي�سًا.

جدول رقم )6-26(: تكاليف التاأمني االأخرى ذات العالقة
9 اأ�سهر من 2014م 9 اأ�سهر من 2013م 2013م 2012م 2011م العملة: اآالف الرياالت

)10.631()9.037()12.264()12.899()12.958(الراتب الأ�سا�سي

)2.645()2.247()3.038()3.165()3.147(بدل ال�سكن

)2.660()2.556()3.390()3.266()2.659(اإيجار املكاتب

)1.277()1.101()1.623()1.537()1.386(تاأمني طبي

)965()852()1.148()1.224()1.204(بدل موا�سالت

)847()576()1.275()975()1.145(مكافاأة نهاية اخلدمة

)254()25()1.275()124()1.054(مكافاآت مالية )بون�س(

)307()674()855()951()1.044(اإجازات

)857()327()1.105()1.079()870(م�سروفات تقنية املعلومات

)6.928()6.858()8.768()9.841()8.986(اأخرى

)27.371()24.252()34.741()35.060()34.452(جمموع امل�سروفات العمومية والإدارية

الديون المشكوك في تحصيلها

تتعلق م�سروفات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها من احلركة على خم�س�س الذمم املدينة املتعلقة بالتاأمني والعائدة ل�سركة �سالمة والذمم املدينة املتعلقة باإعادة التاأمني.

إيرادات االستثمار )حملة البوالص(

تاأتي اإيرادات ال�ستثمار من عمليات التاأمني من ا�ستثمارات �سركة �سالمة يف الأدوات ال�ستثمارية املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة مثل ال�سكوك وال�سناديق والودائع. بلغت اإيرادات 
ال�ستثمار .3.882.000 ريال يف الت�سعة اأ�سهر الأولى من 2014م مقارنة مببلغ 947.000 ريال يف الت�سعة اأ�سهر الأولى من 2013م. وبقيت اإيرادات ال�ستثمار ثابتة مب�ستوى 
عادل ما بني ال�سنة املالية 2011م )1.021.000 ريال( و ال�سنة املالية 2013م )1.349.000 ريال( مبتو�سط عائد على ال�ستثمارات مقداره 2.9%. جاءت الزيادة يف اإيرادات 
اإلى  ا�ستثمارات م�ساهمني  ال�ستثمارية )DPM( من  اإعادة ت�سنيف املحفظة  نتيجة  الأولى من 2013م  اأ�سهر  بالت�سعة  الأولى من 2014م مقارنة  اأ�سهر  الت�سعة  ال�ستثمار يف 

ا�ستثمارات حملة بوال�س لتغطية اخل�سائر الت�سغيلية ل�سركة �سالمة وال�ستهالك ذي العالقة بال�ستثمارات املحتفظ بها يف املحفظة.
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جدول رقم )6-27(: الديون امل�سكوك يف حت�سيلها
9 اأ�سهر من 2014م 9 اأ�سهر من 2013م 2013م 2012م 2011م العملة: اآالف الرياالت

625 323 511 423 283 �سكوك

617 238 333 423 534 �سناديق

389 385 505 412 204 ودائع بنكية

)DPM( 2.252  -  -  -  - حمفظة ا�ستثمارية

3.882 947 1.349 1.258 1.021 جمموع اإيرادات ال�ستثمار )حملة البوال�س(

اإليرادات األخرى

اإلى الإيرادات املتنوعة واخل�سارة من بيع اأ�سول يف ال�سنة املالية 2011م. بلغت الإيرادات الأخرى 3.200.000 ريال يف 2011 تتعلق  تعزى الإيرادات الأخرى ب�سكل رئي�سي 
مب�ساريف م�ستحقة ل�سركة باري�س ري )1.000.000 ريال( و ال�سركة العربية خلدمات الت�سويق )852.000( ريال يف الدخل هي نتيجة تنفيذ متارين مطابقة مت تنفيذها بني 
�سجالت �سركة �سالمة وباري�س ودفاتر خدمات الت�سويق . وكذلك قامت �سركة �سالمة بنقل اثنني من فروعها الى مدينتي جدة والريا�س حيث مت �سطب ما فيها من التجهيزات 
والديكورات التي تعود الى الفروع القدمية ويف ال�سهر التا�سع من �سنة 2014م تتكون اليرادات الخرى من الدخل من �سندوق تنمية املوارد الب�سرية والتي هي مبثابة الهيئة 
احلكومية التي ت�سجع وحتفز ال�سعودة . اأبرمت �سركة �سالمة عقد مع �سندوق تنمية املوارد الب�سرية يف �سهر يناير 2014م . ي�سدد �سندوق تنمية املوارد الب�سرية 50% لل�سركات 

امل�سجلة لدى ال�سندوق 50% من الراتب ال�سهري للموظف ال�سعودي اجلديد مببلغ اجمايل 2.000 ريال يف ال�سهر لل�سنتني الوليتني من التوظيف.

جدول رقم )6-28(: االإيرادات املتنوعة
الت�سعة ا�سهر االولى ال�سنة املالية 2013 ال�سنة املالية 2012م ال�سنة املالية2011مالعملة: اآالف الرياالت

من 2013 
الت�سعة ا�سهر االولى 

من 2014 

16 13 399 929 3.245 ايرادات متنوعة

3  -  - )1.223( - ايرادات من بيع موجودات

90  -  -  -  - ايرادات من �سندوق تنمية املوارد الب�سرية

39913108)294(3.245املجموع

معالجة عمليات المساهمين 222

جدول رقم )6-29(: معاجلة عمليات امل�ساهمني
ال�سنة العملة: اآالف الرياالت

املالية2011
ال�سنة املالية 

 2012
ال�سنة املالية 

 2013
الت�سعة ا�سهر 
االولى من 

 2013

الت�سعة 
ا�سهر 

االولى من 
2014م 

النمو من 
2011الى 2012 

النمو من 
2012الى 2013 

النمو يف الت�سعة 
ا�سهر االولى 
من 2013 الى 
الت�سعة ا�سهر 
االولى من 

 2014

ح�سة امل�ساهمني يف الفائ�س 
من عمليات التامني

 4.422)16.021()48.626()22.978( 2.646)%462.3 (  %203.5 )%111.5(

 )51.9%( 325.1%  210.2% 2.841 5.908 7.064 1.662 536 دخل ال�ستثمار

ارباح من اأوراق مالية متاحة 
للبيع

   171 170  n/a  n/a )%100.0(

ارباح حمققة من حمفظة 
)DPM( ا�ستثمارية

  3.602  -   n/a )%100.0  n/a 

 )53.3%( 37.4%  882.7% 2.841 6.078 7.234 5.264 536 دخل ا�ستثمار

 n/a  100.0%( 230.4%   -  66 20 ايرادات اأخرى

 302.7%  )67.5%( )48.6%()491()122()152()466()907(م�سروفات عمومية واإدارية

 )40.7%( )66.7%(  - % )800()1.350()600()1.800()1.800(زكاة

 )56.4%( 225.2%  670.7%(4.196 )18.372()42.144()12.958(2.270 �سايف الربح/)اخل�سارة(

ايرادات االستثمار

ايرادات  ايف  الزيادة   . والودائع  وال�سناديق  ال�سكوك  مثل  ال�سالمية  ال�سريعة  مع  املتوافقة  ال�ستثمار  ادوات  من  م�ستمدة  امل�ساهمني  عمليات  من  ال�ستثمار  ايرادات  كانت 
ال�ستثمار كانت يف ال�سنة املالية 2012م نتيجة ارباح حمققة من حمفظة نائب مدير امل�سروع ل�سركة ال�سالمة )3.600.000 ريال( ووديعة مرابحة مببلغ (400.417 ريال( 
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حققت ادارة حمفظة اختيارية يف ال�سنة املالية 2013م دخل ا�ستثمار مببلغ 5.400.00ريال. ويف الت�سعة ا�سهر الولى من �سنة 2014م مت حتويل هذه املحفظة الى موجودات 
عمليات التاأمني والتي تعك�س النق�س يف دخل ال�ستثمار بني فرتة الت�سعة ا�سهر الأولى من �سنة 2013 والت�سعة ا�سعر الولى من 2014م.

جدول رقم )6-30(: ايرادات اال�ستثمار
الت�سعة ا�سهر االولى ال�سنة املالية 2013ال�سنة املالية 2012 ال�سنة املالية2011العملة: اآالف الرياالت

من 2013 
الت�سعة ا�سهر االولى 

من 2014 

167 168 224 346 142 �سكوك

2.674 974 1.263 628 344 �سناديق

 - 195 217 400  - ودائع

 - 4.571 5.360 133  - ادارة حمفظة اختيارية

ا�سافة غري معروفة ودخل حمقق من ادارة 
حمفظة اختيارية واملتاح للبيع

 50 3.757 171 169 - 

2.841 6.078 7.234 5.264 536 املجموع

ايرادات االستثمار

تتكون امل�سروفات العمومية والدارية من اتعاب جمل�س الإدارة واتعاب اللجنة وم�سروفات اجلمعية العمومية ال�سنوية وم�سروفات الكتتاب العام. 

تتكون اتعاب جمل�س الدارة من اتعاب ح�سور الجتماعات وح�سة من الرباح . كانت اتعاب ال�سنة املالية 2011م اعلى من اتعاب ال�سنوات الالحقة حيث حققت  �
�سالمة ربح يف ال�سنة املالية 2011م. وقد حققت خ�سارة يف ال�سنتني املاليتني 2011و2012.

تتعلق اتعاب اللجنة باأتعاب احل�سور املدفوعة الى جلان خمتلفة مثل جلنة املراجعة وجلنة الرت�سيح وجلنة املكافاآت ويف ال�سنة املالية 2012 عقدت جلنة ال�سوابط  �
ال�سرعية اجتماعات مما نتج عن ذلك م�سروفات اتعاب عالية للجنة 

تتعلق م�سروفات اجلمعية العمومية ال�سنوية باأتعاب ح�سور الجتماع املدفوعة الى احلا�سرين يف الجتماع ال�سنوي للجمعية .اإن التفاو�س على اتعاب اجلمعية  �
العمومية ال�سنوية على اقل ال�سعار بعد ال�سنة املالية 2013 قد نتج عنه نق�س يف هذا امل�سروف

تتكون م�سروفات الكتتاب الويل العام من ر�سوم وتكاليف مدفوعة الى مقدمي اخلدمات املهنية فيما يتعلق مبو�سوع احلقوق املقرتحة ل�سركة �سالمة �

جدول رقم )6-31(: ايرادات اال�ستثمار االأخرى
الت�سعة ا�سهر االولى من 2014الت�سعة ا�سهر االولى من 2013 20122013م 2011مالعملة: اآالف الرياالت

 19 26  55  123  742 اتعاب جمل�س الدارة 

 8 16  16  216  59 اتعاب اللجنة

 76 81  81  128  106 م�سروفات ادارة حمفظة اختيارية

 389  -  -  -  - م�سروفات الكتتاب الويل العام

491 123 152 466 907 املجموع

أسس اإلعداد -222

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التامين

جدول رقم )6-32(: قائمة التدفقات النقدية لعمليات التاأمني
الت�سعة ا�سهر 2013م2012م 2011م العملة: اآالف الرياالت

االولى من 
2013م 

الت�سعة ا�سهر 
االولى من 

2014م

النمو من 
2012م الى 

2013م

النمو يف الت�سعة 
ا�سهر االولى 

من 2013م الى 
الت�سعة ا�سهر 
االولى من 

2014م

الن�سطة الت�سغيلية :

294n/an/a---491ح�سة حملة الوثائق من الفائ�س لل�سنة

تعديالت مقابل البنود التالية :

ربح غري حمقق من ا�ستثمارات – القيمة 
العادلة من خالل قائمة الدخل

)33()54()98()4()2.886(%81.5%72.050.0

ربح من بيع ا�ستثمارات القيمة العادلة من 
خالل قائمة الدخل

)54(---)1(n/an/a

3.451.9n/a%--1585.612-خم�س�ص نق�ص يف اق�ساط التامني 
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الت�سعة ا�سهر 2013م2012م 2011م العملة: اآالف الرياالت
االولى من 

2013م 

الت�سعة ا�سهر 
االولى من 

2014م

النمو من 
2012م الى 

2013م

النمو يف الت�سعة 
ا�سهر االولى 

من 2013م الى 
الت�سعة ا�سهر 
االولى من 

2014م

- %83.3%12222222-اطفاء ا�ستثمارات حمتفظ بها لال�ستحقاق

n/a)100.0%(---1.235-�سطب اثاث وجتهيزات ومعدات مكتبية

خم�س�س ذمم اعادة تامني م�سكوك يف 
حت�سيلها

-472--n/an/a

خم�س�ص اق�ساط تاأمني م�ستحقة القب�ص 
م�سكوك يف حت�سيلها

-1.015--n/an/a

�سطب اق�ساط تامني م�ستحقة القب�ص 
م�سكوك يف حت�سيلها 

--)4.411(--n/an/a

)7.4%()23.9%(1.2102.5811.9651.4921.382ا�ستهالك

ربح الت�سغيل قبل التغريات يف موجودات 
الت�سغيل والتغريات يف موجودات ومطلوبات 

الت�سغيل

1.6143.9324.5771.510)1.189()16.4()%178.7(

38.8%)245.9%()14.799()10.662()263(5.311)2.353(اق�ساط تامني م�ستحقة القب�ص

مبالغ م�ستحقة القب�س من اعادة التامني، 
�سايف

)3.775()4871(7.1064.1983.187)%219.8()%24.1(

490.1%)104.4%()3.039()515()356(8.063)8.042(تكاليف اقتناء وثائق التاأمني 

)43.3%()108.4%(5802.9941.697)6.886()845(مبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدينة اخرى

n/an/a----34مبلغ م�ستحق من جهة ذات عالقة 

ح�سة معيدي التامني من اق�ساط التاأمني 
غري املكت�سبة

)1.956(4.7526.0714.456)3.744(%27.8)%184.0(

)161.1%()291.1%(3.069)5.022()1.787(11.500935ح�سة معيدي التامني يف املطالبات القائمة 

n/an/a---3.345)13.993(ودائع الأجل

n/an/a----5.107متح�سالت من بيع ا�ستثمارات

145.0%)186.5%(18.43024.01058.818)21.309(49.939اق�ساط تامني غري مكت�سبة

785.6%3.125.0%111983)258()8(12دخل عمولة غري مكت�سبة

)357.8%(695.8%)19.033(3.39126.9857.383)22.254(مطالبات قائمة 

)98.7%(102.4%)14()1.098()1.285()635(1.092مطالبات حملة الوثائق 

)511.1%()1.5%(1.928)469()1.387()1.408()6.307(مبالغ م�ستحقة الدفع من اعادة التامني

34.7%10.6%2.9123.2212.0012.695)2.374(مبلغ م�ستحقة وذمم دائنة اخرى 

243.6%)101.5%()5.040()1.467(34)2.287(2.492امل�ستحق لعمليات امل�ساهمني 

)130.3%()353.7%(336)1.108()1.144(715451مكافاة نهاية اخلدمة للموظفني ،�سايف

�سايف التدفقات النقدية)امل�ستخدمة يف( 
الن�سطة الت�سغيلية

10.606)4.312(60.52426.32225.855)%890.4()%1.8(

الن�سطة ال�ستثمارية:

)32.0%()49.5%()523()769()990()1.959()1.038(�سراء اثاث وجتهيزات ومعدات مكتبية

حتويل ا�ستثمارات القيمة العادلة من خالل 
قائمة الدخل 

--)13.974(--n/an/a

�سراء ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الدخل

--)46.591()46.591()15.000(n/a)%67.8(

�سراء ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ 
ال�ستحقاق

)3.697(-)20.000()3.000()10.000(n/a%233.3
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الت�سعة ا�سهر 2013م2012م 2011م العملة: اآالف الرياالت
االولى من 

2013م 

الت�سعة ا�سهر 
االولى من 

2014م

النمو من 
2012م الى 

2013م

النمو يف الت�سعة 
ا�سهر االولى 

من 2013م الى 
الت�سعة ا�سهر 
االولى من 

2014م

201.1n/a%)20.050(-10.072متح�سالت من ا�ستحقاق ودائع لأجل

متح�سالت من ا�ستحقاق ا�ستثمارات 
حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق

--7.000-3.000n/an/a

متح�سالت من بيع ا�ستثمارات ) بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة الدخل(

-3.1353.1356.627n/a%111.4

�سايف التدفقات النقدية من ) امل�ستخدم يف(
الن�سطة ال�ستثمارية

)4.735()1.959()61.348()47.225()35.946()%4.526.3()%23.9(

�سايف)النق�س(/الزيادة يف النقد وما يف 
حكمه

5.871)6.271()824()20.903()10.091()%86.9()%51.7(

)2.2%()14.4%(37.68943.56037.28937.28936.465النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

61.0%)2.2%(43.56037.28936.46516.38626.374النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

جدول رقم )6-33(: تابع لقائمة التدفقات النقدية لعمليات التاأمني
الت�سعة ا�سهر 2013م2012م 2011م العملة: اآالف الرياالت

االولى من 
2013م 

الت�سعة ا�سهر 
االولى من 

2014م

النمو من 
2012م الى 

2013م

النمو يف 
الت�سعة ا�سهر 
االولى من 
2013م الى 

الت�سعة ا�سهر 
االولى من 

2014م

�سايف التدفقات النقدية/ )امل�ستخدمة يف( الن�سطة 
الت�سغيلية

10.606)4.312( 60.524 26.322 25.855)%890.4( )%1.8( 

�سايف التدفقات النقدية من / )امل�ستخدمة يف( 
الن�سطة ال�ستثمارية

)4.375( )1.959()61.348()47.225()35.946()%4.526.3()%23.9( 

 )51.7%( )86.9%()10.091()20.903()824()6.271(5.871 �سايف)النق�س( / الزيادة يف النقد وما يف حكمه

كان النق�س يف النقد لعمليات التامني من 37.289 ريال يف ال�سنة املالية 2012م الى 36.465 ريال يف ال�سنة املالية 2013 م و26.37 الف ريال يف �سبتمرب 2014 م نتيجة 
التدفقات لنقدية املتعلقة ب�سراء ا�ستثمارات اوراق مالية وودائع و�سكوك التي فا�ست عن تعوي�سات النقدية املوجبة الناجتة عن الن�سطة الت�سغيلية كثمرة جناح ا�سرتاتيجية 

�سركة �سالمة املعدلة لالأعمال التجارية.

كان التغري يف النقد بني ال�سنة املالية 2012م وال�سنة املالية 2013م يعود ب�سورة رئي�سية الى ما يلي :

حت�سيل املطالبات القائمة من معيدي التامني وب�سكل رئي�س من هانوفر اآر اي املانيا )8.356 الف ريال( والذي ادى الى نق�س يف �سايف مبالغ م�ستحقة القب�س  �
من اإعادة تاأمني

الزيادة العامة يف اجمايل اق�ساط التامني والتي كانت ب�سكل رئي�سي نتيجة ال�سيا�سة املعدلة لالأعمال التجارية التي و�سعتها �سركة �سالمة يف الربع الثالث من �سنة  �
2013م مما نتج عنه زيادة يف تثبيت اق�ساط التامني غري املكت�سبة مببلغ )18.430 ريال(وح�سة معيدي التاأمني يف اق�ساط التامني غري املكت�سبة مببلغ)6.071 

ريال(
مت تقدمي عدد كبري معني من املطالبات يف �سنة 2013م فيما يتعلق باخلط احلركي لالأعمال والذي نتج عنه زيادة يف املطالبات القائمة مببلغ985.26 الف ريال  �
�سراء �سندوق ال�سنبلة 3 و�سندوق الراجحي للمرابحات ال�سلعية والذي مت الحتفاظ به با�ستثمارات القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .اعادة ت�سنيف ادارة  �

حمفظة اختيارية من موجودات امل�ساهمني الى موجودات عمليات التاأمني و�سراء عدد متنوع من ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق

كان التغري يف النقد بني الت�سعة ا�سهر الولى من 2013م و الت�سعة ا�سهر الولى من 2014م يعود ب�سورة رئي�سية الى ما يلي:

الزيادة العامة يف اجمايل اق�ساط التاأمني كنتيجة التباع �سركة �سالمة ل�سيا�سات ا�سرتاتيجية معدلة لالأعمال التجارية والذي نتج عنه زيادة يف كل من �سايف اأق�ساط  �
تاأمني م�ستحقة القب�ص وزيادة يف التثبيت املقابل لالأق�ساط غري املكت�سبة 

ت�سوية مطالبات حلملة الوثائق خف�س مبلغ املطالبات القائمة املعن عنها يف قائمة املركز املايل  �
و�سع اموال يف وديعة الأجل لدى �سركة الهلي املالية مببلغ )20.050.000ريال(، ا�ستثمار اأموال ا�سافية يف �سندوق ال�سنبلة 3 املحتفظ بها �سمن القيمة العادلة  �

من خالل قائمة الدخل و�سراء �سكوك ال�سريحة الثانية املدعمة لرا�س املال يف البنك الهلي التجاري مببلغ )5.000.000 ريال( و�سكوك ال�سريحة الثانية املدعمة 
لرا�س املال يف البنك ال�سعودي لال�ستثمار مببلغ )5.000.000 ريال( والذي مت الت�سريح عنه �سمن ال�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق



91

قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين

جدول رقم )6-34(: قائمة التدفقات النقدية لعمليات امل�ساهمني
الت�سعة ا�سهر 2013م2012م2011مالعملة: اآالف الرياالت

االولى من 
2013م

الت�سعة 
ا�سهر االولى 

من 2014م

النمو من 2012م 
الى 2013م

النمو يف الت�سعة 
ا�سهر االولى 

من 2013م الى 
الت�سعة ا�سهر 

االولى من 2014م

الن�سطة الت�سغيلية

)129.4%(272.4%4.996)17.022()41.545()11.157(4.071�سايف الربح/)اخل�سارة( لل�سنة قبل الزكاة

تعديل للبنود التايل:

ربح غري حمقق من ا�ستثمارات القيمة العادلة 
من خالل قائمة الدخل

)12()605()6.584()5.507()2.675(%988.3)%51.4(

)100.0%()95.3%(-)170()170()3.602(-ربح من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

اطفاء ا�ستثمار حمتفظ بها حتى تاريخ 
ال�ستحقاق

-111267%9.1%16.7

ربح الت�سغيل قبل التغريات يف موجودات 
ومطلوبات الت�سغيل

4.059)15.353()48.287()22.693(2.328%214.5)%110.3(

التغريات يف موجودات ومطلوبات امل�ساهمني:

n/an/a---)10.000()10.000(ودائع الأجل

)118.0%()199.3%()56(400311)403()34(مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة

243.6%)101.5%(1.4675.040)34(2.287)2.492(امل�ستحق )الى( / من عمليات التامني

)36.0%()10.2%()55()86()115()128()122(وديعة نظامية

)153.8%()126.7%()50(12493)464(636مبالغ م�ستحقة وذمم دائنة اخرى

)110.5%()200.8%(212)2.026()2.026(2.009)105(مبلغ م�ستحق جلهة ذات عالقة

)100.0%()5.8%(-)1.182()1.182()1.255()1.362(زكاة م�سددة

�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الن�سطة 
الت�سغيلية :

)9.420()23.307()51.120()24.116(7.419%284.2)%130.8(

الن�سطة ال�ستثمارية

)100.0%()100.0%(-)301(-ا�ستثمار يف ودائع لأجل

حتويل ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الدخل الى ا�ستثمارات حتى تاريخ 

ال�ستحقاق

--13.974--n/an/a

�سراء ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ 
ال�ستحقاق

-)10.000()4.702()4.700()7.425()%53.0(%58.0

n/an/a----)3.742(متح�سالت من ا�ستحقاق ودائع لأجل

متح�سالت من بيع ا�ستثمارات بالقيمة العادلة 
من خالل قائمة الدخل

--20.00010.000-n/a)%100.0(

متح�سالت من ا�ستحقاق ا�ستثمارات حمتفظ لها 
حتى تاريخ ال�ستحقاق

--6.9624.250-n/a)%100.0(

�سايف التدفقات النقدية من/ )امل�ستخدمة يف( 
ان�سطة ا�ستثمارية

-12.3252.1702.170-)%82.4()%100.0(

n/a)100.0%(---4.980-�سايف النق�س يف النقد وما يف حكمه

)165.0%()1.525.0%()7.425(7.30538.40411.419)3.742(�سايف النقد امل�ستخدم من الأن�سطة ال�ستثمارية

)100.0%()20.5%()6()12.697()12.716()16.002()13.162(�سايف النق�س يف النقد وما يف حكمه

)99.8%()55.7%(42.53529.37312.74913.37133النقد وما يف حكمه بداية العام

)96.0%()99.7%(29.37313.3713367427النقد وما يف حكمه نهاية العام:
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جدول رقم )6-35(: تابع قائمة التدفقات النقدية لعمليات امل�ساهمني
الت�سعة ا�سهر 2013م2012م2011مالعملة: اآالف الرياالت

االولى من 
2013م

الت�سعة ا�سهر 
االولى من 

2014م

النمو من 2012م 
الى 2013م

النمو يف الت�سعة 
ا�سهر االولى 

من 2013م الى 
الت�سعة ا�سهر 
االولى من 

2014م

�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف 
الن�سطة الت�سغيلية

)9.420()23.307()51.120()24.116( 7.419 %284.2 )%130.8( 

�سايف التدفقات النقدية من /)امل�ستخدمة 
يف( الن�سطة ال�ستثمارية

)3.742(7.305 38.404 11.419)7.425()%1.525.0()%165.0( 

)100.0%( )20.5%()6()12.697()12.716()16.002()13.162(�سايف النق�س يف النقد وما يف حكمه

كان النق�س يف نقد امل�ساهم من مبلغ 12.740.000 ريال يف ال�سنة املالية 2012 م الى مبلغ 33 الف ريال يف ال�سنة املالية 2013م يعود ب�سورة رئي�سية الى ال�سرف النقدي 
وودائع لأجل وا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل لتغطية خ�سائر الت�سغيل املتكبدة من عمليات التامني . كان النق�س يف النقد بني الت�سعة ا�سهر الولى من ال�سنة 
املالية 2013 م مببلغ)674.000 ريال( والت�سعة ا�سهر الولى من ال�سنة املالية 2014م يعود ب�سورة رئي�سية الى الزيادة يف العمال الت�سغيلية وت�سوية مبالغ م�ستحقة للم�ساهمني 

من عمليات التامني. 

جدول رقم )6-36( املوؤ�سرات الرئي�سية
�سبتمرب 2014 دي�سمرب 2013 دي�سمرب 2012 دي�سمرب 2011 حتليل الن�سب الرئي�سية

 العملة: اآالف الرياالت

 %49.0  %6.9 )%6.6(  n/a  معدل منو اإجمايل االأق�ساط املكتتبة 

 �سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة كن�سبة مئوية من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة  %82.5  %86.3  %92.9  %93.2 

 العمولة املدفوعة كن�سبة مئوية من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة  %9.2  %3.1  %2.7  %3.5 

 العمولة امل�ستلمة كن�سبة مئوية من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة  %9.4  %18.3  %21.8  %20.6 

 �سايف معدل اخل�سارة  %61.6  %78.0  %99.1  %80.0 

 معدل النفقات  %13.8  %9.7  %8.7  %5.9 

 جمموع �سايف معدل اخل�سارة و معدل النفقات  %75.4  %87.7  %107.8  %85.9 

 �سايف الدخل كن�سبة مئوية من اإجمايل اأق�ساط التاأمني  %2.9  )%7.1( )%24.3( %1.5 

 عدد البولي�سات*  3.498.0  1.904.0  1.383.0  818.0 

 متو�سط   االأق�ساط املكتتبة االإجمايل للبولي�سة  62.5  107.3  157.8  314.0 

 عدد املطالبات     

 ال�سيارات  307.0  411.0  426.0  371.0 

 57.0  293.0  N/A  N/A  التاأمني الطبي 

 احلوادث العامة  39.0  27.0  30.0  18.0 

 متو�سط   املبلغ لكل مطالبة     

 ال�سيارات  262.9  297.9  318.2  401.7 

 التاأمني الطبي  -  -  94.4  268.4 

 احلوادث العامة  403.1  70.5  165.0  431.0 

* توؤّكد ال�سركة باأن �سبب انخفا�س عدد البولي�سات ناجت عن تغري يف ا�سرتاتيجية ال�سركة حيث ادركت ادارة ال�سركة باأنه مل يتم تقييم قيمة البولي�سات ب�سكل دقيق وقد تكبدت ال�سركة خ�سارة ب�سبب ذلك. وبناء 

عليه فقد ارتفعت اأ�سعار البولي�سات مبا يتنا�سب مع املخاطر املرتبطة بها، الأمر الذي اأدى الى انخفا�س عدد البولي�سات املكتتبة، وقد قابل ذلك زيادة يف عدد البولي�سات ذات اجلودة العالية، مما انعك�س اإيجابيًا 
على ربحية ال�سركة.
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الرسملة والمديونية . 7

يبلغ راأ�س مال ال�سركة مائة مليون )100.000.000( ريال مق�سمة على ع�سرة ماليني )10.000.000( �سهم عادي بقيمة ا�سمية لل�سهم قدرها ع�سرة )10( ريالت وجميع 
الأ�سهم مدفوعة بالكامل وقد اكتتب منها امل�ساهمون املوؤ�س�سون بـ 60% بينما اكتتب اجلمهور بـ 40% من اإجمايل الأ�سهم التي مت طرحها لالكتتاب العام بتاريخ 1428/05/07هـ 

)املوافق 2007/05/23م( ومل متنح ال�سركة اأي مزايا او حقوق تف�سيلية للم�ساهمني املوؤ�س�سني او غريهم من امل�ساهمني.

جدول رقم )7-1(: الر�سملة واملديونية 
9 اأ�سهر من �سبتمرب 2011201220132014مطلوبات عمليات التاأمني

102.61181.30299.732158.550اأق�ساط تاأمني غري مكت�سبة

632215.8335.833اإحتياطي عجز االأق�ساط

1.1821.1749161.900دخل عمولت غري مكت�سبة

46.84550.23677.22158.189مطالبات حتت الت�سوية

4.8783.4702.0834.011ذمم دائنة ملعيدي التاأمني

22.58325.31126.10329.120مبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

-6.8184.5314.565م�ستحق اإلى عمليات امل�ساهمني

3.0143.0143.0143.307الفائ�س املرتاكم من عمليات التاأمني

187.994169.259219.467260.910اإجمايل مطلوبات وفائ�س عمليات التاأمني

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

مطلوبات

2.0701.6061.7301.680مبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

2.2112.7562.1742.974زكاة م�ستحقة

212-7.1572.026مبالغ م�ستحقة جلهة ذات عالقة 

475---م�ستحق الى عمليات التاأمني 

11.4386.3883.9045.341اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني

100.000100.000100.000100.000راأ�س املال

4.7391.6592.0532.527احتياطي ا�ستثمارات متاحة للبيع

)70.654()74.850()32.705()19.748(خ�سائر مرتاكمة

84.99168.95427.20331.873اإجمايل حقوق امل�ساهمني

96.42975.34231.10737.214اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

284.423244.601250.574298.124اإجمايل املطلوبات، فائ�س عمليات التاأمني وحقوق امل�ساهمني

توؤكد ال�سركة باأنه ل توجد لديها اأدوات دين �سادرة اأو قائمة اأو م�سرح بها ومل يتم اإ�سداراها اأو اأية قرو�س لأجل م�سمونة ب�سمان �سخ�سي اأو غري م�سمونة ب�سمان �سخ�سي اأو 
م�سمونة برهن اأو غري م�سمونة برهن كما يف تاريخ ن�سرة ال�سدار.

توؤكد باأنه ل يوجد لديها اأية قرو�س اأخرى اأو مديونية مبا يف ذلك ال�سحب على املك�سوف من احل�سابات امل�سرفية واللتزامات حتت القبول و اإمتام القبول اأو التزامات ال�سراء 
التاأجريي تكون كما توؤكد باأنه ل يوجد لديها اأية قرو�س اأو مديونية تكون م�سمولة ب�سمان �سخ�سي اأو غري امل�سمولة ب�سمان �سخ�سي، اأو امل�سمونة برهن اأو غري امل�سمونة برهن 

كما يف تاريخ ن�سر ن�سرة ال�سدار.

كما واإنه ل توجد اأي رهونات اأو حقوق اأو اأعباء على ممتلكات ال�سركة كما يف تاريخ ن�سرة ال�سدار.

كما توؤكد باأنه ل يوجد لديها اأية التزامات اأو مديونية حمتملة اأو �سمانات لل�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

كما توؤكد باأنه ل يوجد على راأ�سمال ال�سركة اأي حق خيار لل�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة

كما توؤكد ال�سركة باأنه مل يتم تعديل راأ�سمال ال�سركة منذ تاأ�سي�سها حيث �سل عند م�ستوى )100.000.000( مائة مليون )راأ�س مال التاأ�سي�س(.
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سياسة توزيع أرباح األسهم . 8

تتما�سى �سيا�سة ال�سركة يف توزيع الأرباح مع القواعد الواردة يف نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين، والقواعد الواردة يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة الذي مت اعتماده من قبل 
اجلمعية التاأ�سي�سية لل�سركة، حيث حتدد املادة )44( من النظام الأ�سا�سي �سيا�سة ال�سركة يف توزيع الأرباح على الوجه التايل:

جتنب الزكاة و�سريبة الدخل املقررة.  .1
ُيجنب 20% من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور اإجمايل راأ�س املال املدفوع.  .2

للجمعية العامة العادية، بناًء على اقرتاح جمل�س الإدارة، اأن جُتنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�سافية لتكوين احتياطي اإ�سايف يخ�س�س لغر�س اأو اأغرا�س   .3
معينة تقررها اجلمعية العامة. 

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني ل تقل عن 5% من راأ�س املال املدفوع.  .4
يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني بو�سف ح�سة من الأرباح اأو يحول اإلى ح�ساب الأرباح املبقاة.  .5

ال�سادرة من اجلهات  لذلك  املنظمة  للقواعد  وفقًا  اأعاله   4 الفقرة  املحددة يف  ال�سنوية  الأرباح  تخ�سم من  دورية  اأرباح  توزيع  الإدارة  بقرار من جمل�س  يجوز   .6
املخت�سة.

هذا مع مراعاة الفقرة )5( من املادة )43( )اأوًل( من النظام الأ�سا�سي والتي تن�س على توزيع 10% من الفائ�س ال�سايف بحيث يتم توزيعه مبا�سرة للموؤمن لهم اأو بتخفي�س 
اأق�ساطهم لل�سنة التالية، ويرحل 90% اإلى ح�سابات دخل امل�ساهمني.

علمًا باأنه مل توزع اأية اأرباح منذ تاأ�سي�س ال�سركة وحتى تاريخ هذه الن�سرة نظرًا لوجود خ�سائر مرتاكمة )عدم وجود اأرباح قابلة للتوزيع( .

�سوف ت�ستحق الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب منذ تاريخ اإ�سدارها، ن�سيبها من الأرباح التي تعلنها ال�سركة عن ال�سنوات املالية التي تليها )اإن وجدت(.
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هيكل رأس المال . 9

يبلغ راأ�س املال املدفوع )100.000.000( مائة مليون ريال مق�سمة على ع�سرة ماليني )10.000.000( �سهم عادي بقيمة ا�سمية لل�سهم قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية 
وقد اكتتب منها امل�ساهمون املوؤ�س�سون لل�سركة فيما جمموعه )6.000.000( �ستة ماليني �سهم عادي بقيمة ا�سميه قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد وبقيمة 
اإجمالية قدرها �ستون مليون )60.000.000( ريال مدفوعة بالكامل متثل 60% �ستون باملائة من راأ�س املال، بينما اكتتب اجلمهور يف عدد )4.000.000( اأربعة ماليني �سهم 
عادي بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت لل�سهم الواحد وبقيمة اإجمالية قدرها اأربعون مليون )40.000.000( ريال د متثل 40% من راأ�س املال مت طرحها لالكتتاب العام 

يف 1428/05/07هـ )املوافق 2007/05/23م( ومل متنح ال�سركة اأي مزايا اأو حقوق تف�سيلية للم�ساهمني املوؤ�س�سني اأو غريهم من امل�ساهمني.

ويقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة باأنه لي�س هنالك اأي راأ�سمال لل�سركة يكون م�سموًل بحق خيار، واأن ال�سركة مل متنح اأي مزايا اأو حقوق تف�سيلية للم�ساهمني املوؤ�س�سني اأو اأي 
�سخ�س اآخر.

)املوافق 2014/09/25م( على  وبتاريخ 1435/12/01هـ  رقم )351000147528(  ال�سعودي مبوجب اخلطاب  العربي  النقد  موؤ�س�سة  موافقة  موؤخرًا احل�سول على  وقد مت 
زيادة راأ�س مال ال�سركة مببلغ )150.000.000( مائة وخم�سني مليون ريال عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية، وعند اكتمال الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة �سي�سبح راأ�س املال 
)250.000.000( مائتي وخم�سني مليون ريال مق�سم على )25.000.000( خم�سة وع�سرون مليون �سهم عادي بقيمة ا�سميه قدرها )10( ع�سرة ريالت لل�سهم الواحد. وقد 
اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 1435/08/14هـ )املوافق 2014/06/12م( بزيادة راأ�س مال ال�سركة لغر�س رفع املالءة املالية لل�سركة، ويف تاريخ 1436/09/13هـ )املوافق 
2015/06/30م( وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س مال ال�سركة على النحو املذكور و�سوف تقت�سر الزيادة على امل�ساهمني امل�ستحقني 

املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )تاريخ الأحقية(.

تعترب ال�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني »اإياك«، وهي �سركة م�ساهمة عامة اإماراتية، امل�ساهم الوحيد يف ال�سركة الذي ميلك ن�سبة 5% اأو اأكرث من اأ�سهم راأ�سمال، ول يوجد اأي 
م�ساهم اآخر ميتلك اأكرث من 5% من اأ�سهم ال�سركة. ويو�سح اجلدول التايل امل�ساهم الرئي�سي يف ال�سركة:

راأ�س املالعدد االأ�سهمالن�سبة قبل الطرحامل�ساهم
)ريال(

303.000.00030.000.000%ال�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني »اإياك« )�سركة م�ساهمة عامة اإماراتية(
امل�سدر: ال�سركة 

اأكدت لل�سركة  اأولوية ، وقد  اأ�سهم حقوق  اإ�سدار  »اإياك« تعهدت بالتزامها يف امل�ساركة يف زيادة راأ�س املال من خالل  للتاأمني  اأن ال�سركة الإ�سالمية العربية  واجلدير بالذكر 
وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي التزامها مبمار�سة جميع احلقوق التي �ستخ�س�س لها والكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة. مع العلم اأنه ل يوجد قيود على ال�سركة الإ�سالمية العربية 

للتاأمني »اإياك« فيما يتعلق بتداول احلقوق با�ستثناء احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واأي قيود اأخرى تن�س عليها قواعد هيئة ال�سوق املالية ولوائحها. .
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وصف األسهم . 10

رأس المال 2-22

يبلغ راأ�سمال ال�سركة )100.000.000 ريال( مائة مليون ريال مق�سم اإلى ع�سرة ماليني �سهم )10.000.000( مت�ساوية القيمة قيمة كل منها )10( ع�سرة ريالت �سعودية 
مدفوعة القيمة بالكامل، وجميعها اأ�سهم عادية. وقد اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون عند تاأ�سي�س ال�سركة مبا جمموعه )6.000.000( �ستة مليون �سهم متثل )60%( من اأ�سهم 
راأ�سمال ال�سركة ب�سعر )10( ع�سرة ريالت لل�سهم تبلغ قيمتها الجمالية )60.000.000( �ستني مليون ريال، كما مت طرح )4.000.000( اأربعة مليون �سهم لالكتتاب متثل 

)40%( من راأ�سمال ال�سركة للجمهور ب�سعر )10( ع�سرة ريالت لل�سهم الواحد.

مل متنح ال�سركة اأي مزايا اأو حقوق تف�سيلية للم�ساهمني املوؤ�س�سني اأو غريهم من امل�ساهمني.

زيادة رأس المال 2-22

يجوز للجمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى القت�سادية وبعد موافقة اجلهات املخت�سة اأن تقرر زيادة راأ�سمال ال�سركة مرة اأو عدة مرات باإ�سدار اأ�سهم جديدة 
بنف�ص القيمة اال�سمية لالأ�سهم االأ�سلية ب�سرط اأن يكون راأ�ص املال االأ�سلي قد دفع باأكمله ومبراعاة ما يق�سي به نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية ونظام 
ال�سركات ونظام هيئة ال�سوق املالية. ويعني القرار طريقة زيادة راأ�س املال )ولالطالع على اآلية طرح حقوق الأولوية يرجى مراجعة الق�سم 19 »�سروط وتعليمات االكتتاب« يف 

اأ�سهم حقوق الأولوية(

تخفيض رأس المال 2-22

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية، بعد موافقة اجلهات املخت�سة، تخفي�س راأ�س مال ال�سركة اإذا زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت باخل�سائر. ول ي�سدر القرار اإل بعد تالوة 
تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له، وعن اللتزامات التي على ال�سركة، واأثر التخفي�س يف هذه اللتزامات، ويبني القرار طريقة التخفي�س. واإذا كان التخفي�س 
نتيجة زيادة راأ�س املال عن حاجة ال�سركة وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�سهم عليه خالل �ستني يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي 
يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة. فاإذا اعرت�س اأحدهم وقدم اإلى ال�سركة م�ستنداته يف املعياد املذكور وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حاًل اأو اأن تقدمه له �سمانًا 

كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجاًل.

إعادة شراء األسهم 2-22

مل يتناول النظام ال�سا�سي لل�سركة حقوق ال�سرتداد اأو قابلية اعادة �سراء اأ�سهم ال�سركة وبناًء عليه فاإنه ينبغي الرجوع الى نظام ال�سركات وحتديدًا املادة )10( من نظام 
ال�سركات، التي ل يجيز لل�سركة امل�ساهمة اأن ت�سرتي اأ�سهمها اإل يف الأحوال الآتية:

اإذا كان الغر�ص من ال�سراء ا�ستهالك االأ�سهم بال�سروط املبينة يف املادة )104 ( من نظام ال�سركات والتي تن�س على اأنه يجوز اأن ين�س النظام الأ�سا�سي لل�سركة  �
على ا�ستهالك الأ�سهم اأثناء قيام ال�سركة اإذا كانت م�سروعًا يهلك تدريجيًا اأو يقوم على حقوق موؤقتة.

اإذا كان الغر�س من ال�سراء تخفي�س راأ�س املال. �
اإذا كانت الأ�سهم �سمن جمموعة من الأموال التي ت�سرتيها ال�سركة مبا لها من اأ�سول وما عليها من خ�سوم. �

وفيما عدا الأ�سهم املقدمة ل�سمان م�سوؤولية اأع�ساء جمل�س الإدارة، ل يجوز لل�سركة اأن ترتهن اأ�سهمها. كما ل يكون لالأ�سهم التي حتوزها ال�سركة اأ�سوات يف مداولت جمعيات 
امل�ساهمني.

نقل ملكية األسهم 2-22

جميع اأ�سهم ال�سركة قابلة للتداول وفقًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية وا�ستثناًء من ذلك ل يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها املوؤ�س�سني 
قبل ن�سر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني ل تقل كل منهما عن اثني ع�سر �سهرًا من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة. وت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب به املوؤ�س�سون يف حالة 

زيادة راأ�س املال قبل انق�ساء فرتة احلظر، ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفقا لأحكام بيع احلقوق من اأحد املوؤ�س�سني يف حالة وفاته اإلى الغري.

حقوق المساهمين 2-22

با�ستثناء اجلمعية العامة التاأ�سي�سية التي ميكن ان يح�سرها م�ساهمون ميلكون اأي عدد من الأ�سهم، يحق لكل م�ساهم ميتلك ع�سرين )20( �سهمًا على الأقل ح�سور اجلمعيات 
العامة للم�ساهمني، بالأ�سالة اأو النيابة، ويجوز لأي م�ساهم اأن يوكل م�ساهمًا اآخر من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو موظفي ال�سركة مبوجب توكيل كتابي وذلك حل�سور اجتماع 

اجلمعية العامة للم�ساهمني بالنيابة عنه.

حقوق التصويت 2-22

يحق لكل م�ساهم ميتلك ع�سرين )20( �سهمًا على الأقل حق ح�سور اجلمعيات العامة، بالأ�سالة اأو بالنيابة، وللم�ساهم اأن يوكل عنه كتابة م�ساهمًا اآخر من غري اأع�ساء جمل�س 
الإدارة اأو موظفي ال�سركة يف ح�سور اجلمعية العامة. وحت�سب الأ�سوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على اأ�سا�س �سوت واحد لكل �سهم ممثل يف الجتماع، �سريطة 

اأنه يف حالة الت�سويت على تعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة يتم فرز الأ�سوات على اأ�سا�س نظام الت�سويت الرتاكمي.
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ت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف الجتماع اإل اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو بتخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو بحل ال�سركة 
قبل انق�ساء املدة املحددة يف نظامها الأ�سا�سي اأو باندماج ال�سركة اأو دجمها يف �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى )وذلك بعد موافقة موؤ�س�سة النقد( ويف هذه احلالت ل يكون القرار 

�سحيحًا اإل اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع الأ�سهم املمثلة يف الجتماع.

ميتلك كل م�ساهم احلق يف مناق�سة املو�سوعات املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعيات العامة وتوجيه الأ�سئلة ب�ساأنها اإلى اأع�ساء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات، ويجيب جمل�س 
الإدارة اأو مراقب احل�سابات على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ل يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر، واإذا �سعر امل�ساهم اأن الرد على �سوؤاله غري مقنع احتكم اإلى اجلمعية العامة، 

ويكون قرار اجلمعية يف هذا ال�ساأن نافذًا.

الجمعيات العامة للمساهمين 2-22

اجلمعية العامة املكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�سركة. تكون اجلمعيات العامة للم�ساهمني اإما عادية اأو غري عادية. 
وفيما عدا الأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�سركة وتعقد مرة واحدة على الأقل يف ال�سنة وذلك 
خالل ال�ستة )6( اأ�سهر التالية لنتهاء ال�سنة املالية لل�سركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى كلما دعت احلاجة اإلى ذلك. ويجب على جمل�س الإدارة طلب عقد جمعية 
عمومية عندما يطلب منه مراجعو احل�سابات اأو عدد من امل�ساهمني ميلكون ما ل يقل عن خم�سة باملئة )5%( من راأ�س مال ال�سركة، ولالإدارة العمومية لل�سركات بوزارة التجارة 
وال�سناعة اإذا مل يقم جمل�س الإدارة بالدعوة اإلى عقد تلك اجلمعية خالل �سهر واحد من التاريخ املحدد لنعقادها، وبناء على طلب م�ساهمني ميلكون ما ل يقل عن اثنني باملئة 

)2%( من راأ�س مال امل�سرف اأن تطلب اجتماع اجلمعية العامة اأو بناء على قرار من وزير التجارة. 

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�سركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا، ولها اأن ت�سدر قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�سا�س 
اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�ص ال�سروط واالأو�ساع املقررة للجمعية االأخرية. ويتم ن�سر حم�سر اجتماع الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�سحيفة يومية 

توزع يف املدينة التي يوجد فيها مقر ال�سركة الرئي�سي قبل املوعد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�سرين )25( يومًا على الأقل.

ول يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون خم�سون يف املائة )50%( على الأقل من راأ�س املال، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع 
الأول، وّجهت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة املن�سو�س عليها يف املادة )88( من نظام ال�سركات ويعترب 

الجتماع الثاين �سحيحًا اأيًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.

ول يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون خم�سون يف املائة )50%( على الأقل من راأ�س املال، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع 
الأول وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع الأول ويكون الجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع راأ�س املال 

على الأقل. 

اأ�سمــاء  يت�سـمن  اجلمعية حم�سر  باجتماع  ويحرر  لالأ�سوات  وجامعًا  لالجتماع  �سكرتريًا  ويعني  غيابه،  حالة  يفو�سه يف  من  اأو  الإدارة،  رئي�س جمل�س  العامة  اجلمعية  يراأ�س 
امل�ساهمني احلا�سـرين اأو املمثلني وعدد الأ�سهم التـي فـي حيازتـهم بالأ�سالـة اأو بالنيابة وعـدد الأ�سوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�سوات التي وافقت عليها اأو 
خالفتها وخال�سة وافية للمناق�سات التي دارت يف الجتماع، وتدون املحا�سر ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع الأ�سوات.

مدة الشركة 2-22

مدة ال�سركة هي 99 �سنة ميالدية تبداأ اعتبارًا من تاريخ �سدور قرار معايل وزير التجارة وال�سناعة باإعالن تاأ�سي�سها �سركة م�ساهمة. يجوز دائمًا اإطالة مدة ال�سركة بقرار 
�سادر من اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء مدتها ب�سنة واحدة على الأقل 

حل الشركة وتصفيتها -2-22

عند انتهاء مدة ال�سركة ويف حالة حلها قبل هذا الأجل تقرر اجلمعية العامة غري العادية وبناء على اقرتاح من جمل�س الإدارة اإجراءات ت�سفية ال�سركة وتعيني م�سف اأو اأكرث 
حتدد �سالحياته ومكافاأته مبوجب القرار. تنتهي �سالحيات جمل�س الإدارة عند انتهاء مدة ال�سركة وي�ستمر جمل�س الإدارة برغم ما هو مذكور اأعاله يف اإدارة ال�سركة حتى يتم 

تعيني م�سٍف، كما وحتتفظ اإدارات ال�سركة ب�سالحياتها بالقدر الذي ل تتعار�س فيه مع �سالحيات امل�سّفي.
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استخدام متحصالت اإلكتتاب . 11

صافي المتحصالت 2222

لتغطية  ريال  ماليني  ثمانية   )8.000.000( حوايل  منها  �سيدفع   ، ريال  مليون  وخم�سون  مائة   )150.000.000( الأولوية  حقوق  اأ�سهم  اكتتاب  متح�سالت  اجمايل  يقدر 
من  وغريها  امل�ستلمة  واجلهات  والطباعة  الإعالنات  وم�ساريف  التغطية  ومتعهد  الكتتاب  ومدير  القانوين  وامل�ست�سار  املايل  بامل�ست�سار  اخلا�سة  الكتتاب  واتعاب  م�ساريف 

امل�ساريف املتعلقة بالكتتاب. 

تقدر �سايف املتح�سالت بحوايل الـ )142.000.000( مائة واثنان واأربعون مليون ريال وذلك بعد خ�سم جميع تكاليف الكتتاب حيث اأن ال�سركة �سوف تقوم بتغطية �سايف 
الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة املالية و توفري الغطاء الالزم لهام�س املالءة املالية. ولن يح�سل امل�ساهمون على اأي من املتح�سالت النا�سئة عن الكتتاب.

استخدام المتحصالت 2222

تزاول جميع �سركات التاأمني العاملة باململكة ن�ساطها وفقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني ولئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة التي ت�سدر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 
من وقت لآخر.

ين�س النظام امل�سار اإليه اأعاله على اأن حتتفظ �سركات التاأمني بحد اأدنى من هام�س املالءة ح�سب املتطلبات الثالث الواردة اأدناه:

احلد الأدنى من متطلبات راأ�س املال. �
هام�ص املالءة املالية لالأق�ساط. �
هام�س املالءة املالية للمطالبات. �

ينبغي على �سركات التاأمني الحتفاظ بحد اأدين من �سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب هام�س املالءة ويرتجم هذا املطلب يف احلاجة اإلى الحتفاظ باحلد الأدنى من 
الغطاء التام )100%( لهام�س املالءة املالية )�سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة مق�سومًا على احلد الأدنى لهام�س املالءة(. 

كما يف 30 /09/ 2014 م كانت تفا�سيل غطاء هام�س املالءة املالية لل�سركة وفقًا للتايل:

جدول رقم )11-1(:تفا�سيل غطاء هام�س املالءة املالية لل�سركة
املبلغ )مباليني الرياالت( البند

100.0 احلد الأدنى من متطلبات راأ�س املال

60.1 هام�ص املالءة املالية الكتتاب اأق�ساط التاأمني

46.2 هام�س املالءة املالية للمطالبات

100.0 هام�س احلد الأدنى للمالءة املالية

0.6 �سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة املالية

%0.6 غطاء هام�س املالءة املالية )%(
امل�سدر: ال�سركة

حتتاج ال�سركة حاليًا ل�سخ راأ�س مال اإ�سايف لي�س فقط للحفاظ على 100% من احلد الأدنى املطلوب من غطاء هام�س املالءة املالية بل اأي�سًا للوفاء مبتطلبات موؤ�س�سة النقد 
العربي ال�سعودي.

تت�سمن ال�ستخدامات املقرتحة ملتح�سالت الكتتاب البالغ قدرها حوايل )150.000.000( مائة وخم�سون مليون ريال تغطية �سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة 
املالية و توفري الغطاء الالزم لهام�ص املالءة املالية وم�ساندة التو�سع يف ن�ساط ال�سركة. يو�سح اجلدول اأدناه اال�سهام املتوقع ل�سايف متح�سالت االكتتاب يف املحافظة على غطاء 

هام�س املالءة املالية امل�ستهدف 100% خالل ال�سنوات القادمة.

جدول رقم )11-2(:اإ�سهام �سايف متح�سالت االكتتاب يف غطاء هام�س املالءة املالية
2018م 2017م 2016م 2015م 2014م كما يف 31 دي�سمرب

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 متطلبات احلد الأدنى من راأ�س املال

109.2 91.4 76.5 63.9 53.6 هام�ص املالءة املالية االأق�ساط 

82.4 70.8 59.9 52.0 43.8 هام�س املالءة املطالبات

109.2 100.0 100.0 100.0 100.0 هام�س احلد الأدنى للمالءة املالية

قبل تاأثري ال�سهرة وقبل الكتتاب

غطاء هام�س املالءة املالية )%(

106.9 76.2 50.0 34.2 13.9 �سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف املالءة
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2018م 2017م 2016م 2015م 2014م كما يف 31 دي�سمرب

%98 %76 %50 %34 %14 غطاء هام�س املالءة املالية )%(

بعد الكتتاب

142.5 �سايف متح�سالت الكتتاب

248.0 218.0 192.3 177.2 13.9 �سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف املالءة

%227 %218 %192 %177 %14 غطاء هام�س املالءة املالية )%(
امل�سدر: ال�سركة

مت�سيًا مع متطلبات املادة )30(، الفقرة )ج( من قواعد الت�سجيل والإدراج �ستقوم ال�سركة بتقدمي تقرير ربع �سنوي عن تفا�سيل ا�ستخدامها ملتح�سالت اإ�سدار اأ�سهم حقوق 
الأولوية و�ستعلن عن تطورات ا�ستخدام املتح�سالت للجمهور.

خطة االستثمار المقترحة )2-22(:

طبقا لنظام مراقبة �سركات التامني التعاوين يجب اأن تكون الوديعة النظامية 10% من راأ�س مال املدفوع و�سوف تقوم ال�سركة بالحتفاظ مببلغ )25.000.000( خم�سة وع�سرين 
مليون ريال كوديعة نظامية مدفوعة بعد زيادة راأ�س املال املدفوع.

اإنتهاء عملية الكتتاب مبا�سرًة يف ال�ستثمار طبقا  تعتزم ال�سركة ا�ستخدام �سايف املتح�سالت بعد خ�سم الوديعة النظامية وم�سروفات الكتتاب )يف زيادة راأ�س املال بعد 
لالأوعية ال�ستثمارية املوجودة يف نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين و تبلغ القيمة املقدرة لال�ستثمار حوايل )127.000.000( مائة و �سبعة وع�سرين مليون ريال و �سوف 

تت�سمن املحفظة ال�ستثمارية النقد و ال�ستثمار ق�سرية الأجل – 60%، و �سندات و ا�ستثمارات طويلة الأجل – 25% و اأ�سهم و اأوعية ا�ستثمارية – %15.

جدول رقم )11-3(: متح�سالت االكتتاب
املبلغ )مباليني الرياالت( نوع االأ�سل

15.0 وديعة نظامية 

8.0 امل�ساريف املتعلقة بالكتتاب

127 ال�ستثمارات*

150.0 اإجمايل متح�سالت الكتتاب

* انظر اخلطة ال�ستثمارية املقرتحة اأدناه

جدول رقم )11-4(:تركيبة اال�ستثمارات

املبلغ )مباليني الرياالت( نوع اال�ستثمار

76.2 ا�ستثمارات يف حمافظ ا�ستثمارية ق�سرية الجل )%60(

31.7 ا�ستثمارات يف �سندات و ا�ستثمارات طويلة الجل )25 %(

19.1 ا�ستثمارات يف اأ�سهم و اأوعية ا�ستثمارية اأخرى )%15( 

127.0 اإجمايل ال�ستثمارات

ل يوجد لل�سركة اأي خطة لال�ستحواذ على اأ�سول ثابتة، مبا يف ذلك خ�سائ�س التاأجري يف املدى القريب.
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إفادات الخبراء . 12

مت احل�سول على موافقة خطية لكل من امل�ست�سارون الواردة اأ�سمائهم يف ال�سفحة )و- ز( لإدراج ا�سمائهم و�سعاراتهم و اإفاداتهم بال�سيغة الواردة يف هذه الن�سرة، ومل يتم 
�سحب تلك املوافقات حتى تاريخ هذه الن�سرة. كما اأنه لي�س لأي من امل�ست�سارين اأو العاملني لديهم اأو اأي من اأقربائهم اأ�سهما اأو م�سالح مهما كان نوعها يف ال�سركة.
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اإلقرارات . 13

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني و�سكرتري جمل�س الإدارة يف ال�سركة حتى تاريخ هذه الن�سرة مبا يلي:

مل يكن هناك اأي انقطاع يف اأعمال ال�سركة ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا يف الو�سع املايل خالل الثني ع�سر )12( �سهرًا الأخرية .  �
مل متنح اأي عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل ال�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل  �

وقبول الإدراج فيما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأو اأوراق مالية. 
مل يكن هناك اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج، اإ�سافة  �

اإلى الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�سرة الإ�سدار . 
بخالف ما ورد يف الق�سم 15 »املعلومات القانونية« – »العقود مع الأطراف ذات العالقة« من هذه الن�سرة، لي�س لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو لأي من اأقربائهم اأي  �

اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة. 
اأنه مل يتم الإعالن عن اأي اإع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابق ل�سركة كان اأي من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأع�ساء جمل�س الإدارة املقرتحني اأو اأي من كبار  �

التنفيذيني بال�سركة اأو �سكرتري جمل�س الإدارة معينًا فيها يف من�سب اإداري اأو اإ�سرايف ، كما مل يتم الإعالن عن اإفال�س اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة. 
فيما عدا ما جرى الإف�ساح عنه يف الق�سم 15 »املعلومات القانونية«-« العقود مع الأطراف ذات العالقة« من ن�سرة الإ�سدار هذه ل يوجد اأي عقد اأو ترتيب �ساري  �

املفعول اأو مزمع اإبرامه عند تقدمي ن�سرة الإ�سدار فيه لأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اأي من كبار التنفيذيني اأو اأي من اأقربائهم م�سلحة يف اأعمال ال�سركة. 
اأنه قد مت اإعداد القوائم املالية املراجعة وفقًا للمعايري املحا�سبية الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية )IFRS( و روجعت وفقًا ملعايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة  �

ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني، ويوؤكد جمل�س الإدارة اأنه مت الف�ساح عن كافة املعلومات ب�سورة عادلة.
اأن ال�سركة مل متنح اأي قر�س نقدي لأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة، ومل تقم ب�سمان ولن تقوم ب�سمان اأي قر�س متعاقد عليه بني اأحد اأع�ساء جمل�س اإداراتها وطرف  �

ثالث، وذلك تطبيقًا للمادة 71 من نظام ال�سركات. 
فيما عدا ما جرى الإف�ساح عنه يف الق�سم 15 »املعلومات القانونية«، ل يوجد هناك اأي رهونات اأو اأعباء اأو حقوق على ممتلكات ال�سركة حتى تاريخ ن�سر ن�سرة  �

الإ�سدار هذه . 
عدم مناف�سة اأعمال ال�سركة والتعامل مع الأطراف ذات العالقة .  �
اأنهم ملتزمون بالأحكام الواردة يف املادتني )69( و )70( من نظام ال�سركات واأحكام املواد ذات العالقة من لئحة حوكمة ال�سركات وعلى وجه اخل�سو�س املادة  �

)18( من لئحة حوكمة ال�سركات. 
اإن النظام الأ�سا�سي لل�سركة ل يعطي اأي ع�سو يف جمل�س الإدارة اأو كبار التنفيذيني اأو �سكرتري جمل�س الإدارة حق الت�سويت على اأي عقد اأو اقرتاح يكون لهم فيه  �

م�سلحة، ول يعطي اأي �سالحية لأي منهم للت�سويت على مكافاأة متنح لهم اأو اأي �سالحيات جتيز لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو كبار التنفيذيني اأو �سكرتري جمل�س 
الإدارة القرتا�س من ال�سركة. 

ويقر اأع�ساء جمل�ص االإدارة باأنه ال يوجد لل�سركة يف الوقت احلايل اأي ن�ساط جتاري خارج اململكة العربية ال�سعودية .  �
كما اأنه ل يوجد �سيا�سات متبعة ومعلومات مهمة متعلقة بالأبحاث والتطوير ملنتجات جديدة وللطرق املتبعة يف الإنتاج على مدى ال�سنوات املالية الثالثة ال�سابقة  �

مبا�سرة لتاريخ ن�سرة الإ�سدار، ول توجد حاليًا عقود عمل قائمة اأو مقرتحة لأع�ساء جمل�س الإدارة كما يف تاريخ هذه الن�سرة. 
ويقر اأع�ساء جمل�س الإدارة اأنه ل يوجد اأي تعديالت بالزيادة اأو اخلف�س لراأ�سمال ال�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل  �

وقبول الإدراج لأ�سهم حقوق الأولوية. 
يقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة باأن ال�سركة ب�سدد مراجعة الرتجمة لكافة وثائق التامني التزامًا منها باملادة )52( اثنان وخم�سون من الالئحة التنفيذية لنظام  �

مراقبة �سركات التاأمني.
ويقر اأع�ساء جمل�ص االإدارة اأن ال�سركة ال تتبع ملجموعة وال متار�ص ال�سركة اأي ن�ساط خارج اململكة العربية ال�سعودية حتى تاريخ هذه الن�سرة.  �
ويقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأنه قد مت الإف�ساح عن جميع العقود التي من املمكن اأن توؤثر على قرار املكتتبني يف اأ�سهم ال�سركة. �
ويقر اأع�ساء جمل�ص االإدارة باأنه قد مت االإف�ساح عن جميع ال�سروط واالأحكام التي من املمكن توؤثر على قرار املكتتبني يف اأ�سهم ال�سركة. �
ويقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأنه قد مت الإف�ساح عن جميع العمليات والعقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة. �
ويقر اأع�ساء جمل�س الإدارة -باأنه ل يوجد نية لتوقيع اأي عقود مع اأي اأطراف ذات عالقة. �
باأن مالك ال�سركة الذين تظهر اأ�سماءهم يف ال�سفحة )3( هم املالك القانونيني والنفعيني. �
بانه ال يوجد اأي تعار�ص للم�سالح يف ن�ساط ال�سركة مع اأي ع�سو من اع�ساء جمل�ص االدارة �
اإن اأنظمة و�سوابط الرقابة الداخلية واملحا�سبية وتقنية املعلومات قد اأعدت على اأ�س�س �سليمة حيث مت و�سع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�س امل�سالح ومعاجلة حالت  �

التاأكد من �سالمة  اإلى  بالإ�سافة  العالقة.  الأ�سخا�س ذوي  التعامالت مع  الناجت عن  الت�سرف  واإ�ساءة  الأ�سول  ا�ستخدام  اإ�ساءة  ت�سمل  والتي  املحتملة  التعار�س 
الأنظمة املالية والت�سغيلية والتاأكد من تطبيق اأنظمة رقابية منا�سبة لإدارة املخاطر وفقًا ملتطلبات املادة )10( من لئحة حكومة ال�سركات. كما يقوم اأع�ساء جمل�س 

الإدارة مبراجعة �سنوية لإجراءات الرقابة الداخلية لل�سركة.

اإقـرارات اأع�ساء جمل�س الإدارة بخ�سو�س القوائم املالية 

مت اإعداد ق�سم »مناق�سة الإدارة وحتليلها للو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها« من قبل اإدارة ال�سركة ، ومت اعتماده من قبل جمل�س الإدارة ، ويقر اأع�ساء جمل�س   .1
الإدارة باأنه مل يكن هناك اأي تغيريات ذات اأثر مادي على القوائم املالية اأو التوقعات امل�ستقبلية حتى تاريخ ن�سر ن�سرة الإ�سدار هذه . 

يتحمل جمل�س الإدارة امل�سوؤولية الكاملة عن دقة وم�سداقية املعلومات والتحليالت املالية ، ويوؤكد بجميع الإجراءات الالزمة، واأنه قام بالإف�ساح الكامل والعادل   .2
عن هذه البيانات ، كما ل توجد اأي معلومات اأو وثائق اأخرى قد يوؤدي اإغفالها اإلى اأن تكون هذه البيانات املالية واملعلومات الواردة م�سللة باأي �سكل من الأ�سكال. 
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يت�سمن النظام الأ�سا�سي لل�سركة البنود املذكورة اأدناه. ول يجب العتماد على هذا امللخ�س اعتمادًا تامًا عو�سًا عن النظام الأ�سا�سي الكامل والذي ميكن معاينته يف املقر 
الرئي�سي لل�سركة. واجلدير بالذكر اأن هناك عدة اإجراءات تتطلب موافقة موؤ�س�سة النقد مثل رفع اأو تخفي�س راأ�س املال، وتوزيع الأرباح، ونقل ملكية اأ�سهم امل�ساهمني املوؤ�س�سني، 

ودمج ال�سركة مع �سركات اأخرى، وت�سفية ال�سركة، وتعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة.

التأسيس:

توؤ�س�س طبقًا لأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ونظام ال�سركات ولوائحها التنفيذية وهذا النظام �سركة م�ساهمة �سعودية بني مالكي الأ�سهم املبينة اأحكامها اأدناه.

اسم الشركة:

�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين )وافقت اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1433/08/03هـ )املوافق 2012/06/23م( على تعديل املادة الثانية )2( من النظام الأ�سا�سي 
واخلا�سة با�سم ال�سركة(. 

أغراض الشركة:

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

بال�سرتاك مع جهات اأخرى.

ويجوز لل�سركة اأن متتلك اأو اأن تكون لها م�سلحة اأو ت�سرتك باأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اأعماًل �سبيهة باأعمالها اأو الأعمال املالية اأو التي تعاونها على حتقيق 
غر�سها �سواًء داخل اململكة اأو خارجها، اأو اأن تدجمها فيها اأو ت�سرتيها.

المركز الرئيسي:

يقع املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة جدة.

مدة الشركة:

مدة ال�سركة هي 99 �سنة ميالدية تبداأ اعتبارًا من تاريخ �سدور قرار معايل وزير التجارة وال�سناعة باإعالن تاأ�سي�سها �سركة م�ساهمة. يجوز دائمًا اإطالة مدة ال�سركة بقرار 
�سادر من اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء مدتها ب�سنة واحدة على الأقل.

رأس مال الشركة:

يبلغ راأ�س مال ال�سركة )100.000.000 ريال( مائة مليون ريال مق�سمة اإلى )10.000.000( ع�سر مليون �سهم عادي مت�ساوية القيمة بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت 
�سعودية لكل �سهم. 

تخفيض رأس المال:

يجوز تخفي�س راأ�س مال ال�سركة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بعد موافقة اجلهات املخت�سة تخفي�س راأ�سمال ال�سركة اإذا زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت ال�سركة بخ�سائر. 
القرار طريقة  التخفي�س يف هذه اللتزامات ويبني  واآثر  ال�سركة  التي على  له عن اللتزامات  الأ�سباب املوجهة  اإل بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن  القرار  ول ي�سدر 
التخفي�س. واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال عن حاجة ال�سركة وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�سهم عليه خالل �ستني يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف 
جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة. فاإذا اعرت�س اأحدهم وقدم لل�سركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا 

كان حاُل اأو ان تقدم له �سمانًا كافيَا للرفاء به اإذا كان اآجاًل.

تداول األسهم:

جميع اأ�سهم ال�سركة قابلة للتداول وفقًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�سادرة عن الهيئة وا�ستثناًء من ذلك، ل يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها امل�ساهمون املوؤ�س�سون 
قبل ن�سر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني ل تقل كل منهما عن اأثني ع�سر �سهرًا من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة. وت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب بـه امل�ساهمون املوؤ�س�سون 
يف حالة زيادة راأ�س املال قبل انق�ساء فرتة احلظر. ومع ذلك، يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفقًا لأحكام بيع احلقوق من اأحد املوؤ�س�سني اإلى موؤ�س�س اآخر 

اأو اإلى اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة لتقدميها ك�سمان لالإدارة اأو من ورثة اأحد املوؤ�س�سني يف حالة وفاته اإلى الغري.

يحق ملجل�س الإدارة بعد مرافقة اجلهات املخت�سة عند ممار�سته حق حجز الأ�سهم املقدمة ك�سمان من اأع�ساء جمل�س الإدارة مقابل العقود التي تن�ساأ بينهم وبني ال�سركة اأن 
يبيعها ب�سرط اأن يكون الدين قد اأ�ستحق وبعد توجيه النداء الثاين بخطاب م�سجل اإلى املدين �ساحب االأ�سهم. يطلب فيه ت�سديد الدين خالل اأ�سبوعني فاإذا رف�ص فلمجل�ص 
الإدارة بيعها عن طريق نظام تداول الأ�سهم عن اأن ي�سدد من ثمن الأ�سهم املباعة جميع الديون واللتزامات املطلوبة لل�سركة. ثم يدفع الر�سيد )اإن وجد( اإلى ذلك امل�ساهم 

اأو وليه اأو و�سيه اأو ورثته.

مجلس اإلدارة:

يدير ال�سركة جمل�س اإدارة مكون من �سبعة )7( اأع�ساء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ل تتجاوز ثالث �سنوات ول يخل ذلك التعيني بحق ال�سخ�س املعنوي يف ا�ستبدال من 
ميثله يف املجل�س، ومتتد فرتة املجل�س الأولى ثالثة �سنوات اعتبارًا من تاريخ القرار الوزاري الذي يعلن تاأ�سي�س ال�سركة.
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باإمكان ال�سركة ان تعقد، بعد موافقة موؤ�س�سة النقد، اتفاقية لإدارة اخلدمات الفنية مع �سركة اأو اأكرث من ال�سركات املوؤهلة يف جمال التاأمني ملدة خم�س �سنوات قابلة للتجديد 
اأو مدة اأخرى يحددها جمل�س الإدارة.

العضوية الشاغرة بمجلس اإلدارة:

تنتهي ع�سوية جمل�ص االإدارة بانتهاء مدة التعيني اأو اال�ستقالة اأو الوفاة اأو اإذا ثبت ملجل�ص االإدارة اأن الع�سو قد اأخل بواجبته بطريقة ت�سر م�سلحة ال�سركة ب�سرط اأن يقرتن 
ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية، اأو بانتهاء ع�سويته وفقًا لأي نظام اأو تعليمات �سارية يف اململكة، اأو تغيبه عن ح�سور اأكرث من ثالثة جل�سات متتالية دون عذر يقبله جمل�س 
الإدارة اأو اإذا حكم ب�سهر اإفال�سه اأو اإع�ساره اأو قدم طلبًا للت�سوية مع دائنيه اأو توقف عن دفع ديونه اأو اأ�سبح فاقد ال�سعور اأو اأ�سيب مبر�س عقلي اأو اإذا ثبت ارتكابه عماُل خماًل 
بالأمانة والأخالق اأو اأدين بالتزوير. واإذا �سغر مركز اأحد اأع�ساء املجل�س كان للمجل�س اأن يعني ع�سوًا يف املركز ال�ساغر. على اأن يعر�س هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية 
يف اأول اجتماع لها. ويكمل الع�سو اجلديد مدة �سنة فقط. واإذا نق�س عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة عن الن�ساب الالزم ل�سحة اجتماعاته، وجب دعوة اجلمعية العامة العادية يف 

اأقرب وقت لتعيني العدد الالزم من الأع�ساء.

سلطات مجلس اإلدارة:
مع عدم امل�سا�س ب�سالحيات اجلمعية العامة يتمتع جمل�س الإدارة باأو�سع ال�سالحيات لإدارة �سوؤون ال�سركة واأعمالها ويجوز كذلك ملجل�س الإدارة اأن يفو�س بع�س املهام املحددة 

اإلى ع�سو اأو اأكرث من اأع�سائه اأو اإلى الغري يف مبا�سرة عمل اأو اأعمال معينة. 

مكافآت مجلس اإلدارة:
اأع�ساء جمل�س الإدارة  األف ريال �سنويًا، كما تكون مكافاأة كل ع�سو من  التي يقوم بها مبلغ )180.000( مائة وثمانون  تكون مكافاأة رئي�س جمل�س الإدارة مقابل اخلدمات 
مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ )120.000( مائة وع�سرون األف ريال �سنويًا. ويدفع كل من الرئي�س وكل ع�سو مبلغ )3.000( ثالثة اآلف ريال عن كل اجتماع يح�سره من 

اجتماعات املجل�س ومبلغ )1.500( األف وخم�سمائة ريال عن كل اجتماع يح�سره من اجتماعات اللجنة التنفيذية. 

كما تدفع ال�سركة لكل من رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة النفقات الفعلية التي يتحملونها من اأجل ح�سور اجتماعات املجل�س اأو اللجنة التنفيذية مبا يف ذلك م�سروفات ال�سفر 
والإقامة والإبواء ، ويف كل الأحوال ل يجوز اأن يزيد جمموع ما ي�سرف للرئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة عن 5% من �سايف الأرباح ويجب على ال�سركة التاأكد من اإر�سال كافة 
التفا�سيل الكتابية للمكافاآت والتعوي�سات املقرتحة جلميع امل�ساهمني قبل انعقاد اجلمعية العمومية التي تطرح فيها تلك املكافاآت والتعوي�سات للت�سويت عليها ، كما اأنه على 
التنفيذيني حق  املدراء  اأحد كبار  اأو  املعني  االإدارة  لع�سو جمل�ص  والتعوي�سات يف جمعية عمومية ال يكون  املكافاآت  العمومية على �سروط  التاأكد من موافقة اجلمعية  ال�سركة 

الت�سويت فيها على هذه ال�سروط ، ويجوز تعديل مكافاآت اأع�ساء جمل�ص االإدارة مبوافقة اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني. 

الرئيس والعضو المنتدب والسكرتير:
يعني جمل�س الإدارة من بني اأع�سائه رئي�سًا له ويعني املجل�س ع�سوًا منتدبًا �سواء من اأع�سائه اأو من الغري. ويحق لهما التوقيع عن ال�سركة وتنفيذ قرارات املجل�س ويتمتعان 
ب�سالحيات متثيل ال�سركة اأمام املحاكم واأمام الغري، ولأي منهما حق توكيل الغري بعمل اأو اأعمال معينة. يتولى الع�سو املنتدب الإدارة التنفيذية لل�سركة. ويحدد جمل�س الإدارة 

الرواتب والبدلت واملكافاآت لكل من رئي�س املجل�س والع�سو املنتدب. ويعيني املجل�س �سكرتريا ويجوز له اأن يعيني م�ست�سارين له يف خمتلف املجالت، واأن يحدد مكافاآتهم.

اجتماعات مجلس اإلدارة:
اأع�ساء جمل�س  اإذا طلب ذلك ع�سوين من  اإلى الجتماع  اأن يدعو  يجتمع جمل�س الإدارة بناء على دعوة موجهة من الرئي�س يف مركز ال�سركة الرئي�سي، ويجب على الرئي�س 
الإدارة ويجب اأن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها املجل�س. ويجوز اأن ينعقد اجتماع املجل�س خارج مقر ال�سركة ل يعد اجتماع جمل�س الإدارة �سحيحًا اإل اإذا ح�سره ثلثي 
اأع�ساء املجل�ص على االأقل ب�سرط اأال يقل عدد اأع�ساء املجل�ص احلا�سرين اأ�سالة عن اأربعة اأع�ساء. ويجتمع املجل�ص اأربع مرات خالل العام املايل ب�سرط اأن ال تتعدى الفرتة بني 

الجتماعات مدة اأربعة اأ�سهر.

ت�سدر قرارات املجل�س بالإجماع، ويف حال اخلالف ت�سدر القرارات باأغلبية ثلثي اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين اأو املمثلني على الأقل. وللمجل�س اأن ُي�سدر القرارات بالت�سويت 
عليها بالتمرير. اإذا كان لأي من الأع�ساء م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف اأي مو�سوع مطروح يجب عليه اأن يبلغ املجل�س اأو اللجنة التنفيذية بذلك. ل يحق لأع�ساء جمل�س 

الإدارة اإبرام اأي اتفاقيات تاأمينية مع ال�سركة لهم م�سلحة فيها اإل مبوافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

محاضر اجتماعات المجلس:
تثبت مداولت وقرارات املجل�س يف حما�سر يوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري وحتفظ يف �سجل خا�س يوقع عليه كل من رئي�س املجل�س وال�سكرتري.

لجنة المراجعة: 
اأغلبية  ي�سكل جمل�س الإدارة جلنة للمراجعة مكونة من ثالثة )3( اأع�ساء على الأقل وخم�سة )5( اأع�ساء على الأكرث ممن ل ي�سغل من�سب املدير التنفيذي لل�سركة وتكون 

اأع�سائها من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة ومبوجب موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة والهيئة.

اللجنة التنفيذية:
ي�سكل جمل�س الإدارة جلنة تنفيـذية مكونة من ثالثة )3( اأع�ساء على الأقل وخم�سة )5( اأع�ساء على الأكرث. يراأ�س اجتماعات اللجنة التنفيذية رئي�س يعينه اأع�ساء اللجنة 

التنفيذية من بينهم. وتكون ع�سوية اللجنة التنفيذية متزامنة مع ع�سوية املجل�س وي�سد املجل�س اأية �سواغر يف اللجنة التنفيذية.

الجمعيات العامة للمساهمين:
متثل اجلمعية العامة العادية اأو غري العادية املنعقدة امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها مكتب ال�سركة الرئي�سي.

يجوز لكل ع�سو ميتلك 20 �سهمًا على الأقل اأن يح�سر اجتماع اجلمعية العامة العادي اأو غري العادية. يجوز للم�ساهم اأن يعني م�ساهمًا اآخر لي�س ع�سوًا يف جمل�س الإدارة اأو م�سوؤول 
ال�سركة حل�سور اجتماعات اجلمعية العامة باعتباره وكياًل له. 
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الجمعية العامة العادية:

ل يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا ما مل يح�سره م�ساهمون ميثلون 50% على الأقل من راأ�س مال ال�سركة. اإذا مل يكتمل ن�ساب احل�سور لالجتماع يتم اإر�سال اإ�سعار 
لجتماع ثاٍن يعقد خالل 30 يومًا من تاريخ الجتماع الأول. يعترب الجتماع الثاين �سحيحًا بغ�س النظر عن عدد احل�س�س املمثلة فيه. 

فيما عدا الأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�سركة وتعقد مرة على الأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة اأ�سهر 
التالية لنتهاء ال�سنة املالية لل�سركة ، ويجوز الدعوة جلمعيات عامة عادية اأخرى لالجتماع كلما دعت احلاجة اإلى ذلك.

الجمعية العامة غير العادية:

ل يعد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإذا مل يح�سر م�ساهمون ميثلون 50% على الأقل من راأ�س مال ال�سركة امل�سرح به. اإذا مل يكتمل ن�ساب ح�سور الجتماع كما 
هو مقرر �سلفًا يتم توجيه اإ�سعار باجتماع ثان ويعترب الجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع راأ�س مال ال�سركة. 

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�سركة با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا، ولها اأن ت�سدر قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�سا�س اجلمعية 
العامة العادية وذلك بنف�ص ال�سروط واالأو�ساع املقررة للجمعية االأخرية.

قرارات الجمعيات العامة:

تتخذ قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة يف اجلمعية. كما يتم اتخاذ قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف اجلمعية. 
اأما القرارات التي تتعلق بزيادة اأو نق�س راأ�س مال ال�سركة اأو دمج ال�سركة مع �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى اأو متديد مدة ال�سركة اأو اإغالق ال�سركة، فاإنه يتعني موافقة ثالثة اأرباع 

ممثلي الأ�سهم يف الجتماع. 

مراقب الحسابات:

تعني اجلمعية العامة اثنني من مراقبي احل�سابات املرخ�س لهم مبزاولة املهنة يف اململكة العربية ال�سعودية. وحتدد اأتعابهما ويجوز لها اأن ُتعيد تعيينهما.

يحق ملراقب احل�سابات الو�سول اإلى دفاتر و�سجالت ال�سركة يف اأي وقت وكذلك اإلى امل�ستندات الأخرى كما يحق له طلب اأية بيانات اأو تو�سيحات متى راأى ذلك �سروريًا كما 
يحق له التحقق من اأ�سول وخ�سوم ال�سركة. 

يجب اأن يقدم مراقب احل�سابات تقريرًا �سنويًا اإلى اجلمعية العامة يبني فيه موقف اإدارة ال�سركة من متكينه من احل�سول على البيانات والتو�سيحات التي طلبها واأية خمالفات 
لنظام ال�سركات اأو نظام ال�سركة التي قد يكت�سفها مع اقراره بخ�سو�س ما اإذا كانت ح�سابات ال�سركة تعك�س بياناتها بدقة. 

السنة المالية:

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة اعتبارًا من اأول يناير من ال�سنة املالية وتنتهي يف الواحد والثالثني من دي�سمرب من كل �سنة على اأن تبداأ ال�سنة املالية الأولى لل�سركة بعد تاأ�سي�سها 
اعتبارًا من تاريخ �سدور القرار الوزاري اخلا�س بتاأ�سي�س ال�سركة وحتى الواحد والثالثني من دي�سمرب من العام التايل.

توزيع األرباح:

توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية على الوجه التايل )1( جتنب الزكاة و�سريبة الدخل املقررة )2( جتنب 20% من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي )3( للجمعية 
العامة العادية اأن جتنب احتياطي اإ�سايف وتخ�سي�سه لغر�س معني تقرره اجلمعية )4( يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني ل تقل عن 5% من راأ�س املال املدفوع )5( 
يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة يف الأرباح اأو يحول اإلى ح�ساب الأرباح املبقاة )6( يجوز بقرار من جمل�س الإدارة توزيع دورية تخ�سم من الأرباح ال�سنوية املحددة 

فيا الفقرة 4 الواردة اأعاله وفقًا للقواعد املنظمة لذلك وال�سادرة من اجلهات املخت�سة.

خسائر الشركة:

اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثالثة اأرباع راأ�س مالها وجب على اأع�ساء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف اإمكانية ا�ستمرار اأعمال ال�سركة اأو حلها قبل انتهاء 
مدتها ويتم يف كافة الأحوال ن�سر قرار اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية.

حل وتصفية الشركة:

تنق�سي ال�سركة بانق�ساء املدة املحددة لها وفقًا لهذا النظام اأو وفقًا لنظام ال�سركات. وعند انتهاء مدة ال�سركة ويف حالة حلها قبل هذا الأجل تقرر اجلمعية العامة غري العادية 
وبناء على اقرتاح من جمل�س الإدارة اإجراءات ت�سفية ال�سركة وتعيني م�سف اأو اأكرث حتدد �سالحياته ومكافاأته مبوجب القرار. تنتهي �سالحيات جمل�س الإدارة عند انتهاء 
مدة ال�سركة وي�ستمر جمل�س الإدارة برغم ما هو مذكور اأعاله يف اإدارة ال�سركة حتى يتم تعيني م�سٍف، كما وحتتفظ اإدارات ال�سركة ب�سالحياتها بالقدر الذي ل تتعار�س فيه 

مع �سالحيات امل�سّفي.

األحكام:

تطّبق اأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية ونظام ال�سركات ونظام هيئة ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية على كل ما مل يرد ذكره يف هذا النظام.
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تأسيس الشركة والتراخيص والتصاريح التي تعمل بموجبها 2222

هـ   1426/09/13 وتاريخ   )1/870( رقم  لال�ستثمار  العامة  الهيئة  ترخي�س  مبوجب  التعاوين  للتاأمني  �سالمة  �سركة  تاأ�سي�س  مت  التاأمني،  نظام  من  الثالثة   )3( للمادة  وفقًا 
1427/09/16هـ  وتاريخ   )233( رقم  الوزراء  جمل�س  وقرار  2006/10/11م(  )املوافق  1427/09/18هـ  وتاريخ  )م/60(  رقم  امللكي  واملر�سوم  2005/10/15م(  )املوافق 
)املوافق 2006/10/09م( والقرار الوزاري باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة رقم )112/ق( وتاريخ 1428/04/29 هـ )املوافق 2007/05/16م( وترخي�س موؤ�س�سة النقد رقم )ت م 
ن/20079/4( وتاريخ 1428/08/29هـ )املوافق 2007/09/11م(. وعليه مت الرتخي�ص ل�سالمة مبزاولة ن�ساط التاأمني الذي ي�سمل خدمات التاأمني الرئي�سية التي تزاولها 
ال�سركة يف اململكة وهي كما يلي: )1( التاأمني العام و )2( التاأمني ال�سحي. وتزاول ال�سركة ن�ساطها وفقا لنظام التاأمني ولئحته التنفيذية والأنظمة والتعليمات الأخرى ال�سارية 
بتاريخ 1428/05/06 هـ  الريا�س  التجاري رقم )4030169661( ال�سادر من مدينة  ال�سجل  وُقينِّدت ك�سركة م�ساهمة عامة مبوجب  النقد  اإ�سراف موؤ�س�سة  يف اململكة حتت 

)املوافق 2007/05/23م( ومت ت�سجيلها ب�سجل مدينة جدة.

ح�سلت ال�سركة على كافة الرتاخي�س الالزمة ملزاولة ن�ساطها وفقًا لالأنظمة املعمول بها وهي على النحو التايل:

جدول رقم )14-1(:الرتاخي�س التي ح�سلت عليها ال�سركة الالزمة ملزاولة ن�ساطها وفقاً لالأنظمة املعمول بها:
مالحظاتاجلهة امل�سدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اال�سداررقم الرتخي�سالغر�سنوع الرتخي�س

ترخي�س 
ا�ستثمار 
خدمي*

مزاولة ن�ساط 
التاأمني

1426/09/13هـ )1/870(

املوافق 2005/10/15م(

الهيئة العامة غري مذكور يف الرتخي�س
لال�ستثمار

بتاريخ 1436/03/6هـ املوافق 
2014/12/27م تقدمت 
ال�سركة بطلب اإلى الهيئة 

العامة لال�ستثمار لتحديث 
بيانات ترخي�سها

ت�سريح مبزاولة 
ن�ساط التاأمني

مزاولة التاأمني العام 
والتاأمني ال�سحي

1428/08/29هـ املوافق ت م ن/20079/4
2007/09/11م

1437/08/27هـ املوافق 
2016/06/04م

موؤ�س�سة النقد

جمل�س ال�سمان 
ال�سحي 

التعاوين )تاأهيل 
ال�سركة(

ترخي�س تاأهيل 
ملمار�سة اأعمال 

ال�سمان ال�سحي 
التعاوين

1435/10/08هـ املوافق 353/1293
2014/06/08م

1436/10/07هـ املوافق 
2015/07/23م

جمل�س 
ال�سمان 
ال�سحي 
التعاوين

قيد ال�سركة يف �سجل ال�سجل التجاري
ال�سركات التجارية 

)�سركات امل�ساهمة(

1428/05/06هـ املوافق 4030169661 
2007/05/23م

1438/05/06هـ املوافق 
2017/03/03م

وزارة التجارة 
-مكتب ال�سجل 

التجاري 
مبدينة 

الريا�س

املوافقة على 
طرح منتجات 

تاأمينية

موافقة نهائية 
لت�سويق وبيع وثيقة 

تاأمني �سمان الأمانة

IS /1002 1428/12/21هـ املوافق
2007/12/30م

ي�سرتط على ال�سركة التاأكد موؤ�س�سة النقد
من اأن كافة منتجاتها 

التاأمينية قد مت تغطيتها 
بعقود اإعادة تاأمني واأن 

�سروط وحدود تغطية وثائق 
التاأمني لي�ست اأ�سمل من 

حدود التغطية املذكورة بعقود 
اإعادة التاأمني واإن كافة 

ال�ستثناءات قد اأُخذت بعني 
العتبار

ل ميكن لل�سركة اأجراء 
اأي تعديالت على �سروط 

الوثائق اأو قيمة االأق�ساط اإال 
بعد احل�سول على موافقة 

موؤ�س�سة النقد.
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مالحظاتاجلهة امل�سدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اال�سداررقم الرتخي�سالغر�سنوع الرتخي�س

املوافقة على 
طرح منتجات 

تاأمينية

موافقة نهائية 
لت�سويق وبيع:

1( وثيقة تاأمني 
جميع اأخطار 

املقاولني

2(وثيقة تاأمني جميع 
اأخطار الرتكيب 

3(وثيقة تاأمني 
جتهيزات واآليات 

املقاولني 

4(وثيقة تاأمني عطب 
الآلت

5( وثيقة تاأمني 
الأجهزة الإلكرتونية 

IS /1039 1428/12/24هـ املوافق
2008/01/02م

ي�سرتط على ال�سركة التاأكد موؤ�س�سة النقد
من اأن كافة منتجاتها 

التاأمينية قد مت تغطيتها 
بعقود اإعادة تاأمني واأن 

�سروط وحدود تغطية وثائق 
التاأمني لي�ست اأ�سمل من 

حدود التغطية املذكورة بعقود 
اإعادة التاأمني واإن كافة 

ال�ستثناءات قد اأُخذت بعني 
العتبار.

ل ميكن لل�سركة اأجراء 
اأي تعديالت على �سروط 

الوثائق اأو قيمة االأق�ساط اإال 
بعد احل�سول على موافقة 

موؤ�س�سة النقد.

املوافقة على 
طرح منتجات 

تاأمينية

موافقة نهائية 
لت�سويق وبيع وثيقة 

تاأمني خ�سارة الأرباح 
الناجتة عن عطب 

الآلت

IS /471 1433/02/22هـ املوافق
2012/01/16م

ي�سرتط على ال�سركة التاأكد موؤ�س�سة النقد
من اأن كافة منتجاتها 

التاأمينية قد مت تغطيتها 
بعقود اإعادة تاأمني واأن 

�سروط وحدود تغطية وثائق 
التاأمني لي�ست اأ�سمل من 

حدود التغطية املذكورة بعقود 
اإعادة التاأمني واإن كافة 

ال�ستثناءات قد اأُخذت بعني 
العتبار

ل ميكن لل�سركة اأجراء 
اأي تعديالت على �سروط 

الوثائق اأو قيمة االأق�ساط اإال 
بعد احل�سول على موافقة 

موؤ�س�سة النقد.

املوافقة على 
طرح منتجات 

تاأمينية

موافقة نهائية 
لت�سويق وبيع:

1(وثيقة النقل الربي 
جلميع الأخطار.

2(وثيقة النقل الربي 
لالأخطار املحددة.

3(وثيقة الناقل 
البحري جلميع 

الأخطار

4(وثيقة الناقل 
البحري اأخطار 

حمّددة. 

5(وثيقة تاأمني هيكل 
ال�سفينة والآلت..

/2314IS 1431/12/16هـ املوافق
2010/10/22م

ي�سرتط على ال�سركة التاأكد موؤ�س�سة النقد
من اأن كافة منتجاتها 

التاأمينية قد مت تغطيتها 
بعقود اإعادة تاأمني واأن 

�سروط وحدود تغطية وثائق 
التاأمني لي�ست اأ�سمل من 

حدود التغطية املذكورة بعقود 
اإعادة التاأمني واإن كافة 

ال�ستثناءات قد اأُخذت بعني 
العتبار

ل ميكن لل�سركة اأجراء 
اأي تعديالت على �سروط 

الوثائق اأو قيمة االأق�ساط اإال 
بعد احل�سول على موافقة 

موؤ�س�سة النقد.
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مالحظاتاجلهة امل�سدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اال�سداررقم الرتخي�سالغر�سنوع الرتخي�س

املوافقة على 
طرح منتجات 

تاأمينية

موافقة نهائية 
لت�سويق وبيع وثيقة 

تاأمني النقد.

IS/1001 1428/12/21هـ املوافق
2007/12/30م

ي�سرتط على ال�سركة التاأكد موؤ�س�سة النقد
من اأن كافة منتجاتها 

التاأمينية قد مت تغطيتها 
بعقود اإعادة تاأمني واأن 

�سروط وحدود تغطية وثائق 
التاأمني لي�ست اأ�سمل من 

حدود التغطية املذكورة بعقود 
اإعادة التاأمني واإن كافة 

ال�ستثناءات قد اأُخذت بعني 
العتبار

ل ميكن لل�سركة اأجراء 
اأي تعديالت على �سروط 

الوثائق اأو قيمة االأق�ساط اإال 
بعد احل�سول على موافقة 

موؤ�س�سة النقد.

املوافقة على 
طرح منتجات 

تاأمينية

موافقة نهائية 
لت�سويق وبيع وثيقة 

تاأمني �سد احلريق. 
ووثيقة تاأمني ال�سامل 

على املمتلكات

IS/1004 1428/12/21هـ املوافق
2007/12/30م

ي�سرتط على ال�سركة التاأكد موؤ�س�سة النقد
من اأن كافة منتجاتها 

التاأمينية قد مت تغطيتها 
بعقود اإعادة تاأمني واأن 

�سروط وحدود تغطية وثائق 
التاأمني لي�ست اأ�سمل من 

حدود التغطية املذكورة بعقود 
اإعادة التاأمني واإن كافة 

ال�ستثناءات قد اأُخذت بعني 
العتبار

ل ميكن لل�سركة اأجراء 
اأي تعديالت على �سروط 

الوثائق اأو قيمة االأق�ساط اإال 
بعد احل�سول على موافقة 

موؤ�س�سة النقد.

املوافقة على 
طرح منتجات 

تاأمينية

موافقة نهائية 
لت�سويق وبيع وثيقة 

تاأمني امل�سئولية 
العامة

IS/1003 1428/12/21هـ املوافق
2007/12/30م

ي�سرتط على ال�سركة التاأكد موؤ�س�سة النقد
من اأن كافة منتجاتها 

التاأمينية قد مت تغطيتها 
بعقود اإعادة تاأمني واأن 

�سروط وحدود تغطية وثائق 
التاأمني لي�ست اأ�سمل من 

حدود التغطية املذكورة بعقود 
اإعادة التاأمني واإن كافة 

ال�ستثناءات قد اأُخذت بعني 
العتبار

ل ميكن لل�سركة اأجراء 
اأي تعديالت على �سروط 

الوثائق اأو قيمة االأق�ساط اإال 
بعد احل�سول على موافقة 

موؤ�س�سة النقد.
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مالحظاتاجلهة امل�سدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اال�سداررقم الرتخي�سالغر�سنوع الرتخي�س

املوافقة على 
طرح منتجات 

تاأمينية

موافقة نهائية 
لت�سويق وبيع وثيقة 

تاأمني تعوي�س العمال

IS/1038 1428/12/24هـ املوافق
2008/01/02م

ي�سرتط على ال�سركة التاأكد موؤ�س�سة النقد
من اأن كافة منتجاتها 

التاأمينية قد مت تغطيتها 
بعقود اإعادة تاأمني واأن 

�سروط وحدود تغطية وثائق 
التاأمني لي�ست اأ�سمل من 

حدود التغطية املذكورة بعقود 
اإعادة التاأمني واإن كافة 

ال�ستثناءات قد اأُخذت بعني 
العتبار

ل ميكن لل�سركة اأجراء 
اأي تعديالت على �سروط 

الوثائق اأو قيمة االأق�ساط اإال 
بعد احل�سول على موافقة 

موؤ�س�سة النقد.

املوافقة على 
طرح منتجات 

تاأمينية

موافقة موؤقتة 
لت�سويق وبيع وثيقة 

تاأمني ال�سيارات 
ال�سامل وثيقة 

تاأمني ال�سيارات 
- امل�سوؤولية جتاه 

الطرف الثالث

1436/02/08هـ املوافق 361000020267
2014/11/30 م

1436/05/10هـ

املوافق 2015/02/28م

موؤ�س�سة النقد

�سهادة 
التاأمينات 

الجتماعية

التزام ال�سركة جتاه 
اأنظمة املوؤ�س�سة 

العامة للتاأمينات 
الجتماعية

1436/02/01هـ17721046

املوافق 2014/12/02م

1436/08/10هـ

املوفق 2015/05/28م

املوؤ�س�سة العامة 
للتاأمينات 

الجتماعية

�سهادة ع�سوية 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

التزام ال�سركة 
بنظام ال�سجل 
التجاري الذي 

يوجب على ال�سركة 
ال�سرتاك بالغرفة 

التجارية ال�سناعية

1436/01/11هـ120714

املوافق 2014/11/04م

1436/12/30هـ املوافق 
2015/10/13م

الغرفة 
التجارية 

ال�سناعية 
بجدة

�سهادة الزكاة 
والدخل

لالإفادة باأن ال�سركة 
قدمت اإقراراها 

ال�سنوي والتزمت 
ب�سداد الزكاة

1345/08/10هـ8447

املوافق 2014/06/08م

1436/07/11هـ

املوافق

2015/04/30م

م�سلحة الزكاة 
والدخل

امل�سدر: التقرير القانوين 
*مل يتم تعديل ا�سم ال�سركة يف ترخي�س ال�ستثمار اخلدمي ليعك�س ال�سم التجاري احلايل التجاري ومل يتم ا�سافة بيانات فروع ال�سركة.

**مل ت�ستخرج ال�سركة ترخي�س بلدية ملركزها الرئي�سي.

فروع الشركة ونقاط البيع 2222

ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )م ت/1775( وتاريخ 1432/09/01هـ )املوافق 2011/07/31م( لفتتاح )�ستة( فروع يف كل من مدينة جدة 
والريا�س والدمام وبريدة ومكة واملدينة املنورة. وقد افتتحت حتى تاريخ هذه الن�سرة )4( اأربعة فروع يف كل من مدينة جدة والريا�س والدمام وبريدة.

كذلك مت الرتخي�س لل�سركة بافتتاح )50( خم�سني نقطة بيع مبوجب موافقة موؤ�س�سة النقد باخلطاب رقم )م ت / 1924( وتاريخ 1432/10/12هـ )املوافق 2011/09/10م( 
واخلطاب رقم )341000089070( وتاريخ 1434/07/18هـ )املوافق 2013/05/27م( من بينها )34( اأربعة وثالثون نقطة بيع مت افتتاحها كما بتاريخ هذه الن�سرة. وتعتزم 

ال�سركة ا�ستكمال خططها التو�سعية من خالل افتتاح باقي نقاط البيع والفروع مبا�سرًة بعد االنتهاء من اإجراءات الطرح. 
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ا�ستخرجت ال�سركة )4( اأربعة �سجالت جتارية لفروعها حتى تاريخ هذه الن�سرة، وذلك وفقًا ملا يلي:

جدول رقم )14-2(:ال�سجالت التجارية للفروع 
حالة ال�سجل ال�سجل التجارياملنطقةالفرعم

املركز الرئي�سي – مكتب 1210

�سارع المري حممد بن عبدالعزيز

4030169661 �سالح لغاية تاريخ 1438/05/06هـ جدة
املوافق 2017/02/02م

�ساري

فرع وتعوي�سات الريا�س 2

حي الفاروق – الدائري ال�سرقي

)مركز البالتينيوم �سارع �سالح الدين �سابقا(

1010323922 �سالح لغاية تاريخ 1438/02/06 املوافق الريا�س
2016/11/01م

�ساري

�سارع امللك في�سل3

)جممع اللوتي�س بالزا – طريق الدمام اخلرب ال�سريع 
�سابقا(

2051059594 �سالح لغاية تاريخ 1441/02/14هـ الدمام
املوافق 2019/10/13م

�ساري

فرع بريدة 4

 ) عمارة العوي�سة – طريق امللك عبدالعزيز (

1131055116 �سالح لغاية 1441/02/22هـ املوافق بريدة
2019/10/21م

�ساري

مت اإغالق الفرع مت �سطب ال�سجلمكة املكرمةمقابل مرور اأم اجلود – �سارع ال�ستني5

مت اإغالق الفرع مت �سطب ال�سجلاملدينة املنورةاأبراج غوث – الربج الثالث – �سارع �سلطانه6
امل�سدر: ال�سركة

ا�ستخرجت ال�سركة )18( ثمانية ع�سر �سجاًل جتاريًا من اأ�سل خم�سة واأربعني نقطة بيع مت افتتاحها حتى تاريخ هذه الن�سرة، وذلك وفقًا ملا يلي:

جدول رقم )14-3(:ال�شجالت التجارية لنقاط البيع 
حالة ال�سجلال�سجل التجارياملنطقةنقطة البيع / الفرعم

مرور الن�سيم1

) املرور 1 (

4031086374 �سالح لغاية مكة
1440/09/03هـ املوافق 

2019/05/07م

�ساري

معار�س املويل2

) �سارع فاطمة الزهراء ( 

4031086375 �سالح لغاية مكة
1440/09/03هـ املوافق 

2019/05/07م

�ساري

معار�س احلراج3

) حي املعار�س ( 

4030273623 �سالح لغاية جدة
1440/09/02هـ املوافق 

2019/05/06م

�ساري

جوازات ال�سرقية4

) حي الن�سيم مقابل املرور ( 

4032045120 �سالح لغاية الطائف
1440/08/27هـ املوافق 

2019/05/02م

�ساري

جوازات الهدا5

) املناهل – الروابي – �سارع متيم بن جرا�سة الثقفي ( 

4650076547 �سالح لغاية املدينة املنورة
1441/02/29هـ املوافق 

2019/10/29م

�ساري

جوازات ينبع6

) حي احلوراء اأمام مرور ينبع ( 

4653001356 �سالح لغاية ينبع
1441/02/11هـ املوافق 

2019/10/11م

�ساري

مرور القريات7

) املنطقة ال�سناعية – املعار�س ( 

3550035796 �سالح لغاية تبوك
1441/02/21 هـ املوافق 

2019/10/20م

�ساري

جوازات اخلمي�س 8

 ) حي املعار�س ( 

5855064427 �سالح لغاية خمي�س م�سيط
1440/08/14هـ املوافق 

2019/04/19م

�ساري 

)مت اإغالق النقطة( 

املرور 9

 )حي ح�سام بجانب املرور ( 

5855064426 �سالح لغاية خمي�س م�سيط
1440/08/14 هـ املوافق 

2019/04/19م

�ساري
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حالة ال�سجلال�سجل التجارياملنطقةنقطة البيع / الفرعم

املرور 10

 ) حي احلزام الدائري (

5850063211 �سالح لغاية اأبها
1440/07/01هـ املوافق 

2019/03/07م

�ساري

حي الفي�سلية – �سارع يزيد بن معبد – املرور 11

) اجلوازات – اخلالدية – �سارع امللك عبدالعزيز �سابقا (

5950031557 �سالح لغاية جنران 
1441/02/25هـ املوافق 

2019/10/24م

�ساري

املرور 12

) �سارع الأمري �سلطان مقابل املرور (

 

5900031114 �سالح لغاية جيزان
1441/02/18هـ املوافق 

2019/10/17م

�ساري

بجوار كلية العلوم للبنات – �سارع املرور13

 ) اإدارة املرور �سابقا ( 

�سامطة

 )بقيق �سابقا ( 

5907031324 �سالح لغاية 
1437/03/03هـ املوافق 

2015/12/15م

�ساري

حي الريان – �سارع امللك في�سل – املرور 14

 ) الهيئة امللكية �سابقا ( 

�سبيا 

 )اجلبيل �سابقا ( 

5906031731 �سالح لغاية 
1441/04/21هـ املوافق 

2019/12/19م

�ساري

اإدارة املرور15

 )حي احلزم ( 

1185006343 �سالح لغاية وادي الدوا�سر
1437/03/23هـ املوافق 

2016/01/03م 

�ساري

اجلوازات – العمارية – �سارع باخ�سب16

) حي ال�سرفية بجوار اجلوازات ( 

4030273569 �سالح لغاية جدة
1440/09/01هـ املوافق 

2019/05/05م 

�ساري

5800019152 �سالح لغاية الباحةاجلوازات – الظفري – طريق امللك عبدالعزيز17
1441/02/26 املوافق 

2019/10/25م

�ساري

3550035797 �سالح لغاية تبوكاجلوازات – اأم درمان – �سارع املرور18
1441/02/21هـ املوافق 

2019/10/20م 

�ساري

امل�سدر: ال�سركة
*ال�سركة ب�سدد ا�ستكمال الجراءات النظامية ل�ستخراج بدل فاقد لل�سجل التجاري رقم )4650030013(.

تراخيص البلدية الصادرة لنقاط البيع والفروع 2222

ا�ستخرجت ال�سركة تراخي�س البلدية للمركز الرئي�سي وفرع واحد وفقًا ملا يلي:

جدول رقم )14-4(:تراخي�س البلدية للمركز الرئي�سي والفرع 
حالة الرخ�سة رخ�سة البلدية املنطقةالفرعم

املركز الرئي�سي – مكتب 1210

) �سارع المري حممد بن عبدالعزيز (

�ساري1100062840 �ساحلة لغاية 1439/04/27هـ املوافق 2018/01/14مجدة

فرع اخلرب 3

) �سارع امللك في�سل ( 

 ) جممع اللوتي�س بالزا – طريق الدمام اخلرب ال�سريع 
�سابقا (

�ساري436/00805 �ساحلة لغاية 1439/04/13هـ املوافق 2017/12/19ماخلرب

امل�سدر: ال�سركة
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ا�ستخرجت ال�سركة تراخي�س البلدية لـ )24( اأربعة وع�سرين نقطة بيع من اأ�سل )45( خم�سة واأربعني وفقًا ملا يلي:

جدول رقم )14-5(:تراخي�ص البلدية لنقاط البيع
حالة الرخ�سة رخ�سة البلدية املنطقةنقطة البيع / الفرعم

مرور الن�سيم1

) املرور 1 (

107041 �ساحلة لغاية 1439/07/23هـ املوافق مكة
2018/04/08م

�ساري

معار�س املويل2

) �سارع فاطمة الزهراء ( 

 ) اجلوازات – الر�سيفة – �سارع املرور �سابقا (

98919 �ساحلة لغاية 1438/04/17هـ املوافق مكة
2017/01/15م

�ساري

جوازات ال�سرقية3

) حي الن�سيم مقابل املرور ( 

 ) اجلوازات – القمرية – �سارع اجلوازات �سابقا ( 

131925�ساحلة لغاية 1437/01/24هـ املوافقالطائف

2017/01/15م

�ساري

جوازات الهدا4

) املناهل – الروابي – �سارع متيم بن جرا�سة الثقفي ( 

3501928 �ساحلة لغاية 1438/04/08هـ املوافق املدينة املنورة
2017/01/06م

�ساري

جوازات ينبع5

) حي احلوراء اأمام مرور ينبع ( 

35002747 �ساحلة لغاية 1439/04/04هـ املوافق ينبع
2017/12/19م

�ساري

املرور 6

 )حي ح�سام بجانب املرور ( 

36/18م �ساحلة لغاية 1437/01/02هـ املوافق خمي�س م�سيط
2015/10/15م

�ساري

املرور 7

 ) حي احلزام الدائري (

 ) اجلوازات – اخلالدية – �سارع امللك عبدالعزيز 
�سابقا (

437770 �ساحلة لغاية 1436/08/17هـ املوافق اأبها
2015/06/04م

�ساري

حي الفي�سلية – �سارع يزيد بن معبد – املرور 8

) اجلوازات – اخلالدية – �سارع امللك عبدالعزيز 
�سابقا (

جنران 

 ) اأبها �سابقا ( 

50047 �ساحلة لغاية 1437/03/10هـ املوافق 
2015/12/22م

�ساري

املرور 9

) �سارع الأمري �سلطان مقابل املرور (

)اجلوازات – �سارع املطار �سابقا (

1436/136 �ساحلة لغاية 1439/03/06هـ املوافق جيزان
2017/11/24م 

�ساري

بجوار كلية العلوم للبنات – �سارع املرور10

 ) اإدارة املرور �سابقا ( 

�سامطة

 )بقيق �سابقا ( 

1436/5384 �ساحلة لغاية 1439/03/08هـ املوافق 
2017/11/27م

�ساري

حي املخطط �سارع اخلزام - املرور11

 )اإدارة املرور �سابقا (

بي�سة 

 ) القطيف �سابقا ( 

4360176 �ساحلة لغاية 1437/03/23هـ املوافق 
2016/01/04م

�ساري

اإدارة املرور12

 )حي احلزم ( 

36/174 �ساحلة لغاية 1439/04/22هـ املوافق وادي الدوا�سر
2018/01/09م

�ساري

3300335 �ساحلة لغاية 1437/01/30هـ املوافق املدينة املنورةاجلوازات – اخلالدية – �سارع الأ�سكان13
2015/11/12م

�ساري

�ساريل يوجدبريدةاجلوازات – ال�سما�س – �سارع الأربعني14

50046 �ساحلة لغاية 1437/03/10هـ املوافق جنراناجلوازات – اخلالدية – �سارع امللك عبدالعزيز15
2019/10/24م

�ساري

36/125 �ساحلة لغاية 1439/04/05هـ املوافق الباحةاجلوازات – الظفري – طريق امللك عبدالعزيز16
2017/12/23م

�ساري

36/126 �ساحلة لغاية 1439/04/05هـ املوافق الباحةاملرور – الظفري – �سارع امللك العزيز17
2017/12/24م

�ساري

املرور – امل�ساعدية – �سارع املرور18

) اجلوازات – الرفاع – ال�سارع العام �سابقا ( 

340000128 �ساحلة لغاية 1439/03/29هـ املوافق عرعر
2017/12/18

�ساري

�ساريليوجدالقنفذةاملرور – اخلالدية – �سارع املرور19
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حالة الرخ�سة رخ�سة البلدية املنطقةنقطة البيع / الفرعم

حي الرنج�س – اإدارة املرور20

 ) اجلوازات – الر�سيفة – �سارع املرور �سابقا (

عنيزة 

)مكة �سابقا(

رقم الرخ�سة 182117 �ساحلة لغاية 1436/04/09هـ 
املوافق 2015/01/30م

�ساري

حي �سفاء �سارع املرور 21

) اجلوازات – القمرية – �سارع اجلوازات �سابقا (

الر�س

)الطائف �سابقا(

رقم الرخ�سة 15522 �ساحلة لغاية 1437/05/01هـ 

املوافق 2016/02/10

�ساري

حي بني م�سهور 22

) اجلوازات – خمطط 1 – �سارع احلراج �سابقا (

النما�س

)خمي�س م�سيط �سابقا(

14360028 �ساحلة لغاية 1437/03/29هـ املوافق 
2016/01/10م

�ساري

�سارع �سلمان الفار�سي23

) اجلوازات – الرفاع – ال�سارع العام �سابقا (

جنران

)عرعر �سابقا(

50048 �ساحلة لغاية 1437/03/10هـ املوافق 
2015/02/22م

�ساري

حي املخطط �سارع عمر بن اخلطاب 24

 )اجلوازات – اخلالدية – �سارع املرور �سابقا (

احلناكية 

)القنفذة �سابقا(

35002493 �ساحلة لغاية 1441/02/23هـ املوافق 
2019/10/23م

�ساري

امل�سدر: ال�سركة

عقود اإليجار 2222

وتتوزع املواقع امل�ستاأجرة داخل مناطق اململكة على النحو التايل: 

)10( ع�سرة عقود اإيجار يف املنطقة الو�سطى.  �
)20( ع�سرون عقد اإيجار يف املنطقة الغربية.  �
)2( اثنان عقد اإيجار يف املنطقة ال�سرقية. �
)16( �ستة ع�سر عقد اإيجار يف املنطقة اجلنوبية. �
)4( اأربع عقود اإيجار يف املنطقة ال�سمالية.  �

اأغلب تلك العقود هي عقود اإيجار تقليدية اأي تن�س على مبلغ اإيجار تدفعه ال�سركة للموؤجر �سنويًا، ومعظمها قابلة للتجديد وتعترب لغية اإذا تاأخر امل�ستاأجر يف دفعه لالإيجار. 
وال يحق للم�ستاأجر تاأجري العقار من الباطن دون اأخذ املوافقة اخلطية من املوؤجر. كما ال يجوز تغيري الن�ساط بدون موافقة املوؤجر. مت تلخي�ص عقود االإيجار على النحو التايل:

جدول رقم )14-6(:ملخ�س عقود االإيجار
قيمة االإيجار ال�سنوية )ر.�س(املدةاملوؤجراملوقعتاريخ التوقيعرقم

املنطقة الغربية

1434/04/01هـ املوافق 1
2013/02/11م

احلناكية، حي املخطط �سارع عمر 
بن اخلطاب

)معر�س(

فهاد بن �سائر 
ملحان العويف

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1434/04/01هـ )املوافق 2013/02/11م( 

وتنتهي بتاريخ 1437/03/30هـ )املوافق 
2016/02/10م(.

)24.000( اأربعة وع�سرون 
األف ريال

1435/05/05هـ املوافق 2 
2014/03/06م

مهد الذهب – �سارع ال�سور-بجوار 
املرور

)معر�س(

وليد ح�سن 
اأبوح�سني

ثالث )3( �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1435/06/01هـ )املوافق 2014/04/02م( 

وتنتهي بتاريخ 1438/05/30هـ )املوافق 
2017/02/27م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر.

)25.000( خم�سة وع�سرون 
األف ريال

1434/11/04هـ املوافق 3
2013/09/10م

مكة املكرمة – �سارع فاطمة الزهراء

)معر�س(

�سيخ حممد 
�سامل عبد املانع

�سنتني )2( هجرية تبداأ من تاريخ 
1434/11/04هـ )املوافق 2013/09/10م( 

وتنتهي بتاريخ 1436/11/03هـ )املوافق 
2015/08/18م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر.

)150.000( مائة وخم�سون 
األف ريال



113

قيمة االإيجار ال�سنوية )ر.�س(املدةاملوؤجراملوقعتاريخ التوقيعرقم

1434/02/23هـ املوافق 4
2013/01/05م

مكة املكرمة – حي الن�سيم

)معر�س(

�سليمان عبداهلل 
العمرو

�سنة واحدة )1( هجرية تبداأ من 
تاريخ 1434/03/01هـ )املوافق 

2013/01/13م(. وقد مت جتديد 
العقد بنف�ص ال�سروط والقيمة من 

الفرتة املمتدة من 1435/03/01هـ 
)املوافق 2014/01/02م( ( وتنتهي 

بتاريخ 1436/02/30هـ )املوافق 
2014/12/22م(

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر.

)90.000( ت�سعون األف ريال

1435/02/22هـ املوافق 5
2013/12/25م

جدة – حي الوزيرية مقابل املرور

)معر�س(

جميلة عيد علي 
الثقفي

ثالث )3( �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1435/03/01هـ )املوافق 2014/01/02م( 

وتنتهي بتاريخ 1438/02/30هـ )املوافق 
2016/11/30م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر.

)50.000( خم�سون األف ريال

1434/08/01هـ املوافق 6
2013/06/10م

جدة – حي املعار�س

)معر�س(

عاي�س نواف 
عاي�س البدري 

البقمي

ثالث )3( �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1434/08/01هـ )املوافق 2013/06/10م( 

وتنتهي بتاريخ 1437/07/30هـ )املوافق 
2016/05/08م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر.

)80.000( ثمانون األف ريال

1434/08/08هـ 7
)املوافق 

2013/06/17م(

جدة – حي ال�سرفية بجوار 
اجلوازات

)معر�س(

خالد م�ستور 
الطويرقي

ثالث )3( �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
2013/08/01م املوافق 1434/08/24هـ 

وتنتهي بتاريخ 2016/07/31م املوافق 
1437/10/25هـ.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر.

)55.000( خم�س و خم�سون 
األف ريال

1435/05/03هـ 8
)املوافق 

2014/03/04م(

جدة – حي امل�سرفة – �سارع 
ال�سحافة.

)معر�س(

وليد ح�سن 
حممد اأبوح�سني

�سنة هجرية تبداأ من تاريخ 
1434/06/01هـ )املوافق 

2013/04/11م(.

وقد مت جتديد العقد بنف�ص ال�سروط والقيمة 
من الفرتة املمتدة من 1435/06/01هـ 

)املوافق 2014/04/1م( وتنتهي 
بتاريخ 1436/06/01هـ )املوافق 

2015/03/21م(

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر.

)40.000( اربعون األف ريال
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قيمة االإيجار ال�سنوية )ر.�س(املدةاملوؤجراملوقعتاريخ التوقيعرقم

1435/05/03هـ 9
(املوافق 

2014/03/04م)

جدة – املروة – الفح�س الدوري.

)معر�س(

وليد ح�سن 
حممد اأبوح�سني

�سنة هجرية تبداأ من تاريخ 
1434/06/01هـ )املوافق 

2013/04/11م(. وقد مت جتديد 
العقد بنف�ص ال�سروط والقيمة من 

الفرتة املمتدة من 1435/06/01هـ 
)املوافق 2014/04/1م( وتنتهي 
بتاريخ 1436/06/01هـ )املوافق 

2015/03/21م(

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر.

)35.000( خم�سة وثالثون 
األف ريال

1435/05/03هـ املوافق 10
2014/03/04م

جدة – حي اجلوهرة – املعار�س

)معر�س(

عبداهلل عاي�س 
العتيبي

�سنة هجرية تبداأ من تاريخ 
1435/06/01هـ )املوافق 2014/04/01م( 

وتنتهي بتاريخ1436/05/30 هـ املوافق 
2015/03/21م((

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر.

)50.000( خم�سون األف ريال

1434/08/08هـ املوافق 11
2013/06/17م

بدر – حي اخلدمات العامة

)معر�س(

بدر حممد 
�سالح الرحيلي

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1434/09/01هـ )املوافق 2013/07/08م( 

وتنتهي بتاريخ 1437/08/29هـ )املوافق 
2016/06/05م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)15.000( خم�سة ع�سر األف 
ريال

1434/08/15هـ املوافق 12
2013/06/24م

ينبع – حي احلوراء

)معر�س(

طالل م�سعد 
اجلهني

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1434/09/01هـ )املوافق 2013/07/08م( 

وتنتهي بتاريخ 1437/08/29هـ )املوافق 
2016/06/05م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)45.000( خم�سة واأربعون 
األف ريال

1434/07/10هـ املوافق 13
2013/05/20م

املدينة املنورة – حي الدائري

)معر�س(

نورة علي �سوقان 
الزهراين

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1434/08/01هـ )املوافق 2013/06/09م( 

وتنتهي بتاريخ 1437/07/30هـ )املوافق 
2016/05/07م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)70.000( �سبعون األف ريال

1436/01/03هـ املوافق 14
2014/10/27م

املدينة املنورة – �سارع امللك 
عبدالعزيز بجوار اإدارة املرور

)معر�س(

حممد جميل 
يعقوب عفيفي

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1436/01/01هـ )املوافق 2014/10/24م( 

وتنتهي بتاريخ 1438/12/29هـ )املوافق 
2017/09/20م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)100.000( مئة األف ريال
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1435/02/22هـ املوافق 15
2013/12/23م

الطائف – حي قيا

)معر�س(

نايف �سعد منيع 
احلارثي

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1435/03/01هـ )املوافق 2014/01/02م( 

وتنتهي بتاريخ 1438/02/29هـ )املوافق 
2016/11/29م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)35.000( خم�سة وثالثون 
األف ريال

1434/07/17هـ املوافق 16
2013/05/27م

الطائف – حي الن�سيم – مقابل 
املرور

)معر�س(

حممد علي 
الغامدي

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1434/07/01هـ )املوافق 2013/05/10م( 

وتنتهي بتاريخ 1438/06/29هـ )املوافق 
2017/03/27م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)35.000( خم�سة وثالثون 
األف ريال

1432/11/19هـ املوافق 17
2011/10/17م

الطائف – �سارع املعار�س

)معر�س(

اأحمد ب�سيت 
ال�سيفاين

�سنتان هجريتان تبداآن من 
تاريخ 1432/12/01هـ )املوافق 

2011/10/29م(.

وقد مت جتديد العقد بنف�ص ال�سروط والقيمة 
من الفرتة املمتدة من 1435/12/01هـ 

)املوافق 2014/09/25م( وتنتهي 
بتاريخ 1436/11/29هـ )املوافق 

2015/09/13م(

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)35.000( خم�سة وثالثون 
األف ريال

1430/04/19هـ املوافق 18
2009/04/15م

*)املركز الرئي�سي لل�سركة(

جدة – �سارع الأمري حممد بن 
عبدالعزيز مركز بن حمران – الدور 

اخلام�س - مكتبان رقم )A 506 و 
)A 505

)مكتب(

علي ح�سني بن 
حمران

�سنة هجرية تبداأ من تاريخ 
1430/05/01هـ )املوافق 

2009/01/01م(.

وقد مت جتديد العقد من الفرتة املمتدة من 
1435/05/01هـ )املوافق 2014/03/02م( 

وتنتهي بتاريخ 1436/04/30هـ )املوافق 
2015/02/19م(

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)303.450( ثالثمائة وثالثة 
اآلف واأربعمائة وخم�سون

1429/03/15هـ املوافق 19
2008/03/23م

جدة – �سارع الأمري حممد بن 
عبدالعزيز

مركز بن حمران – الدور الثاين - 
)A 210( مكتب رقم

)مكتب(

علي ح�سني بن 
حمران

�سنة هجرية تبداأ من تاريخ 
1429/03/15هـ )املوافق 

2008/03/22م(.

وقد مت جتديد العقد بنف�ص ال�سروط والقيمة 
من الفرتة املمتدة من 1435/03/15هـ 

)املوافق 2014/01/16م( وتنتهي 
بتاريخ 1436/03/14هـ )املوافق 

2015/01/05م(

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)183.750( مائة وثالثة 
وثمانون األف و�سبعمائة وخم�سون 

ريال
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1434/08/08هـ املوافق 20
2013/06/17م

القنفذة – حي الناعمية

)معر�س(

ظافر هادي 
الرفيدي

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1434/09/01هـ )املوافق 2013/07/09م( 

وتنتهي بتاريخ 1437/08/30هـ )املوافق 
2016/06/06م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر.

)24.000( اأربعة وع�سرون 
األف ريال

املنطقة اجلنوبية

1433/05/25هـ املوافق 21
2012/04/17م

اأبها – �سارع احلزام

)معر�س(

نا�سر علي يعن 
اهلل

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1433/06/01هـ )املوافق 2012/04/22م( 

وتنتهي بتاريخ 1436/05/30هـ )املوافق 
2015/03/21م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر.

)15.000( خم�سة ع�سر األف 
ريال

1434/09/20هـ املوافق 22
2013/07/28م

النما�س – حي بني م�سهور

)معر�س(

�سلطان حممد 
ال�سهري

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1434/10/01هـ )املوافق 2013/08/08م( 

وتنتهي بتاريخ 1437/09/30هـ )املوافق 
2016/07/05م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر.

)30.000( ثالثون األف ريال

1434/02/22هـ املوافق 23
2013/01/04م

احد رفيدة – حي املراغة

)معر�س(

�سعد �سلمان 
نا�سر الغوري

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1435/03/01هـ )املوافق 2014/01/02م( 

وتنتهي بتاريخ 1438/02/30هـ )املوافق 
2016/11/30م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)20.000( ع�سرون األف ريال

1435/05/03هـ املوافق 24
2014/03/04م

جنران– �سارع �سلمان الفار�سي

)معر�س(

علي �سامل ظفري 
ال�سقور

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1435/06/01هـ )املوافق 2014/04/01م( 

وتنتهي بتاريخ 1438/05/30هـ )املوافق 
2017/02/27م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر.

)30.000( ثالثون األف ريال

1433/03/06هـ املوافق 25
2012/01/29م

جيزان– �سارع الأمري �سلطان

)معر�س(

�سفاء عبداهلل 
عبدالرحمن 

با�سقر

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1433/03/12هـ )املوافق 2012/02/04م( 

وتنتهي بتاريخ 1436/03/11هـ )املوافق 
2015/01/02م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)18.000( ثمانية ع�سر األف 
ريال

1434/03/01هـ املوافق 26
2013/01/13م

بي�سة )املخطط اجلديد( – �سارع 
احلزام ال�سمايل

)معر�س(

ظافر حممد 
ح�سني الدو�سري

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1434/03/01هـ )املوافق 2013/01/13م( 

وتنتهي بتاريخ 1437/02/30هـ )املوافق 
2015/12/12م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر.

)27.000( �سبعة وع�سرون 
األف ريال
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1434/06/19هـ املوافق 27
2013/04/29م

جيزان– �سارع الأمري �سلطان

)معر�س(

�سفاء عبداهلل 
عبدالرحمن 

با�سقر

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1434/07/01هـ )املوافق 2013/05/11م( 

وتنتهي بتاريخ 1437/06/30هـ )املوافق 
2016/04/08م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر.

)18.000( ثمانية ع�سر األف 
ريال

1433/03/12هـ املوافق 28
2012/02/04م

خمي�س م�سيط – حي الغروي

)معر�س(

خالد جمعل 
حممد 

القحطاين

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1433/03/19هـ )املوافق 2012/02/11م( 

وتنتهي بتاريخ 1436/03/18هـ )املوافق 
2015/01/09م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر.

)20.000( ع�سرون األف ريال

1432/11/26هـ املوافق 29
2011/10/24م

خمي�س م�سيط – �سارع طارق بن 
زياد

)معر�س(

�سعيد علي �سعيد 
قا�سم القحطاين

خم�س )5( �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1433/01/01هـ )املوافق 2011/11/26م( 

وتنتهي بتاريخ 1437/12/30هـ )املوافق 
2016/10/01م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر.

)18.000( ثمانية ع�سر األف 
ريال

1433/12/26هـ املوافق 30
2012/11/11م

حمافظة �سامطة اأمام اإدارة املرور

)معر�س(

في�سل حممد 
يحيى زلله

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1434/01/01هـ )املوافق 2012/11/15م( 

وتنتهي بتاريخ 1436/12/30هـ )املوافق 
2015/10/13م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر.

)24.000( اأربعة وع�سرون 
األف ريال

1433/12/26هـ املوافق 31
2012/11/11م

حمافظة �سبيا – حي �سلهبة – 
�سارع في�سل – بجوار اإدارة املرور

)معر�س(

عي�سى حم�سن 
حممد نا�سر 

احلازمي

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1434/01/01هـ )املوافق 2012/11/15م( 

وتنتهي بتاريخ 1436/12/30هـ )املوافق 
2015/10/13م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)24.000( اأربعة وع�سرون 
األف ريال

1434/04/24هـ املوافق 32
2013/03/06م

حمايل ع�سري – حي احلزام – �سارع 
املرور

)معر�س(

ح�سن ح�سني 
علي ال�ساده

�سنة هجرية تبداأ من تاريخ 
1434/05/01هـ )املوافق 

2013/03/13م(. وقد مت جتديد 
العقد بنف�ص ال�سروط والقيمة من 

الفرتة املمتدة من 1435/05/01هـ 
)املوافق 2014/03/02م( وتنتهي 

بتاريخ 1436/04/30هـ )املوافق 
2015/02/19م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)19.200( ت�سعة ع�سر األف 
ومئتان ريال
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1433/12/01هـ املوافق 33
2012/10/17م

جنران – حي الفي�سلية – �سارع 
املرور

)معر�س(

ح�سن حمد 
حممد ال خليفة 

اليامي

خم�س )5( �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1434/01/01هـ )املوافق 2012/11/15م( 

وتنتهي بتاريخ 1438/12/30هـ )املوافق 
2017/09/21م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)25.000( خم�سة وع�سرون 
األف ريال

1434/09/15هـ املوافق 34
2013/07/23م

الباحة – حي الظفري

)معر�س(

�سعيد اأحمد 
�سعيد الغامدي

ثالث )3( �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1434/10/01هـ )املوافق 2013/08/08م( 

وتنتهي بتاريخ 1437/09/30هـ )املوافق 
2016/07/06م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر.

)45.000( خم�سة واأربعون 
األف ريال

1434/11/06هـ 35
(املوافق 

2013/09/12م)

الباحة – حي احلاويه

)معر�س(

اأحمد حممد 
م�سفر الغامدي

ثالث )3( �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1434/11/20هـ )املوافق 2013/09/26م( 

وتنتهي بتاريخ 1437/11/19هـ )املوافق 
2016/08/22م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر.

)20.000( ع�سرون األف ريال.

1432/04/14هـ املوافق 36
2011/03/19م

البوادي – �سارع ال�ستني )مركز 
عمرين التجاري(

)مكتب(

�سعيد اأحمد 
حوي�س الغامدي

ثالث )3( �سنوات هجرية تبداأ من 
تاريخ 1432/07/01هـ )املوافق 
2011/06/03م( وقد مت جتديد 

العقد بنف�ص ال�سروط والقيمة من 
الفرتة املمتدة من 1435/07/01هـ 
)املوافق 2014/04/30م( وتنتهي 

بتاريخ 1436/06/30هـ )املوافق 
2015/04/19م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد ب�سهرين )2(.

)180.000( مائة وثمانون 
األف ريال

املنطقة ال�سمالية

1433/06/18هـ املوافق 37
2012/05/09م

تبوك – �سارع املعار�س

)معر�س(

ب�سام عبداهلل 
ال�سراري

�سنتان هجريتان تبداآن من 
تاريخ 1433/07/01هـ )املوافق 

2012/05/21م(. وقد مت جتديد 
العقد بنف�ص ال�سروط والقيمة من 

الفرتة املمتدة من 1435/07/01هـ 
)املوافق 2014/04/30م( وتنتهي 

بتاريخ 1436/06/30هـ )املوافق 
2015/04/18م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)21.600( واحد وع�سرون األف 
و�ستمائة األف ريال

1435/04/20هـ املوافق 38
2014/02/20م

تبوك – �سارع علي بن اأبي طالب

)معر�س(

علي هويدي 
�سامل العتيبي

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1435/05/01هـ )املوافق 2014/03/02م( 

وتنتهي بتاريخ 1438/04/29هـ )املوافق 
2017/01/27م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)40.000( اأربعون األف ريال.
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1435/05/18هـ املوافق 39
2014/02/18م

عرعر – �سارع الأمري �سلطان

)معر�س(

موؤ�س�سة الربمان 
العمرانية

�سنة هجرية تبداأ من تاريخ 
1435/05/01هـ )املوافق 2014/03/06م( 

وتنتهي بتاريخ 1436/04/29هـ )املوافق 
2015/02/17م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر.

)20.000( ع�سرون األف ريال

1433/05/25هـ املوافق 40
2012/04/16م

القريات – �سارع املرور

)معر�س(

�سالح �سودي 
مدهان البلوي

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1433/06/01هـ )املوافق 2012/04/22م( 

وتنتهي بتاريخ 1436/05/30هـ )املوافق 
2015/03/20م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)14.400( اأربعة ع�سر األف 
واأربعمائة ريال

املنطقة الو�سطى

1433/05/08هـ 41
باملوافق 2013/03/20م

عنيزة – طريق امللك عبدالعزيز

)معر�س(

حممد علي علي 
العميمي

�سنتان هجريتان تبداآن من تاريخ 
1434/06/01هـ )املوافق 2013/04/11م( 

وتنتهي بتاريخ 1436/05/29هـ )املوافق 
2015/03/20م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)10.000( ع�سرة اآلف ريال

1435/02/22هـ املوافق 42
2013/12/23م

وادي الدوا�سر – حي احلزم

)معر�س(

منري �سامل 
نا�سر الدو�سري

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1435/03/01هـ )املوافق 2014/01/02م( 

وتنتهي بتاريخ 1438/12/29هـ )املوافق 
2017/09/20م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)15.000( خم�سة ع�سر األف 
ريال

1434/04/27هـ املوافق 43
2013/03/09م

الر�س – حي �سفاء - �سارع املرور

)معر�س(

عبداهلل ابراهيم 
حممد ال�سيخان

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1434/05/01هـ )املوافق 2013/03/12م( 

وتنتهي بتاريخ 1437/04/29هـ )املوافق 
2016/02/08م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)30.000( ثالثون األف ريال

1434/04/27هـ املوافق 44
2013/03/09م

بريدة – حي ال�سفره– �سارع املرور

)معر�س(

قا�سم حبيب 
كثريان العنزي

�سنتان هجريتان تبداآن من تاريخ 
1434/05/01هـ )املوافق 2013/03/12م( 

وتنتهي بتاريخ 1436/04/29هـ )املوافق 
2015/02/18م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر.

)35.000( خم�سة وثالثون 
األف ريال.

1434/08/08هـ املوافق 45
2013/06/17م

بريدة – حي احلبيب

)معر�س(

خالد اأحمد 
العبودي

خم�سة )5( �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 
1434/09/01هـ )املوافق 2013/07/08م( 

وتنتهي بتاريخ 1439/08/29هـ )املوافق 
2018/05/14م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)28.000( ثمانية وع�سرون 
األف ريال
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1429/07/01هـ املوافق 46
2008/07/05م

الق�سيم – بريدة – املجمع

)مكتب(

�سالح حممد 
عبداهلل الفوزان

�سنة هجرية تبداأ من تاريخ 
1429/07/01هـ )املوافق 

2008/07/05م(. وقد مت جتديد 
العقد بنف�ص ال�سروط والقيمة من 

الفرتة املمتدة من 1435/07/01هـ 
)املوافق 2014/04/30م( وتنتهي 

بتاريخ 1436/06/30هـ )املوافق 
2015/04/18م(ويتجدد العقد تلقائيًا ما 
مل يخطر اأحد الطرفني الآخر خطيًا بعدم 

رغبته بالتجديد قبل انتهاء مدة العقد 
ب�سهرين.

)35.000( خم�سة وثالثني 
األف ريال

1432/11/06هـ املوافق 47
2011/10/04م

الريا�س- حي الفاروق – الدائري 
ال�سرقي

)مكتب(

همزة و�سيط 
للعقارات

خم�س )5( �سنوات هجرية تبداأ من 
تاريخ 1433/02/01هـ )املوافق 
2011/12/01م( وتنتهي بتاريخ 

1438/02/01هـ )املوافق 2016/1/01م(

وقد مت جتديد العقد بنف�ص ال�سروط والقيمة 
من الفرتة املمتدة من 1436/02/09هـ 

)املوافق 2014/12/01م( وتنتهي 
بتاريخ 1436/06/30هـ )املوافق 

2015/04/18م(

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)250.000( مائتان وخم�سون 
األف ريال

1434/09/01هـ املوافق 48
2013/07/08م

الريا�س – املعر�س – املربع – 
طريق امللك فهد

)معر�س(

�سمو الأمرية 
اجلوهرة 

بنت �سعد بن 
عبدالعزيز اآل 

�سعود

�سنة هجرية تبداأ من تاريخ 
1434/09/01هـ )املوافق 

2013/07/08م(. وقد مت جتديد 
العقد بنف�ص ال�سروط والقيمة من 

الفرتة املمتدة من 1435/07/01هـ 
)املوافق 2014/04/30م( وتنتهي 

بتاريخ 1436/06/30هـ )املوافق 
2015/04/18م(

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر.

)120.000( مائة وع�سرين 
األف ريال

1435/02/30هـ املوافق 49
2014/01/02م

احلو�س – طريق خ�سرية غرب 
طري امللك عبداهلل قرب �سناعية 

الر�سودي

)حو�س(

جامع �سنيتان 
مهلهل احلربي.

ثالث �سنوات ميالدية تبداأ من تاريخ 
1435/02/29هـ )املوافق 2014/01/01م( 

وتنتهي بتاريخ 1439/04/13هـ )املوافق 
2017/12/31م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)25.000( خم�سة وع�سرين 
األف ريال

1431/03/01هـ املوافق 50
2010/02/15م

الريا�س �سارع ال�ستني – بالتينيوم 
�سنرت.

)مكتب(

علي بن 
عبدالرحمن 

الربغ�س

ثالث �سنوات ميالدية تبداأ من 
تاريخ 1431/03/30هـ )املوافق 

2010/03/15م(. وقد مت جتديد 
العقد بنف�ص ال�سروط والقيمة من 

الفرتة املمتدة من 1435/11/21هـ 
)املوافق 2014/09/15م( وتنتهي 

بتاريخ 1436/05/24هـ )املوافق 
2015/03/14م(

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد ب�سهرين

)98.800( ثمانية وت�سعون األف 
وثمامنائة ريال

املنطقة ال�سرقية



121

قيمة االإيجار ال�سنوية )ر.�س(املدةاملوؤجراملوقعتاريخ التوقيعرقم

1434/05/07هـ املوافق 51
2013/03/19م

حفر الباطن – حي املحمدية

)معر�س(

طالل هذال 
دغيم املطريي

�سنتان هجريتان تبداآن من تاريخ 
1434/06/01هـ )املوافق 2013/04/11م( 

وتنتهي بتاريخ 1436/05/30هـ )املوافق 
2015/03/21م(.

ويتجدد العقد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته بالتجديد 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة )3( اأ�سهر

)30.000( ثالثني األف ريال

1433/10/06هـ املوافق 52
2012/08/22م

اخلرب – �سارع امللك في�سل

)مكتب(

عبدالعزيز 
عبداهلل املو�سى

ثالث �سنوات ميالدية تبداأ من تاريخ 
1434/01/18هـ )املوافق 2012/12/01م( 

وتنتهي بتاريخ 1437/02/18هـ )املوافق 
2015/11/30م(.

ويتجدد العقد مبوافقة الطرفني اخلطية.

)151.500( مائة وواحد 
وخم�سون األف وخم�سمائة ريال

هيكل رأس المال 2222

الواحد  لل�سهم  اإلى )10.000.000( ع�سرة مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت  ال�سركة )100.000.000( مائة مليون ريال، مق�سم  راأ�سمال  يبلغ 
وجميعها اأ�سهم عادية متثل راأ�سمال ال�سركة عند التاأ�سي�س. وقد اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون ب�ستة ماليني )6.000.000( �سهم متثل ن�سبة )60%( �ستني باملائة من اأ�سهم 
راأ�سمال ال�سركة دفعوا قيمتها بالكامل وبناًء عليه مت اإيداع املتح�سالت يف ح�ساب خا�س با�سم ال�سركة لدى اأحد النبوك ال�سعودية اأما الأ�سهم الباقية وعددها )4.000.000( 

اأربعة ماليني �سهم والتي متثل ن�سبة )40%( اأربعني باملائة من راأ�س املال فقد مت طرحها لالكتتاب العام.

أعضاء مجلس اإلدارة  2222

بتاريخ 2013/06/17م وافقت اجلمعية العامة العادية )الرابعة( على انتخاب ال�سادة التالية اأ�سمائهم اأع�ساء جمل�س الإدارة للدورة الثالثة )3( وملدة ثالث )3( �سنوات تبداأ 
من 2013/06/01م.

جدول رقم )14-6(: تفا�سيل ع�سوية جمل�س االدارة

التمثيل/ ا�سم �سفة الع�سويةاجلن�سيةاملن�سباال�سمم
املَمثل

االأ�سهم اململوكة

غري مبا�سرمبا�سر

-200.000-غري تنفيذي/غري م�ستقلال�سعوديةالرئي�سد. �سالح بن جميل مالئكه1

-200.000-غري تنفيذي/ م�ستقلال�سعوديةع�سورا�سد بن عبداهلل ال�سويكت2

-200.000-غري تنفيذي/ م�ستقلال�سعوديةع�سوح�سني بن ح�سن بياري3

-1.000-غري تنفيذي/ م�ستقلال�سعوديةع�سوعبدالعزيز بن عبداللطيف جزار4

-1.000-غري تنفيذي/ م�ستقلال�سعوديةع�سوطارق بن عبداهلل القرعاوي5

---غري تنفيذي/ م�ستقلال�سعوديةع�سولوؤي حمزة ب�سراوي***6

---غري تنفيذي/ م�ستقلالإماراتع�سومروان اأحمد الغرير***7

*عبدالروؤوف بن �سليمان باناجه م�ستقيل اعتبارًا من 2013-08-19

**في�سل بن م�سطفى الكردي م�ستقيل اعتبارًا من 2014-09-08

***ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )36100051772( وتاريخ 1436/04/07هـ )املوافق 2015/01/27م(، بتعيني كل من ال�سادة/ مروان اأحمد الغرير و لوؤي حمزة ب�سراوي، ومت 

العالن عن ذلك على موقع تداول وقد �سدر قرار املجل�س بالتمرير رقم ت م 1/2015 بتاريخ 1436/04/07هـ )املوافق 2015/01/27م( بتعيينهم. هذا ول تعد موافقة املجل�س نهائية و�سيتم عر�س هذه التعيينات 
خالل اأول اجتماع للجمعية العامة لإقرارها مبهلة اأق�ساها 2015/06/30. 

عرفت لئحة حوكمة ال�سركات الع�سو امل�ستقل وغري التنفيذي على النحو التايل:

العضو المستقل 

هو ع�سو املجل�س الذي يتمتع بال�ستقاللية التاّمة. ونذكر اأدناه على �سبيل املثال ل احل�سر، بع�س ما يتنافى مع ال�ستقاللية التاّمة بح�سب التعديل ال�سادر مبوجب قرار جمل�س 
الهيئة رقم 1-10-2010 وتاريخ 1431/03/30هـ املوافق 2010/03/16م:

اأن يكون مالكًا ملا ن�سبته )5%( خم�سة باملائة اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة اأو اأي �سركة من جمموعتها.   .1
اأن يكون ممثاًل ل�سخ�س ذي �سفة اعتبارية ميلك ما ن�سبته )5%( خم�سة باملائة اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة اأو اأي �سركة من جمموعتها.  .2

اأن يكون من كبار التنفيذيني خالل العامني املا�سيني يف ال�سركة اأو يف اأي �سركة من جمموعتها.  .3
اأن تكون له �سلة قرابة من الدرجة الأولى مع اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة يف ال�سركة اأو يف اأي �سركة من جمموعتها.   .4
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اأن تكون له �سلة قرابة من الدرجة الأولى مع اأي من كبار التنفيذيني يف ال�سركة اأو يف اأي �سركة من جمموعتها.  .5
اأن يكون ع�سو جمل�س اإدارة يف اأي �سركة �سمن جمموعة ال�سركة املر�سح لع�سوية جمل�س اإدارتها.  .6

اأن يكون موظفًا خالل العامني املا�سيني لدى اأي من الأطراف املرتبطة بال�سركة اأو باأي �سركة من جمموعتها كاملحا�سبني القانونيني وكبار املوردين اأو اأن يكون مالكًا   .7
حل�س�س �سيطرة لدى اأي من تلك الأطراف خالل العامني املا�سيني.

وعليه يت�سح اأن الع�سو غري امل�ستقل هو ع�سو املجل�س الذي ينطبق عليه اإحدى احلالت املذكورة اأعاله.

العضو غير التنفيذي

هو ع�سو املجل�س الذي ل يكون متفرغًا لإدارة ال�سركة، اأو ل يتقا�سى راتبًا �سهريًا اأو �سنويًا.

فيما يتعلق بت�سكيل املجل�س واملن�سو�س عليه يف الفقرتني )ج، هـ( من املادة )12( الثانية ع�سرة من لئحة حوكمة ال�سركات، فاإن اأغلبية اأع�ساء املجل�س يجب اأن يكونوا من غري 
التنفيذيني واأل يقّل عدد الأع�ساء امل�ستقلني عن ع�سوين اأو ثلث اأع�ساء املجل�س اأّيهما اأكرث، وذلك ا�ستنادًا اإلى جممل عدد اأع�ساء املجل�س، وقد التزمت ال�سركة بهذه املادة وذلك 

اأن اأغلبية الأع�ساء هم من غري التنفيذيني وهناك اأربعة )4( من اأع�ساء املجل�س م�ستقلني. 

وفقا لنظام ال�سركات يجب اأن يكون ع�سو جمل�س الإدارة مالكا لعدد من اأ�سهم ال�سركة ل تقل قيمتها عن )10.000( ع�سرة اآلف ريال. وتودع هذه الأ�سهم خالل )30( ثالثني 
يوما من تاريخ تعيني الع�سو يف اأحد البنوك التي يعينها وزير التجارة، وتخ�س�س هذه الأ�سهم ل�سمان م�سئولية اأع�ساء جمل�س الإدارة وتظل غري قابلة للتداول اإلى اأن تنق�سي 
املدة املحددة ل�سماع دعوى امل�سئولية املن�سو�س عليها يف املادة )77( ال�سابعة وال�سبعني من نظام ال�سركات اأو اإلى اأن يف�سل يف الدعوى املذكورة. واإذا مل يقدم ع�سو جمل�س 
الإدارة اأ�سهم ال�سمان يف امليعاد املحدد لذلك بطلت ع�سويته. وعلى مراقب احل�سابات اأن يتحقق من مراعاة حكم هذه املادة واأن ي�سمن تقريره اإلى اجلمعية العامة اأية خمالفة 

يف هذا ال�ساأن.

ويتبني من خطاب تداول رقم )خ اأ اإ- �س13-5843( وتاريخ 1434/05/20 هـ )املوافق 2013/04/01م( املتعلق باحلجز على اأ�سهم ع�سوية جمل�س الإدارة اأن ال�سركة ملتزمة 
باأحكام املادة )68( الثامنة وال�ستني من نظام ال�سركات فيما يتعلق باأ�سهم ال�سمان. وبا�ستثناء د. �سالح بن جميل مالئكة ورا�سد بن عبداهلل ال�سويكت وح�سني بن ح�سن بياري 
الذين خ�س�سوا العدد املطلوب من اأ�سهمهم املبا�سرة يف ال�سركة ل�سمان ع�سويتهم، فاإن باقي ال�سادة اأع�ساء جمل�س الإدارة مت تخ�سي�س اأ�سهم �سمان ع�سويتهم من قبل 

م�ساهمني موؤ�س�سني وهما: 

�سركة جمموعة امللز قدمت )1000( األف �سهم بقيمة )10.000( ع�سرة اآلف ريال من حمفظتها ل�سمان ع�سوية ممثلها يف املجل�س ال�سيد/عبدالعزيز جزار. �
ال�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني )اأياك( قدمت ما جمموعه )3000( ثالثة اآلف �سهم بقيمة )30.000( ثالثون ريال من حمفظتها ل�سمان ع�سوية ممثليها يف  �

املجل�س وهم ال�سادة/ عبد الروؤوف �سليمان باجه )م�ستقيل( وطارق عبداهلل قرعاوي وفي�سل م�سطفى الكردي )م�ستقيل(. 

بالإ�سافة اإلى ذلك، وا�ستنادًا اإلى املادة )6( ال�ساد�سة من نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين واملادة )27( ال�سابعة والع�سرون من لئحته التنفيذية، يجب على ال�سركة 
احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد على الرت�سيح لع�سوية جمل�س الإدارة. هذا وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد بتعيني الأع�ساء احلالني ملجل�س اإدارة ال�سركة 

للدورة الثالثة )3( مبوجب خطاب عدم ممانعة رقم )341000076889( وتاريخ 1434/06/20 هـ )املوافق 2013/04/30م(.

وفقًا للمادة احلادية والع�سرون )21( من النظام الأ�سا�سي يجتمع املجل�س يف مركز ال�سركة الرئي�سي بدعوة من رئي�سه ومتى طلب اإليه ذلك اثنان من الأع�ساء، ويجب اأن تكون 
الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها املجل�س. ويجوز اأن ينعقد املجل�س خارج مقر ال�سركة، على اأن يجتمع اأربع مرات على الأقل خالل ال�سنة املالية الواحدة، ول يجوز اأن تنق�سي 

اأربعة اأ�سهر دون انعقاده. ويتبني من حما�سر اجتماعات جمل�س الدارة عن الأعوام 2011م و2012م و2013م، باأن ال�سركة ملتزمة باأحكام النظام الأ�سا�سي.

جدول رقم )14-7(:عدد اجتماعات جمل�س االإدارة يف ال�سركة لالأعوام 2011م و 2012م و 2013م و 2014م
العام 2015مالعام 2014مالعام 2013مالعام 2012مالعام 2011ماجلهة االإدارية

اجتماع واحد حتى �سهر فرباير5 اجتماعات حتى تاريخ 2014/12/31م4 اجتماعات5 اجتماعات5 اجتماعاتجمل�س الإدارة
امل�سدر: ال�سركة

ملخص العقود الجوهرية 2222

اتفاقيات وساطة التأمين 222222

اإلى الأفراد  اأبرمت ال�سركة عددا من اتفاقيات و�ساطة التاأمني غري احل�سرية مع �سركات و�ساطة تاأمني ل�ستقطاب العمالء وت�سهيل عمليات بيع منتجات ال�سركة التاأمينية 
وال�سركات والهيئات الأخرى. وي�ستحق و�سطاء التاأمني عمولة بح�سب الن�سب املئوية التي ن�ست عليها الالئحة التنظيمية لو�سطاء ووكالء التاأمني وهي ترتاوح ما بني 8% و %15 
بح�سب فروع/منتجات التاأمني التي يتم بيعها وحتت�سب العموالت على اأ�سا�ص االأق�ساط فقط وال ت�سدد اأي عمولة عن امل�ساريف. وقد اعتمدت ال�سركة عقدًا موحدًا وقعته مع كافة 
ال�سركات يت�سمن ال�سروط وااللتزامات التي �سكلت اإطار التعامل بني االأطراف. بلغ اإجمايل االأق�ساط املكتتبة من قبل م�ساهمة الو�سطاء 19.913.000 ريال �سعودي والتي متثل 

7.8 % من اإجمايل االأق�ساط املكتتبة لفرتة الت�سعة اأ�سهر اإلى 30 /09/ 2014 ، و ذلك ل يعترب مبلغ جوهري. 

فيما يلي قائمة باتفاقيات و�ساطة التاأمني املربمة من قبل ال�سركة:

اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة فال لو�ساطة التاأمني واإعادة التاأمني. وهذه التفاقية غري حمددة املدة تبداأ اعتبارا من 1435/01/06هـ )املوافق   .1
2014/04/01م(.

اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة �سمان لو�ساطة التاأمني. وهذه التفاقية غري حمددة املدة تبداأ اعتبارا من 1435/01/06هـ )املوافق 2014/04/01م(.  .2
اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة ماريانا لو�ساطة التاأمني واإعادة التاأمني وهذه التفاقية غري حمددة املدة تبداأ اعتبارا من 1435/04/29هـ )املوافق   .3

2014/03/01م(.
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من  اعتبارا  تبداأ  املدة  حمددة  غري  التفاقية  وهذه  التاأمني  واإعادة  التاأمني  لو�ساطة  الوطنية  الأخ�سر  الدرع  �سركة  مع  ح�سرية  غري  تاأمني  و�ساطة  اتفاقية   .4
1435/06/23هـ )املوافق 2014/04/23م(.

)املوافق  1435/06/20هـ  من  اعتبارا  تبداأ  املدة  حمددة  غري  التفاقية  وهذه  التاأمني  لو�ساطة  الذهبية  نوران  �سركة  مع  ح�سرية  غري  تاأمني  و�ساطة  اتفاقية   .5
2014/04/20م(.

اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة يو اآي بي ال�سعودية لو�ساطة التاأمني واإعادة التاأمني وهذه التفاقية غري حمددة املدة تبداأ اعتبارا من 1435/07/20هـ   .6
)املوافق 2014/05/19م(.

اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع ال�سركة ال�سعودية العامة لو�ساطة التاأمني واإعادة التاأمني وهذه التفاقية غري حمددة املدة تبداأ اعتبارا من 1433/12/27هـ   .7
)املوافق 2012/11/25م(.

اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع ال�سركة ال�سعودية الدولية لو�ساطة التاأمني وهذه التفاقية غري حمددة املدة تبداأ اعتبارا من 1435/05/04هـ )املوافق   .8
2014/03/05م(.

اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع ال�سركة املاأمون حول البحار لو�ساطة التاأمني املحدودة وهذه التفاقية غري حمددة املدة تبداأ اعتبارا من 1435/06/20هـ   .9
)املوافق 2014/04/20م(.

اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع ال�سركة الوثيقة اخل�سراء لو�ساطة التاأمني واإعادة التاأمني وهذه التفاقية غري حمددة املدة تبداأ اعتبارا من 1435/06/23هـ   .10
)املوافق 2014/04/23م(

)املوافق  1435/01/17هـ  من  اعتبارا  تبداأ  املدة  حمددة  غري  التفاقية  وهذه  التاأمني  لو�ساطة  الوطنية  ال�سركة  مع  ح�سرية  غري  تاأمني  و�ساطة  اتفاقية   .11
2013/11/20م(.

من  اعتبارا  تبداأ  املدة  حمددة  غري  االتفاقية  وهذه  التاأمين  واإعادة  التاأمين  لو�ساطة  بق�سان  احمد  محمد  يا�سر  �سركة  مع  ح�سرية  غري  تاأمني  و�ساطة  اتفاقية   .12
1433/11/11هـ )املوافق 2012/09/15م(.

اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع ال�سركة بيت التاأمني لو�ساطة التاأمني واإعادة التاأمني وهذه التفاقية غري حمددة املدة تبداأ اعتبارا من 1435/01/06هـ   .13
)املوافق 2014/04/01م(.

)املوافق  1435/04/29هـ  من  تبداأ  اعتبارا  تبداأ  املدة  حمددة  غري  التفاقية  وهذه  التاأمني  لو�ساطة  توكل  ال�سركة  مع  ح�سرية  غري  تاأمني  و�ساطة  اتفاقية   .14
2014/03/01م(.

اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع ال�سركة حلول لو�ساطة التاأمني الدولية املحدودة وهذه التفاقية غري حمددة املدة تبداأ اعتبارا من 1435/04/29هـ )املوافق   .15
2014/03/01م(.

اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة حماية الأخطار لو�ساطة التاأمني واعادة التاأمني وهذه التفاقية غري حمددة املدة تبداأ اعتبارا من 1435/01/06هـ   .16
)املوافق 2014/04/01م(.

اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة دراية لو�ساطة التاأمين وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبداأ اعتبارا من 1434/01/18هـ )املوافق 2012/12/01م(.  .17
التاأمني وهذه التفاقية غري حمددة املدة تبداأ اعتبارا تبداأ من 1434/12/23هـ )املوافق  الو�سيط لو�ساطة  تاأمني غري ح�سرية مع �سركة روؤية  اتفاقية و�ساطة   .18

2013/10/27م(.
اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة تغطية اخلليج لو�ساطة التاأمني واإعادة التاأمني وهذه التفاقية غري حمددة املدة تبداأ اعتبارا من 1434/01/08هـ   .19

)املوافق 2012/11/21م(.
اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة دعم لو�ساطة التاأمني واإعادة التاأمني وهذه التفاقية غري حمددة املدة تبداأ اعتبارا من 1435/05/04هـ )املوافق   .20

2014/03/05م(.
اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة دار ميار لو�ساطة التاأمني وهذه التفاقية غري حمددة املدة تبداأ اعتبارا من 1435/04/24هـ )املوافق 2014/02/24م(.  .21
اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة روؤية امل�ستقبل لو�ساطة التاأمني واإعادة التاأمني. وهذه التفاقية غري حمددة املدة تبداأ اعتبارا من 1435/07/20هـ   .22

)املوافق 2014/05/19م(.
اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة اأركان لو�ساطة التاأمني وهذه التفاقية غري حمددة املدة تبداأ اعتبارا من 1435/06/23هـ )املوافق 2014/04/23م(  .23

اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة اإ�سناد لو�ساطة التاأمني واإعادة التاأمني وهذه التفاقية غري حمددة املدة تبداأ اعتبارا من 1435/01/21هـ )املوافق   .24
2013/11/24م(.

اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة المتياز لو�ساطة التاأمني وهذه التفاقية غري حمددة املدة تبداأ اعتبارا من 1435/02/29هـ )املوافق 2014/01/01م(.  .25

اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة الثقة لو�ساطة التاأمني وهذه التفاقية غري حمددة املدة تبداأ اعتبارا من 1435/01/26هـ )املوافق 2013/10/29م(.  .26
اعتبارا من 1435/01/28هـ  تبداأ  املدة  التفاقية غري حمددة  التاأمني وهذه  لو�ساطة  العربية  التجارية  تاأمني غري ح�سرية مع �سركة اخلدمات  اتفاقية و�ساطة   .27

)املوافق 2013/12/01م(.
اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة اخلليج لو�ساطة التاأمني وهذه التفاقية غري حمددة املدة تبداأ اعتبارا من 1435/01/14هـ )املوافق 2013/11/17م(.  .28

اتفاقيات وكالة التأمين 222222

وّقعت ال�سركة اتفاقيتني لوكالة التاأمني غري ح�سريتني مع �سركتني متخ�س�ستني بهذا املجال لتمثيل ال�سركة يف ت�سويق وبيع وثائق التاأمني حل�سابها اأو نيابة عنها اإلى الأفراد 
والأعمال التجارية. وي�ستحق وكالء التاأمني عمولة بح�سب الن�سب املئوية التي ن�ست عليها الالئحة التنظيمية لو�سطاء ووكالء التاأمني وهي ترتاوح ما بني 8% و 15% بح�سب 
فروع/منتجات التاأمني التي يتم بيعها وحتت�سب العموالت على اأ�سا�سا االأق�ساط فقط وال ت�سدد اأي عمولة عن امل�ساريف. فيما يلي تفا�سيل اتفاقيتي وكالة التاأمني املربمتان من 

قبل ال�سركة:

)املوافق . 1 1435/04/01هـ  من  ابتداًء  ميالديتني  �سنتني  ملدة  التفاقية  هذه  ت�سري  التاأمني.  لوكالة  التوا�سل  اإعادة  �سركة  مع  ح�سرية  غري  تاأمني  وكالة  اتفاقية 
الآخر بعدم رغبته يف  اأحد الطرفني  املدة ملدة مماثلة ما مل يخطر  بنهاية  تلقائيا  2014/02/01م( وحتى 1437/04/21هـ )املوافق 2016/01/31م( وجُتّدد 
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ال�سركة  التاأمني يف �سياق تنفيذ العقد با�ستعمال �سعار  التوا�سل لوكالة  اإعادة  اأو املدة املجددة ب�سهرين على الأقل. تقوم �سركة  اأعاله  انتهاء املدة  التجديد قبل 
وعالمتها التجارية بهدف متثيلها يف ت�سويق وبيع وثائق التاأمني حل�ساب ال�سركة ونيابة عنها اإلى الأفراد و ال�سركات. وقد حددت ال�سركة وثائق التاأمني التي �سيتم 

ت�سويقها والهدف ال�سنوي لكل منتج:
على  � الإلزامي  للتاأمني  املوحدة  للوثيقة  مبيعات  قيمة  الوكيل  يحقق  اأن  يجب  املركبات.  على  الإلزامي  للتاأمني  املوحدة  الوثيقة  واإلغاء  واإ�سدار  وبيع  ت�سويق 

املركبات تبلغ )50.000.000( خم�سني مليون ريال خالل ال�سنة امليالدية الواحدة.
بيع وا�سدار واإلغاء التاأمني الطبي التعاوين. يجب اأن يحقق الوكيل قيمة مبيعات لوثيقة التاأمني الطبي التعاوين )20.000.000( ع�سرين مليون ريال خالل  �

ال�سنة امليالدية الواحدة.

ال�سداد ب�سكل �سهري فور االنتهاء من مطابقة ح�سابات الطرفني.  يتم  اأن  املباعة على  للوثائق  اإجمايل قيمة االق�ساط املح�سلة  ال�سركة ب�سداد عمولت بقيمة 8% من  تلتزم 
وحتت�سب العموالت على اأ�سا�ص االأق�ساط فقط وال ت�سدد اأي عمولة عن امل�ساريف.

اتفاقية وكالة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة ح�سن الأمن لوكالة التاأمني التعاوين. ت�سري هذه التفاقية ملدة �سنتني ميالديتني ابتداًء من 1434/11/27هـ )املوافق . 2
الآخر بعدم رغبته يف  اأحد الطرفني  املدة ملدة مماثلة ما مل يخطر  بنهاية  تلقائيا  2013/10/01م( وحتى 1436/12/17هـ )املوافق 2015/09/30م( وجُتّدد 
التجديد قبل انتهاء املدة اأعاله اأو املدة املجددة ب�سهرين على الأقل. تقوم �سركة ح�سن الأمن لوكالة التاأمني التعاوين يف �سياق تنفيذ العقد با�ستعمال �سعار ال�سركة 
وعالمتها التجارية بهدف متثيلها يف ت�سويق وبيع وثائق التاأمني حل�ساب ال�سركة ونيابة عنها اإلى الأفراد و ال�سركات. وقد حددت ال�سركة وثائق التاأمني التي �سيتم 

ت�سويقها والهدف ال�سنوي لكل منتج:
ت�سويق وبيع واإ�سدار واإلغاء الوثيقة املوحدة للتاأمني الإلزامي على املركبات. يجب اأن يحقق الوكيل قيمة مبيعات للوثيقة املوحدة للتاأمني الإلزامي على املركبات تبلغ  �

)30.000.000( ثالثني مليون ريال خالل ال�سنة امليالدية الواحدة.
بيع وا�سدار واإلغاء التاأمني الطبي التعاوين. يجب اأن يحقق الوكيل قيمة مبيعات لوثيقة التاأمني الطبي التعاوين )10.000.000( ع�سرة مليون ريال خالل ال�سنة  �

امليالدية الواحدة.

ال�سداد ب�سكل �سهري فور االنتهاء من مطابقة ح�سابات الطرفني.  يتم  اأن  املباعة على  للوثائق  اإجمايل قيمة االق�ساط املح�سلة  ال�سركة ب�سداد عمولت بقيمة 8% من  تلتزم 
وحتت�سب العموالت على اأ�سا�ص االأق�ساط فقط وال ت�سدد اأي عمولة عن امل�ساريف.
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لقد اأبرمت ال�سركة عدد من عقود اإعادة التاأمني مع �سركات اإعادة تاأمني من خالل التعاقد املبا�سر اأو عرب و�سطاء اإعادة تاأمني، وذلك للتاأمني على اأن�سطتها. وت�ستمل تلك العقود 
على ا�ستثناءات خمتلفة تبعًا للمنتج الذي يتم اإعادة التاأمني عليه. وفيما يلي قائمة بعقود اإعادة التاأمني املربمة من قبل ال�سركة:

عقد اإعادة تاأمني اأخطار احلرب مع ال�سندوق العربي لتغطية اإعادة تاأمني على خماطر احلروب و الإ�سرابات و ال�سغب والأ�سرار املتفرقة. ت�سمل التغطية اإعادة   .1
التاأمني على بدن والآت ال�سفينة، �سد اأخطار احلرب، والتي يتم تقييمها يف بولي�سة التاأمني الأ�سا�سية. كما ت�سمل املدفوعات و/اأو الزيادة يف القيمة و/اأو امل�سوؤولية 
الزائدة و/اأو مالكي الب�سائع و/اأو م�سوؤولية مالكي ال�سفن و/اأو م�ستاأجري ال�سفن وحماية وتعوي�س طاقم ال�سفن. كما ت�سمل التغطية حمولة ال�سفن من اأي مرفاأ 
و/اأو اأي مكان يف العامل اإلى اأي مرفاأ و/اأو اأي مكان يف العامل �سد خماطر احلرب والإ�سراب وامل�سمولة يف تغطية بوال�س ال�سركة. ي�سري هذا العقد من تاريخ 
1435/04/09هـ )املوافق 2014/07/01م( وهو عقد غري حمددة املدة بني الطرفني اإلى اأن يتم ف�سخه من اأي من الطرفني مبوجب اإخطار خطي قبل ثالثة اأ�سهر 

من تاريخ التجديد ال�سنوي.
عقد مع ال�سركة ال�سوي�سرية لإعادة التاأمني )Swiss Re ( لإعادة تاأمني وثائق ال�سحن البحري التي تكتتب بها ال�سركة وحيث تكون وجهة الو�سول و/اأو املغادرة من   .2
اململكة العربية ال�سعودية. وعندما ل تكون وجهة الو�سول و/اأو املغادرة من اململكة العربية ال�سعودية بالتايل تكون التغطية فقط مل�سلحة املكتتبني بالوثائق الذين 
تعاقدوا مع ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية. ي�سري هذا العقد ملدة �سنة من تاريخ 1435/04/09هـ )املوافق 2014/07/01م( وينتهي بتاريخ 1436/09/14هـ 

)املوافق 2015/06/30م(.
عقد لإعادة التاأمني مع ال�سركة ال�سوي�سرية لإعادة التاأمني )Swiss Re ( وي�سمل اإعادة تاأمني فائ�س اخل�سائر الناجت عن تاأمني املمتلكات. ت�سمل التغطية )1(   .3
خماطر احلريق )مبا فيها الوثائق التي تغطي �ساكني املنازل ومالكيها(، )2( الأ�سرار الناجتة عن العوامل والكوارث الطبيعية )ال�سواعق، العوا�سف، الفي�سانات 
و�سواها( والنفجارات واملخاطر ذات العالقة بها )3( املخاطر واخل�سائر واحلوادث العامة التي تتعر�س لها املمتلكات )4( اخل�سائر الناجتة عن انقطاع الأعمال 
مبا فيها الأ�سرار اجل�سدية املبا�سرة والأ�سرار املادية التي ت�سيب املمتلكات. ي�سري هذا العقد ملدة �سنة من تاريخ 1435/04/09هـ )املوافق 2014/07/01م( 

وتنتهي بتاريخ 1436/09/14هـ )املوافق 2015/06/30م(.
عقد لإعادة التاأمني مع ال�سركة ال�سوي�سرية لإعادة التاأمني )Swiss Re ( وي�سمل اإعادة تاأمني فائ�س اخل�سائر الناجت عن تاأمني املركبات وامل�سئوليات الأخرى   .4
لإجمايل خ�سائر ال�سركة. ت�سمل التغطية فائ�س اخل�سائر الناجت عن )1( تاأمني املركبات - الإ�سابة والأ�سرار اجل�سدية جتاه الغري، )2( تاأمني املركبات - اخل�سائر 
 – املركبات  تاأمني  للموؤمن، )5(  ال�سخ�سية  – الأ�سرار  املركبات  تاأمني  املادية، )4(  والأ�سرار  املركبات - اخل�سائر  تاأمني  الغري، )3(  املادية جتاه  والأ�سرار 
تاريخ  العقد ملدة �سنة من  املنتجات. ي�سري هذا  امل�سئولية عن  تاأمني  العمل، )7(  اأ�سحاب  العمال، )7( م�سوؤوليات  الغري، )6( تعوي�س  ال�ساملة جتاه  امل�سئولية 

1435/04/09هـ )املوافق 2014/07/01م( وينتهي بتاريخ 1436/09/14هـ )املوافق 2015/06/30م(.
عقد مع ال�سركة ال�سوي�سرية لإعادة التاأمني )Swiss Re( لإعادة التاأمني تاأمني فائ�س اخل�سائر الناجتة عن التاأمني الهند�سي. ت�سمل التغطية فائ�س اخل�سائر   .5
الناجت عن )1( تاأمني جميع اأخطار املقاولني )2( تاأمني جميع اأخطار الرتكيب )3( تاأمني اأعطال املعدات )4( تاأمني املعدات الإلكرتونية )4( تاأمني مباين واآلت 
ومعدات املقاولني )5( تاأمني مرجل ووعاء �سغط )6( تاأمني امل�سوؤولية جتاه الغري الناجتة عن اأخطار املقاولني و اأخطار الرتكيب و خ�سارة يف الأرباح الناجتة عن 

اأعطال املعدات. ي�سري هذا العقد ملدة �سنة من تاريخ 1435/04/09هـ )املوافق 2014/07/01م( وتنتهي بتاريخ 1436/09/14هـ )املوافق 2015/06/30م(.
عقد اإعادة تاأمني من خالل و�سيط �سركة �سديد ري لو�ساطة التاأمني مع �سركة هانوڤر )Hannover Retakaful BSC( وت�سمل التغطية تاأمني فائ�س امل�ساريف   .6
 )in( امل�ست�سفى  يف  ال�سريري  العالج  وم�ساريف  واأمرا�س(  )حوادث  واملجموعات  لالأفراد  الطبية  امل�ساريف  ت�سمل  التغطية  ت�سمل  الطبي.  التاأمني  اأو  الطبية 
وم�ساريف الفحو�سات املختربية والعيادات اخلارجية )out( وذلك ا�ستنادا اإلى معايري ومتطلبات جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين. ي�سري هذا العقد ملدة �سنة 

من تاريخ 1435/02/29هـ )املوافق 2014/01/01م( وينتهي بتاريخ 1437/03/0920هـ املوافق 2015/12/31م. 



125

عقد اإعادة تاأمني من خالل و�سيط التاأمني �سركة مار�س العربية ال�سعودية لو�ساطة التاأمني واإعادة التاأمني للتعاقد مع �سركات اإعادة التاأمني التالية )1( �سركة   .7
هانوڤر)Hannover Retakaful BSC( ) ت�سنيفها A+( )2( اأي �سي اآر - اأ�سيا ابيتال لإعادة التاأمني - البحرين )ACR( )ت�سنيفها A-( )3( اخلليج لإعادة 
التاأمني )Gulf Re( )ت�سنيفها A-( )4( ترا�ست لإعادة التاأمني )Trust Re( )ت�سنيفها A-( )5( �سرييو�س )Sirius( ( )ت�سنيفها A-( وي�سمل هذا العقد 
اإعادة تاأمني لفائ�س اخل�سائر عن الكوارث. ت�سمل التغطية تاأمني املمتلكات ل �سيما )1( خماطر احلريق )مبا فيها الوثائق التي تغطي �ساكني املنازل ومالكيها( 
)2( الأ�سرار الناجتة عن العوامل والكوارث الطبيعية )ال�سواعق، العوا�سف، الفي�سانات و�سواها( )3( النفجارات واملخاطر ذات العالقة بها )4( املخاطر 
التي  املادية  املبا�سرة والأ�سرار  الناجتة عن انقطاع الأعمال مبا فيها الأ�سرار اجل�سدية  التي تتعر�س لها املمتلكات )5( اخل�سائر  العامة  واخل�سائر واحلوادث 
ت�سيب املمتلكات. كما ت�سمل التاأمني الهند�سي )1( تاأمني جميع اأخطار املقاولني )2( تاأمني جميع اأخطار الرتكيب )3( تاأمني اأعطال املعدات )4( تاأمني املعدات 
الإلكرتونية )5( تاأمني مباين واآلت ومعدات املقاولني )6( تاأمني مرجل ووعاء �سغط )7( تاأمني امل�سوؤولية جتاه الغري الناجتة عن اأخطار املقاولني و اأخطار الرتكيب 
و خ�سارة يف الأرباح الناجتة عن اأعطال املعدات. اإ�سافة اإلى ذلك ت�سمل التغطية اإعادة تاأمني ال�سحن البحري التي تكتتب بها ال�سركة وحيث تكون وجهة الو�سول 
و/اأو املغادرة من اململكة العربية ال�سعودية. وعندما ل تكون وجهة الو�سول و/اأو املغادرة من اململكة العربية ال�سعودية بالتايل تكون التغطية فقط مل�سلحة املكتتبني 
بالوثائق الذين تعاقدوا مع ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية. ي�سري هذا العقد ملدة �سنة من تاريخ 1435/04/09هـ )املوافق 2014/07/01م( وينتهي بتاريخ 

1436/09/14هـ )املوافق 2015/06/30م(.
عقد اإعادة تاأمني من خالل و�سيط التاأمني �سركة مار�س العربية ال�سعودية لو�ساطة التاأمني واإعادة التاأمني للتعاقد مع �سركات اإعادة التاأمني التالية )1( �سركة   .8
هانوڤر)Hannover Retakaful BSC( )ت�سنيفها A+( )2( اأي �سي اآر - اأ�سيا ابيتال لإعادة التاأمني - البحرين )ACR( )ت�سنيفها A-( )3( اخلليج لإعادة 
 Scor( سكور� )6( )-A ت�سنيفها( ) )Sirius( سرييو�س� )5( )-A ت�سنيفها( )Trust Re( ترا�ست لإعادة التاأمني )4( )-A ت�سنيفها( )Gulf Re( التاأمني
Paris( )ت�سنيفها A+( وي�سمل العقد اإعادة تاأمني لفائ�س اخل�سائر عن كافة منتجات ال�سركة التاأمينية. ت�سمل التغطية تاأمني املمتلكات )1( خماطر احلريق 

)مبا فيها الوثائق التي تغطي �ساكني املنازل ومالكيها( )2( الأ�سرار الناجتة عن العوامل والكوارث الطبيعية )ال�سواعق، العوا�سف، الفي�سانات و�سواها( )3( 
النفجارات واملخاطر ذات العالقة بها )4( املخاطر واخل�سائر واحلوادث العامة التي تتعر�س لها املمتلكات )5( اخل�سائر الناجتة عن انقطاع الأعمال مبا فيها 
الأ�سرار اجل�سدية املبا�سرة والأ�سرار املادية التي ت�سيب املمتلكات. كما ت�سمل التغطية التاأمني الهند�سي �سيما )1( تاأمني جميع اأخطار املقاولني )2( تاأمني جميع 
اأخطار الرتكيب )2( تاأمني اأعطال املعدات )3( تاأمني املعدات الإلكرتونية )4( تاأمني مباين واآلت ومعدات املقاولني )5( تاأمني مرجل ووعاء �سغط )6( تاأمني 
امل�سوؤولية جتاه الغري الناجتة عن اأخطار املقاولني و اأخطار الرتكيب و خ�سارة يف الأرباح الناجتة عن اأعطال املعدات. وت�سمل التغطية اأي�سًا تاأمني احلوادث )1( 
الأموال املحفوظة يف خزنة )2( نقل الأموال )3( خيانة الأمانة، احلوادث ال�سخ�سية )اأفراد وجمموعات والأعمال اخلا�سة بالبنوك(. وت�سمل التغطية اإ�سافة 
اإعادة تاأمني ال�سحن البحري التي تكتتب بها ال�سركة وحيث تكون وجهة الو�سول و/اأو املغادرة من اململكة العربية ال�سعودية. وعندما ل تكون وجهة الو�سول و/اأو 
املغادرة من اململكة العربية ال�سعودية بالتايل تكون التغطية فقط مل�سلحة املكتتبني بالوثائق الذين تعاقدوا مع ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية وتاأمني ال�سفن 
بتاريخ 1436/09/14هـ  وينتهي  تاريخ 1435/04/09هـ )املوافق 2014/07/01م(  �سنة من  العقد ملدة  ي�سري هذا  التعاون اخلليجي.  واملعدات يف دول جمل�س 

)املوافق 2015/06/30م(.

العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة 222222

وحتى تاريخ 2014/12/31م بلغ جمموع قيمة العقود والتعامالت التي اأبرمتها ال�سركة مع بع�س اأع�ساء املجل�س ومع ال�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني »اأياك« )�سركة اإماراتية( 
مبلغا وقدره )133.106.965( مائة وثالثة وثالثني مليون ومائة و�ستة اآلف وت�سعمائة وخم�سة و�ستني ريال وفق ما يلي:

عقد تاأمني تكافلي للعائالت مع ال�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني )�س.م.ع(

بتاريخ 1434/11/24هـ )املوافق 2013/09/28م( اأبرمت ال�سركة عقد تاأمني تكافلي للعائالت )تاأمني على احلياة( مع ال�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني )�س.م.ع( )�سركة 
اإماراتية( لتغطية موظفيها يف اململكة. 

بحيث تبلغ قيمة امل�ساهمة ال�سنوية )56.965( �ستة وخم�سون األف وت�سعمائة وخم�سة و�ستون درهم )اأي ما يعادل )58.166( ثمانية وخم�سون األف ومائة و�ستة و�ستون ريال(. 
ت�سمل التغطية التعوي�س عن الوفاة الناجتة عن احلوادث والعجز الكلي الدائم الناجت عن احلوادث اأو املر�س والعجز اجلزئي الدائم الناجت عن احلوادث اأو املر�س. وت�سمل 
التغطية اأي�سًا اأي �سخ�س يعمل لدى حامل الوثيقة ومدرج يف ال�سجالت الأخرية ومل يتعَد عمره )65( عامًا عند الن�سمام اإلى التغطية التاأمينية وقد قامت ال�سركة بتغطية 

)169( مائة وت�سعة و�ستون موظفًا. 

علمًا باأن النطاق اجلغرايف للتغطية يف هذه الوثيقة ي�سمل كافة اأنحاء العامل. حتت�سب كافة املدد واملهل يف هذ التفاقية وفقا للتقومي امليالدي وبالتايل تكون مدة �سريان هذه 
التفاقية �سنة ميالدية ومت جتديدها حتى تاريخ 1436/10/15هـ )املوافق 2015/07/31م(.

بالإ�سافة اإلى العقد املذكور اأعاله، اأبرمت ال�سركة عددًا من العقود مع اأطراف ذات عالقة وفقًا ملا يلي:

اإلى ال�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني )اأياك( التي متلك 30% يف راأ�س املال، حيث بلغت قيمتها حتى  م�ساريف عمومية واإدارية مدفوعة مبا�سرة من ال�سركة   .1
2014/12/31م مبلغ )6.758.000( �ستة مليون و�سبعمائة وثمانية وخم�سون األف ريال.

عقود تاأمني مع الدكتور/ �سالح مالئكة )رئي�س جمل�س الإدارة( والذي ميلك اأي�سًا )2%( يف راأ�س املال، حيث بلغت قيمتها حتى 2014/12/31م )91.000( واحد   .2
وت�سعون األف ريال وقد �سّدد منها مبلغ )76.000( �ستة و�سبعون األف ريال والر�سيد املتبقي هو )15.000( خم�سة ع�سر األف ريال.

عقود تاأمني مع �سركة تاأجري للتمويل حيث بلغت قيمتها حتى 2014/12/31م )125.382.000( مائة وخم�سة ع�سرون مليون وثالث مائة واثنان وثمانون ريال   .3
وقد �سّددت منها مبلغ )102.535.000( مائة واثنان مليون وخم�سمائة وخم�سة وثالثون الف ريال والر�سيد املتبقي هو )22.847.000( اثنان وع�سرون مليون 
وثمامنائة و�سبعه واربعون الف ريال. علمًا باأن الدكتور/ �سالح مالئكة )رئي�س جمل�س الإدارة( ميلك ن�سبة 9% و ا�ستاذ را�سد عبداهلل ال�سويكت )ع�سو جمل�س 

اإدارة( ميلك ن�سبة 5% من راأ�سمال �سركة تاأجري للتمويل.
عقود تاأمني مع موؤ�س�سة التقنية ل�ساحبها الدكتور/ �سالح مالئكة )رئي�س جمل�س الإدارة( تبلغ قيمتها حتى 2014/12/31م مبلغا وقدره )248.000( مائتان   .4

وثمانية واأربعون األف ريال. وقد �سّددت منها مبلغ )242.000( مائتان واثنان واربعون األف ريال والر�سيد املتبقي هو )6.000( �ستة اآلف ريال.
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عقود تاأمني مع �سركة ر�سد العاملية حيث بلغت قيمتها حتى 2014/12/31م )571.000( خم�سمائة و�سبعه ع�سر الف ريال. وقد �سّددت منها مبلغ )543.000(   .5
خم�سمائة وثالثة واأربعون األف ريال. والر�سيد املتبقي هو )28.000( ثمانية وع�سرون الف ريال. علمًا باأن الدكتور/ �سالح مالئكة )رئي�س جمل�س الإدارة( ميلك 

ن�سبة 100% من راأ�سمال �سركة ر�سد العاملية.

جدول رقم )15-1(: عقود االأطراف ذات العالقة
الر�سيد كما بتاريخ اجمايل العقودطبيعة املعاملةالطرف ذو العالقة

2015/02/28م

-56.965عقد تاأمني تكافلي للعائالتال�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني )اأياك(

6.758.0006.758.000م�سروفات عمومية واإدارية مدفوعة مبا�سرة نيابة عن ال�سركةال�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني )اأياك(

91.00015.000عقود تاأمنيالدكتور/�سالح مالئكة )رئي�س جمل�س الإدارة(

125.382.00022.847.000عقود تاأمني�سركة تاأجري للتمويل

248.0006.000عقود تاأمنيموؤ�س�سة التقنية

571.00028.000عقود تاأمني�سركة ر�سد العاملية

133.106.96529.654.000املجموع

ويتبني من حم�سر الجتماع اخلام�س للجمعية العامة املنعقد بتاريخ 1435/07/12هـ )املوافق 2014/05/11( باأنه مت الت�سويت على تلك العقود من امل�ساهمني بدون م�ساركة 
الأع�ساء ذوي العالقة احلا�سرين الذين لهم م�سالح يف تلك العقود. وتوؤكد ال�سركة باأنه ل يوجد لأع�ساء جمل�س الإدارة الآخرين اأو لأي من اأقاربهم اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري 
مبا�سرة يف ال�سركة، ومل يتم توقيع اأي عقود مع اأطراف ذات عالقة اآخرين، مبا يف ذلك اإ�سدار وثائق تاأمني لتغطية اأعمالهم وممتلكاتهم. وتفيد ال�سركة باأنه �سيتم اإجراء فح�س 
مايل خا�س بالأعمال والعقود التي يكون فيها لأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اأي من اأقاربهم م�سلحة �سخ�سية مبا�سرة اأو غري مبا�سرة و�سيتم معاجلة ودرا�سة هذه الفقرة يف 

تقرير املحا�سب املايل. كما واأّنه مل يتم اإبرام تلك العقود على اأ�س�ص تف�سيلية اإمنا ت�سمنت نف�ص االأحكام وال�سروط املطبقة على عمالء ال�سركة دون اأي متييز.

ويتبني من خالل مراجعة م�ستندات ال�سركة التزامها باملادة )47( ال�سابعة والأربعني من الالئحة التنظيمية ل�سلوكيات �سوق التاأمني التي ل جتيز ل�سركة التاأمني اإ�سدار اأو جتديد 
وثيقة تامني لأي من مالكها اأو اأع�ساء جمل�س ادارتها او كبار مدراءها التنفيذين اأو الأطراف وذوي العالقة بهم ال بعد دفع كامل الق�سط. ويق�سد بالأطراف ذوي ال�سلة اأفراد 

العائلة )من الزوجات والزواج والأطفال والآباء والأمهات والإخوان والأخوات(، واي من املوؤ�س�سات التي ميلك فيها اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأكرث من %5. 

وتن�س املادة )49( التا�سعة والأربعون بانه ل يجب ا�سدار اأو جتديد اأي وثيقة تاأمني لأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الإدارة التنفيذية اأو الأطراف ذوي العالقة بهم ال بعد دفع 
الق�سط امل�ستحق بالكامل واذا تقدم اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو مديريها التنفيذيني باملطالبة بدفع تعوي�س لوثيقة تاأمني �سادرة لهم من ال�سركة، فيجب التعامل مع املطالبة 
وفقًا لالإجراءات الواردة يف الالئحة املطبقة على مطالبات العمالء الخرين ودون معاملة تف�سيلية، مع ا�سعار املراقب النظامي باأي تعوي�س لأي منهم. وتوؤكد ال�سركة التزامها 

بالالئحة التنفيذية وباأحكام نظام ال�سركات ولئحة حوكمة ال�سركات فيما يتعلق بعقود الأطراف ذات العالقة. 

عقود االستشارات 222222

عقد لتقديم خدمات مراقبة الحسابات مع شركة ديلويت أند توش بكر أبو الخير وشركاهم )محاسبون قانونيون( 22222222

لتقدمي خدمات مراقبة  اأبو اخلري و�سركاهم )حما�سبون قانونيون( عقد  تو�س بكر  اأند  ال�سركة مع �سركة ديلويت  بتاريخ 1435/12/08هـ )املوافق2014/06/10م ( وقعت 
لل�سركة  املراجعة  غري  الأولية  املالية  القوائم  عن  تقرير  واإ�سدار  ولفح�س  2014/12/31م  يف  املنتهية  املالية  لل�سنة  املالية  القوائم  عن  تقرير  واإ�سدار  ملراجعة  احل�سابات 
للفرتات املنتهية يف 2014/07/30و2014/09/30م و2014/12/31م و2015/03/31م مببلغ وقدره )190.000( مائة وت�سعون األف ريال كبدل اتعاب. حتت�سب كافة املدد 
واملهل املن�سو�س عليها يف هذا العقد وفقا للتقومي امليالدي، وبالتايل ينتهي العقد لدى انتهاء ديلويت من مراجعة واإ�سدار تقرير عن القوائم املالية الأولية للفرتة املنتهية يف 

2015/03/31م

عقد تقديم خدمات اكتوارية مع شركة منارسيجما لالستشارات المالية 22222222

بتاريخ 1435/07/20هـ )املوافق 2014/05/19م( اأبرمت ال�سركة مع �سركة منار�سيجما لال�ست�سارات املالية عقد تقدمي خدمات اكتوارية مببلغ قدره )410.000( اأربعمائة 
وع�سرة اآلف ريال. اإن مدة العقد هي �سنة ميالدية تنتهي بتاريخ 1436/08/01م )املوافق 2015/05/19م(.

النقد وذلك قبل اعتماد تعيني اخلبري  لل�سركة ف�ستاأخذ املوافقة امل�سبقة من موؤ�س�سة  اإكتواري خا�س  اأو توظيف م�سوؤول  اأنه يف حال قررت ا�ستبدال الكتواري  ال�سركة  وتوؤكد 
الكتواري اجلديد عمال مبتطلبات موؤ�س�سة النقد.

عرض تقديم خدمات ادارة المخاطر والتدقيق الداخلي مع شركة مكتب الدار للتدقيق 22222222

بتاريخ 1429/11/22هـ )املوافق 2008/11/20م( اأبرمت ال�سركة اتفاقية خدمات تدقيق داخلي و�سمان املخاطر مع مكتب الدار للتدقيق الذي يقوم مبوجبها بتقدمي خطة 
�سنوية تركز على �سمان املخاطر للتغطيات ونطاق العمل خالل العام، و توظيف وتدريب مدقق داخلي متمر�س لل�سركة ليعمل حتت ال�سراف ال�ست�ساري للمكتب، و تقييم بيئة 
التحكم الداخلية، وتطوير برامج جتارب التزام، وتقييم مدى حل معوقات اللتزام اإن وجدت، وتقدمي تقارير دورية لإدارة ال�سركة وجلنة التدقيق الداخلي بخ�سو�س التدقيق 
الداخلي، وتطوير ملف بالأخطاء ال�سغرية التي ميكن اأن توؤثر على ال�سركة. بالإ�سافة لتقدمي ترخي�س ا�ستعمال برنامج »كري«، وذلك مقابل مبلغ )600.000( �ستمائة األف 
ريال ل ت�سمل قيمة �سراء ن�سخة جديدة من برنامج »كري« وترخي�س ال�ستخدام ال�سنوي للربنامج، حيث اأن قيمة الربنامج و قيمة الربع الأول هما )285.000( مئتان و خم�سة 

وثمانون األف ريال. 
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وهذه التفاقية ما زالت �سارية املفعول حتى تاريخ 1437/03/20هـ )املوافق 2015/12/31م(، ومدتها �سنة من تاريخ توقيعها وتتجدد مبا�سرة مامل يخطر اأحد الطرفني الآخر 
خطيًا برغبته بعدم التجديد قبل �سهر من انتهائها . ويكون لأي من الطريف احلق يف انهاء التفاقية يف حال قام الطرف الآخر مبخالفة اأحد بنودها. ويف حال عدم الدفع خالل 
)30( يومًا من ا�ستالم الفاتورة فيعترب هذا خمالفًا لالتفاقية ومبوجبه ل ت�ستطيع ال�سركة ا�ستخدام ترخي�سها. وتخ�سع هذه التفاقية لالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية 

ة للنظر باأي نزاع بني الطرفني. ال�سعودية وتكون اجلهات الق�سائية يف اململكة العربية ال�سعودية خمت�سّ

وتوؤكد ال�سركة على عدم وجود اأي ت�سارب م�سالح يف تعيينات كافة امل�ست�سارين الواردة اأ�سمائهم يف ال�سفحة )و( و )ز( من هذه الن�سرة على اعتبار اأن اأي م�سلحة مبا�سرة 
اأو غري مبا�سرة للم�ساهمني او اأع�ساء الإدارة التنفيذية يف تلك ال�سركات ال�ست�سارية يف �سركة �سالمة من �ساأنه اأن يوؤثر على ا�ستقاللية الراأي املهني املطلوب تقدميه منهم.

ال�سركة ملتزمة باأحكام املادة )69( التا�سعة وال�ستني واملادة ال�سبعني )70( من نظام ال�سركات واملادة الثامنة ع�سرة )18( من لئحة احلوكمة فيما يتعلق باإف�ساح اأع�ساء 
جمل�س الإدارة مبا لهم من م�سلحة �سخ�سية يف املعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة وعدم م�ساركتهم بالت�سويت على القرار الذي ي�سدر يف هذا ال�ساأن.
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عقود تقنية المعلومات. 16

اأبرمت ال�سركة عددًا من العقود املتعلقة بربامج احلا�سب الآيل وتقنية املعلومات اأهمها:

اتفاقية الشركة األهلية للكمبيوتر الستخدام برمجيات أوراكل 2222

بتاريخ 1432/11/21هـ )املوافق 2011/10/18م( اأبرمت ال�سركة اتفاقية ترخي�س رقم )5259755( با�ستخدام برجميات �سركة اأوراكل العاملية مطورة النظام )للربجميات( 
)املوافق  1436/01/08هـ  بتاريخ  لالتفاقية  جتديد  اأخر  ح�سل  وقد  )الأردن(.  للكمبيوتر  الأهلية  ال�سركة  الأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف  العاملية  اأوراكل  �سركة  ممثل  مع 
2014/10/31م( ملدة �سنة واحدة ميالدية تنتهي يف 1437/01/17هـ )املوافق 2015/10/30م( مقابل مبلغ وقدره )17.000( �سبعة ع�سر األف ريال. ومبوجب هذه التفاقية 

مت الرتخي�س ل�سركة �سالمة با�ستخدام منتجات اأوراكل )ASF( لعدد 80 م�ستخدم.

اتفاقية الشركة األهلية للكمبيوتر صيانة أنظمة أوراكل 2222

بتاريخ 1435/07/03هـ )املوافق 2014/01/08م( اأبرمت ال�سركة اتفاقية �سيانة اأنظمة اأوراكل مع ممثل �سركة اأوراكل العاملية يف منطقة ال�سرق الأو�سط، ال�سركة الأهلية 
للكمبيوتر )الأردن(، ومت جتديد هذه التفاقية حتى تاريخ 1437/01/17هـ )املوافق 2015/10/30م(. وقد بلغت قيمة اتفاقية ال�سيانة مبلغ وقدره )4.562( اأربعة الف 

وخم�سمائة واثنان و�ستون ريال .     

اتفاقية إدارة المعلومات والسجالت مع شركة إنفوفورت 2222

بتاريخ 1431/08/14هـ )املوافق 2010/07/25م( اأبرمت ال�سركة اتفاقية اإدارة املعلومات وال�سجالت مع �سركة اإنفوفورت لإدارة وتخزين الوثائق وحفظ املعلومات الرقيمة التي 
ت�سمن ا�ستمرارّية الأعمال ومرونتها للحلول الإلكرتونّية ال�ساملة لإدارة املطالبات وبوال�س التاأمني. وتقوم ال�سركة بطلب اخلدمة من �سركة اإنفوفورت ومن ثّم يتم حتديد تكلفة 
اخلدمة التي يتم �سدادها خالل مدة اأق�ساها )30( ثالثني يوم من تاريخ كل فاتورة. وتت�سمن كل فاتورة التكاليف والر�سوم وامل�ساريف املتوجبة على ال�سركة مقابل اخلدمة 
املقدمة. وقد بلغت قيمة التعامالت بني ال�سركة واإنفورت للعام 2013 مبلغًا وقدره )37.933( �سبعة وثالثون األف وت�سعمائة وثالثة وثالثون ريال. كما بلغت قيمة التعامالت بني 

الطرفني حتى 2014/11/31م مبلغًا وقدره )198.064( مائة وثمانية وت�سعون األف واأربعة و�ستون ريال. 

حتت�سب كافة املدد واملهل يف هذه التفاقية وفقا للتقومي امليالدي وبالتايل تكون مدة �سريان هذه التفاقية �سنة ميالدية تنتهي بتاريخ 1432/08/23هـ )املوافق 2011/07/24م( 
وجُتّدد تلقائيا اإلى مدة اأو مدد مماثلة مامل يبِد اأحد الطرفني رغبته باإنهائها مبوجب اخطار خطي قبل )60( �ستني يوم من تاريخ اإيقاف التعامل بني الطرفني. تخ�سع هذه 
ة للنظر باأي نزاع بني الطرفني. ول تزال هذه التفاقية  التفاقية لالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية وتكون اجلهات الق�سائية يف اململكة العربية ال�سعودية خمت�سّ

�سارية املفعول. 

اتفاقية ترخيص الشركة الستعمال »نظام أمان إلدارة التأمين« و »نظام ايميج لينك إلدارة  2222
المستندات« من مكتب الهندسة و الكمبيوتر باألردن

بتاريخ 2003/02/10م )املوافق 1423/12/09هـ( اأبرمت ال�سركة مع مكتب الهند�سة و الكمبيوتر بالأردن اتفاقية ترخي�س با�ستعمال برناجمني حا�سوبيني، الأول هو »نظام 
اأمان لإدارة التاأمني« والثاين هو »نظام امييج لينك لإدارة امل�ستندات«، وذلك يف حدود ا�ستخدام الربامج التالية )اأمان ال�سا�سي، اأمان احل�سابات، اأمان اإعادة التاأمني، اأمان 
املركبات، اأمان البحري، اأمان اإف جي اأي، اأمان اإم اآي اإ�س( »منتجات اأمان« التي مت تطويرها بالكامل من قبل املكتب والتي ميلك حقوقها كاملة، ومبوجب هذه التفاقية فقد 
ا�سرتت ال�سركة )3( ثالثة تراخي�س ملنتجات اأمان ي�ستعمل الرتخي�س الواحد يف )10( فروع لل�سركة من )100( م�ستخدم فقط و )20( ع�سرين ترخي�س لنظام امييج لينك 
اإثني ع�سر �سهرًا  اأمريكي، ويقدم املكتب �سمانًا جمانيًا لـ)12(  اأربعمائة دولر  األف و  لإدارة امل�ستندات ومبلغ العقد الجمايل هو )321.400( ثالث مائة و واحد وع�سرون 
ملنتجاتها املرخ�سة، ول ت�سمل ال�سعار اأعاله قيمة اخلدمات )الرتكيب ، الدرا�سة ، التعديل ، التدريب، التجربة ، التنفيذ ، و نقل و تكاليف �سفر موظفي املكتب خالل مدة 
اخلدمات و �سكنهم و ت�ساريح دخولهم لل�سعودية( على اأن يبداأ التنفيذ بعد �سهر من �سداد اأول فاتورة ُتر�َسل اإلى ال�سركة. وهذه الرتاخي�س واحلقوق غري قابلة للنقل اأو التنازل 
لأي طرف ثالث، بحيث تبلغ قيمة الدفعة الأولى )160.700( مائة و �ستون األفًا و �سبعمائة دولر اأمريكي متثل 50% من قيمة التفاقية بعد اأ�سبوع من توقيع العقد، )80.350( 
ثمانون األفًا و ثالثمائة و خم�سون دولرًا اأمريكيًا متثل 25% من التفاقية تدفع على ثالث دفعات عند ت�سليم كل موقع الكرتوين خا�س بنظام »امييج لينك�س«، ومبلغ )80.350( 
ثمانون األفًا و ثالثمائة وخم�سون دولرًا اأمريكيًا متثل 25% من التفاقية تدفع على ثالث دفعات عند ت�سليم كل موقع الكرتوين خا�س بنظامي »اأمان و امييج لينك«. و تكون مدة 
�سريان هذه التفاقية من تاريخ اكتمال توقيعها و ا�ستالم اأول دفعة وتنتهي باكتمال مدة ال�سمان. اأي نزاع ين�ساأ من العقد يلجاأ فيه اإلى نظام اململكة املتحدة و تكون املحاكم 

الأردنية �ساحبة الخت�سا�س الغري ح�سري يف نظر النزاع. وما زال هذا العقد �ساري املفعول بني الطرفني.
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عقود تسوية المطالبات التأمينية. 17

عقد تسوية مطالبات تأمينية مع شركة غلوب مد السعودية  2222

بتاريخ 1428/03/14هـ )املوافق2007/04/01م ( اأبرمت ال�سركة عقد ت�سوية مطالبات تاأمينية مع �سركة غلوب مد ال�سعودية مدة هذا العقد ثالث �سنوات تبداأ من تاريخ 
د ملدة اأو مدد مماثلة مبوجب اإخطار خطي قبل )3( ثالثة اأ�سهر على الأقل من تاريخ انتهاء العقد. ول يزال هذه العقد �ساري  1428/03/14هـ )املوافق2007/04/01م ( وُيجدَّ

املفعول.

ال�سركة  اإلى  وال�ست�سفائية  ال�سحية  �سبكة من مقدمي اخلدمات  وتوفري  للم�ستفيدين  الطبي  التاأمني  باإ�سدار بطاقات  العقد  ال�سعودية من خالل هذا  �سركة غلوب مد  تقوم 
وحتديد خدماتها وت�سنيفها مبا يتوافق مع متطلبات ال�سركة اإ�سافًة اإلى اإ�سدار املوافقات اأو رف�س املطالبات التاأمينية للعمالء وا�ستالم الفواتري والتاأكد من اأنها تتطابق مع 
تعرفة ال�سركة وبحدود التغطية املتفق عليها مع كل عميل. تلتزم اأي�سا �سركة غلوب مد ال�سعودية باإعطاء ال�سركة احلق يف ا�ستعمال بع�س �سبكات اأنظمة تقنية املعلومات وبرامج 
املعلوماتية اخلا�سة بها. وتقّدم خدمات تدريب ملوظفي ال�سركة بالإ�سافة اإلى خدمات الدعم الفني يف جمال تقنية املعلومات وذلك خالل �ساعات العمل بهدف معاجلة اأي خلل 

يف الأنظمة املعلوماتية املتعلقة بخدمة التاأمني التي توؤمنها غلوب مد ال�سعودية لل�سركة. 

ت�ستحق غلوب مد ال�سعودية الأتعاب الدارية التالية:

بالن�سبة لربامج التاأمني ال�سارية املفعول باململكة العربية ال�سعودية: �
8% من قيمة الق�سط ال�سايف )Net Risk Premium( لكل من ينت�سب اإلى جمموعة موؤمنة معينة. �
10% من قيمة الق�سط ال�سايف ال�سنوي لكل موؤمن من بني الأفراد والعائالت ومالحق التقدميات الإ�سافية. �
بالن�سبة لربامج التاأمني ال�سارية املفعول خارج اململكة العربية ال�سعودية: ميكن للطرفني عند احلاجة التفاق حول متطلبات غلوب مد ال�سعودية باإدارة املطالبات  �

املتعلقة بهذه الربامج وحتديد �سروطها والتعاب الدارية املتعلقة بها.

ت�ستفيد ال�سركة من بع�س احل�سومات ترتاوح ما بني 5% و 25% بح�سب قيمة امل�ستحقات التي يجب اأن ل�سركة غلوب مد ال�سعودية.

ت�سدر غلوب مد ال�سعودية جداول �سهرية بقيمة امل�ستحقات املتوجبة على ال�سركة التي تقوم ب�سدادها مهلة اأق�ساها اأ�سبوعني من تاريخ تبلغها لهذه اجلداول.

ُيف�سر هذا العقد وفقًا لالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية واأي نزاع بني الطرفني يتم ت�سويته عن طريق التحكيم.
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عقود مع مقدمي الخدمات. 18

اأبرمت ال�سركة اتفاقيات مع عدد من مقدمي اخلدمات ومن اأهم تلك العقود ما يلي:

اتفاقية تنفيذ خدمات استالم وثائق مع البريد الممتاز 2222

بتاريخ 1435/12/29هـ )املوافق 2013/11/03م( اأبرمت ال�سركة اتفاقية خدمات ا�ستالم وثائق مع موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي والتي مبقت�ساها تقوم موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي 
با�ستالم الوثائق وامل�ستندات اخلا�سة مبطالبات حوادث ال�سيارات املقدمة من اأ�سحاب املطالبات والتاأكد من اكتمالها ومطابقتها مع الأ�سول وفقًا للقوائم املحددة من قبل 
ال�سركة. ت�سمل هذه اخلدمة كافة املكاتب واملدن والقرى املحددة من ال�سركة. تقوم املوؤ�س�سة با�ستالم الوثائق من العمالء وت�سليمها لل�سركة مقابل مبلغ )25( خم�سة وع�سرون 
ريال لكل ار�سالية وتقوم موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي با�ستالم املبالغ من قبل مقدم امل�ستندات والوثائق. حتت�سب كافة املدد واملهل يف هذ التفاقية وفقا للتقومي امليالدي وبالتايل 
تكون مدة �سريان هذه التفاقية ثالث �سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ 1438/02/02هـ )املوافق 2016/11/02م( وجُتّدد تلقائيا اإلى مدة اأو مدد مماثلة مامل يبِد اأحد الطرفني 
رغبته باإنهائها مبوجب اخطار خطي قبل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإيقاف التعامل بني الطرفني. تخ�سع هذه التفاقية لالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية �سّيما 

نظام الربيد ولوائحه التنفيذية ومبا ل يتعار�س مع نظام مراقبة التاأمني ولئحته التنفيذية.

اتفاقية الدعم الشاملة مع صندوق تنمية الموارد البشرية 2222

بتاريخ 1434/11/24هـ )املوافق 2013/09/30م( اأبرمت ال�سركة اتفاقية الدعم ال�ساملة مع �سندوق تنمية املوارد الب�سرية مت مبوجبها ا�ستفادة ال�سركة من برامج الدعم 
املعلن عنها من قبل ال�سندوق واملدرجة يف نظام التدريب والتوظيف الآيل اخلا�سعة لأحكام هذه التفاقية. ويقوم ال�سندوق بتقدمي الدعم املايل مقابل ت�سكني امل�ستفيدين 
على برامج الدعم املعتمدة يف هذه االتفاقية وخطاب التعميد وامل�سجلني يف النظام االإلكرتوين كما واإ�سدار خطابات التعميد بعد التاأكد من ا�ستكمال ال�سروط املطلوبة وفقًا ملا 
تقوم ال�سركة بت�سجيله من بيانات على النظام الإلكرتوين املخ�س�س ل�ستقبال الطلبات. وتقوم ال�سركة باملقابل بتوقيع عقود عمل مع امل�ستفيدين من الدعم وفق �سيغة عقد 
العمل املعتمدة من ال�سندوق واملتاحة على النظام اللكرتوين كما تتعهد بعدم تخفي�س راتب امل�ستفيد ومزاياه اأو اإنهاء خدماته بعد انتهاء مدة دعم ال�سندوق اإل وفقًا لأحكام 
نظام العمل. كما ت�سرف ال�سركة راتب امل�ستفيد كاماًل يف نهاية كل �سهر على األ يقل عن ما هو حمدد يف خطاب التعميد وبعد ح�سم القتطاعات النظامية منه ومن ثم تقدمي 
م�ستندات �سرف الدعم اإلى ال�سندوق لل�سداد. وعلى ال�سركة اأن تقدم ما يثبت ا�ستالم امل�ستفيد لراتبه ال�سهري من خالل التحويل حل�ساب املوظف البنكي، وت�سجيل امل�ستفيد 

يف نظام التاأمينات الجتماعية.

يتم �سرف مبلغ الدعم لل�سركة من ال�سندوق وفق التقومي امليالدي ومقابل توظيف امل�ستفيدين امل�سجلني يف النظام اللكرتوين وفق اآليات وبرامج الدعم املعتمدة لدى ال�سندوق. 
ويبداأ احت�ساب مبالغ الدعم ح�سب املعايري وال�سروط املعتمدة من ال�سندوق من تاريخ مبا�سرة امل�ستفيد للوظيفة. حتت�سب كافة املدد واملهل يف هذ االتفاقية وفقا للتقومي امليالدي 
وبالتايل تكون مدة �سريان هذه التفاقية اثنا ع�سر �سهرًا ميالديًا، تتجدد ملدة اأو مدد مماثلة على اأن تقوم ال�سركة بتحديث بياناتها �سنويًا على النظام الآيل اخلا�س بال�سندوق 

ETS، واعتماد اإقرار املوافقة على جتديد التفاقية قبل انتهاء مدتها بثالثني يوم. ول تزال هذه التفاقية �سارية املفعول.

اتفاقية خدمات نظافة مع شركة إنيشيال العربية السعودية المحدودة 2222

بتاريخ 1434/08/16هـ )املوافق 2013/06/25م( اأبرمت ال�سركة اتفاقية خدمات نظافة مع �سركة اإني�سيال العربية ال�سعودية املحدودة التي تقدم مبوجبها بتوفري عامل �سيافة 
ونظافة يعمل لدى ال�سركة ملدة )9( ت�سعة �ساعات يوميًا )6( �ستة اأيام بالأ�سبوع وذلك مقابل مبلغ )3950( ثالثة اآلف وت�سعمائة وخم�سون ريال �سهريًا واأي �ساعة اإ�سافية 
حتت�سب على اأ�سا�س اأجر �ساعة ون�سف. وتقوم ال�سركة ب�سداد املبالغ امل�ستحقة مبّدة اأق�ساها )15( خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ كل فاتورة ُتر�َسل اإلى ال�سركة. تنتهي التفاقية 
بتاريخ 1436/11/17هـ )املوافق 2015/08/31م ( على اأن يتم اإعادة النظر بقيمتها. تخ�سع هذه التفاقية لالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية وتكون اجلهات 

ة للنظر باأي نزاع بني الطرفني. الق�سائية يف اململكة العربية ال�سعودية خمت�سّ

اتفاقية خدمات تدريب مع شركة الخليج للتدريب والتعليم 2222

بتاريخ 1435/12/06 )املوافق 2014/09/30م( اأبرمت ال�سركة اتفاقية خدمات تدريب تتمثل بتقدمي دورات حت�سريية ملوظفي ال�سركة الذين �سيخ�سعون لمتحان ال�سهادة 
العامة يف اأ�سا�سيات التاأمني )IFCE(. يتم تقدمي هذه الدورات بدًء من نوڤمرب 2014م اإلى فرباير 2015م. يتم تق�سيم املوظفني اإلى جمموعات ت�سم )18( ثمانية ع�سر �سخ�سًا. 
تبلغ تكلفة تدريب كل موظف )4000( اأربعة اآلف ريال ويف حال تخطى العدد )50( موظف ت�ستفيد ال�سركة من )50%( خم�سني باملائة تخفي�س على الر�سيد امل�ستحق. اإن 
ال�سركة قد �سجلت )92( موظفًا حل�سور الدورات التدريبية وبالتايل يكون املبلغ امل�ستحق )184.000( مائة واأربعون وثمانون ريال بعد ال�ستفادة من التخفي�س. تخ�سع هذه 

التفاقية لالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية. 

اتفاقية تقديم خدمات فنية مع شركة نجم لخدمات التأمين 2222

بتاريخ 1435/02/29هـ )املوافق 2014/01/01م( اأبرمت ال�سركة اتفاقية خدمات فنية مع �سركة جنم خلدمات التاأمني التي تقوم بتقدمي اخلدمات التالية:

خدمة حتديد: تقوم �سركة جنم من خاللها مبعاينة وحتديد امل�سوؤولية الواقعة على املركبات واملمتلكات اخلا�سة والعامة املت�سررة جراء احلوادث والتي يكون اأحد  �
اأطرافها عمياًل لل�سركة. وت�ستحق �سركة جنم اأتعابًا وقدرها )280( مائتان وثمانون ريال عن كل تقرير/حادث يتم ا�سداره.

جراء  � املت�سررة  والعامة  اخلا�سة  واملمتلكات  املركبات  على  الواقعة  الأ�سرار  وتثمني  تقدير  عمليات  واإدارة  بتنظيم  خاللها  من  جنم  �سركة  تقوم  تقدير:  خدمة 
احلوادث والتي يكون اأحد اأطرافها عمياًل لل�سركة. وت�ستحق �سركة جنم اأتعابًا وقدرها )150( مائة وخم�سون ريال عن كل تقدير يتم ا�سداره.

خدمة جنم نت: تقوم �سركة جنم من خاللها بنقل بيانات وثائق التاأمني للمركبات ال�سادرة عن ال�سركة لأنظمة املرور من خالل ربط اأنظمة ال�سركة مع اأنظمة  �
�سركة جنم وتنح�سر اخلدمات املقدمة بهذا اخل�سو�س بنوعني: )1( خدمات رئي�سية وتندرج حتتها خدمة نقل بيانات وثائق التاأمني لقواعد بيانات املرور وخدمة 
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حذف وثائق التاأمني من قواعد بيانات املرور وخدمة نقل تقارير احلوادث لقواعد بيانات املرور و )2( خدمات م�ساندة وتندرج حتتها ال�ستعالم عن معلومات 
مركبة وال�ستعالم عن معلومات مركبة جديدة وال�ستعالم عن معلومات رخ�سة قيادة وال�ستعالم عن معلومات املخالفات املرورية وال�ستعالم عن وثائق تاأمني 
مركبة وال�ستعالم عن عدد حوادث املركبة اأو قائد املركبة. وت�ستحق �سركة جنم اأتعابًا ترتاوح ما بني )1.5( ريال ون�سف و )4( اأربعة ريالت بح�سب كل خدمة.

تكون مدة �سريان هذه التفاقية �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ 1435/02/29هـ )املوافق 2014/01/01م( وتنتهي بتاريخ 1436/03/10هـ )املوافق 2014/12/21م( وجتدد 
باتفاق الطرفني اخلطي. )ن�سري اإلى قرب انتهاء هذه التفاقية(

اتفاقية تقديم خدمات الكترونية مع شركة نجم لخدمات التأمين 2222

بتاريخ 2011/07/12م )املوافق 1432/08/11هـ( اأبرمت ال�سركة اتفاقية خدمات الكرتونية مع �سركة جنم خلدمات التاأمني التي تقوم مبوجبها بتوفري خدمات نقل بيانات 
وثائق التاأمني لأنظمة املرور حيث تنقل ال�سركة وثائق تاأمني املركبات من خالل جنم اإلى اأنظمة املرور وذلك مقابل مبلغ )3( ثالثة ريالت على كل وثيقة ت�سجل عن طريق النظام 
و )100.000( مائة األف ريال ر�سم ا�سرتاك ن�سفها غري قابل لال�سرتجاع و الن�سف الآخر ميكن لل�سركة اأن ت�ستفيد منه مقابل خدمات لل�سنة الأولى. وتقوم ال�سركة بدفعها 
خالل )15( خم�سة ع�سر يومًا من ا�ستالم الفاتورة التي ت�سدرها جنم بهذا ال�ساأن. و اأما قيمة اخلدمات فُت�سَدر فواتريها ب�سكل �سهري و ت�ستحق الدفع خالل ثالثني يوما من 
ا�ستالمها، حيث تلتزم ال�سركة بدفع قيمة اخلدمات املكتملة فقط. تكون مدة �سريان هذه التفاقية �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ ت�سغيل اأول خدمة و تنتهي بتاريخ 2011/12/31م 
تتجدد تلقائيا ملدة �سنة مامل يخطر اأحد الطرفني الآخر كتابيًا برغبته يف عدم التجديد قبل )30( ثالثني يومًا من انتهاء مدة التفاقية. وما زالت هذه التفاقية �سارية املفعول. 

ة للنظر باأي نزاع بني الطرفني. تخ�سع هذه التفاقية لالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية وتكون اجلهات الق�سائية يف الريا�س خمت�سّ
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اتفاقية بيع ونقل المحفظة التأمينية للشركة اإلسالمية العربية للتأمين »إياك« . 19
)شركة مساهمة مقفلة بحرينية( إلى الشركة

ا�ستحوذت �سالمة على املحفظة التاأمينية لل�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني »اإياك« )�سركة م�ساهمة مقفلة بحرينية(. وقد مت ابرام اتفاقية بني �سالمة وال�سركة الإ�سالمية 
العربية للتاأمني »اإياك« بتاريخ 2010/10/16م لغر�س اإمتام عملية ا�ستحواذ املحفظة التاأمينية وا�ستكمال الإجراءات النظامية لذلك. وكانت ال�سركة قد ح�سلت على موافقة 
ون�ست  2010/04/29م(.  )املوافق  1431/05/12هـ  وتاريخ   )876/IS/24602( رقم  النقد  موؤ�س�سة  خطاب  مبوجب  النقد  موؤ�س�سة  من  املحفظة  قيمة  تقييم  على  نهائية 
التفاقية بالتزام الأطراف بخطاب موؤ�س�سة النقد رقم )IS/453( وتاريخ 2010/02/27م املتعلق مبتطلبات نقل املحفظة التاأمينية على اأن يتم ال�سراء باأثر رجعي ابتداء من 
2009/09/30م. وقدرت قيمة ال�سهرة مببلغ )7.140.000( �سبعة مليون ومائة واأربعون األف ريال بتاريخ 2008/12/31م على اأن يتم دفع هذا املبلغ من قبل �سركة �سالمة على 
دفعات موؤجلة/دورية لحقة بعد احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد، ودون اأي دفعة م�سبقة. من جهة اأخرى، على ال�سركة الإ�سالمية العربية للتاأمني »اإياك« دفع قيمة �سايف 
الأ�سول )2.310.421( مليونني وثالثمائة وع�سرة األف واأربعمائة وواحد وع�سرون ريال بالإ�سافة اإلى الأرباح عن الفرتة املمتدة من 2009/01/01م اإلى 2009/09/30م وهي 

بقيمة )235.333( مائتني وخم�سة وثالثني األف وثالثمائة وثالثة وثالثون ريال وذلك خالل )30( ثالثني يوم من تاريخ تنفيذ التفاقية. 

وبتاريخ 1431/07/17هـ )املوافق 2010/06/29م( وافقت اجلمعية العامة العادية )الثانية( على �سراء حمفظة ال�سركة الإ�سالمية العربية للتـاأمني )اإياك( ل�سالح �سركة 
�سالمة بالقيمة املعتمدة ووفقًا لالآلية املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد وتفوي�س جمل�س الإدارة اأو من يراه بالتوقيع على اتفاقية ال�سراء وباتخاذ كافة الإجراءات النظامية الالزمة 

لإمتام نقل املحفظة.

المنازعات والدعاوى القضائية  2222

با�ستثناء الدعاوى املو�سحة اأدناه يوؤكد جمل�س اإدارة ال�سركة باأن ال�سركة لي�ست طرفا يف اأي دعوى ق�سائية اأو مطالبة اأو حتكيم اأو اإجراءات اإدارية جمتمعة اأو منفردة قائمة 
اأو من املحتمل اإقامتها، من �ساأنها اأن توؤثر جوهريا على اأعمال ال�سركة اأو و�سعها املايل. وقد مت تق�سيم الدعاوى بح�سب مو�سوعها واملرحلة التي و�سلت اإليها وقت اإعداد هذا 

التقرير، وفقًا ملا يلي:

أوًلا: الدعاوى المرفوعة ضد الشركة وتتعلق بمطالبة الشركة بتعويضات عن تلفيات السيارات و تنقسم إلى أربعة أقسام.

جدول رقم )15-2(:التعوي�شات عن تلفيات و اأ�شرار ال�شيارات الناجتة عن حوادث �شري و�شدر فيها قرار ابتدائي �شد ال�شركة قابل لال�شتئناف
املبلغتاريخ احلدثاملدعيم

)ريال(
الو�سع احلايل للق�سيةاجلهة الق�سائية

1434/1/3هـمعيذر حمفوظ املعيذر1

املوافق 2012/11/17 م

جلنة الف�سل يف املنازعات 89.290
واملخالفات التاأمينية جلنة 

الريا�س

قرار ابتدائي

يوجد لئحة ا�ستئناف من �سركة �سالمة 
بتاريخ 1434/02/09هـ 

املوافق 2012/12/22م

1434/1/4هـعبداهلل م�سفر ال�سبيعي2

املوافق 2012/11/18 م

جلنة الف�سل يف املنازعات 14.060
واملخالفات التاأمينية جلنة 

الريا�س

قرار ابتدائي

يوجد لئحة ا�ستئناف من �سركة �سالمة 
بتاريخ 1434/02/09هـ 

املوافق2012/12/22م

1434/2/9هـعجب حمود احلربي3

املوافق 2012/12/23 م

جلنة الف�سل يف املنازعات 43.135
واملخالفات التاأمينية جلنة 

الريا�س

قرار ابتدائي

يوجد لئحة ا�ستئناف من �سركة �سالمة 
بتاريخ 1434/03/29هـ 

املوافق 2013/02/09م

1434/1/4هـحمد بن خريان احلربي4

املوافق 2012/11/18 م

جلنة الف�سل يف املنازعات 18.968
واملخالفات التاأمينية جلنة 

الريا�س

قرار ابتدائي

يوجد لئحة ا�ستئناف من �سركة �سالمة 
بتاريخ 1434/02/09هـ 

املوافق 2012/12/22م

موؤ�س�سة طويق لتاأجري 5
ال�سيارات

1434/2/12هـ

املوافق 2012/12/26 م

جلنة الف�سل يف املنازعات 18.310
واملخالفات التاأمينية جلنة 

الريا�س

قرار ابتدائي

يوجد لئحة ا�ستئناف من �سركة �سالمة 
بتاريخ 1434/03/29هـ 

املوافق 2013/02/09م

1434/8/28هـحممد �سالح احلويل6

املوافق 2013/7/7 م

جلنة الف�سل يف املنازعات 22.739
واملخالفات التاأمينية جلنة 

الدمام

قرار ابتدائي

يوجد لئحة ا�ستئناف من �سركة �سالمة 
بتاريخ 1434/09/20هـ 

املوافق 2013/07/29م

ومل يظهر ما يفيد تقييده لدى الأمانة
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املبلغتاريخ احلدثاملدعيم
)ريال(

الو�سع احلايل للق�سيةاجلهة الق�سائية

ال�سيد عطيه البنداري 7
عرفة

1434/2/2هـ

املوافق 2012/12/16 م

جلنة الف�سل يف املنازعات 20.456
واملخالفات التاأمينية جلنة 

الريا�س

قرار ابتدائي

يوجد لئحة ا�ستئناف من �سركة �سالمة 
بتاريخ 1434/03/29هـ 

املوافق 2013/02/09م

عبد العزيز مربوك 8
�سليم اللهيبي

1433/05/10هـ

املوافق 2012/4/2 م

جلنة الف�سل يف املنازعات 16.742
واملخالفات التاأمينية جلنة جدة

قرار ابتدائي

يوجد لئحة ا�ستئناف من �سركة �سالمة 
بتاريخ 1434/01/03هـ 

املوافق 2012/11/17م

ومل يظهر ما يفيد تقييده لدى الأمانة

اإبراهيم حمود �سعد 9
الق�سري

1433/07/08هـ

املوافق 2012/5/29 م

جلنة الف�سل يف املنازعات 90.650
واملخالفات التاأمينية جلنة 

الريا�س

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ومت تقدمي 
ا�ستئناف يف تاريخ 1434/02/09هـ 

املوافق 2012/12/23م

ورقم الدعوى 331416 ولزالت قيد النظر

حممد عبد الرحمن بن 10
خمي�س الدهم�سي

1434/05/07هـ

املوافق 2013/3/19 م

جلنة الف�سل يف املنازعات 38.964.75
واملخالفات التاأمينية جلنة 

الدمام

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ومت تقدمي 
ا�ستئناف يف تاريخ 1435/06/2هـ 

املوافق 2013/4/3 م

ورقم ال�ستئناف 3350154

ولزالت قيد النظر

اأ�سرف �سيف غالب 11
اليماين

1433/06/12هـ

املوافق 2012/5/4م

جلنة الف�سل يف املنازعات 20.000
واملخالفات التاأمينية جلنة جدة

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ويوجد 
لئحة ا�ستئناف لكن مل يظهر تقييد 

ال�ستئناف

اأ�سعد خلف دخيل 12
ال�سعيد

1434/07/27هـ

املوافق 2013/6/6م

جلنة الف�سل يف املنازعات 90.000
واملخالفات التاأمينية جلنة 

الريا�س

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ويوجد 
لئحة ا�ستئناف لكن مل يظهر تقييد 

ال�ستئناف

ح�سني اأحمد قا�سم 13
�سماخي

1433/09/22هـ

املوافق 2012/8/10م

جلنة الف�سل يف املنازعات 58.000
واملخالفات التاأمينية جلنة 

الريا�س

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ويوجد 
لئحة ا�ستئناف لكن مل يظهر تقييد 

ال�ستئناف

يحيى عبد اهلل ح�سن 14
اآل �سامل

1434/12/23هـ

املوافق 2013/10/28م

جلنة الف�سل يف املنازعات 95.000
واملخالفات التاأمينية جلنة جدة

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ومت تقدمي 
ا�ستئناف يف تاريخ 1435/09/23هـ ورقم 

2350230

ولزالت قيد النظر

فهد عتيق حممد بن 15
طليان

1434/04/09هـ املوافق 
2013/02/19م

جلنة الف�سل يف املنازعات 7.987
واملخالفات التاأمينية جلنة 

الريا�س

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف

بدر اإبراهيم �سليمان 16
املحيميد

جلنة الف�سل يف املنازعات 1434/05/0518.760هـ
واملخالفات التاأمينية جلنة 

الريا�س

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ومت تقدمي 
ا�ستئناف يف تاريخ 1434/09/25هـ 

ولزالت قيد النظر

1434/11/08هـ املوافق رافع عبود حمد العقيدي17
2013/09/12م

جلنة الف�سل يف املنازعات 133.750
واملخالفات التاأمينية جلنة 

الريا�س

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ومت تقدمي 
ا�ستئناف يف تاريخ 1434/12/24هـ 

ولزالت قيد النظر

عبد اهلل عبد اللطيف 18
العتيبي

1435/03/04هـ املوافق 
2014/01/05م

جلنة الف�سل يف املنازعات 241.780
واملخالفات التاأمينية جلنة يف 

الريا�س

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ومت تقدمي 
ا�ستئناف يف تاريخ 1435/04/20هـ 

ولزالت قيد النظر
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ثانيًا: التعويضات عن قيمة تلفيات وأضرار السيارات الناتجة عن حوادث سير ولم يصدر فيها قرار حتى اآلن

جدول رقم )15-3(:التعوي�شات عن قيمة تلفيات واأ�شرار ال�شيارات الناجتة عن حوادث �شري ومل ي�شدر فيها قرار حتى االآن
الو�سع احلايل للق�سيةاجلهة الق�سائيةاملبلغتاريخ احلادثاملدعيم

1435/1/24هـجواهر �سعيد كردي1

املوافق 2013/11/28 م

تطالب ببدل �سيارة 
عن ال�سيارة التالفة

الأمانة العامة للجان الف�سل يف 
املنازعات واملخالفات التاأمينية

مازالت اجلل�سات م�ستمرة يف اللجنة اأمام 
جلنة الف�سل باملنازعات التاأمينية جلنة 

الريا�س

1436/1/10هـاأحمد عمر زرير2

املوافق 2014/11/3 م

الأمانة العامة للجان الف�سل يف 113.134
املنازعات واملخالفات التاأمينية

مازالت اجلل�سات م�ستمرة يف اللجنة اأمام 
جلنة الف�سل باملنازعات التاأمينية 

1436/1/5هـاأحمد حممد اأحمديني3

املوافق 2014/10/29 م

الأمانة العامة للجان الف�سل يف 60.320
املنازعات واملخالفات التاأمينية

مازالت اجلل�سات م�ستمرة يف اللجنة اأمام 
جلنة الف�سل باملنازعات التاأمينية 

1436/1/20هـ�سركة انوار الطريق5

املوافق 2014/11/13 م

الأمانة العامة للجان الف�سل يف 2.536
املنازعات واملخالفات التاأمينية

مازالت اجلل�سات م�ستمرة يف اللجنة اأمام 
جلنة الف�سل باملنازعات التاأمينية 

1436/1/24هـب�سام نا�سر الأن�ساري6

املوافق 2014/11/17 م

الأمانة العامة للجان الف�سل يف 50.000
املنازعات واملخالفات التاأمينية

مازالت اجلل�سات م�ستمرة يف اللجنة اأمام 
جلنة الف�سل باملنازعات التاأمينية 

1436/1/25هـدحيم �سعيد ال�سهراين7

املوافق 2014/11/18 م

الأمانة العامة للجان الف�سل يف 10.477
املنازعات واملخالفات التاأمينية

مازالت اجلل�سات م�ستمرة يف اللجنة اأمام 
جلنة الف�سل باملنازعات التاأمينية جلنة 

الريا�س

1436/2/4هـابراهيم �سليمان الفهيد8

املوافق 2014/11/27 م

الأمانة العامة للجان الف�سل يف 16.290
املنازعات واملخالفات التاأمينية

مازالت اجلل�سات م�ستمرة يف اللجنة 
اأمام جلنة الف�سل باملنازعات التاأمينية 

جلنة الدمام

1436/2/4هـهجاد علي الغامدي9

املوافق 2014/11/27 م

الأمانة العامة للجان الف�سل يف 70.000
املنازعات واملخالفات التاأمينية

مازالت اجلل�سات م�ستمرة يف اللجنة اأمام 
جلنة الف�سل باملنازعات التاأمينية 

ثالثًا: التعوي�سات عن قيمة لل�سيارات و الناجتة عن �سرقة ومل ي�سدر فيها قرار حتى الآن

جدول رقم )15-4(:التعوي�شات عن قيمة لل�شيارات و الناجتة عن �شرقة ومل ي�شدر فيها قرار حتى االآن
الو�سع احلايل للق�سيةاجلهة الق�سائيةاملبلغتاريخ احلدثاملدعيم

1436/1/8هـخالد ب�سري العنزي1

املوافق 2014/11/1 م

الأمانة العامة للجان الف�سل يف 42.572
املنازعات واملخالفات التاأمينية

لزالت منظورة

رابعًا: الدعاوى المرفوعة ضد الشركة وتتعلق بمطالبة الشركة بقيمة تكاليف التأمين الطبي وتنقسم إلى قسمين

جدول رقم )15-5(:الدعاوى املرفوعة �سد ال�سركة وتتعلق مبطالبة ال�سركة بتعوي�س عن اإ�سابة ج�سدية اإثر حادث �سري
الو�سع احلايل للق�سيةاجلهة الق�سائيةاملبلغتاريخ احلدثاملدعيم

حممد بن م�سرف بن هزاع 1
العمري

1429/11/17هـ

املوافق 2008/11/16 م

جلنة الف�سل يف املنازعات 965.500
واملخالفات التاأمينية جلنة 

الريا�س

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ومت تقدمي 
ا�ستئناف يف تاريخ 1434/02/09هـ

املوافق 2012/12/23 م

 ورقم الدعوى 331430 

ولزالت منظورة

1432/05/01هـمالك مكي حممد ال�سادق2

املوافق 2011/4/5 م

جلنة الف�سل يف املنازعات 188.500
واملخالفات التاأمينية جلنة 

الدمام

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ومت تقدمي 
ا�ستئناف يف تاريخ 1435/04/15هـ 

املوافق 2014/2/16 م

ورقم ال�ستئناف 3350037

ولزالت منظورة
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خامسًا: الدعاوى المرفوعة ضد الشركة وتتعلق بمطالبة الشركة بتعويض عن وفاة إثر حادث سير 

جدول رقم )15-6(:التعوي�سات عن وفاة اإثر حادث �سري و�سدر فيها قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف اأو �سدر فيها قرار ا�ستئنايف
الو�سع احلايل للق�سيةاجلهة الق�سائيةاملبلغتاريخ احلدثاملدعيم

ورثة ماجد ح�سن حممد 1
العنزي

1433/01/01هـ

املوافق 2011/11/27 م

جلنة الف�سل يف املنازعات 330.000
واملخالفات التاأمينية جلنة 

الريا�س

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ومت تقدمي 
ا�ستئناف يف تاريخ 1434/03/29هـ 

املوافق

2013/2/10 م

ورقم الدعوى 340170

ولزالت منظورة

ورثة �سامل حممد ل�سول 2
اجلابر املري

1435/07/08هـ

املوافق 2014/5/8 م

جلنة الف�سل يف املنازعات 100.000
واملخالفات التاأمينية جلنة 

الدمام

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ويوجد لئحة 
ا�ستئناف رقم 336003 وتاريخ 1436/02/04هـ 

ولزالت منظورة

1433/01/03هـ املوافق ورثة اإبراهيم حمد اليامي

2011/11/28م

اللجنة ال�ستئنافية لف�سل 600.000
يف املنازعات واملخالفات 

التاأمينية – جلنة الريا�س

قرار ا�ستئنايف �سادر بالرقم 544/اأ تاريخ 
1436/05/15هـ

سادسًا: الدعاوى المرفوعة ضد الشركة وتتعلق بمطالبة الشركة بتعويض عن تلف محالت تجارية إثر حادث سير 

جدول رقم )15-7(:التعوي�سات عن اإ�سابة اإثر حادث �سري و�سدر فيها قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف
الو�سع احلايل للق�سيةاجلهة الق�سائيةاملبلغتاريخ احلدثاملدعيم

1434/01/17هـم�ستورة علي �سرار ال�سلوي1

املوافق 2012/12/1 م

جلنة الف�سل يف املنازعات 115.000
واملخالفات التاأمينية جلنة جدة

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ومت تقدمي 
ا�ستئناف يف تاريخ 1435/01/15هـ 

املوافق 2013/11/19 م

ورقم الدعوى 340190 

سابعًا: الدعاوى العمالية

جدول رقم )15-8(:الدعاوى املرفوعة من ال�سركة وتتعلق مبطالبة عمالية 
الو�سع احلايل للق�سيةاجلهة الق�سائيةاملبلغتاريخ احلدثاملدعى عليهم

لزالت منظورةاملحكمة العامة يف جدة1434/01/161.891.947هـ املوافق 2014/11/08محممد ال�سمداين1

جدول رقم )15-9(:الدعاوى املرفوعة �سد ال�سركة وتتعلق مبطالبة عمالية
الو�سع احلايل للق�سيةاجلهة الق�سائيةاملبلغتاريخ احلدثاملدعيم

1435/05/23هـ املوافق فهد مربوك عمر ال�سيعري1
2014/03/24م

الهيئة البتدائية لت�سوية 46.247
اخلالفات العمالية باملدينة 

املنورة

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ومت تقدمي 
ا�ستئناف ولزالت منظورة 

الهيئة البتدائية لت�سوية 1434/11/27155.199هـ�سرور اإبراهيم2
اخلالفات العمالية بالريا�س

�سدر قرار ابتدائي برد دعوى املدعي قابل 
لال�ستئناف برقم 4281 بتاريخ 1435/06/20هـ
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األصول غير الملموسة  2222

العالمة التجارية

اإن و�سع ال�سركة التناف�سي يعتمد ب�سكل كبري على قدرتها يف ا�ستخدام ا�سمها و�سعارها التي يتم من خاللها ت�سويق خدماتها وبيعها، لذلك تهدف ال�سركة اإلى احلفاظ على 
ال�سورة احليوية ل�سمها التجاري الذي لقي قبول لدى عمالئها. ويعتمد و�سع ال�سركة التناف�سي على عدة عوامل منها القدرة على ا�ستخدام العالمة التجارية لتقدمي خدماتها 
يف الأ�سواق وحماية حقوق ال�سركة. وبتاريخ 1427/06/06هـ )املوافق 2006/07/02م( �سجلت ال�سركة العالمة التجارية اخلا�سة بها حتت الفئة )36( �ستة وثالثون اخلا�سة 
بخدمات التاأمني، وهي عبارة عن )كلمة �سالمة بحروف عربية ولتينية باللون الأخ�سر وبجانبها ر�سم دوامة باللونني الأخ�سر الغامق والذهبي الغامق ويف الأ�سفل عبارة �سركة 

اياك ال�سعودية للتاأمني التعاوين باحلروف العربية وما يقابلها بالالتينية باللون الأ�سود(.

وقد مت اإثبات ملكية ال�سركة للعالمة التجارية مبوجب �سهادة ت�سجيل العالمة التجارية بالرقم )94/849( ال�سادرة عن وزارة التجارة ملدة )10( ع�سرة �سنوات تبداأ من تاريخ 
1426/12/28 هـ )املوافق 2006/01/27م( وتنتهي بتاريخ 1436/12/27 هـ )املوافق 2015/10/10م( وهي قابلة للتجديد ملدة اأو مدد مماثلة بناء على طلب تقدمه ال�سركة 

وذلك وفقًا ملا ن�س عليه نظام العالمات التجارية ولئحته التنفيذية. 

النظام  من   )2( الثانية  املادة  تعديل  على  ال�سركة  مل�ساهمي  العادية  غري  العامة  اجلمعية  وافقت  )املوافق 2012/06/23(  1433/08/03هـ  بتاريخ  اأنه  اإلى  ال�سارة  وجتدر 
التعاوين(. وبتاريخ 1433/08/20هـ )املوافق  للتاأمني  التعاوين( لي�سبح )�سركة �سالمة  للتاأمني  ال�سعودية  اإياك  الأ�سا�سي اخلا�سة با�سم ال�سركة وذلك بتعديله من )�سركة 
كافة  ا�ستكمال  يتم  مل  ولكن  بها  اخلا�سة  التجارية  العالمة  ت�سجيل  �سهادة  تعديل  بطلب  التجارية  العالمات  – اإدارة  التجارة  وزارة  اإلى  ال�سركة  تقدمت  2012/07/10م( 
الإجراءات النظامية لذلك. وبتاريخ 1436/04/28هـ املوافق 2015/02/17م تقدمت ال�سركة بطلب جديد لتعديل ال�سم التجاري املذكور يف ال�سهادة لي�سبح »�سركة �سالمة 

للتاأمني التعاوين« وما زالت ال�سركة ب�سدد املتابعة مع اإدارة العالمات التجارية بهذا اخل�سو�س.
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التعهد بتغطية االكتتاب. 20

اسم متعهد التغطية وعنوانه  2-22

يتعهد  املالية يف 1436/03/13هـ )املوافق 2015/06/30م(، مبوجب هذه التفاقية  الأهلي  بتغطية الكتتاب مع متعهد تغطية الكتتاب �سركة  اتفاقية تعهد  ال�سركة  اأبرمت 
متعهد التغطية بالكتتاب بعدد )15.000.000( �سهمًا عاديًا ب�سعر )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، متثل جميع اأ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب )»اتفاقية التعهد 

بتغطية الكتتاب«(.

�سركة الأهلي املالية

الريا�س – مبنى املعذر برج »ب«، الدور 4

�سارع املعذر �س.ب 22216، الريا�س 11495

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 8747106 11 00966

فاك�س: 4060049 11 00966

w.alkhatib@ncbc.com :الربيد الإلكرتوين

www.ncbc.com :املوقع الإلكرتوين

الشروط األساسية التفاقية التعهد بتغطية اإلكتتاب 2-22

تن�ص ال�سروط واالأحكام املن�سو�ص عليها يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب على مايلي:

تتعهد ال�سركة ملتعهد التغطية اأنه يف تاريخ التخ�سي�س �سوف ت�سدر وتخ�س�س ملتعهد التغطية جميع اأ�سهم حقوق الأولوية املتعهد بتغطيتها يف هذا الكتتاب التي . 1
مل يكتتب بها امل�ساهمون امل�ستحقون كاأ�سهم اإ�سافية وذلك ب�سعر الكتتاب.

يتعهد متعهد تغطية الكتتاب لل�سركة باأنه يف تاريخ التخ�سي�س، �سوف يقوم ب�سراء الأ�سهم املتعهد بتغطيتها يف هذا الكتتاب، والتي مل يتم الكتتاب بها من قبل . 2
امل�ساهمني امل�ستحقني كاأ�سهم اإ�سافية، وذلك ب�سعر الكتتاب.

يتقا�سى متعهد التغطية مقابل مادي حمدد لقاء تعهده بالتغطية والذي �سيتم دفعه من متح�سالت الكتتاب.. 3

جدول رقم )16-1(: ن�سبة تعهد التغطية
ن�سبة تعهد التغطيةعدد اأ�سهم االكتتابمتعهد تغطية االكتتاب

100%15.000.000�سركة الأهلي املالية
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المصاريف . 21

اأتعاب  اإجمايل متح�سالت الكتتاب مبلغ )8.000.000 ثمانية ماليني ريال( لتغطية تكاليف وم�ساريف الإ�سدار، والتي ت�سمل  تبلغ القيمة املتوقعة مل�ساريف الكتتاب من 
امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين للطرح وم�ست�سار العناية املهنية املالية وم�ست�سار الإعالم والعالقات العامة اإ�سافة اإلى م�ساريف التعهد بالتغطية وم�ساريف اجلهات امل�ستلمة 
وم�ساريف الت�سويق والتوزيع وامل�ساريف الأخرى املرتبطة بالطرح، و�ستتحمل ال�سركة جميع م�ساريف عملية الطرح. ويف ما يلي جدول يو�سح تفا�سيل اإجمايل تكاليف الطرح 

املتوقعة. 

جدول رقم )17-1(: تفا�سيل اإجمايل تكاليف الطرح املتوقعة
القيمة )بالريال(البيانم

)6.000.000(اأتعاب امل�ست�سار املايل ومدير الكتتاب واملتعهد بالتغطية وامل�ست�سارين الأخرين 1

)1.500.000(اجلهات امل�ستلمة 2

)500.000(الإعالنات و الت�سويق و الطباعة و اأجور الربيد 3

)8.000.000(املجموع
امل�سدر: ال�سركة 
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اإلعفاءات. 22

مل تتقدم ال�سركة اأو امل�ست�سار املايل اإلى هيئة ال�سوق املالية بطلب اإعفائها من اأي من املتطلبات الواردة يف قواعد الت�سجيل والإدراج.  
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شروط وتعليمات االكتتاب. 23

يجب على جميع امل�ساهمني امل�ستحقني وحملة احلقوق املكت�سبة ومقدمي العرو�ص قراءة �سروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل تعبئة منوذج طلب االكتتاب او منوذج تقدمي 
العر�ص املتعلق بالطرح املكمل. حيث يعترب توقيع وت�سليم الطلب اأو منوذج التقدمي مبثابة موافقة وقبول بال�سروط واالأحكام املذكورة. 

اإن التوقيع على طلب الكتتاب وتقدميه للجهات امل�ستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني ال�سركة وال�سخ�س امل�ستحق، وميكن لالأ�سخا�س امل�ستحقني احل�سول على ن�سرة الإ�سدار وطلب 
الكتتاب من اجلهات امل�ستلمة التالية:

اجلهات امل�ستلمة

البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: 3555، جدة 21481، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 966126493333+
فاك�س: 966126437426+

contactus@alahli.com :الربيد الإلكرتوين
 www.alahli.com :املوقع الإلكرتوين

جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: 833 الريا�س 1142
اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 4770 477 11 966+
فاك�س: 9402 479 11 966 +

CustomerCare@samba.com :الربيد الإلكرتوين
 www.samba.com :املوقع الإلكرتوين

م�سرف الراجحي
الريا�س - �سارع العليا

�س.ب. 28، الريا�س 11411
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4629922 11 966+
فاك�س: 4624311 11 966+

contactcenter@alrajhibank.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.alrajhibank.com.sa :املوقع الإلكرتوين

بنك الريا�س
الريا�س - طريق امللك عبد العزيز
�س.ب. 22622 ، الريا�س 11416

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 4013030 11 966 +
فاك�س: 4042618 11 966 +

customercare@riyadbank.com :الربيد الإلكرتوين
www.riyadbank.com :املوقع الإلكرتوين

البنك ال�سعودي الفرن�سي
الريا�س – طريق املعذر 

�س.ب. 56006 ، الريا�س 11554
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4042222 11 966 +
فاك�س: 4042311 11 966 +

communications@alfransi.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.alfransi.com.sa :املوقع الإلكرتوين
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االكتتاب في أسهم حقوق األولوية  2222

يتعني على امل�ساهمني امل�ستحقني والراغبني يف الكتتاب يف اأ�سهم احلقوق الأولوية تقدمي طلب الكتتاب اأثناء فرتة الكتتاب والتي تبداأ بتاريخ الأثنني 1436/09/19هـ )املوافق 
2015/07/06م( وتنتهي يوم الثالثاء 1436/10/12هـ )املوافق 2015/07/28م(، وميكن احل�سول على ن�سرة مناذج طلب الكتتاب من اجلهات امل�ستلمة املذكورة اأعاله.

مبوجب ن�سرة الإ�سدار هذه �سيتم طرح )15.000.000( خم�سة ع�سر مليون �سهم عادي لالكتتاب يف اأ�سهم حقوق اأولوية و التي متثل ن�سبة 150% من راأ�س مال ال�سركة قبل 
تبلغ )150.000.000( مائة  اإجمالية  وبقيمة طرح  ريالت  ا�سمية قدرها )10( ع�سرة  �ساماًل قيمة  الواحد  لل�سهم  �سعودية  ريالت  يبلغ )10( ع�سرة  وب�سعر طرح  الكتتاب 
وخم�سني مليون ريال ، و�سيتم اإ�سدار الأ�سهم اجلديدة بن�سبة )1.50( �سهم لكل حق من حقوق الأولوية )حق واحد مقابل 1،5�سهم(. و�سيكون الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية 
املطروحة للم�ساهمني املقيدين يف �سجل امل�ساهمني يف ال�سركة يف نهاية فرتة تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )تاريخ الأحقية( يوم الثالثاء 1436/09/13هـ 
)املوافق 2015/06/30م(، وللم�ستحقني ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة تداول حقوق الأولوية، مبن فيهم امل�ساهمني املقيدين الذين قاموا ب�سراء حقوق اأولوية 

اإ�سافية بجانب احلقوق التي ميلكونها.

ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�سة بالأ�سخا�س امل�ستحقني بحلول نهاية فرتة الكتتاب الثانية، �سوف تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق 
اأو بيعها من قبل الأ�سخا�س امل�ستحقني على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.

�سيكون باإمكان امل�ساهمني املقيدين تداول حقوق الأولوية التي مت اإيداعها يف املحافظ عرب ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(. وتعترب هذه احلقوق حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني 
املقيدين يف �سجالت ال�سركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )تاريخ اأحقية الكتتاب(. ويعطي كل حق حلامله اأحقية ممار�سة الكتتاب ب�سهم واحد جديد، وذلك 
ب�سعر الطرح. و�سيتم اإيداع حقوق الأولوية بعد انعقاد اجلمعية بيومي عمل على الأكرث. و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�س بحقوق الأولوية.

و�سيكون اجلدول الزمني لت�سل�سل وتف�سيل عملية طرح اأ�سهم حقوق الأولوية كالتايل:

تاريخ الأحقية: نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية يوم الثالثاء 1436/09/13هـ )املوافق 2015/06/30م(. �
2015/07/15م(   � )املوافق  1436/09/28هـ  الأربعاء  يوم  نهاية  حتى  وت�ستمر  2015/07/06م(،  )املوافق  1436/09/19هـ  الأثنني  يوم  تبداأ  الأولى:  املرحلة 

)»مرحلة الكتتاب الأولى«(، ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم بالكتتاب )كليًا اأو جزئيًا( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية 
التي مت اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية. و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف 
املحفظة عند نهاية فرتة التداول. �سيتم الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة وذلك بتقدمي طلب الكتتاب لدى اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة عرب تعبئة منوذج الكتتاب 
اأو عرب ال�سراف الآيل اأو عرب الهاتف اأو عن طريق الكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمة للمكتتبني. وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه عند نهاية 
فرتة تداول حقوق الأولوية، يف حال كان امل�ساهم املقيد ميلك عدد حقوق اأولوية اأقل من عدد حقوق الأولوية التي مار�سها خالل نف�س املرحلة ف�سوف يتم رف�س طلب 

الكتتاب كليًا اأو جزيُا و�سوف يتم اإبالغ املكتتب واإعادة مبلغ الكتتاب املرفو�س عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
)املوافق  � 1436/09/28هـ  الأربعاء  يوم  نهاية  حتى  وت�ستمر  2015/07/06م(،  )املوافق  1436/09/19هـ  الأثنني  يوم  تبداأ  الكتتاب:  اأولوية  حقوق  تداول  فرتة 

2015/07/15م(، وذلك تزامنًا مع مرحلة الكتتاب الأولى. تقوم )تداول( بتجهيز اآليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف اأنظمتها، ويو�سع رمز منف�سل 
حلقوق الأولوية ل�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين )يكون م�ستقاًل عن رمز �سركة �سالمة للتاأمني التعاوين على �سا�سة تداول(. و�سيعمد نظام تداول اإلى اإلغاء رمز 

حقوق الأولوية ل�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين على �سا�سة تداول بعد انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية. وتت�سمن هذه الفرتة اخليارات التالية:
يجوز للم�ساهمني املقيدين خالل هذه الفرتة ما يلي: اأ. 

الحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما بتاريخ الأحقية وممار�سة الكتتاب فيها عن طريق اجلهات امل�ستلمة.  .1
بيع حقوق الأولوية �سواًء ببيع كل اأو جزء من هذه احلقوق.  .2

�سراء حقوق اإ�سافية وتداولها. وميكن ممار�سة الكتتاب باحلقوق الإ�سافية خالل مرحلة الكتتاب الثانية فقط، عرب تعبئة منوذج اكتتاب اأو عرب   .3
ال�سراف الآيل اأو عرب الهاتف اأو عن طريق الكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني.

عدم القيام باأي �سيء فيما يتعلق بحقوق الأولوية )عدم بيعها وعدم ممار�سة حق الكتتاب فيها(، و�ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة   .4
تلك احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.

يجوز ملن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل هذه الفرتة تداول حقوق الأولوية �سواء ب�سراء اأو بيع كل اأو جزء من هذه احلقوق، ويف حال قيامهم بال�سراء  ب. 
والحتفاظ بحقوق الأولوية يف هذه الفرتة فيمكنهم ممار�سة الكتتاب فيها يف مرحلة الكتتاب الثانية فقط، عرب تعبئة منوذج اكتتاب اأو عرب ال�سراف الآيل 
اأو عرب الهاتف اأو عن طريق الكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني. ويف حال عدم ممار�ستهم حق الكتتاب يف هذه 

احلقوق بنهاية مرحلة الكتتاب الثانية، �ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.
مرحلة الكتتاب الثانية: تبداأ يوم الأحد 1436/10/10هـ )املوافق 2015/07/26م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/10/12هـ )املوافق 2015/07/28م(،  �

ل يتم تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة، وتت�سمن اخلطوات التالية:
يجوز للم�ساهمني املقيدين الذين ميلكون اأ�سهم يف ال�سركة كما بتاريخ الأحقية ومل يقوموا مبمار�سة حقوق الأولوية يف اأ�سهم جديدة يف ال�سركة كليًا اأو جزئيًا  اأ. 
خالل مرحلة الكتتاب الأولى، اأن ميار�سوا حقوق الأولوية خالل هذه املرحلة وذلك بنف�س الطريقة املو�سحة يف الكتتاب يف املرحلة الأولى. ويف حال قيامهم 
ب�سراء حقوق اأولوية اإ�سافية بفرتة تداول حقوق الأولوية فيمكنهم ممار�سة الكتتاب فيها خالل مرحلة الكتتاب الثانية، وذلك عرب تعبئة منوذج اكتتاب اأو 
عرب ال�سراف الآيل اأو عرب الهاتف اأو عن طريق الكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني. ويف حال عدم ممار�ستهم حق 

الكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية هذه املرحلة �سيتم طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.

الطريقة  بنف�س  التداول ممار�سة الكتتاب فيها خالل هذه املرحلة وذلك  لنهاية فرتة  بها  الأولوية واحتفظوا  الأولوية خالل فرتة تداول حقوق  ب�سراء حقوق  يجوز ملن قاموا 
املو�سحة يف مرحلة الكتتاب الأولى. ويف حال عدم ممار�ستهم حق الكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية هذه املرحلة، �ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق 

يف فرتة الطرح املتبقي.

اليوم التايل  � العا�سرة �سباحًا من  ال�ساعة  العا�سرة �سباحًا وحتى  ال�ساعة  فرتة الطرح املتبقي: تبداأ يوم الأحد 1436/10/17هـ )املوافق 2015/08/02م( من 
)وي�سار  املوؤ�س�سي  الطابع  ذوي  امل�ستثمرين  من  عدد  على  املتبقية  الأ�سهم  طرح  الفرتة  هذه  خالل  و�سيتم  2015/08/03م(.  )املوافق  1436/10/18هـ  بتاريخ 
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اإليهم بـ »املوؤ�س�سات ال�ستثمارية«( على اأن تقوم تلك املوؤ�س�سات ال�ستثمارية بتقدمي عرو�س �سراء الأ�سهم املتبقية. و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات 
ال�ستثمارية ذات العر�س الأعلى ثم الأقل فالأقل على اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س، اأما بالن�سبة لك�سور 

الأ�سهم، ف�سيتم اإ�سافتها لالأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل.
اإذا �سعر الأ�سهم غري املكتتب بها اأعلى من �سعر الطرح يوزع الفرق )اإن وجد( كتعوي�س حلملة حقوق لأولوية اللذين مل يقوموا بالكتتاب بحقوقهم بن�سبة ما ميلكون   	

من حقوق. 
التخ�سي�س النهائي لالأ�سهم: �سيتم تخ�سي�س الأ�سهم لكل م�ستثمر بناًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�سكل مكتمل و�سحيح، اأما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم،  �

ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. و�سوف يتم ت�سديد اإجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�سركة، وتوزع 
باقي متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم )مبا يتعدى �سعر الطرح( على م�ستحقيها كل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد اأق�ساه يوم الأحد 1436/11/01هـ 

)املوافق 2015/08/16م(.
تداول الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق: �سيبداأ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب يف نظام )تداول( عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل الأ�سهم املطروحة  �

وتخ�سي�سها.

لقد تقدمت ال�سركة بطلب اإلى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل وقبول اإدراج الأ�سهم اجلديدة وقبول الدراج يف ال�سوق و�سيتم تقدمي طلب اإلى الهيئة لتداول الأ�سهم اجلديدة بعد 
اكتمال الكتتاب. 

األشخاص المستحقون الغير مشاركون في اإلكتتاب في األسهم الجديدة 2222

�سوف تقوم تداول بتعديل �سعر �سهم ال�سركة بعد اإغالق تداول اأ�سهم ال�سركة يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1436/09/13هـ )املوافق 2015/06/30م( وذلك 
بناًء على قيمة الطرح وعدد الأ�سهم اجلديدة امل�سدرة �سمن هذه الن�سرة بالإ�سافة القيمة ال�سوقية لالأ�سهم املدرجة وقت الإغالق ، و�سيكون امل�ساهمني املقيدون الذين ل 
ي�ساركون كليًا اأو جزئيًا يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عر�سة لإنخفا�س ن�سبة ملكيتهم يف ال�سركة اإ�سافة اإلى انخفا�س قيمة الأ�سهم اململوكة لهم حاليًا وبالن�سبة لالأ�سخا�س 
امل�ستحقني الذين مل يكتتبوا ومل يبيعوا حقوقهم ف�سيكونون عر�سة للخ�سارة ، ولن يح�سل الأ�سخا�س امل�ستحقون غري امل�ساركني يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة على اأية مزايا اأو 
منافع مقابل اأ�سهم حقوق الأولوية امل�ستحقة لهم ، ماعدا ح�سولهم على تعوي�س نقدي من متح�سالت بيع الأ�سهم يف الطرح املتبقي كاًل ح�سب ما ي�ستحقه )اإن وجد( ، ويحتفظ 

امل�ساهمون املقيدون بنف�س عدد الأ�سهم الذي ميلكونه قبل زيادة راأ�س املال. 

ويف حال كانت رغبة املوؤ�س�سات ال�ستثمارية �سراء الأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح فقط ، اأو يف حال عدم رغبتهم يف الكتتاب وبالتايل �سراء متعهد التغطية لالأ�سهم املتبقية ب�سعر 
الطرح ، فاإن يح�سل الأ�سخا�س امل�ستحقني غري امل�ساركني يف الكتتاب على اأي تعوي�س نتيجة عدم ممار�ستهم حقوق الأولوية يف الأ�سهم اجلديدة .

�سيتم حتديد مبلغ التعوي�س )اإن وجد( لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ي�ساركوا يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كليًا اأو جزئيًا وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم عن طريق ق�سمة مبلغ 
التعوي�س على اإجمايل عدد الأ�سهم التي مل يكت�سب فيها من قبل الأ�سخا�س امل�ستحقني وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم ، وبذلك يتم حتديد التعوي�س امل�ستحق لكل �سهم متبقي ، و�سيتم 

دفعه لل�سخ�س امل�ستحق الذي مل يكتتب يف كامل اأو جزء من الأ�سهم التي يحق له الكتتاب فيها واأي�سًا مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم. 

تعبئة طلب االكتتاب  2222

على ال�سخ�س امل�ستحق الذي يرغب يف ممار�سة كامل حقه والكتتاب يف جميع اأ�سهم حقوق الأولوية التي يحق له الكتتاب فيها اأن يقوم بتعبئة منوذج طلب الكتتاب ويقدمه 
مرفقًا بكامل مبلغ الكتتاب امل�ستحق وامل�ستندات املطلوبة اإلى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة اأثناء فرتة الكتتاب.

يح�سب عدد الأ�سهم التي يحق لل�سخ�س الكتتاب فيها بح�سب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة الكتتاب الثانية، اأما مبلغ الكتتاب الذي يتعني على املكتتب 
دفعه فيح�سب ب�سرب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة الكتتاب الثانية يف )10( ريالت �سعودية.

بتعبئة وتقدمي منوذج طلب الكتتاب فاإن املكتتب يقر مبا يلي:

املوافقة على اكتتابه يف ال�سركة بعدد الأ�سهم املو�سحة يف طلب الكتتاب. �
اأنه قد اطلع على ن�سرة الإ�سدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها. �
املوافقة على النظام االأ�سا�سي لل�سركة وال�سروط الواردة يف ن�سرة االإ�سدار. �
عدم التنازل عن حقه يف مطالبة ال�سركة والرجوع عليها بكل �سرر ينجم ب�سكل مبا�سر من جراء احتواء ن�سرة الإ�سدار على معلومات جوهرية غري �سحيحة اأو غري  �

كافية اأو نتيجة اإغفال معلومات جوهرية توؤثر ب�سكل مبا�سر على قبول املكتتب بالكتتاب يف حال اإ�سافتها اإلى ن�سرة الإ�سدار.
اأنه مل ي�سبق له التقدم لالكتتاب يف اأ�سهم هذا الطرح ولل�سركة احلق يف رف�س كافة الطلبات يف حال تكرار طلب الكتتاب. �
قبوله االأ�سهم املخ�س�سة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �سروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�سرة االإ�سدار. �
�سمان عدم اإلغاء اأو تعديل الطلب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة. �

الوثائق المطلوب تقديمها مع طلبات االكتتاب 2222

يجب تقدمي طلب الكتتاب م�سفوعًا بامل�ستندات التالية، ح�سب ما يقت�سيه احلال، وتقوم اجلهة امل�ستلمة مبطابقة ال�سورة مع الأ�سل واإعادة الأ�سل للمكتتب:

اأ�سل و�سورة البطاقة ال�سخ�سية )للمكتتب الفرد( �
اأ�سل و�سورة دفرت العائلة )لأفراد الأ�سرة( �
اأ�سل و�سورة �سك الوكالة ال�سرعية )يف حالة توكيل �سخ�س اآخر بالكتتاب( �
اأ�سل و�سورة �سك الولية )لالأيتام( )للمكتتب الفرد( �
اأ�سل و�سورة الإقامة بالن�سبة لغري ال�سعوديني )للمكتتب الفرد( �
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اأ�سل و�سورة ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�سخ�سية العتبارية �

يجب دفع مبلغ الكتتاب كاماًل عند تقدمي طلب الكتتاب لدى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة من خالل تفوي�س اجلهة امل�ستلمة بخ�سم املبلغ املطلوب من ح�ساب املكتتب لدى اجلهة 
امل�ستلمة، اأو عن طريق �سيك م�سريف م�سدق م�سحوب على اأحد البنوك املحلية وم�سجل با�سم ال�سركة.

يقت�سر التوكيل بني اأفراد الأ�سرة من الدرجة الأولى (الأبناء والأبوين( ويف حالة تقدمي الطلب نيابة عن �سخ�س اآخر، يجب اأن يكتب الوكيل ا�سمه ويوقع على طلب الكتتاب 
واأن يرفق اأ�سل و�سورة وكالة �سرعية �سارية املفعول �سادرة من كتابة العدل )بالن�سبة لالأ�سخا�س املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية( اأو م�سدقة من ال�سفارة اأو القن�سلية 

ال�سعودية يف بلد املكتتب )بالن�سبة لالأ�سخا�س املقيمني خارج اململكة العربية ال�سعودية(.

تقديم طلب االكتتاب 2222

يبداأ ا�ستالم طلبات الكتتاب يف فروع اجلهات امل�ستلمة املذكورة اأعاله يف اململكة خالل مرحلتي الكتتاب الأولى والثانية. ويف حال وجود فرتة طرح متبقية فيمكن اأي�سًا خاللها 
تقدمي طلبات اكتتاب لأية اأ�سهم متبقية من قبل املوؤ�س�سات ال�ستثمارية فقط. وميكن تقدمي طلب الكتتاب اأثناء فرتة الكتتاب اإما من خالل اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة اأو 
اخلدمات امل�سرفية الهاتفية اأو اأجهزة ال�سراف الآيل اأو الإنرتنت امل�سريف لأيٍ  من اجلهات امل�ستلمة التي توفر هذه اخلدمات، علمًا باأن منوذج طلب الكتتاب يحتوي على 
مزيد من التعليمات التي يجب اتباعها بدقة. وعند توقيع وتقدمي طلب الكتتاب، �ستقوم اجلهة امل�ستلمة بختمه وتزويد ال�سخ�س امل�ستحق ب�سورة منه، ويف حال تبني اأن املعلومات 
املقدمة يف طلب االكتتاب غري مكتملة اأو غري �سحيحة اأو مل يتم ختمها بوا�سطة اجلهة امل�ستلمة، فاإن طلب االكتتاب �سيعترب الغيًا. ويجب اأن يوافق ال�سخ�ص امل�ستحق على �سروط 
واأحكام االكتتاب. ويجب اأن يقوم بتعبئة جميع بنود طلب االكتتاب، ويف حال عدم ا�ستيفاء الطلب املقدم من املكتتب الأي من �سروط واأحكام االكتتاب، فاإن من حق ال�سركة رف�ص 
ذلك الطلب كليًا اأو جزئيًا، و�سيعترب اأي طلب اكتتاب يحتوي على معلومات غري كاملة اأو غري �سحيحة اأو غري خمتوم من قبل اجلهة امل�ستلمة لغيًا، ول يجوز تعديل طلب الكتتاب 

اأو �سحبه بعد ت�سليمه للجهة امل�ستلمة، ويعترب بعد قبوله من قبل ال�سركة عقدًا ملزمًا بني املكتتب وال�سركة.

ويعترب املكتتب من االأ�سخا�ص امل�ستحقني قد ا�سرتى عدد االأ�سهم امل�ستحقة له عند حتقق ال�سروط التالية:

ت�سليم ال�سخ�س امل�ستحق منوذج طلب اكتتاب لدى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة. �
ت�سديد كامل مبلغ الكتتاب من قبل ال�سخ�س امل�ستحق من خالل اجلهة امل�ستلمة. �
ا�ستالم ال�سخ�س امل�ستحق املكتتب من خالل اجلهة امل�ستلمة لإ�سعار تخ�سي�س يحدد عدد الأ�سهم التي مت تخ�سي�سها له. �

ويجب التنويه على اأنه لن يتم تخ�سي�س اأ�سهم لالأ�سخا�س امل�ستحقني يتجاوز عدد الأ�سهم التي طلبوا الكتتاب فيها.

التخصيص  2222

�ستقوم ال�سركة ومدير الكتتاب بفتح ح�ساب اأمانة ي�سمى )اكتتاب حقوق الأولوية ل�سركة �سالمة( يتم اإيداع متح�سالت الكتتاب فيه.

يتم تخ�سي�س اأ�سهم حقوق الأولوية على الأ�سخا�س امل�ستحقني بناًء على عدد احلقوق التي مار�سوها ب�سكل مكتمل و�سحيح. اأما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم، ف�سيتم جمع 
ك�سور الأ�سهم وطرحها على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. و�سوف يتم ت�سديد اإجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�سركة، وتوزع باقي متح�سالت بيع الأ�سهم 
املتبقية وك�سور الأ�سهم )مبا يتعدى �سعر الطرح( على م�ستحقيها كل بح�سب ما ي�ستحقه يف موعد اأق�ساه يوم الأحد 1436/11/01هـ )املوافق 2015/08/16م(. ويف حال تبقى 

اأ�سهم بعد ذلك غري مكتتب فيها ف�سيقوم متعهد التغطية ب�سراء تلك الأ�سهم اجلديدة املتبقية و�ستخ�س�س له.

ويتوقع الإعالن عن العدد النهائي لالأ�سهم التي مت تخ�سي�سها لكل �سخ�س م�ستحق دون اأي عمولت اأو ا�ستقطاعات من مدير الكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة وذلك بقيدها يف 
ح�سابات املكتتبني لدى اجلهات امل�ستلمة. ويجب على الأ�سخا�س امل�ستحقني الت�سال بفرع اجلهة امل�ستلمة الذي مت تقدمي طلب الكتتاب من خالله للح�سول على اأيه معلومات 

اإ�سافية. و�سوف يتم الإعالن عن نتائج التخ�سي�س يف موعد اأق�ساه يوم الثالثاء 1436/10/19هـ )املوافق 2015/08/04م(.

دفع مبالغ التعويض 2222

�سيتم دفع مبالغ التعوي�س لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين ل ي�ساركون كليًا اأو جزئيًا يف الكتتاب باأ�سهم حقوق الأولوية، اإن وجدت، يف موعد اأق�ساه يوم الأحد 1436/11/01هـ 
)املوافق 2015/08/16م(.
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رسم توضيحي آللية حقوق األولوية الجديدة 2222

ال�سكل رقم 1-17 ر�سم تو�سيحي لآلية حقوق الأولوية اجلديدة
ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG IÎa

∫hGóàdG ájGóH πÑb Éeh ájOÉ©dG
ÚªgÉ°ùª∏d ÜÉààc’G : ≈dhC’G á∏MôŸG

(á«Áƒ≤J ΩÉjCG 10) øjó«≤ŸG
(πªY ΩÉjCG 3) Ú≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TCÓd ÜÉààc’G IÎa¢†FÉØdG OQh ¢ü«°üîàdG IÎa

(óMGh πªY Ωƒj) »≤ÑàŸG ìô£dG IÎa (πªY ΩÉjCG 8) ∫hGóàdG IÎa
(ΩÉjCG 10) øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ÜÉààcGh

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 2222

ما هي حقوق األولوية؟

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

لمن تمنح حقوق األولوية؟

جلميع حملة الأ�سهم املقيدين يف �سجالت ال�سركة بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

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

كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟

يتم اإ�سعار امل�ساهم املقيد عن طريق الإعالن يف موقع تداول.

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد العدد على معامل الأحقية وعدد الأ�سهم التي ميتلكها امل�ساهم املقيد بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

ما هو معامل األحقية؟

هو املعامل الذي ميكن للم�ساهم املقيد من خالله معرفة عدد حقوق الأولوية امل�ستحقة له مقابل الأ�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. وعلى �سبيل 
املثال، اإذا كان عدد الأ�سهم امل�سدرة ل�سركة ي�ساوي )1000( األف �سهم ورفعت تلك ال�سركة راأ�سمالها عن طريق طرح )500( خم�سمائة �سهم جديد بحيث ارتفع عدد اأ�سهمها 

اإلى )1.200( األف ومائتي �سهم، يكون معامل الأحقية عندها 1 اإلى 2 )اأي حق واحد لكل �سهمني (.

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟

نعم �سيتم اإيداع احلقوق ملحافظ امل�ستثمرين وتداولها حتت رمز جديد.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

�سيكون �سعر الفتتاح هو الفرق بني �سعر اإغالق �سهم ال�سركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح. وللتو�سيح فاإنه اإذا كان �سعر اإغالق ال�سهم يف اليوم ال�سابق )35( 
خم�سة وثالثون رياًل و�سعر الطرح )10( ع�سرة ريالت، عندها يكون �سعر الفتتاح حلقوق الأولوية عند بداية التداول )25( خم�سة وع�سرون ريال )وهو الفرق ما بني ال�سعوين 

املذكورين(.

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

نعم، ي�ستطيع امل�ساهمني املقيدين الكتتاب يف اأ�سهم اإ�سافية من خالل �سراء حقوق جديدة يف فرتة التداول، وميكن الكتتاب بالأ�سهم الإ�سافية خالل مرحلة الكتتاب الثانية 
فقط.
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كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية الكتتاب عن طريق تقدمي طلبات الكتتاب لدى اأي من فروع اجلهات امل�ستلمة )املذكورة م�سبقًا( وخالل مرحلتي الكتتاب الأولى والثانية.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم يحق لهم ، ولكن بعد اإيداع ال�سهادات يف حمافظ ا�ستثمارية عن طريق اجلهات امل�ستلمة اأو مركز الإيداع يف تداول، واإح�سار الوثائق الالزمة.

ماذا يحدث في حالة االكتتاب في األسهم الجديدة وبيع الحقوق بعدها؟

يف حال قيام امل�ساهم املقيد بالكتتاب ومن ثم قيامة ببيع حقوق الأولوية ومل يتم �سراء عدد حقوق اأولوية يعادل عدد احلقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فرتة التداول ف�سيتم رف�س 
طلب الكتتاب كليًا يف حال مت بيع جميع احلقوق اأو جزئيًا يف حال بيع جزء منها و�سيتم اإبالغ واإعادة مبلغ الكتتاب املرفو�س عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.

هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

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

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

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

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع ما بين المرحلتين األولى والثانية لإلكتتاب؟

ل ميكن ذلك.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟

خالل املرحلة الثانية فقط وبعد انتهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ل ميكن ذلك. بعد انق�ساء فرتة التداول، ل ميكن لل�سخ�س امل�ستحق �سوى ممار�سة احلق يف الكتتاب فقط. ويف حال عدم ممار�سة احلق، ميكن اأن يتعر�س امل�ستثمر للخ�سارة 
اأو النخفا�س يف قيمة حمفظته ال�ستثمارية.

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

تطرح تلك الأ�سهم يف فرتة الطرح املتبقي الذي ينظمه مدير الكتتاب بح�سب املعايري التي حتددها هذه الن�سرة.

هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

�سيتم تطبيق نف�س العمولت املطبقة على الأ�سهم ولكن من دون حد اأدنى ملبلغ العمولة.

هل يمكن االكتتاب أكثر من مرة ومن خالل أكثر من بنك مستلم؟

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

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

�سيتم اإيداع حقوق الأولوية يف نف�س املحفظة املودع بها اأ�سهم ال�سركة املرتبطة باحلقوق. فعلى �سبيل املثال، اإذا كان امل�ساهم ميلك )1000( األف �سهم يف ال�سركة )800 �سهم 
يف املحفظة »اأ« و 200 �سهم يف املحفظة »ب«( فاإن جمموع احلقوق التي �ستودع )1.000( حق على اعتبار اأن لكل �سهم )1( حق وعليه ف�سيتم اإيداع 800 حق يف املحفظة »اأ« و 

200 حق يف املحفظة »ب«.

في حال االكتتاب من خالل أكثر من محفظة أين يتم إيداع األسهم الجديدة بعد التخصيص؟

ح�سب قواعد مركز اإيداع الأوراق املالية يكون اإيداع الأوراق املالية يف املحفظة ال�ستثمارية الأحدث اإن�ساًء ملالكي الأوراق املالية با�ستثناء اإيداع الأوراق املالية اململوكة ب�سهادات. 

تداول األسهم الجديدة -2222

�سيبداأ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب فور اكتمال جميع الإجراءات املتعلقة بذلك، ويتوقع اأن يكون ذلك بعد رد فائ�س الكتتاب وبالتن�سيق مع هيئة ال�سوق املالية و�سيتم 
العالن عنه لحقًا.

بنود متفرقة 22222
الو�سايا ومديري الرتكات  � واملتنازل ل�ساحلهم ومنفذي  اأطرافها وخلفهم  العالقة ملزمة وملنفعة  والتعهدات ذات  ال�سروط واالأحكام  يكون طلب االكتتاب وكافة 

والورثة، و فيما عدا ما جرى عليه الن�س حتديدًا يف هذه الن�سرة، ل يتم التنازل عن الطلب اأو عن اأي حقوق اأو م�سالح اأو التزامات نا�سئة عنه اأو التفوي�س بها لأي 
من الأطراف امل�سار اإليهم دون احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الآخر.
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تخ�سع هذه التعليمات والبنود واأي ا�ستالم لنماذج طلب الكتتاب اأو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر وتنفذ طبقًا لها. وقد يتم توزيع ن�سرة الإ�سدار 
هذه باللغتني العربية والإجنليزية، ويف حال التعار�س بني الن�س العربي والن�س الإجنليزي، يعمل بالن�س العربي لن�سرة الإ�سدار.

ومع اأن هيئة ال�سوق املالية قد اعتمدت ن�سرة الإ�سدار هذه، فاإنه يجوز لها تعليق هذا الطرح اإذا علمت يف اأي وقت بعد اعتماد الهيئة لهذه الن�سرة وقبل قبول اإدارج  �
الأ�سهم يف ال�سوق باأنه:

حدث تغري مهم يف اأي من املعلومات الأ�سا�سية الواردة يف هذه الن�سرة اأو اأي من امل�ستندات املطلوب ت�سمينها فيها مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج.  .1
توافر م�سائل اإ�سافية كان يجب ت�سمينها يف هذه الن�سرة.  .2

الإ�سدار  ن�سرة  ن�سر  �سيتم  والإدراج. وعندئذ  الت�سجيل  قواعد  تكميلية وذلك ح�سب متطلبات  اإ�سدار  ن�سرة  الهيئة  اإلى  تقدم  اأن  ال�سركة  يتعني على  فاإنه  ويف هاتني احلالتني 
التكميلية واإعالن تواريخ الطرح املرتتبة عليها. 

عدم موافقة اجلمعية العامة غري العادية على تفا�سيل هذا الطرح.  .3

سوق األسهم السعودية )تداول( 22222

ظلت ال�سوق املالية ال�سعودية غري ر�سمية حتى اأوائل الثمانينات امليالدية عندما با�سرت احلكومة النظر يف اإيجاد �سوق منظم للتداول واإيجاد الأنظمة الالزمة لذلك، اإذ مت يف 
عام 1984م ت�سكيل جلنة وزارية من وزارة املالية والقت�ساد الوطني ووزارة التجارة وموؤ�س�سة النقد بهدف تنظيم وتطوير ال�سوق. وكانت موؤ�س�سة النقد اجلهة احلكومية املعنية 
بتنظيم ومراقبة ال�سوق حتى تاأ�س�ست هيئة ال�سوق املالية بتاريخ 1424/06/02هـ )املوافق 2003/07/31 م( مبوجب نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/30( 

و التي تقوم بالإ�سراف على تنظيم ومراقبة ال�سوق املالية من خالل اإ�سدار اللوائح والقواعد الهادفة اإلى حماية امل�ستثمرين و�سمان العدالة والكفاءة يف ال�سوق.

كما وافق جمل�س الوزراء ال�سعودي يف اجلل�سة املنعقدة يوم الثنني 29 �سفر 1428هـ( املوافق 2007/03/19م( برئا�سة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز، 
حفظه اهلل على تاأ�سي�س �سركة م�ساهمة �سعودية با�سم �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(، ياأتي القرار تنفيذًا للمادة )20( الع�سرين من نظام ال�سوق املالية التي تق�سي 

باأن تكون ال�سفة النظامية لل�سوق املالية �سركة م�ساهمة.

ويغطي نظام تداول عملية التداول ب�سكل متكامل ابتداًء من تنفيذ ال�سفقة وانتهاء بالت�سوية. ويتم التداول على فرتة واحدة من ال�ساعة 11 �سباحًا وحتى 3:30 ع�سرًا. ويتم 
خاللها تنفيذ الأوامر. اأما خارج هذه الأوقات في�سمح باإدخال الأوامر وتعديلها واإلغائها من ال�ساعة العا�سرة �سباحًا وحتى ال�ساعة 11 �سباحًا كما ميكن تعديل الأوامر واإلغائها 
من ال�ساعة 3:30 ع�سرًا وحتى ال�ساعة 4:30 ع�سرًا. وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء من ال�ساعة 10 �سباحًا جلل�سة الفتتاح التي تبداأ ال�ساعة 11 �سباحًا، وقد 

تتغري هذه الأوقات خالل �سهر رم�سان وتعلن من قبل اإدارة تداول.

هذا ويتم تنفذ ال�سفقات من خالل مطابقة اآلية لالأوامر، ويتم ا�ستقبال وحتديد اأولوية الأوامر وفقًا لل�سعر. وب�سكل عام، تنفذ اأوامر ال�سوق اأوًل، وتليها الأوامر حمددة ال�سعر ويف 
حال اإدخال عدة اأوامر بال�سعر نف�سه فاإنه يتم تنفيذها وفقًا لتوقيت الإدخال. ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �سامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول 
على الإنرتنت، وتوفري بيانات ال�سوق ب�سكل فوري ملزودي املعلومات املرخ�سني. وتتم ت�سوية ال�سفقات اآنيًا خالل اليوم، اأي اأن نقل ملكية الأ�سهم يتم مبا�سرة بعد تنفيذ ال�سفقة.

ويجب على ال�سركة الإف�ساح عن جميع القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول. وتقع على عاتق اإدارة تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق بهدف �سمان 
عدالة التداول وكفاءة عمليات ال�سوق.

التسجيل في سوق األسهم السعودية 22222

مت تقدمي طلب لدى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل واإدراج اأ�سهم حقوق الأولوية يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية ا ل�سوق الأ�سهم ال�سعودية.

ومن املتوقع اعتماد الت�سجيل وبدء التداول يف اأ�سهم حقوق الأولوية يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية بعد النتهاء من عملية التخ�سي�س النهائي لأ�سهم حقوق الأولوية، و�سوف يعلن عن 
ذلك يف حينه يف موقع تداول اللكرتوين. وتعترب التواريخ املذكورة يف هذه الن�سرة مبدئية وميكن تغيريها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.

وبالرغم من اأن الأ�سهم احلالية م�سجلة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية واأن ال�سركة مدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق املالية )تداول(، اإل اأنه ل ميكن التداول يف الأ�سهم اجلديدة اإل بعد 
اعتماد التخ�سي�س النهائي لالأ�سهم واإيداعها يف حمافظ املكتتبني يف تداول ويحظر حظرًا تامًا التداول يف الأ�سهم اجلديدة قبل ذلك.

يتحمل املكتتبون اأو مقدمو العرو�س يف الطرح املكمل الذين يتعاملون يف ن�ساطات التداول املحظورة هذه امل�سوؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل ال�سركة اأي م�سوؤولية قانونية يف هذه 
احلالة.

القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم 22222

ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد النهائية مبوجب خطاب رقم )351000147528( وبتاريخ 1435/12/01هـ )املوافق 2014/09/25م( لزيادة راأ�سمالها مبقدار 
)150.000.000( مائة وخم�سني مليون ريال لي�سبح )250.000.000( مائتي وخم�سني مليون ريال.

وقد اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 1435/08/14هـ )املوافق 2014/06/12م( بزيادة راأ�سمال ال�سركة من )100.000.000( مائة مليون ريال اإلى )250.000.000( 
اجلمعية  ووافقت  اأولية  حقوق  اأ�سهم   )15.000.000( عدد  باإ�سدار  ال�سركة  راأ�سمال  بزيادة  الالزمة  النظامية  املوافقات  على  احل�سول  بعد  ريال  مليون  وخم�سون  مائتان 
العامة غري العادية بتاريخ 1436/09/13هـ )املوافق 2015/06/30م( على تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س املال على النحو املذكور و�سوف تقت�سر الزيادة على امل�ساهمني 

امل�ستحقني املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

كما متت املوافقة على ن�سرة ال�سدار هذه وكافة امل�ستندات املوؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ اإعالنها يف موقع تداول يوم 1436/08/02هـ )املوافق 2015/05/20م(.

جتدر الإ�سارة اإلى اأن اأ�سهم امل�ساهمني املوؤ�س�سني يف ال�سركة تخ�سع اإلى اإلزامية احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قبل الت�سرف يف الأ�سهم التي ميلكونها. 



147

تنبيهات متنوعة 22222

يكون طلب االكتتاب وكافة ال�سروط واالحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة اأطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم ل�ساحلهم ومنفذي الو�سايا ومديري الرتكات والورثة. 
وي�سرتط اأنه فيما عدا ما جرى عليه الن�ص حتديدًا يف هذه الن�سرة، ال يتم التنازل عن الطلب اأو عن اأي حقوق اأو م�سالح اأو التزامات نا�سئة عنه اأو التفوي�ص بها الأي من االأطراف 

امل�سار اإليهم دون احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الخر.

تخ�سع هذه التعليمات والبنود و اأي ا�ستالم لنماذج طلب الكتتاب اأو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة وتف�سر وتنفذ طبقا لها. وقد يتم توزيع ن�سرة ال�سدار هذه باللغتني 
العربية والإجنليزية، ويف حال التعار�س بني الن�س العربي والن�س الإجنليزي، يعمل بالن�س العربي لن�سرة الإ�سدار.

ومع ان الهيئة قد اعتمدت ن�سرة الإ�سدار هذه. فاإنه يجوز لها تعليق هذا الطرح اإذا علمت ال�سركة يف اأي وقت بعد اعتماد هذه الن�سرة من الهيئة وقبل قبول واإدراج الأ�سهم 
يف ال�سوق باأن )1( تغريًا مهمًا قد حدث يف اأي من املعلومات الأ�سا�سية الواردة يف هذه الن�سرة اأو اأي من امل�ستندات املطلوب ت�سمينها فيها مبوجب قواعد الت�سجيل و الإدراج. 
وعندئذ �سيتم ن�سر ن�سرة الإ�سدار هذه التكميلية واإعالن تواريخ الطرح املرتتبة عليها. كما اأنه من املمكن اأن يتم تعليق هذا الطرح يف حال عدم موافقة اجلمعية العامة الغري 

عادية على تفا�سيله.

التغيير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال  22222

اإن �سعر الإغالق ل�سهم ال�سركة يف يوم اجلمعية العامة الغري عادية وهو 29.40 ريال �سعودي من املتوقع اأن ي�سل اإلى 17.77 ريال �سعودي يف اإفتتاح اليوم الذي يليه والتغيري 
ميثل نق�س بن�سبة %39.56.

طريقة احتساب سعر السهم لزيادة رأس المال كالتالي:

أواًل : احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة الغير عادية : 

عدد الأ�سهم يف نهاية اجلمعية العامة الغري عادية X الإغالق ل�سهم ال�سركة يف يوم اجلمعية العامة الغري عادية = القيمة ال�سوقية لل�سركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العامة 
الغري عادية.

ثانيًا : احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يوم الجمعية العامة الغير عادية :

) القيمة ال�سوقية لل�سركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العامة الغري عادية + قيمة الأ�سهم املطروحة ( / )عدد الأ�سهم يف نهاية يوم اجلمعية العامة الغري عادية + عدد الأ�سهم 
املطروحة لالكتتاب( = �سعر ال�سهم املتوقع يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم اجلمعية العمومية الغري عادية .
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المستندات المتاحة للمعاينة. 24

�ستكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املقّر الرئي�سي لل�سركة الكائن يف مدينة جدة وذلك خالل �ساعات العمل الر�سمية بني ال�ساعة التا�سعة �سباحًا اإلى ال�ساعة اخلام�سة 
م�ساًء قبل ع�سرون يوم من بدء فرتة الكتتاب وخالل تلك الفرتة.

وثائق الشركة
ال�سجل التجاري لل�سركة. �
النظام الأ�سا�سي لل�سركة. �

طرح األسهم
تو�سية جمل�س الإدارة على زيادة راأ�س املال. �
موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح اأ�سهم حقوق الولوية . �
قرار اجلمعية العامة الغري عادية باملوافقة على زيادة راأ�س املال. �
موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على زيادة راأ�س املال. �

التقارير والخطابات والمستندات
العقود والتفاقيات التي مت الإف�ساح عنها يف هذه الن�سرة. �
موافقة خطية من قبل امل�ست�سار املايل ومدير الكتتاب واملتعهد بالتغطية �سركة الأهلي املالية على ا�ستخدام ا�سمها و�سعارها واإفادتها �سمن ن�سرة الإ�سدار. �
موافقة خطية من قبل م�ست�سار العناية املهنية املالية �سركة اإرن�ست و يونغ )E & Y( على العر�س تقريرهم والإ�سارة اإليهم �سمن ن�سرة الإ�سدار. �
موافقة خطية من قبل امل�ست�سار القانوين �سركة عبدالعزيز الع�ساف وم�ساركوه )حمامون وم�ست�سارون( ا�ستخدام ا�سمهم و�سعارها واإفاداتها �سمن ن�سرة الإ�سدار. �
موافقة خطية من قبل املحا�سبون القانونيون �سركة ديلويت اآند تو�س بكر اأبو اخلري و�سركاهم ومكتب الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�ساريون على ا�ستخدام ا�سمهم  �

و�سعارهم واإفاداتهم يف الن�سرة بو�سفهم املحا�سبون القانونيون لل�سركة.
تقارير ال�سوق. �

القوائم المالية
القوائم املالية املدققة ل�سركة �سالمة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب من الأعوام 2011م، 2012م و 2013 م وتقرير مراجع احل�سابات حولها. �
القوائم املالية غري املراجعة لل�سركة للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م وتقرير مراجع احل�سابات حولها. �
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تقرير مراجعي الحسابات. 25
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شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سـعودية(

القوائم الماليــة األولية الموجزة غير المدققة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2014م
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شركة سالمة للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سـعودية(

قائمة المركز المالي األولية
كما في 30 سبتمبر 2014م

�إي�ضاح
30 �ضبتمرب 2014م

)غري مدققة(
�ألف ريال �ضـعودي

31 دي�ضمرب2013م
)مدققة(

�ألف ريال �ضـعودي

موجـودات عملي�ت الت�أمني

426.37436.465نقد وم� يف حكمه

530.62610.576ودائع لأجل 

652.79737.998ذمم �أق�صاط تاأمني مدينة، �صايف

1.5634.750ذمم مدينة ملعيدي �لتاأمني، �صايف

5.4412.402تكاليف ��صتح��ذ وثائق م�ؤجلة

9.08610.783مبالغ مدف�عة مقدمًا وذمم مدينة �أخرى

106.7596.759مبالغ م�صتحقة من جهة ذ�ت عالقة

774.92060.659)اأ(�إ�صتثمار�ت بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل 

6.9793.235ح�صة معيدي �لتاأمني يف �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

812.91115.980ح�صة معيدي �لتاأمني يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

730.64126.663 )ب(�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�صتحقاق

2.3383.197�أثاث، جتهيز�ت ومعد�ت مكتبية

-475م�صتحق من عمليات �مل�صاهمني

260.910219.467�إجمايل م�ج�د�ت عمليات �لتاأمني

م�ج�د�ت �مل�صاهمني

42733نقد وم� يف حكمه  

714.9464.846 )اأ(�إ�صتثمار�ت بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل 

77.4506.976 )ج(�إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

13882مبالغ مدف�عة مقدمًا و ذمم مدينة �أخرى

4.565-م�صتحق من عمليات �لتاأمني

73.7123.719 )ب(�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�صتحقاق

10.94110.886وديعة نظ�مية

37.21431.107�إجمايل م�ج�د�ت �مل�صـاهمني

298.124250.574�إجمايل �مل�ج�د�ت

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 15 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية �لأولية �مل�جزة
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شركة سالمة للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سـعودية(

قائمة المركز المالي األولية )تتمة(
كما في 30 سبتمبر 2014م

�إي�ضاح
30 �ضبتمرب 2014م

)غري مدققة(
�ألف ريال �ضـعودي

31 دي�ضمرب 2013م
)مدققة(

�ألف ريال �ضـعودي

�ملطل�بات وفائ�ض عمليات �لتاأمني

مطل�بات عمليات �لتاأمني

158.55099.732�أق�صاط تاأمني غري مكت�صبة

5.8335.833�إحتياطي عجز �لأق�صاط

1.900916دخل عم�لت غري مكت�صبة

858.18977.221مطالبات حتت �لت�ص�ية

6.4276.441مطالبات حملة �ل�ثائق

4.0112.083ذمم د�ئنة ملعيدي �لتاأمني

17.02114.326مبالغ م�صتحقة �لدفع ومطل�بات �أخرى

4.565-م�صتحق �إلى عمليات �مل�صاهمني

5.6725.336مكافاأة نهاية �خلدمة للم�ظفني

257.603216.453

فائ�ض عمليات �لتاأمني

3.3073.014�لفائ�ض �ملرت�كم من عمليات �لتاأمني

260.910219.467�إجمايل مطل�بات وفائ�ض عمليات �لتاأمني

مطل�بات وحق�ق �مل�صاهمني

مطل�بات

1.6801.730مبالغ م�صتحقة �لدفع ومطل�بات �أخرى

92.9742.174زكاة م�صتحقة

-10212مبالغ م�صتحقة جلهة ذ�ت عالقة 

-475م�صتحق �لى عمليات �لتاأمني 

5.3413.904�إجمايل مطل�بات �مل�صاهمني

حق�ق �مل�صاهمني

100.000100.000ر�أ�ض �ملال

2.5272.053�حتياطي ��صتثمار�ت متاحة للبيع

)74.850()70.654(خ�صائر مرت�كمة

31.87327.203�إجمايل حق�ق �مل�صاهمني

37.21431.107�إجمايل �ملطل�بات وحق�ق �مل�صاهمني

298.124250.574�إجمايل �ملطل�بات، فائ�ض عمليات �لتاأمني وحق�ق �مل�صاهمني

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 15 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية �لأولية �مل�جزة
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شركة سالمة للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سـعودية(

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

لفرتة �لثالثة �أ�ضهر �ملنتهية يف 30 �ضبتمرب �إي�ضاح
لفرتة �لت�ضعة �أ�ضهر

�ملنتهية يف 30 �ضبتمرب

2013م2014م2013م2014م

)غري مدققة()غري مدققة()غري مدققة()غري مدققة(

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي
�ألف ريال
�ضعودي

�لإير�د�ت

74.84048.413256.835172.338�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)10.520()12.571()1.630()2.747(ناق�صًا: �أق�صاط �إعادة �لتاأمني �مل�صندة

)2.862()4.909()1.665()1.302(ناق�صًا: �أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة

70.79145.118239.355158.956�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)28.465()55.074()963()1.250(�لتغري�ت يف �صايف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

69.54144.155184.281130.491�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

1.0049782.6112.812�صايف �لعم�لت �مل�صتلمة من عمليات �إعادة �لتاأمني

70.54545.133186.892133.303�صايف �لإير�د�ت

�لتكاليف و �مل�صروفات

54.52638.542172.102133.584�إجمايل �ملطالبات �ملدف�عة

)11.629()6.621()2.238()134(ناق�صًا: ح�صة معيدي �لتاأمني

54.39236.304165.481121.955�صايف �ملطالبات �ملدف�عة

2.361)15.966(3.5925.057�لتغري�ت يف �صايف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

57.98441.361149.515124.316�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

2.4551.3245.8904.144تكاليف ��صتح��ذ وثائق

1.5011.1565.1663.416م�صروفات ت�صغيلية �أخرى

61.94043.841160.571131.876�صايف �لتكاليف و�مل�صروفات

8.6051.29226.3211.427�ص�يف نت�ئج عملي�ت الت�أمني

)25.365()27.371()9.585()9.336(م�صروفات عم�مية و�إد�رية

10813-21�إير�د�ت �أخرى

4684023.882947�إير�د�ت �لإ�صتثمار�ت

)22.978(2.940)7.891()242(�لفائ�ض / )�لعجز( من عمليات �لتاأمني

22.978)2.646(22187.891 )اأ(ح�صة �مل�صاهمني من )فائ�ض( / عجز عمليات �لتاأمني 

-294-)24(�لفائ�ض للفرتة

3.3323.0143.0143.014�لفائ�ض �ملرت�كم يف بد�ية �لفرتة

3.3083.0143.3083.014�لفائ�ض �ملرت�كم يف نهاية �لفرتة

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 15 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية �لأولية �مل�جزة
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شركة سالمة للتأمين التعاوني  
)شركة مساهمة سـعودية(

قائمة عمليات المساهمين األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2014م

لفرتة �لثالثة �أ�ضهر �ملنتهية يف 30 �ضبتمرب �إي�ضاح
لفرتة �لت�ضعة �أ�ضهر �ملنتهية يف 

30 �ضبتمرب

2013م2014م2013م2014م

)غري مدققة()غري مدققة()غري مدققة()غري مدققة(

�ألف ريال �ضـعودي�ألف ريال �ضـعودي�ألف ريال �ضـعودي
�ألف ريال
�ضـعودي

�لإير�د�ت 

)22.978(2.646)7.891()218(2 )اأ(ح�صة �مل�صاهمني من فائ�ض/ (عجز)  عمليات �لتاأمني

1.0691.4322.8415.908�إير�د�ت �لإ�صتثمار�ت

170---�لربح من بيع �ل�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

851)6.459(5.487)16.900(

�مل�صروفات

)122()491(-)88(م�صروفات عم�مية و�إد�رية

)17.022(4.996)6.459(763�صايف ربح / (خ�صارة) �لفرتة قبل �لزكاة

)1.350()800()450()300(9�لزكاة

)18.372(4.196)6.909(463�صايف ربح / (خ�صارة  )�لفرتة

)1.84(0.42)0.69(140.05ربح / )خ�صارة( لل�صهم �ل��حد )بالريال �ل�صع�دي( 
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شركة سالمة للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سـعودية(

قائمة الدخل الشامل األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2014م

لفرتة �لثالثة �أ�ضهر �ملنتهية 
يف 30 �ضبتمرب

لفرتة �لت�ضعة �أ�ضهر �ملنتهية 
يف 30 �ضبتمرب

2013م2014م2013م2014م

)غري مدققة()غري مدققة()غري مدققة()غري مدققة(

�ألف ريال �ضـعودي�ألف ريال �ضـعودي�ألف ريال �ضـعودي
�ألف ريال
�ضـعودي

)18.372(4.196)6.909(463�صايف ربح / )خ�صارة( �لفرتة

�لبن�د �لتي قد تك�ن �أو ميكن ت�صنيفها لحقًا �إلى قائمة عمليات �مل�صاهمني:

121107474515�لتغري يف �لقيمة �لعادلة لالإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع )�إي�صاح 7)ج((

�صايف �لتغري يف �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع �ملعاد ت�صنيفها �صمن قائمة 
عمليات �مل�صاهمني �لأولية )�إي�صاح 7 ج)2((

---)170(

)18.027(4.670)6.802(584�إجمايل �لربح / )�خل�صارة( �ل�صاملة للفرتة

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 15 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية �لأولية �مل�جزة
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شركة سالمة للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سـعودية(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

لفرتة �لت�ضعة �أ�ضهر �ملنتهية يف 30 �ضبتمرب 2014م

ر�أ�س 
�ملــال

�إحتياطي �إ�ضتثمار�ت 
متاحة للبيع

خ�ضـائر
مرت�كمة

�لإجمالـــي

�ألف ريال �ضعودي �ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي �ألف ريال �ضعودي 

27.203)74.850(100.0002.053الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2013م ) مدققة(

4.1964.196--�صايف �لربح للفرتة

دخل �صامل �خر للفرتة:

�لتغري يف �لقيمة �لعادلة لإ�صتثمار�ت متاحة للبيع )�إي�صاح 7 
)ج((

-474-474

31.873)70.654(100.0002.527الر�صيد يف 30 �صبتمرب 2014م )غري مدققة(

لفرتة �لت�ضعة �أ�ضهر �ملنتهية يف 30 �ضبتمرب 2013م

ر�أ�س 
�ملــال

�إحتياطي �إ�ضتثمار�ت 
متاحة للبيع

�خل�ضـائر
 �ملرت�كمة

�لإجمالـــي

�ألف ريال �ضعودي �ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي �ألف ريال �ضعودي 

68.954)32.705(100.0001.659الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2012م )مدققة(

)18.372()18.372(--�صايف �خل�صارة للفرتة

دخل �صامل �خر للفرتة:

�لتغري يف �لقيمة �لعادلة لإ�صتثمار�ت متاحة للبيع )�إي�صاح 7 
)ج((

-515-515

�صايف �لتغري يف �ل�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع �ملعاد ت�صنيفها �صمن 
قائمة عمليات �مل�صاهمني �لأولية 

)�إي�صاح 7 ج)2((

-)170(-)170(

-345-345

50.927)51.077(100.0002.004الر�صيد يف 30 �صبتمرب 2013م )غري مدققة(

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 15 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية �لأولية �مل�جزة
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شركة سالمة للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سـعودية(

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين األولية
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

لفرتة �لت�ضعة �أ�ضهر �ملنتهية يف
30 �ضبتمرب

لفرتة �لت�ضعة �أ�ضهر
�ملنتهية يف
30 �ضبتمرب

2013م2014م

)غري مدققة()غري مدققة(

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضـعودي�إي�ضاح

�لأن�صطة �لت�صغيلية

-294�لفائ�ض للفرتة من عمليات �لتاأمني

ت�ص�يات لـ:

)4()2.886(7 )اأ(�أرباح غري حمققة من ��صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

-)1(�رباح حمققة من ��صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

72222 )ب(�إطفاء ��صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�صتحقاق

1.3821.492�لإ�صتهالك

)1.108(336مكافاأة نهاية خدمة �مل�ظفني، �صايف

)853(402

�لتغري�ت يف �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لت�صغيلية:

)10.662()14.799(ذمم �أق�صاط تاأمني مدينة، �صايف

3.1874.198ذمم مدينة ملعيدي �لتاأمني

)515()3.039(تكاليف ��صتح��ذ وثائق م�ؤجلة

1.6972.994مبالغ مدف�عة مقدما وذمم مدينة �أخرى

4.456)3.744(ح�صة معيدي �لتاأمني يف �لق�صاط غري �ملكت�صبة

)5.022(3.069ح�صة معيدي �لتاأمني يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

58.81824.010�ق�صاط تاأمني غري مكت�صبة

983111دخل عم�لت غري مكت�صبة

7.383)19.033(مطالبات حتت �لت�ص�ية

)1.098()14(مطالبات حملة �ل�ثائق

)469(1.928ذمم د�ئنة ملعيدي �لتاأمني

2.6952.001مبالغ م�صتحقة �لدفع ومطل�بات �أخرى

)1.467()5.040(م�صتحق �إلى/ )من( عمليات �مل�صاهمني

25.85526.322�صايف �لنقد �ملت�فر من �لأن�صطة �لت�صغيلية 

�لأن�صطة �ل�صتثمارية

)769()523(�صر�ء �أثاث، جتهيز�ت ومعد�ت مكتبيـة

)46.591()15.000(�صر�ء ��صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

)3.000()10.000(7 )ب(�صر�ء ��صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�صتحقاق 

-)20.050(ودائع لجل

76.6273.135 )اأ(متح�صالت من ��صتبعاد ��صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

-73.000 )ب(متح�صالت من �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق

)47.225()35.946(�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �لأن�صطة �ل�صتثمارية

)20.903()10.091(�لنق�ض يف �لنقد وما يف حكمه

36.46537.289�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �لفرتة

426.37416.386�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �لفرتة

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 15 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية �لأولية �مل�جزة



159

شركة سالمة للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سـعودية(

قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين األولية
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

لفرتة �لت�ضعة �أ�ضهر 
�ملنتهية يف
30 �ضبتمرب

لفرتة �لت�ضعة �أ�ضهر
�ملنتهية يف
30 �ضبتمرب

2013م2014م

)غري مدققة()غري مدققة(

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�إي�ضاح

�لأن�صطة �لت�صغيلية 

)17.022(4.996�صايف �لربح / )�خل�صارة( للفرتة قبل �لزكاة 

ت�ص�يات لـ:

)5.507()2.675(7 )اأ(�أرباح غري حمققة من �إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

)170(-7 )ج(�لربح من �إ�صتبعاد ��صتثمار�ت متاحة للبيع 

776 )ب(�إطفاء ��صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�صتحقاق

2.328)22.693(

�لتغري�ت يف �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لت�صغيلية:

311)56(مبالغ مدف�عة مقدمًا وذمم مدينة �أخرى

5.0401.467م�صتحق )�إلى( / من عمليات �لتاأمني

)86()55(وديعة نظ�مية

93)50(مبالغ م�صتحقة �لدفع ومطل�بات �أخرى

)2.026(212مبالغ م�صتحقة جلهة ذ�ت عالقة

)1.182(-7�لزكاة �ملدف�عة

)24.116(7.419�صايف �لنقد �ملت�فر من / )�مل�صتخدم يف( �لأن�صطة �لت�صغيلية

�لأن�صطة �ل�صتثمارية

10.000-متح�صالت من ود�ئع لأجل

)301(-��صتثمار�ت يف ود�ئع لأجل

)4.700()7.425(7 )اأ(�صر�ء �إ�صتثمار�ت بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

4.250-متح�صالت من ��صتبعاد ��صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

2.170-7 )ج(متح�صالت من ��صتبعاد ��صتثمار�ت متاحة للبيع

11.419)7.425(�صايف �لنقد )�مل�صتخدم يف( / �ملت�فر من �لأن�صطة �لإ�صتثمارية

)12.697()6(�لنق�ض يف �لنقد وما يف حكمه

3313.371�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �لفرتة

427674�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �لفرتة

�ملعامالت �لرئي�صية غري �لنقدية:

474515�لتغري يف �لقيمة �لعادلة لالإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 15 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية �لأولية �مل�جزة
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شركة سالمة للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (    
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

التكوين واألنشـطة الرئيسـية      .1
�صركة �صالمة للتاأمني �لتعاوين )»�ل�صركة«(، �صركة م�صاهمة �صع�دية، م�صجلة يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية مب�جب قر�ر وزير �لتجارة و�ل�صناعة رقم 1121/ ق بتاريخ 29 ربيع 
�لثاين 1428هـ )�مل��فق 16 م�يو 2007م(. �ل�صركة م�صجلة مبدينة جدة مب�جب �ل�صجل �لتجاري رقم 4030169661 بتاريخ 6 جمادى �لأول 1428هـ )�مل��فق 23 م�يو 2007م(. 

عن��ن �ل�صركة �مل�صجل ه�:

�صارع �لأمري حممد بن عبد�لعزيز – مركز بن حمر�ن

�صندوق بريد 122392 جدة 21332

�ململكة �لعربية �ل�صع�دية

تتمثل �أهد�ف �ل�صركة يف مز�ولة �أعمال �لتاأمني �لتعاوين و�لأن�صطة �ملتعلقة به يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية.  م �در�ج �ل�صركة يف �ص�ق �ملال �ل�صع�دي » تد�ول » يف 23 م�يو 2007م. 
بد�أت �ل�صركة يف مز�ولة �أعمالها  يف 1 ين�ير 2008م. �ل�صركة ممل�كة بالكامل من قبل �لطرح �لعام ومن م�صاهمني �صع�ديني.

اساس االعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .2
)أ( أسس العرض

مت �إعد�د هذه �لق��ئم �ملالية �لأولية �مل�جزة وفقًا ملعيار �ملحا�صبة رقم )34( �ملتعلق بالتقارير �ملالية �لأولية. �إن هذه �لق��ئم �ملالية �لأولية �مل�جزة لفرتتي �لثالثة �أ�صهر و�لت�صعة 
�أ�صهر �ملنتهية يف 30 �صبتمرب 2014م )»�لفرتة«( ل ت�صمل كافة �ملعل�مات و�لإف�صاحات �لالزمة يف �لق��ئم �ملالية �ل�صن�ية ولذلك يجب �أن تقر�أ مقرونة مع �لق��ئم �ملالية �ملر�جعة 

لل�صركة كما يف 31 دي�صمرب 2013م.

 �إن �ل�صيا�صات �ملحا�صبية �ملتبعة من قبل �ل�صركة لإعد�د هذه �لق��ئم �ملالية �لأولية �مل�جزة هي وفقًا للمعايري �لدولية للتقارير �ملالية و�ملت��فقة مع تلك �لتي يتم ��صتخد�مها 
لإعد�د �لق��ئم �ملالية �ل�صن�ية لل�صركة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013م باإ�صتثناء �إعتماد معايري �لتقارير �ملالية �لدولية �جلديدة و�ملعدلة و�لتف�صري�ت �لدولية للتقارير �ملالية كما 
ورد يف �لإي�صاح 2 )ب( �لتي مل يكن لها تاأثري على �ملركز �ملايل �أو �لأد�ء �ملايل لل�صركة. �أن �أهد�ف و�صيا�صات �إد�رة �ملخاطر لل�صركة مت��فقة مع تلك �لتي �أف�صح عنها يف �لق��ئم 

�ملالية �ل�صن�ية لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013م.

عنها  �مل�صرح  و�ملطل�بات  �مل�ج�د�ت  مبالغ  على  ت�ؤثر  و�إفرت��صات  تقدير�ت  �إ�صتخد�م  يتطلب  �ملالية  للتقارير  �لدولية  للمعايري  وفقًا  �مل�جزة  �لأولية  �ملالية  �لق��ئم  �إعد�د  �إن 
و�لإف�صاح عن �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لطارئة �إن وجدت يف تاريخ �لق��ئم �ملالية �لأولية �مل�جزة ومبالغ �لإير�د�ت و�مل�صروفات �مل�صرح عنها خالل فرتة �لتقارير �ملالية �لأولية، 
على �لرغم من �ن هذه �لتقدير�ت و�لأحكام مبنية �أ�صا�صًا على �أف�صل ما لدى �لإد�رة من علم بالت�صرفات و�لأحد�ث �حلالية �إل �أن �لنتائج �لفعلية قد تختلف بالنهاية من تلك 
�لتقدير�ت ويف ر�أي �لإد�رة فاإن �لق��ئم �ملالية �لأولية �مل�جزة تعك�ض كافة �لتعديالت )�لتي تت�صمن �لتعديالت �لعادية �ملتكررة( �ل�صرورية لعر�ض نتائج �لعمليات للفرتة �لأولية 

�ملعرو�صة ب�صكل عادل. �إن �لنتائج �لأولية لل�صركة قد ل ت�صكل م�ؤ�صرً� دقيقًا لنتائجها �ل�صن�ية �ملالية .

2.  اساس االعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(     
أسس العرض )تتمة( )أ( 

تتبع �ل�صركة �ل�صنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�صمرب.

مت عر�ض �لق��ئم �ملالية �لأولية �مل�جزة بالريال �ل�صع�دي باإعتباره �لعملة �لت�صغيلية لل�صركة ومت تقريب هذه �لرقام �إلى �قرب �ألف مامل يذكر خالف ذلك.

وفقًا ملتطلبات نظام �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية، فاإن �ل�صركة حتتفظ بح�صابات منف�صلة لكل من عمليات �لتاأمني وعمليات و�مل�صاهمني. حتتفظ �ل�صركة فعليا بجميع 
�مل�ج�د�ت �ملتعلقة بعمليات �لتاأمني وعمليات �مل�صاهمني. ت�صجل �لإير�د�ت و�مل�صروفات �لعادية ب�صكل و��صح لأي من �لن�صاطني يف دفاتر ح�صاب �لن�صاط �ملعني. �أ�صا�ض ت�زيع 

�مل�صروفات من �لعمليات �مل�صرتكة فتحدده �لإد�رة وجمل�ض �لإد�رة.

وفقًا للنظام �لأ�صا�صي لل�صركة فاإن �لفائ�ض �لنا�صيء من عمليات �لتاأمني يتم ت�زيعه كالتايل :

%90 �مل�صاهم�ن    

%10 حملة الوث�ئق    

 %100      

�إذ� كان ناجت عمليات �لتاأمني عجز، يتم نقل �لعجز باأكمله �إلى عمليات �مل�صاهمني.

تعر�ض �ل�صركة قائمة �ملركز �ملايل �لأولية على نطاق و��صع من �أجل �ل�صي�لة. جميع �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملالية باإ�صتثناء �لإ�صتثمار�ت  �ملحتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق من 
�ملت�قع يتم �إ�صرتد�دها و�صد�دها على  �لت��يل خالل �إثنى ع�صر �صهرً� بعد تاريخ �لق��ئم �ملالية �لأولية �مل�جزة.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (    
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

)ب( المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، المطبقة بواسطة الشركة

�عتمدت �ل�صركة �ملعايري �جلديدة و �ملعدلة �لتالية للمعايري �لقائمة، و�لتي مت �إ�صد�رها من قبل جمل�ض معايري �ملحا�صبة �لدولية  بتاريخ �لتطبيق �لأويل يف 1 ين�ير2014م:

�لبيان�ملعيار/ �لتف�ضري

�لتعديالت على معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 1 عر�ض بن�د �لدخل �ل�صامل �لخرمعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 1

مر�جعة ملعيار �ملحا�صبة �لدويل 19 – منافع �مل�ظفنيمعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 19

�لق��ئم �ملالية �ملنف�صلةمعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 27

�إ�صتثمار�ت يف �صركات مرتبطة وم�صاريع م�صرتكةمعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 28

�لتعديل على معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 32 – مقا�صة للم�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملاليةمعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 32

�لتعديل على معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 36 – �ف�صاحات �ملبالغ �مل�صرتدة للم�ج�د�ت �ملاليةمعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 36

�لتعديل على معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 39 – ��صتبد�ل �مل�صتقات �ملالية و��صتمر�ر حما�صبة �لتح�طمعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 39

�لتعديل على معيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 1 – قرو�ض حك�مية�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 1

�لتعديالت للمعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 7 �لف�صاح – مقا�صة �ل�ص�ل و�ملطل�بات �ملالية �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 7

�لق��ئم �ملالية �مل�حدة�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 10

�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 10 و�ملعيار �لدويل 
للتقارير �ملالية رقم 12 ومعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 27

�لتعديالت على �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 10 و�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 12 ومعيار �ملحا�صبة �لدويل 
رقم 27

�ل�صتثمار�ت يف �ل�صركات 

اساس االعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(       .2
)ب( المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، المطبقة بواسطة الشركة )تتمة(

�لبيان�ملعيار/ �لتف�ضري

�لرتتيبات �مل�صرتكة �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 11

�ف�صاحات �لف��ئد يف �ل�صركات �لخرى�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 12 

قيا�ض �لقيمة �لعادلة�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 13 

�جلبايات �ل�صريبية�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 21 

�إن تطبيق �ملعايري و�لتف�صري�ت �ملطبقة على �ل�صركة �جلديدة و�ملعدلة ذ�ت �ل�صلة لن يك�ن لها �أي تاأثري كبري على هذه �لق��ئم �ملالية �لأولية �مل�جزة.

 )ج( المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد

�ملعايري �ل�صادرة و�لتي مل تفعل بعد حتى تاريخ �صدور �لق��ئم �ملالية �لأولية �مل�جزة لل�صركة مدرجة �أدناه. تظهر �لقائمة �ملعايري و�لتف�صري�ت �ل�صادرة و�لتي تت�قع �ل�صركة 
ب�صكل معق�ل �أن تك�ن قابلة للتطبيق يف �مل�صتقبل. تعتزم �ل�صركة �إتباع هذه �ملعايري عندما ت�صبح �صارية �ملفع�ل.

تاريخ �لتفعيل�لبيان�ملعيار/ �لتف�ضري

�لى �ن يتم �لعالنالأدوات امل�لية – �لت�صنيف و�لقيا�ض�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 9

�لتعديالت على �ملعيار �لدويل رقم 11 – �ملحا�صبة عن ��صتح��ذ�ت �لف��ئد يف �لعمليات �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 11
�مل�صرتكة

1 ين�ير 2016

1 ين�ير 2016 �حل�صابات �لنظامية �مل�ؤجلة �ملعيار �لدويل �لتقارير �ملالية رقم 14

1 ين�ير 2017�لير�د�ت من �لعق�د مع �لعمالء�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 15

معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 16 ومعيار �ملحا�صبة �لدويل 
رقم 38

�لتعديالت على معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 16 و معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 38 
ت��صيح �لطرق �ملقب�لة لال�صتهالك و�لطفاء

1 يوليو 2016

تق�م �ل�صركة حاليًا بتقييم تاأثري �ملعايري �أو �لتعديالت �أو �لتفا�صري �ملذك�رة �أعاله على �لق��ئم �ملالية لل�صركة.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (    
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

اإلستمرارية   .3
تكبدت �ل�صركة خ�صارة قدرها 70.654 ملي�ن ريال �صع�دي كما يف 30 �صبتمرب 2014م )31 دي�صمرب 2013: 74.850 ملي�ن ريال �صع�دي(. قدرة �ل�صركة على �ل�صتمر�ر كمن�صاأة 
م�صتمرة تعتمد على �لعمليات �لربحية �مل�صتقبلية وم���صلة تقدمي �لدعم �ملايل من �مل�صاهمني من �أجل متكينها من تغطية خ�صائرها وت�ص�ية �لتز�ماتها. عالوة على ذلك، كما 
يف 30 �صبتمرب 2014م ، �ل�صركة لي�صت متقيدة بالكامل باملادة 66 من �لالئحة �لتنفيذية للتاأمني مل�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي فيما يتعلق مبتطلبات �ل�صي�لة �ملالية لها )�نظر 

�إي�صاح 13(.

�لإي�صاحات �ملذك�رة �أعاله ت�صري �إلى وج�د �صك�ك قد تلقي بكثري من �ل�صك ح�ل قدرة �ل�صركة �لكبرية على متابعة �أعمالها على �أ�صا�ض مبد�أ �ل�صتمر�رية. ومع ذلك، يف حني 
�مل��فقة على هذه �لق��ئم �ملالية �لأولية �مل�جزة بتاريخ  21�أكت�بر 2014م، جمل�ض �لإد�رة �أعاد �لنظر يف م��ص�ع �ملركز �ملايل و�مل�صائل �لتي �أف�صح عنها يف �لفقر�ت �ل�صابقة 

و�ل�صتمر�ر يف �لعتقاد باأن �أ�صا�ض مبد�أ �ل�صتمر�رية يف �إعد�د �لق��ئم �ملالية �لأولية �مل�جزة منا�صب.

اإلستمرارية  )تتمة(  .3

وبناءً� عليه، مت �إعد�د هذه �لق��ئم �ملالية �لأولية �مل�جزة على �فرت��ض �أن �ل�صركة �ص�ف ت�صتمر يف �لعمل ك�صركة عاملة، ول تت�صمن �أي ت�ص�يات قد تنتج من حالة �ل�صك من 
نتائج �لإي�صاحات �ملذك�رة �أعاله.

150 ملي�ن ريال �صع�دي تخ�صع  �إ�صد�ر مببلغ  �أو�صى جمل�ض �لإد�رة بزيادة ر��ض مال �ل�صركة من خالل تقدمي حق�ق  30 يونيو 2014م  �أ�صهر �ملنتهية يف  خالل فرتة �لثالثة 
للح�ص�ل على م��فقة �جلهات �ملعنية.

بتاريخ 25 �صبتمرب عام 2014 )�مل��فق 1 ذو �حلجة 1435هـ(، ح�صلت �ل�صركة على م��فقة م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي لزيادة ر�أ�ض مالها �لعادي مببلغ 150 ملي�ن ريال 
�صع�دي، وذلك عن طريق �إ�صد�ر �أ�صهم حق�ق للم�صاهمني �حلاليني يف �ل�صركة. �إن �ل�صركة حاليًا ب�صدد تقدمي �ملعل�مات و�ل�ثائق �لى هيئة �ص�ق �ملال من �أجل �حل�ص�ل على 
م��فقة �لهيئة. ونتيجة لإ�صد�ر هذه �حلق�ق، �ص�ف يزيد ر�أ�ض مال �ل�صركة �إلى 250 ملي�ن ريال �صع�دي ويتاألف من 25 ملي�ن �صهم بقيمة 10 ريال �صع�دي لل�صهم �ل��حد يف 

�لأ�صهم �مل�صدرة و�ملدف�عة بالكامل.

النقد وما في حكمه   .4

31 دي�ضمرب 2013م30 �ضبتمرب 2014م

) مدققة()غري مدققة(

)�ألف ريال �ضعودي( )�ألف ريال �ضعودي(

عملي�ت الت�أمني

26.37436.465نقد يف �ل�صندوق ولدى �لبن�ك

عمليات �مل�صاهمني

2733نقد لدى �لبن�ك

ودائع ألجل   .5

31 دي�ضمرب 2013م30 �ضبتمرب 2014م

) مدققة()غري مدققة(

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

عملي�ت الت�أمني

30.62610.576ودائع لأجل

يتم �لإحتفاظ بال�د�ئع لأجل لدى �لبن�ك �لتجارية. هذه �ل�د�ئع �لأجله م�صجلة بالريال �ل�صع�دي ويك�ن مدة ��صتحقاقها ما بني �أكرث من ثالثة �أ�صهر و�أقل من �ثني ع�صر �صهرً�. 
�لقيمة �لدفرتية لهذه �ل�د�ئع �لأجله معق�لة وتقريبية لقيمتها �لعادلة يف تاريخ �إعد�د �لتقارير.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (    
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

ذمم أقساط تأمين مدينة، صافي  .6

31 دي�ضمرب 2013م30 �ضبتمرب 2014م

) مدققة()غري مدققة(

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

55.17244.701م�صتحق من حملة �ل�ثائق

م�صتحق من حملة �ل�ثائق – معامالت مع جهة ذ�ت عالقة 
) �ي�صاح رقم 10(

21.26117.563

)23.636()23.636(خم�ص�ض دي�ن م�صك�ك يف حت�صيلها

52.79737.998

�حلركة يف خم�ص�ض �أق�صاط مدينة م�صك�ك يف حت�صيلها كالتايل :

31 دي�ضمرب 2013م30 �ضبتمرب 2014م

)غري مدققة(
�ألف ريال �ضـعودي

 )مدققة(
 �ألف ريال �ضـعودي

23.63627.032�لر�صيد يف بد�ية �لفرتة / �ل�صنة

1.015-خم�ص�ض ��صايف خالل �لفرتة / �ل�صنة

)4.411(-�مل�صتخدم خالل �لفرتة / �ل�صنة 

23.63623.636�لر�صيد يف نهاية  �لفرتة / �ل�صنة

اإلستثمارات   .7
أ (  إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل 

عمليات التأمين

�حلركة يف ح�صاب �إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة كالتايل:

لفرتة �لت�ضعة �أ�ضهر �ملنتهية يف 
30 �ضبتمرب 2014م

لل�ضنة �ملنتهية فـــي 31 دي�ضمرب
2013م

)غري مدققة(
�ألف ريال �ضـعودي

)مدققة(
�ألف ريال �ضـعودي

60.6593.131�لر�صيد يف بد�ية �لفرتة / �ل�صنة

2.88698�لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة لالإ�صتثمار�ت  

13.974-حت�يل �إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل من عمليات �مل�صاهمني

-3.000�ملح�ل خالل �لفرتة / �ل�صنة

15.00046.591م�صرتيات خالل �لفرتة / �ل�صنة

)3.135()6.627(�إ�صتبعاد�ت خالل �لفرتة / �ل�صنة

74.92060.659�لر�صيد يف نهاية  �لفرتة / �ل�صنة
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شركة سالمة للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (    
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

7.   اإلستثمارات  ) تتمة(
أ (  إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل )تتمة( 

خالل عام 2013م ح�لت �إد�رة �ل�صركة �إ�صتثمار�ت معينة يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل من عمليات �مل�صاهمني �إلى عمليات �لتاأمني.

عمليات المساهمين

�حلركة يف ح�صاب �إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل كما يلي:        

لفرتة �لت�ضعة �أ�ضهر �ملنتهية 30 
�ضبتمرب

لل�ضنة �ملنتهية يف
31 دي�ضمرب

2013م )مدققة(2014م )غري مدققة(

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

4.84614.496�لر�صيد يف بد�ية �لفرتة / �ل�صنة

7.4254.702م�صرتيات خالل �لفرتة / �ل�صنة

حت�يل �إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل �إلى عمليات �لتاأمني )�نظر �إي�صاح 7)اأ( 
الت�أمني( – عملي�ت 

-)13.974(

)6.962(-��صتبعاد�ت خالل �لفرتة / �ل�صنة 

2.6746.584�لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة لالإ�صتثمار�ت

14.9454.846�لر�صيد يف نهاية �لفرتة / �ل�صنة

ب (  إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

عمليات التأمين

�حلركة يف ح�صاب �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق كما يلي:

لفرتة �لت�ضعة �أ�ضهر �ملنتهية 30 
�ضبتمرب

لل�ضنة �ملنتهية يف
31 دي�ضمرب

2013م )مدققة(2014م )غري مدققة(

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

26.66313.685�لر�صيد يف بد�ية �لفرتة / �ل�صنة

10.00020.000م�صرتيات خالل �لفرتة / �ل�صنة

-)3.000(�ملح�ل خالل �لفرتة / �ل�صنة

)7.000()3.000(م�صتحق خالل �لفرتة / �ل�صنة

)22()22(�ملطفاأ خالل �لفرتة / �ل�صنة

30.64126.663�لر�صيد يف نهاية �لفرتة / �ل�صنة
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)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (    
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

7.   اإلستثمارات  ) تتمة(
ب (  إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق )تتمة(

عمليات المساهمين

�حلركة يف ح�صاب �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق كما يلي:

لفرتة �لت�ضعة �أ�ضهر �ملنتهية يف 
30 �ضبتمرب 2014م

)غري مدققة(

لل�ضنة �ملنتهية يف
31 دي�ضمرب

2013م
)مدققة(

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

3.7193.731�لر�صيد يف بد�ية �لفرتة / �ل�صنة

)12()7(�ملطفاأ خالل �لفرتة / �ل�صنة

3.7123.719�لر�صيد يف نهاية �لفرتة / �ل�صنة

ل يت�قع �ن يك�ن هناك فرق ج�هري بني �لقيمة �لدفرتية لهذه �لإ�صتثمار�ت وقيمتها �لعادلة.

ج (  استثمارات متاحة للبيع 

عمليات المساهمين

فيما يلي �حلركة على �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع:

لفرتة �لت�ضعة �أ�ضهر �ملنتهية يف 
30 �ضبتمرب 2014م )غري مدققة(

�لإجمايل�ور�ق مالية غري مدرجة�ور�ق مالية مدرجة

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

5.0531.9236.976�لر�صيد يف بد�ية �لفرتة 

474-474�لتغري يف �لقيمة �لعادلة لالإ�صتثمار�ت

5.5271.9237.450�لر�صيد يف نهاية �لفرتة 

�لإجمايل�ور�ق مالية غري مدرجة�ور�ق مالية مدرجةلل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013م )مدققة(

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

6.6591.9238.582�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة 

)2.170(-)2.170(�إ�صتبعاد�ت خالل �ل�صنة )�أنظر �إلى �لإي�صاح )ب( �أدناه(

564-564�لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة لالإ�صتثمار�ت

5.0531.9236.976�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة 
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شركة سالمة للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (    
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

7.   اإلستثمارات  ) تتمة(
ج (  استثمارات متاحة للبيع )تتمة(

عمليات المساهمين

�أ( تبلغ �لقيمة �لدفرتية لالور�ق �ملالية �ملتاحة للبيع �لغري مدرجة 1.923 �ألف ريال �صع�دي )31 دي�صمرب 2013م: 1.923 �ألف ريال �صع�دي( مت تقييمها بالتكلفة وذلك لأنه ل 
ميكن �ل��ص�ل �إلى  قيمتها �لعادلة ب�صكل يعتمد عليه وعدم وج�د ��ص��ق يتم تد�ول �لدو�ت �ملالية �ملماثلة لها.

ب( خالل 2013م قامت �ل�صركة ببيع �إ�صتثمار�تها �لبالغ تكلفتها 2.000 �لف ريال �صع�دي مببلغ 2.170 �لف ريال �صع�دي. مت حت�يل �لربح �ملتحقق و�لبالغ 170 �لف ريال 
�صع�دي من �إحتياطي �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع �إلى قائمة عمليات �مل�صاهمني �لأولية. 

مطالبات تحت التسوية، صافي  .8

30 �ضبتمرب 2014م
)غري مدققة(

31 دي�ضمرب 2013م
)مدققة(

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

22.95342.229�إجمايل مطالبات حتت �لت�ص�ية

35.23634.992ي�صاف �إليه: �إحتياطي متكبد وغري مبلغ عنه 

58.18977.221

)15.980()12.911(ناق�صًا: ح�صة �صركات �إعادة �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

45.27861.241�صايف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

الزكاة  .9
يتم �حت�صاب �لزكاة �مل�صتحقة على �أ�صا�ض �أف�صل �لتقدير�ت من قبل �لإد�رة. �إن حركة خم�ص�ض �لزكاة �مل�صتحقة لفرتة �لت�صعة �أ�صهر �ملنتهية يف 30 �صبتمرب 2014م و�ل�صنة 

�ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013م كما يلي:

30 �ضبتمرب 2014م
)غري مدققة(

31 دي�ضمرب 2013م
)مدققة(

)�ألف ريال �ضعودي( )�ألف ريال �ضعودي(

2.1742.756�لر�صيد يف بد�ية �لفرتة / �ل�صنة 

800600�ملك�ن خالل �لفرتة / �ل�صنة 

)1.182(-�لزكاة �ملدف�عة خالل �لفرتة / �ل�صنة

2.9742.174�لر�صيد يف نهاية �لفرتة / �ل�صنة

9.   الزكاة )تتمة(
الوضع الزكوي:

قدمت �ل�صركة �لإقر�ر �لزك�ي عن �لفرتة �لأولى من 16 م�يو 2007م حتى 31 دي�صمرب 2008م و لل�صن��ت من 31 دي�صمرب 2009م �إلى 2013م وح�صلت على �صهادة زكاة مقيدة.

قامت م�صلحة �لزكاة و�لدخل باملطالبة بزكاة �إ�صافية للفرتة من 16 م�يو 2007م �لى 31 دي�صمرب 2008م مببلغ 619 �ألف ريال �صع�دي. �إعرت�صت �ل�صركة على هذه �ملطالبة 
وتعتقد �لإد�رة �أن نتيجة �لإعرت��ض �صتك�ن يف �صالح �ل�صركة. مل يتم بعد تقدمي �لربط �لزك�ي لل�صن��ت 31 دي�صمرب 2009م �لى 2013م. خالل �ل�صنة ��صدرت م�صلحة �لزكاة 
و�لدخل ربط مبدئي ل�صنة 2011م ، ومل ت�صمح بخ�صم �ل�صتثمار�ت و�ل�د�ئع �لنظامية من �ل�عاء �لزك�ي وطالبت بزكاة �إ�صافية بقيمة 1.3 ملي�ن ريال �صع�دي. �إعرت�صت 

�ل�صركة وتعتقد �أن نتيجة �لإعرت��ض �صيك�ن يف �صاحلها. 
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شركة سالمة للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (    
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

10.   معامالت مستحقة مع جهة ذات عالقة واألرصدة 
فيما يلي �ملعامالت �جل�هرية �لتي متت مع �جلهات ذ�ت �لعالقة خالل �لفرتة:

مبلغ �ملعاملةطبيعة �ملعاملة�لطرف ذو �لعالقة

30 �ضبتمرب
2014م

30 �ضبتمرب 2013م
�لر�ضيد يف 30 �ضبتمرب 

2014م
�لر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 

2013م

)مدققة()غري مدققة()غري مدققة()غري مدققة(

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

اأ( عمليــ�ت  الت�أمني

�مل�صاهم�ن �لرئي�صي�ن

�ل�صركة �لإ�صالمية �لعربية 
للتاأمني)بي.��ض.�صي(

م�صاريف عم�مية و�إد�رية تدفع 
مبا�صرة نيابة عن �ل�صركة

--6.7596.759

�أطر�ف ذ�ت عالقة مل�ظفي �لإد�رة 
العلي�

102.09180.95421.26117.563وثائق تاأمني مكتتبة�صركة تاأجري

958319133وثائق تاأمني مكتتبةرئي�ض جمل�ض �لإد�رة

5675012438وثائق تاأمني مكتتبة�صركة ر�صد �لعاملية

24619112516وثائق تاأمني مكتتبةم�ؤ�ص�صة �لتكن�ل�جيا

)20(---وثائق تاأمني مكتتبة�لأول للخدمات �ملالية

10.   معامالت مستحقة مع جهة ذات عالقة واألرصدة )تتمة(

مبلغ �ملعاملةطبيعة �ملعاملة�لطرف ذو �لعالقة

30 �ضبتمرب
2014م

30 �ضبتمرب 2013م
�لر�ضيد يف 30 
�ضبتمرب 2014م

�لر�ضيد يف 31 
دي�ضمرب 2013م

)مدققة()غري مدققة()غري مدققة()غري مدققة(

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

�أ( عمليــات  �لتاأمني

2301651.1181.257مز�يا ط�يلة �لأجلم�ظفي �لإد�رة �لعليا

2.9042.09322833مز�يا ق�صرية �لأجل

ب( عمليــات  �مل�صاهمني

--1926مكافاآت�أع�صاء جمل�ض �لإد�رة

--816مكافاآت�أع�صاء جلان

طرف ذو عالقة مل�ظفي �لإد�ره �لعليا

�ل�صركة �لإ�صالمية �لعربية 
للتاأمني)�لمار�ت �لعربية �ملتحدة(

م�صاريف �إد�رية وعم�مية 
م�صاريف مت دفعها نيابة عن 

�ل�صركة

212-)212(-

متت �مل��فقة على �صروط �ملعامالت مع �جلهات ذ�ت �لعالقة من قبل �إد�رة �ل�صركة. يتم �لإف�صاح عن �أر�صدة نهاية �لفرتة من �ملعامالت مع �جلهات ذ�ت �لعالقة يف قائمة 
�ملركز �ملايل �لأولية.
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)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (    
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

معلومات قطاعية  .11
متت جميع عمليات �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية. لأغر��ض �إد�رية ، تتتم مر�قبة �لعمليات على ثالثة قطاعات رئي�صية. �إن �ملعل�مات �لقطاعية ل تت�صمن �مل�صروفات 
�لعم�مية و �لإد�رية و�إير�د�ت �لإ�صتثمار�ت. �أ�ص�ل �لقطاع ل حتت�ي على �لنقد وما يف حكمه، �ل�د�ئع لأجل، �صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملدينة، �صايف �لذمم �ملدينة ملعيدي �لتاأمني، 
�ملبالغ �ملدف�عة مقدمًا و�لذمم �ملدينة �لأخرى، �ملبالغ �مل�صتحقة من جهات ذي عالقة، �لإ�صتثمار�ت، و�لأثاث، �لتجهيز�ت و�ملعد�ت �ملكتبية. مطل�بات �لقطاع ل حتت�ي على 
�صيا�صة  للم�ظفني. مت�صيًا مع  نهاية �خلدمة  و مكافاأت  �مل�صاهمني  �إلى  �لأخرى، م�صتحق  �لد�ئنة  و�لذمم  �مل�صتحقات  �لتاأمني،  ملعيدي  �لد�ئنة  �لذمم  �ل�ثائق،  مطالبات حملة 

�لتقارير �لد�خلية لل�صركة، فاإن �ملعل�مات �لقطاعية متت �مل��فقه عليها من قبل �إلد�رة مع ما يتفق مع ن�صاطات �ل�صركة. تظهر �لأ�ص�ل و �ملطل�بات كما ه� مبني �دناه:

11.   معلومات قطاعية )تتمة(

لفرتة �لثالثة �أ�ضهر �ملنتهية يف 
30 �ضبتمرب 2014م

طبي
�ألف ريال �ضعودي

مركبات
�ألف ريال �ضعودي

�أخرى
�ألف ريال �ضعودي

�إجمايل
�ألف ريال �ضعودي

7.18364.4343.22374.840�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)2.747()2.648()99(-ناق�صًا: �أق�صاط �إعادة �لتاأمني �مل�صندة

)1.302(5)759()548(ناق�صًا: �أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة

6.63563.57658070.791�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)1.250(552)3.215(1.413�لتغري�ت يف �صايف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

8.04860.3611.13269.541�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

169881.004-�صايف �لعم�لت �ملكت�صبة من �إعادة �لتاأمني

8.04860.3772.12070.545�صايف �لإير�د�ت

5.62048.80010654.526�إجمايل �ملطالبات �ملدف�عة

)134()79()4()51(ناق�صًا: ح�صة معيدي �لتاأمني

5.56948.7962754.392�صايف �ملطالبات �ملدف�عة

493.2213223.592�لتغري�ت يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

5.61852.01734957.984�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

3901.7393262.455تكاليف ��صتح��ذ وثائق

633812561.501م�صاريف ت�صغيلية �أخرى

6.64154.56873161.940�صايف �لتكاليف و�مل�صروفات

1.4075.8091.3898.605�صايف نتائج �أعمال �لتاأمني

)9.336(م�صاريف غري م�زعة

21�إير�د�ت �أخرى غري م�زعة

468�إير�د�ت �إ�صتثمار�ت 

)242(�لعجز من عمليات �لتاأمني
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)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (    
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

11.   معلومات قطاعية )تتمة(

لفرتة �لت�ضعة �أ�ضهر �ملنتهية يف 
30 �ضبتمرب 2014م

طبي
�ألف ريال �ضعودي

مركبات
�ألف ريال �ضعودي

�أخرى
�ألف ريال �ضعودي

�إجمايل
�ألف ريال �ضعودي

29.003211.20716.625256.835�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)12.571()12.454()117(-ناق�صًا: �أق�صاط �إعادة �لتاأمني �مل�صندة

)4.909()1.007()3.054()848(ناق�صًا: �أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة

28.155208.0353.165239.355�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)55.074()679()49.556()4.839(�لتغري�ت يف �صايف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

23.316158.4792.486184.281�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

252.5852.611-�صايف �لعم�لت �ملكت�صبة من �إعادة �لتاأمني

23.316158.5045.071186.892�صايف �لإير�د�ت

15.298149.0467.758172.102�إجمايل �ملطالبات �ملدف�عة

)6.621()6.215()5()401(ناق�صًا: ح�صة معيدي �لتاأمني

14.897149.0411.543165.481�صايف �ملطالبات �ملدف�عة 

)15.966()966()14.449()550(�لتغري�ت يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

14.347134.592576149.515�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

9714.0518685.890تكاليف ��صتح��ذ وثائق

2.2552.7761355.166م�صاريف ت�صغيلية �أخرى

17.572141.4191.579160.571�صايف �لتكاليف و�مل�صروفات

5.74417.0863.49226.321�ص�يف نت�ئج عملي�ت الت�أمني

م�صاريف غري م�زعة
)27.371(

108�إير�د�ت �أخرى غري م�زعة

3.882�إير�د�ت ��صتثمار�ت 

2.940�لفائ�ض من عمليات �لتاأمني
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لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

11.   معلومات قطاعية )تتمة(

طبي
�ألف ريال �ضعودي

مركبات
�ألف ريال �ضعودي

�أخرى
�ألف ريال �ضعودي

�إجمايل
�ألف ريال �ضعودي

كما يف 30 �صبتمرب 2014م

موجودات عملي�ت الت�أمني

56.9746.979-ح�صة معيدي �لتاأمني يف �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

50692111.48412.911ح�صة معيدي �لتاأمني يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

8243.9746435.441تكاليف ��صتح��ذ وثائق م�ؤجلة

235.579م�ج�د�ت غري م�زعة

260.910�إجمايل م�ج�د�ت عمليات �لتاأمني

مطل�بات عمليات �لتاأمني

16.313133.1699.069158.550�أق�صاط تاأمني غري مكت�صبة

9.53732.62316.02958.189مطالبات حتت �لت�ص�ية

11.8991.900-دخل عم�لت غري مكت�صبة

2.6352.3308685.833�حتياطى عجز �لأق�صاط

41.739مطل�بات غري م�زعة و�لفائ�ض

260.910�إجمايل مطل�بات وفائ�ض عمليات �لتاأمني
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شركة سالمة للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (    
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

11.   معلومات قطاعية )تتمة(

لفرتة �لثالثة �أ�ضهر �ملنتهية يف 30 �ضبتمرب 2013م
طبي

�ألف ريال �ضعودي

مركبات
�ألف ريال 

�ضعودي

�أخرى
�ألف ريال �ضعودي

�إجمايل
�ألف ريال �ضعودي

5.08041.4031.93048.413�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)1.630()1.517()78()35(ناق�صًا: �أق�صاط �إعادة �لتاأمني �مل�صندة

)1.665()206()1.264()195(ناق�صًا: �أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة

4.85040.06120745.118�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)963(884)2.067(220�لتغري�ت يف �صايف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

5.07037.9941.09144.155�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

4974978-�صايف �لعم�لت �ملكت�صبة من �إعادة �لتاأمني

5.07037.9982.06545.133�صايف �لإير�د�ت

5.94931.85274138.542�إجمايل �ملطالبات �ملدف�عة

)2.238()424(-)1.814(ناق�صًا: ح�صة معيدي �لتاأمني

4.13531.85274138.542�صايف �ملطالبات �ملدف�عة

674.4365545.057�لتغري�ت يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

4.20236.28887141.361�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

2308052891.324تكاليف ��صتح��ذ وثائق

417700391.156م�صاريف ت�صغيلية �أخرى

4.84937.7931.19943.841�صايف �لتكاليف و�مل�صروفات

2212058661.292�صايف نتائج �أعمال �لتاأمني

)9.585(م�صاريف غري م�زعة

402�إير�د�ت �إ�صتثمار�ت 

)7.891(�لعجز من عمليات �لتاأمني
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شركة سالمة للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (    
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

11.   معلومات قطاعية )تتمة(

لفرتة �لت�ضعة �أ�ضهر �ملنتهية يف 30 �ضبتمرب 2013م
طبي

�ألف ريال �ضعودي
مركبات

�ألف ريال �ضعودي
�أخرى

�ألف ريال �ضعودي
�إجمايل

�ألف ريال �ضعودي

18.275139.01615.047172.338�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)10.520()10.161()78()281(ناق�صًا: �أق�صاط �إعادة �لتاأمني �مل�صندة

)2.862()588()1.884()390(ناق�صًا: �أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة

17.604137.0544.298158.956�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)28.465()437()25.456()2.572(�لتغري�ت يف �صايف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

15.032111.5983.861130.491�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

42.8082.812-�لعم�لت �ملكت�صبة من �إعادة �لتاأمني

15.032111.6026.669133.303�صايف �لإير�د�ت

23.052106.1754.357133.584�إجمايل �ملطالبات �ملدف�عة

)11.629()1.505(-)10.124(ناق�صًا: ح�صة معيدي �لتاأمني

12.928106.1752.852121.955�صايف �ملطالبات �ملدف�عة

2.361)2.204(4.916)351(�لتغري�ت يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

12.577111.091648124.316�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

9492.3558404.144تكاليف ��صتح��ذ وثائق

1.4741.7941483.416م�صاريف ت�صغيلية �أخرى

15.000115.2401.636131.876�صايف �لتكاليف و�مل�صروفات

5.0331.427)3.638(32�صايف نتائج �أعمال �لتاأمني

)25.365(م�صاريف غري م�زعة

13�إير�د�ت �أخرى غري م�زعة

947�إير�د�ت �إ�صتثمار�ت 

)22.978(�لعجز من عمليات �لتاأمني
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شركة سالمة للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (    
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

11.   معلومات قطاعية )تتمة(

طبي
�ألف ريال �ضعودي

مركبات
�ألف ريال �ضعودي

�أخرى
�ألف ريال �ضعودي

�إجمايل
�ألف ريال �ضعودي

كما يف 31 دي�صمرب 2013م )مدققة(

موجودات عملي�ت الت�أمني

373.1983.235-ح�صة معيدي �لتاأمني يف �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

88192114.17815.980ح�صة معيدي �لتاأمني يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

4541.6702782.402تكاليف ��صتح��ذ وثائق م�ؤجلة

197.850---م�ج�د�ت غري م�زعة

219.467�إجمايل م�ج�د�ت عمليات �لتاأمني

مطل�بات وفائ�ض عمليات �لتاأمني

11.47483.6454.61399.732�أق�صاط تاأمني غري مكت�صبة

10.46247.07119.68877.221مطالبات حتت �لت�ص�ية

8908916-دخل عم�لت غري مكت�صبة

2.6352.3308685.833�حتياطى عجز �لأق�صاط

35.765---مطل�بات غري م�زعة و�لفائ�ض

219.467�إجمايل مطل�بات وفائ�ض عمليات �لتاأمني

القيمة العادلة لألدوات المالية  .12
�لقيمة �لعادلة هي �صعر يتم ��صتالمه من بيع �لأ�صل �أو حت�يل  �لإلتز�م  بني م�صاركة �ل�ص�ق يف تاريخ �لقيا�ض.

�لقيمة �لعادلة يف قائمة �ملركز �ملايل لالأدو�ت �ملالية ، با�صتثناء �لإ�صتثمار�ت �ملحتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق لتختلف عن �لقيم �لدفرتية و�لتي تت�صمن يف �لق��ئم �ملالية 
�لأولية �مل�جزة . �لقيم �لعادلة لالإ�صتثمار�ت �ملحتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق ليت�قع �ن يك�ن هناك �ختالف ج�هري عن قيمتها �لدفرتية.

حتديد �لقيمة �لعادلة و�لت�صل�صل �لتايل لها:

ت�صتخدم �ل�صركة �إذ� مت تطبيق �لت�صل�صل �لتايل لتحديد و�لف�صاح عن �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية، 

�مل�صت�ى 1 : �ل�صعر �ملعرو�ض يف �ل�ص�ق �لفعال لتحديد �لأ�ص�ل �أو �لإلتز�مات ) بدون تعديل �أو�إعادة(.

�مل�صت�ى 2 : �ل�صعر �ملعرو�ض يف �ل�ص�ق �لفعال لنف�ض �لأ�ص�ل �ملالية و�لإلتز�مات �ملالية �أو طرق �لتقييم �لخرى جلميع �ملدخالت �جل�هرية تعتمد على بيانات �ل�ص�ق �مللح�ظة.

�مل�صت�ى 3: طرق �لتقييم لأي مدخالت ج�هرية لتعتمد على بيانات �ل�ص�ق �مللح�ظة.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (    
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(     .12
يف �جلدول �لتايل يبني �لق��ئم �ملالية بناءً� على �لقيمة �لعادلة كما يف 30 �صبتمرب 2014م:

�لإجمايل�مل�ضتوى 3�مل�ضتوى 2�مل�ضتوى 1

�لأ�ص�ل �ملالية

�لأ�ص�ل �ملالية �ملحتفظ بها كاإ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل– 
عملي�ت الت�أمني

-74.920-74.920

�لأ�ص�ل �ملالية �ملحتفظ بها كاإ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل– 
عمليات �مل�صاهمني

-14.946-14.946

5.527-5.527-�لإ�صتثمار�ت �ملالية �ملتاحة للبيع – عمليات �مل�صاهمني

95.393-95.393-�لر�صيد يف نهاية �لفرتة

يف �جلدول �لتايل يبني �لق��ئم �ملالية بناء� على �لقيمة �لعادلة كما يف 31 دي�صمرب 2013م:

�لإجمايل�مل�ضتوى 3�مل�ضتوى 2�مل�ضتوى 1

�لأ�ص�ل �ملالية

�لأ�ص�ل �ملالية �ملحتفظ بها كاإ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل– 
عملي�ت الت�أمني

-60.659-60.659

�لأ�ص�ل �ملالية �ملحتفظ بها كاإ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل– 
عمليات �مل�صاهمني

-4.846-4.846

5.053-5.053-�ل�صتثمار�ت �ملالية �ملتاحة للبيع – عمليات �مل�صاهمني

70.558-70.558-�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة

حتدد �ل�صركة �لقيمة �لعادلة للم�صت�ى 2 لالإ�صتثمار�ت �لتجارية بالإعتماد على �صايف قيمة �لأ�ص�ل كما يف نهاية �لفرتة �ملنتهية بالتقرير.

13.   المتطلبات التنظيمية 
كما ه� متطلب من قبل �أنظمة �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية )�ملادة 66 من �لالئحة �لتنفيذية �ل�صادرة من م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي( ينبغي على �ل�صركة �لإحتفاظ 
باحلد �لأدنى من هام�ض �ملالءة يعادل �حلد �لأدنى ملتطلبات ر�أ�ض �ملال، هام�ض �أق�صاط �ملالءة بالإلتز�مات �أو هام�ض �ملالءة باملطالبات. كما يف 30 �صبتمرب 2014م لدى �ل�صركة 
م�صت�ى �ملالءة �أقل من �حلد �لأدنى من هام�ض م�صت�ى �ملالءة بالإلتز�مات �ملطل�ب يف نطاق �ملادة �ملذك�رة �أعاله من �لالئحة �لتنفيذية. قدمت �ل�صركة خطة عمل مل�ؤ�ص�صة �لنقد 

�لعربي �ل�صع�دي لتحقيق هام�ض �ملالءة.

14.    ربح / )خسارة( السهم 
مت �إحت�صاب ربح / )خ�صارة( �ل�صهم للفرتة بق�صمة �صايف ربح / )خ�صارة( �لفرتة على �ملت��صط �ملرجح لعدد �لأ�صهم �ملتد�ولة )10 ملي�ن �صهم( كما يف 30 �صبتمرب 2014م )30 

�صبتمرب 2013م: 10 ملي�ن �صهم(. �لدخل / �خل�صارة �ملخففة لل�صهم �ل��حد ل تنطبق على �ل�صركة.

15.  إعتماد مجلس اإلدارة 
�أعتمدت هذه �لق��ئم �ملالية �لأولية من قبل جمل�ض �لإد�رة بتاريخ 27 ذو �حلجة 1435هـ، �مل��فق 21 �أكت�بر 2014م.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة اياك السعودية  للتأمين التعاوني سابقًا(

)شركة مساهمة سـعودية(
القوائم الماليــة وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين 31 ديسمبر 2013م
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا( 
)شركة مساهمة سـعودية(

قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2013م

�إي�ضاح
2013م

�ألف ريال �ضـعودي
2012م

�ألف ريال �ضـعودي

موجـودات عملي�ت الت�أمني

436.46537.289 )اأ(نقد وم� يف حكمه

410.57620.648 )ب(ودائع لأجل 

537.99834.339ذمم �أق�صاط تاأمني مدينة، �صايف

64.75012.328ذمم مدينة ملعيدي �لتاأمني، �صايف

82.4022.046تكاليف ��صتح��ذ وثائق م�ؤجلة

1110.78311.363مبالغ مدف�عة مقدما و ذمم مدينة �أخرى

216.7596.759مبالغ م�صتحقة من جهة ذ�ت عالقة

1060.6593.131 )اأ(�إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل 

73.2359.306ح�صة معيدي �لتاأمني يف �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

915.98014.193ح�صة معيدي �لتاأمني يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

1026.66313.685 )ب(�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�صتحقاق

123.1974.172�أثاث، جتهيز�ت ومعد�ت مكتبية

219.467169.259�إجمايل م�ج�د�ت عمليات �لتاأمني

م�ج�د�ت �مل�صاهمني

43312.749 )اأ(نقد وم� يف حكمه  

20.000-4 )ب(ودائع لأجل 

104.84614.496 )اأ(�إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

106.9768.582 )ج(�إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

1182482مبالغ مدف�عة مقدمًا و ذمم مدينة �أخرى

4.5654.531م�صتحق من عمليات �لتاأمني

103.7193.731 )ب(�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�صتحقاق

1610.88610.771وديعة نظ�مية

31.10775.342�إجمايل م�ج�د�ت �مل�صـاهمني

250.574244.601�إجمايل �مل�ج�د�ت

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 31 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا( 
)شركة مساهمة سـعودية(

قائمة المركز المالي )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2013م

�إي�ضاح
2013م

�ألف ريال �ضـعودي
2012م

�ألف ريال �ضـعودي

�ملطل�بات وفائ�ض عمليات �لتاأمني

مطل�بات عمليات �لتاأمني

799.73281.302�أق�صاط تاأمني غري مكت�صبة

135.833221�إحتياطي عجز �لأق�صاط

149161.174دخل عم�لت غري مكت�صبة

977.22150.236مطالبات حتت �لت�ص�ية

6.4417.726تع�ي�صات حملة �ل�ثائق

2.0833.470ذمم د�ئنة ملعيدي �لتاأمني

1514.32611.105مبالغ م�صتحقة �لدفع و مطل�بات �أخرى

4.5654.531م�صتحق �إلى عمليات �مل�صاهمني

5.3366.480خم�ص�ض مكافاأة نهاية �خلدمة للم�ظفني

216.453166.245

فائ�ض عمليات �لتاأمني

3.0143.014�لفائ�ض �ملرت�كم من عمليات �لتاأمني

219.467169.259�إجمايل مطل�بات وفائ�ض عمليات �لتاأمني

مطل�بات وحق�ق �مل�صاهمني

مطل�بات

151.7301.606مبالغ م�صتحقة �لدفع و مطل�بات �أخرى

202.1742.756خم�ص�ض زكاة

2.026-21مبالغ م�صتحقة جلهة ذ�ت عالقة 

3.9046.388�إجمايل مطل�بات �مل�صاهمني

حق�ق �مل�صاهمني

17100.000100.000ر�أ�ض �ملال

2.0531.659�إحتياطي ��صتثمار�ت متاحة للبيع

)32.705()74.850(خ�صائر مرت�كمة

27.20368.954�إجمايل حق�ق �مل�صاهمني

31.10775.342جمم�ع �ملطل�بات وحق�ق �مل�صاهمني

250.574244.601�إجمايل �ملطل�بات وفائ�ض عمليات �لتاأمني وحق�ق �مل�صاهمني

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 31 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

2012م2013م

�ألف ريال �ضـعودي�ألف ريال �ضـعودي�إي�ضاح

�لإير�د�ت

7218.299204.258�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)25.070()12.016(7ناق�صًا: �أق�صاط �إعادة �لتاأمني �ل�صادرة

)2.962()3.406(7ناق�صًا: فائ�ض خ�صارة �أق�صاط �لتاأمني

202.877176.226�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

16.557)24.501(�لتغري�ت يف �صايف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

7178.376192.783�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

143.6285.150�لعم�لت �مل�صتلمة من عمليات �إعادة �لتاأمني

182.004197.933�صايف �لإير�د�ت

�لتكاليف و �مل�صروفات

9168.161177.742�إجمايل �ملطالبات �ملدف�عة

)27.756()13.006(9ناق�صًا: ح�صة معيدي �لتاأمني

155.155149.986�صايف �ملطالبات �ملدف�عة

25.1984.326�لتغري�ت يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية و �ملخ�ص�ض �ملتكبد غري �ملبلغ عنه

9180.353154.312�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

135.612158�إحتياطي عجز �لأق�صاط

85.56014.341تكاليف ��صتح��ذ وثائق

4.6254.630م�صاريف ت�صغيلية �أخرى

196.150173.441�صايف �لتكاليف و �مل�صروفات

24.492)14.146(�صايف نتائج �أعمال �لتاأمني

)41.982()36.229(22م�صاريف عم�مية و�إد�رية

399210�إير�د�ت �أخرى

1.3491.258�إير�د�ت �لإ�صتثمار�ت

)16.022()48.627(عجز من عمليات �لتاأمني

248.62716.022ح�صة �مل�صاهمني من عجز عمليات �لتاأمني 

--2ح�صة حملة �ل�ثائق من �لفائ�ض لل�صنة

3.0143.014�لفائ�ض �ملرت�كم يف بد�ية �ل�صنة

3.0143.014�لفائ�ض �ملرت�كم يف نهاية �ل�صنة

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 31 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا( 
)شركة مساهمة سـعودية(

قائمة عمليات المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

2012م2013م

�ألف ريال �ضـعودي�ألف ريال �ضـعودي�إي�ضاح

�لإير�د�ت

)16.022()48.627(ح�صة �مل�صاهمني من عجز عمليات �لتاأمني

�أرباح غري حمققة من �إعادة قيا�ض �إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف 
قائمة �لدخل

6.584605

224346�إير�د�ت من �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق

256711�إير�د�ت من ود�ئع لأجل

101703.602)ج( )2(ربح من بيع ��صتثمار�ت متاحة للبيع

66-�إير�د�ت �أخرى

)41.393()10.692(

�مل�صروفات

)465()152(22م�صروفات عم�مية و�إد�رية

)11.157()41.545(�صايف خ�صارة �ل�صنة قبل �لزكاة

)1.800()600(20�لزكاة

)12.957()42.145(�صايف خ�صارة �ل�صنة

)1.30()4.21(23�خل�صارة لل�صهم )بالريال �ل�صع�دي( 

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 31 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

قائمة الدخل الشاملة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

2012م2013م

�ألف ريال �ضـعودي�ألف ريال �ضـعودي

)12.957()42.145(�صايف خ�صارة �ل�صنة

�لبن�د �لتي قد تك�ن �أو ميكن ت�صنيفها لحقًا �إلى ربح �أو خ�صارة:

564522�لتغري يف �لقيمة �لعادلة لال�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع )�إي�صاح 10)ج((

�صايف �لتغري يف �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع �مل�صنفة �صمن قائمة عمليات �مل�صاهمني )�إي�صاح 10 
ج)2((

)170()3.602(

)16.037()41.751(�إجمايل �خل�صارة �ل�صاملة لل�صنة

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 31 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

ر�أ�س 
�ملــال

�إحتياطي �إ�ضتثمار�ت 
متاحة للبيع

�خل�ضـائر
 �ملرت�كمة

�لإجمالـــي

�ألف ريال �ضعودي �ألف ريال �ضعودي �ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي 

84.991)19.748(100.0004.739الر�صيد يف 1 ين�ير 2012م

)12.957()12.957(--�صايف �خل�صارة لل�صنة 

خ�صارة �صاملة �خرى لل�صنة

522-522-�لتغري يف �لقيمة �لعادلة لإ�صتثمار�ت متاحة للبيع )�إي�صاح 10 )ج((

�صايف �لتغري يف �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع �مل�صنفة �صمن قائمة عمليات 
�مل�صاهمني )�إي�صاح 10 ج)2((

-)3.602(-)3.602(

-)3.080(-)3.080(

68.954)32.705(100.0001.659الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2012م 

)42.145( )42.145(--�صايف �خل�صارة لل�صنة 

خ�صارة �صاملة �خرى لل�صنة

564-564-�لتغري يف �لقيمة �لعادلة لإ�صتثمار�ت متاحة للبيع )�إي�صاح 10 )ج((

�صايف �لتغري يف �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع �مل�صنفة �صمن قائمة عمليات 
�مل�صاهمني )�إي�صاح 10 ج)2((

-)170(-)170(

-394-394

27.203)74.850(100.0002.053الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2013م 

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 31 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضـعودي�إي�ضاح

�لأن�صطة �لت�صغيلية

--ح�صة حملة �ل�ثائق من فائ�ض �ل�صنة

ت�ص�يات حل�صة حملة �ل�ثائق من فائ�ض �ل�صنة مع �لنقدية �ملتاحة من �لأن�صطة �لت�صغيلية:

)54()98(10 )اأ(�أرباح غري حمققة من �إعادة قيا�ض �إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

102212 )ب(�إطفاء ��صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�صتحقاق

135.612158خم�ص�ض �إحتياطي عجز �لأق�صاط

 1.235-�صطب �أثاث، جتهيز�ت ومعد�ت مكتبية

64721.062خم�ص�ض ذمم مدينة م�صك�ك يف حت�صيلها ملعيدي �لتاأمني

51.0155.358خم�ص�ض ذمم �أق�صاط تاأمني مدينة م�صك�ك يف حت�صيلها

-)4.411(5�صطب ذمم �أق�صاط تاأمني مدينة م�صك�ك يف حت�صيلها

1.9652.581�لإ�صتهالك

4.57710.352

�لتغري�ت يف �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لت�صغيلية:

)47()263(ذمم �أق�صاط تاأمني مدينة، �صايف

)4.871(7.106ذمم مدينة ملعيدي �لتاأمني، �صايف

8.063)356(تكاليف �إ�صتح��ذ وثائق

)6.886(580مبالغ مدف�عة مقدما وذمم مدينة �أخرى

6.0714.752ح�صة معيدي �لتاأمني يف �أق�صاط غري مكت�صبة

935)1.787(ح�صة معيدي �لتاأمني يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

)21.309(18.430�أق�صاط تاأمني غري مكت�صبة

)8()258(دخل عم�لت غري مكت�صبة

26.9853.391مطالبات حتت �لت�ص�ية

)635()1.285(مطالبات حملة �ل�ثائق

)1.408()1.387(ذمم د�ئنة ملعيدي �لتاأمني

3.2212.912مبالغ م�صتحقة �لدفع ومطل�بات �أخرى

)2.287(34م�صتحق �إلى عمليات �مل�صاهمني

451)1.144(مكافاة نهاية �خلدمة للم�ظفني، �صايف

)7.657(60.524�صايف �لنقد �ملت�فر من / )�مل�صتخدم يف( �لأن�صطة �لت�صغيلية 

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 31 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضـعودي�إي�ضاح

�لأن�صطة �ل�صتثمارية

)1.959()990(12�صر�ء �أثاث، جتهيز�ت ومعد�ت مكتبيـة

-)13.974(10 )اأ(حت�يل ��صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل من عمليات �مل�صاهمني

-)46.591(10 )اأ(�صر�ء �إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

-)20.000(10 )ب(�صر�ء ��صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�صتحقاق

10.0723.345متح�صالت من ود�ئع لأجل

-107.000 )ب(متح�صالت من �إ�صتبعاد ��صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق

-103.135 )اأ(متح�صالت من �إ�صتبعاد ��صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

1.386)61.348(�صايف �لنقد )�مل�صتخدم يف( / �ملت�فر من �لأن�صطة �ل�صتثمارية

)6.271()824(�صايف �لنق�ض يف �لنقد و ما يف حكمه

37.28943.560�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�صنة

436.46537.289)اأ(�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �ل�صنة

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 31 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�إي�ضاح

�لأن�صطة �لت�صغيلية 

)11.157()41.545(�صايف �خل�صارة �ل�صنة قبل �لزكاة 

ت�ص�يات ل�صايف خ�صارة �ل�صنة قبل �لزكاة و �صايف �لنقدية �مل�صتخدمة يف �لأن�صطة �لت�صغيلية:

)605()6.584(10 )اأ(�أرباح غري حمققة من �إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

)3.602()170(10 )ج()2(�أرباح من �إ�صتبعاد �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع 

101211 )ب(�إطفاء ��صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�صتحقاق

)48.287()15.353(

�لتغري�ت يف �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لت�صغيلية:

)403(400مبالغ مدف�عة مقدمًا وذمم مدينة �أخرى

2.287)34(م�صتحق من عمليات �لتاأمني

)128()115(وديعة نظ�مية

)464(124مبالغ م�صتحقة �لدفع ومطل�بات �أخرى

2.009)2.026(مبالغ م�صتحقة جلهة ذ�ت عالقة

)1.255()1.182(20�لزكاة �ملدف�عة

)13.307()51.120(�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �لأن�صطة �لت�صغيلية

�لأن�صطة �ل�صتثمارية

)10.000(-�إ�صتثمار يف ود�ئع لأجل

-1013.974 )اأ(حت�يل �إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل �إلى عمليات �لتاأمني

)10.000()4.702(10 )اأ(�صر�ء �إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

-20.000متح�صالت من ود�ئع لأجل

-106.962 )اأ(متح�صالت من �إ�صتبعاد �إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

102.17012.325 )ج(متح�صالت من �إ�صتبعاد �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

4.980-متح�صالت من �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �إ�صتحقاقها

)2.695(38.404�صايف �لنقد �ملت�فر من / )�مل�صتخدم يف( �لأن�صطة �لإ�صتثمارية

)16.002()12.716(�صايف �لنق�ض يف �لنقد وما يف حكمه

12.74928.751�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�صنة

43312.749 )اأ(�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �ل�صنة

�ملعامالت �لرئي�صية غري �لنقدية:

10564522 )ج(�لتغري يف �لقيمة �لعادلة لالإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 31 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة 
31 ديسمبر 2013م

التنظـــيم واألنشـطة الرئيسـية  - 1
 �صركة �صالمة للتاأمني �لتعاوين )�صركة �ياك �ل�صع�دية للتاأمني( �صابقا ، �صركة م�صاهمة �صع�دية ، م�صجلة يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية مب�جب قر�ر وزير �لتجارة و�ل�صناعة رقم 
112/ ق بتاريخ 29 ربيع �لثاين )�مل��فق 16 م�يو 2007م(. خالل �لعام �ل�صابق و مب�جب قر�ر �مل�صاهمني �ل�صادر بتاريخ 23 يونيو 2012م، مت تغري ��صم �ل�صركة لي�صبح �صركة 

�صالمة للتاأمني �لتعاوين بدل من �صركة » �ياك » �ل�صع�دية للتاأمني �لتعاوين. وقد �نتهت �ملعامالت �لر�صمية لإجر�ء �لتعديل بال�صم خالل عام 2012م.

�ل�صركة م�صجلة مبدينة جده مب�جب �ل�صجل �لتجاري رقم 4030169661 بتاريخ 6 جمادى �لأول 1428هـ )�مل��فق 23 م�يو 2007 م(. وعن��ن �ل�صركة �مل�صجل ه� �صارع �لأمري 
حممد بن عبد�لعزيز – عمارة بن حمر�ن، �صندوق بريد 122392 جده 21332 ، �ململكة �لعربية �ل�صع�دية . تتمثل �أهد�ف �ل�صركة يف مز�ولة �أعمال �لتاأمني �لتعاوين و�لأن�صطة 
�ملتعلقة به يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية. مت �در�ج �ل�صركة يف �ص�ق �ملال �ل�صع�دي “ تد�ول “ يف 23 م�يو 2007م وبد�أت �ل�صركة يف مز�ولة �أعمالها يف 1 ين�ير 2008م .�ل�صركة 

ممل�كة بالكامل من م�صاهمني �صع�ديني.

يف �صنة 2010م عقدت �ل�صركة �تفاق مع �ل�صركة �ل�صالمية �لعربية للتاأمني )�لبائع( و�لذي مب�جبه ��صتح�ذت �ل�صركة على جميع عمليات �لتاأمني �خلا�صة بال�صركة �ل�صالمية 
�لعربية للتاأمني باململكة �لعربية �ل�صع�دية �بتد�ء من 1 �كت�بر 2009م بقيمة �صهرة قدرها 7.140 �ألف ريال �صع�دي كما ه� معتمد من م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي بالإ�صافة 
�لى �أ�ص�ل ومطل�بات تاأمني مببلغ 30.075 �ألف ريال �صع�دي . تاريخ تقييم �ملحفظة لالنتقال ل�صركة �صالمة للتاأمني �لتعاوين ه� 31 دي�صمرب 2008م. مل يتم �لدفع فيما  يتعلق 
بال�صهرة حتى 31 دي�صمرب 2012. حيث �أن �صد�د قيمة �ل�صهرة تتحكم فيه م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي ويت�قف على �عتماد م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي يف حال عدم متكن 
�ل�صركة من �صد�د قيمة �ل�صهرة قبل نهاية 2015م فانه �صيتم ��صتنز�ل قيمتها من قيمة �ملطل�بات مقابل �ل�صهرة. �ل�صركة لتت�قع �ل�فاء مبتطلبات م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي 
فيما يتعلق بدفع قيمة �ل�صهرة قبل نهاية عام 2015م : �لإد�رة �أي�صًا ناق�صت هذه �مل�صاألة مع �لبائع و�لبائع و�فق وتنازل على كل مايتعلق مبدف�عات �ل�صهرة . حيث من �ملت�قع �أنه 

لت�جد �أية مبالغ �ص�ف تدفع للبائع . قيمة �ل�صهرة من �صمن �ملطل�بات �لى �لبائع . كما يف 31 دي�صمرب 2012م

أسس العرض وملخص للسياسات المحاسبية الهامة     - 2
أساس القياس أ( 

يتم �إعد�د �لق��ئم �ملالية وفقًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية باإ�صتثناء �إ�صتثمار�ت من خالل قائمة �لدخل و �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع مت قيا�صها بالقيمة �لعادلة.

ب(  بيان اإللتزام

مت �إعد�د �لق��ئم �ملالية وفقًا ملعايري �لتقارير �ملالية �لدولية. 

يتطلب نظام �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية و�لنظام �لأ�صا�صي لل�صركة حفظ ح�صابات م�صتقلة لعمليات �لتاأمني و�أن�صطة �مل�صاهمني. �إن جميع �لأ�ص�ل �ملتعلقة بعمليات 
�لتاأمني �أو �أن�صطة �مل�صاهمني هي ممل�كة من قبل �ل�صركة. جميع �لإير�د�ت و �مل�صروفات �لتي تعزى لأي ن�صاط يتم قيدها يف �حل�صابات �ملخ�ص�ض لها. �إن �أ�ص�ض ت�زيع هذه 

�مل�صروفات يتم حتديده من قبل �إد�رة �ل�صركة و �أع�صاء جمل�ض �لإد�رة. 

تقدم �ل�صركة بيانتها يف قائمة �ملركز �ملايل مرتبة ح�صب �ل�صي�لة. جميع �مل�ج�د�ت و �ملطل�بات �ملالية يت�قع �إ�صرتد�دها باإ�صتثناء �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق 
خالل �إثني ع�صر �صهر بعد تاريخ �لتقرير.
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ج( العملة الرئيسية و عملة العرض

مت عر�ض �لق��ئم �ملالية بالريال �ل�صع�دي لأنه ميثل �لعملة �مل�صتخدمة يف �ل�صركة، كما مت تقريب �ملبالغ �إلى �أقرب �ألف ريال �صع�دي ،مامل يحدد غري ذلك.

د( توزيع الفائض 

يتطلب �لنظام �لأ�صا�صي لل�صركة �أن يتم ت�زيع �لفائ�ض �ل�صن�ي من عمليات �لتاأمني كما يلي:

90%حملة �لأ�صهم

10%حملة الوث�ئق

%100

�إذ� كانت نتائج عمليات �لتاأمني عجز يتم حتميل �لعجز يف عمليات �لتاأمني.

هـ( ملخص للسياسات المحاسبية الهامة 

�ل�صيا�صات �ملحا�صبية �ملتبعة من قبل �ل�صركة لإعد�د هذه �لق��ئم �ملالية تتفق مع تلك �مل�صتخدمة يف �ل�صنة �ل�صابقة باإ�صتثناء �إعتماد �ملعايري �جلديدة �لتالية و�لتعديالت على 
�ملعايري و�لتف�صري�ت �ملذك�رة �أدناه و�لتي مل يكن لها تاأثري ج�هري على �لق��ئم �ملالية لل�صركة . 

معايير جديدة  

�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 13 قيا�ض �لقيمة �لعادلة: ي�صتبدل �لت�جيه على قيا�ض �لقيمة �لعادلة �مل�ج�د يف معايري �لتقارير �ملالية  مع معيار و�حد. يحدد �ملعيار �لقيمة 
�لعادلة، معايري �لتقارير �ملالية �لدولية حتدد ت�جيهات ح�ل كيفية حتديد �لقيم �لعادلة و متطلبات �لإف�صاح عن طرق قيا�ض �لقيمة �لعادلة.

التعديالت على المعايير الموجودة 

 �لتعديالت على معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 1 عر�ض �لق��ئم �ملالية: يعدل معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 1 لإعادة �لنظر يف �لطريقة �لتي يتم عر�ض بن�د �لدخل  �
�ل�صامل �لأخرى.

�ل�صركة  � تتطلب من   7 رقم  �لدولية  �ملالية  �لتقارير  �لتعديالت يف معيار  �لإف�صاحات هذه  �ملالية:  �لأدو�ت   7 رقم  �لدولية  �ملالية  �لتقارير   �لتعديالت على معيار 
�لإف�صاح عن �ملعل�مات  ح�ل �حلق يف �ملقا�صة. �إن �لإف�صاحات تنطبق �أي�صًا على �لأدو�ت �ملالية �ملعرتف بها وفقًا للفقرة 42 من معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 32 و 

�خلا�صعة ل�صايف ترتيبات �ملقا�صة �لرئي�صية �أو �لإتفاقيات �مل�صابهة، بغ�ض �لنظر ما �إذ� كان يتم حتديدها وفقًا ملعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 32.

 معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 19 مكافاة نهاية �خلدمة للم�ظفني - �لتعديالت: �لتعديالت على معيار �ملحا�صبة �لدويل 19 �إز�لة خيار تاأجيل �لعرت�ف بالأرباح  �
و�خل�صائر �لكت��رية. �صيتم ت�صجيل جميع �لتغري�ت يف قيمة خطط �ملكافاأة �ملحددة يف �لربح �أو �خل�صارة وبن�د �لدخل �ل�صامل �لأخرى.
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�ض �أ�صدر جمل�ض معايري �ملحا�صبة �لدولية �لتح�صينات �ل�صن�ية على معايري �لتقارير �ملالية �لدولية: 2009- 2011 دورة من �لتح�صينات �لتي حتت�ي على تعديالت  �
على �ملعايري �لتالية مع �لتعديالت �ملرتتبة عن غريها من �ملعايري:

 معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 1 - عر�ض �لق��ئم �ملالية: معل�مات �ملقارنة تتجاوز �حلد �لأدنى من متطلبات وعر�ض �لقائمة �لإفتتاحية للمركز �ملايل و �لإي�صاحات  �
ذ�ت �ل�صلة.

 معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 16 - �ملمتلكات و�لآلت و�ملعد�ت: ت�صنيف خدمة �ملعد�ت: �

 معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 34 - �خلا�ض بالتقارير �ملالية �لأولية: م�ج�د�ت ومطل�بات �لقطاعات �

�ل�صركة مل تعتمد �أي معيار، تف�صري �أو تعديل �آخر و �لذي قد �صدر لعتمادها من قبل ولكن مل يتم حتى �لآن تفعيله.

 فيما يلي ملخ�ض لل�صيا�صات �ملحا�صبية �لهامة �ملتبعة من قبل �ل�صركة :

عقود التأمين

تعرف عق�د �لتاأمني باأنها تلك �لعق�د �لتي قبلت فيها �ل�صركة )�مل�ؤمن( خطر �لتاأمني من قبل طرف �آخر )�مل�ؤمن عليه( من خالل �لإتفاق على تع�ي�ض �مل�ؤمن عليه �إذ� كان 
�حلدث �مل�صتقبلي غري م�ؤكد يف �مل�صتقبل )حدث م�ؤمن عليه( ي�ؤثر �صلبًا على �مل�ؤمن عليه، كمبد�أ ت�جيهي عام، حتدد �ل�صركة �إذ� ما كان لديها خطر تاأمني هام، من خالل تقييم 

ما �إذ� كان �حلدث �مل�ؤمن عليه  قد يت�صبب لل�صركة بدفع ف��ئد �إ�صافية كبرية. ميكن �أي�صا لعق�د �لتاأمني نقل �ملخاطر �ملالية.

عندما يتم ت�صنيف �لعقد على �أنه عقد تاأمني، فاإنه يظل كذلك للفرتة �ملتبقية منه حتى ل� كان خطر �لتاأمني يقل ب�صكل ملح�ظ خالل هذه �لفرتة، مامل تكن جميع �حلق�ق 
و�لإلتز�مات قد �أطفاأت �أو �إنتهت.

تق�صم عق�د �لتاأمني ب�صكل �أ�صا�صي �إلى �لتاأمني �لطبي، �لبحري، �ملمتلكات، �ملركبات، �لهند�صي و�حل��دث و�مل�ص�ؤولية جتاه �لغري وهي �أ�صا�صًا عق�د تاأمني ق�صرية �لأجل.

مت ت�صميم �لتاأمني �لطبي لتع�ي�ض حملة �ل�ثائق عن �لنفقات �لتي مت تكبدها يف عالج مر�ض �أو �إ�صابة. يقدم �لتاأمني �لطبي يف �ملقام �لأول لل�صركات �لتي لديها عدد كبري من 
�مل�صتفيدين ليتم تغطيتهم مب�جب �لعقد.

مت ت�صميم �لتاأمني �لبحري للتع�ي�ض عن �لأ�صر�ر و�مل�ص�ؤولية �لناجتة من خالل خ�صارة �أو تلف �ملر�كب و�ل�صفن �لبحرية و�حل��دث �لبحرية �لناجت عنها فقد�ن كلي �أو جزئي 
للب�صائع. �إن �ملخاطر �لرئي�صية للتاأمني �لبحري هي �خل�صارة �أو �لأ�صر�ر �لتي ت�صيب �ملركبات و�ل�صفن �لبحرية و�لب�صائع.
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عقود التأمين )تتمة(

مت ت�صميم عق�د �لتاأمني على �ملمتلكات ب�صكل �أ�صا�صي لتع�ي�ض عمالء �ل�صركة عن �ل�صرر �لذي قد يلحق مبمتلكاتهم. وميكن �أي�صًا للعمالء �أن يح�صل�� على تع�ي�ض عن �خل�صارة 
يف �لأرباح �لناجتة عن خ�صارة �لربح وت�قف �لعمل �لتجاري. �إن �ملخاطر �لرئي�صية لعق�د �لتاأمني على �ملمتلكات هي �حلريق، �لك��رث �لطبيعية، ت�قف �لأعمال �لتجارية و�ل�صط�.

مت ت�صميم تاأمني �ملركبات لتع�ي�ض حملة �ل�ثائق عن �أ�صر�ر مركباتهم �أو �مل�ص�ؤولية جتاه �لغري و�لنا�صئة عن �حل��دث. ميكن �أي�صًا حلملة �ل�ثائق �حل�ص�ل على تع�ي�ض نتيجة 
حريق �أو �صرقة مركباتهم. بع�ض �ل�ثائق تغطي �لك��رث �لطبيعية، �حل��دث �ل�صخ�صية و�إ�صالح �ل�كيل.

تاأمني �حل��دث �لعامة ي�صم �لنق�د، �صمان �لدقة، �حل��دث �ل�صخ�صية، �ملج�هر�ت جميع �ملخاطر، تاأمني �ل�صفر.  تاأمني �مل�ص�ؤولية ي�صمل �مل�ص�ؤولية �لعامة جتاه �لغري، م�ص�ؤولية 
�ملنتج، م�ص�ؤولية �صاحب �لعمل جتاه �لعمال و�مل�ص�ؤولية �ملهنية و�لتي تغطي حماية �مل�ؤمن عليه من �مل�ص�ؤولية �لقان�نية �لتاجتة عن �لإهمال �أثناء عملياتهم �لتجارية.

�لتاأمني �لهند�صي يغطي ن�عني رئي�صيني:

�أ( »�ملقاول�ن جميع �ملخاطر« تقدم تغطية تاأمينية �أثناء ت�صييد �ملباين �أو �أ�صغال �لهند�صة �ملدنية كاملنازل و�ملحالت �لتجارية، �ل�صقق، مباين �مل�صانع، �لطرق، �ملباين، �جل�ص�ر، 
�أعمال �ل�صرف �ل�صحي و�خلز�نات.

ب( » �لرتكيبات جميع �ملخاطر« تقدم تغطية تاأمينية �أثناء تركيب �مل�صانع و�لآلت مثل حمطات �لكهرباء، م�صايف �لنفط، �ملعامل �لكيميائية، �أعمل �لإ�صمنت، �لهياكل �ملعدنية 
�أو �أي م�صنع من م�صانع �لآلت. �إن قطاع �لتاأمني �لهند�صي ي�صمل �أي�صًا تاأمني �أعطاب �لآلت وت�صمل �ملعد�ت �لإلكرتونية وتاأمني تده�ر �أو ت�قف �لب�صائع.

النقد وما في حكمه 

يتك�ن �لنقد وما يف حكمه من �لأر�صدة لدى �لبن�ك و�لنقد يف �ل�صندوق و�ل�صتثمار�ت �لقابلة للتح�يل �لف�ري �إلى مبالغ نقدية معل�مة �لقيمة ومدة ��صتحقاقها عند �صر�ئها 
ثالثة �أ�صهر �أو �أقل.

ذمم أقساط التأمين المدينة 

�إن �أق�صاط �لتاأمني لي�صت �أد�ة مالية ثابتة و حمددة �لدفعات.

�لدفرتية  �لقيمة  يتم مر�جعة  �لقب�ض.  �مل�صتحق  �أو  �مل�صتلم  للمبلغ  �لعادلة  بالقيمة  لها،  �لأويل  �لإثبات  ��صتحقاقها، ويتم قيا�صها، عند  �ملدينة عند  �لتاأمني  �أق�صاط  �إثبات  يتم 
�إثبات  �إمكانية ��صرتد�د قيمتها �لدفرتية، ويتم  �إلى عدم  �أو �لتغري�ت يف �لظروف  للتاأكد من وج�د �نخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�صري �لأحد�ث  �لتاأمني �ملدينة  لأق�صاط 
خ�صارة �لنخفا�ض يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني و�لفائ�ض �ملرت�كم . يتم �لت�قف عن �إثبات ذمم �أق�صاط �لتاأمني �ملدينة عند �نتفاء �أ�صباب �إثبات �مل�ج�د�ت �ملالية. �أي فرق 

بني �ملخ�ص�صات يف نهاية فرتة �لتقرير و�ملخال�صات و�ملخ�ص�صات يف �ل�صنة �لتالية يتم �إدر�جه يف قائمة عمليات �لتاأمني.

تكاليف إستحواذ وثائق مؤجلة

�لتكاليف �ملبا�صرة وغري �ملبا�صرة �ملتكبدة خالل �لفرتة �ملالية �لنا�صئة عن �إ�صد�ر �أو جتديد وثيقة �لتاأمني يتم تاأجيلها �إلى �ملدى �لذي تك�ن فيه تلك �لتكاليف قابلة لال�صرتد�د 
من �لأق�صاط �مل�صتقبلية. يتم �لعرت�ف بجميع �لتكاليف �لأخرى لإ�صد�ر �ل�ثائق كنفقات عند حدوثها. لحقًا و بعد للت�صجيل �لأويل، يتم �إطفاء هذه �لتكاليف مب�جب طريقة 
�لق�صط �لثابت على مدى فرتة �لأق�صاط �ملت�قعة م�صتقباًل با�صتثناء �ل�صحن �لبحري حيث يتم �حت�صاب �جلزء �مل�ؤجل على �أ�صا�ض �لثالثة �أ�صهر �لأخرية من �لتكلفة �لإجمالية 

�لتي تكبدتها.. يتم ت�صجيل �لإطفاء يف قائمة عمليات �لتاأمني و�لفائ�ض �ملرت�كم.
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االستثمارات

جميع �لإ�صتثمار�ت يتم قيدها �ملبدئي على �أ�صا�ض �لتكلفة ، �لقيمة �لعادلة لها و �ملت�صمنة م�صاريف �لإ�صتح��ذ على تلك �لإ�صتثمار�ت .�إن �لإ�ص�ل �ملالية يتم ت�صجيلها �ملبدئي 
على هذه  �لإ�صتح��ذ  �إلى  تعزى  �لتي  و  �لعملية  ،تكاليف  �لدخل  قائمة  �لعادلة من خالل  بالقيمة  ت�صجيلها  يتم  ل  �ملالية  �لأ�ص�ل  �ليها،يف حال جميع  م�صافًا  �لعادلة  بالقيمة 

�لإ�صتثمار�ت.

إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل

ت�صنف �لإ�صتثمار�ت كاإ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل �إذ� مت قيا�ض قيمتها �لعادلة ب�صكل م�ث�ق به وكان ت�صنيفها حتت هذ� �لبند م�ثقًا وفقًا 
لإ�صرت�جتية �ل�صركة. هذه �ل�صتثمار�ت يتم ت�صجيلها بتكلفه عند �صر�ءها .لحقا، يتم �إعادة تقييم هذه �ل�صتثمار�ت لتعك�ض قيمتها �لعادلة. �إن جميع �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة 

يتم قيدها يف قائمة عمليات  �مل�صاهمني و عمليات �لتاأمني و �لفائ�ض �ملرت�كم.

إستثمارات متاحة للبيع 

بعد �لت�صجيل �لأويل، يتم عادة �إعادة قيا�ض �ل�صتثمار�ت �مل�صنفة على �أنها »متاحة للبيع« بالقيمة �لعادلة ما مل يكن من غري �ملمكن حتديد �لقيمة �لعادلة ب�ص�رة يعتمد عليها، 
�أن يتم بيع  �إلى  ويف هذه �حلالة يتم قيا�ض �ل�صتثمار طبقًا للتكلفة ناق�صًا �لنخفا�ض يف �لقيمة. تظهر �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة يف بند منف�صل يف قائمة �لدخل �ل�صامل 
�ل�صتثمار �أو حدوث �نخفا�ض د�ئم يف قيمته. يف حالة �لبيع �أو �لنخفا�ض �لد�ئم يف �لقيمة فاإن �لربح �أو �خل�صارة �لتي �صبق �إظهارها يف قائمة �لدخل �ل�صامل يتم �إدر�جها يف 

قائمة عمليات �مل�صاهمني.

إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

ت�صنف �لإ�صتثمار�ت كاإ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق �إذ� كانت �لنية من �قتنائها �لإحتفاظ بها حتى �لإ�صتحقاق مع ت��فر �لقدرة على حتقيق ذلك. يتم قيا�صها 
يف قائمة �ملركز �ملايل على �أ�صا�ض �لتكلفة �ملعدلة ب�صايف �إطفاء �لعالوة �أو �خل�صم. يف حال وج�د �أي �إنخفا�ض د�ئم يف قيمة هذه �لإ�صتثمار�ت، فاإنه يتم قيد هذ� �لإنخفا�ض يف 

قائمة عمليات �لتامني و �لفائ�ض �ملرت�كم لعمليات �مل�صاهمني كاإنخفا�ض يف �لقيمة.

األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية 

يتم قيا�ض قيمة �لأثاث و�لتجهيز�ت و�ملعد�ت �ملكتبية بالتكلفة ناق�صًا �لإ�صتهالك �ملرت�كم و�أي هب�ط يف �لقيمة. �إن �لعمر �لإنتاجي �لتقديري للم�ج�د�ت لإحت�صاب �لإ�صتهالك 
ه� كما يلي:

5 �صن��ت  �صيار�ت   

5 �صن��ت  �أثاث وجتهيز�ت  

3 �صن��ت  �أجهزة حا�صب �آيل ومعد�ت مكتبية 

تتم مر�جعة �لقيم �لدفرتية �لأثاث و�لتجهيز�ت و�ملعد�ت �ملكتبية ملعرفة �لنخفا�ض يف �لقيمة عندما ت�صري �لأحد�ث �أو �لتغري�ت يف �لظروف �إلى �حتمال عدم �إمكانية ��صرتد�د 
�ملمكن  �لقيمة  �إلى  �مل�ج�د�ت  تخفي�ض  يتم  لال�صرتد�د،  �لقابلة  �لتقديرية  �لقيمة  على  �لدفرتية  �لقيمة  تزيد  وعندما  ذلك  على  م�ؤ�صر  �أي  وج�د  حالة  يف  �لدفرتية.  �لقيمة 
��صرتد�دها باعتبارها �لقيمة �لعادلة خم�ص�مًا منها تكاليف �لبيع �أو �لقيمة قيد �ل�صتعمال �أيهما �أعلى. �إن تكاليف �إ�صتبد�ل �أجز�ء من �لأثاث �أو �ملعد�ت �أو �لتجهيز�ت وتتم 
معاجلتها ب�صكل منف�صل ويتم ر�أ�صملتها ويتم �إطفاء �لقيمة �لدفرتية للجزء �مل�صتبدل. يتم ر�أ�صملة بع�ض �مل�صاريف �لأخرى �لالحقة �إذ� كانت تهدف �إلى �لزيادة �مل�صتقبلية يف 

�إنتاجية �لأ�صل .�إن �مل�صاريف �لأخرى يتم قيدها يف قائمة عمليات �لتاأمني و�لفائ�ض �ملرت�كم عند حدوثها.
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األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية )تتمة(

يتم ت�صجيل �أي خ�صارة �أو ربح من �إ�صتبعاد �لأثاث، �لتجهيز�ت و �ملعد�ت �ملكتبية )يتم �إحت�صابها على �أ�صا�ض �لفرق بني متح�صالت من �لإ�صتبعاد و �لقيمة �لدفرتية( يف قائمة 
عمليات �لتاأمني و �لفائ�ض �ملرت�كم. 

الشهرة 

متثل �ل�صهرة �ملبلغ �لذي �صتدفعه �ل�صركة بالزيادة عن �صايف �لقيمة �لعادلة للم�ج�د�ت �ملحددة و�ملطل�بات �مل�صرت�ة من �صركة �لتاأمني �ل�صالمية �لعربية كما متت �مل��فقة عليها 
من م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي. بعد �لإعرت�ف �لأويل، تقا�ض �ل�صهرة بالتكلفة ناق�صًا �أي �إنخفا�ض د�ئم يف قيمتها. تخترب �ل�صهرة للتاأكد من وج�د �إنخفا�ض يف قيمتها، ويتم 

ذلك �صن�يا �أو �أكرث تكر�ر� �إذ� وقعت �أحد�ث �أو تغيري�ت يف �لظروف �لتي قد ت�صري �إلى �أنه قد حدث �إنخفا�ض يف قيمتها )�إي�صاح 1(.

إختبار كفاية المطلوبات

بتاريخ كل قائمة مركز مايل، يتم �إجر�ء �ختبار�ت للتاأكد من مدى كفاية مطل�بات عق�د �لتاأمني بعد خ�صم تكاليف �لكتتاب �مل�ؤجلة �ملتعلقة بها. ولإجر�ء هذه �لختبار�ت، تق�م 
�لإد�رة با�صتخد�م �أف�صل �لتقدير�ت �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملتعاقد عليها، وم�صاريف �إد�رة ومعاجلة �ملطالبات. يحمل �أي نق�ض يف �لقيمة �لدفرتية مبا�صرة على 

قائمة نتائج عمليات �لتاأمني و �لفائ�ض �ملرت�كم و يتم تك�ين خم�ص�ض عجز يف �أق�صاط �لتاأمني.

يت�قع �أن يتم دفع جميع �ملطالبات غري �مل�صددة يف غ�ص�ن �صنة من قائمة �ملركز �ملايل.ولذ�، مل يتم خف�ض هذه �لإلتز�مات لقيمتها �حلالية

ذمم دائنة ومستحقات

يتم �إثبات �لإلتز�مات لقاء �ملبالغ �ل��جب دفعها يف �مل�صتقبل عن ب�صاعة �أو خدمات م�صتلمة، �ص��ًء قدمت �أم مل تقدم بها ف��تري من قبل �مل�ردين.

المخصصات

يتم �إثبات �ملخ�ص�صات عندما يك�ن لدى �ل�صركة �إلتز�م )نظامي �أو �صمني( نا�صئ من حدث �صابق و�أن تكاليف �صد�د �للتز�م       حمتملة وميكن قيا�صها ب�صكل م�ث�ق به. ل 
يتم تك�ين خم�ص�صات مقابل خ�صائر �لت�صغيل �مل�صتقبلية

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تقدم �ل�صركة مكافاأة نهاية �خلدمة مل�ظفيها. يتم �إحت�صاب �ملكافاأة على �أ�صا�ض �لر�تب �لأخري �لذي يتقا�صاه �مل�ظف وط�ل فرتة  خدمة و �لتي تخ�صع �إلى �إكمال �حلد �لأدنى 
من فرتة �خلدمة. يتم و�صع خم�ص�ض للمبالغ �مل�صتحقة وفقًا لنظام مكتب �لعمل و  �لعمال �ل�صع�دي عن فرت�ت خدماتهم �ملتجمعة بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل. �أما �مل�صروف 

�ل�صن�ي فيتم ت�صجيله يف قائمة عمليات �لتاأمني و �لفائ�ض �ملرت�كم.

الزكاة

حتت�صب �لزكاة طبقًا لالأنظمة �ملعم�ل بها يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية. يحمل �ملخ�ص�ض على قائمة عمليات �مل�صاهمني                         
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اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية

�إثبات خ�صارة  يتم  �لدليل،  �أي ��صل مايل. ويف حالة وج�د مثل هذ�  �أي دليل م��ص�عي على �نخفا�ض قيمة  للتاأكد من وج�د  �إجر�ء تق�مي  بتاريخ كل قائمة مركز مايل،  يتم 
�لإنخفا�ض يف �لقيمة يف قائمة عمليات �لتاأمني و�لفائ�ض �ملرت�كم و م�ج�د�ت �مل�صاهمني يف قائمة عمليات �مل�صاهمني.

 يحدد �لإنخفا�ض يف �لقيمة على �لنح� �لتايل: 

 �أ( بالن�صبة للم�ج�د�ت �ملالية �ملثبتة بالقيمة �لعادلة، ميثل �لإنخفا�ض يف �لقيمة �لفرق بني �لتكلفة و�لقيمة �لعادلة مطروحًا        منها �أي �إنخفا�ض يف �لقيمة �صبق حتقيقه.

ب( بالن�صبة للم�ج�د�ت �ملالية �ملثبتة بالتكلفة ميثل �لإنخفا�ض يف �لقيمة �لفرق بني �لقيمة �لدفرتية و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملق�ص�مة على �أ�صا�ض معدل 
�لعائد �ل�صائد يف �ل�ص�ق حاليًا لأ�صل مايل مماثل.

ج( بالن�صبة للم�ج�د�ت �ملالية �ملثبتة بالتكلفة �ملطفاأة، ميثل �لإنخفا�ض يف �لقيمة �لفرق بني �لقيمة �لدفرتية و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملخ�ص�مة على �أ�صا�ض 
معدل �لعم�لة �لفعلي �لأ�صلي.

اإلنخفاض في قيمة الموجودات الغير مالية

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل تقييم ما �إذ� كان هنالك �أية دلئل ت�صري �إلى وج�د �إنخفا�ض  د�ئم يف قيمة �مل�ج�د�ت. ويف حال وج�د �أية م�ؤ�صر�ت على �نخفا�ض قيمة �مل�ج�د�ت 
،فاإن �ل�صركة تق�م بتقدير �ملبلغ �لقابل لالإ�صرتد�د. .�إن �لقيمة �لقابلة لالإ�صرتد�د هي �لقيمة �لعادلة  للم�ج�د�ت خم�ص�ما منه تكاليف �لبيع)وحد�ت مدرة للنقد( �أو قيمته 
�مل�صتخدمة �أيهما �أعلى ويتم حتديده لكل �مل�ج�د�ت على حده.. �إذ� كانت �لقيمة �لدفرتية للم�ج�د�ت �أعلى من قيمته �لقابلة لالإ�صرتد�د فاإنه يتم خف�ض قيمة �مل�ج�د�ت �إلى 
قيمته �لقابلة لالإ�صرتد�د. عند حتديد قيمة �لأ�صل �مل�صتخدمة فاإنه يتم خ�صم �لتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �إلى قيمتها �حلالية با�صتخد�م معدل خ�صم ما قبل �ل�صريبة و�لذي 
يعك�ض تقدير �ل�ص�ق �حلايل للقيمة �لزمنية للنق�د و �ملخاطر �ملتعلقة بذلك �لأ�صل. عند حتديد قيمة �مل�ج�د�ت �لعادلة خم�ص�ما منه تكاليف �لبيع فاأنه يتم �لأخذ بعني �لإعتبار 
�أحدث �ل�قائع �مل�صابهة يف �ل�ص�ق �إذ� كانت مت�فرة، �أو يتم �إختيار من�ذج تقييم منا�صب.ويتم تاأييد طريقة �لإحت�صاب باإ�صتخد�م م�صاعفات �لتقييم �أو �أ�صعار �لأ�صهم �ملدرجة 

�أو �مل�ؤ�صر�ت �أخرى. 

يتم قيد خ�صائر �إنخفا�ض من �لعمليات �مل�صتمرة يف قائمة عمليات �لتاأمني و �لفائ�ض �ملرت�كم و قائمة عمليات �مل�صاهمني �صمن �لفئة �مل�صروفات مبا يتفق مع وظيفة �مل�ج�د�ت 
�لتي مت قيد �لإنخفا�ض يف قيمتها.باإ�صتثناء �ملمتلكات ،و�إن وجدت.و يف حالة قيد �إعادة �لتقييم يف قائمة �لدخل �ل�صامل فاإنه يتم قيد �لإنخفا�ض �لد�ئم يف قائمة �لدخل �ل�صامل 

و مقابلتها مع �أي مبالغ مت قيدها كاإعادة تقييم .

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل تقييم ما �إذ� كان هناك �أي م�ؤ�صر �أن �خل�صائر �لتي مت �لإعرت�ف بها �صابقًا ل ز�لت م�ج�ده �أو �نها �نخف�صت جلميع �لأ�ص�ل ما عد� �ل�صهرة. 
يف حال وج�د مثل هذه �مل�ؤ�صر�ت فاإن �ل�صركة تق�م بتقييم �لقيمة �لقابلة لالإ�صرتد�د.يتم عك�ض خ�صائر �لإنخفا�ض يف حال وج�د �أي تغري�ت يف �لإفرت��صات �مل�صتخدمة يف تقييم 
�لقيمة �لقابلة لالإ�صرتد�د.لأخر �إنخفا�ض مت قيده يحيث ل يتجاوز �لقيمة �لدفرتية لالأ�صل �لقيمة �لقابلة لالإ�صرتد�د �أو قيمة �لأ�صل �لدفرتية بعد خ�صم �لإ�صتهالك مع عدم 
وج�د �أي �إنخفا�ض مت قيده يف �ل�صن��ت �ل�صابقة.يتم �إثبات هذه �لزياد�ت يف قائمة عمليات �لتاأمني و �لفائ�ض �ملرت�كم و قائمة عمليات �مل�صاهمني مامل يتم ت�صجيل �لأ�ص�ل 

بقيمتها بعد �لتقييم . يف هذه �حلالة يتم قيد �لزياد�ت يف ح�صاب �إعادة �لتقييم.
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إستبعاد األدوات المالية

الموجودات المالية

يتم �إ�صتبعاد �مل�ج�د�ت �ملالية )�أو جزء منها �أو جزء من جمم�عة م�ج�د�ت مالية مت�صابهة( يف حال:

 �نتهاء �صالحية �حلق يف �حل�ص�ل على �لتدفق �لنقدي من هذه �مل�ج�د�ت. �

 ح�لت �ل�صركة جميع حق�قها يف �إ�صتالم هذه �لتدفقات �أو �لتزمت بدفع جميع هذه �لتدفقات بالكامل و بدون �أي تاأخري ج�هري �لى طرف ثالث �و )�أ( قيام �ل�صركة  �
بتح�يل جميع �ملخاطر و �ملنافع �ملتعلقة بالأ�صل �أو )ب( قامت بنقل �ل�صيطرة على هذه �لأ�ص�ل.

عندما تق�م �ل�صركة بنقل حق�قها يف �إ�صتالم �لتدفقات �لنقدية من م�ج�د�ت ما، فاإن �ل�صركة تق�م بتقييم ما �إذ� كانت �ل�صركة و �إلى حد ما تق�م بالإحتفاظ باملخاطر و �ملنافع 
�ملتعلقة مبلكية هذه �مل�ج�د�ت. يف حالة عدم نقل و �لإحتفاظ باملخاطر و �ملنافع �ملتعلقة بامل�ج�د�ت و عدم نقل �ل�صيطرة على هذه �مل�ج�د�ت ، فاإنه يتم قيد هذه �مل�ج�د�ت 
بقدر �لتحكم �مل�صتمر ل�صركة يف هذه �مل�ج�د�ت.�إن �مل�ج�د�ت �ملنق�لة و �لإلتز�مات �ملتعلقة بتلك �مل�ج�د�ت يتم قيا�صها على �لأ�ص�ض �لتي تعك�ض �حلق�ق و �لإلتز�مات �لتي تتعني 
على �ل�صركة. �إن �لتحكم �مل�صتمر من قبل �ل�صركة و �لذي ياأخذ �صكل �ل�صمان على �مل�ج�د�ت �ملنق�لة يتم قيا�صه بناءً� على �لقيمة �لدفرتية لهذه �مل�ج�د�ت �أو �حلد �لأق�صى 

للمبالغ و�جبة �ل�صد�د من قبل �ل�صركة.

المطلوبات المالية

�ملطل�بات �ملالية يتم ��صتبعادها عندما ليتغري �للتز�م �أويلغى �أوينتهي . 

المحاسبة عند تاريخ التداول 

يتم �إثبات �أو �لت�قف عن �إثبات كافة �لعمليات �لإعتيادية �ملتعلقة ب�صر�ء و بيع �مل�ج�د�ت �ملالية بتاريخ �لتد�ول )�أي �لتاريخ �لذي تلتزم فيه �ل�صركة ب�صر�ء �أو بيع �مل�ج�د�ت(. 
�لعمليات �لإعتيادية �ملتعلقة ب�صر�ء و بيع �مل�ج�د�ت �ملالية هي �لعمليات �لتي تتطلب �أن يتم �صد�د تلك �مل�ج�د�ت خالل فرتة زمنية تن�ض عليها �لأنظمة �أو تلك �ملتعارف عليها 

يف �ل�ص�ق.

اإلعتراف باإليرادات

األقساط ودخل العموالت المكتسبة

تت�صمن، �لأق�صاط و�لعم�لت �ملكت�صبة، �صايف �لأق�صاط و�لعم�لت على عق�د �لتاأمني. �إن �جلزء �ملتبقي من �لأق�صاط و�لعم�لت و�لذي �ص�ف يتم �إكت�صابه يف �مل�صتقبل يتم ت�صجيله 
كاأق�صاط تاأمني غري مكت�صبة ودخل عم�لت غري مكت�صبة، على �لت��يل، ويتم تاأجيلها على ح�صب مدة �لتغطية ل�ثيقة �لتاأمني، ما عد� �ل�صحن �لبحري. �إن �جلزء غري �ملكت�صب من 
�لتاأمني على �ل�صحن �لبحري ميثل �لأق�صاط �ملكتتبة خالل �لأ�صهر �لثالثة �لأخرية من �ل�صنة �ملالية �حلالية. �إن �لتغري يف خم�ص�ض �لأق�صاط غري �ملكت�صبة مت �إدر�جه يف قائمة 

عمليات �لتاأمني بحيث �أن ذلك �لإير�د يتم �لإعرت�ف به خالل فرتة �ملخاطر.

الدخل من توزيعات األرباح

يتم �لإعرت�ف بت�زيعات �لأرباح عند ثب�ت �حلق يف �حل�ص�ل على �ل�صد�د. 
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الدخل من العموالت 

�إن �لدخل من �لعم�لت على �ل�د�ئع ق�صرية �لأجل يتم قيده با�صتخد�م طريقة �لعائد �لفعلي.

أقساط إعادة التأمين 

�أ�صا�ض  �ل�ثائق على  �لتي تخ�ض هذه  �لتاأمني يتم قيدها يف قائمة �لدخل على �لفرتة  �لتاأمني �ل�صادرة كم�صروف عند ��صتحقاقها.�أن �ق�صاط �عادة  �إعادة  يتم قيد �ق�صاط 
تنا�صبي.

المطالبات

ت�صجل �ملطالبات، �لتي تت�صمن �ملبالغ �مل�صتحقة حلملة �ل�ثائق و�لأطر�ف �لأخرى و�لت�ص�يات �ملتعلقة بها، بعد خ�صم قيمة �خلردة و�ل�صرتد�د�ت �لأخرى عند وق�عها. تت�صمن 
�ملطالبات �ملبالغ �مل�صتحقة �ملقدرة �ملتعلقة باملطالبات �ملبلغ عنها وتلك غري �ملبلغ عنها بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

�لقيمة  بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل، وكذلك تكاليف معاجلة �ملطالبات، خم�ص�مًا منها  �لتكلفة �ملقدرة للمطالبات �ملتكبدة غري �مل�صددة  �لت�ص�ية على  ت�صتمل �ملطالبات حتت 
�ملت�قعة للخردة و�ل�صرتد�د�ت �لأخرى، �ص��ء مت �لتبليغ عنها من قبل �مل�ؤمنني �أم ل. يتم جتنيب خم�ص�صات لقاء �ملطالبات �ملبلغ عنها وغري �ملدف�عة بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل 
على �أ�صا�ض تقدير كل حالة على حده. كما يجنب خم�ص�ض، وفقًا لتقدير �لإد�رة وخربة �ل�صركة �ل�صابقة، لقاء تكلفة �صد�د �ملطالبات �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها بتاريخ قائمة �ملركز 

�ملايل، مبا يف ذلك تكاليف معاجلة �ملطالبات وقيمة �خلردة و�ل�صرتد�د�ت �لأخرى كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

يدرج �لفرق بني �ملخ�ص�صات بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل و�ل�صد�د و�ملخ�ص�صات يف �ل�صنة �لالحقة يف قائمة عمليات �لتاأمني و�لفائ�ض �ملرت�كم لتلك �ل�صنة. يتم �إظهار �ملطالبات 
حتت �لت�ص�ية على �أ�صا�ض �إجمايل، ويتم �إظهار �جلزء �ملتعلق مبعيدي �لتاأمني ب�ص�رة م�صتقلة.

عقود إعادة التأمين

كما ه� معتاد يف �صركات �لتاأمني �لأخرى، من �أجل تقليل �ملخاطر �لناجتة عن �ملطالبات �لكبرية، تق�م �ل�صركة ، يف �صياق �أعمالها �لعادية، بالدخ�ل يف عق�د مع �أطر�ف �أخرى 
�إمكانية من�  �إعادة �لتاأمني تن�ع �أكرب يف �لأعمال وت�صمح لالإد�رة بالتحكم يف �خل�صائر �ملحتملة �لناجمة عن �ملخاطر �لكربى وت�ؤمن  �إعادة �لتاأمني. ت�ؤمن ترتيبات  لأغر��ض 

�إ�صايف. تتم جميع عمليات �إعادة �لتاأمني مب�جب �إتفاقيات وعق�د تاأمني �إختيارية و�إعادة تاأمني فائ�ض �خل�صارة.

تقدر �ملطالبات �مل�صتحقة من معيدي �لتاأمني بطريقة تتفق مع �ملطالبات �مل�صتحقة وفقًا لعقد �إعادة �لتاأمني. تعر�ض هذه �ملبالغ يف قائمة �ملركز �ملايل كـ » ح�صة معيدي �لتاأمني 
من �ملطالبات حتت �لت�ص�ية« حتى يتم �لإتفاق على مبلغ �ملطالبة ودفعها ب���صطة �ل�صركة. عندما يتم دفع �ملطالبة فاإن �ملبلغ �مل�صتحق من معيدي �لتاأمني و�ملرتبط باملطالبة 

�ملدف�عة يتم حت�يله �إلى �ملبالغ �مل�صتحقة من/ �إلى معيدي �لتاأمني.

بتاريخ �إعد�د كل تقرير، يتم تقييم ما �إذ� كان هناك �أي م�ؤ�صر على �حتمال �نخفا�ض يف قيمة م�ج�د�ت �إعادة �لتاأمني. عند ظه�ر م�ؤ�صر على �لإنخفا�ض يف �لقيمة، تق�م �ل�صركة 
بعمل تقدير ر�صمي ملبلغ �لذمة �ملدينة. عندما تزيد قيمة م�ج�د�ت �إعادة �لتاأمني عن مبلغ �لذمة �ملدينة، تعترب  هذه �مل�ج�د�ت منخف�صة �لقيمة ويتم تخفي�صها �إلى مبلغ �لذمة 

املدينة.
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�إن ترتيبات �إعادة �لتاأمني �ل�صادرة ل تعفي �ل�صركة من �لتز�ماتها جتاه حملة �ل�ثائق. يتم �لإعرت�ف باأق�صاط �إعادة �لتاأمني و�ملطالبات �فرت��صيًا كاإير�د�ت وم�صروفات بنف�ض 
�لطريقة لأنها �صتك�ن يف حالة �إعادة �لتاأمني �عتربت تعامالت مبا�صرة، مع �لأخذ بعني �لعتبار ت�صنيف �ملنتج لأعمال �إعادة �لتاأمني.

اإليجار التشغيلي

ت�صنف عق�د �لإيجار كعق�د �إيجار ت�صغيلي عندما يحتفظ �مل�ؤجر و ب�صكل ج�هري على �ملخاطر و �ملنافع �ملرتتبة على ملكية هذه �مل�ج�د�ت. كما يتم قيد مدف�عات �لإيجار 
�لت�صغيلي كم�صروف يف قائمة عمليات �لتاأمني و �لفائ�ض �ملرت�كم على �أ�صا�ض �لق�صط �لثابت و على ط�ل فرتة �ليجار.

العمالت األجنبية

يتم ت�صجيل �ملعامالت �لتي تتم بالعمالت �لأجنبية بالريال �ل�صع�دي وذلك ب�صعر �ل�صرف �ل�صائد يف تاريخ �ملعاملة  يتم حت�يل �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لنقدية �مل�صجلة بالعمالت 
�لأجنبية ب�صعر �ل�صرف �ل�صائد يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل.  ت�صجل جميع �لفروقات يف قائمة عمليات �لتاأمني �أو قائمة عمليات �مل�صاهمني.

المصـاريف

نظرً� لطبيعة �أعمال �ل�صركة فاإن كافة �مل�صاريف �لتي يتم �نفاقها تعترب م�صاريف عم�مية و�إد�رية وت�صنف كذلك.      

المعلومات القطاعية

قطاع �لت�صغيل ه� �ملك�ن لل�صركة �لتي تعمل يف �لأن�صطة �لتجارية �لتي ينتج عنها ك�صب �لإير�د�ت وتكبد �لنفقات و هي معل�مات مالية منف�صلة متاحة ميكن من خاللها �لتقييم 
بانتظام من قبل متخذ �لقر�ر يف حتديد كيفية ت�زيع �مل��رد وتقييم �لأد�ء. رئي�ض �لت�صغيل ه� �صانع �لقر�ر، و ه� �مل�ص�ؤول عن ت�زيع �مل��رد وتقييم �أد�ء �لقطاعات �لت�صغيلية، مت 
�لتعرف على �أن �لرئي�ض �لتنفيذي ه� من ي�صع �لقر�ر�ت �ل�صرت�تيجية. ولغر��ض �د�رية، تتك�ن �ل�صركة من وحد�ت عمل وذلك ح�صب منتجاتها وخدماتها، ولديها قطاعات 

�لعمال �لرئي�صية �لثالثة �لتالية:

 تاأمني �صحي وي�صمل �لتاأمني على �لتكاليف �لطبية و�لأدوية وجميع �خلدمات و�مل�صتلزمات �لطبية و�لعالجية. �

 تاأمني �ملركبات، ويق�م بتغطية �خل�صائر و�للتز�مات �ملتعلقة باملركبات. �

 فروع �لتاأمني �لأخرى ، وي�صمل تغطية �ملمتلكات، �لبحري، �لهند�صي، �حل��دث و�ملطل�بات وفروع تاأمني �أخرى. �

ل يتم �إعتبار دخل �مل�صاهمني كقطاع �أعمال. �ن �لدخل �ملكت�صب من �ل�د�ئع ق�صرية �لجل، �ل�د�ئع لأجل، �ل�صتثمار�ت ه� �لن�صاط �ل�حيد لتحقق �لإير�د�ت. �ن بع�ض م�صاريف 
�لت�صغيل �ملبا�صرة وغريها من �مل�صاريف غري �ملبا�صرة خ�ص�صت لهذ� �لقطاع على �أ�صا�ض منا�صب. ويتم تخ�صي�ض �خل�صارة �أو �لفائ�ض من عمليات �لتاأمني �إلى هذ� �لقطاع 

على �أ�صا�ض منا�صب.

مل حتدث �أية معامالت بني �لقطاعات خالل �لفرتة . ويف حالة حدوث �أية معاملة، فاإنها تتم وفقًا لأ�صعار �لتح�يل بني �لقطاعات، وتتم بنف�ض �صروط �لتعامل مع �لأطر�ف �لأخرى 
. ت�صتمل �إير�د�ت وم�صاريف ونتائج �لقطاع على �لتح�يالت بني �لقطاعات و�لتي يتم حذفها على م�صت�ى �لق��ئم �ملالية لل�صركة.
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القيمة العادلة لألدوات المالية

�لأدو�ت �ملالية متثل �لنقد وما يف حكمه، ود�ئع لأجل، �أق�صاط تاأمني مدينة، �أق�صاط تاأمني ملعيدي �لتاأمني، ذمم مدينة من �أظر�ف ذ�ت عالقة، �إ�صتثمار�ت، مطالبات حتت 
�لت�ص�ية، ح�صة معيدي �لتاأمني من مطالبات حتت �لت�ص�ية، ذمم د�ئنة ملعيدي �لتاأمني وبع�ض �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لأخرى.

�أ�صا�ض �صايف قيمة �مل�ج�د�ت يف �ل�صناديق ذ�ت �ل�صلة يف نهاية  يتم حتديد �لقيمة �لعادلة لال�صتثمار�ت �لتي يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل بناءً� على 
�لفرتة �مل�صم�لة بالتقرير. بالن�صبة لالإ�صتثمار�ت �لتي يتم قيد قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل و �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع حيث ل ي�جد �ص�ق ن�صطة يتم حتديد �لقيمة �لعادلة لهما 
با�صتخد�م �أ�صاليب �لتقييم، با�صتثناء �ل�صتثمار�ت يف �لأ�صهم غري �ملدرجة �لتي تك�ن بالتكلفة. وت�صمل هذه �لتقنيات ��صتخد�م �ملعامالت، وذلك بالرج�ع �إلى �لقيمة �ل�ص�قية 
�حلالية لأد�ة �أخرى، و�لتي تك�ن �إلى حد كبري م�صابهة و �أو حتليل �لتدفقات �لنقدية �ملخ�ص�مة. لتقنيات �لتدفقات �لنقدية �ملخ�ص�مة، ترتكز �لتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية 

�لتقديرية على تقدير �إد�ري �أف�صل ومعدل �خل�صم �مل�صتخدم ه� معدل �ل�ص�ق ذ�ت �ل�صلة للم�ج�د�ت �ملماثلة.

المقاصة 

تتم مقا�صة �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملالية ويدرج �صافى �ملبلغ فى قائمة �ملركز �ملالى فقط عند وج�د حق نظامى ملزم وعندما يك�ن هناك نية لدى �ل�صركة لت�ص�ية �مل�ج�د�ت 
�لتاأمني وقائمة عمليات  �آن و�حد . ل يتم مقا�صة �لير�د�ت و�مل�صاريف يف قائمة عمليات وفائ�ض  �أو بيع �مل�ج�د�ت وت�صديد �ملطل�بات يف   ، �أ�صا�ض �ل�صايف  و�ملطل�بات على 

�مل�صاهمني �ل�صاملة ما مل يكن ذلك مطل�با �أو م�صم�حا به من قبل �ملعايري �ملحا�صبية �أو تف�صري�تها . و �لك�صف وعلى وجه �لتحديد يف �ل�صيا�صات �ملحا�صبية لل�صركة.

و( إستخدام التقديرات و اإلفتراضات

و�مل�صروفات  لالإير�د�ت  �ملدرجة  �ملبالغ  على  ت�ؤثر  و�فرت��صات  وتقدير�ت  �أحكام  و�صع  �لإد�رة  من  �لدولية  �ملالية  �لتقارير  ملعايري  وفقا  لل�صركة  �ملالية  �لق��ئم  �إعد�د  يتطلب 
و�مل�ج�د�ت و�ملطل�بات، و�لإف�صاحات �ملرفقة. عدم �لتاأكد من هذه �لفرت��صات و�لتقدير�ت ميكن �أن ي�ؤدي �إلى نتائج تتطلب تعديل ج�هري يف �لقيمة �لدفرتية للم�ج�د�ت �أو 
�ملطل�بات �ملتاأثرة يف �لفرت�ت �مل�صتقبلية. �لتقدير�ت و�لأحكام يتم تقييمها ب�صكل م�صتمر وترتكز على �خلربة �لتاريخية وع��مل �أخرى، مبا يف ذلك ت�قع �لأحد�ث �مل�صتقبلية 
�لتي يعتقد �أن تك�ن معق�لة يف ظل �لظروف. فيما يلي �لإفرت��صات �لأ�صا�صية �ملتعلقة بامل�صادر �مل�صتقبلية و�لأخرى لعدم �لتاأكد من �لتقدير�ت بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل و�لتي 

ميكن �أن ت�ؤدي �إلى �إجر�ء تعديل ج�هري يف �لقيمة �لدفرتية للم�ج�د�ت و�ملطل�بات خالل �ل�صنة �ملالية �لقادمة:
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31 ديسمبر 2013م
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و( إستخدام التقديرات و اإلفتراضات )تتمة(

مخصص مطالبات تحت التسوية

�حلكم �جليد من قبل �لإد�رة �أمر مطل�ب عند تقدير �ملبالغ �مل�صتحقة على حاملي �لعق�د �لنا�صئة من �ملطالبات �لتي متت �صمن عق�د �لتاأمني. مثل هذه �لتقدير�ت �صرورية 
��صتناد� �إلى �لفرت��صات �لرئي�صية ح�ل عديد من �لع��مل �لتي تت�صمن �لتفاوت و�لإحتمالية ودرجات �حلكم �إ�صافة �إلى �صك�ك ونتائج فعليه قد تختلف من تقدير�ت �لإد�رة 
�لتي �صينتج عنها تغيري�ت قادمة يف �للتز�مات �ملقدرة. بالتحديد، يجب �جر�ء تقدير�ت تكلفة �لنهائية للتكلفة �ملت�قعة للمطالبات �ملبلغ عنها بتاريخ �مليز�نية و تكلفة �ملطالبات 
�لقائمة غري �ملبلغ عنها بعد بتاريخ �مليز�نية. �لتقنية �لأ�صا�صية �ملتبناة من قبل �لإد�رة عند تقدير �لتكلفة للمطالبات �ملبلغ عنها وتكلفة �ملطالبات �لقائمة غري �ملبلغ عنها ، ه� 
��صتخد�م �أ�صل�ب ت�ص�يات �ملطالبات �ل�صابقة لت�قع �أ�صل�ب ت�ص�ية �ملطالبات �ملت�قعة. يف تاريخ كل تقرير، يتم تقييم �ملطالبات �ملت�قعة لل�صنة �ل�صابقة للتاأكد من كفايتها و�إجر�ء 

�لتعديالت للمخ�ص�ض. هذه �ملخ�ص�صات غري خم�ص�مة للقيمة �لزمنية للنق�د.

�لفعلية قد تختلف عن  ونتائجها  �لتاأكد  تت�صمن درجة من �حلكم وعدم  ، هامة وممكنة،  بال�صرورة على �فرت��صات هامه ح�ل عدة ع��مل متفاوته  �لتقدير�ت  ت�صتند هذه 
تقدير�ت �لإد�رة مما ي�ؤدي �إلى تغري�ت م�صتقبلية يف �ملطالبات �ملقدرة. �ملطالبات �لتي تتطلب قر�ر�ت �لتحكيم �أو �للج�ء للق�صاء يتم تقديرها ب�صكل م�صتقل. تعديالت �خل�صائر 
�مل�صتقلة عادة ما تقدر مطالبات �لعقار�ت. تق�م �لإد�رة مبر�جعة خم�ص�صاتها للمطالبات �حلا�صلة و�ملطالبات �حلا�صلة لكن غري �ملبلغ عنها على �أ�صا�ض ف�صلي. و مت �لتحقق 

�أي�صا من خم�ص�ض �ملطالبات �مل�صتحقة كما يف 31 دي�صمرب 2012 و 2013 ومعتمدة من خبري �كت��ري م�صتقل.

إحتياطي عجز األقساط

تقدير �إحتياطي عجز �لأق�صاط يف غاية �حل�صا�صية لعدد من �لفرت��صات فيما يتعلق �لأحد�ث و�لظروف �مل�صتقبلية. لأنه يق�م على �أ�صا�ض ن�صبة �خل�صارة �ملت�قعة للجزء غري 
�ملنتهي من �ملخاطر بالن�صبة لل�صيا�صات �ملكتتبة. لل��ص�ل �إلى تقدير ن�صبة �خل�صارة �ملت�قعة، يبحث �خلبري �لكت��ري يف �ملطالبات و عالقة �لأق�صاط و�لتي من �ملت�قع �أن تطبق 
�لرئي�صي  �لإفرت��ض  ن�صبة �خل�صائر.  �ملت�قعة يف  لإبر�ز �لجتاهات  �ملختلفة  �لحتمالت  �لإد�رة  ��صتخدمت  �لكت��ري، فقد  �قرت�ح �خلبري  بناء على  ل�صهر.  �صهر  �أ�صا�ض  على 
�مل�صتخدم من قبل �لإد�رة ه� �أن �ملطالبات �ملا�صية من�ذج م�صتقر و�صت�صتمر يف �مل�صتقبل. ميثل �جلدول �لتايل ح�صا�صية �إحتياطي عجز �لأق�صاط وتاأثريه على �صايف �خل�صارة 
لل�صنة على �أ�صا�ض زيادة قدرها 10٪ يف �حتياطي �ملطالبة �ملعلقة وبزيادة قدرها 15٪ يف �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها )�صيناري� 1( و�نخفا�ض بن�صبة 10٪ يف �حتياطي �ملطالبة �ملعلقة 

و باإنخفا�ض قدره 15٪ يف �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها )�صيناري� 2(.
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إحتياطي عجز األقساط )تتمة(

�ضيناريو 2�ضيناريو 1�لإفرت��ضات

فئات ن�صب �خل�صارة �ل�صمنية

114 %138 %حريق

82 %97 %ح��دث عامة

80 %91 %طبي

78 %81 %مركبات

حاليا قامت �لإد�رة على عمل �إحتياطي عجز �لأق�صاط لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013م بالإعتماد على ن�صب �خل�صارة �لتالية:

فئات ن�ضب �خل�ضارة �ل�ضمنية

126 %حريق

89 %ح��دث عامة

85 %طبي

78 %مركبات

�حلفاظ على متغري �آخر يك�ن ثابت �خل�صارة قبل �لزكاة لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013م من �صاأنه �أن يزيد ن�صبة 3.029 �ألف ريال �صع�دي يف �ل�صيناري� 1 و�ص�ف يزيد 
بن�صبة 3.060 �ألف ريال يف �ل�صيناري� 2.

خسائر االنخفاض في ذمم أقساط التأمين المدينة

تق�م �ل�صركة بعمل خم�ص�ض حمفظة يتم تقديره على �أ�صا�ض �ملجم�عة ��صتنادً� �إلى �أعمار �لأق�صاط �ملدينة �لتي جتاوزت م�عد ��صتحقاقها، ت�صمل هذه �لتقدير�ت درجة خمتلفة 
من �لتقدير وعدم �لتاأكد، وقد تختلف �لنتائج �لفعلية مما ي�ؤدي �إلى تغيري�ت م�صتقبلية يف هذه �ملخ�ص�صات.

إعادة التأمين

تك�ن �ل�صركة معر�صة خلالفات مع  �صركة �إعادة �لتاأمني �أو للمث�ل �أمام �لق�صاء. تر�قب �ل�صركة ف�صليا ن�ص�ء مثل هذه �خلالفات معها وق�ة �صركة �إعادة �لتاأمني.

تكاليف اإلستحواذ المؤجلة

تقيد بع�ض تكاليف �لإ�صتح��ذ �ملتعلقة باإ�صد�ر وثائق �لتاأمني �جلديدة كتكاليف �إ�صتح��ذ م�ؤجلة، وتطفاأ يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني و�لفائ�ض �ملرت�كم على مدى فرتة �لتغطية 
�لتاأمينية ذ�ت �لعالقة. ويف حالة عدم حتقق �لإفرت��صات �ملتعلقة بالربحية �مل�صتقبلية ل�ثائق �لتامني هذه، فاإنه ميكن �لإ�صر�ع يف �إطفاء هذه �لتكاليف، وميكن �أن يتطلب ذلك 

�إجر�ء �إطفاء �إ�صايف يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني و�لفائ�ض �ملرت�كم. 
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أعمار االثاث و التجهيزات و المعدات

حتدد �إد�رة �ل�صركة تقدير�تها فيما يخ�ض �أعمار �لأثاث و �لتجهيز�ت و �ملعد�ت لإحت�صاب �لإ�صتهالك. هذه �لتقدير�ت يتم بناءها بعد �لأخذ بعني �لإعتبار �لفائدة �ملت�قعة من 
هذه �لأ�ص�ل. تق�م �إد�رة �ل�صركة �صن�يا بفح�ض �لقيمة �ملتبقية و �أعمار �لأ�ص�ل و �لإ�صتهالك �مل�صتقبلي لهذه �لأ�ص�ل. يتم ت�ص�ية �أي �إختالفات تر�ها �لإد�رة �صرورية. 

تصنيف اإلستثمارات 

تعني �لإد�رة يف وقت �قتناء �لأور�ق �ملالية �ل�صتثمارية ما �إذ� كان ينبغي �أن ت�صنف �أور�ق مالية يتم قيد قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل �أو حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�صتحقاق �أو 
متاحة للبيع. وقد �أخذت �لإد�رة بعني �لإعتبار �ملعايري �لتف�صيلية لتحديد هذ� �لت�صنيف على �لنح� �ملبني يف �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية يف �حلكم على ت�صنيف �ل�صتثمار�ت 

يف �لأور�ق �ملالية بالقيمة �لعادلة �أو �لتكلفة �ملطفاأة.

اإلنخفاض في قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع

حتدد �ل�صركة �أن يتم تخفي�ض قيمة م�ج�د�ت ��صتثمار�ت �لأ�صهم �ملتاحة للبيع عندما يك�ن هناك �نخفا�ض كبري �أو مت���صل يف �لقيمة �لعادلة �إلى �أقل من تكلفتها. هذ� �لتحديد 
ملا ه� مهم �أو لفرتة ط�يلة يتطلب �حلكم. يف جعل هذ� �حلكم، تق�م �ل�صركة بالتقييم �صمن ع��مل �أخرى، �لتقلب �لطبيعي يف �صعر �ل�صهم، �ل��صع �ملايل لل�صركة �مل�صتثمر فيها، 
�ل�صناعة، �أد�ء �لقطاع �لتجاري، �لتغري�ت يف �لتكن�ل�جيا، �لعمليات، �لتم�يل و �لتدفق �لنقدي. قد يك�ن �نخفا�ض �لقيمة منا�صبًا عندما يك�ن هناك دليل على تر�جع يف �ل��صع 

�ملايل لل�صركة �مل�صتثمر فيها، �ل�صناعة، �أد�ء �لقطاع �لتجاري، �لتغري�ت يف �لتكن�ل�جيا، �لتم�يل و�لتدفقات �لنقدية �لت�صغيلية.

القيمة العادلة للقوائم المالية

�لقيمة �لعادلة للق��ئم �ملالية يتم تد�ولها عرب �ل�ص�ق �لن�صط يف تاريخ �لتقرير يعتمد على �صعر و�ص�لها �لى �ل�ص�ق. عندما تك�ن �لقيم �لعادلة للم�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملالية 
ت�صجل يف قائمة �ملركز �ملايل لت�صتطيع �أن ت�صتمد من �ل�ص�ق �لن�صط  ويتم حتديدها با�صتخد�م تقنيات خمتلفة للتقييم و�لتي تت�صمن ��صتخد�م �لطرق �لريا�صية. مدخالت هذه 

�لطرق ت�صتمد من بيانات �ل�ص�ق �لقابلة للمالحظة �ذ� كانت ممكنة ، �أما �ذ� كانت غري م�ج�دة ، فاحلكم ه� �ملطل�ب لإكمال �لقيم �لعادلة .
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اإلستمرارية     - 3
�ملرت�كمة  �خل�صائر  وبلغت  �صع�دي(  ريال  ملي�ن   12.96 2013م )2012م:  دي�صمرب   31 �ملنتهية يف  �ل�صنة  �صع�دي خالل  ريال  ملي�ن   42.15 قدرها  خ�صارة  �ل�صركة  تكبدت 
�إلى 74.850 ملي�ن ريال يف ذلك �لتاريخ )31 دي�صمرب 2012م: 32.705 ملي�ن ريال �صع�دي(. قدرة �ل�صركة على �ل�صتمر�ر كمن�صاأة م�صتمرة تعتمد على �لعمليات �لربحية 
�مل�صتقبلية وم���صلة تقدمي �لدعم �ملايل من �مل�صاهمني من �أجل متكينها من تغطية خ�صائرها وت�ص�ية �لتز�ماتها. عالوة على ذلك، كما يف 31 دي�صمرب عام 2013م، �ل�صركة 

لي�صت متقيدة بالكامل باملادة 66 من �لالئحة �لتنفيذية للتاأمني مل�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي فيما يتعلق مبتطلبات �ل�صي�لة �ملالية لها )�نظر �إي�صاح 19(.

�لإي�صاحات �ملذك�رة �أعاله ت�صري �إلى وج�د �صك�ك ج�هرية قد تلقي بكثري من �ل�صك ح�ل قدرة �ل�صركة �لكبرية على متابعة �أعمالها على �أ�صا�ض مبد�أ �ل�صتمر�رية. ومع ذلك، 
يف حني �مل��فقة على هذه �لق��ئم �ملالية يف ]�لتاريخ[، جمل�ض �لإد�رة �أعاد �لنظر يف م��ص�ع �ملركز �ملايل و�مل�صائل �لتي �أف�صح عنها يف �لفقر�ت �ل�صابقة و�ل�صتمر�ر يف �لعتقاد 

باأن �أ�صا�ض مبد�أ �ل�صتمر�رية يف �إعد�د �لق��ئم �ملالية منا�صب.

مت �إعد�د هذه �لق��ئم �ملالية على �فرت��ض �أن �ل�صركة �ص�ف ت�صتمر يف �لعمل ك�صركة عاملة، ول تت�صمن �أي ت�ص�يات قد تنتج من �ل�صك من نتائج �لإي�صاحات �ملذك�رة �أعاله.

النقد و ما في حكمه و الودائع ألجل     - 4
 أ(   االنقد و ما في حكمه

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

عملي�ت الت�أمني

36.46537.289نقد يف �ل�صندوق ولدى �لبن�ك

عمليات �مل�صاهمني

3312.749نقد لدى �لبن�ك

ب(   ودائع ألجل

عملي�ت الت�أمني

10.57620.648ودائع لأجل

عمليات �مل�صاهمني

20.000-ودائع لأجل

 هذه �ل�د�ئع لأجل حمتفظ بها يف �لبن�ك �لتجارية .�ل�د�ئع لأجل حمتفظ بها بالريال �ل�صع�دي وحمتفظ بالإ�صتحقاق �لأ�صلي يف �كرث من ثالثة �أ�صهر و�أقل من �إثني ع�صر �صهر. 
�ملبالغ �لدفرتية لهذه �ل�د�ئع لأجل ب�صكل معق�ل وتقريبًا هي �لقيم �لعادلة يف تاريخ �لتقرير.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

ذمم أقساط تأمين مدينة، صافي     - 5

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

44.07154.574مطل�ب من حملة �ل�ثائق

17.5636.797مطل�ب من حملة �ل�ثائق ـ جهات ذ�ت عالقة )�أنظر �إي�صاح 21(

)27.032()23.636(خم�ص�ض دي�ن م�صك�ك يف حت�صيلها )�أنظر �أدناه(

37.99834.339

�حلركة يف خم�ص�ض �لق�صاط �ملدينة  �مل�صك�ك يف حت�صيلها   

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

27.03221.674�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

1.0155.358�ملحمل خالل �ل�صنة )�أنظر �إي�صاح 22(

-)4.411(�صطب خالل �ل�صنة

23.63627.032

فيما يلي بيانًا باأعمار ذمم �أق�صاط �لتاأمني:

متاأخرة �ل�ضد�د وغري منخف�ضة �لقيمة

ثالثة  �أ�ضهر
�أو �أقل

�ألف ريال �ضعودي

�أكرث من ثالثة �أ�ضهر و�أقل 
من �ضتة �أ�ضهر

�ألف ريال �ضعودي

�أكرث من �ضتة �أ�ضهر و�أقل من 
�إثني ع�ضر �ضهر�ً
�ألف ريال �ضعودي

�أكرث من �إثني ع�ضر 
�ضهر�ً

�ألف ريال �ضعودي

�ملجموع
�ألف ريال �ضعودي

201325.6623.1136.2302.99337.998م

201218.5496.4397.1912.16034.339م

تت�قع �ل�صركة، وبناءً� على �خلربة �ل�صابقة، حت�صيل ذمم �أق�صاط �لتاأمني غري منخف�صة �لقيمة بالكامل. لي�ض من �صيا�صة �ل�صركة �حل�ص�ل على �صمانات ب�صاأن ذمم �أق�صاط 
�لتاأمني، وبالتايل فاإن معظمها بدون �صمانات. ت�صكل �أر�صدة �أكرب خم�صة عمالء 39٪ من ذمم �أق�صاط �لتاأمني كما يف 31 دي�صمرب 2013م )2012م: 29٪(. تتاألف ذمم �أق�صاط 

�لتاأمني من عدد كبري من عمالء و�صركات تاأمني �أغلبيتها يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية.   
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

ذمم مدينة لمعيدي التأمين، صافي     - 6

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

8.29315.399ذمم مدينة ملعيدي �لتاأمني

)3.071()3.543(خم�ص�ض دي�ن م�صك�ك يف حت�صيلها ملعيدي �لتاأمني )�أنظر �أدناه(

4.75012.328

�حلركة يف خم�ص�ض �لق�صاط �ملدينة  �مل�صك�ك يف حت�صيلها   

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

3.0712.009�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

4721.062�ملحمل خالل �ل�صنة )�أنظر �إي�صاح 22(

3.5433.071�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة

متاأخرة �ل�ضد�د وغري منخف�ضة �لقيمة

ثالثة  �أ�ضهر
�أو �أقل

�ألف ريال �ضعودي

�أكرث من ثالثة �أ�ضهر و�أقل من 
�ضتة �أ�ضهر

�ألف ريال �ضعودي

�أكرث من �ضتة �أ�ضهر و�أقل 
من �إثني ع�ضر �ضهر�ً

�ألف ريال �ضعودي

�أكرث من �إثني ع�ضر 
�ضهر�ً

�ألف ريال �ضعودي

�ملجموع
�ألف ريال �ضعودي

20131.6092.2873275274.750م

20124.4327.14013362312.328م

تت�قع �ل�صركة، وبناءً� على �خلربة �ل�صابقة، حت�صيل ذمم مدينة ملعيدي �لتاأمني غري منخف�صة �لقيمة بالكامل. لي�ض من �صيا�صة �ل�صركة �حل�ص�ل على �صمانات ب�صاأن ذمم مدينة 
ملعيدي �لتاأمني، وبالتايل فاإن معظمها بدون �صمانات. ت�صكل �أر�صدة �أكرب خم�صة عمالء 65٪ من ذمم مدينة ملعيدي �لتاأمني كما يف 31 دي�صمرب 2013م )2012م: 85٪(. �لرتكز 

�جلغر�يف للذمم �ملدينة ملعيدي �لتاأمني يف نهاية �ل�صنة كما يلي:

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

2.7811.144د�خل �ململكة �لعربية �ل�صع�دية

5.51214.255خارج �ململكة �لعربية �ل�صع�دية

8.29315.399
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

صافي أقساط التأمين المكتسبة     - 7

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

218.299204.258�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

81.302102.611�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة يف بد�ية �ل�صنة

299.601306.869

)81.302()99.732(�أجمايل �أق�صاط �لتاأمني �لغري �ملكت�صبة يف نهاية �ل�صنة

199.869225.567�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

)25.070()12.016(�أق�صاط عق�د �إعادة �لتاأمني �ل�صادرة

)2.962()3.406(فائ�ض خ�صارة �لأق�صاط 

)14.058()9.306(ح�صة معيدي �لتاأمني من �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة يف بد�ية �ل�صنة

)24.728()42.090(

3.2359.306ح�صة معيدي �لتاأمني من �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة يف نهاية �ل�صنة

)32.784()21.493(�أق�صاط �لتاأمني �ل�صادرة ملعيدي �لتاأمني

178.376192.783�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

تكاليف إستحواذ وثائق مؤجلة     - 8

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

2.04610.109�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

5.9166.278م�صروفات م�صتحقة خالل �ل�صنة

)14.341()5.560(�لإطفاء خالل �ل�صنة

2.4022.046�لر�صيد نهاية �ل�صنة
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

المطالبات المستحقة  - 9

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

168.161177.742�إجمايل �ملطالبات �ملدف�عة

77.22150.236�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�ص�ية يف نهاية �ل�صنة )�نظر �ي�صاح )�أ(�أدناه(

245.382227.978

)46.845()50.236(�أجمايل �ملطالبات حتت �لت�ص�ية يف بد�ية �ل�صنة

195.146181.133�إجمايل �ملطالبات �مل�صتحقة

)27.756()13.006(�لإ�صرتد�د من معيدي �لتاأمني

)14.193()15.980(ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�ص�ية بد�ية �ل�صنة )�نظر �ي�صاح )ب( �أدناه(

)28.986()41.949(

14.19315.128ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�ص�ية يف نهاية �ل�صنة

)26.821()14.793(ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات

180.353154.312�صايف �ملطالبات �مل�صتحقة

�إجمايل �ملطالبات �مل�صتحقة كما يف 31 دي�صمرب 2013م و تت�صمن �ملخ�ص�ض �ملتكبد غري �ملبلغ عنه و�لبالغة 34.992 �ألف ريال �صع�دي )2012م: 23.711 �ألف ريال  �أ( 
�صع�دي(.

ج�هريا و�ملت�قع �أن ت�صتلم جميع �ملبالغ �مل�صتحقة من معيدي �لتاأمني يف غ�ص�ن �ثني ع�صر �صهر� من تاريخ �لإبالغ. يتم �حت�صاب ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت  ب( 
�لت�ص�ية مبا يتنا�صب مع منط ت�زيع �ملخاطر ذ�ت �ل�صلة.

تعتقد �لإد�رة �أن �ل�صك�ك ح�ل حجم وت�قيت مدف�عات �ملطالبات عادة ما يتم ت�ص�ية يف غ�ص�ن عام و�حد و وفقا لذلك، ل ي�صرتط �جلدول تط�ير �ملطالبات �لتي يتعني  ج( 
�لإف�صاح عنها يف �لق��ئم �ملالية.

اإلستثمارات  - 10

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

عملي�ت الت�أمني

60.6593.131�إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل )�أنظر �إي�صاح )�أ( �أدناه( 

26.66313.685�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق )�أنظر �إي�صاح )ب( �أدناه(

عمليات �مل�صاهمني

4.84614.496�إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل )�أنظر �إي�صاح )�أ( �أدناه(

3.7193.731�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق )�أنظر �إي�صاح )ب( �أدناه(

6.9768.582�إ�صتثمار�ت متاحة للبيع )�أنظر �إي�صاح )ج( �أدناه(
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

اإلستثمارات )تتمة(  - 10
أ (  إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل

عمليات التأمين

�حلركة يف ح�صاب �إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل كما يلي:

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

3.1313.077�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

-46.591عمليات �ل�صر�ء خالل �ل�صنة

-)3.135(عمليات �لإ�صتبعاد خالل �ل�صنة

-13.974حت�يل �إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل من عمليات �مل�صاهمني

9854�لتغري يف �لقيمة �لعادلة لالإ�صتثمار�ت

60.6593.131�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة

قامت �إد�رة �ل�صركة بتح�يل �إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل من عمليات �مل�صاهمني �إلى عمليات �لتاأمني.

عمليات المساهمين

�حلركة يف ح�صاب �إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل كما يلي:

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

14.4963.891�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

4.70210.000عمليات �ل�صر�ء خالل �ل�صنة

حت�يل �إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل �إلى عمليات �لتاأمني )�أنظر �ي�صاح 10)اأ( – 
عملي�ت الت�أمني(

)13.974(-

-)6.962(عمليات �لإ�صتبعاد خالل �ل�صنة

6.584605�لتغري يف �لقيمة �لعادلة لالإ�صتثمار�ت

4.84614.496�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

اإلستثمارات )تتمة(  - 10
ب (  إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

عمليات التأمين

�حلركة يف ح�صاب �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق كما يلي:

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

13.68513.697�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

-20.000عمليات �ل�صر�ء خالل �ل�صنة

-)7.000(�مل�صتحق خالل �ل�صنة

)12()22(�طفاء خالل ر�ل�صنة 

26.66313.685�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة

عمليات المساهمين

�حلركة يف ح�صاب �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق كما يلي:

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

3.7318.722�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

)4.980(-�مل�صتحق خالل �ل�صنة

)11()12(�طفاء خالل �ل�صنة 

3.7193.731�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة

ج (  استثمارات متاحة للبيع 

عمليات المساهمين

فيما يلي �حلركة على �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع:

�لإجمايل�إ�ضتثمار�ت غري متد�ولة�إ�ضتثمار�ت متد�ولة2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

6.6591.9238.582�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة 

)2.170(-)2.170(�لتخل�ض خالل �ل�صنة )�نظر �ي�صاح ب �أدناه(

564-564�لتغري يف �لقيمة �لعادلة لالإ�صتثمار�ت

5.0531.9236.976�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

اإلستثمارات )تتمة(  - 10
ج (  استثمارات متاحة للبيع )تتمة( 

عمليات المساهمين )تتمة(

�لإجمايل�إ�ضتثمار�ت غري متد�ولة�إ�ضتثمار�ت متد�ولة2012م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

18.4621.92320.385�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

)12.325(-)12.325(�إ�صتبعاد خالل �ل�صنة )�نظر �ي�صاح ب �أدناه(

522-522�لتغري يف �لقيمة �لعادلة لالإ�صتثمار�ت

6.6591.9238.582�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة

تبلغ �لقيمة �لدفرتية لالإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع 1.923 �ألف ريال �صع�دي )2012م: 1.923 �ألف ريال �صع�دي( مت تقييمها بالقيمة �لعادلة لها و �لتي مت تقييمها على  �أ( 
�أ�صا�ض �لتكلفة و ذلك لغياب �لطريقة �لتي يتم من خاللها �ل��ص�ل قيمتها �لعادلة ب�صكل يعتمد عليه.

خالل �ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013م، �ل�صركة باعت �ل�صتثمار�ت �لتي  بتكلفة 2.000 �ألف ريال �صع�دي )2012م: 8.723 �ألف ريال �صع�دي( بقيمة 2.170 �ألف  ب( 
ريال �صع�دي )2012م: 12.325 �ألف ريال �صع�دي(  وكان �لربح �ملحقق 170 �ألف ريال �صع�دي )2012م: 3.602 �ألف ريال �صع�دي( قد مت حت�يلها من �حتياطي ��صتثمار�ت 

متاحة للبيع �لى قائمة عمليات �مل�صاهمني.

مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى  - 11

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

عملي�ت الت�أمني

2.4572.420مبالغ مدف�عة مقدمًا

8.3268.943ذمم مدينة �أخرى 

10.78311.363

عمليات �مل�صاهمني

82482ذمم مدينة �أخرى 
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

األثاث  و التجهيزات و المعدات المكتبية  - 12

�لإجمايلحا�ضب �آيل ومعد�ت�أثاث وجتهيز�ت�ضيار�ت

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعوديعمليات �لتاأمني

�لتكلفة:

595.5375.21510.811يف 1ين�ير 2013م

461529990-�إ�صافات خالل �ل�صنة 

595.9985.74411.801كما يف 31 دي�صمرب 2013م

�لإ�صتهالك �ملرت�كم:

592.7243.8566.639يف 1ين�ير 2013م

1.0519141.965-�ملحمل على �ل�صنة )�إي�صاح 22(

593.7754.7708.604كما يف 31 دي�صمرب 2013م

�صايف �لقيمة �لدفرتية

2.2239743.197-يف 31 دي�صمرب 2013م

2.8131.3594.172-يف 31 دي�صمرب 2012م

إحتياطي عجز األقساط  - 13
كما يف 31 دي�صمرب 2013م، �أن�صاأت �ل�صركة خم�ص�ض مببلغ 5.833 �ألف ريال �صع�دي )2012م: 221 �ألف ريال �صع�دي( فيما يتعلق بعجز �لأق�صاط للمركبات، طبي، حر�ئق، 
�لهند�صة و �حل��دث �لعامة لفئات �لأعمال. �أن�صاأت �ل�صركة هذه �ملخ�ص�صات على �أ�صا�ض �فرت��ض �أن �أق�صاط �لتاأمني لهذه �لفئات لن تك�ن كافية لت�فري �ملطالبات �ملت�قعة 

و�مل�صروفات �لأخرى ذ�ت �ل�صلة �لعائدة �إلى فرت�ت متبقية من �ل�صيا�صات �ملعم�ل بها يف تاريخ �ملركز �ملايل. 

�حلركة يف خم�ص�ض عجز �لأق�صاط كما يلي:

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

22163�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

5.612158�ملك�ن خالل �ل�صنة

5.833221�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

دخل عموالت غير مكتسبة  - 14

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

1.1741.182�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

3.3705.142�لعم�لت �مل�صتلمة خالل �ل�صنة 

)5.150()3.628(�لعم�لت �ملكت�صبة خالل �ل�صنة

9161.174�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة

مبالغ مستحقة الدفع و مطلوبات أخرى  - 15

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

عملي�ت الت�أمني

8.1392.383مبالغ م�صتحقة �لدفع

6.1878.722مطل�بات �أخرى

14.32611.105

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

عمليات �مل�صاهمني

844835مبالغ م�صتحقة �لدفع

886771مطل�بات �أخرى

1.7301.606

وديعة نظامية  - 16

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

10.88610.771وديعة نظ�مية

وفقًا ملتطلبات نظام �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية �ودعت �ل�صركة مبلغ 10 ملي�ن ريال �صع�دي متثل ن�صبة 10٪ من ر�أ�صمالها �ملدف�ع لدى بنك عينته م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي 
�ل�صع�دي. �إن عائد �إ�صتثمار �ل�ديعة خالل �ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013م بلغ 115 �ألف ريال �صع�دي )2012م: 128 �ألف ريال �صع�دي(.كما �متت �ل�صركة قيد �لإلتز�م 
�ملرتتب عليها مل�ؤ�ص�صة �لنقد بالعائد من تلك �ل�ديعة. �إن �ل�صركة ل ت�صتحق �أي  ع��ئد من هذه �ل�ديعة. �إن هذه �ل�ديعة �لنظامية غري قابلة لل�صحب بدون م��فقة من م�ؤ�ص�صة 

�لنقد �لعربي �ل�صع�دي.
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إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

رأس المال  - 17
يتك�ن ر�أ�صمال �ل�صركة من 100 ملي�ن ريال �صع�دي مق�صمة �لى 10 ماليني �صهم قيمة كل منها 10 ريال �صع�دي. كما يف 31 دي�صمرب 2013م �كتتب �مل�صاهم�ن �مل�ؤ�ص�ص�ن لل�صركة 
يف �صتة ماليني �صهم بقيمة ��صمية 10 ريال �صع�دي لكل �صهم و�لتي متثل 30٪ من ر�أ�صمال �ل�صركة �صددت بالكامل. وقد مت �صد�د قيمة �لأ�صهم �ملتبقية ومقد�رها �صبعة ماليني 

�صهم بقيمة ��صمية 10 ريال �صع�دي لكل �صهم، متثل 70٪ من �أ�صهم �ل�صركة، عن طريق �لكتتاب �لعام. 

اإلحتياطي النظامي  - 18
وفقًا ملتطلبات نظام �لتاأمني �ل�صع�دي �ل�صادر عن م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي يجب على �ل�صركة جتنيب 20٪ من دخل �مل�صاهمني لتك�ين �حتياطي نظامي حتى يبلغ هذ� 

�لحتياطي ن�صبة 100٪ من ر�أ�ض �ملال �ملدف�ع. مل يتم حت�يل �أية مبالغ �إلى �ملخ�ص�ض خالل �ل�صنة نظرً� ل�ج�د خ�صائر مرت�كمة.

المتطلبات التنظيمية  - 19
كما ه� متطلب من قبل �نظمة �لتامني يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية )�ملادة 66 من �لالئحة �لتنفيذية �ل�صارة من م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي( ينبغي على �ل�صركة �لحتفاظ 

باحلد �لدنى من هام�ض �ملالءة بالإلتز�مات يعادل على �حلد �لدنى ملتطلبات ر��ض �ملال، هام�ض �ق�صاط �ملالءة بالإلتز�مات �و هام�ض �ملالءة باملطالبات. 

كما يف 31 دي�صمرب 2013، م�صت�ى �ملالءة بالإلتز�مات �قل من �حلد �لدنى من هام�ض م�صت�ى �ملالءة بالإلتز�مات �ملطل�ب يف نطاق �ملادة �ملذك�رة �عالة من �لالئحة �لتنفيذية. 
�ل�صركة ب�صدد تقدمي خطة عمل مل�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي لتحقيق هام�ض �ملالءة بالإلتز�مات. جمل�ض �لإد�رة و�ثق من �أن خطة �لعمل �صيتم �أخذها بعني �لإعتبار من قبل 

م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي 

الزكاة  - 20

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ملحمل لل�ضنة

6001.323خم�ص�ض �ل�صنة �حلالية

477-خم�ص�ض من �صن��ت �صابقة

6001.800�ملحمل لل�صنة

مت �حت�صاب خم�ص�ض �ل�صنة �حلالية كما يلي :

2013م
�ألف ريال �ضعودي

2012م
�ألف ريال �ضعودي

67.29580.252حق�ق �مل�صـاهمني

34.21128.404ر�صيد خم�ص�ض مدور وتعديالت 

)59.182()34.491(�صايف �لقيمة �لدفرتية للم�ج�د�ت ط�يلة �لأجل

2.0531.659�إحتياطي ��صتثمار�ت متاحة للبيع

69.06851.134

1.792)45.068()�خل�صارة( / �لربح �ملعدل لل�صنة

24.00052.926�ل�عاء �لزك�ي

�لفروقات بني �لنتائج �ملالية و�لزك�ية ب�صفة رئي�صية لبع�ض �لتعديالت وفقًا لالأنظمة ذ�ت �لعالقة.
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إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

الزكاة )تتمة(  - 20
حركة �ملخ�ص�ض خالل �ل�صنة: 

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

2.7562.211يف بد�ية �ل�صنة 

6001.800�ملك�ن خالل �ل�صنة 

)1.255()1.182(�ملدف�ع خالل �ل�صنة

2.1742.756يف نهاية �ل�صنة

�ل��صع �لزك�ي:

قدمت �ل�صركة �لإقر�ر �لزك�ي عن �لفرتة �لأولى من 16 م�يو 2007م حتى 31 دي�صمرب 2008م و ل�صن��ت 31 دي�صمرب 2009م �لى  2011م وح�صلت على �ل�صهادة �ملقيدة.

قامت م�صلحة �لزكاة و�لدخل باملطالبة بزكاة �إ�صافية للفرتة من 16 م�يو 2007م �لى 31 دي�صمرب 2008م مببلغ 619 �ألف ريال �صع�دي. �إعرت�صت �ل�صركة على هذه �ملطالبة 
وتعتقد �لإد�رة �أن نتيجة �لإعرت��ض �صتك�ن يف �صالح �ل�صركة. تقييم �لزكاة لل�صن��ت 31 دي�صمرب 2009م �لى 2011م مل ينتهي بعد. خالل �ل�صنة ��صدرت م�صلحة �لزكاة و�لدخل 
تقييم د�خلي ل�صنة 2011م ،�ل�صتثمار�ت �لغري م�صم�حة و�ل�د�ئع �لنظامية بزكاة �إ�صافية بقيمة 1.376 �ألف ريال �صع�دي. �إعرت�صت �ل�صركة وتعتقد �أن نتيجة �لإعرت��ض �صتك�ن 

يف �صالح �ل�صركة. قدم �لإقر�ر �لزك�ي عن عام 2012م �إلى �مل�صلحة و بانتظار مر�جعته.
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معامالت مع جهات ذات عالقة و األرصدة  - 21
فيما يلي �ملعامالت �لرئي�صية �لتي متت مع �جلهات ذ�ت �لعالقة خالل �ل�صنة:

مبلغ �ملعاملة

31 دي�ضمرب 2012م31 دي�ضمرب 2013م
�لر�ضيد يف 31  

 دي�ضمرب 2013م 
�لر�ضيد يف 31 
دي�ضمرب 2012م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعوديطبيعة �ملعاملة�لطرف ذي �لعالقة

اأ( عمليــ�ت  الت�أمني

�مل�صاهم�ن �لرئي�صي�ن

م�صاريف �إد�رية وعم�مية تدفع �ل�صركة �لإ�صالمية �لعربية للتاأمني
مبا�صرة نيابة عن �ل�صركة

--6.7596.759

�أطر�ف ذ�ت عالقة مل�ظفي �لإد�رة �لعليا

100.30085.38917.5636.797وثائق تاأمني مكتتبة�صركة تاأجري

223194133114وثائق تاأمني مكتتبةرئي�ض  جمل�ض �لإد�رة

5334643823وثائق تاأمني مكتتبة�صركة ر�صد �لعاملية

-16-197وثائق تاأمني مكتتبةم�ؤ�ص�صة �لتكن�ل�جيا

)20()20(18-وثائق تاأمني مكتتبة�لأول للخدمات �ملالية

6159369-وثائق تاأمني مكتتبة�صركة �ل�صعر

2071768881.251مز�يا ط�يلة �لأجلم�ظفي �لإد�رة �لعليا

2.7242.96033622مز�يا ق�صرية �لأجل

ب( �مل�صاهم�ن �لرئي�صي�ن   

جمع نيابة عن �مل�صاهم �مل�ؤ�ص�ض �ل�صركة �لإ�صالمية �لعربية للتاأمني
/ �ل�صركة

-)2.009(-)2.026(

--55123مكافاآت�أع�صاء جمل�ض �لإد�رة

--16216مكافاآت�أع�صاء جلان

ج(  تعتمد �لأ�صعار و�صروط �ملعامالت مع �جلهات ذ�ت �لعالقة من قبل �إد�رة �ل�صركة. بالإ�صافة �إلى �لإف�صاحات �ملبينة يف �إي�صاح 2 )د( و 5 عن �أر�صدة نهاية �ل�صنة للمعامالت 
�لتي متت مع �جلهـات ذ�ت �لعالقة يف قائمة �ملركز �ملايل.
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إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

مصاريف عمومية وإدارية  - 22

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

عملي�ت الت�أمني

23.88223.010تكاليف م�ظفـني

3.3903.553�إيجار مكاتب

1.9321.079تقنية معلوم�ت

1.0155.358خم�ص�ض دي�ن م�صك�ك يف حت�صيلها لأق�صاط تاأمني مدينة )�أنظر �إي�صاح 5(

4721.062خم�ص�ض ذمم مدينة ملعيدي �لتاأمني )�أنظر �إي�صاح 6(

1.9652.581�لإ�صتهالك )�أنظر �إي�صاح 12(

319738هاتف

611351طباعة وقرطا�صية

414344��صرت�كات �صن�ية

208208مياه وكهرباء

2.0213.698اأخرى

36.22941.982

عمليات �مل�صاهمني

55123مكافاأت �أع�صاء جمل�ض �لإد�رة )�أنظر �لإي�صاح �أدناه(

81128بدل ح�ص�ر جل�صات جمل�ض �لإد�رة )�أنظر �لإي�صاح �أدناه(

16214�أتعاب جلان )�أنظر �لإي�صاح �أدناه(

152465

يتم دفع مكافاأت �أع�صاء جمل�ض �لإد�رة وفقًا لق��نني �ل�صركة. �أ( 

�أج�ر ح�ص�ر متثل بدل ح�ص�ر �إجتماعات جمل�ض �لإد�رة و �إجتماعات �للجان. ب( 

�أتعاب �للجان متثل �أتعاب ح�ص�ر �إجتماعات �للجان  لغري �أع�صاء جمل�ض �لإد�رة و بع�ض م�صاريف �للجان. ج( 

الخسارة للسهم  - 23
يتم �إحت�صاب خ�صارة �ل�صهم لل�صنة بتق�صيم �صايف خ�صائر �ل�صنة على �ملت��صط �ملرجح لعدد �لأ�صهم �مل�صدرة و �لقائمة )10.000 �ألف �صهم( كما يف 31 دي�صمرب 2013م )31 

دي�صمرب 2012م: 10.000 �ألف �صهم(. �أ�صا�ض ربح �ل�صهم �ملخفف غري مطبقة يف �ل�صركة.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

معلومات قطاعية   - 24
متت جميع عمليات �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية. لأغر��ض �إد�رية ،متت �لإ�صارة �إلى قطاعني هما �لأهم يف جميع �لقطاعات. �إن �ملعل�مات �لقطاعية ل تت�صمن �مل�صروفات 

�لإد�رية و �لعم�مية. 

م�ج�د�ت �لقطاع ل حتت�ي على �لنقد وما يف حكمه، �أق�صاط �لتاأمني، �لأر�صدة �ملدينة �لأخرى و�لأثاث،�لتجهيز�ت و �ملعد�ت �ملكتبية.

�إن مطل�بات �لقطاع ل حتت�ي على �لذمم �لد�ئنة ملعيدي �لتاأمني، �لذمم �لد�ئنة �لأخرى و�لأر�صدة �مل�صتحقة �إلى عمليات �مل�صاهمني.

مت�صيًا مع �صيا�صة �لتقارير �لد�خلية ل�صركة، فاإن �ملعل�مات �لقطاعية متت �مل��فقه عليها من قبل �إد�رة مع ما يتفق مع ن�صاطات �ل�صركة. تظهر �لأ�ص�ل و �ملطل�بات كما ه� مبني 
�دناه:

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013م
طبي

�ألف ريال �ضعودي
مركبات

�ألف ريال �ضعودي
�أخرى

�ألف ريال �ضعودي
�إجمايل

�ألف ريال �ضعودي

25.558175.85516.886218.299�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)12.016()11.654()78()284(ناق�صًا: �أق�صاط �إعادة �لتاأمني �ل�صادرة

)3.406()794()2.222()390(ناق�صًا: فائ�ض خ�صارة �لأق�صاط

24.884173.5554.438202.877�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)24.501(431)21.271()3.661(�لتغري�ت يف �صايف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

21.223152.2844.869178.376�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

103.6183.628-�لعم�لت �ملكت�صبة من عمليات �إعادة �لتاأمني

21.223152.2948.487182.004�صايف �لإير�د�ت

27.651135.5614.949168.161�إجمايل �ملطالبات �ملدف�عة

)13.006()1.896(-)11.110(ناق�صًا: ح�صة معيدي �لتاأمني

16.541135.5613.053155.155�صايف �ملطالبات �ملدف�عة 

25.198)155(2.73322.620�لتغري�ت يف �صايف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

19.274158.1812.898180.353�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

2.4772.3308055.612خم�ص�ض عجز �لأق�صاط

1.2403.2131.1075.560تكاليف ��صتح��ذ وثائق

1.9372.5081804.625م�صاريف ت�صغيلية �أخرى

24.928166.2324.990196.150�صايف �لتكاليف و �مل�صاريف

)14.146(3.497)13.938()3.705(�ص�يف نت�ئج عملي�ت الت�أمني

)36.229(م�صاريف غري م�زعة

399�إير�د�ت �أخرى غري م�زعة

1.349�إير�د�ت ��صتثمار�ت 

)48.627(�لعجز من عمليات �لتاأمني
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

معلومات قطاعية )تتمة(  - 24

طبي
�ألف ريال �ضعودي

مركبات
�ألف ريال �ضعودي

�أخرى
�ألف ريال �ضعودي

�إجمايل
�ألف ريال �ضعودي

كما يف 31 دي�صمرب 2013م 

موجودات عملي�ت الت�أمني

373.1983.235-ح�صة معيدي �لتاأمني يف �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

88192114.17815.980ح�صة معيدي �لتاأمني يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

4541.6702782.402تكاليف ��صتح��ذ وثائق م�ؤجلة

197.850---م�ج�د�ت غري م�زعة

219.467�إجمايل م�ج�د�ت عمليات �لتاأمني

مطل�بات و فائ�ض عمليات �لتاأمني

11.47483.6454.61399.732�أق�صاط تاأمني غري مكت�صبة

10.46247.07119.68877.221مطالبات حتت �لت�ص�ية

8908916-دخل عم�لت غري مكت�صبة

2.6352.3308685.833خم�ص�ض عجز �لأق�صاط

35.765---مطل�بات غري م�زعة و�لفائ�ض

219.467�إجمايل مطل�بات وفائ�ض عمليات �لتاأمني
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

معلومات قطاعية )تتمة(  - 24

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012م
طبي

�ألف ريال �ضعودي
مركبات

�ألف ريال �ضعودي
�أخرى

�ألف ريال �ضعودي
�إجمايل

�ألف ريال �ضعودي

35.473153.60815.177204.258�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)25.070()11.042(-)14.028(ناق�صًا: �أق�صاط �إعادة �لتاأمني �ل�صادرة

)2.962()939()2.023(-ناق�صًا: فائ�ض خ�صارة �لأق�صاط

21.445151.5853.196176.226�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

16.557)289(8.2148.632�لتغري�ت يف �صايف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

29.659160.2172.907192.783�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

3.0045.150-2.146�لعم�لت �ملكت�صبة من عمليات �إعادة �لتاأمني

31.805160.2175.911197.933�صايف �لإير�د�ت

53.408122.4301.904177.742�إجمايل �ملطالبات �ملدف�عة

)27.756()984()57()26.715(ناق�صًا: ح�صة معيدي �لتاأمني

26.693122.373920149.986�صايف �ملطالبات �ملدف�عة

4.4391.5534.326)1.666(�لتغري�ت يف �صايف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

25.027126.8122.473154.312�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

158--158خم�ص�ض عجز �لأق�صاط

2.56710.96281214.341تكاليف ��صتح��ذ وثائق

2.7951.5243114.630م�صاريف ت�صغيلية �أخرى

30.547139.2983.596173.441�صايف �لتكاليف و �مل�صاريف

1.25820.9192.31524.492�صايف نتائج �أعمال �لتاأمني

)41.982(م�صاريف غري م�زعة

210�إير�د�ت �أخرى غري م�زعة

1.258�إير�د�ت �إ�صتثمار�ت 

)16.022(�لعجز من عمليات �لتاأمني
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

معلومات قطاعية )تتمة(  - 24

طبي
�ألف ريال �ضعودي

مركبات
�ألف ريال �ضعودي

�أخرى
�ألف ريال �ضعودي

�إجمايل
�ألف ريال �ضعودي

كما يف 31 دي�صمرب 2012م 

موجودات عملي�ت الت�أمني

4.3649.306-4.942ح�صة معيدي �لتاأمني يف �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

7.34414.193-6.849ح�صة معيدي �لتاأمني يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

6581.0603282.046تكاليف ��صتح��ذ وثائق م�ؤجلة

143.714---م�ج�د�ت غري م�زعة

169.259�إجمايل م�ج�د�ت عمليات �لتاأمني

مطل�بات عمليات �لتاأمني

12.75562.3366.21181.302�أق�صاط تاأمني غري مكت�صبة

13.69723.53213.00750.236مطالبات حتت �لت�ص�ية

1.1741.174--دخل عم�لت غري مكت�صبة

63221-158خم�ص�ض عجز �لأق�صاط

36.326---مطل�بات غري م�زعة و�لفائ�ض

169.259�إجمايل مطل�بات وفائ�ض عمليات �لتاأمني

إرتباطات رأسمالية  - 25
كما يف 31 دي�صمرب 2013م، كان لدى �ل�صركة �رتباطات ر�أ�صمالية مببلغ ل�صيء )31 دي�صمرب 2012م: 0.5 ملي�ن ريال �صع�دي(.

اإللتزامات الطارئة  - 26
�أ�صدر �أحد �لبن�ك �لذي تتعامل معه �ل�صركة �صمانات جلهات غري حك�مية مببلغ 0.8 ملي�ن ريال �صع�دي فيما يتعلق بالتاأمني على �ملركبات )31 دي�صمرب 2012م: مبلغ.0.8 

ملي�ن ريال �صع�دي(.

إدارة المخاطر  - 27
�ملخاطر متاأ�صلة يف ن�صاطات �ل�صركة ولكن  تد�ر عن طريق عمليات �لتحديد �مل�صتمرة و �لقيا�ض  و�لهدف حتديد �خلطر و�ل�صيطرة. عمليات �إد�رة �ملخاطر تك�ن �أ�صعب يف 
�إ�صتمر�رية �ل�صركة يف �لربح علمًا باأن �أي �صخ�ض يف �ل�صركة يدرك مدى �خلطر ومدى حتمله للم�ص�ؤلية. �صيا�صة �ل�صركة تر�صد �خلطر من خالل عمليات �لتخطيط �لإ�صرت�تيجية 

.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

إدارة المخاطر )تتمة(  - 27
هيكلة مخاطر اإلدارة

مجلس اإلدارة

جمل�ض �لإد�رة م�ص�ؤول عن نظرية خماطر �لإد�رة لإعتماد مبادئ و�إ�صرت�تيجيات خماطر �لإد�رة .

لجنة المراجعة

جلنة �ملر�جعة تعني من قبل جمل�ض �لإد�رة. جلنة �ملر�جعة ت�صاعد جمل�ض �لإد�رة فيما يتعلق بتنفيذ ج�دة ونز�هة �لتقارير �ملالية وخماطر �لإد�رة من خالل مر�جعة �حل�صابات 
لتح�صني �لرقابة �لد�خلية يف �ل�صركة.

فيما يلي ملخ�ض باملخاطر �لتي ت��جهها �ل�صركة و�لطريقة �لتي يتم بها تقليل تلك �ملخاطر ب���صطة �لإد�رة:

مخاطر التأمين

�ن �ملخاطر �لناجتة عن عقد �لتاأمني متثل خماطر وق�ع حادث ما م�ؤمن عليه مع عدم �لتاأكد من حجم وزمن �ملطالبة �لناجتة عن ذلك �حلادث. تتمثل �ملخاطر �لرئي�صية �لتي 
ت��جهها �ل�صركة مب�جب هذه �لعق�د يف �ملطالبات و�ملز�يا �لفعلية �ملدف�عة �لتي تزيد عن �لقيمة �لدفرتية ملطل�بات �لتاأمني. ويتاأثر ذلك بتكر�ر وحجم �ملطالبات و�ملز�يا �لفعلية 

�ملدف�عة �كرث من تلك �ملقدرة �أ�صاًل و�لتط�ر�ت �لالحقة للمطالبات ط�يلة �لأجل. وبالتايل فاإن �لهدف من �ل�صركة ه� �صمان �أن تت�فر م��رد كافية لتغطية �ملطالبات.

تتح�صن تغري�ت �ملخاطر وذلك بت�زيع خماطر �خل�صائر على حمفظة كربى من عق�د �لتاأمني حيث �أن �ملحافظ �لأكرث تن�عًا �صتك�ن �قل تاأثرً� بالتغيري يف �أي جزء من �ملحفظة 
وبالنتائج غري �ملت�قعة. كذلك تتح�صن تغري�ت �ملخاطر عن طريق �لأختيار و�لتطبيق �حلذر لإ�صرت�تيجية �لتاأمني و�لتعليمات �ملتعلقة بها وباإ�صتخد�م ترتيبات �إعادة �لتاأمني.

يتم �إ�صناد جزء كبري من عمليات �إعادة �لتاأمني على �أ�صا�ض ن�صبي مع �لحتفاظ بن�صب تختلف باإختالف فئات �لتاأمني. تقدر �ملبالغ �لقابلة لالإ�صرتد�د من معيدي �لتاأمني بنف�ض 
�لطريقة �لتي يتم بها تقدير �لإفرت��صات �مل�صتخدمة يف �لتحقق من مز�يا عق�د �لتاأمني �ملعنية، وتعر�ض يف قائمة �ملركز �ملايل كم�ج�د�ت عمليات تاأمني.

بالرغم من وج�د ترتيبات �إعادة تاأمني لدى �ل�صركة ، فاإنها غري معفاة من �إلتز�ماتها �ملبا�صرة جتاه حملة �لعق�د، وبالتايل فاإنها تتعر�ض ملخاطر �لإئتمان ب�صاأن عمليات �إعادة 
�لتاأمني �ل�صادرة وذلك بقدر عدم متكن �أي من معيدي �لتاأمني من �ل�فاء باإلتز�ماته مب�جب ترتيبات �إعادة �لتاأمني.

مطل�بات تع�ي�صات �لتاأمني ح�صا�صة ملختلف �لإفرت��صات و قد مت �لتن�يه عنها يف �إي�صاح 2)و(.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

إدارة المخاطر )تتمة(  - 27
تكرار و مبالغ المطالبات

ميكن �أن يتاأثر تكر�ر ومبالغ �ملطالبات من قبل �لعديد من �لع��مل مثل �لفي�صانات �لبيئية و�لقت�صادية، ��صطر�ب ج�ي وتركيز �ملخاطر �لخ. تق�م �ل�صركة ب�صكل رئي�صي بتغطية 
خماطر �إكتتاب خماطر �ملركبات �لطبية. تعترب هذه �لعمليات كعق�د تاأمني ق�صرية �لأجل لأنه يتم يف �لعادة �لإبالغ عن و �صد�د �ملطالبات خالل �صنة و�حدة من وق�ع �حلادث 

�مل�ؤمن عليه. و هذ� من �صاأنه �أن ي�صاعد ي �لتقليل من خماطر �لتاأمني.

التركز الجغرافي للمخاطر

تعر�ض �ل�صركة �ملخاطر �لناجتة عن عق�د �لتاأمني مرتكزة يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية.

�ل�صركة تر�قب تركيز �ملخاطر بالدرجة �لأولى من قبل فئة من �لأعمال. �لرتكيز �لرئي�صي يكمن يف �ملركبات و �لفئة �لطبية من �لأعمال.

��صتعر��ض �كت��ري م�صتقل من �ملطالبات و�ملطالبات �لحتياطيات

ملزيد من تقليل خماطر �لتاأمني، �ل�صركة ت�صتخدم خبري �كت��ري م�صتقل يق�م مبر�جعة دورية ملطالبات و ت�قعات �ل�صركة وكذلك �لتحقق من م�قف �إغالق �إحتياطي �ملطالبات 
ب�ص�رة كافية.

االفتراضات الرئيسية

�لفرت��ض �لأ�صا�صي للتقدير�ت وه� تقدير ن�صبة �خل�صارة يف �لنهاية لل�صركة. مت حتديد �خل�صارة �لنهائية با�صتخد�م �لأ�صاليب �لكت��رية بالقدر �ملعم�ل بها.

الحساسية  

�لت�ص�ية(  مطالبات حتت  �ملطالبات حتت  من  �لتاأمني  معيدي  ناق�صًا ح�صة  �لت�ص�ية  �ملطالبات حتت  )�إجمايل  �لتاأمني  عقد  �ملطالبات مب�جب  مطل�بات  �أن  �ل�صركة  تعتقد 
�لت�ص�ية يف نهاية �ل�صنة و هي مالئمة. لكن هذه �ملبالغ لي�صت معينة، وميكن �أن تختلف �ملدف�عات �لفعلية من مطل�بات �ملطالبات يف �لق��ئم �ملالية. مطل�بات مطالبات �لتاأمني 
لها ح�صا�صية لإفرت��صات خمتلفة. و ت�ؤدي ح�صا�صية خ�صارة �ل�صنة قبل �لزكاة �إلى تغيري يف �ملطل�بات �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها و�ملطالبة على �أ�صا�ض زيادة / نق�صان 10٪ من 

�لحتياطي يف �ملطالبة �ملعلقة وزيادة / �إنخفا�ض قدره 15٪ يف �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها �أدناه لكل قطاع �لأعمال. 
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

إدارة المخاطر )تتمة(  - 27
الحساسية )تتمة(  

2013م
�ألف ريال �ضعودي

2012م
�ألف ريال �ضعودي

�ضايف �ملطالبات حتت �لت�ضوية ملعيدي �لتاأمني
تاأثري �لزيادة بن�ضبة 

% 10
تاأثري �لنق�س بن�ضبة 

% 10
تاأثري �لزيادة بن�ضبة 

% 10
تاأثري �لنق�س بن�ضبة 

% 10

1.120)1.120(888)888(مركبات 

195)195(355)355(طبي

509)509(436)436(اأخرى

)1.679(1.679)1.824(1.824

2013م
�ألف ريال �ضعودي

2013م
�ألف ريال �ضعودي

�ملتكبدة غري �ملبلغ عنها
تاأثري �لزيادة بن�ضبة 

% 15
تاأثري �لنق�س بن�ضبة 15 %

تاأثري �لزيادة بن�ضبة 
% 15

تاأثري �لنق�س بن�ضبة 
% 15

1.849)1.849(3.791)3.866(مركبات

736)736(905)905(طبي

87)87(68)68(اأخرى

)4.839(4.764)2.672(2.672
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

إدارة المخاطر )تتمة(  - 27
مخاطر إعادة التأمين  

على غر�ر �صركات �لتاأمني �لأخرى ولتقليل �ملخاطر �ملالية �لتي قد تن�صاأ عن مطالبات �لتاأمني �لكبرية، تق�م �ل�صركة خالل دورة �أعمالها �لعادية باإبر�م �تفاقيات مع �أطر�ف 
�أخرى لأغر��ض �إعادة �لتاأمني.

ولتقليل تعر�صها خل�صائر كبرية نتيجة �إفال�ض �صركات �إعادة �لتاأمني، تق�م �ل�صركة بتقييم �ل��صع �ملايل ملعيدي �لتاأمني ومتابعة تركز خماطر �لإئتمان �لتي قد تن�صاأ يف مناطق 
جغر�فية مت�صابهه و�لن�صاطات �أو �لظروف �لقت�صادية ملعيدي �لتاأمني. مت �إختيار معيدي �لتاأمني وفق �ملعايري و�لتعليمات �ملحددة من قبل �إد�رة �ل�صركة وتتلخ�ض هذه �ملعايري 

يف �لآتي:

�حلد �لأدنى لت�صنيف �لإئتمان �ملقب�ل و�ملحدد من قبل وكالت �لت�صنيف �لعاملية �ملعرتف بها مثل )“�صتاندرد �آند ب�رز”( يجب �أن ل يقل عن )ب ب ب(. �أ( 

�صمعة �صركات �إعادة �لتاأمني. ب( 

عالقة �لعمل �حلالية و�ل�صابقة مع معيدي �لتاأمني. ج( 

وي�صتثنى من هذه �لقاعدة �ل�صركات �ملحلية �لتي ل حتمل مثل هذ� �لت�صنيف �لإئتماين ، و�لتي تقت�صر على �ل�صركات �مل�صجلة و�ملعتمدة من قبل �جلهات �ملعنية �مل�صئ�لة عن 
قائمة  ينطبق ذلك، ومطابقة ذلك مع  �لتاريخي، حيثما  و�لأد�ء  و�لفنية  �لإد�رية  �ملالية و�خلرب�ت  للق�ة  تف�صيلية  باإجر�ء مر�جعة  �ل�صركة  تق�م   ، �إلى ذلك  �إ�صافة  �لتاأمني. 

�ملتطلبات �ملحددة �صلفا من قبل �إد�رة �ل�صركة قبل �مل��فقة على تبادل عمليات �إعادة �لتاأمني.

�إن �إتفاقيات �إعادة �لتاأمني �ل�صادرة ل تعفى �ل�صركة من �إلتز�ماتها جتاه �مل�ؤمن لهم، وبالتايل تبقى �ل�صركة م�صئ�لة عن جزء من �ملطالبات حتت �لت�ص�ية �ملعاد �لتاأمني عنها 
بالقدر �لذي مل ي�ف به معيدي �لتاأمني باإلتز�ماتهم مب�جب �إتفاقيات �إعادة �لتاأمني. 

المخاطر المتعلقة بالنظام

تهتم �جلهات �لرقابية بالدرجة �لأ�صا�صية بحماية حق�ق حملة �لب��ل�ض ومر�قبتها لتتاأكد من �أن �ل�صركة تدير �لأم�ر ب�ص�رة مر�صية مبا يحقق م�صاحلهم. ويف نف�ض �ل�قت تهتم 
�جلهات �لرقابية �أي�صا بالتاأكد من �أحتفاظ �ل�صركة مبركز مالئة كايف ملقابلة �ملطل�بات غري �ملت�قعة.

�إن عمليات �ل�صركة تخ�صع للمتطلبات �لنظامية يف �ملناطق �لتي تعمل فيها �ل�صركة. ومثل هذه �لأنظمة ل تتطلب فقط �مل��فقة على �أن�صطة �ل�صركة ومر�قبتها بل �أنها تفر�ض عليها 
بع�ض �لقي�د �لنظامية )مثل كفاية ر�أ�ض �ملال( لتقليل �إع�صار �صركات �لتاأمني وت�قفها عن �صد�د �ملطل�بات غري �ملت�قعة حال ن�ص�ء هذه �ملطل�بات.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية( إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

31 ديسمبر 2013م

إدارة المخاطر )تتمة(  - 27
مخاطر إدارة رأس المال

مت حتديد متطلبات ر�أ�ض �ملال ب���صطة م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي. هذه �ملتطلبات حتدد هام�ض �ملالءة �ملطل�ب �حلفاظ عليه. قامت �ل�صركة ب��صع �أهد�فها للحفاظ على 
ن�صبة كفاية عالية لر�أ�صمالها من �أجل دعم �أهد�فها وتعظيم حق�ق �مل�صاهمني.

تدير �ل�صركة متطلبات ر�أ�صمالها عن طريق تقييم �لفروق بني م�صت�يات ر�أ�ض �ملال �ملعلنة و�ملطل�بة على �أ�صا�ض منتظم. �لتعديالت على م�صت�يات ر�أ�ض �ملال �حلالية تتم يف �ص�ء 
�لتغري�ت يف ظروف �ل�ص�ق وخ�صائ�ض خماطر �أن�صطة �ل�صركة. للحفاظ �أو تعديل هيكل ر�أ�ض �ملال فاإن �ل�صركة تق�م بتعديل ت�زيعات �لأرباح �ملدف�عة للم�صاهمني �أو �إ�صد�ر 

ح�ص�ض جديدة عند �حلاجة يف �مل�صتقبل.

فيما يلي �حلد �لأدنى لأ�صا�ض ر�أ�ض �ملال �لقان�ين:

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

100.000100.000�حلد �لأدنى لأ�صا�ض ر�أ�ض �ملال �لقان�ين 

كما يف 31 دي�صمرب 2013م كان ر�أ�ض مال �ل�صركة �أقل من ر�أ�ض �ملال �لقان�ين �ملطل�ب. وقد مت �إبالغ �مل�ؤ�ص�صة بالأمر. )�نظر �لي�صاح رقم 19(

المخاطر المالية

�لأدو�ت �ملالية �لرئي�صية لل�صركة هي �مل�صتحقات �لنا�صئة عن وثائق �لتاأمني، �مل�صتحق من �أطر�ف ذ�ت عالقة، �لنقد وما يف حكمه، ود�ئع لأجل، �لإ�صتثمار�ت، �أر�صدة مدينة 
�أخرى، �ملطالبات حتت �لت�ص�ية و مطالبات حملة �ل�ثائق، ذمم د�ئنة ملعيدي �لتاأمني، وبع�ض �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لأخرى. �ملخاطر �لرئي�صية �لنا�صئة من �لأدو�ت �ملالية لل�صركة 
هي خماطر �ل�ص�ق، خماطر �أ�صعار �لعم�لت، خماطر �لعمالت �لأجنبية، خماطر �لئتمان وخماطر �ل�صي�لة. جمل�ض �لإد�رة �إ�صتعر�ض و و�فق على �ل�صيا�صات �ملتبعة لإد�رة كل 

من هذه �ملخاطر وفيما يلي ملخ�ض لها.

مخاطر السوق

تتمثل خماطر �ل�ص�ق يف �ملخاطر �لناجتة عن تذبذب قيمة �أد�ة مالية ما نتيجة للتقلبات يف �أ�صعار �ل�ص�ق �ص��ء كانت هذه �لتغري�ت ناجتة عن ع��مل خا�صة بهذه �ل�رقة �ملالية 
�أو باجلهة �مل�صدرة لها �أو باأية ع��مل �أخرى م�ؤثرة يف كافة �لأور�ق �ملالية �ملتد�ولة بال�ص�ق.

تتعر�ض �ل�صركة ملخاطر �ل�ص�ق بالن�صبة لإ�صتثمار�تها. حتد �ل�صركة من خماطر �ل�ص�ق من خالل �لإحتفاظ مبحفظة متن�عة من �لأور�ق �ملالية و�ملر�قبة �مل�صتمرة للتط�ر�ت 
يف �ص�ق �لأ�صهم و�ل�صند�ت. كما تق�م �ل�صركة مبر�قبة �لع��مل �لرئي�صية �لتي ت�ؤثر يف �لتغري�ت يف �ص�ق �لأ�صهم و�ل�صند�ت مبا يف ذلك �لقيام بتحليل �لأد�ء �لت�صغيلي و�ملايل 
�ألف ريال   3.033 �أن ي�ؤثر على قائمة عمليات �لتاأمني و�لفائ�ض �ملرت�كم بقيمة  5٪ يف �صايف قيمة �أ�ص�ل هذه �ل�صناديق ميكن  �أ  لل�صركات �مل�صتثمر فيها. زيادة / )نق�ض( 

�صع�دي)2012م: 156 �ألف ريال �صع�دي( وقائمة عمليات �مل�صاهمني بقيمة 242 �ألف ريال �صع�دي )2012م: 724 �ألف ريال �صع�دي(.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

إدارة المخاطر )تتمة(  - 27
مخاطر أسعار العموالت

�إ�صتثمار�ت �ل�صركة  �أو �لقيمة �لعادلة لهذه �لأدو�ت �ملالية .�إن  �أ�صعار �لعمالت من �حتمالية �لتغري يف ��صعار �لعمالت و �لتي ت�ؤثر تبعا على �لربحية �مل�صتقبلية  تنتج خماطر 
�ملحتفظ بها حتى �لإ�صتحقاق و �ل�د�ئع لأجل معر�صة ملثل هذه �لأخطار.

تخ�صع �ل�صركة ملعدل ثابت لعم�لة خماطر �لقيمة �لعادلة على ود�ئع �ملر�بحة و ت�صنف ك�د�ئع لأجل يف قائمة �ملركز �ملايل. ل حتت�صب �ل�صركة لأد�ة عم�لة ثابتة حمتفظ بها 
للمتاجرة �أو �ل�صتثمار يف قائمة �لدخل. وفقا لذلك لي�ض هناك تاأثري على �لدخل �أو حق�ق �مللكية للتغري �ملمكن و �ملعق�ل يف �أ�صعار �لعم�لت.

�أ�صعار  �ل�صركة من خماطر  �أي عم�لت منها. حتد  �أن ل حت�صل على  �ل�صركة ب�ديعة مقيدة على  �ل�صع�دية، فاإن حتتفظ  �لتاأمني �ملعم�ل بها يف �ململكة �لعربية  وفقًا لأنظمة 
�لعم�لت على �لأدو�ت �ملالية �لأخرى وذلك مبر�قبة �لتغري يف �أ�صعار �لعم�لت للعمالت �مل�صجلة بها �لنقدية و�صبه �لنقدية و�لإ�صتثمار�ت. 

و فيما يلي �لإ�صتحقاق لبع�ض �ل�صند�ت �ملعر�صة ملخاطر �أ�صعار �لعم�لت لعمليات �لتاأمني يف 31 دي�صمرب 2013م و 2012م: 

عمليات التأمين

2013م
�ألف ريال �ضعودي

�أقل من
 �ضنة

�لإجمايل�أكرث من 5 �ضنو�تمن 1�إلى 5 �ضنو�ت

6.0007.00013.66326.663�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى �ل�صتحقاق  �لي�صاح رقم 10 )ب(

6.0007.00013.66326.663

2012م
�ألف ريال �ضعودي

�أقل من
 �ضنة

�لإجمايل�أكرث من 5 �ضنو�تمن 1�إلى 5 �ضنو�ت

10.0003.68513.685-�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى �ل�صتحقاق �لي�صاح رقم 10 )ب( 

-10.0003.68513.685

مت حتديد �ل�صتحقاق على �ل�د�ئع على �أ�صا�ض �لفرتة �ملتبقية من تاريخ �لق��ئم �ملالية �إلى تاريخ �ل�صتحقاق �لتعاقدي.
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مخاطر أسعار العموالت )تتمة(

فيما يلي معدل �لفائدة �لفعال على �لعم�لت لالأدو�ت �ملالية:

2012م2013م

1.76 %3.33 %�مل�ج�د�ت �ملالية بريال �ل�صع�دي

�جلدول �لتايل يبني مدى ح�صا�صية قائمة عمليات �لتاأمني من �أي تغري حمتمل يف معدل �لفائدة مع بقاء جميع �ملتغري�ت �لخرى ثابتة:

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

�لتاأثري على �لرباح�لتاأثري على �لرباح�لريال �ل�ضعودي:

267136�لزيادة يف معدل �لفائدة ب 100نقطة ��صا�ض

)136()267(�لنخفا�ض يف معدل �لفائدة ب 100 نقطة �أ�صا�ض

فيما يلي �لإ�صتحقاق لبع�ض �ل�صند�ت �ملعر�صة خماطر لأ�صعار �لعم�لت لعمليات �لتاأمني يف 31 دي�صمرب 2013م و 2012م:

                                  2013م

�ألف ريال �ضعوديعمليات �مل�ضاهمني

�لإجمايل�أكرث من  5 �ضنو�تمن 1�إلى 5 �ضنو�ت�أقل من �ضنة

�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ 
�لإ�صتحقاق

3.719--3.719

3.719--3.719

                                   2012م

�ألف ريال �ضعودي

�لإجمايل�أكرث من  5 �ضنو�تمن 1�إلى 5 �ضنو�ت�أقل من �ضنة

�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ 
�لإ�صتحقاق

-3.731-3.731

-3.731-3.731

مت حتديد �ل�صتحقاق على �ل�د�ئع على �أ�صا�ض �لفرتة �ملتبقية من تاريخ �لق��ئم �ملالية �إلى تاريخ �ل�صتحقاق �لتعاقدي.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

إدارة المخاطر )تتمة(  - 27
مخاطر أسعار العموالت )تتمة(

فيما يلي معدل �لفائدة �لفعال على �لعم�لت لالأدو�ت �ملالية:

2013م
�ألف ريال �ضعودي

2012م
�ألف ريال �ضعودي

6.4 %6.4 %�مل�ج�د�ت �ملالية بالعمالت �لأجنبية

�جلدول �لتايل يبني مدى ح�صا�صية قائمة عمليات �لتاأمني من �أي تغري حمتمل يف معدل �لفائدة مع بقاء جميع �ملتغري�ت �لخرى ثابتة:

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

�لتاأثري على �لرباح�لتاأثري على �لرباح�لريال �ل�ضعودي

3737�لزيادة يف معدل �لفائدة ب 100نقطة ��صا�ض

)37()37(�لنخفا�ض يف معدل �لفائدة ب 100 نقطة �أ�صا�ض

مخاطر العمالت

خماطر �لعمالت ه� ذ�ك �خلطر �لذي تك�ن فيه �لقيم يف �لق��ئم �ملالية تتذبذب للتغري يف معدل �لأجنبي . �لإد�رة ت�ؤمن �أن هناك �أقل خطر للخ�صارة  للتغري يف تذبذب معدل 
�لتغري كما يف عمليات �لتاأمني و�مل�صاهمني بالتعامل مع �لريال �ل�صع�دي و�لدولر �لأمريكي �أيهما مت تقديره للريال �ل�صع�دي .                      

مخاطر اإلئتمان

تتمثل خماطر �لإئتمان يف عدم مقدرة طرف ما على �ل�فاء باإلتز�ماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد �لطرف �لآخر خل�صارة �إن جميع �أن�صطة عق�د �لتاأمني �خلا�صة بال�صركة د�خل �ململكة 
�لعربية �ل�صع�دية. بالن�صبة لكافة فئات �مل�ج�د�ت �ملالية �ملقتناة من قبل �ل�صركة، عد� تلك �ملتعلقة باإتفاقيات �إعادة �لتاأمني �ملبينة يف خماطر �إعادة �لتاأمني �أعاله، فاأن خماطر 

�لإئتمان �لق�ص�ى لل�صركة متثل �لقيمة �لدفرتية �ملف�صح عنها يف �لق��ئم �ملالية بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

تق�م �ل�صركة باحلد من خماطر �لإئتمان �ملتعلقة بالعمالء وذلك ب��صع حدود لالإئتمان لكل عميل، ومر�قبة �لذمم �ملدينة �لقائمة. وت�صعى �ل�صركة للحد من خماطر �لئتمان 
فيما يتعلق بالأطر�ف �لأخرى من خالل �لإحتفاظ ب�د�ئع لدى �لبن�ك ذ�ت �صمعة جيدة.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

إدارة المخاطر )تتمة(  - 27
مخاطر اإلئتمان )تتمة(

يتم و�صع �إعادة �لتاأمني مع �أطر�ف تتمتع بت�صنيف �ئتماين جيد وييتم منع تركز �خلطر باإتباع �ل�صيا�صات و �حلدود �ملقرتحة جلميع �لطر�ف من �ع�صاء جمل�ض �لد�رة .�إن 
هذه �حلدود تخ�صع للفح�ض ب�صكل �عتيادي.يف كل تاريخ للتقارير،تق�م �لإد�رة بتقييم مدى �لكفاءة �لإئتمانية ل�صركات �إعادة �لتاأمني وعلى �أ�صا�صها يتم حتديث ��صرت�تيجيات 

�لتعامل مع هذه �ل�صركات و �لتاأكد من �لبدل �ملنا�صب للخف�ض. �جلدول �أدناه يبني �أق�صى خطر لالإئتمان على عنا�صر قائمة �ملركز �ملايل :

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعوديعمليات �لتاأمني

36.46537.289النقد وم� يف حكمه

10.57620.648ودائع لأجل

37.99834.339�صايف �لأق�صاط �ملدينة

26.66313.685�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها لالإ�صتحقاق

4.75012.328ذمم مدينة ملعيدي �لتاأمني

8.3268.943ذمم مدينة �أخرى

6.7596.759مطل�ب من �طر�ف ذ�ت عالقة،

15.89014.193ح�صة معيدي �لتاأمني من مطالبات حتت �لت�ص�ية

147.427148.184

2012م2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعوديعمليات �مل�ضاهمني

3312.749النقد وم� يف حكمه

20.000-ودائع لأجل

82482ذمم مدينة �أخرى

3.7193.731�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها لالإ�صتحقاق

3.83436.962
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

إدارة المخاطر )تتمة(  - 27
مخاطر السيولة

تتمثل خماطر �ل�صي�لة يف �ل�صع�بات �لتي ت��جهها �ل�صركة يف ت�فري �لأم��ل �لالزمة لل�فاء بالتعهد�ت �ملتعلقة باإلتز�ماتها �ملالية. يتم مر�قبة متطلبات �ل�صي�لة ي�ميًا، وتق�م 
�لإد�رة بالتاأكد من ت�فر �ل�صي�لة �لكافية لل�فاء باإلتز�ماتها حال ن�ص�ئها.

جميع �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملالية يت�قع لها �أن تتحقق وت�صدد، على �لت��يل خالل 12 �صهرً� من تاريخ �لتقرير، فيما عد� �ل�ديعة �لنظامية، و�لتي لي�ض لها حمدد�ت )�أنظر 
�إي�صاح 14(، و�مل�ج�د�ت �ملحتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق، و�ملت�قع �أن يحتفظ بها حتى تاريخ �إ�صتحقاقها كما ذكر يف �لإي�صاح. جميع �ملطل�بات �ملالية لي�صت مرتبطة بف��ئد.

القيم العادلة لألدوات المالية  - 28
�لقيمة �لعادلة هي �لقيمة �لتي يتم مب�جبها مبادلة �أ�صل �أو �صد�د �إلتز�م يف معاملة تتم بني �أطر�ف ر�غبة يف ذلك وب�صروط تعامل عادلة. تتك�ن �مل�ج�د�ت �ملالية لل�صركة من 
�لنقد وما يف حكمه، ود�ئع لأجل، �ل�صتثمار�ت، ذمم �أق�صاط تاأمني �ملدينة ، ذمم مدينة ملعيدي �لتاأمني، ذمم مدينة �أخرى، مبالغ م�صتحقة من جهة ذ�ت عالقة، ح�صة معيدي 
�أخرى و مبالغ  �ل�ثائق، ذمم د�ئنة ملعيدي �لتامني، مطل�بات  �لت�ص�ية، تع�ي�صات حملة  �لت�ص�ية بينما تتك�ن �ملطل�بات �ملالية من مطالبات حتت  �لتاأمني من مطالبات حتت 
م�صتحقة جلهات ذ�ت عالقة. لتختلف �لقيم �لعادلة للم�ج�د�ت و �ملطل�بات �ملالية، فيما عد� �لإ�صتثمار�ت �ملحتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق ب�صكل مادي عن قيمتها �لدفرتية.

تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

ت�صتخدم �ل�صركة �لت�صل�صل �لهرمي �لتايل عند حتديد و�لإف�صاح عن �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية:

�مل�صت�ى �لأول: �لأ�صعار �ملعلنة يف �لأ�ص��ق �لن�صطة لنف�ض �لأد�ة �ملالية )بدون تعديل �أو دعم(.

�مل�صت�ى �لثاين: �لأ�صعار �ملعلنة يف �لأ�ص��ق �لن�صطة للم�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملالية �مل�صابهة �أو طرق ت�صعري �أخرى و�لتي تك�ن فيها جميع �ملعطيات �جل�هرية مبنية على معل�مات 
ملح�ظة من �ل�ص�ق.

�مل�صت�ى �لثالث: طرق �لت�صعري �لتي ل تك�ن فيها جميع �ملعطيات �جل�هرية مبنية على معل�مات ملح�ظة من �ل�ص�ق.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

القيم العادلة لألدوات المالية )تتمة(  - 28
�جلدول �أدناه ميثل �لأدو�ت �ملالية بقيمتها �لعدلة يف 31 دي�صمرب 2013م و 2012م :

�لجمايل�مل�ضتوى �لثالث�مل�ضتوى �لثاين�مل�ضتوى �لول2013م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

�إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

60.659-60.659- - عملي�ت حملة الوث�ئق

4.846-4.846- - عمليات �مل�صاهمني

�إ�صتثمار�ت متاحه للبيع

5.053-5.053- - عمليات �مل�صاهمني

70.558-70.558-�لإجمايل

�لجمايل�مل�ضتوى �لثالث�مل�ضتوى �لثاين�مل�ضتوى �لول2012م

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

�إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

3.131-3.131- - عملي�ت حملة الوث�ئق

14.496-14.496- - عمليات �مل�صاهمني

�إ�صتثمار�ت متاحه للبيع

6.659-6.659- - عمليات �مل�صاهمني

24.286-24.286-�لإجمايل

حتدد �ل�صركة �لقيمة �لعادلة للم�صت�ى 2 لالإ�صتثمار�ت �لتجارية بالإعتماد على �صايف قيمة �لأ�ص�ل كما يف نهاية �لفرتة �ملنتهية بالتقرير.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني )إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
)شركة مساهمة سـعودية(

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 
31 ديسمبر 2013م

معايير جديدة، تفسير لجنة التقارير المالية الدولية و االتعديالت الصادرة و لم يتم تطبيقها  - 29
�أ�صدرت �ملعايري ولكن مل ت�صبح �صارية �ملفع�ل حتى تاريخ �إ�صد�ر �لق��ئم �ملالية لل�صركة �أدناه. و �ملعايري �أدناه هي �ملعايري و�لتف�صري�ت �ل�صادرة، و�لتي تت�قع �ل�صركة �أن تطبقها 

يف تاريخ م�صتقبلي. تعتزم �ل�صركة �إعتماد هذه �ملعايري عندما ت�صبح �صارية �ملفع�ل.

تاريخ �لتفعيل�لو�ضف�ملعيار/ �لتف�ضري

يعلن عنها لحقًا�لأدو�ت �ملالية- �لت�صنيف و �لقيا�ضمعيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 9

1 ين�ير 2014م�لق��ئم �ملالية �مل�حدة- كيانات �لإ�صتثمارمعيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 10

1 ين�ير 2014م�لإف�صاحات عن �حل�ص�ض �ململ�كة يف �لكيانات �لخرى- كيانات �لإ�صتثمارمعيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 12

1 ين�ير 2014م�لق��ئم �ملالية �ملنف�صلة- كيانات �لإ�صتثمارمعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 27

1 ين�ير 2014متعديالت على معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم  32 )مقا�صة �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملالية(معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم  32

1 ين�ير 2014م�لإف�صاحات للمبالغ �لقابلة لال�صرتد�د للم�ج�د�ت غري �ملاليةمعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم  36

أرقام المقارنة  - 30
�أعيد تب�يب بع�ض �أرقام �ملقارنة لل�صنة �ل�صابقة مبا يتما�صى مع تب�يب �ل�صنة �حلالية.

إعتماد القوائم المالية  - 31
�عتمدت هذه �لق��ئم �ملالية من قبل جمل�ض �لإد�رة بتاريخ 25 ربيع �لثاين 1435هـ �مل��فق 25 فرب�ير 2014م. 
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا (
)شركة مساهمة سـعودية(

القوائم الماليــة
مع تقرير مراقبي الحسابات

31 ديسمبر 2012م
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا ( 
شركة مساهمة سـعودية

قائمة المركز المالي 
كما في 31 ديسمبر 2012

�إي�ضاح
31 دي�ضمرب 2012
�ألف ريال �ضـعودي

31 دي�ضمرب2011
�ألف ريال �ضـعودي

موجـودات عملي�ت الت�أمني

337.28943.560)اأ(نقد وم� يف حكمه

320.64823.993)ب(ودائع لأجل 

434.33939.650ذمم �أق�صاط تاأمني، �صايف

12.3287.457ذمم مدينة ملعيدي �لتاأمني

62.04610.109تكاليف ��صتح��ذ وثائق م�ؤجلة

911.3634.477مبالغ مدف�عة مقدما و ذمم مدينة �أخرى

186.7596.759مبالغ م�صتحقة من جهة ذ�ت عالقة

83.1313.077�إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل 

59.30614.058ح�صة معيدي �لتاأمني يف �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

714.19315.128ح�صة معيدي �لتاأمني يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

813.68513.697�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�صتحقاق

104.1726.029�أثاث، جتهيز�ت ومعد�ت مكتبية

169.259187.994�إجمايل م�ج�د�ت عمليات �لتاأمني

م�ج�د�ت �مل�صاهمني

313.37129.373)اأ(نقد وم� يف حكمه  

320.00010.000)ب(ودائع لأجل 

813.8743.269�إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

88.58220.385�إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

948279مبالغ مدف�عة مقدمًا و ذمم مدينة �أخرى

4.5316.818م�صتحق من عمليات �لتاأمني

83.7318.722�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�صتحقاق

7.140-1�صهرة

1310.77110.643وديعة نظ�مية

75.34296.429�إجمايل م�ج�د�ت �مل�صـاهمني

244.601284.423�إجمايل �مل�ج�د�ت

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 27 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا ( 
شركة مساهمة سـعودية

قائمة المركز المالي )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2012

�إي�ضاح
31 دي�ضمرب 2012
�ألف ريال �ضـعودي

31 دي�ضمرب 2011
�ألف ريال �ضـعودي

�ملطل�بات وفائ�ض عمليات �لتاأمني

مطل�بات عمليات �لتاأمني

581.302102.611�أق�صاط تاأمني غري مكت�صبة

22163�إحتياطي عجز �لأق�صاط

111.1741.182دخل عم�لت غري مكت�صبة

750.23646.845مطالبات حتت �لت�ص�ية

7.7268.361تع�ي�صات حملة �ل�ثائق

3.4704.878ذمم د�ئنة ملعيدي �لتاأمني

1211.1058.193مبالغ م�صتحقة �لدفع و مطل�بات �أخرى

4.5316.818م�صتحق �إلى عمليات �مل�صاهمني

6.4806.029خم�ص�ض مكافاأة نهاية �خلدمة للم�ظفني

166.245184.980

فائ�ض عمليات �لتاأمني

3.0143.014�لفائ�ض �ملرت�كم من عمليات �لتاأمني

169.259187.994�إجمايل مطل�بات وفائ�ض عمليات �لتاأمني

مطل�بات وحق�ق �مل�صاهمني

مطل�بات

121.6062.070مبالغ م�صتحقة �لدفع و مطل�بات �أخرى

172.7562.211خم�ص�ض زكاة

182.02617مبالغ م�صتحقة جلهة ذ�ت عالقة - �أخرى

7.140-1، 18مبالغ م�صتحقة جلهة ذ�ت عالقة بخ�ص��ض �ل�صهرة

6.38811.438�إجمايل مطل�بات �مل�صاهمني

حق�ق �مل�صاهمني

14100.000100.000ر�أ�ض �ملال

)19.748()32.705(خ�صائر مرت�كمة

1.6594.739�إحتياطي ��صتثمار�ت متاحة للبيع

68.95484.991�إجمايل حق�ق �مل�صاهمني

75.34296.429جمم�ع �ملطل�بات وحق�ق �مل�صاهمني

244.601284.423�إجمايل �ملطل�بات وفائ�ض عمليات �لتاأمني وحق�ق �مل�صاهمني

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 27 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا (
شركة مساهمة سـعودية

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم
للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2012

 20122011

�ألف ريال �ضعودي  �ألف ريال �ضـعودي�إي�ضاح

�لإير�د�ت

5204.258218.663�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)35.554()25.070(5ناق�صًا: �أق�صاط �إعادة �لتاأمني �مل�صندة

)2.725()2.962(5ناق�صًا: �أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة

176.226180.384�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)47.983(16.557�لتغري�ت يف �صايف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

5192.783132.401�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

115.1503.591�لعم�لت �مل�صتلمة من عمليات �إعادة �لتاأمني

197.933135.992�صايف �لإير�د�ت

�لتكاليف و �مل�صروفات

7177.742131.490�إجمايل �ملطالبات �ملدف�عة

)36.973()27.756(7ناق�صًا: ح�صة معيدي �لتاأمني

149.98694.517�صايف �ملطالبات �ملدف�عة

)10.754(4.326�لتغري�ت يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

7154.31283.763�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

-158خم�ص�ض �إحتياطي عجز �لأق�صاط

614.34111.977تكاليف ��صتح��ذ وثائق

4.6306.838م�صاريف ت�صغيلية �أخرى

173.441102.578�صايف �لتكاليف

24.49233.414�صايف نتائج �أعمال �لتاأمني

)34.452()41.982(19م�صاريف عم�مية و�إد�رية

2104.928�إير�د�ت �أخرى

1.2581.021�لإير�د�ت �لإ�صتثمار�ت

4.911)16.022() �لعجز (/ �لفائ�ض من عمليات �لتاأمني

)4.420(216.022ح�صة �مل�صاهمني من فائ�ض/ )عجز( عمليات �لتاأمني 

491-2�لفائ�ض لل�صنة

3.0142.523�لفائ�ض �ملرت�كم يف بد�ية �ل�صنة

3.0143.014�لفائ�ض �ملرت�كم يف نهاية �ل�صنة

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 27 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية



236236

شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا (
شركة مساهمة سـعودية

قائمة عمليات المساهمين
للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2012

20122011

�ألف ريال �ضـعودي  �ألف ريال �ضـعودي�إي�ضاح

�لإير�د�ت ) خ�صائر(

4.420)16.022(ح�صة �مل�صاهمني من )عجز ( / فائ�ض عمليات �لتاأمني

1.662537�إير�د�ت �لإ�صتثمار�ت

-83.602)ج()2(�لربح من �ل�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

6620�إير�د�ت �أخرى

4.977)10.692(�إجمايل )�خل�صائر(/ �لإير�د�ت

�مل�صروفات

)906()465(19م�صروفات عم�مية و�إد�رية

4.071)11.157(�صايف) خ�صارة( / ربح �ل�صنة قبل �لزكاة

)1.800()1.800(17�لزكاة

2.271)12.957(�صايف ) خ�صارة( / ربح �ل�صنة

10.00010.000�ملت��صط �ملرجح لعدد �لأ�صهم �لعادية �لقائمة

0.23)1.3(20 ) خ�صارة ( / ربح �ل�صهم لل�صنة – �أ�صا�صي وخمف�ض )بالريال �ل�صع�دي( 

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 27 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا (
شركة مساهمة سـعودية

قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2012

20122011

�ألف ريال �ضـعودي �ألف ريال �ضـعودي

2.271)12.957(�صايف ) خ�صارة( / �لربح لل�صنة

522253�لتغري يف قيمة �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع )�إي�صاح 8)ج((

2.524)12.435(�إجمايل ) �خل�صارة ( / �لدخل �ل�صامل لل�صنة

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 27 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا (
شركة مساهمة سـعودية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2012

ر�أ�س 
�ملــال

�خل�ضـائر
 �ملرت�كمة

�حتياطي �إ�ضتثمار�ت 
�لأجمالـــيمتاحة للبيع

�ألف ريال �ضعودي �ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي �ألف ريال �ضعودي 

4.48682.467)22.019(100.000الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2010 

2.271-2.271-�صايف �لربح لل�صنة

253253--�ير�د�ت �صاملة �خرى

4.73984.991)19.748(100.000الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2011 

)12.957(-)12.957(-�صايف �خل�صارة لل�صنة 

522522--�إير�د�ت �صاملة �أخرى

�لنقل �لى قائمة عمليات �مل�صاهمني 
)�لي�صاح 8 ج)2((

--)3.602()3.602(

1.65968.954)32.705(100.000الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2012 

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 27 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا (
شركة مساهمة سـعودية

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2012

20122011

 �ألف ريال �ضـعودي�إي�ضاح
  �ألف ريال 

�ضعودي  

�لأن�صطة �لت�صغيلية

491-فائ�ض �لفرتة من عمليات �لتاأمني

ت�ص�يات لـ:

)8.042(8.063تكاليف �إ�صتح��ذ وثائق م�ؤجلة

)33()54(8)اأ(�أرباح غري حمققة من ��صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

)54(-8)اأ(�أرباح حمققة من �إ�صتبعاد ��صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

-12�طفاء ��صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�صتحقاق

)1.956(4.752ح�صة معيدي �لتاأمني يف �لأق�صاط غري �ملكت�صبة 

49.939)21.309(�أق�صاط غري مكت�صبة

-158خم�ص�ض عجز �لأق�صاط

12)8(دخل عم�لت غري مكت�صبة

-1.235خ�صائر من �إ�صتبعاد �أثاث وجتهيز�ت مكتبية

102.5811.210�لإ�صتهالك

451715مكافاأة نهاية خدمة �مل�ظفني �صايف

)4.119(42.282

�لتغري�ت يف �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لت�صغيلية:

)13.993(3.345ودائع لأجل

)2.353(5.311ذمم �أق�صاط تاأمني، �صايف

)3.775()4.871(ذمم مدينة ملعيدي �لتاأمني

)845()6.886(مبالغ مدف�عة مقدما و ذمم مدينة �أخرى

34-مبالغ م�صتحقة من �طر�ف ذ�ت عالقة

93511.500ح�صة معيدي �لتاأمني يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

)22.254(3.391مطالبات حتت �لت�ص�ية

1.092)635(تع�ي�صات حملة �ل�ثائق

)6.307()1.408(ذمم د�ئنة ملعيدي �لتاأمني

)2.374(2.912مبالغ م�صتحقة �لدفع و مطل�بات �أخرى

2.492)2.287(م�صتحق �إلى عمليات �مل�صاهمني

5.499)4.312(�صايف �لنقد يف / )�مل�صتخدم من( �لأن�صطة �لت�صغيلية

�لأن�صطة �ل�صتثمارية

)1.038()1.959(10�صر�ء �أثاث، جتهيز�ت ومعد�ت مكتبيـة

)3.697(-8)ب(�صر�ء ��صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�صتحقاق

5.107-قيمة �لتخل�ض من �ل�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع 

372)1.959(�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �لأن�صطة �ل�صتثمارية

5.871)6.271()�لنق�ض( / �لزيادة يف �لنقد وما يف حكمه

43.56037.689�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�صنة

337.28943.560)اأ(�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �ل�صنة

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 27 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا (
شركة مساهمة سـعودية

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين
للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2012

20122011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�إي�ضاح

�لأن�صطة �لت�صغيلية 

4.071)11.157(�صايف )�خل�صارة (/ �لربح لل�صنة قبل �لزكاة

ت�ص�يات لـ:

)12()605(8)اأ(�أرباح غري حمققة من �إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

-)3.602(�رباح من بيع ��صتثمار�ت �ملتاحة للبيع 

-11 �طفاء ��صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�صتحقاق

)15.353(4.059

�لتغري�ت يف �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لت�صغيلية:

)10.000()10.000(ودائع لأجل

)34()403(مبالغ مدف�عة مقدمًا و ذمم مدينة �أخرى

)2.492(2.287م�صتحق من عمليات �لتاأمني

)122()128(وديعة نظ�مية

636)464(مبالغ م�صتحقة �لدفع و مطل�بات �أخرى

)105(2.009مبالغ م�صتحقة جلهة ذ�ت عالقة

)1.362()1.255(17�لزكاة �ملدف�عة

)9.420()23.307(�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �لأن�صطة �لت�صغيلية

�لأن�صطة �ل�صتثمارية

-)10.000(8)اأ(�صر�ء ��صتثمار�ت متاحة للبيع 

-84.980)ب(�هالك �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق

)3.742(-8)ب(�صر�ء �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق

-812.325)ج(�لتخل�ض من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

)3.742(7.305�صايف �لنقد من ) �مل�صتخدم يف( �لأن�صطة �ل�صتثمارية

)13.162()16.002(�لنق�ض يف �لنقد وما يف حكمه

29.37342.535�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�صنة

313.37129.373)اأ(�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �ل�صنة

�ملعامالت �لرئي�صية غري �لنقدية:

8522253)ج(�لتغري يف قيمة �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 27 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا (
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة
في 31 ديسمبر 2012  

التنظـــيم واألنشـطة الرئيسـة  - 1
 �صركة �صالمة للتاأمني �لتعاوين )�صركة �ياك �ل�صع�دية للتاأمني( �صابقا ، �صركة م�صاهمة �صع�دية ، م�صجلة يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية مب�جب قر�ر وزير �لتجارة و�ل�صناعة رقم 
112/ ق بتاريخ 29 ربيع �لثاين �مل��فق 16 م�يو 2007 مب�جب قر�ر �مل�صاهمني �ل�صادر بتاريخ 23 يونيو 2012م، مت تغري ��صم �ل�صركة لي�صبح �صركة �صالمة للتاأمني �لتعاوين بدل 

من �صركة » �ياك » �ل�صع�دية للتاأمني �لتعاوين. وقد �نتهت �ملعامالت �لر�صمية لإجر�ء �لتعديل بال�صم خالل عام 2012م.

�ل�صركة م�صجلة مبدينة جده مب�جب �ل�صجل �لتجاري رقم 4030169661 بتاريخ 6 جمادى �لأول 1428هـ )�مل��فق 23 م�يو 2007 م(. وعن��ن �ل�صركة �مل�صجل ه� �صارع �لأمري 
حممد بن عبد�لعزيز – عمارة بن حمر�ن، �صندوق بريد 122392 جده 21332 ، �ململكة �لعربية �ل�صع�دية . تتمثل �أهد�ف �ل�صركة يف مز�ولة �أعمال �لتاأمني �لتعاوين و�لأن�صطة 
�ملتعلقة به يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية. مت �در�ج �ل�صركة يف �ص�ق �ملال �ل�صع�دي “ تد�ول “ يف 23 م�يو 2007م وبد�أت �ل�صركة يف مز�ولة �أعمالها يف 1 ين�ير 2008م .�ل�صركة 

ممل�كة بالكامل من م�صاهمني �صع�ديني.

يف �صنة 2010م عقدت �ل�صركة �تفاق مع �ل�صركة �ل�صالمية �لعربية للتاأمني )�لبائع( و�لذي مب�جبه ��صتح�ذت �ل�صركة على جميع عمليات �لتاأمني �خلا�صة بال�صركة �ل�صالمية 
�لعربية للتاأمني باململكة �لعربية �ل�صع�دية �بتد�ء من 1 �كت�بر 2009م بقيمة �صهرة قدرها 7.140 �ألف ريال �صع�دي كما ه� معتمد من م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي بالإ�صافة 
�لى �أ�ص�ل ومطل�بات تاأمني مببلغ 30.075 �ألف ريال �صع�دي . تاريخ تقييم �ملحفظة لالنتقال ل�صركة �صالمة للتاأمني �لتعاوين ه� 31 دي�صمرب 2008م. مل يتم �لدفع فيما  يتعلق 

بال�صهرة حتى 31 دي�صمرب 2012.

حيث �أن �صد�د قيمة �ل�صهرة تتحكم فيه م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي ويت�قف على �عتماد م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي يف حال عدم متكن �ل�صركة من �صد�د قيمة �ل�صهرة 
قبل نهاية 2015م فانه �صيتم ��صتنز�ل قيمتها من قيمة �ملطل�بات مقابل �ل�صهرة. �ل�صركة لتت�قع �ل�فاء مبتطلبات م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي فيما يتعلق بدفع قيمة �ل�صهرة 
قبل نهاية عام 2015م : �لإد�رة �أي�صًا ناق�صت هذه �مل�صاألة مع �لبائع و�لبائع و�فق وتنازل على كل مايتعلق مبدف�عات �ل�صهرة . حيث من �ملت�قع �أنه لت�جد �أية مبالغ �ص�ف تدفع 

للبائع . قيمة �ل�صهرة من �صمن �ملطل�بات �لى �لبائع . كما يف 31 دي�صمرب 2012م

أسس العرض وملخص للسياسات المحاسبية الهامة       - 2
بيان المطابقة أ( 

�ل�صيا�صات �ملحا�صبية مت تطبيقها من قبل �ل�صركة لإعد�د �لق��ئم �ملالية وفقًا ملعايري �لتقارير �ملالية �لدولية. 

ب( أسس العرض

يتطلب �إعد�د �لق��ئم �ملالية وفقًا ملعايري �لتقارير �ملالية �لدولية ��صتخد�م تقدير�ت و�فرت��صات ت�ؤثر يف مبالغ �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �مل�صرح عنها و�لإف�صاح عن �مل�ج�د�ت 
و�ملطل�بات �لعر�صية، �إن وجدت، كما يف تاريخ �لق��ئم �ملالية ومبالغ �لإير�د�ت و�مل�صروفات �مل�صرح عنها خالل فرتة �لق��ئم �ملالية. ورغم �أن هذه �لتقدير�ت و�لقر�ر�ت مبنية 

على �أف�صل ما لدى �لإد�رة من علم بالأحد�ث و�لت�صرفات �حلالية �إل �أن �لنتائج �لفعلية قد تختلف عن تلك �لتقدير�ت.

يتطلب نظام �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية و�لنظام �لأ�صا�صي لل�صركة حفظ ح�صابات م�صتقلة لعمليات �لتاأمني و�أن�صطة �مل�صاهمني. �إن جميع �لأ�ص�ل �ملتعلقة بعمليات 
�لتاأمني �أو �أن�صطة �مل�صاهمني هي ممل�كة من قبل �ل�صركة. جميع �لإير�د�ت و �مل�صروفات �لتي تعزى لأي ن�صاط يتم قيدها يف �حل�صابات �ملخ�ص�ض لها. �إن �أ�ص�ض ت�زيع هذه 

�مل�صروفات يتم حتديده من قبل �إد�رة �ل�صركة و �أع�صاء جمل�ض �لإد�رة. 

يتطلب �لنظام �لأ�صا�صي لل�صركة �أن يتم ت�زيع �لفائ�ض �ل�صن�ي من عمليات �لتاأمني كما يلي:

90%حملة �لأ�صهم

10%حملة الوث�ئق

%100

مت عر�ض �لق��ئم �ملالية بالريال �ل�صع�دي لأنه ميثل �لعملة �مل�صتخدمة يف �ل�صركة، كما مت تقريب �ملبالغ �إلى �أقرب �ألف ريال �صع�دي ،مامل يحدد غري ذلك. 

تعر�ض �ل�صركة قائمة مركزها �ملايل �لأولية عم�ما من حيث �ل�صي�لة. من �ملت�قع �أن يتم ��صرتد�د و�صد�د جميع �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملالية باإ�صتثناء �لإ�صتثمار�ت �ملحتفظ بها 
حتى تاريخ �لإ�صتحقاق خال �ثني ع�صر �صهر بعد تاريخ �لق��ئم �ملالية �لأولية �مل�جزة.
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ج( العرف المحاسبي

يتم �إعد�د �لق��ئم �ملالية وفقًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية �ملعدل لي�صمل قيا�ض �إ�صتثمار�ت من خالل قائمة �لدخل و�لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع بالقيمة �لعادلة.

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

للمعايري  ،�لتعديالت  .�ملعايري �جلديدة  �ل�صابقة  �ل�صنة  �ل�صيا�صات �مل�صتخدمة يف  تتفق مع تلك  �ملالية  �لق��ئم  �ل�صركة لإعد�د هذة  �ل�صيا�صات �ملحا�صبية �مل�صتخدمة من قبل 
و�لتف�صري�ت تك�ن �أيهما �أكرث فعالية يف بد�ية �ل�صنة بعد 1 ين�ير 2012 )�نظر �لإي�صاح 2) ((عندما ت�ؤثر تاأثريً� فعاًل على �لق��ئم �ملالية لل�صركة .

فيما يلي ملخ�ض لل�صيا�صات �ملحا�صبية �لهامة �ملتبعة من قبل �ل�صركة :

عقود التأمين

تعرف عق�د �لتاأمني باأنها تلك �لعق�د �لتي قبلت فيها �ل�صركة )�مل�ؤمن( خطر �لتاأمني من قبل طرف �آخر )�مل�ؤمن عليه( من خالل �لإتفاق على تع�ي�ض �مل�ؤمن عليه �إذ� كان 
�حلدث �مل�صتقبلي غري م�ؤكد يف �مل�صتقبل )حدث م�ؤمن عليه( ي�ؤثر �صلبًا على �مل�ؤمن عليه، كمبد�أ ت�جيهي عام، حتدد �ل�صركة �إذ� ما كان لديها خطر تاأمني هام، من خالل تقييم 

ما �إذ� كان �حلدث �مل�ؤمن عليه  قد يت�صبب لل�صركة بدفع ف��ئد �إ�صافية كبرية. ميكن �أي�صا لعق�د �لتاأمني نقل �ملخاطر �ملالية.

عندما يتم ت�صنيف �لعقد على �أنه عقد تاأمني، فاإنه يظل كذلك للفرتة �ملتبقية منه حتى ل� كان خطر �لتاأمني يقل ب�صكل ملح�ظ خالل هذه �لفرتة، مامل تكن جميع �حلق�ق 
و�لإلتز�مات قد �أطفاأت �أو �إنتهت.

تق�صم عق�د �لتاأمني ب�صكل �أ�صا�صي �إلى �لتاأمني �لطبي، �لبحري، �ملمتلكات، �ملركبات، �لهند�صي و�حل��دث و�مل�ص�ؤولية جتاه �لغري وهي �أ�صا�صًا عق�د تاأمني ق�صرية �لأجل.

مت ت�صميم �لتاأمني �لطبي لتع�ي�ض حملة �ل�ثائق عن �لنفقات �لتي مت تكبدها يف عالج مر�ض �أو �إ�صابة. يقدم �لتاأمني �لطبي يف �ملقام �لأول لل�صركات �لتي لديها عدد كبري من 
�مل�صتفيدين ليتم تغطيتهم مب�جب �لعقد.

مت ت�صميم �لتاأمني �لبحري للتع�ي�ض عن �لأ�صر�ر و�مل�ص�ؤولية �لناجتة من خالل خ�صارة �أو تلف �ملر�كب و�ل�صفن �لبحرية و�حل��دث �لبحرية �لناجت عنها فقد�ن كلي �أو جزئي 
للب�صائع. �إن �ملخاطر �لرئي�صية للتاأمني �لبحري هي �خل�صارة �أو �لأ�صر�ر �لتي ت�صيب �ملركبات و�ل�صفن �لبحرية و�لب�صائع.

مت ت�صميم عق�د �لتاأمني على �ملمتلكات ب�صكل �أ�صا�صي لتع�ي�ض عمالء �ل�صركة عن �ل�صرر �لذي قد يلحق مبمتلكاتهم. وميكن �أي�صًا للعمالء �أن يح�صل�� على تع�ي�ض عن �خل�صارة 
يف �لأرباح �لناجتة عن خ�صارة �لربح وت�قف �لعمل �لتجاري. �إن �ملخاطر �لرئي�صية لعق�د �لتاأمني على �ملمتلكات هي �حلريق، �لك��رث �لطبيعية، ت�قف �لأعمال �لتجارية و�ل�صط�.

مت ت�صميم تاأمني �ملركبات لتع�ي�ض حملة �ل�ثائق عن �أ�صر�ر مركباتهم �أو �مل�ص�ؤولية جتاه �لغري و�لنا�صئة عن �حل��دث. ميكن �أي�صًا حلملة �ل�ثائق �حل�ص�ل على تع�ي�ض نتيجة 
حريق �أو �صرقة مركباتهم. بع�ض �ل�ثائق تغطي �لك��رث �لطبيعية، �حل��دث �ل�صخ�صية و�إ�صالح �ل�كيل.

تاأمني �حل��دث �لعامة ي�صم �لنق�د، �صمان �لدقة، �حل��دث �ل�صخ�صية، �ملج�هر�ت جميع �ملخاطر، تاأمني �ل�صفر.  تاأمني �مل�ص�ؤولية ي�صمل �مل�ص�ؤولية �لعامة جتاه �لغري، م�ص�ؤولية 
�ملنتج، م�ص�ؤولية �صاحب �لعمل جتاه �لعمال و�مل�ص�ؤولية �ملهنية و�لتي تغطي حماية �مل�ؤمن عليه من �مل�ص�ؤولية �لقان�نية �لتاجتة عن �لإهمال �أثناء عملياتهم �لتجارية.
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�لتاأمني �لهند�صي يغطي ن�عني رئي�صيني:

�ملباين،  �لطرق،  �مل�صانع،  مباين  �ل�صقق،  �لتجارية،  و�ملحالت  كاملنازل  �ملدنية  �لهند�صة  �أ�صغال  �أو  �ملباين  ت�صييد  �أثناء  تاأمينية  تغطية  تقدم  �ملخاطر”  جميع  “�ملقاول�ن  اأ( 
�جل�ص�ر، �أعمال �ل�صرف �ل�صحي و�خلز�نات.

ب(  “ �لرتكيبات جميع �ملخاطر” تقدم تغطية تاأمينية �أثناء تركيب �مل�صانع و�لآلت مثل حمطات �لكهرباء، م�صايف �لنفط، �ملعامل �لكيميائية، �أعمل �لإ�صمنت، �لهياكل �ملعدنية 
�أو �أي م�صنع من م�صانع �لآلت. �إن قطاع �لتاأمني �لهند�صي ي�صمل �أي�صًا تاأمني �أعطاب �لآلت وت�صمل �ملعد�ت �لإلكرتونية وتاأمني تده�ر �أو ت�قف �لب�صائع.

النقد وما في حكمه 

يتك�ن �لنقد وما يف حكمه من �لأر�صدة لدى �لبن�ك و�لنقد يف �ل�صندوق و�ل�صتثمار�ت �لقابلة للتح�يل �لف�ري �إلى مبالغ نقدية معل�مة �لقيمة ومدة ��صتحقاقها عند �صر�ئها 
ثالثة �أ�صهر �أو �أقل.

ذمم أقساط التأمين المدينة 

�إن �أق�صاط �لتاأمني لي�صت �أد�ة مالية ثابتة و حمددة �لدفعات.

�لدفرتية  �لقيمة  يتم مر�جعة  �لقب�ض.  �مل�صتحق  �أو  �مل�صتلم  للمبلغ  �لعادلة  بالقيمة  لها،  �لأويل  �لإثبات  ��صتحقاقها، ويتم قيا�صها، عند  �ملدينة عند  �لتاأمني  �أق�صاط  �إثبات  يتم 
لأق�صاط �لتاأمني �ملدينة للتاأكد من وج�د �نخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�صري �لأحد�ث �أو �لتغري�ت يف �لظروف �إلى عدم �إمكانية ��صرتد�د قيمتها �لدفرتية، ويتم �إثبات خ�صارة 

�لنخفا�ض يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني و�لفائ�ض �ملرت�كم . يتم �لت�قف عن �إثبات ذمم �أق�صاط �لتاأمني �ملدينة عند �نتفاء �أ�صباب �إثبات �مل�ج�د�ت �ملالية.

�أي فرق بني �ملخ�ص�صات يف نهاية فرتة �لتقرير و�ملخال�صات و�ملخ�ص�صات يف �ل�صنة �لتالية يتم �إدر�جه يف قائمة عمليات �لتاأمني.

تكاليف إستحواذ وثائق مؤجلة

�لتكاليف �ملبا�صرة وغري �ملبا�صرة �ملتكبدة خالل �لفرتة �ملالية �لنا�صئة عن �إ�صد�ر �أو جتديد وثيقة �لتاأمني يتم تاأجيلها �إلى �ملدى �لذي تك�ن فيه تلك �لتكاليف قابلة لال�صرتد�د 
من �لأق�صاط �مل�صتقبلية. يتم �لعرت�ف بجميع �لتكاليف �لأخرى لإ�صد�ر �ل�ثائق كنفقات عند حدوثها.

لحقًا و بعد للت�صجيل �لأويل، يتم �إطفاء هذه �لتكاليف مب�جب طريقة �لق�صط �لثابت على مدى فرتة �لأق�صاط �ملت�قعة م�صتقباًل. يتم ت�صجيل �لإطفاء يف قائمة عمليات �لتاأمني 
و�لفائ�ض �ملرت�كم.

االستثمارات

جميع �لإ�صتثمار�ت يتم قيدها �ملبدئي على �أ�صا�ض �لتكلفة ، �لقيمة �لعادلة لها و �ملت�صمنة م�صاريف �لإ�صتح��ذ على تلك �لإ�صتثمار�ت .�إن �لإ�ص�ل �ملالية يتم ت�صجيلها �ملبدئي 
على هذه  �لإ�صتح��ذ  �إلى  تعزى  �لتي  و  �لعملية  ،تكاليف  �لدخل  قائمة  �لعادلة من خالل  بالقيمة  ت�صجيلها  يتم  ل  �ملالية  �لأ�ص�ل  �ليها،يف حال جميع  م�صافًا  �لعادلة  بالقيمة 

�لإ�صتثمار�ت.

ت�صتند �لقيمة �لعادلة على �أ�صعار �لأور�ق �ملالية �ملتد�ولة �أو �لقيمة �لعادلة �ملقدرة .يتم حتديد �لقيمة �لعادلة للعم�لت على �أ�صا�ض �لتدفقات �لنقدية �ملخ�ص�مة باإ�صتخد�م 
عم�لت لها ذ�ت �ل�صمات و �ملخاطر.

إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل

ت�صنف �لإ�صتثمار�ت كاإ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل �إذ� مت قيا�ض قيمتها �لعادلة ب�صكل م�ث�ق به وكان ت�صنيفها حتت هذ� �لبند م�ثقًا وفقًا 
لإ�صرت�جتية �ل�صركة. هذه �ل�صتثمار�ت يتم ت�صجيلها بتكلفه عند �صر�ءها .لحقا، يتم �إعادة تقييم هذه �ل�صتثمار�ت لتعك�ض قيمتها �لعادلة. �إن جميع �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة 

يتم قيدها يف قائمة عمليات  �مل�صاهمني و عمليات �لتاأمني و �لفائ�ض �ملرت�كم.
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إستثمارات متاحة للبيع 

بعد �لت�صجيل �لأويل، يتم عادة �إعادة قيا�ض �ل�صتثمار�ت �مل�صنفة على �أنها »متاحة للبيع« بالقيمة �لعادلة ما مل يكن من غري �ملمكن حتديد �لقيمة �لعادلة ب�ص�رة يعتمد عليها، 
�أن يتم بيع  �إلى  ويف هذه �حلالة يتم قيا�ض �ل�صتثمار طبقًا للتكلفة ناق�صًا �لنخفا�ض يف �لقيمة. تظهر �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة يف بند منف�صل يف قائمة �لدخل �ل�صامل 
�ل�صتثمار �أو حدوث �نخفا�ض د�ئم يف قيمته. يف حالة �لبيع �أو �لنخفا�ض �لد�ئم يف �لقيمة فاإن �لربح �أو �خل�صارة �لتي �صبق �إظهارها يف قائمة �لدخل �ل�صامل يتم �إدر�جها يف 

قائمة عمليات �مل�صاهمني

إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

ت�صنف �لإ�صتثمار�ت كاإ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق �إذ� كانت �لنية من �قتنائها �لإحتفاظ بها حتى �لإ�صتحقاق مع ت��فر �لقدرة على حتقيق ذلك. 

يتم قيا�صها يف قائمة �ملركز �ملايل على �أ�صا�ض �لتكلفة �ملعدلة ب�صايف �إطفاء �لعالوة �أو �خل�صم.

يف حال وج�د �أي �إنخفا�ض د�ئم يف قيمة هذه �لإ�صتثمار�ت، فاإنه يتم قيد هذ� �لإنخفا�ض يف قائمة عمليات �مل�صاهمني �و قائمة عمليات �لتامني و �لفائ�ض �ملرت�كم.

األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية 

يتم قيا�ض قيمة �لأثاث و�لتجهيز�ت و�ملعد�ت �ملكتبية بالتكلفة ناق�صًا �لإ�صتهالك �ملرت�كم و�أي هب�ط يف �لقيمة. �إن �لعمر �لإنتاجي �لتقديري للم�ج�د�ت لإحت�صاب �لإ�صتهالك 
ه� كما يلي:

5 �صن��ت )2011 : 4 �صن��ت( �صيار�ت   

5 �صن��ت )2011: 10 �صن��ت( �أثاث وجتهيز�ت  

3 �صن��ت )2011: 7�صن��ت ( �أجهزة حا�صب �آيل ومعد�ت مكتبية 

يتم حتميل �لإ�صتهالك على قائمة عمليات �لتاأمني و�لفائ�ض �ملرت�كم على �أ�صا�ض �لق�صط �لثابت على مدى �لعمر �لإنتاجي �لتقديري للم�ج�د�ت. ) �نظر �لي�صاح 10)اأ((

تتم مر�جعة �لقيم �لدفرتية �لأثاث و�لتجهيز�ت و�ملعد�ت �ملكتبية ملعرفة �لنخفا�ض يف �لقيمة عندما ت�صري �لأحد�ث �أو �لتغري�ت يف �لظروف �إلى �حتمال عدم �إمكانية ��صرتد�د 
�ملمكن  �لقيمة  �إلى  �مل�ج�د�ت  تخفي�ض  يتم  لال�صرتد�د،  �لقابلة  �لتقديرية  �لقيمة  على  �لدفرتية  �لقيمة  تزيد  وعندما  ذلك  على  م�ؤ�صر  �أي  وج�د  حالة  يف  �لدفرتية.  �لقيمة 

��صرتد�دها باعتبارها �لقيمة �لعادلة خم�ص�مًا منها تكاليف �لبيع �أو �لقيمة قيد �ل�صتعمال �أيهما �أعلى.

�أن �مل�صروفات �لتي تتكبدها �ل�صركة يف �إ�صتبد�ل �أجز�ء من �لأثاث �أو �ملعد�ت �أو �لتجهيز�ت وتتم معاجلتها ب�صكل منف�صل يتم ر�أ�صملتها ويتم �إطفاء �لقيمة �لدفرتية للجزء 
�مل�صتبدل. يتم ر�أ�صملة بع�ض �مل�صاريف �لأخرى �لالحقة �إذ� كانت تهدف �إلى �لزيادة �مل�صتقبلية يف �إنتاجية �لأ�صل .�إن �مل�صاريف �لأخرى يتم قيدها يف قائمة عمليات �لتاأمني 

و�لفائ�ض �ملرت�كم عند حدوثها.

الشهرة 

متثل �ل�صهرة �ملبلغ �لذي �صتدفعه �ل�صركة بالزيادة عن �صايف �لقيمة �لعادلة للم�ج�د�ت �ملحددة و�ملطل�بات �مل�صرت�ة من �صركة �لتاأمني �ل�صالمية �لعربية كما متت �مل��فقة عليها 
من م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي. بعد �لإعرت�ف �لأويل، تقا�ض �ل�صهرة بالتكلفة ناق�صًا �أي �إنخفا�ض د�ئم يف قيمتها. تخترب �ل�صهرة للتاأكد من وج�د �إنخفا�ض يف قيمتها، ويتم 

ذلك �صن�يا �أو �أكرث تكر�ر� �إذ� وقعت �أحد�ث �أو تغيري�ت يف �لظروف �لتي قد ت�صري �إلى �أنه قد حدث �إنخفا�ض يف قيمتها )�إي�صاح 1(.
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إختبار كفاية المطلوبات

بتاريخ كل قائمة مركز مايل، يتم �إجر�ء �ختبار�ت للتاأكد من مدى كفاية مطل�بات عق�د �لتاأمني بعد خ�صم تكاليف �لكتتاب �مل�ؤجلة �ملتعلقة بها. ولإجر�ء هذه �لختبار�ت، تق�م 
�لإد�رة با�صتخد�م �أف�صل �لتقدير�ت �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملتعاقد عليها، وم�صاريف �إد�رة ومعاجلة �ملطالبات. يحمل �أي نق�ض يف �لقيمة �لدفرتية مبا�صرة على 
قائمة نتائج عمليات �لتاأمني وذلك ب�صطب تكاليف �لكتتاب �مل�ؤجلة ذ�ت �لعالقة �أوًل وبعد ذلك يتم تك�ين خم�ص�ض للخ�صائر �لناجمة عن �ختبار�ت كفاية �ملطل�بات )خم�ص�ض 

خ�صائر �ملخاطر غري �ملنتهية(.

يت�قع �أن يتم دفع جميع �ملطالبات غري �ملدف�عة خالل هذه �ل�صنة.ولذ�، مل يتم خف�ض هذه �لإلتز�مات لقيمتها �حلالية

ذمم دائنة ومستحقات

يتم �إثبات �لإلتز�مات لقاء �ملبالغ �ل��جب دفعها يف �مل�صتقبل عن ب�صاعة �أو خدمات م�صتلمة، �ص��ًء قدمت �أم مل تقدم بها ف��تري من قبل �مل�ردين.

المخصصـات 

يتم �إثبات �ملخ�ص�صات عندما يك�ن لدى �ل�صركة �إلتز�م )نظامي �أو �صمني( نا�صئ من حدث �صابق و�أن تكاليف �صد�د �للتز�م       حمتملة وميكن قيا�صها ب�صكل م�ث�ق به. ل 
يتم تك�ين خم�ص�صات مقابل خ�صائر �لت�صغيل �مل�صتقبلية

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تقدم �ل�صركة مكافاأة نهاية �خلدمة مل�ظفيها. يتم �إحت�صاب �ملكافاأة على �أ�صا�ض �لر�تب �لأخري �لذي يتقا�صاه �مل�ظف وط�ل فرتة  خدمة و �لتي تخ�صع �إلى �إكمال �حلد �لأدنى 
من فرتة �خلدمة. يتم و�صع خم�ص�ض للمبالغ �مل�صتحقة وفقًا لنظام مكتب �لعمل و  �لعمال �ل�صع�دي عن فرت�ت خدماتهم �ملتجمعة بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل. �أما �مل�صروف 

�ل�صن�ي فيتم ت�صجيله يف قائمة عمليات �لتاأمني و �لفائ�ض �ملرت�كم.

الزكاة 

حتت�صب �لزكاة طبقًا لالأنظمة �ملعم�ل بها يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية. يحمل �ملخ�ص�ض على قائمة عمليات �لنخفا�ض يف قيمة �مل�ج�د�ت �ملالية وعدم �إمكانية حت�صيلها يتم، 
بتاريخ كل قائمة مركز مايل، �إجر�ء تق�مي للتاأكد من وج�د �أي دليل م��ص�عي على �نخفا�ض قيمة �أي ��صل مايل. ويف حالة وج�د مثل هذ� �لدليل، يتم �إثبات خ�صارة �لإنخفا�ض 

يف �لقيمة يف قائمة عمليات �لتاأمني و�لفائ�ض �ملرت�كم �أو قائمة �أن�صطة �مل�صاهمني.            

يحدد �لإنخفا�ض يف �لقيمة على �لنح� �لتايل: 

�أ(  بالن�صبة للم�ج�د�ت �ملالية �ملثبتة بالقيمة �لعادلة، ميثل �لإنخفا�ض يف �لقيمة �لفرق بني �لتكلفة و�لقيمة �لعادلة مطروحًا منها �أي �إنخفا�ض يف �لقيمة �صبق حتقيقه.

بالن�صبة للم�ج�د�ت �ملالية �ملثبتة بالتكلفة ميثل �لإنخفا�ض يف �لقيمة �لفرق بني �لقيمة �لدفرتية و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملق�ص�مة على �أ�صا�ض معدل  ب( 
�لعائد �ل�صائد يف �ل�ص�ق حاليًا لأ�صل مايل مماثل.

بالن�صبة للم�ج�د�ت �ملالية �ملثبتة بالتكلفة �ملطفاأة، ميثل �لإنخفا�ض يف �لقيمة �لفرق بني �لقيمة �لدفرتية و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملخ�ص�مة على  ج( 
�أ�صا�ض معدل �لعم�لة �لفعلي �لأ�صلي.



246246

شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا (
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

أسس العرض وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  - 2
اإلنخفاض في قيمة األصول الغير مالية

.يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل تقييم ما �إذ� كان هنالك �أية دلئل ت�صري �إلى وج�د �إنخفا�ض  د�ئم يف قيمة �لأ�صل. ويف حال وج�د �أية م�ؤ�صر�ت على �نخفا�ض قيمة �لأ�صل ،فاإن 
�ل�صركة تق�م بتقدير �ملبلغ �لقابل لالإ�صرتد�د. .�إن �لقيمة �لقابلة لالإ�صرتد�د هي �لقيمة �لعادلة  لالأ�صل خم�ص�ما منه تكاليف �لبيع)وحد�ت مدرة للنقد( �أو قيمته �مل�صتخدمة 
�أيهما �أعلى ويتم حتديده لكل �أ�صل على حده.. �إذ� كانت �لقيمة �لدفرتية لالأ�صل �أعلى من قيمته �لقابلة لالإ�صرتد�د فاإنه يتم خف�ض قيمة �لأ�صل �إلى قيمته �لقابلة لالإ�صرتد�د. 
عند حتديد قيمة �لأ�صل �مل�صتخدمة فاإنه يتم خ�صم �لتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �إلى قيمتها �حلالية با�صتخد�م معدل خ�صم ما قبل �ل�صريبة و�لذي يعك�ض تقدير �ل�ص�ق �حلايل 
للقيمة �لزمنية للنق�د و �ملخاطر �ملتعلقة بذلك �لأ�صل. عند حتديد قيمة �ل�صل �لعادلة خم�ص�ما منه تكاليف �لبيع فاأنه يتم �لأخذ بعني �لإعتبار �أحدث �ل�قائع �مل�صابه يف �ل�ص�ق 

�إذ� كانت مت�فرة، �أو يتم �إختيار من�ذج تقييم منا�صب.ويتم تاأييد طريقة �لإحت�صاب باإ�صتخد�م م�صاعفات �لتقييم �أو �أ�صعار �لأ�صهم �ملدرجة �أو �مل�ؤ�صر�ت �أخرى. 

يتم قيد خ�صائر �إنخفا�ض من �لعمليات �مل�صتمرة يف قائمة عمليات �لتاأمني و �لفائ�ض �ملرت�كم و قائمة عمليات �مل�صاهمني �صمن �لفئة �مل�صروفات مبا يتفق مع وظيفة �مل�ج�د�ت 
�لتي مت قيد �لإنخفا�ض يف قيمتها.باإ�صتثناء �ملمتلكات ،و�إن وجدت.و يف حالة قيد �إعادة �لتقييم يف قائمة �لدخل �ل�صامل فاإنه يتم قيد �لإنخفا�ض �لد�ئم يف قائمة �لدخل �ل�صامل 

و مقابلتها مع �أي مبالغ مت قيدها كاإعادة تقييم .

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل تقييم ما �إذ� كان هناك �أي م�ؤ�صر �أن �خل�صائر �لتي مت �لإعرت�ف بها �صابقًا ل ز�لت م�ج�ده �أو �نها �نخف�صت جلميع �لأ�ص�ل ما عد� �ل�صهرة. 
يف حال وج�د مثل هذه �مل�ؤ�صر�ت فاإن �ل�صركة تق�م بتقييم �لقيمة �لقابلة لالإ�صرتد�د.يتم عك�ض خ�صائر �لإنخفا�ض يف حال وج�د �أي تغري�ت يف �لإفرت��صات �مل�صتخدمة يف تقييم 
�لقيمة �لقابلة لالإ�صرتد�د.لأخر �إنخفا�ض مت قيده يحيث ل يتجاوز �لقيمة �لدفرتية لالأ�صل �لقيمة �لقابلة لالإ�صرتد�د �أو قيمة �لأ�صل �لدفرتية بعد خ�صم �لإ�صتهالك مع عدم 
وج�د �أي �إنخفا�ض مت قيده يف �ل�صن��ت �ل�صابقة.يتم �إثبات هذه �لزياد�ت يف قائمة عمليات �لتاأمني و �لفائ�ض �ملرت�كم و قائمة عمليات �مل�صاهمني مامل يتم ت�صجيل �لأ�ص�ل 

بقيمتها بعد �لتقييم . يف هذه �حلالة يتم قيد �لزياد�ت يف ح�صاب �إعادة �لتقييم.

إستبعاد األدوات المالية

يتم �إ�صتبعاد �لأ�ص�ل �ملالية )�أو جزء منها �أو جزء من جمم�عة �أ�ص�ل مالية مت�صابه( يف حال:

 �نتهاء �صالحية �حلق يف �حل�ص�ل على �لتدفق �لنقدي من هذه �ل�ص�ل. �

 ح�لت �ل�صركة جميع حق�قها يف �إ�صتالم هذه �لتدفقات �أو �لتزمت بدفع جميع هذه �لتدفقات بالكامل و بدون �أي تاأخري ج�هري �لى طرف ثالث �و �أ( قيام �ل�صركة  �
بتح�يل جميع �ملخاطر و �ملنافع �ملتعلقة بالأ�صل �أو ب( قامت بنقل �ل�صيطرة على هذه �لأ�ص�ل.

عندما تق�م �ل�صركة بنقل حق�قها يف �إ�صتالم �لتدفقات �لنقدية من �أ�صل ما، فاإن �ل�صركة تق�م بتقييم ما �إذ� كانت �ل�صركة و �إلى حد ما تق�م بالإحتفاظ باملخاطر و �ملنافع 
�ملتعلقة مبلكية هذ� �لأ�صل. يف حالة عدم نقل و �لإحتفاظ باملخاطر و �ملنافع �ملتعلقة بالأ�صل و عدم نقل �ل�صيطرة على هذه �لأ�ص�ل ، فاإنه يتم قيد هذ� �لأ�صل بقدر �لتحكم 
�مل�صتمر ل�صركة يف هذه �لأ�ص�ل.�إن �لأ�ص�ل �ملنق�لة و �لإلتز�مات �ملتعلقة بتلك �لأ�ص�ل يتم قيا�صها على �لأ�ص�ض �لتي تعك�ض �حلق�ق و �لإلتز�مات �لتي تتعني على �ل�صركة. �إن 
�لتحكم �مل�صتمر من قبل �ل�صركة و �لذي ياأخذ �صكل �ل�صمان على �لأ�ص�ل �ملنق�لة يتم قيا�صه بناءً� على �لقيمة �لدفرتية لهذه �لأ�ص�ل �أو �حلد �لأق�صى للمبالغ و�جبة �ل�صد�د 

من قبل �ل�صركة.

المطلوبات المالية

�ملطل�بات �ملالية يتم ��صتبعادها عندما ليتغري �للتز�م �أويلغى �أوينتهي . 
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األقساط ودخل العموالت المكتسبة

تت�صمن، �لأق�صاط و�لعم�لت �ملكت�صبة، �صايف �لأق�صاط و�لعم�لت على عق�د �لتاأمني. �إن �جلزء �ملتبقي من �لأق�صاط و�لعم�لت و�لذي �ص�ف يتم �إكت�صابه يف �مل�صتقبل يتم ت�صجيله 
كاأق�صاط تاأمني غري مكت�صبة ودخل عم�لت غري مكت�صبة، على �لت��يل، ويتم تاأجيلها على ح�صب مدة �لتغطية ل�ثيقة �لتاأمني، ما عد� �ل�صحن �لبحري. �إن �جلزء غري �ملكت�صب من 
�لتاأمني على �ل�صحن �لبحري ميثل �لأق�صاط �ملكتتبة خالل �لأ�صهر �لثالثة �لأخرية من �ل�صنة �ملالية �حلالية. �إن �لتغري يف خم�ص�ض �لأق�صاط غري �ملكت�صبة مت �إدر�جه يف قائمة 

عمليات �لتاأمني بحيث �أن ذلك �لإير�د يتم �لإعرت�ف به خالل فرتة �ملخاطر.

الدخل من توزيعات األرباح

يتم �لإعرت�ف بت�زيعات �لأرباح عند ثب�ت �حلق يف �حل�ص�ل على �ل�صد�د. 

الدخل من العموالت 

�إن �لدخل من �لعم�لت على �ل�د�ئع ق�صرية �لأجل يتم قيده با�صتخد�م طريقة �لعائد �لفعلي.

أقساط إعادة التأمين 

يتم قيد �ق�صاط �إعادة �لتاأمني �مل�صندة كم�صروف عند ��صتحقاقها.�أن �ق�صاط �عادة �لتاأمني يتم قيدها يف قائمة �لدخل على �لتي تخ�ض هذه �ل�ثائق على �أ�صا�ض تنا�صبي.

عقود إعادة التأمين

كما ه� معتاد يف �صركات �لتاأمني �لأخرى، من �أجل تقليل �ملخاطر �لناجتة عن �ملطالبات �لكبرية، تق�م �ل�صركة ، يف �صياق �أعمالها �لعادية، بالدخ�ل يف عق�د مع �أطر�ف �أخرى 
�إمكانية من�  �إعادة �لتاأمني تن�ع �أكرب يف �لأعمال وت�صمح لالإد�رة بالتحكم يف �خل�صائر �ملحتملة �لناجمة عن �ملخاطر �لكربى وت�ؤمن  �إعادة �لتاأمني. ت�ؤمن ترتيبات  لأغر��ض 

�إ�صايف. تتم جميع عمليات �إعادة �لتاأمني مب�جب �إتفاقيات وعق�د تاأمني �إختيارية و�إعادة تاأمني فائ�ض �خل�صارة.

تقدر �ملطالبات �مل�صتحقة من معيدي �لتاأمني بطريقة تتفق مع �ملطالبات �مل�صتحقة وفقًا لعقد �إعادة �لتاأمني. تعر�ض هذه �ملبالغ يف قائمة �ملركز �ملايل كـ » ح�صة معيدي �لتاأمني 
من �ملطالبات حتت �لت�ص�ية« حتى يتم �لإتفاق على مبلغ �ملطالبة ودفعها ب���صطة �ل�صركة. عندما يتم دفع �ملطالبة فاإن �ملبلغ �مل�صتحق من معيدي �لتاأمني و�ملرتبط باملطالبة 

�ملدف�عة يتم حت�يله �إلى �ملبالغ �مل�صتحقة من/ �إلى معيدي �لتاأمني.

بتاريخ �إعد�د كل تقرير، يتم تقييم ما �إذ� كان هناك �أي م�ؤ�صر على �حتمال �نخفا�ض يف قيمة م�ج�د�ت �إعادة �لتاأمني. عند ظه�ر م�ؤ�صر على �لإنخفا�ض يف �لقيمة، تق�م �ل�صركة 
بعمل تقدير ر�صمي ملبلغ �لذمة �ملدينة. عندما تزيد قيمة م�ج�د�ت �إعادة �لتاأمني عن مبلغ �لذمة �ملدينة، تعترب  هذه �مل�ج�د�ت منخف�صة �لقيمة ويتم تخفي�صها �إلى مبلغ �لذمة 

املدينة.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا (
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أسس العرض وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  - 2
المطالبات

ت�صجل �ملطالبات، �لتي تت�صمن �ملبالغ �مل�صتحقة حلملة �ل�ثائق و�لأطر�ف �لأخرى و�لت�ص�يات �ملتعلقة بها، بعد خ�صم قيمة �خلردة و�ل�صرتد�د�ت �لأخرى عند وق�عها. تت�صمن 
�ملطالبات �ملبالغ �مل�صتحقة �ملقدرة �ملتعلقة باملطالبات �ملبلغ عنها وتلك غري �ملبلغ عنها بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

�لقيمة  بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل، وكذلك تكاليف معاجلة �ملطالبات، خم�ص�مًا منها  �لتكلفة �ملقدرة للمطالبات �ملتكبدة غري �مل�صددة  �لت�ص�ية على  ت�صتمل �ملطالبات حتت 
�ملت�قعة للخردة و�ل�صرتد�د�ت �لأخرى، �ص��ء مت �لتبليغ عنها من قبل �مل�ؤمنني �أم ل. يتم جتنيب خم�ص�صات لقاء �ملطالبات �ملبلغ عنها وغري �ملدف�عة بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل 
على �أ�صا�ض تقدير كل حالة على حده. كما يجنب خم�ص�ض، وفقًا لتقدير �لإد�رة وخربة �ل�صركة �ل�صابقة، لقاء تكلفة �صد�د �ملطالبات �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها بتاريخ قائمة �ملركز 

�ملايل، مبا يف ذلك تكاليف معاجلة �ملطالبات وقيمة �خلردة و�ل�صرتد�د�ت �لأخرى كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

يدرج �لفرق بني �ملخ�ص�صات بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل و�ل�صد�د و�ملخ�ص�صات يف �ل�صنة �لالحقة يف قائمة عمليات �لتاأمني و�لفائ�ض �ملرت�كم لتلك �ل�صنة. يتم �إظهار �ملطالبات 
حتت �لت�ص�ية على �أ�صا�ض �إجمايل، ويتم �إظهار �جلزء �ملتعلق مبعيدي �لتاأمني ب�ص�رة م�صتقلة.

اإليجار التشغيلي

ت�صنف عق�د �لإيجار كعق�د �إيجار ت�صغيلي عندما يحتفظ �مل�ؤجر و ب�صكل ج�هري على �ملخاطر و �ملنافع �ملرتتبة على ملكية هذه �مل�ج�د�ت. كما يتم قيد مدف�عات �لإيجار 
�لت�صغيلي كم�صروف يف قائمة عمليات �لتاأمني و �لفائ�ض �ملرت�كم على �أ�صا�ض �لق�صط �لثابت و على ط�ل فرتة �ليجار.

العمالت األجنبية

يتم ت�صجيل �ملعامالت �لتي تتم بالعمالت �لأجنبية بالريال �ل�صع�دي وذلك ب�صعر �ل�صرف �ل�صائد يف تاريخ �ملعاملة  يتم حت�يل �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لنقدية �مل�صجلة بالعمالت 
�لأجنبية ب�صعر �ل�صرف �ل�صائد يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل.  ت�صجل جميع �لفروقات يف قائمة عمليات �لتاأمني �أو قائمة عمليات �مل�صاهمني.

المصـاريف

نظرً� لطبيعة �أعمال �ل�صركة فاإن كافة �مل�صاريف �لتي يتم �نفاقها تعترب م�صاريف عم�مية و�إد�رية وت�صنف كذلك.      
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المعلومات القطاعية

يعترب �لقطاع جزءً� حمددً� من �ل�صركة يق�م بتقدمي منتجات �أو خدمات )قطاع �أعمال(، وتختلف خماطره وف��ئده عن �لقطاعات �لأخرى. ولأغر��ض �إد�رية، تتك�ن �ل�صركة من 
وحد�ت عمل ح�صب منتجاتها وخدماتها، ولديها �لقطاعات �لت�صغيلية �لتالية: 

 �لتاأمني �صحي وي�صمل �لتاأمني على �لتكاليف �لطبية و�لأدوية وجميع �خلدمات و�مل�صتلزمات �لطبية و�لعالجية. �

 تاأمني �ملركبات، ويق�م بتغطية �خل�صائر و�للتز�مات �ملتعلقة باملركبات. �

 فروع �لتاأمني �لأخرى ، وي�صمل تغطية �ملمتلكات، �لبحري، �لهند�صي، �حل��دث و�ملطل�بات وفروع تاأمني �أخرى. �

يتم �لتقرير عن �ملعل�مات �لقطاعية بطريقة تتما�صى مع �لتقارير �لد�خلية �ملقدمة �إلى �صانع �لقر�ر�ت �لت�صغيلية �لرئي�صية. �إن �صانع �لقر�ر�ت �لت�صغيلية �لرئي�صية يعترب م�ص�ؤوًل 
عن ت�زيع �مل�صادر وتقييم �أد�ء �ل�حد�ت �لقطاعية و�إتخاذ قر�ر�ت ��صرت�تيجية. 

مل حتدث �أية معامالت بني �لقطاعات خالل �لفرتة . ويف حالة حدوث �أية معاملة، فاإنها تتم وفقًا لأ�صعار �لتح�يل بني �لقطاعات، وتتم بنف�ض �صروط �لتعامل مع �لأطر�ف �لأخرى 
. ت�صتمل �إير�د�ت وم�صاريف ونتائج �لقطاع على �لتح�يالت بني �لقطاعات و�لتي يتم حذفها على م�صت�ى �لق��ئم �ملالية لل�صركة.

القيمة العادلة لألدوات المالية

�لأدو�ت �ملالية متثل �لنقد وما يف حكمه، �لذمم �ملدينة وبع�ض �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لأخرى.

�لقيمة �لعادلة لبن�د حتمل �لفائدة تقدر على �أ�صا�ض خ�صم �لتدفقات �لنقدية باإ�صتخد�م معدل �لفائدة لبن�د مت�صابهة يف �ل�صروط و خ�صائ�ض �ملخاطر. �لقيمة �لعادلة جلميع 
�لأدو�ت �ملالية �لأخرى تقدر باإ�صتخد�م طرق �أخرى مثل �صايف �لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية.

�لقيمة �لعادلة لالإ�صتثمار�ت على �أ�صا�ض �لقيمة �ل�ص�قية لالأور�ق �ملالية �ملدرجة يف �ص�ق ن�صط، �أو �لقيمة �لعادلة �ملت�قعة. �أما �لإ�صتثمار�ت يف حق�ق ملكية غري مدرجة يف �ص�ق 
ن�صط، فاإن �لقيمة �لعادلة لها تتم بربطها بالقيمة �ل�ص�قية لإ�صتثمار م�صابه �أو على �أ�صا�ض خ�صم �لتدفقات �لنقدية �ملت�قعة.

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

تتم مقا�صة �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملالية ويدرج �صافى �ملبلغ فى قائمة �ملركز �ملالى فقط عند وج�د حق نظامى ملزم وعندما يك�ن هناك نية لدى �ل�صركة لت�ص�ية �مل�ج�د�ت 
�لتاأمني وقائمة عمليات  �آن و�حد . ل يتم مقا�صة �لير�د�ت و�مل�صاريف يف قائمة عمليات وفائ�ض  �أو بيع �مل�ج�د�ت وت�صديد �ملطل�بات يف   ، �أ�صا�ض �ل�صايف  و�ملطل�بات على 

�مل�صاهمني �ل�صاملة ما مل يكن ذلك مطل�با �أو م�صم�حا به من قبل �ملعايري �ملحا�صبية �أو تف�صري�تها .
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ج( استخدام التقديرات واالفتراضات 

التقديرات واإلفتراضات

فيما يلي �لإفرت��صات �لأ�صا�صية �ملتعلقة بامل�صادر �مل�صتقبلية و�لأخرى لعدم �لتاأكد من �لتقدير�ت بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل و�لتي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى �إجر�ء تعديل ج�هري يف 
�لقيمة �لدفرتية للم�ج�د�ت و�ملطل�بات خالل �ل�صنة �ملالية �لقادمة:

مخصص المطالبات القائمة

�حلكم �جليد من قبل �لإد�رة �أمر مطل�ب عند تقدير �ملبالغ �مل�صتحقة على حاملي �لعق�د �لنا�صئة من �ملطالبات �لتي متت �صمن عق�د �لتاأمني. مثل هذه �لتقدير�ت �صرورية 
��صتناد� �إلى �لفرت��صات �لرئي�صية ح�ل عديد من �لع��مل �لتي تت�صمن �لتفاوت و�لإحتمالية ودرجات �حلكم �إ�صافة �إلى �صك�ك ونتائج فعليه قد تختلف من تقدير�ت �لإد�رة 
�لتي �صينتج عنها تغيري�ت قادمة يف �للتز�مات �ملقدرة. بالتحديد، يجب �جر�ء تقدير�ت تكلفة �لنهائية للتكلفة �ملت�قعة للمطالبات �ملبلغ عنها بتاريخ �مليز�نية و تكلفة �ملطالبات 
�لقائمة غري �ملبلغ عنها بعد بتاريخ �مليز�نية. �لتقنية �لأ�صا�صية �ملتبناة من قبل �لإد�رة عند تقدير �لتكلفة للمطالبات �ملبلغ عنها وتكلفة �ملطالبات �لقائمة غري �ملبلغ عنها ، ه� 
��صتخد�م �أ�صل�ب ت�ص�يات �ملطالبات �ل�صابقة لت�قع �أ�صل�ب ت�ص�ية �ملطالبات �ملت�قعة. يف تاريخ كل تقرير، يتم تقييم �ملطالبات �ملت�قعة لل�صنة �ل�صابقة للتاأكد من كفايتها و�إجر�ء 

�لتعديالت للمخ�ص�ض. هذه �ملخ�ص�صات غري خم�ص�مة للقيمة �لزمنية للنق�د.

�لفعلية قد تختلف عن  ونتائجها  �لتاأكد  تت�صمن درجة من �حلكم وعدم  ، هامة وممكنة،  بال�صرورة على �فرت��صات هامه ح�ل عدة ع��مل متفاوته  �لتقدير�ت  ت�صتند هذه 
تقدير�ت �لإد�رة مما ي�ؤدي �إلى تغري�ت م�صتقبلية يف �ملطالبات �ملقدرة. �ملطالبات �لتي تتطلب قر�ر�ت �لتحكيم �أو �للج�ء للق�صاء يتم تقديرها ب�صكل م�صتقل. تعديالت �خل�صائر 

�مل�صتقلة عادة ما تقدر مطالبات �لعقار�ت. تق�م �لإد�رة مبر�جعة خم�ص�صاتها للمطالبات �حلا�صلة و�ملطالبات �حلا�صلة لكن غري �ملبلغ عنها على �أ�صا�ض ف�صلي.

خسائر االنخفاض في ذمم أقساط التأمين المدينة

تق�م �ل�صركة بعمل خم�ص�ض حمفظة يتم تقديره على �أ�صا�ض �ملجم�عة ��صتنادً� �إلى �أعمار �لأق�صاط �ملدينة �لتي جتاوزت م�عد ��صتحقاقها، ت�صمل هذه �لتقدير�ت درجة خمتلفة 
من �لتقدير وعدم �لتاأكد، وقد تختلف �لنتائج �لفعلية مما ي�ؤدي �إلى تغيري�ت م�صتقبلية يف هذه �ملخ�ص�صات.

إعادة التأمين

تك�ن �ل�صركة معر�صة خلالفات مع  �صركة �إعادة �لتاأمني �أو للمث�ل �أمام �لق�صاء. تر�قب �ل�صركة ف�صليا ن�ص�ء مثل هذه �خلالفات معها وق�ة �صركة �إعادة �لتاأمني.

تكاليف اإلستحواذ المؤجلة

تقيد بع�ض تكاليف �لإ�صتح��ذ �ملتعلقة باإ�صد�ر وثائق �لتاأمني �جلديدة كتكاليف �إ�صتح��ذ م�ؤجلة، وتطفاأ يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني و�لفائ�ض �ملرت�كم على مدى فرتة �لتغطية 
�لتاأمينية ذ�ت �لعالقة. ويف حالة عدم حتقق �لإفرت��صات �ملتعلقة بالربحية �مل�صتقبلية ل�ثائق �لتامني هذه، فاإنه ميكن �لإ�صر�ع يف �إطفاء هذه �لتكاليف، وميكن �أن يتطلب ذلك 

�إجر�ء �إطفاء �إ�صايف يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني و�لفائ�ض �ملرت�كم. 
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التقديرات واإلفتراضات )تتمة(

أعمار االثاث و التجهيزات و المعدات

حتدد �إد�رة �ل�صركة تقدير�تها فيما يخ�ض �أعمار �لأثاث و �لتجهيز�ت و �ملعد�ت لإحت�صاب �لإ�صتهالك. هذه �لتقدير�ت يتم بناءها بعد �لأخذ بعني �لإعتبار �لفائدة �ملت�قعة من 
هذه �لأ�ص�ل. تق�م �إد�رة �ل�صركة �صن�يا بفح�ض �لقيمة �ملتبقية و �أعمار �لأ�ص�ل و �لإ�صتهالك �مل�صتقبلي لهذه �لأ�ص�ل. يتم ت�ص�ية �أي �إختالفات تر�ها �لإد�رة �صرورية. 

القيمة العادلة للقوائم المالية

�لقيمة �لعادلة للق��ئم �ملالية يتم تد�ولها عرب �ل�ص�ق �لن�صط يف تاريخ �لتقرير يعتمد على �صعر و�ص�لها �لى �ل�ص�ق. عندما تك�ن �لقيم �لعادلة للم�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملالية 
ت�صجل يف قائمة �ملركز �ملايل لت�صتطيع �أن ت�صتمد من �ل�ص�ق �لن�صط  ويتم حتديدها با�صتخد�م تقنيات خمتلفة للتقييم و�لتي تت�صمن ��صتخد�م �لطرق �لريا�صية. مدخالت هذه 

�لطرق ت�صتمد من بيانات �ل�ص�ق �لقابلة للمالحظة �ذ� كانت ممكنة ، �أما �ذ� كانت غري م�ج�دة ، فاحلكم ه� �ملطل�ب لإكمال �لقيم �لعادلة .

اإلستمرارية 

و�صعت �إد�رة �ل�صركة تقييمًا ملعرفة �لقدرة على ��صتمر�رية �ل�صركة �ملت�قع م�صتقباًل ، عالوة على ذلك �لإد�رة لي�جد لديها �أدين �صك يف ��صتمر�رية �لعمل ، لذ� يتم �عد�د 
�لق��ئم �ملالية بناءً� على �أ�صا�ض �لإ�صتمر�رية،

ح( معايير التقارير المالية الدولية ، معايير المحاسبة الدولية الجديدة وتعديالتها ، مطبقة من قبل الشركة

 ��صدر جمل�ض معايري �ملحا�صبة �لدويل معايري �لتقارير �ملالية �لدولية �جلديدة و�ملعدلة وتف�صري�ت �لتقارير �ملالية �لدولية و�ملفعلة يف �أو بعد �لت��ريخ �لتالية:

�لو�ضف�ملعيار/ �لتف�ضري

�ملعايري و�لتف�صري�ت �جلديدة

تعديالت ل�صريبة �لدخل – �ل�صريبة �مل�ؤجلة : ��صرتد�د �لأ�ص�ل �لثابتةمعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 12

�لأدو�ت �ملالية : �لف�صاحات ) نقل �ل�ص�ل �ملالية(معيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 7

�ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة )معدل(معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 24

ل يت�قع باأن ينتج عن تطبيق �ملعايري �جلديدة و�ملعدلة و�لتف�صري�ت �ملنطبقة على �ل�صركة �أي �أثر ج�هري على �لق��ئم �ملالية.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا (
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

د( المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد 
��صدر جمل�ض معايري �ملحا�صبة �لدويل معايري �لتقارير �ملالية �لدولية �جلديدة و�ملعدلة وتف�صري�ت �لتقارير �ملالية �لدولية �إل �أنها غري مفعلة بعد. كما جتدر �لإ�صارة �ن �إد�رة 

�ل�صركة تن�ي تطبيق هذه �ملعايري عند تفعيلها.

تاريخ �لتفعيل�لو�ضف�ملعيار/ �لتف�ضري

1 ين�ير 2015�لأدو�ت �ملالية- �لت�صنيف و �لقيا�ضمعيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 9

1 ين�ير 2013�لق��ئم �ملالية �مل�حدةمعيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 10

�لرتتيب �مل�صرتكمعيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 11

1 ين�ير 2013�لإف�صاحات عن �حل�ص�ض �ململ�كة يف �لكيانات �لخرىمعيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 12

1 ين�ير 2013قيا�ض �لقيمة �لعادلةمعيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 13

1 يوليو 2012�لتعديالت على معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 1 عر�ض �لق��ئم �ملاليةمعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 1

1 ين�ير 2012�لتعديالت على معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 19 مكافاأة نهاية �خلدمة معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 19  

1 ين�ير 2013 تف�صيل �لق��ئم �ملاليةمعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 27

1 ين�ير 2013 ��صتثمار�ت يف �صركات زميلة وم�صاريع م�صرتكة معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم  28

1 ين�ير 2014 �لدو�ت �ملالية : �لف�صاحات )مقا�صة �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملالية(معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم  32

1 ين�ير 2013 �لتعديالت لت�صنيف خدمة �ملعد�تمعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم  16

1 ين�ير 2013 �لتعديالت  لتاأثري �ل�صريبة لت�زيعها على �مل�صاهمني معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم  32

�لتعديالت على �لتقارير �ملالية �ملرحلية و�ملعل�مات �لقطاعية ملجم�ع �مل�ج�د�ت معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم  34
و�ملطل�بات 

1 ين�ير 2013 
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا (
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

النقد وما في حكمه و الودائع ألجل  -3
االنقد و ما في حكمه  أ( 

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

عملي�ت الت�أمني

37.28943.560نقد يف �ل�صندوق ولدى �لبن�ك

عمليات �مل�صاهمني

12.74913.758نقد لدى �لبن�ك

62215.615�إ�صتثمار يف �صندوق بالريال �ل�صع�دي

13.37129.373

ودائع ألجل  ب( 

عمليات �لتاأمني

20.64823.993ودائع لأجل

عمليات �مل�ضاهمني

20.00010.000ودائع لأجل

هذه �ل�د�ئع لأجل حمتفظ بها يف �لبن�ك �لتجارية .�ل�د�ئع لأجل حمتفظ بها بالريال �ل�صع�دي وحمتفظ بالإ�صتحقاق �لأ�صلي يف �كرث من ثالثة �أ�صهر و�أقل من �إثني ع�صر �صهر .
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا (
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

ذمم أقساط تأمين، صافي   -4 

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

54.57452.676مطل�ب من حملة �ل�ثائق

6.7978.648مطل�ب من حملة �ل�ثائق ـ جهات ذ�ت عالقة )�أنظر �إي�صاح 18(

)21.674()27.032(خم�ص�ض دي�ن م�صك�ك يف حت�صيلها )�أنظر �أدناه(

34.33939.650

�حلركة يف خم�ص�ض �لق�صاط �ملدينة  �مل�صك�ك يف حت�صيلها   

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

21.67423.308�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

-5.358�لزيادة يف �ملخ�ص�ض خالل �ل�صنة )�إي�صاح 19(

)1.634(-رد خم�ص�صات �إنتفى �لغر�ض منها خالل �ل�صنة

27.03221.674

فيما يلي بيانًا باأعمار ذمم �أق�صاط �لتاأمني:

متاأخرة �ل�ضد�د وغري منخف�ضة �لقيمة

ثالثة  �أ�ضهر
�أو �أقل

�ألف ريال �ضعودي

�أكرث من ثالثة �أ�ضهر و�أقل من 
�ضتة �أ�ضهر

�ألف ريال �ضعودي

�أكرث من �ضتة �أ�ضهر و�أقل 
من �إثني ع�ضر �ضهر�ً

�ألف ريال �ضعودي

�أكرث من �إثني ع�ضر �ضهر�ً
�ألف ريال �ضعودي

�ملجموع
�ألف ريال �ضعودي

201218.5496.4397.1912.16034.339

201118.6564.39610.8365.76239.650

تت�قع �ل�صركة، وبناءً� على �خلربة �ل�صابقة، حت�صيل ذمم �أق�صاط �لتاأمني غري منخف�صة �لقيمة بالكامل. لي�ض من �صيا�صة �ل�صركة �حل�ص�ل على �صمانات ب�صاأن ذمم �أق�صاط 
�لتاأمني، وبالتايل فاإن معظمها بدون �صمانات. ت�صكل �أر�صدة �أكرب خم�صة عمالء 29٪ من ذمم �أق�صاط �لتاأمني كما يف 31 دي�صمرب 2012 )2011: 22٪(. تتاألف ذمم �أق�صاط 

�لتاأمني من عدد كبري من عمالء و�صركات تاأمني �أغلبيتها يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية.   
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا (
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

األقساط المحققة، صافي  - 5

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

204.258218.663�إجمايل �لق�صاط �ملكتتبة

102.61152.672�إجمايل �لأق�صاط غري حمققة يف بد�ية �ل�صنة

306.869271.335

)102.611()81.302(�أجمايل �لأق�صاط �لغري حمققة يف نهاية �ل�صنة

225.567168.724�إجمايل �لأق�صاط �ملحققة

)35.554()25.070(�أق�صاط عق�د �إعادة �لتاأمني �مل�صندة

)2.725()2.962(خ�صارة من زيادة �لق�صاط

)12.102()14.058(ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري �ملحققة يف بد�ية �ل�صنة

)42.090()50.381(

9.30614.058ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري �ملحققة يف نهاية �ل�صنة

)36.323()32.784(�أق�صاط �لتاأمني �مل�صندة

192.783132.401�صايف �لأق�صاط �ملحققة

تكاليف إستحواذ وثائق مؤجلة   - 6

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

10.1092.067�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

6.27820.019م�صروفات م�صتحقة خالل �ل�صنة

)11.977()14.341(�لإطفاء خالل �ل�صنة

2.04610.109�لر�صيد نهاية �ل�صنة
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا (
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

المطالبات المستحقة  - 7

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

177.742131.490�إجمايل �ملطالبات �ملدف�عة

50.23646.845�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�ص�ية يف نهاية �ل�صنة

227.978178.335

)69.099()46.845(�أجمايل �ملطالبات حتت �لت�ص�ية يف بد�ية �ل�صنة

181.133109.236�إجمايل �ملطالبات �ملحققة

)36.973()27.756(�لإ�صرتد�د من معيدي �لتاأمني

)15.128()14.193(ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�ص�ية نهاية �ل�صنة

)41.949()52.101(

15.12826.628ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�ص�ية يف نهاية �ل�صنة

)25.473()26.821(ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات

154.31283.763�صايف �ملطالبات �مل�صتحقة

جميع �ملبالغ �ملطل�بة من معيدي �لـتاأمني من �ملت�قع ت�صلمها خالل �لإثني ع�صر �صهرً� من تاريخ �إعد�د هذه �لق��ئم. مت �إحت�صاب ح�صة معيدي �لتاأمني من مطالبات حتت �لت�ص�ية 
مبا يتنا�صب مع منط ت�زيع �ملخاطر ذ�ت �ل�صلة. 

اإلستثمارات   - 8

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

عملي�ت الت�أمني

3.1313.077�إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل )�أنظر �إي�صاح )�أ( �أدناه( 

13.68513.697�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق )�أنظر �إي�صاح )ب( �أدناه(

عمليات �مل�صاهمني

13.8743.269�إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل )�أنظر �إي�صاح )�أ( �أدناه(

3.7318.722�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق )�أنظر �إي�صاح )ج( �أدناه(

8.58220.385�إ�صتثمار�ت متاحه للبيع )�أنظر �إي�صاح )ج( �أدناه(
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا (
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

أ (  إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل )تتمة(

عمليات التأمين

�حلركة يف ح�صاب �إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

3.0778.097عمليات �ل�صر�ء خالل �ل�صنة

)5.107(-عمليات �لإ�صتبعاد خالل �ل�صنة

54-�ملكا�صب من عمليات �لإ�صتبعاد

5433�لتغري يف �لقيمة �لعادلة 

3.1313.077�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة

عمليات المساهمين

�حلركة يف ح�صاب �إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل كما يلي:

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

3.2693.257�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

-10.000عمليات �ل�صر�ء خالل �ل�صنة

60512�لتغري يف �لقيمة �لعادلة لالإ�صتثمار�ت

13.8743.269�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة

ب (  إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

عمليات التأمين

�حلركة يف ح�صاب �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق كما يلي:

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

13.69710.000�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

3.697-عمليات �ل�صر�ء خالل �ل�صنة

-)12(�طفاء خالل ر�ل�صنة 

13.68513.697�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة

ل يت�قع �ن يك�ن هناك فرق ج�هري بني �لقيمة �لدفرتية لهذه �لإ�صتثمار�ت و قيمتها �لعادلة.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

اإلستثمارات )تتمة(  - 8
ب (  إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق )تتمة(

عمليات المساهمين

�حلركة يف ح�صاب �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق كما يلي:

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

8.7224.980�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

3.742-عمليات �ل�صر�ء خالل �ل�صنة

-)4.980(�مل�صتحق خالل �ل�صنة

-)11(�طفاء خالل �ل�صنة 

3.7318.722�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة

ل يت�قع �ن يك�ن هناك فرق ج�هري بني �لقيمة �لدفرتية لهذه �لإ�صتثمار�ت و قيمتها �لعادلة.

ج (  استثمارات متاحة للبيع 

عمليات المساهمين

فيما يلي �حلركة على �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع:

�لإجمايل�إ�ضتثمار�ت غري متد�ولة�إ�ضتثمار�ت متد�ولة2012

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

18.4621.92320.385�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة 

)12.325(-)12.325(�لتخل�ض خالل �ل�صنة

522-522�لتغري يف �لقيمة �لعادلة لالإ�صتثمار�ت

6.6591.9238.582كما يف 31 دي�صمرب 2012

�لإجمايل�إ�ضتثمار�ت غري متد�ولة�إ�ضتثمار�ت متد�ولة2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

18.2091.92320.132�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

253-253�لتغري يف �لقيمة �لعادلة لالإ�صتثمار�ت

18.4621.92320.385كما يف 31 دي�صمرب 2011

* تبلغ �لقيمة �لدفرتية لالإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع 1.923 �ألف ريال �صع�دي )2011: 1.923 �ألف ريال �صع�دي( مت تقييمها بالقيمة �لعادلة لها و �لتي مت تقييمها على �أ�صا�ض �لتكلفة و ذلك لغياب �لطريقة �لتي يتم 
من خاللها �ل��ص�ل قيمتها �لعادلة ب�صكل يعتمد عليه.

**خالل �ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2012، �ل�صركة باعت �ل�صتثمار�ت �لتي  بتكلفة 8.723 �ألف ريال �صع�دي بقيمة 12.325 �ألف ريال �صع�دي  وكان �لربح �ملحقق 3.602 �ألف ريال �صع�دي قد مت حت�يلها من 
�حتياطي ��صتثمار�ت متاحة للبع �لى ق��ئم عمليات �مل�صاهمني �ملرحلية
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

9 -  مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

عملي�ت الت�أمني

2.4202.157مبالغ مدف�عة مقدمًا

8.9432.320ذمم مدينة �أخرى )�إي�صاح 25(

11.3634.477

عمليات �مل�ضاهمني

48279ذمم مدينة �أخرى )�إي�صاح 25(

10 -  األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية

�لإجمايل حا�ضب �آيل ومعد�ت�أثاث وجتهيز�ت�ضيار�ت

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

�لتكلفة:

596.3284.11810.505يف 1ين�ير 2011

68181249-�إ�صافات 

)5()5(--�إ�صتبعاد�ت

596.9314.55311.543كما يف 31 دي�صمرب 2011

1.2976621.959-�لإ�صافة خالل �ل�صنة 

)2.691(-)2.691(-�لتخل�ض خالل �ل�صنة

595.5375.21510.811يف 31 دي�صمرب 2012

�لإ�صتهالك �ملرت�كم:

432.1052.1564.304يف 1ين�ير 2011

146475491.210�ملحمل على �ل�صنة )�إي�صاح 19(

572.7522.7055.514يف 31 دي�صمرب 2011م

21.4281.1512.581�ملحمل خالل �ل�صنة  )�إي�صاح 19(

)1.456(-)1.456(-على عالقة بالإ�صتبعاد

592.7243.8566.639يف 31 دي�صمرب 2012

2.8131.3594.172-�صايف �لقيمة �لدفرتية

24.1791.8486.029يف 31 دي�صمرب 2011

خالل �ل�صنة ، �لإد�رة �أعادت تقييم عمر �لإ�صتخد�م لكل من �لثاث و�لتجهيز�ت و�ملعد�ت �ملكتبية . تف�صيل عمر �لإ�صتخد�م يف �لإي�صاح 2)د( . كما يف نتائج �إعادة �لتقييم ، 
خم�ص�ض �لإ�صتهالك  لل�صنة ، عجز من عمليات �لتاأمني ، �صايف �خل�صارة لل�صنة و �خل�صائر �ملرت�كمة يف 31 دي�صمرب 2012 بقيمة 1.263 )�ألف ريال �صع�دي(.
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شركة  سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا( 
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

دخل عموالت غير مكتسبة   - 11

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

1.1821.170�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

5.1423.603�لعم�لت �مل�صتلمة خالل �ل�صنة 

)3.591()5.150(�لعم�لت �ملكت�صبة خالل �ل�صنة

1.1741.182�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة

12 -  مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

عملي�ت الت�أمني

2.3832.689مبالغ م�صتحقة �لدفع

8.7225.504مطل�بات �أخرى

11.1058.193

عمليات �مل�ضاهمني

8351.428مبالغ م�صتحقة �لدفع

771642مطل�بات �أخرى

1.6062.070

13 -  وديعة نظامية

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

10.77110.643وديعة نظ�مية

وفقًا ملتطلبات نظام �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية �ودعت �ل�صركة مبلغ 10 ملي�ن ريال �صع�دي متثل ن�صبة 10٪ من ر�أ�صمالها �ملدف�ع لدى بنك عينته م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي 
�ل�صع�دي. �إن عائد �إ�صتثمار �ل�ديعة خالل �ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2012 بلغ 128 �ألف ريال �صع�دي )�ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2011: 122 �ألف ريال �صع�دي(.كما 

�متت �ل�صركة قيد �لإلتز�م �ملرتتب عليها مل�ؤ�ص�صة �لنقد بالعائد من تلك �ل�ديعة. �إن �ل�صركة ل ت�صتحق �أي  ع��ئد من هذه �ل�ديعة.

�إن هذه �ل�ديعة �لنظامية غري قابلة لل�صحب بدون م��فقة من م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي.
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شركة  سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا( 
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

رأس المــال     -14
يتك�ن ر�أ�صمال �ل�صركة من 100 ملي�ن ريال �صع�دي مق�صمة �لى 10 ماليني �صهم قيمة كل منها 10 ريال �صع�دي. �كتتب �مل�صاهم�ن �مل�ؤ�ص�ص�ن لل�صركة يف �صتة ماليني �صهم بقيمة 
��صمية 10 ريال �صع�دي لكل �صهم و�لتي متثل 60٪ من ر�أ�صمال �ل�صركة �صددت بالكامل. وقد مت �صد�د قيمة �لأ�صهم �ملتبقية ومقد�رها �أربعة ماليني �صهم بقيمة ��صمية 10 ريال 

�صع�دي لكل �صهم، متثل 40٪ من �أ�صهم �ل�صركة، عن طريق �لكتتاب �لعام. 

15-  اإلحتياطي النظامي    
وفقًا ملتطلبات نظام �لتاأمني �ل�صع�دي �ل�صادر عن م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي يجب على �ل�صركة جتنيب 20٪ من دخل �مل�صاهمني لتك�ين �حتياطي نظامي حتى يبلغ هذ� 

�لحتياطي ن�صبة 100٪ من ر�أ�ض �ملال �ملدف�ع. مل يتم حت�يل �أية مبالغ �إلى �ملخ�ص�ض خالل �ل�صنة نظرً� ل�ج�د خ�صائر مرت�كمة.

16-  المتطلبات التنظيمية    
وفقًا ملتطلبات نظام �لتاأمني �ل�صع�دي �ل�صادر عن م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي« �مل�ؤ�ص�صة« فاإن على �ل�صركة �حلفاظ و بحد �أدنى على ر�أ�ض �ملال و �لبالغ 100 ملي�ن ريال 
�صع�دي. يف 31 دي�صمرب 2012 كان م�صت�ى �ملالءة �ملالية لدى �ل�صركة �قل من �حلد �لأدنى �ملطل�ب وفقًا لنظام �لتاأمني و قد مت �بالغ م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي بهذ� �لأمر 

كما �أعدت خطة م�صتقبلية لتحقيق هام�ض �ملالءة �ملطل�ب. �إن �إد�رة �ل�صركة و�ثقة من �أنه �صيتم �لنظر ب�صكل �إيجابي من قبل �مل�ؤ�ص�صة.

17 -  الزكاة

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

1.3231.208خم�ص�ض �ل�صنة

477592خم�ص�ض من �صن��ت �صابقة

1.8001.800

مت �حت�صاب خم�ص�ض �ل�صنة �حلالية كما يلي :

31 دي�ضمرب 2012
�ألف ريال �ضعودي

31 دي�ضمرب 2011
�ألف ريال �ضعودي

100.000100.000حق�ق �مل�صـاهمني

28.40431.380ر�صيد خم�ص�ض مدور وتعديالت 

)91.591()78.929(�صايف �لقيمة �لدفرتية للم�ج�د�ت ط�يلة �لأجل

1.6594.739�أرباح غري حمققة من ��صتثمار�ت متاحة للبيع

51.13444.528

1.7923.793�لربح �ملعدل لل�صنة

52.92648.321�ل�عاء �لزك�ي

�لفروقات بني �لنتائج �ملالية و�لزك�ية ب�صفة رئي�صية لبع�ض �لتعديالت وفقًا لالأنظمة ذ�ت �لعالقة.
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شركة  سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

17 -  الزكاة )تتمة(
حركة �ملخ�ص�ض خالل �ل�صنة: 

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

2.2111.773يف بد�ية �ل�صنة 

1.8001.800�ملك�ن خالل �ل�صنة 

)1.362()1.255(�ملدف�ع خالل �ل�صنة

2.7562.211يف نهاية �ل�صنة

الوضع الزكوي:

قدمت �ل�صركة �لإقر�ر �لزك�ي عن �لفرتة �لأولى من 16 م�يو 2007 حتى 31 دي�صمرب 2008 و ل�صن��ت 31 دي�صمرب 2009 �لى  2011 وح�صلت على �ل�صهادة �ملقيدة.

قامت مصلحة الزكاة والدخل بالمطالبة بزكاة إضافية 

قامت م�صلحة �لزكاة و�لدخل باملطالبة بزكاة �إ�صافية للفرتة من 16 م�يو 2007 �لى 31 دي�صمرب 2008 مببلغ 619 �ألف ريال �صع�دي. �إعرت�صت �ل�صركة على هذه �ملطالبة وتعتقد 
�لإد�رة �أن نتيجة �لإعرت��ض �صتك�ن يف �صالح �ل�صركة. تقييم �لزكاة لل�صن��ت 31 دي�صمرب 2009 �لى 2011 مل ينتهي بعد. خالل �ل�صنة ��صدرت م�صلحة �لزكاة و�لدخل تقييم 
د�خلي لل�صنة 2011 ،�ل�صتثمار�ت �لغري م�صم�حة و�ل�د�ئع �لنظامية بزكاة �إ�صافية بقيمة 1.3 ملي�ن . �إعرت�صت �ل�صركة وتعتقد �أن نتيجة �لإعرت��ض �صتك�ن يف �صالح �ل�صركة 
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شركة  سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

18 -  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها 
فيما يلي �ملعامالت �لرئي�صية �لتي متت مع �جلهات ذ�ت �لعالقة خالل �ل�صنة :

طبيعة �ملعاملة�جلهة ذ�ت �لعالقة 

مبلغ �ملعاملة خالل 
�ل�ضنة �ملنتهية يف 31 

دي�ضمرب 2012 
�ألف ريال �ضعودي 

مبلغ �ملعاملة خالل 
�ل�ضنة �ملنتهية يف 31 

دي�ضمرب 2011 
�ألف ريال �ضعودي

�لر�ضيد كما يف31 
دي�ضمرب 2012 

�ألف ريال �ضعودي

�لر�ضيد كما يف31 
دي�ضمرب 2011 

�ألف ريال �ضعودي

عملي�ت الت�أمني

�صركة �لتاأمني �ل�صالمية �لعربية  
�ض.م.ب »جهة منت�صبة«

رئي�ض جمل�ض �لإد�رة
�صركة تاأجري �لآلت و�ملعد�ت 

و�ل�صيار�ت “جهة منت�صبة”
�صركة ر�صد �لعاملية خلدمات 

�لت�ص�يق �ملحدودة “جهة منت�صبة”
م�ؤ�ص�صة �لتقنية “جهة منت�صبة”

�صركة �لأول لال�صت�صار�ت 
امل�لية “جهة منت�صبة”

�صركة �ل�صاعر للتجارة �ل�صناعة 
واملق�ولت “جهة منت�صبة”

م�صروفات عم�مية و�إد�رية مدف�عة 
مبا�صرة نيابة عن �ل�صركة    

عق�د تاأمني م�صدرة
عق�د تاأمني م�صدرة
عق�د تاأمني م�صدرة
عق�د تاأمني م�صدرة
عق�د تاأمني م�صدرة
عق�د تاأمني م�صدرة

�لإجمايل )�إي�صاح 4(

194  
85.389

464
18 

6

)34(
)34(

271
68.095

231
)17( 

-

6.759
6.759

114
6.797

23
)20( 

369
7283

6.759
6.759

188 
8.028

65
29

)37(
375

8.648

2.9604.612622734منافع ق�صرية �لأجل�لإد�ريني �لتنفيذيني

1.989 1.251 610 176منافع ط�يلة �لأجل  

 1.873 2.723
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شركة  سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

18 -  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(

طبيعة �ملعاملةعمليات �مل�ضاهمني 

مبلغ �ملعاملة خالل 
�ل�ضنة �ملنتهية يف 31 

دي�ضمرب 2012 
�ألف ريال �ضعودي 

مبلغ �ملعاملة خالل 
�ل�ضنة �ملنتهية يف 31 

دي�ضمرب 2011 
�ألف ريال �ضعودي

�لر�ضيد كما يف31 
دي�ضمرب 2012 

�ألف ريال �ضعودي

�لر�ضيد كما يف31 
دي�ضمرب 2011 

�ألف ريال �ضعودي

�مل�صاهمني

�صركة �لتاأمني �ل�صالمية 
)�صالمة( “م�صاهم م�ؤ�ص�ض “

)17()2.026(105)2.009(حت�صيالت نيابة عن م�صاهم م�ؤ�ص�ض

مت �لإف�صـاح عن �أر�صدة نهاية �لفرتة للمعامالت �لتي متت مع �جلهـات ذ�ت �لعالقة يف قائمة �ملركز �ملايل و �إي�صاح 4.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا( 
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

19 -  مصاريف عمومية وإدارية

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

عملي�ت الت�أمني

23.01024.119تكاليف م�ظفـني

3.5532.896�إيجار مكاتب

1.079870تقنية معلوم�ت

-5.358خم�ص�ض دي�ن م�صك�ك يف حت�صيلها )�أنظر �إي�صاح 4(

-1.062خم�ص�ض ذمم مدينة ملعيدي �لتاأمني 

2.5811.210�لإ�صتهالك )�أنظر �إي�صاح 10(

738799هاتف

351379طباعة وقرطا�صية

344406��صرت�كات �صن�ية

208166مياه وكهرباء

3.6983.607اأخرى

41.98234.452

عمليات �مل�صاهمني

123742مكافاأت �أع�صاء جمل�ض �لإد�رة )�أنظر �لإي�صاح �أدناه(

128106بدل ح�ص�ر جل�صات جمل�ض �لإد�رة )�أنظر �لإي�صاح �أدناه(

21458�أتعاب جلان )�أنظر �لإي�صاح �أدناه(

465906

يتم دفع مكافاأت �أع�صاء جمل�ض �لإد�رة وفقًا لق��نني �ل�صركة. �أ( 

�أج�ر ح�ص�ر متثل بدل ح�ص�ر �إجتماعات جمل�ض �لإد�رة و �إجتماعات �للجان. ب( 

ج(  �أتعاب �للجان متثل �أتعاب ح�ص�ر �إجتماعات �للجان  لغري �أع�صاء جمل�ض �لإد�رة و بع�ض م�صاريف �للجان.

20 – الربح / )الخسارة( للسهم
يتم �حت�صاب ربح / )خ�صارة (  �ل�صهم لل�صنة بتق�صيم �صـايف �لربح / )�خل�صارة(  لل�صنة على �ملت��صط �ملرجح لعدد �لأ�صهم �لقائمة خالل �ل�صنة. عائد �ل�صهم �ل��حد �ملخفف 

لينطبق على �ل�صركة .
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا( - شركة مساهمة سـعودية
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(

في 31 ديسمبر 2012
21-  معلومات قطاعية

متت جميع عمليات �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية. لأغر��ض �إد�رية ،متت �لإ�صارة �إلى قطاعني هما �لأهم يف جميع �لقطاعات. �إن �ملعل�مات �لقطاعية ل تت�صمن �مل�صروفات 
�لإد�رية و �لعم�مية. 

�أ�ص�ل �لقطاع ل حتت�ي على �لنقد وما يف حكمه، �أق�صاط �لتاأمني، �لأر�صدة �ملدينة �لأخرى و�لأثاث،�لتجهيز�ت و �ملعد�ت �ملكتبية.

�إن مطل�بات �لقطاع ل حتت�ي على �لذمم �لد�ئنة ملعيدي �لتاأمني، �لذمم �لد�ئنة �لأخرى و�لأر�صدة �مل�صتحقة �إلى عمليات �مل�صاهمني.

مت�صيًا مع �صيا�صة �لتقارير �لد�خلية ل�صركة، فاإن �ملعل�مات �لقطاعية متت �مل��فقه عليها من قبل �إد�رة مع ما يتفق مع ن�صاطات �ل�صركة. تظهر �لأ�ص�ل و �ملطل�بات كما ه� مبني 
�دناه:

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012
طبي

)�ألف ريال �ضعودي(
مركبات

)�ألف ريال �ضعودي(
�أخرى

)�ألف ريال �ضعودي(
�إجمايل

)�ألف ريال �ضعودي(

35.473153.60815.177204.258�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

25.070)11.042(-)14.028(ناق�صًا: �أق�صاط �إعادة �لتاأمني �مل�صندة

)2.962()939()2.023(-ناق�صًا: �أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة

21.445151.5853.196176.226�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

16.557)289(8.2148.632�لتغري�ت يف �صايف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

29.659160.2172.907192.783�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

3.0045.150-2.146�لعم�لت �مل�صتلمة من عمليات �إعادة �لتاأمني

31.805160.2175.911197.933�صايف �لإير�د�ت

53.408122.4301.904177.742�إجمايل �ملطالبات �ملدف�عة

)27.756()984()57()26.715(ناق�صًا: ح�صة معيدي �لتاأمني

26.693122.373920149.986�صايف �ملطالبات �ملدف�عة

4.4391.5533.656)1.666(�لتغري�ت يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

25.027126.8122.473153.642�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

158--158خم�ص�ض عجز �لأق�صاط

2.56710.96281214.341تكاليف ��صتح��ذ وثائق

2.7951.5243114.630م�صاريف ت�صغيلية �أخرى

30.547139.2983.596173.441�صايف �لتكاليف

1.25820.9192.31524.492�صايف نتائج �أعمال �لتاأمني

)41.982(م�صاريف غري م�زعة

210�إير�د�ت غري م�زعة

1.258�إير�د�ت �إ�صتثمار�ت غري م�زعة

)16.022(عجز من عمليات �لتاأمني
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

21-  معلومات قطاعية )تتمة(

كما يف 31 دي�ضمرب 2012

موجود�ت عمليات �لتاأمني
طبي

)�ألف ريال �ضعودي(
مركبات

)�ألف ريال �ضعودي(
�أخرى

)�ألف ريال �ضعودي(
�إجمايل

)�ألف ريال �ضعودي(

4.3649.306-4.942ح�صة معيدي �لتاأمني يف �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

7.34414.193-6.849ح�صة معيدي �لتاأمني يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

6581.0603282.046تكاليف ��صتح��ذ وثائق م�ؤجلة

143.714---م�ج�د�ت غري م�زعة

168.588�إجمايل م�ج�د�ت عمليات �لتاأمني

مطل�بات عمليات �لتاأمني

12.75562.3366.21181.302�أق�صاط تاأمني غري مكت�صبة

13.69723.53213.00750.236مطالبات حتت �لت�ص�ية

1.1741.174--دخل عم�لت غري مكت�صبة

63221-158�حتياطي  عجز �لأق�صاط

36.326---مطل�بات غري م�زعة و�لفائ�ض

169.259�إجمايل مطل�بات وفائ�ض عمليات �لتاأمني

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011
طبي

)�ألف ريال �ضعودي(
مركبات

)�ألف ريال �ضعودي(
�أخرى

)�ألف ريال �ضعودي(
�إجمايل

)�ألف ريال �ضعودي(

60.203140.51017.950218.663�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)35.554()12.577()19()22.958(ناق�صًا: �أق�صاط �إعادة �لتاأمني �مل�صندة

)2.725()1.546()1.179(-ناق�صًا: �أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة

37.245139.3123.827180.384�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)47.983(152)44.655()3.480(�لتغري�ت يف �صايف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

33.76594.6573.979132.401�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

13.5903.591-�لعم�لت �مل�صتلمة من عمليات �إعادة �لتاأمني

33.76594.6587.569135.992�صايف �لإير�د�ت

35.06780.69915.724131.490�إجمايل �ملطالبات �ملدف�عة

)36.973()12.523()6.957()17.493(ناق�صًا: ح�صة معيدي �لتاأمني

17.57473.7423.20194.517�صايف �ملطالبات �ملدف�عة

)10.754()3.130()8.383(759�لتغري�ت يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

18.33365.3597183.763�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

3.3227.4821.17311.977تكاليف ��صتح��ذ وثائق

5.0301.3224866.838م�صاريف ت�صغيلية �أخرى

26.68574.1631.730102.578�صايف �لتكاليف

7.08020.4955.83933.414�صايف نتائج �أعمال �لتاأمني

)34.452(م�صاريف غري م�زعة 

4.928�إير�د�ت غري م�زعة 

1.021�إير�د�ت �إ�صتثمار�ت غري م�زعة

4.911�لفائ�ض من عمليات �لتاأمني
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

21-  معلومات قطاعية )تتمة(

كما يف 31 دي�ضمرب 2011
طبي

)�ألف ريال �ضعودي(
مركبات

)�ألف ريال �ضعودي(
�أخرى

)�ألف ريال �ضعودي(
�إجمايل

)�ألف ريال �ضعودي(

موجودات عملي�ت الت�أمني

9.77474.27714.058ح�صة معيدي �لتاأمني يف �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

8.5144196.19515.128ح�صة معيدي �لتاأمني يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

1.6228.24724010.109تكاليف ��صتح��ذ وثائق م�ؤجلة

148.699---م�ج�د�ت غري م�زعة

187.994�إجمايل م�ج�د�ت عمليات �لتاأمني

مطل�بات عمليات �لتاأمني

25.80170.9755.835102.611�أق�صاط تاأمني غري مكت�صبة

17.02819.51010.30746.845مطالبات حتت �لت�ص�ية

1.1821.182--دخل عم�لت غري مكت�صبة

6363--�حتياطي عجز �لأق�صاط

37.293---مطل�بات غري م�زعة و�لفائ�ض

187.994�إجمايل مطل�بات وفائ�ض عمليات �لتاأمني

22-  ارتباطات رأسمالية
كما يف 31 دي�صمرب 2012، كان لدى �ل�صركة �رتباطات ر�أ�صمالية مببلغ 5، 0 ملي�ن ريال �صع�دي )31 دي�صمرب 2011: 0.15 ملي�ن ريال �صع�دي(.

23- اإللتزامات الطارئـة    
�أ�صدر �أحد �لبن�ك �لذي تتعامل معه �ل�صركة �صمانات جلهات غري حك�مية مببلغ 0.40 ملي�ن ريال �صع�دي فيما يتعلق بتاأمني على مركبات )31 دي�صمرب 2011: مبلغ 0.4 

ملي�ن ريال �صع�دي(.

24-  الهيئة الشرعية
تخ�صع �أن�صطة �ل�صركة �لتجارية لإ�صر�ف هيئة �صرعية معينة من قبل جمل�ض �لإد�رة. تق�م �لهيئة �ل�صرعية بدور �إ�صر�يف لتحديد ما �إذ� كانت عمليات �ل�صركة تتم وفقًا للق��عد 

و�ملبادئ �ل�صرعية �أم ل.

25-  إدارة المخاطر
�ملخاطر متاأ�صلة يف ن�صاطات �ل�صركة ولكن  تد�ر عن طريق عمليات �لتحديد �مل�صتمرة و �لقيا�ض  و�لهدف حتديد �خلطر و�ل�صيطرة. عمليات �إد�رة �ملخاطر تك�ن �أ�صعب يف 
�إ�صتمر�رية �ل�صركة يف �لربح علمًا باأن �أي �صخ�ض يف �ل�صركة يدرك مدى �خلطر ومدى حتمله للم�ص�ؤلية. �صيا�صة �ل�صركة تر�صد �خلطر من خالل عمليات �لتخطيط �لإ�صرت�تيجية 

.

هيكلة مخاطر اإلدارة

مجلس اإلدارة

جمل�ض �لإد�رة م�ص�ؤول عن نظرية خماطر �لإد�رة لإعتماد مبادئ و�إ�صرت�تيجيات خماطر �لإد�رة .
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

لجنة المراجعة

جلنة �ملر�جعة تعني من قبل جمل�ض �لإد�رة. جلنة �ملر�جعة ت�صاعد جمل�ض �لإد�رة فيما يتعلق بتنفيذ ج�دة ونز�هة �لتقارير �ملالية وخماطر �لإد�رة من خالل مر�جعة �حل�صابات 
لتح�صني �لرقابة �لد�خلية يف �ل�صركة.

25- إدارة المخاطر
فيما يلي ملخ�ض باملخاطر �لتي ت��جهها �ل�صركة و�لطريقة �لتي يتم بها تقليل تلك �ملخاطر ب���صطة �لإد�رة:

مخاطر التأمين

�ن �ملخاطر �لناجتة عن عقد �لتاأمني متثل خماطر وق�ع حادث ما م�ؤمن عليه مع عدم �لتاأكد من حجم وزمن �ملطالبة �لناجتة عن ذلك �حلادث. تتمثل �ملخاطر �لرئي�صية �لتي 
ت��جهها �ل�صركة مب�جب هذه �لعق�د يف �ملطالبات و�ملز�يا �لفعلية �ملدف�عة �لتي تزيد عن �لقيمة �لدفرتية ملطل�بات �لتاأمني. ويتاأثر ذلك بتكر�ر وحجم �ملطالبات و�ملز�يا �لفعلية 

�ملدف�عة �كرث من تلك �ملقدرة �أ�صاًل و�لتط�ر�ت �لالحقة للمطالبات ط�يلة �لأجل.

تتح�صن تغري�ت �ملخاطر وذلك بت�زيع خماطر �خل�صائر على حمفظة كربى من عق�د �لتاأمني حيث �أن �ملحافظ �لأكرث تن�عًا �صتك�ن �قل تاأثرً� بالتغيري يف �أي جزء من �ملحفظة 
وبالنتائج غري �ملت�قعة. كذلك تتح�صن تغري�ت �ملخاطر عن طريق �لأختيار و�لتطبيق �حلذر لإ�صرت�تيجية �لتاأمني و�لتعليمات �ملتعلقة بها وباإ�صتخد�م ترتيبات �إعادة �لتاأمني.

يتم �إ�صناد جزء كبري من عمليات �إعادة �لتاأمني على �أ�صا�ض ن�صبي مع �لحتفاظ بن�صب تختلف باإختالف فئات �لتاأمني. تقدر �ملبالغ �لقابلة لالإ�صرتد�د من معيدي �لتاأمني بنف�ض 
�لطريقة �لتي يتم بها تقدير �لإفرت��صات �مل�صتخدمة يف �لتحقق من مز�يا عق�د �لتاأمني �ملعنية، وتعر�ض يف قائمة �ملركز �ملايل كم�ج�د�ت عمليات تاأمني.

بالرغم من وج�د ترتيبات �إعادة تاأمني لدى �ل�صركة ، فاإنها غري معفاة من �إلتز�ماتها �ملبا�صرة جتاه حملة �لعق�د، وبالتايل فاإنها تتعر�ض ملخاطر �لإئتمان ب�صاأن عمليات �إعادة 
�لتاأمني �مل�صندة وذلك بقدر عدم متكن �أي من معيدي �لتاأمني من �ل�فاء باإلتز�ماته مب�جب ترتيبات �إعادة �لتاأمني.

التركز الجغرافي للخطر

�أن تعر�ض �ل�صركة للمخاطر �لناجتة عن عق�د �لتاأمني مرتكزة يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية.

الحساسية  

�إن �أثر �لتغري�ت �ملحتملة �ملعق�لة يف ن�صبة �خل�صارة على �صايف �لنتائج، �صايف �ملطل�بات وحق�ق �مللكية لل�صركة ل يت�قع �أن يك�ن ج�هريًا.     

مخاطر إعادة التأمين  

على غر�ر �صركات �لتاأمني �لأخرى ولتقليل �ملخاطر �ملالية �لتي قد تن�صاأ عن مطالبات �لتاأمني �لكبرية، تق�م �ل�صركة خالل دورة �أعمالها �لعادية باإبر�م �تفاقيات مع �أطر�ف 
�أخرى لأغر��ض �إعادة �لتاأمني.

ولتقليل تعر�صها خل�صائر كبرية نتيجة �إفال�ض �صركات �إعادة �لتاأمني، تق�م �ل�صركة بتقييم �ل��صع �ملايل ملعيدي �لتاأمني ومتابعة تركز خماطر �لإئتمان �لتي قد تن�صاأ يف مناطق 
جغر�فية مت�صابهه و�لن�صاطات �أو �لظروف �لقت�صادية ملعيدي �لتاأمني.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

25- إدارة المخاطر )تتمة(
يتم �إختيار معيدي �لتاأمني وفق �ملعايري و�لتعليمات �ملحددة من قبل �إد�رة �ل�صركة وتتلخ�ض هذه �ملعايري يف �لآتي:

�أ (   �حلد �لأدنى لت�صنيف �لإئتمان �ملقب�ل و�ملحدد من قبل وكالت �لت�صنيف �لعاملية �ملعرتف بها مثل )»�صتاندرد �آند ب�رز«( يجب �أن ل يقل عن )ب ب ب(.

ب(   �صمعة �صركات �إعادة �لتاأمني.

ج(   عالقة �لعمل �حلالية و�ل�صابقة مع معيدي �لتاأمني.

وي�صتثنى من هذه �لقاعدة �ل�صركات �ملحلية �لتي ل حتمل مثل هذ� �لت�صنيف �لإئتماين ، و�لتي تقت�صر على �ل�صركات �مل�صجلة و�ملعتمدة من قبل �جلهات �ملعنية �مل�صئ�لة عن 
قائمة  ينطبق ذلك، ومطابقة ذلك مع  �لتاريخي، حيثما  و�لأد�ء  و�لفنية  �لإد�رية  �ملالية و�خلرب�ت  للق�ة  تف�صيلية  باإجر�ء مر�جعة  �ل�صركة  تق�م   ، �إلى ذلك  �إ�صافة  �لتاأمني. 

�ملتطلبات �ملحددة �صلفا من قبل �إد�رة �ل�صركة قبل �مل��فقة على تبادل عمليات �إعادة �لتاأمني.

�إن �إتفاقيات �إعادة �لتاأمني �مل�صندة ل تعفى �ل�صركة من �إلتز�ماتها جتاه �مل�ؤمن لهم، وبالتايل تبقى �ل�صركة م�صئ�لة عن جزء من �ملطالبات حتت �لت�ص�ية �ملعاد �لتاأمني عنها 
بالقدر �لذي مل ي�ف به معيدي �لتاأمني باإلتز�ماتهم مب�جب �إتفاقيات �إعادة �لتاأمني. 

المخاطر المتعلقة بالنظام

تهتم �جلهات �لرقابية بالدرجة �لأ�صا�صية بحماية حق�ق حملة �لب��ل�ض ومر�قبتها لتتاأكد من �أن �ل�صركة تدير �لأم�ر ب�ص�رة مر�صية مبا يحقق م�صاحلهم. ويف نف�ض �ل�قت تهتم 
�جلهات �لرقابية �أي�صا بالتاأكد من �أحتفاظ �ل�صركة مبركز مالئة كايف ملقابلة �ملطل�بات غري �ملت�قعة.

�إن عمليات �ل�صركة تخ�صع للمتطلبات �لنظامية يف �ملناطق �لتي تعمل فيها �ل�صركة. ومثل هذه �لأنظمة ل تتطلب فقط �مل��فقة على �أن�صطة �ل�صركة ومر�قبتها بل �أنها تفر�ض عليها 
بع�ض �لقي�د �لنظامية )مثل كفاية ر�أ�ض �ملال( لتقليل �إع�صار �صركات �لتاأمني وت�قفها عن �صد�د �ملطل�بات غري �ملت�قعة حال ن�ص�ء هذه �ملطل�بات.

مخاطر إدارة رأس المال

مت حتديد متطلبات ر�أ�ض �ملال ب���صطة م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي. هذه �ملتطلبات حتدد هام�ض �ملالءة �ملطل�ب �حلفاظ عليه. قامت �ل�صركة ب��صع �أهد�فها للحفاظ على 
ن�صبة كفاية عالية لر�أ�صمالها من �أجل دعم �أهد�فها وتعظيم حق�ق �مل�صاهمني.

تدير �ل�صركة متطلبات ر�أ�صمالها عن طريق تقييم �لفروق بني م�صت�يات ر�أ�ض �ملال �ملعلنة و�ملطل�بة على �أ�صا�ض منتظم. �لتعديالت على م�صت�يات ر�أ�ض �ملال �حلالية تتم يف �ص�ء 
�لتغري�ت يف ظروف �ل�ص�ق وخ�صائ�ض خماطر �أن�صطة �ل�صركة. للحفاظ �أو تعديل هيكل ر�أ�ض �ملال فاإن �ل�صركة تق�م بتعديل ت�زيعات �لأرباح �ملدف�عة للم�صاهمني �أو �إ�صد�ر 

ح�ص�ض جديدة عند �حلاجة يف �مل�صتقبل.

فيما يلي �حلد �لأدنى �لقان�ين لر�أ�ض �ملال:

20122011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

100.000100.000�حلد �لأدنى �لقان�ين لر�أ�ض �ملال 

يف 31 دي�صمرب 2012 كان ر�أ�ض مال �ل�صركة �أقل من ر�أ�ض �ملال �لقان�ين �ملطل�ب. وقد مت �إبالغ �مل�ؤ�ص�صة بالأمر. )�نظر �لي�صاح رقم 16(
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

25- إدارة المخاطر )تتمة(
المخاطر المالية

�لأدو�ت �ملالية �لرئي�صية لل�صركة هي �مل�صتحقات �لنا�صئة عن وثائق �لتاأمني، �مل�صتحق من �أطر�ف ذ�ت عالقة، �لإحتياطي �لنظامي، �لنقد وما يف حكمه، �ملطالبات حتت �لت�ص�ية 
وبع�ض �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لأخرى.

مخاطر السوق

تتمثل خماطر �ل�ص�ق يف �ملخاطر �لناجتة عن تذبذب قيمة �أد�ة مالية ما نتيجة للتقلبات يف �أ�صعار �ل�ص�ق �ص��ء كانت هذه �لتغري�ت ناجتة عن ع��مل خا�صة بهذه �ل�رقة �ملالية 
�أو باجلهة �مل�صدرة لها �أو باأية ع��مل �أخرى م�ؤثرة يف كافة �لأور�ق �ملالية �ملتد�ولة بال�ص�ق.

تتعر�ض �ل�صركة ملخاطر �ل�ص�ق بالن�صبة لإ�صتثمار�تها. حتد �ل�صركة من خماطر �ل�ص�ق من خالل �لإحتفاظ مبحفظة متن�عة من �لأور�ق �ملالية و�ملر�قبة �مل�صتمرة للتط�ر�ت 
يف �ص�ق �لأ�صهم و�ل�صند�ت. كما تق�م �ل�صركة مبر�قبة �لع��مل �لرئي�صية �لتي ت�ؤثر يف �لتغري�ت يف �ص�ق �لأ�صهم و�ل�صند�ت مبا يف ذلك �لقيام بتحليل �لأد�ء �لت�صغيلي و�ملايل 

لل�صركات �مل�صتثمر فيها.

�إن �لتغري بن�صبة 5٪ يف �صايف قيمة �أ�ص�ل �ل�صناديق �ص�ف ي�ؤثر على عمليات �مل�صاهمني بقيمة 725 �ألف ريال �صع�دي )944 �ألف ريال �صع�دي :2011(و على عمليات �لتاأمني 
بقيمة 157 �ألف ريال �صع�دي )341 �ألف ريال �صع�دي :2011(.

�إن �لتغري بن�صبة 5٪ يف �صايف قيمة �أ�ص�ل �ل�صناديق م�صنفة كاإ�صتثمار�ت متاحه للبيع �ص�ف ي�ؤثر على قائمة حق�ق �مل�صاهمني بقيمة 333 �ألف ريال �صع�دي )923 �ألف ريال 
�صع�دي :2011(..

مخاطر العمالت

تنتج خماطر �لعمالت من �لتغري�ت يف قيمة �د�ة مالية ما نتيجة للتغري�ت يف �أ�صعار �صرف �لعمالت �لأجنبية.

تعتقد �إد�رة �ل�صركة ب�ج�د خماطر قليلة ل�ق�ع خ�صائر ج�هرية نتيجة للتقلبات يف �أ�صعار �صرف �لعمالت �لأجنبية، حيث �أن عمليات �لتاأمني و�أن�صطة �مل�صاهمني تتم ب�صكل رئي�صي 
بالريال �ل�صع�دي و�لدولر �لأمريكي و�ملثبت �صعره جتاه �لريال �ل�صع�دي. 

مخاطر أسعار العموالت

�إ�صتثمار�ت �ل�صركة  �أو �لقيمة �لعادلة لهذه �لأدو�ت �ملالية .�إن  �أ�صعار �لعمالت من �حتمالية �لتغري يف ��صعار �لعمالت و �لتي ت�ؤثر تبعا على �لربحية �مل�صتقبلية  تنتج خماطر 
�ملحتفظ بها حتى �لإ�صتحقاق معر�صة ملثل هذه �لأخطار.

�إن �ل�صركة عر�صة ملخاطر �لقيمة �لعادلة لأ�صعار �لعم�لة على ود�ئع �ملر�بحة و �ل�صند�ت و �مل�صنفة ك�د�ئع لأجل و �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى �لإ�صتحقاق ،على �لت��يل يف 
قائمة �ملركز �ملايل.�ن �لإ�صتثمار�ت �صالفة �لذكر يتم قيا�صها على �أ�صا�ض �لتكلفة يف قائمة �ملركز �ملايل و لذ�،ل ي�جد �أي تاأثري لها على قائمة �لدخل �أو قائمة حق�ق �مل�صاهمني.

�أ�صعار  �ل�صركة من خماطر  �أي عم�لت منها. حتد  �أن ل حت�صل على  �ل�صركة ب�ديعة مقيدة على  �ل�صع�دية، فاإن حتتفظ  �لتاأمني �ملعم�ل بها يف �ململكة �لعربية  وفقًا لأنظمة 
�لعم�لت على �لأدو�ت �ملالية �لأخرى وذلك مبر�قبة �لتغري يف �أ�صعار �لعم�لت للعمالت �مل�صجلة بها �لنقدية و�صبه �لنقدية و�لإ�صتثمار�ت. 
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

و فيما يلي �لإ�صتحقاق لبع�ض �ل�صند�ت �ملعر�صة خماطر لأ�صعار �لعم�لت لعمليات �لتاأمني يف 31 دي�صمرب 2012 

عمليات التأمين

2012

�ألف ريال �ضعودي

�لإجمايلبدون �إ�ضتحقاق حمددمن 1�إلى 5 �ضنو�ت�أقل من 3 �ضهور

�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى �ل�صتحقاق  �لي�صاح رقم 
8)ب(

-10.000-10.000

-10.000-10.000

2011

�ألف ريال �ضعودي

�لإجمايلبدون �إ�ضتحقاق حمددمن 1�إلى 5 �ضنو�ت�أقل من 3 �ضهور

�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى �ل�صتحقاق �لي�صاح رقم 
8)ب( 

-10.000-10.000

-10.000-10.000

مت حتديد �ل�صتحقاق على �ل�د�ئع على �أ�صا�ض �لفرتة �ملتبقية من تاريخ �لق��ئم �ملالية �إلى تاريخ �ل�صتحقاق �لتعاقدي.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

25- إدارة المخاطر )تتمة(
مخاطر أسعار العموالت )تتمه(

فيما يلي معدل �لفائدة �لفعال على �لعم�لت لالأدو�ت �ملالية:

20122011

عملي�ت الت�أمني

2.07%1.76%�مل�ج�د�ت �ملالية بريال �ل�صع�دي

�جلدول �لتايل يبني مدى ح�صا�صية قائمة عمليات �لتاأمني من �أي تغري حمتمل يف معدل �لفائدة مع بقاء جميع �ملتغري�ت �لخرى ثابتة:

20122011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعوديعمليات �لتاأمني 

�لتاأثري على �لرباح�لتاأثري على �لرباح�لريال �ل�ضعودي

100100�لزيادة يف معدل �لفائدة ب 100نقطة ��صا�ض

)100()100(�لنخفا�ض يف معدل �لفائدة ب 100 نقطة �أ�صا�ض

و فيما يلي �لإ�صتحقاق لبع�ض �ل�صند�ت �ملعر�صة خماطر لأ�صعار �لعم�لت لعمليات �لتاأمني يف 31 دي�صمرب 2012 و 2011

2012

�ألف ريال �ضعودي

�لإجمايلبدون �إ�ضتحقاق حمددمن 1�إلى 5 �ضنو�ت�أقل من 3 �ضهور

----�إ�صتثمار�ت 

----

2011

�ألف ريال �ضعودي

�لإجمايلبدون �إ�ضتحقاق حمددمن 1�إلى 5 �ضنو�ت�أقل من 3 �ضهور

4.980-4.980-�إ�صتثمار�ت 

-4.980-4.980

مت حتديد �ل�صتحقاق على �ل�د�ئع على �أ�صا�ض �لفرتة �ملتبقية من تاريخ �لق��ئم �ملالية �إلى تاريخ �ل�صتحقاق �لتعاقدي.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

25- إدارة المخاطر )تتمة(
مخاطر أسعار العموالت )تتمه(

فيما يلي معدل �لفائدة �لفعال على �لعم�لت لالأدو�ت �ملالية:

20122011

عمليات �مل�صاهمني

1.63%1.89%�مل�ج�د�ت �ملالية بريال �ل�صع�دي

�جلدول �لتايل يبني مدى ح�صا�صية قائمة عمليات �مل�صاهمني من �أي تغري حمتمل يف معدل �لفائدة مع بقاء جميع �ملتغري�ت �لخرى ثابتة:

20122011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعوديعمليات �مل�ضاهمني 

�لتاأثري على �لرباح�لتاأثري على �لرباح�لريال �ل�ضعودي

50-�لزيادة يف معدل �لفائدة ب 100نقطة ��صا�ض

)50(-�لنخفا�ض يف معدل �لفائدة ب 100 نقطة �أ�صا�ض

مخاطر العمالت

خماطر �لعمالت ه� ذ�ك �خلطر �لذي تك�ن فيه �لقيم يف �لق��ئم �ملالية تتذبذب للتغري يف معدل �لأجنبي .

�لإد�رة ت�ؤمن �أن هناك �أقل خطر للخ�صارة  للتغري يف تذبذب معدل �لتغري كما يف عمليات �لتاأمني و�مل�صاهمني بالتعامل مع �لريال �ل�صع�دي و�لدولر �لأمريكي �أيهما مت تقديره 
للريال �ل�صع�دي .
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا( 
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

25- إدارة المخاطر )تتمة(
مخاطر اإلئتمان

تتمثل خماطر �لإئتمان يف عدم مقدرة طرف ما على �ل�فاء باإلتز�ماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد �لطرف �لآخر خل�صارة مالية.

�إن جميع �أن�صطة عق�د �لتاأمني �خلا�صة بال�صركة د�خل �ململكة �لعربية �ل�صع�دية.

بالن�صبة لكافة فئات �مل�ج�د�ت �ملالية �ملقتناة من قبل �ل�صركة، عد� تلك �ملتعلقة باإتفاقيات �إعادة �لتاأمني �ملبينة يف خماطر �إعادة �لتاأمني �أعاله، فاأن خماطر �لإئتمان �لق�ص�ى 
لل�صركة متثل �لقيمة �لدفرتية �ملف�صح عنها يف �لق��ئم �ملالية بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

تق�م �ل�صركة باحلد من خماطر �لإئتمان �ملتعلقة بالعمالء وذلك ب��صع حدود لالإئتمان لكل عميل، ومر�قبة �لذمم �ملدينة �لقائمة. وت�صعى �ل�صركة للحد من خماطر �لئتمان 
فيما يتعلق بالأطر�ف �لأخرى من خالل �لإحتفاظ ب�د�ئع لدى �لبن�ك ذ�ت �صمعة جيدة.

يتم و�صع �إعادة �لتاأمني مع �أطر�ف تتمتع بت�صنيف �ئتماين جيد وييتم منع تركز �خلطر باإتباع �ل�صيا�صات و �حلدود �ملقرتحة جلميع �لطر�ف من �ع�صاء جمل�ض �لد�رة .�إن 
هذه �حلدود تخ�صع للفح�ض ب�صكل �عتيادي.يف كل تاريخ للتقارير،تق�م �لإد�رة بتقييم مدى �لكفاءة �لإئتمانية ل�صركات �إعادة �لتاأمني وعلى �أ�صا�صها يتم حتديث ��صرت�تيجيات 

�لتعامل مع هذه �ل�صركات و �لتاأكد من �لبدل �ملنا�صب للخف�ض.

�جلدول �أدناه يبني �أق�صى خطر لالإئتمان على عنا�صر قائمة �ملركز �ملايل :

20122011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعوديعمليات �لتاأمني

37.28943.560النقد وم� يف حكمه

20.64823.993ودائع لأجل

34.33939.650�صايف �لأق�صاط �ملدينة

13.68513.697�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها لالإ�صتحقاق

12.3287.457ذمم مدينة ملعيدي �لتاأمني

8.9432.320ذمم مدينة �أخرى )�إي�صاح 9(

6.7596.759مطل�ب من �طر�ف ذ�ت عالقة، �صايف

133.991137.436

عمليات �مل�ضاهمني

13.37129.373النقد وم� يف حكمه

20.00010.000ودائع لأجل

3.7318.722�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها لالإ�صتحقاق

4.5316.818م�صتحق من عمليات �لتاأمني

48279ذمم مدينة �أخرى )�إي�صاح 9(

42.11554.992
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

25- إدارة المخاطر )تتمة(
مخاطر السيولة

تتمثل خماطر �ل�صي�لة يف �ل�صع�بات �لتي ت��جهها �ل�صركة يف ت�فري �لأم��ل �لالزمة لل�فاء بالتعهد�ت �ملتعلقة باإلتز�ماتها �ملالية. 

يتم مر�قبة متطلبات �ل�صي�لة ي�ميًا، وتق�م �لإد�رة بالتاأكد من ت�فر �ل�صي�لة �لكافية لل�فاء باإلتز�ماتها حال ن�ص�ئها.

جميع �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملالية يت�قع لها �أن تتحقق وت�صدد، على �لت��يل خالل 12 �صهرً� من تاريخ �لتقرير، فيما عد� �ل�ديعة �لنظامية، و�لتي لي�ض لها حمدد�ت )�أنظر 
�إي�صاح 9(، و�مل�ج�د�ت �ملحتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق، و�ملت�قع �أن يحتفظ بها حتى تاريخ �إ�صتحقاقها كما ذكر يف �لإي�صاح 6 )ب(. جميع �ملطل�بات �ملالية لي�صت مرتبطة 

بف��ئد.

26- القيم العادلة لالدوات المالية
�لقيمة �لعادلة هي �لقيمة �لتي يتم مب�جبها مبادلة �أ�صل �أو �صد�د �إلتز�م يف معاملة تتم بني �أطر�ف ر�غبة يف ذلك وب�صروط تعامل عادلة.

تتك�ن �مل�ج�د�ت �ملالية لل�صركة من �لنقد وما يف حكمه، �ل�صتثمار�ت، ذمم �أق�صاط تاأمني �ملدينة ،وذمم مدينة ملعيدي �لتاأمني ومبالغ م�صتحقة من جهة ذ�ت عالقة و �ملبالغ 
�ملدف�عة مقدما و �لذمم �ملدينة �لأخرى بينما تتك�ن �ملطل�بات �ملالية من مطالبات حتت �لت�ص�ية و تع�ي�صات حملة �ل�ثائق و ذمم د�ئنة ملعيدي �لتامني مبالغ م�صتحقة �لدفع 

ومطل�بات �أخرى ومبالغ م�صتحقة جلهات ذ�ت عالقة. 

لتختلف �لقيم �لعادلة لالأدو�ت �ملالية ب�صكل مادي عن قيمتها �لدفرتية.

حتديد �لقيمة �لعادلة و�لت�صل�صل �لهرمي للقيمة �لعادلة

ت�صتخدم �ل�صركة �لت�صل�صل �لهرمي �لتايل عند حتديد و�لإف�صاح عن �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية:

�مل�صت�ى �لأول: �لأ�صعار �ملعلنة يف �لأ�ص��ق �لن�صطة لنف�ض �لأد�ة �ملالية )بدون تعديل �أو دعم(.

�مل�صت�ى �لثاين: �لأ�صعار �ملعلنة يف �لأ�ص��ق �لن�صطة للم�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملالية �مل�صابهة �أو طرق ت�صعري �أخرى و�لتي تك�ن فيها جميع �ملعطيات �جل�هرية مبنية على معل�مات 
ملح�ظة من �ل�ص�ق.

�مل�صت�ى �لثالث: طرق �لت�صعري �لتي ل تك�ن فيها جميع �ملعطيات �جل�هرية مبنية على معل�مات ملح�ظة من �ل�ص�ق.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ) إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقًا(
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2012

26- القيم العادلة لألدوات المالية )تتمة(
�جلدول �أدناه ميثل �لأدو�ت �ملالية بقيمتها �لعدلة يف 31 دي�صمرب 2012 و 2011 :

�لجمايل�مل�ضتوى �لثالث�مل�ضتوى �لثاين�مل�ضتوى �لول2012

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

�إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

3.131--3.131 - حملة الوث�ئق

13.874--13.874 - �مل�صاهمني

�إ�صتثمار�ت متاحه للبيع

1.9238.582-6.659 - �مل�صاهمني

1.92325.587-23.664�لإجمايل

26- القيم العادلة لالدوات المالية )تتمه(

�لجمايل�مل�ضتوى �لثالث�مل�ضتوى �لثاين�مل�ضتوى �لول2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

�إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

3.077--3.077 - حملة الوث�ئق

3.269--3.269 - �مل�صاهمني

�إ�صتثمار�ت متاحه للبيع

1.92320.385-18.462 - �مل�صاهمني

1.92326.731-24.808�لإجمايل

27- اعتماد القوائم المالية 
�عتمدت هذه �لق��ئم �ملالية من قبل جمل�ض �لإد�رة بتاريخ 21 فرب�ير 2013 �مل��فق 11 ربيع �لثاين 1434هـ 
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شركة اياك السعودية  للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سـعودية(  

القوائم الماليــة 
مع تقرير مراقبي الحسابات31 ديسمبر 2011م
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

قائمة المركز المالي 
كما في 31 ديسمبر 2011

�إي�ضاح
31 دي�ضمرب 2011
�ألف ريال �ضـعودي

31 دي�ضمرب2010
�ألف ريال �ضـعودي

موجـودات عملي�ت الت�أمني

343.56037.689)اأ(نقد وم� يف حكمه

323.99310.000)ب(ودائع لأجل 

439.65037.297ذمم �أق�صاط تاأمني، �صايف

7.4573.682ذمم مدينة ملعيدي �لتاأمني

610.1092.067تكاليف ��صتح��ذ وثائق م�ؤجلة

94.4773.632مبالغ مدف�عة مقدما و ذمم مدينة �أخرى

186.7596.793مبالغ م�صتحقة من جهة ذ�ت عالقة

83.0778.097�إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل 

514.05812.102ح�صة معيدي �لتاأمني يف �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

715.12826.628ح�صة معيدي �لتاأمني يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

813.69710.000�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�صتحقاق

106.0296.201�أثاث، جتهيز�ت ومعد�ت مكتبية

187.994164.188�إجمايل م�ج�د�ت عمليات �لتاأمني

م�ج�د�ت �مل�صاهمني

329.37342.535)اأ(نقد وم� يف حكمه  

-310.000)ب(ودائع لأجل 

83.2693.257�إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

820.38520.132�إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

97945مبالغ مدف�عة مقدمًا و ذمم مدينة �أخرى

6.8184.326م�صتحق من عمليات �لتاأمني

1310.64310.521وديعة نظ�مية

88.7224.980�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�صتحقاق

17.1407.140�صهرة

96.42992.936�إجمايل م�ج�د�ت �مل�صـاهمني

284.423257.124�إجمايل �مل�ج�د�ت

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 28 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني 
شركة مساهمة سـعودية

قائمة المركز المالي )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2011

�إي�ضاح
31 دي�ضمرب 2011
�ألف ريال �ضـعودي

31 دي�ضمرب 2010
�ألف ريال �ضـعودي

�ملطل�بات وفائ�ض عمليات �لتاأمني

مطل�بات عمليات �لتاأمني

5102.61152.672�أق�صاط تاأمني غري مكت�صبة

6363�إحتياطي عجز �لأق�صاط

111.1821.170دخل عم�لت غري مكت�صبة

746.84569.099مطالبات حتت �لت�ص�ية

8.3617.269تع�ي�صات حملة �ل�ثائق

4.87811.185ذمم د�ئنة ملعيدي �لتاأمني

128.19310.567مبالغ م�صتحقة �لدفع و مطل�بات �أخرى

6.8184.326م�صتحق �إلى عمليات �مل�صاهمني

6.0295.314خم�ص�ض مكافاأة نهاية �خلدمة للم�ظفني

184.980161.665

فائ�ض عمليات �لتاأمني

3.0142.523�لفائ�ض �ملرت�كم من عمليات �لتاأمني

187.994164.188�إجمايل مطل�بات وفائ�ض عمليات �لتاأمني

مطل�بات وحق�ق �مل�صاهمني

مطل�بات

122.0701.434مبالغ م�صتحقة �لدفع و مطل�بات �أخرى

172.2111.773خم�ص�ض زكاة

1817122مبالغ م�صتحقة جلهة ذ�ت عالقة - �أخرى

17.1407.140، 18مبالغ م�صتحقة جلهة ذ�ت عالقة بخ�ص��ض �ل�صهرة

11.43810.469�إجمايل مطل�بات �مل�صاهمني

حق�ق �مل�صاهمني

14100.000100.000ر�أ�ض �ملال

)22.019()19.748(خ�صائر مرت�كمة

4.7394.486�إحتياطي ��صتثمار�ت متاحة للبيع

84.99182.467�إجمايل حق�ق �مل�صاهمني

96.42992.936جمم�ع �ملطل�بات وحق�ق �مل�صاهمني

284.423257.124�إجمايل �ملطل�بات وفائ�ض عمليات �لتاأمني وحق�ق �مل�صاهمني

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 28 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم
للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2011

 20112010

�ألف ريال �ضعودي �ألف ريال �ضـعودي�إي�ضاح

�لإير�د�ت

5218.663139.188�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)33.241()35.554(5ناق�صًا: �أق�صاط �إعادة �لتاأمني �مل�صندة

)1.816()2.725(5ناق�صًا: �أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة

180.384104.131�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

28.709)47.983(�لتغري�ت يف �صايف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

5132.401132.840�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

113.5915.416�لعم�لت �مل�صتلمة من عمليات �إعادة �لتاأمني

135.992138.256�صايف �لإير�د�ت

�لتكاليف و �مل�صروفات

7131.490103.764�إجمايل �ملطالبات �ملدف�عة

)19.629()36.973(7ناق�صًا: ح�صة معيدي �لتاأمني

94.51784.135�صايف �ملطالبات �ملدف�عة

)3.434()10.754(�لتغري�ت يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

783.76380.701�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

63-�إحتياطي عجز �لأق�صاط

611.97716.528تكاليف ��صتح��ذ وثائق

6.8384.588م�صاريف ت�صغيلية �أخرى

102.578101.880�صايف �لتكاليف

33.41436.376�صايف نتائج �أعمال �لتاأمني

)39.188()34.452(19م�صاريف عم�مية و�إد�رية

4.92811.579�إير�د�ت �أخرى

1.021779�لإير�د�ت �لإ�صتثمار�ت

4.9119.546�لفائ�ض من عمليات �لتاأمني

)8.591()4.420(2ح�صة �مل�صاهمني من فائ�ض عمليات �لتاأمني 

2491955�لفائ�ض لل�صنة

2.5231.568�لفائ�ض �ملرت�كم يف بد�ية �ل�صنة

3.0142.523�لفائ�ض �ملرت�كم يف نهاية �ل�صنة

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 28 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية



283

شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

قائمة عمليات المساهمين
للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2011

20112010

�ألف ريال �ضـعودي�ألف ريال �ضـعودي�إي�ضاح

�لإير�د�ت

4.4208.591ح�صة �مل�صاهمني من فائ�ض عمليات �لتاأمني

537744�إير�د�ت �لإ�صتثمار�ت

-20�إير�د�ت �أخرى

4.9779.335�إجمايل �لإير�د�ت

�مل�صروفات

)952()906(19م�صروفات عم�مية و�إد�رية

4.0718.383�صايف ربح �لفرتة قبل �لزكاة

)1.794()1.800(17�لزكاة

2.2716.589�صايف ربح �ل�صنة

10.00010.000�ملت��صط �ملرجح لعدد �لأ�صهم �لعادية �لقائمة

200.230.66ربح �ل�صهم لل�صنة – �أ�صا�صي وخمف�ض )بالريال �ل�صع�دي( 

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 28 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2011

20112010

�ألف ريال �ضـعودي �ألف ريال �ضـعودي

2.2716.589�صايف �لربح لل�صنة

2532.024�لتغري يف قيمة �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع )�إي�صاح 8)ج((

2.5248.613�إجمايل �لدخل �ل�صامل لل�صنة

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 28 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2011

ر�أ�س 
�ملــال

�خل�ضـائر
 �ملرت�كمة

�حتياطي �إ�ضتثمار�ت 
�لأجمالـــيمتاحة للبيع

�ألف ريال �ضعودي �ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي �ألف ريال �ضعودي 

2.46273.854)28.608(100.000الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2009 

6.589-6.589-�صايف �لربح لل�صنة

2.0242.024--�ير�د�ت �صاملة �خرى

4.48682.467)22.019(100.000الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2010 

2.271-2.271-�صايف �لربح لل�صنة 

253253--�إير�د�ت �صاملة �أخرى

4.73984.991)19.748(100.000الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2011 

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 28 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني 
شركة مساهمة سـعودية

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2011

20112010

  �ألف ريال �ضعودي  �ألف ريال �ضـعودي�إي�ضاح

�لأن�صطة �لت�صغيلية

491955فائ�ض �لفرتة من عمليات �لتاأمني

ت�ص�يات لـ:

10.751)8.042(تكاليف �إ�صتح��ذ وثائق م�ؤجلة

)73()33(8)اأ(�أرباح غري حمققة من ��صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

)7()54(8)اأ(�أرباح حمققة من �إ�صتبعاد ��صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

)2.262()1.956(ح�صة معيدي �لتاأمني يف �لأق�صاط غري �ملكت�صبة 

)26.447(49.939�أق�صاط غري مكت�صبة

63-�إحتياطي عجز �لأق�صاط

)1.227(12دخل عم�لت غري مكت�صبة

4-خ�صائر من �إ�صتبعاد �أ�ص�ل ثابتة

101.2101.209�لإ�صتهالك

)276(715مكافاأة نهاية خدمة �مل�ظفني �صايف

42.282)17.310(

�لتغري�ت يف �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لت�صغيلية:

)10.000()13.993(ودائع لأجل

18.423)2.353(ذمم �أق�صاط تاأمني، �صايف

-)3.775(ذمم مدينة ملعيدي �لتاأمني

68)845(مبالغ مدف�عة مقدما و ذمم مدينة �أخرى

34683مبالغ م�صتحقة من جهة ذ�ت عالقة

)5.000(-�صر�ء ��صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

5.1072.000بيع ��صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

)15.260(11.500ح�صة معيدي �لتاأمني يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

11.826)22.254(مطالبات حتت �لت�ص�ية

)4.129(1.092تع�ي�صات حملة �ل�ثائق

)19.690()6.307(ذمم د�ئنة ملعيدي �لتاأمني

1.054)2.374(مبالغ م�صتحقة �لدفع و مطل�بات �أخرى

2.4924.593م�صتحق �إلى عمليات �مل�صاهمني

)32.742(10.606�صايف �لنقد من / )�مل�صتخدم يف( �لأن�صطة �لت�صغيلية

�لأن�صطة �ل�صتثمارية

)249()1.038(10�صر�ء �أثاث، جتهيز�ت ومعد�ت مكتبيـة

-)3.697(8)ب(�صر�ء ��صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�صتحقاق

)249()4.735(�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �لأن�صطة �ل�صتثمارية

)32.991(5.871�لزيادة / )�لنق�ض( يف �لنقد وما يف حكمه

37.68970.680�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�صنة

343.56037.689)اأ(�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �ل�صنة

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 28 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية
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قائمة التدفقات النقدية للمساهمين
للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2011

20112010

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�إي�ضاح

�لأن�صطة �لت�صغيلية 

4.0718.383�صايف �لربح لل�صنة قبل �لزكاة

ت�ص�يات لـ:

)352()12(8)اأ(�أرباح غري حمققة من �إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

4.0598.031

�لتغري�ت يف �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لت�صغيلية:

-)10.000(ودائع لأجل

)15()34(مبالغ مدف�عة مقدمًا و ذمم مدينة �أخرى

)4.593()2.492(م�صتحق من عمليات �لتاأمني

)89()122(وديعة نظ�مية

)180(636مبالغ م�صتحقة �لدفع و مطل�بات �أخرى

717)105(مبالغ م�صتحقة جلهة ذ�ت عالقة

3.871)8.058(�لنقد )�مل�صتخدم يف( / من عمليات �لتاأمني

)1.410()1.362(17�لزكاة �ملدف�عة

2.461)9.420(�صايف �لنقد )�مل�صتخدم يف( / من �لأن�صطة �لت�صغيلية

�لأن�صطة �ل�صتثمارية

-)3.742(8)ب(�صر�ء �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق

)2.000(-8)ج(�صر�ء �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

)2.000()3.742(�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �لأن�صطة �ل�صتثمارية

461)13.162()�لنق�ض( / �لزيادة يف �لنقد وما يف حكمه

42.53542.074�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�صنة

329.37342.535)اأ(�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �ل�صنة

�ملعامالت �لرئي�صية غري �لنقدية:

82532.024)ج(�لتغري يف قيمة �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 28 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لق��ئم �ملالية
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إيضاحات حول القوائم الماليـة
في 31 ديسمبر 2011  

التنظـــيم واألنشـطة الرئيسـة  - 1
�صركة �إياك �ل�صع�دية للتاأمني �لتعاوين )»�ل�صركة«(، �صركة م�صاهمة �صع�دية، م�صـجلة يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية مب�جب رقم وز�رة �لتجارة و �ل�صناعة 112/ك بتاريخ 29 
ربيع �لثاين 1428هـ �مل��فق )16 م�يو 2007(و مب�جب �ل�صجل �لتجاري رقم 4030169661 بتاريخ 6 جمادى �لأول 1428هـ )�مل��فق 23 م�يو 2007(، وعن��ن �ل�صركة �مل�صجل 
ه� �صارع �لأمري حممد بن عبد�لعزيز – عمارة بن حمر�ن، �صندوق بريد 122392 جده 21332، �ململكة �لعربية �ل�صع�دية. تتمثل �أهد�ف �ل�صـركة يف مز�ولة �أعمال �لتاأمني 
�لتعاوين و�لأن�صطة �ملتعلقة به يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية. مت �إدر�ج �ل�صركة يف �ص�ق �ملال �ل�صع�دي بتاريخ 23 م�يو 2007. بد�أت �ل�صركة عملياتها يف 1 ين�ير 2008. �ل�صركة 

ممل�كة بالكامل من قبل م�صاهمني �صع�ديني و �جلمه�ر.

يف 2010، قامت �ل�صركة باإبر�م عقد مع �صركة �لتاأمني �ل�صالمية �لعربية �ض.م.ب )»�لبائع«( تق�م مب�جبه �ل�صركة ب�صر�ء �ملحفظة �لتاأمينية �خلا�صة بالبائع يف �ململكة �لعربية 
�ل�صع�دية �إبتد�ًء من 1 �أكت�بر 2009، ب�صهرة قيمتها 7.140 �ألف ريال �صع�دي و�مل��فق عليها من قبل م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي )»�مل�ؤ�ص�صة«(، مع م�ج�د�ت ومطل�بات 

�ملحفظة �لتاأمينية بقيمة30.075 �ألف ريال �صع�دي. �إن تاريخ تقييم �ملحفظة �لتاأمينية بغر�ض �لتح�يل ه� 31 دي�صمرب 2008.

�إ�صافة �إلى ذلك، مل يتم تقدمي �أي دفعات تتعلق بال�صهرة حتى تاريخ 31 دي�صمرب 2011 ، �إن هذه �لدفعات تخ�صع لق��نني و تعليمات �مل�ؤ�ص�صة و م��فقتها. و يف حالة عدم �إ�صتطاعة 
�ل�صركة تقدمي هذه �لدفعات قبل نهاية عام 2015، �صيتم مقابلتها باملبالغ م�صتحقة �لدفع ذ�ت �لعالقة. 

أسس العرض وملخص للسياسات المحاسبية الهامة       - 2
بيان المطابقة أ( 

مت �إعد�د هذه �لق��ئم �ملالية وفقًا ملعايري �لتقارير �ملالية �لدولية.   

ب( أسس العرض

يتطلب �إعد�د �لق��ئم �ملالية وفقًا ملعايري �لتقارير �ملالية �لدولية ��صتخد�م تقدير�ت و�فرت��صات ت�ؤثر يف مبالغ �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �مل�صرح عنها و�لإف�صاح عن �مل�ج�د�ت 
و�ملطل�بات �لعر�صية، �إن وجدت، كما يف تاريخ �لق��ئم �ملالية ومبالغ �لإير�د�ت و�مل�صروفات �مل�صرح عنها خالل فرتة �لق��ئم �ملالية. ورغم �أن هذه �لتقدير�ت و�لقر�ر�ت مبنية 

على �أف�صل ما لدى �لإد�رة من علم بالأحد�ث و�لت�صرفات �حلالية �إل �أن �لنتائج �لفعلية قد تختلف عن تلك �لتقدير�ت.

يتطلب نظام �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية و�لنظام �لأ�صا�صي لل�صركة حفظ ح�صابات م�صتقلة لعمليات �لتاأمني و�أن�صطة �مل�صاهمني. �إن جميع �لأ�ص�ل �ملتعلقة بعمليات 
�لتاأمني �أو �أن�صطة �مل�صاهمني هي ممل�كة من قبل �ل�صركة. جميع �لإير�د�ت و �مل�صروفات �لتي تعزى لأي ن�صاط يتم قيدها يف �حل�صابات �ملخ�ص�ض لها. �إن �أ�ص�ض ت�زيع هذه 

�مل�صروفات يتم حتديده من قبل �إد�رة �ل�صركة و �أع�صاء جمل�ض �لإد�رة. 

يتطلب �لنظام �لأ�صا�صي لل�صركة �أن يتم ت�زيع �لفائ�ض �ل�صن�ي من عمليات �لتاأمني كما يلي:

90%حملة �لأ�صهم

10%حملة الوث�ئق

%100

مت عر�ض �لق��ئم �ملالية بالريال �ل�صع�دي لأنه ميثل �لعملة �مل�صتخدمة يف �ل�صركة، كما مت تقريب �ملبالغ �إلى �أقرب �ألف ريال �صع�دي ،مامل يحدد غري ذلك.



289

شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

أسس العرض وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(       -  2
ب( أسس العرض

تقدم �ل�صركة بيانتها يف قائمة �ملركز �ملايل مرتبة ح�صب �ل�صي�لة. �لتحليل ح�ل �لإ�صرتد�د و �لت�ص�ية خالل �إثنى ع�صر �صهرً� من تاريخ �لق��ئم �ملالية )متد�ول( �كرث من �إثنى 
ع�صر �صهرً� )غري متد�ول( ح�صب �لإي�صاحات �ملرفقة  .

ج( العرف المحاسبي

يتم �إعد�د �لق��ئم �ملالية وفقًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية �ملعدل لي�صمل قيا�ض �إ�صتثمار�ت من خالل قائمة �لدخل و�لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع بالقيمة �لعادلة.

د( ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

�ل�صيا�صات �ملحا�صبية �مل�صتخدمة من قبل �ل�صركة لإعد�د هذة �لق��ئم �ملالية تتفق مع تلك �ل�صيا�صات �مل�صتخدمة يف �ل�صنة �ل�صابقة .

                                            فيما يلي ملخ�ض لل�صيا�صات �ملحا�صبية �لهامة �ملتبعة من قبل �ل�صركة :

عقود التأمين

تعرف عق�د �لتاأمني باأنها تلك �لعق�د �لتي قبلت فيها �ل�صركة )�مل�ؤمن( خطر �لتاأمني من قبل طرف �آخر )�مل�ؤمن عليه( من خالل �لإتفاق على تع�ي�ض �مل�ؤمن عليه �إذ� كان 
�حلدث �مل�صتقبلي غري م�ؤكد يف �مل�صتقبل )حدث م�ؤمن عليه( ي�ؤثر �صلبًا على �مل�ؤمن عليه، كمبد�أ ت�جيهي عام، حتدد �ل�صركة �إذ� ما كان لديها خطر تاأمني هام، من خالل تقييم 

ما �إذ� كان �حلدث �مل�ؤمن عليه  قد يت�صبب لل�صركة بدفع ف��ئد �إ�صافية كبرية. ميكن �أي�صا لعق�د �لتاأمني نقل �ملخاطر �ملالية.

عندما يتم ت�صنيف �لعقد على �أنه عقد تاأمني، فاإنه يظل كذلك للفرتة �ملتبقية منه حتى ل� كان خطر �لتاأمني يقل ب�صكل ملح�ظ خالل هذه �لفرتة، مامل تكن جميع �حلق�ق 
و�لإلتز�مات قد �أطفاأت �أو �إنتهت.

تق�صم عق�د �لتاأمني ب�صكل �أ�صا�صي �إلى �لتاأمني �لطبي، �لبحري، �ملمتلكات، �ملركبات، �لهند�صي و�حل��دث و�مل�ص�ؤولية جتاه �لغري وهي �أ�صا�صًا عق�د تاأمني ق�صرية �لأجل.

مت ت�صميم �لتاأمني �لطبي لتع�ي�ض حملة �ل�ثائق عن �لنفقات �لتي مت تكبدها يف عالج مر�ض �أو �إ�صابة. يقدم �لتاأمني �لطبي يف �ملقام �لأول لل�صركات �لتي لديها عدد كبري من 
�مل�صتفيدين ليتم تغطيتهم مب�جب �لعقد.

مت ت�صميم �لتاأمني �لبحري للتع�ي�ض عن �لأ�صر�ر و�مل�ص�ؤولية �لناجتة من خالل خ�صارة �أو تلف �ملر�كب و�ل�صفن �لبحرية و�حل��دث �لبحرية �لناجت عنها فقد�ن كلي �أو جزئي 
للب�صائع. �إن �ملخاطر �لرئي�صية للتاأمني �لبحري هي �خل�صارة �أو �لأ�صر�ر �لتي ت�صيب �ملركبات و�ل�صفن �لبحرية و�لب�صائع.

مت ت�صميم عق�د �لتاأمني على �ملمتلكات ب�صكل �أ�صا�صي لتع�ي�ض عمالء �ل�صركة عن �ل�صرر �لذي قد يلحق مبمتلكاتهم. وميكن �أي�صًا للعمالء �أن يح�صل�� على تع�ي�ض عن �خل�صارة 
يف �لأرباح �لناجتة عن خ�صارة �لربح وت�قف �لعمل �لتجاري. �إن �ملخاطر �لرئي�صية لعق�د �لتاأمني على �ملمتلكات هي �حلريق، �لك��رث �لطبيعية، ت�قف �لأعمال �لتجارية و�ل�صط�.

مت ت�صميم تاأمني �ملركبات لتع�ي�ض حملة �ل�ثائق عن �أ�صر�ر مركباتهم �أو �مل�ص�ؤولية جتاه �لغري و�لنا�صئة عن �حل��دث. ميكن �أي�صًا حلملة �ل�ثائق �حل�ص�ل على تع�ي�ض نتيجة 
حريق �أو �صرقة مركباتهم. بع�ض �ل�ثائق تغطي �لك��رث �لطبيعية، �حل��دث �ل�صخ�صية و�إ�صالح �ل�كيل.

تاأمني �حل��دث �لعامة ي�صم �لنق�د، �صمان �لدقة، �حل��دث �ل�صخ�صية، �ملج�هر�ت جميع �ملخاطر، تاأمني �ل�صفر.  تاأمني �مل�ص�ؤولية ي�صمل �مل�ص�ؤولية �لعامة جتاه �لغري، م�ص�ؤولية 
�ملنتج، م�ص�ؤولية �صاحب �لعمل جتاه �لعمال و�مل�ص�ؤولية �ملهنية و�لتي تغطي حماية �مل�ؤمن عليه من �مل�ص�ؤولية �لقان�نية �لتاجتة عن �لإهمال �أثناء عملياتهم �لتجارية.
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إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

أسس العرض وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  - 2
عقود التأمين )تتمة(

�لتاأمني �لهند�صي يغطي ن�عني رئي�صيني:

�ملباين،  �لطرق،  �مل�صانع،  مباين  �ل�صقق،  �لتجارية،  و�ملحالت  كاملنازل  �ملدنية  �لهند�صة  �أ�صغال  �أو  �ملباين  ت�صييد  �أثناء  تاأمينية  تغطية  تقدم  �ملخاطر”  جميع  “�ملقاول�ن  اأ( 
�جل�ص�ر، �أعمال �ل�صرف �ل�صحي و�خلز�نات.

ب(  “ �لرتكيبات جميع �ملخاطر” تقدم تغطية تاأمينية �أثناء تركيب �مل�صانع و�لآلت مثل حمطات �لكهرباء، م�صايف �لنفط، �ملعامل �لكيميائية، �أعمل �لإ�صمنت، �لهياكل �ملعدنية 
�أو �أي م�صنع من م�صانع �لآلت. �إن قطاع �لتاأمني �لهند�صي ي�صمل �أي�صًا تاأمني �أعطاب �لآلت وت�صمل �ملعد�ت �لإلكرتونية وتاأمني تده�ر �أو ت�قف �لب�صائع.

النقد وما في حكمه 

يتك�ن �لنقد وما يف حكمه من �لأر�صدة لدى �لبن�ك و�لنقد يف �ل�صندوق و�ل�صتثمار�ت �لقابلة للتح�يل �لف�ري �إلى مبالغ نقدية معل�مة �لقيمة ومدة ��صتحقاقها عند �صر�ئها 
ثالثة �أ�صهر �أو �أقل.

ذمم أقساط التأمين المدينة 

�إن �أق�صاط �لتاأمني لي�صت �أد�ة مالية ثابتة و حمددة �لدفعات.

�لدفرتية  �لقيمة  يتم مر�جعة  �لقب�ض.  �مل�صتحق  �أو  �مل�صتلم  للمبلغ  �لعادلة  بالقيمة  لها،  �لأويل  �لإثبات  ��صتحقاقها، ويتم قيا�صها، عند  �ملدينة عند  �لتاأمني  �أق�صاط  �إثبات  يتم 
لأق�صاط �لتاأمني �ملدينة للتاأكد من وج�د �نخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�صري �لأحد�ث �أو �لتغري�ت يف �لظروف �إلى عدم �إمكانية ��صرتد�د قيمتها �لدفرتية، ويتم �إثبات خ�صارة 

�لنخفا�ض يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني و�لفائ�ض �ملرت�كم . يتم �لت�قف عن �إثبات ذمم �أق�صاط �لتاأمني �ملدينة عند �نتفاء �أ�صباب �إثبات �مل�ج�د�ت �ملالية.

�أي فرق بني �ملخ�ص�صات يف نهاية فرتة �لتقرير و�ملخال�صات و�ملخ�ص�صات يف �ل�صنة �لتالية يتم �إدر�جه يف قائمة عمليات �لتاأمني.

تكاليف إستحواذ وثائق مؤجلة

�لتكاليف �ملبا�صرة وغري �ملبا�صرة �ملتكبدة خالل �لفرتة �ملالية �لنا�صئة عن �إ�صد�ر �أو جتديد وثيقة �لتاأمني يتم تاأجيلها �إلى �ملدى �لذي تك�ن فيه تلك �لتكاليف قابلة لال�صرتد�د 
من �لأق�صاط �مل�صتقبلية. يتم �لعرت�ف بجميع �لتكاليف �لأخرى لإ�صد�ر �ل�ثائق كنفقات عند حدوثها.

لحقًا و بعد للت�صجيل �لأويل، يتم �إطفاء هذه �لتكاليف مب�جب طريقة �لق�صط �لثابت على مدى فرتة �لأق�صاط �ملت�قعة م�صتقباًل. يتم ت�صجيل �لإطفاء يف قائمة عمليات �لتاأمني 
و�لفائ�ض �ملرت�كم.

االستثمارات

جميع �لإ�صتثمار�ت يتم قيدها �ملبدئي على �أ�صا�ض �لتكلفة ، �لقيمة �لعادلة لها و �ملت�صمنة م�صاريف �لإ�صتح��ذ على تلك �لإ�صتثمار�ت .�إن �لإ�ص�ل �ملالية يتم ت�صجيلها �ملبدئي 
على هذه  �لإ�صتح��ذ  �إلى  تعزى  �لتي  و  �لعملية  ،تكاليف  �لدخل  قائمة  �لعادلة من خالل  بالقيمة  ت�صجيلها  يتم  ل  �ملالية  �لأ�ص�ل  �ليها،يف حال جميع  م�صافًا  �لعادلة  بالقيمة 

�لإ�صتثمار�ت.

ت�صتند �لقيمة �لعادلة على �أ�صعار �لأور�ق �ملالية �ملتد�ولة �أو �لقيمة �لعادلة �ملقدرة .يتم حتديد �لقيمة �لعادلة للعم�لت على �أ�صا�ض �لتدفقات �لنقدية �ملخ�ص�مة باإ�صتخد�م 
عم�لت لها ذ�ت �ل�صمات و �ملخاطر.

إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل

ت�صنف �لإ�صتثمار�ت كاإ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل �إذ� مت قيا�ض قيمتها �لعادلة ب�صكل م�ث�ق به وكان ت�صنيفها حتت هذ� �لبند م�ثقًا وفقًا 
لإ�صرت�جتية �ل�صركة. هذه �ل�صتثمار�ت يتم ت�صجيلها بتكلفه عند �صر�ءها .لحقا، يتم �إعادة تقييم هذه �ل�صتثمار�ت لتعك�ض قيمتها �لعادلة. �إن جميع �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة 

يتم قيدها يف قائمة عمليات  �مل�صاهمني و عمليات �لتاأمني و �لفائ�ض �ملرت�كم.
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إستثمارات متاحة للبيع 

بعد �لت�صجيل �لأويل، يتم عادة �إعادة قيا�ض �ل�صتثمار�ت �مل�صنفة على �أنها »متاحة للبيع« بالقيمة �لعادلة ما مل يكن من غري �ملمكن حتديد �لقيمة �لعادلة ب�ص�رة يعتمد عليها، 
�أن يتم بيع  �إلى  ويف هذه �حلالة يتم قيا�ض �ل�صتثمار طبقًا للتكلفة ناق�صًا �لنخفا�ض يف �لقيمة. تظهر �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة يف بند منف�صل يف قائمة �لدخل �ل�صامل 
�ل�صتثمار �أو حدوث �نخفا�ض د�ئم يف قيمته. يف حالة �لبيع �أو �لنخفا�ض �لد�ئم يف �لقيمة فاإن �لربح �أو �خل�صارة �لتي �صبق �إظهارها يف قائمة �لدخل �ل�صامل يتم �إدر�جها يف 

قائمة عمليات �مل�صاهمني

إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

ت�صنف �لإ�صتثمار�ت كاإ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق �إذ� كانت �لنية من �قتنائها �لإحتفاظ بها حتى �لإ�صتحقاق مع ت��فر �لقدرة على حتقيق ذلك. 

يتم قيا�صها يف قائمة �ملركز �ملايل على �أ�صا�ض �لتكلفة �ملعدلة ب�صايف �إطفاء �لعالوة �أو �خل�صم.

يف حال وج�د �أي �إنخفا�ض د�ئم يف قيمة هذه �لإ�صتثمار�ت، فاإنه يتم قيد هذ� �لإنخفا�ض يف قائمة عمليات �مل�صاهمني �و قائمة عمليات �لتامني و �لفائ�ض �ملرت�كم.

األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية 

يتم قيا�ض قيمة �لأثاث و�لتجهيز�ت و�ملعد�ت �ملكتبية بالتكلفة ناق�صًا �لإ�صتهالك �ملرت�كم و�أي هب�ط يف �لقيمة. �إن �لعمر �لإنتاجي �لتقديري للم�ج�د�ت لإحت�صاب �لإ�صتهالك 
ه� كما يلي:

4 �صن��ت �صيار�ت 

10 �صن��ت �أثاث وجتهيز�ت 

7 �صن��ت �أجهزة حا�صب �آيل ومعد�ت مكتبية 

يتم حتميل �لإ�صتهالك على قائمة عمليات �لتاأمني و�لفائ�ض �ملرت�كم على �أ�صا�ض �لق�صط �لثابت على مدى �لعمر �لإنتاجي �لتقديري للم�ج�د�ت.

تتم مر�جعة �لقيم �لدفرتية �لأثاث و�لتجهيز�ت و�ملعد�ت �ملكتبية ملعرفة �لنخفا�ض يف �لقيمة عندما ت�صري �لأحد�ث �أو �لتغري�ت يف �لظروف �إلى �حتمال عدم �إمكانية ��صرتد�د 
�ملمكن  �لقيمة  �إلى  �مل�ج�د�ت  تخفي�ض  يتم  لال�صرتد�د،  �لقابلة  �لتقديرية  �لقيمة  على  �لدفرتية  �لقيمة  تزيد  وعندما  ذلك  على  م�ؤ�صر  �أي  وج�د  حالة  يف  �لدفرتية.  �لقيمة 

��صرتد�دها باعتبارها �لقيمة �لعادلة خم�ص�مًا منها تكاليف �لبيع �أو �لقيمة قيد �ل�صتعمال �أيهما �أعلى.

�أن �مل�صروفات �لتي تتكبدها �ل�صركة يف �إ�صتبد�ل �أجز�ء من �لأثاث �أو �ملعد�ت �أو �لتجهيز�ت وتتم معاجلتها ب�صكل منف�صل يتم ر�أ�صملتها ويتم �إطفاء �لقيمة �لدفرتية للجزء 
�مل�صتبدل. يتم ر�أ�صملة بع�ض �مل�صاريف �لأخرى �لالحقة �إذ� كانت تهدف �إلى �لزيادة �مل�صتقبلية يف �إنتاجية �لأ�صل .�إن �مل�صاريف �لأخرى يتم قيدها يف قائمة عمليات �لتاأمني 

و�لفائ�ض �ملرت�كم عند حدوثها.

الشهرة 

متثل �ل�صهرة �ملبلغ �لذي �صتدفعه �ل�صركة بالزيادة عن �صايف �لقيمة �لعادلة للم�ج�د�ت �ملحددة و�ملطل�بات �مل�صرت�ة من �صركة �لتاأمني �ل�صالمية �لعربية كما متت �مل��فقة عليها 
من م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي. بعد �لإعرت�ف �لأويل، تقا�ض �ل�صهرة بالتكلفة ناق�صًا �أي �إنخفا�ض د�ئم يف قيمتها. تخترب �ل�صهرة للتاأكد من وج�د �إنخفا�ض يف قيمتها، ويتم 

ذلك �صن�يا �أو �أكرث تكر�ر� �إذ� وقعت �أحد�ث �أو تغيري�ت يف �لظروف �لتي قد ت�صري �إلى �أنه قد حدث �إنخفا�ض يف قيمتها )�إي�صاح 1(.
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بتاريخ كل قائمة مركز مايل، يتم �إجر�ء �ختبار�ت للتاأكد من مدى كفاية مطل�بات عق�د �لتاأمني بعد خ�صم تكاليف �لكتتاب �مل�ؤجلة �ملتعلقة بها. ولإجر�ء هذه �لختبار�ت، تق�م 
�لإد�رة با�صتخد�م �أف�صل �لتقدير�ت �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملتعاقد عليها، وم�صاريف �إد�رة ومعاجلة �ملطالبات. يحمل �أي نق�ض يف �لقيمة �لدفرتية مبا�صرة على 
قائمة نتائج عمليات �لتاأمني وذلك ب�صطب تكاليف �لكتتاب �مل�ؤجلة ذ�ت �لعالقة �أوًل وبعد ذلك يتم تك�ين خم�ص�ض للخ�صائر �لناجمة عن �ختبار�ت كفاية �ملطل�بات )خم�ص�ض 

خ�صائر �ملخاطر غري �ملنتهية(.

يت�قع �أن يتم دفع جميع �ملطالبات غري �ملدف�عة خالل هذه �ل�صنة.ولذ�، مل يتم خف�ض هذه �لإلتز�مات لقيمتها �حلالية

ذمم دائنة ومستحقات

يتم �إثبات �لإلتز�مات لقاء �ملبالغ �ل��جب دفعها يف �مل�صتقبل عن ب�صاعة �أو خدمات م�صتلمة، �ص��ًء قدمت �أم مل تقدم بها ف��تري من قبل �مل�ردين.

المخصصـات 

يتم �إثبات �ملخ�ص�صات عندما يك�ن لدى �ل�صركة �إلتز�م )نظامي �أو �صمني( نا�صئ من حدث �صابق و�أن تكاليف �صد�د �للتز�م       حمتملة وميكن قيا�صها ب�صكل م�ث�ق به. ل 
يتم تك�ين خم�ص�صات مقابل خ�صائر �لت�صغيل �مل�صتقبلية

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تقدم �ل�صركة مكافاأة نهاية �خلدمة مل�ظفيها. يتم �إحت�صاب �ملكافاأة على �أ�صا�ض �لر�تب �لأخري �لذي يتقا�صاه �مل�ظف وط�ل فرتة  خدمة و �لتي تخ�صع �إلى �إكمال �حلد �لأدنى 
من فرتة �خلدمة. يتم و�صع خم�ص�ض للمبالغ �مل�صتحقة وفقًا لنظام مكتب �لعمل و  �لعمال �ل�صع�دي عن فرت�ت خدماتهم �ملتجمعة بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل. �أما �مل�صروف 

�ل�صن�ي فيتم ت�صجيله يف قائمة عمليات �لتاأمني و �لفائ�ض �ملرت�كم.

الزكاة 

حتت�صب �لزكاة طبقًا لالأنظمة �ملعم�ل بها يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية. يحمل �ملخ�ص�ض على قائمة عمليات  يف قيمة �مل�ج�د�ت �ملالية وعدم �إمكانية حت�صيلها يتم، بتاريخ كل 
قائمة مركز مايل، �إجر�ء تق�مي للتاأكد من وج�د �أي دليل م��ص�عي على �نخفا�ض قيمة �أي ��صل مايل. ويف حالة وج�د مثل هذ� �لدليل، يتم �إثبات خ�صارة �لإنخفا�ض يف �لقيمة 

يف قائمة عمليات �لتاأمني و�لفائ�ض �ملرت�كم �أو قائمة �أن�صطة �مل�صاهمني.            

يحدد �لإنخفا�ض يف �لقيمة على �لنح� �لتايل: 

�أ(  بالن�صبة للم�ج�د�ت �ملالية �ملثبتة بالقيمة �لعادلة، ميثل �لإنخفا�ض يف �لقيمة �لفرق بني �لتكلفة و�لقيمة �لعادلة مطروحًا منها �أي �إنخفا�ض يف �لقيمة �صبق حتقيقه.

بالن�صبة للم�ج�د�ت �ملالية �ملثبتة بالتكلفة ميثل �لإنخفا�ض يف �لقيمة �لفرق بني �لقيمة �لدفرتية و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملق�ص�مة على �أ�صا�ض معدل  ب( 
�لعائد �ل�صائد يف �ل�ص�ق حاليًا لأ�صل مايل مماثل.

بالن�صبة للم�ج�د�ت �ملالية �ملثبتة بالتكلفة �ملطفاأة، ميثل �لإنخفا�ض يف �لقيمة �لفرق بني �لقيمة �لدفرتية و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملخ�ص�مة على  ج( 
�أ�صا�ض معدل �لعم�لة �لفعلي �لأ�صلي.
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.يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل تقييم ما �إذ� كان هنالك �أية دلئل ت�صري �إلى وج�د �إنخفا�ض  د�ئم يف قيمة �لأ�صل. ويف حال وج�د �أية م�ؤ�صر�ت على �نخفا�ض قيمة �لأ�صل ،فاإن 
�ل�صركة تق�م بتقدير �ملبلغ �لقابل لالإ�صرتد�د. .�إن �لقيمة �لقابلة لالإ�صرتد�د هي �لقيمة �لعادلة  لالأ�صل خم�ص�ما منه تكاليف �لبيع)وحد�ت مدرة للنقد( �أو قيمته �مل�صتخدمة 
�أيهما �أعلى ويتم حتديده لكل �أ�صل على حده.. �إذ� كانت �لقيمة �لدفرتية لالأ�صل �أعلى من قيمته �لقابلة لالإ�صرتد�د فاإنه يتم خف�ض قيمة �لأ�صل �إلى قيمته �لقابلة لالإ�صرتد�د. 
عند حتديد قيمة �لأ�صل �مل�صتخدمة فاإنه يتم خ�صم �لتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �إلى قيمتها �حلالية با�صتخد�م معدل خ�صم ما قبل �ل�صريبة و�لذي يعك�ض تقدير �ل�ص�ق �حلايل 
للقيمة �لزمنية للنق�د و �ملخاطر �ملتعلقة بذلك �لأ�صل. عند حتديد قيمة �ل�صل �لعادلة خم�ص�ما منه تكاليف �لبيع فاأنه يتم �لأخذ بعني �لإعتبار �أحدث �ل�قائع �مل�صابه يف �ل�ص�ق 

�إذ� كانت مت�فرة، �أو يتم �إختيار من�ذج تقييم منا�صب.ويتم تاأييد طريقة �لإحت�صاب باإ�صتخد�م م�صاعفات �لتقييم �أو �أ�صعار �لأ�صهم �ملدرجة �أو �مل�ؤ�صر�ت �أخرى. 

يتم قيد خ�صائر �إنخفا�ض من �لعمليات �مل�صتمرة يف قائمة عمليات �لتاأمني و �لفائ�ض �ملرت�كم و قائمة عمليات �مل�صاهمني �صمن �لفئة �مل�صروفات مبا يتفق مع وظيفة �مل�ج�د�ت 
�لتي مت قيد �لإنخفا�ض يف قيمتها.باإ�صتثناء �ملمتلكات ،و�إن وجدت.و يف حالة قيد �إعادة �لتقييم يف قائمة �لدخل �ل�صامل فاإنه يتم قيد �لإنخفا�ض �لد�ئم يف قائمة �لدخل �ل�صامل 

و مقابلتها مع �أي مبالغ مت قيدها كاإعادة تقييم .

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل تقييم ما �إذ� كان هناك �أي م�ؤ�صر �أن �خل�صائر �لتي مت �لإعرت�ف بها �صابقًا ل ز�لت م�ج�ده �أو �نها �نخف�صت جلميع �لأ�ص�ل ما عد� �ل�صهرة. 
يف حال وج�د مثل هذه �مل�ؤ�صر�ت فاإن �ل�صركة تق�م بتقييم �لقيمة �لقابلة لالإ�صرتد�د.يتم عك�ض خ�صائر �لإنخفا�ض يف حال وج�د �أي تغري�ت يف �لإفرت��صات �مل�صتخدمة يف تقييم 
�لقيمة �لقابلة لالإ�صرتد�د.لأخر �إنخفا�ض مت قيده يحيث ل يتجاوز �لقيمة �لدفرتية لالأ�صل �لقيمة �لقابلة لالإ�صرتد�د �أو قيمة �لأ�صل �لدفرتية بعد خ�صم �لإ�صتهالك مع عدم 
وج�د �أي �إنخفا�ض مت قيده يف �ل�صن��ت �ل�صابقة.يتم �إثبات هذه �لزياد�ت يف قائمة عمليات �لتاأمني و �لفائ�ض �ملرت�كم و قائمة عمليات �مل�صاهمني مامل يتم ت�صجيل �لأ�ص�ل 

بقيمتها بعد �لتقييم . يف هذه �حلالة يتم قيد �لزياد�ت يف ح�صاب �إعادة �لتقييم.

إستبعاد األدوات المالية

يتم �إ�صتبعاد �لأ�ص�ل �ملالية )�أو جزء منها �أو جزء من جمم�عة �أ�ص�ل مالية مت�صابه( يف حال:

 �نتهاء �صالحية �حلق يف �حل�ص�ل على �لتدفق �لنقدي من هذه �ل�ص�ل. �

 ح�لت �ل�صركة جميع حق�قها يف �إ�صتالم هذه �لتدفقات �أو �لتزمت بدفع جميع هذه �لتدفقات بالكامل و بدون �أي تاأخري ج�هري �لى طرف ثالث �و �أ( قيام �ل�صركة  �
بتح�يل جميع �ملخاطر و �ملنافع �ملتعلقة بالأ�صل �أو ب( قامت بنقل �ل�صيطرة على هذه �لأ�ص�ل.

عندما تق�م �ل�صركة بنقل حق�قها يف �إ�صتالم �لتدفقات �لنقدية من �أ�صل ما، فاإن �ل�صركة تق�م بتقييم ما �إذ� كانت �ل�صركة و �إلى حد ما تق�م بالإحتفاظ باملخاطر و �ملنافع 
�ملتعلقة مبلكية هذ� �لأ�صل. يف حالة عدم نقل و �لإحتفاظ باملخاطر و �ملنافع �ملتعلقة بالأ�صل و عدم نقل �ل�صيطرة على هذه �لأ�ص�ل ، فاإنه يتم قيد هذ� �لأ�صل بقدر �لتحكم 
�مل�صتمر ل�صركة يف هذه �لأ�ص�ل.�إن �لأ�ص�ل �ملنق�لة و �لإلتز�مات �ملتعلقة بتلك �لأ�ص�ل يتم قيا�صها على �لأ�ص�ض �لتي تعك�ض �حلق�ق و �لإلتز�مات �لتي تتعني على �ل�صركة. �إن 
�لتحكم �مل�صتمر من قبل �ل�صركة و �لذي ياأخذ �صكل �ل�صمان على �لأ�ص�ل �ملنق�لة يتم قيا�صه بناءً� على �لقيمة �لدفرتية لهذه �لأ�ص�ل �أو �حلد �لأق�صى للمبالغ و�جبة �ل�صد�د 

من قبل �ل�صركة.
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األقساط ودخل العموالت المكتسبة

تت�صمن، �لأق�صاط و�لعم�لت �ملكت�صبة، �صايف �لأق�صاط و�لعم�لت على عق�د �لتاأمني. �إن �جلزء �ملتبقي من �لأق�صاط و�لعم�لت و�لذي �ص�ف يتم �إكت�صابه يف �مل�صتقبل يتم ت�صجيله 
كاأق�صاط تاأمني غري مكت�صبة ودخل عم�لت غري مكت�صبة، على �لت��يل، ويتم تاأجيلها على ح�صب مدة �لتغطية ل�ثيقة �لتاأمني، ما عد� �ل�صحن �لبحري. �إن �جلزء غري �ملكت�صب من 
�لتاأمني على �ل�صحن �لبحري ميثل �لأق�صاط �ملكتتبة خالل �لأ�صهر �لثالثة �لأخرية من �ل�صنة �ملالية �حلالية. �إن �لتغري يف خم�ص�ض �لأق�صاط غري �ملكت�صبة مت �إدر�جه يف قائمة 

عمليات �لتاأمني بحيث �أن ذلك �لإير�د يتم �لإعرت�ف به خالل فرتة �ملخاطر.

الدخل من توزيعات األرباح

يتم �لإعرت�ف بت�زيعات �لأرباح عند ثب�ت �حلق يف �حل�ص�ل على �ل�صد�د. 

الدخل من العموالت 

�إن �لدخل من �لعم�لت على �ل�د�ئع ق�صرية �لأجل يتم قيده با�صتخد�م طريقة �لعائد �لفعلي.

أقساط إعادة التأمين 

يتم قيد �ق�صاط �إعادة �لتاأمني �مل�صندة كم�صروف عند ��صتحقاقها.�أن �ق�صاط �عادة �لتاأمني يتم قيدها يف قائمة �لدخل على �لفرتة �لتي تخ�ض هذه �ل�ثائق على �أ�صا�ض تنا�صبي.

عقود إعادة التأمين

كما ه� معتاد يف �صركات �لتاأمني �لأخرى، من �أجل تقليل �ملخاطر �لناجتة عن �ملطالبات �لكبرية، تق�م �ل�صركة ، يف �صياق �أعمالها �لعادية، بالدخ�ل يف عق�د مع �أطر�ف �أخرى 
�إمكانية من�  �إعادة �لتاأمني تن�ع �أكرب يف �لأعمال وت�صمح لالإد�رة بالتحكم يف �خل�صائر �ملحتملة �لناجمة عن �ملخاطر �لكربى وت�ؤمن  �إعادة �لتاأمني. ت�ؤمن ترتيبات  لأغر��ض 

�إ�صايف. تتم جميع عمليات �إعادة �لتاأمني مب�جب �إتفاقيات وعق�د تاأمني �إختيارية و�إعادة تاأمني فائ�ض �خل�صارة.

تقدر �ملطالبات �مل�صتحقة من معيدي �لتاأمني بطريقة تتفق مع �ملطالبات �مل�صتحقة وفقًا لعقد �إعادة �لتاأمني. تعر�ض هذه �ملبالغ يف قائمة �ملركز �ملايل كـ » ح�صة معيدي �لتاأمني 
من �ملطالبات حتت �لت�ص�ية« حتى يتم �لإتفاق على مبلغ �ملطالبة ودفعها ب���صطة �ل�صركة. عندما يتم دفع �ملطالبة فاإن �ملبلغ �مل�صتحق من معيدي �لتاأمني و�ملرتبط باملطالبة 

�ملدف�عة يتم حت�يله �إلى �ملبالغ �مل�صتحقة من/ �إلى معيدي �لتاأمني.

بتاريخ �إعد�د كل تقرير، يتم تقييم ما �إذ� كان هناك �أي م�ؤ�صر على �حتمال �نخفا�ض يف قيمة م�ج�د�ت �إعادة �لتاأمني. عند ظه�ر م�ؤ�صر على �لإنخفا�ض يف �لقيمة، تق�م �ل�صركة 
بعمل تقدير ر�صمي ملبلغ �لذمة �ملدينة. عندما تزيد قيمة م�ج�د�ت �إعادة �لتاأمني عن مبلغ �لذمة �ملدينة، تعترب  هذه �مل�ج�د�ت منخف�صة �لقيمة ويتم تخفي�صها �إلى مبلغ �لذمة 

املدينة.
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المطالبات

ت�صجل �ملطالبات، �لتي تت�صمن �ملبالغ �مل�صتحقة حلملة �ل�ثائق و�لأطر�ف �لأخرى و�لت�ص�يات �ملتعلقة بها، بعد خ�صم قيمة �خلردة و�ل�صرتد�د�ت �لأخرى عند وق�عها. تت�صمن 
�ملطالبات �ملبالغ �مل�صتحقة �ملقدرة �ملتعلقة باملطالبات �ملبلغ عنها وتلك غري �ملبلغ عنها بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

�لقيمة  بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل، وكذلك تكاليف معاجلة �ملطالبات، خم�ص�مًا منها  �لتكلفة �ملقدرة للمطالبات �ملتكبدة غري �مل�صددة  �لت�ص�ية على  ت�صتمل �ملطالبات حتت 
�ملت�قعة للخردة و�ل�صرتد�د�ت �لأخرى، �ص��ء مت �لتبليغ عنها من قبل �مل�ؤمنني �أم ل. يتم جتنيب خم�ص�صات لقاء �ملطالبات �ملبلغ عنها وغري �ملدف�عة بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل 
على �أ�صا�ض تقدير كل حالة على حده. كما يجنب خم�ص�ض، وفقًا لتقدير �لإد�رة وخربة �ل�صركة �ل�صابقة، لقاء تكلفة �صد�د �ملطالبات �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها بتاريخ قائمة �ملركز 

�ملايل، مبا يف ذلك تكاليف معاجلة �ملطالبات وقيمة �خلردة و�ل�صرتد�د�ت �لأخرى كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

يدرج �لفرق بني �ملخ�ص�صات بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل و�ل�صد�د و�ملخ�ص�صات يف �ل�صنة �لالحقة يف قائمة عمليات �لتاأمني و�لفائ�ض �ملرت�كم لتلك �ل�صنة. يتم �إظهار �ملطالبات 
حتت �لت�ص�ية على �أ�صا�ض �إجمايل، ويتم �إظهار �جلزء �ملتعلق مبعيدي �لتاأمني ب�ص�رة م�صتقلة.

اإليجار التشغيلي

ت�صنف عق�د �لإيجار كعق�د �إيجار ت�صغيلي عندما يحتفظ �مل�ؤجر و ب�صكل ج�هري على �ملخاطر و �ملنافع �ملرتتبة على ملكية هذه �مل�ج�د�ت. كما يتم قيد مدف�عات �لإيجار 
�لت�صغيلي كم�صروف يف قائمة عمليات �لتاأمني و �لفائ�ض �ملرت�كم على �أ�صا�ض �لق�صط �لثابت و على ط�ل فرتة �ليجار.

العمالت األجنبية

يتم ت�صجيل �ملعامالت �لتي تتم بالعمالت �لأجنبية بالريال �ل�صع�دي وذلك ب�صعر �ل�صرف �ل�صائد يف تاريخ �ملعاملة  يتم حت�يل �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لنقدية �مل�صجلة بالعمالت 
�لأجنبية ب�صعر �ل�صرف �ل�صائد يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل.  ت�صجل جميع �لفروقات يف قائمة عمليات �لتاأمني �أو قائمة عمليات �مل�صاهمني.

المصـاريف

نظرً� لطبيعة �أعمال �ل�صركة فاإن كافة �مل�صاريف �لتي يتم �نفاقها تعترب م�صاريف عم�مية و�إد�رية وت�صنف كذلك.      
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المعلومات القطاعية

يعترب �لقطاع جزءً� حمددً� من �ل�صركة يق�م بتقدمي منتجات �أو خدمات )قطاع �أعمال(، وتختلف خماطره وف��ئده عن �لقطاعات �لأخرى. ولأغر��ض �إد�رية، تتك�ن �ل�صركة من 
وحد�ت عمل ح�صب منتجاتها وخدماتها، ولديها �لقطاعات �لت�صغيلية �لتالية: 

 �لتاأمني �صحي وي�صمل �لتاأمني على �لتكاليف �لطبية و�لأدوية وجميع �خلدمات و�مل�صتلزمات �لطبية و�لعالجية. �

 تاأمني �ملركبات، ويق�م بتغطية �خل�صائر و�للتز�مات �ملتعلقة باملركبات. �

 فروع �لتاأمني �لأخرى ، وي�صمل تغطية �ملمتلكات، �لبحري، �لهند�صي، �حل��دث و�ملطل�بات وفروع تاأمني �أخرى. �

يتم �لتقرير عن �ملعل�مات �لقطاعية بطريقة تتما�صى مع �لتقارير �لد�خلية �ملقدمة �إلى �صانع �لقر�ر�ت �لت�صغيلية �لرئي�صية. �إن �صانع �لقر�ر�ت �لت�صغيلية �لرئي�صية يعترب م�ص�ؤوًل 
عن ت�زيع �مل�صادر وتقييم �أد�ء �ل�حد�ت �لقطاعية و�إتخاذ قر�ر�ت ��صرت�تيجية. 

مل حتدث �أية معامالت بني �لقطاعات خالل �لفرتة . ويف حالة حدوث �أية معاملة، فاإنها تتم وفقًا لأ�صعار �لتح�يل بني �لقطاعات، وتتم بنف�ض �صروط �لتعامل مع �لأطر�ف �لأخرى 
. ت�صتمل �إير�د�ت وم�صاريف ونتائج �لقطاع على �لتح�يالت بني �لقطاعات و�لتي يتم حذفها على م�صت�ى �لق��ئم �ملالية لل�صركة.

القيمة العادلة لألدوات المالية

�لأدو�ت �ملالية متثل �لنقد وما يف حكمه، �لذمم �ملدينة وبع�ض �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لأخرى.

�لقيمة �لعادلة لبن�د حتمل �لفائدة تقدر على �أ�صا�ض خ�صم �لتدفقات �لنقدية باإ�صتخد�م معدل �لفائدة لبن�د مت�صابهة يف �ل�صروط و خ�صائ�ض �ملخاطر. �لقيمة �لعادلة جلميع 
�لأدو�ت �ملالية �لأخرى تقدر باإ�صتخد�م طرق �أخرى مثل �صايف �لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية.

�لقيمة �لعادلة لالإ�صتثمار�ت على �أ�صا�ض �لقيمة �ل�ص�قية لالأور�ق �ملالية �ملدرجة يف �ص�ق ن�صط، �أو �لقيمة �لعادلة �ملت�قعة. �أما �لإ�صتثمار�ت يف حق�ق ملكية غري مدرجة يف �ص�ق 
ن�صط، فاإن �لقيمة �لعادلة لها تتم بربطها بالقيمة �ل�ص�قية لإ�صتثمار م�صابه �أو على �أ�صا�ض خ�صم �لتدفقات �لنقدية �ملت�قعة.

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

تتم مقا�صة �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملالية ويدرج �صافى �ملبلغ فى قائمة �ملركز �ملالى فقط عند وج�د حق نظامى ملزم وعندما يك�ن هناك نية لدى �ل�صركة لت�ص�ية �مل�ج�د�ت 
�لتاأمني وقائمة عمليات  �آن و�حد . ل يتم مقا�صة �لير�د�ت و�مل�صاريف يف قائمة عمليات وفائ�ض  �أو بيع �مل�ج�د�ت وت�صديد �ملطل�بات يف   ، �أ�صا�ض �ل�صايف  و�ملطل�بات على 

�مل�صاهمني �ل�صاملة ما مل يكن ذلك مطل�با �أو م�صم�حا به من قبل �ملعايري �ملحا�صبية �أو تف�صري�تها .
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التقديرات واإلفتراضات

فيما يلي �لإفرت��صات �لأ�صا�صية �ملتعلقة بامل�صادر �مل�صتقبلية و�لأخرى لعدم �لتاأكد من �لتقدير�ت بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل و�لتي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى �إجر�ء تعديل ج�هري يف 
�لقيمة �لدفرتية للم�ج�د�ت و�ملطل�بات خالل �ل�صنة �ملالية �لقادمة:

مخصص المطالبات القائمة

�حلكم �جليد من قبل �لإد�رة �أمر مطل�ب عند تقدير �ملبالغ �مل�صتحقة على حاملي �لعق�د �لنا�صئة من �ملطالبات �لتي متت �صمن عق�د �لتاأمني. مثل هذه �لتقدير�ت �صرورية 
��صتناد� �إلى �لفرت��صات �لرئي�صية ح�ل عديد من �لع��مل �لتي تت�صمن �لتفاوت و�لإحتمالية ودرجات �حلكم �إ�صافة �إلى �صك�ك ونتائج فعليه قد تختلف من تقدير�ت �لإد�رة 
�لتي �صينتج عنها تغيري�ت قادمة يف �للتز�مات �ملقدرة. بالتحديد، يجب �جر�ء تقدير�ت تكلفة �لنهائية للتكلفة �ملت�قعة للمطالبات �ملبلغ عنها بتاريخ �مليز�نية و تكلفة �ملطالبات 
�لقائمة غري �ملبلغ عنها بعد بتاريخ �مليز�نية. �لتقنية �لأ�صا�صية �ملتبناة من قبل �لإد�رة عند تقدير �لتكلفة للمطالبات �ملبلغ عنها وتكلفة �ملطالبات �لقائمة غري �ملبلغ عنها ، ه� 
��صتخد�م �أ�صل�ب ت�ص�يات �ملطالبات �ل�صابقة لت�قع �أ�صل�ب ت�ص�ية �ملطالبات �ملت�قعة. يف تاريخ كل تقرير، يتم تقييم �ملطالبات �ملت�قعة لل�صنة �ل�صابقة للتاأكد من كفايتها و�إجر�ء 

�لتعديالت للمخ�ص�ض. هذه �ملخ�ص�صات غري خم�ص�مة للقيمة �لزمنية للنق�د.

�لفعلية قد تختلف عن  ونتائجها  �لتاأكد  تت�صمن درجة من �حلكم وعدم  ، هامة وممكنة،  بال�صرورة على �فرت��صات هامه ح�ل عدة ع��مل متفاوته  �لتقدير�ت  ت�صتند هذه 
تقدير�ت �لإد�رة مما ي�ؤدي �إلى تغري�ت م�صتقبلية يف �ملطالبات �ملقدرة. �ملطالبات �لتي تتطلب قر�ر�ت �لتحكيم �أو �للج�ء للق�صاء يتم تقديرها ب�صكل م�صتقل. تعديالت �خل�صائر 

�مل�صتقلة عادة ما تقدر مطالبات �لعقار�ت. تق�م �لإد�رة مبر�جعة خم�ص�صاتها للمطالبات �حلا�صلة و�ملطالبات �حلا�صلة لكن غري �ملبلغ عنها على �أ�صا�ض ف�صلي.

خسائر االنخفاض في ذمم أقساط التأمين المدينة

تق�م �ل�صركة بعمل خم�ص�ض حمفظة يتم تقديره على �أ�صا�ض �ملجم�عة ��صتنادً� �إلى �أعمار �لأق�صاط �ملدينة �لتي جتاوزت م�عد ��صتحقاقها، ت�صمل هذه �لتقدير�ت درجة خمتلفة 
من �لتقدير وعدم �لتاأكد، وقد تختلف �لنتائج �لفعلية مما ي�ؤدي �إلى تغيري�ت م�صتقبلية يف هذه �ملخ�ص�صات.

إعادة التأمين

تك�ن �ل�صركة معر�صة خلالفات مع  �صركة �إعادة �لتاأمني �أو للمث�ل �أمام �لق�صاء. تر�قب �ل�صركة ف�صليا ن�ص�ء مثل هذه �خلالفات معها وق�ة �صركة �إعادة �لتاأمني.

تكاليف اإلستحواذ المؤجلة

تقيد بع�ض تكاليف �لإ�صتح��ذ �ملتعلقة باإ�صد�ر وثائق �لتاأمني �جلديدة كتكاليف �إ�صتح��ذ م�ؤجلة، وتطفاأ يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني و�لفائ�ض �ملرت�كم على مدى فرتة �لتغطية 
�لتاأمينية ذ�ت �لعالقة. ويف حالة عدم حتقق �لإفرت��صات �ملتعلقة بالربحية �مل�صتقبلية ل�ثائق �لتامني هذه، فاإنه ميكن �لإ�صر�ع يف �إطفاء هذه �لتكاليف، وميكن �أن يتطلب ذلك 

�إجر�ء �إطفاء �إ�صايف يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني و�لفائ�ض �ملرت�كم. 
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

أسس العرض وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  - 2
التقديرات واإلفتراضات )تتمة(

أعمار االثاث و التجهيزات و المعدات

حتدد �إد�رة �ل�صركة تقدير�تها فيما يخ�ض �أعمار �لأثاث و �لتجهيز�ت و �ملعد�ت لإحت�صاب �لإ�صتهالك. هذه �لتقدير�ت يتم بناءها بعد �لأخذ بعني �لإعتبار �لفائدة �ملت�قعة من 
هذه �لأ�ص�ل. تق�م �إد�رة �ل�صركة �صن�يا بفح�ض �لقيمة �ملتبقية و �أعمار �لأ�ص�ل و �لإ�صتهالك �مل�صتقبلي لهذه �لأ�ص�ل. يتم ت�ص�ية �أي �إختالفات تر�ها �لإد�رة �صرورية. 

ج( المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة 

��صدر جمل�ض معايري �ملحا�صبة �لدويل معايري �لتقارير �ملالية �لدولية �جلديدة و�ملعدلة وتف�صري�ت �لتقارير �ملالية �لدولية و�ملفعلة يف �أو بعد �لت��ريخ �لتالية:

تاريخ �لتفعيل�لو�ضف�ملعيار/ �لتف�ضري

�ملعايري و�لتف�صري�ت �جلديدة

1 ين�ير 2011�ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة )معدل(معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 24

�لتعديل ملعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 32 �إ�صد�ر �أ�صهم لزيادة ر�أ�ض �ملالمعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 32
1 فرب�ير 2010

1 يوليو 2010�إطفاء �ملطل�بات �ملالية ب���صطة �أدو�ت حق�ق ملكيةتف�صري �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 19

�لتعديل ملعيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 7 �لأدو�ت �ملالية: �لإف�صاحاتمعيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 7
1 يوليو 2011

1 ينـــ�ير 2011عر�ض �لق��ئم �ملاليةمعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 1

ل يت�قع باأن ينتج عن تطبيق �ملعايري �جلديدة و�ملعدلة و�لتف�صري�ت �ملنطبقة على �ل�صركة �أي �أثر ج�هري على �لق��ئم �ملالية.

د( المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد 

��صدر جمل�ض معايري �ملحا�صبة �لدويل معايري �لتقارير �ملالية �لدولية �جلديدة و�ملعدلة وتف�صري�ت �لتقارير �ملالية �لدولية �إل �أنها غري مفعلة بعد. كما جتدر �لإ�صارة �ن �إد�رة 
�ل�صركة تن�ي تطبيق هذه �ملعايري عند تفعيلها.

تاريخ �لتفعيل�لو�ضف�ملعيار/ �لتف�ضري

1 ين�ير 2015�لأدو�ت �ملالية- �لت�صنيف و �لقيا�ضمعيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 9

1 ين�ير 2013�لق��ئم �ملالية �مل�حدةمعيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 10

1 ين�ير 2013�لإف�صاحات عن �حل�ص�ض �ململ�كة يف �لكيانات �لخرىمعيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 12

1 ين�ير 2013قيا�ض �لقيمة �لعادلةمعيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 13

1 يوليو 2012�لتعديالت على معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 1 عر�ض �لق��ئم �ملاليةمعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 1

1 ين�ير 2012�لتعديالت على �صريبة �لدخل –�ل�صر�ئب �مل�ؤجلة معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 12  

1 ين�ير 2013 �لتعديالت على معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 19 مكافاأة نهاية �خلدمة معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 19 
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

النقد وما في حكمه و الودائع ألجل  - 3
االنقد و ما في حكمه  أ( 

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

عملي�ت الت�أمني

43.56037.585نقد يف �ل�صندوق ولدى �لبن�ك

104-�إ�صتثمار يف �صندوق بالريال �ل�صع�دي

43.56037.689

عمليات �مل�صاهمني

13.75826.872نقد لدى �لبن�ك

15.61515.663�إ�صتثمار يف �صندوق بالريال �ل�صع�دي

29.37342.535

ودائع ألجل  ب( 

عملي�ت الت�أمني

23.99310.000ودائع لأجل

عمليات �مل�صاهمني

-10.000ودائع لأجل

�ل�د�ئع لأجل من عمليات �لتاأمني ت�صمل مبلغ 3.750 �ألف ريال �صع�دي )2010:-( متثل �لتيمة �لدفرتية لعقد �ل�ديعة .�إن هذه �ل�ديعة حممية و بن�صبة 100٪ و تاريخ �إ�صتحقاقها 
5 يوليو 2012.

يتم �إ�صتخد�م �لعائد من هذه �ل�ديعة يف �صر�ء �لعمالت �ملختلفة “م�صتقات” .�إن خ�صائ�ض هذه �مل�صتقات لي�صت لها عالقة بالعقد .�إن �لقيمة �لعادلة للم�صتقات يف 31 دي�صمرب 
2011 هي قيمة �صالبة و غري هامة. هذه �لقيمة مل يتم قيدها تبعًا ل�صروط �لعقد حيث �أن ر�أ�ض مال �ل�ديعة حممي بن�صبة %100.
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

ذمم أقساط تأمين، صافي   -4 

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

52.67650.334مطل�ب من حملة �ل�ثائق

8.64810.271مطل�ب من حملة �ل�ثائق ـ جهات ذ�ت عالقة )�أنظر �إي�صاح 18(

)23.308()21.674(خم�ص�ض دي�ن م�صك�ك يف حت�صيلها )�أنظر �أدناه(

39.65037.297

�حلركة يف خم�ص�ض �لق�صاط �ملدينة  �مل�صك�ك يف حت�صيلها   

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

23.30815.558�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

7.750-�لزيادة يف �ملخ�ص�ض خالل �ل�صنة )�إي�صاح 19(

-)1.634(رد خم�ص�صات �إنتفى �لغر�ض منها خالل �ل�صنة

21.67423.308

فيما يلي بيانًا باأعمار ذمم �أق�صاط �لتاأمني:

متاأخرة �ل�ضد�د وغري منخف�ضة �لقيمة

ثالثة  �أ�ضهر
�أو �أقل

�ألف ريال �ضعودي

�أكرث من ثالثة �أ�ضهر و�أقل من 
�ضتة �أ�ضهر

�ألف ريال �ضعودي

�أكرث من �ضتة �أ�ضهر و�أقل 
من �إثني ع�ضر �ضهر�ً

�ألف ريال �ضعودي

�أكرث من �إثني ع�ضر �ضهر�ً
�ألف ريال �ضعودي

�ملجموع
�ألف ريال �ضعودي

201118.6564.39610.8365.76239.650

201018.7706.12412.403-37.297

تت�قع �ل�صركة، وبناءً� على �خلربة �ل�صابقة، حت�صيل ذمم �أق�صاط �لتاأمني غري منخف�صة �لقيمة بالكامل. لي�ض من �صيا�صة �ل�صركة �حل�ص�ل على �صمانات ب�صاأن ذمم �أق�صاط 
�لتاأمني، وبالتايل فاإن معظمها بدون �صمانات. ت�صكل �أر�صدة �أكرب خم�صة عمالء 22٪ من ذمم �أق�صاط �لتاأمني كما يف 31 دي�صمرب 2011 )2010: 21.3٪(. تتاألف ذمم �أق�صاط 

�لتاأمني من عدد كبري من عمالء و�صركات تاأمني �أغلبيتها يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية.   
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

األقساط المحققة، صافي  - 5

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

218.663139.188�إجمايل �لق�صاط �ملكتتبة

52.67279.199�إجمايل �لأق�صاط غري حمققة يف بد�ية �ل�صنة

271.335218.307

)52.672()102.611(�أجمايل �لأق�صاط �لغري حمققة يف نهاية �ل�صنة

168.724165.635�إجمايل �لأق�صاط �ملحققة

)35.057()38.279(�أق�صاط عق�د �إعادة �لتاأمني �مل�صندة

)9.840()12.102(ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري �ملحققة يف بد�ية �ل�صنة

)50.381()44.897(

14.05812.102ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري �ملحققة يف نهاية �ل�صنة

)32.795()36.323(�أق�صاط �لتاأمني �مل�صندة

132.401132.840�صايف �لأق�صاط �ملحققة

تكاليف إستحواذ وثائق مؤجلة   - 6

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

2.06712.818�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

20.0195.777م�صروفات م�صتحقة خالل �ل�صنة

)16.528()11.977(�لإطفاء خالل �ل�صنة

10.1092.067�لر�صيد نهاية �ل�صنة
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

المطالبات المستحقة  - 7

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

131.490103.764�إجمايل �ملطالبات �ملدف�عة

46.84569.099�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�ص�ية يف نهاية �ل�صنة

178.335172.863

)58.978()69.099(�أجمايل �ملطالبات حتت �لت�ص�ية يف بد�ية �ل�صنة

109.236113.885�إجمايل �ملطالبات �ملحققة

)19.629()36.973(�لإ�صرتد�د من معيدي �لتاأمني

)26.628()15.128(ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�ص�ية نهاية �ل�صنة

)52.101()46.257(

26.62813.073ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�ص�ية يف نهاية �ل�صنة

)33.184()25.473(ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات

83.76380.701�صايف �ملطالبات �مل�صتحقة

جميع �ملبالغ �ملطل�بة من معيدي �لـتاأمني من �ملت�قع ت�صلمها خالل �لإثني ع�صر �صهرً� من تاريخ �إعد�د هذه �لق��ئم. مت �إحت�صاب ح�صة معيدي �لتاأمني من مطالبات حتت �لت�ص�ية 
مبا يتنا�صب مع منط ت�زيع �ملخاطر ذ�ت �ل�صلة. 

اإلستثمارات   - 8

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

عملي�ت الت�أمني

3.0778.097�إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل )�أنظر �إي�صاح )�أ( �أدناه( 

13.69710.000�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق )�أنظر �إي�صاح )ب( �أدناه(

عمليات �مل�صاهمني

3.2693.257�إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل )�أنظر �إي�صاح )�أ( �أدناه(

20.38520.132�إ�صتثمار�ت متاحه للبيع )�أنظر �إي�صاح )ج( �أدناه(

8.7224.980�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق )�أنظر �إي�صاح )ج( �أدناه(
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

أ (  إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل )تتمة(

عمليات التأمين

�حلركة يف ح�صاب �إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

8.0975.017�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

5.000-عمليات �ل�صر�ء خالل �ل�صنة

)2.000()5.107(عمليات �لإ�صتبعاد خالل �ل�صنة

547�ملكا�صب من عمليات �لإ�صتبعاد

3373�لتغري يف �لقيمة �لعادلة 

3.0778.097�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة

عمليات المساهمين

�حلركة يف ح�صاب �إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل كما يلي:

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

3.2572.905�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

12352�لتغري يف �لقيمة �لعادلة لالإ�صتثمار�ت

3.2693.257�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة

ب (  إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

عمليات التأمين

�حلركة يف ح�صاب �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق كما يلي:

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

10.00010.000�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

-3.697عمليات �ل�صر�ء خالل �ل�صنة

13.69710.000�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة

ل يت�قع �ن يك�ن هناك فرق ج�هري بني �لقيمة �لدفرتية لهذه �لإ�صتثمار�ت و قيمتها �لعادلة.
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

اإلستثمارات )تتمة(  - 8
ب (  إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق )تتمة(

عمليات المساهمين

�حلركة يف ح�صاب �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق كما يلي:

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

4.9804.980�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

-3.742عمليات �ل�صر�ء خالل �ل�صنة

8.7224.980�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة

ل يت�قع �ن يك�ن هناك فرق ج�هري بني �لقيمة �لدفرتية لهذه �لإ�صتثمار�ت و قيمتها �لعادلة.

ج (  استثمارات متاحة للبيع 

عمليات المساهمين

فيما يلي �حلركة على �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع:

�لإجمايل�إ�ضتثمار�ت غري متد�ولة�إ�ضتثمار�ت متد�ولة2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

18.2091.92320.132�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة 

253-253�لتغري يف �لقيمة �لعادلة لالإ�صتثمار�ت

18.4621.92320.385كما يف 31 دي�صمرب 2011

�لإجمايل�إ�ضتثمار�ت غري متد�ولة�إ�ضتثمار�ت متد�ولة2010

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

14.1851.92316.108�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

2.000-2.000عمليات �ل�صر�ء خالل �ل�صنة

2.024-2.024�لتغري يف �لقيمة �لعادلة لالإ�صتثمار�ت

18.2091.92320.132كما يف 31 دي�صمرب 2010

تبلغ �لقيمة �لدفرتية لالإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع 20.385 �ألف ريال �صع�دي )2010: 20.132 �ألف ريال �صع�دي( مت تقييمها بالقيمة �لعادلة لها باإ�صتثناء 1.923 �ألف ريال 
�صع�دي )2010: 1.923 �ألف ريال �صع�دي( و �لتي مت تقييمها على �أ�صا�ض �لتكلفة و ذلك لغياب �لطريقة �لتي يتم من خاللها �ل��ص�ل قيمتها �لعادلة ب�صكل يعتمد عليه.
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

9 -  مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

عملي�ت الت�أمني

2.1571.743مبالغ مدف�عة مقدمًا

2.3201.889ذمم مدينة �أخرى )�إي�صاح 25(

4.4773.632

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

عمليات �مل�صاهمني

7945ذمم مدينة �أخرى )�إي�صاح 25(

7945

10 -  األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية

�لإجمايل حا�ضب �آيل ومعد�ت�أثاث وجتهيز�ت�ضيار�ت

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

�لتكلفة:

596.2603.94210.261يف 1ين�ير 2010

68181249-�إ�صافات 

)5()5(--�إ�صتبعاد�ت

596.3284.11810.505كما يف 31 دي�صمرب 2010

6034351.038-�لإ�صافة خالل �ل�صنة 

596.9314.55311.543يف 31 دي�صمرب 2011

�لإ�صتهالك �ملرت�كم:

271.4731.5963.096يف 1ين�ير 2010

166325611.209�ملحمل على �ل�صنة )�إي�صاح 19(

)1()1(--على عالقة بالإ�صتبعاد

432.1052.1564.304يف 31 دي�صمرب 2010م

146475491.210�ملحمل خالل �ل�صنة  )�إي�صاح 19(

572.7522.7055.514يف 31 دي�صمرب 2011

�صايف �لقيمة �لدفرتية

24.1791.8486.029يف 31 دي�صمرب 2011

164.2231.9626.201يف 31 دي�صمرب 2010 
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

دخل عموالت غير مكتسبة   - 11

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

1.1702.397�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

3.6034.189�لعم�لت �مل�صتلمة خالل �ل�صنة 

)5.416()3.591(�لعم�لت �ملكت�صبة خالل �ل�صنة

1.1821.170�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة

12 -  مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

عملي�ت الت�أمني

2.6894.802مبالغ م�صتحقة �لدفع

5.5045.765مطل�بات �أخرى

8.19310.567

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

عمليات �مل�صاهمني

1.428914مبالغ م�صتحقة �لدفع

642520مطل�بات �أخرى

2.0701.434

13 -  وديعة نظامية

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

10.64310.521وديعة نظ�مية

وفقًا ملتطلبات نظام �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية �ودعت �ل�صركة مبلغ 10 ملي�ن ريال �صع�دي متثل ن�صبة 10٪ من ر�أ�صمالها �ملدف�ع لدى بنك عينته م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي 
�ل�صع�دي. �إن عائد �إ�صتثمار �ل�ديعة خالل �ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 بلغ 122 �ألف ريال �صع�دي )�ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2010: 89 �ألف ريال �صع�دي(.كما �متت 

�ل�صركة قيد �لإلتز�م �ملرتتب عليها مل�ؤ�ص�صة �لنقد بالعائد من تلك �ل�ديعة. �إن �ل�صركة ل ت�صتحق �أي  ع��ئد من هذه �ل�ديعة.

�إن هذه �ل�ديعة �لنظامية غري قابلة لل�صحب بدون م��فقة من م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي.
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

رأس المــال     -14
يتك�ن ر�أ�صمال �ل�صركة من 100 ملي�ن ريال �صع�دي مق�صمة �لى 10 ماليني �صهم قيمة كل منها 10 ريال �صع�دي. �كتتب �مل�صاهم�ن �مل�ؤ�ص�ص�ن لل�صركة يف �صتة ماليني �صهم بقيمة 
��صمية 10 ريال �صع�دي لكل �صهم و�لتي متثل 60٪ من ر�أ�صمال �ل�صركة �صددت بالكامل. وقد مت �صد�د قيمة �لأ�صهم �ملتبقية ومقد�رها �أربعة ماليني �صهم بقيمة ��صمية 10 ريال 

�صع�دي لكل �صهم، متثل 40٪ من �أ�صهم �ل�صركة، عن طريق �لكتتاب �لعام. 

15-  اإلحتياطي النظامي    
وفقًا ملتطلبات نظام �لتاأمني �ل�صع�دي �ل�صادر عن م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي يجب على �ل�صركة جتنيب 20٪ من دخل �مل�صاهمني لتك�ين �حتياطي نظامي حتى يبلغ هذ� 

�لحتياطي ن�صبة 100٪ من ر�أ�ض �ملال �ملدف�ع. مل يتم حت�يل �أية مبالغ �إلى �ملخ�ص�ض خالل �ل�صنة نظرً� ل�ج�د خ�صائر مرت�كمة.

16-  المتطلبات التنظيمية    
وفقًا ملتطلبات نظام �لتاأمني �ل�صع�دي �ل�صادر عن م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي« �مل�ؤ�ص�صة« فاإن على �ل�صركة �حلفاظ و بحد �أدنى على ر�أ�ض �ملال و �لبالغ 100 ملي�ن ريال 
�صع�دي. يف 31 دي�صمرب 2011 كان م�صت�ى �ملالءة �ملالية لدى �ل�صركة �قل من �حلد �لأدنى �ملطل�ب وفقًا لنظام �لتاأمني و قد مت �بالغ م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي بهذ� �لأمر 

كما �أعدت خطة م�صتقبلية لتحقيق هام�ض �ملالءة �ملطل�ب. �إن �إد�رة �ل�صركة و�ثقة من �أنه �صيتم �لنظر ب�صكل �إيجابي من قبل �مل�ؤ�ص�صة.

17 -  الزكاة

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

1.2081.794خم�ص�ض �ل�صنة

-592خم�ص�ض من �صن��ت �صابقة

1.8001.794

مت �حت�صاب خم�ص�ض �ل�صنة �حلالية كما يلي :

31 دي�ضمرب 2011
�ألف ريال �ضعودي

31 دي�ضمرب 2010
�ألف ريال �ضعودي

100.000100.000حق�ق �مل�صـاهمني

31.38023.038ر�صيد خم�ص�ض مدور وتعديالت 

)70.442()91.591(�صايف �لقيمة �لدفرتية للم�ج�د�ت ط�يلة �لأجل

4.7394.486�أرباح غري حمققة من ��صتثمار�ت متاحة للبيع

44.52857.082

3.79314.667�لربح �ملعدلة لل�صنة

48.32171.749�ل�عاء �لزك�ي
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 شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

17 -  الزكاة )تتمة(
�لفروقات بني �لنتائج �ملالية و�لزك�ية ب�صفة رئي�صية لبع�ض �لتعديالت وفقًا لالأنظمة ذ�ت �لعالقة.

حركة المخصص خالل السنة: 

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

1.7731.389يف بد�ية �ل�صنة 

1.8001.794�ملك�ن خالل �ل�صنة 

)1.410()1.362(�ملدف�ع خالل �ل�صنة

2.2111.773يف نهاية �ل�صنة

الوضع الزكوي:

قدمت �ل�صركة �لإقر�ر �لزك�ي عن �لفرتة �لأولى من 16 م�يو 2007 حتى 31 دي�صمرب 2008 و ل�صن��ت 31 دي�صمرب 2009 و 2010 وح�صلت على �ل�صهادة �ملقيدة.

قامت م�صلحة �لزكاة و�لدخل باملطالبة بزكاة �إ�صافيه مببلغ 619 �ألف ريال �صع�دي. �إعرت�صت �ل�صركة على هذه �ملطالبة وتعتقد �لإد�رة �أن نتيجة �لإعرت��ض �صتك�ن يف �صالح 
�ل�صركة. تقييم �لزكاة لل�صن��ت 31 دي�صمرب 2009 و 2010 مل ينتهي بعد.
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

18 -  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها 
فيما يلي �ملعامالت �لرئي�صية �لتي متت مع �جلهات ذ�ت �لعالقة خالل �ل�صنة :

طبيعة �ملعاملة�جلهة ذ�ت �لعالقة 

مبلغ �ملعاملة خالل 
�ل�ضنة �ملنتهية يف 31 

دي�ضمرب 2011 
�ألف ريال �ضعودي 

مبلغ �ملعاملة خالل 
�ل�ضنة �ملنتهية يف 31 

دي�ضمرب 2010 
�ألف ريال �ضعودي

�لر�ضيد كما يف31 
دي�ضمرب 2011 

�ألف ريال �ضعودي

�لر�ضيد كما يف31 
دي�ضمرب 2010 

�ألف ريال �ضعودي

عملي�ت الت�أمني

�صركة �لتاأمني �ل�صالمية �لعربية  
�ض.م.ب »جهة منت�صبة«

رئي�ض جمل�ض �لإد�رة
�صركة تاأجري �لآلت و�ملعد�ت 

و�ل�صيار�ت “جهة منت�صبة”
�صركة ر�صد �لعاملية خلدمات 

�لت�ص�يق �ملحدودة “جهة منت�صبة”
م�ؤ�ص�صة �لتقنية “جهة منت�صبة”

�صركة �لأول لال�صت�صار�ت 
امل�لية “جهة منت�صبة”

�صركة �ل�صاعر للتجارة �ل�صناعة 
واملق�ولت “جهة منت�صبة”

م�صروفات عم�مية و�إد�رية مدف�عة 
مبا�صرة نيابة عن �ل�صركة    

مطالبات حم�صلة من �إعادة �لتامني 
نيابة من �جلهة �ملنت�صبة

حت�صيل عق�د نيابة عن �ل�صركة
عق�د تاأمني م�صدرة
عق�د تاأمني م�صدرة
عق�د تاأمني م�صدرة
عق�د تاأمني م�صدرة
عق�د تاأمني م�صدرة
عق�د تاأمني م�صدرة

�لإجمايل )�إي�صاح 4(

)34(
271  

68.095
231

)17( 
-

)871(
167

83
83

42.746
222
)2( 

-

6.759 
188

8.028
65
29

)37(
375

8.648

6.793
45 

9.813
29
29

)20(
375

 10.271

4.6123.253734482منافع ق�صرية �لأجل�لإد�ريني �لتنفيذيني

1.379 1.989 1.669 610 منافع ط�يلة �لأجل  

 2.723 1.861
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

18 -  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(

طبيعة �ملعاملةعمليات �مل�ضاهمني 

مبلغ �ملعاملة خالل 
�ل�ضنة �ملنتهية يف 31 

دي�ضمرب 2011 
�ألف ريال �ضعودي 

مبلغ �ملعاملة خالل 
�ل�ضنة �ملنتهية يف 31 

دي�ضمرب 2010 
�ألف ريال �ضعودي

�لر�ضيد كما يف31 
دي�ضمرب 2011 

�ألف ريال �ضعودي

�لر�ضيد كما يف31 
دي�ضمرب 2010 

�ألف ريال �ضعودي

�مل�صاهمني

�صركة �لتاأمني �ل�صالمية 
)�صالمة( “م�صاهم م�ؤ�ص�ض “

حت�صيالت نيابة عن م�صاهم م�ؤ�ص�ض
�صهرة م�صتحقة )�إي�صاح 1( 

 

105
-

)19(
-

)17(
)7.140(

)122(
)7.140(

جهات ذ�ت عالقة

م�صروفات مدف�عة نيابة عن �جلهة �صركة ر�صد �لعاملية خلدمات         
�ملنت�صبة

---717

مت �لإف�صـاح عن �أر�صدة نهاية �لفرتة للمعامالت �لتي متت مع �جلهـات ذ�ت �لعالقة يف قائمة �ملركز �ملايل و �إي�صاح 4.
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

19 -  مصاريف عمومية وإدارية

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

عملي�ت الت�أمني

24.11919.807تكاليف م�ظفـني

2.8963.259�إيجار مكاتب

8701.117تقنية معلوم�ت

7.750-خم�ص�ض دي�ن م�صك�ك يف حت�صيلها )�أنظر �إي�صاح 4(

1.2101.209�لإ�صتهالك )�أنظر �إي�صاح 10(

799791هاتف

379357طباعة وقرطا�صية

406304��صرت�كات �صن�ية

166136مياه وكهرباء

3.6074.458اأخرى

34.45239.188

عمليات �مل�صاهمني

717-خم�ص�ض دي�ن م�صك�ك يف حت�صيلها

74291مكافاأت �أع�صاء جمل�ض �لإد�رة )�أنظر �لإي�صاح �أدناه(

106102بدل ح�ص�ر جل�صات جمل�ض �لإد�رة )�أنظر �لإي�صاح �أدناه(

5842�أتعاب جلان )�أنظر �لإي�صاح �أدناه(

906952

يتم دفع مكافاأت �أع�صاء جمل�ض �لإد�رة وفقًا لق��نني �ل�صركة. �أ( 

�أج�ر ح�ص�ر متثل بدل ح�ص�ر �إجتماعات جمل�ض �لإد�رة و �إجتماعات �للجان. ب( 

     ج(  �أتعاب �للجان متثل �أتعاب ح�ص�ر �إجتماعات �للجان  لغري �أع�صاء جمل�ض �لإد�رة و بع�ض م�صاريف �للجان.

20 - الربح للسهم
يتم �حت�صاب ربح �ل�صهم لل�صنة بتق�صيم �صـايف �لربح لل�صنة على �ملت��صط �ملرجح لعدد �لأ�صهم �لقائمة خالل �ل�صنة.
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

21-  معلومات قطاعية
متت جميع عمليات �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية. لأغر��ض �إد�رية ،متت �لإ�صارة �إلى قطاعني هما �لأهم يف جميع �لقطاعات. �إن �ملعل�مات �لقطاعية ل تت�صمن �مل�صروفات 

�لإد�رية و �لعم�مية. 

�أ�ص�ل �لقطاع ل حتت�ي على �لنقد وما يف حكمه، �أق�صاط �لتاأمني، �لأر�صدة �ملدينة �لأخرى و�لأثاث،�لتجهيز�ت و �ملعد�ت �ملكتبية.

�إن مطل�بات �لقطاع ل حتت�ي على �لذمم �لد�ئنة ملعيدي �لتاأمني، �لذمم �لد�ئنة �لأخرى و�لأر�صدة �مل�صتحقة �إلى عمليات �مل�صاهمني.

مت�صيًا مع �صيا�صة �لتقارير �لد�خلية ل�صركة، فاإن �ملعل�مات �لقطاعية متت �مل��فقه عليها من قبل �إد�رة مع ما يتفق مع ن�صاطات �ل�صركة. تظهر �لأ�ص�ل و �ملطل�بات كما ه� مبني 
�دناه:

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011
طبي

)�ألف ريال �ضعودي(
مركبات

)�ألف ريال �ضعودي(
�أخرى

)�ألف ريال �ضعودي(
�إجمايل

)�ألف ريال �ضعودي(

60.203140.51017.950218.663�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)35.554()12.577()19()22.958(ناق�صًا: �أق�صاط �إعادة �لتاأمني �مل�صندة

)2.725()1.546()1.179(-ناق�صًا: �أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة

37.245139.3123.827180.384�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)47.983(152)44.655()3.480(�لتغري�ت يف �صايف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

33.76594.6573.979132.401�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

13.5903.591-�لعم�لت �مل�صتلمة من عمليات �إعادة �لتاأمني

33.76594.6587.569135.992�صايف �لإير�د�ت

35.06780.69915.724131.490�إجمايل �ملطالبات �ملدف�عة

)36.973()12.523()6.957()17.493(ناق�صًا: ح�صة معيدي �لتاأمني

17.57473.7423.20194.517�صايف �ملطالبات �ملدف�عة

)10.754()3.130()8.383(759�لتغري�ت يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

18.33365.3597183.763�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

33.2227.4821.17311.977تكاليف ��صتح��ذ وثائق

5.0301.3224866.838م�صاريف ت�صغيلية �أخرى

26.68574.1631.730102.578�صايف �لتكاليف

7.08020.4955.83933.414�صايف نتائج �أعمال �لتاأمني

)34.452(م�صاريف غري م�زعة

4.928�إير�د�ت غري م�زعة

1.021�إير�د�ت �إ�صتثمار�ت غري م�زعة

4.911�لفائ�ض من عمليات �لتاأمني
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011 21-  معلومات قطاعية )تتمة(

كما يف 31 دي�ضمرب 2011

موجود�ت عمليات �لتاأمني
طبي

)�ألف ريال �ضعودي(
مركبات

)�ألف ريال �ضعودي(
�أخرى

)�ألف ريال �ضعودي(
�إجمايل

)�ألف ريال �ضعودي(

9.77474.27714.058ح�صة معيدي �لتاأمني يف �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

8.5144196.19515.128ح�صة معيدي �لتاأمني يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

1.6228.24724010.109تكاليف ��صتح��ذ وثائق م�ؤجلة

148.699م�ج�د�ت غري م�زعة

187.994�إجمايل م�ج�د�ت عمليات �لتاأمني

مطل�بات عمليات �لتاأمني

25.80170.9755.835102.611�أق�صاط تاأمني غري مكت�صبة

17.02819.51010.30746.845مطالبات حتت �لت�ص�ية

1.1821.182-دخل عم�لت غري مكت�صبة

6363-�حتياطي  عجز �لأق�صاط

37.293--مطل�بات غري م�زعة و�لفائ�ض

187.994�إجمايل مطل�بات وفائ�ض عمليات �لتاأمني

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2010
طبي

)�ألف ريال �ضعودي(
مركبات

)�ألف ريال �ضعودي(
�أخرى

)�ألف ريال �ضعودي(
�إجمايل

)�ألف ريال �ضعودي(

43.90872.98522.295139.188�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)33.241()15.985(-)17.256(ناق�صًا: �أق�صاط �إعادة �لتاأمني �مل�صندة

)1.816()915()901(-ناق�صًا: �أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة

26.65272.0845.395104.131�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

28.709)194(34.844)5.941(�لتغري�ت يف �صايف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

20.711106.9285.201132.840�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

5.4165.416--�لعم�لت �مل�صتلمة من عمليات �إعادة �لتاأمني

20.711106.92810.617138.256�صايف �لإير�د�ت

20.31775.0948.353103.764�إجمايل �ملطالبات �ملدف�عة

)19.629()6.178()1.489()11.962(ناق�صًا: ح�صة معيدي �لتاأمني

8.35573.6052.17584.135�صايف �ملطالبات �ملدف�عة

)3.434(3.337)13.018(6.247�لتغري�ت يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

14.60260.5875.51280.701�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

6363--�إحتياطي عجز �لأق�صاط

1.45313.8501.22516.528تكاليف ��صتح��ذ وثائق

3.2103731.0054.588م�صاريف ت�صغيلية �أخرى

19.26574.8107.805101.880�صايف �لتكاليف

1.44632.1182.81236.376�صايف نتائج �أعمال �لتاأمني

)39.188(م�صاريف غري م�زعة )معدلة(

11.579�إير�د�ت غري م�زعة 

779�إير�د�ت �إ�صتثمار�ت غري م�زعة

9.546�لفائ�ض من عمليات �لتاأمني
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

21-  معلومات قطاعية )تتمة(

كما يف 31 دي�ضمرب 2010
طبي

)�ألف ريال �ضعودي(
مركبات

)�ألف ريال �ضعودي(
�أخرى

)�ألف ريال �ضعودي(
�إجمايل

)�ألف ريال �ضعودي(

موجودات عملي�ت الت�أمني

4.05912.102-8.043ح�صة معيدي �لتاأمني يف �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

6.8023.78416.04226.628ح�صة معيدي �لتاأمني يف �ملطالبات حتت �لت�ص�ية

1.1735763182.067تكاليف ��صتح��ذ وثائق م�ؤجلة

123.391م�ج�د�ت غري م�زعة

164.188�إجمايل م�ج�د�ت عمليات �لتاأمني

مطل�بات عمليات �لتاأمني

20.59126.3125.76952.672�أق�صاط تاأمني غري مكت�صبة

14.55731.25923.28369.099مطالبات حتت �لت�ص�ية

1.1701.170--دخل عم�لت غري مكت�صبة

6363�حتياطي عجز �لأق�صاط

41.184--مطل�بات غري م�زعة و�لفائ�ض

164.188�إجمايل مطل�بات وفائ�ض عمليات �لتاأمني

22-  ارتباطات رأسمالية
كما يف 31 دي�صمرب 2011، كان لدى �ل�صركة �رتباطات ر�أ�صمالية مببلغ 0.15 ملي�ن ريال �صع�دي )31 دي�صمرب 2010: 0.15 ملي�ن ريال �صع�دي(.

23- اإللتزامات الطارئـة    
�أ�صدر �أحد �لبن�ك �لذي تتعامل معه �ل�صركة �صمانات جلهات غري حك�مية مببلغ 0.40 ملي�ن ريال �صع�دي فيما يتعلق بتاأمني على مركبات )31 دي�صمرب 2010: مبلغ 0.49 

ملي�ن ريال �صع�دي(.

24-  الهيئة الشرعية
تخ�صع �أن�صطة �ل�صركة �لتجارية لإ�صر�ف هيئة �صرعية معينة من قبل جمل�ض �لإد�رة. تق�م �لهيئة �ل�صرعية بدور �إ�صر�يف لتحديد ما �إذ� كانت عمليات �ل�صركة تتم وفقًا للق��عد 

و�ملبادئ �ل�صرعية �أم ل.
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إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

25- إدارة المخاطر
فيما يلي ملخ�ض باملخاطر �لتي ت��جهها �ل�صركة و�لطريقة �لتي يتم بها تقليل تلك �ملخاطر ب���صطة �لإد�رة:

مخاطر التأمين

�ن �ملخاطر �لناجتة عن عقد �لتاأمني متثل خماطر وق�ع حادث ما م�ؤمن عليه مع عدم �لتاأكد من حجم وزمن �ملطالبة �لناجتة عن ذلك �حلادث. تتمثل �ملخاطر �لرئي�صية �لتي 
ت��جهها �ل�صركة مب�جب هذه �لعق�د يف �ملطالبات و�ملز�يا �لفعلية �ملدف�عة �لتي تزيد عن �لقيمة �لدفرتية ملطل�بات �لتاأمني. ويتاأثر ذلك بتكر�ر وحجم �ملطالبات و�ملز�يا �لفعلية 

�ملدف�عة �كرث من تلك �ملقدرة �أ�صاًل و�لتط�ر�ت �لالحقة للمطالبات ط�يلة �لأجل.

تتح�صن تغري�ت �ملخاطر وذلك بت�زيع خماطر �خل�صائر على حمفظة كربى من عق�د �لتاأمني حيث �أن �ملحافظ �لأكرث تن�عًا �صتك�ن �قل تاأثرً� بالتغيري يف �أي جزء من �ملحفظة 
وبالنتائج غري �ملت�قعة. كذلك تتح�صن تغري�ت �ملخاطر عن طريق �لأختيار و�لتطبيق �حلذر لإ�صرت�تيجية �لتاأمني و�لتعليمات �ملتعلقة بها وباإ�صتخد�م ترتيبات �إعادة �لتاأمني.

يتم �إ�صناد جزء كبري من عمليات �إعادة �لتاأمني على �أ�صا�ض ن�صبي مع �لحتفاظ بن�صب تختلف باإختالف فئات �لتاأمني. تقدر �ملبالغ �لقابلة لالإ�صرتد�د من معيدي �لتاأمني بنف�ض 
�لطريقة �لتي يتم بها تقدير �لإفرت��صات �مل�صتخدمة يف �لتحقق من مز�يا عق�د �لتاأمني �ملعنية، وتعر�ض يف قائمة �ملركز �ملايل كم�ج�د�ت عمليات تاأمني.

بالرغم من وج�د ترتيبات �إعادة تاأمني لدى �ل�صركة ، فاإنها غري معفاة من �إلتز�ماتها �ملبا�صرة جتاه حملة �لعق�د، وبالتايل فاإنها تتعر�ض ملخاطر �لإئتمان ب�صاأن عمليات �إعادة 
�لتاأمني �مل�صندة وذلك بقدر عدم متكن �أي من معيدي �لتاأمني من �ل�فاء باإلتز�ماته مب�جب ترتيبات �إعادة �لتاأمني.

التركز الجغرافي للخطر

�أن تعر�ض �ل�صركة للمخاطر �لناجتة عن عق�د �لتاأمني مرتكزة يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية.

الحساسية  

�إن �أثر �لتغري�ت �ملحتملة �ملعق�لة يف ن�صبة �خل�صارة على �صايف �لنتائج، �صايف �ملطل�بات وحق�ق �مللكية لل�صركة ل يت�قع �أن يك�ن ج�هريًا.     

مخاطر إعادة التأمين  

على غر�ر �صركات �لتاأمني �لأخرى ولتقليل �ملخاطر �ملالية �لتي قد تن�صاأ عن مطالبات �لتاأمني �لكبرية، تق�م �ل�صركة خالل دورة �أعمالها �لعادية باإبر�م �تفاقيات مع �أطر�ف 
�أخرى لأغر��ض �إعادة �لتاأمني.

ولتقليل تعر�صها خل�صائر كبرية نتيجة �إفال�ض �صركات �إعادة �لتاأمني، تق�م �ل�صركة بتقييم �ل��صع �ملايل ملعيدي �لتاأمني ومتابعة تركز خماطر �لإئتمان �لتي قد تن�صاأ يف مناطق 
جغر�فية مت�صابهه و�لن�صاطات �أو �لظروف �لقت�صادية ملعيدي �لتاأمني.

يتم �إختيار معيدي �لتاأمني وفق �ملعايري و�لتعليمات �ملحددة من قبل �إد�رة �ل�صركة وتتلخ�ض هذه �ملعايري يف �لآتي:

�أ (   �حلد �لأدنى لت�صنيف �لإئتمان �ملقب�ل و�ملحدد من قبل وكالت �لت�صنيف �لعاملية �ملعرتف بها مثل )“�صتاندرد �آند ب�رز”( يجب �أن ل يقل عن )ب ب ب(.

ب(   �صمعة �صركات �إعادة �لتاأمني.

ج(   عالقة �لعمل �حلالية و�ل�صابقة مع معيدي �لتاأمني.
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إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

25- إدارة المخاطر )تتمة(
مخاطر إعادة التأمين )تتمة(

وي�صتثنى من هذه �لقاعدة �ل�صركات �ملحلية �لتي ل حتمل مثل هذ� �لت�صنيف �لإئتماين ، و�لتي تقت�صر على �ل�صركات �مل�صجلة و�ملعتمدة من قبل �جلهات �ملعنية �مل�صئ�لة عن 
قائمة  ينطبق ذلك، ومطابقة ذلك مع  �لتاريخي، حيثما  و�لأد�ء  و�لفنية  �لإد�رية  �ملالية و�خلرب�ت  للق�ة  تف�صيلية  باإجر�ء مر�جعة  �ل�صركة  تق�م   ، �إلى ذلك  �إ�صافة  �لتاأمني. 

�ملتطلبات �ملحددة �صلفا من قبل �إد�رة �ل�صركة قبل �مل��فقة على تبادل عمليات �إعادة �لتاأمني.

�إن �إتفاقيات �إعادة �لتاأمني �مل�صندة ل تعفى �ل�صركة من �إلتز�ماتها جتاه �مل�ؤمن لهم، وبالتايل تبقى �ل�صركة م�صئ�لة عن جزء من �ملطالبات حتت �لت�ص�ية �ملعاد �لتاأمني عنها 
بالقدر �لذي مل ي�ف به معيدي �لتاأمني باإلتز�ماتهم مب�جب �إتفاقيات �إعادة �لتاأمني. 

مل تزد ن�صبة �أي من معيدي �لتاأمني عن 33٪ من �ملبالغ �ملت�قع �إ�صرتد�دها كما يف 31 دي�صمرب 2010 )2009: %12(.

المخاطر المتعلقة بالنظام

تهتم �جلهات �لرقابية بالدرجة �لأ�صا�صية بحماية حق�ق حملة �لب��ل�ض ومر�قبتها لتتاأكد من �أن �ل�صركة تدير �لأم�ر ب�ص�رة مر�صية مبا يحقق م�صاحلهم. ويف نف�ض �ل�قت تهتم 
�جلهات �لرقابية �أي�صا بالتاأكد من �أحتفاظ �ل�صركة مبركز مالئة كايف ملقابلة �ملطل�بات غري �ملت�قعة.

�إن عمليات �ل�صركة تخ�صع للمتطلبات �لنظامية يف �ملناطق �لتي تعمل فيها �ل�صركة. ومثل هذه �لأنظمة ل تتطلب فقط �مل��فقة على �أن�صطة �ل�صركة ومر�قبتها بل �أنها تفر�ض عليها 
بع�ض �لقي�د �لنظامية )مثل كفاية ر�أ�ض �ملال( لتقليل �إع�صار �صركات �لتاأمني وت�قفها عن �صد�د �ملطل�بات غري �ملت�قعة حال ن�ص�ء هذه �ملطل�بات.

مخاطر إدارة رأس المال

مت حتديد متطلبات ر�أ�ض �ملال ب���صطة م�ؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صع�دي. هذه �ملتطلبات حتدد هام�ض �ملالءة �ملطل�ب �حلفاظ عليه. قامت �ل�صركة ب��صع �أهد�فها للحفاظ على 
ن�صبة كفاية عالية لر�أ�صمالها من �أجل دعم �أهد�فها وتعظيم حق�ق �مل�صاهمني.

تدير �ل�صركة متطلبات ر�أ�صمالها عن طريق تقييم �لفروق بني م�صت�يات ر�أ�ض �ملال �ملعلنة و�ملطل�بة على �أ�صا�ض منتظم. �لتعديالت على م�صت�يات ر�أ�ض �ملال �حلالية تتم يف �ص�ء 
�لتغري�ت يف ظروف �ل�ص�ق وخ�صائ�ض خماطر �أن�صطة �ل�صركة. للحفاظ �أو تعديل هيكل ر�أ�ض �ملال فاإن �ل�صركة تق�م بتعديل ت�زيعات �لأرباح �ملدف�عة للم�صاهمني �أو �إ�صد�ر 

ح�ص�ض جديدة عند �حلاجة يف �مل�صتقبل.

فيما يلي �حلد �لأدنى �لقان�ين لر�أ�ض �ملال:

20112010

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

100.000100.000�حلد �لأدنى �لقان�ين لر�أ�ض �ملال 

يف 31 دي�صمرب 2011 كان ر�أ�ض مال �ل�صركة �أقل من ر�أ�ض �ملال �لقان�ين �ملطل�ب. وقد مت �إبالغ �مل�ؤ�ص�صة بالأمر.
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

25- إدارة المخاطر )تتمة(
مخاطر العمالت

تنتج خماطر �لعمالت من �لتغري�ت يف قيمة �د�ة مالية ما نتيجة للتغري�ت يف �أ�صعار �صرف �لعمالت �لأجنبية.

تعتقد �إد�رة �ل�صركة ب�ج�د خماطر قليلة ل�ق�ع خ�صائر ج�هرية نتيجة للتقلبات يف �أ�صعار �صرف �لعمالت �لأجنبية، حيث �أن عمليات �لتاأمني و�أن�صطة �مل�صاهمني تتم ب�صكل رئي�صي 
بالريال �ل�صع�دي و�لدولر �لأمريكي و�ملثبت �صعره جتاه �لريال �ل�صع�دي. 

مخاطر أسعار العموالت

�إ�صتثمار�ت �ل�صركة  �أو �لقيمة �لعادلة لهذه �لأدو�ت �ملالية .�إن  �أ�صعار �لعمالت من �حتمالية �لتغري يف ��صعار �لعمالت و �لتي ت�ؤثر تبعا على �لربحية �مل�صتقبلية  تنتج خماطر 
�ملحتفظ بها حتى �لإ�صتحقاق معر�صة ملثل هذه �لأخطار.

�إن �ل�صركة عر�صة ملخاطر �لقيمة �لعادلة لأ�صعار �لعم�لة على ود�ئع �ملر�بحة و �ل�صند�ت و �مل�صنفة ك�د�ئع لأجل و �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى �لإ�صتحقاق ،على �لت��يل يف 
قائمة �ملركز �ملايل.�ن �لإ�صتثمار�ت �صالفة �لذكر يتم قيا�صها على �أ�صا�ض �لتكلفة يف قائمة �ملركز �ملايل و لذ�،ل ي�جد �أي تاأثري لها على قائمة �لدخل �أو قائمة حق�ق �مل�صاهمني.

�أ�صعار  �ل�صركة من خماطر  �أي عم�لت منها. حتد  �أن ل حت�صل على  �ل�صركة ب�ديعة مقيدة على  �ل�صع�دية، فاإن حتتفظ  �لتاأمني �ملعم�ل بها يف �ململكة �لعربية  وفقًا لأنظمة 
�لعم�لت على �لأدو�ت �ملالية �لأخرى وذلك مبر�قبة �لتغري يف �أ�صعار �لعم�لت للعمالت �مل�صجلة بها �لنقدية و�صبه �لنقدية و�لإ�صتثمار�ت. 

و فيما يلي �لإ�صتحقاق لبع�ض �ل�صند�ت �ملعر�صة خماطر لأ�صعار �لعم�لت لعمليات �لتاأمني يف 31 دي�صمرب 2011 

عمليات التأمين

2011

�ألف ريال �ضعودي

�لإجمايلبدون �إ�ضتحقاق حمددمن 1�إلى 5 �ضنو�ت�أقل من 3 �ضهور

10.000-10.000-�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى �ل�صتحقاق 

-10.000-10.000

2010

�ألف ريال �ضعودي

�لإجمايلبدون �إ�ضتحقاق حمددمن 1�إلى 5 �ضنو�ت�أقل من 3 �ضهور

10.000-10.000-�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها حتى �ل�صتحقاق 

-10.000-10.000
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

25- إدارة المخاطر )تتمة(
مخاطر أسعار العموالت )تتمه(

مت حتديد �ل�صتحقاق على �ل�د�ئع على �أ�صا�ض �لفرتة �ملتبقية من تاريخ �لق��ئم �ملالية �إلى تاريخ �ل�صتحقاق �لتعاقدي.

فيما يلي معدل �لفائدة �لفعال على �لعم�لت لالأدو�ت �ملالية:

20112010

عملي�ت الت�أمني

2.80%2.07%�مل�ج�د�ت �ملالية بريال �ل�صع�دي

�جلدول �لتايل يبني مدى ح�صا�صية قائمة عمليات �لتاأمني من �أي تغري حمتمل يف معدل �لفائدة مع بقاء جميع �ملتغري�ت �لخرى ثابتة:

20112010

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعوديعمليات �لتاأمني 

�لتاأثري على �لرباح�لتاأثري على �لرباح�لريال �ل�ضعودي

100100�لزيادة يف معدل �لفائدة ب 100نقطة ��صا�ض

)100()100(�لنخفا�ض يف معدل �لفائدة ب 100 نقطة �أ�صا�ض

و فيما يلي �لإ�صتحقاق لبع�ض �ل�صند�ت �ملعر�صة خماطر لأ�صعار �لعم�لت لعمليات �لتاأمني يف 31 دي�صمرب 2011 و 2010

2011

�ألف ريال �ضعودي

�لإجمايلبدون �إ�ضتحقاق حمددمن 1�إلى 5 �ضنو�ت�أقل من 3 �ضهور

4.980-4.980-�إ�صتثمار�ت 

-4.980-4.980

2010

�ألف ريال �ضعودي

�لإجمايلبدون �إ�ضتحقاق حمددمن 1�إلى 5 �ضنو�ت�أقل من 3 �ضهور

4.980-4.980-�إ�صتثمار�ت 

-4.980-4.980

مت حتديد �ل�صتحقاق على �ل�د�ئع على �أ�صا�ض �لفرتة �ملتبقية من تاريخ �لق��ئم �ملالية �إلى تاريخ �ل�صتحقاق �لتعاقدي.
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

25- إدارة المخاطر )تتمة(
مخاطر أسعار العموالت )تتمه(

فيما يلي معدل �لفائدة �لفعال على �لعم�لت لالأدو�ت �ملالية:

20112010

عمليات �مل�صاهمني

2.56%1.63%�مل�ج�د�ت �ملالية بريال �ل�صع�دي

�جلدول �لتايل يبني مدى ح�صا�صية قائمة عمليات �لتاأمني من �أي تغري حمتمل يف معدل �لفائدة مع بقاء جميع �ملتغري�ت �لخرى ثابتة:

20112010

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعوديعمليات �لتاأمني 

�لتاأثري على �لرباح�لتاأثري على �لرباح�لريال �ل�ضعودي

5050�لزيادة يف معدل �لفائدة ب 100نقطة ��صا�ض

)50()50(�لنخفا�ض يف معدل �لفائدة ب 100 نقطة �أ�صا�ض

المخاطر المالية

�لأدو�ت �ملالية �لرئي�صية لل�صركة هي �مل�صتحقات �لنا�صئة عن وثائق �لتاأمني، �مل�صتحق من �أطر�ف ذ�ت عالقة، �لإحتياطي �لنظامي، �لنقد وما يف حكمه، �ملطالبات حتت �لت�ص�ية 
وبع�ض �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لأخرى.

مخاطر السوق

تتمثل خماطر �ل�ص�ق يف �ملخاطر �لناجتة عن تذبذب قيمة �أد�ة مالية ما نتيجة للتقلبات يف �أ�صعار �ل�ص�ق �ص��ء كانت هذه �لتغري�ت ناجتة عن ع��مل خا�صة بهذه �ل�رقة �ملالية 
�أو باجلهة �مل�صدرة لها �أو باأية ع��مل �أخرى م�ؤثرة يف كافة �لأور�ق �ملالية �ملتد�ولة بال�ص�ق.

تتعر�ض �ل�صركة ملخاطر �ل�ص�ق بالن�صبة لإ�صتثمار�تها. حتد �ل�صركة من خماطر �ل�ص�ق من خالل �لإحتفاظ مبحفظة متن�عة من �لأور�ق �ملالية و�ملر�قبة �مل�صتمرة للتط�ر�ت 
يف �ص�ق �لأ�صهم و�ل�صند�ت. كما تق�م �ل�صركة مبر�قبة �لع��مل �لرئي�صية �لتي ت�ؤثر يف �لتغري�ت يف �ص�ق �لأ�صهم و�ل�صند�ت مبا يف ذلك �لقيام بتحليل �لأد�ء �لت�صغيلي و�ملايل 

لل�صركات �مل�صتثمر فيها.

�إن �لتغري بن�صبة 5٪ يف �صايف قيمة �أ�ص�ل �ل�صناديق �ص�ف ي�ؤثر على عمليات �مل�صاهمني بقيمة 944 �ألف ريال �صع�دي )946 �ألف ريال �صع�دي :2010(و على عمليات �لتاأمني 
بقيمة 341 �ألف ريال �صع�دي )410 �ألف ريال �صع�دي :2010(.

�إن �لتغري بن�صبة 5٪ يف �صايف قيمة �أ�ص�ل �ل�صناديق م�صنفة كاإ�صتثمار�ت متاحه للبيع �ص�ف ي�ؤثر على قائمة حق�ق �مل�صاهمني بقيمة 923 �ألف ريال �صع�دي )910 �ألف ريال 
�صع�دي :2010(..
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

25- إدارة المخاطر )تتمة(
مخاطر اإلئتمان

تتمثل خماطر �لإئتمان يف عدم مقدرة طرف ما على �ل�فاء باإلتز�ماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد �لطرف �لآخر خل�صارة مالية.

�إن جميع �أن�صطة عق�د �لتاأمني �خلا�صة بال�صركة د�خل �ململكة �لعربية �ل�صع�دية.

بالن�صبة لكافة فئات �مل�ج�د�ت �ملالية �ملقتناة من قبل �ل�صركة، عد� تلك �ملتعلقة باإتفاقيات �إعادة �لتاأمني �ملبينة يف خماطر �إعادة �لتاأمني �أعاله، فاأن خماطر �لإئتمان �لق�ص�ى 
لل�صركة متثل �لقيمة �لدفرتية �ملف�صح عنها يف �لق��ئم �ملالية بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

تق�م �ل�صركة باحلد من خماطر �لإئتمان �ملتعلقة بالعمالء وذلك ب��صع حدود لالإئتمان لكل عميل، ومر�قبة �لذمم �ملدينة �لقائمة. وت�صعى �ل�صركة للحد من خماطر �لئتمان 
فيما يتعلق بالأطر�ف �لأخرى من خالل �لإحتفاظ ب�د�ئع لدى �لبن�ك ذ�ت �صمعة جيدة.

يتم و�صع �إعادة �لتاأمني مع �أطر�ف تتمتع بت�صنيف �ئتماين جيد وييتم منع تركز �خلطر باإتباع �ل�صيا�صات و �حلدود �ملقرتحة جلميع �لطر�ف من �ع�صاء جمل�ض �لد�رة .�إن 
هذه �حلدود تخ�صع للفح�ض ب�صكل �عتيادي.يف كل تاريخ للتقارير،تق�م �لإد�رة بتقييم مدى �لكفاءة �لإئتمانية ل�صركات �إعادة �لتاأمني وعلى �أ�صا�صها يتم حتديث ��صرت�تيجيات 

�لتعامل مع هذه �ل�صركات و �لتاأكد من �لبدل �ملنا�صب للخف�ض.

�جلدول �أدناه يبني �أق�صى خطر لالإئتمان على عنا�صر قائمة �ملركز �ملايل :

20112010

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعوديعمليات �لتاأمني

43.56037.689النقد وم� يف حكمه

23.99310.000ودائع لأجل

39.65037.297�صايف �لأق�صاط �ملدينة

13.69710.000�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها لالإ�صتحقاق

7.4573.682ذمم مدينة ملعيدي �لتاأمني

2.3201.889ذمم مدينة �أخرى )�إي�صاح 9(

130.677100.557

20112010

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعوديعمليات �مل�ضاهمني

29.37342.535النقد وم� يف حكمه

-10.000ودائع لأجل

20.38520.132�إ�صتثمار�ت متاحه للبيع

8.7224.980�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها لالإ�صتحقاق

6.8184.326م�صتحق من عمليات �لتاأمني

7945ذمم مدينة �أخرى )�إي�صاح 9(

75.37772.018
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إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

25- إدارة المخاطر )تتمة(
مخاطر السيولة

تتمثل خماطر �ل�صي�لة يف �ل�صع�بات �لتي ت��جهها �ل�صركة يف ت�فري �لأم��ل �لالزمة لل�فاء بالتعهد�ت �ملتعلقة باإلتز�ماتها �ملالية. 

يتم مر�قبة متطلبات �ل�صي�لة ي�ميًا، وتق�م �لإد�رة بالتاأكد من ت�فر �ل�صي�لة �لكافية لل�فاء باإلتز�ماتها حال ن�ص�ئها.

جميع �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملالية يت�قع لها �أن تتحقق وت�صدد، على �لت��يل خالل 12 �صهرً� من تاريخ �لتقرير، فيما عد� �ل�ديعة �لنظامية، و�لتي لي�ض لها حمدد�ت )�أنظر 
�إي�صاح 9(، و�مل�ج�د�ت �ملحتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق، و�ملت�قع �أن يحتفظ بها حتى تاريخ �إ�صتحقاقها كما ذكر يف �لإي�صاح 6 )ب(. جميع �ملطل�بات �ملالية لي�صت مرتبطة 

بف��ئد.

26- القيم العادلة لالدوات المالية
�لقيمة �لعادلة هي �لقيمة �لتي يتم مب�جبها مبادلة �أ�صل �أو �صد�د �إلتز�م يف معاملة تتم بني �أطر�ف ر�غبة يف ذلك وب�صروط تعامل عادلة.

تتك�ن �مل�ج�د�ت �ملالية لل�صركة من �لنقد وما يف حكمه، �ل�صتثمار�ت، ذمم �أق�صاط تاأمني �ملدينة ،وذمم مدينة ملعيدي �لتاأمني ومبالغ م�صتحقة من جهة ذ�ت عالقة و �ملبالغ 
�ملدف�عة مقدما و �لذمم �ملدينة �لأخرى بينما تتك�ن �ملطل�بات �ملالية من مطالبات حتت �لت�ص�ية و تع�ي�صات حملة �ل�ثائق و ذمم د�ئنة ملعيدي �لتامني مبالغ م�صتحقة �لدفع 

ومطل�بات �أخرى ومبالغ م�صتحقة جلهات ذ�ت عالقة. 

لتختلف �لقيم �لعادلة لالأدو�ت �ملالية ب�صكل مادي عن قيمتها �لدفرتية.

حتديد �لقيمة �لعادلة و�لت�صل�صل �لهرمي للقيمة �لعادلة

ت�صتخدم �ل�صركة �لت�صل�صل �لهرمي �لتايل عند حتديد و�لإف�صاح عن �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية:

�مل�صت�ى �لأول: �لأ�صعار �ملعلنة يف �لأ�ص��ق �لن�صطة لنف�ض �لأد�ة �ملالية )بدون تعديل �أو دعم(.

�مل�صت�ى �لثاين: �لأ�صعار �ملعلنة يف �لأ�ص��ق �لن�صطة للم�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملالية �مل�صابهة �أو طرق ت�صعري �أخرى و�لتي تك�ن فيها جميع �ملعطيات �جل�هرية مبنية على معل�مات 
ملح�ظة من �ل�ص�ق.

�مل�صت�ى �لثالث: طرق �لت�صعري �لتي ل تك�ن فيها جميع �ملعطيات �جل�هرية مبنية على معل�مات ملح�ظة من �ل�ص�ق.
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
في 31 ديسمبر 2011

26- القيم العادلة لألدوات المالية )تتمة(
�جلدول �أدناه ميثل �لأدو�ت �ملالية بقيمتها �لعدلة يف 31 دي�صمرب 2011 و 2010 :

�لجمايل�مل�ضتوى �لثالث�مل�ضتوى �لثاين�مل�ضتوى �لول2011

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

�إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

3.077--3.077 - حملة الوث�ئق

3.269--3.269 - �مل�صاهمني

-�إ�صتثمار�ت متاحه للبيع

1.92320.385-18.462 - �مل�صاهمني

1.92326.731-24.808�لإجمايل

26- القيم العادلة لالدوات المالية )تتمه(

�لجمايل�مل�ضتوى �لثالث�مل�ضتوى �لثاين�مل�ضتوى �لول2010

�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي�ألف ريال �ضعودي

�إ�صتثمار�ت يتم قيد �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف قائمة �لدخل

8.097--8.097 - حملة الوث�ئق

3.257--3.257 - �مل�صاهمني

�إ�صتثمار�ت متاحه للبيع

1.92320.132-18.209 - �مل�صاهمني

1.92331.486-29.563�لإجمايل

27-  أرقام مقارنة    
مت �إعادة تب�يب بع�ض �أرقام �ملقارنة للفرتة �ل�صابقة مبا يتم�صى مع تب�يب �لفرتة �حلالية. 

28- اعتماد القوائم المالية 
�عتمدت هذه �لق��ئم �ملالية من قبل جمل�ض �لإد�رة بتاريخ 26 ربيع �لأول 1433هـ �مل��فق 18 فرب�ير 2012م.



ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG Iô°ûf

ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d áeÓ°S ácô°T

 (Ω2006/10/09 ≥aGƒŸG) `g1427/09/16 ïjQÉJh (233) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôbh (Ω2006/10/11 ≥aGƒŸG) `g1427/09/18 ïjQÉJh 60 /Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T »g ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d áeÓ°S ácô°T
. IóL áæjóe πé°ùH É¡∏«é°ùJ ”h (Ω2007/05/23 ≥aGƒŸG) `g 1428/05/06 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdG (4030169661) ºbQ …QÉŒ πé°ùHh

 ¿ÉàFÉe (250^000^000) ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ íÑ°ü«d %150 áÑ°ùæH ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ ‘ IOÉjR πã“ ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY óMGƒdG º¡°ù∏d ∫ÉjQ Iô°ûY (10) ≠∏Ñj QGó°UEG ô©°ùH kÉjOÉY kÉª¡°S ¿ƒ«∏e ô°ûY á°ùªN (15^000^000) ìôW
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh

(Ω2015/07/06 ≥aGƒŸG) ``g1436/09/19 Ωƒj øe  :≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe

(Ω2015/ 07/15 ≥aGƒŸG) `g1436/09/28 Ωƒj ≈dEG   

(Ω2015/07/26 ≥aGƒŸG) `g1436/10/10 Ωƒj øe  :á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe

(Ω2015/07/28 ≥aGƒŸG) `g1436/10/12 Ωƒj ≈dEG   

 ÖLƒÃ  áªgÉ°ùe  ácô°ûc  (záeÓ°S{  hCG  zácô°ûdGz`H  ó©H  Éª«a  É¡«dG  QÉ°ûjh)  ÊhÉ©àdG  ÚeCÉà∏d  áeÓ°S  ácô°T  â°ù°SCÉJ
 (233) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôbh (Ω2006/10/11 ≥aGƒŸG) `g1427/09/18 ïjQÉJh 60 / Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG
 ïjQÉJh  (1/870)  ºbQ  QÉªãà°SÓd  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ¢ü«NôJh  (Ω2006/10/09  ≥aGƒŸG)  `g1427/09/16  ïjQÉJh
 ¢VÉjôdG  áæjóe  øe  QOÉ°üdG  (4030169661)  ºbQ  …QÉŒ  πé°ùHh  (Ω2005/10/15  ≥aGƒŸG)  `g1426/09/13
  ‹É◊G ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ ≠∏Ñjh .IóL áæjóe πé°ùH É¡∏«é°ùJ ”h (Ω2007/05/23 ≥aGƒŸG) `g 1428/05/06 ïjQÉàH
 á«ª°SG áª«≤H …OÉY º¡°S ÚjÓe Iô°ûY (10^000^000) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉe (100^000^000)
 `H É¡©«ªL ≈dEGh z‹ÉM º¡°ùH{ É¡æe πc ≈dEG QÉ°ûjh) óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób πeÉµdÉH áYƒaóe
 ÌcCG hCG %5 áÑ°ùf ¿ƒµ∏Á ácô°ûdG ‘ QÉÑc ÚªgÉ°ùe óLƒj ’ ,(zIô°ûædG{) Iô°ûædG √òg ïjQÉJ ≈àMh .(zá«dÉ◊G º¡°SC’G{

 .ácô°ûdG º¡°SCG øe (%30) ∂∏“ »àdG ÚeCÉà∏d á«Hô©dG á«eÓ°SE’G ácô°ûdG AÉæãà°SÉH É¡ª¡°SCG øe

 øe  ácô°ûdG  ∫Éª°SCGQ  IOÉjõH  (Ω2014/06/12  ≥aGƒŸG)  `g1435/08/14  ïjQÉàH  ácô°ûdG  IQGOEG  ¢ù∏›  ≈°UhCG  óbh
 ∫ƒ°ü◊G  ó©H  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  ¿ƒ«∏e  ¿ƒ°ùªNh  ¿ÉàFÉe  (250^000^000)  ≈dEG  ∫ÉjQ  ¿ƒ«∏e  áFÉe  (100^000^000)
 `g1435/12/01 ïjQÉJh (351000147528) ºbQ ó≤ædG á°ù°SDƒe ÜÉ£N ÖLƒÃh .áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y

.∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjõH ó≤ædG á°ù°SDƒe øe á«FÉ¡ædG á≤aGƒŸG ≈∏Y ácô°ûdG â∏°üM ,(Ω2014/09/25 ≥aGƒŸG)

 ∫Éª°SCGQ IOÉjR ≈∏Y ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh (Ω2015/06/30 ≥aGƒŸG) `g1436/09/13 ïjQÉJ ‘h
 ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG πãªàjh .(zájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG{) ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ∫ÓN øe ácô°ûdG
 ìôW ô©°ùH (zájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG{ hCG zIójó÷G º¡°SC’G{) kGójóL kÉª¡°S ¿ƒ«∏e ô°ûY á°ùªN (15^000^000) ìôW
 (100^000^000) øe ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ IOÉjõd ∂dPh (zìô£dG ô©°S{) óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ Iô°ûY (10) ≠∏Ñj
 (25^000^000) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh ÚàFÉe (250^000^000) ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉe

.óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQGó≤e á«ª°SG áª«≤H …OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á°ùªN

 ¥ƒ≤M{ `H á©ªà›h zájƒdhC’G ≥M{ `H IOôØæe É¡«dEG QÉ°ûjh) ∫hGóà∏d á∏HÉb á«dÉe ¥GQhCÉc ájƒdhC’G ¥ƒ≤M QGó°UEG ºàj ±ƒ°S
 ÒZ  áeÉ©dG  á«©ª÷G  OÉ≤©fG  Ωƒj  ∫hGóJ  IÎa  ájÉ¡æH  Éªc  ácô°ûdG  »ªgÉ°ùe  πé°ùH  øjó«≤ŸG  ÚªgÉ°ùª∏d  (zájƒdhC’G
 ºgÉ°ùŸG{  `H  º¡æe  πc  ≈dEG  QÉ°ûjh)  (zá«≤MC’G  ïjQÉJ{)  (Ω2015/06/30  ≥aGƒŸG)  `g1436/09/13  ïjQÉàH  ájOÉ©dG
 Úeƒj ∫ÓN øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ßaÉfi ‘ ¥ƒ≤◊G ∂∏J ´OƒJ ¿CG ≈∏Y (zøjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG{ `H kÉ©«ªL º¡«dEGh zó«≤ŸG
 ‘ ÜÉààc’G á«≤MCG ¬∏eÉ◊ ≥M πc »£©jh . ácô°ûdG º¡°SCG øe º¡°S (1) πµd ≥M (1^50) Oó©H á«≤MC’G ïjQÉJ øe

.ìô£dG ô©°ùH ójóL óMGh º¡°S

 á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh
 ôªà°ùJh ,(Ω2015/07/06 ≥aGƒŸG) `g1436/09/19 ÚæKE’G Ωƒj øe IÎØdG ∫ÓN (z¥ƒ°ùdG{ hCG z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG

.(z∫hGóàdG IÎa{) (Ω2015/07/15 ≥aGƒŸG) `g1436/09/28 AÉ©HQC’G Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ≈àM

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

 Ωƒj ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2015/07/06 ≥aGƒŸG) `g1436/09/19 ÚæKE’G Ωƒj CGóÑJ :≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe  (1)
 ÚªgÉ°ùª∏d  É¡dÓN ìÉàjh ,(z≈dhC’G  ÜÉààc’G á∏Môe{) (Ω2015/07/15 ≥aGƒŸG) `g1436/09/28 AÉ©HQC’G
 ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY OhóM ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ‘ (kÉ«FõL hCG kÉ«∏c) ÜÉààc’G ‘ º¡≤M á°SQÉ‡ §≤a øjó«≤ŸG
 ÜÉààc’G ≈∏Y §≤a á≤aGƒŸG ºàJ ±ƒ°Sh ,ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG ó©H º¡¶aÉfi ‘ É¡YGójEG ” »àdG
 .∫hGóàdG IÎa ájÉ¡f óæY á¶ØëŸG ‘ IOƒLƒŸG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY ÖLƒÃ á≤ëà°ùŸG Iójó÷G º¡°SC’G øe Oó©H
 øe øjôªãà°ùŸG áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d øµÁ »àdGh ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ IÎa ™e  á∏MôŸG √òg øeGõàJh

.ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ É¡dÓN OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG

 ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2015/07/26 ≥aGƒŸG) `g1436/10/10 óMC’G Ωƒj CGóÑJ :á«fÉãdG  :á«fÉãdG  ÜÉààc’G á∏MôŸG  (2)
 É¡dÓN íª°ùjh ,(zá«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe{) (Ω2015/07/28 ≥aGƒŸG) `g1436/10/12 AÉKÓãdG Ωƒj ájÉ¡f
 OGôaC’Gh  äÉ°ù°SDƒŸG  øe øjôªãà°ùŸG  áeÉY hCG  øjó«≤ŸG  ÚªgÉ°ùŸG  øe GƒfÉc  kAGƒ°S  ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M á∏ªM ™«ª÷
 kÉ©«ªL º¡«dEGh z≥ëà°ùŸG ¢üî°ûdG{ `H º¡æe πc ≈dEG QÉ°ûjh) ∫hGóàdG IÎa ∫ÓN ájƒdhC’G ¥ƒ≤M AGô°ûH GƒeÉb ø‡

 .á∏MôŸG √òg ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ øµÁ ’h .ÜÉààc’G ‘ º¡≤M á°SQÉªÃ (zÚ≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TC’G{ `H

 ‘ IQƒcòŸG áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa …CG iód á«fÉãdGh ≈dhC’G Úà∏MôŸG Óc ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W êPÉ‰ ôaƒàà°Sh
.(záª∏à°ùŸG äÉ¡÷G{) Iô°ûædG √òg øe (ì) áëØ°üdG

 ≈∏Y  ìô£J  ±ƒ°ùa  ,á«fÉãdGh  ≈dhC’G  Úà∏MôŸG  ‘  (zá«≤ÑàŸG  º¡°SC’G{)  É¡«a  ÜÉààc’G  ºàj  ⁄  º¡°SCG  ≈≤ÑJ  ∫ÉM  ‘
 ájQÉªãà°S’G  äÉ°ù°SDƒŸG  ∂∏J  Ωƒ≤J  ¿CG  ≈∏Y  ,(zájQÉªãà°S’G  äÉ°ù°SDƒŸG{)  »°ù°SDƒŸG  ™HÉ£dG  …hP  øjôªãà°ùŸG  øe  OóY
 óMC’G Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG øe kAGóàHG ¢Vhô©dG √òg ∫ÉÑ≤à°SG ºà«°Sh .á«≤ÑàŸG º¡°SCÓd AGô°T ¢VhôY Ëó≤àH
 `g1436/10/18 ïjQÉàH ‹ÉàdG Ωƒ«dG øe kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ≈àMh (Ω2015/08/02 ≥aGƒŸG) `g1436/10/17
 á«≤ÑàŸG  º¡°SC’G  ¢ü«°üîJ  ºà«°Sh  .(z»≤ÑàŸG  ìô£dG{)  `H  ìô£dG  Gòg  ≈dEG  QÉ°ûjh  .(Ω2015/08/03  ≥aGƒŸG)
 äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y Ö°SÉæàdÉH º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºàj ¿CG ≈∏Y πbC’Éa πbC’G ºK ≈∏YC’G ¢Vô©dG äGP ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒª∏d
 É¡à∏eÉ©eh  á«≤ÑàŸG  º¡°SC’G  ≈dEG  É¡àaÉ°VEG  ºà«°ùa  º¡°SC’G  Qƒ°ùµd  áÑ°ùædÉH  ÉeCG  .¢Vô©dG  ¢ùØf  Ωó≤J  »àdG  ájQÉªãà°S’G
 á«≤ÑàŸG  º¡°SC’G  ™«H  äÓ°üëàe »bÉH  ™jRƒJh  ácô°û∏d  á«≤ÑàŸG  º¡°SC’G  ìôW ô©°S ‹ÉªLEG  ójó°ùJ  ºàj  ±ƒ°Sh .πãŸÉH
 `g1436/11/01 Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ ¬≤ëà°ùj Ée Ö°ùM πc É¡«≤ëà°ùe ≈∏Y (ìô£dG ô©°S ió©àj ÉÃ) º¡°SC’G Qƒ°ùch

.(Ω2015/08/16 ≥aGƒŸG)

 á«£¨J ó¡©àŸ º¡°SC’G √òg ¢ü«°üîJ ºàj ±ƒ°ùa ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG πÑb øe √GÎ°ûe ÒZ º¡°SCG OƒLh ∫ÉM ‘h
 ó¡©àdG ” Éªc .(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°Tz21  º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a) ìô£dG ô©°ùH É¡FGô°ûH Ωƒ≤j ±ƒ°S …òdG ÜÉààc’G
 ó©H  .(zÜÉààc’G  á«£¨àH  ó¡©àdG{  16 º°ù≤dG  ™LGQ  kÓ°†a) á«dÉŸG  »∏gC’G  ácô°T  πÑb  øe ÜÉààcÓd á∏eÉµdG  á«£¨àdÉH
 ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh »àFÉe (250^000^000) ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ íÑ°ü«°S ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG
 õjõ©àd »°ù«FQ πµ°ûH ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U ΩGóîà°SG ºà«°Sh .º¡°S ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á°ùªN (25^000^000)
 ¢ü«°üîàdG  á«∏ªY øY ¿ÓYE’G  ºà«°Sh  .(zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{  11 º°ù≤dG  ™LGQ kÓ°†a) IAÓŸG ¢ûeÉg
 kÓ°†a) (z¢ü«°üîàdG ïjQÉJ{) (Ω2015/08/04 ≥aGƒŸG) `g1436/10/19 AÉKÓãdG Ωƒj √É°übCG  óYƒe ‘ á«FÉ¡ædG

 .(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ 17 º°ù≤dG ™LGQ

 Iójó÷G  º¡°SC’G  ¿ƒµà°Sh  .á«∏«°†ØJ  ¥ƒ≤M  ¬∏eÉ◊  º¡°S  …CG  »£©j  ’h  ,IóMGh  áÄa  øe  ácô°ûdG  º¡°SCG  ™«ªL  ¿EG
 ≥ëjh  ,óMGh  äƒ°U  ‘  ≥◊G  ¬∏eÉ◊  º¡°S  πc  »£©jh  .áªFÉ≤dG  º¡°SCÓd  kÉeÉ“  ájhÉ°ùeh  πeÉµdÉH  áª«≤dG  áYƒaóe
 ÚªgÉ°ùª∏d  áeÉ©dG  á«©ª÷G äÉYÉªàLG  Qƒ°†M º¡°S  øjô°ûY (20) øY π≤j  ’  Ée  ∂∏Á (zºgÉ°ùŸG{)  ºgÉ°ùe  πµd
 øYh ÉgQGó°UEG ïjQÉJ òæe ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG Iójó÷G º¡°SC’G ≥ëà°ùà°Sh .É¡«a âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG á«©ª÷G{)
 .(zIôWÉîŸG πeGƒY{ 2 º°ù≤dGh zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ 8 º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a) äóLh ¿EG É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG
 ïjQÉàH (z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°S ÚjÓe á©HQCG (4^000^000) OóY âLQOCG ¿CG ácô°û∏d ≥Ñ°S óbh
 ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ øe %60 ¬àÑ°ùf ÉÃ ¿ƒ°ù°SDƒŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG ÖààcG å«M ,(Ω2007/05/23 ≥aGƒŸG) `g1428/05/07
 óbh .∫hGóJ ‘ ácô°û∏d áªFÉ≤dG º¡°SC’G ∫hGóJ kÉ«dÉM ºàjh . ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ øe %40 ¬àÑ°ùf Ée ìôW ”h
 ”h  É¡LGQOEG ∫ƒÑbh º¡°SC’G π«é°ùàd (záÄ«¡dG{) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J
 á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .äÉÑ∏£àŸG áaÉµH AÉaƒdG
 áµ∏ªŸG  »æWGƒŸ  íª°ùoj  ±ƒ°Sh  .(zÚÑààµª∏d  áª¡e  ïjQGƒJ{  ™LGQ  kÓ°†a)  ¢†FÉØdG  qOQh  Iójó÷G  º¡°SC’G  ¢ü«°üîJ
 QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°û∏dh è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒeh É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 (ádOÉÑŸG  äÉ«bÉØJG  ∫ÓN  øe)  áµ∏ªŸG  êQÉN  ÖfÉLC’G  øjôªãà°ùª∏dh  á«é«∏ÿG  äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉcô°ûdGh  ájOƒ©°ùdG
 QÉ©°TEG{ º°ùb á°SGQOh πeÉµdÉH Iô°ûædG √òg IAGôb »¨Ñæj .¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJh É¡LGQOEG ó©H Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH
 QÉªãà°S’ÉH QGôb …CG PÉîJG πÑb Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG π nÑ pb øe ájÉæ©H É¡«a øjOQGƒdG zIôWÉîŸG πeGƒY{ 2 º°ù≤dGh zΩÉg

.Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘

 ºgDhÉª°SG 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 âeó ob äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
 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› (`g) áëØ°üdG ≈∏Y
 ¿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 ¿CG

.É¡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 áMGô°U Éª¡«°ùØf

.(Ω2015/••/•• ≥aGƒŸG) `g1436/••/•• ïjQÉàH Iô°ûædG √óg äQó°U

 IƒYO ô°ûf ” ó≤dh ,á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ácô°ûdG ∫ƒ°üMh IQGO’G ¢ù∏› á«°Uƒàd kÉ≤ah ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjõH ÚªgÉ°ùŸG á≤aGƒe ≈∏Y ∞bƒàj Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ìôW ¿EG
 ∫ƒ°ü◊G ºàj ⁄ GPEG ¬fCÉH º∏©dG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Yh ,Ω2015/••/•• ≥aGƒŸG `g1436/••/•• ïjQÉàH ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≈∏Y á≤aGƒª∏d ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©f’

.∂dòH ÚªgÉ°ùŸG QÉ©°TEG ºà«°Sh á«Z’ Iô°ûædG √òg Èà©J ±ƒ°S âbƒdG ∂dP ‘h ,kÉ«FÉ≤∏J ∞bƒà«°S ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ¿EÉa ,ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ìôW ≈∏Y ÚªgÉ°ùŸG á≤aGƒe ≈∏Y

ÜÉààc’G á«£¨J ó¡©àe h ÜÉààc’G ôjóeh ‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸG

áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G




