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 Ék jOÉY Ék ª¡°S ¿ƒ«∏e ô°ûY á°ùªN (15^000^000) ìôW
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh
≈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 Ak Gƒ°S ájƒdhC’G ¥ƒ≤M á∏ªM ™«ª÷
Ék ©«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 Ék MÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG øe Ak GóàHG ¢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 Ék MÉÑ°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 Ók °†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 Ók °†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 Ók °†a) IAÓŸG ¢ûeÉg
Ók °†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 Ék eÉ“ 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 Ók °†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 Ék «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°ùjo ±ƒ°Sh .(zÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ{ ™LGQ Ók °†a) ¢†FÉØdG Oq Qh 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 πÑn bp øe ájÉæ©H É¡«a øjOQGƒdG zIôWÉîŸG πeGƒY{ 2 º°ù≤dGh zΩÉg
.Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘

(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{) Gk ójóL Ék ª¡°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 Ék ©«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 ‘ (Ék «FõL hCG Ék «∏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

ÜÉààc’G á«£¨J ó¡©àe h ÜÉààc’G ôjóeh ‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸG

áª∏à°ùŸG äÉ¡÷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 âeóbo 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
.(Ω2015/06/30 ≥aGƒŸG) `g1436/09/13 ïjQÉàH Iô°ûædG √óg äQó°U

إشعار هام
حتتوي هذه الن�شرة تفا�صيل كاملة عن املعلومات املتعلقة بال�شركة و�أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب .وعند التقدم بطلب لالكتتاب يف الأ�سهم املطروحة� ،سيعامل
امل�ستثمرين على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند على املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها من املقر الرئي�سي لل�شركة ومن مدير االكتتاب �أو
اجلهات امل�ستلمة �أو من خالل زيارة املوقع الإلكرتوين لل�شركة (� )www.salama.com.saأو مو مرحلتني وهما :قع الهيئة (� )www.cma.org.saأو موقع �شركة الأهلي
املالية (.)www.ncbc.com
وقد قامت ال�شركة بتعيني �شركة الأهلي املالية كم�ست�شار مايل («امل�ست�شار املايل») ومدير ًا لالكتتاب («مدير االكتتاب») ومتعهد ًا منفرد ًا لتغطية االكتتاب («متعهد التغطية»)
فيما يتعلق بطرح �أ�سهم حقوق الأولوية لزيادة ر�أ�سمال ال�شركة مبوجب هذه الن�شرة.
كما حتتوي هذه الن�شرة على تفا�صيل مت تقدميها وفق متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن الهيئة مبوجب القرار رقم  2004-11-3ال�صادر بتاريخ 1425/08/20هـ
(املوافق 2004/10/04م) واملعدل بقرار جمل�س الهيئة رقم  2012-36-1ال�صادر بتاريخ 1434/01/11هـ (املوافق 2012/110/25م) («قواعد الت�سجيل والإدراج») .ويتحمل
�أع�ضاء جمل�س الإدارة الواردة �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة (هـ) جمتمعني ومنفردين كامل امل�س�ؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة .وي�ؤكدون بح�سب علمهم واعتقادهم،
بعد �إجراء جميع الدرا�سات املمكنة و�إلى احلد املعقول� ،أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف الن�شرة �إلى جعل �أي �إفادة واردة فيها م�ضللة .وال تتحمل
الهيئة وال ال�سوق املالية ال�سعودية تداول �أي م�س�ؤولية عن حمتويات هذه الن�شرة ،وال تعطيان �أي ت�أكيدات تتعلق بدقتها �أو اكتمالها ،وتخليان نف�سيهما �صراح ًة من �أي م�س�ؤولية
مهما كانت عن �أي خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�شرة �أو عن االعتماد على �أي جزء منها.
على الرغم من �أن ال�شركة قامت بالتحريات املعقولة للت�أكد من دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها� ،إال �أن جزء ًا كبري ًا من املعلومات الواردة عن ال�سوق
والقطاع اللذين تعمل فيهما ال�شركة مت احل�صول عليها من م�صادر خارجية ،ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �شركة الأهلي املالية �أو �أي من امل�ست�شارين
(«امل�ست�شارون») الواردة �أ�سمائهم يف ال�صفحتني (و) و (ز) من هذه الن�شرة �أي �سبب لالعتقاد ب�أن املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع حتتوي على معلومات غري دقيقة
ب�صورة جوهرية� ،إال �أنه مل يتم التحقق من هذه املعلومات ب�شكل م�ستقل وبالتايل ال ميكن تقدمي �أي التزام �أو �إفادة فيما يتعلق بدقتها �أو اكتمالها.
�إن املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة كما هي يف تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيري ،وال�سيما �أن الو�ضع املايل لل�شركة وقيمة الأ�سهم ميكن �أن تت�أثر ب�صورة �سلبية ب�أية تطورات
م�ستقبلية مثل عوامل الت�ضخم ومعدالت الفائدة وال�ضرائب وغريها من العوامل االقت�صادية وال�سيا�سية اخلارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة  .وال يجب اعتبار هذه الن�شرة �أو
�أي ات�صاالت �شفهية �أو كتابية متعلقة بالأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب العام �أو لن يتم تف�سري ذلك �أو االعتماد عليه ب�أي �شكل من الأ�شكال على �أنه وعد �أو �إقرار بتحقيق
من النتائج �أو الإيرادات �أو الأحداث امل�ستقبلية لل�شركة.
وال يجوز اعتبار هذه الن�شرة مبثابة تو�صية من جانب ال�شركة �أو �أي من م�ست�شاريها للم�شاركة يف عملية االكتتاب .وتعترب املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة ذات طبيعة عامة
مت �إعدادها بدون الأخذ يف االعتبار الأهداف اال�ستثمارية الفردية �أو الو�ضع املايل �أو االحتياجات اال�ستثمارية اخلا�صة .ويتحمل كل م�ستلم لهذه الن�شرة ،وقبل اتخاذ قرار
اال�ستثمار ،م�س�ؤولية احل�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة من م�ست�شاري مايل مرخ�ص له من قبل هيئة ال�سوق املالية بخ�صو�ص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة فر�صة اال�ستثمار
واملعلومات الواردة يف هذه الن�شرة للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات املالية اخلا�صة به.
�سيكون االكتتاب للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد 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 �أن يتم االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة على مرحلتني وهما:
(�أ) املرحلة الأولى :تبد�أ يوم 1436/09/19هـ (املوافق 2015/07/06م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم 1436/09/28هـ (املوافق 2015/07/15م) («مرحلة االكتتاب الأولى»)،
ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم باالكتتاب (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت �إيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد
اجلمعية العامة غري العادية .و�سوف تتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة
التداول .وتتزامن مرحلة االكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية ،والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد خاللها تداول حقوق الأولوية.
(ب) املرحلة الثانية :تبد�أ يوم 1436/10/10هـ (املوافق 2015/07/26م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم 1436/10/12هـ (املوافق 2015/07/28م) («مرحلة االكتتاب الثانية»)،
و ُي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية� ،سوا ًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول (وي�شار �إليهم جمتمعني بـ «الأ�شخا�ص
امل�ستحقني» ومنفردين بـ»ال�شخ�ص امل�ستحق») مبمار�سة حقهم باالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة .وال ميكن تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة.
ويف حال تبقى �أ�سهم مل يتم االكتتاب فيها («الأ�سهم املتبقية») يف املرحلتني الأولى والثانية بالإ�ضافة �إلى ك�سور الأ�سهم (�إن وجدت) ،ف�سوف تُطرح على عدد من امل�ستثمرين ذوي
الطابع امل�ؤ�س�سي («امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية») على �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض �شراء الأ�سهم املتبقية ،و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�ض ابتدا ًء من ال�ساعة
� 10:00صباح ًا يوم 1436/10/17هـ (املوافق 2015/08/02م) وحتى ال�ساعة � 10:00صباح ًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/10/18هـ (املوافق 2015/08/03م) وي�شار �إلى
هذا الطرح بـ («الطرح املتبقي») .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض الأعلى ثم الأقل فالأقل ،على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض .و�سوف يكون �سعر االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة التي مل يكتتب بها يف هذه الفرتة بحد �أدنى �سعر الطرح .و�إذا كان �سعر بيع الأ�سهم
غري املكتتب بها �أعلى من �سعر الطرح يوزع الفرق (�إن وجد) كتعوي�ض حلملة حقوق الأولية الذين مل يقوموا باالكتتاب بحقوقهم بن�سبة ما ميلكونه من حقوق ،و�ستوزع هذه املبالغ
على م�ستحقيها ك ًال ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد �أق�صاه يوم 1436/11/01هـ (املوافق 2015/08/16م).
والنعقاد اجلمعية العامة غري العادية يتطلب ح�ضور م�ساهمني ميثلون ن�صف ( )%50من ر�أ�س املال على الأقل ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع وجهت الدعوة �إلى اجتماع
ثانٍ خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س املال على الأقل .ويتم احت�ساب الأ�صوات
يف اجلمعية العامة غري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم .ولكي ت�صدر اجلمعية العامة غري العادية قرارها بزيادة ر�أ�سمال ال�شركة ال بد �أن يكون الت�صويت باملوافقة
�صادر ب�أغلبية ثالثة �أرباع ( )4/3الأ�سهم املمثلة باالجتماع.
وقد مت بتاريخ 1436/08/17هـ (املوافق 2015/06/04م) ن�شر دعوة النعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة للموافقة على �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية وفق ًا لزيادة ر�أ�سمال
ال�شركة وفق ًا للأنظمة ال�صادرة عن وزارة التجارة وال�صناعة بهذا ال�ش�أن ،ويجب التنويه �أنه �إذا مل يتم احل�صول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على طرح �أ�سهم حقوق
الأولوية هذه ،ف�إن �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية �سيتوقف ،وتعترب هذه الن�شرة الغية مبا�شرةً ،و�سيتم �إ�شعار 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:
 .1موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي:
�س.ب  2992الريا�س 11169
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4633000 :
فاك�س+966 11 4663966 :
املوقع الإلكرتوينwww.sama.gov.sa :

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.
 .2وزارة املالية – اململكة العربية ال�سعودية
الريا�س  -11177اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4050000 :
املوقع الإلكرتوينwww.mof.gov.sa :

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 وفق ًا 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.
 .3ال�سركة ال�سوي�سرية لإعادة التاأمني (�سوي�س ري)
�س.ب  8002زيورخ
�سوي�سرا
هاتف+41 43 285 2121 :
فاك�س+ 41 43 285 2999 :
املوقع الإلكرتوينwww.swissre.com :

وهي �سركة عاملية رائدة يف جمال اإعادة التاأمني تاأ�س�ست عام 1863م يف زيورخ� ،سوي�سرا ،وتعمل يف اأكرث من  25دولة 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.
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عرض المعلومات المالية
مت �إعداد القوائم املالية املراجعة لل�سنوات املالية 2011م و2012م 2013م والقوائم املالية التي مت فح�صها للربع الثالث من عام 2014م لل�شركة والإي�ضاحات املرفقة بها والواردة
يف هذه الن�شرة ،وفق ًا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية وبح�سب معايري املحا�سبة ال�صارة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني  .وقد روجعت من قبل �شركة �إرن�ست
و يونغ ومكتب الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون لعام 2011م و2012م و�شركة كي بي ام جي /ال�سدحان والفوزان ومكتب الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون لعام
2013م والقوائم املالية الأولية للربع الأول والربع الثاين والثالث والرابع من عام 2014م من قبل �شركة �شركة ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو اخلري و�شركاهم و �شركة ابراهيم الب�سام
وعبداملح�سن النمر حما�سبون قانونيون (املحا�سبون املتحالفون) ،علم ًا ب�أن ال�شركة ت�صدر بياناتها املالية بالريال ال�سعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
ّمت �إعداد التوقعات الواردة يف هذه الن�شرة على �أ�سا�س افرتا�ضات مبنية على معلومات ال�شركة ح�سب خربتها يف ال�سوق بالإ�ضافة �إلى معلومات ال�سوق املعلنة واملتاحة للعامة .وقد
تختلف ظروف ال�شركة يف امل�ستقبل عن االفرتا�ضات امل�ستخدمة ،وبالتايل ف�إنه ال يوجد �ضمان �أو ت�أكيد �أو تعهد فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال �أي من هذه التوقعات .وت�ؤكد ال�شركة
ب�أن الإفادات الواردة يف هذه الن�شرة متت بنا ًء على العناية املهنية الالزمة.
ومتثل بع�ض التوقعات الواردة يف هذه الن�شرة «�إفادات م�ستقبلية» ،والتي ميكن �أن ي�ستدل عليها ب�شكل عام من خالل ا�ستخدام بع�ض الكلمات ذات الداللة امل�ستقبلية مثل
«يخطط»« ،يعتزم»« ،ينوي»« ،يقدر»« ،يعتقد»« ،يتوقع»« ،من املتوقع»« ،ميكن»« ،من املمكن»« ،يحتمل»« ،من املحتمل»�« ،سوف»« ،قد» وال�صيغ النافية لها وغريها من املفردات
املقاربة �أو امل�شابهة لها يف املعنى .وتعك�س هذه الإفادات وجهات النظر احلالية لل�شركة ب�ش�أن الأحداث امل�ستقبلية ،لكنها ال ت�شكل �ضمان ًا �أو ت�أكيد ًا لأي �أداء فعلي م�ستقبلي لل�شركة،
�إذ �أن هناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤثر على الأداء الفعلي لل�شركة �أو �إجنازاتها �أو نتائجها وت�ؤدي �إلى اختالفها ب�شكل كبري عما ت�ضمنته هذه الإفادات �صراح ًة �أو �ضمن ًا .وقد
مت ا�ستعرا�ض �أهم املخاطر والعوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى مثل هذا الأثر ب�صورة �أكرث تف�صي ًال يف �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة (ف�ض ًال راجع الق�سم « 2عوامل املخاطرة»).
وفيما لو حتقق واحد �أو �أكرث من هذه العوامل� ،أو لو ثبت عدم �صحة �أو عدم دقة �أي من التوقعات �أو التقديرات الواردة يف هذه الن�شرة ،ف�إن النتائج الفعلية لل�شركة قد تختلف
ب�شكل جوهري عن تلك املو�ضحة يف هذه الن�شرة
ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ،تلتزم ال�شركة تقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية للهيئة �إذا علمت يف �أي وقت بعد اعتماد هذه الن�شرة من الهيئة وقبل قبول و�إدراج
�أ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) ب�أن ( )1وجود تغري مهم يف �أمور جوهرية واردة يف هذه الن�شرة� ،أو �أي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج� ،أو ()2
ظهور �أي م�سائل �إ�ضافية مهمة كان يجب ت�ضمينها يف الن�شرة.
وبا�ستثناء هاتني احلالتني ،ف�إن ال�شركة ال تعتزم حتديث �أو تعديل �أية معلومات متعلقة بالقطاع �أو ال�سوق �أو الإفادات امل�ستقبلية التي تت�ضمنها هذه الن�شرة �سوا ًء كان ذلك نتيجة
معلومات جديدة �أو نتيجة حوادث م�ستقبلية �أو غري ذلك .ونتيجة لهذه املخاطر والأمور غري امل�ؤكدة والتقديرات ،ف�إن الأحداث والظروف والتوقعات امل�ستقبلية التي تتناولها هذه
الن�شرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�شركة �أو قد ال حتدث �إطالق ًا .وعليه ،يتعني على امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد املحتملني فح�ض جميع الإفادات امل�ستقبلية يف
ب�شكل �أ�سا�سي.
�ضوء هذه الإي�ضاحات مع عدم االعتماد على الإفادات امل�ستقبلية ٍ
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دليل الشركة
أعضاء مجلس االدارة
م

اال�سم

املن�صب

اجلن�سية

العمر

�صفة الع�ضوية

التمثيل /ا�سم
امل َمثل

مبا�شر

غري مبا�شر

1

�صالح جميل مالئكة

الرئي�س

ال�سعودية

57

غري تنفيذي/
غري م�سقل

2013/06/01م

-

200.000

-

2

را�شد عبداهلل ال�سويكت

ع�ضو

ال�سعودية

56

غري تنفيذي/
م�سقل

2013/06/01م

-

200.000

-

3

ح�سني ح�سن بياري

ع�ضو

ال�سعودية

56

غري تنفيذي/
م�سقل

2013/06/01م

-

200.000

-

4

عبدالعزيز عبداللطيف جزار

ع�ضو

ال�سعودية

64

غري تنفيذي/
م�سقل

2013/06/01م

1.000

-

5

طارق عبداهلل القرعاوي

ع�ضو

ال�سعودية

45

غري تنفيذي /
م�ستقل

2013/06/01م

-

1.000

-

***

ع�ضو

ال�سعودية

54

غري تنفيذي /
م�ستقل

-

-

-

-

***

ع�ضو

الإمارات

59

غري تنفيذي /
م�ستقل

-

-

-

-

6
7

ل�ؤي حمزة ب�صراوي
مروان �أحمد الغرير

تاريخ الع�ضوية

الأ�سهم اململوكة

امل�صدر :ال�شركة
*عُ نِّ َي عبد الر�ؤوف �سليمان باناجه ع�ضو يف املجل�س بتاريخ 2013/06/01م وقدم ا�ستقالته بتاريخ 2013/08/19م.
** عني في�صل م�صطفى الكردي ع�ضو يف املجل�س بتاريخ 2013/06/01م وقدم ا�ستقالته بتاريخ 2014/09/08م.
***ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم ( )36100051772وتاريخ 1436/04/07هـ (املوافق 2015/01/27م) ،بتعيني كل من ال�سادة /مروان �أحمد الغرير و ل�ؤي حمزة ب�صراوي ،ومت
االعالن عن ذلك على موقع تداول وقد �صدر قرار املجل�س بالتمرير رقم ت م  1/2015بتاريخ 1436/04/07هـ (املوافق 2015/01/27م) بتعيينهم .هذا وال تعد موافقة املجل�س نهائية و�سيتم عر�ض هذه التعيينات
خالل �أول اجتماع للجمعية العامة لإقرارها مبهلة �أق�صاها 2015/06/30م.

عنوان الشركة
�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين
جدة– جممع بن حمران � -شارع الأمري حممد بن عبدالعزيز – التحلية
�ص.ب  122392الرمز الربيدي 21322
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+96612 6647877 :
فاك�س+96612 6647387 :
الربيد الإلكرتوينinfo@salama.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.salama.com.sa :
ممثل ال�شركة
م�شعل �إبراهيم ال�شايع
الرئي�س التنفيذي
�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين
جدة– جممع بن حمران – �شارع التحلية
�ص.ب  122392الرمز الربيدي 21322
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 12 6647877 :
فاك�س+ 966 12 6647387 :
الربيد الإلكرتوينm.shayea@ salama.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.salama.com.sa :

�سكرتري جمل�س الإدارة
ح�سن �أحمد �شبيلي
�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين
جدة– جممع بن حمران – �شارع الأمري حممد بن عبدالعزيز  -التحلية
�ص.ب  122392الرمز الربيدي 21322
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 12 6647877 :
فاك�س966 12 6647387 :
الربيد الإلكرتوينhasan.shebaily@salama.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.salama.com.sa :

ه

م�سجل الأ�سهم
ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
�أبراج التعاونية ،الربج ال�شمايل
 700طريق امللك فهد
�ص.ب  60612الريا�ض 11555
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 11 2189999 :
فاك�س+ 966 11 2189090 :
الربيد الإلكرتوينwebinfo@tadawul.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.tadawul.com.sa :

المستشارون
امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب
�شركة الأهلي املالية
الريا�ض – مبنى املعذر برج «ب» ،الدور 4
�شارع املعذر �ص.ب  ،22216الريا�ض 11495
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 11 8747106 :
فاك�س+966 11 4060049 :
الربيد الإلكرتوينw.alkhatib@ncbc.com :
املوقع الإلكرتوينwww.ncbc.com :
متعهد تغطية االكتتاب
�شركة الأهلي املالية
الريا�ض – مبنى املعذر برج «ب» ،الدور 4
�شارع املعذر
�ص.ب  ،22216الريا�ض 11495
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 11 8747106 :
فاك�س+966 11 4060049 :
الربيد الإلكرتوينw.alkhatib@ncbc.com :
املوقع الإلكرتوينwww.ncbc.com :
امل�ست�شار القانوين
�شركة عبدالعزيز الع�ساف وم�شاركوه (حمامون وم�ست�شارون)
برج اململكة ،الدور  ،24طريق امللك فهد
�ص.ب  90217الريا�ض 11613
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966112112000 :
فاك�س+ 966112112727 :
الربيد الإلكرتوينaalmasoud@aaafirm.com :
املوقع الإلكرتوينwww.aaafirm.com :

	
  

املحا�سبون القانونيون
�شركة ديلويت �آند تو�ش ،بكر �أبو اخلري و�شركاهم
�ص .ب  ،213الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 8400282 :
فاك�س+966 11 2828428 :
الربيد الإلكرتوينinfo.me@deloitte.com :
املوقع الإلكرتوينwww.deloitte.com :

و

املحا�سبون القانونيون
�شركة ابراهيم الب�سام وعبداملح�سن النمر حما�سبون قانونيون (املحا�سبون املتحالفون)
الريا�ض طريق امللك عبد هلل املبنى  17مكتب 7
�ص.ب 28355 :الريا�ض 11482
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 2395353:
فاك�س+966 11 2395454 :
الربيد الإلكرتوينibrahim.albassam@abc-albassam.com :
املوقع الإلكرتوينwww.aacpa-sa.com :
م�ست�شار العناية املهنية املالية
�إرن�ست و يونغ
�ص.ب 2732 :الريا�ض 11461
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 2159847 :
فاك�س+966 11 2734730 :
الربيد الإلكرتوينriyadh@sa.ey.com :
املوقع الإلكرتوينwww.ey.com/me :
اخلبري االكتواري
�شركة منار �سيجما لال�ست�شارات املالية
�ص.ب 341905 :الريا�ض 11333
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966559444777:
فاك�س+ 966 112112423 :
املوقع الإلكرتوينwww.manarsigma.com :

Manar
Sigma
Financial Consulting

تنويه:
قدم امل�ست�شارون الواردة �أ�سمائهم �أعاله موافقتهم اخلطية لإدراج ا�سمائهم و�شعاراتهم و �إفاداتهم بال�صيغة الواردة يف هذه الن�شرة ومل يتم �سحب تلك املوافقات حتى تاريخ
هذه الن�شرة .كما �أنه لي�س لأي من امل�ست�شارين �أو العاملني لديهم �أو �أي من �أقربائهم �أ�سهما �أو م�صالح مهما كان نوعها يف ال�شركة.

ز

اجلهات امل�ستلمة
البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب ،3555 :جدة  ،21481اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966126493333 :
فاك�س+966126437426 :
الربيد الإلكرتوينcontactus@alahli.com :
املوقع الإلكرتوينwww.alahli.com :
جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب 833 :الريا�ض 1142
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 477 4770 :
فاك�س+ 966 11 479 9402 :
الربيد الإلكرتوينCustomerCare@samba.com :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com :
م�صرف الراجحي
الريا�ض � -شارع العليا
�ص.ب ،28 .الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4629922 :
فاك�س+966 11 4624311 :
الربيد الإلكرتوينcontactcenter@alrajhibank.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.alrajhibank.com.sa :
بنك الريا�ض
الريا�ض  -طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب ، 22622 .الريا�ض 11416
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 11 4013030 :
فاك�س+ 966 11 4042618 :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com :
البنك ال�سعودي الفرن�سي
الريا�ض – طريق املعذر
�ص.ب ، 56006 .الريا�ض 11554
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 11 4042222 :
فاك�س+ 966 11 4042311 :
الربيد الإلكرتوينcommunications@alfransi.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :

ح

البنوك الرئيسة للشركة
جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب 833 :الريا�ض 1142
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 477 4770 :
فاك�س+ 966 11 479 9402 :
الربيد الإلكرتوينCustomerCare@samba.com :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com :
البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب ،3555 :جدة  ،21481اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966126493333 :
فاك�س+966126437426 :
الربيد الإلكرتوينcontactus@alahli.com :
املوقع الإلكرتوينwww.alahli.com.sa :
م�صرف الراجحي
الريا�ض � -شارع العليا
�ص.ب ،28 .الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4629922 :
فاك�س+966 11 4624311 :
الربيد الإلكرتوينcontactcenter@alrajhibank.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.alrajhibank.com.sa :
م�صرف الإمناء
برج العنود  -طريق امللك فهد
�ص.ب  ،66674الريا�ض 11586
هاتف+ 96611218555 :
فاك�س+96612185000 :
الربيد الإلكرتوينinfo@alinma.com :
املوقع الإلكرتوينwww.alinma.com :

ط

ملخص الطرح
يتعني على م�ستلمي ن�شرة الإ�صدار هذه قراءتها كامل ًة قبل اتخاذ القرار اال�ستثماري بالإ�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركة املطروحة مبوجب هذه الن�شرة .

ملخ�ص �أن�شطة ال�شركة

�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين هي �شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م  60 /وتاريخ 1427/09/18هـ (املوافق
2006/10/11م) وقرار جمل�س الوزراء رقم ( )233وتاريخ 1427/09/16هـ (املوافق 2006/10/09م) وترخي�ص الهيئة العامة
لال�ستثمار رقم ( )1/870وتاريخ 1426/09/13هـ (املوافق 2005/10/15م) وب�سجل جتاري رقم ( )4030169661ال�صادر من مدينة
الريا�ض بتاريخ  1428/05/06هـ (املوافق 2007/05/23م) ومت ت�سجيلها ب�سجل مدينة جدة.
القيام  -وفق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية
 مبزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من �إعادة الت�أمني �أو توكيالت �أو متثيل �أو مرا�سلة �أو و�ساطة ،ولل�شركة�أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق �أغرا�ضها� ،سوا ًء يف جمال الت�أمني �أو ا�ستثمار �أموالها ،و�أن تقوم بتملك وحتريك
الأموال الثابتة والنقدية �أو بيعها �أو ا�ستبدالها �أو ت�أجريها بوا�سطتها مبا�شرة �أو بوا�سطة �شركات ت�ؤ�س�سها �أو ت�شرتيها �أو باال�شرتاك مع
جهات �أخرى.

ال�شركة

كبار امل�ساهمني

امل�ساهم يف ال�شركة الذي ميلك ن�سبة � %5أو �أكرث من �أ�سهم ر�أ�سمال ال�شركة .ويو�ضح اجلدول التايل امل�ساهم الكبري يف ال�شركة:
امل�ساهم

الن�سبة قبل الطرح

عدد الأ�سهم

%30.0

3.000.000

ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني

ر�أ�س املال
(ريال �سعودي)
30.000.000

طبيعة الطرح

زيادة ر�أ�سمال ال�شركة عن طريق طرح �أ�سهم جديدة (طرح �أ�سهم حقوق �أولوية).

�سعر الطرح

( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ،وميثل قيمة االكتتاب يف ال�سهم اجلديد.

ال�سعر املعدل

مت تعديل �سعر �سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية �إلى ( )17٫77ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،وذلك بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية
العامة غري العادية ،وبعد موافقة امل�ساهمني يف ال�شركة على زيادة ر�أ�سمال ال�شركة ،وميثل ذلك انخفا�ض يف �سعر �سهم ال�شركة مبقدار
( )11٫63ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

القيمة اال�سمية لل�سهم

( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

عدد الأ�سهم القائمة وامل�صدرة قبل االكتتاب

( )10.000.000ع�شرة مليون �سهم عادي.

موافقة م�ؤ�س�سة النقد

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

ر�أ�سمال ال�شركة احلايل

( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي.

�إجمايل عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

( )15.000.000خم�سة ع�شر مليون �سهم عادي.

�إجمايل عدد الأ�سهم بعد االكتتاب

( )25.000.000خم�سة وع�شرون مليون �سهم عادي.

ر�أ�س املال بعد الزيادة

( )250.000.000مائتان وخم�سون مليون ريال �سعودي.

ن�سبة الزيادة يف ر�أ�س املال

�سيتم زيادة ر�أ�سمال ال�شركة بن�سبة (. %)150

�إجمايل قيمة الطرح

( )150.000.000مائة وخم�سني مليون ريال �سعودي.

تكاليف الطرح

( )8.000.000ثمانية ماليني ريال �سعودي.

�إجمايل ح�صيلة اال�صدار بعد خ�صم تكاليف
الطرح.

( )142.000.000مائة واثنان و�أربعون مليون ريال �سعودي.

عدد الأ�سهم املتعهد بتغطيتها

( )15.000.000خم�سة ع�شر مليون �سهم عادي.

�إجمايل املبلغ املتعهد بتغطيته

( )150.000.000مائة وخم�سني مليون ريال �سعودي.

تاريخ الأحقية

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

تاريخ التخ�صي�ص

يتم تخ�صي�ص الأ�سهم يف يوم الثالثاء 1436/10/19هـ (املوافق 2015/08/04م).

امل�ساهمون املقيدون

م�ساهمي ال�شركة املقيدين يف �سجل ال�شركة عند نهاية التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

حقوق الأولوية

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

الأ�سهم اجلديدة

هي الأ�سهم املطروحة الكتتاب امل�ساهمني املقيدين والناجتة عن زيادة ر�أ�سمال ال�شركة امل�صدرة.

ي

معامل �أحقية االكتتاب

( )1.50حق لكل (� )1سهم قائم مملوك للم�ساهمني املقيدين ،مع العلم �أن تلك الن�سبة هي ناجت ق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة امل�صدرة
على عدد الأ�سهم احلالية لل�شركة.

عدد حقوق الأولوية امل�صدرة

( )15.000.000خم�سة ع�شر مليون حق.

مرحلة االكتتاب الأولى

تبد�أ يوم 1436/09/19هـ (املوافق 2015/07/06م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم 1436/09/28هـ (املوافق 2015/07/15م) ،ويتاح
خاللها للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم يف االكتتاب (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي
مت �إيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .و�سوف تتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة
امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول .وتتزامن مرحلة االكتتاب الأولى مع فرتة تداول
حقوق الأولوية ،التي ميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد خاللها تداول حقوق الأولوية.

فرتة تداول حقوق الأولوية

ت��ب��د�أ ي��وم الإث��ن�ين 1436/09/19ه�����ـ (امل��واف��ق 2015/07/06م) ،وت�ستمر حتى نهاية ي��وم الأرب��ع��اء 1436/09/28ه�����ـ (امل��واف��ق
2015/07/15م) ،وميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد خاللها تداول حقوق الأولوية.

مرحلة االكتتاب الثانية

ت��ب��د�أ ي��وم الأح���د 1436/10/10ه������ـ (امل��واف��ق 2015/07/26م) ،وت�ستمر حتى نهاية ي��وم ال��ث�لاث��اء 1436/10/12ه������ـ (امل��واف��ق
2015/07/28م) ،وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية �سوا ًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو من عامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات
والأفراد ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول (مبمار�سة حقهم يف االكتتاب .وال ميكن تداول حقوق الأولوية يف هذه
املرحلة.

طريقة االكتتاب

يتعني على الأ�شخا�ص امل�ستحقني الراغبني يف االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية تعبئة مناذج الطلبات املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة
ومن ثم ت�سليمها لدى �أي من هذه اجلهات خالل فرتة االكتتاب .ويجب دفع مبلغ االكتتاب كامال عند تقدمي طلب االكتتاب من خالل
تفوي�ض اجلهة امل�ستلمة بخ�صم املبلغ املطلوب من ح�ساب املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة� ،أو عن طريق �شيك م�صريف م�صدق م�سحوب
على �أحد البنوك احللية وامل�سجل با�سم «ح�ساب �شركة �سالمة للت�أمني التعاوين – �أ�سهم حقوق �أولوية» دون �ضورة �أن يكون للمكتتب
«ال�شخ�ص امل�ستحق» ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة .كذلك ميكن االكتتاب عرب الإنرتنت ،الهاتف امل�صريف� ،أو ال�صراف الآيل لأي من
اجلهات امل�ستلمة ،وذلك ب�شرط �أن يكون لدى ال�شخ�ص امل�ستحق ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة و�أن ال تكون قد طر�أت تغيريات على
املعلومات اخلا�صة به مامل تكن هذه التغيريات قد بلغت للجهة امل�ستلمة ومت اعتمادها.

الأ�سهم املتبقية

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

الطرح املتبقي

تطرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�شار لهم بـ «امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية») على �أن تقوم تلك
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض �شراء للأ�سهم املتبقية ،و�سوف يتم ا�ستقبال هذه العرو�ض ابتدا ًء من ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا
يوم الأحد 1436/10/17هـ (املوافق 2015/08/02م) وحتى ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/10/18هـ (املوافق
2015/08/03م) .وي�شار �إلى هذا الطرح بـ («الطرح املتبقي») .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض
الأعلى ثم الأقل فالأقل على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض� ،أما بالن�سبة لك�سور
الأ�سهم ف�سيتم �إ�ضافتها �إلى الأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل.

الأ�شخا�ص امل�ستحقون

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

فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني

حملة حقوق الأولوية من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول �أو من امل�ستثمرين ذوي الطابع
امل�ؤ�س�سي.

�إدراج وتداول حقوق �أولية االكتتاب

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

قيمة الإر�شادية للحق

تعك�س قيمة احلق الإر�شادية الفرق بني القيمة ال�سوقية ل�سهم ال�شركة خالل فرتة التداول و�سعر الطرح.
و�ستقوم تداول باحت�ساب ون�شر قيمة احلق الإر�شادية وب�شكل م�ستمر خالل فرتة التداول على موقعها مت�أخرة بخم�س دقائق� ،إ�ضافة �إلى
مزودي خدمة معلومات ال�سوق حتى يت�سنى للم�ستثمرين االطالع على القيمة الإر�شادية للحق عند �إدخال الأوامر.
هو ال�سعر الذي يتم تداول احلق به علم ًا ب�أن هذا ال�سعر يتم حتديده من خالل �آلية العر�ض والطلب يف ال�سوق وبالتايل ف�إنه قد يختلف
عن قيمة احلق الإر�شادية.

�سعر تداول احلق

ك

ممار�سة حقوق �أولوية االكتتاب

قيام الأ�شخا�ص امل�ستحقون باالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة عرب تعبئة منوذج اكتتاب وت�سديد املقابل لدى فروع اجلهات
امل�ستلمة �أو عن طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني .وميكن للأ�شخا�ص امل�ستحقني
ممار�سة حقوق الأولوية كالتايل:
ً
ً
يتاح يف املرحلة الأولى للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم يف االكتتاب (كليا �أو جزئيا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق
الأولوية التي مت �إيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ،و�ستتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد من الأ�سهم
اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول .وتتزامن مرحلة االكتتاب الأولى مع فرتة
تداول حقوق الأولوية ،والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين وغري املقيدين خاللها تداول حقوق الأولوية.
يف املرحلة الثانية ،ي�سمح جلميع حملة حقوق الأولوية �سوا ًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة
التداول ،مبمار�سة حقهم يف االكتتاب.
ويف حال مل تتم ممار�سة حقوق الأولوية من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني قبل نهاية املرحلة الثانية ف�سيتم طرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن
عدم ممار�سة تلك احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.

اجلمهور

تعني قواعد الت�سجيل والإدراج غري املذكورين �أدناه :
 .1تابعي امل�صدر .
 .2امل�ساهمني الكبار يف امل�صدر .
�	.3أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني للم�صدر .
�	.4أع�ضاء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي امل�صدر .
�	.5أع�ضاء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف امل�صدر .
�	.6أي �أقرباء للأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف (� )5 ،4 ،3 ،2 ،1أعاله .
�	.7أي �شركة ي�سيطر عليها �أي من الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف (� )6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أعاله
 .8الأ�شخا�ص الذين يعملون باالتفاق مع ًا وميلكون جمتمعني (� )%5أو �أكرث من فئة الأ�سهم املراد �إدراجها.

تخ�صي�ص الأ�سهم

�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم لكل م�ستثمر بنا ًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�شكل مكتمل و�صحيح� ،أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم،
ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي .و�سيتم ت�سديد �إجمايل �سعر طرح الأ�سهم
املتبقية لل�شركة ،وتوزع باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) على م�ستحقيها كل ح�سب ما
ي�ستحقه يف موعد �أق�صاه يوم الأحد 1436/11/01هـ (املوافق 2015/08/16م) (ف�ض ًال راجع الق�سم �« 19شروط وتعليمات االكتتاب»).
�سيتم دفع مبالغ تعوي�ض نقدي للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ميار�سوا حقهم يف االكتتاب كلي ًا �أو جزئي ًا يف الأ�سهم اجلديدة ومل�ستحقي
ك�سور الأ�سهم يف موعد �أق�صاه الأحد 1436/11/01هـ (املوافق 2015/08/16م) (ف�ض ًال راجع الق�سم �« 19شروط وتعليمات االكتتاب»).
علم ًا ب�أن مبالغ التعوي�ض متثل باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) من عملية الطرح املتبقي.

دفع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت)

ل

الأحقية يف الأرباح

ت�ستحق الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب ن�صيبها يف �أية �أرباح تعلنها ال�شركة منذ بداية فرتة االكتتاب وال�سنوات املالية التي تليها.

ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

يتوقع �أن يبلغ �صايف متح�صالت االكتتاب بعد خ�صم م�صاريف الطرح ( )142.000.000مائة واثنان و�أربعون مليون ريال �سعودي.
وتعتزم ال�شركة ا�ستخدام �صايف متح�صالت االكتتاب ب�شكل رئي�سي لأعمال ال�شركة مع املحافظة على هام�ش املالءة املطلوب واحلد
الأدنى من ر�أ�س املال وفق ًا ملتطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ،ولن يح�صل امل�ساهمون على �أي من
املتح�صالت النا�شئة عن االكتتاب (ف�ض ًال راجع الق�سم « 11ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب») .و�ستتم تغطية هذه التكاليف الإجمالية
املتوقعة عن طريق االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية مو�ضوع هذه الن�شرة.

حقوق الت�صويت

جميع �أ�سهم ال�شركة من فئة واحدة وال ميلك �أي م�ساهم �أية حقوق ت�صويت تف�ضيلية ،ويحمل كل �سهم من الأ�سهم املطروحة حق
الت�صويت ،ولكل م�ساهم ميلك ( )20ع�شرين �سهم ًا على الأقل احلق يف ح�ضور اجلمعية العامة والت�صويت فيها.

تداول الأ�سهم

ومن املتوقع �أن يبد�أ تداول �أ�سهم حقوق الأولوية يف «تداول» بعد االنتهاء من عملية التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم وا�ستكمال كافة
الإجراءات النظامية ذات ال�صلة.

عوامل املخاطرة

ينطوي اال�ستثمار يف هذا االكتتاب على خماطر معينة ،وميكن ت�صنيف هذه املخاطر �إلى (�أ) خماطر تتعلق بن�شاط ال�شركة وعملياتها،
(ب) املخاطر ذات ال�صلة بال�سوق والبيئة الت�شريعية و (ج) املخاطر املتعلقة بالأ�سهم .وقد مت ا�ستعرا�ض هذه املخاطر يف الق�سم 2
«عوامل املخاطرة» من هذه الن�شرة.

الأ�سهم التي �سبق �إدراجها

�أدرجت ال�شركة ( )10.000.000ع�شرة مليون �سهم عادي بتاريخ  1428/05/06هـ (املوافق 2007/05/23م) يف ال�سوق املالية
ال�سعودية (تداول) ،حيث اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون مبا ن�سبته ( )%60من ر�أ�سمال ال�شركة ومت طرح ( )%40من ر�أ�سمال ال�شركة
لالكتتاب العام ،ويبلغ عدد الأ�سهم احلرة (� )7٫000٫000سبعة ماليني �سهم حر كما بتاريخ هذه الن�شرة ،وتلتزم ال�شركة بالإعالن عن
�أي تغري يف ملكية امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني الرئي�سيني.

ال�شركاء اال�سرتاجتيون

ال�شريك اال�سرتاتيجي هو �شركة (�أو جمموعة �شركات) لديها اخلربة الفنية والتكنولوجية واالدارية والن�شاط الت�سويقي والإمكانيات
املالية والقيمة امل�ضافة من كافة اجلوانب لي�صبح �شريك ًا يف عمل �أو ن�شاط �أو �صناعة بحيث يقوم بتطويره وتقدمي احللول للم�شكالت التي
تواجه ذلك الن�شاط ومن ثم �أخذ دور كبري وف ّعال يف �إدارته .ويتمثل هنا يف ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني (�شركة م�ساهمة عامة
�إماراتية) التي متلك ما ن�سبته ( )%30من �أ�سهم ال�شركة.

القيود املفرو�ضة على الأ�سهم

مت �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف تداول بتاريخ 1428/05/07هـ (املوافق 2007/05/23م) ،وعليه ف�إن فرتة احلظر قد انق�ضت منذ عام
2010م .وبالتايل �إن جميع الأ�سهم قابلة للتداول وفق ًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية .غري �أن امل�ساهمني
امل�ؤ�س�سني لل�شركة ومن بينهم ال�شريك اال�سرتاتيجي يجب عليهم احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ومن ثم موافقة
هيئة ال�سوق املالية قبل الت�صرف ب�أ�سهمهم.

القيود املفرو�ضة على حقوق الأولوية

ال يوجد قيود مفرو�ضة على اكتتاب امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني يف ا�سهم حقوق الأولوية اجلديدة ،با�ستثناء احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي فيما يتعلق بتداول ال�شريك اال�سرتاتيجي للحقوق .واجلدير بالذكر �أن ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني «�إياك» تعهدت
بالتزامها يف امل�شاركة يف زيادة ر�أ�س املال من خالل �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية ،وقد �أكدت لل�شركة وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
التزامها مبمار�سة جميع احلقوق التي �ستخ�ص�ص لها واالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة .مع العلم �أنه ال يوجد قيود على ال�شركة الإ�سالمية
العربية للت�أمني «�إياك» فيما يتعلق بتداول احلقوق با�ستثناء احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .وملزيد التفا�صيل عن
ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني «�إياك» الرجاء مراجعة الق�سم ( 7-4كبار امل�ساهمني يف ال�شركة)

�شروط االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية

يقت�صر طرح �أ�سهم حقوق الأولوية على م�ساهمي ال�شركة املقيدين يف �سجالت ال�شركة يف نهاية تداول يوم تاريخ انعقاد اجلمعية العامة
غري العادية بتاريخ 1436/09/13هـ (املوافق 2015/06/30م) وحتتفظ ال�شركة بحقها يف رف�ض �أي منوذج اكتتاب يف الأ�سهم املطروحة
ي�ستوف النموذج كافة �شروط االكتتاب ومتطلباته .يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب بالكامل طبق ًا للتعليمات
– كلي ًا �أو جزئي ًا – ما مل
ِ
الواردة يف الق�سم �« 19شروط وتعليمات االكتتاب» .وال يجوز تعديل �أو �سحب �أي منوذج اكتتاب يف الأ�سهم املطروحة بعد تقدميه .وي�شكل
قبول النموذج من قبل ال�شركة اتفاق ًا ملزم ًا بني املكتتب وال�شركة (ف�ض ًال راجع الق�سم �« 19شروط وتعليمات االكتتاب»).

يجب درا�سة ق�سمي «�إ�شعار هام» و «عوامل املخاطرة» الواردين يف هذه الن�شرة بعناية قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة للإكتتاب.

تواريخ مهمة للمكتتبين
التاريخ

اجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب
انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وحتديد تاريخ الأحقية وامل�ساهمني املقيدين

يوم الثالثاء 1436/09/13هـ (املوافق 2015/06/30م)

تاريخ مرحلة االكتتاب الأولى وتداول حقوق الأولوية

من يوم الإثنني 1436/09/19هـ (املوافق 2015/07/06م)� ،إلى يوم الأربعاء
1436/09/28هـ (املوافق 2015/07/15م)

تاريخ مرحلة االكتتاب الثانية

من يوم الأحد 1436/10/10هـ (املوافق 2015/07/26م)� ،إلى يوم الثالثاء
1436/10/12هـ (املوافق 2015/07/28م)

تاريخ انتهاء مرحلة االكتتاب و�آخر موعد لتقدمي مناذج طلبات االكتتاب

يوم 1436/10/12هـ (املوافق 2015/07/28م)

تاريخ فرتة الطرح املتبقي

من يوم الأحد 1436/10/17هـ (املوافق 2015/08/02م)� ،إلى يوم الإثنني
1436/10/18هـ (املوافق 2015/08/03م)

الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي لكافة املكتتبني

يوم 1436/10/19هـ (املوافق 2015/08/04م)

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

�سيتم دفع مبالغ التعوي�ض� ،إن وجدت ،يف موعد �أق�صاه يوم الأحد 1436/11/01هـ
(املوافق 2015/08/16م)

بدء تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

�سوف يتم تداول الأ�سهم املطروحة االكتتاب عند االنتهاء من كافة الإجراءات النظامية
ذات العالقة ،و�سيتم الإعالن عنه الحق ًا يف ال�صحف املحلية وعلى موقع تداول.

تواريخ اإلعالنات المهمة
الإعالن

املعلن

تاريخ الإعالن

�إعالن انعقاد اجلمعية العامة غري العادية (تاريخ الأحقية)

ال�شركة

يوم الثالثاء 1436/09/13هـ (املوافق 2015/06/30م)

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

ال�شركة

يوم الأربعاء 1436/09/14هـ (املوافق 2015/07/01م)

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

تداول

يوم الأربعاء 1436/09/14هـ (املوافق 2015/07/01م)

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

ال�شركة

يوم الأربعاء 1436/09/14هـ (املوافق 2015/07/01م)

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

ال�شركة

يوم الأحد 1436/09/18هـ (املوافق 2015/07/05م)

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

تداول

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

�إعالن بدء مرحلة االكتتاب الثانية

ال�شركة

يوم الأحد 1436/10/10هـ (املوافق 2015/07/26م)

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

ال�شركة

يوم الثالثاء 1436/10/12هـ (املوافق 2015/07/28م)

الإعالن عن:
•نتائج االكتتاب يف املرحلتني الأولى والثانية.
•تفا�صيل عملية بيع الأ�سهم التي مل يتم االكتتاب فيها (�إن وجدت) ،وبدء فرتة الطرح املتبقي

ال�شركة

يوم الأحد 1436/10/17هـ (املوافق 2015/08/02م)

م

الإعالن

تاريخ الإعالن

املعلن

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

ال�شركة

يوم الثالثاء 1436/10/19هـ (املوافق 2015/08/04م)

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

تداول

يوم الثالثاء 1436/10/26هـ (املوافق 2015/08/11م)

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

ال�شركة

يوم 1436/11/01هـ (املوافق 2015/08/16م)

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

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�صر االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية يف البداية على الأ�شخا�ص امل�ستحقني .ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�صة بالأ�شخا�ص امل�ستحقني ف�سوف تطرح �أية �أ�سهم
متبقية غري مكتتب بها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني غري امل�شاركني على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي .يتعني على الأ�شخا�ص امل�ستحقني
الراغبني يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة تعبئة مناذج طلبات االكتتاب املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة (خالل مرحلة االكتتاب الأولى ومرحلة االكتتاب الثانية ح�سبما
ينطبق) ،ومن ثم ت�سليمها لدى �أي من هذه اجلهات قبل نهاية مرحلة االكتتاب الثانية (حتى و�إن مل يكن لديهم ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة) ،كما ميكن االكتتاب عرب الإنرتنت
�أو الهاتف امل�صريف �أو ال�صراف الآيل لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح �إحدى �أو كل هذه اخلدمات للأ�شخا�ص امل�ستحقني ،وذلك ب�شرطني �أ�سا�سيني هما� )1( :أن يكون لل�شخ�ص
امل�ستحق ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات ،و(� )2أن ال تكون قد طر�أت �أي تغيريات على البيانات �أو املعلومات اخلا�صة بال�شخ�ص امل�ستحق (بحذف �أو �إ�ضافة
�أحد �أفراد عائلته) منذ اكتتابه يف طرح جرى حديث ًا ما مل تكن هذه التعديالت قد ب ّلغت للجهة امل�ستلمة واعتمدت من قبلها.
ويجب تعبئة منوذج طلب االكتتاب بالكامل وفق ًا للتعليمات الواردة يف الق�سم�« 19شروط وتعليمات االكتتاب» من هذه الن�شرة .ويجب على كل مكتتب �أن يوافق على كافة الفقرات
الواردة يف منوذج طلب االكتتاب و�أن يقوم بتعبئتها .وحتتفظ ال�شركة بحقها يف رف�ض �أي طلب لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كلي ًا �أو جزئي ًا ،يف حالة عدم ا�ستيفائه الطلب ل ٍأي
من �شروط �أو متطلبات االكتتاب .وال يجوز التعديل يف طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه لأي من اجلهات امل�ستلمة .وميثل طلب االكتتاب عند تقدميه عقد ًا ملزم ًا بني ال�شركة
وامل�ساهم امل�ستحق (ف�ض ًال راجع الق�سم �« 19شروط وتعليمات االكتتاب»).

أسئلة وأجوبة عن آلية طرح حقوق األولوية الجديدة
ما هي حقوق األولوية؟

هي �أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها �أحقية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد الزيادة يف ر�أ�س املال ،وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني املقيدين يف
�سجالت ال�شركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .ويعطي كل حق حلاملة �أحقية االكتتاب ب�سهم واحد جديد وذلك ب�سعر الطرح.
لمن تمنح حقوق األولوية؟

جلميع حملة الأ�سهم املقيدين يف �سجالت ال�شركة بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

يتم ذلك خالل يومني بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة ،و�ستظهر يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية ،ولن ي�سمح بتداول هذه
احلقوق �أو االكتتاب فيها �إال عند بداية فرتة التداول واالكتتاب.
كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟

يتم �إ�شعار 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� ،إذا كان عدد الأ�سهم امل�صدرة ل�شركة ي�ساوي (� )1000ألف �سهم ورفعت تلك ال�شركة ر�أ�سمالها عن طريق طرح ( )500خم�سمائة �سهم جديد بحيث ارتفع عدد �أ�سهمها
�إلى (� )1.200ألف ومائتي �سهم ،يكون معامل الأحقية عندها � 1إلى �( 2أي حق واحد لكل �سهمني).
هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن إسم ورمز أسهم الشركة؟

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

ن

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

�سيكون �سعر االفتتاح هو الفرق بني �سعر �إغالق �سهم ال�شركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح .وللتو�ضيح ف�إنه �إذا كان �سعر �إغالق ال�سهم يف اليوم ال�سابق ()35
خم�سة وثالثون ريا ًال و�سعر الطرح ( )10ع�شرة رياالت ،عندها يكون �سعر االفتتاح حلقوق الأولوية عند بداية التداول ( )25خم�سة وع�شرون ريال (وهو الفرق ما بني ال�سعوين
املذكورين).
هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

نعم ،ي�ستطيع امل�ساهمني املقيدين االكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية من خالل �شراء حقوق جديدة يف فرتة التداول ،وميكن االكتتاب بالأ�سهم الإ�ضافية خالل مرحلة االكتتاب الثانية
فقط.
كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية االكتتاب عن طريق تقدمي طلبات االكتتاب لدى �أي من فروع اجلهات امل�ستلمة (املذكورة م�سبق ًا) وخالل مرحلتي االكتتاب الأولى والثانية.
هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم يحق لهم  ،ولكن بعد �إيداع ال�شهادات يف حمافظ ا�ستثمارية عن طريق اجلهات امل�ستلمة �أو مركز الإيداع يف تداول ،و�إح�ضار الوثائق الالزمة.
ماذا يحدث في حالة االكتتاب في األسهم الجديدة وبيع الحقوق بعدها؟

يف حال قيام امل�ساهم املقيد باالكتتاب ومن ثم قيامة ببيع حقوق الأولوية ومل يتم �شراء عدد حقوق �أولوية يعادل عدد احلقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فرتة التداول ف�سيتم رف�ض
طلب االكتتاب كلي ًا يف حال مت بيع جميع احلقوق �أو جزئي ًا يف حال بيع جزء منها و�سيتم �إبالغ و�إعادة مبلغ االكتتاب املرفو�ض عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

يحق له بيعها و�شراء حقوق �أخرى خالل فرتة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

ب�إمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق واالكتتاب باجلزء املتبقي.
هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع ما بين المرحلتين األولى والثانية لإلكتتاب؟

ال 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؟

ال ميكن ذلك .بعد انق�ضاء فرتة التداول ،ال ميكن لل�شخ�ص امل�ستحق �سوى ممار�سة احلق يف االكتتاب فقط .ويف حال عدم ممار�سة احلق ،ميكن �أن يتعر�ض امل�ستثمر للخ�سارة
�أو االنخفا�ض يف قيمة حمفظته اال�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 االكتتاب بح�سب املعايري التي حتددها هذه الن�شرة.
هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

�سيتم تطبيق نف�س العموالت املطبقة على الأ�سهم ولكن من دون حد �أدنى ملبلغ العمولة.
هل يمكن االكتتاب أكثر من مرة ومن خالل أكثر من بنك مستلم؟

نعم ميكن ذلك ولكن يجب مراعاة �أن ال تزيد كمية الأ�سهم املكتتب بها عن عدد احلقوق اململوكة عند انتهاء فرتة تداول احلقوق ،حيث �أن �أي زيادة يف كمية الأ�سهم املكتتب بها
عن عدد احلقوق اململوكة عند انتهاء فرتة تداول احلقوق �سينتج عنه �إلغاء طلب االكتتاب.
في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية ،في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

�سيتم �إيداع حقوق الأولوية يف نف�س املحفظة املودع بها �أ�سهم ال�شركة املرتبطة باحلقوق .فعلى �سبيل املثال� ،إذا كان امل�ساهم ميلك (� )1000ألف �سهم يف ال�شركة (� 800سهم
يف املحفظة «�أ» و � 200سهم يف املحفظة «ب») ف�إن جمموع احلقوق التي �ستودع ( )1.000حق على اعتبار �أن لكل �سهم ( )1حق وعليه ف�سيتم �إيداع  800حق يف املحفظة «�أ» و
 200حق يف املحفظة «ب».
في حال اإلكتتاب من خالل أكثر من محفظة أين يتم إيداع األسهم الجديدة بعد التخصيص؟

ح�سب قواعد مركز �إيداع الأوراق املالية يكون �إيداع الأوراق املالية يف املحفظة اال�ستثمارية الأحدث �إن�شا ًء ملالكي الأوراق املالية با�ستثناء �إيداع الأوراق املالية اململوكة ب�شهادات.

�

ملخص المعلومات األساسية
يقدم هذا امللخ�ص نبذة موجزة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة ..ونظر ًا لأنه ملخ�ص ،ف�إنه ال ي�شتمل على كل املعلومات التي قد تكون مهمة للمكتتبني .لذا يجب على
م�ستلمي هذه الن�شرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة .وقد مت تعريف جميع امل�صطلحات والعبارات املخت�صرة الواردة يف هذه الن�شرة
يف الق�سم « 1التعريفات وامل�صطلحات» ويف �أماكن �أخرى من هذه الن�شرة.

نبذة عن الشركة
ت�أ�س�ست ال�شركة ك�شركة م�ساهمة �سعودية ،وفق ًا للمر�سوم امللكي رقم م 60/وتاريخ  /09/18هـ (املوافق 2006/10/11م) وقرار جمل�س الوزراء رقم  233وتاريخ 1427/09/16هـ
(املوافق 2006/10/09م) ،والقرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة رقم (/112ق) وتاريخ  1428/04/29هـ (املوافق 2007/05/16م) وبر�أ�سمال قدره ()100.000.000
مائة مليون ريال مق�سم �إلى ( )10.000.000ع�شرة مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة ريال لل�سهم الواحد ومدفوعة القيمة بالكامل ،وعنوان مقرها جدة–
جممع بن حمران – �شارع الأمري حممد بن عبدالعزيز  -التحلية النقد ،ومت قيدها بال�سجل التجاري رقم ( )4030169661ال�صادر من مدينة الريا�ض بتاريخ 1428/05/06
هـ (املوافق 2007/05/23م) ومت ت�سجيلها ب�سجل مدينة جدة .كما مت ترخي�صها من الهيئة العامة لال�ستثمار بالرتخي�ص رقم ( )1/870وتاريخ 1426/09/13هـ (املوافق
2005/10/15م) ،وم�صرح لها مبزاولة ن�شاط الت�أمني من قبل م�ؤ�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�شاط الت�أمني الذي ي�شمل خدمات الت�أمني الرئي�سية التي تزاولها ال�شركة يف اململكة وهي كما يلي )1( :الت�أمني العام و
( )2الت�أمني ال�صحي .وتزاول ال�شركة ن�شاطها وفقا لنظام الت�أمني والئحته التنفيذية والأنظمة والتعليمات الأخرى ال�سارية يف اململكة حتت �إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد.
ومتار�س ال�شركة ن�شاطها يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل فروعها املرخ�صة يف كل من مدينة جدة والريا�ض والدمام وبريدة بالإ�ضافة �إلى عدد من نقاط البيع موزعة
يف معظم املدن واملناطق.
وبتاريخ 1433/08/03هـ (املوافق 2012/06/23م) مت تعديل ا�سم ال�شركة يف اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة لي�صبح م�سمى ال�شركة بعد التعديل « �شركة �سالمة للت�أمني
التعاوين».
وقد �أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة بتاريخ 1435/08/14هـ (املوافق 2014/06/12م) بزيادة ر�أ�سمال ال�شركة من ( )100.000.000مائة مليون ريال لي�صبح ()250.000.000
مائتان وخم�سون مليون ريال عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية للتقيد واالحتفاظ بهام�ش املالءة املطلوب .ومبوجب خطاب م�ؤ�س�سة النقد رقم ( )351000147528وتاريخ
1435/12/01هـ (املوافق 2014/09/25م) ،ح�صلت ال�شركة على املوافقة النهائية من م�ؤ�س�سة النقد بزيادة ر�أ�س املال .ويف تاريخ 1436/09/13هـ (املوافق 2015/06/30م)،
وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تو�صية جمل�س �إدارة ال�شركة بزيادة ر�أ�س املال.

نشاط الشركة
مت الرتخي�ص لل�شركة مبزاولة �أن�شطة الت�أمني الرئي�سة التالية )1( :الت�أمني العام ( )2الت�أمني ال�صحي .علم ًا ب�أن ال�شركة قد ح�صلت حتى الآن على موافقات نهائية وم�ؤقتة من
م�ؤ�س�سة النقد لعدد من منتجاتها الت�أمينية وهي كما يلي:
موافقات نهائية:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

ت�أمني خ�سارة الأرباح الناجتة عن عطب الآالت.
ت�أمني جميع �أخطار املقاولني.
ت�أمني جميع �أخطار الرتكيب
ت�أمني جتهيزات و�آليات املقاولني
ت�أمني عطب الآالت
ت�أمني الأجهزة الإلكرتونية
ت�أمني �ضمان الأمانة.
ت�أمني النقل الربي جلميع الأخطار.
ت�أمني النقل الربي للأخطار املحددة.
ت�أمني الناقل البحري جلميع الأخطار.
وت�أمني الناقل البحري �أخطار حمدّدة.
ت�أمني هيكل ال�سفينة والآالت.
ت�أمني النقد.
ت�أمني �ضد احلريق.
ت�أمني ال�شامل على املمتلكات.
ت�أمني امل�سئولية العامة
ت�أمني تعوي�ض العمال.

موافقات مؤقتة:

.1
.2

ع

ت�أمني ال�سيارات ال�شامل.
الت�أمني الإلزامي للمركبات.

الوثائق التي ما زالت قيد الدراسة من مؤسسة النقد

 .1ت�أمني احلمولة البحرية
وتن�ص كل وثيقة متعلقة باملنتجات الت�أمينية �أعاله على وجوب قيام ال�شركة بتوزيع ما ال يقل عن  %10من الفائ�ض ال�سنوي ال�صايف الناجت عن �أعمال الت�أمني� ،إن وجد ،على
حملة الوثائق وذلك بعد اقتطاع م�صاريف ال�شركة الإدارية والتزاماتها واحتياطاتها ،و�سيتم هذا التوزيع �إما مبا�شرة �أو عن طريق ح�سمه من قيمة اال�شرتاكات املرتتبة على
وثائق ت�أمني عن ال�سنة القادمة .ويتم حتديد املبلغ والتوقيت والطريقة والألية لهذا التوزيع وفق ًا لأحكام املادة ( )70من الالئحة التنفيذية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد .وتختلف
اال�ستثناءات وال�شروط ومبالغ اال�شرتاكات وعمليات الإلغاء مبوجب كل وثيقة تبع ًا للمنتج الذي تتم تغطيته.

مراحل تأسيس الشركة
ت�أ�س�ست ال�شركة يف عام 2007م ،حيث اكتتب امل�ؤ�س�سون يف ذلك الوقت مبا جمموعه (� )6.000.000ستة مليون �سهم متثل ( )%60من �أ�سهم ر�أ�سمال ال�شركة عند الت�أ�سي�س
ب�سعر ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد و�أودعوا قيمة هذه الأ�سهم البالغة (� )60.000.000ستني مليون ريال لدى بنك اجلزيرة مقابل �أ�سهمهم ،كما مت طرح ()4.000.000
�أربعة مليون �سهم لالكتتاب متثل ( )%40من ر�أ�سمال ال�شركة للجمهور ب�سعر ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد يف الفرتة من 1428/02/27هـ (املوافق 2007/03/17م)
�إلى 1428/03/07هـ (املوافق 2014/03/26م) ،يف حني مت �إدراج وبدء تداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية بتاريخ 1428/05/07هـ (املوافق 2007/05/23م).
وت�ؤكد ال�شركة على �أنها مل تقم منذ ت�أ�سي�سها وحتى تاريخ هذه الن�شرة بزيادة ر�أ�س املال عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية.

كبار المساهمين
كما بتاريخ 2014/12/21م ،امل�ساهم الوحيد الذي ميلك �أكرث من  %5من ر�أ�س املال امل�صدر لل�شركة هو ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني (.)%30
امل�ساهم
ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني «�إياك» (�شركة م�ساهمة عامة �إماراتية)

الن�سبة قبل الطرح

عدد الأ�سهم

ر�أ�س املال (ريال)

%30

3.000.000

30.000.000

امل�صدر :ال�شركة

رؤية الشركة
�أن تكون املقدم الأمثل للحلول الت�أمينية ،و�سيقا�س م�ستوى جناح ال�شركة من خالل اختيار العمالء لل�شركة وثقتهم مبقدرتها على التميز بتوفري ما يتطلعون �إليه من خدمات
وخربات و�أ�سعار وقيم.

رسالة الشركة
ت�سعى ال�شركة لتلبية احلاجات الت�أمينية للأفراد وال�شركات من �أجل م�ساعدتهم على �إدارة خماطرهم اليومية ،وتعوي�ضهم عن الأحداث غري املتوقعة ،وبلوغ ما ي�صبون �إليه
من تطلعات.
و�سيتحقق ذلك من خالل �إقامة عالقات �شراكة طويلة الأمد متكن ال�شركة من فهم احتياجات العمالء وا�ستباقها وتلبيتها وتقدمي حلول ت�أمينية عالية اجلودة وتوفري م�ستويات
عالية من اخلدمات التي تلبي وتفوق توقعاتهم.

قيم الشركة
1.1عالقات �صادقة و�إدارة جديرة بالثقة
�2.2أداء ديناميكي منهجي ومتميز
3.3ال�شفافية وااللتزام بامل�س�ؤوليات
4.4جتاوز توقعات العمالء
5.5تقدمي عوائد جيدة

استراتيجية الشركة
هدف �سالمة هو �أن حتتل مركزا رائدا كمزود ملنتجات الت�أمني التكافلي املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل تقدمي خدمات ذات جودة
عالية ب�أ�سعار تناف�سية .وتقدم ال�شركة عددا من املنتجات الت�أمينية امل�صممة لتلبية احتياجات عمالئها من الأفراد وال�شركات .وتعتزم ال�شركة اال�ستفادة من نقاط القوة التي
ميتاز بها �أع�ضا�ؤها امل�ؤ�س�سون وما لديهم من املعرفة واخلربة والكفاءة الإدارية .وتنبع �أهداف �سالمة من تركيزها الأ�سا�سي على ر�ضا العمالء والفعالية الت�شغيلية واملوظفني
والربحية .وتهدف �سيا�سة ال�شركة �إلى:
1.1ا�ستهداف خمتلف �شرائح العمالء لت�صميم وتقدمي منتجات وخدمات متميزة وعالية اجلودة ب�أ�سعار تناف�سية ،وم�صممة خ�صي�صا لتلبية احتياجات كل �شريحة.
2.2تزويد عمالء ال�شركة بخدمات عالية اجلودة ومعاجلة املطالبات ب�أق�صى درجة ممكنة من الكفاءة وال�سرعة.
�3.3إقامة عالقات متميزة مع العمالء وتعزيز هذه العالقة واحلفاظ عليها من خالل وجود نظام رفيع امل�ستوى لإدارة عالقات العمالء ( )CRMواال�ستخدام الوا�سع
النطاق لتكنولوجيا املعلومات من �أجل بناء وتر�سيخ معايري عالية للخدمة .وينعك�س والء عمالئنا من خالل املعدالت العالية لالحتفاظ بالعمالء وتكرار تعامالتهم
مع ال�شركة.
4.4العمل والتن�سيق ب�صورة وثيقة مع �شركائنا يف قنوات التوزيع لفهم احتياجات العمالء املختلفة .ونعمل مع ه�ؤالء ال�شركاء لت�صميم حلول ت�أمني تتنا�سب مع متطلبات
عمالئنا من ال�شركات والأفراد.

ف

نواحي القوة والمزايا التنافسية
1.1طاقم �إداري م�ؤهل ذو خربة طويلة يف �سوق الت�أمني باململكة العربية ال�سعودية
2.2البنية التحتية القوية لتكنولوجيا املعلومات ما يلبي احتياجات العمليات الت�شغيلية ل�سالمة على املدى الطويل
3.3قنوات التوزيع املتعددة مبا فيها الو�سطاء والوكالء و �أخ�صائيني مبيعات
4.4اتفاقيات �إعادة الت�أمني مع كربى �شركات �إعادة الت�أمني املعروفة عاملي ًا
5.5اال�ستفادة من و�ضع خطوط الت�أمني الإلزامية من قبل اجلهات التنظيمية ون�شاط الت�أمني لقطاع الأفراد ال�ضخم يف ال�سوق ال�سعودية

نظرة عامة على قطاع التأمين في المملكة
مت احل�صول على املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة بخ�صو�ص قطاع الت�أمني واملعلومات الأخرى املتعلقة بال�سوق الذي تعمل فيه ال�شركة من م�صادر خمتلفة ،وقد �أجرت ال�شركة
التحريات املعقولة للت�أكد من �صحة امل�صادر ،ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة� ،أو �أي من م�ست�شاري ال�شركة الذين تظهر �أ�سمائهم يف ال�صفحتني (و) و (ز) �أي �سبب لالعتقاد
بوجود معلومات غري �صحيحة مت�ضمنة يف تلك امل�صادر والتقديرات� ،إال �أنه ال يوجد �أي بيان �أو �ضمان ب�ش�أن دقة واكتمال �أي ًا منها .ومن تلك امل�صادر:
1.1تقديرات وتوقعات ال�شركة
2.2املعلومات والتحليالت اخلا�صة ب�صناعة الت�أمني والتي مت احل�صول عليها من م�صادر ومواد ت�صدر عن �أطراف �أخرى ومتاحة للعموم.
يعترب �سوق الت�أمني يف اململكة حديث العهد ن�سبيا حيث د�أبت �صناعة الت�أمني يف املا�ضي على تغطية احتياجات �سوقي الت�صدير والنفط فقط يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،و
واجه قطاع الت�أمني عدة م�صاعب يف ال�سابق ب�سبب غياب القوانني املنظمة .وكان هناك �أكرث من � 100شركة م�سجلة كوحدات خارجية تعمل من اخلارج كو�سطاء ت�أمني عامليني
�أو كوكالء ل�شركات ت�أمني خا�صة ،بغر�ض تقدمي خدمات الت�أمني يف اململكة ،وكانت هذه ال�شركات م�سجلة يف البحرين نظرا لقربها اجلغرايف من اململكة .ويف ظل غياب �إطار
تنظيمي ،كان حملة بوال�ص الت�أمني يعانون من افتقار ال�سوق جلهة ر�سمية تعنى بحماية م�صالح امل�ستهلكني من الأعمال االحتيالية �أو غري امل�شروعة .وهذا ما مهد الطريق فيما
بعد لإجراء �إ�صالحات و�إعادة ت�شكيل لقطاع الت�أمني يف اململكة ،ثم جاء القرار رقم  51وتاريخ 1397/4/4هـ (املوافق 1977/3/23م) عن هيئة كبار العلماء يف اململكة والذي
اعتربت مبوجبه الت�أمني التعاوين �صيغة من عقد التربع وبالتايل فهو مقبول يف ال�شريعة الإ�سالمية .ويف عام 1406هـ (1986م)� ،أ�س�ست احلكومة �أول �شركة للت�أمني التعاوين،
ال�شركة الوطنية للت�أمني التعاوين («التعاونية») ،بهدف تغطية احتياجات الت�أمني املحلية وتلبية طموح احلكومة يف وجود قطاع ت�أمني يخ�ضع ل�سيطرتها .وحتى  31مار�س 2014م،
وجد يف اململكة � 35شركة ت�أمني واعادة ت�أمني مرخ�صة ،كما وجد  76و�سيط ًا و 76وكي ًال.
تتولى م�ؤ�س�سة النقد مهمة تنظيم قطاع الت�أمني والإ�شراف عليه و�إعداد وتطبيق معايري الرتخي�ص بالن�سبة ل�شركات الت�أمني ،ويفر�ض النظام اجلديد على �شركات الت�أمني �أن
تكون م�سجلة ومرخ�صة يف اململكة ك�شركة م�ساهمة عامة لكي تزاول �أعمال الت�أمني يف اململكة .وتنطبق القوانني اجلديدة لي�س على �شركات الت�أمني وح�سب ،بل وعلى �شركات
�إعادة الت�أمني وو�سطاء �إعادة الت�أمني والوكاالت وال�سما�سرة ومكاتب ت�سوية اخل�سائر.
لقد �شهد قطاع الت�أمني املحلي مرحلة انتقالية ُ�سمح فيها لل�شركات القائمة بالعمل �ضمن مهلة انتهت يف 2008 /04/09م ،حيث تعني على �شركات الت�أمني �إما احل�صول
على ترخي�ص من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ي�سمح لها بالعمل يف اململكة وفقا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين لعام 2003م �أو اخلروج من ال�سوق .وقد �سمحت
م�ؤ�س�سة النقد لل�شركات التي انتهت من درا�سة ملفاتها او التي �صدر لها مر�سوم ملكي بت�أ�سي�سها ومل تكتمل �إجراءات ت�أ�سي�سها بتجديد وثائق الت�أمني للعمالء يف مهلة انتهت يف
2010/02/17م.
لقد �أدت الإ�صالحات الهيكلية التي نفذتها احلكومة �إلى منو قطاع الت�أمني مبعدالت مرتفعة يف ال�سنوات القليلة املا�ضية .حيث منت �صناعة الت�أمني من  2.9مليار دوالر يف عام
2008م �إلى  6.7مليار دوالر �أمريكي يف عام 2013م ،مبعدل منو �سنوي مركب .%18
يف عام 2013م� ،شكل الت�أمني على املركبات  %49من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ،و�شكل الت�أمني ال�صحي حوايل � .%33إن الت�أمني ال�صحي ُيعد �إلزاميا جلميع الوافدين
واملواطنني العاملني يف القطاع اخلا�ص ،كما �أن الت�أمني على ال�سيارات يعترب �أي�ضا من املتطلبات التنظيمية.

�

ملخص المعلومات المالية للشركة
يجب قراءة ملخ�ص القوائم املالية و جدول امل�ؤ�شرات الرئي�سية لل�شركة الواردة �أدناه مع القوائم املالية املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م2012 ،م2013 ،م،
و القوائم املالية املفحو�صة يف2014/09/30م مبا يف ذلك الإي�ضاحات املرفقة بها واملت�ضمنة يف �أق�سام �أخرى من ن�شرة الإ�صدار.
العملة� :آالف الرياالت

دي�سمرب 2011

دي�سمرب 2012

دي�سمرب 2013

� 9أ�شهر من 2014م

امليزانية العمومية
جمموع �أ�صول عمليات امل�ساهمني

187.994

169.259

219.467

260.910

جمموع �أ�صول امل�ساهمني

96.429

75.342

31.107

37.214

جمموع الأ�صول

284.423

244.601

250.574

298.124

�إجمايل مطلوبات عمليات الت�أمني

187.994

169.259

219.467

260.910

�إجمايل مطلوبات امل�ساهمني

11.438

6.388

3.904

5.341

جمموع حقوق امل�ساهمني

84.991

68.954

27.203

31.873

جمموع مطلوبات امل�ساهمني وحقوق امللكية

96.429

75.342

31.107

37.214

جمموع املطلوبات والفائ�ض وحقوق امللكية

284.423

244.601

250.574

298.124

2011م

2012م

2013م

� 9أ�شهر من 2014م

العملة� :آالف الرياالت
نتائج العمليات
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

663 .218

204.258

218.299

256.835

جمموع التكاليف

102.578

173.441

196.150

160.571

الفائ�ض(/العجز) من عمليات الت�أمني

4.911

()16.022

()48.627

2.940

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

4.420

()16.022

()48.627

()2.646

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

4.420

()16.022

()48.627

()2.646

دخل ا�ستثمار

537

5.264

7.234

2.841

ايرادات �أخرى

20

66

-

-

م�صروفات عمومية و�إدارية

()906

()465

()152

()491

زكاة

()1.800

()1.800

()600

()800

�صايف الربح(/اخل�سارة)

2.271

()12.957

()42.145

4.196

الأ�سهم القائمة ()000

100.000

100.000

100.000

100.000

الربح ( خ�سارة) لكل ال�سهم

0.02

()0.13

()0.42

0.04

2012م

2013م

العملة� :آالف الرياالت

2011م

� 9أ�شهر من 2014م

قائمة التدفقات النقدية لعمليات الت�أمني
�صايف التدفقات النقدية (/امل�ستخدمة يف) االن�شطة الت�شغيلية

10.606

()4.312

60.524

25.855

�صايف التدفقات النقدية  (/امل�ستخدمة يف) االن�شطة اال�ستثمارية

()4.735

()1.959

()61.348

()35.946

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

43.560

37.289

36.465

26.374

قائمة التدفقات النقدية لعمليات امل�ساهمني
�صايف النقد امل�ستخدم يف االن�شطة الت�شغيلية :

()9.420

()23.307

()51.120

7.419

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

()3.742

7.305

38.404

()7.425

النقد و ما يف حكمه يف نهاية ال�سنة:

29.373

13.371

33

27

ق

المؤشرات الرئيسية
حتليل الن�سب الرئي�سية
العملة� :آالف الرياالت
معدل منو �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

دي�سمرب 2012

دي�سمرب 2013

� 9أ�شهر من 2014م

دي�سمرب 2011
n/a

()%6.6

%6.9

%49.0

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

%82.5

%86.3

%92.9

%93.2

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

%9.2

%3.1

%2.7

%3.5

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

%9.4

%18.3

%21.8

%20.6

�صايف معدل اخل�سارة

%61.6

%78.0

%99.1

%80.0

معدل النفقات

%13.8

%9.7

%8.7

%5.9

جمموع �صايف معدل اخل�سارة و معدل النفقات

%75.4

%87.7

%107.8

%85.9

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

%2.9

()%7.1

()%24.3

%1.5

عدد البولي�صات

3.498.0

1.904.0

1.383.0

818.0

متو�سطالأق�ساط املكتتبة الإجمايل للبولي�صة

62.5

107.3

157.8

314.0

عدد املطالبات
ال�سيارات

307.0

411.0

426.0

371.0

الت�أمني الطبي

N/A

N/A

293.0

57.0

احلوادث العامة

39.0

27.0

30.0

18.0

متو�سطاملبلغ لكل مطالبة
ال�سيارات

262.9

297.9

318.2

401.7

الت�أمني الطبي

-

-

94.4

268.4

احلوادث العامة

403.1

70.5

165.0

431.0

ملخص عوامل المخاطرة
هنالك عدد من املخاطر املتعلقة ب�إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية .وقد مت تلخي�ص هذه املخاطر يف ثالثة جمموعات �أ�سا�سية هي كما يلي:
 .1املخاطر املتعلقة بن�شاط ال�شركة وعملياتها
 .2املخاطر ذات ال�صلة بال�سوق والبيئة الت�شريعية
 .3املخاطر املتعلقة بالأ�سهم

ر

جدول المحتويات
.1
.2

.3

.4

.5

.6

التعريفات وامل�صطلحات
عوامل املخاطرة
 1-2املخاطر املتعلقة بن�شاط ال�شركة وعملياتها
 2-2املخاطر ذات ال�صلة بال�سوق والبيئة الت�شريعية
 3-2املخاطر املتعلقة بالأ�سهم
معلومات عن ال�سوق والقطاع
 1-3نظرة عامة على �سوق الت�أمني
 2-3م�صادر املعلومات
 3-3نبذة عامة عن االقت�صاد ال�سعودي
 4-3نظرة عامة على �سوق الت�أمني العاملي ويف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا (مينا)
� 5-3صناعة الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية
 6-3املقومات الرئي�سية
�  7-3أبرز التحديات
 8-3البيئة التنظيمية والتطورات الأخرية
 9-3نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية
 10-3املناف�سة
 11-3التوقعات امل�ستقبلية
ال�شركة وطبيعة �أعمالها
 1-4نبذة عن ال�شركة
�  2-4أهم التطورات التي ح�صلت بعد ت�أ�سي�س ال�شركة
 3-4ن�شاط ال�شركة
 4-4ر�ؤية ال�شركة
 5-4ر�سالة ال�شركة
 6-4ا�سرتاتيجية ال�شركة
 7-4كبار امل�ساهمني يف ال�شركة
 8-4ملحة تاريخية
 9-4ال�شركات التي متتلك فيها �سالمة ح�ص�ص �أو �أ�سهم
 10-4املنتجات واخلدمات
�  11-4إعادة الت�أمني
الهيكل التنظيمي لل�شركة وحوكمتها
 1-5الهيكل التنظيمي
�  2-5أع�ضاء جمل�س الإدارة وال�سكرتري
 3-5جلان جمل�س الإدارة
 4-5الإدارة العليا
� 5-5إدارات ال�شركة
 6-5ا ِلإقرارات املتعلقة ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني و�سكرتري املجل�س
 7-5حوكمة ال�شركة
 8-5ت�ضارب امل�صالح
 9-5برنامج �أ�سهم املوظفني
 10-5املوظفون وال�سعودة
مناق�شة الإدارة وحتليل الو�ضع املايل ونتائج عمليات ال�شركة
 1-6مقدمة
�  2-6إقرارات �أع�ضاء جمل�س الإدارة بخ�صو�ص املعلومات املالية
�  3-6أ�س�س الإعداد

1
5
5
11
16
19
19
19
19
21
23
27
28
28
29
29
30
31
31
31
31
32
33
33
33
34
34
35
39
41
41
42
51
55
58
61
62
63
64
64
66
66
66
66

 4-6ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية واالفرتا�ضات الهامة
 5-6امليزانية العمومية
 6-6الأ�صول
 7-6العجز ومطلوبات عمليات الت�أمني
 8-6نتائج العمليات
 9-6معاجلة عمليات امل�ساهمني
�  10-6أ�س�س الإعداد
 .7الر�سملة واملديونية
� .8سيا�سة توزيع �أرباح الأ�سهم
 .9هيكل ر�أ�س املال
 .10و�صف الأ�سهم
 1-10ر�أ�س املال
 2-10زيادة ر�أ�س املال
 3-10تخفي�ض ر�أ�س املال
�  4-10إعادة �شراء الأ�سهم
 5-10نقل ملكية الأ�سهم
 6-10حقوق امل�ساهمني
 7-10حقوق الت�صويت
 8-10اجلمعيات العامة للم�ساهمني
 9-10مدة ال�شركة
 10-10حل ال�شركة وت�صفيتها
 .11ا�ستخدام متح�صالت الإكتتاب
� 1-11صايف املتح�صالت
 2-11ا�ستخدام املتح�صالت
�  .12إفادات اخلرباء
 .13الإقرارات
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1.1التعريفات والمصطلحات
يبني اجلدول التايل قائمة بالتعريفات وامل�صطلحات للعبارات امل�ستخدمة يف ن�شرة الإ�صدار:

جدول رقم ( :)1-1التعريفات و امل�صطلحات
التعريف

امل�صطلح �أو االخت�صار املعرف
املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ()IFRS

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

منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا (مينا)

ت�شمل جميع البلدان يف ال�شرق الأو�سط وبلدان �شمال �أفريقيا :العراق ،الأردن ،الإمارات العربية املتحدة ،مملكة
البحرين ،اجلزائر ،اململكة العربية ال�سعودية ،ال�سودان ،الكويت ،املغرب ،اليمن ،تون�س� ،سلطنة عمان� ،سوريا،
فل�سطني ،قطر ،لبنان ،ليبيا ،م�صر ،موريتانيا ،تركيا� ،إيران

�سالمة �أو ال�شركة

�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين� ،شركة م�ساهمة �سعودية

الإدارة �أو الإدارة العليا

فريق �إدارة �شركة �سالمة للت�أمني التعاوين

كبار التنفيذيني

امل�س�ؤولني التنفيذيني يف ال�شركة املحددة �أ�سما�ؤهم يف الق�سم « 4 -5الإدارة العليا»

االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية

طرح �15.000.000سهم عادي من �أ�سهم حقوق الأولوية مل�ساهمي ال�شركة كما يف تاريخ الأحقية.

�أ�سهم االكتتاب

�15.000.000سهم عادي من �أ�سهم �شركة �سالمة للت�أمني التعاوين.

تاريخ الأحقية

تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية للموافقة على زيادة ر�أ�سمال ال�شركة

ترخي�ص م�ؤ�س�سة النقد

الرتخي�ص املمنوح لل�شركة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

ريال

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

مرحلة االكتتاب الأولى

تبد�أ يوم الإثنني 1436/09/19هـ (املوافق 2015/07/06م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 1436/09/28هـ
(املوافق 2015/07/15م) («مرحلة االكتتاب الأولى») ،ويتاح خاللها للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم يف
االكتتاب (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت �إيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد
اجلمعية غري العادية .و�ستتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق
الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول .وتتزامن مرحلة االكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية
والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد خاللها تداول حقوق الأولوية

فرتة تداول حقوق الأولوية

�ستبد�أ فرتة التداول بالتزامن مع مرحلة االكتتاب الأولى يف يوم الإثنني 1436/09/19هـ (املوافق 2015/07/06م)

مرحلة االكتتاب الثانية

تبد�أ من يوم الأحد 1436/10/10هـ (املوافق 2015/07/26م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم 1436/10/12هـ (املوافق
2015/07/28م) ،وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية (م�ساهمني مقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية
خالل فرتة التداول)( ،وي�شار �إليهم جمتمعني بـ «الأ�شخا�ص امل�ستحقني» ومنفردين بـ «ال�شخ�ص امل�ستحق») مبمار�سة
حقهم يف االكتتاب .وال ميكن تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة.

الأ�سهم املتبقية

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

الهيئة العامة لال�ستثمار

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

الطرح املتبقي

طرح اية �أ�سهم متبقية غري مكتتب فيها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقون على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي
(وي�شار لهم بـ «امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية»)خالل فرتة الطرح املتبقي

فرتة الطرح املتبقي

�سيبد�أ االكتتاب يف �أ�سهم الطرح املتبقي يف يوم الأحد 1436/10/17هـ (املوافق 2015/08/02م) من ال�ساعة
العا�شرة �صباح ًا وحتى ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا من اليوم التايل وهو يوم الإثنني 1436/10/18هـ (املوافق
2015/08/03م)

ال�شخ�ص امل�ستحق �أو الأ�شخا�ص امل�ستحقون

امل�ساهم/امل�ساهمون املقيدون ومن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.

تداول حقوق الأولوية

ب�إمكان الأ�شخا�ص امل�ستحقني تداول حقوق الأولوية يف ( )3حقوق لكل (� )2سهم من �أ�سهم ال�شركة �سوا ًء ببيعها �أو
�شرائها يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)

ممار�سة حقوق �أولوية االكتتاب

قيام الأ�شخا�ص امل�ستحقون باالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة

امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية

وت�شمل ما يلي من امل�ؤ�س�سات:
ً
ً
� .1صناديق اال�ستثمار امل�ؤ�س�سة يف اململكة العربية ال�سعودية واملطروحة طرحا عاما والتي ت�ستثمر يف الأوراق املالية
ال�سعودية �إذا كانت �شروط و�أحكام ال�صندوق تتيح له ذلك ،مع االلتزام بالأحكام والقيود املن�صو�ص عليها يف
الئحة �صناديق اال�ستثمار.
 .2الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم يف التعامل بالأوراق املالية ب�صفة �أ�صيل ،مع التزام متطلبات الكفاية املالية.
 .3ال�شركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية من خالل حمافظها التي يديرها �أ�شخا�ص مرخ�ص لهم ،و�شركات
قطاعي البنوك والت�أمني املدرجة يف ال�سوق ال�سعودية ،وذلك وفق ًا لل�ضوابط التي �أ�صدرتها هيئة ال�سوق املالية ،على
�أن ال ت�ؤدي م�شاركة ال�شركة �إلى �أي تعار�ض يف امل�صالح.

«»International Financial Reporting Standards
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التعريف

اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية املربمة بني متعهد التغطية وال�شركة.

اجلهات امل�ستلمة

البنك الأهلي التجاري ،جمموعة �سامبا املالية ،م�صرف الراجحي ،بنك الريا�ض والبنك ال�سعودي الفرن�سي.

اجلريدة الر�سمية

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

اجلمعية العامة

اجلمعية العامة للم�ساهمني يف ال�شركة.

احلكومة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية.

�سعر االكتتاب

( )10ع�شرة رياالت لكل �سهم من �أ�سهم حقوق الأولوية.

فرتة االكتتاب

الفرتة التي تبد�أ من يوم الأثنني 1436/09/19هـ (املوافق 2015/07/06م) �إلى يوم الثالثاء 1436/10/12هـ
(املوافق 2015/07/28م).

ال�سهم

�سهم من �أ�سهم ال�شركة مدفوع بالكامل بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت.

القيمة اال�سمية

( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

ال�سعودة

لوائح العمل يف اململكة العربية ال�سعودية التي تفر�ض على ال�شركات العاملة يف اململكة توظيف ن�سبة معينة من
ال�سعوديني.

ال�سوق املالية «تداول»

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

ال�شخ�ص

�أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري تقر له �أنظمة اململكة بهذه ال�صفة.

الطرف ذو العالقة

يق�صد به يف قواعد الت�سجيل والإدراج ما يلي:
 .1تابعي امل�صدر.
 .2كبار امل�ساهمني يف امل�صدر.
�	.3أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني للم�صدر.
�	.4أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي امل�صدر.
�	.5أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى كبار امل�ساهمني يف امل�صدر.
 .6امل�ست�شار القانوين وامل�ست�شار املايل للم�صدر.
�	.7أي �أقارب للأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف (� 4 ،3 ،2 ،1أو � )5أعاله.
�	.8أي �شركة ي�سيطر عليها �أي �شخ�ص م�شار �إليه يف (� 6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو � )7أعاله.

ال�سيطرة

القدرة على الت�أثري على �أفعال �أو قرارت �شخ�ص �آخر ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،منفرد ًا �أو جمتمع ًا مع قريب �أو
تابع ،من خالل �أي من الآتي:
�	.1إمتالك ن�سبة ت�ساوي � %30أو �أكرث من حقوق الت�صويت يف ال�شركة.
ً
وتف�سر كلمة «امل�سيطر» وفقا لذلك.
 .2حق تعيني � %30أو �أكرث من �أع�ضاء اجلهاز الإداري ّ

القوائم املالية

القوائم املالية املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و 2012م و 2013م والقوائم املالية املفحو�صة يف
� 30سبتمرب2014م ل�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين

قواعد الت�سجيل والإدراج

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

ال�سنة املالية

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

متح�صالت االكتتاب

القيمة الإجمالية للأ�سهم املكتتب بها.

�صايف متح�صالت االكتتاب

�صايف متح�صالت االكتتاب بعد خ�صم م�صاريف االكتتاب.

امل�ست�شار املايل و مدير االكتتاب

�شركة الأهلي املالية التي مت تعيينها من قبل ال�شركة كم�ست�شار املايل و مدير لالكتتاب.

متعهد التغطية

�شركة الأهلي املالية التي مت تعيينها من قبل ال�شركة كمتعهد لتغطية االكتتاب..

املجل�س �أو جمل�س الإدارة

جمل�س �إدارة ال�شركة.

امل�ساهمون

حملة الأ�سهم يف �أي وقت .

امل�ساهمون املقيدون

م�ساهمي ال�شركة املقيدين يف �سجل ال�شركة عند نهاية التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

امل�ساهم الكبري

�شخ�ص ميلك (� )%5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة.

التعريف

امل�صطلح �أو االخت�صار املعرف
امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون

وفق ًا لعقد ت�أ�سي�س ال�شركة يتبني �أن امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني هم:
 .1ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني (�إياك)
� .2شركة �أ�سواق بن داوود التجارية
� .3شركة جمموعة امللز
� .4شركة الأعمال امل�شرتكة
� .5شركة املطورون املتحدون
� .6شركة جمموعة ال�شاعر
 .7د� .صالح جميل مالئكه
 .8الأ�ستاذ /را�شد عبداهلل ال�سويكت
 .9الأ�ستاذ� /أمين ا�سماعيل �أبو داود
.10الأ�ستاذ /ح�سني ح�سن بياري

الناجت املحلي

الناجت املحلي الإجمايل للمملكة العربية ال�سعودية

حقوق الت�صويت

جميع �أ�سهم ال�شركة من فئة واحدة وال ميلك �أي م�ساهم �أية حقوق ت�صويت تف�ضيلية ،ويحمل كل �سهم من الأ�سهم
املطروحة حق الت�صويت ،ولكل م�ساهم ميلك ( )20ع�شرين �سهم ًا على الأقل احلق يف ح�ضور اجلمعية العامة
والت�صويت فيها.

امل�ست�شارون

الأطراف التي تقوم بتقدمي خدمات خا�صة باالكتتاب والواردة �أ�سمائهم يف ال�صفحة (و -ز) من هذه الن�شرة.

اخلبري االكتواري

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

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

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

�صايف الأق�ساط املكتتبة

يحت�سب �صايف الأق�ساط بعد خ�صم �إعادة الت�أمني.
كل م�ساهم م�ستحق يكتتب �أو يقدم طلب ًا لالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية وفق ًا ل�شروط و�أحكام �إ�صدار

اململكة

اململكة العربية ال�سعودية.

هيئة ال�سوق املالية �أو الهيئة

هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية.

امل�ساهمني الكبار

هم امل�ساهمون الذين ميتلكون  %5و�أكرث من �إجمايل �أ�سهم ال�شركة .وهم :ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني «�إياك»
(�شركة م�ساهمة عامة �إماراتية).

ال�شريك اال�سرتاتيجي

ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني (�شركة م�ساهمة عامة �إماراتية) التي متلك ما ن�سبته ( )%30من �أ�سهم ال�شركة.

تداول

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

م�ؤ�س�سة النقد �أو «�ساما»

م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

�صندوق النقد الدويل

هو وكالة متخ�ص�صة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم املتحدة� ،أن�ش�أ مبوجب معاهدة دولية يف 1945م للعمل على
تعزيز �سالمة االقت�صاد العاملي .ويقع مقره يف وا�شنطن العا�صمة ،ويديره �أع�ضا�ؤه الذين ي�شملون معظم دول العامل
تقريب ًا.

النظام الأ�سا�سي

النظام الأ�سا�سي لل�شركة.

نظام ال�شركات

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

الوزارة
جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين

وزارة التجارة وال�صناعة يف اململكة العربية ال�سعودية.
جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين امل�ؤ�س�س وفق ًا لنظام الت�أمني ال�صحي التعاوين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م)10/
وتاريخ 1420/05هـ (املوافق 1999/08/113م) وما طر�أ عليه من تعديالت.

امل�ستفيد

�شخ�ص طبيعي �أو معنوي ي�ستفيد من العوائد التي ت�شملها بولي�صة الت�أمني نتيجة لتعر�ضه لبع�ض املخاطر املغطاة.

�إعادة الت�أمني االختياري

طريقة �إعادة ت�أمني �إختيارية على �أ�سا�س كل حالة على حدة ،ويكون ملعيد الت�أمني اخليار يف رف�ض �أو قبول املخاطر
املعرو�ضة للت�أمني.

و�سطاء الت�أمني

�شخ�ص �إعتباري يقوم مقابل عمولة بتمثيل امل�ؤمن عليهم القائمني �أو املحتملني يف �إجتذات عقود ت�أمني والتفاو�ض
عليها.

وكالة ت�أمني

�شخ�ص �إعتباري يقوم مقابل �أجر معني بتمثيل امل�ؤمن لإجتذات عقود ت�أمني والتفاو�ض عليها و�إبرامها.

�إعادة الت�أمني

العملية التي تقوم من خاللها �شركة الت�أمني �أو معيد الت�أمني بالت�أمني �أو �إعادة الت�أمني على م�ؤمن �آخر �أو معيد ت�أمني
�آخر� ،ض ّد جميع �أو جزء من خماطر الت�أمني �أو �إعادة الت�أمني.

املكتتب
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معيد الت�أمني

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

جمل�س التعاون

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

اخلطر

هو احلدث الذي يت�ضمن خ�سارة �أو قد ال يت�ضمن خ�سارة لكن ال ي�شتمل على �أي مك�سب.

املخ�ص�صات ا(الحتياطيات) الفنية

املبالغ التي يجب على ال�شركة �إقتطاعها وتخ�صي�صها تغطية �إلتزامتها املالية.

هام�ش املالءة

مدى زيادة �أ�صول ال�شركة القابلة للتحويل �إلى نقد عن �إلتزامتها.

امل� ِّؤمن

�شركة الت�أمني التي تقبل عقود الت�أمني مبا�شرة من امل�ؤ َّمن لهم وتتولى التعوي�ض عن املخاطر التي يتعر�ض لها امل�ؤ َّمن
له.

امل�ؤ َّمن له

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

حامل وثيقة الت�أمني

الأ�شخا�ص الذين ميلكون وثائق الت�أمني ال�صادرة عن طريق �شركة الت�أمني.

وثيقة الت�أمني

وثيقة قانونية �أو عقد ت�صدره ال�شركة للم�ؤمن له تبني فبه �شروط العقد للم�ؤمن له �ض ّد اخل�سارة وال�ضرر التي تغطيها
الوثيقة مقابل ق�سط يدفعه امل�ؤمن له.

�شركة ت�أمني

�شركة ت�أمني خا�ضعة لإ�شراف مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

الت�أمني البحري

وثيقة تغطي ما يقع خالل الرحلة البحرية للب�ضائع اململوكة للم�شرتك من تلف �أو �أ�ضرار �أو خ�سائر �أو نق�ص �سوا ًء �أثناء
�شحن الب�ضائع �أو نقلها �أو تفريغها من بلد امل�صدر �إلى بلد امل�ستورد يف حدود مبلغ التغطية املحدد يف الوثيقة ووفق
�شروطها.

اتفاقية زيادة اخل�سارة

هي وثيقة �إعادة ت�أمني تتحمل مبوجبها �شركة �إعادة الت�أمني �أي خ�سارة وقعت على امل�ؤمن له تزيد عن املقدار الذي
تتحمله �شركة الت�أمني واملذكور يف الوثيقة املوقعة بينهما

توزيع الفائ�ض

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

الت�أمني

�آلية تعاقدية يتم مبوجبها تقييم وحتويل �أعباء املخاطر عن طريق ت�صنيفها وجتميعها. .

املطالبات حتت الت�سوية

املطالبات واحلوادث التي قام امل�ؤمن له ب�إخطار ال�شركة عنها والتي ما زالت قيد البحث ومل تتم ت�سويتها �أو دفعها،
وهي تعادل قيمة اخل�سائر التي يطالب بها امل�ؤمن لهم ،وذلك بنا ًء على مبالغ الت�أمني يف الوثيقة.

الالئحة التنفيذية

الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ال�صادرة مبوجب القرار الوزاري رقم ( )596/1وتاريخ
1425/03/01هـ املوافق (2004/04/21م).

نظام الت�أمني

نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )32/وتاريخ 1424/6/2هـ (املوافق
 2003/07/31م).

الق�سط

مبلغ يدفعه امل�ؤمن عليه للم�ؤمن مقابل موافقة امل�ؤمن على تعوي�ض امل�ؤمن عليه عن اخل�سائر �أو الأ�ضرار الناجتة
مبا�شر ًة عن �أحد الأخطار املغطاة.

منوذج طلب االكتتاب

منوذج طلب االكتتاب للأ�سهم املطروحة

ن�شرة الإ�صدار �أو الن�شرة

هذه الن�شرة املعدة من قبل ال�شركة فيما يتعلق باالكتتاب.

عوامل املخاطرة

هي جمموعة امل�ؤثرات املحتملة التي يجب الإملام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار.

املنتجات

املنتجات واخلدمات التي تقدمها ال�شركة.

الئحة حوكمة ال�شركات

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

يوم العمل

�أي يوم عمل للجهات امل�ستلمة با�ستثناء �أيام اجلمعة وال�سبت والعطالت الر�سمية.

الت�صنيف االئتماين

ر�أي يف م�ستوى الأهلية االئتمانية جلهة �أو يف م�ستوى الأهلية االئتمانية لورقة مالية ،با�ستخدام رموز �أو �أعداد �أو �أي
�شكل �آخر.
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ت�صنيف ائتماين من �شركة �ستاندرد اند بورز

�ستاندرد اند بورز ()S&P

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

2.2عوامل المخاطرة
بالإ�ضافة �إلى املعلومات الأخرى الواردة يف هذه الن�شرة ،يتوجب على كل من يرغب باال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�شرة بعناية مبا
فيها عوامل املخاطرة املبينة �أدناه ،وذلك قبل اتخاذ �أي قرار باال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب .علم ًا ب�أن املخاطر املو�ضحة �أدناه ال ت�شمل جميع املخاطر التي ميكن �أن
تواجهها ال�شركة ،بل �أنه من املمكن وجود خماطر �إ�ضافية لي�ست معلومة لل�شركة يف الوقت احلايل� ،أو قد تعتربها ال�شركة غري جوهرية� ،أو �أنها قد ال تعيق عملياتها .وقد يت�أثر
ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها امل�ستقبلية ب�شكل �سلبي وجوهري يف حال حدوث �أو حتقق �أحد عوامل املخاطر امل�شار �إليها �أدناه.
كما يق ّر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة ،ح�سب علمهم واعتقادهم ،بعدم وجود �أي خماطر جوهرية من املمكن �أن ي�ؤثر عدم ذكرها على قرار امل�ساهمني ،معلومة لديهم حتى تاريخ
هذه الن�شرة غري ما مت الإف�صاح عنه �ضمن هذا الق�سم.
ال يكون اال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة منا�سب ًا �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا ذلك اال�ستثمار والذين ميتلكون موارد كافية لتح ّمل �أية خ�سارة قد تنجم
عن ذلك اال�ستثمار ،وينبغي على امل�ستثمر املحتمل الذي لديه �أي �شكوك ب�ش�أن قرار اال�ستثمار يف ال�شركة الذي عليه اتخاذه �أن ي�ستعني مب�ست�شار مايل مرخ�ص له من قبل هيئة
ال�سوق املالية للح�صول على امل�شورة املنا�سبة ب�ش�أن اال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة.
ويف حال حدوث �أو حتقق � ٍأي من عوامل املخاطر التي تعتقد ال�شركة يف الوقت احلا�ضر ب�أنها مهمة� ،أو حدوث �أية خماطر �أخرى مل يت�سنى لل�شركة �أن حتددها� ،أو التي تعتربها
يف الوقت احلا�ضر غري جوهرية ف�إن ذلك قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض �سعر الأ�سهم يف ال�سوق وقد يخ�سر امل�ستثمر املحتمل كامل ا�ستثماره بهذه الأ�سهم �أو جزء منها.
�إن املخاطر املبينة �أدناه مذكورة برتتيب ال يعرب عن مدى �أهميتها ،كما �أن املخاطر الإ�ضافية غري املعلومة �أو التي تعترب غري جوهرية حالي ًا قد يكون لها الت�أثريات املبينة يف هذه
الن�شرة.

2 222المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها
2 22222عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها
يتعني على ال�شركة احل�صول على الت�صاريح والرتاخي�ص واملوافقات النظامية الالزمة واملحافظة عليها فيما يتعلق بن�شاطها .وت�شمل هذه الرتاخي�ص على �سبيل املثال ال
احل�صر :تراخي�ص املنتجات التي حت�صل عليها ال�شركة من م�ؤ�س�سة النقد ،تراخي�ص فتح املحالت ال�صادرة من وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية� ،شهادات ت�سجيل ال�شركة
وفروعها ال�صادرة من وزارة التجارة وال�صناعة� ،شهادات ع�ضوية الغرف التجارية� ،شهادات ت�سجيل العالمات التجارية� ،شهادات ال�سعودة والزكاة والت�أمينات االجتماعية.
وعلى كافة ال�شركات املرخ�صة من الهيئة العامة لال�ستثمار التقدم بطلب تعديل ترخي�صها تبع ًا لأي تعديالت يف بياناتها ومنها على �سبيل املثال زيادة ر�أ�س املال �أو تعديل اال�سم
التجاري �أو فتح فروع لها.
�إن ترخي�ص اال�ستثمار الأجنبي لل�شركة ال�صادر من الهيئة العامة لال�ستثمار برقم ( )1/870وتاريخ 1426/09/13هـ (املوافق 2005/10/15م) مل يتم تعديل بع�ض بياناته
الأ�سا�سية كتعديل ا�سم ال�شركة من (�شركة �إياك ال�سعودية للت�أمني التعاوين) لي�صبح (�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين) والإ�شارة يف الرتخي�ص �إلى كافة ال�سجالت التجارية
الفرعية التابعة للمركز الرئي�سي املتعلقة بفروع ال�شركة يف مدينة جدة والريا�ض والدمام وبريدة وكافة نقاط البيع التي مت ا�ستخراج �سجالت جتارية لها.
وباالطالع على نظام اال�ستثمار الأجنبي وتطبيق ًا ملتطلبات الهيئة العامة لال�ستثمار فيما يتعلق بعملية زيادة ر�أ�س املال ،ف�إن النظام يلزم ال�شركات التقدم بطلب تعديل ترخ�صيها
بعد (� )1صدور قرار موافقة م�ؤ�س�سة النقد النهائية بزيادة ر�أ�س املال ( )2ا�ستكمال كافة الإجراءات �أمام الهيئة ( )3موافقة اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني على
زيادة ر�أ�س املال.
مل تقم ال�شركة بتحديث بيانات ترخي�ص الهيئة العامة لال�ستثمار وجتديده وح�صولها على املوافقات الالزمة فيما يخ�ص �أي تعديل يف ر�أ�س املال �أو اال�سم التجاري �أو ن�شاطها،
و�سي�ؤدي ذلك �إلى وقف تعامالت ال�شركة مع اجلهات احلكومية كمكتب العمل والإدارة العامة للجوازات وم�صلحة الزكاة والدخل ،مما �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة
ونتائج عملياتها.
�إن وجود ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني (�إياك) (وهي �شركة م�ساهمة عامة �إماراتية) �ضمن امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني لل�شركة ،نتج عنه �إعتبارال�شركة على �أنها �شركة ذات
ر�أ�سمال �أجنبي ،وبالتايل �ستبقى ال�شركة ملزمة بالتق ّيد ب�أنظمة وتعليمات الهيئة العامة لال�ستثمار طاملا �أن امل�ساهم الرئي�سي ما زال ميلك �أ�سهم يف ال�شركة ومل يتم حتويل
ال�شركة من �شركة ذات ر�أ�سمال �أجنبي �إلى �شركة ذات ر�أ�سمال خليجي �أو �شركة وطنية.
بتاريخ 1434/08/08هـ (املوافق 2013/06/17م) مت انتخاب �أع�ضاء جمل�س �إدارة للدورة الثالثة دون تعديل بيانات ال�سجل التجاري فيما يتعلق ب�أ�سماء الأع�ضاء اجلدد
املنتخبني للدورة احلالية مما يعترب خمالفة لنظام ال�سجل التجاري .وذلك �س ُيعر�ض ال�شركة للغرامة املن�صو�ص عليها يف املادة  15من هذا النظام والتي ال تزيد قيمتها عن
( )50.000خم�سني �ألف ريال.
ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم (م ت )1775/وتاريخ 1432/09/01هـ (املوافق 2011/07/31م) الفتتاح (�ستة) فروع يف كل من مدينة جدة
والريا�ض والدمام وبريدة ومكة واملدينة املنورة .وقد افتتحت حتى تاريخ هذه الن�شرة (� )4أربعة فروع يف كل من مدينة جدة والريا�ض والدمام وبريدة� .أما بالن�سبة لنقاط البيع،
فقد مت الرتخي�ص لل�شركة بافتتاح ( )50خم�سني نقطة بيع مبوجب موافقة م�ؤ�س�سة النقد باخلطاب رقم (م ت )1924/وتاريخ 1432/10/12هـ (املوافق 2011/09/10م)
واخلطاب رقم ( )341000089070وتاريخ 1434/07/18هـ (املوافق 2013/05/27م) .وقد قامت ال�شركة بافتتاح (� )34أربعة وثالثني نقطة بيع حتى تاريخ هذه الن�شرة.
ا�ستخرجت ال�شركة (� )4أربعة �سجالت للفروع و ( )18ثمانية ع�شر �سج ًال جتاري ًا لنقاط البيع مما �س ُيعر�ض ال�شركة للغرامة املن�صو�ص عليها يف املادة  15نظام ال�سجل التجاري
والتي ال تزيد قيمتها عن ( )50.000خم�سني �ألف ريال.
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كما ا�ستخرجت ال�شركة رخ�صة بلدية لفرع واحد من �أ�صل (� )4أربعة فروع مت افتتاحها و( )21واحد وع�شرين رخ�صة بلدية من �أ�صل (� )34أربعة وثالثني لنقاط البيع ومل تقم
با�ستكمال االجراءات النظامية الالزمة الفتتاح ( )2فرعني و(� )16ستة ع�شر نقطة بيع ،مما �س ُيعر�ض ال�شركة للعقوبات املن�صو�ص عليها يف نظام ال�سجل التجاري ويف الئحة
الغرامات واجلزاءات عن املخالفات البلدية (ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم  218وتاريخ 1428/08/06هـ) والتي حددت غرامات ترتاوح ما بني �ألف ريال بحد �أدنى �إلى
خم�سة �آالف ريال بحد �أق�صى ،وقد ت�صل �إلى �إغالق املوقع مما �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل (ف�ض ًال راجع الق�سم « 3-15تراخي�ص
البلدية ال�صادرة لنقاط البيع والفروع»).
كذلك �أي�ض ًا ،ف�إن ال�شركة مل ت�ستخرج �شهادات ع�ضوية الغرفة التجارية وال�صناعية لبع�ض ال�سجالت التجارية اخلا�صة بالفروع ونقاط البيع مما �س ُيعر�ض ال�شركة للغرامة
املن�صو�ص عليها يف املادة  15نظام ال�سجل التجاري والتي ال تزيد قيمتها عن ( )50.000خم�سني �ألف ريال.
�إن عدم متكن ال�شركة من جتديد رخ�صها احلالية �أو احل�صول على �أي من الرتاخي�ص الالزمة لأعمالها او �إذا مت تعليق �أو انتهاء �أي من تراخي�صها �أو �إذا مت جتديد �أي من تلك
الرتاخي�ص ب�شروط غري منا�سبة لل�شركة� ،أو يف حالة عدم قدرة ال�شركة على احل�صول على الرخ�ص الإ�ضافية التي قد تُطلب منها يف امل�ستقبل ،ف�إن ذلك قد يعر�ض ال�شركة
للتوقف واالمتناع عن القيام ب�أعمالها ك�إغالق لبع�ض الفروع ونقاط البيع مما �سينتج عنه تعطل عمليات ال�شركة وتكبدها تكاليف �إ�ضافية مما �سي�ؤثر �سلب ًا على نتائج عملياتها
وو�ضعها املايل.
2 22222نقص وصعوبة الحصول على التمويل المناسب
ان احتاجت ال�شركة يف امل�ستقبل الى متويل ا�ضايف لتو�سيع ن�شاطاتها �أو منتجاتها� ،أو لتح�سني مالئتها املالية ،فقد تواجه �صعوبة يف احل�صول على م�صادر متويل �أو بتكلفة
منا�سبة .وتعتمد مقدرة ال�شركة يف احل�صول على التمويل على عدة عوامل ،منها عوامل متعلقة على قدرة ال�شركة على احل�صول على املوافقات النظامية بالإ�ضافة الى نتائج
ال�شركة وتدفقاتها النقدية .و�أن لزم �أن ترفع ال�شركة ر�أ�سمالها للح�صول على متويل ا�ضايف ،فقد ي�ؤدي هذا الى تقليل ن�سبة ملكية امل�ساهمني احلاليني .ان �صعوبة احل�صول على
التمويل املنا�سب يف امل�ستقبل �سوف ي�ؤثر �سلبي ًا على ال�شركة و�أدائها املايل وخطة عملها.
2 22222االعتماد على موظفين رئيسيين والقدرة على تعيين األشخاص المؤهلين
تعتمد ال�شركة على �إمكانيات وخربات املوظفني القياديني ،وعليه ف�إنّ جناح ال�شركة قد يعتمد على مدى قدرتها على �ضمان ا�ستمرارية بقاء هذه الكفاءات ،و�إيجاد بدائل لهم يف
حال مغادرتهم ال�شركة .حيث �أن ال�شركة تعتمد على مدى جناح ال�شركة يف املحافظة على العالقة مع الو�سطاء من خالل بقاء املوظفني و�ضمان ا�ستمراريتهم .كما يعتمد جناح
ال�شركة على مدى قدرتها على ا�ستقطاب املوظفني امل�ؤهلني اجلدد و�ضمان ا�ستمرارية بقائهم
ولي�س هناك ما ي�ؤكد ب�أن ال�شركة �ستتمكن من �ضمان ا�ستمرارية خدمات موظفيها �أو من رفع م�ستوى مهاراتهم  ،بالرغم من تقدمي �أجور ومكاف�آت وبرامج تدريبية م�شجعة.
كذلك قد حتتاج ال�شركة لزيادة الرواتب لكي ت�ضمن ا�ستمرارية بقاء موظفيها وا�ستقطاب كوادر جديدة ذات م�ؤهالت منا�سبة .وقد ي�ؤدي فقدان ال�شركة خلدمات واحد �أو �أكرث
من �أع�ضاء �إدارتها العليا �أو �أق�سامها و�إداراتها �إلى �إعاقة تطبيق ا�سرتاتيجية عملها ،وهذا �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
2 22222االعتماد على شركة تأجير اآلالت وتجارة العقار والسيارات («شركة تأجير») كأحد العمالء الرئيسين
تعتمد ال�شركة ب�شكل �أ�سا�سي على �شركة ت�أجري ك�أحد العمالء الرئي�سني .حيث بلغت �إيرادات ال�شركة من �شركة ت�أجري  %30.7و %41.4و %45.8من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة يف جمال ت�أمني على ال�سيارات خالل ال�سنوات 2011م و2012م و2013م على التوايل� .إن عدم جتديد الوثائق �أو الزيادة يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني من �شركة ت�أجري
�سي�ؤدي �إلى انخفا�ض مبيعات و�أرباح ال�شركة مما ي�ؤثر �أي�ض�آ على انخفا�ض وتذبذب هوام�ش ربح ال�شركة ،مما �سيكون له ت�أثري �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية
ونتائجها املالية ،وتوقعاتها ،وو�ضعها املايل و�أ�سعار �أ�سهمها.
2 22222مخاطر سلوك الموظفين وأخطائهم
لدى ال�شركة الئحة تنظيم عمل داخلية معتمدة من قبل وزارة العمل مبوجب قرار معايل نائب وزير العمل رقم ( )3595/1/1وتاريخ 1434/07/26هـ (املوافق 2013/06/05م).
هذا ولدى ال�شركة �سيا�سات و�ضوابط رقابية ولوائح داخلية  ،ومع ذلك ف�إن ال�شركة ال ت�ستطيع �أن ت�ضمن تاليف �سوء �سلوك املوظفني �أو �أخطائهم كالغ�ش والأخطاء املتعمدة
واالختال�س واالحتيال وال�سرقة والتزوير و�إ�ساءة ا�ستخدام ممتلكاتها والت�صرف نياب ًة عنها دون احل�صول على التفوي�ضات الإدارية املطلوبة .وبالتايل قد يرتتب عن تلك
الت�صرفات تبعات وم�س�ؤوليات تتحملها ال�شركة� ،أو عقوبات نظامية� ،أو م�س�ؤولية مالية مما �سوف ي�ؤثر �سلب ًا على �سمعة ال�شركة .لذا ف�إن ال�شركة ال ت�ستطيع �أن ت�ضمن �أن �سوء
�سلوك موظفيها لن ي�ؤدي �إلى الإ�ضرار ب�شكل جوهري على و�ضعها املايل �أو نتائج عملياتها.
2 22222مخاطر ائتمان العمالء
عم ًال باملادة ال�ساد�سة من الوثيقة املوحدة للت�أمني الإلزامي على املركبات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي تلتزم �شركات الت�أمني بتعوي�ض طرف �أو �أطراف (غري
امل�ؤمن له) عن ما يرتتب على احلوادث املغطاة مبوجب وثيقة الت�أمني �ضد الغري ،ول�شركات الت�أمني احلق يف الرجوع على امل�ؤمن له �أو ال�سائق �أو امل�س�ؤول عن احلادث للمطالبة
باملبالغ املدفوعة للغري «�إن كان للرجوع ما يربره» .بالتايل عند الرجوع على امل�ؤمن له �أو ال�سائق �أو امل�س�ؤول عن احلادث ال�ستعادة ما مت دفعه من مبالغ مالية يرتتب على ذلك
خماطر عالية تكمن يف مماطلة البع�ض يف ال�سداد �أو عدم وفائهم باملبالغ امل�ستحقة عليهم مما ي�ؤثر �سلب ًا على و�ضع ال�شركة املايل ونتائج عملياتها.
2 22222العقود مع األطراف ذات العالقة
�أبرمت ال�شركة عقود الت�أمني مع �أطراف ذات عالقة ،مبا يف ذلك بع�ض �أع�ضاء جمل�س �إدارتها وم�ساهميها امل�ؤ�س�سني و�شركات تابعة لأع�ضاء جمل�س الإدارة بقيمة �إجمالية قدرها
( )133.106.965مائة وثالثة وثالثني مليون ومائة و�ستة �آالف وت�سعمائة وخم�سة و�ستني ريال كما يف 2014/12/31م( .ف�ض ًال راجع الق�سم « 4-7-15العقود والتعامالت مع
الأطراف ذات عالقة»)
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وقد �أبرمت ال�شركة �أي�ض ًا عقد ت�أمني �صحي تكافلي للعائالت (ت�أمني على احلياة) مع امل�ساهم الرئي�سي ،ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني (�شركة م�ساهمة عامة �إماراتية)،
لتغطية موظفيها يف اململكة .غري �أن بيع وت�سويق منتجات ت�أمينية يف اململكة من قبل امل�ساهم الرئي�سي من دون احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة من �ش�أنه �أن يعر�ضه وال�شركة
للم�ساءلة من اجلهات الرقابية يف اململكة وفر�ض غرامة مالية ت�صل قيمتها �إلى ( )1.000.000مليون ريال كما ميكن �أن يتم �شطب ال�سجل التجاري لل�شركة وذلك وفق ًا لنظام
مكافحة الت�سرت ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم ( م )22/وتاريخ 1425/5/4هـ (2004/06/21م).
وال يوجد �أي �ضمان لتجديد العقود مع الأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل عند انتهاء مددها� ،إذ من املمكن �أال يوافق جمل�س �إدارة ال�شركة �أو اجلمعية العامة على جتديد تلك
العقود �أو �أال يوافق الأطراف ذات العالقة على جتديدها وفق ًا ل�شروط وثائق الت�أمني التي حتددها ال�شركة .ونظر ًا لذلك ف�إن عدم جتديد تلك العقود قد يكون له �أثر �سلبي
وجوهري على ربحية ال�شركة وبالتايل على �أعمالها وتوقعاتها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
2 22222العقود مع الغير
�أبرمت ال�شركة عقود واتفاقيات مع �أطراف �أخرى تعمل يف جمال الت�أمني كعقود ت�سوية املطالبات الت�أمينية وعقود وكاالت الت�أمني وعقود �إعادة الت�أمني بالإ�ضافة �إلى عقود
خدماتية �أخرى كعقود تقنية املعلومات وعقود تدريب املوظفني ،وتعتمد ال�شركة على �إمكانية وقدرة تلك الأطراف على الوفاء بالتزاماتها مبوجب �شروط و�أحكام تلك العقود
واالتفاقيات .وال ميكن الت�أكيد ب�أن تلك الأطراف �سوف تكون على م�ستوى تطلعات ال�شركة ،ويف حال عدم قدرة ال�شركة �أو الأطراف املتعاقدة معها على االلتزام ببنود تلك العقود
�أو يف حال وقوع �أي منازعات م�ستقبلية �أو ق�ضايا وخ�سارة ال�شركة لتلك املنازعات ف�إن ذلك �سي�ؤثر �سلبي ًا على مركزها املايل والتدفقات النقدية والنتائج الت�شغيلية لل�شركة
وتطلعاتها امل�ستقبلية (وملزيد من التفا�صيل ف�ض ًال راجع الق�سم « 15املعلومات القانونية»»-عقود مقدمي اخلدمات»)
2 22222عدم كفاية رأس المال ومتطلبات الحد األدنى المطلوب لرأس المال
قد حتتاج ال�شركة م�ستقب ًال �إلى زيادة ر�أ�س املال لتو�سيع �أعمالها وااللتزام مبتطلبات كفاية ر�أ�س املال ومتطلبات هوام�ش املالءة لتبقى يف مركز تناف�سي� .إن زيادة ر�أ�س املال يف
امل�ستقبل خا�ضعة ملوافقات اجلهات املنظمة لذلك مثل م�ؤ�س�سة النقد وهيئة ال�سوق املالية ،ويف حال عدم ح�صول ال�شركة على تلك املوافقات ف�إنه �سيعيق ال�شركة من مواكبة النمو
وااللتزام باملتطلبات النظامية املذكورة �أعاله ،وبالتايل الت�أثري ب�شكل �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائجها املالية.
2 2-2222مخاطر االستثمار
تعتمد النتائج الت�شغيلية لل�شركة ب�شكل جزئي على �أداء حمفظتها اال�ستثمارية ،وتخ�ضع نتائج اال�ستثمار لعدة خماطر ا�ستثمارية منها املخاطر املرتبطة بالأو�ضاع االقت�صادية
العامة وم�ستوى التذبذب يف ال�سوق وتقلب �أ�سعار الفائدة يف ال�سوق وخماطر ال�سيولة واالئتمان� ،إ�ضافة �إلى الأو�ضاع ال�سيا�سية� ،إن عدم قدرة ال�شركة على موازنة حمفظتها
اال�ستثمارية ومالءمتها مع مطلوباتها ،مما �سيجربها على ت�صفية ا�ستثماراتها يف �أوقات وب�أ�سعار غري منا�سبة .كما تخ�ضع املحفظة اال�ستثمارية �أي�ض ًا لقيود تنظيمية وعدم
توفر منتجات مالية معينة ،مثل امل�شتقات املالية ،والتي ميكن �أن تقلل من نطاق التنوع يف فئات الأ�صول املختلفة الأمر الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إلى تقليل العائد على اال�ستثمار ،كما
تتطلب �إدارة هذه اال�ستثمارات نظام �إداري فعال وقدرة عالية على اختيار جودة اال�ستثمارات وتنوعها .وقد ي�ؤدي �إخفاق ال�شركة يف ذلك �إلى انخفا�ض عائداتها من اال�ستثمارات
وبالتايل الت�أثري ب�شكل �سلبي وجوهري على الو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها.
2 2-2222عدم كفاية المخصصات (االحتياطات)
تقوم ال�شركة باالحتفاظ مبخ�ص�صات ملواجهة وتغطية االلتزامات املالية وذلك طبقا للمادة ( )69التا�سعة وال�ستني من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني
التعاوين .وت�شمل تلك املخ�ص�صات التايل:
1.1خم�ص�صات الأق�ساط غري املكت�سبة
2.2خم�ص�صات املطالبات حتت الت�سوية
3.3خم�ص�صات م�صاريف ت�سوية املطالبات
4.4خم�ص�صات الأخطار التي وقعت ومل تتم املطالبة بها بعد
5.5خم�ص�صات املخاطر التي مل ت�سقط
6.6خم�ص�صات الكوارث
7.7خم�ص�صات امل�صاريف العامة
ويتم تقدير حجم االحتياطات بنا ًء على االجتاهات املتوقعة يف حجم املطالبات ومدى تكرارها بح�سب البيانات املتاحة يف حينه .ويعترب و�ضع م�ستوى مالئم من احتياطات
املطالبات عملية غري م�ؤكدة بطبيعتها نظر ًا ل�صعوبة وتعقيد و�ضع االفرتا�ضات الالزمة.
ومبا �أن حجم االحتياطات يعتمد على تقديرات م�ستقبلية ،ف�إنه من املمكن �أن يثبت عدم كفاية احتياطات ال�شركة يف �أي فرتة ،و�إذا حدث �أن جتاوزت املطالبات الفعلية احتياطي
املطالبات ،ف�إنه �سيتوجب على ال�شركة زيادة احتياطاتها ،ونتيجة لذلك ،فقد يثبت عدم كفاية االحتياطيات املخ�ص�صة ملواجهة مطالبات وثائق الت�أمني وبالتايل قد حتتاج
ال�شركة �إلى زيادة احتياطياتها� ،سوف يكون لذلك �أثر �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
2 2-2222مخاطر االستحواذ على محفظة تأمينية
يف �سياق قيام ال�شركة بعملية ا�ستحواذ على حمفظة عمليات الت�أمني تكون عملية تقييم اال�ستحواذ خا�ضعة للمراجعة من قبل جلنة م�ستقلة يتم تعيينها من قِبل م�ؤ�س�سة النقد
للت�أكد من اتباع املحا�سب القانوين والإكتواري للمعايري املو�ضوعة من قبل م�ؤ�س�سة النقد فيما يتعلق بتقييم املحافظ الت�أمينية املزمع اال�ستحواذ عليها .ولإمتام عملية اال�ستحواذ
يجب �أن ت�صدر موافقة م�ؤ�س�سة النقد النهائية على �أحكام و�شروط اتفاقية بيع ونقل املحفظة الت�أمينية .وكما بتاريخ هذه الن�شرة ا�ستحوذت �سالمة على حمفظة ت�أمينية
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واحدة تابعة لل�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني «�إياك» (�شركة م�ساهمة مقفلة بحرينية) .وقد وافقت اجلمعية العامة العادية (الثانية) مل�ساهمي ال�شركة املنعقدة بتاريخ
1431/07/17هـ (املوافق 2010/06/29م) على �شراء هذه املحفظة بعد �صدور خطاب م�ؤ�س�سة النقد رقم ( )453/ISوتاريخ 2010/02/27م املتعلق مبتطلبات نقل املحفظة
الت�أمينية على �أن يتم ال�شراء ب�أثر رجعي ابتداء من 2009/09/30م .مت توقيع اتفاقية اال�ستحواذ بتاريخ 2010/10/16م ومل ت�صدر �أي موافقة الحقة ونهائية من م�ؤ�س�سة النقد
ت�ؤكد �إمتام الإجراءات النظامية لنقلها واملوافقة على �أحكام و�شروط هذه االتفاقية خا�صة فيما يتعلق بقيمة عملية اال�ستحواذ حيث ن�صت االتفاقية على �إلزام �شركة �سالمة
بدفع قيمة «ال�شهرة» والبالغة (� )7.140.000سبعة مليون ومائة و�أربعون �ألف ريال وفق ًا للآلية املحددة من قبل م�ؤ�س�سة النقد (ملزيد من التفا�صيل حول اتفاقية ا�ستحواذ
املحفظة الت�أمينية ف�ض ًال راجع الق�سم« 4-7-15املعلومات القانونية») .وعلى الرغم من �إعادة �إ�صدار القوائم املالية لل�شركة لإظهار ح�سابات ونتائج عمليات الت�أمني بعد الأخذ
يف االعتبار عملية حتويل املحفظة الت�أمينية اخلا�صة بال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني (�إياك البحرين) �إلى �شركة �سالمة وموافقة م�ؤ�س�سة النقد املبدئية على عملية النقل
وذلك مبوجب خطاب م�ؤ�س�سة النقد رقم ( )876/IS/24602وتاريخ 1431/05/12هـ (املوافق 2010/04/29م) ،ف�إن ذلك ال يعني بال�ضرورة ح�صول ال�شركة على موافقة
م�ؤ�س�سة النقد النهائية على بنود اتفاقية اال�ستحواذ وامتام كافة الإجراءات النظامية الالزمة لنقل املحفظة.و�سوف ي�ؤدي عدم التزام ال�شركة مبتطلبات نظام الت�أمني والئحته
التنفيذية وتعليمات م�ؤ�س�سة النقد املتعلقة ب�إجراءات ا�ستحواذ املحافظ الت�أمينية �إلى عدم متكنها من االحتجاج بالآثار القانونية لهذه االتفاقية يف مواجهة الغري لعدم ح�صولها
على املوافقة النظامية النهائية ،وذلك �سوف ُيعر�ض ال�شركة للم�ساءلة من م�ؤ�س�سة النقد عم ًال ب�أحكام املادة ( )19التا�سعة ع�شر من نظام مراقبة �شركات التامني التعاوين التي
جتيز مل�ؤ�س�سة النقد اتخاذ بع�ض الإجراءات بحق ال�شركة ومنها منع ال�شركة من قبول مكتتبني �أو م�ستثمرين �أو م�شرتكني جدد يف �أي من �أن�شطتها الت�أمينية �أو احلد من ذلك
كما و�إلزام ال�شركة باتخاذ �أي خطوات �أخرى تراها م�ؤ�س�سة النقد �ضرورية .كذلك يجوز مل�ؤ�س�سة النقد ،وفقا للمادة ( )21احلادية والع�شرون من نظام مراقبة �شركات الت�أمني
التعاوين ،توقيع غرامة ال تزيد عن ( )1.000.000مليون ريال ملخالفة ال�شركة هذا النظام.
�إن عدم امتام �إجراءات نقل املحفظة الت�أمينية �سي�ؤثر �سلب ًا على ن�شاط ال�شركة وعملياتها الت�شغيلية و�أو�ضعها املالية و �أدائها .ويف حال امتام �إجراءات نقل املحفظة الت�أمينية
�سيرتتب على ال�شركة �إعادة �إ�صدار قوائمها املالية لكل �أو بع�ض ال�سنوات ال�سابقة لإمتام اال�ستحواذ ولي�س هنالك �أي �ضمان على �أ ّال ت�ؤثر عملية �إعادة �إ�صدار القوائم املالية
�سلب ًا على �سعر �سهم ال�شركة.
ويف حال رغبت ال�شركة باال�ستحواذ على حمفظة ت�أمينية �أخرى يف امل�ستقبل� ،سوف يتوجب عليها احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد النهائية على �أحكام و�شروط اتفاقية بيع
ونقل املحفظة الت�أمينية وكذلك قد تدفع ال�شركة مبالغ �أكرث من القيمة الدفرتية وبالتايل �سوف ي�ؤثر ذلك على ربحيتها.
2 2-2222مخاطر تركز األعمال
ترتكز �أعمال الت�أمني التي تقوم بها ال�شركة على الت�أمني الطبي وت�أمني احلوادث وت�أمني املركبات حيث متثل �أكرث من  %90من �صايف الأق�ساط املكتتبة كما يف 2013 /12/ 31م
وكما يف � 9أ�شهر من 2014م  .وتعترب هذه القطاعات �شديدة املناف�سة ،ويف حال عدم قدرة ال�شركة على تو�سيع قاعدة عمالئها يف تلك الأن�شطة �أو عدم قدرتها على التنويع يف
امل�ستقبل ف�إن ذلك �سي�ؤثر �سلب ًا على و�ضعها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
2 2-2222مخاطر إعادة التأمين
�إن �شركات الت�أمني حتتاج يف �سياق �أعمالها لإعادة ت�أمني حمفظتها الت�أمينية لدى �شركات �إعادة الت�أمني للحد من خماطر الت�أمني يف �سجالتها .وتعترب �إعادة الت�أمني ن�شاط ًا
متخ�ص�ص ًا بحيث تتقا�ضى عاد ًة �شركات �إعادة الت�أمني �أق�ساط ًا لتوفري تغطية �إعادة الت�أمني ويف حالة ح�صول �أحداث عاملية �أو اقليمية م�ؤثرة ف�إن �أق�ساط الت�أمني ترتفع و�ست�ؤدي
�إلى الت�أثري �سلب ًا على ربحية ال�شركة .كما جتدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إلى �أنه حتى يف حالة ح�صول ال�شركة على �إعادة ت�أمني ملحفظتها الت�أمينية � ،ستظل م�س�ؤولة عن تلك املخاطر
املح ّولة �إذا مل يلتزم معيد الت�أمني بالتزاماته .ولذا ،ف�إن عدم قدرة معيدي الت�أمني على الوفاء بالتزاماتهم املالية �سوف يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على عمليات ال�شركة.
كما �أن هنالك خماطر تتمثل يف عدم مقدرة ال�شركة يف احل�صول على خدمات �إعادة ت�أمني يف ال�سوق م�ستقب ًال وخا�صة ال�شركات التي تعمل خارج اململكة يف حال ح�صول
ا�ضطراب يف �أ�سواق �إعادة الت�أمني لأي �سبب كان �سوف ي�ؤثر جوهريا ب�شكل �سلبي على �أعمال ال�شركة .كما و�سي�ؤدي �إع�سار �أو انعدام قدرة �أو ا�ستعداد �أي من معيدي الت�أمني
الذين تتعامل معهم ال�شركة حالي ًا �أو تتعاقد معهم م�ستقب ًال يف ت�سديد الدفعات املالية امل�ستحقة عليهم يف حينها �أو �إخفاقهم يف االلتزام ب�أحكام اتفاقيات �إعادة الت�أمني املربمة
معهم �إلى حدوث ت�أثري �سلبي جوهري على و�ضع ال�شركة املايل ونتائج �أعمالها.
ولكي يتم االلتزام بنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية ف�إن ال�شركة مطالبة ب�أن حتتفظ بن�سبة  %30من �أق�ساط �إعادة الت�أمني داخل اململكة كحد �أدنى،
الأمر الذي قد يكون من ال�صعب �ضمان اال�ستمرار يف االلتزام به نظر ًا لوجود �شركة �إعادة ت�أمني واحدة متخ�ص�صة فقط يف هذا املجال يف اململكة ،بالإ�ضافة �إلى عزوف �شركات
الت�أمني املحلية الأخرى عن قبول عمليات الإ�سناد �إما ب�سبب �إلغائها لرتخي�ص ن�شاط �إعادة الت�أمني �أو ل�ضعف �أدائها املايل ،مما يلزم ال�شركة على التعامل مع معيدي ت�أمني من
خارج اململكة وعدم املحافظة على الن�سبة املطلوبة ،الأمر الذي �سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على ن�شاط ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية يف حال
حدوث �أية مطالبات �إ�ضافية م�ستقب ًال ،بالإ�ضافة �إلى �إمكانية تعر�ض ال�شركة للغرامات املالية نتيجة ملخالفتها الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين وقد
ت�صل قيمتها �إلى ( )1.000.000مليون ريال وفقا للمادة ( )21احلادية والع�شرون من نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن بع�ض عقود �إعادة الت�أمني حتكمها قوانني غري قوانني اململكة ،ويف حال ح�صول منازعة ق�ضائية مع �أحد معيدي الت�أمني ف�إنه قد يتم اختيار حماكم �أجنبية
�أو جهات حتكيم خارج اململكة غري معلوم لل�شركة حيثياتها وبالتايل لن تتمكن ال�شركة من تنفيذ الأحكام �أو الأوامر الق�ضائية �أو �أحكام املحكمني �أو املحررات املوثقة ال�صادرة
يف بلد �أجنبي يتعار�ض م�ضمونها مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية �أو تكون الدولة الأجنبية التي �صدر بها احلكم �أو الأمر الأجنبي ال تتعامل باملثل مع اململكة .كما �ستتحمل ال�شركة
�أعباء مالية وتكاليف وم�صاريف �إ�ضافية يف �سياق متابعة اجراءات املحاكمة خارج اململكة وذلك �سي�ؤثر على نتائج ال�شركة املالية  ،و�سيرتتب على ال�شركة تغيري بنود هذه العقود
عند التجديد بحيث ت�صبح خا�ضعة لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.
2 2-2222مخاطر تركز إعادة التأمين
ال�شركة تتعامل مع عدد قليل من �شركات �إعادة الت�أمني لت�أمني حمفظتها الت�أمينية مما قد يعر�ضها ملخاطر تعرث الطرف الأخر .يف حال اع�سار او افال�س احدى معيدي الت�أمني
�أو �أي �ضائقة �سوف تت�أثر ال�شركة �سلبي ًا من ناحية الو�ضع املايل لل�شركة وعملياتها الت�شغيلية.
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2 2-2222سوء تقدير المخاطر
�إن ال�شركة تقوم بدار�سة املخاطر املحتملة قبل �إ�صدار وثائق الت�أمني للطلبات املقدمة بنا ًء على تقارير اخلبري الإكتواري� ،إال �أنه يف حال �أ�ساءت ال�شركة تقدير املخاطر املحتملة
عند �إ�صدار وثائق الت�أمني �ستتكبد ال�شركة خ�سائر مالية ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أدائها يف امل�ستقبل.
2 2-2222مخاطر اإللغاء أو عدم التجديد من قبل حملة الوثائق
�إن ال�شركة يف �سوق ت�أمني تناف�سي  ،ومبا �أن مدة وثائق الت�أمني التي ت�صدرها ال�شركة ب�شكل عام ق�صرية املدة يف طبيعتها  ،وقد ال تتمكن ال�شركة من اال�ستمرار يف جتديد وثائق
الت�أمني ال�صادرة �أو الوثائق التي �ست�صدرها يف امل�ستقبل على النحو املتوقع  ،ويف حال عدم جتديد �أو �إلغاء حملة الوثائق لوثائقهم ف�إن م�ستوى الأق�ساط املكتتبة لل�شركة يف
ال�سنوات القادمة �ستت�أثر ب�شكل �سلبي وجوهري مما �سي�ؤثر على نتائج �أعمال ال�شركة.
2 2-2222المخاطر المتعلقة بترجمة الوثائق واللغة المعتمدة
بع�ض وثائق ت�أمني ال�شركة مكتوبة باللغة العربية وهي مرتجمة من اللغة الإجنليزية �إال �أن ترجمة بع�ض بنود وثائق الت�أمني التي تقدمها ال�شركة لي�ست دقيقة من حيث تو�ضيح
بع�ض امل�صطلحات الواردة يف الوثيقة ،مما �سي�ؤدي �إلى ن�شوء نزاع بني الأطراف حول تف�سري املق�صود من الوثيقة خا�ص ًة و�أن املحاكم يف اململكة العربية ال�سعودية تعتمد على
الن�ص العربي يف حال ن�ش�أ �أي خالف بني ال�شركة و�أحد عمالئها ،مما يعر�ض ال�شركة للدخول يف نزاعات مع العمالء ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أعمالها ونتائجها املالية .كذلك
الن�ص الإجنليزي لبع�ض وثائق الت�أمني دون �أن يتم ترجمتها للغة العربية وهذا يخالف ن�ص املادة ( )52الثانية واخلم�سني من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة
اعتمدت ال�شركة ّ
�شركات الت�أمني التعاوين التي �أوجبت �أن تكون وثيقة الت�أمني مكتوبة بخط وا�ضح ولغة ي�سهل فهمها من عامة النا�س و�سوف ي�ؤدي ذلك �إلى منع ال�شركة من قبول مكتتبني �أو
م�ستثمرين �أو م�شرتكني جدد يف �أي من �أن�شطتها الت�أمينية �أو احل ّد من ذلك �أو �إلزام ال�شركة باتخاذ �أي خطوات �أخرى تراها م�ؤ�س�سة النقد �ضرورية وذلك وفق ًا للمادة ()19
من نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين.
�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ف�إنّ املحاكم يف اململكة العربية ال�سعودية تعتمد على الن�ص العربي يف حال ن�ش�أ �أي خالف بني ال�شركة و�أحد عمالئها.
2 2-2222المخاطر المرتبطة بأعمال واجتماعات لجان مجلس االدارة
ي�ضع النظام الأ�سا�سي لل�شركة والئحة حوكمة ال�شركات قيود ًا معينة بخ�صو�ص ت�شكيل جلان جمل�س الإدارة وعدد اجتماعاتها .ووفق ًا للمادة ( )20ع�شرين من النظام الأ�سا�سي
ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة تنفيـذية ال يقل عدد �أع�ضائها عن ( )3ثالثة وال يزيد على ( )5خم�سة ،وتكون مدة ع�ضوية اللجنة التنفيذية هي مدة الع�ضوية يف جمل�س الإدارة وميلأ
جمل�س االدارة املركز ال�شاغر يف اللجنة التنفيذية .كذلك يلزم النظام �أن تَع ُقد اللجنة التنفيذية (� )6ستة اجتماعات على الأقل �سنويا ً.
وقد نتج عن ا�ستقالة �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �شغور ًا يف ع�ضوية اللجنة التنفيذية وهبوط ًا يف عدد الأع�ضاء عن احلد الأدنى املطلوب لت�شكيل اللجنة التنفيذية .وبتاريخ
1434/12/23هـ (املوافق 2013/10/28م) ،قرر جمل�س الإدارة ت�أجيل البتّ بتعيني ع�ضو ًا بدي ًال يف اللجنة حتى �إ�شعار �آخر .وحتى تاريخ هذه الن�شرة مل تقم ال�شركة بتعيني
كل من العامني 2011م و2012م ،واجتماع واحد يف العام  2013و
ع�ضو ًا بدي ًال عن الع�ضو امل�ستقيل .وتبني �أي�ض ًا ب�أن اللجنة التنفيذية مل تعقد �سوى (� )4أربعة اجتماعات يف ٍ
( )3ثالثة اجتماعات فقط يف العام  ،2014ويعترب عدم التزام ال�شركة بعدد اجتماعات اللجنة التنفيذية ،خمالفة للأنظمة وقد يعر�ض ال�شركة للم�ساءلة من قبل م�ؤ�س�سة النقد
والهيئة ووزارة التجارة.
�أما بالن�سبة للجنة املراجعة يف ال�شركة فهي مل تعقد �أي اجتماع يف العام 2014م و�سبق لها �أن عقدت ( )2اجتماعني يف العام 2011م ،و( )3ثالثة اجتماعات يف العام 2012م،
واجتماع واحد يف العام  .2013ويعترب ذلك خمالفة لأحكام املادة (� )6ستة من ميثاق جلنة املراجعة اخلا�ص بال�شركة والذي مت �إعتماده من قبل اجلمعية العامة العادية بتاريخ
1432/07/23هـ (املوافق  )2011/06/25مما �سوف يعر�ض ال�شركة للم�ساءلة من قبل م�ؤ�س�سة النقد .
واجلدير بالذكر �أي�ض ًا �أن املادة ( )34الرابعة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين تلزم ال�شركة بتكوين �إدارة للرقابة النظامية للتحقق من
االلتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات ويكون ارتباطها مبا�شرة بلجنة املراجعة .وقد مت تعيني مدير لل�ش�ؤون القانونية وااللتزام وله االت�صال مبا�شرة مب�ؤ�س�سة النقد وتزويدها
باملعلومات ح�سب الإجراءات التي حتددها .ويتبني من الهيكل التنظيمي لل�شركة ب�أن �إدارة الرقابة النظامية لي�س لها �أي ارتباط مبا�شرة بلجنة املراجعة .ويعترب ذلك خمالفة
لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين وعدم التزامها بذلك �سيعر�ضها للم�ساءالت واتخاذ بع�ض الإجراءات بحقها من قبل م�ؤ�س�سة النقد التي قد ت�صل الى
منعها من قبول مكتتبني �أو م�ستثمرين �أو م�شرتكني جدد يف �أي من �أن�شطتها الت�أمينية �أو احلد من ذلك كما و�إلزام ال�شركة باتخاذ �أي خطوات �أخرى تراها م�ؤ�س�سة النقد �ضرورية
وذلك عم ًال ب�أحكام املادة ( )19التا�سعة ع�شر من نظام مراقبة �شركات التامني التعاوين .وهذا بدوره �سي�ؤثر على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها.
2 2-2222المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة
�سجلت ال�شركة خ�سائر مرتاكمة قدرها ( )73.021.000ثالث و �سبعني مليون و واحد و ع�شرين �ألف ريال �سعودي حتى تاريخ 2014/12/31م والتي متثل ما ن�سبته ( )% 73من
ر�أ�سمال ال�شركة .وال توجد �أي �ضمانات بعدم ا�ستمرار ال�شركة يف ت�سجيل خ�سائر �إ�ضافية .ويف حال حدوث ذلك ،ف�إن ال�شركة �ستخ�ضع لعدد من الأنظمة واللوائح ذات ال�صلة
يف اململكة .فاملادة ( )148مائة وثمانية و�أربعون من نظام ال�شركات تلزم �أع�ضاء جمل�س الإدارة بدعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف �إمكانية ا�ستمرار �أعمال ال�شركة �أو
حلها قبل انتهاء مدتها �إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ( )3/4ثالثة �أرباع ر�أ�سمالها.
هذا وجتدر الإ�شارة �إلى قرار جمل�س الهيئة رقم ( )2013-48-4وتاريخ 1435/01/15هـ (املوافق 2013/11/18م) الذي يق�ضي باعتماد الإجراءات والتعليمات اخلا�صة
بال�شركات املدرجة �أ�سهمها والتي بلغت خ�سائرها املرتاكمة �أكرث من ن�سبة ( ) %٥٠خم�سني باملائة �إلى ن�سبة ( )% ٧٥خم�سة و�سبعني باملائة من ر�أ�سمالها حيث يتوجب عليها
الإعالن عن قوائمها املالية ب�شكل �شهري.
وحيث �أن ال�شركة قد بلغت خ�سائرها املرتاكمة �أكرث من ن�سبة ( )%50خم�سني باملائة و�أقل من ن�سبة ( )% ٧٥خم�سة و�سبعني باملائة من ر�أ�سمالها لذا يتوجب عليها الإعالن عن
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قوائمها ب�شكل �شهري اعتبارا من تاريخ 1435/09/24هـ (املوافق 2014/07/21م) مبا ال يتجاوز ع�شرة �أيام من كل �شهر .كما يظهر عالمة باللون الأ�صفر بجانب ا�سم ال�شركة
يف موقع تداول للداللة على ذلك .ويف حال مل تلتزم ال�شركة بالتقارير املطلوبة قد تتعر�ض للم�ساءلة والعقوبة مما ي�ؤدي �إلى الت�أثري ب�شكل �سلبي على ن�شاطها ونتائج �أعمالها.
ويف حال جتاوزت خ�سائر ال�شركة ( )%75و�أقل من (�)%100سيتعر�ض �سهم ال�شركة للتعليق عن التداول جلل�سة واحدة بعد �صدور �إعالن ال�شركة على موقع تداول كما تتم
املقا�صة خالل يومي عمل ملدة �سنتني ماليتني كاملتني تليان ال�سنة املالية التي بلغت فيها اخل�سائر املرتاكمة لل�شركة  %75ف�أكرث من ر�أ�سمالها ،كما �أن على ال�شركة الإعداد
والإف�صاح عن خطة لتعديل �أو�ضاعها خالل فرتة ال تتجاوز  90يوم ًا تقوميي ًا من �صدور الإعالن ،ويكون الإعالن عن تفا�صيل تنفيذ اخلطة ب�شكل ربع �سنوي كما يجب عليها
الإعالن عن قوائمها ب�شكل �شهري مبا ال يتجاوز � 10أيام من كل �شهر.
ويف حال جتاوزت خ�سائر ال�شركة ما ن�سبته ( )%100من ر�أ�سمالها يتم تعليق �أ�سهم ال�شركة من التداول ويكون التعامل من خالل مركز الإيداع وتتم املقا�صة خالل يومي عمل
ملدة �سنتني ماليتني كاملتني وبنف�س �شروط �إعالن القوائم ال�شهرية والإعداد والإف�صاح عن خطة العمل املذكورة �أعاله للخ�سائر بني ( )%75و (.)%100
2 2-2222المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات
�إن ال�شركة تعتمد على �أنظمة تقنية املعلومات للقيام ب�أعمالها� .إال �أنها قد تتعر�ض ملخاطر تعطلها ،مبا فيها انهيار النظام وف�شل �أنظمة احلماية �أو اخرتاق لأنظمة ال�شركة
والفريو�سات والأخطاء الب�شرية والكوارث الطبيعية واحلرائق و�أخطاء االت�صال وعدم توفر العمالة املاهرة الالزمة لت�شغيل هذه الأنظمة و�إدارتها� .إذا حدث عطل كبري �أو �إخفاق
متكرر� ،ستت�أثر االيرادات ب�شكل �سلبي ولن تتمكن ال�شركة من �إ�صدار تقاريرها املالية الدورية يف التوقيت املنا�سب مما يعر�ضها للم�سائلة والعقوبة وبالتايل الت�أثري على ن�شاطها
ونتائجها الت�شغيلية خ�صو�ص ًا �إذا ا�ضطرت ال�شركة للإعالن عن قوائمها املالية ب�شكل �شهري (ملزيد من التفا�صيل عن العقود املتعلقة بتقنية املعلومات ف�ض ًال راجع الق�سم 15
« املعلومات القانونية»).
2 2-2222مخاطر التصنيف االئتماني
مل تتقدم ال�شركة حتى االن للح�صول على ت�صنيف ائتماين ،ويف حال تقدم ال�شركة للح�صول على ذلك ف�إنه ال يوجد ما ي�ضمن �أن حت�صل على ت�صنيف جيد يف حال كانت
املخاطر لديها �أعلى من احلد املتعارف عليه يف �سوق الت�أمني مما قد �سي�ؤثر �سلبي ًا على �أعمال ال�شركة
�إ�ضافة لذلك ،وعم ًال ب�أحكام بالالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين يجب اختيار معيدي ت�أمني حا�صلني بحد �أدنى على ت�صنيف بي بي بي ( )BBBمن
وكالة الت�صنيف االئتماين �ستاندرد �آند بورز (� )S&Pأو تقييم مكافئ لذلك من �إحدى وكاالت الت�صنيف العاملية املعرتف بها� .أما بالن�سبة ملعيدي الت�أمني احلا�صلني على تقييم
�أدنى من (� )BBBأو ت�صنيف مكافئ لذلك كحد �أدنى ،فيتوجب على ال�شركة احل�صول على املوافقة اخلطية من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قبل التعاقد معهم وفق ًا لالئحة
التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين .و�إذا مل تتمكن من احل�صول على املوافقة فيجب عليها �إيقاف ترتيبات �إعادة الت�أمني مع تلك ال�شركات ذات التن�صيف
املنخف�ض ،مما �سيزيد من �أعباء ال�شركة و ُيعر�ضها للمزيد من املخاطر وهي عدم قدرة معيدي الت�أمني ذوي الت�صنيف املنخف�ض على االلتزام بالتزاماتهم وبالتايل الت�أثري على
مركز ال�شركة املايل ونتائجها الت�شغيلية.
2 2-2222المخاطر المتعلقة بكفاءة سياسات إدارة المخاطر
تعتمد �سيا�سات �إدارة املخاطر على مالحظة ال�سلوك التاريخي لل�سوق ،ولذلك ،ف�إن هذه ال�سيا�سات قد ال تتمكن من التنب�ؤ بدقة باملخاطر املحتملة م�ستقب ًال والتي قد تكون �أكرب
من تلك التي مت ا�ستنتاجها من خالل الو�سائل التاريخية ،ويف ظل �شح البيانات الكافية املتوفرة حول �سوق الت�أمني ال�سعودي ،ف�إن هذه املعلومات قد ال تكون دقيقة �أو كاملة �أو
حمدثة �أو مل يتم تقييمها على الوجه ال�صحيح يف جميع احلاالت ،وقد ال تكون �سيا�سات ال�شركة و�إجراءاتها و�ضوابطها الداخلية فعالة متام ًا يف جميع الأحوال والظروف الأمر
الذي �سي�ؤدي �إلى ح�صول ال�شركة على معلومات غري وافية لكي تقوم بالطريقة ال�صحيحة بتقدير تعر�ضها للمخاطر ،ونتيجة لذلك ،ف�إن ارتفاع م�ستوى املخاطر التي تتعر�ض لها
ال�شركة نتيجة لذلك �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي وجوهري على مركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
كما �أنه من املمار�سات املتعارف عليها ل�شركات الت�أمني �أن ت�ستخدم �أدوات مالية متعددة وا�ستثمارات لغر�ض احلد من املخاطر امل�صاحبة لأعمالها ،ويتعني على ال�شركة يف
مثل هذه احلاالت �أن حت�صل على موافقة م�ؤ�س�سة النقد قبل ا�ستعمال مثل هذه الأدوات املالية .وعليه ،ف�إن احتمال عدم ح�صول ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد قد يحد من
الو�سائل املتاحة �أمام ال�شركة لإدارة هذه املخاطر يف امل�ستقبل ،ويف حال ا�ستعمال � ٍأي منها دون موافقة م�ؤ�س�سة النقد ف�إن ال�شركة �ستكون عر�ض ًة ملختلف اجلزاءات الواردة يف
النظام مبا يف ذلك �سحب الرتخي�ص.
قامت ال�شركة بتعيني مدير لإدارة املخاطر واعتماد ا�سرتاتيجية لإدارة املخاطر يف عام  ،2012وال يعترب ذلك كافي ًا لتفادي املخاطر التي قد تتعر�ض لها ال�شركة �أو للحد من جميع
�أنواع املخاطر .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة لي�س لديها �سيا�سات و�إجراءات خا�صة لإدارة املخاطر و�ضوابط داخلية وهيكل تقرير ي�ضمن ح�صولها على املعلومات ال�ضرورية
لإدارة املخاطر ،مما يعر�ض ال�شركة �إلى خماطر متنوعة ت�ؤثر �سلب ًا على قدرتها يف مواجهة املخاطر امل�ستقبلية وعلى �أدائها ومركزها املايل.
2 2-2222الدعاوى والمنازعات القضائية
�إن ال�شركة قد تتعر�ض يف �سياق ممار�سة �أعمالها لق�ضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها الت�أمينية ونزاعات ومطالبات تتعلق بالغطاء الت�أميني ،وال ت�ضمن ال�شركة عدم وقوع نزاع بينها
وبني بع�ض حاملي الوثائق .مما قد ي�ؤدي �إلى رفع ق�ضايا لدى اجلهات الق�ضائية املخت�صة .ونتيجة لذلك ،قد تكون ال�شركة ُعر�ضة ملطالبات ق�ضائية من هيئات و�إدارات حكومية
وحتقيقات يف �سياق ال�ضوابط اجلديدة على قطاع الت�أمني يف اململكة .وبطبيعة احلال ،ال ميكن لل�شركة تو ُّقع نتائج تلك املطالبات يف حال حدوثها ،كما ال ت�ضمن ال�شركة �أن ال
يكون لتلك املطالبات ت�أثري جوهري على �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها .كما �أن ال�شركة ال ت�ستطيع �أن تتوقع ب�شكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى �أو الإجراءات الق�ضائية
التي ميكن �أن تقيمها �أو تقام �ضدها �أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى �أو الأحكام التي ت�صدر فيها وما تت�ضمنه من تعوي�ضات وجزاءات ،وبالتايل ف�إن �أي نتائج �سلبية ملثل هذه
الق�ضايا �سوف ت�ؤثر �سلب ًا على ال�شركة.
وحتى تاريخ هذه الن�شرة فقد بلغ جمموع قيمة املطالبات يف هذه الدعاوى املقامة �ضد ال�شركة مبلغ وقدره حوايل ( )3.938.716ثالثة ماليني وت�سعمائة وثمانية وثالثون �ألف
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و�سبعمائة و�ستة ع�شر ريال �أي بن�سبة  %1.51من �إيرادات ال�شركة من نتائج ال�سنة املالية للعام 2014م( .ملزيد من التفا�صيل ف�ض ًال راجع الق�سم « 15املعلومات القانونية»-
«الدعاوى واملنازعات الق�ضائية »).
2 2-2222عدم النجاح في التطوير أو التوسع
تتمثل ا�سرتاتيجية التطوير لدى ال�شركة يف ت�أ�سي�س وتنمية م�شاريع الت�أمني يف اململكة� .إن �إمكانية تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية تعتمد على طريقة �إدارتها لعملية تطوير �أعمالها على
م�ستوى املناف�سة يف ال�سوق بالإ�ضافة �إلى عوامل خارجية متعلقة باللوائح احلكومية والقرارات ال�صادرة عن الدوائر التنظيمية واملناف�سني ،وال ميكن �ضمان جناح ال�شركة يف
تنمية ن�شاطها الت�أميني� .إن عدم ا�ستطاعة ال�شركة تطبيق خططها التو�سعية �سيكون له ت�أثري �سلبي على ا�ستمراريتها خ�صو�ص ًا يف ظل املناف�سة القوية من �شركات الت�أمني الأخرى
والذي �سينعك�س بدوره على نتائج عملياتها ومركزها املايل.
2 2-2222مخاطر ارتفاع قيمة الديون المشكوك بتحصيلها
لدى ال�شركة ديون م�ستحقة ال�سداد تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب (� )24.000.000أربعة وع�شرين مليون ريال وهي مبالغ مرتاكمة منذ �أكرث من عام ، .اال �أن هذا االرتفاع
الكبري يف قيمة الديون امل�شكوك يف حت�صيلها خالل العام 2013م كان له ت�أثري �سلبي جوهري على هام�ش املالءة لل�شركة ومركزها املايل .و يف حال مل تتمكن ال�شركة من تنفيذ
�سيا�سة حت�صيل جدية وفعالة ،ف�إن هذا �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
2 2-2222حماية العالمة التجارية
تعتمد قدرة ال�شركة يف ت�سويق منتجاتها الت�أمينية وتطوير �أعمالها على ا�ستخدام ا�سمها و�شعارها � .إن عدم قدرة ال�شركة على منع انتهاك حقوقها بهذا اخل�صو�ص �سي�ؤثر �سلبي ًا
على عالمتها التجارية و�سوف يجعل ممار�سة عملها �أكرث تكلفة وبالتايل ي�ؤثر على نتائج ال�شركة الت�شغيلية .و�سوف يت�أثر عمل ال�شركة �أكرث �إذا كان عليها �أن تتناف�س مع عالمات
جتارية م�شابهة �ضمن الأ�سواق الرئي�سية التي تعمل فيها والتي ال متلك فيها حقوق ملكية م�سجلة.
ولدى ال�شركة عالمة جتارية خا�صة بها وهي م�سجلة لدى وزارة التجارة حتت الفئة (� )36ستة وثالثون اخلا�صة بخدمات الت�أمني .وبتاريخ 1433/08/20هـ (املوافق
2012/07/10م) تقدمت ال�شركة �إلى وزارة التجارة – �إدارة العالمات التجارية بطلب تعديل �شهادة ت�سجيل العالمة التجارية اخلا�صة بها تبع ًا لتعديل اال�سم التجاري من
«�شركة �إياك ال�سعودية للت�أمني التعاوين» لي�صبح «�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين» .وحتى تاريخ هذه الن�شرة مل يتم تعديل العالمة التجارية وا�ستخراج �شهادة ت�سجيل معدلة.
قد ال تتمكن ال�شركة من منع الغري من ا�ستعمال عالمة جتارية مطابقة �أو م�شابهة للعالمة التجارية امل�ستخدمة من قبلها مما �سي�ؤثر على �سمعتها و�سينعك�س ذلك �سلب ًا على
قدرتها يف ت�سويق منتجاتها.
كما جتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة وقعت اتفاقية وكالة ت�أمني غري ح�صرية مع كل من �شركة �إعادة التوا�صل لوكالة الت�أمني و�شركة ح�صن الأمن لوكالة الت�أمني التعاوين ،حيث
تقومان بتمثيل ال�شركة يف ت�سويق وبيع بع�ض وثائق الت�أمني حل�ساب ال�شركة ونيابة عنها ،كما يحق لهما ا�ستعمال �شعار �شركة �سالمة وعالمتها التجارية .ويف حال �أ�ساءت �شركة
�إعادة التوا�صل لوكالة الت�أمني و�شركة ح�صن الأمن لوكالة الت�أمني التعاوين متثيل ال�شركة �أمام العمالء ،ف�إن ذلك قد ي�ؤثر على �سمعتها �سي�ؤدي �إلى ت�شويه �صورتها يف ال�سوق،
مما ينعك�س �سلب ًا على مبيعاتها ونتائج عملياتها.
2 2-2222مخاطر فروقات مبلغ الزكاة
قد تتعر�ض ال�شركة اللتزامات ناجتة عن فروقات طريقة احت�ساب مبلغ الزكاة .و�سبق �أن قدمت ال�شركة اعرتا�ض ًا لدى م�صلحة الزكاة والدخل حول �إخ�ضاع الوديعة النظامية
وبع�ض اال�ستثمارات ل�ضريبة الزكاة .وقد تقدمت ال�شركة باعرتا�ض لدى جلنة االعرتا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية ،حيث �أن مبلغ الزكاة املطلوب �أكرث من القيمة التي
قامت ال�شركة باحت�سابها بحوايل ( )1.400.000مليون واربعمائة �ألف ريال ،و يف حال مت رد اعرتا�ض ال�شركة املقدم لدى م�صلحة الزكاة والدخل �ستدفع ال�شركة ذلك املبلغ.
2 2-2222مخاطر تغير رأي الهيئة الشرعية
لدى ال�شركة هيئة �شرعية متخ�ص�صة يف مراقبة املنتجات الت�أمينية لل�شركة وت�شريعها .ولذلك ،ف�إنه يف حال وجود اختالف يف الر�أي الفقهي �أو �إثارة لأي مو�ضوع ب�ش�أن مدى
توافق املنتجات القائمة حالي ًا واملوافق عليها م�سبق ًا من قبل الهيئة ال�شرعية ،ف�إنه �ستت�أثر
�سمعة ال�شركة ب�صورة �سلبية مما ي�ؤثر بدوره على �أداءها ونتائج �أعمالها.

2 222المخاطر ذات الصلة بالسوق والبيئة التشريعية
2 22222نظام الرقابة على شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية
تخ�ضع ال�شركة للأنظمة واللوائح ال�سائدة يف اململكة والتي تخ�ص قطاع الت�أمني ب�شكل خا�ص ،ومن �ضمنها نظام ال�شركات ونظام الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية  ،وتخ�ضع
�أي�ض ًا للإ�شراف من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي  ،حيث �أن امل�ؤ�س�سة م�س�ؤولة عن تنظيم قطاع الت�أمني يف اململكة مبا يف ذلك ال�سيا�سات والقواعد والرتاخي�ص واملناف�سة
وتخ�صي�ص اال�ستثمار ومعايري اخلدمة واملعايري الفنية وترتيبات الت�سويات .
مبا �أن �سوق الت�أمني ال�سعودي يعترب من الأ�سواق النا�شئة دائمة التطوير ،ف�إن ذلك قد يحد من قدرة ال�شركة على اال�ستجابة لفر�ص ال�سوق وقد ي�ضطرها �إلى حتمل نفقات �سنوية
كبرية للتقيد بالأنظمة واللوائح النظامية ،ولذا ال ميكن �إعطاء �أي ت�أكيد ب�أن الأنظمة �أو الإطار التنظيمي لقطاع الت�أمني يف اململكة �سي�شهد مزيد ًا من التغريات التي قد ت�ؤثر
بدرجة كبرية �أو �سلبية على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل �أو نتائج عملياتها.
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وكذلك � ،إذا مل تلتزم ال�شركة بالأنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها ،ف�إنها �سوف تخ�ضع لعقوبات نظامية منها الغرامة وتعليق العمل و�سحب الرتخي�ص اخلا�ص مبزاولة
ن�شاط الت�أمني  ،الأمر الذي �سي�ؤثر �سلب ًا على عمليات ال�شركة ونتائج عملياتها .
2 22222خطر سحب ترخيص مزاولة أنشطة التأمين
ح�صلت ال�شركة على ترخي�ص م�ؤ�س�سة النقد ملزاولة �أعمالها يف تاريخ 1428/08/29هـ (املوافق 2007/09/11م) كما قامت بتجديده بتاريخ 1434/08/28هـ (املوافق
2013/07/07م) وملدة ثالث �سنوات تنتهي يف تاريخ 1437/08/27هـ (املوافق 2016/06/04م).
وتن�ص املادة ( )76ال�ساد�سة وال�سبعون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين �أن مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حق �سحب الرتخي�ص يف احلاالت
التالية:
�أ�	.إذا مل متار�س ال�شركة الن�شاط املرخ�ص لها به خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار الرتخي�ص.
ب�	.إذا مل تف مبتطلبات نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين �أو الئحته التنفيذية.
ج�	.إذا تبني للم�ؤ�س�سة تعمد ال�شركة تزويد امل�ؤ�س�سة مبعلومات غري �صحيحة عند طلبها للرتخي�ص.
د�	.إذا �أفل�ست ال�شركة.
ه�	.إذا مار�ست ال�شركة الن�شاط ب�أ�سلوب احتيايل.
و�	.إذا انخف�ض ر�أ�س املال عن احلد الأدنى املقرر �أو مل ت�ستوف ال�شركة مبتطلبات املالءة املالية الواردة يف الالئحة التنفيذية.
ز�	.إذا انخف�ض الن�شاط الت�أميني �إلى امل�ستوى الذي ترى امل�ؤ�س�سة عدم فعالية �أدائه.
ح�	.إذا رف�ضت �أو �أخّ رت ال�شركة دفع املطالبات امل�ستحقة دون وجه حق.
ط�	.إذا منعت ال�شركة فريق التفتي�ش املكلف من قبل امل�ؤ�س�سة عن �أداء مهمته يف فح�ص �سجالتها.
ي�	.إذا امتنعت ال�شركة عن تنفيذ حكم نهائي �صادر �ضدها يف �أي من املنازعات الت�أمينية.
ويف حال مت �سحب الرتخي�ص من ال�شركة ف�إنه لن يكون با�ستطاعتها اال�ستمرار يف ممار�سة ن�شاطها ب�صورة نظامية يف اململكة العربية ال�سعودية.
2 22222متطلبات المالءة
وفق ًا للمواد ( )66و ( )67و ( )68من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين يجب على ال�شركة االحتفاظ مب�ستويات معينة من املالءة ملختلف �أنواع الأعمال.
وينبغي التنبيه �إلى �أنه كما يف تاريخ 2014/9/30م  ،فقد بلغ غطاء هام�ش املالءة املالية لل�شركة ن�سبة  %4.7مما يعني عدم التزامها باالحتفاظ باحلد الأدنى من الغطاء التام
للهام�ش والبالغ  .% 100تفر�ض م�ؤ�س�سة النقد على �شركات الت�أمني غري امللتزمة مب�ستويات مالءة منا�سبة �سل�سلة من الإجراءات لت�صحيح �أو�ضاعها ومن �ضمنها:
�أ .زيادة ر�أ�س مال ال�شركة.
ب .تعديل الأ�سعار.
ج .تخفي�ض التكاليف.
د .التوقف عن قبول �أي اكتتاب جديد.
ه .ت�سييل بع�ض الأ�صول.
ً
و�	.أي �إجراء �آخر تراه ال�شركة منا�سبا و توافق عليه امل�ؤ�س�سة.
ويف حال عدم قدرة ال�شركة على الوفاء مبتطلبات العمالء لفرتة حتددها امل�ؤ�س�سة وبعد اتخاذ الإجراءات �أعاله ،فقد تقوم امل�ؤ�س�سة بتعيني م�ست�شار (لتقدمي امل�شورة ح�سب
ما تقت�ضيه احلاجة) �أو �سحب ترخي�ص ال�شركة وذلك وفق ًا ملا ن�صت عليه الفقرة (د) من البند ( )2من املادة ( )68من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني
التعاوين .
جتدر الإ�شارة �إلى �أن هام�ش املالءة قد يت�أثر ب�شكل رئي�سي باالحتياطيات التي يتعني االحتفاظ بها والتي تت�أثر بدورها بحجم وثائق الت�أمني املباعة والأنظمة املتعلقة بتحديد
االحتياطي النظامي ،كما �أن ذلك يت�أثر بعدة عوامل �أخرى ت�شمل هام�ش الربح والعائد على اال�ستثمار وتكاليف الت�أمني و�إعادة الت�أمني� .إذا وا�صلت ال�شركة منوها ب�سرعة �أو
�إذا زاد احلد املطلوب للمالءة م�ستقب ًال فقد يتعني على ال�شركة زيادة ر�أ�س املال ملواجهة حد املالءة املطلوب وهو ما قد ي�ؤدي �إلى ت�ضخيم ر�أ�س املال .و�إذا مل تتمكن ال�شركة
من زيادة ر�أ�س مالها فقد جترب على احلد من منو �أن�شطتها وبالتايل عدم الإعالن عن �أية �أرباح� .أو ينتج عن ذلك تطبيق �إجراءات جزائية يف حق ال�شركة قد ت�صل �إلى �سحب
ترخي�صها يف بع�ض احلاالت اال�ستثنائية.
قد تطلب م�ؤ�س�سة النقد ب�شكل دوري �إ�ضافات �أو تعديالت على متطلبات هام�ش املالءة مما قد ي�ؤدي على الت�أثري ال�سلبي على نتائج عمليات ال�شركة وو�ضعها املايل من خالل
جتنيب خم�ص�صات �إ�ضافية.
�إن قدرة ال�شركة على �إدارة املخاطر بفاعلية وت�سعري منتجاتها بطريقة منا�سبة للمحافظة على هام�ش املالءة املطلوب ميثل حتدي ًا كبري ًا.
2 22222التقارير المطلوبة
ي�شرتط نظام الت�أمني والئحته التنفيذية على ال�شركة �أن تقدم �إلى م�ؤ�س�سة النقد قوائم مالية وتقارير �سنوية ،معدة على �أ�س�س حما�سبية نظامية معينة ،ومعلومات �أخرى مبا
فيها معلومات حول العمليات املتعلقة بالن�شاط العام لل�شركة وهيكل ر�أ�س املال وامللكية والو�ضع املايل لل�شركة ،مبا يف ذلك ،ك�شف ًا �سنوي ًا لإجمايل العموالت الطارئة املدفوعة.
وتخ�ضع ال�شركة لإجراءات وعقوبات وغرامات فيما لو ر�أت م�ؤ�س�سة النقد �أن ال�شركة ف�شلت يف التقيد ب�أي من الأنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها .وعليه ،ف�إن �أي تق�صري
يف التقيد بهذه الأنظمة واللوائح والتعليمات �سي�ؤدي �إلى فر�ض قيود حتد من قدرة ال�شركة على مزاولة �أعمالها �أو فر�ض غرامات كبرية ميكن �أن ت�ؤثر �سلب ًا على نتائج �أعمال
ال�شركة وو�ضعها املايل.
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كما �أن ال�شركة �سوف تتعر�ض لعقوبات وغرامات يف حال تق�صريها بالوفاء مبتطلبات هيئة ال�سوق املالية وقواعد الإدراج والإف�صاح املعمول بها يف ال�سوق املالية ال�سعودية
(تداول).
2 22222المخاطر المتعلقة بالحوكمة
�صدر قرار جمل�س الهيئة رقم ( )2012-40-3وتاريخ 1434/02/17هـ املوافق 2012/12/20م ب�إلزام ال�شركات املدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) مبقت�ضى
الفقرتني (ج) و (د) من املادة العا�شرة من الئحة حوكمة ال�شركات ،وذلك ابتداء من تاريخ 2013/6/30م .وحتى تاريخ هذه الن�شرة مل تلتزم ال�شركة باعتماد �سيا�سات
و�إجراءات تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومهام وم�س�ؤوليات املجل�س والئحة احلوكمة الداخلية لل�شركة .و�إن عدم االلتزام بقرار جمل�س الهيئة �سوف يعر�ضها للعقوبات املقررة من
قبل الهيئة مما �سوف ي�ؤثر على �سمعة ال�شركة و�أعمالها.
2 22222التقيد بأنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني
�إن منتجات الت�أمني الطبي خا�ضعة لأنظمة جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين بعد �إجازتها من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .حيث يقوم جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين
مبراقبة ال�شركة والت�أكد من تقيدها بال�شروط املنظمة لتقدمي منتجات الت�أمني الطبي .ومن تلك ال�شروط:
�أ .الرد من قبل �شركات الت�أمني على طلب مقدم اخلدمة املوافقة على تقدمي العالج للم�ستفيدين خالل  60دقيقة كحد �أق�صى من وقت �إ�ستالم الطلب ،ويف حال عدم
املوافقة فيجب تو�ضيح الأ�سباب ر�سميا.
ب .ت�سوية مطالبات مقدم اخلدمة من قبل �شركة الت�أمني خالل مدة ال تزيد عن  45يوم عمل من تاريخ ا�ستالم املطالبات.
ج�	.إن عدم التزام ال�شركة ب�أنظمة و قواعد جمل�س ال�ضمان ال�صحي يعر�ضها للم�ساءالت والغرامات �أو رمبا �سحب رخ�صة الت�أهيل لتقدمي منتجات اخلدمات الطبية
مما �سي�ؤثر ب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة.
2 22222المخاطر المتعلقة بنمو سوق التأمين
قد ال يكون معدل منو �سوق الت�أمني يف اململكة مرتفع ًا �أو م�ستقر ًا بالدرجة التي تتوقعها ال�شركة حالي ًا .كما �أن الت�أثري على �سوق الت�أمني يف اململكة نتيجة زيادة ا معدل النمو يف
عدد امل�ؤمن لهم بالتزامن مع النمو االقت�صادي وال�سكاين يف اململكة� ،إ�ضاف ًة �إلى ا�ستمرار التطوير يف جمال الرعاية االجتماعية والتغريات ال�سكانية وفتح �سوق الت�أمني يف اململكة
لل�شركات الأجنبية هو ب�شكل عام �أمر م�ستقبلي غري وا�ضح يف الوقت الراهن ،وبالتايل ف�إن النمو والتطور يف �سوق الت�أمني يف اململكة يخ�ضع لعدة توقعات غري م�ؤكدة وخارجة
عن نطاق �سيطرة ال�شركة.
2 22222محدودية البيانات التاريخية للسوق
رغم �أن ال�سوق ال�سعودي لي�س حديث العهد على مفهوم الت�أمني �إال �أنه مل يتم تنظيمه �إال منذ فرتة قريبة .ولذلك مل يتم جمع وتوفري املعلومات والبيانات املطلوبة لبناء اجلداول
الت�أمينية ب�شكل دقيق .وب�سبب ذلك تعتمد �شركات الت�أمني يف تقدير اخل�سائر وتقييم الأق�ساط على تقديرات قد ال ترتقي للم�ستوى املطلوب من الدقة وبالتايل فقد تزيد ن�سبة
املخاطرة للمحافظ الت�أمينية مما �سي�ؤدي �إلى حدوث خ�سائر لل�شركة.
2 22222مخاطر نقص التوعية الثقافية للتأمين في السعودية ومدى أهميتها
�إن نظرة املجتمع جتاه قطاع الت�أمني ت�شكل عام ًال �أ�سا�سي ًا لنجاح القطاع .وبذلك يوجد خماطرة حول تلك النظرة ب�صفة عامة حيث يرى املجتمع �أن القطاع ال يلعب دور ًا �أ�سا�سيا
�أو يعمل بنطاق خدمات ال تتوافق مع �أ�صل التكافل وال�شريعة .قد يفقد املجتمع ثقته يف القطاع وذلك �سوف ي�ؤثر �سلبي ًا على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
2 2-2222المنافسة
�إن البيئة التناف�سية يف قطاع الت�أمني يف ازدياد م�ضطرد ،حيث و�صل عدد �شركات الت�أمني امل�صرح لها ()35خم�سة وثالثون �شركة تناف�س على زيادة ح�ص�صها يف ال�سوق .حيث
�سيتم اعتماد الو�ضع التناف�سي لل�شركة على العديد من العوامل التي ت�شمل قوة مركزها املايل والنطاق اجلغرايف لأعمالها ،وعالقة العمل التي تربطها بعمالئها وحجم �أق�ساط
الت�أمني املكتتبة ،و�أحكام و�شروط وثائق الت�أمني ال�صادرة ،واخلدمات واملنتجات املقدمة مبا يف ذلك قدرة ال�شركة على ت�صميم برامج ت�أمني وفق ًا ملتطلبات ال�سوق ،وكذلك �سرعة
�سداد املطالبات ،و�سمعة ال�شركة ،وخربة وكفاءة املوظفني ومدى التواجد يف ال�سوق املحلي.
ال ميكن الت�أكيد على �أن ال�شركة �سوف تكون قادرة على حتقيق �أو االحتفاظ ب�أي م�ستوى حمدد من الأق�ساط يف هذه البيئة التناف�سية ،و �ست�ؤدي حدة املناف�سة �إلى حدوث ت�أثري
�سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها وو�ضعها املايل ،وذلك عن طريق:
�أ .انخفا�ض الهوام�ش والتو�سعات.
ب .تباط�ؤ منو قاعدة عمالء ال�شركة.
ج .انخفا�ض احل�صة ال�سوقية.
د .تزايد معدل فقدان �أفراد الإدارة العليا واملبيعات.
ه .ت�ضخم النفقات الت�شغيلية مثل م�صاريف الت�سويق واملبيعات.
و .زيادة تكاليف احل�صول على وثائق الت�أمني.
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2 2-2222تأثير تراجع ثقة العمالء
�إن ثقة العميل بقطاع الت�أمني على م�ستوى العامل لها �أهمية بالغة يف تعزيز قوة هذا القطاع .ويف املقابل� ،إن �أي تراجع يف ثقة العميل يف �صناعة الت�أمني ب�شكل عام �أو ثقته يف
ال�شركة قد ي�ؤدي �إلى ارتفاع عدد حاالت �إلغاء بوال�ص الت�أمني وا�سرتجاع الأموال و�سوف ي�ؤثر �سلب ًا على مبيعات منتجات ال�شركة وبالتايل على �أو�ضاعها املالية.
2 2-2222الحصول على الموافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة أو تجديد المنتجات الحالية
بنا ًء على نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية اخلا�صة بطرح منتجات ت�أمينية جديدة ف�إنه على ال�شركة احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد قبل ت�سويق �أو
طرح �أي منتج جديد .و �إن �أي ت�أخري يتعلق باحل�صول على موافقات ملنتجات جديدة �أو جتديد املوافقات للمنتجات احلالية �سوف ي�ؤثر على �أعمال ال�شركة وربحيتها يف امل�ستقبل.
واجلدير بالذكر �أن ال�شركة تقوم حالي ًا بت�سويق وبيع وثيقة احلمولة البحرية دون ح�صولها على موافقة (�سواء م�ؤقتة �أو نهائية) من م�ؤ�س�سة النقد التي ما زال لديها بع�ض
املالحظات التي �ض ّمنتها يف خطابها رقم  IS/2314تاريخ 1431/12/16هـ (املوافق 2010/10/22م) ومل يتم ا�ستيفائها من ال�شركة حتى تاريخ هذه الن�شرة .بالتايل يعترب
ت�سويق وبيع وثيقة احلمولة البحرية خمالف ًا للمادة ( )16ال�ساد�سة ع�شرة من الالئحة التنفيذية لنظام الت�أمني التعاوين .مما �سوف يعر�ض ال�شركة للعقوبات النظامية كتعليق
العمل �أو �سحب الرتخي�ص اخلا�ص مبمار�سة ن�شاط الت�أمني مما ي�ؤثر �سلب ًا على عمليات ال�شركة ونتائجها املالية.
2 2-2222مخاطر الكوارث الغير متوقعة
ت�شكل عمليات الت�أمني على املن�ش�آت ال�صناعية واملباين ال�سكنية والتجارية مورد َا هام َا لل�شركة مما تتقا�ضاه ك�أجر على �إدارة املحفظة امل�شتملة عليها وا�ستثمار �أموالها ،وقد
تتعر�ض املحفظة �إلى خ�سائر ب�سبب الكوارث بحكم كونها تغطي خماطر املمتلكات ،كما ميكن �أن تنتج الكوارث عن �أ�سباب متعددة �سواء منها الطبيعية �أو الغري طبيعية بحيث
يكون حدوثها بطبيعة احلال �أمر َا ال ميكن التنب�ؤ به مثل العوا�صف الثلجية �أو الرملية ،الفي�ضانات ،الرياح ،احلرائق ،االنفجارات ،احلوادث ال�صناعية والعمليات الإرهابية مما
قد ين�ش�أ عنه عجز يف التغطية.
�إن مدى اخل�سائر الناجمة عن الكوارث هو ح�صيلة �أمرين هما:
�أ .املبلغ الإجمايل املعر�ض للخطر امل�ؤ َّمن عليه يف املنطقة املت�أثرة باحلادث.
ب .ج�سامة احلادث.
ميكن �أن ت�سبب الكوارث خ�سائر يف جمموعة متعددة من �أنواع ت�أمني املمتلكات وامل�س�ؤولية كما ميكن �أن ت�سبب املطالبات املتعلقة بالكوارث تقلبات كبرية يف النتائج املالية لل�شركة،
كما �أن �أحداث الكوارث اجل�سيمة ميكن �أن يكون لها ت�أثري �سلبي جوهري على الو�ضع املايل لل�شركة و ونتائج عملياتها.
2 2-2222المخاطر المتعلقة باألوضاع االقتصادية وأوضاع قطاع التأمين
يعتمد الأداء املايل ل�شركات الت�أمني ب�صورة كبرية على الأو�ضاع االقت�صادية املحلية داخل اململكة وكذلك الأو�ضاع االقت�صادية العاملية التي ت�ؤثر على اقت�صادها� .إن الأو�ضاع
االقت�صادية العاملية غري امل�ستقرة وانخفا�ض �أ�سعار النفط ب�صورة ملمو�سة قد ي ّكون عامال م�ؤثر ًا على اقت�صاد اململكة؛ ومبا �أن �أداء ال�شركة االقت�صادي يرتبط �إلى حد ما بو�ضع
االقت�صاد يف اململكة ويف العامل ،ف�إن النتائج املالية لل�شركة �سوف تت�أثر بالتغريات التي قد تطر�أ والتي ينتج عنها انخفا�ض بالطلب على منتجات وخدمات ال�شركة .بالإ�ضافة �إلى
ذلك ف�إن اجتاهات الأق�ساط واملطالبات يف �أ�سواق الت�أمني تعترب متقلبة يف طبيعتها والأحداث غري املتوقعة مثل الكوارث الطبيعية وارتفاع معدالت الت�ضخم واملناف�سة قد ت�ؤثر
على حجم املطالبات امل�ستقبلية بالتايل ينعك�س �سلب ًا على �أرباح وعائدات �شركات الت�أمني
كما �أن انخفا�ض �أ�سعار النفط ب�صورة ملمو�سة �سي�ؤثر على الدخل املحلي والن�شاط االقت�صادي ومداخيل الأفراد وبالتايل على عدم قدرة الأفراد وال�شركات يف احل�صول على
منتجات ت�أمينية مثل التي تقدمها ال�شركة ،وبالتايل انخفا�ض مبيعات ال�شركة وت�أثر مركزها املايل..
كما �أن ارتفاع الإيجارات والتي تت�أثر باملتغريات االقت�صادية يف اململكة �سي�ؤدي �إلى ارتفاع التكاليف على ال�شركة وقد تقوم ال�شركة بتغيري مواقع فروعها �إلى �أماكن �أخرى ،وفرتة
االنتقال �إلى فروع �أخرى �ست�ؤدي �إلى تباط�ؤ �أعمال ال�شركة حلني �إمتام عملية الإنتقال ،وبالتايل الت�أثري ب�شكل �سلبي على مبيعاتها ونتائج �أعمالها.
2 2-2222مخاطر تتعلق بالقيود على ملكية شركات التأمين
�إن ملكية الأ�سهم يف �شركات الت�أمني تخ�ضع لقيود معينة يفر�ضها نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية .وفق ًا للمادة ( )9التا�سعة من نظام مراقبة �شركات
الت�أمني التعاوين واملادة ( )39التا�سعة والثالثون من الالئحة التنفيذية ال يجوز ل�شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني االندماج مع �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني الأخرى �أو متلكها
�أو ال�سيطرة عليها �أو �شراء �أ�سهم فيها دون احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد .والتزام ًا باملادة ( )38الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية ينبغي قيام
ال�شركة ب�إبالغ م�ؤ�س�سة النقد بن�سبة ملكية �أي �شخ�ص ميتلك (� )%5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة من خالل تقرير ربع �سنوي تعده ال�شركة .وينبغي على ال�شخ�ص نف�سه �إبالغ امل�ؤ�س�سة
خطي ًا بن�سبة ملكيته �أو �أي تغيري يطر�أ عليها خالل خم�سة �أيام من تاريخ حدوث هذا التغيري.
�ست�ؤدي هذه القيود �إلى تقليل فر�ص ال�شركة يف ا�ستقطاب م�ستثمرين ماليني �أو ا�سرتاتيجيني يف حال رف�ض امل�ؤ�س�سة �أو ت�أخرها يف �إ�صدار املوافقة املطلوبة �أو فر�ض �شروط لي�س
يف مقدرة ال�شركة ا�ستيفائها مما ينتج عن ذلك ت�أثري �سلبي جوهري على عمليات ال�شركة.
2 2-2222دورة األعمال التأمينية
�شهد قطاع الت�أمني على امل�ستوى العاملي تغريات دورية مع تذبذبات ملمو�سة يف نتائج العمليات يرجع �سببها �إلى املناف�سة والأحداث الكارثية والأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية
ب�شكل عام وغريها من العوامل خارجة عن �سيطرة ال�شركات العاملة يف ال�صناعة الت�أمينية� .إن ذلك قد ينتج عنه فرتات تت�صف باملناف�سة يف الأ�سعار الناجتة عن فائ�ض العر�ض
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وكذلك فرتات يتاح خاللها لل�شركات احل�صول على �أق�ساط �أف�ضل .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن االرتفاعات يف تكرار وج�سامة اخل�سائر التي ت�صيب امل�ؤمن لهم ميكن �أن يكون لها
ت�أثري ملمو�س على دورة الأعمال املذكورة .ومن املتوقع �أن تت�أثر دورة �أعمال ال�شركة الت�أمينية نتيجة لهذه العوامل .
2 2-2222المخاطر السياسية
�إن الأو�ضاع ال�سيا�سية املتوترة يف ال�شرق الأو�سط قد ت�ؤثر �سلب ًا على اقت�صاد اململكة ،وبالتايل على قدرة عمالء ال�شركة على جتديد عالقتهم معها وعدم قدرتها من احل�صول
على عمالء جدد وبالتايل الت�أثري ب�شكل �سلبي على �إيراداتها و�أرباحها ونتائج عملياتها .ومن �ش�أن هذه املخاطر �أن يكون لها �أثر �سلبي على �أ�سواق املال وبالتايل �ست�ؤدي �إلى ت�أثري
�سلبي جوهري على �سعر �سهم ال�شركة وخ�سارة امل�ستثمر كامل �أو جزء من قيمة ا�ستثماره.
2 2-2222مخاطر عدم القدرة على اإللتزام بمتطلبات السعودة
بد�أت وزارة العمل بتطبيق برنامج نطاقات الذي مت ت�صميمه لت�شجيع ال�شركات على توظيف املواطنني ال�سعوديني وزيادة ن�سبتهم من جمموع املوظفني العاملني لدى ال�شركة.
ووفق ًا لربنامج نطاقات ف�إنه يتم قيا�س التزام ال�شركة مبتطلبات ال�سعودة مقابل ن�سبة املواطنني ال�سعوديني العاملني لدى ال�شركة مقارنة مبتو�سط ن�سبة ال�سعودة يف ال�شركات
العاملة يف نف�س القطاع .حقَّقت ال�شركة ن�سبة ال�سعودة املطلوبة وهي م�صنفة �ضمن نطاق «الأخ�ضر املرتفع» لربنامج نطاقات �إال �أنه ال يوجد �أي �ضمان ب�أن ت�ستمر ال�شركة يف
املحافظة على ن�سبة ال�سعودة املطلوبة �ضمن امل�ستويات املقررة نظاما ،و الذي �سيعر�ض ال�شركة لعقوبات لعدم التزامها بالقرارات ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص والتي ت�صل �إلى
وقف �إ�صدار ت�أ�شريات العمالة الالزمة لل�شركة �أو نقل كفالة املوظفني غري ال�سعوديني �أو ا�ستبعاد ال�شركة من اال�شرتاك يف املناف�سات احلكومية ،مما �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال
ال�شركة ونتائج عملياتها.
ال ميكن لل�شركة �أن ت�ضمن احل�صول على املوافقة من م�ؤ�س�سة النقد على التعيني يف �أحد املنا�صب القيادية يف امل�ستقبل كما �أنها ال ت�ضمن احالل موظف �سعودي بديل ذو كفاءة
عالية .وفيما يخ�ص من�صب املدير املايل ومن�صب مدير �إدارة الت�أمني العام فقد �سبق مل�ؤ�س�سة النقد �أن طلبت من ال�شركة �إثبات عدم توافر ال�سعودي امل�ؤهل ل�شغل هذا املن�صب
وحتديد املدة الالزمة لإحالل �شخ�ص �سعودي م�ؤهل يف هذا املن�صب .مما ُيرتِّب على ال�شركة �ضرورة ا�ستبدال موظفيها الرئي�سيني من غري ال�سعوديني ب�آخرين �سعوديني يف
الوقت الذي قد ال يتوفر البديل املنا�سب الذي يعو�ض النق�ص �أو رمبا قد يتم توفري البديل بتكلفة �أعلى وهذا �سوف ي�ؤدي �إلى ت�أثري �سلبي على ادارة ال�شركة وا�ستمرار عملها
بالإ�ضافة �إلى عملياتها الت�شغيلية ومركزها املايل.
2 2-2222المخاطر المتعلقة بالموظفون غير السعوديون
اتخذت حكومة اململكة تدابري و�إجراءات لتنظيم توظيف العمال غري ال�سعوديني وفق ًا لنظام العمل و�أنظمة الإقامة والتي ت�سعى من خاللها �إلى اتخاذ �إجراءات �ضد ال�شركات
واملوظفني الأجانب الذين ال يعملون لدى �صاحب العمل الذي يكفلهم �أو يقومون ب�أعمال ال تتطابق مع امل�سمى الوظيفي وفق ًا لرخ�ص �إقاماتهم.
لدى ال�شركة (� )11أحد ع�شر موظف غري �سعودي لي�سوا على كفالتها ويعملون لديها ،منهم (� )6ستة موظفني جاري العمل على نقل كفالتهم و( )5خم�سة موظفني غري �سعوديني
متزوجني من �سعوديات و�أبناء ل�سعوديات� .إن ال�شركة ب�صدد ت�صحيح �أو�ضاعهم تالفي ًا لأي م�ساءلة قد تتعر�ض لها من قبل وزارة العمل ،ويف حال عدم قدرتها على ذلك �ستفر�ض
وزارة العمل غرامة قد ت�صل �إلى ( )100.000مائة �ألف ريال عن كل موظف يعمل بطريقة غري نظامية.
من جهة �أخرى ،ف�إن امل�سمى الوظيفي يف رخ�ص �إقامة بع�ض موظفي ال�شركة يختلف عن ذلك الوارد يف عقود عملهم و�ستعمل ال�شركة على تعديل رخ�ص الإقامات تالفي ًا لأي
م�ساءلة قد تتعر�ض لها من قبل وزارة العمل� .إن تغرمي ال�شركة �أو فر�ض عقوبات عليها يف حال عدم التزامها بالأنظمة والتعليمات املطبقة بهذا اخل�صو�ص �سوف ي�ؤثر �سلبي ًا
على ن�شاطها ونتائج �أعمالها.
2 2-2222عدم توفر كوادر محلية مؤهلة في قطاع التأمين
الكوادر املتوفرة يف ال�سوق املحلية قد ال تفي باحتياجات ال�شركة من املوظفني ذوو اخلربة .ويف حال َّ
تعذر على ال�شركة ا�ستقطاب الكوادر امل�ؤهلة من ال�سوق املحلية ،ف�إنها
�ست�ضطر ال�ستقدام موظفني من خارج اململكة .لكن ال�شركة ال ت�ستطيع �ضمان �أنها �ستتمكن من احل�صول على العدد الكايف من ت�أ�شريات العمل الالزمة من وزارة العمل ،ال �سيما
يف ظل متطلبات ال�سعودة مما يخلق مناف�سة عالية بني �شركات الت�أمني لتدريب وت�أهيل كوادرها و�ضمان ا�ستمرار بقائهم وا�ستقطاب الكفاءات من ال�سوق املحلي مما قد ينتج عنه
زيادة يف الأجور �سوف ت�شكل عب�أً �إ�ضافي ًا على ال�شركة .كذلك �إن عدم قدرة ال�شركة على ا�ستقطاب املوظفني امل�ؤهلني واالحتفاظ بهم� ،سوف ي�ؤدي �إلى �إعاقة تطبيق ا�سرتاتيجية
عملها ،الأمر الذي �سي�ؤثر �سلب ًا على نتائج عملياتها وو�ضعها املايل.
وجتدر �إ�شارة �إلى تعميم م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم (/38639م ت )1051/وتاريخ 1430/08/03هـ (املوافق 2009/07/25م) ب�ش�أن �إلزامية احل�صول على ال�شهادة
العامة يف �أ�سا�سيات الت�أمني ( )IFCEلبع�ض موظفي �شركات الت�أمني ،تبني �أنه يف العام 2014م تقدم (� )17سبعة ع�شر موظف للح�صول على تلك ال�شهادة وقد ح�صل ()6
�ستة منهم على �شهادة ( .)IFCEهذا و�سيخ�ضع باقي املوظفني املطالبني باحل�صول على هذه ال�شهادة وعددهم (� )84أربعة وثمانون لالمتحان و( )36موظف يخ�ضعون حالي ًا
لدورة تدريبية .ويف حال عدم ح�صولهم على ال�شهادة �سيمنعهم ذلك من العمل يف ال�شركة و�سي�ؤدي ذلك �إلى نق�ص عدد املوظفني وبالتايل الت�أثري على �أعمال ال�شركة ونتائجها
الت�شغيلية.
2 2-2222مخاطر أعمال التأمين
قبول الت�أمني على املخاطر يعترب م�س�ألة تقديرية  ،تت�ضمن الكثري من االفرتا�ضات الهامة التي ال ميكن التنب�ؤ بها بحكم طبيعتها وتقع خارج نطاق �سيطرة ال�شركة ،ويعني هذا
ب�أن حتليل اخلربة التاريخية لها واحتماليتها ال يوفران م�ؤ�شرات كافية لهذه املخاطر ولذلك ،ف�إن اخلط�أ يف احت�ساب املخاطر ال�صافية التي تتعر�ض لها ال�شركة �سيكون له ت�أثري
�سلبي جوهري و�ضعها املايل ونتائج �أعمالها.
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2 2-2222مخاطر عدم التحكم في األسعار
تلتزم ال�شركة باتباع تو�صية تقارير اخلبري االكتواري وبتعليمات م�ؤ�س�سة النقد فيما يخ�ص ت�سعري وثائق الت�أمني ،وقد تكون تو�صيات تلك التقارير وتعليمات م�ؤ�س�سة النقد تق�ضي
بتغيري �أ�سعار وثائق ال�شركة� .إن ارتفاع �أ�سعار �أحد منتجات ال�شركة �سوف ي�ؤدي �إلى عدم متكن ال�شركة من ا�ستقطاب عمالء ُجدُد وخ�سارة عمالئها احلاليني وبالتايل توجههم
�إلى �شركات �أخرى� .إن �أي تغري يف الأ�سعار م�ستقب ًال �سوف ي�ؤثر على ح�صة ال�شركة ال�سوقية وبالتايل على مبيعاتها ونتائج عملياتها.

2 222المخاطر المتعلقة باألسهم
2 22222السيطرة من قبل المساهمين المؤسسين
�إن امل�ساهمني الذين ميتلكون عدد ًا كبري ًا من �أ�سهم ال�شركة �سيكون مبقدورهم الت�أثري على �أغلب امل�سائل التي تتطلب موافقة امل�ساهمني ،وممار�سة هذه القدرة على نح ٍو ميكن
�أن يكون له ت�أثري كبري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
�إ ّال �أنّ ح�صة امل�ساهم الرئي�سي بال�شركة مازالت متثل ن�سبة  %30من �أ�سهم ال�شركة .وقد ي�ؤدي حتالف امل�ساهم الرئي�سي مع م�ساهمني �آخرين �إلى الت�أثري على القرارات الهامة،
وبالتحديد �سوف يكون ب�إمكانهم الت�أثري على القرارات التي تتطلب موافقة م�ساهمي ال�شركة مبا يف ذلك املوافقة على النفقات الكبرية لل�شركة وتعيني وعزل �أع�ضاء جمل�س
الإدارة (با�ستثناء ما ورد يف املادة ( )69التا�سعة وال�ستون و( )70ال�سبعون من نظام ال�شركات واملادة ( )18الثامنة ع�شر من الئحة احلوكمة).
2 22222توزيع أرباح األسهم
يعتمد توزيع �أرباح الأ�سهم يف امل�ستقبل على عدة عوامل من بينها الو�ضع املايل والأرباح امل�ستقبلية ،ومتطلبات ر�أ�س املال ،واالحتياطات القابلة للتوزيع يف ال�شركة ،والظروف
االقت�صادية العامة ،و�أي عوامل �أخرى ذات �صلة يراها جمل�س �إدارة ال�شركة ذات �أهمية من حني �إلى �آخر .و بالتايل ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن ب�أي �شكل من الأ�شكال توزيع �أي �أرباح
م�ستقب ًال .و اجلدير بالذكر �أن ال�شركة مل توزع �أرباح ًا للم�ساهمني منذ ت�أ�سي�سها.
2 22222مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر األسهم
ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�شركة يف فرتة طرح حقوق الأولوية قد ال يكون م�ؤ�شر ًا لل�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�شركة بعد االنتهاء من الطرح .كما قد ال يكون �سعر �سهم ال�شركة م�ستقر ًا
وقد يتعر�ض لدرجة كبرية من التذبذب ب�سبب تغيري يف توجهات ال�سوق فيما يتعلق بحقوق الأولوية �أو �أ�سهم ال�شركة احلالية ،و�إ�ضافة لذلك ،قد تنتج مثل هذه التذبذبات ب�سبب
العديد من العوامل التي ت�شمل دون احل�صر ظروف ال�سوق املتعلقة بالأ�سهم� ،أو تغيريات يف ظروف واجتاهات القطاع الذي تعمل به ال�شركة ،و تدهور �أداء ال�شركة وعدم القدرة
على تنفيذ اخلطط امل�ستقبلية و دخول �شركات مناف�سة جديدة والإعالنات من قبل ال�شركة �أو مناف�سيها املتعلقة بعمليات االندماج وعمليات اال�ستحواذ والتحالفات اال�سرتاتيجية
وامل�شاريع امل�شرتكة والتغيريات يف تقديرات الأداء املايل من خالل خرباء وحمللي الأوراق املالية.
�إن بيع عدد كبري من �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية او توقع مثل هذه العملية قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أ�سعار الأ�سهم يف ال�سوق ب�شكل عام و�أ�سهم ال�شركة ب�شكل خا�ص ،بالإ�ضافة �إلى
ذلك ف�إنه قد ال يكون هناك طلب على �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق عند رغبة امل�ستثمرين يف البيع.
لي�س هناك ما ي�ضمن �أن ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�شركة لن يقل عن �سعر الإ�صدار ،و�إن مت ذلك بعد ممار�سة امل�ستثمرين حلقوق الأولوية ،ف�إن تلك املمار�سة ال ميكن �إلغا�ؤها �أو
تعديلها .وبالتايل فقد يعاين امل�ستثمرون من خ�سائر غري حمققة على الفور .وعالو ًة على ذلك ،لي�س هناك ما ي�ضمن �أن امل�ستثمر �سوف يكون قادر على بيع �أ�سهمه ب�سعر ي�ساوي
�أو �أعلى من �سعر الإ�صدار بعد ممار�سة حقوق الأولوية.
2 22222مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية
قد يخ�ضع ال�سعر ال�سوقي حلقوق الأولوية لتذبذبات كبرية ب�سبب تغيري يف توجهات ال�سوق فيما يتعلق ب�أ�سهم ال�شركة ،وقد تكون هذه التذبذبات كبرية نظر ًا الختالف نطاق
التغيري امل�سموح به لأ�سعار تداول حقوق الأولوية مقارنة بنطاق التغيري امل�سموح به للأ�سهم بالإ�ضافة �إلى ذلك ونظر ًا لأن �سعر تداول حقوق الأولوية يعتمد على �سعر تداول
ال�شركة وت�صور ال�سوق لل�سعر املحتمل لأ�سهم حقوق الأولوية  ،فقد ت�ؤثر هذه العوامل بالإ�ضافة �إلى العوامل املذكورة يف عامل املخاطرة �أعاله ،خماطر التذبذبات املحتملة يف
�سعر الأ�سهم على �سعر حقوق الأولوية .
�إن بيع عدد كبري من �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية �أو توقع مثل هذه العملية قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أ�سعار الأ�سهم يف ال�سوق ب�شكل عام و�أ�سهم ال�شركة ب�شكل خا�ص.
2 22222مخاطر نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة
ال ميكن ال�ضمان ب�أنه �سيكون هناك طلب كاف على حقوق �أولوية اكتتاب ال�شركة خالل فرتة تداول حقوق الأولوية وذلك لتمكني حامل حقوق الأولوية (�سواء كان م�ساهم مقيد
�أو م�ستثمر جديد) من بيع حقوق الأولوية وحتقيق �أي �أرباح منها� ،أو متكينه من البيع متام ًا ،كما �أنه ال ميكن ال�ضمان ب�أنه �سيكون هناك طلب كاف على �أ�سهم ال�شركة من قبل
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي ،ويف حال مل تقم امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض للأ�سهم املتبقية ب�سعر عايل ،ف�إنه قد ال يكون هناك تعوي�ض كايف
لتوزيعه على �أ�صحاب حقوق الأولوية الغري ممار�سة ،وعالوة على ذلك ال يوجد �ضمان �أنه �سيكون هناك طلب كاف يف ال�سوق على الأ�سهم التي ح�صل عليها املكتتب �إما�( :أ) من
خالل ممار�سة حقوق الأولوية لهذه الأ�سهم� ،أو (ب) خالل الطرح املتبقي� ،أو (ج) من ال�سوق املفتوحة.
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2 22222مخاطر االتداول في حقوق األولوية
تخ�ضع امل�ضاربة يف حقوق الأولوية ملخاطر قد تت�سبب يف حدوث خ�سائر جوهرية� .إن نطاق التغيري امل�سموح به لأ�سعار تداول حقوق الأولوية («قيمة احلق الإر�شادية») يفوق الن�سبة
التي تخ�ضع لها �أ�سعار الأ�سهم (� %10صعود ًا �أو هبوط ًا) ،كما �أن هنالك عالقة طردية بني �سعر �سهم ال�شركة وقيمة احلق الإر�شادية .وبنا ًء عليه تت�أثر احلدود ال�سعرية اليومية
لتداول احلق باحلدود ال�سعرية اليومية لتداول ال�سهم.
ويف حال عدم قيام املُ ُتدَ ا ِول ببيع حقوق الأولوية املوجودة قبل نهاية فرتة تداول هذه احلقوق ف�إنه �سي�ضطر �إلى ا�ستخدام هذه احلقوق ملمار�سة االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة وقد
يتكبد بع�ض اخل�سائر .وعلى ذلك يجب على امل�ستثمرين االطالع على كامل تفا�صيل �آلية �إدراج وتداول حقوق الأولوية ،وطريقة عملها والإملام بكل العوامل امل�ؤثرة فيها للت�أكد من
�أن �أي قرار ا�ستثماري �سيكون مبني ًا على �إدراك و وعي كاملني.
2 22222مخاطر انخفاض نسبة الملكية المساهمين غير المشاركين
�إذا مل يكتتب �أ�صحاب حقوق الأولوية بكامل حقهم يف احل�صول على �أ�سهم جديدة يف الطرح ،ف�سوف تنخف�ض ملكيتهم وحقوق الت�صويت التابعة لها .كما �أنه لي�س هناك �أي
�ضمان يف حال رغب حامل حقوق الأولوية املقيد ببيع حقوق الأولوية اخلا�صة به خالل فرتة التداول ب�أن يكون العائد الذي يتلقاه كافي ًا لتعوي�ضه بالكامل عن انخفا�ض ن�سبة
ملكيته يف ال�شركة نتيجة لزيادة ر�أ�س مالها.
2 22222مخاطر عدم ممارسة حقوق االكتتاب في الوقت المناسب
يجب على امل�ساهمني امل�ستحقني والو�سطاء املاليني بالنيابة عنهم الت�صرف مبا ي�ضمن ا�ستيفاء جميع تعليمات املمار�سة املطلوبة وال�شهادات التي يتم ا�ستالمها قبل انق�ضاء فرتة
املمار�سة� .إذا مل يتمكن �أ�صحاب حقوق الأولوية والو�سطاء املاليني من اتباع الإجراءات التي تنطبق على االكتتاب يف حقوق الأولوية ب�شكل �صحيح ،فقد يتم رف�ض طلب االكتتاب
(ف�ض ًال راجع الق�سم �« 19شروط وتعليمات االكتتاب») .و�إذا مل يتمكن امل�ساهمني امل�ستحقني من ممار�سة حقوق االكتتاب ب�شكل �صحيح بحلول نهاية فرتة االكتتاب الثانية ،بناء
على ما ميلكونه من حقوق الأولوية ،فال يوجد �ضمان �أن يكون هناك مبلغ تعوي�ض يوزع على امل�ساهمني امل�ستحقني غري امل�شاركني �أو ممن مل يقوموا ب�إجراءات ممار�سة االكتتاب
ب�شكل �صحيح وبالتايل �سي�ؤدي ذلك �إلى انخفا�ض ن�سبة ملكيتهم..
2 22222انقضاء فترة الحظر على األسهم
عند ت�أ�سي�س ال�شركة و�إدراج �أ�سهمها يف تاريخ  1428/05/06هـ (املوافق 2007/05/23م) خ�ضع امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون والذين �شكلوا جمتمعني ما ن�سبته  %60من ملكية �أ�سهم
ال�شركة لفرتة حظر تداول �أ�سهمهم مدتها ( )3ثالث �سنوات مالية انق�ضت بعد ن�شر البيانات املالية للعام 2010م وبالتايل يحق للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني الت�صرف يف �أ�سهمهم
بعد احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية .لذا قد ي�ؤدي بيع �أو �شراء مزيد ًا من الأ�سهم من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني �إلى الت�أثري على �سعر
�سهم ال�شركة.
2 2-2222مخاطر متعلقة بالبيانات المستقبلية
ت�شكل بع�ض البيانات الواردة يف هذه الن�شرة بيانات م�ستقبلية وتنطوي على خماطر معلومة وغري معلومة وبع�ض الأمور غري امل�ؤكدة التي ت�ؤثر على نتائج ال�شركة ،وت�شمل هذه
البيانات على �سبيل املثال ال احل�صر ،البيانات التي تتعلق بالو�ضع املايل وا�سرتاتيجية العمل وخطط ال�شركة والأهداف بالن�سبة �إلى العمليات امل�ستقبلية (مبا يف ذلك خطط
التطوير والأهداف املتعلقة بخدمات ال�شركة) ،و�إذا تبني �أن �أي ًا من هذه االفرتا�ضات غري دقيقة �أو غري �صحيحة ،ف�إن النتائج الفعلية قد تتغري ب�صورة جوهرية عن النتائج
املذكورة يف هذه الن�شرة وقد ينتج عن ذلك خ�سارة امل�ستثمرين كامل �أو جزء من قيمة ا�ستثماراتهم .
2 2-2222مخاطر عدم ممارسة حقوق االكتتاب أو بيعها من قبل المساهمين الكبار
يف حال عدم قيام امل�ساهمني الكبار مبمار�سة حقهم باالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية �أو قاموا بيعها جزئي ًا �أو كلي ًا� ،ستنخف�ض ن�سبة ملكيتهم وحقوق الت�صويت التابعة لهم يف
ال�شركة وعليه  ،ف�إن ذلك �سي�ؤثر على ما يقدمونه يف الوقت الراهن من دعم لل�شركة  ،مما ي�ؤثر �سلب ًا على ربحية ال�شركة ونتائج �أعمالها .
2 2-2222مخاطر عدم وجود سوق سابق لحقوق األولوية
�سوق حقوق الأولوية هو �سوق جديد على امل�ستثمرين يف تداول .لذلك ،فقد ال يعرف الكثري من امل�ستثمرين عن �آلية التداول فيه ،مما ينعك�س �سلب ًا على رغبتهم يف اال�ستثمار يف
احلقوق وتداولها .ويف حالة حدوث ذلك ،ف�إن ن�سبة ملكيتهم يف ال�شركة �ستقل مما �سي�ؤدي �إلى ت�أثري �سلبي على ه�ؤالء الذين مل يقوموا مبمار�سة حقوقهم باالكتتاب ،وب�شكل خا�ص
عال يف فرتة الطرح املتبقي.
ب�سعر ٍ
يف حال عدم توزيع �أي تعوي�ضات عليهم وذلك عندما ال تقدم امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية عرو�ضها ٍ
2 2-2222مخاطر إصدار أسهم جديدة في المستقبل
ال يوجد هناك ما مينع من �أن تقوم ال�شركة ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة يف امل�ستقبل يف حال مت �أخذ موافقة م�ؤ�س�سة النقد وهيئة ال�سوق املالية على ذلك ،وعندها  ،ف�إن ملكية
امل�ساهمني غري امل�شاركني يف االكتتاب وحقوقهم الت�صويتية يف ال�شركة �سوف تنخف�ض كما �أن الأرباح لكل �سهم �سوف تنخف�ض �أي�ض ًا ب�سبب ارتفاع عدد الأ�سهم مما �سيقلل من
ربحية امل�ساهمني قبل �إ�صدار الأ�سهم.
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2 2-2222مخاطر بيع الشركاء االستراتيجيون حصتهم أو الخروج من الشركة
يقوم ال�شريك اال�سرتاتيجي (ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني «�إياك») بتقدمي خرباته الفنية يف جمال الت�أمني لل�شركة وكذلك امل�شاركة يف حتديد ا�سرتاتيجية ال�شركة وطريقة
�إدارتها وذلك من خالل ممثلها يف جمل�س الإدارة ،وال يخ�ضع ال�شريك اال�سرتاتيجي لأي قيود تعاقدية من �ش�أنها تقييد قدرته على بيع �أ�سهمه يف ال�شركة �أو جزء منها ،علم ًا ب�أنه
مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج يتعني على �أي �شخ�ص ميلك �أكرث من ( )%10ع�شرة باملائة من �أ�سهم ر�أ�سمال �شركة مدرجة احل�صول على موافقة هيئة ال�سوق املالية قبل بيع
�أي من �أ�سهمه يف ال�شركة ،وهو الأمر الذي ينطبق على ال�شريك اال�سرتاتيجي باعتبار �أنه ميلك �أكرث من ( )%10ع�شرة باملائة من �أ�سهم ال�شركة.
ويف حال قام ال�شريك اال�سرتاتيجي ببيع جميع �أ�سهمه يف ال�شركة ،ف�إنها �ستتوقف عن اال�ستفادة من خرباته الفنية مما �سي�ؤثر �سلب ًا على و�ضع ها املايل ونتائج عملياتها.
2 2-2222عدم ضمان حصول األشخاص المستحقين على تعويض
�سوف تبد�أ فرتة االكتتاب يف يوم الأثنني 1436/09/19هـ (املوافق 2015/07/06م) و تنتهي يوم الثالثاء 1436/10/12هـ (املوافق 2015/07/28م) .ويجب على الأ�شخا�ص
امل�ستحقني والو�سطاء املاليني الذين ميثلونهم اتخاذ التدابري املنا�سبة لالمتثال جلميع التعليمات الالزمة واالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة قبل انق�ضاء فرتة االكتتاب.
و�إذا مل يتمكن الأ�شخا�ص امل�ستحقون من ممار�سة حقوقهم يف االكتتاب ب�شكل �صحيح قبل نهاية فرتة االكتتاب .وفق ًا للحقوق التي ميلكونها .فال ي�ضمن توزيع مبلغ تعوي�ض على
الأ�شخا�ص امل�ؤهلني الذين مل ي�شاركوا �أو مل يكتتبوا ب�شكل �صحيح يف الأ�سهم اجلديدة.
2 2-2222عدم ضمان ممارسة كبار المساهمين لحقوقهم األولية في االكتتاب
�إذا مل يكتتب امل�ساهمني الكبار بكامل حقهم يف احل�صول على �أ �سهم جديدة يف الطرح ،ف�سوف تنخف�ض ملكيتهم وحقوق الت�صويت التابعة لها و متثيلهم يف جمل�س الإدارة.
وبالتايل �سينخف�ض العائد الذي يتلقونه نتيجة النخفا�ض ن�سبة ملكيتهم يف ر�أ�س املال بعد زيادته .وبانخفا�ض حقوق ت�صويت امل�ساهمني الكبار� ،سوف ينعك�س ذلك على دعمهم
و مدى ت�أثريهم وفاعليتهم وحتكمهم يف اتخاذ القرارات الهامة لل�شركة الذي �سي�ؤثر ب�شكل جوهري على قرارات ال�شركة ومركزها املايل.
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3.3معلومات عن السوق والقطاع
3 333نظرة عامة على سوق التأمين
ح�صلت ال�شركة لغر�ض هذه الن�شرة على معلومات لقطاع الت�أمني و�أرقام اقت�صادية من م�صادر عامة خمتلفة ذات ثقة بح�سب تقدير ال�شركة .رغم �أن �شركة الأهلي املالية
وامل�ست�شارين الآخرين املذكورين يف ال�صفحتني (و) و (ز) من هذه الن�شرة �أي �سبب لالعتقاد ب�أن �أي َا من املعلومات املذكورة يف هذا الق�سم غري دقيقة ب�شكل جوهري ،اال �أنه مل
يتم التحقق من تلك املعلومات ب�شكل م�ستقل واليوجد تعهد بدقة هذه املعلومات.

 3 333مصادر المعلومات
�أ -م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي («�ساما»)
ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف عام 1372هـ (املوافق 1952م) ،وهي م�س�ؤولة عن:
1.1ا�صدار العملة الوطنية للمملكة (الريال ال�سعودي)
2.2ادارة احتياطات اململكة من النقد الأجنبي
3.3القيام بعمل م�صرف احلكومة ومراقبة امل�صارف التجارية
4.4الرقابة واال�شراف وتنظيم قطاع الت�أمني
5.5ادارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار و�أ�سعار ال�صرف
6.6ت�شجيع منو النظام املايل و�ضمان �سالمته
املعلومات التي �أعدتها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي امل�ستخدمة يف هذه الن�شرة متاحة للجمهور من خالل ال�شبكة االلكرتونية .مل يطلب من امل�ؤ�س�سة املوافقة على ا�ستخدام
هذه املعلومات يف هذه الن�شرة.
ب -تقرير ال�شركة ال�سوي�سرية العادة الت�أمني («�سوي�س ري»)
�شركة �سوي�س ري هي احدى ال�شركات الرائدة يف جمال الت�أمني ت�أ�س�ست عام 1863م يف زيورخ �سوي�سرا ولديها تواجد يف �أكرث من  25دولة وتن�شر جمموعة من التقارير ل�سوق
الت�أمني العاملي.
املعلومات التي �أعدتها �سوي�س ري امل�ستخدمة يف هذه الن�شرة متاحة للجمهور من خالل ال�شبكة االلكرتونية .مل يطلب من �سوي�س ري املوافقة على ا�ستخدام هذه املعلومات يف
هذه الن�شرة.

 3 333نبذة عامة عن االقتصاد السعودي
يقدم هذا الق�سم نظرة عامة على �أداء االقت�صاد الكلي للمملكة العربية ال�سعودية و�آفاقه امل�ستقبلية املتوقعة خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة.
3 33333نبذة عن االقتصاد الكلي
اململكة العربية ال�سعودية (اململكة) هي �أكرب اقت�صاد يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (مينا) ،ومتثل ما يقارب ربع الناجت املحلي الإجمايل للمنطقة .وقد حافظ
االقت�صاد ال�سعودي على زخمه يف ال�سنوات الأخرية مدفوعا بالإنفاق واال�ستثمارات احلكومية والتي منت ب�سرعة الفتة من  285مليار ريال يف عام 2004م لي�صل خم�ص�ص
الإنفاق �إلى  855مليار يف ميزانية عام 2014م.

جدول رقم ( )1-3م�ؤ�شرات االقت�صاد الكلي الرئي�سية
2010

2011

2012

2013

2014

م�ؤ�شرات االقت�صاد الكلي الرئي�سية
الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي (مليار ريال)

1.976

2.511

2.752

2.807

2.917

الناجت املحلي الإجمايل للفرد (ريال)

71.673

88.477

94.271

93.574

95.252

منو الناجت املحلي الإجمايل ()٪

7.4

8.6

5.8

4.0

4.6

ت�ضخم �أ�سعار ال�سلع اال�ستهالكية (متو�سط)٪

3.8

3.7

2.9

3.5

2.9

27.6

28.4

29.2

30.0

30.6

ال�سكان (باملاليني)
امل�صدر� :صندوق النقد الدويل

بالرغم من التحديات التي جاءت بها الأزمة االقت�صادية العاملية� ،إال �أن خطط الإنفاق الطموحة للمملكة وامل�ساهمة القوية من جانب القطاع اخلا�ص �س َّهال تو�سعها االقت�صادي.
وقد بلغ الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي للمملكة  2.8ترليون ريال يف عام 2013م بنمو �سنوي مركب بلغت ن�سبته  ٪12.4خالل الفرتة ما بني 2013-2010م .ووفقا لتقديرات
�صندوق النقد الدويل ،يتوقع �أن ينمو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي مبعدل  ٪4.6خالل عام 2014م ،وذلك بزيادة طفيفة عن  ٪4.0يف عام 2013م.
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جدول رقم (� )2-3أبرز �إح�صائيات التمويل العام (احلكومي)
2010

التمويالت احلكومية (مليارات الرياالت)

2011

2012

2013

النمو ال�سنوي املركب ()2013-2010

الإيرادات احلكومية

742

1.118

1.247

1.156

٪16.0

النفقات احلكومية

654

827

873

976

٪14.3

عجز  /فائ�ض امليزانية

88

291

374

180

٪27.2

ن�سبة فائ�ض امليزانية �إلى الناجت املحلي الإجمايل

4.4

11.6

13.6

6.4

غري متوفر

8.5

5.4

3.6

2.7

غري متوفر

ن�سبة الدين �إلى الناجت املحلي الإجمايل
امل�صر :الإح�صائيات ال�سنوية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 2013

�شهدت التمويالت احلكومية حت�سنا كبريا خالل الفرتة ما بني 2013-2010م مع ارتفاع الإيرادات احلكومية مبعدل منو �سنوي مركب بلغت ن�سبته  ٪16.0خالل هذه الفرتة بينما
ارتفع الإنفاق مبعدل منو �سنوي مركب ن�سبته  ٪14.3مما �أدى �إلى فوائ�ض يف امليزانية على مدى هذه ال�سنوات .ونتيجة لذلك انخف�ضت ن�سبة الدين �إلى الناجت املحلي الإجمايل
ب�شكل كبري لت�صل �إلى  ٪2.7يف عام 2013م مقابل  ٪8.5يف عام 2010م.
3 33333الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي
ي�شكل قطاع النفط الن�سبة الكربى من الن�شاط االقت�صادي يف اململكة حيث ميثل حوايل  ٪80من عائدات الت�صدير و  ٪90من عائدات اململكة .ويف عام 2013م� ،شهد قطاع
النفط انكما�شا طفيفا بن�سبة ( ٪4.1من حيث القيمة احلقيقية) النخفا�ض �إنتاج النفط .وقد عك�س الن�صف الثاين من عام 2013م حتوال الفتا مع حترك اململكة لتعوي�ض
النق�ص الناجت عن تعطل �صادرات النفط الليبية لريتفع انتاج اململكة من النفط من متو�سط  9.4مليون برميل /اليوم يف الن�صف الأول من عام 2013م �إلى �أكرث من  9.9مليون
برميل /اليوم.

جدول رقم ( )3-3اجتاه الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي ح�سب الن�شاط االقت�صادي
اجتاه الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي ح�سب الن�شاط
االقت�صادي
الزراعة واحلراجة وال�صيد البحري

40.2

41.0

41.6

41.9

التعدين واملحاجر

204.2

229.0

242.3

240.1

٪5.6

الت�صنيع

141.5

157.1

164.7

171.7

٪6.7

الكهرباء والغاز واملياه

26.2

27.6

29.6

30.0

٪4.6

البناء

75.8

83.3

87.3

94.9

٪7.8

جتارة اجلملة والتجزئة واملطاعم والفنادق

133.7

143.2

152.3

162.4

٪6.7

النقل والتخزين واالت�صاالت

96.5

109.8

116.4

124.6

٪8.9

التمويل والت�أمني والعقارات وخدمات الأعمال

156.7

159.9

172.8

183.3

٪5.4

اخلدمات العامة واالجتماعية وال�شخ�صية

35.1

37.0

38.6

40.2

٪4.6

التعديالت  /الت�سويات الأخرى

157.4

170.6

180.4

185.3

٪5.6

1.067.1

1.158.5

1.225.9

1.274.3

٪6.1

الناجت املحلي الإجمايل

2010

2011

2012

2013

النمو ال�سنوي املركب
()2013-2010
٪1.4

امل�صدر :الإح�صائيات ال�سنوية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 2013

بف�ضل جهود احلكومة الرامية �إلى تنويع االقت�صاد ،فقد جتاوزت القطاعات غري النفطية قطاع النفط .وكان من بني �أقوى القطاعات �أدا ًء خالل الفرتة ما بني 2013-2010م،
قطاع النقل والتخزين وقطاع االت�صاالت والبناء واللذان ارتفعا مبعدل منو �سنوي مركب قدره  ٪8.9و  ٪7.8على التوايل ،يف حني �شهدت قطاعات الزراعة واحلراجة وال�صيد
البحري منوا �أبط�أ مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  ٪1.4خالل الفرتة ما بني 2013-2010م.
ونظرا للحركة ال�سلبية الأخرية يف �أ�سعار النفط العاملية ،ف�إن من املتوقع �أن تلعب احلكومة دورا حا�سما جدا يف توجيه �سيا�ستها وخططها اال�ستثمارية يف القطاعات غري
الهيدروكربونية يف حماولة لتعوي�ض اخل�سارة التي جنمت عن االنخفا�ض يف عائدات النفط والغاز.
3 33333السوق المالية السعودية
حققت ال�سوق املالية ال�سعودية مكا�سب قوية يف عام 2013م بف�ضل املعدل القوي لنمو الأرباح التي �سجلتها ال�شركات ال�سعودية �إلى جانب االنتعا�ش يف االقت�صاد العاملي .وقد
ك�سب م�ؤ�شر تداول جلميع الأ�سهم (تا�سي)  ٪25.5خالل عام 2013م حمققا �أقوى �أداء �سنوي منذ عام 2010م .كما ارتفعت القيمة ال�سوقية بن�سبة  ٪32.3خالل الفرتة ما
بني 2013-2010م ومتثل الآن  ٪62.7من الناجت املحلي الإجمايل� .صعد تا�سي يف الأ�شهر الت�سعة الأولى من عام 2014م بن�سبة ( ٪27.2من بداية العام حتى � 14سبتمرب).
ولكن يف الأ�شهر الأخرية� ،شهد تا�سي تراجعا كبريا ب�سبب الت�أثري ال�سلبي النخفا�ض �أ�سعار النفط ونتائج �أرباح ال�شركات املخيبة للآمال خالل الربع الثالث مما �أدى �إلى هبوط
م�ؤ�شر تا�سي �إلى م�ستويات عام 2013م.
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جدول رقم ( )4-3م�ؤ�شرات �سوق الأ�سهم ال�سعودية ()2013-2010
2010

م�ؤ�شرات �سوق الأ�سهم

2012

2011

2013

النمو ال�سنوي املركب ()2013-2010

م�ؤ�شر تداول جلميع الأ�سهم (تا�سي)
القيمة الر�أ�سمالية لل�سوق (مبليارات الرياالت)

1.325

1.271

1.400

1.753

٪9.8

قيمة التداول (مبليارات الرياالت)

759

1.099

1.929

1.370

٪21.8

عدد العمليات (باملاليني)

19.5

25.6

42.1

29.0

٪14.1

التغري يف م�ؤ�شر �أ�سعار الأ�سهم

٪8.2

(٪)3.1

٪6.0

٪25.5

٪11.7

مكرر الربحية (ن�سبة ال�سعر /الأرباح)

15.2x

12.3x

12.9x

15.2x

ال ينطبق

م�ؤ�شر قطاع الت�أمني ال�سعودي
قيمة التداول (مليار ريال)

90

197

451

267

٪43.7

عدد العمليات (باملاليني)

4.9

7.0

13.0

8.3

٪19.2

التغري يف م�ؤ�شر �أ�سعار الأ�سهم

()٪15.6

٪9.3

٪36.6

()٪11.3

٪3.8

امل�صدر :تداول

�شهد م�ؤ�شر قطاع الت�أمني ال�سعودي �أداء متميزا يف عام 2012م بف�ضل الأرباح القوية لل�شركات ولكنه مر يف مرحلة ت�صحيح يف عام 2013م .ويف الفرتة من بداية العام حتى
� 14سبتمرب 2014م ،ارتفع م�ؤ�شر الت�أمني بن�سبة .٪19.2

 3 333نظرة عامة على سوق التأمين العالمي وفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا (مينا)
بلغ حجم �سوق الت�أمني العاملي من حيث �إجمايل الأق�ساط املكتتبة ( 4.6 )GWPتريليون دوالر يف عام 2013م مرتفعا مبعدل ثابت بن�سبة  .٪1.4وكانت �أ�سواق �أوروبا و�أمريكا
و�آ�سيا هي �أ�سواق الت�أمني الكربى يف العامل والتي �شكلت  ٪35.6و  ٪33.8و  ٪27.55على التوايل من �إجمايل حجم �سوق الت�أمني العاملي ،يف حني كان �سوق الت�أمني يف منطقة
مينا ب�إجمايل �أق�ساط مكتتبة قدره  37.5مليار دوالر �صغريا ن�سبيا و�شكل فقط حوايل  ٪0.8من �إجمايل �سوق الت�أمني العاملي� ،إذ ال تزال �صناعة الت�أمني يف هذه املنطقة متخلفة
ن�سبيا باملقارنة مع االقت�صادات العاملية املتقدمة ح�سب املعايري العامة ل�صناعة الت�أمني مثل �إجمايل الأق�ساط املكتتبة ون�سبة انت�شار الت�أمني وكثافة الت�أمني ومعدالت القيمة
ال�سوقية.
3 33333نمو سوق التأمين
�شهدت �أ�سواق الت�أمني يف منطقة مينا يف ال�سنوات الأخرية منوا قويا بدعم من التو�سع االقت�صادي وتزايد م�ستوى الوعي والإ�صالحات واملبادرات التنظيمية التي �أجرتها
احلكومات املعنية املختلفة .وقد ارتفع �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف هذه املنطقة مبعدل �سنوي مركب بن�سبة  ٪11.7يف الفرتة ما بني 2013-2010م وهو ما يزيد كثريا عن النمو
يف �سوق الت�أمني العاملي الذي ارتفع بن�سبة  ٪2.3كمعدل منو �سنوي مركب خالل نف�س الفرتة.

جدول رقم (� )5-3سوق الت�أمني يف منطقة مينا – �إجمايل الأق�ساط املكتتبة
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة (مليون دوالر
�أمريكي)
�إيران

2010

2011

2012

2013

النمو ال�سنوي املركب ()2013-2010

5.770

8.268

11.583

9.675

٪18.8

الإمارات العربية املتحدة

6.004

6.514

7.155

7.959

٪9.9

اململكة العربية ال�سعودية

4.370

4.934

5.646

6.360

٪13.3

املغرب

2.599

2.840

3.017

3.180

٪7.0

م�صر

1.720

1.714

1.789

1.851

٪2.5

لبنان

1.115

1.221

1.308

1.475

٪9.8

قطر

974

1.050

1.339

1.471

٪14.7

اجلزائر

1.093

1.188

1.379

1.440

٪9.6

الكويت

718

819

904

952

٪9.9

عمان

653

733

857

947

٪13.2

تون�س

775

802

811

830

٪2.3

البحرين

560

572

636

688

٪7.1

الأردن

576

622

657

686

٪6.0
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�إجمايل الأق�ساط املكتتبة (مليون دوالر
�أمريكي)
مينا
العامل

النمو ال�سنوي املركب ()2013-2010

2010

2011

2012

2013

26.927

31.277

37.081

37.514

٪11.7

4.330.332

4.595.704

4.598.951

4.640.941

٪2.3

امل�صدر� :سوي�س ري

من جهة �أخرى� ،شهدت �أ�سواق الت�أمني يف كل من �إيران وقطر وال�سعودية �أعلى ن�سبة منو يف منطقة مينا والتي زادت بن�سبة  ٪18.8و  ٪14.7و  ٪13.3على التوايل خالل الفرتة
ما بني 2013-2010م ،يف حني كان النمو يف �أ�سواق الأردن وم�صر وتون�س هو الأبط�أ وترية حيث �سجلت منوا �سنويا مركبا بن�سبة  ٪6.0و  ٪2.5و  ٪2.3خالل نف�س الفرتة.
وكانت �إيران والإمارات واململكة �أكرب ثالثة �أ�سواق ت�أمني يف منطقة مينا والتي �شكلت  ٪25.8و  ٪21.2و  ٪17.0من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة على التوايل يف عام  .2013ونظرا
الرتفاع معدل النمو ال�سنوي املركب خالل الفرتة من 2013-2010م ،ف�إن ن�سبة �إجمايل الأق�ساط املكتتبة (كن�سبة مئوية من �سوق مينا) لدى �إيران وال�سعودية وقطر وعمان
ارتفعت ب�شكل طفيف على ح�ساب االقت�صادات الأخرى.

جدول رقم (� )6-3سوق الت�أمني يف منطقة مينا – التوزيع اجلغرايف
2010

2011

2012

2013

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة ( ٪من مينا)
�إيران

٪21.4

٪26.4

٪31.2

٪25.8

الإمارات العربية املتحدة

٪22.3

٪20.8

٪19.3

٪21.2

اململكة العربية ال�سعودية

٪16.2

٪15.8

٪15.2

٪17.0

املغرب

٪9.7

٪9.1

٪8.1

٪8.5

م�صر

٪6.4

٪5.5

٪4.8

٪4.9

لبنان

٪4.1

٪3.9

٪3.5

٪3.9

قطر

٪3.6

٪3.4

٪3.6

٪3.9

اجلزائر

٪4.1

٪3.8

٪3.7

٪3.8

الكويت

٪2.7

٪2.6

٪2.4

٪2.5

عمان

٪2.4

٪2.3

٪2.3

٪2.5

تون�س

٪2.9

٪2.6

٪2.2

٪2.2

البحرين

٪2.1

٪1.8

٪1.7

٪1.8

٪2.1

٪2.0

٪1.8

٪1.8

الأردن
امل�صدر� :سوي�س ري

3 33333تدني نسبة انتشار التأمين وكثافة التأمين
�إن ن�سبة انت�شار الت�أمني يف منطقة مينا �أقل بكثري منها يف ال�سوق العاملي والأ�سواق النا�شئة حيث بلغت ن�سبة انت�شار الت�أمني يف مينا  ٪1.4يف عام 2013م مقابل  ٪6.3ل�سوق
الت�أمني العاملي .وتعترب ن�سبة انت�شار الت�أمني يف لبنان واملغرب و�إيران هي الأعلى يف املنطقة وتبلغ  ٪3.2و  ٪3.0و  ٪2.7على التوايل.

جدول رقم (� )7-3سوق الت�أمني يف منطقة مينا – انت�شار الت�أمني ( ٪من الناجت املحلي الإجمايل)
2010

2011

2012

2013

انت�شار الت�أمني ()٪
لبنان

٪2.9

٪2.9

٪3.0

٪3.2

املغرب

٪2.9

٪2.9

٪3.1

٪3.0

�إيران

٪1.4

٪1.7

٪2.3

٪2.7

البحرين

٪2.5

٪2.2

٪2.1

٪2.1

الأردن

٪2.2

٪2.2

٪2.1

٪2.0

الإمارات العربية املتحدة

٪2.0

٪1.9

٪1.9

٪2.0

تون�س

٪1.8

٪1.7

٪1.8

٪1.8

عمان

٪1.1

٪1.0

٪1.1

٪1.1

اململكة العربية ال�سعودية

٪1.0

٪0.8

٪0.8

٪0.9

اجلزائر

٪0.7

٪0.7

٪0.8

٪0.8
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2010

2011

2012

2013

انت�شار الت�أمني ()٪
قطر

٪0.8

٪0.6

٪0.7

٪0.7

م�صر

٪0.8

٪0.7

٪0.7

٪0.7

الكويت

٪0.6

٪0.5

٪0.5

٪0.5

مينا

٪1.3

٪1.3

٪1.4

٪1.4

٪6.9

٪6.6

٪6.4

٪6.3

العامل
امل�صدر� :سوي�س ري

ومن املثري لالهتمام �أن اململكة العربية ال�سعودية حتتل املرتبة التا�سعة بني الدول الثالثة ع�شر بن�سبة انت�شار  ٪0.9بالرغم من كونها ثالث �أكرب �سوق يف منطقة مينا.

جدول رقم (� )8-3سوق الت�أمني يف منطقة مينا  -كثافة الت�أمني (دوالر للفرد)
2010

2011

2012

2013

النمو ال�سنوي املركب ()2013-2010

كثافة الت�أمني (دوالر للفرد)
الإمارات العربية املتحدة

723

766

804

875

٪6.5

قطر

649

583

670

700

٪2.6

البحرين

467

440

530

573

٪7.1

لبنان

259

284

304

343

٪9.8

الكويت

232

293

312

328

٪12.3

عمان

225

262

296

327

٪13.2

اململكة العربية ال�سعودية

167

176

197

221

٪9.8

�إيران

77

111

153

127

٪18.2

الأردن

89

99

103

104

٪5.5

املغرب

80

88

93

97

٪6.4

تون�س

75

76

76

77

٪1.0

اجلزائر

31

33

38

39

٪8.0

م�صر

20

21

21

23

٪3.5

مينا

92

107

125

126

٪11.0

626

670

650

652

٪1.3

العامل
امل�صدر� :سوي�س ري

�إن كثافة الت�أمني ،وهي �إجمايل الأق�ساط املكتتبة للفرد الواحد ،يف معظم دول منطقة مينا �أقل بكثري باملقارنة مع متو�سط كثافة الت�أمني على م�ستوى العامل .وهناك دولتان فقط
يف منطقة مينا ،هما الإمارات العربية املتحدة وقطر ،تبلغ كثافة الت�أمني فيهما  875دوالر و  700دوالر للفرد ،وهما �أعلى قليال من املتو�سط العاملي البالغ  652دوالر بينما تقل
هذه الكثافة يف ال�سعودية كثريا عن ذلك �إذ تبلغ  221دوالر للفرد.
وتت�ضح الفر�صة املحتملة ال�ضخمة يف �سوق الت�أمني يف عموم منطقة مينا ويف ال�سعودية على وجه اخل�صو�ص عند مقارنة م�ستويات انت�شار الت�أمني وكثافة الت�أمني فيها مع
نظرياتها يف الأ�سواق العاملية الأخرى واملتو�سطات العاملية.

3 333صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية
يقدم هذا الق�سم ملحة عامة عن الو�ضع الراهن لقطاع الت�أمني يف ال�سعودية والذي يغطي امل�ؤ�شرات العامة ل�صناعة الت�أمني وهيكل ال�سوق والو�ضع التنظيمي وحمفزات النمو
و�آخر امل�ستجدات ونظرة م�ستقبلية خمت�صرة.
3 33333نظرة عامة وهيكل السوق
ال�سعودية هي ثاين �أكرب �سوق للت�أمني بعد الإمارات العربية املتحدة من بني دول جمل�س التعاون اخلليجي .ويعمل يف قطاع الت�أمني يف اململكة � 35شركة ت�أمني و�إعادة ت�أمني تقدم
منتجاتها لثالثة قطاعات رئي�سية هي الت�أمني ال�صحي والت�أمني العام وبرامج ت�أمني احلماية واالدخار.
يف عام 2013م ،كانت �أكرب � 3شركات ت�أمني ت�ستحوذ على  ٪51.2من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف �سوق الت�أمني بقيمة  12.9مليار ريال والتي كانت �أقل قليال من ح�صتها
امل�شرتكة من ال�سوق والتي بلغت  ٪52.7يف عام 2012م (�إجمايل الأق�ساط املكتتبة  11.1مليار ريال) .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد ظلت احل�صة ال�سوقية لأكرب � 8شركات يف
ال�سوق ثابتة �إلى حد ما يف حدود  ٪69على مدى � 3سنوات .ونقدم يف الق�سم التايل حتليال موجزا الجتاهات �صناعة الت�أمني وم�ؤ�شراته العامة.
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 3 33333مؤشرات صناعة التأمين
يقدم هذا الق�سم حتليال للم�ؤ�شرات العامة ل�صناعة الت�أمني يف اململكة ومعدالت منوها على مدى ال�سنوات الأربع املا�ضية ونظرة عامة مقت�ضبة على قطاعات الت�أمني الفرعية.
 3 33333إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
بلغ �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف �سوق الت�أمني ال�سعودي  25.2مليار ريال يف عام 2013م ،مرتفعا من  16.4مليار ريال يف عام 2010م ،ما �أدى �إلى منو �سنوي مركب بن�سبة
 ٪15.5خالل الفرتة من 2013-2010م.

جدول رقم (� )9-3إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف �سوق الت�أمني ال�سعودي
2010

2011

2012

2013

النمو ال�سنوي املركب ()2013-2010

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة (مليار ريال)
الت�أمني ال�صحي

8.690

9.708

11.285

12.895

٪14.1

الت�أمني العام

6.725

7.890

9.000

11.500

٪19.6

ت�أمني احلماية واالدخار

972

905

889

845

٪4.6-

16.387

18.503

21.174

25.240

٪15.5

املجموع
امل�صدر :الإح�صائيات ال�سنوية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 2013

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

جدول رقم ( )10-3توزيع �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف اململكة بني قطاعات الت�أمني الرئي�سية
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة – التوزيع القطاعي ()٪

2010

2011

2012

2013

الت�أمني ال�صحي

٪53.0

٪52.5

٪53.3

٪51.1

الت�أمني العام

٪41.0

٪42.6

٪42.5

٪45.6

ت�أمني احلماية واالدخار

٪5.9

٪4.9

٪4.2

٪3.3

٪100

٪100

٪100

٪100

املجموع
امل�صدر :الإح�صائيات ال�سنوية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 2013

يف عام 2013م� ،شكل قطاع الت�أمني ال�صحي �أكرب قطاعات الت�أمني والذي بلغت ن�سبته  ٪51.1بينما ا�ستحوذ قطاعا الت�أمني العام وت�أمني احلماية واالدخار على  ٪45.6و ٪3.3
على التوايل .ومن اجلدير بالذكر �أن قطاع الت�أمني العام كان القطاع الأ�سرع منوا خالل الفرتة من 2013-2010م رافعا ن�سبته من �صناعة الت�أمني يف اململكة ب�شكل عام يف حني
�سجل قطاعا الت�أمني ال�صحي واحلماية واالدخار انخفا�ضات طفيفة.
 3 33333كثافة التأمين
تعرف كثافة الت�أمني ب�أنها ن�سبة �إجمايل الأق�ساط املكتتبة �إلى جمموع �سكان البالد .وقد ظلت كثافة الت�أمني يف اململكة يف اجتاه ت�صاعدي خالل الفرتة من 2013-2010م
مرتفعة بن�سبة منو �سنوي مركب قدرها  ٪12.7وذلك ب�سبب زيادة �إجمايل الأق�ساط املكتتبة مدعومة بارتفاع الناجت املحلي الإجمايل ومزايا الرتكيبة ال�سكانية املواتية وزيادة
الوعي بفوائد الت�أمني.

جدول رقم ( )11-3كثافة الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية
2010

2011

2012

2013

النمو ال�سنوي املركب ()2013-2010

كثافة الت�أمني (ريال للفرد)
الت�أمني ال�صحي

320

358

387

442

٪11.4

الت�أمني العام

248

291

308

394

٪16.7

ت�أمني احلماية واالدخار

36

33

30

29

٪7.0-

604

682

725

865

٪12.7

املجموع
امل�صدر :الإح�صائيات ال�سنوية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 2013

ارتفعت كثافة الت�أمني يف قطاعات الت�أمني ال�صحي والت�أمني العام وت�أمني احلماية واالدخار مبعدل �سنوي مركب بلغت ن�سبته  ٪11.4و  ٪16.7و  ٪7.0-لت�صل �إلى  442ريال
و  394ريال و  29ريال على التوايل.
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 3 33333انتشار التأمين
يعرف معدل انت�شار الت�أمني ب�أنه ن�سبة �إجمايل الأق�ساط املكتتبة �إلى الناجت املحلي الإجمايل للبالد .وقد بلغ معدل انت�شار الت�أمني يف ال�سعودية  ٪0.9يف عام 2013م مرتفعا
من  ٪0.78يف عام 2012م وهو ما يرجع ب�شكل رئي�سي �إلى زيادة �إجمايل الأق�ساط املكتتبة ب�أكرث من النمو يف الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي لهذا العام� ،إال �أن ن�سبة االنت�شار
انخف�ضت ب�شكل طفيف خالل الفرتة من 2013-2010م لأن النمو يف الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي كان �أعلى بكثري من النمو يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف اململكة.

جدول رقم ( )12-3انت�شار الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية
2010

2011

2012

2013

انت�شار الت�أمني ()٪
الت�أمني ال�صحي

٪0.51

٪0.45

٪0.41

٪0.46

الت�أمني العام

٪0.40

٪0.36

٪0.33

٪0.41

احلماية واالدخار

٪0.06

٪0.04

٪0.03

٪0.03

٪0.97

٪0.85

٪0.77

٪0.90

املجموع
امل�صدر :الإح�صائيات ال�سنوية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 2013

من بني الأ�سباب الرئي�سية النخفا�ض م�ستويات انت�شار الت�أمني يف اململكة تدين م�ستويات الوعي �إلى جانب االعتبارات الثقافية والدينية .ولكن يف ال�سنوات الأخرية ،كان هناك
منو قوي يف معدل انت�شار الت�أمني نتيجة لزيادة الوعي مبنافع الت�أمني واملبادرات احلكومية لفر�ض منتجات ت�أمني معينة .و�سوف تكون زيادة الوعي يف امل�ستقبل عامال رئي�سيا يف
زيادة معدل انت�شار الت�أمني يف اململكة والذي ال يزال يف م�ستويات �أقل بكثري باملقارنة مع املتو�سطات الإقليمية والعاملية.
 3 33333نسبة االحتفاظ ونسبة الخسارة
تقي�س ن�سبة االحتفاظ �أق�ساط الت�أمني املكتتبة التي حتتفظ بها �شركة الت�أمني �إلى �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من قبل ال�شركة .وقد ازدادت ن�سبة االحتفاظ ب�شكل عام يف
ال�سوق ال�سعودي ب�شكل طفيف �إلى  ٪76.0يف عام  2013مقابل  ٪70.9يف عام 2010م.
تعترب زيادة ن�سبة االحتفاظ م�ؤ�شرا على �أن �شركات الت�أمني يف اململكة �آخذة يف الن�ضوج وهي تتحول من االعتماد ب�شكل �أ�سا�سي على �إعادة الت�أمني �إلى االحتفاظ باجلزء الأكرب
من �أق�ساط الت�أمني وا�ستثمارها ل�سداد املطالبات.
وتعرف ن�سبة اخل�سارة ب�أنها ن�سبة �صايف املطالبات املتكبدة (� )NCIإلى �صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة ( .)NEPوهي تعطي م�ؤ�شرا على ن�سبة املطالبات امل�سددة من قبل ال�شركة
�إلى الأق�ساط املح�صلة من قبل ال�شركة مبا يف ذلك التعديالت على االحتياطيات .وقد زاد �صايف الأق�ساط املكتتبة يف اململكة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  ٪21.2خالل الفرتة من
2013-2010م وذلك بدعم من النمو القوي يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة �إ�ضافة �إلى حت�سن ن�سبة االحتفاظ .ومع ذلك ،فقد زاد �صايف الأق�ساط املتكبدة بوترية �أ�سرع بكثري ،ما
رفع النمو ال�سنوي املركب �إلى  ٪34.1خالل نف�س الفرتة وهو ما �أدى بالتايل �إلى ارتفاع كبري يف ن�سبة اخل�سارة لت�صل �إلى  ٪92.9يف عام 2013م مقابل  ٪68.2يف عام 2010م.

جدول رقم ( )13-3ن�سبة االحتفاظ� ،صايف الأق�ساط املكت�سبة� ،صايف املطالبات املتكبدة ،ون�سبة اخل�سارة يف ال�سعودية
ن�سبة االحتفاظ� ،صايف الأق�ساط املكت�سبة� ،صايف
املطالبات املتكبدة ،ون�سبة اخل�سارة

2010

2011

2012

2013

النمو ال�سنوي املركب ()2013-2010

ن�سبة االحتفاظ * ()٪

٪70.9

٪72.1

٪75.8

٪76.0

ال ينطبق

�صايف الأق�ساط املكت�سبة (مليار ريال)

9.6

11.7

14.1

17.1

٪21.2

�صايف املطالبات املتكبدة (مليار ريال)

6.6

8.4

10.9

15.9

٪34.1

ن�سبة اخل�سارة * ()٪

٪68.2

٪71.8

٪77.6

٪92.9

ال ينطبق

امل�صدر :تقرير درا�سة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ل�سوق الت�أمني ال�سعودي .2013-2009
* با�ستثناء قطاع احلماية واالدخار والذي مل يتم توفري معلومات عنه

 3 33333خطوط أعمال التأمين
كما ذكر �سابقا ،ميكن تق�سيم قطاع الت�أمني يف ال�سوق ال�سعودي ب�شكل عام �إلى ثالثة ( )3قطاعات رئي�سية هي الت�أمني العام والت�أمني ال�صحي وت�أمني احلماية واالدخار .وميكن
جتزئة قطاع الت�أمني العام �إلى  7خطوط �أعمال مثل ت�أمني الطريان ،ت�أمني الطاقة ،الت�أمني البحري ،الت�أمني على احلوادث وامل�س�ؤولية ،الت�أمني الهند�سي ،ت�أمني املمتلكات/
احلريق ،والت�أمني على املركبات.

جدول رقم ( )14-3توزيع �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف اململكة ح�سب خطوط �أعمال الت�أمني
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة (مليار ريال)

النمو ال�سنوي املركب ()2013-2010

2010

2011

2012

2013

ت�أمني الطريان

305

272

67

144

الن�سبة املئوية
()2013
٪0.6

٪22.1-

ت�أمني الطاقة

329

361

385

456

٪1.8

٪11.5

الت�أمني البحري

518

634

743

740

٪2.9

٪12.6
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2010

2011

2012

2013

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة (مليار ريال)
ت�أمني احلماية واالدخار

972

905

889

845

النمو ال�سنوي املركب ()2013-2010

الن�سبة املئوية
()2013
٪3.3

٪4.6-

ت�أمني احلوادث وامل�س�ؤولية وغريه

507

632

691

941

٪3.7

٪22.9

الت�أمني الهند�سي

869

913

1.077

1.200

٪4.8

٪11.4

ت�أمني املمتلكات  /احلريق

959

1.157

1.348

1.665

٪6.6

٪20.2

الت�أمني على املركبات

3.239

3.922

4.689

6.355

٪25.2

٪25.2

الت�أمني ال�صحي

8.690

9.708

11.285

12.895

٪51.1

٪14.1

املجموع

16.387

18.504

21.174

25.239

٪100

٪15.5
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ومن اجلدير بالذكر �أن خطي الت�أمني ال�صحي والت�أمني على املركبات �شكال غالبية ن�شاط الت�أمني يف اململكة بن�سبة بلغت  ٪51.1و  ٪25.2على التوايل من �إجمايل الأق�ساط
املكتتبة يف عام 2013م .وجاء خط الت�أمني على املمتلكات /احلريق يف املرتبة الثالثة بح�صة بلغت ن�سبتها  ٪6.6يف حني بلغت ن�سبة الت�أمني الهند�سي � .٪4.8أما خطوط الت�أمني
الأخرى مثل ت�أمني احلوادث وامل�س�ؤولية والت�أمني البحري وت�أمني الطاقة والطريان فقد �ساهمت معا بن�سبة  ،٪9.0يف حني بلغت ن�سبة ت�أمني احلماية واالدخار  ٪3.3من �إجمايل
الأق�ساط املكتتبة يف عام 2013م.
من جهة �أخرى ،كانت خطوط الت�أمني على املركبات واحلوادث وامل�س�ؤولية واملمتلكات هي الأ�سرع منوا بن�سبة منو �سنوي مركب بلغت  ٪25.2و  ٪22.9و  ٪20.2على التوايل
خالل الفرتة من 2013-2010م بينما انخف�ض ّ
خطا ت�أمني الطريان وت�أمني احلماية واالدخار بن�سبة  ٪22.1و  ٪4.6على التوايل خالل نف�س الفرتة.

جدول رقم ( )15-3ن�سبة االحتفاظ بالت�أمني يف اململكة ح�سب خطوط الت�أمني
2010

2011

2012

2013

خطوط الت�أمني
ت�أمني الطريان

٪1.6

٪0.5

٪3.6

٪2.5

ت�أمني الطاقة

٪2.3

٪2.0

٪1.9

٪1.7

الت�أمني البحري

٪33.8

٪32.0

٪30.9

٪32.6

ت�أمني احلوادث وامل�س�ؤولية وغريه

٪54.4

٪44.0

٪47.6

٪41.6

الت�أمني الهند�سي

٪13.1

٪14.0

٪15.4

٪15.0

ت�أمني املمتلكات  /احلريق

٪13.2

٪12.0

٪15.1

٪16.9

الت�أمني على املركبات

٪95.7

٪95.0

٪94.0

٪93.9

الت�أمني ال�صحي

٪81.9

٪85.0

٪88.2

٪88.8

٪70.9

٪72.1

٪75.8

٪76.0

ال�سوق ال�سعودي ككل
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بلغت ن�سبة االحتفاظ الإجمالية لل�سوق ال�سعودية  ٪76يف عام 2013م ،والتي ترجع بدرجة كبرية �إلى ن�سب االحتفاظ العالية جدا يف خطي ت�أمني املركبات والت�أمني ال�صحي .وقد
بلغ متو�سط ن�سبة االحتفاظ املرجحة خلطوط الت�أمني الأخرى با�ستثناء ت�أمني املركبات والت�أمني ال�صحي  ٪30يف عام 2013م مقابل  ٪20يف عام 2012م مما يدل على �أن ال�سوق
�آخذة يف الن�ضوج و�أن ال�شركات راغبة يف االحتفاظ ب�أق�ساط الت�أمني (وبالتايل االحتفاظ مبخاطر التغطية) من اخلطوط الأخرى وترغب �أي�ضا يف ا�ستثمارها ل�سداد املطالبات.

جدول رقم ( )16-3ن�سبة اخل�سارة يف اململكة ح�سب خطوط الت�أمني
2010

2011

2012

2013

ن�سبة اخل�سارة ()٪
ت�أمني الطريان

٪35.8

٪50.0

٪22.0

٪26.4

ت�أمني الطاقة

٪13.9

٪1.5-

٪9.3

٪17.5

الت�أمني البحري

٪53.9

٪39.0

٪41.8

٪44.6

ت�أمني احلوادث وامل�س�ؤولية وغريه

٪18.5

٪21.0

٪25.3

٪29.2

الت�أمني الهند�سي

٪38.5

٪22.0

٪31.0

٪56.1

ت�أمني املمتلكات  /احلريق

٪52.6

٪103.0

٪50.5

٪113.8

الت�أمني على املركبات

٪67.1

٪75.0

٪78.5

٪96.9

الت�أمني ال�صحي

٪71.5

٪73.0

٪81.4

٪94.1

٪68.2

٪71.8

٪77.6

٪92.9

ال�سوق ال�سعودي ككل
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�شهدت ن�سب اخل�سارة ل�سوق الت�أمني ال�سعودي زيادة كبرية يف عام 2013م مرتفعة �إلى  ٪92.9مقابل  ٪77.6يف عام 2012م وذلك ب�سبب الزيادة يف ن�سب اخل�سارة يف جميع
خطوط الت�أمني .وكان من �أبرز العوامل التي �ساهمت يف هذه الزيادة املطالبات النا�شئة عن وثائق الت�أمني على املمتلكات /احلريق والت�أمني ال�صحي وت�أمني املركبات .كما
ارتفعت ن�سبة اخل�سارة لدى قطاع الت�أمني ال�صحي �إلى  ٪94.1يف عام 2013م مقابل  ٪81.4يف عام 2012م ،وارتفعت ن�سبة اخل�سارة يف قطاع الت�أمني على املركبات �إلى
 ٪96.9يف عام 2013م مقابل  ،٪78.5يف حني �سجل قطاع الت�أمني على املمتلكات /احلريق ارتفاعا كبريا يف ن�سبة اخل�سارة والتي و�صلت �إلى  ٪113.8يف عام 2013م مقابل
 ٪50.5يف عام 2012م.

3 333المقومات الرئيسية
يلخ�ص هذا الق�سم املقومات الرئي�سية ل�صناعة الت�أمني يف اململكة.
 3 33333الخصائص السكانية المواتية وتزايد عدد العمالة الوافدة
تلعب الرتكيبة ال�سكانية دورا هاما يف الطلب على منتجات الت�أمني .ومتتاز الرتكيبة ال�سكانية يف اململكة بهيمنة فئة ال�شباب و�صغار ال�سن ن�سبيا باملقارنة مع البلدان الأخرى.
فوفقا لتقديرات �صندوق النقد الدويل ،ف�إن حوايل  ٪57من �سكان اململكة هم دون �سن � 30سنة بينما ت�شكل هذه الفئة يف املتو�سط حوايل  ٪52من �سكان العامل .ومن املتوقع �أن
يرتفع الطلب على الت�أمني جراء هذه الفئة الكبرية من ال�شباب العامل مع توفر فر�ص التعليم والإعالم والتكنولوجيات اجلديدة.

جدول رقم ( )17-3توزيع �سكان اململكة بني املواطنني والأجانب
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

النمو ال�سنوي املركب ٪

الأرقام باملاليني
املواطنون

17.3

17.7

18.1

18.5

19.0

19.4

19.8

20.3

٪2.3

العمالة الوافدة

6.9

7.2

7.7

8.1

8.6

9.0

9.4

9.7

٪5.0

املجموع

24.2

24.9

25.8

26.6

27.6

28.4

29.2

30.0

٪3.1
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بلغ عدد ال�سعوديني  20.3مليون ن�سمة� ،أي  ٪68من جمموع �سكان اململكة يف عام 2013م ،يف حني بلغ عدد الوافدين  9.7مليون� ،أي ما ميثل  ٪32من جمموع ال�سكان .وقد ازداد
عدد الوافدين يف اململكة مبعدل منو �سنوي مركب بن�سبة  ٪5خالل الفرتة من 2013-2006م.
ومن املتوقع �أن يبقى النمو يف عدد ال�سكان من الوافدين قويا يف الفرتة القادمة .وهذا ما يرجح �أن ميثل �إلى جانب الطابع الإلزامي للت�أمني ال�صحي وارتفاع م�ستوى الوعي بفوائد
منتجات الت�أمني املقومات الرئي�سية للنمو يف الطلب على منتجات الت�أمني م�ستقبال.
 3 33333تزايد الناتج المحلي اإلجمالي للفرد وزيادة التنويع
هناك عالقة ترابطية قوية بني �أداء قطاع الت�أمني يف �أي بلد ومنو الناجت املحلي الإجمايل لالقت�صاد .وقد بلغ معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف اململكة  ٪4يف عام
2013م وذلك بف�ضل ارتفاع �إنتاج النفط وخطط الإنفاق واال�ستثمار الطموحة للحكومة ال�سعودية وامل�ساهمة القوية من جانب القطاع اخلا�ص.
وعالوة على ذلك ،ف�إن اململكة ت�سعى �إلى التنويع يف م�صادر الإيرادات بعيدا عن االعتماد على القطاعات الهيدروكربونية وذلك من خالل اال�ستثمار يف قطاعات متنوعة مبا فيها
الت�صنيع وجتارة التجزئة وال�سيارات وال�سياحة الخ .وقد �أدى هذا التنويع �إلى حتقيق منو قوي يف قطاع ت�أمني احلماية واالدخار �أي�ضا .ومن املتوقع �أن ي�ؤدي النمو املتوقع يف هذه
القطاعات �إلى م�شاريع جديدة من �ش�أنها �أن تزيد الطلب على منتجات ت�أمني احلماية واالدخار يف االقت�صاد.
 3 33333التأمين اإللزامي والمنتجات اإلسالمية
لقد �أدى فر�ض خطوط ت�أمني �إلزامية �إلى منو قوي يف قطاعات الت�أمني ذات ال�صلة .كما �أدت برامج الت�أمني ال�صحي الإلزامي التي جرى تطبيقها على مر ال�سنني من خالل
جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين �إلى منو قوي يف خط الت�أمني الطبي .وكذلك �أدى تطبيق الت�أمني على املركبات وامل�س�ؤولية �ضد الغري �إلى جانب النمو القوي يف �سوق ال�سيارات
�إلى منو كبري يف �أق�ساط الت�أمني على املركبات.
ومن املتوقع �أي�ضا �أن ي�ؤدي تطبيق نظام الرهن العقاري الذي �أقر يف عام 2012م �إلى زيادة القرو�ض اال�ستهالكية واملتطلبات امل�صاحبة لها كالت�أمني على الأ�صول اخلا�ضعة
للرهن العقاري .وهذا من املرجح �أن يوفر فر�صة كبرية ل�شركات الت�أمني لأنها �ستفتح خطوط ت�أمني جديدة مثل غطاءات الت�أمني على املمتلكات� /ضد احلريق لت�أمني الأ�سر
وغطاءات الت�أمني على احلياة لتغطية �أي طارئ ين�ش�أ قبل انتهاء مدة القر�ض العقاري.
وعالوة على ذلك ،ف�إن تطبيق منتجات الت�أمني املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية مثل التكافل قد غريت �أي�ضا من الو�ضع العام لقطاع الت�أمني يف اململكة حيث �أن هناك عزوفا عن
الت�أمني التقليدي لأنه غري مباح �إلى حد كبري ح�سب ال�شريعة الإ�سالمية .و�سوف تكون املنتجات املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية مثل التكافل من املحفزات الهامة لنمو القطاع،
وهذا ما يدعم الإقبال على منتجات الت�أمني بني ال�سكان املحليني.
 3 33333تأمين الحماية واالدخار
ب�سبب الق�ضايا الثقافية والدينية وتدين م�ستويات الوعي مبنتجات ت�أمني احلماية واالدخار ،فقد ظل هذا القطاع من ال�سوق ال�سعودي �ضعيفا .ولكن مع ظهور منتجات التكافل
يف هذا املجال وزيادة اجلهود لرفع م�ستوى الوعي �إلى جانب اخلطوات التنظيمية الداعمة والتطور الذي طر�أ مع زيادة املناف�سة يف �صناعة الت�أمني ،فقد بات هذا القطاع يوفر
�إمكانيات هائلة كمحفز جديد لنمو �صناعة الت�أمني يف اململكة.
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3 333أبرز التحديات
 3 33333قلة الوعي
�إن م�ستوى الوعي يف اململكة بالت�أمني على احلياة و�إمكانية اال�ستفادة من فوائده ما زال حمدودا .ويف حني �أن االعتماد على �إعانات الرعاية االجتماعية احلكومية التقليدية يعد
واحدا من �أ�سباب قلة الوعي ،ف�إن اجلوانب الثقافية والدينية ت�سهم �أي�ضا يف ا�ستمرار هذا الو�ضع .وقد كان هناك جهود كبرية لرفع م�ستوى الوعي مبا يف ذلك تطبيق الت�أمني
الإ�سالمي .ومن املرجح �أن ت�سهم اخلطوات الأخرية من قبل احلكومة نحو فر�ض �أنواع معينة من الت�أمني (مثل الت�أمني عى املركبات والت�أمني ال�صحي) ب�صورة �إلزامية يف رفع
م�ستويات الوعي لي�س فقط مبفهوم الت�أمني ،ولكن �أي�ضا مبختلف املنتجات املتاحة يف ال�سوق.
 3 33333نقص العمالة الماهرة
ما زال قطاع الت�أمني يف اململكة يعاين من نق�ص يف الكوادر املحلية وارتفاع تكاليف ت�أمني الكوادر املهنية عالية الكفاءة واالحتفاظ بها .فقطاع الت�أمني يفتقر �إلى املعرفة واخلربة
املنا�سبة يف مهارات االكتتاب ومهارات �إدارة املحافظ والتي تعترب مطلبا �أ�سا�سيا لالحتفاظ ب�أق�ساط الت�أمني يف ال�شركة.
 3 33333انخفاض نسب العائد
�إن �سوق الت�أمني يف اململكة �سوقا م�شتتة للغاية يعمل فيها � 35شركة .وهناك جمموعة قليلة من ال�شركات الكبرية التي متيل �إلى حتقيق هوام�ش �صغرية لك�سب ح�صة �أكرب من
ال�سوق .ونتيجة لذلك ،فقد �أدت املناف�سة القوية يف ال�سوق �إلى �سوء ت�سعري منتجات الت�أمني ،الأمر الذي �أدى بدوره �إلى خ�سائر كبرية لدى بع�ض �شركات الت�أمني .ويف عام 2013م،
كان العائد على الأ�صول والعائد على حقوق امل�ساهمني ل�سوق الت�أمني ال�سعودي  ٪3.4-و  ٪15.3-على التوايل .وهذا ما دفع م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لإ�صدار قواعد
و�أ�س�س جديدة ب�ش�أن �آليات ت�سعري املنتجات واملراجعة االكتوارية.

3 333البيئة التنظيمية والتطورات األخيرة
ظل �سوق الت�أمني يف اململكة يفتقر للتنظيم الفعال حتى عام 2003م .وكانت غالبية ال�شركات عبارة عن وحدات خارجية متثيلية تتخذ من البحرين مقرا لها .ويف عام 2003م،
بد�أت �ساما بتنظيم قطاع الت�أمني و�أ�صدرت نظام �شركات الت�أمني التعاوين لعام  2003والذي ن�ص على �أن حتول جميع �شركات الت�أمني عملياتها اخلارجية �إلى داخل اململكة و�أن
تدرج �أ�سهمها يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية و�أن تكون غالبية �أ�سهم ال�شركة مملوكة ل�شركاء حمليني .وقد �أحدث هذا القانون تغريا جذريا يف �سوق الت�أمني ال�سعودي .يو�ضح الر�سم
البياين �أدناه تطور �صناعة الت�أمني يف اململكة.
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يف عام 2006م ،فر�ضت �ساما الت�أمني ال�صحي الإلزامي بالن�سبة لغري ال�سعوديني ما وفر دفعة جديدة من احلوافز لقطاع الت�أمني يف اململكة .ويف عام 2010م ،ك�شفت �ساما عن
خطط ملنع جميع �شركات الت�أمني الأجنبية العاملة يف اململكة من خالل وكالء حمليني من �إ�صدار وجتديد وثائق الت�أمني ما مل حت�صل على ترخي�ص من �ساما.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد ن�صت الالئحة التنظيمية لو�سطاء الت�أمني ،التي ن�شرت يف �أكتوبر 2011م ،على حتديد العمولة التي تدفع للو�سطاء والوكالء .كما ا�شرتطت هذه
الالئحة �أن ال يكون للو�سيط �أكرث من خم�سة فروع يف اململكة �إذا كان ر�أ�س ماله  500.000ريال .وعالوة على ذلك ،يجب على الوكيل زيادة ر�أ�س ماله مبقدار  100.000ريال
عن كل فرع �إ�ضايف قبل �أن توافق �ساما على �إن�شائه.
ويف دي�سمرب 2011م� ،أ�صدرت �ساما الئحة تنظيمية حمددة لأن�شطة الت�أمني عرب االنرتنت وا�شرتطت على جميع ال�شركات ا�ستخدام النموذج التعاوين املحلي والذي يحق مبوجبه
حلامل وثيقة الت�أمني احل�صول على  ٪10من الفائ�ض ال�صايف (وال حتول اخل�سائر �إلى حامل الوثيقة).
ويف حزيران 2014م� ،أ�صدرت �ساما م�سودة الئحة احلوكمة ل�شركات الت�أمني بهدف و�ضع �إطار عام موحد عايل امل�ستوى حلوكمة ال�شركات العاملة يف قطاع الت�أمني وفقا لأف�ضل
املمار�سات املتعارف عليها عامليا.
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3 33333مسؤوليات مؤسسة النقد العربي السعودي وأهدافها
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي هي اجلهة الر�سمية املنظمة لقطاع الت�أمني يف اململكة .وفيما يلي ملخ�ص لأبرز م�س�ؤوليتها و�أهدافها:
1.1توفري وتر�سيخ املعايري املنا�سبة يف جمال تقدمي خدمات الت�أمني
2.2تعزيز اال�ستقرار يف �سوق الت�أمني
3.3حماية حقوق الأطراف امل�ؤمن عليها وامل�ستثمرين
4.4ت�شجيع املناف�سة النزيهة والفعالة وتوفري خدمات ت�أمينية �أف�ضل ب�أ�سعار وغطاءات تناف�سية
5.5تنظيم العالقة بني �شركات الت�أمني � /إعادة الت�أمني ومزودي اخلدمات من �أجل �ضمان االلتزام بالأنظمة واللوائح التي تنظم ال�سوق
6.6تدريب القوى العمالة وتوطينها (�سعودتها)

3 333نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية
مت اعتماد نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين باملر�سوم امللكي رقم م 32/وتاريخ 1424/06/02هـ والذي و�ضع �أ�سا�س ًا للإطار القانوين والإ�شرايف لقطاع الت�أمني .وقد مت
تكليف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للعمل ك�سلطة منظمة وهيئة م�س�ؤولة تتولى الإ�شراف على هذا القطاع.
الحقا �صدرت الالئحة التنفيذية مبوجب القرار الوزاري رقم  596/1وتاريخ 1425/3/1هـ (املوافق  2004/4/20م) ل�ضبط وتنظيم ن�شاط الت�أمني يف اململكة .ومن �أبرز البنود
التي ن�ص عليها نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية ما يلي:
1.1يجب مزاولة الأن�شطة الت�أمينية يف اململكة العربية ال�سعودية من قبل �شركات ت�أمني م�ؤ�س�سة وم�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية وتعمل وفق مبد�أ «التعاون/التكافل»
بالتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية والفقه الإ�سالمي.
2.2يجب �أن تكون �شركة الت�أمني� /إعادة التامني مقدمة الطلب �شركة م�ساهمة ت�أ�س�ست يف املقام الأول ملزاولة �أن�شطة الت�أمني و� /أو �إعادة الت�أمني على �أن تكون
�شركة الت�أمني املبا�شرة بر�أ�س مال ال يقل عن مائة مليون ( )100.000.000ريال كحد �أدنى و�أن تكون �شركة �إعادة الت�أمني بر�أ�س مال ال يقل عن مائتي مليون
( )200.000.000ريال كحد �أدنى.
3.3يجب �أن ال يزيد �إجمايل الأق�ساط املكتتبة عن ع�شرة �أ�ضعاف ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع بالكامل.
4.4يجب �أن حتتفظ �شركة الت�أمني املبا�شرة مبا ال يقل عن  %30من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة داخل اململكة.
5.5يجب حتويل  %90من �صايف فائ�ض عمليات الت�أمني �إلى ك�شف دخل امل�ساهمني وتوزيع الباقي ،%10،على �أ�صحاب وثائق الت�أمني �إما مبا�شرة �أو على �شكل تخفي�ض
يف �أق�ساط الت�أمني م�ستقب ًال.
6.6يجب على �شركات الت�أمني املبا�شرة �إعادة ت�أمني ما ال يقل عن  %30كحد �أدنى من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف اململكة العربية ال�سعودية.

3 3-33المنافسة
ي�شهد ال�سوق حالي ًا تغريات حيوية مع ارتفاع ملحوظ يف وترية املناف�سة وذلك بح�صول �شركات على الرتخي�ص للعمل يف اململكة .فمع دخول �شركات جديدة �إلى ال�سوق ،ف�إنه من
املتوقع من كل �شركة �أن تقدم منتجات متطورة وجديدة لزيادة ح�صتها يف ال�سوق� .إن توفري منتجات جديدة يف ال�سوق ال�سعودي مثل :الت�أمني االئتماين وت�أمني الرهن العقاري
والت�أمني على احلياة القابل لال�سرتجاع والتعديل� ،سوف يرفع من درجة تطور املنتجات وتعدد قنوات الت�سويق.
بلغ عدد ال�شركات املدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية � 35شركة كما يف  2014/12/21م وهي:
 .4ال�شركة التعاونية للت�أمني
� .5شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين (ميدغلف)
� .6شركة مالذ للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين
 .7ال�شركة الأهلية للت�أمني التعاوين
� .8شركة الأهلي للتكافل
� .9شركة �ساب للتكافل
� .10شركة الدرع العربي للت�أمني التعاوين
� .11شركة �إياك ال�سعودية للت�أمني التعاوين (�سالمة)
� .12شركة �إحتاد اخلليج للت�أمني التعاوين
 .13ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين
� .14شركة �سند للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين
� .15شركة االحتاد التجاري للت�أمني التعاوين
� .16شركة ال�صقر للت�أمني التعاوين
� .17شركة وفاء للت�أمني التعاوين
� .18شركة الت�أمني العربية التعاونية
 .19ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين
� .20شركة بوبا العربية للت�أمني التعاوين
 .21ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني التعاوين (�إعادة)
 .22ال�شركة املتحدة للت�أمني التعاوين
 .23ال�شركة العربية ال�سعودية للت�أمني التعاوين (�سايكو)
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.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38

�شركة املجموعة املتحدة للت�أمني التعاوين (�أ�سيج)
�شركة وقاية للت�أمني و�إعادة الت�أمني التكافلي
�شركة الراجحي للت�أمني التعاوين
�شركة �إك�سا للت�أمني التعاوين
�شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين
�شركة بروج للت�أمني التعاوين
ال�شركة العاملية للت�أمني التعاوين
ال�شركة اخلليجية العامة للت�أمني التعاوين
�شركة �سولدريتي ال�سعودية للتكافل
ال�شركة الوطنية للت�أمني
�شركة �أمانة للت�أمني التعاوين
�شركة عناية ال�سعودية للت�أمني التعاوين
�شركة الإمناء طوكيو مارين للت�أمني التعاوين
�شركة اجلزيرة تكافل تعاوين
�شركة متاليف وايه �أي جي والبنك العربي للت�أمني التعاوين.

3 3-33التوقعات المستقبلية
ظل ال�سوق ال�سعودي �آخذ يف التطور على مر ال�سنني فيما ر�سخت العديد من ال�شركات املحلية والعاملية وجودها يف ال�سوق ود�أبت على تقدمي املنتجات املبتكرة وامل�صممة خ�صي�صا
لتلبية الطلب املحلي �آخذة يف االعتبار العوامل الثقافية والدينية للم�ستهلكني .وكان العدد الكبري ل�شركات الت�أمني املرخ�ص لها يف اململكة عن�صرا حموريا يف االبتكار والتنويع
الوا�سع يف املنتجات والأ�سعار التناف�سية.
�إن �صناعة الت�أمني يف اململكة تت�سم بالتناف�سية العالية بوجود � 35شركة تعمل يف ال�سوق .ومع ا�شتداد حدة املناف�سة يف ال�سنوات الأخرية يف هذه ال�صناعة ،فقد بد�أت العديد من
ال�شركات يف ت�سعري املنتجات بهوام�ش ربحية �ضيقة للغاية من �أجل احلفاظ على ح�صتها يف ال�سوق ،الأمر الذي �أدى �إلى انخفا�ض ربحيتها وباتت معه ن�سب العائد من �أعمال
الت�أمني غري م�شجعة .ومع ذلك ،ف�إن من املتوقع على املدى الطويل �أن ت�ضطر الكثري من ال�شركات ال�صغرية /متدنية ر�أ�س املال للخروج من ال�سوق �أو االندماج مع بع�ضها البع�ض
مما ي�ؤدي يف النهاية �إلى توحيد �صناعة الت�أمني يف اململكة .وهذا ما �سي�ؤدي �إلى احلد من �شدة املناف�سة وهو ما ي�ؤدي بدوره �إلى العودة �إلى الربحية العادية يف الن�شاط التجاري.
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4.4الشركة وطبيعة أعمالها
4 444نبذة عن الشركة
ت�أ�س�ست ال�شركة ك�شركة م�ساهمة �سعودية ،وفق ًا للمر�سوم امللكي رقم م 60/وتاريخ  /09/18هـ (املوافق 2006/10/11م) وقرار جمل�س الوزراء رقم  233وتاريخ
1427/09/16هـ (املوافق 2006/10/09م) ،والقرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة رقم (/112ق) وتاريخ  1428/04/29هـ (املوافق 2007/05/16م) وعنوان مقرها جدة
 جممع بن حمران � -شارع الأمري حممد بن عبد العزيز  -التحلية ،ومت قيدها بال�سجل التجاري رقم ( )4030169661ال�صادر من مدينة الريا�ض بتاريخ 1428/05/06هـ(املوافق 2007/05/23م) ومت ت�سجيلها ب�سجل مدينة جدة .كما مت ترخي�صها من الهيئة العامة لال�ستثمار بالرتخي�ص رقم ( )1/870وتاريخ 1426/09/13هـ (املوافق
2005/10/15م) ،وم�صرح لها مبزاولة ن�شاط الت�أمني من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب الرتخي�ص رقم (ت م ن )20079/4/وتاريخ 1428/08/29هـ (املوافق
2007/09/11م).
وبر�أ�سمال قدره ( )100.000.000مائة مليون ريال مق�سم �إلى ( )10.000.000ع�شرة مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة ريال لل�سهم الواحد ومدفوعة
القيمة بالكامل ،وقد اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون عند ت�أ�سي�س ال�شركة مبا جمموعه (� )6.000.000ستة مليون �سهم متثل ( )%60من �أ�سهم ر�أ�سمال ال�شركة ب�سعر ( )10ع�شرة
رياالت لل�سهم تبلغ قيمتها االجمالية (� )60.000.000ستني مليون ريال ،كما مت طرح (� )4.000.000أربعة مليون �سهم لالكتتاب متثل ( )%40من ر�أ�سمال ال�شركة للجمهور
ب�سعر ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد.
وقد �أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة بتاريخ 1435/08/14هـ (املوافق 2014/06/12م) بزيادة ر�أ�سمال ال�شركة من ( )100.000.000مائة مليون ريال �إلى ()250.000.000
مائتان وخم�سون مليون ريال وذلك بعد احل�صول على املوافقات النظامية الالزمة ،كما ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي النهائية مبوجب اخلطاب
رقم ( )351000147528وبتاريخ 1435/12/01هـ (املوافق 2014/09/25م) على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ ( )150.000.000مائة وخم�سني مليون ريال عن طريق طرح
�أ�سهم حقوق �أولوية ،ويف تاريخ 1436/09/13هـ (املوافق 2015/06/30م) وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة.
وقد مت تعديل اال�سم التجاري لل�شركة من «�شركة �إياك ال�سعودية للت�أمني التعاوين» لي�صبح «�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين» مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة
بتاريخ 1433/08/03هـ (املوافق 2012/06/23م) .وبنا ًء على ذلك ُعدِّ ل النظام الأ�سا�سي و�شهادة ال�سجل التجاري للمركز الرئي�سي ليعك�س هذا التعديل على ا�سم ال�شركة.
وت�ؤكد ال�شركة على �أنها مل متنح �أي مزايا �أو حقوق تف�ضيلية للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أو غريهم من امل�ساهمني ،كما �أنها مل تقم منذ ت�أ�سي�سها وحتى تاريخ هذه الن�شرة بزيادة ر�أ�س
املال عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية.

4 444أهم التطورات التي حصلت بعد تأسيس الشركة
�1.1إحالة طلب ت�أ�سي�س ال�شركة �إلى الهيئة العامة لال�ستثمار وح�صول ال�شركة على ترخي�ص الهيئة العامة لال�ستثمار رقم ( )1/870وتاريخ  1426/09/13هـ (املوافق
2005/10/15م).
2.2ح�صول امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون على ترخي�ص ت�أ�سي�س ال�شركة ح�سب املر�سوم امللكي رقم (م )60 /ال�صادر بتاريخ 1427/09/18هـ( ،املوافق 2006/ 10/11م )
وقرار جمل�س الوزراء رقم (  )233وتاريخ 1427/09/16هـ (املوافق 2006/10/09م).
 3.3بد�أت ال�شركة عملها بتاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة رقم (/112ق) وتاريخ  1428/04/29هـ (املوافق 2007/05/16م).
4.4مت �إدراج �أ�سهم ال�شركة بال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) بتاريخ 1428/05/07هـ (املوافق 2007/05/23م).
ُ 5.5ق ِّيدت ك�شركة م�ساهمة عامة �سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم ( )4030169661ال�صادر من مدينة الريا�ض بتاريخ  1428/05/06هـ (املوافق 2007/05/23م)
ومت ت�سجيلها ب�سجل مدينة جدة.
6.6مت ترخي�ص ال�شركة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ملمار�سة �أعمال الت�أمني مبوجب الرتخي�ص رقم (ت م ن )20079/4/وتاريخ 1428/08/29هـ (املوافق
2007/09/11م).
7.7وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 1433/08/03هـ (املوافق 2012/06/23م) على تعديل اال�سم التجاري لل�شركة من «�شركة �إياك ال�سعودية
للت�أمني التعاوين» لي�صبح «�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين».
8.8ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لزيادة ر�أ�سمالها مبوجب اخلطاب رقم ( )351000147528وبتاريخ 1435/12/01هـ (املوافق
2014/09/25م).

4 444نشاط الشركة
بح�سب املادة ( )3الثالثة من النظام الأ�سا�سي� ،إن �أغرا�ض ال�شركة املرخ�ص بها حمددة على النحو التايل:
القيام وفق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية مبزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وكل ما
يتعلق بهذه الأعمال من �إعادة ت�أمني �أو توكيالت �أو متثيل �أو مرا�سلة �أو و�ساطة .ولل�شركة �أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق �أغرا�ضها� ،سواء يف جمال الت�أمني
�أو ا�ستثمار �أموالها ،و�أن تقوم بتملك وحتريك الأموال الثابتة والنقدية �أو بيعها �أو ا�ستبدالها �أو ت�أجريها بوا�سطتها مبا�شرة �أو بوا�سطة �شركات ت�ؤ�س�سها �أو ت�شرتيها �أو باال�شرتاك
مع جهات �أخرى.
هذا وت�ؤكد ال�شركة بعدم وجود نية �أو توجه لإجراء �أي تغيري جوهري لطبيعة ن�شاط ال�شركة القائم منذ ت�أ�سي�سها ،كذلك مل يكن هناك �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة ميكن �أن ي�ؤثر
�أو يكون قد �أثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا يف الو�ضع املايل خالل ( )12االثنا ع�شرة �شهر ًا الأخرية� ،أي�ض ًا ت�ؤكد ال�شركة ب�أنه ال يوجد لها �أي ن�شاط خارج اململكة العربية ال�سعودية وكذلك
بانها ال متتلك �أي �أ�صول خارج اململكة العربية ال�سعودية.
وقد مت الرتخي�ص لل�شركة مبزاولة ن�شاط الت�أمني الذي ي�شمل خدمات الت�أمني الرئي�سية التي تزاولها ال�شركة يف اململكة وهي كما يلي )1( :الت�أمني العام و ( )2الت�أمني ال�صحي.
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وال يجوز لل�شركة �أن تقدم منتجاتها �إال بعد احل�صول على موافقة (نهائية �أو م�ؤقتة) من م�ؤ�س�سة النقد لكل منتج (عم ًال باملادة ( )16ال�ساد�سة ع�شرة من الالئحة التنفيذية).
علم ًا ب�أن ال�شركة قد ح�صلت حتى الآن على موافقات نهائية وم�ؤقتة من م�ؤ�س�سة النقد لعدد من منتجاتها الت�أمينية.
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقات (نهائية وم�ؤقتة) على املنتجات املو�ضحة يف اجلدول �أدناه:

جدول رقم ( :)1-4الرتاخي�ص واملوافقات:
نوع الرتخي�ص

الغر�ض

رقم الرتخي�ص

تاريخ اال�صدار

تاريخ االنتهاء

اجلهة امل�صدرة

ت�صريح مبزاولة ن�شاط
الت�أمني

مزاولة الت�أمني العام والت�أمني ال�صحي

تم
ن20079/4/

1428/08/29هـ املوافق
2007/09/11م

1437/08/27هـ
املوافق
2016/06/04م

م�ؤ�س�سة النقد

جمل�س ال�ضمان ال�صحي
التعاوين (ت�أهيل ال�شركة)

ترخي�ص ت�أهيل ملمار�سة �أعمال ال�ضمان
ال�صحي التعاوين

353/1293

1435/10/08هـ املوافق
2014/06/08م

1436/10/07هـ
املوافق
2015/07/23م

جمل�س ال�ضمان
ال�صحي التعاوين

املوافقة على طرح منتجات
ت�أمينية

موافقة نهائية لت�سويق وبيع وثيقة ت�أمني
�ضمان الأمانة

IS /1002

1428/12/21هـ املوافق
2007/12/30م

م�ؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح منتجات
ت�أمينية

موافقة نهائية لت�سويق وبيع:
 .1وثيقة ت�أمني جميع �أخطار املقاولني
 .2وثيقة ت�أمني جميع �أخطار الرتكيب
 .3وثيقة ت�أمني جتهيزات و�آليات
املقاولني
 .4وثيقة ت�أمني عطب الآالت
 .5وثيقة ت�أمني الأجهزة الإلكرتونية

IS /1039

1428/12/24هـ املوافق
2008/01/02م

م�ؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح منتجات
ت�أمينية

موافقة نهائية لت�سويق وبيع وثيقة ت�أمني
خ�سارة الأرباح الناجتة عن عطب الآالت

IS /471

1433/02/22هـ املوافق
2012/01/16م

م�ؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح منتجات
ت�أمينية

موافقة نهائية لت�سويق وبيع:
 .1وثيقة النقل الربي جلميع الأخطار.
 .2وثيقة النقل الربي للأخطار
املحددة.
 .3وثيقة الناقل البحري جلميع
الأخطار
 .4وثيقة الناقل البحري �أخطار
حمدّدة.
 .5وثيقة ت�أمني هيكل ال�سفينة والآالت

IS/2314

1431/12/16هـ املوافق
2010/10/22م

م�ؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح منتجات
ت�أمينية

موافقة نهائية لت�سويق وبيع وثيقة ت�أمني
النقد.

IS/1001

1428/12/21هـ املوافق
2007/12/30م

م�ؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح منتجات
ت�أمينية

موافقة نهائية لت�سويق وبيع وثيقة ت�أمني
�ضد احلريق .ووثيقة ت�أمني ال�شامل على
املمتلكات

IS/1004

1428/12/21هـ املوافق
2007/12/30م

م�ؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح منتجات
ت�أمينية

موافقة نهائية لت�سويق وبيع وثيقة ت�أمني
امل�سئولية العامة

IS/1003

1428/12/21هـ املوافق
2007/12/30م

م�ؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح منتجات
ت�أمينية

موافقة نهائية لت�سويق وبيع وثيقة ت�أمني
تعوي�ض العمال

IS/1038

1428/12/24هـ املوافق
2008/01/02م

م�ؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح منتجات
ت�أمينية

موافقة م�ؤقتة لت�سويق وبيع وثيقة ت�أمني
ال�سيارات ال�شامل وثيقة ت�أمني ال�سيارات -
امل�س�ؤولية جتاه الطرف الثالث

361000020267

1436/02/08هـ املوافق
 2014/11/30م

1436/05/10هـ
املوافق
2015/02/28م

م�ؤ�س�سة النقد

4 444رؤية الشركة
�أن تقوم ال�شركة بتقدمي �أف�ضل �ضمان مايل يتوافق مع قيمها م�صمم ومبتكر عن طريق فريق متخ�ص�ص وبناء وتطوير عالقات مهنية طويل الأمد مع العمالء الذين يتطلعون
�إلى حلول نوعية يف �إدارة خماطرهم بتكاليف متنا�سبة مع طبيعة �أعمالهم .كما ت�سعى ال�شركة �إلى النمو والتو�سع يف منتجاتها وخدماتها لتحقيق التغطية الأمثل ،و�أن تكون رائدة
يف جمال �صناعة الت�أمني يف اململكة.
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4 444رسالة الشركة
ت�سعى ال�شركة لتلبية احلاجات الت�أمينية للأفراد وال�شركات من �أجل م�ساعدتهم على �إدارة املخاطر اليومية ،وتعوي�ضهم عن الأحداث غري املتوقعة ،وبلوغ ما ي�صبون �إليه من
تطلعات.
و�سيتحقق ذلك من خالل �إقامة عالقات �شراكة طويلة الأمد متكن ال�شركة من فهم احتياجات العمالء وا�ستباقها وتلبيتها وتقدمي حلول ت�أمينية عالية اجلودة وتوفري م�ستويات
عالية من اخلدمات التي تلبي وتفوق توقعاتهم.

4 444استراتيجية الشركة
هدف �سالمة هو �أن حتتل مركزا رائدا كمزود ملنتجات الت�أمني التكافلي املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل تقدمي خدمات ذات جودة
عالية ب�أ�سعار تناف�سية .وتقدم ال�شركة عددا من املنتجات امل�صممة لتلبية احتياجات عمالئها من الأفراد وال�شركات كما هو مف�صل �أدناه:
 .1ت�أمني املركبات
 .2الت�أمني ال�صحي
 .3ت�أمني �ضد احلريق والت�أمني على املمتلكات
 .4الت�أمني البحري
 .5تامني احلوادث امل�س�ؤولية
 .6الت�أمني الهند�سي
كما تهدف ال�شركة �إلى ممار�سة �أن�شطة الت�أمني التكافلي والأن�شطة ذات ال�صلة مثل �إعادة الت�أمني والوكالة والتمثيل واملرا�سلة �أو و�ساطة الت�أمني ،وفقا ملبادئ النظام ال�سعودي
للت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والقواعد الأخرى املعمول بها.
وتعتزم ال�شركة اال�ستفادة من نقاط القوة التي ميتاز بها �أع�ضا�ؤها امل�ؤ�س�سون وما لديهم من املعرفة واخلربة والكفاءة الإدارية .وتنبع �أهداف �سالمة من تركيزها الأ�سا�سي على
ر�ضا العمالء والفعالية الت�شغيلية واملوظفني والربحية .وتهدف �سيا�سة ال�شركة �إلى:
 ا�ستهداف خمتلف �شرائح العمالء لت�صميم وتقدمي منتجات وخدمات متميزة وعالية اجلودة  /ال�سعر وم�صممة خ�صي�صا لتلبية احتياجات كل �شريحة.
 تزويد عمال ال�شركة بخدمات عالية اجلودة ومعاجلة املطالبات ب�أق�صى درجة ممكنة من الكفاءة وال�سرعة.
 �إقامة عالقات متميزة مع وتعزيز هذه العالقة واحلفاظ عليها من خالل وجود نظام رفيع امل�ستوى لإدارة عالقات العمالء ( )CRMواال�ستخدام الوا�سع النطاق
لتكنولوجيا املعلومات من �أجل بناء وتر�سيخ معايري عالية للخدمة .وينعك�س والء عمالئنا من خالل املعدالت العالية لالحتفاظ بالعمالء وتكرار تعامالتهم مع
ال�شركة.
 العمل والتن�سيق ب�صورة وثيقة مع �شركائنا يف قنوات التوزيع لفهم احتياجات العمالء املختلفة .ونعمل مع ه�ؤالء ال�شركاء لت�صميم حلول ت�أمني تتنا�سب مع متطلبات
عمالئنا من ال�شركات والأفراد.
وتوفر ال�شركة حلول الت�أمني للعمالء من ال�شركات والأفراد من خالل قنوات التوزيع التالية:
 فريق املبيعات املبا�شرة والو�سطاء :لتوفري حلول الت�أمني لعمالئنا الأفراد
 حتديد الو�سطاء وم�س�ؤويل احل�سابات املتفرغني :توفري احللول ال�شاملة لل�شركات
 قنوات التوزيع الأخرى :تو�سيع �شبكة نقاط البيع وا�ستك�شاف طرق جديدة للمبيعات مثل البيع عرب الإنرتنت.
وتهدف ال�شركة �إلى حتقيق م�ستوى عال من الربحية عن طريق اال�ستفادة املثلى من �أعمال االكتتاب و�إعادة الت�أمني واملطالبات وال�سعي لتحقيق زيادة كبرية يف �إجمايل الأق�ساط
خالل ال�سنوات القادمة .كما تهدف �سالمة لإدارة عملياتها الت�شغيلية مع الرتكيز الدائم على �ضبط تكاليفها والرتكيز ب�شكل �أ�سا�سي على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات كو�سيلة
ل�ضمان وجود نظام عمل فعال و�سريع اال�ستجابة.
من جهة �أخرى ،توفر ال�شركة فر�صا مت�ساوية ملوظفيها حتى يتمكنوا من ا�ستغالل �إمكاناتهم ب�أق�صى درجة ممكنة .كما توفر ملوظفيها خدمات رفيعة امل�ستوى يف جمال لتعليم
والتدريب مبا يف ذلك املهارات الفنية الإدارية والعالقات ال�شخ�صية ولديها خطة مركزة لزيادة ن�سبة ال�سعوديني العاملني لديها.

4 444كبار المساهمين في الشركة
حتى تاريخ 2014 /12/08م ،ف�إن امل�ساهم الوحيد الذي ميلك �أكرث من  ٪5هو ال�شركة العربية الإ�سالمية للت�أمني (�إياك) التي متلك  ٪30من �أ�سهم �شركة �سالمة.

جدول رقم ( :)2-4ن�سبة ملكية امل�ساهم الرئي�سي
امل�ساهم
ال�شركة العربية الإ�سالمية للت�أمني (�إياك)

عدد الأ�سهم

ن�سبة امللكية قبل االكتتاب العام

املبلغ (ريال)

3.000.000

%30.00

30.000.000

نبذة عن الشركة العربية اإلسالمية للتأمين (إياك)

ال�شركة العربية الإ�سالمية للت�أمني هي �شركة م�ساهمة عامة يقع مقرها الرئي�س يف دولة الإمارات العربية املتحدة وت�أ�س�ست عام 1979م يف دبي.
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة العربية الإ�سالمية للت�أمني  1.21مليار درهم ( 330مليون دوالر) وتقدم حلول التكافل و�إعادة التكافل املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية من خالل
� 6شركات تابعة لها لقاعدة وا�سعة من العمالء يف دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية وم�صر وال�سنغال واجلزائر والأردن.
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4 444لمحة تاريخية
 ت�أ�س�ست ال�شركة يف �أبريل 1979م
 بد�أت عملها يف �أغ�سط�س 1979م
 مت �إدراج �أ�سهمها يف �سوق دبي املايل يف � 17سبتمرب 2005م
متار�س ال�شركة العربية الإ�سالمية للت�أمني ن�شاط الت�أمني التكافلي يف �أربعة قطاعات رئي�سية هي :ال�سيارات وال�صحة والعائلة والت�أمني العام.

جدول رقم ( )3-4هيكل امللكية يف ال�شركة العربية الإ�سالمية للت�أمني «�أياك»:
النوع

البلد

ن�سبة امللكية

امل�ساهم
�شركة نور العني لإدارة املن�ش�آت

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

الإمارات العربية املتحدة

٪10.86

�شركة �أجياد خلدمات �إدارة املن�ش�آت

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

الإمارات العربية املتحدة

٪10.00

�شركة الوجناء القاب�ضة

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

الإمارات العربية املتحدة

٪6.00

�شركة جبل القلعة خلدمات ادارة املن�ش�آت

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

الإمارات العربية املتحدة

٪5.00

�شركة الفردو�س خلدمات �إدارة املن�ش�آت

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

الإمارات العربية املتحدة

٪5.00

�شركة عوايف القاب�ضة

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

الإمارات العربية املتحدة

٪5.00

�شركة حور العني للو�ساطة التجارية

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

الإمارات العربية املتحدة

٪5.00

�شركة �سارة القاب�ضة

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

الإمارات العربية املتحدة

٪5.00

-

-

٪48.14

اجلمهور

%100

املجموع
امل�صدر :ال�شركة

4 444الشركات التي تمتلك فيها سالمة حصص أو أسهم
لي�س لدى �سالمة �أي �شركات تابعة وبا�ستثناء �شركة جنم خلدمات الت�أمني كما هو مو�ضح �أدناه ،ف�إن �سالمة ال متلك �أي ح�ص�ص �أو �أ�سهم يف �شركات �أخرى.

جدول رقم ( :)4-4ن�سبة ملكية �سالمة يف �شركة جنم
ال�شركة
�شركة جنم خلدمات الت�أمني

البلد
ال�سعودية

ن�سبة امللكية
٪3.85

جنم خلدمات الت�أمني هي �شركة �سعودية خا�صة ذات م�س�ؤولية حمدودة يقع مقرها يف الريا�ض وتقدم خدمات الت�أمني العام عدا الت�أمني على احلياة من خالل  21فرعا يف
اململكة العربية ال�سعودية.

جدول رقم ( :)5-4هيكل امللكية يف �شركة جنم خلدمات الت�أمني:
النوع

البلد

ن�سبة امللكية

امل�ساهم
�شركة العاملية للت�أمني التعاوين

�شركة

ال�سعودية

%3.85

�شركة ال�صقر للت�أمني التعاوين

�شركة

ال�سعودية

%3.85

ال�شركة الأهلية للت�أمني التعاوين

�شركة

ال�سعودية

%3.85

�شركة الإمناء طوكيو مارين

�شركة

ال�سعودية

%3.85

�شركة �أليانز ال�سعودي الفرن�سي للت�أمني التعاوين

�شركة

ال�سعودية

%3.85

املجموعة املتحدة للت�أمني التعاوين

�شركة

ال�سعودية

%3.85

�شركة الراجحي للت�أمني التعاوين

�شركة

ال�سعودية

%3.85

�شركة �أمانة للت�أمني التعاوين

�شركة

ال�سعودية

%3.85

�شركة الت�أمني العربية التعاونية

�شركة

ال�سعودية

%3.85

�شركة الدرع العربي للت�أمني التعاوين

�شركة

ال�سعودية

%3.85

�شركة اك�سا للت�أمني التعاوين

�شركة

ال�سعودية

%3.85

�شركة بروج للت�أمني التعاوين

�شركة

ال�سعودية

%3.85

ال�شركة اخلليجية العامة للت�أمني التعاوين

�شركة

ال�سعودية

%3.85
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النوع

البلد

ن�سبة امللكية

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

�شركة

ال�سعودية

%3.85

�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين

�شركة

ال�سعودية

%3.85

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

�شركة

ال�سعودية

%3.85

ال�شركة العربية ال�سعودية للت�أمني التعاوين

�شركة

ال�سعودية

%3.85

ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين

�شركة

ال�سعودية

%3.85

ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين

�شركة

ال�سعودية

%3.85

�شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل

�شركة

ال�سعودية

%3.85

�شركة التعاونية للت�أمني

�شركة

ال�سعودية

%3.85

�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين

�شركة

ال�سعودية

%3.85

�شركة االحتاد التجاري للت�أمني التعاوين

�شركة

ال�سعودية

%3.85

ال�شركة املتحدة للت�أمني التعاوين

�شركة

ال�سعودية

%3.85

ال�شركة الوطنية للت�أمني

�شركة

ال�سعودية

%3.85

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

�شركة

ال�سعودية

%3.85

االجمايل

%100

4 4-44المنتجات والخدمات
يعترب هذا الق�سم ملخ�ص ًا لأنواع منتجات الت�أمني املتوفرة لدى ال�شركة ،وهو ال يت�ضمن جميع �شروط و�أحكام وثائق الت�أمني ذات ال�صلة ،كما قد يت�ضمن بنود ًا ال تتوافق كلي ًا مع
بنود هذه الوثائق ،وبالتايل ف�إنه ال يغني ب�أي حال من الأحوال عن ن�صو�ص الوثائق ،ولي�س له �أي قيمة تعاقدية �أو قانونية ،ففي حال وجود �أي فروقات �أو ت�ضارب بني م�ضمون هذا
املوجز وبني ن�صو�ص الوثائق امل�شار �إليها فتعتمد ن�صو�ص هذه الوثائق فقط.
4 444-44وثيقة تأمين خسارة األرباح الناتجة عن عطل اآلالت
تغطي هذه الوثيقة خ�سارة الأرباح الناجتة عن عطل �آالت امل�ؤمن له عن اخل�سائر املالية املحققة والناجتة عن توقف ن�شاط امل�ؤمن له نتيجة حادث تتعر�ض له �آلة م�شمولة بالتغطية
ويف الأماكن املحددة يف وثيقة الت�أمني .وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية من م�ؤ�س�سة النقد (خطاب رقم  IS/471تاريخ  1433/02/22هـ املوافق 2012/01/16م) لبيع
هذا املنتج.
4 444-44وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين
تنق�سم التغطية يف هذه الوثيقة �إلى ق�سمني:
القسم األول :األضرار المادية:

�أي خ�سارة �أو �ضرر مادي مفاجئ غري متوقع ،فيما خال الأ�سباب امل�ستثناة حتديد ًا ،ي�ؤدي �إلى �ضرورة الإ�صالح �أو اال�ستبدال ف�إن ال�شركة �ستعو�ض امل�ؤمن له عن هذه اخل�سارة �أو
ال�ضرر ،ب�أن تدفع نقد ًا �أو �أن ت�ستبدل �أو ت�صلح (وفق ًا خليارها) وذلك يف حدود مبلغ ال يتجاوز ما مت االتفاق عليه.
القسم الثانـي :المسؤولية تجاه الغير:

تعو�ض ال�شركة امل�ؤمن له فقط �ضمن حدود مبالغ هذه الوثيقة عن �أي مبالغ يرتتب عليه قانوني ًا �أداءها كتعوي�ضات عن:
 الإ�صابات اجل�سدية الطارئة �أو الأمرا�ض الطارئة للغري (�سواء مميتة كانت �أم ال).
 اخل�سارة �أو ال�ضرر الطارئ الذي ي�صيب ممتلكات الغري.
والتي تقع باالرتباط املبا�شر مع عملية ت�شييد �أو تركيب البنود امل�ؤمن عليها حتت الق�سم الأول والتي حتدث مبوقع العمل �أو يف جواره املبا�شر خالل مدة الت�أمني.
كما وتعو�ض ال�شركة امل�ؤمن له بالن�سبة ملطالبة ينطبق عليها مبد�أ التعوي�ض مبوجب ما ذكر �أعاله عما يلي:
 جميع تكاليف وم�صاريف املنازعات الق�ضائية التي يحكم بها ملدع على امل�ؤمن له.
 جميع التكاليف وامل�صاريف املتكبدة مبوافقة خطية من ال�شركة.
وي�شرتط دوم ًا �أال تتجاوز التزامات ال�شركة حتت الق�سم الثاين حد التعوي�ض املتفق عليها.
ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية من م�ؤ�س�سة النقد (خطاب رقم  IS/1039تاريخ 1428/12/24هـ املوافق 2008/01/02م) لبيع هذا املنتج.
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4 444-44وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب
يغطي هذا الت�أمني املخاطر املرتبطة بتجميع �أو تركيب الآالت كما يغطي فرتة اختبار الآالت وو�ضعها قيد الت�شغيل بامل�صنع .متنح الوثيقة تغطية �شاملة �ضد جميع الأخطار ما مل
يتم ا�ستثنائها ب�شكل حمدّد .كما ت�شمل التغطية الت�أمينية خماطر �إ�ضافية مثل وامل�صانع و�إن�شاءات احلديد وامل�س�ؤولية جتاه الغري.
القسم األول :األضرار المادية

تغطي الوثيقة خ�سارة �أو �ضرر غري متوقعني من �أي �سبب ،غري الأ�سباب امل�ستثناة حتديد ًا ،ي�ستدعيان �ضرورة الإ�صالح �أو اال�ستبدال و�ستعو�ض ال�شركة نقد ًا �أو �أن ت�ستبدل �أو
ت�صلح (وفق ًا خليارها) ال�ضرر يف حدود مبلغ ال يتجاوز ما هو متفق عليه يف هذه الوثيقة.
القسم الثانـي :المسؤولية تجاه الغير

تعو�ض ال�شركة امل�ؤمن له فقط �ضمن حدود مبالغ هذه الوثيقة عن �أي مبالغ يرتتب عليه قانوني ًا �أداءها كتعوي�ضات عن:
 الإ�صابات اجل�سدية الطارئة �أو الأمرا�ض الطارئة للغري (�سواء مميتة كانت �أم ال)
 اخل�سارة �أو ال�ضرر الطارئ الذي ي�صيب ممتلكات الغري
والتي تقع باالرتباط املبا�شر مع عملية ت�شييد �أو تركيب البنود امل�ؤمن عليها حتت الق�سم الأول والتي حتدث مبوقع العمل �أو يف جواره املبا�شر خالل مدة الت�أمني.
كما وتعو�ض ال�شركة امل�ؤمن له بالن�سبة ملطالبة ينطبق عليها مبد�أ التعوي�ض مبوجب ما ذكر �أعاله عما يلي:
 جميع تكاليف وم�صاريف املنازعات الق�ضائية التي يحكم بها ملدع على امل�ؤمن له
 جميع التكاليف وامل�صاريف املتكبدة مبوافقة خطية من ال�شركة
وي�شرتط دوم ًا �أال تتجاوز التزامات ال�شركة حتت الق�سم الثاين حد التعوي�ض املتفق عليها.
ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية من م�ؤ�س�سة النقد (خطاب رقم  IS/1039تاريخ 1428/12/24هـ املوافق 2008/01/02م) لبيع هذا املنتج.
4 444-44وثيقة تأمين األجهزة اإللكترونية
تغطي الوثيقة جميع ال�ضرر املادي املفاجئ وغري املتوقع الناجت عن الأجهزة الإلكرتونية وذلك بحالة تفكيكها للتنظيف �أو �إعادة التو�ضيب �أو النقل من موقعها �أو �إعادة الرتكيب
بعد بدء ت�شغيلها بنجاح .كما تغطي الوثيقة �أي�ض ًا و�سائل املعلومات اخلارجية وزيادة التكاليف وم�صاريف العمل.
األضرار المادية:

اخل�سارة وال�ضرر املادي املفاجئ ب�شكل ي�ستوجب الإ�صالح �أو اال�ستبدال.
الوسائط الخارجية للمعلومات:

ال�ضرر الالحق بالو�سائط اخلارجية للمعلومات املخزنة التي ميكن معاجلتها مبا�شر ًة يف �أنظمة املعلومات الإلكرتونية ،ب�شرط �أن تكون حمفوظة يف موقع ال�شركة.
زيادة تكلفة التشغيل:

ال�ضرر الناجت عن االنقطاع الكلي �أو اجلزئي لعمل �أجهزة معاجلة املعلومات الإلكرتونية املتفق عليها بني الطرفني �إ�ضاف ًة �إلى �أية م�صاريف �إ�ضافية يتم تكبدها ال�ستخدام �أجهزة
معاجلة املعلومات الإلكرتونية بديلة وغري م�شمولة بهذه الوثيقة مببلغ ال يتجاوز التعوي�ض اليومي املتفق عليه �أو جمموع مبلغ الت�أمني.
ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية من م�ؤ�س�سة النقد (خطاب رقم  IS/1039تاريخ 1428/12/24هـ املوافق 2008/01/02م) لبيع هذا املنتج.
4 444-44وثيقة تأمين عطب اآلالت
تغطي هذه الوثيقة اخل�سارة �أو ال�ضرر املادي الفجائي وغري املتوقع للآالت امل�ؤمنة مبوجبها والذي ي�ستوجب الإ�صالح �أو اال�ستبدال (ح�سب احلال) ب�سبب عيوب يف ال�صب �أو
املواد املعيبة �أو �أخطاء يف الت�صميم �أو الأخطاء امل�صنعية �أو اخلط�أ يف الرتكيب �أو الإ�صالح �أو الت�شغيل اخلاطئ �أو االفتقار �إلى املهارات �أو نق�ص املياه داخل ال�سخانات �أو االنفجار
الطبيعي �أو التمزق ب�سبب القوة الطاردة املركزية �أو ق�صور الدائرة الكهربائية �أو العوا�صف �أو �أية �أ�سباب �أخرى غري م�ستثناة حتديد ًا.
ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية من م�ؤ�س�سة النقد (خطاب رقم  IS/1039تاريخ 1428/12/24هـ املوافق 2008/01/02م) لبيع هذا املنتج.
4 444-44وثيقة تأمين تجهيزات ومعدات المقاولين
تُع ِّو�ض ال�شركة امل�ؤمن له عن اخل�سارة �أو ال�ضرر على جتهيزات ومعدات املقاولني ،ب�أن تدفع نقد ًا �أو ت�ستبدل �أو ت�صلح (ح�سب خيارها) ويف حدود مبلغ ال يتجاوز يف �أي �سنة
ت�أمني واحدة بالن�سبة لكل بند من البنود املحددة يف الوثيقة.
ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية من م�ؤ�س�سة النقد (خطاب رقم  IS/1039تاريخ 1428/12/24هـ املوافق 2008/01/02م) لبيع هذا املنتج.
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4 444-44وثيقة تأمين مخاطر النقل البري (جميع المخاطر)
يوفر هذا النوع من الت�أمني تغطية جميع خماطر النقل الربي (�شاحنات/عربات ال�سكك احلديدية) مبا فيها اخل�سائر الناجتة عن احلريق ال�صواعق وانهيار اجل�سور وانقالب
ال�شاحنات وارتطام ال�شاحنة وخروج ال�شاحنة عن م�سارها وعربات ال�سكك احلديدية و�أي حوادث �أخرى مماثلة.
يبد�أ �سريان الت�أمني اعتبار ًا من وقت مغادرة الب�ضاعة للم�ستودع و�/أو املخزن من املكان املحدد يف الوثيقة لبدء عملية النقل وي�ستمر طوال عملية النقل مبا يف ذلك فرتة �إعادة
ال�شحن �إن وجدت وت�ستمر حتى الت�سليم يف امل�ستودع النهائي يف وجهة الو�صول الأخرية املبينة بالوثيقة .فيما يتعلق بعمليات النقل بالقطارات �أو ال�شحنات فقط ،ت�ستمر التغطية
حتى نهاية فرتة الـ � 7أيام من و�صول عربة �س ّكة احلديد احلاملة للب�ضاعة �إلى وجهتها النهائية.
فيما يتعلق ب�أعمال النقل العابر الربي بعد مرور � 7أيام من و�صول املركبة لوجهتها النهائية يف املدينة املحددة يف الوثيقة �أيهما يحل �أو ًال.
ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية من م�ؤ�س�سة النقد (خطاب رقم  IS/2314تاريخ 1431/12/16هـ املوافق 2010/10/22م) لبيع هذا املنتج.
4 444-44وثيقة تأمين مخاطر النقل البري بالعبور (جميع المخاطر)
يوفر هذا النوع من الت�أمني تغطية جميع خماطر النقل الربي بالعبور (�شاحنات/عربات ال�سكك احلديدية) مبا فيها اخل�سائر املرتتبة عن ذلك با�ستثناء البنود املتفق عليها
بني الطرفني يف الوثيقة.
يبد�أ �سريان الت�أمني اعتبار ًا من وقت مغادرة الب�ضاعة للم�ستودع و�/أو املخزن من املكان املحدد يف الوثيقة لبدء عملية النقل وي�ستمر طوال عملية النقل مبا يف ذلك فرتة �إعادة
ال�شحن �إن وجدت وت�ستمر حتى الت�سليم يف امل�ستودع النهائي يف وجهة الو�صول الأخرية املبينة بالوثيقة .فيما يتعلق بعمليات النقل بالقطارات �أو ال�شحنات فقط ،ت�ستمر التغطية
حتى نهاية فرتة الـ � 7أيام من و�صول عربة �س ّكة احلديد احلاملة للب�ضاعة �إلى وجهتها النهائية.
فيما يتعلق ب�أعمال النقل العابر الربي بعد مرور � 7أيام من و�صول املركبة لوجهتها النهائية يف املدينة املحددة يف الوثيقة �أيهما يحل �أو ًال.
ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية من م�ؤ�س�سة النقد (خطاب رقم  IS/2314تاريخ 1431/12/16هـ املوافق 2010/10/22م) لبيع هذا املنتج.
4 444-44وثيقة تأمين مخاطر الناقل البحري (أخطار مح ّددة)
يوفر هذا النوع من الت�أمني تغطية مبالغ اخل�سائر عن ممتلكات الغري (الب�ضائع امل�شحونة) التي يتم مطالبة امل�ؤمن له بها �أو �أي �ضرر فعلي ينتج مبا�شرة عن املخاطر امل�شمولة
بالوثيقة وذلك �أثناء نقلها مبركبة يتولى امل�ؤمن له ت�شغيلها �ضمن النطاق اجلغرايف املحدد بالوثيقة كما ت�شمل الوثيقة التغطية �ض ّد احلريق وانهيار اجل�سور وانقالب او ارتطام
�أو خروج عن امل�سار و�أي حوادث �أخرى مماثلة.
ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية من م�ؤ�س�سة النقد (خطاب رقم  IS/2314تاريخ 1431/12/16هـ املوافق 2010/10/22م) لبيع هذا املنتج وذلك بعد ا�ستيفاء كافة
املالحظات التي �أدرجتها م�ؤ�س�سة النقد.
4 4-44-44وثيقة تأمين مخاطر الناقل البحري (جميع المخاطر)
يوفر هذا النوع من الت�أمني تغطية مبالغ اخل�سائر عن ممتلكات الغري (الب�ضائع امل�شحونة) التي يتم مطالبة امل�ؤمن له بها �أو �أي �ضرر فعلي ينتج مبا�شرة عن املخاطر امل�شمولة
بالوثيقة وذلك �أثناء نقلها مبركبة يتولى امل�ؤمن له ت�شغيلها �ضمن النطاق اجلغرايف املحدد بالوثيقة .يبد�أ �سريان الت�أمني اعتبار ًا من حتميل الب�ضاعة وينتهي عند التفريغ �أو بعد
� 24ساعة من و�صول املركبة �إلى وجهتها النهائية.
ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية من م�ؤ�س�سة النقد (خطاب رقم  IS/2314تاريخ 1431/12/16هـ املوافق 2010/10/22م) لبيع هذا املنتج.
4 4-44-44وثيقة تأمين بحري على هيكل السفن (جميع المخاطر)
ت�شمل التغطية يف هذا الت�أمني ج�سم ال�سفينة (ناقالت برتول ،قوارب ،ناقالت ب�ضائع العادية والب�ضائع ال�ضخمة ،وناقالت الغاز ،ال�سفن الناقلة للأ�شخا�ص ،اليخوت والزوارق
ال�صغرية) .كما ت�شمل التغطية ال�ضرر الذي يتعر�ض له بدن والآت ال�سفينة وامل�س�ؤولية جتاه الغري.
ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية من م�ؤ�س�سة النقد (خطاب رقم  IS/2314تاريخ 1431/12/16هـ املوافق 2010/10/22م) لبيع هذا املنتج.
4 4-44-44وثيقة تأمين خيانة األمانة
ت�شمل التغطية التعوي�ض على امل�ؤمن له وفق ًا لأ�سا�س الت�سوية ،عن �أي خ�سارة مبا�شرة للأموال و�/أو املمتلكات نتيجة التزوير �أو االختال�س ،ال�سرقة و�/أو التحويل االحتيايل التي
ارتكبها موظف ي�شمله الت�أمني ،منفرد ًا �أو بالتواط�ؤ مع �آخرين �شريطة �أن يكون ذلك الفعل:
 قد ارتكب �أثناء مدة �سريان هذه الوثيقة
 بعد تاريخ بدء العمل املذكور يف وثيقة الت�أمني
 يتعلق بالواجبات الوظيفية لهذا املوظف
خالل ت�أدية ذلك املوظف لوظيفته ب�شكل م�ستمر وغري منقطع.
ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية من م�ؤ�س�سة النقد (خطاب رقم  IS/1002تاريخ 1428/12/21هـ املوافق 2007/12/30م) لبيع هذا املنتج.

37

4 4-44-44وثيقة تأمين على النقد
ت�شمل التغطية فقدان الأموال املنقولة (الأموال �أثناء وجودها يف العهدة ال�شخ�صية للم�ؤمن له ).
التي تكون منقولة مبا�شرة من املقرات �إلى الأمكنة التي يتم فيها �إيداع الأموال ،والتي يتم نقلها با�ستخدام الطريقة املعتادة التي �صرح عنها امل�ؤمن له لل�شركة كو�سيلة متبعة
والتي على �أ�سا�سها وافقت ال�شركة على �إ�صدار هذه الوثيقة .و ال ت�شمل الأموال املنقولة على الأموال املوجودة باملقرات �أو يف حمل �إقامة خا�ص.
الأموال املوجودة يف غرفة حم�صنة �أو يف اخلزنة (حاوية مقاومة لل�سرقة والتي مت ت�صميمها ملقاومة احلريق والهجوم ب�أ�سلحة يدوية �أو �أدوات تعمل بالطاقة وقد �صممت
خ�صي�ص ًا لتخزين الأموال والأ�شياء القيمة).
ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية من م�ؤ�س�سة النقد (خطاب رقم  IS/1001تاريخ 1428/12/21هـ املوافق 2007/12/30م) لبيع هذا املنتج.
4 4-44-44وثيقة تأمين – ض ّد الحريق
تُع ّو�ض ال�شركة امل�ؤمن له مبوجب هذه الوثيقة يف حالة ما تعر�ضت �أي ملكية م�ؤمنة للتدمري �أو الأ�ضرار الناجتة مبا�شرة ب�سبب حريق ،برق �أو انفجار وذلك خالل مدة الت�أمني
املو�ضحة يف الوثيقة ،تدفع ال�شركة للم�ؤمن له قيمة املمتلكات يف وقت حدوث التدمري �أو قيمة ال�ضرر �أو تقوم ال�شركة ح�سب اختيارها ب�إ�صالح �أو �إعادة الو�ضع �إلى ما كان عليه
�أو ا�ستبدال تلك املمتلكات �أو �أي جزء منها �إلى حد املبلغ امل�ؤمن به لكل بند حمدد يف الوثيقة ومبا ال يتجاوز يف جمموعه �إجمايل مبلغ الت�أمني ح�سب ما هو وارد يف الوثيقة.
ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية من م�ؤ�س�سة النقد (خطاب رقم  IS/1004تاريخ 1428/12/21هـ املوافق 2007/12/30م) لبيع هذا املنتج.
تغطي هذه الوثيقة كل ما ي�صيب املمتلكات امل�ؤمن عليها �أو �أي جزء منها �أو �إذا دُمرت �أو ت�ضررت ماديا ب�شكل طارئ �أو مفاجئ ،على �أن تدفع ال�شركة �إلى امل�ؤمن له قيمة املمتلكات
بتاريخ وقوع خ�سارتها �أو قيمة ذلك ال�ضرر �أو �إ�صالح �أو ا�ستبدال هذه املمتلكات �أو �أي جزء منها وفق اختيارها.
4 4-44-44وثيقة التأمين الشامل للممتلكات
تغطي هذه الوثيقة كل ما ي�صيب املمتلكات امل�ؤمن عليها �أو �أي جزء منها �أو �إذا دُمرت �أو ت�ضررت ماديا ب�شكل طارئ �أو مفاجئ ،على �أن تدفع ال�شركة �إلى امل�ؤمن له قيمة املمتلكات
بتاريخ وقوع خ�سارتها �أو قيمة ذلك ال�ضرر �أو �إ�صالح �أو ا�ستبدال هذه املمتلكات �أو �أي جزء منها وفق اختيارها.
ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية من م�ؤ�س�سة النقد (خطاب رقم  IS/1004تاريخ 1428/12/21هـ املوافق 2007/12/30م) لبيع هذا املنتج.
4 4-44-44وثيقة تأمين المسؤولية العامة
تغطي هذه الوثيقة امل�س�ؤولية القانونية التي يكون امل�ؤمن له م�س�ؤول عن دفعها نظام ًا كتعوي�ضات للغري لت�سببه ب�أي �إ�صابة� /أو �إ�صابات ج�سدية عر�ضية للغري مبا يف ذلك الوفاة �أو
املر�ض �أو ال�ضرر وكذلك �أية خ�سائر �أو �أ�ضرار تلحق مبمتلكات الغري والتي تن�ش�أ يف �سياق ت�أدية امل�ؤمن له لعمله �أو مهنته �أو ن�شاطاته.
يوفر ت�أمني امل�س�ؤولية العامة تغطية �ضد امل�س�ؤوليات القانونية جتاه �أ�شخا�ص �آخرين ،واملتعلقة ب�أعمال �صاحب وثيقة الت�أمني التي تتم يف املقار املحددة يف جدول وثيقة الت�أمني.
ت�شمل التغطية يف هذه الوثيقة :امل�س�ؤولية القانونية عن الأ�ضرار ،وامل�صاريف ،والتكاليف التي حتملها �صاحب احلق فيما يتعلق بـ:
 الإ�صابة اجل�سدية التي يتعر�ض لها �أي �شخ�ص عن طريق اخلط�أ.
 ال�ضرر الذي تتعر�ض له املمتلكات عن طريق اخلط�أ
ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية من م�ؤ�س�سة النقد لبيع هذا املنتج مبوجب خطاب رقم 1428/12/21 IS/1003هـ (املوافق 2007/12/30م).
4 4-44-44وثيقة تأمين التعويض على العمال
ت�شمل التغطية تعر�ض �أي موظف يعمل لدى امل�ؤمن له ب�شكل مبا�شر لأي �إ�صابة عمل �أو وفاة جراء حادث �أو مر�ض ين�ش�أ عن �أو �أثناء قيامه بوظيفته لدى امل�ؤمن له.
�إذا �أ�صبح امل�ؤمن له م�س�ؤو ًال عن دفع تعوي�ض عن تلك الإ�صابات �أو الوفاة مبقت�ضى الأنظمة املرعية.
ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية من م�ؤ�س�سة النقد لبيع وت�سويق هذا املنتج مبوجب اخلطاب رقم .IS/10038
4 4-44-44وثيقة التأمين الصحي التعاوني
تُغطي هذه الوثيقة توفري الرعاية ال�صحية للم�ؤمن له مبوجب هذه الوثيقة وذلك من خالل �شبكة موفري اخلدمة املعينني من قِبل �شركة الت�أمني وب�شرط �أن تخ�ضع لتلك التغطية
الت�أمينية .وت�شمل �أي �شخ�ص يعمل لدى حامل الوثيقة ومدرج يف ال�سجالت الأخرية ومل يتعدى عمره ( )65عام ًا عند االن�ضمام �إلى التغطية الت�أمينية� ،إ�ضاف ًة �إلى زوجات الزوج
املدرجني يف �سجالت حامل الوثيقة املقيمني ب�صورة نظامية يف اململكة العربية ال�سعودية و�أطفال املوظف� ،أطفال الزوج �أو زوجاته �أو الأطفال الذين يعولهم ب�صورة قانونية
واملقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية واملدرجون يف �سجالت حامل الوثيقة.
4 4-44-44الوثيقة الموحدة للتأمين اإللزامي على المركبات
تلتزم ال�شركة يف حالة حدوث �ضرر مغطى مبوجب هذه الوثيقة �سوا ًء �أكان نا�شئ ًا عن ا�ستعمال املركبة �أو توقفها داخل �أرا�ضي اململكة العربية ال�سعودية بتعوي�ض الغري نقد ًا يف
حدود الأحكام وال�شروط الواردة يف هذه الوثيقة عن املبالغ جميعها التي يلزم امل�ؤمن له �أو ال�سائق بدفعها لقاء الأ�ضرار اجل�سدية التي تلحق بالغري داخل املركبة �أو خارجها و/
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�أو الأ�ضرار املادية خارج املركبة.
ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤقتة من م�ؤ�س�سة النقد لبيع هذا املنتج مبوجب اخلطاب رقم  361000020267تاريخ 1436/02/08هـ (املوافق  2014/11/30م) ملدة ( )3ثالثة
�أ�شهر متتد حتى تاريخ 1438/05/10هـ (املوافق 2015/02/28م).
4 4-44-44وثيقة التأمين الشامل على المركبات التجارية
ت�شمل التغطية يف هذه الوثيقة على ما يلي:
الضرر على المركبة المؤمنة:

تعو�ض ال�شركة امل�شرتك (امل�ؤمن له) عن اخل�سارة �أو ال�ضرر العر�ضي لأي مركبة مو�صوفة يف جدول الوثيقة وكذلك ملحقاتها الثابتة فيها وذلك يف الأحوال التالية:
 اال�صطدام العر�ضي �أو انقالب املركبة
 احلريق� ،أو اال�شتعال الذاتي �أو الناجت عن الربق
 ال�سرقة �أو ال�شروع يف ال�سرقة
 الإيذاء العمدي من الغري
المسؤولية تجاه الغير:

ت�شمل ال�ضرر املُغطى مبوجب هذه الوثيقة �سواء �أكان نا�شئ ًا عن ا�ستعمال املركبة �أو توقفها داخل �أرا�ضي اململكة العربية ال�سعودية بتعوي�ض الغري نقد ًا يف حدود الأحكام وال�شروط
الواردة يف هذه الوثيقة عن املبالغ جميعها التي يلزم امل�ؤمن له �أو ال�سائق بدفعها لقاء:
 الأ�ضرار اجل�سدية التي تلحق بالغري داخل املركبة �أو خارجها
 الأ�ضرار املادية خارج املركبة
التوسعات:

تغطي ال�شركة امل�ص ــاريــف الطـبـيــة باملعقولة فيما يتعلق بالإ�صابات اجل�سدية باحلدود التي تلحق بامل�ؤمن له �أو �سائقه �أو �أي راكب باملركبة بح�سب ما هو متفق عليه بالوثيقة.
ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤقتة من م�ؤ�س�سة النقد لبيع هذا املنتج مبوجب اخلطاب رقم  361000020267تاريخ 1436/02/08هـ (املوافق  2014/11/30م ) ملدة ( )3ثالثة
�أ�شهر متتد حتى تاريخ 1438/05/10هـ (املوافق 2015/02/28م).
4 4-44-44وثيقة تأمين الحمولة البحرية
توفر هذه الوثيقة تغطية وا�سعة عن اخل�سائر والأ�ضرار التي ت�صيب الب�ضائع �أثناء نقلها بحر ًا� .إن �أ�س�س التغطية �سوف تكون وفق ال�شروط الدولية املعتمدة يف الأ�سواق العاملية
بهذا اخل�صو�ص.
مل حت�صل ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد التي ما زال لديها بع�ض املالحظات التي �ض ّمنتها يف خطابها رقم  IS/2314تاريخ 1431/12/16هـ (املوافق 2010/10/22م)
ومل يتم ا�ستيفائها من ال�شركة.

4 4-44إعادة التأمين
هي عملية � /صفقة يوافق فيها معيد الت�أمني على تغطية جزء من املخاطر امل�ؤمن عليها �أو املقبولة �أ�صال من قبل �شركة الت�أمني (امل� ِّؤمن) .وهو مطلب �ضروري من �أجل حتقيق
اال�ستقرار لنتائج العمليات املكتتبة لدى ال�شركة واحلد من التقلبات وتعمل بالتايل ك�أداة فعالة للنمو .وهي توفر �أي�ضا املرونة يف حجم و�أنواع املخاطر وحجم الأعمال التي ت�ستطيع
ال�شركة اال�ضطالع بها بال�شكل املعقول.
ومن �أجل �إدارة �أف�ضل لر�أ�س املال واحلد من التعر�ض للمخاطر امل�ؤمن عليها ،فقد اعتمدت ال�شركة ا�سرتاتيجية موثقة ووا�ضحة لإعادة الت�أمني تت�ألف من �إجراءات ونظم
و�ضوابط منا�سبة للعمليات نقل املخاطر وتتما�شى مع القواعد والأ�س�س التنظيمية املعمول بها.
وبالإ�ضافة �إلى جمموعة قوية وموثوقة من معيدي الت�أمني املعتمدين ،تقود �سوي�س ري �أعمال الت�أمني على املركبات والت�أمني العام لدى ال�شركة بينما تدير هانوفر ري ق�سم
الت�أمني الطبي .وجميع معيدي ت�أمني امل�شاركة يف برنامج �إعادة الت�أمني لدى ال�شركة ملتزمون باللوائح ذات العالقة بقطاع الت�أمني ولديهم ت�صنيف ائتماين من املرتبة � BBBأو
�أعلى من �ستاندرد �آند بورز.
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يو�ضح اجلدول التايل �شركات �إعادة الت�أمني التي تتعامل معها ال�شركة �ضمن اتفاقيات �إعادة الت�أمني الن�سبي وغري الن�سبي:

جدول رقم ( )6-4معيدي الت�أمني لل�شركة
الدولة

اجلهة مانحة الت�صنيف االئتماين

الو�ضع والت�صنيف االئتماين

ا�سم معيد الت�أمني
�سوي�س ري ()Swiss Re

�سوي�سرا

�إيه �إم ب�ست

+A

�سعودي ري ()Saudi Re

ال�سعودية

�إ�س �آند بي

+BBB

�إ�س �سي �أو �آر ()SCOR

فرن�سا

�إ�س �آند بي

+A

هنوفر ري ()Hannover Re

البحرين

�إيه �إم ب�ست

+A

االمارات العربية املتحدة

�إ�س �آند بي

BBB

البحرين

�إيه �إم ب�ست

-A

االمارات العربية املتحدة

�إيه �إم ب�ست

-A

تر�ست ري ()TRUST Re

البحرين

�إيه �إم ب�ست

-A

جرنال �آي ()GENERALI

االمارات العربية املتحدة

�إ�س �آند بي

-AA

برمودا

�إ�س �آند بي

+A

االمارات العربية املتحدة

�إ�س �آند بي

-A

تكافل ري ()Takaful Re
�إيه �سي �آر – البحرين ()ACR Bahrain
جولف ري ()Gulf Re

اك�سي�س ري ()Axis Re
جي �آي �سي ()GIC
امل�صدر :ال�شركة

المخصصات الفنية
احتياطي األقساط غير المكتسبة:

ت�ضع ال�شركة يف نهاية الفرتة احتياطيا بناء على الن�سبة من الأق�ساط املكتتبة التي تخ�ص الفرتة غري املنتهية من الغطاء الت�أميني بعد نهاية الفرتة ومل يتم “اكت�سابها” بعد
يف الفرتة احلالية.
احتياطيات المطالبات المستحقة:

ت�ضع ال�شركة يف نهاية الفرتة احتياطيا لتغطية اخل�سائر التي تكبدتها �شركة الت�أمني ومل يتم ت�سويتها بالكامل يف نهاية الفرتة .وهذه االحتياطيات م�ساوية للمبلغ املطالب به من
قبل امل� ِّؤمن عليهم.
احتياطيات مطالبات (:)IBNR

هو االحتياطي الذي ت�ضعه ال�شركة يف نهاية الفرتة لتغطية املطلوبات القائمة املتعلقة باملطالبات التي يحتمل �أن تتكبدها ال�شركة ولكن مل تقيدها /تثبتها بعد.
احتياطيات ( :) IBNER

هو االحتياطي الذي ت�ضعه ال�شركة يف نهاية الفرتة فيما يتعلق التغريات امل�ستقبلية املتوقعة يف التقديرات احلالية للمطالبات القائمة التي مل يتم ت�سويتها بعد.
احتياطي نقص األقساط:

هو االحتياطي الذي ت�ضعه ال�شركة يف نهاية الفرتة لتوفري احتياطيات �إ�ضافية لتغطية خ�سائر االكتتاب يف حال كانت املطالبات الفعلية ت�شري �إلى �أن وثائق الت�أمني كانت متدنية
ال�سعر.
احتياطي مخاطر الكوارث:

هو االحتياطي الذي ت�ضعه ال�شركة يف نهاية الفرتة فيما يتعلق ب�أي حدث كارثي غري متوقع يطوي على خ�سائر كثرية يف نف�س الوقت.
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الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمتها5.5
الهيكل التنظيمي5 555

 الهيكل التنظيمي:)1-5( جدول رقم

5 555أعضاء مجلس اإلدارة والسكرتير
يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة يتكون من (� )7سبعة �أع�ضاء يتم تعيينهم من قبل اجلمعية العامة العادية .ولدى املجل�س عدة جلان فرعية وهي :اللجنة التنفيذية ،جلنة
املراجعة ،جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،وجلنة اال�ستثمار واللجنة ال�شرعية .وتقوم هذه اللجان مب�ساندة جمل�س الإدارة يف متابعة ومراجعة ن�شاطات ال�شركة وتزويد �إدارة ال�شركة
بالإر�شاد والتوجيه الالزم .تتمثل امل�س�ؤولية الرئي�سة ملجل�س الإدارة يف �ضمان ا�ستمرار جناح ال�شركة على املدى البعيد ،ويت�ضمن ذلك:
 مراجعة وتوجيه ا�سرتاتيجية ال�شركة و�سيا�سات �إدارة املخاطر والتخطيط املايل وامليزانيات ال�سنوية وخطط العمل التي تو�صي بها �إدارة ال�شركة
 و�ضع �أهداف الأداء العام لل�شركة
 الإ�شراف على نفقات ر�أ�س املال الرئي�سة
 مراجعة قرارات جلنة املكاف�آت املتعلقة بالإدارة العليا لل�شركة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
 مراقبة و�إدارة حاالت تعار�ض امل�صالح املحتملة لدى �أع�ضاء الإدارة العليا و�أع�ضاء املجل�س وامل�ساهمني
 �ضمان كفاية وفعالية الأنظمة الداخلية املحا�سبية و�إعداد التقارير املالية لل�شركة ،مبا يف ذلك م�ساندة �أق�سام التدقيق /املراجعة امل�ستقلة و�ضمان وجود وتطبيق
�أنظمة رقابية منا�سبة ،وخ�صو�ص ًا �أنظمة مراقبة املخاطر ،والإجراءات املالية والإلتزام بالأنظمة والقواعد ذات ال�صلة
 مراقبة مدة فعالية �سيا�سات حوكمة ال�شركة
 الإ�شراف على عملية الإف�صاح لل�شركة.

جدول رقم (� :)2-5أع�ضاء جمل�س الإدارة
م

التمثيل/
ا�سم امل َمثل

مبا�شر

غري مبا�شر

1

د� .صالح جميل مالئكة

الرئي�س

ال�سعودية

57

غري تنفيذي/
غري م�سقل

2013/06/01م

-

200.000

-

2

را�شد عبداهلل ال�سويكت

ع�ضو

ال�سعودية

56

غري تنفيذي/
م�سقل

2013/06/01م

-

200.000

-

3

ح�سني ح�سن بياري

ع�ضو

ال�سعودية

56

غري تنفيذي/
م�سقل

2013/06/01م

-

200.000

-

4

عبدالعزيز عبداللطيف جزار

ع�ضو

ال�سعودية

64

غري تنفيذي/
م�سقل

2013/06/01م

1.000

-

5

طارق عبداهلل القرعاوي

ع�ضو

ال�سعودية

45

غري تنفيذي /
م�ستقل

2013/06/01م

-

1.000

-

***

ع�ضو

ال�سعودية

54

غري تنفيذي /
م�ستقل

-

-

-

-

***

ع�ضو

الإمارات

59

غري تنفيذي /
م�ستقل

-

-

-

-

6
7

اال�سم

ل�ؤي حمزة ب�صراوي
مروان �أحمد الغرير

املن�صب

اجلن�سية

العمر

�صفة الع�ضوية

تاريخ الع�ضوية

الأ�سهم اململوكة

امل�صدر :ال�شركة
*عني عبد الر�ؤوف �سليمان باناجه ع�ضو يف املجل�س بتاريخ 2013/06/01م وقدم ا�ستقالته بتاريخ 2013/08/19م.
** عني في�صل م�صطفى الكردي ع�ضو يف املجل�س بتاريخ 2013/06/01م وقدم ا�ستقالته بتاريخ 2014/09/08م
***ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم ( )36100051772وتاريخ 1436/04/07هـ (املوافق 2015/01/27م) ،بتعيني كل من ال�سادة /مروان �أحمد الغرير و ل�ؤي حمزة ب�صراوي ،ومت
االعالن عن ذلك على موقع تداول وقد �صدر قرار املجل�س بالتمرير رقم ت م  1/2015بتاريخ 1436/04/07هـ (املوافق 2015/01/27م) بتعيينهم .هذا وال تعد موافقة املجل�س نهائية و�سيتم عر�ض هذه التعيينات
خالل �أول اجتماع للجمعية العامة لإقرارها مبهلة �أق�صاها 2015/06/30م.
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فيما يلي نبذة خمت�صرة عن خربات كل ع�ضو يف جمل�س الإدارة و�سكرتريه وم�ؤهالت كل منهم ومنا�صبه احلالية وال�سابقة:

جدول رقم ( :)3-5ال�سري الذاتية
نبذة مختصرة عن أعضاء مجلس اإلدارة الحالي
1

2

الدكتور �صالح جميل �صالح مالئكة

اال�سم
العمر

57

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

رئي�س جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2013/06/01م

•دكتوراه يف �إدارة الأعمال (ا�ستثمار ومتويل) من جامعة والية مت�شغان  -الواليات املتحدة الأمريكية  1990م
امل�ؤهالت العلمية
•ماج�ستري �إدارة �أعمال من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  1984م
•بكالوريو�س هند�سة مدنية من جامعة البرتول واملعادن  1981م
•� ً
أ�ستاذا م�ساعدً ا يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
اخلربات العملية
•�شغل من�صب الرئي�س التنفيذي لكل من ال�شركات التالية:
•�شركة الربكة لال�ستثمار والتنمية �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع اخلدمات املالية (من 1995م �إلى 2003م)
•�شركة التوفيق لل�صناديق اال�ستثمارية �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع اخلدمات املالية (من 1992م �إلى 2003م)
•بنك الأمني (البحرين) �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اخلدمات املالية (من 1992م �إلى 2003م)
الع�ضوية يف جمال�س الإدارات �شغل الدكتور مالئكة ع�ضو يف جمال�س الإدارات لكل من ال�شركات التالية:
•�شركة ت�أجري الآالت و جتارة العقار و ال�سيارات �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�سيارات واملعدات والعقار ( من 2010م وحتى تاريخه)
•�شركة االول للخدمات املالية �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اخلدمات املالية (من  2007م وحتى تاريخه )
•�شركة كلية جدة العاملية �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع التعليم (من 2011م وحتى تاريخه )
•�شركة تربيد املناطق �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف القطاع ال�صناعي (من  2009م وحتى تاريخه )
•�شركة ري�سان العربية للتطوير العقاري �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع تطوير املناطق الع�شوائية (من 2011م وحتى تاريخه )
الأ�ستاذ را�شد بن عبداهلل ال�سويكت
اال�سم
العمر

56

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2013/06/01م

•بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة وارنر با�سيفيك – والية بورتالند – الواليات املتحدة الأمريكية 1981م
امل�ؤهالت العلمية
•ماج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة امللك فهد للبرتول 2004م
•مدير عام م�ؤ�س�سة عبداهلل ال�سويكت للتجارة و املقاوالت وهي م�ؤ�س�سة فردية (من عام  1981وحتى تاريخه) .عمل يف �إدارة امل�ؤ�س�سة و
اخلربات العملية
اال�شرف العام عليها .تعمل امل�ؤ�س�سة يف ا�سترياد و بيع املواد ال�صناعية لقطاع النفط و �صيانتها
الع�ضوية يف جمال�س الإدارات �شغل ع�ضوية يف جمل�س �إدارة كل من ال�شركات التالية:
• �شركة ت�أجري الآالت وجتارة العقار و ال�سيارات �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�سيارات واملعدات والعقار (من  2010م وحتى تاريخه)
•�شركة االول للخدمات املالية �شركة م�ساهمة مقفلة القانوين تعمل يف قطاع اخلدمات املالية (من 2007م وحتى تاريخه)
•�شركة ري�سان العربية للتطوير العقاري �شركة م�ساهمة مقفلة القانوين تعمل يف قطاع تطوير املناطق الع�شوائية (من 2011م وحتى تاريخه)
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3

الأ�ستاذ ح�سني ح�سن بياري

اال�سم
العمر

56

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2013/06/01م

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س هند�سة تخطيط املدن من كلية ت�صاميم البيئة جامعة امللك فهد للبرتول عام  1985م تخ�ص�ص تخطيط مدن

اخلربات العملية

•مدير م�شاريع يف �شركة عبداللطيف جميل لال�ستثمارات العقارية املحدودة �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع التطوير العقاري
(من 1993م �إلى 1996م)
•نائب مدير عام يف جمموعة ال�شريف للتجارة واملقاوالت �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع الكهرباء (توليد – توزيع  -نقل)
وامل�شاريع املقاوالت العامة وجمال اال�ستثمار والتطوير العقاري واملجاالت ال�صناعية الأخرى (من 1990م �إلى 2002م)
•مهند�س تخطيط يف وزارة املوا�صالت (وكالة الوزارة ل�شئون النقل) (من 1984م �إلى 1990م) .ومن �أهم امل�س�ؤوليات التي �أنيطت به يف
وزارة النقل ،مراجعة الهيكل التنظيمي لوكالة وزارة املوا�صالت ل�شئون النقل ،مراجعة ال�سيا�سة العامة وت�شريع انظمة النقل الربي والبحري
بالتعاون مع الإدارة البحرية والإدارة العامة للنقل
•ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة الروي�س العاملية �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع التطوير العقاري (من  2009وحتى تاريخه)
•ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة ري�سان العربية للتطوير العقاري �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع تطوير املناطق الع�شوائية (من 2011م
وحتى تاريخه)
الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف جزار

الع�ضوية يف جمال�س الإدارات

اال�سم

4
العمر

64

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2013/06/01م

امل�ؤهالت العلمية
اخلربات العملية

الع�ضوية يف جمال�س الإدارات

44

•بكالوريو�س يف احلا�سب الآيل وهند�سة االت�صاالت من جامعة �إ�سك�س اململكة املتحدة عام 1975م
•ماج�ستري يف علوم �أنظمة الهند�سة من جامعة البرتول واملعادن يف الظهران عام 1980م
•دكتوراه يف علوم الكمبيوتر من جامعة �ساوث كاليفورنيا يف الواليات املتحدة الأمريكية عام 1988م
•ال�شريك التنفيذي و الرئي�س التنفيذي ل�شركة امللز املالية �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اال�ست�شارات املالية و�إدارة ال�صناديق (من
2009م وحتى تاريخه)
•الرئي�س التنفيذي ل�شركة هند�سة النظم الدولية املحدودة (� )ISEشركة ذات م�س�ؤولية حمدودةز قامت ال�شركة �آنذاك بت�شكيل �شراكة مع
�شركة بوينغ التي تعمل يف قطاع تقنية املعلومات (من عام  1993م �إلى 2002م)
•�ضابط يف ال�سالح اجلوي امللكي ال�سعودي برتبة عقيد مهند�س (من 1976م �إلى  1993م)
•رئي�س اللجنة املنظمة ملنتدى الريا�ض االقت�صادي (من  2002م �إلى 2006م)
•ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية للخدمات ال�صناعية («�سي�سكو») �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع امل�شاريع اال�ستثمارية يف املوانئ
والطاقة (من  2014م وحتى تاريخه )
•ع�ضو جمل�س �إدارة امللز املالية �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اال�ست�شارات املالية و�إدارة ال�صناديق (من 2009م وحتى تاريخه )
•الع�ضو املنتدب لل�شركة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق (� )SRPCشركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع الطباعة والن�شر (من 1993م وحتى
تاريخه)
•ع�ضو يف جمل�س �إدارة غرفة الريا�ض للتجارة وال�صناعة يف دورتها ال  13تخت�ص بدعم التجار ال�صناعيني (من  2000م �إلى 2004م)
•ع�ضو يف جمل�س �إدارة جمل�س �أمناء �صندوق املئوية وهو م�ؤ�س�سة م�ستقلة غري ربحية تُعنى بتمويل م�شاريع دعم ال�شباب (من  2009م وحتى
تاريخه)
•ع�ضو جمل�س �إدارة هيئة مدن االقت�صادية لربنامج تطوير التجمعات ال�صناعية وهي هيئة حكومية تعمل على تطوير بع�ض القطاعات
�صناعية امل�ستهدفة (من 2008م وحتى تاريخه)

5

6

الأ�ستاذ طارق عبد اهلل حمد القرعاوي

اال�سم
العمر

45

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2013/06/01م

•بكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة امللك �سعود عام 1996م
امل�ؤهالت العلمية
•ماج�ستري يف املحا�سبة من جامعة جورج وا�شنطن عام 2002م
•املدير الإقليمي للخدمات امل�صرفية لل�شركات باملنطقة الو�سطى يف بنك البالد �شركة م�ساهمة عامة يعمل يف قطاع اخلدمات امل�صرفية
اخلربات العملية
واملالية (من 2008م �إلى 2010م)
•املالك والرئي�س التنفيذي ملكتب �إ�ضفاء لال�ست�شارات املالية والإدارية وهو مكتب لال�ست�شارات الإدارية واملالية لغري الأوراق املالية (من
2010م وحتى تاريخه)
•ع�ضو يف اجلمعية الأمريكية للمحا�سبني الإداريني (( )IMAمن 2001م وحتى تاريخه)
•حما�سب �إداري معتمد (( )CMAمن 2009م وحتى تاريخه)
•مدير مايل معتمد (( )CFMمن 2009م وحتى تاريخه)
الع�ضوية يف جمال�س الإدارات �شريك وع�ضو يف اجلمعية العمومية مل�ؤ�س�سة اليمامة ال�صحفية م�ؤ�س�سة �إعالمية تعمل يف قطاع ال�صحافة والن�شر (�صحيفة الريا�ض وجملة
اليمامة) (من 2006م وحتى تاريخه )
ل�ؤي حمزة ب�صراوي
اال�سم
54

العمر
اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

مر�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

•ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد لتعيني ال�سيد ل�ؤي حمزة ب�صراوي مبوجب اخلطاب رقم ( )36100051772وتاريخ
1436/04/07هـ (املوافق 2015/01/27م) ،و�سيتم عر�ض هذا التعيني خالل �أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره مبهلة �أق�صاها
2015/06/30م
بكالوريو�س يف الآداب من جامعة امللك عبدالعزيز عام 1987م

امل�ؤهالت العلمية

•املدير العام التنفيذي ل�شركة املدينة املنورة للنقل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع النقل (من 2007م �إلى 2009م)
اخلربات العملية
•املدير العام التنفيذي لل�شركة العربية للنقل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع النقل (من 2007م �إلى 2009م)
•املدير العام التنفيذي مل�ؤ�س�سة حافل للنقل وهي م�ؤ�س�سة فردية ،تعمل يف جمال نقل احلجاج واملعتمرين وخدمات النقل املدر�سي (من
2009م �إلى 2012م)
•نائب الرئي�س التنفيذي يف �شركة جمموعة الفردو�س �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع خدمات ال�سياحة الدينية وخدمات
املعتمرين (من 2012م وحتى تاريخه)
الع�ضوية يف جمال�س الإدارات لي�س لديه ع�ضوية يف جمل�س �إدارة بتاريخ �سابق لهذه الن�شرة
7

مروان �أحمد الغرير

اال�سم
العمر
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اجلن�سية

اماراتي

املن�صب احلايل

مر�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني
امل�ؤهالت العلمية
اخلربات العملية
الع�ضوية يف جمال�س الإدارات

•ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد لتعيني ال�سيد مروان �أحمد الغرير مبوجب اخلطاب رقم ( )36100051772وتاريخ
1436/04/07هـ (املوافق 2015/01/27م) ،و�سيتم عر�ض هذا التعيني خالل �أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره مبهلة �أق�صاها
2015/06/30م
•بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة والية �سان دييغو يف الواليات املتحدة الأمريكية عام 1982م
ال يوجد خربات عملية ،حيث انه مل يعمل ب�أي من�صب �إداري
•رئي�س جمل�س �إدارة مدار�س دبي الوطنية  -مدار�س خا�صة جتارية  -تعمل يف قطاع اال�ستثمار يف قطاع التعليم (من 1988م وحتى تاريخه)
•رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �سيماكان لال�ستثمار � -شركة ذات م�س�ؤلية حمدودة  -تعمل يف قطاع اال�ستثمارات (من 2004م وحتى تاريخه)
•رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �إينو كات �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف القطاع التجاري (من 2004م وحتى تاريخه)
•رئي�س جمل�س �إدارة �شركة فنان لال�ستثمار �شركة ذات م�س�ؤلية حمدودة تعمل يف قطاع اال�ستثمارات (من 2005م وحتى تاريخه)
•رئي�س جمل�س �إدارة بنك يف �سي لال�ستثمار �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اال�ستثمارات (من 2005م وحتى تاريخه)

45

جدول رقم (:)4-5نبذة خمت�صرة عن �سكرتري جمل�س الإدارة
نبذة مختصرة عن أعضاء سكرتير مجلس اإلدارة
1

ح�سن �أحمد �شبيلي

اال�سم
العمر
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اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

�سكرتري جمل�س الإدارة و مدير االلتزام وال�شئون القانونية

تاريخ التعيني

2013/07/21م

امل�ؤهالت 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�شار قانوين مبكتب عبداهلل ال�سماري للمحاماة (من 2004م �إلى 2007م)
•مدير �إدارة االلتزام ب�شركة االحتاد التجاري للت�أمني وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2010م �إلى 2010م)
•مدير �إدارة االلتزام وال�ش�ؤون القانونية ب�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من  2010م �إلى
2012م)
•مدير �إدارة االلتزام وال�ش�ؤون القانونية ب�شركة الإمناء طوكيو مارين للت�أمني �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2012م �إلى
2013م)
•مدير �إدارة االلتزام وال�ش�ؤون القانونية ب�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2013م وحتى
تاريخه)

الع�ضوية يف جمال�س
الإدارات

لي�س ل�سكرتري جمل�س الإدارة ع�ضوية يف جمل�س �إدارة بتاريخ �سابق لهذه الن�شرة.

جدول رقم ( :)5-5نبذة خمت�صرة عن كبار التنفيذيني
نبذة مختصرة عن كبار التنفيذيين
1

46

م�شعل �إبراهيم ال�شايع

اال�سم
العمر
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اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

الرئي�س التنفيذي

تاريخ التعيني

2013/08/25م

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س يف االقت�صاد والعلوم الإدارية من جامعة الإمام حممد بن �سعود عام 2001
•�شهادة �أ�سا�سيات الت�أمني بالإ�ضافة �إلى العديد من الدورات يف االكتتاب والإدارة والتطوير واللغة الإجنليزية و�إدارة امل�شاريع وبطاقة الأداء
املتوازن

اخلربات العملية

•م�سئول اكتتاب �أعلى يف �شركة التعاونية للت�أمني �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2001م �إلى 2007م)
•مدير ح�سابات كبار العمالء يف �شركة مالذ للت�أمني و�إعادة الت�أمني �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2007م �إلى 2009م)
•مدير املنطقة الو�سطى ب�شركة مالذ للت�أمني و�إعادة الت�أمني �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2009م �إلى 2011م)
•نائب الرئي�س التنفيذي للت�سويق واملبيعات يف ال�شركة الأهلية للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2011م �إلى
2012م)
•رئي�س املبيعات ب�شركة الراجحي للت�أمني التعاوين – تكافل الراجحي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2012م �إلى
2013م)
•الرئي�س التنفيذي ب�شركة �سالمة للت�أمني �سالمة للت�أمني التعاوين (من 2013م وحتى تاريخه)

2

عمار �أحمد غراب

اال�سم
العمر
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اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

مدير عام ت�أمني ال�سيارات

تاريخ التعيني

� 25سبتمرب 1999م

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة يف العام الدرا�سي 1997م1998/م
• دبلوم يف الت�أمني من معهد البحرين للدرا�سات امل�صرفية واملالية ( )BIBFيف العام 2002م الذي ميتلك ع�ضوي ًة درا�سية فيه
•تلقي العديد من الدورات يف جماالت الإدارة واللغة الإجنليزية واملحا�سبة
�شغل ال�سيد /عمار �أحمد غراب عدة منا�صب يف ال�شركة وفق ًا ملا يلي:

اخلربات العملية

3

•�أخ�صائي ت�أمني (من 1999م �إلى 2001م)
•مدير تعوي�ضات ال�سيارات ( 2001م �إلى 2003م)
•رئي�س العمليات املكلف (من 2003م �إلى 2011م)
•مدير عام ت�أمني ال�سيارات (من 2012م وحتى تاريخه)
خالد عبدالعزيز الفقي

اال�سم
العمر
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اجلن�سية

م�صري

املن�صب احلايل

رئي�س املبيعات

تاريخ التعيني

2012/07/15

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س يف التجارة من جامعة الإ�سكندرية مب�صر عام 1992م

اخلربات العملية

تدرج يف جمال املبيعات ملدة تزيد عن  15عام ًا كما يلي:
ً
ً
•م�سئول مبيعات ب�شركة االعتماد والتجارة للت�أمني (�سابقا) حاليا ال�شركة اخلليجية للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع
الت�أمني (من1994م �إلى 1996م)
•مدير مبيعات بال�شركة اخلليجية العامة للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 1997م �إلى 2003م)
•مدير ت�سويق بال�شركة اخلليجية العامة للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2003م �إلى 2006م)
•رئي�س املبيعات والت�سويق بال�شركة اخلليجية العامة للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من � 2007إلى 2009م)
•رئي�س املبيعات والت�سويق يف ال�شركة اخلليجية العامة للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2010م �إلى
2012م)
•رئي�س املبيعات ب�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2012م – وحتى تاريخه)
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اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

مدير ال�ش�ؤون الإدارية واملوارد الب�شرية

تاريخ التعيني

2010 /04/ 24م

امل�ؤهالت العلمية

•�شهادة الثانوية عام 1992م.
•يدر�س حالي ًا �إدارة الأعمال بجامعة امللك في�صل
•در�س خم�س �سنوات بجامعة �أم القرى يف تخ�ص�صي اللغة العربية واللغة الإجنليزية من 1993م �إلى 1997م.
•تلقى العديد من الدورات يف جماالت الإدارة واملوارد الب�شرية والتطوير والعالقات والتخطيط والت�سويق والهند�سة ال�صوتية والو�ساطة
املالية.
عمل يف جمال الإدارة واملوارد الب�شرية ملدة تزيد عن  13عام ًا كما يلي:

اخلربات العملية

5

48

عا�شور �أحمد الزهراين

•م�سئول ت�صدير ب�شركة هاباق لويد للخدمات البحرية العاملية �شركة �أملانية عاملية خا�صة تعمل يف قطاع النقل و ال�شحن (من 1998م �إلى
2001م)
•مدير عام م�ؤ�س�سة لآلئ احلجاز للإنتاج الإعالمي م�ؤ�س�سة فردية تعمل يف قطاع الإنتاج و الإعالم (من 2001م �إلى 2007م).
•م�ست�شار موارد ب�شرية ومدير توظيف مبكتب �أف�ضل املمار�سات لال�ست�شارات الإدارية والت�سويقية مكتب ا�ست�شاري يعمل يف قطاع اال�ست�شارات
االدارية و الت�سويقية (متكني �سابق ًا) (من 2007م �إلى 2008م)
•نائب املدير التنفيذي مبكتب �أف�ضل املمار�سات لال�ست�شارات الإدارية والت�سويقية مكتب ا�ست�شاري يعمل يف قطاع اال�ست�شارات االدارية و
الت�سويقية (متكني �سابق ًا) ( 2008م – 2009م)
•املدير امل�ساعد لل�شئون الإدارية واملوارد الب�شرية ب�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من  2010م
�إلى 2012م).
•مدير ال�شئون الإدارية واملوارد الب�شرية املكلف ب�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2012م
�إلى 2013م)
•مدير ال�شئون الإدارية واملوارد الب�شرية ب�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني ( 2013م وحتى تاريخه)
عبا�س علي �أكرب

اال�سم
العمر
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اجلن�سية

باك�ستاين

املن�صب احلايل

رئي�س الإدارة املالية

تاريخ التعيني

2010 /11/ 20م

امل�ؤهالت العلمية

�شهادة الزمالة زميل املعهد الباك�ستاين للمحا�سبني القانونيني عام 2008م .

اخلربات العملية

عمل بعدة منا�صب يف جمال املحا�سبة واملالية كما يلي:
•حما�سب ب�شركة �آر جي ارم�سوتيكا �شركة م�ساهمة مغلقة يف الباك�ستان تعمل يف �إنتاج و توزيع الأدوية (من 2002م �إلى 2004م)
•تطبيق متطلبات �شهادة  ICAPب�شركة �أي �إف فريغ�سون للمحا�سبني املعتمدين مكتب حما�سب قانوين يعمل يف قطاع املحا�سبة القانونية
(من  2004م �إلى 2008م)
•نائب الرئي�س ب�شركة �إي �إف يو للت�أمني العام �شركة م�ساهمة عامة يف الباك�ستان تعمل يف قطاع الت�أمني ( من 2008م �إلى 2010م)
•مدير مايل ب�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2010م �إلى 2013م)
•رئي�س املالية املكلف ب�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من � 2013إلى 2014م)
•رئي�س الإدارة املالية ب�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2014م وحتى تاريخه).

6

عمر حممد العجالين

اال�سم
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اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

رئي�س التخطيط والرقابة

تاريخ التعيني

2014 /05/11م
•بكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية من جامعة امللك عبدالعزيز عام 2004م.
• �شهادة الـ  PICمن معهد البحرين للدرا�سات امل�صرفية واملالية ( )BIBFعام 2009م.
•تلقى العديد من الدورات التدريبية يف الت�أمني واللغة الإجنليزية.

امل�ؤهالت العلمية

اخلربات العملية

اال�سم

7

يعمل منذ نهاية العام 2004م يف جمال الت�أمني كما يلي:
•م�سئول تعوي�ضات �سيارات ب�شركة التعاونية للت�أمني �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2004م �إلى 2007م)
•م�سئول اكتتاب �سيارات ب�شركة مالذ للت�أمني التعاوين (من 2007م �إلى 2010م)
•مدير عمليات املبيعات ب�شركة مالذ للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2010م �إلى2011م)
•مدير عالقات ال�شركاء ب�شركة مالذ للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2011م �إلى 2012م)
•مدير ت�أمينات الأفراد بال�شركة الأهلية للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2011م �إلى 2012م)
•رئي�س مبيعات الأفراد ب�شركة الراجحي للت�أمني التعاوين – تكافل الراجحي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2012م �إلى
2014م)
•رئي�س التخطيط ب�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2014م – وحتى تاريخه)
نادر خالد زين

العمر
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اجلن�سية

�سوري

املن�صب احلايل

مدير تقنية املعلومات

تاريخ التعيني

1996 /01/11م

امل�ؤهالت العلمية

اخلربات العملية

•ماج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة لي�سرت عام 2008م
•بكالوريو�س يف هند�سة احلا�سب من جامعة دم�شق عام 1992م
•تلقى العديد من الدورات وال�شهادات التخ�ص�صية يف جمال تقنية املعلومات والربجمة و�إدارة امل�شاريع وقواعد البيانات و�أنظمة �إدارة
املخاطر
التحق ب�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني منذ العام  ،1996كما يلي:
•مدير ق�سم احلا�سب الآيل ب�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 1996م �إلى 2002م)
•مدير م�شروع ب�شركة ر�صد العاملية �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اال�ستثمار (من  2003م �إلى 2009م)
•مدير تقنية املعلومات ب�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2010م وحتى تاريخه)

49

8

�شاكر في�صل اخلناين

اال�سم
العمر

34

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

م�س�ؤول املخاطر

تاريخ التعيني

 2فرباير 2014م
•دبلوم يف برجمة احلا�سب من معهد جدة الدويل لربجمة احلا�سب الآيل عام 2004م
•بكالوريو�س يف الت�سويق من جامعة الأعمال والتقنية (� CBAسابق ًا)عام 2013م
• تلقى العديد من الدورات يف جماالت �إدارة املخاطر وااللتزام واحلوكمة ومكافحة غ�سيل الأموال واملحا�سبة والعالقات

امل�ؤهالت العلمية

اخلربات العملية

اال�سم

9
العمر

61

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

مدير املراجعة الداخلية

تاريخ التعيني

2011 /10/01م

امل�ؤهالت العلمية

اخلربات العملية

50

لديه خربة عملية ملدة � 10سنوات كالتايل:
•م�ست�شار مبيعات ببنك اجلزيرة �شركة م�ساهمة عامة حتت �إدارة اجلزيرة تكافل و التي �أ�صبحت الحق ًا �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع
الت�أمني (من 2004م �إلى 2005م)
•�إداري مب�ؤ�س�سة خدمات التموين العام وهي م�ؤ�س�سة فردية تعمل يف قطاع الأغذية (من 2005م �إلى 2006م)
•مدير �ش�ؤون الطالب بجامعة الأعمال والتكنولوجيا (من 2006م �إلى 2009م)
•مدير العالقات العامة والت�سويق مب�ؤ�س�سة مات�ش للو�ساطات التجارية والعالقات العامة وهي م�ؤ�س�سة فردية تعمل يف قطاع الو�ساطة
التجارية و العالقات العامة (من 2009م �إلى 2011م)
•م�سئول االلتزام و�إدارة املخاطر ب�شركة امل�ستقلة خلدمات و�ساطة الت�أمني �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2011م
�إلى 2014م)
•مدير املخاطر ب�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني ( 2014م وحتى تاريخه)
وائل جعفر عارف

•بكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة عام 1982م.
• دبلوم يف �إدارة العمليات امل�صرفية من الأكادميية العربية لل�صرافة والعلوم املالية بالأردن عام 1999م
•دبلوم يف االئتمان امل�صريف من الأكادميية العربية لل�صرافة والعلوم املالية بالأردن عام 2001م
•حما�سب قانوين معتمد ًا من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني
لديه خربة طويلة يف جمال احل�سابات واملراجعة كما يلي:
•مدير مايل بال�شركة للأعمال ال�سعودية �شركة ت�ضامنية تعمل يف قطاع التجارة و املقاوالت (من 1986م �إلى 1992م)
•م�سئول م�صريف ب�شركة التوفيق لل�صناديق اال�ستثمارية �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع اخلدمات املالية (من 1992م �إلى
1998م)
•مدير �إدارة التدقيق امل�صريف ب�شركة دلة الربكة القاب�ضة �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع اخلدمات املالية و الأعمال و الإعالم
(من � 2000إلى 2007م)
•مدير �شركة ت�أ�سي�س للتدريب �شركة ت�ضامنية تعمل يف قطاع التعليم و التدريب (من 2007م �إلى 2011م)
•مدير املراجعة الداخلية ب�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2011م وحتى تاريخه )

10

حممد عديل ا�شتياق

اال�سم
العمر

42

اجلن�سية

باك�ستاين

املن�صب احلايل

مدير �إدارة الت�أمني العام

تاريخ التعيني

2008 /05/ 28م
•ماج�ستري يف العلوم من جامعة كرات�شي عام 1997م
•�إ�ضاف ًة �إلى دبلوم يف الدرا�سات الإدارية عام 2002م
•ماج�ستري يف �إدارة الأعمال من كلية �سرتاتفورد بلندن عام 2004م
• �شهادة ( )Cert. CIIالتخ�ص�صية يف جمال الت�أمني عام 2012م

امل�ؤهالت العلمية

ي�شمل نطاق خرباته ما يلي::
•م�سئول ب�إدارة الإ�صدار ب�شركة كومري�شال يونيون للت�أمني على احلياة (�سابق ًا) �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 1997م
�إلى2000م)
ً
•مدير �إعادة الت�أمني ب�شركة باك ال�سعودية للت�أمني املحدودة (�سابقا) �شركة م�ساهمة عامة يف الباك�ستان تعمل يف قطاع الت�أمني (من
2006م �إلى 2008م)
•مدير �إعادة الت�أمني ب�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2008م �إلى 2014م)
•مدير عام �إدارة الت�أمينات العامة ب�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني (من 2014م – وحتى
تاريخه )

اخلربات العملية

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يتم اقرتاح مكاف�أت �أع�ضاء جمل�س الإدارة بوا�سطة جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،وذلك متا�شي ًا مع النظام الأ�سا�سي لل�شركة والقرارات ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص ،ويتم رفعها
ملجل�س الإدارة متهيد ًا العتمادها من قبل اجلمعية العامة العادية.
حتى تاريخ هذه الن�شرة ،وخالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة ،ح�صل �أع�ضاء جمل�س الإدارة على مكاف�آت ومزايا �أخرى بقيمة ( )12.500.000اثني ع�شر مليون و خم�سمائة الف
ريال �إجما ًال (� )6.023.000ستة ماليني و ثالثة وع�شرين الف ريال و( )3.475.000ثالث ماليني و اربعمئة و خم�سة و �سبعني الف ريال و( )3.002.000ثالث ماليني
و الفني ريال يف ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م2012 ،م و2013م و 2014على التوايل) .وقد متت املوافقة على تلك املكاف�آت واملزايا من قبل اجلمعية العامة
العادية.

جدول رقم ( :)5-5مكاف�آت و مزايا �أع�ضاء جمل�س الإدارة و املوظفني القياديني
2011

2012

2013

2014

البيان (�آالف الريال ال�سعودي)
�أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني وغري التفيذيني

801

339

71

66

�أع�ضاء جمل�س الإدارة التنفيذيني

-

-

-

-

كبار التنفيذيني (مبا فيهم الرئي�س التنفيذي ومديري امل�ستوى الأول ح�سب الهيكل
التنظيمي لل�شركة ا)

5.222

3.136

2.931

4.619

6.023

3.475

3.002

4.685

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة

 5 555لجان مجلس اإلدارة
كما هو مو�ضح يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،ي�شكل جمل�س الإدارة جلان ًا فرعية ت�شمل جلنة تنفيذية وجلنة للمراجعة .كذلك يبني الهيكل التنظيمي ب�أنه لدى ال�شركة جلان
�إ�ضافية منها جلنة اال�ستثمار و جلنة املكاف�آت والرت�شيحات واللجنة ال�شرعية.
كاف من �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني يف اللجان املعنية باملهام التي قد ينتج عنها حاالت تعار�ض م�صالح( ،مثل الت�أكد من
�أما لناحية ت�أ�سي�س اللجان فيجب تعيني عدد ٍ
�سالمة التقارير املالية وغري املالية ،ومراجعة �صفقات الأ�شخا�ص ذوي العالقة ،والرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة ،وتعيني املدراء التنفيذيني ،وحتديد املكاف�آت).
ووفق املادة ( )17ال�سابعة ع�شر من النظام الأ�سا�سي ي�ستحق للرئي�س ولكل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س مبلغا مقداره (� )1.500ألف وخم�سمائة ريال عن كل اجتماع يح�ضره من
اجتماعات اللجان املنبثقة عن املجل�س.
وقد بلغ جمموع مكاف�آت �أع�ضاء اللجان للعام 2013م ( )80.640ثمانون �ألف و�ستمائة و�أربعون ريال.
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وقد �شكلت ال�شركة اللجان التالية:
اللجنة التنفيذية

تن�ص املادة ( )20ع�شرين فقرة ( )1من النظام الأ�سا�سي لل�شركة على ما يلي:
«ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة تنفيـذية ال يقل عدد �أع�ضائها عن ( )3ثالثة وال يزيد على ( )5خم�سة ،ويختار �أع�ضاء اللجنة التنفيذية من بينهم رئي�س اللجنة الذي ير�أ�س
اجتماعاتها ،وعند غيابه تختار اللجنة رئي�س ًا م�ؤقت ًا لها من بني �أع�ضائها احلا�ضرين ،ولع�ضو اللجنة التنفيذية �أن ينيب عنه ع�ضو ًا �آخر ًا له احلق يف الت�صويت ولثالث ()3
اجتماعات فقط ،وتكون مدة ع�ضوية اللجنة التنفيذية هي مدة الع�ضوية يف املجل�س وميلأ املجل�س املركز الذي يخلو يف اللجنة التنفيذية».
وبالإ�شارة �إلى حم�ضر اجتماع جمل�س الإدارة تاريخ 1434/09/12هـ املوافق 2013/07/12م مت تعيني �أع�ضاء اللجنة التنفيذية وهم:
 .1طارق بن عبداهلل القرعاوي (الرئي�س).
 .2را�شد بن عبداهلل ال�سويكت.
 .3عبد الر�ؤوف بن �سليمان باناجه (م�ستقيل).
تفر�ض الفقرة ( )3الثالثة من املادة ( )20ع�شرين من النظام الأ�سا�سي لل�شركة على اللجنة التنفيذية �أن تعقد (� )6ستة اجتماعات على الأقل �سنوي ًا.
يبني اجلدول �أدناه املتعلق بعدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل الأعوام 2011م و 2012م و2013م و 2014م مدى التزامها بعدد اجتماعاتها وب�شكل دوري خالل �أي من
الأعوام املالية ال�سابقة:

جدول رقم ( :)6-5عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية
اللجنة التنفيذية

العام 2011م

العام 2012م

العام 2013م

العام 2014م

4

4

1

3

لجنة المراجعة

�صدر قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم ( )2008-36-1وتاريخ 1429/11/12هـ (املوافق 2008/11/10م) ب�إلزام ال�شركات املدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سعودية
(تداول) مبقت�ضى املادة ( )14الرابعة ع�شرة من الئحة حوكمة ال�شركات ب�ش�أن ت�شكيل جلنة من الأع�ضاء غري التنفيذيني ت�سمى (جلنة املراجعة) وذلك ابتدا ًء من العام
2009م.
ون�صت املادة ( )34الرابعة والثالثون من الالئحة التنفيذية على �أن ي�شكل جمل�س �إدارة ال�شركة جلنة للمراجعة ال يقل عدد �أع�ضائها عن ( )3ثالثة وال يزيد على ( )5خم�سة
من غري املديرين التنفيذيني على �أن يكون �أغلبهم من خارج جمل�س الإدارة ويكون من بينهم خمت�ص بال�ش�ؤون املالية واملحا�سبية.
ت�شمل مهمات جلنة املراجعة وم�سئولياتها ،بح�سب الئحة حوكمة ال�شركات ،ما يلي:
 الإ�شراف على �إدارة املراجعة الداخلية يف ال�شركة ،من �أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات التي حددها لها جمل�س الإدارة
 درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�ضع تقرير مكتوب عن ر�أيها وتو�صياتها يف �ش�أنه
 درا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية للملحوظات الواردة فيها
 التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني وف�صلهم وحتديد �أتعابهم ،ويراعى عند التو�صية بالتعيني الت�أكد من ا�ستقالليتهم
 متابعة �أعمال املحا�سبني القانونيني ،واعتماد �أي عمل خارج نطاق �أعمال املراجعة التي يكلفون بها �أثناء قيامهم ب�أعمال املراجعة
 درا�سة خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين و�إبداء ملحوظاتها عليها
 درا�سة ملحوظات املحا�سب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف �ش�أنها
 درا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة و�إبداء الر�أي والتو�صية يف �ش�أنها
 درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة و�إبداء الر�أي والتو�صية ملجل�س الإدارة يف �ش�أنها
وقد �شكلت ال�شركة جلنة مراجعة تقوم مب�س�ؤولية الإ�شراف على �إدارة املراجعة الداخلية وتقييم �إجراءات عمل ال�شركة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية وال�سيا�سة املحا�سبية لل�شركة
وتقدمي التو�صيات الالزمة ملجل�س الإدارة يف هذا ال�ش�أن .كما تتولى جلنة املراجعة امل�ش َّكلة مهمة مراقبة القوائم املالية لل�شركة والت�أكد من �سالمتها وفعالية عملية املراجعة
اخلارجية وعمل التدقيق الداخلي .ويرتبط باللجنة ق�سم للتدقيق الداخلي .وبالإ�شارة �إلى حم�ضر اجتماع جمل�س الإدارة تاريخ 1434/09/12هـ (املوافق 2013/07/12م) مت
تعيني �أع�ضاء جلنة املراجعة وهم:
 .1د .عبدالعزيز بن عبد اللطيف جزار (الرئي�س).
 .2د� .سليمان بن عبداهلل ال�سكران (م�ستقل).
 .3الأ�ستاذ�/سيد حممد �أ�شرف (م�ستقل).
يخ�ص عدم ممانعة م�ؤ�س�سة النقد بتعيني د.
وح�صلت ال�شركة على خطاب م�ؤ�س�سة النقد رقم ( )351000047630وتاريخ 1435/04/13هـ (املوافق 2014/02/13م) فيما ّ
عبدالعزيز بن عبداللطيف جزار ود� .سليمان بن عبداهلل ال�سكران �أع�ضاء يف جلنة املراجعة ،وخطاب م�ؤ�س�سة النقد رقم ( )351000069453وتاريخ 1435/05/30هـ (املوافق
يخ�ص عدم ممانعة م�ؤ�س�سة النقد بتعيني د .عبدالعزيز بن عبداللطيف جزار رئي�س ًا للجنة املراجعة والأ�ستاذ� /سيد حممد �أ�شرف ع�ضو ًا يف اللجنة.
2014/04/31م) فيما ّ
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نبذة مختصرة عن أعضاء لجنة المراجعة

جدول رقم ( :)7-5نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء جلنة املراجعة
نبذة مختصرة عن أعضاء لجنة المراجعة
1

عبدالعزيز بن عبداللطيف جزار

اال�سم
العمر

64

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

ع�ضو جلنة املراجعة

تاريخ التعيني

1435/04/13هـ (املوافق 2014/02/13م)

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س يف احلا�سب الآيل وهند�سة االت�صاالت من جامعة �إ�سك�س اململكة املتحدة عام 1975م
•ماج�ستري يف علوم �أنظمة الهند�سة من جامعة البرتول واملعادن يف الظهران عام 1980م
•دكتوراه يف علوم الكمبيوتر من جامعة �ساوث كاليفورنيا يف الواليات املتحدة الأمريكية عام 1988م

اخلربات العملية

•ال�شريك التنفيذي والرئي�س التنفيذي ل�شركة امللز املالية �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اال�ست�شارات املالية و�إدارة ال�صناديق (من
2009م وحتى تاريخه)
• الرئي�س التنفيذي ل�شركة هند�سة النظم الدولية املحدودة (� )ISEشركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ال�شركة التي ت�شكلت يف �شراكة مع �شركة
بوينغ تعمل يف قطاع تقنية املعلومات (من عام  1993م �إلى 2002م)
•�ضابط يف ال�سالح اجلوي امللكي ال�سعودي برتبة عقيد مهند�س (من  1976م �إلى  1993م)
•رئي�س اللجنة املنظمة ملنتدى الريا�ض االقت�صادي (من  2002م �إلى 2006م)

الع�ضوية يف جمال�س
الإدارات

•ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية للخدمات ال�صناعية («�سي�سكو») �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع امل�شاريع اال�ستثمارية يف املوانئ
والطاقة (من  2014م وحتى تاريخه )
•ع�ضو جمل�س �إدارة امللز املالية �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اال�ست�شارات املالية و�إدارة ال�صناديق (من 2009م وحتى تاريخه )
•الع�ضو املنتدب لل�شركة ال�سعودية للأبحاث والن�شر (� )SRPCشركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع الطباعة والن�شر (من 2002م �إلى
2004م)
•ع�ضو يف جمل�س �إدارة غرفة الريا�ض للتجارة وال�صناعة يف دورتها ال  13تخت�ص بدعم التجار ال�صناعيني (من  2000م �إلى 2004م)
•ع�ضو يف جمل�س �إدارة جمل�س �أمناء �صندوق املئوية وهو م�ؤ�س�سة م�ستقلة غري ربحية تُعنى بتمويل م�شاريع دعم ال�شباب (من  2009م وحتى
تاريخه)
•ع�ضو جمل�س �إدارة هيئة مدن االقت�صادية لربنامج تطوير التجمعات ال�صناعية وهي هيئة حكومية تعمل على تطوير بع�ض القطاعات
�صناعية امل�ستهدفة (من 2008م وحتى تاريخه)
د� /سليمان بن عبداهلل بن ابراهيم ال�سكران

اال�سم

2
العمر
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اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

ع�ضو جلنة املراجعة

تاريخ التعيني

 1435/04/13هـ (املوافق 2014/02/13م)

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س علوم يف الإدارة ال�صناعية من جامعة امللك فهد لبرتول واملعادن 1984م
•ماج�ستري �إدارة الأعمال من جامعة امللك فهد لبرتول واملعادن 1986م
• دكتوراه من جامعة هيو�سنت التخ�ص�ص مالية 1993م

اخلربات العملية

•رئي�س ق�سم املالية واالقت�صاد  ،كلية الإدارة ال�صناعية ،جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن (من 1416هـ �إلى 1424هـ)
•ا�ستاذ م�شارك يف العلوم املالية  ،ق�سم املالية االقت�صاد  ،كلية الإدارة ال�صناعية ،جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن (من 1422هـ وحتى
تاريخه)
•�أ�ستاذ م�ساعد  ،ق�سم املالية االقت�صاد  ،كلية الإدارة ال�صناعية  ،جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن (من 1415هـ �إلى 1422هـ)
•حما�ضر  ،كلية الإدارة ال�صناعية ،جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن (من  1407هـ �إلى 1408هـ)
•معيد ،كلية الإدارة ال�صناعية  ،جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،الظهران ،اململكة العربية ال�سعودية (من � 1405إلى 1407هـ)
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3

�سيد حممد �أ�شرف

اال�سم
العمر

57

اجلن�سية

الباك�ستانية

املن�صب احلايل

ع�ضو جلنة املراجعة

تاريخ التعيني

 1435/05/30هـ (املوافق 2014/04/31م)

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س ادارة اعمال من جامعة كرات�شي عام 1976م
•ماجي�ستري يف االقت�صاد جامعة كرات�شي عام 1997م

اخلربات العملية

•رئي�س التدقيق الداخلي ل�شركة � TARIIC Holding (B.S.C) Closedشركة م�ساهمة مقفلة (بحرينية) تعمل يف قطاع التجارة العامة
واال�ستثمار (من  2009وحتى تاريخه)
•مراقب مايل ل�شركة � Combined Freight (Pvt.) Ltdشركة ذات م�س�ؤولية حمدودة (باك�ستانية) تعمل يف قطاع خدمات النقل (من
� 2004إلى )2005
•م�ست�شار ل�شركة � AKD Securities (Pvt.) Ltdشركة م�ساهمة مقفلة (باك�ستانية) تعمل يف قطاع اخلدمات املالية (من 2003م �إلى
2004م)

يبينّ اجلدول �أدناه املتعلق بعدد اجتماعات جلنة املراجعة خالل الأعوام  2011م و 2012م و 2013م و 2014م مدى التزامها بعدد اجتماعاتها وب�شكل دوري خالل �أي من الأعوام
املالية ال�سابقة:

جدول رقم ( :)8-5عدد اجتماعات جلنة املراجعة
جلنة املراجعة

العام 2011م

العام 2012م

العام 2013م

العام 2014م

2

3

1

0

لجنة االستثمار

تتمثل امل�س�ؤولية الرئي�سية للجنة اال�ستثمار يف و�ضع اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية لل�شركة والإ�شراف على �أداء ا�ستثمارات ال�شركة .وقد ك ّون املجل�س هذه اللجنة لتمكينه من ت�أدية
مهامه ب�شكل �أف�ضل وفعال .وبالإ�شارة �إلى حم�ضر اجتماع جمل�س الإدارة تاريخ 1434/09/12هـ (املوافق  2013/07/12م) مت تعيني �أع�ضاء جلنة اال�ستثمار وهم:
 .1د� .صالح بن جميل مالئكه (الرئي�س)
 .2را�شد بن عبداهلل ال�سويكت
 .3في�صل بن م�صطفى الكردي (م�ستقيل)
يبني اجلدول �أدناه املتعلق بعدد اجتماعات جلنة اال�ستثمار خالل الأعوام  2011م و 2012م و2013م و 2014م مدى التزامها بعدد اجتماعاتها وب�شكل دوري خالل �أي من الأعوام
املالية ال�سابقة:

جدول رقم ( :)9-5عدد اجتماعات جلنة اال�ستثمار
جلنة اال�ستثمار

العام 2011م

العام 2012م

العام 2013م

العام 2014م

3

3

3

4

لجنة المكافآت والترشيحات

�صدر قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم ( )201-10-1وتاريخ 1431/3/30هـ (املوافق 2010/3/16م) ب�إلزام ال�شركات املدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
مبقت�ضى املادة اخلام�سة ع�شرة ( )15من الئحة حوكمة ال�شركات ب�ش�أن ت�شكيل جلنة ت�سمى ( جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت وذلك ابتداء من تاريخ 2011/1/1م).
ت�صدر اجلمعية العامة لل�شركة  -بناء على اقرتاح من جمل�س الإدارة  -قواعد اختيار �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ومدة ع�ضويتهم و�أ�سلوب عمل اللجنة.
ت�شمل مهام جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت وم�سئولياتها بح�سب الئحة حوكمة ال�شركات ما يلي:
 التو�صية ملجل�س الإدارة بالرت�شيح لع�ضوية املجل�س وفق ًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�شيح �أي �شخ�ص �سبق �إدانته بجرمية خملة بال�شرف والأمانة
 املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�ضوية جمل�س الإدارة و�إعداد و�صف للقدرات وامل�ؤهالت املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة ،مبا يف ذلك
حتديد الوقت الذي يلزم �أن يخ�ص�صه الع�ضو لأعمال جمل�س الإدارة
 مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�صيات ب�ش�أن التغيريات التي ميكن �إجرا�ؤها
 حتديد جوانب ال�ضعف والقوة يف جمل�س الإدارة ،واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�صلحة ال�شركة
 الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني ،وعدم وجود �أي تعار�ض م�صالح �إذا كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة �أخرى
 و�ضع �سيا�سات وا�ضحة لتعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني ،ويراعى عند و�ضع تلك ال�سيا�سات ا�ستخدام معايري ترتبط بالأداء
 درا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة و�إبداء الر�أي والتو�صية يف �ش�أنها
 درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة و�إبداء الر�أي والتو�صية ملجل�س الإدارة يف �ش�أنها
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وقد �شكلت ال�شركة جلنة املكاف�آت والرت�شيحات لتتولى مهمة �ضمان ال�شفافية والنزاهة يف �إجراءات تعيني �أع�ضاء املجل�س على �أن تتم م�صادقة اجلمعية العمومية لل�شركة على
جميع قرارات تعيني الأع�ضاء و�إعادة تعيينهم وعزلهم والت�أكد من �أن اجلزء الأكرب من املكاف�آت يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على الأداء .وبالإ�شارة �إلى حم�ضر �إجتماع جمل�س الإدارة
تاريخ 1434/09/12هـ (املوافق 2013/07/12م ) مت تعيني �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت وهم:
 .1ح�سني بن ح�سن بياري (مت تعيينه بد ًال من الع�ضو امل�ستقيل عبد الر�ؤوف بن �سليمان باناجه مبوجب قرار جمل�س الإدارة رقم  2013/03/12تاريخ 1434/12/23هـ
(املوافق .))2013/10/28
 .2طارق بن عبداهلل القرعاوي.
 .3في�صل بن م�صطفي الكردي (م�ستقيل)( .هذا مع الإ�شارة �إلى �أنه �سيتم تعيني البديل بعد موافقة اجلمعية العامة للم�ساهمني على تعيني الع�ضوين اجلديدين يف
جمل�س الإدارة).
يبني اجلدول �أدناه املتعلق بعدد اجتماعات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت خالل الأعوام 2011م و  2012م و2013م و 2014م مدى التزامها بعدد اجتماعاتها وب�شكل دوري خالل
�أي من الأعوام املالية ال�سابقة:

جدول رقم ( :)10-5عدد اجتماعات جلنة الرت�شيحات و املكاف�آت
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

العام 2011م

العام 2012م

العام 2013م

العام 2014م

2

3

-

1

اللجنة الشرعية

مت ت�أ�سي�س اللجنة ال�شرعية منذ بداية ت�أ�سي�س ال�شركة وهي تخت�ص ب�إبداء الر�أي ال�شرعي و�ضبط الأعمال املالية و�صيغ العقود مبا يتوافق مع �أحكام ال�شريعة اال�سالمية ومتار�س
اللجنة �أعمالها با�ستقاللية كاملة وتقدم تقاريرها عن مدى التزام ال�شركة بقراراتها.
تت�ألف اللجنة من ع�ضوين وهما:
 ال�شيخ عبداهلل امل�صلح.
 ال�شيخ د .حممد القري.
وبهدف الت�أكد من التطبيق ال�شرعي ال�سليم ،يحق لأع�ضاء هذه اللجنة االطالع على جميع امل�ستندات واملعلومات والعقود اخلا�صة بال�شركة و�إخطار جمل�س ادارة وامل�ساهمني
مبالحظاتها وقراراتها التي يجب على ال�شركة االلتزام بها.
يبني اجلدول �أدناه املتعلق بعدد اجتماعات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت خالل الأعوام  2011م و  2012م و2013م و 2014م مدى التزامها بعدد اجتماعاتها وب�شكل دوري خالل
�أي من الأعوام املالية ال�سابقة:

جدول رقم ( :)11-5عدد اجتماعات اللجنة ال�شرعية
اللجنة ال�شرعية

العام 2011م

العام 2012م

العام 2013م

العام 2014م

0

1

0

0

وجدير بالذكر �أنه على جلان جمل�س �إدارة ال�شركة املحافظة على اال�ستمرارية يف عقد اجتماعاتها ب�شكل دوري خالل ال�سنة املالية .وفيما يخ�ص اجتماعات اللجنة التنفيذية،
على اللجنة زيادة عدد اجتماعاتها يف ال�سنوات القادمة بحيث ال يقل عددها خالل ال�سنة املالية الواحدة عن ( )6اجتماعات وذلك عم ًال ب�أحكام املادة ( )20الع�شرين من
النظام الأ�سا�سي لل�شركة.

5 555اإلدارة العليا
يفيد الهيكل التنظيمي لل�شركة ب�أن الإدارة العليا تعمل على �أداء مهامها بقيادة الرئي�س التنفيذي مع فريق م�صغّر من كبار املوظفني التنفيذين يتمتع بقدرات عالية وهيكل
تنظيمي ،وتعترب هذه املزايا واخلربات عنا�صر �أ�سا�سية يف تقدمي املنتجات واحللول املبتكرة املزمع تقدميها للعمالء.
ب�شكل عام ف�إن الهيكل التنظيمي لل�شركة متوافق مع املتطلبات النظامية ،وخا�صة تلك ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد فيما يتعلق بتعيني م�س�ؤول عن �إدارة املخاطر بح�سب ما ن�صت
عليه املادة ( )15اخلام�سة ع�شرة من الئحة �إدارة املخاطر ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد.
كما �أن املوظفني ال�سعوديون ي�شكلون قرابة ن�سبة ( )%45خم�سة و�أربعون باملائة من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية ل�شركة �سالمة.
يخ�ص الوظائف القيادية امل�شار اليها يف اجلدول �أدناه.
ا�ستح�صلت ال�شركة على خطابات عدم ممانعة من م�ؤ�س�سة النقد فيما ّ
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جدول رقم ( :)12-5خطابات عدم ممانعة م�ؤ�س�سة النقد لتعيني املوظفني القياديني
املن�صب

تاريخ الإلتحاق

موافقة م�ؤ�س�سة النقد

م

اال�سم

اجلن�سية

2013/08/25م

خ��ط��اب رق���م ( )341000099747وت��اري��خ
 1434 /08/13هـ (املوافق 2013/06/22م)

1

م�شعل بن �إبراهيم ال�شايع

ال�سعودية

الرئي�س التنفيذي

خ��ط��اب رق���م ( )3510000108159وت��اري��خ
 1435/08/19هـ (املوافق 2014/06/17م)

2

عبا�س علي �أكرب

الباك�ستانية

رئي�س الإدارة املالية

2010/11/20م

3

حممد عديل ا�شتياق

الباك�ستانية

مدير �إدارة الت�أمني العام

2008/05/28م

خ��ط��اب رق���م ( )361000006830وت��اري��خ
 1436/01/12هـ (املوافق 2014/11/05م).
وقد مت جتديد تعيينه ب�شكل م�ؤقت ملدة ال تتجاوز
�ستة (� )6أ�شهر

4

وائل جعفر عارف

ال�سعودية

مدير املراجعة الداخلية

2011/10/01م

خ��ط��اب رق��م (/49286م ت )1930/وت��اري��خ
 1432/10/13هـ (املوافق 2011/09/11م)

5

عا�شور �أحمد الزهراين

ال�سعودية

مدير املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية

2010/04/24م

خ��ط��اب رق���م ( )351000056030وت��اري��خ
 1435/05/02هـ (املوافق 2014/03/03م).

6

ح�سن �أحمد �شبيلي

ال�سعودية

م�س�ؤول الإلتزام وال�ش�ؤون القانونية

2013/04/06م

خ��ط��اب رق���م ( )341000047559وت��اري��خ
 1434/04/16هـ (املوافق 2013/02/26م)

7

�شاكر في�صل اخلناين

�سعودي

م�س�ؤول املخاطر

2013/12/12م

خ��ط��اب رق���م ( )361000024099وت��اري��خ
 1436/02/16هـ (املوافق 2014/12/08م)

8

نادر خالد حممد زين

ال�سورية

مدير تقنية املعلومات

2010/01/01م

خ��ط��اب رق���م (/10260م ت )368/وت��اري��خ
 1432/02/25هـ (املوافق 2011/01/29م)

9

خالد عبدالعزيز الفقي

امل�صرية

رئي�س الت�سويق

2012/06/06م

خ����ط����اب رق������م (م ت )2346/وت����اري����خ
 1433/10/10هـ (املوافق 2012/08/28م)

10

عمر حممد العجالين

ال�سعودية

رئي�س التخطيط والرقابة

2014/05/11م

خ��ط��اب رق���م ( )351000069447وت��اري��خ
 1435/05/30هـ (املوافق 2014/03/31م)

11

عمار �أحمد غراب

ال�سعودية

مدير عام ت�أمني املركبات

2008/01/01م

خ��ط��اب رق���م ( )351000046108وت��اري��خ
 1435/04/11هـ (املوافق 2014/02/11م)

امل�صدر :ال�شركة
*ال ميلك �أي من �أع�ضاء الإدارة العليا �أي �أ�سهم ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
***وحتى تاريخ هذه الن�شرة ،ال يوجد تعار�ض حمتمل بني امل�صالح اخلا�صة وغريها من املهام املنوطة بالإدارة العليا املذكورة انف ًا وبني مهامهم يف ال�شركة.

مكافأت اإلدارة العليا

املكاف�آت واملزايا التي ح�صل عليها �أكرب خم�سة مدراء تنفيذيني مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملدير املايل خالل الأعوام 2011م – 2012م– 2013م (ب�آالف الريال ال�سعودي)

جدول رقم ( :)13-5مكاف�آت و مزايا بع�ض املوظفني القياديني
البيان
كبار التنفيذيني (مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملدير املايل)
الإجمايل

2011م

2012م

2013م

2014م

5.222

3.136

2.931

3.134

5.222

3.136

2.931

3.134

امل�صدر :ال�شركة

عقود العمل

لقد �أبرم بع�ض �أفراد الإدارة العليا وكبار التنفيذيني عقود خدمة حمدودة املدة مع ال�شركة تت�ضمن �شروط توظفيهم وخم�ص�صاتهم .وفيما يلي خمل�ص عقود العمل لبع�ض كبار
التنفيذيني:
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جدول رقم (:)14-5عقد عمل الرئي�س التنفيذي
م�شعل ابراهيم �صالح ال�شايع

املوظف
تاريخ العقد

مت توقيع العقد بتاريخ 1434/11/16هـ (املوافق 2013/09/22م).

البيانات الوظيفية

رئي�س تنفيذي.

مقر العمل

جده  -اململكة العربية ال�سعودية� ،أو �أي جهة ميار�س فيها الطرف االول ن�شاطه داخل اململكة العربية ال�سعودية.

مدة العقد

�سنة تبد�أ من تاريخ 2013/08/25م و هي تاريخ مبا�شرة املوظف للعمل ،و يتحول لعقد غري حمدد املدة بعد مرور ال�سنة و ا�ستمرار االطراف يف تنفيذه.

الراتب الأ�سا�سي
و البدالت

•راتب �أ�سا�سي )82.000( :اثنان و ثمانون �ألف ريال.
•بدل �سكن )3( :ثالثة رواتب �أ�سا�سية �سنوي ًا.
•بدل موا�صالت %10 :مبا ال يقل عن  250مئتان و خم�سون ريا ًال وال يزيد عن � 1.600ألف و �ستمائة ريال.
•مكاف�أة �سنوية بنا ًء على الأداء ت�صل �إلى  12راتب ًا �أ�سا�سي ًا بحد �أق�صى.
•ثالث رواتب نهاية التعاقدية الأولى.
•مكاف�أة �سنوية بنا ًء على الأداء ت�صل �إلى  12راتب ًا �أ�سا�سي ًا بحد �أق�صى بعد �إمتام �سنتني تعاقديتني متتاليتني على �أن يتم حتقيق الأهداف التالية:
•حتقيق مبيعات �إجمالية بقيمة (� )400.000أربعمائة مليون ريال خالل �سنتني.
•حتقيق عائد على حقوق امل�ساهمني ي�صل �إلى  %8يف ال�سنة الأولى و  %10يف ال�سنة الثانية.
•ت�أ�سي�س فريق مبيعات ي�صل �إلى  50موظف يف املركز الرئي�سي والفروع خالل اول �سنتني ماليتني.

مكاف�أة نهاية اخلدمة

ت�ستبعد جميع العموالت و احلوافز و املكاف�آت و الهبات التي تدفع �أو متنح للطرف الثاين من م�شتمالت الأجر الذي ت�سوى على �أ�سا�سه مكاف�أة نهاية اخلدمة.

الإجازة ال�سنوية

( )30ثالثون يوم ًا ،بعد مرور عام كامل من اخلدمة.

�إنهاء العقد

•يجوز لأي من طريف العقد �إنهاء العقد مبوجب �إخطار خطي قبل ( )30ثالثني يوم من الإنهاء.
•اذا اتفق الطرفني كتابة على انهاء العقد.
•بلوغ الطرف الثاين �سن التقاعد ،مامل يتفق الطرفان على اال�ستمرار يف العمل بعد هذا ال�سن.
•وفاة املوظف او ثبوت عدم لياقته اجل�سمانية �أو العقلية كليا �أو جزئيا �أو مر�ضه.
•بالقوة القاهرة.
•لل�شركة ف�سخ العقد يف حال قام املوظف بالعمل ل�صاحب عمل �آخر �أو مار�س عمال جتاري ًا حل�سابه �أو حل�ساب غريه� ،أو طلبت اجلهات احلكومية من
الطرف الأول انهاء عقد الطرف الثاين.
•كما يجوز ف�سخ العقد وفق ًا للمادة ( )80الثمانني من نظام العمل.
ي�ستحق املوظف وزوجته و�أبناءه دون الثامنة ع�شر عام ًا ت�أمينا طبيا وفق �سيا�سات ال�شركة.

الت�أمني الطبي

جدول رقم (:)15-5عقد عمل املدير املايل:
عبا�س علي �أكرب علي.

املوظف
تاريخ العقد

مت توقيع العقد بتاريخ 1433/01/28هـ (املوافق 2011/12/24م).

البيانات الوظيفية

رئي�س الإدارة املالية.

مقر العمل

مدينة جدة – اململكة العربية ال�سعودية

مدة العقد

•�سنة تبد�أ من تاريخ 2010/11/20م وهي تاريخ مبا�شرة املوظف للعمل ،و يتحول لعقد غري حمدد املدة بعد مرور ال�سنة و ا�ستمرار االطراف يف تنفيذه.
•ويخ�ضع املوظف لفرتة جتربة ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر ميالدية ،يحق للطرفني انهاء العقد خاللها مبا�شرة دون تعوي�ض.

الراتب الأ�سا�سي
و البدالت

•راتب �إجمايل ( )21.600واحد وع�شرون �ألف و�ستمائة ريال مق�سم على ال�شكل الآتي:
•راتب �أ�سا�سي� )16.000( :ستة ع�شر �ألف ريال.
•بدل �سكن )3( :ثالثة رواتب �أ�سا�سية �سنوي ًا.
ً
•بدل موا�صالت %10 :مبا ال يقل عن  250مئتان و خم�سون رياال وال يزيد عن � 1.600ألف و �ستمائة ريال.
•تذكرة �سفر �سنوية على الدرجة ال�سياحية ذهاب ًا و �إياب ًا من جدة �إلى كرات�شي للموظف وزوجته و اثنان من ابناءه ممن مل يتجاوزوا الثامنة ع�شر عام ًا ،متى
ثبت وجودهم يف اململكة على �أن يكونوا م�ضافني يف االقامة النظامية للموظف.

مكاف�أة نهاية اخلدمة

ت�ستبعد �أي مكاف�آت �أو حوافز �أو هبات �أو عموالت تدفع �أو متنح للطرف الثاين من م�شتمالت الأجر الذي ت�سوى على �أ�سا�سه مكاف�أة نهاية اخلدمة.

الإجازة ال�سنوية

( )30ثالثون يوم ًا ،بعد مرور عام كامل من اخلدمة.
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املوظف
�إنهاء العقد

الت�أمني الطبي
مالحظة

عبا�س علي �أكرب علي.
•يجوز لأي من طريف العقد �إنهاء العقد مبوجب �إخطار خطي قبل ( )30ثالثني يوم من الإنهاء.
•اذا اتفق الطرفني كتابة على انهاء العقد.
•بلوغ الطرف الثاين �سن التقاعد ،مامل يتفق الطرفان على اال�ستمرار يف العمل بعد هذا ال�سن.
•وفاة الطرف الثاين او ثبوت عدم لياقته اجل�سمانية �أو العقلية كليا �أو جزئيا �أو مر�ضه.
•بالقوة القاهرة.
ً
•يحق للطرف االول ف�سخ العقد يف حال قام الطرف الثاين بالعمل ل�صاحب عمل �آخر �أو مار�س عمال جتاريا حل�سابه �أو حل�ساب غريه� ،أو طلبت اجلهات
احلكومية من الطرف الأول انهاء عقد الطرف الثاين.
•كما يجوز ف�سخ العقد وفق ًا للمادة ( )80الثمانني من نظام العمل.
ي�ستحق املوظف وزوجته و�أبناءه دون الثامنة ع�شر عام ًا ت�أمينا طبيا وفق �سيا�سات ال�شركة.
•متت ترقيته �إلى من�صب مدير مايل بتاريخ 2014/06/25م وذلك براتب �إجمايل ()33.750ثالثة وثالثون �ألف و�سبعمائة وخم�سون ريال مق�سم على
ال�شكل الآتي:
•راتب �أ�سا�سي )25.000( :خم�سة وع�شرون �ألف ريال.
•بدل �سكن )3( :ثالثة رواتب �أ�سا�سية �سنوي ًا.
•بدل موا�صالت %10 :مبا ال يقل عن  250مئتان و خم�سون ريا ًال وال يزيد عن � 1.600ألف و �ستمائة ريال.

الملكية المباشرة وغير المباشرة لألسهم من قبل اإلدارة العليا

ال يوجد لدى ال�شركة يف الوقت احلايل برنامج تخ�صي�ص �أ�سهم ملوظفيها� ،أو �أي ترتيبات �أخرى ت�شرك املوظفني يف ر�أ�س مال ال�شركة �أو متنحهم ن�سبة من �أرباحها.

 5 555إدارات الشركة
�إدارة عمليات الت�أمني العام (االكتتاب واملطالبات)
تتلخ�ص مهام عمل �إدارة عمليات الت�أمني العام يف الآتي:
 �إعدادات �سيا�سات و�إجراءات عمل اكتتاب الت�أمني
 �إعداد دليل االكتتاب وتعديله كلما دعت احلاجة
 توفري �أنظمة التقييم املنا�سبة ملختلف قواعد البيانات
 �إعداد وتطبيق الأ�س�س العامة لعمليات الت�أمني املكرر
 التعامل مع اجلهات النظامية والر�سمية و�إجراء التدريب الالزم لأخ�صائيي االكتتاب الت�أميني وغريهم من املوظفني
 جمع وتقييم املعلومات املتعلقة باملخاطر املعنية
 تقدير الأخطار املحتملة مب�ساندة الأخ�صائي الإكتواري
 �إعداد الت�سعريات واحت�ساب م�ستوى الأق�ساط با�ستعمال املعلومات الإكتوارية والإح�صائيات الأخرى والتقدير الذاتي
 ت�سعري �أعمال الت�أمني املعرو�ضة وقبول املخاطر املربحة وامل�ستح�سنة و�إدارتها
 مناق�شة العقود مع العمالء و�صياغتها
 امل�ساعدة يف تطوير وتطبيق حلول �إعادة الت�أمني للعمالء
 �إدارة وت�أمني �إعداد وثائق العمالء بدقة ويف الوقت املنا�سب دون ت�أخري
 حتليل ومراقبة �أداء املحفوظة الت�أمينية
كما تركز خدمات املطالبات على تطوير اخلربات املهنية الالزمة لرفع م�ستوى اخلدمات املقدمة �إلى مقدمي املطالبات حيث مت تزويد الإدارة بالأفراد املخت�صني
امل�ؤهلني مهني ًا وفق ًا للم�ستويات العاملية وذلك ل�ضمان حماية حقوق �أ�صحاب الوثائق امل�ؤمن عليهم مع �ضمان حماية م�صالح ال�شركة.
وتت�ضمن خدمات املطالبات �إجراءات تقليل املخاطر واحلد من اخل�سائر والتي تتم بعمل حتليل �إح�صائي لتاريخ العميل وطبيعة اخل�سائر الأمر الذي ي�ؤدي �إلى
حت�سني منو م�ستمر ملحافظ ذات ربحية ،وتعد عملية املراقبة الفعالة للتكاليف �إحدى الأهداف الرئي�سة لإدارة املطالبات يف ال�شركة وميكن حتقيق ذلك من خالل
متابعة الآتي :
 الت�صرف يف املمتلكات امل�سرتدة
 اال�سرتداد
 التحقق من �صحة املطالبات
عالوة على تعاملها مع املطالبات املرفوعة وتوا�صلها مع ال�شركات امل�سندة حول الأمور املتعلقة باملطالبات ،تقوم �إدارة املطالبات بال�شركة مبراجعات دورية ملطالبات معينة كما
�أنها تقوم مبراجعة �شاملة للإجراءات املعمول بها يف �إدارة املطالبات.
يتم التفاو�ض حول ت�سويات عادلة وعاجلة مع مقدمي املطالبات امل�ستوفية لل�شروط الالزمة� ،أما بالن�سبة للمطالبات غري امل�شمولة بالتغطية فيتم تزويد �أ�صحابها بالتو�ضيحات
الكافية والفورية حول �أ�سباب رف�ض املطالبة .ومن املتوقع احلد من اخل�سائر التي قد تتعر�ض لها ال�شركة من خالل �سرعة ا�سرتداد املبالغ املطلوبة من معيدي الت�أمني واملتابعة
الفعالة للمطالبات املرفوعة �ضد الغري حيال م�س�ؤولياتهم .وقد مت الإعداد لتدوين ومترير كافة املعامالت اخلا�صة باملطالبات بطريقة حمكمة ومالئمة.
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ي�ضطلع مديري املطالبات ( ال�سيارات و الت�أمينات العامة) مب�س�ؤولية :
 تطبيق �إجراءات املطالبات ورفع املقرتحات �إلى الإدارة العليا ملناق�شتها لغر�ض التح�سني والتطوير حيثما كان منا�سباً
 جمع املعلومات املتعلقة باملطالبات ومعاجلتها
 فح�ص املطالبات والظروف ذات العالقة
 �إدارة �إعداد وثائق املطالبات بال�شكل الالزم ويف الوقت املنا�سب
 التن�سيق مع الأق�سام املعنية ل�ضمان الت�سديد ال�سريع للمطالبات ال�سليمة
 تقييم �أثر املطالبة على املحفظة الت�أمينية ككل والنتائج الف�صلية  /ال�سنوية
 �ضمان وجود قاعدة بيانات بهيكل منا�سب لت�سهيل اال�ستخدام الإكتواري الحت�ساب ن�سبة اخل�سارة النهائية و�إجراء التقييم املنا�سب لو�سائل الت�سعري
 و�ضع �إجراءات ا�ستعادة م�ستحقات ال�شركة من �شركات �إعادة الت�أمني التي �أحيلت �إليها املخاطر
إدارة التأمين الطبي

تتلخ�ص مهام عمل �إدارة الت�أمني الطبي يف الآتي:
 التفاو�ض مع �شركة �إدارة املطالبات للح�صول على �أف�ضل ال�شروط لتقدمي اخلدمات الطبية
 مراقبة �شركة �إدارة املطالبات والت�أكد من ح�صول امل�ؤمن عليهم على اخلدمات ب�صورة ممتازة
 متابعة وحتليل املطالبات الطبية الواردة من �شركة �إدارة املطالبات املتعاقد معها
 مناق�شة اتفاقيات �إعادة الت�أمني مع معيدي الت�أمني للح�صول على اف�ضل ال�شروط
تقوم �إدارة الت�أمني الطبي ب�إدارة وثائق الت�أمني املكتتبة ب�صورة كاملة بحيث تتم مراقبة جميع العمليات ب�صورة يومية للت�أكد من بذل العناية الالزمة يف �إدارة الوثائق وااللتزام
بتنفيذ وثائق الت�أمني املتفق عليها فعلي ًا مع العمالء .والذي يقود �إلى تفادي �أي عمليات غري حقيقية تتم على الوثائق من �أجل ال�سيطرة على معدالت اخل�سائر.
يتم رفع املقرتحات للإدارة العليا لل�شركة كلما كان ذلك �ضروري ًا لتطوير الأعمال داخل الإدارة ،كما تقوم �إدارة الت�أمني الطبي وبالتعاون مع �شركة �إدارة املطالبات بفح�ص
املطالبات الواردة من �شبكة مقدمي اخلدمات الطبية وذلك للت�أكد من �سالمة املطالبات املقدمة من حيث التغطية الت�أمينية و تتما�شى مبوجب الوثيقة املتفق عليها مع العمالء
كما �أن عمليات التعوي�ض املبا�شر للعمالء تتم فقط من خالل �إدارة الت�أمني الطبي ،ويتم العمل على �إيجاد قاعدة بيانات ت�سهل اال�ستخدام الإكتواري الحت�ساب ن�سبة اخل�سارة
النهائية و�إجراء التقييم املنا�سب لو�سائل الت�سعري.
اإلدارة المالية

تقوم الإدارة املالية بال�شركة مبهام الت�أكد من �سالمة املعلومات املالية لل�شركة ودقتها ،وكذلك �إعداد امليزانيات ال�سنوية ،و�إدارة التدفقات النقدية ،وتن�سيق عملية �إعداد
ح�سابات ال�شركة مع املراجع اخلارجي .كما تقوم الإدارة املالية بالإ�شراف على ا�ستثمارات ال�شركة ب�إتباع ا�سرتاتيجية ا�ستثمار متكنها من احلفاظ على هوام�ش مالءة مالية
قوية وحلماية م�صالح كافة امل�ساهمني ح�سب ما ن�صت عليه �أنظمة وقواعد م�ؤ�س�سة النقد.
تتلخ�ص مهام الإدارة املالية فيما يلي :
 �إعداد القوائم املالية وتقدمي معلومات االلتزام باملعايري املحا�سبية املعتمدة من قبل ال�شركة ومراقبتها مب�ستوى هذا االلتزام� ،إ�ضافة �إلى �إعداد الإجراءات
املحا�سبية واملالية اخلا�صة باملحفظة اال�ستثمارية من الناحيتني ،املحا�سبة العامة واملحا�سبة الفنية
 الت�أكد من و�ضع الإطار العام والنظم املنا�سبة لل�سيا�سة املالية مو�ضع التطبيق لكي يتمكن الق�سم من امل�شاركة الفعالة يف تطوير اال�سرتاتيجية العامة
 �إعداد امليزانيات التقديرية والتقارير والإح�صائيات الإدارية التقديرية ال�شهرية  /الربع �سنوية  /ال�سنوية
 الت�أكد من وجود الإعداد والتطبيق املنا�سب لنظام فعال لتوزيع التكاليف
 الإ�شراف على تطبيق اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية املعدة من قبل جلنة اال�ستثمار ومراقبة �أداء مديري الأ�صول
 �إدارة التدفقات النقدية لل�شركة على �أ�س�س �أ�سبوعية و�شهرية وربع �سنوية و�سنوية
 �إجراء االت�صاالت الالزمة بخ�صو�ص الزكاة  /ال�ضريبة و�صياغة ال�سيا�سة اال�ستثمارية و�إدارة مزودي اخلدمات املالية اخلارجيني
 �إبالغ �إدارة ال�شركة بامل�سائل املالية الرئي�سة
 اجلدير بالذكر �أن �أنظمة م�ؤ�س�سة النقد ت�سمح ب�إ�سناد وظيفة مدير اال�ستثمار �إلى �أي جهة خارجية مرخ�ص لها من قبل هيئة ال�سوق املالية للعمل يف هذا املجال
عالوة على ذلك ف�إن املبادئ التوجيهية لال�ستثمار املحددة من قبل م�ؤ�س�سة النقد متحفظة واخلروج عنها يعترب خمالفة وذلك يحد من املخاطر املتعلقة باملحفظة
اال�ستثمارية والإخفاق يف �إدارتها.
يت�ضمن الإ�شراف على ا�ستثمارات ال�شركة القيام باملهام التالية :
ً
 و�ضع �سيا�سة اال�ستثمار :عن طريق حتديد �أهداف اال�ستثمار وفقا لقواعد و�أنظمة اال�ستثمار ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وحتليل وتقييم
املخاطر والعوائد املتوقعة
 القيام بتحليل الأوراق املالية :عن طريق �إعادة تقييم الأوراق املالية املوجودة يف املحفظة احلالية لتحديد الأوراق املالية التي قدرت قيمتها بقيمة �أقل
 مراجعة املحفظة :عن طريق حتديد �أي من الأوراق املالية التي ينبغي بيعها و�أي منها يتعني �شرائها يف املحفظة احلالية
 تقييم �أداء املحفظة :عن طريق حتديد الأداء الفعلي للمحفظة على �أ�سا�س املخاطر والعائدات ومقارنة م�ستوى الأداء مع �أداء املحافظ الأ�سا�سية املالئمة

59

إدارة تقنية المعلومات

تتولى هذه الإدارة املهام التالية:
 التكامل مع باقي �إدارات ال�شركة بهدف ترجمة خطط ال�شركة امل�ستقبلية لأنظمة و حلول تطبيقية:
 �إدارة املتطلبات اجلديدة و حت�سني الأنظمة امل�ستخدمة
 �إدارة عقود التعاقد مع مزودي اخلدمات و احللول
 �إدارة نظم البنية التحتية لتقنية املعلومات للتوافق دائما مع خطط ال�شركة
 تطوير النظم التالية:
 �أنظمة الت�أمني الداخلية ،نظم احل�سابات ،املوارد الب�شرية ،الأر�شفة ،املخاطر� ،سري العمل ،و خدمات العمالء
 نظم تطبيقات الويب اخلا�صة بالت�أمني لفروع ال�شركة اخلارجية و �شركاء العمل
 نظم الربط الإلكرتوين مع جمل�س ال�ضمان ال�صحي ،جنم ،العلم� ،سمة ،وجلوب ميد
 تطوير �أنظمة م�ستودعات البيانات و التقارير بهدف ت�سريع �آلية اتخاذ قرار نوعي
 و�ضع �ضوابط و �إجراءات اال�ستخدام
 �إدارة املهام الت�شغيلية اليومية لل�شركة
إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية

يتولى ق�سم املوارد الب�شرية �إدارة �ش�ؤون العاملني بال�شركة وتوزيع الأعمال وتن�سيقها بالتعاون مع الإدارات املختلفة ،كما يقوم با�ستقطاب املوارد الب�شرية لل�شركة وتنميتها و�صقلها
وتدريبها للو�صول �إلى �أق�صى درجة ممكنة من الفعالية والكفاءة يف الأداء عرب برامج توظيف وتدريب مركزة ،ويقوم كذلك بتنظيم بيانات املوظفني وتخزينها و�إدارة عمليات
منافع املوظفني و�إعداد ك�شوف الرواتب ال�شهرية و�إدارة ومراقبة الإجازات واملزايا الأخرى ،ويقوم ق�سم ال�شئون الإدارية ب�إدارة �أ�صول ال�شركة وتلبية احتياجات ال�شركة من
اخلدمات الإدارية وامل�شرتيات وذلك وفق امليزانية املعتمدة ،كما تقوم �إدارة املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية ب�إدارة التعاقدات والعالقات احلكومية �سوا ٌء املتعلق منها باملوظفني
�أو ب�أية �أعمال �أخرى لل�شركة تتعلق باجلهات احلكومية.
إدارة الرقابة الداخلية

الدور الأ�سا�سي لإدارة الرقابة الداخلية هو تقدمي ت�أكيد معقول وطم�أنة للإدارة حول �سالمة وفاعلية �أنظمة الرقابة الداخلية واحلد من املخاطر التي قد تتعر�ض لها ال�شركة مبا
ميكن من حتقيق �أهدافها وحماية �أ�صولها  .وتتبنى �إدارة املراجعة الداخلية منهج تقدير املخاطر يف القيام بعمليات الفح�ص والتدقيق وتلتزم باملعايري الدولية و�أف�ضل املمار�سات
املهنية يف املراجعة .كما تتمتع �إدارة املراجعة الداخلية با�ستقاللية مطلقة و�صالحيات كاملة دون �أي قيود �أو ت�أثري من الإدارة التنفيذية وتتبع ب�شكل مبا�شر للجنة املراجعة.
كما تقوم �إدارة املراجعة الداخلية بتقييم كفاية وفاعلية �أنظمة و�ضوابط الرقابة الداخلية املو�ضوعة وحتديد نقاط ال�ضعف وتقدمي املالحظات والتو�صيات حيالها للإدارة
التنفيذية ومن ثم متابعة عالجها .هذا بالإ�ضافة �إلى التدقيق واملتابعة امل�ستمرة لعمليات و�أن�شطة ال�شركة املختلفة للحد من احتمال وجود الأخطاء �أو الغ�ش �أو التزوير.
إدارة االلتزام

تهتم �إدارة االلتزام ل�ضمان حماية ال�شركة بتطبيق الأنظمة والقوانني ال�صادرة من اجلهات امل�شرعة لقطاع الت�أمني  ،كما ت�ؤدي �أعمالها بطريقة متكاملة ومهنية ومتخ�ص�صة
وير�أ�سها م�سئول االلتزام وميكن تلخي�ص مهام املطابقة وااللتزام فيما يلي:
 امل�ساندة الفعالة لإدارة ال�شركة يف حتديد خماطر االلتزام والتبليغ عنها وتقدمي التقارير الداخلية بخ�صو�صها
 م�ساعدة الإدارة العليا يف العمليات اليومية للأعمال الفعالة واملربحة دون خمالفة لل�ضوابط القانونية
 �ضمان االلتزام مببادئ �أعمال ال�شركة وقيمتها والقوانني وال�ضوابط والأنظمة ال�سارية يف اململكة
 ن�شر ثقافة االلتزام وتعزيز العالقات مع اجلهات املنظمة
إدارة التسويق والمبيعات

ت�ضطلع هذه الإدارة بعمليات الت�سويق واملبيعات ملنتجات ال�شركة عرب تنفيذ اال�سرتاتيجية املو�ضوعة والقائمة على تنويع املنتجات وتبني طريقة ت�سعري دقيقة وزيادة ر�ضا العمالء
ل�ضمان املحافظة عليهم واالعتماد على �شبكة وا�سعة للتوزيع وتق�سيم ال�سوق �إلى قطاعات مع الرتكيز على القطاعات التالية:
 امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة و�شبه احلكومية
 ال�شركات الكبرية
 امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
 خدمات الت�أمني ال�شخ�صي للأفراد
 عمليات �إعادة الت�أمني ال�شخ�صي (الأفراد)
 عمليات �إعادة الت�أمني االختياري
ت�سعى ال�شركة ب�صورة م�ستمرة �إلى تطوير منتجاتها لتتنا�سب وحاجات عمالئها مع الأخذ يف االعتبار املتطلبات ال�شرعية واخللفية الثقافية للمجتمع املحلي كما تقوم ال�شركة
�إ�ضافة �إلى البيع املبا�شر عن طريق الفروع املنت�شرة يف �أنحاء اململكة با�ستخدام قنوات توزيع �أخرى كوكالء وو�سطاء الت�أمني املعتمدين من اجلهات املنظمة للعمل ب�سوق الت�أمني
ال�سعودي كما تقوم بتنظيم حمالت مكثفة للدعاية والإعالن والعالقات العامة التي من �ش�أنها متكني ال�شركة من اكت�ساب و�ضع قيادي متميز يف �سوق الت�أمني وتقدمي منتجات
تت�سم باجلودة والأمان والقيمة التناف�سية.

60

إدارة المخاطر

تعمل �إدارة املخاطر بتبني �أف�ضل املمار�سات املعمول بها يف املجال واملعروفة بتحديد وقيا�س وال�سيطرة على وتخفي�ض املخاطر التي تواجه ال�شركة .ومن م�س�ؤوليات ادارة
املخاطر عملية قيا�س وتقييم للخاطر ومراقبة املخاطر واحلد منها ب�صفة م�ستمر على م�ستوى املخاطر الفردية واملخاطر الكلية وتطوير ا�سرتاتيجيات لإدارتها .كما تت�ضمن
هذه اال�سرتاتيجيات نقل املخاطر (�إعادة الت�أمني) �إلى جهة �أخرى لتقليل �آثارها ال�سلبية.
ادارة التخطيط االستراتيجي

تتولى االدارة اال�سرتاتيجية دورا حيويا يف ال�شركة وعملية ر�سم اخلطط واالهداف بعيدة وق�صرية املدى �ضمن الر�ؤية امل�ستقبلية لل�شركة مع االخذ يف االعتبار املتغريات الداخلية
واخلارجية وحتديد القطاعات وال�شرائح ال�سوقية امل�ستهدفة و�أ�سلوب املناف�سة.
وتتلخ�ص املهام يف ما يلي :
 اعداد اخلطط املنا�سبة لتنفيذ اال�سرتاتيجية املعتمدة لل�شركة ككل والت�أكد من تطبيقها �ضمن اجلدول الزمني املحدد
 اعداد ا�سرتاتيجية وخطة التنفيذ اخلا�صة بكل ادارة داخل ال�شركة �ضمن اال�سرتاتيجية العامة واملعتمدة لل�شركة والت�أكد من االلتزام بها وتنفيذها �ضمن اجلدول
الزمني املحدد
 ت�ساعد الإدارة اال�سرتاتيجية ال�شركة على �إعادة و�صياغة الهيكل التنظيمي واالداري  ،وو�ضع ال�سيا�سات والإجراءات والقواعد والأنظمة الالزمة للإدارات املختلفة
 ت�ساعد على �إدارة موارد ال�شركة بكفاءة �أكرث وفاعلية وتقدمي الدعم لزيادة وتنويع املوارد  ،كما ت�ساعد على تقدير ما حتتاج �إليه ال�شركة من القوى العاملة بالنحو
الذي يزيد من قدرتها التناف�سية
 جمع البيانات واملعلومات با�ستمرار وحتليلها ،وذلك لتمكني ال�شركة من حتديد نقاط القوة والعمل على تنميتها ،ونقاط ال�ضعف والتهديدات والعمل على الق�ضاء
عليها �أو التقليل منها ب�شكل مدرو�س
 حتديد الأولويات والأهمية الن�سبية لأعمال ال�شركة املختلفة � ،ضمن االهداف املحددة الق�صرية والطويلة املدى
 ت�ساعد الإدارة اال�سرتاتيجية اي�ضا يف حتديد عدة بدائل ا�سرتاتيجية ثم اختيار البديل الأف�ضل للو�صول لأهداف ال�شركة
 تعمل الإدارة اال�سرتاتيجية اي�ضا على البيئة اخلارجية ودرا�ستها ،فيما يخ�ص اال�سواق امل�ستهدفة ودرا�سة �سوق املناف�سني بدقة  ،وتقدمي احللول الالزمة.
ادارة خدمة العمالء

هي ادارة تتكون من فريق خمت�ص خلدمة العمالء عن طريق قنوات االت�صال املبا�شر والغري مبا�شر للرد على اال�ستف�سارات وال�شكاوى .تتلخ�ص مهام هذه االدارة يف ما يلي :
 الرد على ا�ستف�سارات العمالء من خالل الهاتف املجاين او االمييل او من خالل ح�سابات ال�شركة لدى مواقع التوا�صل االجتماعي
 ا�ستقبال �شكاوى العمالء والتعامل معها واملتابعة مع االدارات املعنية حللها
 ا�ستقبال ال�شكاوى املرفوعة �ضد ال�شركة لدى جهات االخت�صا�ص الق�ضائي وحتويلها للإدارات املعنية.
إدارة إعادة التأمين

تعترب ادارة اعادة الت�أمني مبثابه حلقه و�صل مع معيدي الت�أمني وت�ضطلع بامل�سئوليات واملهام التالية:
 املحافظة على عالقة ال�شركة مع معيدي الت�أمني
 التعاقد و�إنهاء االتفاقيات املربمة مع معيدي الت�أمني
 القيام بتحليل �أو�ضاع �شركات �إعادة الت�أمني و�إعداد الت�صنيف الداخلي
 �ضمان نقل املخاطر ب�أف�ضل معدالت اال�سعار

 5 555ا ِإلقرارات المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وسكرتير المجلس
يقر �أع�ضاء املجل�س وكبار التنفيذيني و�سكرتري جمل�س الإدارة يف ال�شركة مبا يلي:
 مل ي�شهر �أي من منهم يف �أي وقت من الأوقات �إفال�سه �أو خ�ضع لأي �إجراءات �إفال�س.
 مل يتم تعيني �أي منهم يف من�صب �إداري �أو �إ�شرايف يف �أي �شركة مع�سرة خالل ال�سنوات اخلم�س التي �سبقت تاريخ هذه الن�شرة.
 �أنه مل يكن هناك �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا يف الو�ضع املايل خالل ( )12االثنا ع�شر �شهر ًا الأخرية .
 �أنه مل يتم الإعالن عن �أي �إع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�شركة كان �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة املقرتحني �أو � ٍأي من
كبار التنفيذيني بال�شركة �أو �سكرتري جمل�س الإدارة معين ًا فيها يف من�صب �إداري �أو �إ�شرايف.
ً
 مل تمُ َنح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي من قبل ال�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل
وقبول الإدراج يف ما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي �أوراق مالية.
 مل يكن هناك �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج� ،إ�ضافة
�إلى الفرتة التي ي�شملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�شرة الإ�صدار.
 با�ستثناء ما ذكر يف ال�صفحة (هـ) والق�سمني رقم (�« )2-5أع�ضاء جمل�س الإدارة وال�سكرتري» و رقم (« )4-7-15العقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة»
من هذه الن�شرة �أنه ال يوجد لأي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة املقرتحني �أو �أي من �أع�ضاء �أو كبار التنفيذيني �أو �سكرتري جمل�س الإدارة
و�أي من �أقربائهم م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أ�سهم ال�شركة .
 مل تقم ال�شركة يف ال�سابق ب�إ�صدار �أي �أدوات دين ومل ت�صرح ب�إ�صدار مثل هذه الأدوات.
 با�ستثناء ما ذكر يف ن�شرة الإ�صدار (الق�سم « 7الر�سملة واملديونية») هذه ف�إنه لي�س على ال�شركة �أي التزامات حمتملة كما مل تقم ال�شركة بتقدمي �أي �ضمانات
ل�صالح �أي �أطراف �أخرى.
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تبني �أن لدى ال�شركة ر�أ�سمال عامل يكفي ملدة االثنا ع�شر �شهر ًا التي تلي مبا�شرة تاريخ ن�شر ن�شرة الإ�صدار.
لي�س لديهم �أي �صالحيات �أو حقوق لالقرتا�ض من ال�شركة.
لي�س لهم حق الت�صويت على مكاف�آتهم �أو على �أي عقد �أو عر�ض يكون لهم فيها م�صالح جوهرية.
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن جميع الأمور اجلوهرية املتعلقة بال�شركة و�أداءها املايل قد مت الإف�صاح عنها يف ن�شرة الإ�صدار هذه ،و�أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى
ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف هذه الن�شرة �إلى ت�ضليل امل�ساهمني.
يق ّر كبار التنفيذيني ب�أن لي�س لديهم �أي ع�ضوية يف جمل�س �إدارة بتاريخ �سابق لهذه الن�شرة.
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالتزامهم باملادة ( )69التا�سعة وال�ستني واملادة ( )70ال�سبعني من نظام ال�شركات فيما يتعلق بالعقود مع الأطراف ذات العالقة
كما يلي:
 يتم عر�ض جميع العقود مع الأطراف ذات العالقة على جمل�س الإدارة للموافقة عليها ،ومن ثم يتم عر�ضها على اجلمعية العامة العادية للموافقة عليها مع
امتناع ع�ضو جمل�س الإدارة ذي العالقة عن الت�صويت على قرار جمل�س الإدارة واجلمعية العامة العادية املتعلق بها.
  يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنهم لي�سوا طرف ًا يف �أي اتفاق �أو ترتيب كما �أنهم مل يقوموا بتقدمي �أي خدمات �أو �أعمال تناف�س �أعمال ال�شركة و�أن جميع تعامالت
ال�شركة مع الأطراف ذات العالقة تتم بطريقة عادلة و�شفافة.
�إن النظام الأ�سا�سي لل�شركة ال يعطي �أي ع�ضو يف جمل�س الإدارة �أو املدير التنفيذي حق الت�صويت على �أي عقد �أو اقرتاح يكون لهم فيه م�صلحة  ،وال يعطي �أي
�صالحية لأي منهم للت�صويت على مكاف�أة خا�صة متنح لهم �أو �أي �صالحيات جتيز لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو لكبار التنفيذيني االقرتا�ض من ال�شركة
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه ال توجد نية �أو توجه لإجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط ال�شركة.
كما �أنه ال يوجد �سيا�سات متبعة ومعلومات مهمة متعلقة بالأبحاث والتطوير ملنتجات جديدة وللطرق املتبعة يف الإنتاج على مدى ال�سنوات املالية الثالثة ال�سابقة
مبا�شرة لتاريخ ن�شرة الإ�صدار .وال توجد حالي ًا عقود عمل قائمة �أو مقرتحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
ال يوجد لدى ال�شركة يف الوقت احلايل برنامج تخ�صي�ص �أ�سهم ملوظفيها� ،أو �أي ترتيبات �أخرى ت�شرك املوظفني يف ر�أ�سمال ال�شركة.
هذا ويقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة و�سكرتري جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني �أنه ال يوجد عقد �أو ترتيب �ساري املفعول �أو مزمع �إبرامه عند تقدمي ن�شرة الإ�صدار
فيه لهم �أو �أي من �أقاربهم م�صلحة يف �أعمال ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة ،وذلك بخالف ما ذكر يف الق�سم « 15املعلومات القانونية»»-العقود والتعامالت
مع الأطراف ذات العالقة» من هذه الن�شرة.
يق ّر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إنه حتى تاريخ ن�شر هذه الن�شرة ،ال يوجد لل�شركة �أي �شركة تابعة �أو �شقيقة داخل اململكة العربية ال�سعودية �أو خارجها.

 5 555حوكمة الشركة
تلتزم �إدارة ال�شركة بتطبيق معايري عالية ومتوافقة مع املتطلبات الواردة يف الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية .ويدرك جمل�س الإدارة ب�أن الإدارة والرقابة
الفاعلة مهمة لنجاح ال�شركة .وي�أتي التزام ال�شركة باتباع �أعلى معايري احلوكمة وتطبيقها من �أجل الت�أكد من �أن جمل�س الإدارة يعمل من �أجل حتقيق م�صالح امل�ساهمني على
�أكمل وجه ،وتقدمي �صورة حقيقية ووا�ضحة وعادلة لأو�ضاع ال�شركة املالية ونتائج عملياتهاّ .لذا فقد �إعتمدت ال�شركة عدد من ال�سيا�سات وللوائح الداخلية وت�شمل:
 .1ميثاق جلنة اال�ستثمار.
 .2ميثاق جلنة التنفيذية.
 .3ميثاق جلنة املكاف�آت والرت�شيحات.
 .4ميثاق جلنة املراجعة.
� .5سيا�سة االف�صاح عن املخالفات.
� .6سيا�سة تعار�ض امل�صالح.
 .7دليل مكافحة غ�سيل الأموال.
 .8الدليل النظامي للمبيعات والت�سويق.
 .9دليل املطابقة وااللتزام.
 .10دليل مكافحة االحتيال.
 .11قواعد �أخالقيات و�سلوكيات العمل.
 .12الالئحة التنظيمية للهيئة ال�شرعية.
� .13سيا�سة و�إجراءات �إدارة االئتمان.
 .14ميثاق اللجنة ال�شرعية.
واجلدير بالذكر �أنه قد مت اعتماد الئحة حوكمة خا�صة بال�شركة يف اجلمعية العامة العادية بتاريخ1432/07/23هـ (املوافق  )2011/06/25عم ًال بالأنظمة واللوائح والتعليمات
ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية وعلى وجه اخل�صو�ص الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة مبوجب قرار جمل�س الهيئة رقم 2006-212-1وتاريخ  1427/10/21هـ (املوافق
2006/11/12م) واملعدّلة مبوجب قرار جمل�س هيئة رقم  2010-10-1وتاريخ 1431/03/30هـ (املوافق 2010/03/16م) .وبنا ًء على الفقرة (ب) من املادة الأولى من
الالئحة التي تن�ص على �أنه« :تعد هذه الالئحة ا�سرت�شاد ّية جلميع ال�شركات املدرجة يف ال�سوق املالية ما مل ين�ص نظام �أو الئحة �أخرى �أو قرار من جمل�س الهيئة على �إلزامية
بع�ض ما ورد فيها من �أحكام».
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وقد �أ�صدر جمل�س الهيئة جمموعة قرارات بتواريخ متفاوتة تت�ضمن �إلزام ال�شركات املدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سعودية باملواد التالية:

جدول رقم ( :)16-5البنود االلزامية يف الئحة حوكمة ال�شركات
رقم املادة من الئحة
حوكمة ال�شركات
5

قرار الإلزامية ال�صادر عن الهيئة

املادة املطابقة يف الئحة حوكمة ال�شركة

�صدر قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم ( )2012-40-3وتاريخ 1434/2/17هـ
(املوافق 2012/12/20م) ب�إلزام ال�شركات املدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق املالية
ال�سعودية (تداول) مبقت�ضى الفقرتني (ط) و (ي) من املادة ( )5اخلام�سة من
الئحة حوكمة ال�شركات ،وذلك ابتداء من تاريخ 2013/1/1م .

حقوق االجتماع ال�سنوي للجمعية العامة الفقرة 3-3

9

�صدر قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم ( )2008-36-1وتاريخ 1429/11/12هـ
(املوافق 2008/11/10م) ب�إلزام ال�شركات املدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق املالية
مبقت�ضى املادة ( )9التا�سعة من الئحة حوكمة ال�شركات وذلك ابتداء من �أول
تقرير ملجل�س الإدارة ي�صدر عن ال�شركة من تاريخ قرار جمل�س الهيئة املذكور.

الإف�صاح وال�شفافية  -الفقرة2-3

10

�صدر قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم ( )2011-33-1وتاريخ 1432/12/3هـ
(املوافق 2011/10/30م) ب�إلزام ال�شركات املدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق املالية
ال�سعودية (تداول) مبقت�ضى الفقرة (ب) من املادة ( )10العا�شرة من الئحة
حوكمة ال�شركات ،وذلك ابتداء من تاريخ 2012/1/1م.

بتاريخ 1433/08/04هـ (املوافق 2012/6/23م) اعتمد جمل�س
�إدارة ال�شركة الئحة م�ستقلة لتعار�ض امل�صالح

10

�صدر قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم ( )2012-40-3وتاريخ 1434/12/17هـ
املوافق 2012/12/20م ب�إلزام ال�شركات املدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق املالية
ال�سعودية (تداول) مبقت�ضى الفقرتني (ج) و (د) من املادة ( )10العا�شرة من
الئحة حوكمة ال�شركات ،وذلك ابتداء من تاريخ 2013/6/30م .

وظائف جمل�س االدارة الفقرة 4-4

12

�صدر قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم ( )2008-36-1وتاريخ 1429/11/12هـ
(املوافق 2008/11/10م) ب�إلزام ال�شركات املدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق املالية
ال�سعودية (تداول) مبقت�ضى الفقرتني (ج ،هـ) من املادة ( )12الثانية ع�شرة من
الئحة حوكمة ال�شركات وذلك ابتداء من العام 2009م .

تكوين جمل�س االدارة الفقرة 1-4

12

�صدر قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم ( )2012-40-3وتاريخ 1434/2/17هـ
(املوافق 2012/12/30م) ب�إلزام ال�شركات املدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق املالية
ال�سعودية (تداول) مبقت�ضى الفقرة (ز) من املادة ( )12الثانية ع�شرة من الئحة
حوكمة ال�شركات ،وذلك ابتداء من تاريخ 2013/1/1م.

تكوين جمل�س االدارة الفقرة 1-4

14

�صدر قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم ( )2008-36-1وتاريخ 1429/11/12هـ
(املوافق 2008/11/10م) ب�إلزام ال�شركات املدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق املالية
ال�سعودية (تداول) مبقت�ضى املادة ( )14الرابعة ع�شرة من الئحة حوكمة ال�شركات
وذلك ابتداء من العام 2009م .

جلنة املراجعة .5-3

15

�صدر قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم ( )2010-10-1وتاريخ 1431/3/30هـ
(املوافق 2010/3/16م) ب�إلزام ال�شركات املدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق املالية
ال�سعودية (تداول) مبقت�ضى ( )15املادة اخلام�سة ع�شرة من الئحة حوكمة
ال�شركات وذلك ابتداء من تاريخ 2011/01/01م .

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت .2-5

كما �أن لدى ال�شركة مراجعني خارجيني على قدر من املهنية واالخت�صا�ص يقدمون تقارير �سنوية عن ن�شاط ال�شركة .وفيما يلي ملخ�ص لإطار عمل حوكمة ال�شركة املطبق:
اجلمعية العامة للم�ساهمني :يتم �إطالع امل�ساهمني على كافة التطورات املهمة يف ال�شركة من خالل توفري تقارير عن الأداء املايل لل�شركة ون�شر كافة الأخبار واملعلومات الهامة
املتعلقة بال�شركة وعملياتها  ،ويتم ت�شجيع امل�ساهمني على ح�ضور اجلمعيات العامة لل�شركة وتزويدهم بجميع ما يحتاجونه يف تلك اجلمعيات.
جمل�س الإدارة :يتولى جمل�س الإدارة امل�س�ؤولية الكاملة لت�سيري ال�شركة وحماية م�صالح م�ساهميها علم ًا ان ثلث �أع�ضاء جمل�س الإدارة من امل�ستقلني.
تقدمي املعلومات املالية واملعلومات الأخرى :جمل�س �إدارة ال�شركة م�س�ؤول عن تزويد امل�ساهمني باملعلومات عن �أداء ال�شركة املايل.
جلان جمل�س الإدارة :لدى جمل�س الإدارة جلان ًا ت�ساعده على امتام �أعماله بال�شكل املطلوب وال�صحيح ح�سب ما ورد يف اللوائح التنظيمية ال�صادرة عن اجلهات الرقابية ،وهذه
اللجان هي اللجنة التنفيذية ،جلنة املراجعة ،جلنة الرت�شيحات و املكاف�آت وجلنة اال�ستثمار .بالإ�ضافة �إلى اللجنة ال�شرعية وامل�شار اليها يف الفقرة � 3-5أعاله.

 5 555تضارب المصالح
ال مينح النظام الأ�سا�سي لل�شركة �أو � ٍأي من اللوائح وال�سيا�سات الداخلية �أية �صالحيات متكن ع�ضو جمل�س الإدارة من الت�صويت على عقد �أو عر�ض له فيه م�صلحة جوهرية �سوا ًء
ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،وذلك تنفيذ ًا للمادة ( )69من نظام ال�شركات التي تن�ص على �أنه ال يجوز �أن يكون لع�ضو جمل�س الإدارة �أية م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة �إال مبوافقة من اجلمعية العامة العادية يتم جتديدها كل �سنة ،ووفق ًا لن�ص املادة املذكورة ف�إنه يتعني على ع�ضو جمل�س الإدارة
�أن يبلغ جمل�س الإدارة مبا له من م�صالح �شخ�صية يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة ،ويف�صح رئي�س جمل�س الإدارة للجمعية العامة عند انعقادها عن التعامالت
والعقود التي يكون ل ٍأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�صلحة �شخ�صية فيها ،على �أن يكون الإف�صاح م�شفوع ًا بتقرير خا�ص من مراقب احل�سابات ،ويتم �إثبات هذا التبليغ يف حم�ضر
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اجتماع جمل�س الإدارة  ،وال يجوز للع�ضو ذي امل�صلحة اال�شرتاك يف الت�صويت على القرار الذي يطرح بهذا ال�ش�أن.
وبنا ًء على ما �سبق ،يلتزم �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبا يلي:
 .1االلتزام بالعمل طبق ًا للمواد ( )69و ( )70من نظام ال�شركات ،واملادة رقم ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات
 .2عدم الت�صويت على �أي من العقود املربمة مع الأطراف ذات العالقة يف اجتماعات اجلمعية العامة
 .3االلتزام بعدم الدخول يف مناف�سة �ضد �أعمال ال�شركة ،و�أن كافة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل �سوف تتم على �أ�سا�س تناف�سي تطبيق ًا لن�ص املادة
( )70من نظام ال�شركات.
وقد تعاقدت ال�شركة مع �أطراف ذات عالقة مثل امل�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة فيما يتعلق ببيع بع�ض منتجات ال�شركة الت�أمينية (ف�ض ًال راجع الق�سم « 4-7-15العقود
والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة» من هذه الن�شرة).

5 555برنامج أسهم الموظفين
ال يوجد لدى ال�شركة يف الوقت احلايل برنامج تخ�صي�ص �أ�سهم ملوظفيها� ،أو �أي ترتيبات �أخرى ت�شرك املوظفني يف ر�أ�سمال ال�شركة.

5 5-55الموظفون والسعودة
بلغ عدد موظفي ال�شركة ( )220موظف منهم ( )110موظف �سعودي و ( )110موظف غري �سعودي �أي بن�سبه �سعودة قدرها  %50حتى تاريخ 2014/11/30م وت�سعى ال�شركة
با�ستمرار �إلى زيادة عدد املوظفني ال�سعوديني العاملني لديها واالحتفاظ باملوظفني ال�سعوديني امل�ؤهلني باعتباره �أحد الأهداف الرئي�سية لإدارة املوارد الب�شرية .هذا مع الإ�شارة
�إلى �أن ال�شركة مل ت�شهد �أي تغيري جوهري لعدد املوظفني العاملني لديها ،وقد تبني �أن ن�سبة الزيادة يف عدد املوظفني مل تتجاوز ن�سبة ( )%13.6حيث �أن ال�شركة قد قامت
بتوظيف  29موظف ًا ما بني العام  2011وحتى 2014 /11/ 30م .ومن اخلطوات الهامة يف هذا ال�صدد و�ضع �سيا�سة ت�سمى «برنامج اال�ستثمار يف املواهب» ( ،)TIPوالتي تهدف
�إلى زيادة ن�سبة االحتفاظ بال�سعوديني من خالل برامج تدريب طويلة املدى ممولة بالكامل من قبل ال�شركة.
و�ستتبع ال�شركة خطة حمكمة يف التوظيف والتدريب والتطوير وكافة الإجراءات الأخرى التي من �ش�أنها حتقيق املتطلبات اخلا�صة بال�سعودة .وتندرج ال�شركة حتت النطاق
«االخ�ضر املرتفع» من برنامج نطاقات لل�سعودة.

جدول رقم (� )17-5أعداد املوظفني ح�سب الإدارات
كما يف 2011/12/31م

الإدارة
�سعودي

كما يف 2012/12/31م

غري �سعودي

�سعودي

الإجمايل

كما يف 2013/12/31م

غري �سعودي

�سعودي

الإجمايل

الإجمايل

غري �سعودي

املراجعة

1

1

2

1

1

2

1

1

2

املالية

9

13

22

2

12

14

6

10

16

املوارد الب�شرية
وال�ش�ؤون الإدارية

8

4

12

6

0

6

7

0

7

تقنية املعلومات

0

2

2

0

2

2

2

5

7

�إدارة املخاطر

0

0

0

0

0

0

1

0

1

ت�أمني ال�سيارات

38

29

67

34

19

53

34

22

56

ت�أمني غري ال�سيارات

21

26

47

13

18

31

7

17

24

مبيعات ال�شركات

6

11

17

3

13

16

6

25

31

مبيعات الأفراد

9

6

15

14

8

22

35

23

58

التخطيط والرقابة

0

0

0

0

0

0

4

2

6

االلتزام وال�شئون
القانونية

3

1

4

1

1

2

1

1

2

الإدارة العليا

2

1

3

1

2

3

2

0

2

املجموع

97

94

191

75

76

151

106

106

212

الن�سبة املئوية

%50.78

%49.22

%100

%49.66

%50.34

%100

%50

%50

%100

امل�صدر :ال�شركة
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جدول رقم (� )18-5أعداد املوظفني ح�سب الإدارات والأق�سام كما بتاريخ 2014 /11/ 30م
�سعودي

غري �سعودي

الإجمايل

الن�سية

الإدارة
املراجعة

1

1

2

%50

املالية

15

10

25

%60

املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية

7

0

7

%100

تقنية املعلومات

2

2

4

%50

�إدارة املخاطر

1

0

1

%100

ت�أمني ال�سيارات

35

24

59

%59

ت�أمني غري ال�سيارات

8

12

20

%40

مبيعات ال�شركات

12

19

31

%39

مبيعات الأفراد

18

35

53

%34

التخطيط والرقابة

4

2

6

%67

االلتزام وال�شئون القانونية

2

1

3

%67

الإدارة العليا

5

4

9

%56

110

110

220

%50

املجموع
امل�صدر :ال�شركة

�إ�شارة �إلى تعميم امل�ؤ�س�سة رقم (/38639م ت )1051/وتاريخ 1430/08/03هـ (املوافق 2009/07/25م) ب�ش�أن �إلزامية احل�صول على ال�شهادة العامة يف �أ�سا�سيات الت�أمني
( )IFCEلبع�ض موظفي �شركات الت�أمني ،تبني �أنه يف العام 2014م تقدم (� )17سبعة ع�شر موظف للح�صول على تلك ال�شهادة وقد ح�صل (� )6ستة منهم على �شهادة (.)IFCE
هذا و�سيخ�ضع باقي املوظفني املطالبني باحل�صول على هذه ال�شهادة وعددهم (� )84أربعة وثمانون لالمتحان و( )36موظف يخ�ضعون حالي ًا لدورة تدريبية.
وفق ًا لنظام العمل ف�إن �أي �شركة يعمل لديها ( )10ع�شرة موظفني و�أكرث تكون ملزمة ب�إعداد الئحة عمل داخلية تت�ضمن الأحكام الداخلية للعمل يف ال�شركة وقواعد تنظيم العمل.
ويجب �أخذ موافقة وزارة العمل قبل اعتماد الالئحة .ومبا �أن لدى ال�شركة �أكرث من ( )10ع�شرة موظفني فقد مت �إعداد الئحة تنظيم عمل داخلية ومت اعتمادها من قبل وزارة
العمل مبوجب قرار معايل نائب وزير العمل رقم ( )3595/1/1وتاريخ 1434/07/26هـ (املوافق 2013/06/05م).
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6.6مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج عمليات الشركة
6 666مقدمة
ي�ستند الق�سم التايل على البيانات املالية املدققة ل�شركة �سالمة لل�سنوات املالية الثالث املنتهية يف � 6صفر 1433هـ (املوافق 2011 /12/31م) و � 18صفر 1434هـ (املوافق
2012 / 12/31م) و � 28صفر 1435هـ (املوافق 2013 /12/31م) والبيانات املالية املرحلية غري املدققة لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  5ذي احلجة 1435هـ (املوافق 30
�سبتمرب 2014م) واملالحظات املتعلقة بها والواردة يف هذه الن�شرة («البيانات املالية») ،ويجب �أن ُيقر�أ باالقرتان معها .وبالن�سبة لل�سنتني املاليتني 2011م و 2012م ،فقد مت
تدقيق البيانات املالية ل�سالمة من قبل �إرن�ست و يونغ والب�سام حما�سبون قانونيون وم�ست�شارون� ،أما عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2013/12/31م ،فقد مت تدقيق البيانات املالية
ل�سالمة من قبل �شركة كي بي ام جي ( /)KPMGالفوزان وال�سدحان ،يف حني مت �إعداد البيانات للت�سعة �أ�شهر املنتهية يف �سبتمرب 2014م من قبل ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو
اخلري و�شركاه والب�سام حما�سبون قانونيون وم�ست�شارون.
يحتوي ق�سم مناق�شة الإدارة وحتليلها للمركز املايل ونتائج العمليات على بيانات م�ستقبلية تنطوي على خماطر و�أمور احتمالية غري م�ؤكدة .وقد تختلف النتائج الفعلية لل�شركة
ب�شكل جوهري عن تلك التي توحي بها هذه البيانات امل�ستقبلية نتيجة لعدة عوامل كما هو مف�صل �أدناه ويف �أماكن �أخرى من ن�شرة الإ�صدار ،وخا�صة حتت الق�سم « 2عوامل
املخاطرة» من هذه الن�شرة.

6 666إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية
يق ّر �أع�ضاء جمل�س الإدارة جمتمعني ومنفردين �أن املعلومات املالية الواردة يف ن�شرة الإ�صدار مقتب�سة دون تغيري جوهري من القوائم املالية املدققة و�أن هذه البيانات مت �إعدادها
على ا�سا�س موحد وفقا للمعايري املحا�سبية الدولية للبيانات املالية.
ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة كذلك ب�أنه يف 2014 /09/ 30م بلغت اخل�سائر الرتاكمية لل�شركة منذ �إن�شائها  73.021.000ريال ،وهو ما ميثل  %73.0من ر�أ�سمال ال�شركة.
بخالف اخل�سائر املرتاكمة يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه مل يطر�أ �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  2011 /12/31او
ال�سنة املالية املنتهية يف  2012 /12/31او ال�سنة املالية املنتهية يف 2013/12/31م �إلى تاريخ هذه الن�شرة.
بخالف ما مت االف�صاح عنه يف الن�شرة يقر اع�ضاء جمل�س االدارة ب�أنه مل يت�أثر الو�ضع املايل و التجاري لل�شركة ب�شكل عام من قبل �أي عوامل مو�سمية �أو دورات اقت�صادية �أو
�سيا�سات حكومية �أو اقت�صادية �أو مالية �أو نقدية �أو �سيا�سية �أو �أي عوامل �أخرى �أثرت �أو ميكن ان ت�ؤثر ب�شكل جوهري خالل ال�سنة املالية املنتهية يف � 2011 /12/31أو ال�سنة
املالية املنتهية يف � 2012 /12/31أو ال�سنة املالية املنتهية يف 2013 /12/31م �أو �إلى تاريخ هذه الن�شرة ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
كما يقر اع�ضاء جمل�س االدارة ب�أنه ال توجد عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي منحته ال�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شر ًة لتاريخ تقدمي
طلب الت�سجيل وقبول الإدراج بطرح �أو �إ�صدار �أي �أوراق مالية ،مبا يف ذلك �أع�ضاء جمل�س االدارة املقرتحني �أو كبار التنفيذيني �أو القائمني بعر�ض �أو طرح الأوراق املالية �أو
اخلرباء.
االتجاهات المستقبلية

يف نهاية عام 2008م ،وهو العام الأول لعمل �سالمة ،كانت امليزانية العمومية لل�شركة يف و�ضع �سلبي من حيث املالءة املالية حيث بلغ �صايف حقوق امللكية  61.6مليون ريال نتيجة
لتكبد خ�سارة  38.4مليون ريال يف الفرتة الأولى من التداول .وحتى الآن ،مل تكن �أرباح �سالمة كافية للحد من الو�ضع ال�سلبي للميزانية العمومية �أو اخلروج من هذا الو�ضع
وخا�صة مع اخل�سائر الكبرية التي تكبدتها ال�شركة يف عامي  2012و 2013م و يف 2014/09/30م ،بلغت اخل�سائر الرتاكمية لل�شركة منذ �إن�شائها ( )73.021.000ثالث و
�سبعني مليون و واحد و ع�شرين �ألف ريال �سعودي حتى تاريخ 2014/11/30م والتي متثل ما ن�سبته ( )%73.0من ر�أ�سمال ال�شركة.
وللتعامل مع تردي املالءة املالية ،عني جمل�س �إدارة �سالمة رئي�س تنفيذيا لل�شركة وقام بتعديل ا�سرتاتيجية عملها حتى نهاية  2013م حموال تركيز العمل من الإيرادات نحو
الربحية .كما عمد املجل�س يف هذا الإطار �إلى اتخاذ تدابري �أخرى منها �إعادة النظر يف �شروط الت�سعري ال�سيما خلط الت�أمني على املركبات و�إلغاء العقود غري املربحة وعالقات
الو�سطاء غري املنتجة وزيادة عدد الو�سطاء املرخ�ص لهم ،مع الرتكيز على قطاع الأفراد (التجزئة) من خالل خف�ض عدد املكاتب الفرعية و زيادة عدد نقاط البيع وحت�سني
�إجراءات التح�صيل .و مع �أن م�ؤ�شرات العمليات الت�شغيلية لل�شركة حت�سنت تدريجيا منذ بدء تطبيق اال�سرتاتيجية ،وحتول العجز من عمليات الت�أمني لديها والذي بلغ 48.6
مليون ريال يف عام 2013م �إلى فائ�ض من عمليات الت�أمني مبقدار  2.9مليون ريال للأ�شهر الت�سعة الأولى من عام 2014م ف�إن جمل�س الإدارة يتوقع �أنها حتتاج �إلى �ست دورات
ف�صلية كاملة لكي يظهر �أثر التغيريات التي �أدخلت متاما .وتهدف ال�شركة من �إ�صدار حقوق الأولوية �إلى زيادة ر�أ�س مال �سالمة يف املدى الق�صري.

6 666أسس اإلعداد
يتم �إعداد القوائم املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية بالريال ال�سعودي ب�صفتها العملة املعتمدة لأعمال ال�شركة.
ويتم �إعداد القوائم املالية وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدلة با�ستثناء القيمة العادلة من خالل ا�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة (“ )”FVISواال�ستثمارات املتاحة
للبيع («اال�ستثمارات املتاحة للبيع») والتي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة .كما �أن البيانات املالية متما�شية مع نظام ال�شركات والنظام الداخلي لل�شركة فيما يتعلق ب�إعداد وتقدمي
القوائم املالية.
وتقدم ال�شركة بيانات مالية مف�صلة على �أ�سا�س ترتيب البنود من حيث ال�سيولة .ومن املتوقع �أن تعايف وت�ستقر جميع املوجودات واملطلوبات املالية با�ستثناء اال�ستثمارات القائمة
حتى تاريخ اال�ستحقاق على التوايل خالل اثني ع�شر �شهرا من تاريخ ن�شرها.
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استخدام التقديرات واألحكام

فيما يلي �شرح لالفرتا�ضات الرئي�سية املتعلقة بالعوامل امل�ستقبلية و�أهم م�صادر التغري املحتمل يف التقديرات من تاريخ امليزانية العمومية ،والتي تنطوي على خماطر ميكن �أن
تت�سبب يف تعديل جوهري يف املبالغ املقيدة للموجودات واملطلوبات يف العام املايل القادم:
مخصص المطالبات القائمة

ت�ستدعي عملية تقدير املبالغ امل�ستحقة حلاملي وثائق الت�أمني قدرا كبريا من احلكم التقديري .ويف تاريخ التقرير ،ت�ستخرج قيمة املطالبات املتكبدة وغري املعلنة ()IBNR
بخ�صم املطالبات املدفوعة والقائمة (غري امل�سددة) يف تاريخ التقرير من التكلفة النهائية للمطالبة .وتقدر مطالبات الت�أمني على املمتلكات عادة بوا�سطة مقدرين م�ستقلني
للخ�سائر.
العمر اإلنتاجي لألثاث والتجهيزات والمعدات

حتدد �إدارة ال�شركة العمر الإنتاجي التقديري للأثاث والتجهيزات واملعدات لأغرا�ض احت�ساب اال�ستهالك .وحتدَّد هذه التقديرات بعد �أخذ ا�ستخدام املتوقع لهذه الأ�صول �أو
حالتها املادية يف احل�سبان .وتقوم ال�شركة مبراجعة القيمة املتبقية والأعمار الإنتاجية �سنويا ،ويتم تعديل نفقات اال�ستهالك يف امل�ستقبل عندما ترى ال�شركة �أن العمر الإنتاجي
يختلف عن التقديرات ال�سابقة.
احتياطي نقص األقساط

تت�أثر التقديرات بدرجة كبرية بعدد من االفرتا�ضات املتعلقة بالأحداث والظروف امل�ستقبلية .وهي مبنية على ن�سبة اخل�سارة املتوقعة للفرتة املتبقية من املخاطر بالن�سبة للوثائق
املكتتبة .واالفرتا�ض الرئي�سي الذي ت�ستخدمه ال�شركة هو �أن �أمناط املطالبات املا�ضية م�ستقرة و�سوف ت�ستمر كذلك يف امل�ستقبل .وت�ستند ح�سا�سية احتياطي نق�ص الأق�ساط
وت�أثريه على �صايف خ�سارة ال�سنة على زيادة بن�سبة  ٪10يف احتياطي املطالبات القائمة وزيادة بن�سبة  ٪15يف املطالبات املتكبدة غري معلنة (”( )”IBNRال�سيناريو  )1وانخفا�ض
بن�سبة  ٪10يف احتياطي املطالبات القائمة وانخفا�ض بن�سبة  ٪15يف املطالبات املتكبدة غري معلنة (ال�سيناريو .)2
مخصص انخفاض قيمة األقساط المستحقة

تخ�ص�ص �سالمة احتياطيات للمحفظة بناء على تقديرات عمومية �شاملة وا�ستنادا �إلى الو�ضع العمري لذمم الأق�ساط املدينة.
إعادة التأمين

�إن �سالمة عر�ضة للمنازعات مع معيدي الت�أمني واحتمال تخلفهم عن ال�سداد.
تكاليف االستحواذ المؤجلة

�إذا مل تتحقق االفرتا�ضات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق الت�أمني ،ف�إن �إطفاء هذه التكاليف عر�ضة للتعجيل وهذا ما قد يتطلب �شطب مبالغ �إ�ضافية مقابل انخفا�ض القيمة.
تصنيف االستثمارات

عند اال�ستحواذ على الأوراق املالية اال�ستثمارية� ،صنفت ال�شركة الأوراق املالية اال�ستثمارية يف فئتني هما ،ا�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة واال�ستثمارات القائمة حتى
تاريخ اال�ستحقاق .وتق ِّيم �سالمة ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع من خالل حتديد التذبذب العادي يف �سعر ال�سهم والو�ضع املالية اجليد لل�شركة امل�ستثمر فيها وال�صناعة و�أداء
القطاع والتغريات يف التكنولوجيا والتدفقات النقدية الت�شغيلية واملالية .وعند التداول يف الأ�سواق الن�شطة ،ت�ستند القيمة العادلة للأدوات املالية على �سعر ال�سوق املعلن .ولكن
�إذا كان من غري املمكن ا�ستخراج القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املدرجة يف قائمة املركز املايل من الأ�سواق الن�شطة ،يتم ا�ستخدام جمموعة متنوعة من الأ�ساليب
لتحديد القيمة العادلة .و�إذا 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�ض قيمة �أ�صول ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع عندما يكون هناك هبوط كبري �أو متوا�صل يف القيمة العادلة عن تكلفتها .وهنا تخ�ضع عملية حتديد ما �إذا كان االنخفا�ض
كبريا �أو متوا�صال يف القيمة العادلة للحكم التقديري.
القيم العادلة لألدوات المالية

ت�ستند القيمة العادلة للأدوات املالية املتداولة يف الأ�سواق الن�شطة 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�شركة
�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة التالية والتي مل يكن لها ت�أثري جوهري على البيانات املالية لل�شركة:

جدول رقم ( :)1-6معايري املحا�سبة
ال�شرح

املعيار  /التف�سري
معيار املحا�سبة 1

تقدمي البيانات املالية

املعيار الدويل للتقارير املالية 7

التعديالت على الأدوات املالية للمعيار الدويل للتقارير املالية  :7الإف�صاحات (مبا يف ذلك الإف�صاحات ب�ش�أن حتويل الأ�صول املالية)

املعيار الدويل للتقارير املالية 13

قيا�س القيمة العادلة
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املعيار  /التف�سري
معيار املحا�سبة 19
حت�سينات  IASBال�سنوية على املعايري الدولية
للتقارير املالية

ال�شرح
التعديالت على معيار املحا�سبة  19م�ستحقات املوظفني
•معيار املحا�سبة  – 1تقدمي البيانات املالية :املعلومات املالية املقارنة فوق متطلبات احلد الأدنى وتقدمي البيان االفتتاحي
واملالحظات ذات العالقة
•معيار املحا�سبة  – 16املمتلكات وامل�صانع واملعدات :ت�صنيف املعدات العاملة
•معيار املحا�سبة  :34التقارير املالية املرحلية :موجودات ومطلوبات القطاع

المعايير الجديدة التي صدرت ولم تطبق بعد

مل تعتمد ال�شركة مبكرا �أي معيار �أو تف�سري �أو تعديل �آخر �صدر لالعتماد املبكر ومل يدخل حيز النفاذ بعد.

6 666ملخص السياسات المحاسبية واالفتراضات الهامة
فيما يلي ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف �إعداد البيانات املالية لل�شركة لعام  2013م:
عقود التأمين

عقود الت�أمني هي عقود التي قبلت مبوجبها �سالمة (�شركة الت�أمني) خماطر ت�أمني جوهرية من طرف �آخر (حملة الوثائق) من خالل املوافقة على تعوي�ض حملة الوثائق �إذا
وقع يف امل�ستقبل حدث ما غري حمدد (احلدث امل�ؤ َّمن عليه) ي�ؤثر �سلبا على حملة وثائق الت�أمني .وحتدد �سالمة ما �إذا كان لديها خماطر ت�أمني جوهرية من خالل تقييم ما �إذا
كان احلدث امل�ؤمن عليه ميكن �أن ي�ؤدي بها �إلى دفع م�ستحقات �إ�ضافية كبرية .وحاملا يتم ت�صنيف العقد على �أنه عقد ت�أمني ،يبقى عقد الت�أمني طوال الفرتة املتبقية من عمره.
وتنق�سم عقود الت�أمني �أ�سا�سا �إلى عقود الت�أمني الطبي ،عقود الت�أمني البحري ،عقود الت�أمني على املمتلكات واملركبات وعقود الت�أمني الهند�سي وعقود الت�أمني �ضد احلوادث
وامل�س�ؤولية ،وهي �أ�سا�سا عقود ت�أمني ق�صري الأجل.
النقد وما في حكمه

يتكون بند النقد وما يف حكمه من النقدية يف البنك ويف ال�صندوق واال�ستثمارات القابلة للتحويل ب�سهولة �إلى مبالغ نقدية معروفة والتي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من
تاريخ ال�شراء الأ�صلي.
ذمم األقساط المدينة

تدرج ذمم الأق�ساط املدينة مببلغ الفاتورة الأ�صلية ناق�صا مقدار انخفا�ض القيمة ويتم و�ضع خم�ص�ص انخفا�ض القيمة عند انعدام احتمال حت�صيل املبلغ الكامل .وت�شطب
الديون املعدومة عندما يكون هناك احتمال بعدم حت�صيل وا�سرتداد املبلغ.
التكاليف المؤجلة لالستحواذ على وثائق التأمين

يتم ت�أجيل التكاليف التي يتم تكبدها نتيجة للدخول يف عقود الت�أمني �أو جتديد تلك العقود بحيث تكون هذه التكاليف قابلة لال�سرتداد من الدفعات التي ترد م�ستقبال .ويقيد
الإطفاء يف قائمة عمليات الت�أمني .ويتم �إثبات جميع تكاليف اال�ستحواذ الأخرى كنفقات حال تكبدها.
االستثمارات

تعترب اال�ستثمارات املالية املقيدة كا�ستثمارات متاحة للبيع وا�ستثمارات قائمة حتى اال�ستحقاق موجودات مالية لل�شركة .وت�ستند هذه الت�صنيفات على الغر�ض من �شراء
اال�ستثمار.
اال�ستثمارات املتاحة للبيع
يتم قيا�س اال�ستثمارات املتاحة للبيع عادة بالقيمة العادلة مع �إدراج التغيريات يف قائمة الدخل ال�شامل للم�ساهمني �إلى �أن يتم ا�ستبعاد اال�ستثمار �أو خف�ض قيمته .وتعذر حتديد
القيمة العادلة ب�شكل موثوق ،يتم قيا�سها بالتكلفة مطروحا منها مقدار خف�ض القيمة.
اال�ستثمارات القائمة حتى تاريخ اال�ستحقاق
تقيد اال�ستثمارات القائمة حتى تاريخ اال�ستحقاق بالتكلفة ،وبعد ذلك يتم قيا�سها بالتكلفة املطف�أة مطروحا منها خ�سائر انخفا�ض القيمة .ويتم التعديل لإظهار �أي انخفا�ض
دائم يف القيمة ويدرج يف بيان عمليات الت�أمني.
األثاث والتجهيزات والمعدات

يتم قيا�س بند الأثاث والتجهيزات واملعدات بالتكلفة مطروحا منها اال�ستهالك و�أي انخفا�ض يف القيمة؛ ويتم حتميل اال�ستهالك على �أ�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 ،ف�إن ال�شركة ت�ؤكد �أنها مل تغري �سيا�سة اال�ستهالك لديها
يف الفرتة التاريخية املعنية وال تنوي فعل ذلك م�ستقبال .ويتم ر�سملة امل�صروفات املتكبدة ال�ستبدال �أي جزء من الأثاث والتجهيزات واملعدات ب�شكل منف�صل وت�شطب القيمة
الدفرتية للبند املعني .ويتم �إثبات �أي ربح �أو خ�سارة يف قائمة عمليات الت�أمني.
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شهرة االسم التجاري

متثل �شهرة اال�سم التجاري املبلغ تدفعه ال�شركة �أو �ستدفعه ب�أكرث من القيمة العادلة ل�صايف املوجودات واملطلوبات املحددة والتي مت اال�ستحواذ عليها من ال�شركة الإ�سالمية
العربية للت�أمني ح�سب موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
اختبار كفاية االلتزامات

يف كل تاريخ لتقدمي التقارير ،تقوم ال�شركة بتقييم ما �إذا كانت التزامات الت�أمني املثبتة كافية �أم ال وذلك با�ستخدام التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية مبقت�ضى
عقود الت�أمني .و�إذا �أظهر التقييم �أن القيمة الدفرتية اللتزامات الت�أمني لديها غري كافية يف �ضوء التدفقات النقدية امل�ستقبلية التقديرية ،ف�إن كامل العجز ُيثبت مبا�شرة يف
قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض الرتاكمي ،ويتم �إن�شاء خم�ص�ص لتغطية العجز يف الأق�ساط.
من جهة �أخرى ،ف�إن ال�شركة ال تخف�ض بند املطلوبات املتعلق باملطالبات غري امل�سددة لأن جميع املطالبات ب�شكل عام يتوقع �أن يتم �سدادها خالل �سنة من تاريخ قائمة املركز
املايل.
الذمم الدائنة والمستحقات المتراكمة

يتم �إدراج املطلوبات للمبالغ امل�ستحقة الدفع يف امل�ستقبل لأغرا�ض �أو خدمات ا�ستلمتها ال�شركة ،بغ�ض النظر عن �إذا كان املبلغ مت بالفعل ا�ستالم فاتورته من قبل املورد �أو ال.
المخصصات

يتم �إثبات املخ�ص�صات �إذا ن�ش�أ التزام عن حدث �سابق وكانت تكلفة ت�سوية االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها ب�شكل موثوق .وال يتم و�ضع خم�ص�صات خل�سائر الت�شغيل امل�ستقبلية.
مستحقات نهاية خدمة الموظفين

تقدم ال�شركة مكاف�آت نهاية اخلدمة ملوظفيها والتي تقوم على �أ�سا�س الراتب النهائي للموظف وطول مدة اخلدمة والذي يخ�ضع ال�ستكمال احلد الأدنى من فرتة اخلدمة .يتم
�إجراء خم�ص�ص للمبلغ امل�ستحق مبوجب قانون العمل ال�سعودي و ينطبق على فرتة املوظفني املرتاكمة من اخلدمة .وتكلف امل�صاريف لهذا العام �إلى قائمة عمليات الت�أمني.
الزكاة

الزكاة هي �ضريبة �شرعية يتم تطبيقها على ال�شركات اململوكة من �سعوديني ومواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي .ومبا �أن امل�ساهمني هم من مواطني ال�سعودية  /دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،ف�إن ال�شركة تخ�ضع للزكاة وفقا لنظام الزكاة يف اململكة .وحت�سب الزكاة على �صايف الأموال القابلة للتقييم («الوعاء الزكوي») والتي تت�ألف عموما من ر�أ�س
املال العامل والتمويل طويل الأجل مطروحا منها الأ�صول غري املتداولة القابلة للخ�صم .ووفقا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل («م�صلحة الزكاة») ،يقيد خم�ص�ص الزكاة يف
قائمة عمليات امل�ساهمني .وحتت�سب الزكاة على وعاء الزكاة �أو �صايف الدخل املعدل� ،أيهما �أكرب .ويح�سب خم�ص�ص الزكاة �إ�ضافية امل�ستحقة� ،إن وجدت ،عند االنتهاء من حتديد
الربط الزكوي عندما يتم حتديد هذه املبالغ ب�صورة نهائية.
حتت �أنظمة وقوانني ال�ضريبة باململكة العربية ال�سعودية ،تخ�ضع ال�شركة �إلى نظام دخل �ضريبي لل�شركات بن�سبة  %20على الدخل الذي ين�سب ل�شركاء غري �سعوديني �أو خليجيني.
ورغم �أن ال�شركة لديها رخ�صة من الهيئة العامة لال�ستثمار الذي �أ�صدر يف 1426هـ (املوافق عام 2005م) ،ف�إن باعتقاد ال�شركة ب�أنه ال يوجد �أي م�ساهم غري �سعودي �أو غري
خليجي ب�شكل غري مبا�شر بال�شركة منذ امتام عملية الطرح الأويل و�إدراج �أ�سهمها ،وبذلك ف�إنه مل يتم ح�سب �أي خم�ص�ص يف القوائم املالية وال تقدمي بيان مل�صلحة الزكاة
والدخل بالن�سبة لأي احت�ساب �ضريبي على دخل �أي من امل�ساهمني بال�شركة .وال�شركة ب�صدد تقدمي طلب للهيئة العامة لال�ستثمار للإلغاء الرتخي�ص.
خفض قيمة األصول المالية

يتم �إجراء تقييم يف كل تاريخ مقرر لإعداد التقارير لتحديد �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على �أن الأ�صل املايل ال ميكن خف�ض قيمته.
انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

تقوم ال�شركة يف كل تاريخ مقرر لإعداد التقارير بتقييم لزوم خف�ض قيمة الأ�صول .و�إذا كان هناك م�ؤ�شرات على انخفا�ض القيمة ،يتم تنفيذ تقدير مبلغ الأ�صل القابل
لال�سرتداد .ويتم �إثبات خ�سائر انخفا�ض القيمة من العمليات امل�ستمرة يف قائمة عمليات الت�أمني /عمليات امل�ساهمني با�ستثناء �أ�صول املمتلكات .وبالن�سبة للأ�صول الأخرى
خالف �شهرة اال�سم التجاري ،فيتم يف كل تاريخ لإعداد التقارير �إجراء تقييم ملا �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر على �أن خ�سائر انخفا�ض القيمة املقيدة �سابقا مل يعد موجودا �أو قد
تراجع.
استبعاد األدوات المالية




يتم ا�ستبعاد الأ�صول املالية �إذا كانت حقوق ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل قد انتهت �أو قامت ال�شركة بتحويل حقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل
يتم ا�ستبعاد املطلوبات املالية عند الوفاء بااللتزام املرتتب على املطلوبات �أو �إلغاء ذلك االلتزام �أو انتها�ؤه

المطالبات

ت�شمل املطالبات املبالغ الواجبة الدفع ملالكي العقود والأطراف الأخرى .وحتمل تعديالت اخل�سارة ذات ال�صلة ،بعد خ�صم قيمة اخلردة وامل�سرتدات الأخرى ،على قائمة عمليات
الت�أمني عند تكبدها .وت�شمل املطالبات املبالغ التقديرية التي �سيتوجب دفعها بخ�صو�ص املطالبات املقدمة لل�شركة وتلك التي يتم الإعالن عنها يف تاريخ التقرير.
كما ت�شمل املطالبات القائمة التكلفة التقديرية املتكبدة للمطالبات ولكنه مل يتم ت�سديدها يف تاريخ �إعداد التقرير� .إ�ضافة �إلى تكاليف معاجلة املطالبات ذات العالقة وتخفي�ض
للقيمة املتوقعة للخردة وامل�سرتدات الأخرى� ،سواء مت التبليغ عنها من قبل امل�ؤمن عليهم �أم ال .وتو�ضع خم�ص�صات املطالبات املبلغ عنها ولكنها مل ت�سدد كما يف تاريخ التقرير
على �أ�سا�س تقديرات كل حالة على حدة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يتم االحتفاظ مبخ�ص�ص ح�سب تقدير الإدارة وخربة ال�شركة ال�سابقة لتغطية تكلفة ت�سوية قيمة املطالبات املتكبدة
وغري املعلنة ( )IBNRمبا فيها تكاليف معاجلة املطالبات ذات العالقة والقيمة املتوقعة للخردة وامل�سرتدات الأخرى يف تاريخ التقرير.
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إعادة التأمين

تت�أثر جميع عمليات الت�أمني مبوجب عقود �إعادة الت�أمني االتفاقي واالختياري وزيادة اخل�سارة .وتظهر ذمم املطالبات املدينة من معيدي الت�أمني حتت بند «ح�صة معيدي الت�أمني
من املطالبات القائمة» يف قائمة املركز املايل �إلى �أن يتم دفع املطالبة .وبعد الدفع ،يتم حتويل املطالبة �إلى بند املبالغ امل�ستحقة من � /إلى �شركات الت�أمني ،علما ب�أن ترتيبات
�إعادة الت�أمني امل�سندة ال تعفي ال�شركة من التزاماتها جتاه حملة الوثائق.
قسط إعادة التأمين

يتم �إثبات �أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة كنفقات عندما ت�صبح واجبة الدفع وحتمل للدخل على مدى مدة وثائق الت�أمني التي تخ�صها على �أ�سا�س الن�سبة والتنا�سب.
القيد في تاريخ العملية

يتم �إثبات  /ا�ستبعاد جميع م�شرتيات ومبيعات الأ�صول املالية يف تاريخ العملية ،وهو التاريخ الذي تلتزم فيه ال�شركة ب�شراء �أو بيع الأ�صول.
إثبات اإليرادات

يقيد �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ودخل العموالت كدخل على �أ�سا�س تنا�سبي على مدى مدة وثيقة الت�أمني ذات ال�صلة .ويقيد جزء الأرباح امل�ستقبلية ك�أق�ساط غري مكت�سبة
ودخل عموالت غري مكت�سبة وي�ؤجل بالتما�شي مع مدة الت�أمني ذات ال�صلة ،ما عدا جزء ال�شحن البحري الذي ميثل فيه اجلزء غري املكت�سب الأ�شهر الثالثة الأخرية من �إجمايل
الأق�ساط املكتتبة خالل الفرتة املالية.
عقود اإليجار التشغيلية

ت�صنف عقود الإيجار التي تبقى مبوجبها جميع املخاطر وامل�ستحقات املرتتبة على امللكية تقع على عاتق امل�ؤجر كعقود �إيجار ت�شغيلية .وتقيد دفعات عقد الإيجار كنفقات يف قائمة
عمليات الت�أمني على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.
النفقات

ت�صنف جميع النفقات التي يتم تكبدها كم�صاريف عمومية و�إدارية.
العمالت األجنبية

العملة الر�سمية لتعامالت ال�شركة هي الريال ال�سعودي (ريال) .وتقيد املعامالت التي يتم تنفيذها بالعمالت الأجنبية بالريال ال�سعودي وفقا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ
العملية املعنية.
تقارير قطاعات العمل

القطاع العامل هو قطاع من ال�شركة يعمل يف �أن�شطة جتارية حتقق ال�شركة منها �إيرادات وتتكبد بخ�صو�صه نفقات وتتوفر حوله معلومات مالية م�ستقلة ويتم تقييمه ب�شكل منتظم
من قبل الرئي�س التنفيذي� .أما قطاعات العمل التابعة ل�سالمة فهي الت�أمني الطبي والت�أمني على املركبات وغريها والتي ت�شمل الت�أمني على املمتلكات والت�أمني البحري والت�أمني
الهند�سي والت�أمني �ضد احلوادث وامل�س�ؤولية وفئات �أخرى متنوعة .وتعترب عمليات امل�ساهمني قطاعات غري ت�شغيلية.
استثمارات قائمة الدخل القيمة العادلة

ت�صنف اال�ستثمارات كا�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة (� )FVISإذا كانت القيمة العادلة لال�ستثمار ميكن قيا�سها ب�شكل موثوق ويكون الت�صنيف بهذه ال�صفة وفقا
ال�سرتاتيجية ال�شركة املعتمدة .ويتم �إثبات اال�ستثمارات امل�صنفة على �أنها ا�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة مبدئيا بالتكلفة ،وهي القيمة العادلة للمبلغ املدفوع .ومن ثم
يتم الحقا �إعادة قيا�س هذه اال�ستثمارات بالقيمة العادلة مع ت�سجيل جميع التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة عمليات امل�ساهمني وقائمة عمليات الت�أمني.
يتم حتديد القيمة العادلة ال�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة على �أ�سا�س �صايف قيمة �أ�صول ال�صندوق املعني يف نهاية فرتة التقرير .و�إذا مل يكن هناك �سوق ن�شطة ،يتم
حتديد القيمة العادلة با�ستخدام �أ�ساليب التقييم الأخرى با�ستثناء الأ�سهم غري املدرجة والتي تقيد بالتكلفة.
المقاصة

يتم �إجراء املقا�صة بني املوجودات واملطلوبات املالية و تدرج بال�صايف يف قائمة املركز املايل فقط �إذا كان هناك حق قانوين قابل للتنفيذ ملقا�صة املبالغ او ت�سييل املوجودات و
ت�سوية املطلوبات يف �آن واحد.
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6 666الميزانية العمومية
جدول رقم ( :)2-6امليزانية العمومية

العملة� :آالف الرياالت

دي�سمرب 2011

دي�سمرب 2012

دي�سمرب 2013

�سبتمرب 2014

النمو ال�سنوي
دي�سمرب � 2012إلى
دي�سمرب 2013
دي�سمرب 2013

النمو ال�سنوي
دي�سمرب � 2013إلى
�سبتمرب 2014
�سبتمرب 2014

�أ�صول عمليات الت�أمني
النقد وما يف حكمه

43.560

37.289

36.465

26.374

()٪2.2

()٪27.7

ودائع لأجل

23.993

20.648

576 .10

30.262

()٪48.8

٪189.6

ذمم الأق�ساط املدينة� ،صايف

39.650

34.339

37.998

52.797

٪10.7

٪38.9

ذمم �إعادة ت�أمني مدينة� ،صايف

7.457

328 .12

4.750

1.563

()٪61.5

()٪67.1

تكاليف ا�ستحواذ على وثائق الت�أمني م�ؤجلة

10.109

2.046

2.402

5.441

٪17.4

٪126.5

م�صاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة
�أخرى

4.477

11.363

10.783

9.086

()٪5.1

()٪15.7

مبلغ م�ستحق من طرف ذي عالقة

6.759

6.759

6.759

6.759

٪-

٪-

ا�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة

3.077

3.131

60.659

74.920

٪1.837.4

٪23.5

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

14.058

9.306

3.235

6.979

()٪65.2

٪115.7

ح�صة معيد الت�أمني من املطالبات القائمة

15.128

14.193

15.980

12.911

٪12.6

()٪19.2

ا�ستثمارات قائمة حتى تاريخ اال�ستحقاق

13.697

13.685

26.663

30.641

٪94.8

٪14.9

الأثاث والتجهيزات ومعدات املكاتب

6.029

4.172

3.197

2.338

()٪23.4

()٪26.9

م�ستحقات عمليات امل�ساهمني

-

-

-

475

غري متوفر

غري متوفر

جمموع �أ�صول عمليات امل�ساهمني

187.994

169.259

219.467

260.910

٪29.7

٪18.9

�أ�صول امل�ساهمني
النقد وما يف حكمه

29.373

12.749

33

27

()٪99.7

()٪18.2

ودائع لأجل

10.000

20.000

-

-

غري متوفر

غري متوفر

ا�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة

3.269

14.496

4.846

14.946

()٪86.6

٪208.4

ا�ستثمارات متاحة للبيع

20.385

8.582

6.976

7.450

()٪18.7

٪6.8

م�صاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة
�أخرى

78

482

82

138

()٪83.0

٪68.3

م�ستحقات من عمليات الت�أمني

6.818

4.531

4.565

-

٪0.8

()٪100.0

ا�ستثمارات قائمة حتى تاريخ اال�ستحقاق

8.722

3.731

3.719

3.712

()٪0.3

()٪0.2

وديعة نظامية

10.643

10.771

10.886

10.941

٪1.1

٪0.5

�شهرة اال�سم التجاري

-

-

-

-

غري متوفر

غري متوفر

جمموع �أ�صول امل�ساهمني

96.429

75.342

31.107

37.214

()٪58.7

٪19.6

جمموع الأ�صول

284.423

601 .244

250.574

298.124

٪2.4

٪19.0
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العملة� :آالف الرياالت

دي�سمرب 2011

دي�سمرب 2012

دي�سمرب 2013

�سبتمرب 2014

النمو ال�سنوي
دي�سمرب 2011
�إلى دي�سمرب
2012
دي�سمرب 2012

النمو ال�سنوي
دي�سمرب 2012
�إلى دي�سمرب
2013
دي�سمرب 2013

النمو ال�سنوي
دي�سمرب 2013
�إلى �سبتمرب
2014
�سبتمرب 2014

مطلوبات عمليات الت�أمني والفائ�ض
�أق�ساط غري مكت�سبة

102.611

81.302

99.732

158.550

()٪20،8

٪22.7

٪59.0

احتياطي نق�ص الأق�ساط

63

221

5.833

5.833

٪250.8

٪2.539.4

٪-

دخل عموالت غري مكت�سبة

1.182

1.174

1.900

916

()٪0.7

()٪22.0

٪107.4

مطالبات قائمة

46.845

50.236

77.221

58.189

٪7.2

٪53.7

()٪24.6

مطالبات حملة الوثائق

8.361

7.726

6.441

6.427

()٪7.6

()٪16.6

()٪0.2

ذمم �إعادة ت�أمني دائنة

4.878

3.470

2.083

4.011

()٪28.9

()٪40.0

٪92.6

م�ستحقات دائنة و�أخرى

8.193

11.105

14.326

17.021

٪35.5

٪29.0

٪18.8

م�ستحقات عمليات امل�ساهمني

6.818

4.531

4.565

-

()٪33.5

٪0.8

()٪100.0

م�ستحقات نهاية اخلدمة للموظفني

6.029

6.480

5.336

5.672

٪7.5

()٪17.7

٪6.3

�إجمايل مطلوبات عمليات الت�أمني

184.980

166.245

216.453

257.603

()٪10.1

٪30.2

٪19.0

الفائ�ض املرتاكم من عمليات
الت�أمني

3.014

3.014

3.014

3.307

٪-

٪-

٪9.7

�إجمايل فائ�ض عمليات الت�أمني

3.014

3.014

3.014

3.307

٪-

٪-

٪9.7

�إجمايل مطلوبات عمليات الت�أمني
والفائ�ض

187.994

169.259

219.467

260.910

()٪10.0

٪29.7

٪18.9

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

املطلوبات

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

م�ستحقات وذمم دائنة �أخرى

2.070

1.606

1.730

1.680

()٪22.4

٪7.7

()٪2.9

خم�ص�ص الزكاة

2.211

2.756

2.174

2.974

٪24.6

()٪21.1

٪36.8

املبلغ امل�ستحق لطرف ذي عالقة،
وغريه

17

2.026

-

212

٪11.817.6

غري متوفر

غري متوفر

�شهرة اال�سم التجاري

7.140

-

-

-

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

م�ستحقات لعمليات الت�أمني

-

-

-

475

-

غري متوفر

غري متوفر

�إجمايل مطلوبات امل�ساهمني

11.438

6.388

3.904

5.341

()٪44.2

()٪38.9

٪36.8

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

100.000

100.000

100.000

100.000

٪-

٪-

٪-

احتياطي ا�ستثمارات متاحة للبيع

4.739

1.659

2.053

2.527

()٪65.0

٪23.7

٪23.1

اخل�سائر املرتاكمة

()19.748

()32.705

()74.850

()70.654

٪65.6

٪128.9

()٪5.6

جمموع حقوق امل�ساهمني

84.991

68.954

27.203

31.873

()٪18.9

()٪60.5

٪17.2

جمموع مطلوبات امل�ساهمني وحقوق
امللكية

96.429

75.342

31.107

37.214

()٪21.9

()٪58.7

٪19.6

جمموع املطلوبات والفائ�ض وحقوق
امللكية

284.423

244.601

250.574

298.124

()٪14.0

٪2.4

٪19.0

72

6 666األصول
بلغ �إجمايل الأ�صول  298.1مليون ريال يف �سبتمرب 2014م ،باملقارنة مع  250.6مليون ريال يف دي�سمرب 2013م و  244.6مليون ريال يف دي�سمرب 2012م .ويعود �سبب الزيادة
بني دي�سمرب  2012ودي�سمرب 2013م ب�شكل �أ�سا�سي �إلى الزيادة يف ا�ستثمارات القيمة العادلة بقائمة الدخل واال�ستثمارات القائمة حتى تاريخ اال�ستحقاق نتيجة ارتفاع قيمة هذه
اال�ستثمارات ،وخا�صة املحفظة اال�ستثمارية ،وب�سبب اال�ستثمارات التي متت يف �صندوق �سنبلة  3و�صندوق الراجحي للم�ضاربة بال�سلع .وكانت الزيادة يف �إجمايل الأ�صول بن�سبة
 ٪19.0بني دي�سمرب  2013و�سبتمرب 2014م نتيجة لزيادة �أخرى يف ا�ستثمارات القيمة العادلة بقائمة الدخل وذمم الأق�ساط املدينة ب�سبب زيادة يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة ،وخا�صة من خط الت�أمني على املركبات نتيجة لتغيري يف ا�سرتاتيجية �سالمية الت�شغيلية منذ 2013م.
النقد وما في حكمة

يتكون بند النقد وما يف حكمه �أ�سا�سا من املوجود لدى ال�شركة وكذلك الأموال النقدية املودعة يف ح�سابات م�صرفية خمتلفة لدى خم�سة بنوك (جمموعة �سامبا املالية ،البنك
الأهلي التجاري ،م�صرف الراجحي ،بنك الإمناء ،و�سيتي بنك) .ويتكون بند نقدية امل�ساهمني من اال�ستثمارات يف �صناديق �أ�سواق املال يف دي�سمرب 2011م ()15.600.000
خم�سة ع�شرة مليون و�ستمائة �ألف ريال ودي�سمرب 2012م (� )622.000ستمائة واثنان وع�شرون �ألف ريال وودائع خمتلفة يف �أربعة بنوك بلغت ( )13.800.000ثالثة ع�شر
مليون وثمامنائة �ألف ريال يف دي�سمرب  2011و ( )12.700.000اثنا ع�شر مليون و�سبعمائة �ألف ريال يف دي�سمرب .2012
وقد بلغ جمموع النقد وما يف حكمه من عمليات الت�أمني (� )26.400.000ستة وع�شرين مليون و�أربعمائة �ألف ريال يف �سبتمرب2014م باملقارنة مع (� )37.300.000سبعة
وثالثني مليون ثالثمائة �ألف ريال يف دي�سمرب 2012م و (� )36.500.000ستة وثالثني مليون وخم�سمائة �ألف ريال يف دي�سمرب 2013م وهو ما ميثل بانخفا�ض بن�سبة  %2.2ما
بني 2012م و م 2013و بانخفا�ض بن�سبة  ٪27.7ما بني  2013و  2014وذلك ب�سبب ا�ستخدام �سالمة للنقدية لتمويل عملياتها.

جدول رقم ( :)3-6الأموال النقدية املودعة لدى البنوك
العملة� :آالف الرياالت

دي�سمرب 2011

دي�سمرب 2012

دي�سمرب 2013

�سبتمرب 2014

عمليات الت�أمني
نقد يف ال�صندوق

12

20

4

46

نقد يف البنوك

43.359

36.165

36.450

20.438

�شيكات

189

1.102

11

5.889

جمموع النقد وما يف حكمه لعمليات الت�أمني

43.560

37.289

36.465

374 .26

�أ�صول امل�ساهمني
نقد يف البنوك

13.758

12.749

33

27

�صناديق �سوق املال

15.615

-

-

-

جمموع النقد وما يف حكمه � -أ�صول امل�ساهمني

29.373

371 .12

33

27

الودائع ألجل

متثل الودائع لأجل ودائع ق�صرية الأجل ب�أجل ا�ستحقاق يرتاوح من ثالثة �أ�شهر �إلى �سنة واحدة .وقد انخف�ضت ودائع الأجل من عمليات الت�أمني بن�سبة  ٪49من ()20.600.000
ع�شرين مليون و�ستمائة �ألف ريال يف دي�سمرب � 2012إلى ( )10.600.000ع�شرة ماليني و�ستمائة �ألف ريال يف دي�سمرب 2013م نتيجة ال�ستحقاق ودائع الأجل لدى بنك
الإمارات وا�ستخدام �سالمة للأموال النقدية لتمويل خ�سائرها الت�شغيلية .ويف �سبتمرب 2014م ،ارتفعت ودائع الأجل مبقدار ()20.000.000ع�شرين مليون ريال نتيجة لقيام
�سالمة ب�إيداع وديعة نقدية الأجل يف �شركة الأهلي املالية .وقد زادت الودائع لأجل من �أ�صول امل�ساهمني من ( )10.000.000ع�شرة ماليني ريال يف دي�سمرب 2011م �إلى
()20.000.000ع�شرين مليون ريال يف دي�سمرب 2012م نتيجة لقيام �سالمة ب�إيداع مبلغ نقدي كودائع لأجل بينما يرجع االنخفا�ض �إلى ال�صفر يف دي�سمرب 2013م و�سبتمرب
2014م �إلى ا�ستحقاق ودائع الأجل يف بنك الإمارات.

جدول رقم ( :)4-6ودائع امل�ساهمني
العملة� :آالف الرياالت

دي�سمرب 2011

دي�سمرب 2012

دي�سمرب 2013

�سبتمرب 2014

عمليات الت�أمني
وديعة مرابحة لدى م�سقط املالية

10.000

10.280

10.576

10.576

وديعة مرابحة لدى بنك الإمارات

10.243

10.368

-

-

وديعة �إ�سالمية مهيكلة لدى جمموعة �سامبا املالية

3.750

-

-

-

ا�ستثمارات مرابحة � NDIAشركة الأهلي املالية

-

-

-

20.050

جمموع الودائع الأجل لعمليات الت�أمني

23.993

20.648

10.576

30.626

�أ�صول امل�ساهمني
وديعة مرابحة لدى بنك الإمارات

10.000

20.000

-

-

�إجمايل ودائع امل�ساهمني طويلة الأجل

10.000

20.000

-

-
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صافي ذمم األقساط المدينة

بلغ �إجمايل ذمم الأق�ساط املدينة من العمالء  76.429.000ريال يف �سبتمرب 2014م ،باملقارنة مع  61.630.000ريال يف دي�سمرب 2013م و  61.370.000ريال يف دي�سمرب
2012م .ويف حني بقي الر�صيد دون تغيري �إلى حد ما من دي�سمرب � 2012إلى دي�سمرب 2013م مع تغيري كبري نوعا ما يف بنية �أجل اال�ستحقاق لذمم الأق�ساط املدينة املت�أخرة
ال�سداد �إما لأكرث من � 12شهرا �أو لأقل من ثالثة �أ�شهر ،جاءت زيادة بن�سبة  ٪24.0بني دي�سمرب  2013و�سبتمرب  2014نتيجة لتجديد عقود الت�أمني القائمة والدخول يف عقود
ت�أمني جديدة ب�شروط ت�سعري �أف�ضل ،وخ�صو�صا يف خط الت�أمني على املركبات ،بف�ضل تعديل ا�سرتاتيجية عمل ال�شركة.
متنح ال�شركة عادة حلملة وثائق الت�أمني التي ت�صدرها فرتة ائتمان ترتاوح بني ثالث �إلى ت�سعة �أ�شهر ح�سب مبلغ ق�سط الت�أمني .وكجزء من ا�سرتاتيجية �سالمة لتحويل الأعمال،
و�ضعت ال�شركة خطط عمل خمتلفة بعد الربع الثالث من عام 2013م لتح�سني عملية التح�صيل.
وقد ت�ضمنت ذمم الأق�ساط القائمة منذ �أكرث من � 12شهرا يف املتو�سط  ٪21.3من �إجمايل ذمم الأق�ساط املدينة بني دي�سمرب  2011و�سبتمرب 2014م والتي انخف�ضت من
 ٪37.6يف دي�سمرب 2011م �إلى  ٪14.3يف �سبتمرب 2014م .وكانت غالبية الذمم املدينة القائمة لأكرث من � 12شهرا يف �سبتمرب 2014م قائمة منذ الفرتة ال�سابقة لعام 2010م.
ويف دي�سمرب 2012م� ،إعادة �سالمة ت�صنيف بع�ض الذمم املدينة القائمة وامل�ستحقة منذ �أكرث من � 12شهرا �إلى الذمم متنازع عليها وهناك احتياطي يغطي جميع هذه املبالغ
يف امليزانية العمومية.

جدول رقم ( :)5-6ذمم الأق�ساط املدينة
العملة� :آالف الرياالت

ن�سبة االحتياطي

دي�سمرب 2012

دي�سمرب 2011

�سبتمرب 2014

دي�سمرب 2013

ذمم الأق�ساط املدينة
�أقل من  90يوما

18.656

18.549

25.662

37.470

 180 – 91يوما

5171

7.575

3.662

10.979

 270-181يوما

10.408

4.746

5.624

3.784

 360 – 271يوما

4.040

4.842

2.682

559

�أكرث من  360يوما

23.049

11.959

10.938

8.640

ذمم متنازع عليها

-

17.018

12.040

12.700

جمموع ذمم الأق�ساط املدينة� ،إجمايل

61.324

61.370

61.630

76.429

�أقل من  90يوما

٪-

-

-

-

-

 180 – 91يوما

٪15

()776

()1.136

()549

()1.647

 270-181يوما

٪25

()2،602

()1.186

()1.406

()946

 360 – 271يوما

٪25

()1.010

()1.210

()671

()140

٪75

()17.287

()6.480

()8.969

()8.204

ذمم متنازع عليها

٪100

-

()17018

()12040

()12.700

جمموع االحتياطيات

ال ينطبق

()21.675

()27.032

()23.632

()23.635

�أقل من  90يوما

18.656

18.549

25.662

37.470

 180 – 91يوما

4.395

3.113

9.332

6.439

 270-181يوما

7.806

3.559

4.218

2.838

 360 – 271يوما

3.030

3.631

2.012

419

5.762

2.160

2.990

2.735

ذمم متنازع عليها

-

-

-

-

جمموع ذمم الأق�ساط املدينة� ،صايف

39.650

34.339

37.998

52.797

�أكرث من  360يوما

�أكرث من  360يوما

*

*

صافي ذمم األقساط المدينة

و�صل �إجمايل ذمم �إعادة الت�أمني املدينة من العمالء  5.106.000يف �سبتمرب 2014م ،باملقارنة مع  8.293.000ريال يف دي�سمرب 2013م و  15.398.000ريال يف دي�سمرب
2012م .ويرجع هذا االنخفا�ض ب�شكل �أ�سا�سي حت�صيل مطالبات م�ستحقة من معيدي الت�أمني وخا�صة من هانوفر ري �أملانيا ( 10.565.000ريال يف دي�سمرب  ،2012و
 2.209.000ريال يف دي�سمرب 2013و  367.000ريال يف �سبتمرب 2014م) ونا�سكو قراوغالن ال�سعودية ( 1.383.000ريال يف دي�سمرب 2013م و  131.000ريال يف �سبتمرب
2014م) وذلك بالتزامن مع حت�سني �أوجه الق�صور ال�سابقة لدى فريق التح�صيل التابع ل�سالمة كجزء من برنامج حتويل الأعمال الذي بد�أ بعد الربع الثالث من عام 2013م.
ويف دي�سمرب 2013م و�سبتمرب 2014م ،ت�ضمنت ذمم �إعادة الت�أمني مبلغ  1.925.000ريال يخ�ص جمموعة ميونيخ ري ( 607.000ريال) وجمموعة انرت غلوبال (580.00
ريال) و�شديد �أ�سو�شيت�س ملتد ( 480.000ريال) والتي مت و�ضع احتياطي يغطيها بالكامل يف امليزانية العمومية.
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جدول رقم ( :)6-6ذمم اعادة الت�أمني املدينة
العملة� :آالف الرياالت

ن�سبة االحتياطي

دي�سمرب 2012

دي�سمرب 2011

�سبتمرب 2014

دي�سمرب 2013

ذمم الأق�ساط املدينة
�أقل من  90يوما

3.201

4.432

1.609

532

 180 – 91يوما

783

7.140

2.287

116

 270-181يوما

394

14

215

301

 360 – 271يوما

2.841

133

149

27

�أكرث من  360يوما

2.248

2.491

2.109

2.204

ذمم متنازع عليها

–

1.188

1.925

1.925

جمموع ذمم الأق�ساط املدينة� ،إجمايل

9.467

15.398

8.293

5.106

�أقل من  90يوما

٪-

-

-

-

-

 180 – 91يوما

٪-

-

-

-

-

 270-181يوما

٪10

()39

()1

()21

()30

 360 – 271يوما

٪10

()284

()13

()15

()3

٪75

()1.686

()1.869

()1.582

()1.653

ذمم متنازع عليها

٪100

-

()1.188

()1.925

()1.925

جمموع االحتياطيات

ال ينطبق

()2.009

()3.071

()3.543

()3.611

�أقل من  90يوما

3.201

4.432

1.609

532

 180 – 91يوما

783

7.140

2.287

116

 270-181يوما

355

13

193

271

 360 – 271يوما

2.557

120

134

24

562

623

527

551

ذمم متنازع عليها

-

-

-

-

جمموع ذمم الأق�ساط املدينة� ،صايف

7.457

4.750

1.495

12.328

�أكرث من  360يوما

�أكرث من  360يوما

*

*

تكاليف االستحواذ على الوثائق المؤجلة

بلغت تكاليف اال�ستحواذ على الوثائق امل�ؤجلة  5.441.000ريال يف �سبتمرب  2014مقابل  2.402.000ريال يف دي�سمرب 2013م و 2.046.000ريال يف دي�سمرب 2012م .وترجع
الزيادة يف الر�صيد بني دي�سمرب 2013م �إلى �سبتمرب 2014م �إلى الزيادة العامة يف �أق�ساط الت�أمني بالتما�شي مع التغيري يف ا�سرتاتيجية عمل �سالمة بهدف الرتكيز على الربحية
وقنوات البيع املبا�شر.

جدول رقم ( :)7-6تكاليف اال�ستحواذ على الوثائق امل�ؤجلة
دي�سمرب 2011

دي�سمرب 2012

دي�سمرب 2013

�سبتمرب 2014

العملة� :آالف الرياالت
الت�أمني على املركبات

8.247

1.060

1.670

3.974

الت�أمني الطبي اجلماعي

-

-

-

-

الت�أمني البحري

1.622

658

454

527

ت�أمني احلريق واملمتلكات

48

80

14

12

الت�أمني الهند�سي

85

78

133

353

املطلوبات /امل�س�ؤوليات

91

149

115

260

تعوي�ضات العمل

4

5

9

21

احلوادث العامة

5

7

-

-

�أنواع �أخرى

7

9

6

7

املجموع

10.109

2.046

2.402

5.411
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المصاريف المدفوعة مقدما والذمم المدينة أخرى

بلغ �إجمايل امل�صاريف املدفوعة مقدما والذمم املدينة الأخرى من عمليات الت�أمني  9.086.000يف �سبتمرب 2014م وهو ما ميثل انخفا�ضا بن�سبة  ٪15.7باملقارنة مع دي�سمرب
2013م ( 10.783.000ريال) .وتتكون امل�صاريف املدفوعة مقدما ب�شكل �أ�سا�سي من الإيجار املدفوع مقدما للمكتب الرئي�سي واملكاتب الفرعية ونقاط البيع .وقد قابل
تخفي�ضات الإيجار املحققة من خالل تر�شيد �شبكة املكاتب الفرعية لل�شركة زيادة يف عدد �أجهزة نقاط البيع متا�شيا مع زيادة تركيز �سالمة على قطاع الأفراد مما �أدى �إلى
عدم تغري الر�صيد �إلى حد ما بني دي�سمرب  2012ودي�سمرب 2013م .ويعزى االنخفا�ض بني دي�سمرب  2013و�سبتمرب 2014م �إلى فروق التوقيت بني دفعات الإيجار.
�أما ال�سبب وراء الزيادة يف الذمم املدينة الأخرى من عمليات الت�أمني بني دي�سمرب  2011ودي�سمرب 2012م فريجع �أ�سا�سا �إلى الذمم املدينة امل�ستحقة من �شركات الت�أمني الأخرى
وم�شرتي ال�سيارات التالفة مثل �شادن اخلليج التي متت ت�سويتها تدريجيا بني دي�سمرب  2012و�سبتمرب 2014م.

جدول رقم ( :)8-6امل�صاريف املدفوعة و الذمم املدينة الأخرى
العملة� :آالف الرياالت

دي�سمرب 2011

دي�سمرب 2012

دي�سمرب 2013

�سبتمرب 2014

2.157
2.320
4.477

2.420
8.946
11.363

2.457
8.326
10.783

1.994
10.783
9.086

79
79

482
482

82
82

138
138

عمليات الت�أمني
م�صاريف مدفوعة مقدما
ذمم مدينة �أخرى
جمموع م�صاريف الت�أمني املدفوعة مقدما والذمم املدينة الأخرى
عمليات امل�ساهمني
ذمم مدينة �أخرى
جمموع ذمم امل�ساهمني والذمم املدينة الأخرى
المبلغ المستحق من طرف ذي عالقة

بلغ املبلغ امل�ستحق من طرف ذي عالقة  6.759.000ريال يف كل تاريخ لإعداد التقارير ويتعلق ب�أر�صدة قدمية عند اال�ستحواذ على ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني والتي
تعترب غري معقولة.
استثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة

ت�شمل ا�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة اال�ستثمارات يف �صناديق اال�ستثمار واملحافظ بالوكالة .وبلغت ا�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة  89.866.000ريال يف
�سبتمرب 2014م ،باملقارنة مع  65.505.000ريال يف دي�سمرب 2013م و  17.005.000ريال يف دي�سمرب 2012م .وترجع الزيادة بني دي�سمرب  2012ودي�سمرب 2013م �أ�سا�سا
�إلى ا�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة يف ال�صناديق اال�ستثمارية امل�شرتكة وارتفاع القيمة العادلة للمحفظة اال�ستثمارية اخلا�صة .وقد �أعيد ت�صنيف املحفظة اال�ستثمارية
اخلا�صة من �أ�صول م�ساهمني �إلى ا�ستثمارات ت�أمني تعمل لتغطية اخل�سائر الت�شغيل التي تكبدتها �سالمة يف  2012و2013م.
با�ستثناء �صندوق بنك الإمناء للأرا�ضي ،ف�إن جميع ال�صناديق اال�ستثمارية طرحت �ضمن طرح خا�ص ويتم حتديث معلومات التقييم اخلا�صة بكل منها ب�شكل دوري على موقع
اجلهة املنظمة� ،أي يتم تقدير القيمة ال�سوقية العادلة لهذه ال�صناديق يف تاريخ التقارير املعنية .وبالن�سبة لتقييم �صندوق الإمناء للأرا�ضي ،يتم احل�صول على املعلومات من مدير
ال�صندوق ب�شكل دوري� .أما اال�ستثمارات يف ح�سابات املحافظ اال�ستثمارية فهي تتعلق باال�ستثمارات يف الأوراق املالية املدرجة يف اململكة ويتم تقدير قيمتها ال�سوقية العادلة.

جدول رقم ( :)9-6ا�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة
العملة� :آالف الرياالت

دي�سمرب 2011

دي�سمرب 2012

دي�سمرب 2013

�سبتمرب 2014

�أ�صول الت�أمني الت�شغيلية
�صندوق الأهلي

-

-

626

-

ا�ستثمار يف ح�ساب حمفظة ا�ستثمارية

-

-

13.348

14.600

�صندوق �سنبلة 3

-

-

21.598

31.803

�صندوق الأول للمرابحة

3.077

3.131

47.311

60.320

�صندوق الراجحي للمرابحة بال�سلع

-

-

20.050

20.275

حمفظة التميز للدخل الثابت – م�سقط املالية

-

-

-

3.157

جمموع ا�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة � -أ�صول الت�أمني الت�شغيلية

3.077

3.131

60.659

74.920

�أ�صول امل�ساهمني
�صندوق الرائد 18

1.628

1.863

2.440

3.229

�صندوق الرائد اخلليجي 28

1.641

1.772

2.406

3229.

ا�ستثمار يف حمفظة ا�ستثمارية خا�صة

-

10.239

-

-

�صندوق الإمناء للأرا�ضي

-

-

-

8.248

�إجمايل اال�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة

3.269

13.874

4.846

14.946
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حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

بلغت ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة  6.979.000ريال يف �سبتمرب 2014م مقارنة مع  3.235.000ريال يف دي�سمرب 2013م و  9.306.000ريال يف دي�سمرب
2012م .وكان االنخفا�ض يف ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة بني دي�سمرب  2012ودي�سمرب 2013م ب�سبب تغيري يف ترتيب �إعادة الت�أمني للقطاع الطبي من اتفاق
ح�صة الربع يف اتفاقية زيادة اخل�سارة ( )XOLبينما جاءت الزيادة بني دي�سمرب  2013و�سبتمرب 2014م من الزيادة يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة خلط الت�أمني العام الذي
حتتاج له �سالمة �إعادة ت�أمني.
حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

بلغت ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات القائمة  12.911.000ريال يف �سبتمرب  2014مقارنة مع  15.980.000ريال يف دي�سمرب 2013م و  14.193.000ريال دي�سمرب
2012م .ويرجع �سبب التغيريات يف ر�صيد ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات القائمة بني دي�سمرب  2012ودي�سمرب  2013و�سبتمرب 2014م �إلى مقدار املطالبات القائمة التي
كان يوجد لها ترتيبات �إعادة ت�أمني والتي كانت مرتفعة وخا�صة يف عام 2013م.
االستثمارات القائمة حتى تاريخ االستحقاق

تتكون اال�ستثمارات القائمة حتى تاريخ اال�ستحقاق من ال�صكوك والودائع امل�صرفية .وقد بلغت هذه اال�ستثمارات  34.353.000يف �سبتمرب 2014م باملقارنة مع 30.381.000
ريال يف دي�سمرب 2013م و  17.416.000ريال يف دي�سمرب 2012م .ويرجع �سبب زيادة اال�ستثمارات القائمة حتى تاريخ اال�ستحقاق لأ�صول الت�أمني الت�شغيلية بني دي�سمرب
 2012ودي�سمرب  2013و�سبتمرب 2014م �إلى ا�سرتاتيجية �سالمة اال�ستثمارية ،وال �سيما اال�ستثمارات يف �صكوك الهيئة العامة للطريان ( ،)GACAالإ�صدار الثاين ،يف 2013م
واال�ستثمار يف �صكوك البنك الأهلي التجاري امل�ستوى  2و�صكوك البنك ال�سعودي لال�ستثمار ،الإ�صدار الثاين يف 2014م .ومن املتوقع �أن ت�ستحق يف عام 2019م �أو قبل ذلك ،علما
ب�أن تواريخ اال�ستحقاق الرئي�سية تتعلق بالإ�صدار الثاين من �صكوك البنك الأهلي التجاري و�صكوك البنك ال�سعودي لال�ستثمار ،الإ�صدار الثاين ،يف عام 2019م.

جدول رقم ( :)10-6اال�ستثمارات القائمة حتى تاريخ اال�ستحقاق (ال�صكوك و الودائع امل�صرفية)
العملة� :آالف الرياالت

دي�سمرب 2011

دي�سمرب 2012

دي�سمرب 2013

�سبتمرب 2014

�أ�صول الت�أمني الت�شغيلية
�صكوك البنك ال�سعودي الهولندي

7.000

7.000

7.000

7.000

�صكوك �شركة الكهرباء – الإ�صدار 2

3.000

3.000

3.000

-

املحفظة التميز للدخل الثابت

-

-

3.000

-

�صكوك الوكالة املاليزية العاملية

-

-

3.663

3.641

�صكوك الهيئة العامة للطريان املدين 2

-

-

10.000

10.000

�صكوك وكالة العاملية� ،سيتي بنك

3.697

3.685

-

-

�صكوك البنك الأهلي التجاري الفئة 2

-

-

-

5.000

�صكوك البنك ال�سعودي لال�ستثمار الفئة 2

-

-

-

5.000

جمموع اال�ستثمارات القائمة حتى تاريخ اال�ستحقاق – �أ�صول عمليات الت�أمني

13.697

13.685

23.663

30.641

�أ�صول امل�ساهمني
�صكوك دبي DFO

-

-

3.718

3.712

�شهادة دبي  DFOالإ�سالمية – �سيتي بنك

3.742

3.731

-

-

�صكوك ت�أجري

3.000

-

-

-

�صكوك �سابك الإ�صدار 2

980

-

-

-

�صكوك �شركة الكهرباء

1.000

-

-

-

�إجمايل اال�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة العادلة

8.722

3.731

3.718

3.712

االستثمارات المتاحة للبيع

بلغت قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع  7.450.000ريال يف �سبتمرب 2014م مقابل  6.976.000ريال يف دي�سمرب 2013م و  8.582.000ريال يف دي�سمرب 2012م وهي تتكون
ب�شكل �أ�سا�سي من ح�صة �سالمة يف �شركة ت�أمني خا�صة وم�شروع جنم و�صناديق ا�ستثمارية يتم تقدير قيمتها ال�سوقية العادلة .ويتعلق م�شروع جنم بكيان مت ت�شكيله من قبل
ائتالف م�شرتك بني �شركات ت�أمني يف اململكة وهو م�س�ؤول عن معاينة مكان وقوع حوادث الطرق.
ويعزى االنخفا�ض يف اال�ستثمارات املتاحة للبيع �إلى �إعادة ت�صنيف املحفظة اال�ستثمارية املدرجة كا�ستثمارات متاحة للبيع يف دي�سمرب 2011م ال�ستثمارات قائمة الدخل بالقيمة
العادلة للم�ساهمني يف دي�سمرب 2012م وا�ستحقاق �صندوق الأول للدخل يف � 21سبتمرب 2013م.
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جدول رقم ( :)11-6اال�ستثمارات املتاحة للبيع
دي�سمرب 2011

دي�سمرب 2012

دي�سمرب 2013

�سبتمرب 2014

العملة� :آالف الرياالت
م�شروع جنم

1.923

1.923

1.923

1.923

�صندوق �سامبا العقاري

3.969

4.489

5.053

55.27

�صندوق الأول للدخل

2.062

2.170

-

-

اال�ستثمار يف ح�ساب حمفظة ا�ستثمارية

12.431

8.582

-

-

�إجمايل اال�ستثمارات متاحة للبيع

20.385

8.582

6.976

7.450

األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية

انخف�ض �صايف القيمة الدفرتية للأثاث والتجهيزات واملعدات املكتبية لدى �سالمة بني دي�سمرب  2012و�سبتمرب 2014م .وتتكون الأ�صول الثابتة ب�شكل �أ�سا�سي من الديكور
والت�صميمات الداخلية.

جدول رقم ( :)12-6جمموع قيمة الأثاث و التجهيزات و املعدات املكتبية
العملة� :آالف الرياالت

املركبات
(�ألف ريال)

الأثاث والتجهيزات
(�ألف ريال)

�أجهزة الكمبيوتر
واملعدات املكتبية (�ألف
ريال)

جمموع الأثاث
والتجهيزات واملعدات
املكتبية

عمليات الت�أمني
التكلفة:
يف دي�سمرب 2011

59

6.931

4.553

11.543

يف دي�سمرب 2012

59

5.537

5.215

10.811

يف دي�سمرب 2013

59

5.998

5.744

11.801

يف �سبتمرب 2014

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

12.298

اال�ستهالك املرتاكم:
يف دي�سمرب 2011

57

2.752

2.705

5.514

يف دي�سمرب 2012

59

2.724

3.856

6.639

يف دي�سمرب 2013

59

3.775

4.770

8.604

يف �سبتمرب 2014

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

9.960

القيمة الدفرتية:
يف دي�سمرب 2011

2

4.179

1.848

6.029

يف دي�سمرب 2012

-

2.813

1.359

4.172

يف دي�سمرب 2013

-

2.223

974

3.197

يف �سبتمرب 2014

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

2.338

مستحقات عمليات المساهمين

كان ر�صيد م�ستحقات عمليات امل�ساهمني يف �سبتمرب 2014م �صفرا مقابل  4.565.000ريال يف دي�سمرب  2013و  .4.531ريال يف دي�سمرب 2012م .ويعترب  line itemقيدا
موازنا يف �سبتمرب  2014وهناك قيد مقابل يظهر يف ق�سم املطلوبات من امليزانية العمومية حتت بند «م�ستحقات عمليات امل�ساهمني».
الوديعة النظامية

مبقت�ضى متطلبات نظام �شركات الت�أمني يف اململكة يجب �إيداع مبلغ يعادل  ٪10من ر�أ�س املال املدفوع� ،أي  10ماليني ريال ،يف �أحد البنوك التي حددتها م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي .وقد �سجلت �سالمة ربحا بقيمة  9ماليني ريال والتي مت ت�سجيل ما يعادل  ٪10مقابل �صايف الربح يف امليزانية العمومية يف �سبتمرب 2014م .و�سوف يتم �إعادة ت�صنيف
املبلغ �إلى حقوق م�ساهمني يف نهاية العام.
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6 666العجز ومطلوبات عمليات التأمين
األقساط غير المكتسبة

بلغ �إجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة  158.550.000ريال يف �سبتمرب 2014م مقابل  99.732.000يف دي�سمرب 2013م و  81.302.000ريال يف دي�سمرب 2012م .وترجع الزيادة
يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة بني دي�سمرب  2012ودي�سمرب  2013و�سبتمرب  2014ب�شكل �أ�سا�سي �إلى الزيادة يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة ،وخا�صة يف قطاع الت�أمني على
املركبات نتيجة ملراجعة �شروط الت�سعري والرتكيز على قطاع العمالء الأفراد من خالل قنوات البيع املبا�شر.
نقص احتياطي األقساط

بلغ �إجمايل احتياطي نق�ص الأق�ساط  5.833.000ريال يف �سبتمرب  2014ودي�سمرب 2013م مقابل  221.000ريال يف دي�سمرب 2012م .وقد جاءت هذه الزيادة يف احتياطي
نق�ص الأق�ساط لأن �سالمة افرت�ضت �أن �أق�ساط الت�أمني على املركبات والت�أمني الطبي والت�أمني �ضد احلريق لي�ست كافية لتغطية املطالبات املتوقعة والنفقات الأخرى ذات
العالقة التي تخ�ص املدد غري املنتهية لوثائق الت�أمني .وقد و�ضعت �سالمة خم�ص�صا بقيمة  5.833.000ريال يف دي�سمرب 2013م لتغطية هذا النق�ص.

جدول رقم ( :)13-6اجمايل احتياطي نق�ص الأق�ساط
العملة� :آالف الرياالت

دي�سمرب 2011

دي�سمرب 2012

دي�سمرب 2013

�سبتمرب 2014

الت�أمني الهند�سي

63

63

-

-

الت�أمني الطبي

-

158

2.635

2.635

الت�أمني �ضد احلريق

-

-

746

746

الت�أمني على املركبات

-

-

2.330

2.330

�أنواع �أخرى

-

-

122

122

�إجمايل احتياطي نق�ص الأق�ساط

63

221

5.833

5.833

عموالت الدخل الغير مكتسبة

يف �سبتمرب 2014م� ،سجلت �سالمة دخل عموالت غري مكت�سب بقيمة  1.899.000ريال مقابل  916.000ريال يف دي�سمرب  2013و  1.174.000ريال يف دي�سمرب 2012م .وقد
جاءت هذه الزيادة بني دي�سمرب  2013و�سبتمرب  2014ب�شكل رئي�سي نتيجة للزيادة يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف خطوط الت�أمني �ضد احلريق والت�أمني الهند�سي بالتما�شي مع
ا�سرتاتيجية العمل التي تنتهجها �سالمة.

جدول رقم ( :)14-6اجمايل عموالت الدخل الغري مكت�سبة
دي�سمرب 2011

دي�سمرب 2012

دي�سمرب 2013

�سبتمرب 2014

العملة� :آالف الرياالت
الت�أمني �ضد احلريق

539

495

343

1.002

الت�أمني البحري

335

257

142

66

الت�أمني على املركبات

1

-

9

1

الت�أمني الهند�سي

302

423

420

821

املطلوبات /امل�س�ؤوليات

5

0

3

10

�إجمايل الدخل غري املكت�سب من العموالت

1.182

1.174

916

1.899

المطالبات القائمة

املطالبات القائمة هي املطالبات املقدمة من قبل حملة الوثائق ولكن مل يتم التحقق منها والبت فيها بعد .وهي تخ�ضع للفح�ص والتدقيق قبل �إعادة ت�صنيفها �إلى مطالبات حملة
الوثائق .وقد بلغت املطالبات القائمة  58.189.000ريال يف �سبتمرب  2014مقابل  77.223.000ريال يف دي�سمرب 2013م و  50.236.000ريال يف دي�سمرب 2012م .وترجع
هذه الزيادة يف املطالبات القائمة ب�شكل �أ�سا�سي �إلى الزيادة الكبرية يف املطالبات املقدمة يف 2013م فيما يتعلق بخط الت�أمني على املركبات� .أما املطالبات القائمة يف �سبتمرب
2014م فهي تتما�شى مع الزيادة يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة.

جدول رقم ( :)15-6اجمايل املطالبات القائمة
العملة� :آالف الرياالت

دي�سمرب 2011

دي�سمرب 2012

دي�سمرب 2013

�سبتمرب 2014

الت�أمني على املركبات

19.510

23.532

47.072

32.623

الت�أمني الطبي

17.028

13.697

10.462

16.029

الت�أمني العام

10.307

13.007

19.689

9.537

�إجمايل املطالبات القائمة

46.845

50.236

77.223

58.189
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مطالبات حملة الوثائق

بلغ �إجمايل مطالبات حملة الوثائق  6.427.000ريال يف �سبتمرب 2014م ،باملقارنة مع  6.441.000ريال يف دي�سمرب  2013و  7.726.000ريال يف دي�سمرب 2012م وكانت
املطالبات الرئي�سية من �شركتي ت�أجري واحلمراين (مطالبات متعددة) .ويرجع انخفا�ض مطالبات حملة الوثائق �إلى ت�سوية هذه املطالبات يف دي�سمرب 2013م .وترتاوح عملية
ت�سوية املطالبات لدى �سالمة عموما بني  15يوما �إلى ثالثة �أ�شهر ح�سب مبلغ املطالبة .وكان ما ن�سبته  ٪50.3من �إجمايل مطالبات حلملة الوثائق قائما لأكرث من � 12شهرا
حيث �أن بع�ض هذه املطالبات جاءت خالل فرتة اال�ستحواذ على حمفظة الت�أمني يف عام 2010م وبقيت قائمة منذ ذلك احلني .وهناك مطالبات �أخرى مل يتم متابعتها من قبل
�أ�صحابها من حملة الوثائق وما زالت قائمة دون ت�سوية.
ذمم إعادة التأمين الدائنة

بلغ �إجمايل الذمم الدائنة لإعادة الت�أمني  4.011.000ريال يف �سبتمرب  ،2014باملقارنة مع  2.083.000ريال يف دي�سمرب 2013م و  3.470.000ريال يف دي�سمرب 2012م
وذلك بالتما�شي مع الزيادة يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة نتيجة ال�سرتاتيجية العمل اجلديدة.
مصاريف متراكمة و ذمم دائنة

بلغت امل�ستحقات والذمم الدائنة الأخرى لعمليات الت�أمني  17.021.000ريال يف �سبتمرب 2014م مقارنة مببلغ  14.326.000ريال يف دي�سمرب 2013م ومببلغ 11.100.000
ريال يف دي�سمرب 2012م .بينما تتعلق امل�ستحقات امل�ستحقة الدفع ب�شكل رئي�سي بامل�صروفات العمومية للمكاتب ،ف�إن الذمم الدائنة الأخرى ب�شكل رئي�سي تتكون من عموالت
م�ستحقة لو�سطاء ومطالبات ا�سرتداد عائدة ل�شركة �سالمة وللموردين� .إن الزيادة يف امل�ستحقات والذمم الدائنة الأخرى لعمليات الت�أمني تعزى �إلى الزيادة يف العموالت
امل�ستحقة للو�سطاء نتيجة زيادة عدد الو�سطاء املرخ�صني ما بني دي�سمرب 2013م و�سبتمرب 2014م.
بلغت امل�ستحقات والذمم الدائنة الأخرى لعمليات الت�أمني  1.680.000ريال يف �سبتمرب 2014م وبقيت ن�سبي ًا دون تغيري مقارنة مببلغ  1.730.000ريال يف دي�سمرب 2013م
ومببلغ  1.606.000ريال يف دي�سمرب 2012م.

جدول رقم ( :)16-6جمموع امل�ستحقات و الذمم الدائنة الأخرى
دي�سمرب 2011م

العملة� :آالف الرياالت

دي�سمرب 2013م

دي�سمرب 2012م

�سبتمرب 2014م

مطلوبات عمليات الت�أمني
م�صروفات م�ستحقة

2.689

2.383

8.139

13.123

ذمم دائنة �أخرى

5.504

8.722

6.187

3.898

جمموع امل�ستحقات والذمم الدائنة الأخرى  -عمليات الت�أمني

8.193

11.105

14.326

17.021

عمليات امل�ساهمني
م�صروفات م�ستحقة

1.428

835

844

739

ذمم دائنة �أخرى

642

771

886

941

جمموع امل�ستحقات والذمم الدائنة الأخرى  -عمليات امل�ساهمني

2.070

1.606

1.730

1.680

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

متثل مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني املبالغ امل�ستحقة الدفع للموظفني احلاليني بنا ًء على طول مدة اخلدمة و�شريطة انهاء احلد الأدنى من مدة اخلدمة .وعلى الرغم من
الزيادة يف �إجمايل عدد املوظفني من  191موظف ًا يف دي�سمرب 2011م �إلى  220موظف ًا يف �سبتمرب 2014م� ،إال �أن مكاف�أة نهاية اخلدمة انخف�ضت خالل ذات الفرتة الآنفة جراء
ارتفاع معدل �إحالل املوظفني (مبعدل  %37ما بني 2012م �إلى �سبتمرب 2014م) والذي بدوره �أدى �إلى خم�ص�ص �أ�صغر ملكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني اجلدد.

جدول رقم ( :)17-6مكاف�أة نهاية خدمة املوظفني
دي�سمرب 2011م

دي�سمرب 2012م

دي�سمرب 2013م

�سبتمرب 2014م

العملة� :آالف الرياالت
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

6.029

6.480

5.336

5.672

جمموع مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

6.029

6.480

5.336

5.672

خم�ص�ص الزكاة

كانت حركة خم�ص�ص الزكاة خالل ال�سنوات 2011م2012 ،م2013 ،م ،و�أول ت�سعة �أ�شهر من 2014م كما يلي:

جدول رقم ( :)18-6ر�صيد خم�ص�ص الزكاة
دي�سمرب 2011م

دي�سمرب 2012م

دي�سمرب 2013م

�سبتمرب 2014م

العملة� :آالف الرياالت
ر�صيد بداية الفرتة

1.773

2.211

2.756

2.174

�صايف الإ�ضافات

1.800

1.800

600

800

الزكاة املدفوعة

()1.362

()1.255

()1.182

-

ر�صيد نهاية الفرتة

2.211

2.756

2.174

2.974

80

قدمت ال�شركة �إقراراتها الزكوية للفرتة من 2007 /05/ 16م �إلى 2008 /12/31م ولل�سنوات املنتهية يف 2009/12/31م لغاية 2013م وح�صلت على �شهادات الزكاة من
م�صلحة الزكاة والدخل («امل�صلحة»).
�أ�صدرت امل�صلحة الربط الأولى للفرتة املنتهية يف 2008م وطالبت مبوجبه بالتزام �إ�ضايف مقداره  619.000ريال .كما �أ�صدرت امل�صلحة الربط الأولى لل�سنة 2011م طالبت فيه
بالتزام �إ�ضايف قدره 1.300.000ريال  .قدمت ال�شركة اعرتا�ضات على الربوط الأولية وهي على ثقة ب�أن النتيجة �ستكون ل�صالح ال�شركة .مل يتم بعد �إ�صدار الربوط الزكوية
لل�سنوات املنتهية يف 2009 /12/31م2010 ،م2012 ،م ،و2013م.
حقوق المساهمين
أ) رأس المال

يتكون ر�أ�سمال ال�شركة من  10مليون �سهم بقيمة  10ريال لل�سهم الواحد ومقداره  100مليون ريال.
ب) احتياطي متاح للبيع

يتعلق االحتياطي املتاح للبيع بالتعديالت على القيمة العادلة امل�صرح عنها بخ�صو�ص اال�ستثمارات املتاحة للبيع والعائدة ل�شركة �سالمة .انخفا�ض هذا االحتياطي يف دي�سمرب
2012م يعود ب�شكل رئي�سي �إلى حتويل املحفظة اال�ستثمارية (� )DPMإلى موجودات عمليات الت�أمني .حتمل املحفظة قيمة دفرتية مقدارها 12.400.000ريال كما يف دي�سمرب
2011م.

جدول رقم ( :)19-6االحتياطي املتاح للبيع
العملة� :آالف الرياالت

دي�سمرب 2011م

دي�سمرب 2012م

دي�سمرب 2013م

�سبتمرب 2014م

النمو من
دي�سمرب 2011م
�إلى دي�سمرب
2012م

حقوق امل�ساهمني

النمو من
دي�سمرب 2012م
�إلى دي�سمرب
2013م

النمو من
دي�سمرب 2013م
�إلى �سبتمرب
2014م

n/a

ر�أ�س املال

100.000

100.000

100.000

100.000

%-

%-

%-

احتياطي متاح للبيع

4.739

1.659

2.053

2.527

()%65.0

%23.7

%23.1

خ�سائر مرتاكمة

()19.748

()32.705

()74.850

()70.654

%65.6

%128.9

()%5.6

جمموع حقوق امل�ساهمني

84.991

68.954

27.203

31.873

()%18.9

()%60.5

%17.2

جمموع مطلوبات وحقوق
امل�ساهمني

96.429

75.342

31.107

37.214

()%21.9

()%58.7

%19.6

جمموع املطلوبات والفائ�ض
واحلقوق

284.423

244.601

250.574

298.124

()%14.0

%2.4

%19.0
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6 666نتائج العمليات
عمليات التأمين والفائض المتراكم

جدول رقم ( :)20-6عملية الت�أمني و الفائ�ض املرتاكم
العملة� :آالف الرياالت

النمو من
2011م �إلى
2012م

النمو من
2012م �إلى
2013م

%6.9

النمو من
�سبتمرب
2013م �إلى
�سبتمرب
2014م
%49.0

� 9أ�شهر من
2013م

� 9أ�شهر من
2014م

2011م

2012م

2013م

256.835

()%6.6

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

218.663

204.258

218.299

172.338

%19.5

()%29.5

()%52.1

�أق�ساط �إعادة الت�أمني املتنازل عنها

()35.554

()25.070

()12.016

()10.520

()12.571

%15.0

%71.5

�أق�ساط الفائ�ض عن اخل�سارة

()2.725

()2.962

()3.406

()2.862

()4.909

%8.7

%50.6

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

180.384

176.226

202.877

158.956

239.355

()%2.3

%15.1

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

()47.983

16.557

()24.501

()28.465

()55.074

)%134.5

()%248.0

%93.5

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

132.401

192.783

178.376

130.491

184.281

%45.6

()%7.5

%41.2

عمولة م�ستحقة (�إعادة الت�أمني)

3.591

5.150

3.628

2.812

2.611

%43.4

()%29.6

()%7.1

جمموع الإيرادات

135.992

197.933

182.004

133.303

186.892

%45.5

()%8.0

%40.2

�إجمايل املطالبات املدفوعة

131.490

177.742

168.161

133.584

172.102

%35.2

()%5.4

%28.8

ح�صة معيدي الت�أمني

()36.973

()27.756

()13.006

()11.629

()6.621

()%24.9

()%53.1

()%43.1

�صايف املطالبات املدفوعة

94.517

149.986

155.155

121.955

165.481

%58.7

%3.4

%35.7

التغريات يف �صايف املطالبات املعلقة و

()10.754

4.326

25.198

2.361

()15.966

()%140.2

%482.5

()%776.2

IBNR

�صايف املطالبات املتكبدة

83.763

154.312

180.353

124.316

149.515

%84.2

%16.9

%20.3

احتياطي عجز الأق�ساط

-

158

5.612

-

-

n/a

%3.451.9

%42.1

م�صروفات العمولة

11.977

14.341

5.560

4.144

5.890

%19.7

()%61.2

%51.2

تكاليف �أخرى

6.838

4.630

4.625

3.416

5.166

()%32.3

()%0.1

n/a

جمموع التكاليف

102.578

173.441

196.150

131.876

160.571

%69.1

%13.1

%21.8

�إجمايل نتائج عمليات الت�أمني

33.414

24.492

()14.146

1.427

26.321

()%26.7

()%157.8

%1.744.5

م�صروفات عمومية و�إدارية

()34.452

()41.982

()36.229

()25.365

()27.371

%21.9

()%13.7

%7.9

�إيرادات �أخرى

4.928

210

399

13

108

()%95.7

%90.0

%730.8

�إيرادات اال�ستثمار

1.021

1.258

1.349

947

3.882

%23.2

%7.2

%309.9

فائ�ض ( /عجز) من عمليات الت�أمني

4.911

()16.022

()48.627

()22.978

2.940

()%426.2

%203.5

()%112.8

ح�صة امل�ساهمني من فائ�ض العجز
من عمليات

()4.420

16.022

48.627

22.978

()2.646

()%462.5

%203.5

()%111.5

ح�صة حملة الوثائق من الفائ�ض لل�سنة

491

-

-

-

294

()%100.0

n/a

n/a

تراكم الفائ�ض يف بداية ال�سنة

2.523

3.014

3.014

3.014

3.014

%19.5

%-

%-

تراكم الفائ�ض يف نهاية ال�سنة

3.014

3.014

3.014

3.014

3.014

%-

%-

%-

أقساط التأمين

تاريخي ًا ،كر�ست �سالمة تركيز ًا �أكرب على خطوط �أعمالها يف جمال الت�أمني على ال�سيارات والت�أمني الطبي حيث �أن الت�أمني على ال�سيارات �أدى �إلى توليد  %80.6من �إجمايل
�أق�ساط الت�أمني يف ال�سنة املالية 2013م و  %82.2من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني يف الت�سعة �أ�شهر الأولى من ال�سنة 2014م بينما �ساهم الت�أمني الطبي يف  %17.4و  %4على التوايل
من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني يف ال�سنة املالية 2012م و الت�سعة �أ�شهر الأولى من ال�سنة 2014م.
�إن الزيادة يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني مببلغ  14.4مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م ( )%6.9مقارنة بال�سنة املالية 2012م جاء نتيجة الزيادة يف قطاع ال�سيارات مبقدار
 22.2مليون ريال جراء زيادة منافذ نقاط البيع من جهة و�شروط الت�سعري املعدلة من جهة �أخرى والتي زادت من متو�سط �إجمايل �أق�ساط الت�أمني لكل عقد .لقد �صاحب الزيادة
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يف قطاع ال�سيارات جزئي ًا انخفا�ض يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املت�أتية من القطاع الطبي مبقدار  9.9مليون ريال حيث �أن ال�شركة ما زالت م�ستمرة يف ا�سرتاتيجيتها القائمة
على عدم جتديد بوال�ص الت�أمني املف�ضية للخ�سائر وانخفا�ض يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني من القطاع البحري جراء ف�ض العالقة مع عميلني رئي�سيني.
يف نهاية ال�سنة املالية 2013م و�ضعت ال�شركة خطط عمل خمتلفة كجزء من ا�سرتاتيجية �أعمالها املعدلة الكلية من �أجل ت�سريع عملية تطوير �أعمالها وزيادة �أرباحها ،مع الرتكيز
على نوعية العمالء ولي�س عدد العمالء من �أجل ا�ستقطاب عمالء مبالءة �أكرب ،مع عدم اال�ستمرار يف العقود غري املحققة للربح والرتكيز على منو �إجمايل �أق�ساط الت�أمني عموم ًا
خا�ص ًة على قنوات البيع املبا�شر .وبالتايل ،حقق هذا التوجه ما بني �سبتمرب 2013م و�سبتمرب 2014م زيادة يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني مبقدار  84.5مليون ريال ( )%49جراء
قطاع ال�سيارات والقطاع العام بزيادة  72.2مليون ريال و  20.2مليون ريال على التوايل.
تعزى الزيادة يف قطاع ال�سيارات ب�شكل رئي�سي �إلى جناح �شركة ال�سالمة يف �إعادة التفاو�ض حول �شروط الت�سعري مع عمليها الرئي�سي  -ت�أجري لل�سيارات  -يف الربع الثالث من
ال�سنة 2013م �أدت �إلى تعديل عام على �أ�سعار �أق�ساط الت�أمني ،وتعزى �أي�ض ًا �إلى تبني �سيا�سة ت�سعري ت�أخذ املخاطر يف االعتبار وفتح منافذ نقاط بيع �إ�ضافية� .إن الزيادة يف
�أعمال ال�شركة ب�شكل عام جاء نتيجة جناح خطة العمل والتي ت�ضمنت تدريب املندوبني مع توطيد العالقة مع الو�سطاء والوكالء .وا�صل القطاع الطبي االنخفا�ض مبقدار 7.9
مليون ريال يف ظل ا�سرتاتيجية ا�ستبعاد العقود غري املربحة والتي بد�أ العمل بها يف ال�سنة املالية 2012م.

جدول رقم ( :)21-6اجمايل �أق�ساط الت�أمني
العملة� :آالف الرياالت

2011م

2012م

2013م

� 9أ�شهر من 2013م

� 9أ�شهر من 2014م

ال�سيارات

140.511

153.608

175.855

139.016

211.206

الت�أمني �ضد احلرائق واملمتلكات

7.685

7.358

6.988

6.500

7.021

امل�شاريع الهند�سية

2.917

3.972

5.561

4.730

6.796

القطاع البحري

5.802

2.110

2.323

1.894

756

قطاع االلتزامات

435

528

599

570

711

تعوي�ض العاملني

101

117

-

-

1.343

احلوادث

1.009

1.093

1.415

1.354

18.656

الت�أمني الطبي

60.204

35.472

25.558

18.275

10.347

جمموع الأق�ساط

218.664

204.259

218.299

172.338

256.835

�إجمايل االحتياطي االفتتاحي لأق�ساط الت�أمني غري املحققة

52.672

102.611

81.302

81.302

99.732

�إجمايل االحتياطي اخلتامي لأق�ساط الت�أمني غري املحققة

()102.611

()81.302

()99.732

()105.312

()158.550

�إجمايل الأق�ساط املحققة

168.725

225.567

199.869

148.328

198.017

حصة إعادة التأمين من إجمالي أقساط التأمين

�أق�ساط الت�أمني ال�صادرة من �شركة �سالمة �إلى �شركات �إعادة الت�أمني انخف�ضت ما بني ال�سنة املالية 2012م وال�سنة املالية 2013م ب�سبب انخفا�ض العائد من القطاع الطبي
والذي كان ميثل عرب تاريخ طويل القطاع الأعلى لإعادة الت�أمني وب�سبب تعديل اتفاقيات �إعادة الت�أمني لقطاع الت�أمني الطبي من واقع ح�صة ربعية �إلى ح�صة قائمة على �أق�ساط
الفائ�ض عن اخل�سارة .والزيادة التي حتققت ما بني �سبتمرب 2013م و�سبتمرب 2014م تعزى ب�شكل رئي�سي �إلى ا�سرتاتيجية ال�شركة يف زيادة �شبكة قنوات البيع املبا�شر وحتديد ًا
نقاط البيع والو�سطاء املرخ�صني ،مما �أدى �إلى زيادة �أق�ساط الت�أمني من قطاعات الأعمال املختلفة والتي متثل الآن احل�صة الأعلى من �إعادة الت�أمني.
�إن حت�صي�ص �إعادة الت�أمني  -القائم على �أق�ساط الفائ�ض عن اخل�سارة  -كن�سبة من الأق�ساط العائدة ل�شركات �إعادة الت�أمني زاد من  %7.1يف ال�سنة املالية 2011م �إلى %28.1
يف �سبتمرب 2014م .لقد جرى االتفاق على �شروط �إعادة الت�أمني وفق ًا للفائ�ض عن اخل�سارة قبل بداية ال�سنة بنا ًء على �أهداف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني ون�سبة اال�ستبقاء الأدنى.
ومعظم القطاعات التي تغطيها �سالمة معاد الت�أمني عليها ب�شكل رئي�سي على �أ�سا�س الفائ�ض عن اخل�سارة .وتراوحت ن�سبة الفائ�ض عن اخل�سارة املرحلة �إلى �شركات �إعادة
الت�أمني ما بني � %70إلى  %107.9ما بني ال�سنة املالية 2011م و�سبتمرب 2014م .وهذا يعزى �إلى عدم قدرة القطاع العام على حتقيق �أهداف البيع التي جرى االتفاق ب�ش�أنها
والذي �أدى �إلى دفع اال�ستبقاء الأدنى .واال�ستبقاء الأدنى كان يعترب عالي ًا مقارنة ب�إجمايل �أق�ساط الت�أمني مما �أدى �إلى زيادة الأق�ساط القائمة على �أ�سا�س الفائ�ض عن اخل�سارة
ما بني ال�سنة املالية 2011م و�سبتمرب 2014م.

جدول رقم ( :)22-6اجمايل �أق�ساط اعادة الت�أمني
العملة� :آالف الرياالت

2011م

2012م

2013م

� 9أ�شهر من 2013م

� 9أ�شهر من 2014م

�إعادة ت�أمني على �أ�سا�س الن�سبة
ال�سيارات

19

-

78

78

117

الت�أمني �ضد احلرائق واملمتلكات

6.123

5.993

5.419

5.009

6.034

امل�شاريع الهند�سية

2.403

3.215

4.284

3.594

5.606

القطاع البحري

3.757

1.636

1.775

1.383

644

قطاع االلتزامات

294

198

175

175

169

83

العملة� :آالف الرياالت

2011م

2012م

2013م

� 9أ�شهر من 2013م

� 9أ�شهر من 2014م

تعوي�ض العاملني

-

-

-

-

-

احلوادث

-

-

-

-

-

الت�أمني الطبي

22.959

14.028

284

281

-

جمموع �أق�ساط �إعادة الت�أمني

35.555

25.071

12.016

10.520

12.571

�إجمايل االحتياطي االفتتاحي لأق�ساط �إعادة الت�أمني غري
املحققة

()12.102

()14.058

()9.305

()9.305

()3.235

�إجمايل االحتياطي اخلتامي لأق�ساط �إعادة الت�أمني غري املحققة

14.058

9.305

3.235

4.850

6.979

جمموع ح�صة �إعادة الت�أمني من �إجمايل الأق�ساط

33.599

29.823

18.086

14.975

8.827

�إعادة ت�أمني على �أ�سا�س الفائ�ض عن اخل�سارة
ال�سيارات

1.180

2.023

2.222

1.884

3.054

الت�أمني �ضد احلرائق واملمتلكات

242

257

365

245

596

امل�شاريع الهند�سية

242

214

215

160

183

القطاع البحري

1.060

417

109

107

149

قطاع االلتزامات

-

-

-

-

-

تعوي�ض العاملني

-

-

-

-

-

احلوادث

-

50

104

77

78

الت�أمني الطبي

-

-

390

390

848

جمموع �أق�ساط �إعادة الت�أمني على �أ�سا�س الفائ�ض عن اخل�سارة

2.724

2.962

3.406

2.863

4.909

عموالت إعادة التأمين

تتعلق عمولة �إعادة الت�أمني امل�ستلمة بالعموالت التي جرى ا�ستالمها من �أجل �إيداع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني لدى �شركات معينة لإعادة الت�أمني ويتم اطفا�ؤها على مدى الدورة
احلياتية لبولي�صة الت�أمني .مت ا�ستالم ن�سبة عالية من العمولة من مار�ش ري ان�شورن�س بروكرز وهانوفر �آر ئي جريمني (Marsh Reinsurance Brokers and Hannover
 )RE GermanyMarsh Reinsurance Brokers and Hannover RE Germanyما بني ال�سنة املالية 2011م و�سبتمرب 2014م .لقد ت�أثرت الإيرادات من العموالت يف ال�سنة
املالية 2012م باتفاقية امل�شاركة يف الربح املربمة مع �شركات �إعادة الت�أمني يف ال�سنوات ال�سابقة (2009م �إلى 2010م)� .إن الزيادة ما بني �سبتمرب 2013م و �سبتمرب 2014م
تعزى ب�شكل رئي�سي �إلى الزيادة يف �أق�ساط الت�أمني ب�شكل عام .وتتعلق معظم عموالت �إعادة الت�أمني امل�ستلمة بقطاعات �أعمال ال�شركة عموم ًا وحتديد ًا جمال الت�أمني على امل�شاريع
الهند�سية و�ضد احلريق والت�أمني على املمتلكات.

جدول رقم ( :)23-6عموالت اعادة الت�أمني
2011م

العملة� :آالف الرياالت

2013م

2012م

� 9أ�شهر من 2013م

� 9أ�شهر من 2014م

ال�سيارات

3

-

18

18

18

الت�أمني �ضد احلرائق واملمتلكات

1.669

1.397

1.321

1.192

1.846

امل�شاريع الهند�سية

753

961

1.336

1.117

1.407

القطاع البحري

1.123

608

663

564

293

قطاع االلتزامات

58

32

32

32

30

تعوي�ض العاملني

-

-

-

-

-

احلوادث

-

-

-

-

-

الت�أمني الطبي

-

2.146

-

-

-

جمموع �أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�ستلمة

3.605

5.143

3.369

2.923

3.594

�إجمايل االحتياطي اخلتامي لأق�ساط �إعادة الت�أمني غري املحققة

1.170

1.182

1.174

1.174

916

�إجمايل الأق�ساط املحققة

()1.182

()1.174

()916

()1.285

()1.899

جمموع عموالت �إعادة الت�أمني

3.593

5.150

3.627

2.812

2.611

84

إجمالي المطالبات المدفوعة

يعزى �إجمايل املطالبات لدى �شركة �سالمة �إلى الت�أمني على ال�سيارات مع �شركة ت�أجري التي ا�ستحوذت على الن�سبة الأكرب من املطالبات ومبتو�سط  %53.8و  %48.9من
مطالبات ال�سيارات وجمموع املطالبات على التوايل .لقد �سجلت �أعمال الت�أمني الطبي �أعلى ن�سبة خ�سارة مبتو�سط  %116.2خالل ال�سنة املالية 2011م والت�سعة الأ�شهر الأولى
من 2014م وذلك ب�سبب الت�آكل اجلوهري للأ�سعار لدى �سالمة نتيجة املناف�سة احلادة يف قطاع الت�أمني الطبي.

جدول رقم ( :)24-6اجمايل املطالبات املدفوعة للت�أمني على ال�سيارات
العملة� :آالف الرياالت

2011م

2012م

2013م

� 9أ�شهر من 2013م

� 9أ�شهر من 2014م

ال�سيارات

80.700

122.430

135.561

106.175

149.046

الت�أمني �ضد احلرائق واملمتلكات

1.528

396

1.071

696

7.101

امل�شاريع الهند�سية

881

301

333

174

261

القطاع البحري

13.190

633

991

998

340

قطاع االلتزامات

-

-

50

50

14

تعوي�ض العاملني

-

-

-

-

احلوادث

122

574

2.504

2.439

42

الت�أمني الطبي

35.068

53.40

27.651

23.052

15.298

�إجمايل املطالبات املدفوعة

131.490

177.742

168.161

133.584

172.102

ح�ساب املطالبات االفتتاحي

()44.244

()29.958

()26.525

()26.525

()42.229

اخل�سائر املتكبدة االفتتاحية

()24.854

()16.887

()23.711

()23.711

()31.971

ح�ساب املطالبات اخلتامي

29.958

26.525

42.229

33.124

22.953

اخل�سائر املتكبدة اخلتامية

16.887

23.711

34.992

24.495

33.810

�إجمايل املطالبات املتكبدة

109.236

181.133

195.146

140.966

154.663

حصة شركات إعادة التأمين من إجمالي المطالبات

انخف�ضت ح�صة �شركات �إعادة الت�أمني من �إجمايل املطالبات من � 26.820ألف ريال يف ال�سنة املالية 2012م �إلى � 11.771ألف ريال يف ال�سنة املالية 2013م وبلغت � 5.149ألف
ريال يف الت�سعة �أ�شهر الأولى من 2014م .يعزى االنخفا�ض يف ح�صة �إجمايل املطالبات ل�شركات �إعادة الت�أمني �إلى االنخفا�ض يف املطالبات يف ح�صة �إعادة الت�أمني.
مصروفات العموالت

يتعلق م�صروف العموالت بالعموالت املدفوعة للوكالء والو�سطاء واملندوبني ونقاط البيع وتطف�أ على مدى الدورة احلياتية لبولي�صة الت�أمني .يعزى االنخفا�ض يف م�صروف
العموالت من ال�سنة املالية 2012م �إلى ال�سنة املالية 2013م ب�شكل رئي�سي �إلى انخفا�ض العموالت املدفوعة للوكالء ب�سبب زيادة منافذ نقاط البيع لأعمال الت�أمني على ال�سيارات
والت�أمني الطبي من  12منفذ يف ال�سنة املالية 2012م �إلى  34منفذا يف 2013م والتي تتمتع بعموالت �أقل مقارن ًة بعموالت الوكيل �أو الو�سيط .االنخفا�ض يف العموالت املدفوعة
ما بني الت�سعة �أ�شهر الأولى من 2013م و بني الت�سعة �أ�شهر الأولى من 2014م جاء ب�سبب قيام �شركة �سالمة بتغيري ا�سرتاتيجيتها للتوزيع اجتاه مزيد من قنوات البيع املبا�شر
من خالل زيادة �إ�ضافية يف منافذ نقاط البيع لت�صل �إلى  46منفذا يف الت�سعة �أ�شهر الأولى من 2014م وهذا �أدى �إلى زيادة �إجمايل �أق�ساط الت�أمني وزيادة يف �أق�ساط الت�أمني
الواردة عن طريق الو�سطاء والوكالء املرخ�صني .ويف النتيجة� ،أدت الزيادة يف �إجمايل �أق�ساط البيع �إلى حتقيق زيادة يف م�صروف العموالت املدفوعة كعموالت عن نقاط البيع
وعموالت للوكالء والو�سطاء.

جدول رقم ( :)25-6م�صروفات العموالت
2011م

2012م

2013م

� 9أ�شهر من 2013م

� 9أ�شهر من 2014م

العملة� :آالف الرياالت
ال�سيارات

15.153

3.774

3.823

3.096

6.355

الت�أمني �ضد احلرائق واملمتلكات

383

317

515

486

709

امل�شاريع الهند�سية

264

345

378

324

400

القطاع البحري

375

170

95

91

48

قطاع االلتزامات

40

41

48

48

56

تعوي�ض العاملني

16

13

-

-

20

احلوادث

19

15

21

18

576

الت�أمني الطبي

3.770

1.601

1.036

597

764

جمموع العموالت املدفوعة

20.019

6.276

5.915

4.659

8.929
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2011م

2012م

2013م

� 9أ�شهر من 2013م

� 9أ�شهر من 2014م

العملة� :آالف الرياالت
العموالت االفتتاحية امل�ؤجلة

2.067

10.109

2.046

2.046

2.402

العموالت اخلتامية امل�ؤجلة

()10.109

()2.044

()2.402

()2.561

()5.441

جمموع م�صروف العموالت

11.977

14.341

5.560

4.144

5.890

تكاليف التأمين األخرى ذات العالقة

تتكون التكاليف ب�شكل رئي�سي من تكاليف الإ�شراف العائدة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي («م�ؤ�س�سة النقد») و�أتعاب الإدارة العائدة لطرف ثالث .يتم دفع تكاليف الإ�شراف
مل�ؤ�س�سة النقد بواقع  %0.5من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني �سنوي ًا �إ�ضاف ًة �إلى  %1من جمموع �أق�ساط الت�أمني الطبي التي تدفع �إلى (� .)CCHIأمام �أتعاب الإدارة التي تدفع لطرف
ثالث فقد جرى دفعها ل�شركة جلوب ميد ( )GlobeMed TPAوامل�ستخدمة يف �أعمال الت�أمني الطبي ل�شركة �سالمة .مت دفع �أتعاب ل�شركة جنم نظري تقدمي خدمات التفتي�ش
على حوادث الطرق ،بينما التكاليف التحفيزية للفروع تتعلق باحلوافز املالية التي منحت للمندوبني ومكاتب الفروع نظري حتقيق الأهداف املحددة مثل ا�سرتداد املطالبات �أو
حتقيق مبيعات م�ستهدفة.
مصروفات عمومية وإدارية

معظم امل�صروفات العمومية والإدارية متعلقة برواتب املوظفني و�إيجار املكاتب .والنقاط الرئي�سية هي كما يلي:
 يت�ضمن كل عقد من عقود املوظفني على راتب �إجمايل يتكون من راتب �أ�سا�سي وبدل �سكن وبدل نقل .ومتثل الرواتب ما معدله  %50من امل�صروفات العمومية
والإدارية ما بني ال�سنة املالية 2011م والت�سعة �أ�شهر الأولى من 2014م بينما معدل الراتب لكل موظف بعد ال�سنة املالية 2012م انخف�ض نتيجة �إحالل موظفني
ب�آخرين جدد �أقل تكلفة .بلغ متو�سط عدد املوظفني العاملني لدى �شركة �سالمة  ،182 ،171 ،175و  216خالل ال�سنة املالية 2011م2012 ،م2013 ،م ،و الت�سعة
�أ�شهر الأولى من 2014م على التوايل.
 تت�ضمن �إيجارات املكاتب ب�شكل رئي�سي �إيجار مكاتب املركز الرئي�سي لل�شركة وفرع جدة وفرع العليا يف الريا�ض ومركز املطالبات يف جدة ونقاط البيع.
 تتعلق م�صروفات �إجازات املوظفني بال�صرف النقدي املمنوح للموظفني يف نهاية ال�سنة .انخف�ضت امل�صروفات املتعلقة ب�إجازات املوظفني بن�سبة  %26.8م بني
ال�سنة املالية 2011م والت�سعة �أ�شهر الأولى من 2014م حيث �أن الإدارة اتخذت تدابري كان من �ش�أنها ت�شجيع املوظفني على �أخذ �إجازاتهم عو�ض ًا عن البدل النقدي.
كما �أنه واعتبار ًا من يناير 2014م اتخذت ال�شركة قرار ًا حددت فيه ال�سقف الأق�صى لرتحيل �أيام من الإجازة لل�سنة الالحقة وهذا �أدى �إلى تخفي�ض م�صروف
�إجازات املوظفني اي�ض ًا.

جدول رقم ( :)26-6تكاليف الت�أمني الأخرى ذات العالقة
2011م

2012م

2013م

� 9أ�شهر من 2013م

� 9أ�شهر من 2014م

العملة� :آالف الرياالت
الراتب الأ�سا�سي

()12.958

()12.899

()12.264

()9.037

()10.631

بدل ال�سكن

()3.147

()3.165

()3.038

()2.247

()2.645

�إيجار املكاتب

()2.659

()3.266

()3.390

()2.556

()2.660

ت�أمني طبي

()1.386

()1.537

()1.623

()1.101

()1.277

بدل موا�صالت

()1.204

()1.224

()1.148

()852

()965

مكاف�أة نهاية اخلدمة

()1.145

()975

()1.275

()576

()847

مكاف�آت مالية (بون�س)

()1.054

()124

()1.275

()25

()254

�إجازات

()1.044

()951

()855

()674

()307

م�صروفات تقنية املعلومات

()870

()1.079

()1.105

()327

()857

�أخرى

()8.986

()9.841

()8.768

()6.858

()6.928

جمموع امل�صروفات العمومية والإدارية

()34.452

()35.060

()34.741

()24.252

()27.371

الديون المشكوك في تحصيلها

تتعلق م�صروفات الديون امل�شكوك يف حت�صيلها من احلركة على خم�ص�ص الذمم املدينة املتعلقة بالت�أمني والعائدة ل�شركة �سالمة والذمم املدينة املتعلقة ب�إعادة الت�أمني.
إيرادات االستثمار (حملة البوالص)

ت�أتي �إيرادات اال�ستثمار من عمليات الت�أمني من ا�ستثمارات �شركة �سالمة يف الأدوات اال�ستثمارية املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة مثل ال�صكوك وال�صناديق والودائع .بلغت �إيرادات
اال�ستثمار  3.882.000.ريال يف الت�سعة �أ�شهر الأولى من 2014م مقارنة مببلغ  947.000ريال يف الت�سعة �أ�شهر الأولى من 2013م .وبقيت �إيرادات اال�ستثمار ثابتة مب�ستوى
عادل ما بني ال�سنة املالية 2011م ( 1.021.000ريال) و ال�سنة املالية 2013م ( 1.349.000ريال) مبتو�سط عائد على اال�ستثمارات مقداره  .%2.9جاءت الزيادة يف �إيرادات
اال�ستثمار يف الت�سعة �أ�شهر الأولى من 2014م مقارنة بالت�سعة �أ�شهر الأولى من 2013م نتيجة �إعادة ت�صنيف املحفظة اال�ستثمارية ( )DPMمن ا�ستثمارات م�ساهمني �إلى
ا�ستثمارات حملة بوال�ص لتغطية اخل�سائر الت�شغيلية ل�شركة �سالمة واال�ستهالك ذي العالقة باال�ستثمارات املحتفظ بها يف املحفظة.
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جدول رقم ( :)27-6الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
2011م

2012م

2013م

� 9أ�شهر من 2013م

� 9أ�شهر من 2014م

العملة� :آالف الرياالت
�صكوك

283

423

511

323

625

�صناديق

534

423

333

238

617

ودائع بنكية

204

412

505

385

389

حمفظة ا�ستثمارية ()DPM

-

-

-

-

2.252

جمموع �إيرادات اال�ستثمار (حملة البوال�ص)

1.021

1.258

1.349

947

3.882

اإليرادات األخرى

تعزى الإيرادات الأخرى ب�شكل رئي�سي �إلى الإيرادات املتنوعة واخل�سارة من بيع �أ�صول يف ال�سنة املالية 2011م .بلغت الإيرادات الأخرى  3.200.000ريال يف  2011تتعلق
مب�صاريف م�ستحقة ل�شركة باري�س ري ( 1.000.000ريال) و ال�شركة العربية خلدمات الت�سويق ( )852.000ريال يف الدخل هي نتيجة تنفيذ متارين مطابقة مت تنفيذها بني
�سجالت �شركة �سالمة وباري�س ودفاتر خدمات الت�سويق  .وكذلك قامت �شركة �سالمة بنقل اثنني من فروعها الى مدينتي جدة والريا�ض حيث مت �شطب ما فيها من التجهيزات
والديكورات التي تعود الى الفروع القدمية ويف ال�شهر التا�سع من �سنة 2014م تتكون االيرادات االخرى من الدخل من �صندوق تنمية املوارد الب�شرية والتي هي مبثابة الهيئة
احلكومية التي ت�شجع وحتفز ال�سعودة � .أبرمت �شركة �سالمة عقد مع �صندوق تنمية املوارد الب�شرية يف �شهر يناير 2014م  .ي�سدد �صندوق تنمية املوارد الب�شرية  %50لل�شركات
امل�سجلة لدى ال�صندوق  %50من الراتب ال�شهري للموظف ال�سعودي اجلديد مببلغ اجمايل  2.000ريال يف ال�شهر لل�سنتني االوليتني من التوظيف.

جدول رقم ( :)28-6الإيرادات املتنوعة
العملة� :آالف الرياالت

ال�سنة املالية 2012م

ال�سنة املالية2011م

ال�سنة املالية 2013

ايرادات متنوعة

3.245

929

399

الت�سعة ا�شهر االولى
من 2013
13

الت�سعة ا�شهر االولى
من 2014
16

ايرادات من بيع موجودات

-

()1.223

-

-

3

ايرادات من �صندوق تنمية املوارد الب�شرية

-

-

-

-

90

املجموع

3.245

()294

399

13

108

6 666معالجة عمليات المساهمين
جدول رقم ( :)29-6معاجلة عمليات امل�ساهمني
ال�سنة املالية
2013

الت�سعة ا�شهر
االولى من
2013

الت�سعة
ا�شهر
االولى من
2014م

النمو من
2011الى 2012

النمو من
2012الى 2013

ح�صة امل�ساهمني يف الفائ�ض
من عمليات التامني

4.422

()16.021

()48.626

()22.978

2.646

( )%462.3

%203.5

النمو يف الت�سعة
ا�شهر االولى
من  2013الى
الت�سعة ا�شهر
االولى من
2014
()%111.5

العملة� :آالف الرياالت

ال�سنة
املالية2011

ال�سنة املالية
2012

دخل اال�ستثمار

536

1.662

7.064

5.908

2.841

%210.2

%325.1

()%51.9

171

170

n/a

n/a

()%100.0

-

n/a

)%100.0

n/a

%882.7

%37.4

()%53.3

%230.4

)%100.0

n/a

()122

()491

()%48.6

()%67.5

%302.7

()800

%-

()%66.7

()%40.7

4.196

)%670.7

%225.2

()%56.4

ارباح من �أوراق مالية متاحة
للبيع
3.602

ارباح حمققة من حمفظة
ا�ستثمارية ()DPM

7.234

6.078

دخل ا�ستثمار

536

5.264

ايرادات �أخرى

20

66

م�صروفات عمومية و�إدارية

()907

()466

()152

زكاة

()1.800

()1.800

()600

()1.350

�صايف الربح(/اخل�سارة)

2.270

()12.958

()42.144

()18.372

2.841

-

ايرادات االستثمار

كانت ايرادات اال�ستثمار من عمليات امل�ساهمني م�ستمدة من ادوات اال�ستثمار املتوافقة مع ال�شريعة اال�سالمية مثل ال�صكوك وال�صناديق والودائع  .الزيادة ايف ايرادات
اال�ستثمار كانت يف ال�سنة املالية 2012م نتيجة ارباح حمققة من حمفظة نائب مدير امل�شروع ل�شركة ال�سالمة ( 3.600.000ريال) ووديعة مرابحة مببلغ ) 400.417ريال)

87

حققت ادارة حمفظة اختيارية يف ال�سنة املالية 2013م دخل ا�ستثمار مببلغ 5.400.00ريال .ويف الت�سعة ا�شهر االولى من �سنة 2014م مت حتويل هذه املحفظة الى موجودات
عمليات الت�أمني والتي تعك�س النق�ص يف دخل اال�ستثمار بني فرتة الت�سعة ا�شهر الأولى من �سنة  2013والت�سعة ا�شعر االولى من 2014م.

جدول رقم ( :)30-6ايرادات اال�ستثمار
العملة� :آالف الرياالت

ال�سنة املالية 2012

ال�سنة املالية2011

ال�سنة املالية 2013

�صكوك

142

346

224

الت�سعة ا�شهر االولى
من 2013
168

الت�سعة ا�شهر االولى
من 2014
167

�صناديق

344

628

1.263

974

2.674

ودائع

-

400

217

195

-

ادارة حمفظة اختيارية

-

133

5.360

4.571

-

ا�ضافة غري معروفة ودخل حمقق من ادارة
حمفظة اختيارية واملتاح للبيع

50

3.757

171

169

-

املجموع

536

5.264

7.234

6.078

2.841

ايرادات االستثمار

تتكون امل�صروفات العمومية واالدارية من اتعاب جمل�س الإدارة واتعاب اللجنة وم�صروفات اجلمعية العمومية ال�سنوية وم�صروفات االكتتاب العام.
 تتكون اتعاب جمل�س االدارة من اتعاب ح�ضور االجتماعات وح�صة من االرباح  .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 2011و.2012
 تتعلق اتعاب اللجنة ب�أتعاب احل�ضور املدفوعة الى جلان خمتلفة مثل جلنة املراجعة وجلنة الرت�شيح وجلنة املكاف�آت ويف ال�سنة املالية  2012عقدت جلنة ال�ضوابط
ال�شرعية اجتماعات مما نتج عن ذلك م�صروفات اتعاب عالية للجنة
 تتعلق م�صروفات اجلمعية العمومية ال�سنوية ب�أتعاب ح�ضور االجتماع املدفوعة الى احلا�ضرين يف االجتماع ال�سنوي للجمعية �.إن التفاو�ض على اتعاب اجلمعية
العمومية ال�سنوية على اقل اال�سعار بعد ال�سنة املالية  2013قد نتج عنه نق�ص يف هذا امل�صروف
 تتكون م�صروفات االكتتاب االويل العام من ر�سوم وتكاليف مدفوعة الى مقدمي اخلدمات املهنية فيما يتعلق مبو�ضوع احلقوق املقرتحة ل�شركة �سالمة

جدول رقم ( :)31-6ايرادات اال�ستثمار الأخرى
2011م
742

2012م
123

2013
55

الت�سعة ا�شهر االولى من 2013
26

الت�سعة ا�شهر االولى من 2014
19

العملة� :آالف الرياالت
اتعاب جمل�س االدارة
اتعاب اللجنة

59

216

16

16

8

م�صروفات ادارة حمفظة اختيارية

106

128

81

81

76

م�صروفات االكتتاب االويل العام

-

-

-

-

389

907

466

152

123

491

املجموع

6 6-66أسس اإلعداد
قائمة التدفقات النقدية لعمليات التامين

جدول رقم ( :)32-6قائمة التدفقات النقدية لعمليات الت�أمني
2011م

العملة� :آالف الرياالت

2013م

2012م

الت�سعة ا�شهر
االولى من
2013م

الت�سعة ا�شهر
االولى من
2014م

النمو من
2012م الى
2013م

النمو يف الت�سعة
ا�شهر االولى
من 2013م الى
الت�سعة ا�شهر
االولى من
2014م

االن�شطة الت�شغيلية :
ح�صة حملة الوثائق من الفائ�ض لل�سنة

491

-

-

-

294

n/a

n/a

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/a

n/a

خم�ص�ص نق�ص يف اق�ساط التامني

-

158

5.612

-

-

%3.451.9

n/a

88

2011م

العملة� :آالف الرياالت

2013م

2012م

النمو من
2012م الى
2013م

النمو يف الت�سعة
ا�شهر االولى
من 2013م الى
الت�سعة ا�شهر
االولى من
2014م
%-

الت�سعة ا�شهر
االولى من
2013م

الت�سعة ا�شهر
االولى من
2014م

اطفاء ا�ستثمارات حمتفظ بها لال�ستحقاق

-

12

22

22

22

%83.3

�شطب اثاث وجتهيزات ومعدات مكتبية

-

1.235

-

-

-

()%100.0

n/a

خم�ص�ص ذمم اعادة تامني م�شكوك يف
حت�صيلها

-

472

-

-

n/a

n/a

خم�ص�ص اق�ساط ت�أمني م�ستحقة القب�ض
م�شكوك يف حت�صيلها

-

1.015

-

-

n/a

n/a

�شطب اق�ساط تامني م�ستحقة القب�ض
م�شكوك يف حت�صيلها

-

-

()4.411

-

-

n/a

n/a

ا�ستهالك

1.210

2.581

1.965

1.492

1.382

()%23.9

()%7.4

ربح الت�شغيل قبل التغريات يف موجودات
الت�شغيل والتغريات يف موجودات ومطلوبات
الت�شغيل

1.614

3.932

4.577

1.510

()1.189

()16.4

()%178.7

اق�ساط تامني م�ستحقة القب�ض

()2.353

5.311

()263

()10.662

()14.799

()%245.9

%38.8

مبالغ م�ستحقة القب�ض من اعادة التامني،
�صايف

()3.775

()4871

7.106

4.198

3.187

()%219.8

()%24.1

تكاليف اقتناء وثائق الت�أمني

()8.042

8.063

()356

()515

()3.039

()%104.4

%490.1

مبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدينة اخرى

()845

()6.886

580

2.994

1.697

()%108.4

()%43.3

مبلغ م�ستحق من جهة ذات عالقة

34

-

-

-

-

n/a

n/a

ح�صة معيدي التامني من اق�ساط الت�أمني
غري املكت�سبة

()1.956

4.752

6.071

4.456

()3.744

%27.8

()%184.0

ح�صة معيدي التامني يف املطالبات القائمة

11.500

935

()1.787

()5.022

3.069

()%291.1

()%161.1

ودائع الأجل

()13.993

3.345

-

-

-

n/a

n/a

متح�صالت من بيع ا�ستثمارات

5.107

-

-

-

-

n/a

n/a

اق�ساط تامني غري مكت�سبة

49.939

()21.309

18.430

24.010

58.818

()%186.5

%145.0

دخل عمولة غري مكت�سبة

12

()8

()258

111

983

%3.125.0

%785.6

مطالبات قائمة

()22.254

3.391

26.985

7.383

()19.033

%695.8

()%357.8

مطالبات حملة الوثائق

1.092

()635

()1.285

()1.098

()14

%102.4

()%98.7

مبالغ م�ستحقة الدفع من اعادة التامني

()6.307

()1.408

()1.387

()469

1.928

()%1.5

()%511.1

مبلغ م�ستحقة وذمم دائنة اخرى

()2.374

2.912

3.221

2.001

2.695

%10.6

%34.7

امل�ستحق لعمليات امل�ساهمني

2.492

()2.287

34

()1.467

()5.040

()%101.5

%243.6

مكافاة نهاية اخلدمة للموظفني �،صايف

715

451

()1.144

()1.108

336

()%353.7

()%130.3

�صايف التدفقات النقدية(امل�ستخدمة يف)
االن�شطة الت�شغيلية

10.606

()4.312

60.524

26.322

25.855

()%890.4

()%1.8

االن�شطة اال�ستثمارية:
�شراء اثاث وجتهيزات ومعدات مكتبية

()1.038

()1.959

()990

()769

()523

()%49.5

()%32.0

حتويل ا�ستثمارات القيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل

-

-

()13.974

-

-

n/a

n/a

�شراء ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل

-

-

()46.591

()46.591

()15.000

n/a

()%67.8

�شراء ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ
اال�ستحقاق

()3.697

-

()20.000

()3.000

()10.000

n/a

%233.3
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العملة� :آالف الرياالت

2012م

2011م

الت�سعة ا�شهر
االولى من
2013م

الت�سعة ا�شهر
االولى من
2014م

10.072

-

()20.050

%201.1

-

7.000

-

3.000

n/a

n/a

-

3.135

3.135

6.627

n/a

%111.4

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

()4.735

()1.959

()61.348

()47.225

()35.946

()%4.526.3

()%23.9

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

5.871

()6.271

()824

()20.903

()10.091

()%86.9

()%51.7

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

37.689

43.560

37.289

37.289

36.465

()%14.4

()%2.2

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

43.560

37.289

36.465

16.386

26.374

()%2.2

%61.0

متح�صالت من ا�ستحقاق ودائع لأجل
متح�صالت من ا�ستحقاق ا�ستثمارات
حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

-

متح�صالت من بيع ا�ستثمارات ( بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل)

2013م

النمو من
2012م الى
2013م

النمو يف الت�سعة
ا�شهر االولى
من 2013م الى
الت�سعة ا�شهر
االولى من
2014م
n/a

جدول رقم ( :)33-6تابع لقائمة التدفقات النقدية لعمليات الت�أمني
العملة� :آالف الرياالت

2011م

2012م

2013م

النمو من
2012م الى
2013م

النمو يف
الت�سعة ا�شهر
االولى من
2013م الى
الت�سعة ا�شهر
االولى من
2014م
()%1.8

الت�سعة ا�شهر
االولى من
2013م

الت�سعة ا�شهر
االولى من
2014م

�صايف التدفقات النقدية( /امل�ستخدمة يف) االن�شطة
الت�شغيلية

10.606

()4.312

60.524

26.322

25.855

()%890.4

�صايف التدفقات النقدية من ( /امل�ستخدمة يف)
االن�شطة اال�ستثمارية

()4.375

()1.959

()61.348

()47.225

()35.946

()%4.526.3

()%23.9

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

5.871

()6.271

()824

()20.903

()10.091

()%86.9

()%51.7

كان النق�ص يف النقد لعمليات التامني من  37.289ريال يف ال�سنة املالية 2012م الى  36.465ريال يف ال�سنة املالية  2013م و 26.37الف ريال يف �سبتمرب  2014م نتيجة
التدفقات لنقدية املتعلقة ب�شراء ا�ستثمارات اوراق مالية وودائع و�صكوك التي فا�ضت عن تعوي�ضات النقدية املوجبة الناجتة عن االن�شطة الت�شغيلية كثمرة جناح ا�سرتاتيجية
�شركة �سالمة املعدلة للأعمال التجارية.
كان التغري يف النقد بني ال�سنة املالية 2012م وال�سنة املالية 2013م يعود ب�صورة رئي�سية الى ما يلي :
 حت�صيل املطالبات القائمة من معيدي التامني وب�شكل رئي�س من هانوفر �آر اي املانيا ( 8.356الف ريال) والذي ادى الى نق�ص يف �صايف مبالغ م�ستحقة القب�ض
من �إعادة ت�أمني
 الزيادة العامة يف اجمايل اق�ساط التامني والتي كانت ب�شكل رئي�سي نتيجة ال�سيا�سة املعدلة للأعمال التجارية التي و�ضعتها �شركة �سالمة يف الربع الثالث من �سنة
2013م مما نتج عنه زيادة يف تثبيت اق�ساط التامني غري املكت�سبة مببلغ ( 18.430ريال)وح�صة معيدي الت�أمني 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 للأعمال والذي نتج عنه زيادة يف املطالبات القائمة مببلغ 985.26الف ريال
 �شراء �صندوق ال�سنبلة  3و�صندوق الراجحي للمرابحات ال�سلعية والذي مت االحتفاظ به با�ستثمارات القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .اعادة ت�صنيف ادارة
حمفظة اختيارية من موجودات امل�ساهمني الى موجودات عمليات الت�أمني و�شراء عدد متنوع من ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
كان التغري يف النقد بني الت�سعة ا�شهر االولى من 2013م و الت�سعة ا�شهر االولى من 2014م يعود ب�صورة رئي�سية الى ما يلي:
 الزيادة العامة يف اجمايل اق�ساط الت�أمني كنتيجة التباع �شركة �سالمة ل�سيا�سات ا�سرتاتيجية معدلة للأعمال التجارية والذي نتج عنه زيادة يف كل من �صايف �أق�ساط
ت�أمني م�ستحقة القب�ض وزيادة يف التثبيت املقابل للأق�ساط غري املكت�سبة
 ت�سوية مطالبات حلملة الوثائق خف�ض مبلغ املطالبات القائمة املعن عنها يف قائمة املركز املايل
 و�ضع اموال يف وديعة الأجل لدى �شركة االهلي املالية مببلغ (20.050.000ريال) ،ا�ستثمار �أموال ا�ضافية يف �صندوق ال�سنبلة  3املحتفظ بها �ضمن القيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل و�شراء �صكوك ال�شريحة الثانية املدعمة لرا�س املال يف البنك االهلي التجاري مببلغ ( 5.000.000ريال) و�صكوك ال�شريحة الثانية املدعمة
لرا�س املال يف البنك ال�سعودي لال�ستثمار مببلغ ( 5.000.000ريال) والذي مت الت�صريح عنه �ضمن اال�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين

جدول رقم ( :)34-6قائمة التدفقات النقدية لعمليات امل�ساهمني
2011م

العملة� :آالف الرياالت

2013م

2012م

الت�سعة ا�شهر
االولى من
2013م

الت�سعة
ا�شهر االولى
من 2014م

النمو من 2012م
الى 2013م

النمو يف الت�سعة
ا�شهر االولى
من 2013م الى
الت�سعة ا�شهر
االولى من 2014م

االن�شطة الت�شغيلية
�صايف الربح(/اخل�سارة) لل�سنة قبل الزكاة

4.071

()11.157

()41.545

()17.022

4.996

%272.4

()%129.4

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

ربح من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

-

()3.602

()170

()170

-

()%95.3

()%100.0

اطفاء ا�ستثمار حمتفظ بها حتى تاريخ
اال�ستحقاق

-

11

12

6

7

%9.1

%16.7

ربح الت�شغيل قبل التغريات يف موجودات
ومطلوبات الت�شغيل

4.059

()15.353

()48.287

()22.693

2.328

%214.5

()%110.3

التغريات يف موجودات ومطلوبات امل�ساهمني:
ودائع الأجل

()10.000

()10.000

-

-

-

n/a

n/a

مبالغ مدفوعة مقدم ًا وذمم مدينة

()34

()403

400

311

()56

()%199.3

()%118.0

امل�ستحق (الى)  /من عمليات التامني

()2.492

2.287

()34

1.467

5.040

()%101.5

%243.6

وديعة نظامية

()122

()128

()115

()86

()55

()%10.2

()%36.0

مبالغ م�ستحقة وذمم دائنة اخرى

636

()464

124

93

()50

()%126.7

()%153.8

مبلغ م�ستحق جلهة ذات عالقة

()105

2.009

()2.026

()2.026

212

()%200.8

()%110.5

زكاة م�سددة

()1.362

()1.255

()1.182

()1.182

-

()%5.8

()%100.0

�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف االن�شطة
الت�شغيلية :

()9.420

()23.307

()51.120

()24.116

7.419

%284.2

()%130.8

االن�شطة اال�ستثمارية
-

()301

-

()%100.0

()%100.0

ا�ستثمار يف ودائع لأجل
حتويل ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل الى ا�ستثمارات حتى تاريخ
اال�ستحقاق

-

-

13.974

-

-

n/a

n/a

�شراء ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ
اال�ستحقاق

-

()10.000

()4.702

()4.700

()7.425

()%53.0

%58.0

متح�صالت من ا�ستحقاق ودائع لأجل

()3.742

-

-

-

-

n/a

n/a

متح�صالت من بيع ا�ستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

-

-

20.000

10.000

-

n/a

()%100.0

متح�صالت من ا�ستحقاق ا�ستثمارات حمتفظ لها
حتى تاريخ اال�ستحقاق

-

-

6.962

4.250

-

n/a

()%100.0

�صايف التدفقات النقدية من( /امل�ستخدمة يف)
ان�شطة ا�ستثمارية

-

12.325

2.170

2.170

-

()%82.4

()%100.0

�صايف النق�ص يف النقد وما يف حكمه

-

4.980

-

-

-

()%100.0

n/a

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

()3.742

7.305

38.404

11.419

()7.425

()%1.525.0

()%165.0

�صايف النق�ص يف النقد وما يف حكمه

()13.162

()16.002

()12.716

()12.697

()6

()%20.5

()%100.0

النقد وما يف حكمه بداية العام

42.535

29.373

12.749

13.371

33

()%55.7

()%99.8

النقد وما يف حكمه نهاية العام:

29.373

13.371

33

674

27

()%99.7

()%96.0
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جدول رقم ( :)35-6تابع قائمة التدفقات النقدية لعمليات امل�ساهمني
العملة� :آالف الرياالت

الت�سعة ا�شهر
االولى من
2013م

الت�سعة ا�شهر
االولى من
2014م

النمو من 2012م
الى 2013م

7.419

%284.2

النمو يف الت�سعة
ا�شهر االولى
من 2013م الى
الت�سعة ا�شهر
االولى من
2014م
()%130.8

2011م

2012م

2013م

�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف
االن�شطة الت�شغيلية

()9.420

()23.307

()51.120

()24.116

()%1.525.0

()%165.0

�صايف التدفقات النقدية من (/امل�ستخدمة
يف) االن�شطة اال�ستثمارية

()3.742

7.305

38.404

11.419

()7.425

()%20.5

()%100.0

�صايف النق�ص يف النقد وما يف حكمه

()13.162

()16.002

()12.716

()12.697

()6

كان النق�ص يف نقد امل�ساهم من مبلغ  12.740.000ريال يف ال�سنة املالية  2012م الى مبلغ  33الف ريال يف ال�سنة املالية 2013م يعود ب�صورة رئي�سية الى ال�صرف النقدي
وودائع لأجل وا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل لتغطية خ�سائر الت�شغيل املتكبدة من عمليات التامني  .كان النق�ص يف النقد بني الت�سعة ا�شهر االولى من ال�سنة
املالية  2013م مببلغ( 674.000ريال) والت�سعة ا�شهر االولى من ال�سنة املالية 2014م يعود ب�صورة رئي�سية الى الزيادة يف االعمال الت�شغيلية وت�سوية مبالغ م�ستحقة للم�ساهمني
من عمليات التامني.

جدول رقم ( )36-6امل�ؤ�شرات الرئي�سية
دي�سمرب 2012

دي�سمرب 2013

�سبتمرب 2014

حتليل الن�سب الرئي�سية
العملة� :آالف الرياالت
معدل منو �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

n/a

()%6.6

%6.9

%49.0

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

%82.5

%86.3

%92.9

%93.2

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

%9.2

%3.1

%2.7

%3.5

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

%9.4

%18.3

%21.8

%20.6

�صايف معدل اخل�سارة

%61.6

%78.0

%99.1

%80.0

معدل النفقات

%13.8

%9.7

%8.7

%5.9

جمموع �صايف معدل اخل�سارة و معدل النفقات

%75.4

%87.7

%107.8

%85.9

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

%2.9

()%7.1

()%24.3

%1.5

3.498.0

1.904.0

1.383.0

818.0

62.5

107.3

157.8

314.0

*

عدد البولي�صات

متو�سطالأق�ساط املكتتبة الإجمايل للبولي�صة

دي�سمرب 2011

عدد املطالبات
ال�سيارات

307.0

411.0

426.0

371.0

الت�أمني الطبي

N/A

N/A

293.0

57.0

احلوادث العامة

39.0

27.0

30.0

18.0

متو�سطاملبلغ لكل مطالبة
ال�سيارات

262.9

297.9

318.2

401.7

الت�أمني الطبي

-

-

94.4

268.4

احلوادث العامة

403.1

70.5

165.0

431.0

* ت�ؤ ّكد ال�شركة ب�أن �سبب انخفا�ض عدد البولي�صات ناجت عن تغري يف ا�سرتاتيجية ال�شركة حيث ادركت ادارة ال�شركة ب�أنه مل يتم تقييم قيمة البولي�صات ب�شكل دقيق وقد تكبدت ال�شركة خ�سارة ب�سبب ذلك .وبناء
عليه فقد ارتفعت �أ�سعار البولي�صات مبا يتنا�سب مع املخاطر املرتبطة بها ،الأمر الذي �أدى الى انخفا�ض عدد البولي�صات املكتتبة ،وقد قابل ذلك زيادة يف عدد البولي�صات ذات اجلودة العالية ،مما انعك�س �إيجابي ًا
على ربحية ال�شركة.
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7.7الرسملة والمديونية
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة مائة مليون ( )100.000.000ريال مق�سمة على ع�شرة ماليني (� )10.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية لل�سهم قدرها ع�شرة ( )10رياالت وجميع
الأ�سهم مدفوعة بالكامل وقد اكتتب منها امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون بـ  %60بينما اكتتب اجلمهور بـ  %40من �إجمايل الأ�سهم التي مت طرحها لالكتتاب العام بتاريخ 1428/05/07هـ
(املوافق 2007/05/23م) ومل متنح ال�شركة �أي مزايا او حقوق تف�ضيلية للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني او غريهم من امل�ساهمني.

جدول رقم ( :)1-7الر�سملة واملديونية
2011

مطلوبات عمليات الت�أمني

� 9أ�شهر من �سبتمرب 2014

2012

2013

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

102.611

81.302

99.732

158.550

�إحتياطي عجز الأق�ساط

63

221

5.833

5.833

دخل عموالت غري مكت�سبة

1.182

1.174

916

1.900

مطالبات حتت الت�سوية

46.845

50.236

77.221

58.189

ذمم دائنة ملعيدي الت�أمني

4.878

3.470

2.083

4.011

مبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى

22.583

25.311

26.103

29.120

م�ستحق �إلى عمليات امل�ساهمني

6.818

4.531

4.565

-

الفائ�ض املرتاكم من عمليات الت�أمني

3.014

3.014

3.014

3.307

�إجمايل مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني

187.994

169.259

219.467

260.910

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات
مبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى

2.070

1.606

1.730

1.680

زكاة م�ستحقة

2.211

2.756

2.174

2.974

مبالغ م�ستحقة جلهة ذات عالقة

7.157

2.026

-

212

م�ستحق الى عمليات الت�أمني

-

-

-

475

�إجمايل مطلوبات امل�ساهمني

11.438

6.388

3.904

5.341

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

100.000

100.000

100.000

100.000

احتياطي ا�ستثمارات متاحة للبيع

4.739

1.659

2.053

2.527

خ�سائر مرتاكمة

()19.748

()32.705

()74.850

()70.654

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

84.991

68.954

27.203

31.873

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

96.429

75.342

31.107

37.214

�إجمايل املطلوبات ،فائ�ض عمليات الت�أمني وحقوق امل�ساهمني

284.423

244.601

250.574

298.124

ت�ؤكد ال�شركة ب�أنه ال توجد لديها �أدوات دين �صادرة �أو قائمة �أو م�صرح بها ومل يتم �إ�صداراها �أو �أية قرو�ض لأجل م�ضمونة ب�ضمان �شخ�صي �أو غري م�ضمونة ب�ضمان �شخ�صي �أو
م�ضمونة برهن �أو غري م�ضمونة برهن كما يف تاريخ ن�شرة اال�صدار.
ت�ؤكد ب�أنه ال يوجد لديها �أية قرو�ض �أخرى �أو مديونية مبا يف ذلك ال�سحب على املك�شوف من احل�سابات امل�صرفية وااللتزامات حتت القبول و �إمتام القبول �أو التزامات ال�شراء
الت�أجريي تكون كما ت�ؤكد ب�أنه ال يوجد لديها �أية قرو�ض �أو مديونية تكون م�شمولة ب�ضمان �شخ�صي �أو غري امل�شمولة ب�ضمان �شخ�صي� ،أو امل�ضمونة برهن �أو غري امل�ضمونة برهن
كما يف تاريخ ن�شر ن�شرة اال�صدار.
كما و�إنه ال توجد �أي رهونات �أو حقوق �أو �أعباء على ممتلكات ال�شركة كما يف تاريخ ن�شرة اال�صدار.
كما ت�ؤكد ب�أنه ال يوجد لديها �أية التزامات �أو مديونية حمتملة �أو �ضمانات لل�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
كما ت�ؤكد ب�أنه ال يوجد على ر�أ�سمال ال�شركة �أي حق خيار لل�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة
كما ت�ؤكد ال�شركة ب�أنه مل يتم تعديل ر�أ�سمال ال�شركة منذ ت�أ�سي�سها حيث �ضل عند م�ستوى ( )100.000.000مائة مليون (ر�أ�س مال الت�أ�سي�س).
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8.8سياسة توزيع أرباح األسهم
تتما�شى �سيا�سة ال�شركة يف توزيع الأرباح مع القواعد الواردة يف نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ،والقواعد الواردة يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة الذي مت اعتماده من قبل
اجلمعية الت�أ�سي�سية لل�شركة ،حيث حتدد املادة ( )44من النظام الأ�سا�سي �سيا�سة ال�شركة يف توزيع الأرباح على الوجه التايل:
 .1جتنب الزكاة و�ضريبة الدخل املقررة.
ُ .2يجنب  %20من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور �إجمايل ر�أ�س املال املدفوع.
 .3للجمعية العامة العادية ،بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة� ،أن تجُ نب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�صافية لتكوين احتياطي �إ�ضايف يخ�ص�ص لغر�ض �أو �أغرا�ض
معينة تقررها اجلمعية العامة.
 .4يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني ال تقل عن  %5من ر�أ�س املال املدفوع.
 .5يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني بو�صف ح�صة من الأرباح �أو يحول �إلى ح�ساب الأرباح املبقاة.
 .6يجوز بقرار من جمل�س الإدارة توزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية املحددة يف الفقرة � 4أعاله وفق ًا للقواعد املنظمة لذلك ال�صادرة من اجلهات
املخت�صة.
ً
هذا مع مراعاة الفقرة ( )5من املادة (�( )43أوال) من النظام الأ�سا�سي والتي تن�ص على توزيع  %10من الفائ�ض ال�صايف بحيث يتم توزيعه مبا�شرة للم�ؤمن لهم �أو بتخفي�ض
�أق�ساطهم لل�سنة التالية ،ويرحل � %90إلى ح�سابات دخل امل�ساهمني.
علم ًا ب�أنه مل توزع �أية �أرباح منذ ت�أ�سي�س ال�شركة وحتى تاريخ هذه الن�شرة نظر ًا لوجود خ�سائر مرتاكمة (عدم وجود �أرباح قابلة للتوزيع) .
�سوف ت�ستحق الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب منذ تاريخ �إ�صدارها ،ن�صيبها من الأرباح التي تعلنها ال�شركة عن ال�سنوات املالية التي تليها (�إن وجدت).
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9.9هيكل رأس المال
يبلغ ر�أ�س املال املدفوع ( )100.000.000مائة مليون ريال مق�سمة على ع�شرة ماليني (� )10.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية لل�سهم قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية
وقد اكتتب منها امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون لل�شركة فيما جمموعه (� )6.000.000ستة ماليني �سهم عادي بقيمة ا�سميه قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد وبقيمة
�إجمالية قدرها �ستون مليون ( )60.000.000ريال مدفوعة بالكامل متثل � %60ستون باملائة من ر�أ�س املال ،بينما اكتتب اجلمهور يف عدد (� )4.000.000أربعة ماليني �سهم
عادي بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد وبقيمة �إجمالية قدرها �أربعون مليون ( )40.000.000ريال د متثل  %40من ر�أ�س املال مت طرحها لالكتتاب العام
يف 1428/05/07هـ (املوافق 2007/05/23م) ومل متنح ال�شركة �أي مزايا �أو حقوق تف�ضيلية للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أو غريهم من امل�ساهمني.
ويقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أنه لي�س هنالك �أي ر�أ�سمال لل�شركة يكون م�شمو ًال بحق خيار ،و�أن ال�شركة مل متنح �أي مزايا �أو حقوق تف�ضيلية للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أو �أي
�شخ�ص �آخر.
وقد مت م�ؤخر ًا احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم ( )351000147528وبتاريخ 1435/12/01هـ (املوافق 2014/09/25م) على
زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ ( )150.000.000مائة وخم�سني مليون ريال عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية ،وعند اكتمال االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة �سي�صبح ر�أ�س املال
( )250.000.000مائتي وخم�سني مليون ريال مق�سم على ( )25.000.000خم�سة وع�شرون مليون �سهم عادي بقيمة ا�سميه قدرها ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد .وقد
�أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة بتاريخ 1435/08/14هـ (املوافق 2014/06/12م) بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة لغر�ض رفع املالءة املالية لل�شركة ،ويف تاريخ 1436/09/13هـ (املوافق
2015/06/30م) وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة على النحو املذكور و�سوف تقت�صر الزيادة على امل�ساهمني امل�ستحقني
املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية (تاريخ الأحقية).
تعترب ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني «�إياك» ،وهي �شركة م�ساهمة عامة �إماراتية ،امل�ساهم الوحيد يف ال�شركة الذي ميلك ن�سبة � %5أو �أكرث من �أ�سهم ر�أ�سمال ،وال يوجد �أي
م�ساهم �آخر ميتلك �أكرث من  %5من �أ�سهم ال�شركة .ويو�ضح اجلدول التايل امل�ساهم الرئي�سي يف ال�شركة:
امل�ساهم
ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني «�إياك» (�شركة م�ساهمة عامة �إماراتية)

الن�سبة قبل الطرح

عدد الأ�سهم

%30

3.000.000

ر�أ�س املال
(ريال)
30.000.000

امل�صدر :ال�شركة

واجلدير بالذكر �أن ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني «�إياك» تعهدت بالتزامها يف امل�شاركة يف زيادة ر�أ�س املال من خالل �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية  ،وقد �أكدت لل�شركة
وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي التزامها مبمار�سة جميع احلقوق التي �ستخ�ص�ص لها واالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة .مع العلم �أنه ال يوجد قيود على ال�شركة الإ�سالمية العربية
للت�أمني «�إياك» فيما يتعلق بتداول احلقوق با�ستثناء احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي و�أي قيود �أخرى تن�ص عليها قواعد هيئة ال�سوق املالية ولوائحها. .
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1010وصف األسهم
1 1110رأس المال
يبلغ ر�أ�سمال ال�شركة ( 100.000.000ريال) مائة مليون ريال مق�سم �إلى ع�شرة ماليني �سهم ( )10.000.000مت�ساوية القيمة قيمة كل منها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية
مدفوعة القيمة بالكامل ،وجميعها �أ�سهم عادية .وقد اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون عند ت�أ�سي�س ال�شركة مبا جمموعه (� )6.000.000ستة مليون �سهم متثل ( )%60من �أ�سهم
ر�أ�سمال ال�شركة ب�سعر ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم تبلغ قيمتها االجمالية (� )60.000.000ستني مليون ريال ،كما مت طرح (� )4.000.000أربعة مليون �سهم لالكتتاب متثل
( )%40من ر�أ�سمال ال�شركة للجمهور ب�سعر ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد.
مل متنح ال�شركة �أي مزايا �أو حقوق تف�ضيلية للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أو غريهم من امل�ساهمني.

1 1110زيادة رأس المال
يجوز للجمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى االقت�صادية وبعد موافقة اجلهات املخت�صة �أن تقرر زيادة ر�أ�سمال ال�شركة مرة �أو عدة مرات ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة
بنف�س القيمة اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله ومبراعاة ما يق�ضي به نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية ونظام
ال�شركات ونظام هيئة ال�سوق املالية .ويعني القرار طريقة زيادة ر�أ�س املال (ولالطالع على �آلية طرح حقوق الأولوية يرجى مراجعة الق�سم �« 19شروط وتعليمات االكتتاب» يف
�أ�سهم حقوق الأولوية)

1 1110تخفيض رأس المال
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ،بعد موافقة اجلهات املخت�صة ،تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا زاد عن حاجتها �أو �إذا منيت باخل�سائر .وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة
تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له ،وعن االلتزامات التي على ال�شركة ،و�أثر التخفي�ض يف هذه االلتزامات ،ويبني القرار طريقة التخفي�ض .و�إذا كان التخفي�ض
نتيجة زيادة ر�أ�س املال عن حاجة ال�شركة وجبت دعوة الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�ضهم عليه خالل �ستني يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي
يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة .ف�إذا اعرت�ض �أحدهم وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته يف املعياد املذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدمه له �ضمان ًا
كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.

1 1110إعادة شراء األسهم
مل يتناول النظام اال�سا�سي لل�شركة حقوق اال�سرتداد �أو قابلية اعادة �شراء �أ�سهم ال�شركة وبنا ًء عليه ف�إنه ينبغي الرجوع الى نظام ال�شركات وحتديد ًا املادة ( )10من نظام
ال�شركات ،التي ال يجيز لل�شركة امل�ساهمة �أن ت�شرتي �أ�سهمها �إال يف الأحوال الآتية:
 �إذا كان الغر�ض من ال�شراء ا�ستهالك الأ�سهم بال�شروط املبينة يف املادة ( ) 104من نظام ال�شركات والتي تن�ص على �أنه يجوز �أن ين�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة
على ا�ستهالك الأ�سهم �أثناء قيام ال�شركة �إذا كانت م�شروع ًا يهلك تدريجي ًا �أو يقوم على حقوق م�ؤقتة.
 �إذا كان الغر�ض من ال�شراء تخفي�ض ر�أ�س املال.
 �إذا كانت الأ�سهم �ضمن جمموعة من الأموال التي ت�شرتيها ال�شركة مبا لها من �أ�صول وما عليها من خ�صوم.
وفيما عدا الأ�سهم املقدمة ل�ضمان م�س�ؤولية �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،ال يجوز لل�شركة �أن ترتهن �أ�سهمها .كما ال يكون للأ�سهم التي حتوزها ال�شركة �أ�صوات يف مداوالت جمعيات
امل�ساهمني.

1 1110نقل ملكية األسهم
جميع �أ�سهم ال�شركة قابلة للتداول وفق ًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية وا�ستثنا ًء من ذلك ال يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها امل�ؤ�س�سني
قبل ن�شر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منهما عن اثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة .وت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب به امل�ؤ�س�سون يف حالة
زيادة ر�أ�س املال قبل انق�ضاء فرتة احلظر ،ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفقا لأحكام بيع احلقوق من �أحد امل�ؤ�س�سني يف حالة وفاته �إلى الغري.

1 1110حقوق المساهمين
با�ستثناء اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية التي ميكن ان يح�ضرها م�ساهمون ميلكون �أي عدد من الأ�سهم ،يحق لكل م�ساهم ميتلك ع�شرين (� )20سهم ًا على الأقل ح�ضور اجلمعيات
العامة للم�ساهمني ،بالأ�صالة �أو النيابة ،ويجوز لأي م�ساهم �أن يوكل م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة مبوجب توكيل كتابي وذلك حل�ضور اجتماع
اجلمعية العامة للم�ساهمني بالنيابة عنه.

1 1110حقوق التصويت
يحق لكل م�ساهم ميتلك ع�شرين (� )20سهم ًا على الأقل حق ح�ضور اجلمعيات العامة ،بالأ�صالة �أو بالنيابة ،وللم�ساهم �أن يوكل عنه كتابة م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س
الإدارة �أو موظفي ال�شركة يف ح�ضور اجلمعية العامة .وحت�سب الأ�صوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم ممثل يف االجتماع� ،شريطة
�أنه يف حالة الت�صويت على تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة يتم فرز الأ�صوات على �أ�سا�س نظام الت�صويت الرتاكمي.
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ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة
قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها الأ�سا�سي �أو باندماج ال�شركة �أو دجمها يف �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى (وذلك بعد موافقة م�ؤ�س�سة النقد) ويف هذه احلاالت ال يكون القرار
�صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
ميتلك كل م�ساهم احلق يف مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعيات العامة وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات ،ويجيب جمل�س
الإدارة �أو مراقب احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،و�إذا �شعر امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع احتكم �إلى اجلمعية العامة،
ويكون قرار اجلمعية يف هذا ال�ش�أن نافذ ًا.

1 1110الجمعيات العامة للمساهمين
اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�شركة .تكون اجلمعيات العامة للم�ساهمني �إما عادية �أو غري عادية.
وفيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة وتعقد مرة واحدة على الأقل يف ال�سنة وذلك
خالل ال�ستة (� )6أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى كلما دعت احلاجة �إلى ذلك .ويجب على جمل�س الإدارة طلب عقد جمعية
عمومية عندما يطلب منه مراجعو احل�سابات �أو عدد من امل�ساهمني ميلكون ما ال يقل عن خم�سة باملئة ( )%5من ر�أ�س مال ال�شركة ،وللإدارة العمومية لل�شركات بوزارة التجارة
وال�صناعة �إذا مل يقم جمل�س الإدارة بالدعوة �إلى عقد تلك اجلمعية خالل �شهر واحد من التاريخ املحدد النعقادها ،وبناء على طلب م�ساهمني ميلكون ما ال يقل عن اثنني باملئة
( )%2من ر�أ�س مال امل�صرف �أن تطلب اجتماع اجلمعية العامة �أو بناء على قرار من وزير التجارة.
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�صا�ص
اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية .ويتم ن�شر حم�ضر اجتماع الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفة يومية
توزع يف املدينة التي يوجد فيها مقر ال�شركة الرئي�سي قبل املوعد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل.
وال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون خم�سون يف املائة ( )%50على الأقل من ر�أ�س املال ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع
وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )88من نظام ال�شركات ويعترب
الأولّ ،
االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
وال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون خم�سون يف املائة ( )%50على الأقل من ر�أ�س املال ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع
الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع الأول ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س املال
على الأقل.
ير�أ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة� ،أو من يفو�ضه يف حالة غيابه ،ويعني �سكرتري ًا لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات ويحرر باجتماع اجلمعية حم�ضر يت�ضـمن �أ�سمــاء
امل�ساهمني احلا�ضـرين �أو املمثلني وعدد الأ�سهم التـي فـي حيازتـهم بالأ�صالـة �أو بالنيابة وعـدد الأ�صوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو
خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع ،وتدون املحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع الأ�صوات.

1 1110مدة الشركة
مدة ال�شركة هي � 99سنة ميالدية تبد�أ اعتبار ًا من تاريخ �صدور قرار معايل وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها �شركة م�ساهمة .يجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار
�صادر من اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء مدتها ب�سنة واحدة على الأقل

1 10110حل الشركة وتصفيتها
عند انتهاء مدة ال�شركة ويف حالة حلها قبل هذا الأجل تقرر اجلمعية العامة غري العادية وبناء على اقرتاح من جمل�س الإدارة �إجراءات ت�صفية ال�شركة وتعيني م�صف �أو �أكرث
حتدد �صالحياته ومكاف�أته مبوجب القرار .تنتهي �صالحيات جمل�س الإدارة عند انتهاء مدة ال�شركة وي�ستمر جمل�س الإدارة برغم ما هو مذكور �أعاله يف �إدارة ال�شركة حتى يتم
م�صف ،كما وحتتفظ �إدارات ال�شركة ب�صالحياتها بالقدر الذي ال تتعار�ض فيه مع �صالحيات امل�صفّي.
تعيني
ٍ
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1111استخدام متحصالت اإلكتتاب
1 1111صافي المتحصالت
يقدر اجمايل متح�صالت اكتتاب �أ�سهم حقوق الأولوية ( )150.000.000مائة وخم�سون مليون ريال � ،سيدفع منها حوايل ( )8.000.000ثمانية ماليني ريال لتغطية
م�صاريف واتعاب االكتتاب اخلا�صة بامل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية وم�صاريف الإعالنات والطباعة واجلهات امل�ستلمة وغريها من
امل�صاريف املتعلقة باالكتتاب.
تقدر �صايف املتح�صالت بحوايل الـ ( )142.000.000مائة واثنان و�أربعون مليون ريال وذلك بعد خ�صم جميع تكاليف االكتتاب حيث �أن ال�شركة �سوف تقوم بتغطية �صايف
الأ�صول القابلة للت�ضمني يف ح�ساب املالءة املالية و توفري الغطاء الالزم لهام�ش املالءة املالية .ولن يح�صل امل�ساهمون على �أي من املتح�صالت النا�شئة عن االكتتاب.

1 1111استخدام المتحصالت
تزاول جميع �شركات الت�أمني العاملة باململكة ن�شاطها وفق ًا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة التي ت�صدر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
من وقت لآخر.
ين�ص النظام امل�شار �إليه �أعاله على �أن حتتفظ �شركات الت�أمني بحد �أدنى من هام�ش املالءة ح�سب املتطلبات الثالث الواردة �أدناه:
 احلد الأدنى من متطلبات ر�أ�س املال.
 هام�ش املالءة املالية للأق�ساط.
 هام�ش املالءة املالية للمطالبات.
ينبغي على �شركات الت�أمني االحتفاظ بحد �أدين من �صايف الأ�صول القابلة للت�ضمني يف ح�ساب هام�ش املالءة ويرتجم هذا املطلب يف احلاجة �إلى االحتفاظ باحلد الأدنى من
الغطاء التام ( )%100لهام�ش املالءة املالية (�صايف الأ�صول القابلة للت�ضمني يف ح�ساب املالءة مق�سوم ًا على احلد الأدنى لهام�ش املالءة).
كما يف  2014 /09/ 30م كانت تفا�صيل غطاء هام�ش املالءة املالية لل�شركة وفق ًا للتايل:

جدول رقم (:)1-11تفا�صيل غطاء هام�ش املالءة املالية لل�شركة
املبلغ (مباليني الرياالت)

البند
احلد الأدنى من متطلبات ر�أ�س املال

100.0

هام�ش املالءة املالية الكتتاب �أق�ساط الت�أمني

60.1

هام�ش املالءة املالية للمطالبات

46.2

هام�ش احلد الأدنى للمالءة املالية

100.0

�صايف الأ�صول القابلة للت�ضمني يف ح�ساب املالءة املالية

0.6

غطاء هام�ش املالءة املالية ()%

%0.6

امل�صدر :ال�شركة

حتتاج ال�شركة حالي ًا ل�ضخ ر�أ�س مال �إ�ضايف لي�س فقط للحفاظ على  %100من احلد الأدنى املطلوب من غطاء هام�ش املالءة املالية بل �أي�ض ًا للوفاء مبتطلبات م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي.
تت�ضمن اال�ستخدامات املقرتحة ملتح�صالت االكتتاب البالغ قدرها حوايل ( )150.000.000مائة وخم�سون مليون ريال تغطية �صايف الأ�صول القابلة للت�ضمني يف ح�ساب املالءة
املالية و توفري الغطاء الالزم لهام�ش املالءة املالية وم�ساندة التو�سع يف ن�شاط ال�شركة .يو�ضح اجلدول �أدناه اال�سهام املتوقع ل�صايف متح�صالت االكتتاب يف املحافظة على غطاء
هام�ش املالءة املالية امل�ستهدف  %100خالل ال�سنوات القادمة.

جدول رقم (�:)2-11إ�سهام �صايف متح�صالت االكتتاب يف غطاء هام�ش املالءة املالية
2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

كما يف  31دي�سمرب
متطلبات احلد الأدنى من ر�أ�س املال

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

هام�ش املالءة املالية الأق�ساط

53.6

63.9

76.5

91.4

109.2

هام�ش املالءة املطالبات

43.8

52.0

59.9

70.8

82.4

هام�ش احلد الأدنى للمالءة املالية

100.0

100.0

100.0

100.0

109.2

قبل ت�أثري ال�شهرة وقبل االكتتاب
غطاء هام�ش املالءة املالية ()%
�صايف الأ�صول القابلة للت�ضمني يف املالءة
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13.9

34.2

50.0

76.2

106.9

كما يف  31دي�سمرب
غطاء هام�ش املالءة املالية ()%

2014م
%14

2015م
%34

2016م
%50

2018م

2017م

%98

%76

بعد االكتتاب
�صايف متح�صالت االكتتاب

142.5

�صايف الأ�صول القابلة للت�ضمني يف املالءة

13.9

177.2

192.3

218.0

248.0

غطاء هام�ش املالءة املالية ()%

%14

%177

%192

%218

%227

امل�صدر :ال�شركة

مت�شي ًا مع متطلبات املادة ( ،)30الفقرة (ج) من قواعد الت�سجيل والإدراج �ستقوم ال�شركة بتقدمي تقرير ربع �سنوي عن تفا�صيل ا�ستخدامها ملتح�صالت �إ�صدار �أ�سهم حقوق
الأولوية و�ستعلن عن تطورات ا�ستخدام املتح�صالت للجمهور.
خطة االستثمار المقترحة (:)2015

طبقا لنظام مراقبة �شركات التامني التعاوين يجب �أن تكون الوديعة النظامية  %10من ر�أ�س مال املدفوع و�سوف تقوم ال�شركة باالحتفاظ مببلغ ( )25.000.000خم�سة وع�شرين
مليون ريال كوديعة نظامية مدفوعة بعد زيادة ر�أ�س املال املدفوع.
تعتزم ال�شركة ا�ستخدام �صايف املتح�صالت بعد خ�صم الوديعة النظامية وم�صروفات االكتتاب (يف زيادة ر�أ�س املال بعد �إنتهاء عملية االكتتاب مبا�شر ًة يف اال�ستثمار طبقا
للأوعية اال�ستثمارية املوجودة يف نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين و تبلغ القيمة املقدرة لال�ستثمار حوايل ( )127.000.000مائة و �سبعة وع�شرين مليون ريال و �سوف
تت�ضمن املحفظة اال�ستثمارية النقد و اال�ستثمار ق�صرية الأجل –  ،%60و �سندات و ا�ستثمارات طويلة الأجل –  %25و �أ�سهم و �أوعية ا�ستثمارية – .%15

جدول رقم ( :)3-11متح�صالت االكتتاب
نوع الأ�صل

املبلغ (مباليني الرياالت)

وديعة نظامية

15.0

امل�صاريف املتعلقة باالكتتاب

8.0
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*

اال�ستثمارات

150.0

�إجمايل متح�صالت االكتتاب
* انظر اخلطة اال�ستثمارية املقرتحة �أدناه

جدول رقم (:)4-11تركيبة اال�ستثمارات
نوع اال�ستثمار

املبلغ (مباليني الرياالت)

ا�ستثمارات يف حمافظ ا�ستثمارية ق�صرية االجل ()%60

76.2

ا�ستثمارات يف �سندات و ا�ستثمارات طويلة االجل ()% 25

31.7

ا�ستثمارات يف �أ�سهم و �أوعية ا�ستثمارية �أخرى ()%15

19.1

�إجمايل اال�ستثمارات

127.0

ال يوجد لل�شركة �أي خطة لال�ستحواذ على �أ�صول ثابتة ،مبا يف ذلك خ�صائ�ص الت�أجري يف املدى القريب.
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1212إفادات الخبراء
مت احل�صول على موافقة خطية لكل من امل�ست�شارون الواردة �أ�سمائهم يف ال�صفحة (و -ز) لإدراج ا�سمائهم و�شعاراتهم و �إفاداتهم بال�صيغة الواردة يف هذه الن�شرة ،ومل يتم
�سحب تلك املوافقات حتى تاريخ هذه الن�شرة .كما �أنه لي�س لأي من امل�ست�شارين �أو العاملني لديهم �أو �أي من �أقربائهم �أ�سهما �أو م�صالح مهما كان نوعها يف ال�شركة.

100

1313اإلقرارات
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني و�سكرتري جمل�س الإدارة يف ال�شركة حتى تاريخ هذه الن�شرة مبا يلي:
 مل يكن هناك �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا يف الو�ضع املايل خالل االثني ع�شر (� )12شهر ًا الأخرية .
 مل متنح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي من قبل ال�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل
وقبول الإدراج فيما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أو �أوراق مالية.
 مل يكن هناك �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج� ،إ�ضافة
�إلى الفرتة التي ي�شملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�شرة الإ�صدار .
 بخالف ما ورد يف الق�سم « 15املعلومات القانونية» – «العقود مع الأطراف ذات العالقة» من هذه الن�شرة ،لي�س لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو لأي من �أقربائهم �أي
�أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة.
 �أنه مل يتم الإعالن عن �أي �إع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابق ل�شركة كان �أي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة املقرتحني �أو �أي من كبار
التنفيذيني بال�شركة �أو �سكرتري جمل�س الإدارة معين ًا فيها يف من�صب �إداري �أو �إ�شرايف  ،كما مل يتم الإعالن عن �إفال�س �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة.
 فيما عدا ما جرى الإف�صاح عنه يف الق�سم « 15املعلومات القانونية» »-العقود مع الأطراف ذات العالقة» من ن�شرة الإ�صدار هذه ال يوجد �أي عقد �أو ترتيب �ساري
املفعول �أو مزمع �إبرامه عند تقدمي ن�شرة الإ�صدار فيه لأحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي من كبار التنفيذيني �أو �أي من �أقربائهم م�صلحة يف �أعمال ال�شركة.
 �أنه قد مت �إعداد القوائم املالية املراجعة وفق ًا للمعايري املحا�سبية الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية ( )IFRSو روجعت وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة
ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ،وي�ؤكد جمل�س الإدارة �أنه مت االف�صاح عن كافة املعلومات ب�صورة عادلة.
 �أن ال�شركة مل متنح �أي قر�ض نقدي لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،ومل تقم ب�ضمان ولن تقوم ب�ضمان �أي قر�ض متعاقد عليه بني �أحد �أع�ضاء جمل�س �إداراتها وطرف
ثالث ،وذلك تطبيق ًا للمادة  71من نظام ال�شركات.
 فيما عدا ما جرى الإف�صاح عنه يف الق�سم « 15املعلومات القانونية» ،ال يوجد هناك �أي رهونات �أو �أعباء �أو حقوق على ممتلكات ال�شركة حتى تاريخ ن�شر ن�شرة
الإ�صدار هذه .
 عدم مناف�سة �أعمال ال�شركة والتعامل مع الأطراف ذات العالقة .
 �أنهم ملتزمون بالأحكام الواردة يف املادتني ( )69و ( )70من نظام ال�شركات و�أحكام املواد ذات العالقة من الئحة حوكمة ال�شركات وعلى وجه اخل�صو�ص املادة
( )18من الئحة حوكمة ال�شركات.
 �إن النظام الأ�سا�سي لل�شركة ال يعطي �أي ع�ضو يف جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني �أو �سكرتري جمل�س الإدارة حق الت�صويت على �أي عقد �أو اقرتاح يكون لهم فيه
م�صلحة ،وال يعطي �أي �صالحية لأي منهم للت�صويت على مكاف�أة متنح لهم �أو �أي �صالحيات جتيز لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني �أو �سكرتري جمل�س
الإدارة االقرتا�ض من ال�شركة.
 ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه ال يوجد لل�شركة يف الوقت احلايل �أي ن�شاط جتاري خارج اململكة العربية ال�سعودية .
 كما �أنه ال يوجد �سيا�سات متبعة ومعلومات مهمة متعلقة بالأبحاث والتطوير ملنتجات جديدة وللطرق املتبعة يف الإنتاج على مدى ال�سنوات املالية الثالثة ال�سابقة
مبا�شرة لتاريخ ن�شرة الإ�صدار ،وال توجد حالي ًا عقود عمل قائمة �أو مقرتحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
 ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه ال يوجد �أي تعديالت بالزيادة �أو اخلف�ض لر�أ�سمال ال�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل
وقبول الإدراج لأ�سهم حقوق الأولوية.
ً
 يقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أن ال�شركة ب�صدد مراجعة الرتجمة لكافة وثائق التامني التزاما منها باملادة ( )52اثنان وخم�سون من الالئحة التنفيذية لنظام
مراقبة �شركات الت�أمني.
 ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن ال�شركة ال تتبع ملجموعة وال متار�س ال�شركة �أي ن�شاط خارج اململكة العربية ال�سعودية حتى تاريخ هذه الن�شرة.
 ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه قد مت الإف�صاح عن جميع العقود التي من املمكن �أن ت�ؤثر على قرار املكتتبني يف �أ�سهم ال�شركة.
 ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه قد مت الإف�صاح عن جميع ال�شروط والأحكام التي من املمكن ت�ؤثر على قرار املكتتبني يف �أ�سهم ال�شركة.
 ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه قد مت الإف�صاح عن جميع العمليات والعقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة.
 ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة -ب�أنه ال يوجد نية لتوقيع �أي عقود مع �أي �أطراف ذات عالقة.
 ب�أن مالك ال�شركة الذين تظهر �أ�سماءهم يف ال�صفحة ( )3هم املالك القانونيني والنفعيني.
 بانه ال يوجد �أي تعار�ض للم�صالح يف ن�شاط ال�شركة مع �أي ع�ضو من اع�ضاء جمل�س االدارة
 �إن �أنظمة و�ضوابط الرقابة الداخلية واملحا�سبية وتقنية املعلومات قد �أعدت على �أ�س�س �سليمة حيث مت و�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�ض امل�صالح ومعاجلة حاالت
التعار�ض املحتملة والتي ت�شمل �إ�ساءة ا�ستخدام الأ�صول و�إ�ساءة الت�صرف الناجت عن التعامالت مع الأ�شخا�ص ذوي العالقة .بالإ�ضافة �إلى الت�أكد من �سالمة
الأنظمة املالية والت�شغيلية والت�أكد من تطبيق �أنظمة رقابية منا�سبة لإدارة املخاطر وفق ًا ملتطلبات املادة ( )10من الئحة حكومة ال�شركات .كما يقوم �أع�ضاء جمل�س
الإدارة مبراجعة �سنوية لإجراءات الرقابة الداخلية لل�شركة.
�إقـرارات �أع�ضاء جمل�س الإدارة بخ�صو�ص القوائم املالية
 .1مت �إعداد ق�سم «مناق�شة الإدارة وحتليلها للو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها» من قبل �إدارة ال�شركة  ،ومت اعتماده من قبل جمل�س الإدارة  ،ويقر �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ب�أنه مل يكن هناك �أي تغيريات ذات �أثر مادي على القوائم املالية �أو التوقعات امل�ستقبلية حتى تاريخ ن�شر ن�شرة الإ�صدار هذه .
 .2يتحمل جمل�س الإدارة امل�س�ؤولية الكاملة عن دقة وم�صداقية املعلومات والتحليالت املالية  ،وي�ؤكد بجميع الإجراءات الالزمة ،و�أنه قام بالإف�صاح الكامل والعادل
عن هذه البيانات  ،كما ال توجد �أي معلومات �أو وثائق �أخرى قد ي�ؤدي �إغفالها �إلى �أن تكون هذه البيانات املالية واملعلومات الواردة م�ضللة ب�أي �شكل من الأ�شكال.
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1414ملخص النظام األساسي للشركة
يت�ضمن النظام الأ�سا�سي لل�شركة البنود املذكورة �أدناه .وال يجب االعتماد على هذا امللخ�ص اعتماد ًا تام ًا عو�ض ًا عن النظام الأ�سا�سي الكامل والذي ميكن معاينته يف املقر
الرئي�سي لل�شركة .واجلدير بالذكر �أن هناك عدة �إجراءات تتطلب موافقة م�ؤ�س�سة النقد مثل رفع �أو تخفي�ض ر�أ�س املال ،وتوزيع الأرباح ،ونقل ملكية �أ�سهم امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني،
ودمج ال�شركة مع �شركات �أخرى ،وت�صفية ال�شركة ،وتعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
التأسيس:

ت�ؤ�س�س طبق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ونظام ال�شركات ولوائحها التنفيذية وهذا النظام �شركة م�ساهمة �سعودية بني مالكي الأ�سهم املبينة �أحكامها �أدناه.
اسم الشركة:

�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين (وافقت اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1433/08/03هـ (املوافق 2012/06/23م) على تعديل املادة الثانية ( )2من النظام الأ�سا�سي
واخلا�صة با�سم ال�شركة).
أغراض الشركة:

القيام  -وفق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية  -مبزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وكل
ما يتعلق بهذه الأعمال من �إعادة الت�أمني �أو توكيالت �أو متثيل �أو مرا�سلة �أو و�ساطة ،ولل�شركة �أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق �أغرا�ضها� ،سوا ًء يف جمال
الت�أمني �أو ا�ستثمار �أموالها ،و�أن تقوم بتملك وحتريك الأموال الثابتة والنقدية �أو بيعها �أو ا�ستبدالها �أو ت�أجريها بوا�سطتها مبا�شرة �أو بوا�سطة �شركات ت�ؤ�س�سها �أو ت�شرتيها �أو
باال�شرتاك مع جهات �أخرى.
ويجوز لل�شركة �أن متتلك �أو �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو الأعمال املالية �أو التي تعاونها على حتقيق
غر�ضها �سوا ًء داخل اململكة �أو خارجها� ،أو �أن تدجمها فيها �أو ت�شرتيها.
المركز الرئيسي:

يقع املركز الرئي�سي لل�شركة يف مدينة جدة.
مدة الشركة:

مدة ال�شركة هي � 99سنة ميالدية تبد�أ اعتبار ًا من تاريخ �صدور قرار معايل وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها �شركة م�ساهمة .يجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار
�صادر من اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء مدتها ب�سنة واحدة على الأقل.
رأس مال الشركة:

يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( 100.000.000ريال) مائة مليون ريال مق�سمة �إلى ( )10.000.000ع�شر مليون �سهم عادي مت�ساوية القيمة بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت
�سعودية لكل �سهم.
تخفيض رأس المال:

يجوز تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بعد موافقة اجلهات املخت�صة تخفي�ض ر�أ�سمال ال�شركة �إذا زاد عن حاجتها �أو �إذا منيت ال�شركة بخ�سائر.
وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجهة له عن االلتزامات التي على ال�شركة و�آثر التخفي�ض يف هذه االلتزامات ويبني القرار طريقة
التخفي�ض .و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س املال عن حاجة ال�شركة وجبت دعوة الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�ضهم عليه خالل �ستني يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف
جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة .ف�إذا اعرت�ض �أحدهم وقدم لل�شركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا
كان حا ُال �أو ان تقدم له �ضمان ًا كافي َا للرفاء به �إذا كان �آج ًال.
تداول األسهم:

جميع �أ�سهم ال�شركة قابلة للتداول وفق ًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�صادرة عن الهيئة وا�ستثنا ًء من ذلك ،ال يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون
قبل ن�شر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منهما عن �أثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة .وت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب بـه امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون
يف حالة زيادة ر�أ�س املال قبل انق�ضاء فرتة احلظر .ومع ذلك ،يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفق ًا لأحكام بيع احلقوق من �أحد امل�ؤ�س�سني �إلى م�ؤ�س�س �آخر
�أو �إلى �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة لتقدميها ك�ضمان للإدارة �أو من ورثة �أحد امل�ؤ�س�سني يف حالة وفاته �إلى الغري.
يحق ملجل�س الإدارة بعد مرافقة اجلهات املخت�صة عند ممار�سته حق حجز الأ�سهم املقدمة ك�ضمان من �أع�ضاء جمل�س الإدارة مقابل العقود التي تن�ش�أ بينهم وبني ال�شركة �أن
يبيعها ب�شرط �أن يكون الدين قد �أ�ستحق وبعد توجيه النداء الثاين بخطاب م�سجل �إلى املدين �صاحب الأ�سهم .يطلب فيه ت�سديد الدين خالل �أ�سبوعني ف�إذا رف�ض فلمجل�س
الإدارة بيعها عن طريق نظام تداول الأ�سهم عن �أن ي�سدد من ثمن الأ�سهم املباعة جميع الديون وااللتزامات املطلوبة لل�شركة .ثم يدفع الر�صيد (�إن وجد) �إلى ذلك امل�ساهم
�أو وليه �أو و�صيه �أو ورثته.
مجلس اإلدارة:

يدير ال�شركة جمل�س �إدارة مكون من �سبعة (� )7أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تتجاوز ثالث �سنوات وال يخل ذلك التعيني بحق ال�شخ�ص املعنوي يف ا�ستبدال من
ميثله يف املجل�س ،ومتتد فرتة املجل�س الأولى ثالثة �سنوات اعتبار ًا من تاريخ القرار الوزاري الذي يعلن ت�أ�سي�س ال�شركة.
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ب�إمكان ال�شركة ان تعقد ،بعد موافقة م�ؤ�س�سة النقد ،اتفاقية لإدارة اخلدمات الفنية مع �شركة �أو �أكرث من ال�شركات امل�ؤهلة يف جمال الت�أمني ملدة خم�س �سنوات قابلة للتجديد
�أو مدة �أخرى يحددها جمل�س الإدارة.
العضوية الشاغرة بمجلس اإلدارة:

تنتهي ع�ضوية جمل�س الإدارة بانتهاء مدة التعيني �أو اال�ستقالة �أو الوفاة �أو �إذا ثبت ملجل�س الإدارة �أن الع�ضو قد �أخل بواجبته بطريقة ت�ضر م�صلحة ال�شركة ب�شرط �أن يقرتن
ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية� ،أو بانتهاء ع�ضويته وفق ًا لأي نظام �أو تعليمات �سارية يف اململكة� ،أو تغيبه عن ح�ضور �أكرث من ثالثة جل�سات متتالية دون عذر يقبله جمل�س
الإدارة �أو �إذا حكم ب�شهر �إفال�سه �أو �إع�ساره �أو قدم طلب ًا للت�سوية مع دائنيه �أو توقف عن دفع ديونه �أو �أ�صبح فاقد ال�شعور �أو �أ�صيب مبر�ض عقلي �أو �إذا ثبت ارتكابه عم ُال خم ًال
بالأمانة والأخالق �أو �أدين بالتزوير .و�إذا �شغر مركز �أحد �أع�ضاء املجل�س كان للمجل�س �أن يعني ع�ضو ًا يف املركز ال�شاغر .على �أن يعر�ض هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية
يف �أول اجتماع لها .ويكمل الع�ضو اجلديد مدة �سنة فقط .و�إذا نق�ص عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن الن�صاب الالزم ل�صحة اجتماعاته ،وجب دعوة اجلمعية العامة العادية يف
�أقرب وقت لتعيني العدد الالزم من الأع�ضاء.
سلطات مجلس اإلدارة:

مع عدم امل�سا�س ب�صالحيات اجلمعية العامة يتمتع جمل�س الإدارة ب�أو�سع ال�صالحيات لإدارة �ش�ؤون ال�شركة و�أعمالها ويجوز كذلك ملجل�س الإدارة �أن يفو�ض بع�ض املهام املحددة
�إلى ع�ضو �أو �أكرث من �أع�ضائه �أو �إلى الغري يف مبا�شرة عمل �أو �أعمال معينة.
مكافآت مجلس اإلدارة:

تكون مكاف�أة رئي�س جمل�س الإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ ( )180.000مائة وثمانون �ألف ريال �سنوي ًا ،كما تكون مكاف�أة كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ ( )120.000مائة وع�شرون �ألف ريال �سنوي ًا .ويدفع كل من الرئي�س وكل ع�ضو مبلغ ( )3.000ثالثة �آالف ريال عن كل اجتماع يح�ضره من
اجتماعات املجل�س ومبلغ (� )1.500ألف وخم�سمائة ريال عن كل اجتماع يح�ضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية.
كما تدفع ال�شركة لكل من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة النفقات الفعلية التي يتحملونها من �أجل ح�ضور اجتماعات املجل�س �أو اللجنة التنفيذية مبا يف ذلك م�صروفات ال�سفر
والإقامة والإبواء  ،ويف كل الأحوال ال يجوز �أن يزيد جمموع ما ي�صرف للرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة عن  %5من �صايف الأرباح ويجب على ال�شركة الت�أكد من �إر�سال كافة
التفا�صيل الكتابية للمكاف�آت والتعوي�ضات املقرتحة جلميع امل�ساهمني قبل انعقاد اجلمعية العمومية التي تطرح فيها تلك املكاف�آت والتعوي�ضات للت�صويت عليها  ،كما �أنه على
ال�شركة الت�أكد من موافقة اجلمعية العمومية على �شروط املكاف�آت والتعوي�ضات يف جمعية عمومية ال يكون لع�ضو جمل�س الإدارة املعني �أو �أحد كبار املدراء التنفيذيني حق
الت�صويت فيها على هذه ال�شروط  ،ويجوز تعديل مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبوافقة اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني.
الرئيس والعضو المنتدب والسكرتير:

يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�س ًا له ويعني املجل�س ع�ضو ًا منتدب ًا �سواء من �أع�ضائه �أو من الغري .ويحق لهما التوقيع عن ال�شركة وتنفيذ قرارات املجل�س ويتمتعان
ب�صالحيات متثيل ال�شركة �أمام املحاكم و�أمام الغري ،ولأي منهما حق توكيل الغري بعمل �أو �أعمال معينة .يتولى الع�ضو املنتدب الإدارة التنفيذية لل�شركة .ويحدد جمل�س الإدارة
الرواتب والبدالت واملكاف�آت لكل من رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب .ويعيني املجل�س �سكرتريا ويجوز له �أن يعيني م�ست�شارين له يف خمتلف املجاالت ،و�أن يحدد مكاف�آتهم.
اجتماعات مجلس اإلدارة:

يجتمع جمل�س الإدارة بناء على دعوة موجهة من الرئي�س يف مركز ال�شركة الرئي�سي ،ويجب على الرئي�س �أن يدعو �إلى االجتماع �إذا طلب ذلك ع�ضوين من �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ويجب �أن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها املجل�س .ويجوز �أن ينعقد اجتماع املجل�س خارج مقر ال�شركة ال يعد اجتماع جمل�س الإدارة �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره ثلثي
�أع�ضاء املجل�س على الأقل ب�شرط �أال يقل عدد �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين �أ�صالة عن �أربعة �أع�ضاء .ويجتمع املجل�س �أربع مرات خالل العام املايل ب�شرط �أن ال تتعدى الفرتة بني
االجتماعات مدة �أربعة �أ�شهر.
ت�صدر قرارات املجل�س بالإجماع ،ويف حال اخلالف ت�صدر القرارات ب�أغلبية ثلثي �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين �أو املمثلني على الأقل .وللمجل�س �أن ُي�صدر القرارات بالت�صويت
عليها بالتمرير� .إذا كان لأي من الأع�ضاء م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أي مو�ضوع مطروح يجب عليه �أن يبلغ املجل�س �أو اللجنة التنفيذية بذلك .ال يحق لأع�ضاء جمل�س
الإدارة �إبرام �أي اتفاقيات ت�أمينية مع ال�شركة لهم م�صلحة فيها �إال مبوافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
محاضر اجتماعات المجلس:

تثبت مداوالت وقرارات املجل�س يف حما�ضر يوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري وحتفظ يف �سجل خا�ص يوقع عليه كل من رئي�س املجل�س وال�سكرتري.
لجنة المراجعة:

ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة للمراجعة مكونة من ثالثة (� )3أع�ضاء على الأقل وخم�سة (� )5أع�ضاء على الأكرث ممن ال ي�شغل من�صب املدير التنفيذي لل�شركة وتكون �أغلبية
�أع�ضائها من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومبوجب موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة والهيئة.
اللجنة التنفيذية:

ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة تنفيـذية مكونة من ثالثة (� )3أع�ضاء على الأقل وخم�سة (� )5أع�ضاء على الأكرث .ير�أ�س اجتماعات اللجنة التنفيذية رئي�س يعينه �أع�ضاء اللجنة
التنفيذية من بينهم .وتكون ع�ضوية اللجنة التنفيذية متزامنة مع ع�ضوية املجل�س وي�سد املجل�س �أية �شواغر يف اللجنة التنفيذية.
الجمعيات العامة للمساهمين:

متثل اجلمعية العامة العادية �أو غري العادية املنعقدة امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها مكتب ال�شركة الرئي�سي.
يجوز لكل ع�ضو ميتلك � 20سهم ًا على الأقل �أن يح�ضر اجتماع اجلمعية العامة العادي �أو غري العادية .يجوز للم�ساهم �أن يعني م�ساهم ًا �آخر لي�س ع�ضو ًا يف جمل�س الإدارة �أو م�س�ؤول
ال�شركة حل�ضور اجتماعات اجلمعية العامة باعتباره وكي ًال له.
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الجمعية العامة العادية:

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا ما مل يح�ضره م�ساهمون ميثلون  %50على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة� .إذا مل يكتمل ن�صاب احل�ضور لالجتماع يتم �إر�سال �إ�شعار
الجتماع ثانٍ يعقد خالل  30يوم ًا من تاريخ االجتماع الأول .يعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا بغ�ض النظر عن عدد احل�ص�ص املمثلة فيه.
فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة وتعقد مرة على الأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة �أ�شهر
التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة  ،ويجوز الدعوة جلمعيات عامة عادية �أخرى لالجتماع كلما دعت احلاجة �إلى ذلك.
الجمعية العامة غير العادية:

ال يعد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إذا مل يح�ضر م�ساهمون ميثلون  %50على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة امل�صرح به� .إذا مل يكتمل ن�صاب ح�ضور االجتماع كما
هو مقرر �سلف ًا يتم توجيه �إ�شعار باجتماع ثان ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع ر�أ�س مال ال�شركة.
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�صا�ص اجلمعية
العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية.
قرارات الجمعيات العامة:

تتخذ قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف اجلمعية .كما يتم اتخاذ قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف اجلمعية.
�أما القرارات التي تتعلق بزيادة �أو نق�ص ر�أ�س مال ال�شركة �أو دمج ال�شركة مع �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى �أو متديد مدة ال�شركة �أو �إغالق ال�شركة ،ف�إنه يتعني موافقة ثالثة �أرباع
ممثلي الأ�سهم يف االجتماع.
مراقب الحسابات:

تعني اجلمعية العامة اثنني من مراقبي احل�سابات املرخ�ص لهم مبزاولة املهنة يف اململكة العربية ال�سعودية .وحتدد �أتعابهما ويجوز لها �أن تُعيد تعيينهما.
يحق ملراقب احل�سابات الو�صول �إلى دفاتر و�سجالت ال�شركة يف �أي وقت وكذلك �إلى امل�ستندات الأخرى كما يحق له طلب �أية بيانات �أو تو�ضيحات متى ر�أى ذلك �ضروري ًا كما
يحق له التحقق من �أ�صول وخ�صوم ال�شركة.
يجب �أن يقدم مراقب احل�سابات تقرير ًا �سنوي ًا �إلى اجلمعية العامة يبني فيه موقف �إدارة ال�شركة من متكينه من احل�صول على البيانات والتو�ضيحات التي طلبها و�أية خمالفات
لنظام ال�شركات �أو نظام ال�شركة التي قد يكت�شفها مع اقراره بخ�صو�ص ما �إذا كانت ح�سابات ال�شركة تعك�س بياناتها بدقة.
السنة المالية:

تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة اعتبار ًا من �أول يناير من ال�سنة املالية وتنتهي يف الواحد والثالثني من دي�سمرب من كل �سنة على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأولى لل�شركة بعد ت�أ�سي�سها
اعتبار ًا من تاريخ �صدور القرار الوزاري اخلا�ص بت�أ�سي�س ال�شركة وحتى الواحد والثالثني من دي�سمرب من العام التايل.
توزيع األرباح:

توزع �أرباح ال�شركة ال�سنوية ال�صافية على الوجه التايل ( )1جتنب الزكاة و�ضريبة الدخل املقررة ( )2جتنب  %20من الأرباح ال�صافية لتكوين االحتياطي النظامي ( )3للجمعية
العامة العادية �أن جتنب احتياطي �إ�ضايف وتخ�صي�صه لغر�ض معني تقرره اجلمعية ( )4يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني ال تقل عن  %5من ر�أ�س املال املدفوع ()5
يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة يف الأرباح �أو يحول �إلى ح�ساب الأرباح املبقاة ( )6يجوز بقرار من جمل�س الإدارة توزيع دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية املحددة
فيا الفقرة  4الواردة �أعاله وفق ًا للقواعد املنظمة لذلك وال�صادرة من اجلهات املخت�صة.
خسائر الشركة:

�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ر�أ�س مالها وجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف �إمكانية ا�ستمرار �أعمال ال�شركة �أو حلها قبل انتهاء
مدتها ويتم يف كافة الأحوال ن�شر قرار اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية.
حل وتصفية الشركة:

تنق�ضي ال�شركة بانق�ضاء املدة املحددة لها وفق ًا لهذا النظام �أو وفق ًا لنظام ال�شركات .وعند انتهاء مدة ال�شركة ويف حالة حلها قبل هذا الأجل تقرر اجلمعية العامة غري العادية
وبناء على اقرتاح من جمل�س الإدارة �إجراءات ت�صفية ال�شركة وتعيني م�صف �أو �أكرث حتدد �صالحياته ومكاف�أته مبوجب القرار .تنتهي �صالحيات جمل�س الإدارة عند انتهاء
م�صف ،كما وحتتفظ �إدارات ال�شركة ب�صالحياتها بالقدر الذي ال تتعار�ض فيه
مدة ال�شركة وي�ستمر جمل�س الإدارة برغم ما هو مذكور �أعاله يف �إدارة ال�شركة حتى يتم تعيني
ٍ
مع �صالحيات امل�صفّي.
األحكام:

تط ّبق �أحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية ونظام ال�شركات ونظام هيئة ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية على كل ما مل يرد ذكره يف هذا النظام.
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1515المعلومات القانونية
1 1115تأسيس الشركة والتراخيص والتصاريح التي تعمل بموجبها
وفق ًا للمادة ( )3الثالثة من نظام الت�أمني ،مت ت�أ�سي�س �شركة �سالمة للت�أمني التعاوين مبوجب ترخي�ص الهيئة العامة لال�ستثمار رقم ( )1/870وتاريخ  1426/09/13هـ
(املوافق 2005/10/15م) واملر�سوم امللكي رقم (م )60/وتاريخ 1427/09/18هـ (املوافق 2006/10/11م) وقرار جمل�س الوزراء رقم ( )233وتاريخ 1427/09/16هـ
(املوافق 2006/10/09م) والقرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة رقم (/112ق) وتاريخ  1428/04/29هـ (املوافق 2007/05/16م) وترخي�ص م�ؤ�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�شاط الت�أمني الذي ي�شمل خدمات الت�أمني الرئي�سية التي تزاولها
ال�شركة يف اململكة وهي كما يلي )1( :الت�أمني العام و ( )2الت�أمني ال�صحي .وتزاول ال�شركة ن�شاطها وفقا لنظام الت�أمني والئحته التنفيذية والأنظمة والتعليمات الأخرى ال�سارية
يف اململكة حتت �إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد و ُق ِّيدت ك�شركة م�ساهمة عامة مبوجب ال�سجل التجاري رقم ( )4030169661ال�صادر من مدينة الريا�ض بتاريخ  1428/05/06هـ
(املوافق 2007/05/23م) ومت ت�سجيلها ب�سجل مدينة جدة.
ح�صلت ال�شركة على كافة الرتاخي�ص الالزمة ملزاولة ن�شاطها وفق ًا للأنظمة املعمول بها وهي على النحو التايل:

جدول رقم (:)1-14الرتاخي�ص التي ح�صلت عليها ال�شركة الالزمة ملزاولة ن�شاطها وفقاً للأنظمة املعمول بها:
تاريخ اال�صدار

تاريخ االنتهاء

اجلهة امل�صدرة

مالحظات

نوع الرتخي�ص

الغر�ض

رقم الرتخي�ص

ترخي�ص
ا�ستثمار
*
خدمي

مزاولة ن�شاط
الت�أمني

()1/870

1426/09/13هـ
املوافق 2005/10/15م)

غري مذكور يف الرتخي�ص

الهيئة العامة
لال�ستثمار

بتاريخ 1436/03/6هـ املوافق
2014/12/27م تقدمت
ال�شركة بطلب �إلى الهيئة
العامة لال�ستثمار لتحديث
بيانات ترخي�صها

ت�صريح مبزاولة
ن�شاط الت�أمني

مزاولة الت�أمني العام
والت�أمني ال�صحي

ت م ن20079/4/

1428/08/29هـ املوافق
2007/09/11م

1437/08/27هـ املوافق
2016/06/04م

م�ؤ�س�سة النقد

جمل�س ال�ضمان
ال�صحي
التعاوين (ت�أهيل
ال�شركة)

ترخي�ص ت�أهيل
ملمار�سة �أعمال
ال�ضمان ال�صحي
التعاوين

353/1293

1435/10/08هـ املوافق
2014/06/08م

1436/10/07هـ املوافق
2015/07/23م

جمل�س
ال�ضمان
ال�صحي
التعاوين

ال�سجل التجاري

قيد ال�شركة يف �سجل
ال�شركات التجارية
(�شركات امل�ساهمة)

4030169661

1428/05/06هـ املوافق
2007/05/23م

1438/05/06هـ املوافق
2017/03/03م

وزارة التجارة
مكتب ال�سجلالتجاري
مبدينة
الريا�ض

املوافقة على
طرح منتجات
ت�أمينية

موافقة نهائية
لت�سويق وبيع وثيقة
ت�أمني �ضمان الأمانة

IS /1002

1428/12/21هـ املوافق
2007/12/30م

م�ؤ�س�سة النقد

ي�شرتط على ال�شركة الت�أكد
من �أن كافة منتجاتها
الت�أمينية قد مت تغطيتها
بعقود �إعادة ت�أمني و�أن
�شروط وحدود تغطية وثائق
الت�أمني لي�ست �أ�شمل من
حدود التغطية املذكورة بعقود
�إعادة الت�أمني و�إن كافة
اال�ستثناءات قد �أُخذت بعني
االعتبار
ال ميكن لل�شركة �أجراء
�أي تعديالت على �شروط
الوثائق �أو قيمة الأق�ساط �إال
بعد احل�صول على موافقة
م�ؤ�س�سة النقد.
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رقم الرتخي�ص

اجلهة امل�صدرة

مالحظات

تاريخ اال�صدار

نوع الرتخي�ص

الغر�ض

املوافقة على
طرح منتجات
ت�أمينية

موافقة نهائية
لت�سويق وبيع:
 )1وثيقة ت�أمني
جميع �أخطار
املقاولني
)2وثيقة ت�أمني جميع
�أخطار الرتكيب
)3وثيقة ت�أمني
جتهيزات و�آليات
املقاولني
)4وثيقة ت�أمني عطب
الآالت
 )5وثيقة ت�أمني
الأجهزة الإلكرتونية

IS /1039

املوافقة على
طرح منتجات
ت�أمينية

موافقة نهائية
لت�سويق وبيع وثيقة
ت�أمني خ�سارة الأرباح
الناجتة عن عطب
الآالت

IS /471

1433/02/22هـ املوافق
2012/01/16م

املوافقة على
طرح منتجات
ت�أمينية

موافقة نهائية
لت�سويق وبيع:
)1وثيقة النقل الربي
جلميع الأخطار.
)2وثيقة النقل الربي
للأخطار املحددة.
)3وثيقة الناقل
البحري جلميع
الأخطار
)4وثيقة الناقل
البحري �أخطار
حمدّدة.
)5وثيقة ت�أمني هيكل
ال�سفينة والآالت..

/2314IS

1431/12/16هـ املوافق
2010/10/22م

تاريخ االنتهاء

1428/12/24هـ املوافق
2008/01/02م

م�ؤ�س�سة النقد

ي�شرتط على ال�شركة الت�أكد
من �أن كافة منتجاتها
الت�أمينية قد مت تغطيتها
بعقود �إعادة ت�أمني و�أن
�شروط وحدود تغطية وثائق
الت�أمني لي�ست �أ�شمل من
حدود التغطية املذكورة بعقود
�إعادة الت�أمني و�إن كافة
اال�ستثناءات قد �أُخذت بعني
االعتبار.

م�ؤ�س�سة النقد

م�ؤ�س�سة النقد

ال ميكن لل�شركة �أجراء
�أي تعديالت على �شروط
الوثائق �أو قيمة الأق�ساط �إال
بعد احل�صول على موافقة
م�ؤ�س�سة النقد.
ي�شرتط على ال�شركة الت�أكد
من �أن كافة منتجاتها
الت�أمينية قد مت تغطيتها
بعقود �إعادة ت�أمني و�أن
�شروط وحدود تغطية وثائق
الت�أمني لي�ست �أ�شمل من
حدود التغطية املذكورة بعقود
�إعادة الت�أمني و�إن كافة
اال�ستثناءات قد �أُخذت بعني
االعتبار
ال ميكن لل�شركة �أجراء
�أي تعديالت على �شروط
الوثائق �أو قيمة الأق�ساط �إال
بعد احل�صول على موافقة
م�ؤ�س�سة النقد.
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ي�شرتط على ال�شركة الت�أكد
من �أن كافة منتجاتها
الت�أمينية قد مت تغطيتها
بعقود �إعادة ت�أمني و�أن
�شروط وحدود تغطية وثائق
الت�أمني لي�ست �أ�شمل من
حدود التغطية املذكورة بعقود
�إعادة الت�أمني و�إن كافة
اال�ستثناءات قد �أُخذت بعني
االعتبار
ال ميكن لل�شركة �أجراء
�أي تعديالت على �شروط
الوثائق �أو قيمة الأق�ساط �إال
بعد احل�صول على موافقة
م�ؤ�س�سة النقد.

اجلهة امل�صدرة

مالحظات

نوع الرتخي�ص

الغر�ض

رقم الرتخي�ص

تاريخ اال�صدار

تاريخ االنتهاء

املوافقة على
طرح منتجات
ت�أمينية

موافقة نهائية
لت�سويق وبيع وثيقة
ت�أمني النقد.

IS/1001

1428/12/21هـ املوافق
2007/12/30م

م�ؤ�س�سة النقد

ي�شرتط على ال�شركة الت�أكد
من �أن كافة منتجاتها
الت�أمينية قد مت تغطيتها
بعقود �إعادة ت�أمني و�أن
�شروط وحدود تغطية وثائق
الت�أمني لي�ست �أ�شمل من
حدود التغطية املذكورة بعقود
�إعادة الت�أمني و�إن كافة
اال�ستثناءات قد �أُخذت بعني
االعتبار

املوافقة على
طرح منتجات
ت�أمينية

موافقة نهائية
لت�سويق وبيع وثيقة
ت�أمني �ضد احلريق.
ووثيقة ت�أمني ال�شامل
على املمتلكات

IS/1004

1428/12/21هـ املوافق
2007/12/30م

م�ؤ�س�سة النقد

املوافقة على
طرح منتجات
ت�أمينية

موافقة نهائية
لت�سويق وبيع وثيقة
ت�أمني امل�سئولية
العامة

IS/1003

1428/12/21هـ املوافق
2007/12/30م

م�ؤ�س�سة النقد

ال ميكن لل�شركة �أجراء
�أي تعديالت على �شروط
الوثائق �أو قيمة الأق�ساط �إال
بعد احل�صول على موافقة
م�ؤ�س�سة النقد.
ي�شرتط على ال�شركة الت�أكد
من �أن كافة منتجاتها
الت�أمينية قد مت تغطيتها
بعقود �إعادة ت�أمني و�أن
�شروط وحدود تغطية وثائق
الت�أمني لي�ست �أ�شمل من
حدود التغطية املذكورة بعقود
�إعادة الت�أمني و�إن كافة
اال�ستثناءات قد �أُخذت بعني
االعتبار
ال ميكن لل�شركة �أجراء
�أي تعديالت على �شروط
الوثائق �أو قيمة الأق�ساط �إال
بعد احل�صول على موافقة
م�ؤ�س�سة النقد.
ي�شرتط على ال�شركة الت�أكد
من �أن كافة منتجاتها
الت�أمينية قد مت تغطيتها
بعقود �إعادة ت�أمني و�أن
�شروط وحدود تغطية وثائق
الت�أمني لي�ست �أ�شمل من
حدود التغطية املذكورة بعقود
�إعادة الت�أمني و�إن كافة
اال�ستثناءات قد �أُخذت بعني
االعتبار
ال ميكن لل�شركة �أجراء
�أي تعديالت على �شروط
الوثائق �أو قيمة الأق�ساط �إال
بعد احل�صول على موافقة
م�ؤ�س�سة النقد.
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نوع الرتخي�ص

الغر�ض

رقم الرتخي�ص

تاريخ اال�صدار

املوافقة على
طرح منتجات
ت�أمينية

موافقة نهائية
لت�سويق وبيع وثيقة
ت�أمني تعوي�ض العمال

IS/1038

1428/12/24هـ املوافق
2008/01/02م

تاريخ االنتهاء

اجلهة امل�صدرة

مالحظات

م�ؤ�س�سة النقد

ي�شرتط على ال�شركة الت�أكد
من �أن كافة منتجاتها
الت�أمينية قد مت تغطيتها
بعقود �إعادة ت�أمني و�أن
�شروط وحدود تغطية وثائق
الت�أمني لي�ست �أ�شمل من
حدود التغطية املذكورة بعقود
�إعادة الت�أمني و�إن كافة
اال�ستثناءات قد �أُخذت بعني
االعتبار
ال ميكن لل�شركة �أجراء
�أي تعديالت على �شروط
الوثائق �أو قيمة الأق�ساط �إال
بعد احل�صول على موافقة
م�ؤ�س�سة النقد.

املوافقة على
طرح منتجات
ت�أمينية

موافقة م�ؤقتة
لت�سويق وبيع وثيقة
ت�أمني ال�سيارات
ال�شامل وثيقة
ت�أمني ال�سيارات
 امل�س�ؤولية جتاهالطرف الثالث

361000020267

1436/02/08هـ املوافق
 2014/11/30م

1436/05/10هـ
املوافق 2015/02/28م

م�ؤ�س�سة النقد

�شهادة
الت�أمينات
االجتماعية

التزام ال�شركة جتاه
�أنظمة امل�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات
االجتماعية

17721046

1436/02/01هـ
املوافق 2014/12/02م

1436/08/10هـ
املوفق 2015/05/28م

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

�شهادة ع�ضوية
الغرفة التجارية
ال�صناعية

التزام ال�شركة
بنظام ال�سجل
التجاري الذي
يوجب على ال�شركة
اال�شرتاك بالغرفة
التجارية ال�صناعية

120714

1436/01/11هـ
املوافق 2014/11/04م

1436/12/30هـ املوافق
2015/10/13م

الغرفة
التجارية
ال�صناعية
بجدة

�شهادة الزكاة
والدخل

للإفادة ب�أن ال�شركة
قدمت �إقراراها
ال�سنوي والتزمت
ب�سداد الزكاة

8447

1345/08/10هـ
املوافق 2014/06/08م

1436/07/11هـ
املوافق
2015/04/30م

م�صلحة الزكاة
والدخل

امل�صدر :التقرير القانوين
*مل يتم تعديل ا�سم ال�شركة يف ترخي�ص اال�ستثمار اخلدمي ليعك�س اال�سم التجاري احلايل التجاري ومل يتم ا�ضافة بيانات فروع ال�شركة.
**مل ت�ستخرج ال�شركة ترخي�ص بلدية ملركزها الرئي�سي.

1 1115فروع الشركة ونقاط البيع
ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم (م ت )1775/وتاريخ 1432/09/01هـ (املوافق 2011/07/31م) الفتتاح (�ستة) فروع يف كل من مدينة جدة
والريا�ض والدمام وبريدة ومكة واملدينة املنورة .وقد افتتحت حتى تاريخ هذه الن�شرة (� )4أربعة فروع يف كل من مدينة جدة والريا�ض والدمام وبريدة.
كذلك مت الرتخي�ص لل�شركة بافتتاح ( )50خم�سني نقطة بيع مبوجب موافقة م�ؤ�س�سة النقد باخلطاب رقم (م ت  )1924 /وتاريخ 1432/10/12هـ (املوافق 2011/09/10م)
واخلطاب رقم ( )341000089070وتاريخ 1434/07/18هـ (املوافق 2013/05/27م) من بينها (� )34أربعة وثالثون نقطة بيع مت افتتاحها كما بتاريخ هذه الن�شرة .وتعتزم
ال�شركة ا�ستكمال خططها التو�سعية من خالل افتتاح باقي نقاط البيع والفروع مبا�شر ًة بعد االنتهاء من �إجراءات الطرح.
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ا�ستخرجت ال�شركة (� )4أربعة �سجالت جتارية لفروعها حتى تاريخ هذه الن�شرة ،وذلك وفق ًا ملا يلي:

جدول رقم (:)2-14ال�سجالت التجارية للفروع
م

املنطقة

الفرع

حالة ال�سجل

ال�سجل التجاري

1

املركز الرئي�سي – مكتب 210
�شارع االمري حممد بن عبدالعزيز

جدة

� 4030169661صالح لغاية تاريخ 1438/05/06هـ
املوافق 2017/02/02م

�ساري

2

فرع وتعوي�ضات الريا�ض
حي الفاروق – الدائري ال�شرقي
(مركز البالتينيوم �شارع �صالح الدين �سابقا)

الريا�ض

� 1010323922صالح لغاية تاريخ  1438/02/06املوافق
2016/11/01م

�ساري

3

�شارع امللك في�صل
(جممع اللوتي�س بالزا – طريق الدمام اخلرب ال�سريع
�سابقا)

الدمام

� 2051059594صالح لغاية تاريخ 1441/02/14هـ
املوافق 2019/10/13م

�ساري

4

فرع بريدة
( عمارة العوي�ضة – طريق امللك عبدالعزيز )

بريدة

� 1131055116صالح لغاية 1441/02/22هـ املوافق
2019/10/21م

�ساري

5

مقابل مرور �أم اجلود – �شارع ال�ستني

مكة املكرمة

مت �شطب ال�سجل

مت �إغالق الفرع

6

�أبراج غوث – الربج الثالث – �شارع �سلطانه

املدينة املنورة

مت �شطب ال�سجل

مت �إغالق الفرع

امل�صدر :ال�شركة

ا�ستخرجت ال�شركة ( )18ثمانية ع�شر �سج ًال جتاري ًا من �أ�صل خم�سة و�أربعني نقطة بيع مت افتتاحها حتى تاريخ هذه الن�شرة ،وذلك وفق ًا ملا يلي:

جدول رقم (:)3-14ال�سجالت التجارية لنقاط البيع
م

املنطقة

نقطة البيع  /الفرع

ال�سجل التجاري

حالة ال�سجل

1

مرور الن�سيم
( املرور ) 1

مكة

� 4031086374صالح لغاية
1440/09/03هـ املوافق
2019/05/07م

�ساري

2

معار�ض املويل
( �شارع فاطمة الزهراء )

مكة

� 4031086375صالح لغاية
1440/09/03هـ املوافق
2019/05/07م

�ساري

3

معار�ض احلراج
( حي املعار�ض )

جدة

� 4030273623صالح لغاية
1440/09/02هـ املوافق
2019/05/06م

�ساري

4

جوازات ال�شرقية
( حي الن�سيم مقابل املرور )

الطائف

� 4032045120صالح لغاية
1440/08/27هـ املوافق
2019/05/02م

�ساري

5

جوازات الهدا
( املناهل – الروابي – �شارع متيم بن جرا�شة الثقفي )

املدينة املنورة

� 4650076547صالح لغاية
1441/02/29هـ املوافق
2019/10/29م

�ساري

6

جوازات ينبع
( حي احلوراء �أمام مرور ينبع )

ينبع

� 4653001356صالح لغاية
1441/02/11هـ املوافق
2019/10/11م

�ساري

7

مرور القريات
( املنطقة ال�صناعية – املعار�ض )

تبوك

� 3550035796صالح لغاية
 1441/02/21هـ املوافق
2019/10/20م

�ساري

8

جوازات اخلمي�س
( حي املعار�ض )

خمي�س م�شيط

� 5855064427صالح لغاية
1440/08/14هـ املوافق
2019/04/19م

�ساري
(مت �إغالق النقطة)

9

املرور
(حي ح�سام بجانب املرور )

خمي�س م�شيط

� 5855064426صالح لغاية
 1440/08/14هـ املوافق
2019/04/19م

�ساري
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م

املنطقة

نقطة البيع  /الفرع

ال�سجل التجاري

حالة ال�سجل

10

املرور
( حي احلزام الدائري )

�أبها

� 5850063211صالح لغاية
1440/07/01هـ املوافق
2019/03/07م

�ساري

11

حي الفي�صلية – �شارع يزيد بن معبد – املرور
( اجلوازات – اخلالدية – �شارع امللك عبدالعزيز �سابقا )

جنران

� 5950031557صالح لغاية
1441/02/25هـ املوافق
2019/10/24م

�ساري

12

املرور
( �شارع الأمري �سلطان مقابل املرور )

جيزان

� 5900031114صالح لغاية
1441/02/18هـ املوافق
2019/10/17م

�ساري

13

بجوار كلية العلوم للبنات – �شارع املرور
( �إدارة املرور �سابقا )

�صامطة
(بقيق �سابقا )

� 5907031324صالح لغاية
1437/03/03هـ املوافق
2015/12/15م

�ساري

14

حي الريان – �شارع امللك في�صل – املرور
( الهيئة امللكية �سابقا )

�صبيا
(اجلبيل �سابقا )

� 5906031731صالح لغاية
1441/04/21هـ املوافق
2019/12/19م

�ساري

15

�إدارة املرور
(حي احلزم )

وادي الدوا�سر

� 1185006343صالح لغاية
1437/03/23هـ املوافق
2016/01/03م

�ساري

16

اجلوازات – العمارية – �شارع باخ�شب
( حي ال�شرفية بجوار اجلوازات )

جدة

� 4030273569صالح لغاية
1440/09/01هـ املوافق
2019/05/05م

�ساري

17

اجلوازات – الظفري – طريق امللك عبدالعزيز

الباحة

� 5800019152صالح لغاية
 1441/02/26املوافق
2019/10/25م

�ساري

18

اجلوازات – �أم درمان – �شارع املرور

تبوك

� 3550035797صالح لغاية
1441/02/21هـ املوافق
2019/10/20م

�ساري

امل�صدر :ال�شركة
*ال�شركة ب�صدد ا�ستكمال االجراءات النظامية ال�ستخراج بدل فاقد لل�سجل التجاري رقم (.)4650030013

1 1115تراخيص البلدية الصادرة لنقاط البيع والفروع
ا�ستخرجت ال�شركة تراخي�ص البلدية للمركز الرئي�سي وفرع واحد وفق ًا ملا يلي:

جدول رقم (:)4-14تراخي�ص البلدية للمركز الرئي�سي والفرع
الفرع

م

املنطقة

رخ�صة البلدية

حالة الرخ�صة

1

املركز الرئي�سي – مكتب 210
( �شارع االمري حممد بن عبدالعزيز )

جدة

� 1100062840صاحلة لغاية 1439/04/27هـ املوافق 2018/01/14م

�ساري

3

فرع اخلرب
( �شارع امللك في�صل )
( جممع اللوتي�س بالزا – طريق الدمام اخلرب ال�سريع
�سابقا )

اخلرب

� 436/00805صاحلة لغاية 1439/04/13هـ املوافق 2017/12/19م

�ساري

امل�صدر :ال�شركة
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ا�ستخرجت ال�شركة تراخي�ص البلدية لـ (� )24أربعة وع�شرين نقطة بيع من �أ�صل ( )45خم�سة و�أربعني وفق ًا ملا يلي:

جدول رقم (:)5-14تراخي�ص البلدية لنقاط البيع
نقطة البيع  /الفرع

م

رخ�صة البلدية

املنطقة

حالة الرخ�صة

1

مرور الن�سيم
( املرور ) 1

مكة

� 107041صاحلة لغاية 1439/07/23هـ املوافق
2018/04/08م

�ساري

2

معار�ض املويل
( �شارع فاطمة الزهراء )
( اجلوازات – الر�صيفة – �شارع املرور �سابقا )

مكة

� 98919صاحلة لغاية 1438/04/17هـ املوافق
2017/01/15م

�ساري

3

جوازات ال�شرقية
( حي الن�سيم مقابل املرور )
( اجلوازات – القمرية – �شارع اجلوازات �سابقا )

الطائف

�131925صاحلة لغاية 1437/01/24هـ املوافق
2017/01/15م

�ساري

4

جوازات الهدا
( املناهل – الروابي – �شارع متيم بن جرا�شة الثقفي )

املدينة املنورة

� 3501928صاحلة لغاية 1438/04/08هـ املوافق
2017/01/06م

�ساري

5

جوازات ينبع
( حي احلوراء �أمام مرور ينبع )

ينبع

� 35002747صاحلة لغاية 1439/04/04هـ املوافق
2017/12/19م

�ساري

6

املرور
(حي ح�سام بجانب املرور )

خمي�س م�شيط

36/18م �صاحلة لغاية 1437/01/02هـ املوافق
2015/10/15م

�ساري

7

املرور
( حي احلزام الدائري )
( اجلوازات – اخلالدية – �شارع امللك عبدالعزيز
�سابقا )

�أبها

� 437770صاحلة لغاية 1436/08/17هـ املوافق
2015/06/04م

�ساري

8

حي الفي�صلية – �شارع يزيد بن معبد – املرور
( اجلوازات – اخلالدية – �شارع امللك عبدالعزيز
�سابقا )

جنران
( �أبها �سابقا )

� 50047صاحلة لغاية 1437/03/10هـ املوافق
2015/12/22م

�ساري

9

املرور
( �شارع الأمري �سلطان مقابل املرور )
(اجلوازات – �شارع املطار �سابقا )

جيزان

� 1436/136صاحلة لغاية 1439/03/06هـ املوافق
2017/11/24م

�ساري

10

بجوار كلية العلوم للبنات – �شارع املرور
( �إدارة املرور �سابقا )

�صامطة
(بقيق �سابقا )

� 1436/5384صاحلة لغاية 1439/03/08هـ املوافق
2017/11/27م

�ساري

11

حي املخطط �شارع اخلزام  -املرور
(�إدارة املرور �سابقا )

بي�شة
( القطيف �سابقا )

� 4360176صاحلة لغاية 1437/03/23هـ املوافق
2016/01/04م

�ساري

12

�إدارة املرور
(حي احلزم )

وادي الدوا�سر

� 36/174صاحلة لغاية 1439/04/22هـ املوافق
2018/01/09م

�ساري

13

اجلوازات – اخلالدية – �شارع الأ�سكان

املدينة املنورة

� 3300335صاحلة لغاية 1437/01/30هـ املوافق
2015/11/12م

�ساري

14

اجلوازات – ال�شما�س – �شارع الأربعني

بريدة

ال يوجد

�ساري

15

اجلوازات – اخلالدية – �شارع امللك عبدالعزيز

جنران

� 50046صاحلة لغاية 1437/03/10هـ املوافق
2019/10/24م

�ساري

16

اجلوازات – الظفري – طريق امللك عبدالعزيز

الباحة

� 36/125صاحلة لغاية 1439/04/05هـ املوافق
2017/12/23م

�ساري

17

املرور – الظفري – �شارع امللك العزيز

الباحة

� 36/126صاحلة لغاية 1439/04/05هـ املوافق
2017/12/24م

�ساري

18

املرور – امل�ساعدية – �شارع املرور
( اجلوازات – الرفاع – ال�شارع العام �سابقا )

عرعر

� 340000128صاحلة لغاية 1439/03/29هـ املوافق
2017/12/18

�ساري

19

املرور – اخلالدية – �شارع املرور

القنفذة

اليوجد

�ساري

111

م

املنطقة

نقطة البيع  /الفرع

حالة الرخ�صة

رخ�صة البلدية

20

حي الرنج�س – �إدارة املرور
( اجلوازات – الر�صيفة – �شارع املرور �سابقا )

عنيزة
(مكة �سابقا)

رقم الرخ�صة � 182117صاحلة لغاية 1436/04/09هـ
املوافق 2015/01/30م

�ساري

21

حي �شفاء �شارع املرور
( اجلوازات – القمرية – �شارع اجلوازات �سابقا )

الر�س
(الطائف �سابقا)

رقم الرخ�صة � 15522صاحلة لغاية 1437/05/01هـ
املوافق 2016/02/10

�ساري

22

حي بني م�شهور
( اجلوازات – خمطط � – 1شارع احلراج �سابقا )

النما�ص
(خمي�س م�شيط �سابقا)

� 14360028صاحلة لغاية 1437/03/29هـ املوافق
2016/01/10م

�ساري

23

�شارع �سلمان الفار�سي
( اجلوازات – الرفاع – ال�شارع العام �سابقا )

جنران
(عرعر �سابقا)

� 50048صاحلة لغاية 1437/03/10هـ املوافق
2015/02/22م

�ساري

24

حي املخطط �شارع عمر بن اخلطاب
(اجلوازات – اخلالدية – �شارع املرور �سابقا )

احلناكية
(القنفذة �سابقا)

� 35002493صاحلة لغاية 1441/02/23هـ املوافق
2019/10/23م

�ساري

امل�صدر :ال�شركة

1 1115عقود اإليجار
وتتوزع املواقع امل�ست�أجرة داخل مناطق اململكة على النحو التايل:
 ( )10ع�شرة عقود �إيجار يف املنطقة الو�سطى.
 ( )20ع�شرون عقد �إيجار يف املنطقة الغربية.
 ( )2اثنان عقد �إيجار يف املنطقة ال�شرقية.
 (� )16ستة ع�شر عقد �إيجار يف املنطقة اجلنوبية.
 (� )4أربع عقود �إيجار يف املنطقة ال�شمالية.
�أغلب تلك العقود هي عقود �إيجار تقليدية �أي تن�ص على مبلغ �إيجار تدفعه ال�شركة للم�ؤجر �سنوي ًا ،ومعظمها قابلة للتجديد وتعترب الغية �إذا ت�أخر امل�ست�أجر يف دفعه للإيجار.
وال يحق للم�ست�أجر ت�أجري العقار من الباطن دون �أخذ املوافقة اخلطية من امل�ؤجر .كما ال يجوز تغيري الن�شاط بدون موافقة امل�ؤجر .مت تلخي�ص عقود الإيجار على النحو التايل:

جدول رقم (:)6-14ملخ�ص عقود الإيجار
تاريخ التوقيع

رقم

املوقع

امل�ؤجر

املدة

قيمة الإيجار ال�سنوية (ر�.س)

املنطقة الغربية
1

1434/04/01هـ املوافق
2013/02/11م

احلناكية ،حي املخطط �شارع عمر
بن اخلطاب
(معر�ض)

فهاد بن �سائر
ملحان العويف

ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1434/04/01هـ (املوافق 2013/02/11م)
وتنتهي بتاريخ 1437/03/30هـ (املوافق
2016/02/10م).

(� )24.000أربعة وع�شرون
�ألف ريال

2

1435/05/05هـ املوافق
2014/03/06م

مهد الذهب – �شارع ال�سور-بجوار
املرور
(معر�ض)

وليد ح�سن
�أبوح�سني

ثالث (� )3سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1435/06/01هـ (املوافق 2014/04/02م)
وتنتهي بتاريخ 1438/05/30هـ (املوافق
2017/02/27م).
ً
ويتجدد العقد تلقائيا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر.

( )25.000خم�سة وع�شرون
�ألف ريال

3

1434/11/04هـ املوافق
2013/09/10م

مكة املكرمة – �شارع فاطمة الزهراء
(معر�ض)

�شيخ حممد
�سامل عبد املانع

�سنتني ( )2هجرية تبد�أ من تاريخ
1434/11/04هـ (املوافق 2013/09/10م)
وتنتهي بتاريخ 1436/11/03هـ (املوافق
2015/08/18م).
ً
ويتجدد العقد تلقائيا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر.

( )150.000مائة وخم�سون
�ألف ريال

112

رقم

تاريخ التوقيع

املوقع

قيمة الإيجار ال�سنوية (ر�.س)

امل�ؤجر

املدة

4

1434/02/23هـ املوافق
2013/01/05م

مكة املكرمة – حي الن�سيم
(معر�ض)

�سليمان عبداهلل
العمرو

�سنة واحدة ( )1هجرية تبد�أ من
تاريخ 1434/03/01هـ (املوافق
2013/01/13م) .وقد مت جتديد
العقد بنف�س ال�شروط والقيمة من
الفرتة املمتدة من 1435/03/01هـ
(املوافق 2014/01/02م) ) وتنتهي
بتاريخ 1436/02/30هـ (املوافق
2014/12/22م)
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر.

( )90.000ت�سعون �ألف ريال

5

1435/02/22هـ املوافق
2013/12/25م

جدة – حي الوزيرية مقابل املرور
(معر�ض)

جميلة عيد علي
الثقفي

ثالث (� )3سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1435/03/01هـ (املوافق 2014/01/02م)
وتنتهي بتاريخ 1438/02/30هـ (املوافق
2016/11/30م).
ً
ويتجدد العقد تلقائيا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر.

( )50.000خم�سون �ألف ريال

6

1434/08/01هـ املوافق
2013/06/10م

جدة – حي املعار�ض
(معر�ض)

عاي�ض نواف
عاي�ض البدري
البقمي

ثالث (� )3سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1434/08/01هـ (املوافق 2013/06/10م)
وتنتهي بتاريخ 1437/07/30هـ (املوافق
2016/05/08م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر.

( )80.000ثمانون �ألف ريال

7

1434/08/08هـ
(املوافق
2013/06/17م)

جدة – حي ال�شرفية بجوار
اجلوازات
(معر�ض)

خالد م�ستور
الطويرقي

ثالث (� )3سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
2013/08/01م املوافق 1434/08/24هـ
وتنتهي بتاريخ 2016/07/31م املوافق
1437/10/25هـ.
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر.

( )55.000خم�س و خم�سون
�ألف ريال

8

1435/05/03هـ
(املوافق
2014/03/04م)

جدة – حي امل�شرفة – �شارع
ال�صحافة.
(معر�ض)

وليد ح�سن
حممد �أبوح�سني

�سنة هجرية تبد�أ من تاريخ
1434/06/01هـ (املوافق
2013/04/11م).
وقد مت جتديد العقد بنف�س ال�شروط والقيمة
من الفرتة املمتدة من 1435/06/01هـ
(املوافق 2014/04/1م) وتنتهي
بتاريخ 1436/06/01هـ (املوافق
2015/03/21م)
ً
ويتجدد العقد تلقائيا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر.

( )40.000اربعون �ألف ريال

113

رقم

امل�ؤجر

املدة

9

1435/05/03هـ
)املوافق
2014/03/04م(

جدة – املروة – الفح�ص الدوري.
(معر�ض)

وليد ح�سن
حممد �أبوح�سني

�سنة هجرية تبد�أ من تاريخ
1434/06/01هـ (املوافق
2013/04/11م) .وقد مت جتديد
العقد بنف�س ال�شروط والقيمة من
الفرتة املمتدة من 1435/06/01هـ
(املوافق 2014/04/1م) وتنتهي
بتاريخ 1436/06/01هـ (املوافق
2015/03/21م)
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر.

( )35.000خم�سة وثالثون
�ألف ريال

10

1435/05/03هـ املوافق
2014/03/04م

جدة – حي اجلوهرة – املعار�ض
(معر�ض)

عبداهلل عاي�ض
العتيبي

�سنة هجرية تبد�أ من تاريخ
1435/06/01هـ (املوافق 2014/04/01م)
وتنتهي بتاريخ 1436/05/30هـ املوافق
2015/03/21م))
ً
ويتجدد العقد تلقائيا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر.

( )50.000خم�سون �ألف ريال

11

1434/08/08هـ املوافق
2013/06/17م

بدر – حي اخلدمات العامة
(معر�ض)

بدر حممد
�صالح الرحيلي

ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1434/09/01هـ (املوافق 2013/07/08م)
وتنتهي بتاريخ 1437/08/29هـ (املوافق
2016/06/05م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

( )15.000خم�سة ع�شر �ألف
ريال

12

1434/08/15هـ املوافق
2013/06/24م

ينبع – حي احلوراء
(معر�ض)

طالل م�سعد
اجلهني

ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1434/09/01هـ (املوافق 2013/07/08م)
وتنتهي بتاريخ 1437/08/29هـ (املوافق
2016/06/05م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

( )45.000خم�سة و�أربعون
�ألف ريال

13

1434/07/10هـ املوافق
2013/05/20م

املدينة املنورة – حي الدائري
(معر�ض)

نورة علي �سوقان
الزهراين

ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1434/08/01هـ (املوافق 2013/06/09م)
وتنتهي بتاريخ 1437/07/30هـ (املوافق
2016/05/07م).
ً
ويتجدد العقد تلقائيا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

(� )70.000سبعون �ألف ريال

14

1436/01/03هـ املوافق
2014/10/27م

املدينة املنورة – �شارع امللك
عبدالعزيز بجوار �إدارة املرور
(معر�ض)

حممد جميل
يعقوب عفيفي

ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1436/01/01هـ (املوافق 2014/10/24م)
وتنتهي بتاريخ 1438/12/29هـ (املوافق
2017/09/20م).
ً
ويتجدد العقد تلقائيا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

( )100.000مئة �ألف ريال

114

تاريخ التوقيع

املوقع

قيمة الإيجار ال�سنوية (ر�.س)

رقم

تاريخ التوقيع

املوقع

قيمة الإيجار ال�سنوية (ر�.س)

امل�ؤجر

املدة

15

1435/02/22هـ املوافق
2013/12/23م

الطائف – حي قيا
(معر�ض)

نايف �سعد منيع
احلارثي

ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1435/03/01هـ (املوافق 2014/01/02م)
وتنتهي بتاريخ 1438/02/29هـ (املوافق
2016/11/29م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

( )35.000خم�سة وثالثون
�ألف ريال

16

1434/07/17هـ املوافق
2013/05/27م

الطائف – حي الن�سيم – مقابل
املرور
(معر�ض)

حممد علي
الغامدي

ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1434/07/01هـ (املوافق 2013/05/10م)
وتنتهي بتاريخ 1438/06/29هـ (املوافق
2017/03/27م).
ً
ويتجدد العقد تلقائيا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

( )35.000خم�سة وثالثون
�ألف ريال

17

1432/11/19هـ املوافق
2011/10/17م

الطائف – �شارع املعار�ض
(معر�ض)

�أحمد ب�شيت
ال�سيفاين

�سنتان هجريتان تبد�آن من
تاريخ 1432/12/01هـ (املوافق
2011/10/29م).
وقد مت جتديد العقد بنف�س ال�شروط والقيمة
من الفرتة املمتدة من 1435/12/01هـ
(املوافق 2014/09/25م) وتنتهي
بتاريخ 1436/11/29هـ (املوافق
2015/09/13م)
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

( )35.000خم�سة وثالثون
�ألف ريال

18

1430/04/19هـ املوافق
2009/04/15م

*(املركز الرئي�سي لل�شركة)
جدة – �شارع الأمري حممد بن
عبدالعزيز مركز بن حمران – الدور
اخلام�س  -مكتبان رقم ( A 506و
)A 505
(مكتب)

علي ح�سني بن
حمران

�سنة هجرية تبد�أ 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 تلقائيا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

( )303.450ثالثمائة وثالثة
�آالف و�أربعمائة وخم�سون

19

1429/03/15هـ املوافق
2008/03/23م

جدة – �شارع الأمري حممد بن
عبدالعزيز
مركز بن حمران – الدور الثاين -
مكتب رقم ()A 210
(مكتب)

علي ح�سني بن
حمران

�سنة هجرية تبد�أ من تاريخ
1429/03/15هـ (املوافق
2008/03/22م).
وقد مت جتديد العقد بنف�س ال�شروط والقيمة
من الفرتة املمتدة من 1435/03/15هـ
(املوافق 2014/01/16م) وتنتهي
بتاريخ 1436/03/14هـ (املوافق
2015/01/05م)
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

( )183.750مائة وثالثة
وثمانون �ألف و�سبعمائة وخم�سون
ريال

115

رقم
20

تاريخ التوقيع
1434/08/08هـ املوافق
2013/06/17م

املوقع
القنفذة – حي الناعمية
(معر�ض)

امل�ؤجر
ظافر هادي
الرفيدي

املدة
ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1434/09/01هـ (املوافق 2013/07/09م)
وتنتهي بتاريخ 1437/08/30هـ (املوافق
2016/06/06م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر.

قيمة الإيجار ال�سنوية (ر�.س)
(� )24.000أربعة وع�شرون
�ألف ريال

املنطقة اجلنوبية
21

1433/05/25هـ املوافق
2012/04/17م

�أبها – �شارع احلزام
(معر�ض)

نا�صر علي يعن
اهلل

ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1433/06/01هـ (املوافق 2012/04/22م)
وتنتهي بتاريخ 1436/05/30هـ (املوافق
2015/03/21م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر.

( )15.000خم�سة ع�شر �ألف
ريال

22

1434/09/20هـ املوافق
2013/07/28م

النما�ص – حي بني م�شهور
(معر�ض)

�سلطان حممد
ال�شهري

ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1434/10/01هـ (املوافق 2013/08/08م)
وتنتهي بتاريخ 1437/09/30هـ (املوافق
2016/07/05م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر.

( )30.000ثالثون �ألف ريال

23

1434/02/22هـ املوافق
2013/01/04م

احد رفيدة – حي املراغة
(معر�ض)

�سعد �سلمان
نا�صر الغوري

ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1435/03/01هـ (املوافق 2014/01/02م)
وتنتهي بتاريخ 1438/02/30هـ (املوافق
2016/11/30م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

( )20.000ع�شرون �ألف ريال

24

1435/05/03هـ املوافق
2014/03/04م

جنران– �شارع �سلمان الفار�سي
(معر�ض)

علي �سامل ظفري
ال�صقور

ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1435/06/01هـ (املوافق 2014/04/01م)
وتنتهي بتاريخ 1438/05/30هـ (املوافق
2017/02/27م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر.

( )30.000ثالثون �ألف ريال

25

1433/03/06هـ املوافق
2012/01/29م

جيزان– �شارع الأمري �سلطان
(معر�ض)

�شفاء عبداهلل
عبدالرحمن
با�صقر

ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1433/03/12هـ (املوافق 2012/02/04م)
وتنتهي بتاريخ 1436/03/11هـ (املوافق
2015/01/02م).
ً
ويتجدد العقد تلقائيا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

( )18.000ثمانية ع�شر �ألف
ريال

26

1434/03/01هـ املوافق
2013/01/13م

بي�شة (املخطط اجلديد) – �شارع
احلزام ال�شمايل
(معر�ض)

ظافر حممد
ح�سني الدو�سري

ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1434/03/01هـ (املوافق 2013/01/13م)
وتنتهي بتاريخ 1437/02/30هـ (املوافق
2015/12/12م).
ً
ويتجدد العقد تلقائيا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر.

(� )27.000سبعة وع�شرون
�ألف ريال
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27

1434/06/19هـ املوافق
2013/04/29م

جيزان– �شارع الأمري �سلطان
(معر�ض)

�شفاء عبداهلل
عبدالرحمن
با�صقر

ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1434/07/01هـ (املوافق 2013/05/11م)
وتنتهي بتاريخ 1437/06/30هـ (املوافق
2016/04/08م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر.

( )18.000ثمانية ع�شر �ألف
ريال

28

1433/03/12هـ املوافق
2012/02/04م

خمي�س م�شيط – حي الغروي
(معر�ض)

خالد جمعل
حممد
القحطاين

ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1433/03/19هـ (املوافق 2012/02/11م)
وتنتهي بتاريخ 1436/03/18هـ (املوافق
2015/01/09م).
ً
ويتجدد العقد تلقائيا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر.

( )20.000ع�شرون �ألف ريال

29

1432/11/26هـ املوافق
2011/10/24م

خمي�س م�شيط – �شارع طارق بن
زياد
(معر�ض)

�سعيد علي �سعيد
قا�سم القحطاين

خم�س (� )5سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1433/01/01هـ (املوافق 2011/11/26م)
وتنتهي بتاريخ 1437/12/30هـ (املوافق
2016/10/01م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر.

( )18.000ثمانية ع�شر �ألف
ريال

30

1433/12/26هـ املوافق
2012/11/11م

حمافظة �صامطة �أمام �إدارة املرور
(معر�ض)

في�صل حممد
يحيى زالله

ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1434/01/01هـ (املوافق 2012/11/15م)
وتنتهي بتاريخ 1436/12/30هـ (املوافق
2015/10/13م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر.

(� )24.000أربعة وع�شرون
�ألف ريال

31

1433/12/26هـ املوافق
2012/11/11م

حمافظة �صبيا – حي �صلهبة –
�شارع في�صل – بجوار �إدارة املرور
(معر�ض)

عي�سى حم�سن
حممد نا�صر
احلازمي

ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1434/01/01هـ (املوافق 2012/11/15م)
وتنتهي بتاريخ 1436/12/30هـ (املوافق
2015/10/13م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

(� )24.000أربعة وع�شرون
�ألف ريال

32

1434/04/24هـ املوافق
2013/03/06م

حمايل ع�سري – حي احلزام – �شارع
املرور
(معر�ض)

ح�سن ح�سني
علي ال�ساده

�سنة هجرية تبد�أ من تاريخ
1434/05/01هـ (املوافق
2013/03/13م) .وقد مت جتديد
العقد بنف�س ال�شروط والقيمة من
الفرتة املمتدة من 1435/05/01هـ
(املوافق 2014/03/02م) وتنتهي
بتاريخ 1436/04/30هـ (املوافق
2015/02/19م).
ً
ويتجدد العقد تلقائيا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

( )19.200ت�سعة ع�شر �ألف
ومئتان ريال

117

رقم

تاريخ التوقيع

املوقع

قيمة الإيجار ال�سنوية (ر�.س)

امل�ؤجر

املدة

33

1433/12/01هـ املوافق
2012/10/17م

جنران – حي الفي�صلية – �شارع
املرور
(معر�ض)

ح�سن حمد
حممد ال خليفة
اليامي

خم�س (� )5سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1434/01/01هـ (املوافق 2012/11/15م)
وتنتهي بتاريخ 1438/12/30هـ (املوافق
2017/09/21م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

( )25.000خم�سة وع�شرون
�ألف ريال

34

1434/09/15هـ املوافق
2013/07/23م

الباحة – حي الظفري
(معر�ض)

�سعيد �أحمد
�سعيد الغامدي

ثالث (� )3سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1434/10/01هـ (املوافق 2013/08/08م)
وتنتهي بتاريخ 1437/09/30هـ (املوافق
2016/07/06م).
ً
ويتجدد العقد تلقائيا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر.

( )45.000خم�سة و�أربعون
�ألف ريال

35

1434/11/06هـ
)املوافق
2013/09/12م(

الباحة – حي احلاويه
(معر�ض)

�أحمد حممد
م�سفر الغامدي

ثالث (� )3سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1434/11/20هـ (املوافق 2013/09/26م)
وتنتهي بتاريخ 1437/11/19هـ (املوافق
2016/08/22م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر.

( )20.000ع�شرون �ألف ريال.

36

1432/04/14هـ املوافق
2011/03/19م

البوادي – �شارع ال�ستني (مركز
عمرين التجاري)
(مكتب)

�سعيد �أحمد
حوي�س الغامدي

ثالث (� )3سنوات هجرية تبد�أ من
تاريخ 1432/07/01هـ (املوافق
2011/06/03م) وقد مت جتديد
العقد بنف�س ال�شروط والقيمة من
الفرتة املمتدة من 1435/07/01هـ
(املوافق 2014/04/30م) وتنتهي
بتاريخ 1436/06/30هـ (املوافق
2015/04/19م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد ب�شهرين (.)2

( )180.000مائة وثمانون
�ألف ريال

املنطقة ال�شمالية
37

1433/06/18هـ املوافق
2012/05/09م

تبوك – �شارع املعار�ض
(معر�ض)

ب�سام عبداهلل
ال�شراري

�سنتان هجريتان تبد�آن من
تاريخ 1433/07/01هـ (املوافق
2012/05/21م) .وقد مت جتديد
العقد بنف�س ال�شروط والقيمة من
الفرتة املمتدة من 1435/07/01هـ
(املوافق 2014/04/30م) وتنتهي
بتاريخ 1436/06/30هـ (املوافق
2015/04/18م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

( )21.600واحد وع�شرون �ألف
و�ستمائة �ألف ريال

38

1435/04/20هـ املوافق
2014/02/20م

تبوك – �شارع علي بن �أبي طالب
(معر�ض)

علي هويدي
�سامل العتيبي

ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1435/05/01هـ (املوافق 2014/03/02م)
وتنتهي بتاريخ 1438/04/29هـ (املوافق
2017/01/27م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

(� )40.000أربعون �ألف ريال.
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39

1435/05/18هـ املوافق
2014/02/18م

عرعر – �شارع الأمري �سلطان
(معر�ض)

م�ؤ�س�سة الربمان
العمرانية

�سنة هجرية تبد�أ من تاريخ
1435/05/01هـ (املوافق 2014/03/06م)
وتنتهي بتاريخ 1436/04/29هـ (املوافق
2015/02/17م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر.

( )20.000ع�شرون �ألف ريال

40

1433/05/25هـ املوافق
2012/04/16م

القريات – �شارع املرور
(معر�ض)

�صالح �سودي
مدهان البلوي

ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1433/06/01هـ (املوافق 2012/04/22م)
وتنتهي بتاريخ 1436/05/30هـ (املوافق
2015/03/20م).
ً
ويتجدد العقد تلقائيا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

(� )14.400أربعة ع�شر �ألف
و�أربعمائة ريال

املنطقة الو�سطى
41

1433/05/08هـ
باملوافق 2013/03/20م

عنيزة – طريق امللك عبدالعزيز
(معر�ض)

حممد علي علي
العميمي

�سنتان هجريتان تبد�آن من تاريخ
1434/06/01هـ (املوافق 2013/04/11م)
وتنتهي بتاريخ 1436/05/29هـ (املوافق
2015/03/20م).
ً
ويتجدد العقد تلقائيا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

( )10.000ع�شرة �آالف ريال

42

1435/02/22هـ املوافق
2013/12/23م

وادي الدوا�سر – حي احلزم
(معر�ض)

منري �سامل
نا�صر الدو�سري

ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1435/03/01هـ (املوافق 2014/01/02م)
وتنتهي بتاريخ 1438/12/29هـ (املوافق
2017/09/20م).
ً
ويتجدد العقد تلقائيا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

( )15.000خم�سة ع�شر �ألف
ريال

43

1434/04/27هـ املوافق
2013/03/09م

الر�س – حي �شفاء � -شارع املرور
(معر�ض)

عبداهلل ابراهيم
حممد ال�صيخان

ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1434/05/01هـ (املوافق 2013/03/12م)
وتنتهي بتاريخ 1437/04/29هـ (املوافق
2016/02/08م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

( )30.000ثالثون �ألف ريال

44

1434/04/27هـ املوافق
2013/03/09م

بريدة – حي ال�صفره– �شارع املرور
(معر�ض)

قا�سم حبيب
كثريان العنزي

�سنتان هجريتان تبد�آن من تاريخ
1434/05/01هـ (املوافق 2013/03/12م)
وتنتهي بتاريخ 1436/04/29هـ (املوافق
2015/02/18م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر.

( )35.000خم�سة وثالثون
�ألف ريال.

45

1434/08/08هـ املوافق
2013/06/17م

بريدة – حي احلبيب
(معر�ض)

خالد �أحمد
العبودي

خم�سة (� )5سنوات هجرية تبد�أ من تاريخ
1434/09/01هـ (املوافق 2013/07/08م)
وتنتهي بتاريخ 1439/08/29هـ (املوافق
2018/05/14م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

( )28.000ثمانية وع�شرون
�ألف ريال
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1429/07/01هـ املوافق
2008/07/05م

الق�صيم – بريدة – املجمع
(مكتب)

�صالح حممد
عبداهلل الفوزان

�سنة هجرية تبد�أ من تاريخ
1429/07/01هـ (املوافق
2008/07/05م) .وقد مت جتديد
العقد بنف�س ال�شروط والقيمة من
الفرتة املمتدة من 1435/07/01هـ
(املوافق 2014/04/30م) وتنتهي
بتاريخ 1436/06/30هـ (املوافق
2015/04/18م)ويتجدد العقد تلقائي ًا ما
مل يخطر �أحد الطرفني الآخر خطي ًا بعدم
رغبته بالتجديد قبل انتهاء مدة العقد
ب�شهرين.

( )35.000خم�سة وثالثني
�ألف ريال

47

1432/11/06هـ املوافق
2011/10/04م

الريا�ض -حي الفاروق – الدائري
ال�شرقي
(مكتب)

همزة و�سيط
للعقارات

خم�س (� )5سنوات هجرية تبد�أ من
تاريخ 1433/02/01هـ (املوافق
2011/12/01م) وتنتهي بتاريخ
1438/02/01هـ (املوافق 2016/1/01م)
وقد مت جتديد العقد بنف�س ال�شروط والقيمة
من الفرتة املمتدة من 1436/02/09هـ
(املوافق 2014/12/01م) وتنتهي
بتاريخ 1436/06/30هـ (املوافق
2015/04/18م)
ً
ويتجدد العقد تلقائيا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

( )250.000مائتان وخم�سون
�ألف ريال

48

1434/09/01هـ املوافق
2013/07/08م

الريا�ض – املعر�ض – املربع –
طريق امللك فهد
(معر�ض)

�سمو الأمرية
اجلوهرة
بنت �سعد بن
عبدالعزيز �آل
�سعود

�سنة هجرية تبد�أ من تاريخ
1434/09/01هـ (املوافق
2013/07/08م) .وقد مت جتديد
العقد بنف�س ال�شروط والقيمة من
الفرتة املمتدة من 1435/07/01هـ
(املوافق 2014/04/30م) وتنتهي
بتاريخ 1436/06/30هـ (املوافق
2015/04/18م)
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر.

( )120.000مائة وع�شرين
�ألف ريال

49

1435/02/30هـ املوافق
2014/01/02م

احلو�ش – طريق خ�ضرية غرب
طري امللك عبداهلل قرب �صناعية
الر�شودي
(حو�ش)

جامع �صنيتان
مهلهل احلربي.

ثالث �سنوات ميالدية تبد�أ من تاريخ
1435/02/29هـ (املوافق 2014/01/01م)
وتنتهي بتاريخ 1439/04/13هـ (املوافق
2017/12/31م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

( )25.000خم�سة وع�شرين
�ألف ريال
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1431/03/01هـ املوافق
2010/02/15م

الريا�ض �شارع ال�ستني – بالتينيوم
�سنرت.
(مكتب)

علي بن
عبدالرحمن
الربغ�ش

ثالث �سنوات ميالدية تبد�أ من
تاريخ 1431/03/30هـ (املوافق
2010/03/15م) .وقد مت جتديد
العقد بنف�س ال�شروط والقيمة من
الفرتة املمتدة من 1435/11/21هـ
(املوافق 2014/09/15م) وتنتهي
بتاريخ 1436/05/24هـ (املوافق
2015/03/14م)
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد ب�شهرين

( )98.800ثمانية وت�سعون �ألف
وثمامنائة ريال

املنطقة ال�شرقية
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املوقع

قيمة الإيجار ال�سنوية (ر�.س)

رقم

املوقع

تاريخ التوقيع

قيمة الإيجار ال�سنوية (ر�.س)

امل�ؤجر

املدة
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1434/05/07هـ املوافق
2013/03/19م

حفر الباطن – حي املحمدية
(معر�ض)

طالل هذال
دغيم املطريي

�سنتان هجريتان تبد�آن من تاريخ
1434/06/01هـ (املوافق 2013/04/11م)
وتنتهي بتاريخ 1436/05/30هـ (املوافق
2015/03/21م).
ويتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر خطي ًا بعدم رغبته بالتجديد
قبل انتهاء مدة العقد بثالثة (� )3أ�شهر

( )30.000ثالثني �ألف ريال
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1433/10/06هـ املوافق
2012/08/22م

اخلرب – �شارع امللك في�صل
(مكتب)

عبدالعزيز
عبداهلل املو�سى

ثالث �سنوات ميالدية تبد�أ من تاريخ
1434/01/18هـ (املوافق 2012/12/01م)
وتنتهي بتاريخ 1437/02/18هـ (املوافق
2015/11/30م).
ويتجدد العقد مبوافقة الطرفني اخلطية.

( )151.500مائة وواحد
وخم�سون �ألف وخم�سمائة ريال

1 1115هيكل رأس المال
يبلغ ر�أ�سمال ال�شركة ( )100.000.000مائة مليون ريال ،مق�سم �إلى ( )10.000.000ع�شرة مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم الواحد
وجميعها �أ�سهم عادية متثل ر�أ�سمال ال�شركة عند الت�أ�سي�س .وقد اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون ب�ستة ماليني (� )6.000.000سهم متثل ن�سبة (� )%60ستني باملائة من �أ�سهم
ر�أ�سمال ال�شركة دفعوا قيمتها بالكامل وبنا ًء عليه مت �إيداع املتح�صالت يف ح�ساب خا�ص با�سم ال�شركة لدى �أحد النبوك ال�سعودية �أما الأ�سهم الباقية وعددها ()4.000.000
�أربعة ماليني �سهم والتي متثل ن�سبة (� )%40أربعني باملائة من ر�أ�س املال فقد مت طرحها لالكتتاب العام.

1 1115أعضاء مجلس اإلدارة
بتاريخ 2013/06/17م وافقت اجلمعية العامة العادية (الرابعة) على انتخاب ال�سادة التالية �أ�سمائهم �أع�ضاء جمل�س الإدارة للدورة الثالثة ( )3وملدة ثالث (� )3سنوات تبد�أ
من 2013/06/01م.

جدول رقم ( :)6-14تفا�صيل ع�ضوية جمل�س االدارة
التمثيل /ا�سم
امل َمثل

م

مبا�شر

غري مبا�شر

1

د� .صالح بن جميل مالئكه

الرئي�س

ال�سعودية

غري تنفيذي/غري م�ستقل

-

200.000

-

2

را�شد بن عبداهلل ال�سويكت

ع�ضو

ال�سعودية

غري تنفيذي /م�ستقل

-

200.000

-

3

ح�سني بن ح�سن بياري

ع�ضو

ال�سعودية

غري تنفيذي /م�ستقل

-

200.000

-

4

عبدالعزيز بن عبداللطيف جزار

ع�ضو

ال�سعودية

غري تنفيذي /م�ستقل

-

1.000

-

5

طارق بن عبداهلل القرعاوي

ع�ضو

ال�سعودية

غري تنفيذي /م�ستقل

-

1.000

-

***

ع�ضو

ال�سعودية

غري تنفيذي /م�ستقل

-

-

-

***

ع�ضو

الإمارات

غري تنفيذي /م�ستقل

-

-

-

6
7

اال�سم

ل�ؤي حمزة ب�صراوي
مروان �أحمد الغرير

املن�صب

اجلن�سية

�صفة الع�ضوية

الأ�سهم اململوكة

*عبدالر�ؤوف بن �سليمان باناجه م�ستقيل اعتبار ًا من 2013-08-19
**في�صل بن م�صطفى الكردي م�ستقيل اعتبار ًا من 2014-09-08
***ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم ( )36100051772وتاريخ 1436/04/07هـ (املوافق 2015/01/27م) ،بتعيني كل من ال�سادة /مروان �أحمد الغرير و ل�ؤي حمزة ب�صراوي ،ومت
االعالن عن ذلك على موقع تداول وقد �صدر قرار املجل�س بالتمرير رقم ت م  1/2015بتاريخ 1436/04/07هـ (املوافق 2015/01/27م) بتعيينهم .هذا وال تعد موافقة املجل�س نهائية و�سيتم عر�ض هذه التعيينات
خالل �أول اجتماع للجمعية العامة لإقرارها مبهلة �أق�صاها .2015/06/30

عرفت الئحة حوكمة ال�شركات الع�ضو امل�ستقل وغري التنفيذي على النحو التايل:
العضو المستقل

هو ع�ضو املجل�س الذي يتمتع باال�ستقاللية التا ّمة .ونذكر �أدناه على �سبيل املثال ال احل�صر ،بع�ض ما يتنافى مع اال�ستقاللية التا ّمة بح�سب التعديل ال�صادر مبوجب قرار جمل�س
الهيئة رقم  2010-10-1وتاريخ 1431/03/30هـ املوافق 2010/03/16م:
�	.1أن يكون مالك ًا ملا ن�سبته ( )%5خم�سة باملائة �أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة �أو �أي �شركة من جمموعتها.
�	.2أن يكون ممث ًال ل�شخ�ص ذي �صفة اعتبارية ميلك ما ن�سبته ( )%5خم�سة باملائة �أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة �أو �أي �شركة من جمموعتها.
�	.3أن يكون من كبار التنفيذيني خالل العامني املا�ضيني يف ال�شركة �أو يف �أي �شركة من جمموعتها.
�	.4أن تكون له �صلة قرابة من الدرجة الأولى مع �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ال�شركة �أو يف �أي �شركة من جمموعتها.
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�	.5أن تكون له �صلة قرابة من الدرجة الأولى مع �أي من كبار التنفيذيني يف ال�شركة �أو يف �أي �شركة من جمموعتها.
�	.6أن يكون ع�ضو جمل�س �إدارة يف �أي �شركة �ضمن جمموعة ال�شركة املر�شح لع�ضوية جمل�س �إدارتها.
�	.7أن يكون موظف ًا خالل العامني املا�ضيني لدى �أي من الأطراف املرتبطة بال�شركة �أو ب�أي �شركة من جمموعتها كاملحا�سبني القانونيني وكبار املوردين �أو �أن يكون مالك ًا
حل�ص�ص �سيطرة لدى �أي من تلك الأطراف خالل العامني املا�ضيني.
وعليه يت�ضح �أن الع�ضو غري امل�ستقل هو ع�ضو املجل�س الذي ينطبق عليه �إحدى احلاالت املذكورة �أعاله.
العضو غير التنفيذي

هو ع�ضو املجل�س الذي ال يكون متفرغ ًا لإدارة ال�شركة� ،أو ال يتقا�ضى راتب ًا �شهري ًا �أو �سنوي ًا.
فيما يتعلق بت�شكيل املجل�س واملن�صو�ص عليه يف الفقرتني (ج ،هـ) من املادة ( )12الثانية ع�شرة من الئحة حوكمة ال�شركات ،ف�إن �أغلبية �أع�ضاء املجل�س يجب �أن يكونوا من غري
التنفيذيني و�أال يق ّل عدد الأع�ضاء امل�ستقلني عن ع�ضوين �أو ثلث �أع�ضاء املجل�س �أ ّيهما �أكرث ،وذلك ا�ستناد ًا �إلى جممل عدد �أع�ضاء املجل�س ،وقد التزمت ال�شركة بهذه املادة وذلك
�أن �أغلبية الأع�ضاء هم من غري التنفيذيني وهناك �أربعة ( )4من �أع�ضاء املجل�س م�ستقلني.
وفقا لنظام ال�شركات يجب �أن يكون ع�ضو جمل�س الإدارة مالكا لعدد من �أ�سهم ال�شركة ال تقل قيمتها عن ( )10.000ع�شرة �آالف ريال .وتودع هذه الأ�سهم خالل ( )30ثالثني
يوما من تاريخ تعيني الع�ضو يف �أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة ،وتخ�ص�ص هذه الأ�سهم ل�ضمان م�سئولية �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتظل غري قابلة للتداول �إلى �أن تنق�ضي
املدة املحددة ل�سماع دعوى امل�سئولية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )77ال�سابعة وال�سبعني من نظام ال�شركات �أو �إلى �أن يف�صل يف الدعوى املذكورة .و�إذا مل يقدم ع�ضو جمل�س
الإدارة �أ�سهم ال�ضمان يف امليعاد املحدد لذلك بطلت ع�ضويته .وعلى مراقب احل�سابات �أن يتحقق من مراعاة حكم هذه املادة و�أن ي�ضمن تقريره �إلى اجلمعية العامة �أية خمالفة
يف هذا ال�ش�أن.
ويتبني من خطاب تداول رقم (خ �أ �إ� -ص )5843-13وتاريخ  1434/05/20هـ (املوافق 2013/04/01م) املتعلق باحلجز على �أ�سهم ع�ضوية جمل�س الإدارة �أن ال�شركة ملتزمة
ب�أحكام املادة ( )68الثامنة وال�ستني من نظام ال�شركات فيما يتعلق ب�أ�سهم ال�ضمان .وبا�ستثناء د� .صالح بن جميل مالئكة ورا�شد بن عبداهلل ال�سويكت وح�سني بن ح�سن بياري
الذين خ�ص�صوا العدد املطلوب من �أ�سهمهم املبا�شرة يف ال�شركة ل�ضمان ع�ضويتهم ،ف�إن باقي ال�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة مت تخ�صي�ص �أ�سهم �ضمان ع�ضويتهم من قبل
م�ساهمني م�ؤ�س�سني وهما:
 �شركة جمموعة امللز قدمت (� )1000ألف �سهم بقيمة ( )10.000ع�شرة �آالف ريال من حمفظتها ل�ضمان ع�ضوية ممثلها يف املجل�س ال�سيد/عبدالعزيز جزار.
 ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني (�أياك) قدمت ما جمموعه ( )3000ثالثة �آالف �سهم بقيمة ( )30.000ثالثون ريال من حمفظتها ل�ضمان ع�ضوية ممثليها يف
املجل�س وهم ال�سادة /عبد الر�ؤوف �سليمان باجه (م�ستقيل) وطارق عبداهلل قرعاوي وفي�صل م�صطفى الكردي (م�ستقيل).
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،وا�ستناد ًا �إلى املادة ( )6ال�ساد�سة من نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين واملادة ( )27ال�سابعة والع�شرون من الئحته التنفيذية ،يجب على ال�شركة
احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد على الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة .هذا وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد بتعيني الأع�ضاء احلالني ملجل�س �إدارة ال�شركة
للدورة الثالثة ( )3مبوجب خطاب عدم ممانعة رقم ( )341000076889وتاريخ  1434/06/20هـ (املوافق 2013/04/30م).
وفق ًا للمادة احلادية والع�شرون ( )21من النظام الأ�سا�سي يجتمع املجل�س يف مركز ال�شركة الرئي�سي بدعوة من رئي�سه ومتى طلب �إليه ذلك اثنان من الأع�ضاء ،ويجب �أن تكون
الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها املجل�س .ويجوز �أن ينعقد املجل�س خارج مقر ال�شركة ،على �أن يجتمع �أربع مرات على الأقل خالل ال�سنة املالية الواحدة ،وال يجوز �أن تنق�ضي
�أربعة �أ�شهر دون انعقاده .ويتبني من حما�ضر اجتماعات جمل�س الدارة عن الأعوام 2011م و2012م و2013م ،ب�أن ال�شركة ملتزمة ب�أحكام النظام الأ�سا�سي.

جدول رقم (:)7-14عدد اجتماعات جمل�س الإدارة يف ال�شركة للأعوام 2011م و 2012م و 2013م و 2014م
اجلهة الإدارية
جمل�س الإدارة

العام 2011م

العام 2012م

العام 2013م

العام 2014م

العام 2015م

 5اجتماعات

 5اجتماعات

 4اجتماعات

 5اجتماعات حتى تاريخ 2014/12/31م

اجتماع واحد حتى �شهر فرباير

امل�صدر :ال�شركة

1 1115ملخص العقود الجوهرية
1 111115اتفاقيات وساطة التأمين
�أبرمت ال�شركة عددا من اتفاقيات و�ساطة الت�أمني غري احل�صرية مع �شركات و�ساطة ت�أمني ال�ستقطاب العمالء وت�سهيل عمليات بيع منتجات ال�شركة الت�أمينية �إلى الأفراد
وال�شركات والهيئات الأخرى .وي�ستحق و�سطاء الت�أمني عمولة بح�سب الن�سب املئوية التي ن�صت عليها الالئحة التنظيمية لو�سطاء ووكالء الت�أمني وهي ترتاوح ما بني  %8و %15
بح�سب فروع/منتجات الت�أمني التي يتم بيعها وحتت�سب العموالت على �أ�سا�س الأق�ساط فقط وال ت�سدد �أي عمولة عن امل�صاريف .وقد اعتمدت ال�شركة عقد ًا موحد ًا وقعته مع كافة
ال�شركات يت�ضمن ال�شروط وااللتزامات التي �شكلت �إطار التعامل بني الأطراف .بلغ �إجمايل الأق�ساط املكتتبة من قبل م�ساهمة الو�سطاء  19.913.000ريال �سعودي والتي متثل
 % 7.8من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لفرتة الت�سعة �أ�شهر �إلى  ، 2014 /09/ 30و ذلك ال يعترب مبلغ جوهري.
فيما يلي قائمة باتفاقيات و�ساطة الت�أمني املربمة من قبل ال�شركة:
 .1اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع �شركة فال لو�ساطة الت�أمني و�إعادة الت�أمني .وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1435/01/06هـ (املوافق
2014/04/01م).
 .2اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع �شركة �ضمان لو�ساطة الت�أمني .وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1435/01/06هـ (املوافق 2014/04/01م).
 .3اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع �شركة ماريانا لو�ساطة الت�أمني و�إعادة الت�أمني وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1435/04/29هـ (املوافق
2014/03/01م).
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.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28

اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع �شركة الدرع الأخ�ضر الوطنية لو�ساطة الت�أمني و�إعادة الت�أمني وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من
1435/06/23هـ (املوافق 2014/04/23م).
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع �شركة نوران الذهبية لو�ساطة الت�أمني وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1435/06/20هـ (املوافق
2014/04/20م).
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع �شركة يو �آي بي ال�سعودية لو�ساطة الت�أمني و�إعادة الت�أمني وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1435/07/20هـ
(املوافق 2014/05/19م).
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع ال�شركة ال�سعودية العامة لو�ساطة الت�أمني و�إعادة الت�أمني وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1433/12/27هـ
(املوافق 2012/11/25م).
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع ال�شركة ال�سعودية الدولية لو�ساطة الت�أمني وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1435/05/04هـ (املوافق
2014/03/05م).
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع ال�شركة امل�أمون حول البحار لو�ساطة الت�أمني املحدودة وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1435/06/20هـ
(املوافق 2014/04/20م).
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع ال�شركة الوثيقة اخل�ضراء لو�ساطة الت�أمني و�إعادة الت�أمني وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1435/06/23هـ
(املوافق 2014/04/23م)
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع ال�شركة الوطنية لو�ساطة الت�أمني وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1435/01/17هـ (املوافق
2013/11/20م).
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع �شركة ﻴﺎ�ﺴر ﻤﺤﻤد اﺤﻤد ﺒﻘ�ﺸﺎن ﻟو�ﺴﺎطﺔ اﻟﺘ�ﺄﻤﻴن و�إﻋﺎدة اﻟﺘ�ﺄﻤﻴن وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من
1433/11/11هـ (املوافق 2012/09/15م).
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع ال�شركة بيت الت�أمني لو�ساطة الت�أمني و�إعادة الت�أمني وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1435/01/06هـ
(املوافق 2014/04/01م).
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع ال�شركة توكل لو�ساطة الت�أمني وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا تبد�أ من 1435/04/29هـ (املوافق
2014/03/01م).
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع ال�شركة حلول لو�ساطة الت�أمني الدولية املحدودة وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1435/04/29هـ (املوافق
2014/03/01م).
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع �شركة حماية الأخطار لو�ساطة الت�أمني واعادة الت�أمني وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1435/01/06هـ
(املوافق 2014/04/01م).
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع �شركة دراية ﻟو�ﺴﺎطﺔ اﻟﺘ�ﺄﻤﻴن وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1434/01/18هـ (املوافق 2012/12/01م).
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع �شركة ر�ؤية الو�سيط لو�ساطة الت�أمني وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا تبد�أ من 1434/12/23هـ (املوافق
2013/10/27م).
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع �شركة تغطية اخلليج لو�ساطة الت�أمني و�إعادة الت�أمني وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1434/01/08هـ
(املوافق 2012/11/21م).
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع �شركة دعم لو�ساطة الت�أمني و�إعادة الت�أمني وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1435/05/04هـ (املوافق
2014/03/05م).
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع �شركة دار ميار لو�ساطة الت�أمني وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1435/04/24هـ (املوافق 2014/02/24م).
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع �شركة ر�ؤية امل�ستقبل لو�ساطة الت�أمني و�إعادة الت�أمني .وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1435/07/20هـ
(املوافق 2014/05/19م).
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع �شركة �أركان لو�ساطة الت�أمني وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1435/06/23هـ (املوافق 2014/04/23م)
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع �شركة �إ�سناد لو�ساطة الت�أمني و�إعادة الت�أمني وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1435/01/21هـ (املوافق
2013/11/24م).
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع �شركة االمتياز لو�ساطة الت�أمني وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1435/02/29هـ (املوافق 2014/01/01م).
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع �شركة الثقة لو�ساطة الت�أمني وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1435/01/26هـ (املوافق 2013/10/29م).
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع �شركة اخلدمات التجارية العربية لو�ساطة الت�أمني وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1435/01/28هـ
(املوافق 2013/12/01م).
اتفاقية و�ساطة ت�أمني غري ح�صرية مع �شركة اخلليج لو�ساطة الت�أمني وهذه االتفاقية غري حمددة املدة تبد�أ اعتبارا من 1435/01/14هـ (املوافق 2013/11/17م).

1 111115اتفاقيات وكالة التأمين
و ّقعت ال�شركة اتفاقيتني لوكالة الت�أمني غري ح�صريتني مع �شركتني متخ�ص�صتني بهذا املجال لتمثيل ال�شركة يف ت�سويق وبيع وثائق الت�أمني حل�سابها �أو نيابة عنها �إلى الأفراد
والأعمال التجارية .وي�ستحق وكالء الت�أمني عمولة بح�سب الن�سب املئوية التي ن�صت عليها الالئحة التنظيمية لو�سطاء ووكالء الت�أمني وهي ترتاوح ما بني  %8و  %15بح�سب
فروع/منتجات الت�أمني التي يتم بيعها وحتت�سب العموالت على �أ�سا�سا الأق�ساط فقط وال ت�سدد �أي عمولة عن امل�صاريف .فيما يلي تفا�صيل اتفاقيتي وكالة الت�أمني املربمتان من
قبل ال�شركة:
1.1اتفاقية وكالة ت�أمني غري ح�صرية مع �شركة �إعادة التوا�صل لوكالة الت�أمني .ت�سري هذه االتفاقية ملدة �سنتني ميالديتني ابتدا ًء من 1435/04/01هـ (املوافق
2014/02/01م) وحتى 1437/04/21هـ (املوافق 2016/01/31م) وتجُ دّد تلقائيا بنهاية املدة ملدة مماثلة ما مل يخطر �أحد الطرفني الآخر بعدم رغبته يف
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التجديد قبل انتهاء املدة �أعاله �أو املدة املجددة ب�شهرين على الأقل .تقوم �شركة �إعادة التوا�صل لوكالة الت�أمني يف �سياق تنفيذ العقد با�ستعمال �شعار ال�شركة
وعالمتها التجارية بهدف متثيلها يف ت�سويق وبيع وثائق الت�أمني حل�ساب ال�شركة ونيابة عنها �إلى الأفراد و ال�شركات .وقد حددت ال�شركة وثائق الت�أمني التي �سيتم
ت�سويقها والهدف ال�سنوي لكل منتج:
 ت�سويق وبيع و�إ�صدار و�إلغاء الوثيقة املوحدة للت�أمني الإلزامي على املركبات .يجب �أن يحقق الوكيل قيمة مبيعات للوثيقة املوحدة للت�أمني الإلزامي على
املركبات تبلغ ( )50.000.000خم�سني مليون ريال خالل ال�سنة امليالدية الواحدة.
 بيع وا�صدار و�إلغاء الت�أمني الطبي التعاوين .يجب �أن يحقق الوكيل قيمة مبيعات لوثيقة الت�أمني الطبي التعاوين ( )20.000.000ع�شرين مليون ريال خالل
ال�سنة امليالدية الواحدة.
تلتزم ال�شركة ب�سداد عموالت بقيمة  %8من �إجمايل قيمة االق�ساط املح�صلة للوثائق املباعة على �أن يتم ال�سداد ب�شكل �شهري فور االنتهاء من مطابقة ح�سابات الطرفني.
وحتت�سب العموالت على �أ�سا�س الأق�ساط فقط وال ت�سدد �أي عمولة عن امل�صاريف.
2.2اتفاقية وكالة ت�أمني غري ح�صرية مع �شركة ح�صن الأمن لوكالة الت�أمني التعاوين .ت�سري هذه االتفاقية ملدة �سنتني ميالديتني ابتدا ًء من 1434/11/27هـ (املوافق
2013/10/01م) وحتى 1436/12/17هـ (املوافق 2015/09/30م) وتجُ دّد تلقائيا بنهاية املدة ملدة مماثلة ما مل يخطر �أحد الطرفني الآخر بعدم رغبته يف
التجديد قبل انتهاء املدة �أعاله �أو املدة املجددة ب�شهرين على الأقل .تقوم �شركة ح�صن الأمن لوكالة الت�أمني التعاوين يف �سياق تنفيذ العقد با�ستعمال �شعار ال�شركة
وعالمتها التجارية بهدف متثيلها يف ت�سويق وبيع وثائق الت�أمني حل�ساب ال�شركة ونيابة عنها �إلى الأفراد و ال�شركات .وقد حددت ال�شركة وثائق الت�أمني التي �سيتم
ت�سويقها والهدف ال�سنوي لكل منتج:
 ت�سويق وبيع و�إ�صدار و�إلغاء الوثيقة املوحدة للت�أمني الإلزامي على املركبات .يجب �أن يحقق الوكيل قيمة مبيعات للوثيقة املوحدة للت�أمني الإلزامي على املركبات تبلغ
( )30.000.000ثالثني مليون ريال خالل ال�سنة امليالدية الواحدة.
 بيع وا�صدار و�إلغاء الت�أمني الطبي التعاوين .يجب �أن يحقق الوكيل قيمة مبيعات لوثيقة الت�أمني الطبي التعاوين ( )10.000.000ع�شرة مليون ريال خالل ال�سنة
امليالدية الواحدة.
تلتزم ال�شركة ب�سداد عموالت بقيمة  %8من �إجمايل قيمة االق�ساط املح�صلة للوثائق املباعة على �أن يتم ال�سداد ب�شكل �شهري فور االنتهاء من مطابقة ح�سابات الطرفني.
وحتت�سب العموالت على �أ�سا�س الأق�ساط فقط وال ت�سدد �أي عمولة عن امل�صاريف.
1 111115عقود إعادة التأمين
لقد �أبرمت ال�شركة عدد من عقود �إعادة الت�أمني مع �شركات �إعادة ت�أمني من خالل التعاقد املبا�شر �أو عرب و�سطاء �إعادة ت�أمني ،وذلك للت�أمني على �أن�شطتها .وت�شتمل تلك العقود
على ا�ستثناءات خمتلفة تبع ًا للمنتج الذي يتم �إعادة الت�أمني عليه .وفيما يلي قائمة بعقود �إعادة الت�أمني املربمة من قبل ال�شركة:
 .1عقد �إعادة ت�أمني �أخطار احلرب مع ال�صندوق العربي لتغطية �إعادة ت�أمني على خماطر احلروب و الإ�ضرابات و ال�شغب والأ�ضرار املتفرقة .ت�شمل التغطية �إعادة
الت�أمني على بدن والآت ال�سفينة� ،ضد �أخطار احلرب ،والتي يتم تقييمها يف بولي�صة الت�أمني الأ�سا�سية .كما ت�شمل املدفوعات و�/أو الزيادة يف القيمة و�/أو امل�س�ؤولية
الزائدة و�/أو مالكي الب�ضائع و�/أو م�س�ؤولية مالكي ال�سفن و�/أو م�ست�أجري ال�سفن وحماية وتعوي�ض طاقم ال�سفن .كما ت�شمل التغطية حمولة ال�سفن من �أي مرف�أ
و�/أو �أي مكان يف العامل �إلى �أي مرف�أ و�/أو �أي مكان يف العامل �ضد خماطر احلرب والإ�ضراب وامل�شمولة يف تغطية بوال�ص ال�شركة .ي�سري هذا العقد من تاريخ
1435/04/09هـ (املوافق 2014/07/01م) وهو عقد غري حمددة املدة بني الطرفني �إلى �أن يتم ف�سخه من �أي من الطرفني مبوجب �إخطار خطي قبل ثالثة �أ�شهر
من تاريخ التجديد ال�سنوي.
 .2عقد مع ال�شركة ال�سوي�سرية لإعادة الت�أمني ( ) Swiss Reلإعادة ت�أمني وثائق ال�شحن البحري التي تكتتب بها ال�شركة وحيث تكون وجهة الو�صول و�/أو املغادرة من
اململكة العربية ال�سعودية .وعندما ال تكون وجهة الو�صول و�/أو املغادرة من اململكة العربية ال�سعودية بالتايل تكون التغطية فقط مل�صلحة املكتتبني بالوثائق الذين
تعاقدوا مع ال�شركة 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).
 .3عقد لإعادة الت�أمني مع ال�شركة ال�سوي�سرية لإعادة الت�أمني ( ) Swiss Reوي�شمل �إعادة ت�أمني فائ�ض اخل�سائر الناجت عن ت�أمني املمتلكات .ت�شمل التغطية ()1
خماطر احلريق (مبا فيها الوثائق التي تغطي �ساكني املنازل ومالكيها) )2( ،الأ�ضرار الناجتة عن العوامل والكوارث الطبيعية (ال�صواعق ،العوا�صف ،الفي�ضانات
و�سواها) واالنفجارات واملخاطر ذات العالقة بها ( )3املخاطر واخل�سائر واحلوادث العامة التي تتعر�ض لها املمتلكات ( )4اخل�سائر الناجتة عن انقطاع الأعمال
مبا فيها الأ�ضرار اجل�سدية املبا�شرة والأ�ضرار املادية التي ت�صيب 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).
 .4عقد لإعادة الت�أمني مع ال�شركة ال�سوي�سرية لإعادة الت�أمني ( ) Swiss Reوي�شمل �إعادة ت�أمني فائ�ض اخل�سائر الناجت عن ت�أمني املركبات وامل�سئوليات الأخرى
لإجمايل خ�سائر ال�شركة .ت�شمل التغطية فائ�ض اخل�سائر الناجت عن ( )1ت�أمني املركبات  -الإ�صابة والأ�ضرار اجل�سدية جتاه الغري )2( ،ت�أمني املركبات  -اخل�سائر
والأ�ضرار املادية جتاه الغري )3( ،ت�أمني املركبات  -اخل�سائر والأ�ضرار املادية )4( ،ت�أمني املركبات – الأ�ضرار ال�شخ�صية للم�ؤمن )5( ،ت�أمني املركبات –
امل�سئولية ال�شاملة جتاه الغري )6( ،تعوي�ض العمال )7( ،م�س�ؤوليات �أ�صحاب العمل )7( ،ت�أمني امل�سئولية عن املنتجات .ي�سري هذا العقد ملدة �سنة من تاريخ
1435/04/09هـ (املوافق 2014/07/01م) وينتهي بتاريخ 1436/09/14هـ (املوافق 2015/06/30م).
 .5عقد مع ال�شركة ال�سوي�سرية لإعادة الت�أمني ( )Swiss Reلإعادة الت�أمني ت�أمني فائ�ض اخل�سائر الناجتة عن الت�أمني الهند�سي .ت�شمل التغطية فائ�ض اخل�سائر
الناجت عن ( )1ت�أمني جميع �أخطار املقاولني ( )2ت�أمني جميع �أخطار الرتكيب ( )3ت�أمني �أعطال املعدات ( )4ت�أمني املعدات الإلكرتونية ( )4ت�أمني مباين و�آالت
ومعدات املقاولني ( )5ت�أمني مرجل ووعاء �ضغط ( )6ت�أمني امل�س�ؤولية جتاه الغري الناجتة عن �أخطار املقاولني و �أخطار الرتكيب و خ�سارة يف الأرباح الناجتة عن
�أعطال 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).
 .6عقد �إعادة ت�أمني من خالل و�سيط �شركة �شديد ري لو�ساطة الت�أمني مع �شركة هانوڤر ( )Hannover Retakaful BSCوت�شمل التغطية ت�أمني فائ�ض امل�صاريف
الطبية �أو الت�أمني الطبي .ت�شمل التغطية ت�شمل امل�صاريف الطبية للأفراد واملجموعات (حوادث و�أمرا�ض) وم�صاريف العالج ال�سريري يف امل�ست�شفى ()in
وم�صاريف الفحو�صات املختربية والعيادات اخلارجية ( )outوذلك ا�ستنادا �إلى معايري ومتطلبات جمل�س ال�ضمان ال�صحي 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.
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عقد �إعادة ت�أمني من خالل و�سيط الت�أمني �شركة مار�ش العربية ال�سعودية لو�ساطة الت�أمني و�إعادة الت�أمني للتعاقد مع �شركات �إعادة الت�أمني التالية (� )1شركة
هانوڤر( ( )Hannover Retakaful BSCت�صنيفها � )2( )+Aأي �سي �آر � -أ�سيا ابيتال لإعادة الت�أمني  -البحرين (( )ACRت�صنيفها  )3( )-Aاخلليج لإعادة
الت�أمني (( )Gulf Reت�صنيفها  )4( )-Aترا�ست لإعادة الت�أمني (( )Trust Reت�صنيفها � )5( )-Aسرييو�س (( ) )Siriusت�صنيفها  )-Aوي�شمل هذا العقد
�إعادة ت�أمني لفائ�ض اخل�سائر عن الكوارث .ت�شمل التغطية ت�أمني املمتلكات ال �سيما ( )1خماطر احلريق (مبا فيها الوثائق التي تغطي �ساكني املنازل ومالكيها)
( )2الأ�ضرار الناجتة عن العوامل والكوارث الطبيعية (ال�صواعق ،العوا�صف ،الفي�ضانات و�سواها) ( )3االنفجارات واملخاطر ذات العالقة بها ( )4املخاطر
واخل�سائر واحلوادث العامة التي تتعر�ض لها املمتلكات ( )5اخل�سائر الناجتة عن انقطاع الأعمال مبا فيها الأ�ضرار اجل�سدية املبا�شرة والأ�ضرار املادية التي
ت�صيب املمتلكات .كما ت�شمل الت�أمني الهند�سي ( )1ت�أمني جميع �أخطار املقاولني ( )2ت�أمني جميع �أخطار الرتكيب ( )3ت�أمني �أعطال املعدات ( )4ت�أمني املعدات
الإلكرتونية ( )5ت�أمني مباين و�آالت ومعدات املقاولني ( )6ت�أمني مرجل ووعاء �ضغط ( )7ت�أمني امل�س�ؤولية جتاه الغري الناجتة عن �أخطار املقاولني و �أخطار الرتكيب
و خ�سارة يف الأرباح الناجتة عن �أعطال املعدات� .إ�ضافة �إلى ذلك ت�شمل التغطية �إعادة ت�أمني ال�شحن البحري التي تكتتب بها ال�شركة وحيث تكون وجهة الو�صول
و�/أو املغادرة من اململكة العربية ال�سعودية .وعندما ال تكون وجهة الو�صول و�/أو املغادرة من اململكة العربية ال�سعودية بالتايل تكون التغطية فقط مل�صلحة املكتتبني
بالوثائق الذين تعاقدوا مع ال�شركة 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 �إعادة ت�أمني من خالل و�سيط الت�أمني �شركة مار�ش العربية ال�سعودية لو�ساطة الت�أمني و�إعادة الت�أمني للتعاقد مع �شركات �إعادة الت�أمني التالية (� )1شركة
هانوڤر(( )Hannover Retakaful BSCت�صنيفها � )2( )+Aأي �سي �آر � -أ�سيا ابيتال لإعادة الت�أمني  -البحرين (( )ACRت�صنيفها  )3( )-Aاخلليج لإعادة
الت�أمني (( )Gulf Reت�صنيفها  )4( )-Aترا�ست لإعادة الت�أمني (( )Trust Reت�صنيفها � )5( )-Aسرييو�س (( ) )Siriusت�صنيفها � )6( )-Aسكور (Scor
( )Parisت�صنيفها  )+Aوي�شمل العقد �إعادة ت�أمني لفائ�ض اخل�سائر عن كافة منتجات ال�شركة الت�أمينية .ت�شمل التغطية ت�أمني املمتلكات ( )1خماطر احلريق
(مبا فيها الوثائق التي تغطي �ساكني املنازل ومالكيها) ( )2الأ�ضرار الناجتة عن العوامل والكوارث الطبيعية (ال�صواعق ،العوا�صف ،الفي�ضانات و�سواها) ()3
االنفجارات واملخاطر ذات العالقة بها ( )4املخاطر واخل�سائر واحلوادث العامة التي تتعر�ض لها املمتلكات ( )5اخل�سائر الناجتة عن انقطاع الأعمال مبا فيها
الأ�ضرار اجل�سدية املبا�شرة والأ�ضرار املادية التي ت�صيب املمتلكات .كما ت�شمل التغطية الت�أمني الهند�سي �سيما ( )1ت�أمني جميع �أخطار املقاولني ( )2ت�أمني جميع
�أخطار الرتكيب ( )2ت�أمني �أعطال املعدات ( )3ت�أمني املعدات الإلكرتونية ( )4ت�أمني مباين و�آالت ومعدات املقاولني ( )5ت�أمني مرجل ووعاء �ضغط ( )6ت�أمني
امل�س�ؤولية جتاه الغري الناجتة عن �أخطار املقاولني و �أخطار الرتكيب و خ�سارة يف الأرباح الناجتة عن �أعطال املعدات .وت�شمل التغطية �أي�ض ًا ت�أمني احلوادث ()1
الأموال املحفوظة يف خزنة ( )2نقل الأموال ( )3خيانة الأمانة ،احلوادث ال�شخ�صية (�أفراد وجمموعات والأعمال اخلا�صة بالبنوك) .وت�شمل التغطية �إ�ضافة
�إعادة ت�أمني ال�شحن البحري التي تكتتب بها ال�شركة وحيث تكون وجهة الو�صول و�/أو املغادرة من اململكة العربية ال�سعودية .وعندما ال تكون وجهة الو�صول و�/أو
املغادرة من اململكة العربية ال�سعودية بالتايل تكون التغطية فقط مل�صلحة املكتتبني بالوثائق الذين تعاقدوا مع ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية وت�أمني ال�سفن
واملعدات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي .ي�سري هذا العقد ملدة �سنة من تاريخ 1435/04/09هـ (املوافق 2014/07/01م) وينتهي بتاريخ 1436/09/14هـ
(املوافق 2015/06/30م).

1 111115العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة
وحتى تاريخ 2014/12/31م بلغ جمموع قيمة العقود والتعامالت التي �أبرمتها ال�شركة مع بع�ض �أع�ضاء املجل�س ومع ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني «�أياك» (�شركة �إماراتية)
مبلغا وقدره ( )133.106.965مائة وثالثة وثالثني مليون ومائة و�ستة �آالف وت�سعمائة وخم�سة و�ستني ريال وفق ما يلي:
عقد ت�أمني تكافلي للعائالت مع ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني (�ش.م.ع)
بتاريخ 1434/11/24هـ (املوافق 2013/09/28م) �أبرمت ال�شركة عقد ت�أمني تكافلي للعائالت (ت�أمني على احلياة) مع ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني (�ش.م.ع) (�شركة
�إماراتية) لتغطية موظفيها يف اململكة.
بحيث تبلغ قيمة امل�ساهمة ال�سنوية (� )56.965ستة وخم�سون �ألف وت�سعمائة وخم�سة و�ستون درهم (�أي ما يعادل ( )58.166ثمانية وخم�سون �ألف ومائة و�ستة و�ستون ريال).
ت�شمل التغطية التعوي�ض عن الوفاة الناجتة عن احلوادث والعجز الكلي الدائم الناجت عن احلوادث �أو املر�ض والعجز اجلزئي الدائم الناجت عن احلوادث �أو املر�ض .وت�شمل
التغطية �أي�ض ًا �أي �شخ�ص يعمل لدى حامل الوثيقة ومدرج يف ال�سجالت الأخرية ومل يتعدَ عمره ( )65عام ًا عند االن�ضمام �إلى التغطية الت�أمينية وقد قامت ال�شركة بتغطية
( )169مائة وت�سعة و�ستون موظف ًا.
علم ًا ب�أن النطاق اجلغرايف للتغطية يف هذه الوثيقة ي�شمل كافة �أنحاء العامل .حتت�سب كافة املدد واملهل يف هذ االتفاقية وفقا للتقومي امليالدي وبالتايل تكون مدة �سريان هذه
االتفاقية �سنة ميالدية ومت جتديدها حتى تاريخ 1436/10/15هـ (املوافق 2015/07/31م).
بالإ�ضافة �إلى العقد املذكور �أعاله� ،أبرمت ال�شركة عدد ًا من العقود مع �أطراف ذات عالقة وفق ًا ملا يلي:
 .1م�صاريف عمومية و�إدارية مدفوعة مبا�شرة من ال�شركة �إلى ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني (�أياك) التي متلك  %30يف ر�أ�س املال ،حيث بلغت قيمتها حتى
2014/12/31م مبلغ (� )6.758.000ستة مليون و�سبعمائة وثمانية وخم�سون �ألف ريال.
 .2عقود ت�أمني مع الدكتور� /صالح مالئكة (رئي�س جمل�س الإدارة) والذي ميلك �أي�ض ًا ( )%2يف ر�أ�س املال ،حيث بلغت قيمتها حتى 2014/12/31م ( )91.000واحد
وت�سعون �ألف ريال وقد �سدّد منها مبلغ (� )76.000ستة و�سبعون �ألف ريال والر�صيد املتبقي هو ( )15.000خم�سة ع�شر �ألف ريال.
 .3عقود ت�أمني مع �شركة ت�أجري للتمويل حيث بلغت قيمتها حتى 2014/12/31م ( )125.382.000مائة وخم�سة ع�شرون مليون وثالث مائة واثنان وثمانون ريال
وقد �سدّدت منها مبلغ ( )102.535.000مائة واثنان مليون وخم�سمائة وخم�سة وثالثون الف ريال والر�صيد املتبقي هو ( )22.847.000اثنان وع�شرون مليون
وثمامنائة و�سبعه واربعون الف ريال .علم ًا ب�أن الدكتور� /صالح مالئكة (رئي�س جمل�س الإدارة) ميلك ن�سبة  %9و ا�ستاذ را�شد عبداهلل ال�سويكت (ع�ضو جمل�س
�إدارة) ميلك ن�سبة  %5من ر�أ�سمال �شركة ت�أجري للتمويل.
 .4عقود ت�أمني مع م�ؤ�س�سة التقنية ل�صاحبها الدكتور� /صالح مالئكة (رئي�س جمل�س الإدارة) تبلغ قيمتها حتى 2014/12/31م مبلغا وقدره ( )248.000مائتان
وثمانية و�أربعون �ألف ريال .وقد �سدّدت منها مبلغ ( )242.000مائتان واثنان واربعون �ألف ريال والر�صيد املتبقي هو (� )6.000ستة �آالف ريال.
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عقود ت�أمني مع �شركة ر�صد العاملية حيث بلغت قيمتها حتى 2014/12/31م ( )571.000خم�سمائة و�سبعه ع�شر الف ريال .وقد �سدّدت منها مبلغ ()543.000
خم�سمائة وثالثة و�أربعون �ألف ريال .والر�صيد املتبقي هو ( )28.000ثمانية وع�شرون الف ريال .علم ًا ب�أن الدكتور� /صالح مالئكة (رئي�س جمل�س الإدارة) ميلك
ن�سبة  %100من ر�أ�سمال �شركة ر�صد العاملية.

جدول رقم ( :)1-15عقود الأطراف ذات العالقة
اجمايل العقود

ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني (�أياك)

عقد ت�أمني تكافلي للعائالت

56.965

الر�صيد كما بتاريخ
2015/02/28م
-

طبيعة املعاملة

الطرف ذو العالقة

ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني (�أياك)

م�صروفات عمومية و�إدارية مدفوعة مبا�شرة نيابة عن ال�شركة

6.758.000

6.758.000

الدكتور�/صالح مالئكة (رئي�س جمل�س الإدارة)

عقود ت�أمني

91.000

15.000

�شركة ت�أجري للتمويل

عقود ت�أمني

125.382.000

22.847.000

م�ؤ�س�سة التقنية

عقود ت�أمني

248.000

6.000

�شركة ر�صد العاملية

عقود ت�أمني

571.000

28.000

133.106.965

29.654.000

املجموع

ويتبني من حم�ضر االجتماع اخلام�س للجمعية العامة املنعقد بتاريخ 1435/07/12هـ (املوافق  )2014/05/11ب�أنه مت الت�صويت على تلك العقود من امل�ساهمني بدون م�شاركة
الأع�ضاء ذوي العالقة احلا�ضرين الذين لهم م�صالح يف تلك العقود .وت�ؤكد ال�شركة ب�أنه ال يوجد لأع�ضاء جمل�س الإدارة الآخرين �أو لأي من �أقاربهم �أي م�صلحة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة يف ال�شركة ،ومل يتم توقيع �أي عقود مع �أطراف ذات عالقة �آخرين ،مبا يف ذلك �إ�صدار وثائق ت�أمني لتغطية �أعمالهم وممتلكاتهم .وتفيد ال�شركة ب�أنه �سيتم �إجراء فح�ص
مايل خا�ص بالأعمال والعقود التي يكون فيها لأحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي من �أقاربهم م�صلحة �شخ�صية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة و�سيتم معاجلة ودرا�سة هذه الفقرة يف
تقرير املحا�سب املايل .كما و�أ ّنه مل يتم �إبرام تلك العقود على �أ�س�س تف�ضيلية �إمنا ت�ضمنت نف�س الأحكام وال�شروط املطبقة على عمالء ال�شركة دون �أي متييز.
ويتبني من خالل مراجعة م�ستندات ال�شركة التزامها باملادة ( )47ال�سابعة والأربعني من الالئحة التنظيمية ل�سلوكيات �سوق الت�أمني التي ال جتيز ل�شركة الت�أمني �إ�صدار �أو جتديد
وثيقة تامني لأي من مالكها �أو �أع�ضاء جمل�س ادارتها او كبار مدراءها التنفيذين �أو الأطراف وذوي العالقة بهم اال بعد دفع كامل الق�سط .ويق�صد بالأطراف ذوي ال�صلة �أفراد
العائلة (من الزوجات واالزواج والأطفال والآباء والأمهات والإخوان والأخوات) ،واي من امل�ؤ�س�سات التي ميلك فيها �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أكرث من .%5
وتن�ص املادة ( )49التا�سعة والأربعون بانه ال يجب ا�صدار �أو جتديد �أي وثيقة ت�أمني لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الإدارة التنفيذية �أو الأطراف ذوي العالقة بهم اال بعد دفع
الق�سط امل�ستحق بالكامل واذا تقدم �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو مديريها التنفيذيني باملطالبة بدفع تعوي�ض لوثيقة ت�أمني �صادرة لهم من ال�شركة ،فيجب التعامل مع املطالبة
وفق ًا للإجراءات الواردة يف الالئحة املطبقة على مطالبات العمالء االخرين ودون معاملة تف�ضيلية ،مع ا�شعار املراقب النظامي ب�أي تعوي�ض لأي منهم .وت�ؤكد ال�شركة التزامها
بالالئحة التنفيذية وب�أحكام نظام ال�شركات والئحة حوكمة ال�شركات فيما يتعلق بعقود الأطراف ذات العالقة.
1 111115عقود االستشارات
1 11111115عقد لتقديم خدمات مراقبة الحسابات مع شركة ديلويت أند توش بكر أبو الخير وشركاهم (محاسبون قانونيون)

بتاريخ 1435/12/08هـ (املوافق2014/06/10م ) وقعت ال�شركة مع �شركة ديلويت �أند تو�ش بكر �أبو اخلري و�شركاهم (حما�سبون قانونيون) عقد لتقدمي خدمات مراقبة
احل�سابات ملراجعة و�إ�صدار تقرير عن القوائم املالية لل�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م ولفح�ص و�إ�صدار تقرير عن القوائم املالية الأولية غري املراجعة لل�شركة
للفرتات املنتهية يف 2014/07/30و2014/09/30م و2014/12/31م و2015/03/31م مببلغ وقدره ( )190.000مائة وت�سعون �ألف ريال كبدل اتعاب .حتت�سب كافة املدد
واملهل املن�صو�ص عليها يف هذا العقد وفقا للتقومي امليالدي ،وبالتايل ينتهي العقد لدى انتهاء ديلويت من مراجعة و�إ�صدار تقرير عن القوائم املالية الأولية للفرتة املنتهية يف
2015/03/31م
1 11111115عقد تقديم خدمات اكتوارية مع شركة منارسيجما لالستشارات المالية

بتاريخ 1435/07/20هـ (املوافق 2014/05/19م) �أبرمت ال�شركة مع �شركة منار�سيجما لال�ست�شارات املالية عقد تقدمي خدمات اكتوارية مببلغ قدره (� )410.000أربعمائة
وع�شرة �آالف ريال� .إن مدة العقد هي �سنة ميالدية تنتهي بتاريخ 1436/08/01م (املوافق 2015/05/19م).
وت�ؤكد ال�شركة �أنه يف حال قررت ا�ستبدال االكتواري �أو توظيف م�س�ؤول �إكتواري خا�ص لل�شركة ف�ست�أخذ املوافقة امل�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد وذلك قبل اعتماد تعيني اخلبري
االكتواري اجلديد عمال مبتطلبات م�ؤ�س�سة النقد.
1 11111115عرض تقديم خدمات ادارة المخاطر والتدقيق الداخلي مع شركة مكتب الدار للتدقيق

بتاريخ 1429/11/22هـ (املوافق 2008/11/20م) �أبرمت ال�شركة اتفاقية خدمات تدقيق داخلي و�ضمان املخاطر مع مكتب الدار للتدقيق الذي يقوم مبوجبها بتقدمي خطة
�سنوية تركز على �ضمان املخاطر للتغطيات ونطاق العمل خالل العام ،و توظيف وتدريب مدقق داخلي متمر�س لل�شركة ليعمل حتت اال�شراف اال�ست�شاري للمكتب ،و تقييم بيئة
التحكم الداخلية ،وتطوير برامج جتارب التزام ،وتقييم مدى حل معوقات االلتزام �إن وجدت ،وتقدمي تقارير دورية لإدارة ال�شركة وجلنة التدقيق الداخلي بخ�صو�ص التدقيق
الداخلي ،وتطوير ملف بالأخطاء ال�صغرية التي ميكن �أن ت�ؤثر على ال�شركة .بالإ�ضافة لتقدمي ترخي�ص ا�ستعمال برنامج «كري» ،وذلك مقابل مبلغ (� )600.000ستمائة �ألف
ريال ال ت�شمل قيمة �شراء ن�سخة جديدة من برنامج «كري» وترخي�ص اال�ستخدام ال�سنوي للربنامج ،حيث �أن قيمة الربنامج و قيمة الربع الأول هما ( )285.000مئتان و خم�سة
وثمانون �ألف ريال.
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وهذه االتفاقية ما زالت �سارية املفعول حتى تاريخ 1437/03/20هـ (املوافق 2015/12/31م) ،ومدتها �سنة من تاريخ توقيعها وتتجدد مبا�شرة مامل يخطر �أحد الطرفني الآخر
خطي ًا برغبته بعدم التجديد قبل �شهر من انتهائها  .ويكون لأي من الطريف احلق يف انهاء االتفاقية يف حال قام الطرف الآخر مبخالفة �أحد بنودها .ويف حال عدم الدفع خالل
( )30يوم ًا من ا�ستالم الفاتورة فيعترب هذا خمالف ًا لالتفاقية ومبوجبه ال ت�ستطيع ال�شركة ا�ستخدام ترخي�صها .وتخ�ضع هذه االتفاقية للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية
خمت�صة للنظر ب�أي نزاع بني الطرفني.
ال�سعودية وتكون اجلهات الق�ضائية يف اململكة العربية ال�سعودية
ّ
وت�ؤكد ال�شركة على عدم وجود �أي ت�ضارب م�صالح يف تعيينات كافة امل�ست�شارين الواردة �أ�سمائهم يف ال�صفحة (و) و (ز) من هذه الن�شرة على اعتبار �أن �أي م�صلحة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة للم�ساهمني او �أع�ضاء الإدارة التنفيذية يف تلك ال�شركات اال�ست�شارية يف �شركة �سالمة من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على ا�ستقاللية الر�أي املهني املطلوب تقدميه منهم.
ال�شركة ملتزمة ب�أحكام املادة ( )69التا�سعة وال�ستني واملادة ال�سبعني ( )70من نظام ال�شركات واملادة الثامنة ع�شرة ( )18من الئحة احلوكمة فيما يتعلق ب�إف�صاح �أع�ضاء
جمل�س الإدارة مبا لهم من م�صلحة �شخ�صية يف املعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة وعدم م�شاركتهم بالت�صويت على القرار الذي ي�صدر يف هذا ال�ش�أن.
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1616عقود تقنية المعلومات
�أبرمت ال�شركة عدد ًا من العقود املتعلقة بربامج احلا�سب الآيل وتقنية املعلومات �أهمها:

1 1116اتفاقية الشركة األهلية للكمبيوتر الستخدام برمجيات أوراكل
بتاريخ 1432/11/21هـ (املوافق 2011/10/18م) �أبرمت ال�شركة اتفاقية ترخي�ص رقم ( )5259755با�ستخدام برجميات �شركة �أوراكل العاملية مطورة النظام (للربجميات)
مع ممثل �شركة �أوراكل العاملية يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،ال�شركة الأهلية للكمبيوتر (الأردن) .وقد ح�صل �أخر جتديد لالتفاقية بتاريخ 1436/01/08هـ (املوافق
2014/10/31م) ملدة �سنة واحدة ميالدية تنتهي يف 1437/01/17هـ (املوافق 2015/10/30م) مقابل مبلغ وقدره (� )17.000سبعة ع�شر �ألف ريال .ومبوجب هذه االتفاقية
مت الرتخي�ص ل�شركة �سالمة با�ستخدام منتجات �أوراكل ( )ASFلعدد  80م�ستخدم.

1 1116اتفاقية الشركة األهلية للكمبيوتر صيانة أنظمة أوراكل
بتاريخ 1435/07/03هـ (املوافق 2014/01/08م) �أبرمت ال�شركة اتفاقية �صيانة �أنظمة �أوراكل مع ممثل �شركة �أوراكل العاملية يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،ال�شركة الأهلية
للكمبيوتر (الأردن) ،ومت جتديد هذه االتفاقية حتى تاريخ 1437/01/17هـ (املوافق 2015/10/30م) .وقد بلغت قيمة اتفاقية ال�صيانة مبلغ وقدره (� )4.562أربعة االف
وخم�سمائة واثنان و�ستون ريال .

1 1116اتفاقية إدارة المعلومات والسجالت مع شركة إنفوفورت
بتاريخ 1431/08/14هـ (املوافق 2010/07/25م) �أبرمت ال�شركة اتفاقية �إدارة املعلومات وال�سجالت مع �شركة �إنفوفورت لإدارة وتخزين الوثائق وحفظ املعلومات الرقيمة التي
ت�ضمن ا�ستمرار ّية الأعمال ومرونتها للحلول الإلكرتون ّية ال�شاملة لإدارة املطالبات وبوال�ص الت�أمني .وتقوم ال�شركة بطلب اخلدمة من �شركة �إنفوفورت ومن ّثم يتم حتديد تكلفة
اخلدمة التي يتم �سدادها خالل مدة �أق�صاها ( )30ثالثني يوم من تاريخ كل فاتورة .وتت�ضمن كل فاتورة التكاليف والر�سوم وامل�صاريف املتوجبة على ال�شركة مقابل اخلدمة
املقدمة .وقد بلغت قيمة التعامالت بني ال�شركة و�إنفورت للعام  2013مبلغ ًا وقدره (� )37.933سبعة وثالثون �ألف وت�سعمائة وثالثة وثالثون ريال .كما بلغت قيمة التعامالت بني
الطرفني حتى 2014/11/31م مبلغ ًا وقدره ( )198.064مائة وثمانية وت�سعون �ألف و�أربعة و�ستون ريال.
حتت�سب كافة املدد واملهل يف هذه االتفاقية وفقا للتقومي امليالدي وبالتايل تكون مدة �سريان هذه االتفاقية �سنة ميالدية تنتهي بتاريخ 1432/08/23هـ (املوافق 2011/07/24م)
وتجُ دّد تلقائيا �إلى مدة �أو مدد مماثلة مامل يبدِ �أحد الطرفني رغبته ب�إنهائها مبوجب اخطار خطي قبل (� )60ستني يوم من تاريخ �إيقاف التعامل بني الطرفني .تخ�ضع هذه
خمت�صة للنظر ب�أي نزاع بني الطرفني .وال تزال هذه االتفاقية
االتفاقية للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية وتكون اجلهات الق�ضائية يف اململكة العربية ال�سعودية
ّ
�سارية املفعول.

1 1116اتفاقية ترخيص الشركة الستعمال «نظام أمان إلدارة التأمين» و «نظام ايميج لينك إلدارة
المستندات» من مكتب الهندسة و الكمبيوتر باألردن
بتاريخ 2003/02/10م (املوافق 1423/12/09هـ) �أبرمت ال�شركة مع مكتب الهند�سة و الكمبيوتر بالأردن اتفاقية ترخي�ص با�ستعمال برناجمني حا�سوبيني ،الأول هو «نظام
�أمان لإدارة الت�أمني» والثاين هو «نظام امييج لينك لإدارة امل�ستندات» ،وذلك يف حدود ا�ستخدام الربامج التالية (�أمان اال�سا�سي� ،أمان احل�سابات� ،أمان �إعادة الت�أمني� ،أمان
املركبات� ،أمان البحري� ،أمان �إف جي �أي� ،أمان �إم �آي �إ�س) «منتجات �أمان» التي مت تطويرها بالكامل من قبل املكتب والتي ميلك حقوقها كاملة ،ومبوجب هذه االتفاقية فقد
ا�شرتت ال�شركة ( )3ثالثة تراخي�ص ملنتجات �أمان ي�ستعمل الرتخي�ص الواحد يف ( )10فروع لل�شركة من ( )100م�ستخدم فقط و ( )20ع�شرين ترخي�ص لنظام امييج لينك
لإدارة امل�ستندات ومبلغ العقد االجمايل هو ( )321.400ثالث مائة و واحد وع�شرون �ألف و �أربعمائة دوالر �أمريكي ،ويقدم املكتب �ضمان ًا جماني ًا لـ(� )12إثني ع�شر �شهر ًا
ملنتجاتها املرخ�صة ،وال ت�شمل اال�سعار �أعاله قيمة اخلدمات (الرتكيب  ،الدرا�سة  ،التعديل  ،التدريب ،التجربة  ،التنفيذ  ،و نقل و تكاليف �سفر موظفي املكتب خالل مدة
ُر�سل �إلى ال�شركة .وهذه الرتاخي�ص واحلقوق غري قابلة للنقل �أو التنازل
اخلدمات و �سكنهم و ت�صاريح دخولهم لل�سعودية) على �أن يبد�أ التنفيذ بعد �شهر من �سداد �أول فاتورة ت َ
لأي طرف ثالث ،بحيث تبلغ قيمة الدفعة الأولى ( )160.700مائة و �ستون �ألف ًا و �سبعمائة دوالر �أمريكي متثل  %50من قيمة االتفاقية بعد �أ�سبوع من توقيع العقد)80.350( ،
ثمانون �ألف ًا و ثالثمائة و خم�سون دوالر ًا �أمريكي ًا متثل  %25من االتفاقية تدفع على ثالث دفعات عند ت�سليم كل موقع الكرتوين خا�ص بنظام «امييج لينك�س» ،ومبلغ ()80.350
ثمانون �ألف ًا و ثالثمائة وخم�سون دوالر ًا �أمريكي ًا متثل  %25من االتفاقية تدفع على ثالث دفعات عند ت�سليم كل موقع الكرتوين خا�ص بنظامي «�أمان و امييج لينك» .و تكون مدة
�سريان هذه االتفاقية من تاريخ اكتمال توقيعها و ا�ستالم �أول دفعة وتنتهي باكتمال مدة ال�ضمان� .أي نزاع ين�ش�أ من العقد يلج�أ فيه �إلى نظام اململكة املتحدة و تكون املحاكم
الأردنية �صاحبة االخت�صا�ص الغري ح�صري يف نظر النزاع .وما زال هذا العقد �ساري املفعول بني الطرفني.
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1717عقود تسوية المطالبات التأمينية
1 1117عقد تسوية مطالبات تأمينية مع شركة غلوب مد السعودية
بتاريخ 1428/03/14هـ (املوافق2007/04/01م ) �أبرمت ال�شركة عقد ت�سوية مطالبات ت�أمينية مع �شركة غلوب مد ال�سعودية مدة هذا العقد ثالث �سنوات تبد�أ من تاريخ
1428/03/14هـ (املوافق2007/04/01م ) و ُيجدَّد ملدة �أو مدد مماثلة مبوجب �إخطار خطي قبل ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل من تاريخ انتهاء العقد .وال يزال هذه العقد �ساري
املفعول.
تقوم �شركة غلوب مد ال�سعودية من خالل هذا العقد ب�إ�صدار بطاقات الت�أمني الطبي للم�ستفيدين وتوفري �شبكة من مقدمي اخلدمات ال�صحية واال�ست�شفائية �إلى ال�شركة
وحتديد خدماتها وت�صنيفها مبا يتوافق مع متطلبات ال�شركة �إ�ضاف ًة �إلى �إ�صدار املوافقات �أو رف�ض املطالبات الت�أمينية للعمالء وا�ستالم الفواتري والت�أكد من �أنها تتطابق مع
تعرفة ال�شركة وبحدود التغطية املتفق عليها مع كل عميل .تلتزم �أي�ضا �شركة غلوب مد ال�سعودية ب�إعطاء ال�شركة احلق يف ا�ستعمال بع�ض �شبكات �أنظمة تقنية املعلومات وبرامج
املعلوماتية اخلا�صة بها .وتقدّم خدمات تدريب ملوظفي ال�شركة بالإ�ضافة �إلى خدمات الدعم الفني يف جمال تقنية املعلومات وذلك خالل �ساعات العمل بهدف معاجلة �أي خلل
يف الأنظمة املعلوماتية املتعلقة بخدمة الت�أمني التي ت�ؤمنها غلوب مد ال�سعودية لل�شركة.
ت�ستحق غلوب مد ال�سعودية الأتعاب االدارية التالية:
 بالن�سبة لربامج الت�أمني ال�سارية املفعول باململكة العربية ال�سعودية:
  %8من قيمة الق�سط ال�صايف ( )Net Risk Premiumلكل من ينت�سب �إلى جمموعة م�ؤمنة معينة.
  %10من قيمة الق�سط ال�صايف ال�سنوي لكل م�ؤمن من بني الأفراد والعائالت ومالحق التقدميات الإ�ضافية.
 بالن�سبة لربامج الت�أمني ال�سارية املفعول خارج اململكة العربية ال�سعودية :ميكن للطرفني عند احلاجة االتفاق حول متطلبات غلوب مد ال�سعودية ب�إدارة املطالبات
املتعلقة بهذه الربامج وحتديد �شروطها واالتعاب االدارية املتعلقة بها.
ت�ستفيد ال�شركة من بع�ض احل�سومات ترتاوح ما بني  %5و  %25بح�سب قيمة امل�ستحقات التي يجب �أن ل�شركة غلوب مد ال�سعودية.
ت�صدر غلوب مد ال�سعودية جداول �شهرية بقيمة امل�ستحقات املتوجبة على ال�شركة التي تقوم ب�سدادها مهلة �أق�صاها �أ�سبوعني من تاريخ تبلغها لهذه اجلداول.
ُيف�سر هذا العقد وفق ًا للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية و�أي نزاع بني الطرفني يتم ت�سويته عن طريق التحكيم.
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1818عقود مع مقدمي الخدمات
�أبرمت ال�شركة اتفاقيات مع عدد من مقدمي اخلدمات ومن �أهم تلك العقود ما يلي:

1 1118اتفاقية تنفيذ خدمات استالم وثائق مع البريد الممتاز
بتاريخ 1435/12/29هـ (املوافق 2013/11/03م) �أبرمت ال�شركة اتفاقية خدمات ا�ستالم وثائق مع م�ؤ�س�سة الربيد ال�سعودي والتي مبقت�ضاها تقوم م�ؤ�س�سة الربيد ال�سعودي
با�ستالم الوثائق وامل�ستندات اخلا�صة مبطالبات حوادث ال�سيارات املقدمة من �أ�صحاب املطالبات والت�أكد من اكتمالها ومطابقتها مع الأ�صول وفق ًا للقوائم املحددة من قبل
ال�شركة .ت�شمل هذه اخلدمة كافة املكاتب واملدن والقرى املحددة من ال�شركة .تقوم امل�ؤ�س�سة با�ستالم الوثائق من العمالء وت�سليمها لل�شركة مقابل مبلغ ( )25خم�سة وع�شرون
ريال لكل ار�سالية وتقوم م�ؤ�س�سة الربيد ال�سعودي با�ستالم املبالغ من قبل مقدم امل�ستندات والوثائق .حتت�سب كافة املدد واملهل يف هذ االتفاقية وفقا للتقومي امليالدي وبالتايل
تكون مدة �سريان هذه االتفاقية ثالث �سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ 1438/02/02هـ (املوافق 2016/11/02م) وتجُ دّد تلقائيا �إلى مدة �أو مدد مماثلة مامل يبدِ �أحد الطرفني
رغبته ب�إنهائها مبوجب اخطار خطي قبل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيقاف التعامل بني الطرفني .تخ�ضع هذه االتفاقية للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية �س ّيما
نظام الربيد ولوائحه التنفيذية ومبا ال يتعار�ض مع نظام مراقبة الت�أمني والئحته التنفيذية.

1 1118اتفاقية الدعم الشاملة مع صندوق تنمية الموارد البشرية
بتاريخ 1434/11/24هـ (املوافق 2013/09/30م) �أبرمت ال�شركة اتفاقية الدعم ال�شاملة مع �صندوق تنمية املوارد الب�شرية مت مبوجبها ا�ستفادة ال�شركة من برامج الدعم
املعلن عنها من قبل ال�صندوق واملدرجة يف نظام التدريب والتوظيف الآيل اخلا�ضعة لأحكام هذه االتفاقية .ويقوم ال�صندوق بتقدمي الدعم املايل مقابل ت�سكني امل�ستفيدين
على برامج الدعم املعتمدة يف هذه االتفاقية وخطاب التعميد وامل�سجلني يف النظام الإلكرتوين كما و�إ�صدار خطابات التعميد بعد الت�أكد من ا�ستكمال ال�شروط املطلوبة وفق ًا ملا
تقوم ال�شركة بت�سجيله من بيانات على النظام الإلكرتوين املخ�ص�ص ال�ستقبال الطلبات .وتقوم ال�شركة باملقابل بتوقيع عقود عمل مع امل�ستفيدين من الدعم وفق �صيغة عقد
العمل املعتمدة من ال�صندوق واملتاحة على النظام االلكرتوين كما تتعهد بعدم تخفي�ض راتب امل�ستفيد ومزاياه �أو �إنهاء خدماته بعد انتهاء مدة دعم ال�صندوق �إال وفق ًا لأحكام
نظام العمل .كما ت�صرف ال�شركة راتب امل�ستفيد كام ًال يف نهاية كل �شهر على �أال يقل عن ما هو حمدد يف خطاب التعميد وبعد ح�سم االقتطاعات النظامية منه ومن ثم تقدمي
م�ستندات �صرف الدعم �إلى ال�صندوق لل�سداد .وعلى ال�شركة �أن تقدم ما يثبت ا�ستالم امل�ستفيد لراتبه ال�شهري من خالل التحويل حل�ساب املوظف البنكي ،وت�سجيل امل�ستفيد
يف نظام الت�أمينات االجتماعية.
يتم �صرف مبلغ الدعم لل�شركة من ال�صندوق وفق التقومي امليالدي ومقابل توظيف امل�ستفيدين امل�سجلني يف النظام االلكرتوين وفق �آليات وبرامج الدعم املعتمدة لدى ال�صندوق.
ويبد�أ احت�ساب مبالغ الدعم ح�سب املعايري وال�شروط املعتمدة من ال�صندوق من تاريخ مبا�شرة امل�ستفيد للوظيفة .حتت�سب كافة املدد واملهل يف هذ االتفاقية وفقا للتقومي امليالدي
وبالتايل تكون مدة �سريان هذه االتفاقية اثنا ع�شر �شهر ًا ميالدي ًا ،تتجدد ملدة �أو مدد مماثلة على �أن تقوم ال�شركة بتحديث بياناتها �سنوي ًا على النظام الآيل اخلا�ص بال�صندوق
 ،ETSواعتماد �إقرار املوافقة على جتديد االتفاقية قبل انتهاء مدتها بثالثني يوم .وال تزال هذه االتفاقية �سارية املفعول.

1 1118اتفاقية خدمات نظافة مع شركة إنيشيال العربية السعودية المحدودة
بتاريخ 1434/08/16هـ (املوافق 2013/06/25م) �أبرمت ال�شركة اتفاقية خدمات نظافة مع �شركة �إني�شيال العربية ال�سعودية املحدودة التي تقدم مبوجبها بتوفري عامل �ضيافة
ونظافة يعمل لدى ال�شركة ملدة ( )9ت�سعة �ساعات يومي ًا (� )6ستة �أيام بالأ�سبوع وذلك مقابل مبلغ ( )3950ثالثة �آالف وت�سعمائة وخم�سون ريال �شهري ًا و�أي �ساعة �إ�ضافية
ُر�سل �إلى ال�شركة .تنتهي االتفاقية
حتت�سب على �أ�سا�س �أجر �ساعة ون�صف .وتقوم ال�شركة ب�سداد املبالغ امل�ستحقة مبدّة �أق�صاها ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ كل فاتورة ت َ
بتاريخ 1436/11/17هـ (املوافق 2015/08/31م ) على �أن يتم �إعادة النظر بقيمتها .تخ�ضع هذه االتفاقية للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية وتكون اجلهات
خمت�صة للنظر ب�أي نزاع بني الطرفني.
الق�ضائية يف اململكة العربية ال�سعودية
ّ

1 1118اتفاقية خدمات تدريب مع شركة الخليج للتدريب والتعليم
بتاريخ ( 1435/12/06املوافق 2014/09/30م) �أبرمت ال�شركة اتفاقية خدمات تدريب تتمثل بتقدمي دورات حت�ضريية ملوظفي ال�شركة الذين �سيخ�ضعون المتحان ال�شهادة
العامة يف �أ�سا�سيات الت�أمني ( .)IFCEيتم تقدمي هذه الدورات بد ًء من نوڤمرب 2014م �إلى فرباير 2015م .يتم تق�سيم املوظفني �إلى جمموعات ت�ضم ( )18ثمانية ع�شر �شخ�ص ًا.
تبلغ تكلفة تدريب كل موظف (� )4000أربعة �آالف ريال ويف حال تخطى العدد ( )50موظف ت�ستفيد ال�شركة من ( )%50خم�سني باملائة تخفي�ض على الر�صيد امل�ستحق� .إن
ال�شركة قد �سجلت ( )92موظف ًا حل�ضور الدورات التدريبية وبالتايل يكون املبلغ امل�ستحق ( )184.000مائة و�أربعون وثمانون ريال بعد اال�ستفادة من التخفي�ض .تخ�ضع هذه
االتفاقية للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.

1 1118اتفاقية تقديم خدمات فنية مع شركة نجم لخدمات التأمين
بتاريخ 1435/02/29هـ (املوافق 2014/01/01م) �أبرمت ال�شركة اتفاقية خدمات فنية مع �شركة جنم خلدمات الت�أمني التي تقوم بتقدمي اخلدمات التالية:
 خدمة حتديد :تقوم �شركة جنم من خاللها مبعاينة وحتديد امل�س�ؤولية الواقعة على املركبات واملمتلكات اخلا�صة والعامة املت�ضررة جراء احلوادث والتي يكون �أحد
�أطرافها عمي ًال لل�شركة .وت�ستحق �شركة جنم �أتعاب ًا وقدرها ( )280مائتان وثمانون ريال عن كل تقرير/حادث يتم ا�صداره.
 خدمة تقدير :تقوم �شركة جنم من خاللها بتنظيم و�إدارة عمليات تقدير وتثمني الأ�ضرار الواقعة على املركبات واملمتلكات اخلا�صة والعامة املت�ضررة جراء
احلوادث والتي يكون �أحد �أطرافها عمي ًال لل�شركة .وت�ستحق �شركة جنم �أتعاب ًا وقدرها ( )150مائة وخم�سون ريال عن كل تقدير يتم ا�صداره.
 خدمة جنم نت :تقوم �شركة جنم من خاللها بنقل بيانات وثائق الت�أمني للمركبات ال�صادرة عن ال�شركة لأنظمة املرور من خالل ربط �أنظمة ال�شركة مع �أنظمة
�شركة جنم وتنح�صر اخلدمات املقدمة بهذا اخل�صو�ص بنوعني )1( :خدمات رئي�سية وتندرج حتتها خدمة نقل بيانات وثائق الت�أمني لقواعد بيانات املرور وخدمة
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حذف وثائق الت�أمني من قواعد بيانات املرور وخدمة نقل تقارير احلوادث لقواعد بيانات املرور و ( )2خدمات م�ساندة وتندرج حتتها اال�ستعالم عن معلومات
مركبة واال�ستعالم عن معلومات مركبة جديدة واال�ستعالم عن معلومات رخ�صة قيادة واال�ستعالم عن معلومات املخالفات املرورية واال�ستعالم عن وثائق ت�أمني
مركبة واال�ستعالم عن عدد حوادث املركبة �أو قائد املركبة .وت�ستحق �شركة جنم �أتعاب ًا ترتاوح ما بني ( )1.5ريال ون�صف و (� )4أربعة رياالت بح�سب كل خدمة.
تكون مدة �سريان هذه االتفاقية �سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ 1435/02/29هـ (املوافق 2014/01/01م) وتنتهي بتاريخ 1436/03/10هـ (املوافق 2014/12/21م) وجتدد
باتفاق الطرفني اخلطي( .ن�شري �إلى قرب انتهاء هذه االتفاقية)

1 1118اتفاقية تقديم خدمات الكترونية مع شركة نجم لخدمات التأمين
بتاريخ 2011/07/12م (املوافق 1432/08/11هـ) �أبرمت ال�شركة اتفاقية خدمات الكرتونية مع �شركة جنم خلدمات الت�أمني التي تقوم مبوجبها بتوفري خدمات نقل بيانات
وثائق الت�أمني لأنظمة املرور حيث تنقل ال�شركة وثائق ت�أمني املركبات من خالل جنم �إلى �أنظمة املرور وذلك مقابل مبلغ ( )3ثالثة رياالت على كل وثيقة ت�سجل عن طريق النظام
و ( )100.000مائة �ألف ريال ر�سم ا�شرتاك ن�صفها غري قابل لال�سرتجاع و الن�صف الآخر ميكن لل�شركة �أن ت�ستفيد منه مقابل خدمات لل�سنة الأولى .وتقوم ال�شركة بدفعها
خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من ا�ستالم الفاتورة التي ت�صدرها جنم بهذا ال�ش�أن .و �أما قيمة اخلدمات ف ُت�صدَ ر فواتريها ب�شكل �شهري و ت�ستحق الدفع خالل ثالثني يوما من
ا�ستالمها ،حيث تلتزم ال�شركة بدفع قيمة اخلدمات املكتملة فقط .تكون مدة �سريان هذه االتفاقية �سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ ت�شغيل �أول خدمة و تنتهي بتاريخ 2011/12/31م
تتجدد تلقائيا ملدة �سنة مامل يخطر �أحد الطرفني الآخر كتابي ًا برغبته يف عدم التجديد قبل ( )30ثالثني يوم ًا من انتهاء مدة االتفاقية .وما زالت هذه االتفاقية �سارية املفعول.
خمت�صة للنظر ب�أي نزاع بني الطرفني.
تخ�ضع هذه االتفاقية للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية وتكون اجلهات الق�ضائية يف الريا�ض
ّ
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1919اتفاقية بيع ونقل المحفظة التأمينية للشركة اإلسالمية العربية للتأمين «إياك»
(شركة مساهمة مقفلة بحرينية) إلى الشركة
ا�ستحوذت �سالمة على املحفظة الت�أمينية لل�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني «�إياك» (�شركة م�ساهمة مقفلة بحرينية) .وقد مت ابرام اتفاقية بني �سالمة وال�شركة الإ�سالمية
العربية للت�أمني «�إياك» بتاريخ 2010/10/16م لغر�ض �إمتام عملية ا�ستحواذ املحفظة الت�أمينية وا�ستكمال الإجراءات النظامية لذلك .وكانت ال�شركة قد ح�صلت على موافقة
نهائية على تقييم قيمة املحفظة من م�ؤ�س�سة النقد مبوجب خطاب م�ؤ�س�سة النقد رقم ( )876/IS/24602وتاريخ 1431/05/12هـ (املوافق 2010/04/29م) .ون�صت
االتفاقية بالتزام الأطراف بخطاب م�ؤ�س�سة النقد رقم ( )453/ISوتاريخ 2010/02/27م املتعلق مبتطلبات نقل املحفظة الت�أمينية على �أن يتم ال�شراء ب�أثر رجعي ابتداء من
2009/09/30م .وقدرت قيمة ال�شهرة مببلغ (� )7.140.000سبعة مليون ومائة و�أربعون �ألف ريال بتاريخ 2008/12/31م على �أن يتم دفع هذا املبلغ من قبل �شركة �سالمة على
دفعات م�ؤجلة/دورية الحقة بعد احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد ،ودون �أي دفعة م�سبقة .من جهة �أخرى ،على ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني «�إياك» دفع قيمة �صايف
الأ�صول ( )2.310.421مليونني وثالثمائة وع�شرة �أالف و�أربعمائة وواحد وع�شرون ريال بالإ�ضافة �إلى الأرباح عن الفرتة املمتدة من 2009/01/01م �إلى 2009/09/30م وهي
بقيمة ( )235.333مائتني وخم�سة وثالثني �ألف وثالثمائة وثالثة وثالثون ريال وذلك خالل ( )30ثالثني يوم من تاريخ تنفيذ االتفاقية.
وبتاريخ 1431/07/17هـ (املوافق 2010/06/29م) وافقت اجلمعية العامة العادية (الثانية) على �شراء حمفظة ال�شركة الإ�سالمية العربية للتـ�أمني (�إياك) ل�صالح �شركة
�سالمة بالقيمة املعتمدة ووفق ًا للآلية املحددة من قبل م�ؤ�س�سة النقد وتفوي�ض جمل�س الإدارة �أو من يراه بالتوقيع على اتفاقية ال�شراء وباتخاذ كافة الإجراءات النظامية الالزمة
لإمتام نقل املحفظة.

1 1119المنازعات والدعاوى القضائية
با�ستثناء الدعاوى املو�ضحة �أدناه ي�ؤكد جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أن ال�شركة لي�ست طرفا يف �أي دعوى ق�ضائية �أو مطالبة �أو حتكيم �أو �إجراءات �إدارية جمتمعة �أو منفردة قائمة
�أو من املحتمل �إقامتها ،من �ش�أنها �أن ت�ؤثر جوهريا على �أعمال ال�شركة �أو و�ضعها املايل .وقد مت تق�سيم الدعاوى بح�سب مو�ضوعها واملرحلة التي و�صلت �إليها وقت �إعداد هذا
التقرير ،وفق ًا ملا يلي:
أو ًلا :الدعاوى المرفوعة ضد الشركة وتتعلق بمطالبة الشركة بتعويضات عن تلفيات السيارات و تنقسم إلى أربعة أقسام.

جدول رقم (:)2-15التعوي�ضات عن تلفيات و �أ�ضرار ال�سيارات الناجتة عن حوادث �سري و�صدر فيها قرار ابتدائي �ضد ال�شركة قابل لال�ستئناف
تاريخ احلدث

م

املدعي

1

معيذر حمفوظ املعيذر

1434/1/3هـ
املوافق  2012/11/17م

املبلغ
(ريال)
89.290

اجلهة الق�ضائية

الو�ضع احلايل للق�ضية

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية جلنة
الريا�ض

قرار ابتدائي
يوجد الئحة ا�ستئناف من �شركة �سالمة
بتاريخ 1434/02/09هـ
املوافق 2012/12/22م

2

عبداهلل م�سفر ال�سبيعي

1434/1/4هـ
املوافق  2012/11/18م

14.060

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية جلنة
الريا�ض

قرار ابتدائي
يوجد الئحة ا�ستئناف من �شركة �سالمة
بتاريخ 1434/02/09هـ
املوافق2012/12/22م

3

عجب حمود احلربي

1434/2/9هـ
املوافق  2012/12/23م

43.135

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية جلنة
الريا�ض

قرار ابتدائي
يوجد الئحة ا�ستئناف من �شركة �سالمة
بتاريخ 1434/03/29هـ
املوافق 2013/02/09م

4

حمد بن خريان احلربي

1434/1/4هـ
املوافق  2012/11/18م

18.968

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية جلنة
الريا�ض

قرار ابتدائي
يوجد الئحة ا�ستئناف من �شركة �سالمة
بتاريخ 1434/02/09هـ
املوافق 2012/12/22م

5

م�ؤ�س�سة طويق لت�أجري
ال�سيارات

1434/2/12هـ
املوافق  2012/12/26م

18.310

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية جلنة
الريا�ض

قرار ابتدائي
يوجد الئحة ا�ستئناف من �شركة �سالمة
بتاريخ 1434/03/29هـ
املوافق 2013/02/09م

6

حممد �صالح احلويل

1434/8/28هـ
املوافق  2013/7/7م

22.739

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية جلنة
الدمام

قرار ابتدائي
يوجد الئحة ا�ستئناف من �شركة �سالمة
بتاريخ 1434/09/20هـ
املوافق 2013/07/29م
ومل يظهر ما يفيد تقييده لدى الأمانة
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م

املدعي

تاريخ احلدث

املبلغ
(ريال)
20.456

اجلهة الق�ضائية

الو�ضع احلايل للق�ضية

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية جلنة
الريا�ض

قرار ابتدائي
يوجد الئحة ا�ستئناف من �شركة �سالمة
بتاريخ 1434/03/29هـ
املوافق 2013/02/09م

7

ال�سيد عطيه البنداري
عرفة

1434/2/2هـ
املوافق  2012/12/16م

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية جلنة جدة

قرار ابتدائي
يوجد الئحة ا�ستئناف من �شركة �سالمة
بتاريخ 1434/01/03هـ
املوافق 2012/11/17م
ومل يظهر ما يفيد تقييده لدى الأمانة

8

عبد العزيز مربوك
�سليم اللهيبي

1433/05/10هـ
املوافق  2012/4/2م

16.742

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ومت تقدمي
ا�ستئناف يف تاريخ 1434/02/09هـ
املوافق 2012/12/23م
ورقم الدعوى  331416والزالت قيد النظر

9

�إبراهيم حمود �سعد
الق�صري

1433/07/08هـ
املوافق  2012/5/29م

90.650

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية جلنة
الريا�ض

10

حممد عبد الرحمن بن
خمي�س الدهم�شي

1434/05/07هـ
املوافق  2013/3/19م

38.964.75

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية جلنة
الدمام

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ومت تقدمي
ا�ستئناف يف تاريخ 1435/06/2هـ
املوافق  2013/4/3م
ورقم اال�ستئناف 3350154
والزالت قيد النظر

11

�أ�شرف �سيف غالب
اليماين

1433/06/12هـ
املوافق 2012/5/4م

20.000

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية جلنة جدة

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ويوجد
الئحة ا�ستئناف لكن مل يظهر تقييد
اال�ستئناف

12

�أ�سعد خلف دخيل
ال�سعيد

1434/07/27هـ
املوافق 2013/6/6م

90.000

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية جلنة
الريا�ض

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ويوجد
الئحة ا�ستئناف لكن مل يظهر تقييد
اال�ستئناف

13

ح�سني �أحمد قا�سم
�شماخي

1433/09/22هـ
املوافق 2012/8/10م

58.000

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية جلنة
الريا�ض

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ويوجد
الئحة ا�ستئناف لكن مل يظهر تقييد
اال�ستئناف

14

يحيى عبد اهلل ح�سن
�آل �سامل

1434/12/23هـ
املوافق 2013/10/28م

95.000

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية جلنة جدة

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ومت تقدمي
ا�ستئناف يف تاريخ 1435/09/23هـ ورقم
2350230
والزالت قيد النظر

15

فهد عتيق حممد بن
طليان

1434/04/09هـ املوافق
2013/02/19م

7.987

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية جلنة
الريا�ض

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف

16

بدر �إبراهيم �سليمان
املحيميد

1434/05/05هـ

18.760

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية جلنة
الريا�ض

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ومت تقدمي
ا�ستئناف يف تاريخ 1434/09/25هـ
والزالت قيد النظر

17

رافع عبود حمد العقيدي

1434/11/08هـ املوافق
2013/09/12م

133.750

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية جلنة
الريا�ض

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ومت تقدمي
ا�ستئناف يف تاريخ 1434/12/24هـ
والزالت قيد النظر

18

عبد اهلل عبد اللطيف
العتيبي

1435/03/04هـ املوافق
2014/01/05م

241.780

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية جلنة يف
الريا�ض

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ومت تقدمي
ا�ستئناف يف تاريخ 1435/04/20هـ
والزالت قيد النظر
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ثاني ًا :التعويضات عن قيمة تلفيات وأضرار السيارات الناتجة عن حوادث سير ولم يصدر فيها قرار حتى اآلن

جدول رقم (:)3-15التعوي�ضات عن قيمة تلفيات و�أ�ضرار ال�سيارات الناجتة عن حوادث �سري ومل ي�صدر فيها قرار حتى الآن
املبلغ

اجلهة الق�ضائية

الو�ضع احلايل للق�ضية

املدعي

م

تاريخ احلادث

1

جواهر �سعيد كردي

1435/1/24هـ
املوافق  2013/11/28م

تطالب ببدل �سيارة
عن ال�سيارة التالفة

الأمانة العامة للجان الف�صل يف
املنازعات واملخالفات الت�أمينية

مازالت اجلل�سات م�ستمرة يف اللجنة �أمام
جلنة الف�صل باملنازعات الت�أمينية جلنة
الريا�ض

2

�أحمد عمر زرير

1436/1/10هـ
املوافق  2014/11/3م

113.134

الأمانة العامة للجان الف�صل يف
املنازعات واملخالفات الت�أمينية

مازالت اجلل�سات م�ستمرة يف اللجنة �أمام
جلنة الف�صل باملنازعات الت�أمينية

3

�أحمد حممد �أحمديني

1436/1/5هـ
املوافق  2014/10/29م

60.320

الأمانة العامة للجان الف�صل يف
املنازعات واملخالفات الت�أمينية

مازالت اجلل�سات م�ستمرة يف اللجنة �أمام
جلنة الف�صل باملنازعات الت�أمينية

5

�شركة انوار الطريق

1436/1/20هـ
املوافق  2014/11/13م

2.536

الأمانة العامة للجان الف�صل يف
املنازعات واملخالفات الت�أمينية

مازالت اجلل�سات م�ستمرة يف اللجنة �أمام
جلنة الف�صل باملنازعات الت�أمينية

6

ب�سام نا�صر الأن�صاري

1436/1/24هـ
املوافق  2014/11/17م

50.000

الأمانة العامة للجان الف�صل يف
املنازعات واملخالفات الت�أمينية

مازالت اجلل�سات م�ستمرة يف اللجنة �أمام
جلنة الف�صل باملنازعات الت�أمينية

7

دحيم �سعيد ال�شهراين

1436/1/25هـ
املوافق  2014/11/18م

10.477

الأمانة العامة للجان الف�صل يف
املنازعات واملخالفات الت�أمينية

مازالت اجلل�سات م�ستمرة يف اللجنة �أمام
جلنة الف�صل باملنازعات الت�أمينية جلنة
الريا�ض

8

ابراهيم �سليمان الفهيد

1436/2/4هـ
املوافق  2014/11/27م

16.290

الأمانة العامة للجان الف�صل يف
املنازعات واملخالفات الت�أمينية

مازالت اجلل�سات م�ستمرة يف اللجنة
�أمام جلنة الف�صل باملنازعات الت�أمينية
جلنة الدمام

9

هجاد علي الغامدي

1436/2/4هـ
املوافق  2014/11/27م

70.000

الأمانة العامة للجان الف�صل يف
املنازعات واملخالفات الت�أمينية

مازالت اجلل�سات م�ستمرة يف اللجنة �أمام
جلنة الف�صل باملنازعات الت�أمينية

ثالث ًا :التعوي�ضات عن قيمة لل�سيارات و الناجتة عن �سرقة ومل ي�صدر فيها قرار حتى الآن

جدول رقم (:)4-15التعوي�ضات عن قيمة لل�سيارات و الناجتة عن �سرقة ومل ي�صدر فيها قرار حتى الآن
م

املدعي

تاريخ احلدث

1

خالد ب�شري العنزي

1436/1/8هـ
املوافق  2014/11/1م

املبلغ

اجلهة الق�ضائية

42.572

الأمانة العامة للجان الف�صل يف
املنازعات واملخالفات الت�أمينية

الو�ضع احلايل للق�ضية
الزالت منظورة

رابع ًا :الدعاوى المرفوعة ضد الشركة وتتعلق بمطالبة الشركة بقيمة تكاليف التأمين الطبي وتنقسم إلى قسمين

جدول رقم (:)5-15الدعاوى املرفوعة �ضد ال�شركة وتتعلق مبطالبة ال�شركة بتعوي�ض عن �إ�صابة ج�سدية �إثر حادث �سري
م

املدعي

تاريخ احلدث

املبلغ

اجلهة الق�ضائية

الو�ضع احلايل للق�ضية

1

حممد بن م�شرف بن هزاع
العمري

1429/11/17هـ
املوافق  2008/11/16م

965.500

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية جلنة
الريا�ض

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ومت تقدمي
ا�ستئناف يف تاريخ 1434/02/09هـ
املوافق  2012/12/23م
ورقم الدعوى 331430
والزالت منظورة

2

مالك مكي حممد ال�صادق

1432/05/01هـ
املوافق  2011/4/5م

188.500

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية جلنة
الدمام

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ومت تقدمي
ا�ستئناف يف تاريخ 1435/04/15هـ
املوافق  2014/2/16م
ورقم اال�ستئناف 3350037
والزالت منظورة
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خامس ًا :الدعاوى المرفوعة ضد الشركة وتتعلق بمطالبة الشركة بتعويض عن وفاة إثر حادث سير

جدول رقم (:)6-15التعوي�ضات عن وفاة �إثر حادث �سري و�صدر فيها قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف �أو �صدر فيها قرار ا�ستئنايف
م

املدعي

تاريخ احلدث

املبلغ

الو�ضع احلايل للق�ضية

اجلهة الق�ضائية

1

ورثة ماجد ح�سن حممد
العنزي

1433/01/01هـ
املوافق  2011/11/27م

330.000

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية جلنة
الريا�ض

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ومت تقدمي
ا�ستئناف يف تاريخ 1434/03/29هـ
املوافق
 2013/2/10م
ورقم الدعوى 340170
والزالت منظورة

2

ورثة �سامل حممد ل�شول
اجلابر املري

1435/07/08هـ
املوافق  2014/5/8م

100.000

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية جلنة
الدمام

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ويوجد الئحة
ا�ستئناف رقم  336003وتاريخ 1436/02/04هـ
والزالت منظورة

ورثة �إبراهيم حمد اليامي

1433/01/03هـ املوافق
2011/11/28م

600.000

اللجنة اال�ستئنافية لف�صل
يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية – جلنة الريا�ض

قرار ا�ستئنايف �صادر بالرقم �/544أ تاريخ
1436/05/15هـ

سادس ًا :الدعاوى المرفوعة ضد الشركة وتتعلق بمطالبة الشركة بتعويض عن تلف محالت تجارية إثر حادث سير

جدول رقم (:)7-15التعوي�ضات عن �إ�صابة �إثر حادث �سري و�صدر فيها قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف
م
1

املدعي
م�ستورة علي �شرار ال�شلوي

تاريخ احلدث
1434/01/17هـ
املوافق  2012/12/1م

املبلغ

اجلهة الق�ضائية

الو�ضع احلايل للق�ضية

115.000

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية جلنة جدة

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ومت تقدمي
ا�ستئناف يف تاريخ 1435/01/15هـ
املوافق  2013/11/19م
ورقم الدعوى 340190

سابع ًا :الدعاوى العمالية

جدول رقم (:)8-15الدعاوى املرفوعة من ال�شركة وتتعلق مبطالبة عمالية
م
1

املدعى عليه
حممد ال�صمداين

تاريخ احلدث
1434/01/16هـ املوافق 2014/11/08م

املبلغ

اجلهة الق�ضائية

1.891.947

املحكمة العامة يف جدة

الو�ضع احلايل للق�ضية
الزالت منظورة

جدول رقم (:)9-15الدعاوى املرفوعة �ضد ال�شركة وتتعلق مبطالبة عمالية
م

املدعي

تاريخ احلدث

املبلغ

اجلهة الق�ضائية

الو�ضع احلايل للق�ضية

1

فهد مربوك عمر ال�صيعري

1435/05/23هـ املوافق
2014/03/24م

46.247

الهيئة االبتدائية لت�سوية
اخلالفات العمالية باملدينة
املنورة

قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف ومت تقدمي
ا�ستئناف والزالت منظورة

2

�سرور �إبراهيم

1434/11/27هـ

155.199

الهيئة االبتدائية لت�سوية
اخلالفات العمالية بالريا�ض

�صدر قرار ابتدائي برد دعوى املدعي قابل
لال�ستئناف برقم  4281بتاريخ 1435/06/20هـ
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1 1119األصول غير الملموسة
العالمة التجارية

�إن و�ضع ال�شركة التناف�سي يعتمد ب�شكل كبري على قدرتها يف ا�ستخدام ا�سمها و�شعارها التي يتم من خاللها ت�سويق خدماتها وبيعها ،لذلك تهدف ال�شركة �إلى احلفاظ على
ال�صورة احليوية ال�سمها التجاري الذي لقي قبول لدى عمالئها .ويعتمد و�ضع ال�شركة التناف�سي على عدة عوامل منها القدرة على ا�ستخدام العالمة التجارية لتقدمي خدماتها
يف الأ�سواق وحماية حقوق ال�شركة .وبتاريخ 1427/06/06هـ (املوافق 2006/07/02م) �سجلت ال�شركة العالمة التجارية اخلا�صة بها حتت الفئة (� )36ستة وثالثون اخلا�صة
بخدمات الت�أمني ،وهي عبارة عن (كلمة �سالمة بحروف عربية والتينية باللون الأخ�ضر وبجانبها ر�سم دوامة باللونني الأخ�ضر الغامق والذهبي الغامق ويف الأ�سفل عبارة �شركة
اياك ال�سعودية للت�أمني التعاوين باحلروف العربية وما يقابلها بالالتينية باللون الأ�سود).
وقد مت �إثبات ملكية ال�شركة للعالمة التجارية مبوجب �شهادة ت�سجيل العالمة التجارية بالرقم ( )94/849ال�صادرة عن وزارة التجارة ملدة ( )10ع�شرة �سنوات تبد�أ من تاريخ
 1426/12/28هـ (املوافق 2006/01/27م) وتنتهي بتاريخ  1436/12/27هـ (املوافق 2015/10/10م) وهي قابلة للتجديد ملدة �أو مدد مماثلة بناء على طلب تقدمه ال�شركة
وذلك وفق ًا ملا ن�ص عليه نظام العالمات التجارية والئحته التنفيذية.
وجتدر اال�شارة �إلى �أنه بتاريخ 1433/08/03هـ (املوافق  )2012/06/23وافقت اجلمعية العامة غري العادية مل�ساهمي ال�شركة على تعديل املادة الثانية ( )2من النظام
الأ�سا�سي اخلا�صة با�سم ال�شركة وذلك بتعديله من (�شركة �إياك ال�سعودية للت�أمني التعاوين) لي�صبح (�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين) .وبتاريخ 1433/08/20هـ (املوافق
2012/07/10م) تقدمت ال�شركة �إلى وزارة التجارة – �إدارة العالمات التجارية بطلب تعديل �شهادة ت�سجيل العالمة التجارية اخلا�صة بها ولكن مل يتم ا�ستكمال كافة
الإجراءات النظامية لذلك .وبتاريخ 1436/04/28هـ املوافق 2015/02/17م تقدمت ال�شركة بطلب جديد لتعديل اال�سم التجاري املذكور يف ال�شهادة لي�صبح «�شركة �سالمة
للت�أمني التعاوين» وما زالت ال�شركة ب�صدد املتابعة مع �إدارة العالمات التجارية بهذا اخل�صو�ص.
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2020التعهد بتغطية االكتتاب
2 2220اسم متعهد التغطية وعنوانه
�أبرمت ال�شركة اتفاقية تعهد بتغطية االكتتاب مع متعهد تغطية االكتتاب �شركة الأهلي املالية يف 1436/03/13هـ (املوافق 2015/06/30م) ،مبوجب هذه االتفاقية يتعهد
متعهد التغطية باالكتتاب بعدد (� )15٫000٫000سهم ًا عادي ًا ب�سعر ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ،متثل جميع �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب («اتفاقية التعهد
بتغطية االكتتاب»).
�شركة الأهلي املالية
الريا�ض – مبنى املعذر برج «ب» ،الدور 4
�شارع املعذر �ص.ب  ،22216الريا�ض 11495
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف00966 11 8747106 :
فاك�س00966 11 4060049 :
الربيد الإلكرتوينw.alkhatib@ncbc.com :
املوقع الإلكرتوينwww.ncbc.com :

2 2220الشروط األساسية التفاقية التعهد بتغطية اإلكتتاب
تن�ص ال�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب على مايلي:
1.1تتعهد ال�شركة ملتعهد التغطية �أنه يف تاريخ التخ�صي�ص �سوف ت�صدر وتخ�ص�ص ملتعهد التغطية جميع �أ�سهم حقوق الأولوية املتعهد بتغطيتها يف هذا االكتتاب التي
مل يكتتب بها امل�ساهمون امل�ستحقون ك�أ�سهم �إ�ضافية وذلك ب�سعر االكتتاب.
2.2يتعهد متعهد تغطية االكتتاب لل�شركة ب�أنه يف تاريخ التخ�صي�ص� ،سوف يقوم ب�شراء الأ�سهم املتعهد بتغطيتها يف هذا االكتتاب ،والتي مل يتم االكتتاب بها من قبل
امل�ساهمني امل�ستحقني ك�أ�سهم �إ�ضافية ،وذلك ب�سعر االكتتاب.
3.3يتقا�ضى متعهد التغطية مقابل مادي حمدد لقاء تعهده بالتغطية والذي �سيتم دفعه من متح�صالت االكتتاب.

جدول رقم ( :)1-16ن�سبة تعهد التغطية
متعهد تغطية االكتتاب

عدد �أ�سهم االكتتاب

ن�سبة تعهد التغطية

�شركة الأهلي املالية

15.000.000

%100
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2121المصاريف
تبلغ القيمة املتوقعة مل�صاريف االكتتاب من �إجمايل متح�صالت االكتتاب مبلغ ( 8.000.000ثمانية ماليني ريال) لتغطية تكاليف وم�صاريف الإ�صدار ،والتي ت�شمل �أتعاب
امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين للطرح وم�ست�شار العناية املهنية املالية وم�ست�شار الإعالم والعالقات العامة �إ�ضافة �إلى م�صاريف التعهد بالتغطية وم�صاريف اجلهات امل�ستلمة
وم�صاريف الت�سويق والتوزيع وامل�صاريف الأخرى املرتبطة بالطرح ،و�ستتحمل ال�شركة جميع م�صاريف عملية الطرح .ويف ما يلي جدول يو�ضح تفا�صيل �إجمايل تكاليف الطرح
املتوقعة.

جدول رقم ( :)1-17تفا�صيل �إجمايل تكاليف الطرح املتوقعة
البيان

م

القيمة (بالريال)

1

�أتعاب امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب واملتعهد بالتغطية وامل�ست�شارين الأخرين

()6.000.000

2

اجلهات امل�ستلمة

()1.500.000

3

الإعالنات و الت�سويق و الطباعة و �أجور الربيد

()500.000

املجموع

()8.000.000

امل�صدر :ال�شركة
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2222اإلعفاءات
مل تتقدم ال�شركة �أو امل�ست�شار املايل �إلى هيئة ال�سوق املالية بطلب �إعفائها من �أي من املتطلبات الواردة يف قواعد الت�سجيل والإدراج.
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2323شروط وتعليمات االكتتاب
يجب على جميع امل�ساهمني امل�ستحقني وحملة احلقوق املكت�سبة ومقدمي العرو�ض قراءة �شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل تعبئة منوذج طلب االكتتاب او منوذج تقدمي
العر�ض املتعلق بالطرح املكمل .حيث يعترب توقيع وت�سليم الطلب �أو منوذج التقدمي مبثابة موافقة وقبول بال�شروط والأحكام املذكورة.
�إن التوقيع على طلب االكتتاب وتقدميه للجهات امل�ستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني ال�شركة وال�شخ�ص امل�ستحق ،وميكن للأ�شخا�ص امل�ستحقني احل�صول على ن�شرة الإ�صدار وطلب
االكتتاب من اجلهات امل�ستلمة التالية:
اجلهات امل�ستلمة
البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب ،3555 :جدة  ،21481اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966126493333 :
فاك�س+966126437426 :
الربيد الإلكرتوينcontactus@alahli.com :
املوقع الإلكرتوينwww.alahli.com :
جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب 833 :الريا�ض 1142
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 477 4770 :
فاك�س+ 966 11 479 9402 :
الربيد الإلكرتوينCustomerCare@samba.com :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com :
م�صرف الراجحي
الريا�ض � -شارع العليا
�ص.ب ،28 .الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4629922 :
فاك�س+966 11 4624311 :
الربيد الإلكرتوينcontactcenter@alrajhibank.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.alrajhibank.com.sa :
بنك الريا�ض
الريا�ض  -طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب ، 22622 .الريا�ض 11416
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 11 4013030 :
فاك�س+ 966 11 4042618 :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com :
البنك ال�سعودي الفرن�سي
الريا�ض – طريق املعذر
�ص.ب ، 56006 .الريا�ض 11554
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 11 4042222 :
فاك�س+ 966 11 4042311 :
الربيد الإلكرتوينcommunications@alfransi.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :
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2 2223االكتتاب في أسهم حقوق األولوية
يتعني على امل�ساهمني امل�ستحقني والراغبني يف االكتتاب يف �أ�سهم احلقوق الأولوية تقدمي طلب االكتتاب �أثناء فرتة االكتتاب والتي تبد�أ بتاريخ الأثنني 1436/09/19هـ (املوافق
2015/07/06م) وتنتهي يوم الثالثاء 1436/10/12هـ (املوافق 2015/07/28م) ،وميكن احل�صول على ن�شرة مناذج طلب االكتتاب من اجلهات امل�ستلمة املذكورة �أعاله.
مبوجب ن�شرة الإ�صدار هذه �سيتم طرح ( )15.000.000خم�سة ع�شر مليون �سهم عادي لالكتتاب يف �أ�سهم حقوق �أولوية و التي متثل ن�سبة  %150من ر�أ�س مال ال�شركة قبل
االكتتاب وب�سعر طرح يبلغ ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد �شام ًال قيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت وبقيمة طرح �إجمالية تبلغ ( )150.000.000مائة
وخم�سني مليون ريال  ،و�سيتم �إ�صدار الأ�سهم اجلديدة بن�سبة (� )1.50سهم لكل حق من حقوق الأولوية (حق واحد مقابل �1,5سهم) .و�سيكون االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية
املطروحة للم�ساهمني املقيدين يف �سجل امل�ساهمني يف ال�شركة 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�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة تداول حقوق الأولوية ،مبن فيهم امل�ساهمني املقيدين الذين قاموا ب�شراء حقوق �أولوية
�إ�ضافية بجانب احلقوق التي ميلكونها.
ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�صة بالأ�شخا�ص امل�ستحقني بحلول نهاية فرتة االكتتاب الثانية� ،سوف تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق
�أو بيعها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.
�سيكون ب�إمكان امل�ساهمني املقيدين تداول حقوق الأولوية التي مت �إيداعها يف املحافظ عرب ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) .وتعترب هذه احلقوق حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني
املقيدين يف �سجالت ال�شركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية (تاريخ �أحقية االكتتاب) .ويعطي كل حق حلامله �أحقية ممار�سة االكتتاب ب�سهم واحد جديد ،وذلك
ب�سعر الطرح .و�سيتم �إيداع حقوق الأولوية بعد انعقاد اجلمعية بيومي عمل على الأكرث .و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية.
و�سيكون اجلدول الزمني لت�سل�سل وتف�صيل عملية طرح �أ�سهم حقوق الأولوية كالتايل:
 تاريخ الأحقية :نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية يوم الثالثاء 1436/09/13هـ (املوافق 2015/06/30م).
 املرحلة الأولى :تبد�أ يوم الأثنني 1436/09/19هـ (املوافق 2015/07/06م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 1436/09/28هـ (املوافق 2015/07/15م)
(«مرحلة االكتتاب الأولى») ،ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم باالكتتاب (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية
التي مت �إيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية .و�سوف تتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف
املحفظة عند نهاية فرتة التداول� .سيتم االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة وذلك بتقدمي طلب االكتتاب لدى �أي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة عرب تعبئة منوذج االكتتاب
�أو عرب ال�صراف الآيل �أو عرب الهاتف �أو عن طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمة للمكتتبني .وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه عند نهاية
فرتة تداول حقوق الأولوية ،يف حال كان امل�ساهم املقيد ميلك عدد حقوق �أولوية �أقل من عدد حقوق الأولوية التي مار�سها خالل نف�س املرحلة ف�سوف يتم رف�ض طلب
االكتتاب كلي ًا �أو جزي ُا و�سوف يتم �إبالغ املكتتب و�إعادة مبلغ االكتتاب املرفو�ض عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
 فرتة تداول حقوق �أولوية االكتتاب :تبد�أ يوم الأثنني 1436/09/19هـ (املوافق 2015/07/06م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 1436/09/28هـ (املوافق
2015/07/15م) ،وذلك تزامن ًا مع مرحلة االكتتاب الأولى .تقوم (تداول) بتجهيز �آليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف �أنظمتها ،ويو�ضع رمز منف�صل
حلقوق الأولوية ل�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين (يكون م�ستق ًال عن رمز �شركة �سالمة للت�أمني التعاوين على �شا�شة تداول) .و�سيعمد نظام تداول �إلى �إلغاء رمز
حقوق الأولوية ل�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين على �شا�شة تداول بعد انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية .وتت�ضمن هذه الفرتة اخليارات التالية:
�أ .يجوز للم�ساهمني املقيدين خالل هذه الفرتة ما يلي:
 .1االحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما بتاريخ الأحقية وممار�سة االكتتاب فيها عن طريق اجلهات امل�ستلمة.
 .2بيع حقوق الأولوية �سوا ًء ببيع كل �أو جزء من هذه احلقوق.
� .3شراء حقوق �إ�ضافية وتداولها .وميكن ممار�سة االكتتاب باحلقوق الإ�ضافية خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط ،عرب تعبئة منوذج اكتتاب �أو عرب
ال�صراف الآيل �أو عرب الهاتف �أو عن طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني.
 .4عدم القيام ب�أي �شيء فيما يتعلق بحقوق الأولوية (عدم بيعها وعدم ممار�سة حق االكتتاب فيها) ،و�ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة
تلك احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.
ب .يجوز ملن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل هذه الفرتة تداول حقوق الأولوية �سواء ب�شراء �أو بيع كل �أو جزء من هذه احلقوق ،ويف حال قيامهم بال�شراء
واالحتفاظ بحقوق الأولوية يف هذه الفرتة فيمكنهم ممار�سة االكتتاب فيها يف مرحلة االكتتاب الثانية فقط ،عرب تعبئة منوذج اكتتاب �أو عرب ال�صراف الآيل
�أو عرب الهاتف �أو عن طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني .ويف حال عدم ممار�ستهم حق االكتتاب يف هذه
احلقوق بنهاية مرحلة االكتتاب الثانية� ،ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.
 مرحلة االكتتاب الثانية :تبد�أ يوم الأحد 1436/10/10هـ (املوافق 2015/07/26م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/10/12هـ (املوافق 2015/07/28م)،
ال يتم تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة ،وتت�ضمن اخلطوات التالية:
�أ .يجوز للم�ساهمني املقيدين الذين ميلكون �أ�سهم يف ال�شركة كما بتاريخ الأحقية ومل يقوموا مبمار�سة حقوق الأولوية يف �أ�سهم جديدة يف ال�شركة كلي ًا �أو جزئي ًا
خالل مرحلة االكتتاب الأولى� ،أن ميار�سوا حقوق الأولوية خالل هذه املرحلة وذلك بنف�س الطريقة املو�ضحة يف االكتتاب يف املرحلة الأولى .ويف حال قيامهم
ب�شراء حقوق �أولوية �إ�ضافية بفرتة تداول حقوق الأولوية فيمكنهم ممار�سة االكتتاب فيها خالل مرحلة االكتتاب الثانية ،وذلك عرب تعبئة منوذج اكتتاب �أو
عرب ال�صراف الآيل �أو عرب الهاتف �أو عن طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني .ويف حال عدم ممار�ستهم حق
االكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية هذه املرحلة �سيتم طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.
يجوز ملن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة تداول حقوق الأولوية واحتفظوا بها لنهاية فرتة التداول ممار�سة االكتتاب فيها خالل هذه املرحلة وذلك بنف�س الطريقة
املو�ضحة يف مرحلة االكتتاب الأولى .ويف حال عدم ممار�ستهم حق االكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية هذه املرحلة� ،ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق
يف فرتة الطرح املتبقي.
 فرتة الطرح املتبقي :تبد�أ يوم الأحد 1436/10/17هـ (املوافق 2015/08/02م) من ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا وحتى ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا من اليوم التايل
بتاريخ 1436/10/18هـ (املوافق 2015/08/03م) .و�سيتم خالل هذه الفرتة طرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�شار
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�إليهم بـ «امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية») على �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض �شراء الأ�سهم املتبقية .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات
اال�ستثمارية ذات العر�ض الأعلى ثم الأقل فالأقل على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض� ،أما بالن�سبة لك�سور
الأ�سهم ،ف�سيتم �إ�ضافتها للأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل.
	�إذا �سعر الأ�سهم غري املكتتب بها �أعلى من �سعر الطرح يوزع الفرق (�إن وجد) كتعوي�ض حلملة حقوق لأولوية اللذين مل يقوموا باالكتتاب بحقوقهم بن�سبة ما ميلكون
من حقوق.
 التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم� :سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم لكل م�ستثمر بنا ًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�شكل مكتمل و�صحيح� ،أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم،
ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي .و�سوف يتم ت�سديد �إجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�شركة ،وتوزع
باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) على م�ستحقيها كل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد �أق�صاه يوم الأحد 1436/11/01هـ
(املوافق 2015/08/16م).
 تداول الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق� :سيبد�أ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب يف نظام (تداول) عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل الأ�سهم املطروحة
وتخ�صي�صها.
لقد تقدمت ال�شركة بطلب �إلى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل وقبول �إدراج الأ�سهم اجلديدة وقبول االدراج يف ال�سوق و�سيتم تقدمي طلب �إلى الهيئة لتداول الأ�سهم اجلديدة بعد
اكتمال االكتتاب.

2 2223األشخاص المستحقون الغير مشاركون في اإلكتتاب في األسهم الجديدة
�سوف تقوم تداول بتعديل �سعر �سهم ال�شركة بعد �إغالق تداول �أ�سهم ال�شركة يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1436/09/13هـ (املوافق 2015/06/30م) وذلك
بنا ًء على قيمة الطرح وعدد الأ�سهم اجلديدة امل�صدرة �ضمن هذه الن�شرة بالإ�ضافة القيمة ال�سوقية للأ�سهم املدرجة وقت الإغالق  ،و�سيكون امل�ساهمني املقيدون الذين ال
ي�شاركون كلي ًا �أو جزئي ًا يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عر�ضة لإنخفا�ض ن�سبة ملكيتهم يف ال�شركة �إ�ضافة �إلى انخفا�ض قيمة الأ�سهم اململوكة لهم حالي ًا وبالن�سبة للأ�شخا�ص
امل�ستحقني الذين مل يكتتبوا ومل يبيعوا حقوقهم ف�سيكونون عر�ضة للخ�سارة  ،ولن يح�صل الأ�شخا�ص امل�ستحقون غري امل�شاركني يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة على �أية مزايا �أو
منافع مقابل �أ�سهم حقوق الأولوية امل�ستحقة لهم  ،ماعدا ح�صولهم على تعوي�ض نقدي من متح�صالت بيع الأ�سهم يف الطرح املتبقي ك ًال ح�سب ما ي�ستحقه (�إن وجد)  ،ويحتفظ
امل�ساهمون املقيدون بنف�س عدد الأ�سهم الذي ميلكونه قبل زيادة ر�أ�س املال.
ويف حال كانت رغبة امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية �شراء الأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح فقط � ،أو يف حال عدم رغبتهم يف االكتتاب وبالتايل �شراء متعهد التغطية للأ�سهم املتبقية ب�سعر
الطرح  ،ف�إن يح�صل الأ�شخا�ص امل�ستحقني غري امل�شاركني يف االكتتاب على �أي تعوي�ض نتيجة عدم ممار�ستهم حقوق الأولوية يف الأ�سهم اجلديدة .
�سيتم حتديد مبلغ التعوي�ض (�إن وجد) للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كلي ًا �أو جزئي ًا وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم عن طريق ق�سمة مبلغ
التعوي�ض على �إجمايل عدد الأ�سهم التي مل يكت�سب فيها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم  ،وبذلك يتم حتديد التعوي�ض امل�ستحق لكل �سهم متبقي  ،و�سيتم
دفعه لل�شخ�ص امل�ستحق الذي مل يكتتب يف كامل �أو جزء من الأ�سهم التي يحق له االكتتاب فيها و�أي�ض ًا مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم.

2 2223تعبئة طلب االكتتاب
على ال�شخ�ص امل�ستحق الذي يرغب يف ممار�سة كامل حقه واالكتتاب يف جميع �أ�سهم حقوق الأولوية التي يحق له االكتتاب فيها �أن يقوم بتعبئة منوذج طلب االكتتاب ويقدمه
مرفق ًا بكامل مبلغ االكتتاب امل�ستحق وامل�ستندات املطلوبة �إلى �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة �أثناء فرتة االكتتاب.
يح�سب عدد الأ�سهم التي يحق لل�شخ�ص االكتتاب فيها بح�سب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة االكتتاب الثانية� ،أما مبلغ االكتتاب الذي يتعني على املكتتب
دفعه فيح�سب ب�ضرب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة االكتتاب الثانية يف ( )10رياالت �سعودية.
بتعبئة وتقدمي منوذج طلب االكتتاب ف�إن املكتتب يقر مبا يلي:
 املوافقة على اكتتابه يف ال�شركة بعدد الأ�سهم املو�ضحة يف طلب االكتتاب.
 �أنه قد اطلع على ن�شرة الإ�صدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�ضمونها.
 املوافقة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وال�شروط الواردة يف ن�شرة الإ�صدار.
 عدم التنازل عن حقه يف مطالبة ال�شركة والرجوع عليها بكل �ضرر ينجم ب�شكل مبا�شر من جراء احتواء ن�شرة الإ�صدار على معلومات جوهرية غري �صحيحة �أو غري
كافية �أو نتيجة �إغفال معلومات جوهرية ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على قبول املكتتب باالكتتاب يف حال �إ�ضافتها �إلى ن�شرة الإ�صدار.
 �أنه مل ي�سبق له التقدم لالكتتاب يف �أ�سهم هذا الطرح ولل�شركة احلق يف رف�ض كافة الطلبات يف حال تكرار طلب االكتتاب.
 قبوله الأ�سهم املخ�ص�صة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�شرة الإ�صدار.
 �ضمان عدم �إلغاء �أو تعديل الطلب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة.

2 2223الوثائق المطلوب تقديمها مع طلبات االكتتاب
يجب تقدمي طلب االكتتاب م�شفوع ًا بامل�ستندات التالية ،ح�سب ما يقت�ضيه احلال ،وتقوم اجلهة امل�ستلمة مبطابقة ال�صورة مع الأ�صل و�إعادة الأ�صل للمكتتب:
 �أ�صل و�صورة البطاقة ال�شخ�صية (للمكتتب الفرد)
 �أ�صل و�صورة دفرت العائلة (لأفراد الأ�سرة)
 �أ�صل و�صورة �صك الوكالة ال�شرعية (يف حالة توكيل �شخ�ص �آخر باالكتتاب)
 �أ�صل و�صورة �صك الوالية (للأيتام) (للمكتتب الفرد)
 �أ�صل و�صورة الإقامة بالن�سبة لغري ال�سعوديني (للمكتتب الفرد)
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 �أ�صل و�صورة ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�شخ�صية االعتبارية
يجب دفع مبلغ االكتتاب كام ًال عند تقدمي طلب االكتتاب لدى �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة من خالل تفوي�ض اجلهة امل�ستلمة بخ�صم املبلغ املطلوب من ح�ساب املكتتب لدى اجلهة
امل�ستلمة� ،أو عن طريق �شيك م�صريف م�صدق م�سحوب على �أحد البنوك املحلية وم�سجل با�سم ال�شركة.
يقت�صر التوكيل بني �أفراد الأ�سرة من الدرجة الأولى )الأبناء والأبوين) ويف حالة تقدمي الطلب نيابة عن �شخ�ص �آخر ،يجب �أن يكتب الوكيل ا�سمه ويوقع على طلب االكتتاب
و�أن يرفق �أ�صل و�صورة وكالة �شرعية �سارية املفعول �صادرة من كتابة العدل (بالن�سبة للأ�شخا�ص املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية) �أو م�صدقة من ال�سفارة �أو القن�صلية
ال�سعودية يف بلد املكتتب (بالن�سبة للأ�شخا�ص املقيمني خارج اململكة العربية ال�سعودية).

2 2223تقديم طلب االكتتاب
يبد�أ ا�ستالم طلبات االكتتاب يف فروع اجلهات امل�ستلمة املذكورة �أعاله يف اململكة خالل مرحلتي االكتتاب الأولى والثانية .ويف حال وجود فرتة طرح متبقية فيمكن �أي�ض ًا خاللها
تقدمي طلبات اكتتاب لأية �أ�سهم متبقية من قبل امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية فقط .وميكن تقدمي طلب االكتتاب �أثناء فرتة االكتتاب �إما من خالل �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة �أو
اخلدمات امل�صرفية الهاتفية �أو �أجهزة ال�صراف الآيل �أو الإنرتنت امل�صريف لأي ٍ من اجلهات امل�ستلمة التي توفر هذه اخلدمات ،علم ًا ب�أن منوذج طلب االكتتاب يحتوي على
مزيد من التعليمات التي يجب اتباعها بدقة .وعند توقيع وتقدمي طلب االكتتاب� ،ستقوم اجلهة امل�ستلمة بختمه وتزويد ال�شخ�ص امل�ستحق ب�صورة منه ،ويف حال تبني �أن املعلومات
املقدمة يف طلب االكتتاب غري مكتملة �أو غري �صحيحة �أو مل يتم ختمها بوا�سطة اجلهة امل�ستلمة ،ف�إن طلب االكتتاب �سيعترب الغي ًا .ويجب �أن يوافق ال�شخ�ص امل�ستحق على �شروط
و�أحكام االكتتاب .ويجب �أن يقوم بتعبئة جميع بنود طلب االكتتاب ،ويف حال عدم ا�ستيفاء الطلب املقدم من املكتتب لأي من �شروط و�أحكام االكتتاب ،ف�إن من حق ال�شركة رف�ض
ذلك الطلب كلي ًا �أو جزئي ًا ،و�سيعترب �أي طلب اكتتاب يحتوي على معلومات غري كاملة �أو غري �صحيحة �أو غري خمتوم من قبل اجلهة امل�ستلمة الغي ًا ،وال يجوز تعديل طلب االكتتاب
�أو �سحبه بعد ت�سليمه للجهة امل�ستلمة ،ويعترب بعد قبوله من قبل ال�شركة عقد ًا ملزم ًا بني املكتتب وال�شركة.
ويعترب املكتتب من الأ�شخا�ص امل�ستحقني قد ا�شرتى عدد الأ�سهم امل�ستحقة له عند حتقق ال�شروط التالية:
 ت�سليم ال�شخ�ص امل�ستحق منوذج طلب اكتتاب لدى �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة.
 ت�سديد كامل مبلغ االكتتاب من قبل ال�شخ�ص امل�ستحق من خالل اجلهة امل�ستلمة.
 ا�ستالم ال�شخ�ص امل�ستحق املكتتب من خالل اجلهة امل�ستلمة لإ�شعار تخ�صي�ص يحدد عدد الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها له.
ويجب التنويه على �أنه لن يتم تخ�صي�ص �أ�سهم للأ�شخا�ص امل�ستحقني يتجاوز عدد الأ�سهم التي طلبوا االكتتاب فيها.

2 2223التخصيص
�ستقوم ال�شركة ومدير االكتتاب بفتح ح�ساب �أمانة ي�سمى (اكتتاب حقوق الأولوية ل�شركة �سالمة) يتم �إيداع متح�صالت االكتتاب فيه.
يتم تخ�صي�ص �أ�سهم حقوق الأولوية على الأ�شخا�ص امل�ستحقني بنا ًء على عدد احلقوق التي مار�سوها ب�شكل مكتمل و�صحيح� .أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم جمع
ك�سور الأ�سهم وطرحها على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي .و�سوف يتم ت�سديد �إجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�شركة ،وتوزع باقي متح�صالت بيع الأ�سهم
املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) على م�ستحقيها كل بح�سب ما ي�ستحقه يف موعد �أق�صاه يوم الأحد 1436/11/01هـ (املوافق 2015/08/16م) .ويف حال تبقى
�أ�سهم بعد ذلك غري مكتتب فيها ف�سيقوم متعهد التغطية ب�شراء تلك الأ�سهم اجلديدة املتبقية و�ستخ�ص�ص له.
ويتوقع الإعالن عن العدد النهائي للأ�سهم التي مت تخ�صي�صها لكل �شخ�ص م�ستحق دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة وذلك بقيدها يف
ح�سابات املكتتبني لدى اجلهات امل�ستلمة .ويجب على الأ�شخا�ص امل�ستحقني االت�صال بفرع اجلهة امل�ستلمة الذي مت تقدمي طلب االكتتاب من خالله للح�صول على �أيه معلومات
�إ�ضافية .و�سوف يتم الإعالن عن نتائج التخ�صي�ص يف موعد �أق�صاه يوم الثالثاء 1436/10/19هـ (املوافق 2015/08/04م).

2 2223دفع مبالغ التعويض
�سيتم دفع مبالغ التعوي�ض للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين ال ي�شاركون كلي ًا �أو جزئي ًا يف االكتتاب ب�أ�سهم حقوق الأولوية� ،إن وجدت ،يف موعد �أق�صاه يوم الأحد 1436/11/01هـ
(املوافق 2015/08/16م).
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2 2223رسم توضيحي آللية حقوق األولوية الجديدة
ال�شكل رقم  17-1ر�سم تو�ضيحي 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

(πªY ΩÉjCG 8) ∫hGóàdG IÎa
(ΩÉjCG 10) øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ÜÉààcGh

¢†FÉØdG OQh ¢ü«°üîàdG IÎa

(óMGh πªY Ωƒj) »≤ÑàŸG ìô£dG IÎa

á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj
´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f á∏£Y
¢ü«°üîàdGh á≤HÉ£ŸG IÎa

2 2223أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة
ما هي حقوق األولوية؟

هي �أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها �أحقية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد الزيادة يف ر�أ�س املال ،وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني املقيدين يف
�سجالت ال�شركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .ويعطي كل حق حلاملة �أحقية االكتتاب ب�سهم واحد جديد وذلك ب�سعر الطرح.
لمن تمنح حقوق األولوية؟

جلميع حملة الأ�سهم املقيدين يف �سجالت ال�شركة بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

يتم ذلك خالل يومني بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة ،و�ستظهر يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية ،ولن ي�سمح بتداول هذه
احلقوق �أو االكتتاب فيها �إال عند بداية فرتة التداول واالكتتاب.
كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟

يتم �إ�شعار 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� ،إذا كان عدد الأ�سهم امل�صدرة ل�شركة ي�ساوي (� )1000ألف �سهم ورفعت تلك ال�شركة ر�أ�سمالها عن طريق طرح ( )500خم�سمائة �سهم جديد بحيث ارتفع عدد �أ�سهمها
�إلى (� )1.200ألف ومائتي �سهم ،يكون معامل الأحقية عندها � 1إلى �( 2أي حق واحد لكل �سهمني ).
هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟

نعم �سيتم �إيداع احلقوق ملحافظ امل�ستثمرين وتداولها حتت رمز جديد.
ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

�سيكون �سعر االفتتاح هو الفرق بني �سعر �إغالق �سهم ال�شركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح .وللتو�ضيح ف�إنه �إذا كان �سعر �إغالق ال�سهم يف اليوم ال�سابق ()35
خم�سة وثالثون ريا ًال و�سعر الطرح ( )10ع�شرة رياالت ،عندها يكون �سعر االفتتاح حلقوق الأولوية عند بداية التداول ( )25خم�سة وع�شرون ريال (وهو الفرق ما بني ال�سعوين
املذكورين).
هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

نعم ،ي�ستطيع امل�ساهمني املقيدين االكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية من خالل �شراء حقوق جديدة يف فرتة التداول ،وميكن االكتتاب بالأ�سهم الإ�ضافية خالل مرحلة االكتتاب الثانية
فقط.
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كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية االكتتاب عن طريق تقدمي طلبات االكتتاب لدى �أي من فروع اجلهات امل�ستلمة (املذكورة م�سبق ًا) وخالل مرحلتي االكتتاب الأولى والثانية.
هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم يحق لهم  ،ولكن بعد �إيداع ال�شهادات يف حمافظ ا�ستثمارية عن طريق اجلهات امل�ستلمة �أو مركز الإيداع يف تداول ،و�إح�ضار الوثائق الالزمة.
ماذا يحدث في حالة االكتتاب في األسهم الجديدة وبيع الحقوق بعدها؟

يف حال قيام امل�ساهم املقيد باالكتتاب ومن ثم قيامة ببيع حقوق الأولوية ومل يتم �شراء عدد حقوق �أولوية يعادل عدد احلقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فرتة التداول ف�سيتم رف�ض
طلب االكتتاب كلي ًا يف حال مت بيع جميع احلقوق �أو جزئي ًا يف حال بيع جزء منها و�سيتم �إبالغ و�إعادة مبلغ االكتتاب املرفو�ض عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

يحق له بيعها و�شراء حقوق �أخرى خالل فرتة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

ب�إمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق واالكتتاب باجلزء املتبقي.
هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع ما بين المرحلتين األولى والثانية لإلكتتاب؟

ال 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؟

ال ميكن ذلك .بعد انق�ضاء فرتة التداول ،ال ميكن لل�شخ�ص امل�ستحق �سوى ممار�سة احلق يف االكتتاب فقط .ويف حال عدم ممار�سة احلق ،ميكن �أن يتعر�ض امل�ستثمر للخ�سارة
�أو االنخفا�ض يف قيمة حمفظته اال�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 االكتتاب بح�سب املعايري التي حتددها هذه الن�شرة.
هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

�سيتم تطبيق نف�س العموالت املطبقة على الأ�سهم ولكن من دون حد �أدنى ملبلغ العمولة.
هل يمكن االكتتاب أكثر من مرة ومن خالل أكثر من بنك مستلم؟

نعم ميكن ذلك ولكن يجب مراعاة �أن ال تزيد كمية الأ�سهم املكتتب بها عن عدد احلقوق اململوكة عند انتهاء فرتة تداول احلقوق ،حيث �أن �أي زيادة يف كمية الأ�سهم املكتتب بها
عن عدد احلقوق اململوكة عند انتهاء فرتة تداول احلقوق �سينتج عنه �إلغاء طلب االكتتاب.
في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية ،في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

�سيتم �إيداع حقوق الأولوية يف نف�س املحفظة املودع بها �أ�سهم ال�شركة املرتبطة باحلقوق .فعلى �سبيل املثال� ،إذا كان امل�ساهم ميلك (� )1000ألف �سهم يف ال�شركة (� 800سهم
يف املحفظة «�أ» و � 200سهم يف املحفظة «ب») ف�إن جمموع احلقوق التي �ستودع ( )1.000حق على اعتبار �أن لكل �سهم ( )1حق وعليه ف�سيتم �إيداع  800حق يف املحفظة «�أ» و
 200حق يف املحفظة «ب».
في حال االكتتاب من خالل أكثر من محفظة أين يتم إيداع األسهم الجديدة بعد التخصيص؟

ح�سب قواعد مركز �إيداع الأوراق املالية يكون �إيداع الأوراق املالية يف املحفظة اال�ستثمارية الأحدث �إن�شا ًء ملالكي الأوراق املالية با�ستثناء �إيداع الأوراق املالية اململوكة ب�شهادات.

2 23223تداول األسهم الجديدة
�سيبد�أ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب فور اكتمال جميع الإجراءات املتعلقة بذلك ،ويتوقع �أن يكون ذلك بعد رد فائ�ض االكتتاب وبالتن�سيق مع هيئة ال�سوق املالية و�سيتم
االعالن عنه الحق ًا.

2 23223بنود متفرقة


يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة �أطرافها وخلفهم واملتنازل ل�صاحلهم ومنفذي الو�صايا ومديري الرتكات
والورثة ،و فيما عدا ما جرى عليه الن�ص حتديد ًا يف هذه الن�شرة ،ال يتم التنازل عن الطلب �أو عن �أي حقوق �أو م�صالح �أو التزامات نا�شئة عنه �أو التفوي�ض بها لأي
من الأطراف امل�شار �إليهم دون احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الآخر.
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تخ�ضع هذه التعليمات والبنود و�أي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب �أو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر وتنفذ طبق ًا لها .وقد يتم توزيع ن�شرة الإ�صدار
هذه باللغتني العربية والإجنليزية ،ويف حال التعار�ض بني الن�ص العربي والن�ص الإجنليزي ،يعمل بالن�ص العربي لن�شرة الإ�صدار.
 ومع �أن هيئة ال�سوق املالية قد اعتمدت ن�شرة الإ�صدار هذه ،ف�إنه يجوز لها تعليق هذا الطرح �إذا علمت يف �أي وقت بعد اعتماد الهيئة لهذه الن�شرة وقبل قبول �إدارج
الأ�سهم يف ال�سوق ب�أنه:
 .1حدث تغري مهم يف �أي من املعلومات الأ�سا�سية الواردة يف هذه الن�شرة �أو �أي من امل�ستندات املطلوب ت�ضمينها فيها مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج.
 .2توافر م�سائل �إ�ضافية كان يجب ت�ضمينها يف هذه الن�شرة.
ويف هاتني احلالتني ف�إنه يتعني على ال�شركة �أن تقدم �إلى الهيئة ن�شرة �إ�صدار تكميلية وذلك ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج .وعندئذ �سيتم ن�شر ن�شرة الإ�صدار
التكميلية و�إعالن تواريخ الطرح املرتتبة عليها.
 .3عدم موافقة اجلمعية العامة غري العادية على تفا�صيل هذا الطرح.

2 23223سوق األسهم السعودية (تداول)
ظلت ال�سوق املالية ال�سعودية غري ر�سمية حتى �أوائل الثمانينات امليالدية عندما با�شرت احلكومة النظر يف �إيجاد �سوق منظم للتداول و�إيجاد الأنظمة الالزمة لذلك� ،إذ مت يف
عام 1984م ت�شكيل جلنة وزارية من وزارة املالية واالقت�صاد الوطني ووزارة التجارة وم�ؤ�س�سة النقد بهدف تنظيم وتطوير ال�سوق .وكانت م�ؤ�س�سة النقد اجلهة احلكومية املعنية
بتنظيم ومراقبة ال�سوق حتى ت�أ�س�ست هيئة ال�سوق املالية بتاريخ 1424/06/02هـ (املوافق  2003/07/31م) مبوجب نظام ال�سوق املالية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م)30/
و التي تقوم بالإ�شراف على تنظيم ومراقبة ال�سوق املالية من خالل �إ�صدار اللوائح والقواعد الهادفة �إلى حماية امل�ستثمرين و�ضمان العدالة والكفاءة يف ال�سوق.
كما وافق جمل�س الوزراء ال�سعودي يف اجلل�سة املنعقدة يوم االثنني � 29صفر 1428هـ) املوافق 2007/03/19م) برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز،
حفظه اهلل على ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة �سعودية با�سم �شركة ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) ،ي�أتي القرار تنفيذ ًا للمادة ( )20الع�شرين من نظام ال�سوق املالية التي تق�ضي
ب�أن تكون ال�صفة النظامية لل�سوق املالية �شركة م�ساهمة.
ويغطي نظام تداول عملية التداول ب�شكل متكامل ابتدا ًء من تنفيذ ال�صفقة وانتهاء بالت�سوية .ويتم التداول على فرتة واحدة من ال�ساعة � 11صباح ًا وحتى  3:30ع�صر ًا .ويتم
خاللها تنفيذ الأوامر� .أما خارج هذه الأوقات في�سمح ب�إدخال الأوامر وتعديلها و�إلغائها من ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا وحتى ال�ساعة � 11صباح ًا كما ميكن تعديل الأوامر و�إلغائها
من ال�ساعة  3:30ع�صر ًا وحتى ال�ساعة  4:30ع�صر ًا .وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء من ال�ساعة � 10صباح ًا جلل�سة االفتتاح التي تبد�أ ال�ساعة � 11صباح ًا ،وقد
تتغري هذه الأوقات خالل �شهر رم�ضان وتعلن من قبل �إدارة تداول.
هذا ويتم تنفذ ال�صفقات من خالل مطابقة �آلية للأوامر ،ويتم ا�ستقبال وحتديد �أولوية الأوامر وفق ًا لل�سعر .وب�شكل عام ،تنفذ �أوامر ال�سوق �أو ًال ،وتليها الأوامر حمددة ال�سعر ويف
حال �إدخال عدة �أوامر بال�سعر نف�سه ف�إنه يتم تنفيذها وفق ًا لتوقيت الإدخال .ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة �أبرزها موقع تداول
على الإنرتنت ،وتوفري بيانات ال�سوق ب�شكل فوري ملزودي املعلومات املرخ�صني .وتتم ت�سوية ال�صفقات �آني ًا خالل اليوم� ،أي �أن نقل ملكية الأ�سهم يتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة.
ويجب على ال�شركة الإف�صاح عن جميع القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول .وتقع على عاتق �إدارة تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق بهدف �ضمان
عدالة التداول وكفاءة عمليات ال�سوق.

2 23223التسجيل في سوق األسهم السعودية
مت تقدمي طلب لدى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل و�إدراج �أ�سهم حقوق الأولوية يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية ا ل�سوق الأ�سهم ال�سعودية.
ومن املتوقع اعتماد الت�سجيل وبدء التداول يف �أ�سهم حقوق الأولوية يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية بعد االنتهاء من عملية التخ�صي�ص النهائي لأ�سهم حقوق الأولوية ،و�سوف يعلن عن
ذلك يف حينه يف موقع تداول االلكرتوين .وتعترب التواريخ املذكورة يف هذه الن�شرة مبدئية وميكن تغيريها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.
وبالرغم من �أن الأ�سهم احلالية م�سجلة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية و�أن ال�شركة مدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق املالية (تداول)� ،إال �أنه ال ميكن التداول يف الأ�سهم اجلديدة �إال بعد
اعتماد التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم و�إيداعها يف حمافظ املكتتبني يف تداول ويحظر حظر ًا تام ًا التداول يف الأ�سهم اجلديدة قبل ذلك.
يتحمل املكتتبون �أو مقدمو العرو�ض يف الطرح املكمل الذين يتعاملون يف ن�شاطات التداول املحظورة هذه امل�س�ؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل ال�شركة �أي م�س�ؤولية قانونية يف هذه
احلالة.

2 23223القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم
ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد النهائية مبوجب خطاب رقم ( )351000147528وبتاريخ 1435/12/01هـ (املوافق 2014/09/25م) لزيادة ر�أ�سمالها مبقدار
( )150.000.000مائة وخم�سني مليون ريال لي�صبح ( )250.000.000مائتي وخم�سني مليون ريال.
وقد �أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة بتاريخ 1435/08/14هـ (املوافق 2014/06/12م) بزيادة ر�أ�سمال ال�شركة من ( )100.000.000مائة مليون ريال �إلى ()250.000.000
مائتان وخم�سون مليون ريال بعد احل�صول على املوافقات النظامية الالزمة بزيادة ر�أ�سمال ال�شركة ب�إ�صدار عدد (� )15.000.000أ�سهم حقوق �أولية ووافقت اجلمعية
العامة غري العادية بتاريخ 1436/09/13هـ (املوافق 2015/06/30م) على تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س املال على النحو املذكور و�سوف تقت�صر الزيادة على امل�ساهمني
امل�ستحقني املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
كما متت املوافقة على ن�شرة اال�صدار هذه وكافة امل�ستندات امل�ؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ �إعالنها يف موقع تداول يوم 1436/08/02هـ (املوافق 2015/05/20م).
جتدر الإ�شارة �إلى �أن �أ�سهم امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني يف ال�شركة تخ�ضع �إلى �إلزامية احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قبل الت�صرف يف الأ�سهم التي ميلكونها.
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2 23223تنبيهات متنوعة
يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط واالحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة �أطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم ل�صاحلهم ومنفذي الو�صايا ومديري الرتكات والورثة.
وي�شرتط �أنه فيما عدا ما جرى عليه الن�ص حتديد ًا يف هذه الن�شرة ،ال يتم التنازل عن الطلب �أو عن �أي حقوق �أو م�صالح �أو التزامات نا�شئة عنه �أو التفوي�ض بها لأي من الأطراف
امل�شار �إليهم دون احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف االخر.
تخ�ضع هذه التعليمات والبنود و �أي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب �أو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة وتف�سر وتنفذ طبقا لها .وقد يتم توزيع ن�شرة اال�صدار هذه باللغتني
العربية والإجنليزية ،ويف حال التعار�ض بني الن�ص العربي والن�ص الإجنليزي ،يعمل بالن�ص العربي لن�شرة الإ�صدار.
ومع ان الهيئة قد اعتمدت ن�شرة الإ�صدار هذه .ف�إنه يجوز لها تعليق هذا الطرح �إذا علمت ال�شركة يف �أي وقت بعد اعتماد هذه الن�شرة من الهيئة وقبل قبول و�إدراج الأ�سهم
يف ال�سوق ب�أن ( )1تغري ًا مهم ًا قد حدث يف �أي من املعلومات الأ�سا�سية الواردة يف هذه الن�شرة �أو �أي من امل�ستندات املطلوب ت�ضمينها فيها مبوجب قواعد الت�سجيل و الإدراج.
وعندئذ �سيتم ن�شر ن�شرة الإ�صدار هذه التكميلية و�إعالن تواريخ الطرح املرتتبة عليها .كما �أنه من املمكن �أن يتم تعليق هذا الطرح يف حال عدم موافقة اجلمعية العامة الغري
عادية على تفا�صيله.

2 23223التغيير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال
�إن �سعر الإغالق ل�سهم ال�شركة يف يوم اجلمعية العامة الغري عادية وهو  29٫40ريال �سعودي من املتوقع �أن ي�صل �إلى  17٫77ريال �سعودي يف �إفتتاح اليوم الذي يليه والتغيري
ميثل نق�ص بن�سبة .%39٫56
طريقة احتساب سعر السهم لزيادة رأس المال كالتالي:
أو ًال  :احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة الغير عادية :

عدد الأ�سهم يف نهاية اجلمعية العامة الغري عادية  Xالإغالق ل�سهم ال�شركة يف يوم اجلمعية العامة الغري عادية = القيمة ال�سوقية لل�شركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العامة
الغري عادية.
ثاني ًا  :احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يوم الجمعية العامة الغير عادية :

( القيمة ال�سوقية لل�شركة 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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2424المستندات المتاحة للمعاينة
�ستكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املق ّر الرئي�سي لل�شركة الكائن يف مدينة جدة وذلك خالل �ساعات العمل الر�سمية بني ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا �إلى ال�ساعة اخلام�سة
م�سا ًء قبل ع�شرون يوم من بدء فرتة االكتتاب وخالل تلك الفرتة.
وثائق الشركة




ال�سجل التجاري لل�شركة.
النظام الأ�سا�سي لل�شركة.

طرح األسهم






تو�صية جمل�س الإدارة على زيادة ر�أ�س املال.
موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح �أ�سهم حقوق االولوية .
قرار اجلمعية العامة الغري عادية باملوافقة على زيادة ر�أ�س املال.
موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على زيادة ر�أ�س املال.

التقارير والخطابات والمستندات








العقود واالتفاقيات التي مت الإف�صاح عنها يف هذه الن�شرة.
موافقة خطية من قبل امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب واملتعهد بالتغطية �شركة الأهلي املالية على ا�ستخدام ا�سمها و�شعارها و�إفادتها �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
موافقة خطية من قبل م�ست�شار العناية املهنية املالية �شركة �إرن�ست و يونغ ( )E & Yعلى العر�ض تقريرهم والإ�شارة �إليهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
موافقة خطية من قبل امل�ست�شار القانوين �شركة عبدالعزيز الع�ساف وم�شاركوه (حمامون وم�ست�شارون) ا�ستخدام ا�سمهم و�شعارها و�إفاداتها �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
موافقة خطية من قبل املحا�سبون القانونيون �شركة ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو اخلري و�شركاهم ومكتب الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون على ا�ستخدام ا�سمهم
و�شعارهم و�إفاداتهم يف الن�شرة بو�صفهم املحا�سبون القانونيون لل�شركة.
تقارير ال�سوق.

القوائم المالية
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القوائم املالية املدققة ل�شركة �سالمة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب من الأعوام 2011م2012 ،م و  2013م وتقرير مراجع احل�سابات حولها.
القوائم املالية غري املراجعة لل�شركة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م وتقرير مراجع احل�سابات حولها.

2525تقرير مراجعي الحسابات
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شركة سالمة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سـعودية)

القوائم الماليــة األولية الموجزة غير المدققة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30سبتمبر 2014م
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شركة سالمة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سـعودية)

قائمة المركز المالي األولية
كما في  30سبتمبر 2014م
�إي�ضاح

� 30سبتمرب 2014م
(غري مدققة)
�ألف ريال �سـعودي

 31دي�سمرب2013م
(مدققة)
�ألف ريال �سـعودي

موجـودات عمليات الت�أمني
نقد وما يف حكمه

4

26.374

36.465

ودائع لأجل

5

30.626

10.576

ذمم �أق�ساط ت�أمني مدينة� ،صايف

6

52.797

37.998

ذمم مدينة ملعيدي الت�أمني� ،صايف

1.563

4.750

تكاليف ا�ستحواذ وثائق م�ؤجلة

5.441

2.402

مبالغ مدفوعة مقدم ًا وذمم مدينة �أخرى

9.086

10.783

مبالغ م�ستحقة من جهة ذات عالقة

10

6.759

6.759

�إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

�(7أ)

74.920

60.659

6.979

3.235

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

8

12.911

15.980

�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

( 7ب)

30.641

26.663

�أثاث ،جتهيزات ومعدات مكتبية

2.338

3.197

م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

475

�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني

260.910

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

219.467

موجودات امل�ساهمني
نقد وما يف حكمه

4

27

33

�إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

�( 7أ)

14.946

4.846

�إ�ستثمارات متاحة للبيع

( 7ج)

7.450

6.976

138

82

مبالغ مدفوعة مقدم ًا و ذمم مدينة �أخرى

-

4.565

م�ستحق من عمليات الت�أمني

3.712

3.719

وديعة نظامية

10.941

10.886

�إجمايل موجودات امل�سـاهمني

37.214

31.107

�إجمايل املوجودات

298.124

250.574

�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

( 7ب)

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  15جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة
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شركة سالمة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سـعودية)

قائمة المركز المالي األولية (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2014م
�إي�ضاح

� 30سبتمرب 2014م
(غري مدققة)
�ألف ريال �سـعودي

 31دي�سمرب 2013م
(مدققة)
�ألف ريال �سـعودي

املطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني
مطلوبات عمليات الت�أمني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

158.550

99.732

�إحتياطي عجز الأق�ساط

5.833

5.833

دخل عموالت غري مكت�سبة

1.900

916

58.189

77.221

مطالبات حملة الوثائق

6.427

6.441

ذمم دائنة ملعيدي الت�أمني

4.011

2.083

مبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى

17.021

14.326

8

مطالبات حتت الت�سوية

م�ستحق �إلى عمليات امل�ساهمني

-

4.565

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

5.672

5.336

257.603

216.453

فائ�ض عمليات الت�أمني
الفائ�ض املرتاكم من عمليات الت�أمني

3.307

3.014

�إجمايل مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني

260.910

219.467

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات
1.680

1.730

مبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى
زكاة م�ستحقة

9

2.974

2.174

مبالغ م�ستحقة جلهة ذات عالقة

10

212

-

م�ستحق الى عمليات الت�أمني

475

-

�إجمايل مطلوبات امل�ساهمني

5.341

3.904

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

100.000

100.000

احتياطي ا�ستثمارات متاحة للبيع

2.527

2.053

()70.654

()74.850

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

31.873

27.203

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

37.214

31.107

�إجمايل املطلوبات ،فائ�ض عمليات الت�أمني وحقوق امل�ساهمني

298.124

250.574

خ�سائر مرتاكمة

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  15جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة
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شركة سالمة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سـعودية)

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014م
�إي�ضاح

لفرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف � 30سبتمرب

لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
2014م

2013م

2014م

2013م

(غري مدققة)

(غري مدققة)

(غري مدققة)

(غري مدققة)

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال
�سعودي

الإيرادات
74.840

48.413

256.835

172.338

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
ناق�ص ًا� :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()2.747

()1.630

()12.571

()10.520

ناق�ص ًا� :أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

()1.302

()1.665

()4.909

()2.862

70.791

45.118

239.355

158.956

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

()55.074

()28.465

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

69.541

44.155

184.281

130.491

�صايف العموالت امل�ستلمة من عمليات �إعادة الت�أمني

1.004

978

2.611

2.812

�صايف الإيرادات

70.545

45.133

186.892

133.303

()1.250

التغريات يف �صايف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة

()963

التكاليف و امل�صروفات
54.526

�إجمايل املطالبات املدفوعة
ناق�ص ًا :ح�صة معيدي الت�أمني

()134

38.542
()2.238

172.102
()6.621

133.584
()11.629

�صايف املطالبات املدفوعة

54.392

36.304

165.481

التغريات يف �صايف املطالبات حتت الت�سوية

3.592

5.057

()15.966

�صايف املطالبات املتكبدة

57.984

41.361

149.515

124.316

تكاليف ا�ستحواذ وثائق

2.455

1.324

5.890

4.144

م�صروفات ت�شغيلية �أخرى

1.501

1.156

5.166

3.416

�صايف التكاليف وامل�صروفات

61.940

43.841

160.571

131.876

�صايف نتائج عمليات الت�أمني

8.605

1.292

26.321

1.427

م�صروفات عمومية و�إدارية

()9.336

()9.585

()27.371

()25.365

�إيرادات �أخرى

21

�إيرادات الإ�ستثمارات

468

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

�( 2أ)

402

121.955
2.361

108

13

3.882

947

()242

()7.891

2.940

()22.978

218

7.891

()2.646

22.978

()24

-

294

-

الفائ�ض املرتاكم يف بداية الفرتة

3.332

3.014

3.014

3.014

الفائ�ض املرتاكم يف نهاية الفرتة

3.308

3.014

3.308

3.014

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  15جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة
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شركة سالمة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سـعودية)

قائمة عمليات المساهمين األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30سبتمبر 2014م
�إي�ضاح

لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب

لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
2014م

2013م

2014م

2013م

(غري مدققة)

(غري مدققة)

(غري مدققة)

(غري مدققة)

�ألف ريال �سـعودي

�ألف ريال �سـعودي

�ألف ريال �سـعودي

�ألف ريال
�سـعودي

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

�( 2أ)

�إيرادات الإ�ستثمارات

()218
1.069
-

الربح من بيع اال�ستثمارات املتاحة للبيع

851

()7.891

2.646

()22.978

1.432

2.841

5.908

-

-

5.487

()6.459

170
()16.900

امل�صروفات
()88

م�صروفات عمومية و�إدارية

763

�صايف ربح ) /خ�سارة( الفرتة قبل الزكاة
9

الزكاة
�صايف ربح ) /خ�سارة (الفرتة
ربح ( /خ�سارة) لل�سهم الواحد (بالريال ال�سعودي)

14

()300

-

()491

()6.459
()450

4.996
()800

()122
()17.022
()1.350

463

()6.909

4.196

()18.372

0.05

()0.69

0.42

()1.84

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  15جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة
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شركة سالمة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سـعودية)

قائمة الدخل الشامل األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30سبتمبر 2014م
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب

�صايف ربح ( /خ�سارة) الفرتة

لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب

2014م

2013م

2014م

2013م

(غري مدققة)

(غري مدققة)

(غري مدققة)

(غري مدققة)

�ألف ريال �سـعودي

�ألف ريال �سـعودي

�ألف ريال �سـعودي

�ألف ريال
�سـعودي

463

()6.909

4.196

()18.372

البنود التي قد تكون �أو ميكن ت�صنيفها الحق ًا �إلى قائمة عمليات امل�ساهمني:
التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع (�إي�ضاح (7ج))

121

�صايف التغري يف الإ�ستثمارات املتاحة للبيع املعاد ت�صنيفها �ضمن قائمة
عمليات امل�ساهمني الأولية (�إي�ضاح  7ج())2

-

�إجمايل الربح ( /اخل�سارة) ال�شاملة للفرتة

584

107

474

()6.802

4.670

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  15جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة
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515
()170
()18.027

شركة سالمة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سـعودية)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014م
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013م ( مدققة)
�صايف الربح للفرتة

ر�أ�س
املــال

�إحتياطي �إ�ستثمارات
متاحة للبيع

خ�سـائر
مرتاكمة

الإجمال ــي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

100.000

2.053

()74.850

27.203

-

-

4.196

4.196

دخل �شامل اخر للفرتة:
التغري يف القيمة العادلة لإ�ستثمارات متاحة للبيع (�إي�ضاح 7
(ج))
الر�صيد يف � 30سبتمرب 2014م (غري مدققة)

100.000

474
2.527

()70.654

474
31.873

لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012م (مدققة)
�صايف اخل�سارة للفرتة

ر�أ�س
املــال

�إحتياطي �إ�ستثمارات
متاحة للبيع

اخل�سـائر
املرتاكمة

الإجمال ــي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

100.000

1.659

()32.705

68.954

-

-

()18.372

()18.372

دخل �شامل اخر للفرتة:
التغري يف القيمة العادلة لإ�ستثمارات متاحة للبيع (�إي�ضاح 7
(ج))

-

515

-

515

�صايف التغري يف اال�ستثمارات املتاحة للبيع املعاد ت�صنيفها �ضمن
قائمة عمليات امل�ساهمني الأولية
(�إي�ضاح  7ج())2

-

()170

-

()170

-

345

-

345

الر�صيد يف � 30سبتمرب 2013م (غري مدققة)

100.000

2.004

()51.077

50.927

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  15جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة
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شركة سالمة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سـعودية)

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين األولية
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014م
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب

�إي�ضاح

لفرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف
� 30سبتمرب

2014م

2013م

(غري مدققة)

(غري مدققة)

�ألف ريال �سـعودي

�ألف ريال �سعودي

الأن�شطة الت�شغيلية
الفائ�ض للفرتة من عمليات الت�أمني

-

294

ت�سويات لـ:
�أرباح غري حمققة من ا�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

�( 7أ)

ارباح حمققة من ا�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل
�إطفاء ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

()2.886

()4

()1
( 7ب)

-

22

22

الإ�ستهالك

1.382

1.492

مكاف�أة نهاية خدمة املوظفني� ،صايف

336
()853

()1.108
402

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
ذمم �أق�ساط ت�أمني مدينة� ،صايف
ذمم مدينة ملعيدي الت�أمني
تكاليف ا�ستحواذ وثائق م�ؤجلة

()14.799

()10.662

3.187

4.198

()3.039

مبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدينة �أخرى

()515

1.697

2.994

ح�صة معيدي الت�أمني يف االق�ساط غري املكت�سبة

()3.744

4.456

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

3.069

()5.022

اق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

58.818

24.010

دخل عموالت غري مكت�سبة

983

مطالبات حتت الت�سوية

()19.033

مطالبات حملة الوثائق

()14

111
7.383
()1.098
()469

ذمم دائنة ملعيدي الت�أمني

1.928

مبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى

2.695

2.001

م�ستحق �إلى( /من) عمليات امل�ساهمني

()5.040

()1.467

�صايف النقد املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية

25.855

26.322

الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء �أثاث ،جتهيزات ومعدات مكتبيـة

()523

()769

�شراء ا�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

()15.000

()46.591

�شراء ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

( 7ب)

ودائع الجل

()10.000
()20.050

()3.000
-

متح�صالت من ا�ستبعاد ا�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

�( 7أ)

6.627

3.135

متح�صالت من �إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق

( 7ب)

3.000

-

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية
النق�ص يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة
النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

4

()35.946

()47.225

()10.091

()20.903

36.465

37.289

26.374

16.386
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شركة سالمة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سـعودية)

قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين األولية
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014م

�إي�ضاح

لفرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف
� 30سبتمرب

لفرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف
� 30سبتمرب

2014م

2013م

(غري مدققة)

(غري مدققة)

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الأن�شطة الت�شغيلية
4.996

�صايف الربح ( /اخل�سارة) للفرتة قبل الزكاة

()17.022

ت�سويات لـ:
�أرباح غري حمققة من �إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

�( 7أ)

الربح من �إ�ستبعاد ا�ستثمارات متاحة للبيع

( 7ج)

�إطفاء ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

( 7ب)

()2.675
7

()5.507
()170
6

2.328

()22.693

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
مبالغ مدفوعة مقدم ًا وذمم مدينة �أخرى

()56

م�ستحق (�إلى)  /من عمليات الت�أمني

311

5.040

1.467

وديعة نظامية

()55

()86

مبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى

()50

93

مبالغ م�ستحقة جلهة ذات عالقة

212
7

الزكاة املدفوعة
�صايف النقد املتوفر من ( /امل�ستخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية

()2.026
-

7.419

()1.182
()24.116

الأن�شطة اال�ستثمارية
متح�صالت من ودائع لأجل

-

ا�ستثمارات يف ودائع لأجل

-

�شراء �إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

�( 7أ)

()7.425

متح�صالت من ا�ستبعاد ا�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل
متح�صالت من ا�ستبعاد ا�ستثمارات متاحة للبيع

( 7ج)

10.000
()301
()4.700

-

4.250

-

2.170

�صايف النقد (امل�ستخدم يف)  /املتوفر من الأن�شطة الإ�ستثمارية

()7.425

النق�ص يف النقد وما يف حكمه

()6

()12.697

33

13.371

27

674

النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة
4

النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

11.419

املعامالت الرئي�سية غري النقدية:
التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

474

515
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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  30سبتمبر 2014م

 .1التكوين واألنشـطة الرئيسـية
�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين («ال�شركة»)� ،شركة م�ساهمة �سعودية ،م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب قرار وزير التجارة وال�صناعة رقم  /1121ق بتاريخ  29ربيع
الثاين 1428هـ (املوافق  16مايو 2007م) .ال�شركة م�سجلة مبدينة جدة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4030169661بتاريخ  6جمادى الأول 1428هـ (املوافق  23مايو 2007م).
عنوان ال�شركة امل�سجل هو:
�شارع الأمري حممد بن عبدالعزيز – مركز بن حمران
�صندوق بريد  122392جدة 21332
اململكة العربية ال�سعودية
تتمثل �أهداف ال�شركة يف مزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين والأن�شطة املتعلقة به يف اململكة العربية ال�سعودية .م ادراج ال�شركة يف �سوق املال ال�سعودي « تداول « يف  23مايو 2007م.
بد�أت ال�شركة يف مزاولة �أعمالها يف  1يناير 2008م .ال�شركة مملوكة بالكامل من قبل الطرح العام ومن م�ساهمني �سعوديني.

 .2اساس االعداد والسياسات المحاسبية الهامة
(أ) أسس العرض

مت �إعداد هذه القوائم املالية الأولية املوجزة وفق ًا ملعيار املحا�سبة رقم ( )34املتعلق بالتقارير املالية الأولية� .إن هذه القوائم املالية الأولية املوجزة لفرتتي الثالثة �أ�شهر والت�سعة
�أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م («الفرتة») ال ت�شمل كافة املعلومات والإف�صاحات الالزمة يف القوائم املالية ال�سنوية ولذلك يجب �أن تقر�أ مقرونة مع القوائم املالية املراجعة
لل�شركة كما يف  31دي�سمرب 2013م.
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة من قبل ال�شركة لإعداد هذه القوائم املالية الأولية املوجزة هي وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية واملتوافقة مع تلك التي يتم ا�ستخدامها
لإعداد القوائم املالية ال�سنوية لل�شركة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م ب�إ�ستثناء �إعتماد معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة والتف�سريات الدولية للتقارير املالية كما
ورد يف الإي�ضاح ( 2ب) التي مل يكن لها ت�أثري على املركز املايل �أو الأداء املايل لل�شركة� .أن �أهداف و�سيا�سات �إدارة املخاطر لل�شركة متوافقة مع تلك التي �أف�صح عنها يف القوائم
املالية ال�سنوية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م.
�إن �إعداد القوائم املالية الأولية املوجزة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب �إ�ستخدام تقديرات و�إفرتا�ضات ت�ؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات امل�صرح عنها
والإف�صاح عن املوجودات واملطلوبات الطارئة �إن وجدت يف تاريخ القوائم املالية الأولية املوجزة ومبالغ الإيرادات وامل�صروفات امل�صرح عنها خالل فرتة التقارير املالية الأولية،
على الرغم من ان هذه التقديرات والأحكام مبنية �أ�سا�س ًا على �أف�ضل ما لدى الإدارة من علم بالت�صرفات والأحداث احلالية �إال �أن النتائج الفعلية قد تختلف بالنهاية من تلك
التقديرات ويف ر�أي الإدارة ف�إن القوائم املالية الأولية املوجزة تعك�س كافة التعديالت (التي تت�ضمن التعديالت العادية املتكررة) ال�ضرورية لعر�ض نتائج العمليات للفرتة الأولية
املعرو�ضة ب�شكل عادل� .إن النتائج الأولية لل�شركة قد ال ت�شكل م�ؤ�شر ًا دقيق ًا لنتائجها ال�سنوية املالية .

 .2اساس االعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(أ)

أسس العرض (تتمة)

تتبع ال�شركة ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب.
مت عر�ض القوائم املالية الأولية املوجزة بالريال ال�سعودي ب�إعتباره العملة الت�شغيلية لل�شركة ومت تقريب هذه االرقام �إلى اقرب �ألف مامل يذكر خالف ذلك.
وفق ًا ملتطلبات نظام الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية ،ف�إن ال�شركة حتتفظ بح�سابات منف�صلة لكل من عمليات الت�أمني وعمليات وامل�ساهمني .حتتفظ ال�شركة فعليا بجميع
املوجودات املتعلقة بعمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني .ت�سجل الإيرادات وامل�صروفات العادية ب�شكل وا�ضح لأي من الن�شاطني يف دفاتر ح�ساب الن�شاط املعني� .أ�سا�س توزيع
امل�صروفات من العمليات امل�شرتكة فتحدده الإدارة وجمل�س الإدارة.
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ف�إن الفائ�ض النا�شيء من عمليات الت�أمني يتم توزيعه كالتايل :
		
	امل�ساهمون

%90

حملة الوثائق		

%10

					

%100

�إذا كان ناجت عمليات الت�أمني عجز ،يتم نقل العجز ب�أكمله �إلى عمليات امل�ساهمني.
تعر�ض ال�شركة قائمة املركز املايل الأولية على نطاق وا�سع من �أجل ال�سيولة .جميع املوجودات واملطلوبات املالية ب�إ�ستثناء الإ�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق من
املتوقع يتم �إ�سرتدادها و�سدادها على التوايل خالل �إثنى ع�شر �شهر ًا بعد تاريخ القوائم املالية الأولية املوجزة.
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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  30سبتمبر 2014م
(ب) المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ،المطبقة بواسطة الشركة

اعتمدت ال�شركة املعايري اجلديدة و املعدلة التالية للمعايري القائمة ،والتي مت �إ�صدارها من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية بتاريخ التطبيق الأويل يف  1يناير2014م:
البيان

املعيار /التف�سري
معيار املحا�سبة الدويل رقم 1

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  1عر�ض بنود الدخل ال�شامل االخر

معيار املحا�سبة الدويل رقم 19

مراجعة ملعيار املحا�سبة الدويل  – 19منافع املوظفني

معيار املحا�سبة الدويل رقم 27

القوائم املالية املنف�صلة

معيار املحا�سبة الدويل رقم 28

�إ�ستثمارات يف �شركات مرتبطة وم�شاريع م�شرتكة

معيار املحا�سبة الدويل رقم 32

التعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم  – 32مقا�صة للموجودات واملطلوبات املالية

معيار املحا�سبة الدويل رقم 36

التعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم  – 36اف�صاحات املبالغ امل�سرتدة للموجودات املالية

معيار املحا�سبة الدويل رقم 39

التعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم  – 39ا�ستبدال امل�شتقات املالية وا�ستمرار حما�سبة التحوط

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 1

التعديل على معيار الدويل للتقارير املالية رقم  – 1قرو�ض حكومية

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7

التعديالت للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم  7االف�صاح – مقا�صة اال�صول واملطلوبات املالية

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 10

القوائم املالية املوحدة

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  10واملعيار الدويل
للتقارير املالية رقم  12ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 27

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  10واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم  12ومعيار املحا�سبة الدويل
رقم 27
اال�ستثمارات يف ال�شركات

 .2اساس االعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ب) المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ،المطبقة بواسطة الشركة (تتمة)
البيان

املعيار /التف�سري
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 11

الرتتيبات امل�شرتكة

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 12

اف�صاحات الفوائد يف ال�شركات االخرى

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 13

قيا�س القيمة العادلة

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 21

اجلبايات ال�ضريبية

�إن تطبيق املعايري والتف�سريات املطبقة على ال�شركة اجلديدة واملعدلة ذات ال�صلة لن يكون لها �أي ت�أثري كبري على هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.
(ج) المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد

املعايري ال�صادرة والتي مل تفعل بعد حتى تاريخ �صدور القوائم املالية الأولية املوجزة لل�شركة مدرجة �أدناه .تظهر القائمة املعايري والتف�سريات ال�صادرة والتي تتوقع ال�شركة
ب�شكل معقول �أن تكون قابلة للتطبيق يف امل�ستقبل .تعتزم ال�شركة �إتباع هذه املعايري عندما ت�صبح �سارية املفعول.
البيان

املعيار /التف�سري

تاريخ التفعيل

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9

الأدوات املالية – الت�صنيف والقيا�س

الى ان يتم االعالن

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 11
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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  30سبتمبر 2014م

 .3اإلستمرارية
تكبدت ال�شركة خ�سارة قدرها  70.654مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م ( 31دي�سمرب  74.850 :2013مليون ريال �سعودي) .قدرة ال�شركة على اال�ستمرار كمن�ش�أة
م�ستمرة تعتمد على العمليات الربحية امل�ستقبلية وموا�صلة تقدمي الدعم املايل من امل�ساهمني من �أجل متكينها من تغطية خ�سائرها وت�سوية التزاماتها .عالوة على ذلك ،كما
يف � 30سبتمرب 2014م  ،ال�شركة لي�ست متقيدة بالكامل باملادة  66من الالئحة التنفيذية للت�أمني مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فيما يتعلق مبتطلبات ال�سيولة املالية لها (انظر
�إي�ضاح .)13
الإي�ضاحات املذكورة �أعاله ت�شري �إلى وجود �شكوك قد تلقي بكثري من ال�شك حول قدرة ال�شركة الكبرية على متابعة �أعمالها على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية .ومع ذلك ،يف حني
املوافقة على هذه القوائم املالية الأولية املوجزة بتاريخ �21أكتوبر 2014م ،جمل�س الإدارة �أعاد النظر يف مو�ضوع املركز املايل وامل�سائل التي �أف�صح عنها يف الفقرات ال�سابقة
واال�ستمرار يف االعتقاد ب�أن �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية يف �إعداد القوائم املالية الأولية املوجزة منا�سب.
.3

اإلستمرارية (تتمة)

وبناء ًا عليه ،مت �إعداد هذه القوائم املالية الأولية املوجزة على افرتا�ض �أن ال�شركة �سوف ت�ستمر يف العمل ك�شركة عاملة ،وال تت�ضمن �أي ت�سويات قد تنتج من حالة ال�شك من
نتائج الإي�ضاحات املذكورة �أعاله.
خالل فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م �أو�صى جمل�س الإدارة بزيادة را�س مال ال�شركة من خالل تقدمي حقوق �إ�صدار مببلغ  150مليون ريال �سعودي تخ�ضع
للح�صول على موافقة اجلهات املعنية.
بتاريخ � 25سبتمرب عام ( 2014املوافق  1ذو احلجة 1435هـ) ،ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لزيادة ر�أ�س مالها العادي مببلغ  150مليون ريال
�سعودي ،وذلك عن طريق �إ�صدار �أ�سهم حقوق للم�ساهمني احلاليني يف ال�شركة� .إن ال�شركة حالي ًا ب�صدد تقدمي املعلومات والوثائق الى هيئة �سوق املال من �أجل احل�صول على
موافقة الهيئة .ونتيجة لإ�صدار هذه احلقوق� ،سوف يزيد ر�أ�س مال ال�شركة �إلى  250مليون ريال �سعودي ويت�ألف من  25مليون �سهم بقيمة  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد يف
الأ�سهم امل�صدرة واملدفوعة بالكامل.
.4

النقد وما في حكمه
� 30سبتمرب 2014م

 31دي�سمرب 2013م

(غري مدققة)

( مدققة)

(�ألف ريال �سعودي)

(�ألف ريال �سعودي)

عمليات الت�أمني
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك

26.374

36.465

عمليات امل�ساهمني
نقد لدى البنوك
.5

27

33

ودائع ألجل
� 30سبتمرب 2014م

 31دي�سمرب 2013م

(غري مدققة)

( مدققة)

(�ألف ريال �سعودي)

(�ألف ريال �سعودي)

عمليات الت�أمني
ودائع لأجل

30.626

10.576

يتم الإحتفاظ بالودائع لأجل لدى البنوك التجارية .هذه الودائع الأجله م�سجلة بالريال ال�سعودي ويكون مدة ا�ستحقاقها ما بني �أكرث من ثالثة �أ�شهر و�أقل من اثني ع�شر �شهر ًا.
القيمة الدفرتية لهذه الودائع الأجله معقولة وتقريبية لقيمتها العادلة يف تاريخ �إعداد التقارير.
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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  30سبتمبر 2014م

 .6ذمم أقساط تأمين مدينة ،صافي
� 30سبتمرب 2014م

 31دي�سمرب 2013م

(غري مدققة)

( مدققة)

(�ألف ريال �سعودي)

(�ألف ريال �سعودي)

م�ستحق من حملة الوثائق

55.172

44.701

م�ستحق من حملة الوثائق – معامالت مع جهة ذات عالقة
( اي�ضاح رقم )10

21.261

17.563

()23.636

()23.636

52.797

37.998

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

احلركة يف خم�ص�ص �أق�ساط مدينة م�شكوك يف حت�صيلها كالتايل :
� 30سبتمرب 2014م

 31دي�سمرب 2013م

(غري مدققة)
�ألف ريال �سـعودي

(مدققة)
�ألف ريال �سـعودي

23.636

27.032

خم�ص�ص ا�ضايف خالل الفرتة  /ال�سنة

-

1.015

امل�ستخدم خالل الفرتة  /ال�سنة

-

()4.411

الر�صيد يف نهاية الفرتة  /ال�سنة

23.636

23.636

الر�صيد يف بداية الفرتة  /ال�سنة

 .7اإلستثمارات
أ ) إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل
عمليات التأمين

احلركة يف ح�ساب �إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة كالتايل:
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2014م

لل�سنة املنتهية ف ــي  31دي�سمرب
2013م

(غري مدققة)
�ألف ريال �سـعودي

(مدققة)
�ألف ريال �سـعودي

الر�صيد يف بداية الفرتة  /ال�سنة

60.659

3.131

التغريات يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات

2.886

98

حتويل �إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل من عمليات امل�ساهمني

-

13.974

املحول خالل الفرتة  /ال�سنة

3.000

-

م�شرتيات خالل الفرتة  /ال�سنة

15.000

46.591

�إ�ستبعادات خالل الفرتة  /ال�سنة

()6.627

()3.135

الر�صيد يف نهاية الفرتة  /ال�سنة

74.920

60.659
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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  30سبتمبر 2014م

 .7اإلستثمارات ( تتمة)
أ ) إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل (تتمة)

خالل عام 2013م حولت �إدارة ال�شركة �إ�ستثمارات معينة يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل من عمليات امل�ساهمني �إلى عمليات الت�أمني.
عمليات المساهمين

احلركة يف ح�ساب �إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل كما يلي:
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية 30
�سبتمرب

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب

2014م (غري مدققة)

2013م (مدققة)

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية الفرتة  /ال�سنة

4.846

14.496

م�شرتيات خالل الفرتة  /ال�سنة

7.425

4.702

حتويل �إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل �إلى عمليات الت�أمني (انظر �إي�ضاح �(7أ)
– عمليات الت�أمني)

-

()13.974

ا�ستبعادات خالل الفرتة  /ال�سنة

-

()6.962

التغريات يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات

2.674

6.584

الر�صيد يف نهاية الفرتة  /ال�سنة

14.945

4.846

ب ) إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
عمليات التأمين

احلركة يف ح�ساب �إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق كما يلي:
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية 30
�سبتمرب

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب

2014م (غري مدققة)

2013م (مدققة)

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية الفرتة  /ال�سنة

26.663

13.685

م�شرتيات خالل الفرتة  /ال�سنة

10.000

20.000

املحول خالل الفرتة  /ال�سنة

()3.000

-

م�ستحق خالل الفرتة  /ال�سنة

()3.000

()7.000

املطف�أ خالل الفرتة  /ال�سنة

()22

()22

الر�صيد يف نهاية الفرتة  /ال�سنة
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30.641

26.663

شركة سالمة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سـعودية)

إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة (غير المدققة )
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014م

 .7اإلستثمارات ( تتمة)
ب ) إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق (تتمة)
عمليات المساهمين

احلركة يف ح�ساب �إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق كما يلي:

الر�صيد يف بداية الفرتة  /ال�سنة
املطف�أ خالل الفرتة  /ال�سنة

لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2014م
(غري مدققة)

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2013م
(مدققة)

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

3.719

3.731

()7

الر�صيد يف نهاية الفرتة  /ال�سنة

()12

3.712

3.719

ال يتوقع ان يكون هناك فرق جوهري بني القيمة الدفرتية لهذه الإ�ستثمارات وقيمتها العادلة.
ج ) استثمارات متاحة للبيع
عمليات المساهمين

فيما يلي احلركة على الإ�ستثمارات املتاحة للبيع:
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2014م (غري مدققة)

اوراق مالية مدرجة

اوراق مالية غري مدرجة

الإجمايل

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية الفرتة

5.053

1.923

6.976

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات

474

الر�صيد يف نهاية الفرتة

5.527

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م (مدققة)
الر�صيد يف بداية ال�سنة
�إ�ستبعادات خالل ال�سنة (�أنظر �إلى الإي�ضاح (ب) �أدناه)

-

474

1.923

7.450

اوراق مالية مدرجة

اوراق مالية غري مدرجة

الإجمايل

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

6.659

1.923

8.582

()2.170

-

()2.170

التغريات يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات

564

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

5.053

1.923

564
6.976
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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  30سبتمبر 2014م

 .7اإلستثمارات ( تتمة)
ج ) استثمارات متاحة للبيع (تتمة)
عمليات المساهمين

�أ) تبلغ القيمة الدفرتية لالوراق املالية املتاحة للبيع الغري مدرجة � 1.923ألف ريال �سعودي ( 31دي�سمرب 2013م� 1.923 :ألف ريال �سعودي) مت تقييمها بالتكلفة وذلك لأنه ال
ميكن الو�صول �إلى قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه وعدم وجود ا�سواق يتم تداول االدوات املالية املماثلة لها.
ب) خالل 2013م قامت ال�شركة ببيع �إ�ستثماراتها البالغ تكلفتها  2.000الف ريال �سعودي مببلغ  2.170الف ريال �سعودي .مت حتويل الربح املتحقق والبالغ  170الف ريال
�سعودي من �إحتياطي الإ�ستثمارات املتاحة للبيع �إلى قائمة عمليات امل�ساهمني الأولية.

 .8مطالبات تحت التسوية ،صافي
� 30سبتمرب 2014م
(غري مدققة)

 31دي�سمرب 2013م
(مدققة)

(�ألف ريال �سعودي)

(�ألف ريال �سعودي)

�إجمايل مطالبات حتت الت�سوية

22.953

42.229

ي�ضاف �إليه� :إحتياطي متكبد وغري مبلغ عنه

35.236

34.992

58.189

77.221

()12.911

()15.980

45.278

61.241

ناق�ص ًا :ح�صة �شركات �إعادة الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية
�صايف املطالبات حتت الت�سوية

 .9الزكاة
يتم احت�ساب الزكاة امل�ستحقة على �أ�سا�س �أف�ضل التقديرات من قبل الإدارة� .إن حركة خم�ص�ص الزكاة امل�ستحقة لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م وال�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م كما يلي:
� 30سبتمرب 2014م
(غري مدققة)

 31دي�سمرب 2013م
(مدققة)

(�ألف ريال �سعودي)

(�ألف ريال �سعودي)

الر�صيد يف بداية الفرتة  /ال�سنة

2.174

2.756

املكون خالل الفرتة  /ال�سنة

800

600

الزكاة املدفوعة خالل الفرتة  /ال�سنة
الر�صيد يف نهاية الفرتة  /ال�سنة

-

()1.182

2.974

2.174

 .9الزكاة (تتمة)
الوضع الزكوي:

قدمت ال�شركة الإقرار الزكوي عن الفرتة الأولى من  16مايو 2007م حتى  31دي�سمرب 2008م و لل�سنوات من  31دي�سمرب 2009م �إلى 2013م وح�صلت على �شهادة زكاة مقيدة.
قامت م�صلحة الزكاة والدخل باملطالبة بزكاة �إ�ضافية للفرتة من  16مايو 2007م الى  31دي�سمرب 2008م مببلغ � 619ألف ريال �سعودي� .إعرت�ضت ال�شركة على هذه املطالبة
وتعتقد الإدارة �أن نتيجة الإعرتا�ض �ستكون يف �صالح ال�شركة .مل يتم بعد تقدمي الربط الزكوي لل�سنوات  31دي�سمرب 2009م الى 2013م .خالل ال�سنة ا�صدرت م�صلحة الزكاة
والدخل ربط مبدئي ل�سنة 2011م  ،ومل ت�سمح بخ�صم اال�ستثمارات والودائع النظامية من الوعاء الزكوي وطالبت بزكاة �إ�ضافية بقيمة  1.3مليون ريال �سعودي� .إعرت�ضت
ال�شركة وتعتقد �أن نتيجة الإعرتا�ض �سيكون يف �صاحلها.
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إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة (غير المدققة )
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014م

 .10معامالت مستحقة مع جهة ذات عالقة واألرصدة
فيما يلي املعامالت اجلوهرية التي متت مع اجلهات ذات العالقة خالل الفرتة:
الطرف ذو العالقة

مبلغ املعاملة

طبيعة املعاملة
� 30سبتمرب
2014م

� 30سبتمرب 2013م

الر�صيد يف � 30سبتمرب
2014م

الر�صيد يف  31دي�سمرب
2013م

(غري مدققة)

(غري مدققة)

(غري مدققة)

(مدققة)

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�أ) عمليــات الت�أمني
امل�ساهمون الرئي�سيون
ال�شركة الإ�سالمية العربية
للت�أمني(بي.ا�س�.سي)

م�صاريف عمومية و�إدارية تدفع
مبا�شرة نيابة عن ال�شركة

-

-

6.759

6.759

�أطراف ذات عالقة ملوظفي الإدارة
العليا
�شركة ت�أجري

وثائق ت�أمني مكتتبة

102.091

80.954

21.261

17.563

رئي�س جمل�س الإدارة

وثائق ت�أمني مكتتبة

95

83

19

133

�شركة ر�صد العاملية

وثائق ت�أمني مكتتبة

567

501

24

38

م�ؤ�س�سة التكنولوجيا

وثائق ت�أمني مكتتبة

246

191

125

16

الأول للخدمات املالية

وثائق ت�أمني مكتتبة

-

-

-

()20

 .10معامالت مستحقة مع جهة ذات عالقة واألرصدة (تتمة)
الطرف ذو العالقة

مبلغ املعاملة

طبيعة املعاملة
� 30سبتمرب
2014م

� 30سبتمرب 2013م

الر�صيد يف 30
�سبتمرب 2014م

الر�صيد يف 31
دي�سمرب 2013م

(غري مدققة)

(غري مدققة)

(غري مدققة)

(مدققة)

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�أ) عمليــات الت�أمني
موظفي الإدارة العليا

مزايا طويلة الأجل

230

165

1.118

1.257

مزايا ق�صرية الأجل

2.904

2.093

228

33

ب) عمليــات امل�ساهمني
�أع�ضاء جمل�س الإدارة

مكاف�آت

19

26

-

-

�أع�ضاء جلان

مكاف�آت

8

16

-

-

طرف ذو عالقة ملوظفي الإداره العليا
ال�شركة الإ�سالمية العربية
للت�أمني(االمارات العربية املتحدة)

م�صاريف �إدارية وعمومية
م�صاريف مت دفعها نيابة عن
ال�شركة

212

-

()212

-

متت املوافقة على �شروط املعامالت مع اجلهات ذات العالقة من قبل �إدارة ال�شركة .يتم الإف�صاح عن �أر�صدة نهاية الفرتة من املعامالت مع اجلهات ذات العالقة يف قائمة
املركز املايل الأولية.
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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  30سبتمبر 2014م

 .11معلومات قطاعية
متت جميع عمليات الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية .لأغرا�ض �إدارية  ،تتتم مراقبة العمليات على ثالثة قطاعات رئي�سية� .إن املعلومات القطاعية ال تت�ضمن امل�صروفات
العمومية و الإدارية و�إيرادات الإ�ستثمارات� .أ�صول القطاع ال حتتوي على النقد وما يف حكمه ،الودائع لأجل� ،صايف �أق�ساط الت�أمني املدينة� ،صايف الذمم املدينة ملعيدي الت�أمني،
املبالغ املدفوعة مقدم ًا والذمم املدينة الأخرى ،املبالغ امل�ستحقة من جهات ذي عالقة ،الإ�ستثمارات ،والأثاث ،التجهيزات واملعدات املكتبية .مطلوبات القطاع ال حتتوي على
مطالبات حملة الوثائق ،الذمم الدائنة ملعيدي الت�أمني ،امل�ستحقات والذمم الدائنة الأخرى ،م�ستحق �إلى امل�ساهمني و مكاف�أت نهاية اخلدمة للموظفني .مت�شي ًا مع �سيا�سة
التقارير الداخلية لل�شركة ،ف�إن املعلومات القطاعية متت املوافقه عليها من قبل �إالدارة مع ما يتفق مع ن�شاطات ال�شركة .تظهر الأ�صول و املطلوبات كما هو مبني ادناه:

 .11معلومات قطاعية (تتمة)
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2014م
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

طبي
�ألف ريال �سعودي
7.183

ناق�ص ًا� :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة
ناق�ص ًا� :أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

()548

مركبات
�ألف ريال �سعودي
64.434
()99
()759

�أخرى
�ألف ريال �سعودي

�إجمايل
�ألف ريال �سعودي

3.223

74.840

()2.648

()2.747

5

()1.302

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

6.635

63.576

580

70.791

التغريات يف �صايف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة

1.413

()3.215

552

()1.250

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

8.048

60.361

1.132

69.541

16

988

1.004

�صايف الإيرادات

8.048

60.377

2.120

70.545

�إجمايل املطالبات املدفوعة

5.620

48.800

106

54.526

�صايف العموالت املكت�سبة من �إعادة الت�أمني

ناق�ص ًا :ح�صة معيدي الت�أمني

-

()51

()4

()79

()134

�صايف املطالبات املدفوعة

5.569

48.796

27

54.392

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية

49

3.221

322

3.592

�صايف املطالبات املتكبدة

5.618

52.017

349

57.984

تكاليف ا�ستحواذ وثائق

390

1.739

326

2.455

م�صاريف ت�شغيلية �أخرى

633

812

56

1.501

�صايف التكاليف وامل�صروفات

6.641

54.568

731

61.940

�صايف نتائج �أعمال الت�أمني

1.407

5.809

1.389

8.605

م�صاريف غري موزعة

()9.336

�إيرادات �أخرى غري موزعة

21

�إيرادات �إ�ستثمارات

468

العجز من عمليات الت�أمني

168

()242

شركة سالمة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سـعودية)

إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة (غير المدققة )
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014م

 .11معلومات قطاعية (تتمة)
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2014م
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

طبي
�ألف ريال �سعودي

مركبات
�ألف ريال �سعودي

29.003

211.207

ناق�ص ًا� :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة
ناق�ص ًا� :أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
التغريات يف �صايف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

()848

�أخرى
�ألف ريال �سعودي

�إجمايل
�ألف ريال �سعودي

16.625

256.835

()117

()12.454

()12.571

()3.054

()1.007

()4.909

28.155

208.035

()4.839

()49.556

23.316

3.165
()679

239.355
()55.074

158.479

2.486

184.281

25

2.585

2.611

�صايف الإيرادات

23.316

158.504

5.071

186.892

�إجمايل املطالبات املدفوعة

15.298

149.046

7.758

172.102

�صايف العموالت املكت�سبة من �إعادة الت�أمني

ناق�ص ًا :ح�صة معيدي الت�أمني
�صايف املطالبات املدفوعة
التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية

-

()401
14.897

149.041

1.543

165.481

()14.449

()966

()15.966

�صايف املطالبات املتكبدة

14.347

134.592

576

149.515

تكاليف ا�ستحواذ وثائق

971

4.051

868

5.890

م�صاريف ت�شغيلية �أخرى

2.255

2.776

135

5.166

�صايف التكاليف وامل�صروفات

17.572

141.419

1.579

160.571

�صايف نتائج عمليات الت�أمني

5.744

17.086

3.492

26.321

م�صاريف غري موزعة

()550

()5

()6.215

()6.621

()27.371

�إيرادات �أخرى غري موزعة

108

�إيرادات ا�ستثمارات

3.882

الفائ�ض من عمليات الت�أمني

2.940

169

شركة سالمة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سـعودية)

إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة (غير المدققة )
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014م

 .11معلومات قطاعية (تتمة)
طبي
�ألف ريال �سعودي

مركبات
�ألف ريال �سعودي

�أخرى
�ألف ريال �سعودي

�إجمايل
�ألف ريال �سعودي

كما يف � 30سبتمرب 2014م
موجودات عمليات الت�أمني
5

6.974

6.979

-

ح�صة معيدي الت�أمني يف الأق�ساط غري املكت�سبة
ح�صة معيدي الت�أمني يف املطالبات حتت الت�سوية

506

921

11.484

12.911

تكاليف ا�ستحواذ وثائق م�ؤجلة

824

3.974

643

5.441

موجودات غري موزعة

235.579

�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني

260.910

مطلوبات عمليات الت�أمني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

16.313

133.169

9.069

158.550

مطالبات حتت الت�سوية

9.537

32.623

16.029

58.189

1

1.899

1.900

2.330

868

5.833

دخل عموالت غري مكت�سبة
احتياطى عجز الأق�ساط

2.635

مطلوبات غري موزعة والفائ�ض

41.739

�إجمايل مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني

260.910
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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  30سبتمبر 2014م

 .11معلومات قطاعية (تتمة)
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

طبي
�ألف ريال �سعودي

مركبات
�ألف ريال
�سعودي

5.080

41.403

�أخرى
�ألف ريال �سعودي

�إجمايل
�ألف ريال �سعودي

1.930

48.413

ناق�ص ًا� :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()35

()78

()1.517

()1.630

ناق�ص ًا� :أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

()195

()1.264

()206

()1.665

40.061

207

45.118

()2.067

884

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

4.850

التغريات يف �صايف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة

220

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

5.070

()963

37.994

1.091

44.155

4

974

978

�صايف الإيرادات

5.070

37.998

2.065

45.133

�إجمايل املطالبات املدفوعة

5.949

31.852

741

38.542

ناق�ص ًا :ح�صة معيدي الت�أمني

()1.814

()424

()2.238

�صايف املطالبات املدفوعة

4.135

31.852

741

38.542

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية

67

4.436

554

5.057

�صايف املطالبات املتكبدة

4.202

36.288

871

41.361

تكاليف ا�ستحواذ وثائق

230

805

289

1.324

م�صاريف ت�شغيلية �أخرى

417

700

39

1.156

�صايف التكاليف وامل�صروفات

4.849

37.793

1.199

43.841

�صايف نتائج �أعمال الت�أمني

221

205

866

1.292

�صايف العموالت املكت�سبة من �إعادة الت�أمني

م�صاريف غري موزعة
�إيرادات �إ�ستثمارات
العجز من عمليات الت�أمني

-

-

()9.585
402
()7.891
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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  30سبتمبر 2014م

 .11معلومات قطاعية (تتمة)
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

طبي
�ألف ريال �سعودي

15.047

172.338

ناق�ص ًا� :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()281

()78

()10.161

()10.520

ناق�ص ًا� :أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

()390

()1.884

()588

()2.862

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
التغريات يف �صايف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

18.275

مركبات
�ألف ريال �سعودي
139.016

�أخرى
�ألف ريال �سعودي

�إجمايل
�ألف ريال �سعودي

17.604

137.054

()2.572

()25.456

15.032

4.298
()437

158.956
()28.465

111.598

3.861

130.491

4

2.808

2.812

�صايف الإيرادات

15.032

111.602

6.669

133.303

�إجمايل املطالبات املدفوعة

23.052

106.175

4.357

133.584

ناق�ص ًا :ح�صة معيدي الت�أمني

()10.124

()1.505

()11.629

2.852

121.955

العموالت املكت�سبة من �إعادة الت�أمني

�صايف املطالبات املدفوعة
التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية

-

12.928
()351

106.175
4.916

()2.204

2.361

�صايف املطالبات املتكبدة

12.577

111.091

648

124.316

تكاليف ا�ستحواذ وثائق

949

2.355

840

4.144

م�صاريف ت�شغيلية �أخرى

1.474

1.794

148

3.416

�صايف التكاليف وامل�صروفات

15.000

115.240

1.636

131.876

�صايف نتائج �أعمال الت�أمني

32

5.033

1.427

م�صاريف غري موزعة

()3.638

()25.365

�إيرادات �أخرى غري موزعة

13

�إيرادات �إ�ستثمارات

947

العجز من عمليات الت�أمني

172

()22.978

شركة سالمة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سـعودية)

إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة (غير المدققة )
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014م

 .11معلومات قطاعية (تتمة)
طبي
�ألف ريال �سعودي

مركبات
�ألف ريال �سعودي

�أخرى
�ألف ريال �سعودي

�إجمايل
�ألف ريال �سعودي

كما يف  31دي�سمرب 2013م (مدققة)
موجودات عمليات الت�أمني
37

3.198

3.235

-

ح�صة معيدي الت�أمني يف الأق�ساط غري املكت�سبة
ح�صة معيدي الت�أمني يف املطالبات حتت الت�سوية

881

921

14.178

15.980

تكاليف ا�ستحواذ وثائق م�ؤجلة

454

1.670

278

2.402

-

موجودات غري موزعة

-

-

�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني

197.850
219.467

مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

11.474

83.645

4.613

99.732

مطالبات حتت الت�سوية

10.462

47.071

19.688

77.221

8

908

916

2.330

868

5.833

دخل عموالت غري مكت�سبة
احتياطى عجز الأق�ساط

2.635

مطلوبات غري موزعة والفائ�ض

-

�إجمايل مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني

-

-

35.765
219.467

 .12القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي �سعر يتم ا�ستالمه من بيع الأ�صل �أو حتويل الإلتزام بني م�شاركة ال�سوق يف تاريخ القيا�س.
القيمة العادلة يف قائمة املركز املايل للأدوات املالية  ،با�ستثناء الإ�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق التختلف عن القيم الدفرتية والتي تت�ضمن يف القوائم املالية
الأولية املوجزة  .القيم العادلة للإ�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق اليتوقع ان يكون هناك اختالف جوهري عن قيمتها الدفرتية.
حتديد القيمة العادلة والت�سل�سل التايل لها:
ت�ستخدم ال�شركة �إذا مت تطبيق الت�سل�سل التايل لتحديد واالف�صاح عن القيمة العادلة للأدوات املالية،
امل�ستوى  : 1ال�سعر املعرو�ض يف ال�سوق الفعال لتحديد الأ�صول �أو الإلتزامات ( بدون تعديل �أو�إعادة).
امل�ستوى  : 2ال�سعر املعرو�ض يف ال�سوق الفعال لنف�س الأ�صول املالية والإلتزامات املالية �أو طرق التقييم االخرى جلميع املدخالت اجلوهرية تعتمد على بيانات ال�سوق امللحوظة.
امل�ستوى  :3طرق التقييم لأي مدخالت جوهرية التعتمد على بيانات ال�سوق امللحوظة.
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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  30سبتمبر 2014م

.12

القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)

يف اجلدول التايل يبني القوائم املالية بناء ًا على القيمة العادلة كما يف � 30سبتمرب 2014م:
امل�ستوى 1

امل�ستوى 2

امل�ستوى 3

الإجمايل

الأ�صول املالية
الأ�صول املالية املحتفظ بها ك�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل–
عمليات الت�أمني

-

74.920

-

74.920

الأ�صول املالية املحتفظ بها ك�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل–
عمليات امل�ساهمني

-

14.946

-

14.946

الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع – عمليات امل�ساهمني

-

5.527

-

5.527

الر�صيد يف نهاية الفرتة

-

95.393

-

95.393

يف اجلدول التايل يبني القوائم املالية بناءا على القيمة العادلة كما يف  31دي�سمرب 2013م:
امل�ستوى 1

امل�ستوى 2

امل�ستوى 3

الإجمايل

الأ�صول املالية
الأ�صول املالية املحتفظ بها ك�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل–
عمليات الت�أمني

-

60.659

-

60.659

الأ�صول املالية املحتفظ بها ك�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل–
عمليات امل�ساهمني

-

4.846

-

4.846

اال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع – عمليات امل�ساهمني

-

5.053

-

5.053

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

-

70.558

-

70.558

حتدد ال�شركة القيمة العادلة للم�ستوى  2للإ�ستثمارات التجارية بالإعتماد على �صايف قيمة الأ�صول كما يف نهاية الفرتة املنتهية بالتقرير.

 .13المتطلبات التنظيمية
كما هو متطلب من قبل �أنظمة الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية (املادة  66من الالئحة التنفيذية ال�صادرة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي) ينبغي على ال�شركة الإحتفاظ
باحلد الأدنى من هام�ش املالءة يعادل احلد الأدنى ملتطلبات ر�أ�س املال ،هام�ش �أق�ساط املالءة بالإلتزامات �أو هام�ش املالءة باملطالبات .كما يف � 30سبتمرب 2014م لدى ال�شركة
م�ستوى املالءة �أقل من احلد الأدنى من هام�ش م�ستوى املالءة بالإلتزامات املطلوب يف نطاق املادة املذكورة �أعاله من الالئحة التنفيذية .قدمت ال�شركة خطة عمل مل�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي لتحقيق هام�ش املالءة.

 .14ربح ( /خسارة) السهم
مت �إحت�ساب ربح ( /خ�سارة) ال�سهم للفرتة بق�سمة �صايف ربح ( /خ�سارة) الفرتة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم املتداولة ( 10مليون �سهم) كما يف � 30سبتمرب 2014م (30
�سبتمرب 2013م 10 :مليون �سهم) .الدخل  /اخل�سارة املخففة لل�سهم الواحد ال تنطبق على ال�شركة.

 .15إعتماد مجلس اإلدارة
�أعتمدت هذه القوائم املالية الأولية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  27ذو احلجة 1435هـ ،املوافق � 21أكتوبر 2014م.
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(شركة اياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)

(شركة مساهمة سـعودية)
القوائم الماليــة وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين  31ديسمبر 2013م
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شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
(شركة مساهمة سـعودية)

قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2013م
�إي�ضاح

2013م
�ألف ريال �سـعودي

2012م
�ألف ريال �سـعودي

موجـودات عمليات الت�أمني
نقد وما يف حكمه

�( 4أ)

36.465

37.289

ودائع لأجل

( 4ب)

10.576

20.648

ذمم �أق�ساط ت�أمني مدينة� ،صايف

5

37.998

34.339

ذمم مدينة ملعيدي الت�أمني� ،صايف

6

4.750

12.328

تكاليف ا�ستحواذ وثائق م�ؤجلة

8

2.402

2.046

مبالغ مدفوعة مقدما و ذمم مدينة �أخرى

11

10.783

11.363

مبالغ م�ستحقة من جهة ذات عالقة

21

6.759

6.759

�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

�( 10أ)

60.659

3.131

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

7

3.235

9.306

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

9

15.980

14.193

�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

( 10ب)

26.663

13.685

�أثاث ،جتهيزات ومعدات مكتبية

12

3.197

4.172

219.467

169.259

�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني
موجودات امل�ساهمني
نقد وما يف حكمه

�( 4أ)

12.749

33

ودائع لأجل

( 4ب)

-

20.000

�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

�( 10أ)

4.846

14.496

�إ�ستثمارات متاحة للبيع

( 10ج)

6.976

8.582

مبالغ مدفوعة مقدم ًا و ذمم مدينة �أخرى

11

82

482

4.565

4.531

�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

( 10ب)

3.719

3.731

وديعة نظامية

16

10.886

10.771

�إجمايل موجودات امل�سـاهمني

31.107

75.342

�إجمايل املوجودات

250.574

244.601

م�ستحق من عمليات الت�أمني

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  31جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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(شركة مساهمة سـعودية)

قائمة المركز المالي (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2013م
�إي�ضاح

2013م
�ألف ريال �سـعودي

2012م
�ألف ريال �سـعودي

املطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني
مطلوبات عمليات الت�أمني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

7

99.732

81.302

�إحتياطي عجز الأق�ساط

13

5.833

221

دخل عموالت غري مكت�سبة

14

916

1.174

مطالبات حتت الت�سوية

9

77.221

50.236

تعوي�ضات حملة الوثائق

6.441

7.726

ذمم دائنة ملعيدي الت�أمني

2.083

3.470

14.326

11.105

م�ستحق �إلى عمليات امل�ساهمني

4.565

4.531

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

5.336

6.480

216.453

166.245

15

مبالغ م�ستحقة الدفع و مطلوبات �أخرى

فائ�ض عمليات الت�أمني
الفائ�ض املرتاكم من عمليات الت�أمني

3.014

3.014

�إجمايل مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني

219.467

169.259

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات
مبالغ م�ستحقة الدفع و مطلوبات �أخرى

15

1.730

1.606

خم�ص�ص زكاة

20

2.174

2.756

مبالغ م�ستحقة جلهة ذات عالقة

21

-

2.026

3.904

6.388

�إجمايل مطلوبات امل�ساهمني
حقوق امل�ساهمني

100.000

100.000

17

ر�أ�س املال

2.053

1.659

()74.850

()32.705

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

27.203

68.954

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

31.107

75.342

�إجمايل املطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني وحقوق امل�ساهمني

250.574

244.601

�إحتياطي ا�ستثمارات متاحة للبيع
خ�سائر مرتاكمة

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  31جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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(شركة مساهمة سـعودية)

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
�إي�ضاح

2013م

2012م

�ألف ريال �سـعودي

�ألف ريال �سـعودي

الإيرادات
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

7

218.299

204.258

ناق�ص ًا� :أق�ساط �إعادة الت�أمني ال�صادرة

7

()12.016

()25.070

ناق�ص ًا :فائ�ض خ�سارة �أق�ساط الت�أمني

7

()3.406

()2.962

202.877

176.226

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

()24.501

16.557

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

7

178.376

192.783

العموالت امل�ستلمة من عمليات �إعادة الت�أمني

14

3.628

5.150

182.004

197.933

التغريات يف �صايف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة

�صايف الإيرادات
التكاليف و امل�صروفات
�إجمايل املطالبات املدفوعة

9

168.161

177.742

ناق�ص ًا :ح�صة معيدي الت�أمني

9

()13.006

()27.756

�صايف املطالبات املدفوعة

155.155

149.986

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية و املخ�ص�ص املتكبد غري املبلغ عنه

25.198

4.326

�صايف املطالبات املتكبدة

9

180.353

154.312

�إحتياطي عجز الأق�ساط

13

5.612

158

تكاليف ا�ستحواذ وثائق

8

5.560

14.341

م�صاريف ت�شغيلية �أخرى

4.625

4.630

�صايف التكاليف و امل�صروفات

196.150

173.441

()14.146

24.492

()36.229

()41.982

�صايف نتائج �أعمال الت�أمني
م�صاريف عمومية و�إدارية

22

�إيرادات �أخرى

399

210

�إيرادات الإ�ستثمارات

1.349

1.258

()48.627

()16.022

48.627

16.022

عجز من عمليات الت�أمني
ح�صة امل�ساهمني من عجز عمليات الت�أمني

2

ح�صة حملة الوثائق من الفائ�ض لل�سنة

2

-

-

الفائ�ض املرتاكم يف بداية ال�سنة

3.014

3.014

الفائ�ض املرتاكم يف نهاية ال�سنة

3.014

3.014

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  31جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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قائمة عمليات المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
�إي�ضاح

2013م

2012م

�ألف ريال �سـعودي

�ألف ريال �سـعودي

الإيرادات
()48.627

ح�صة امل�ساهمني من عجز عمليات الت�أمني

()16.022

�أرباح غري حمققة من �إعادة قيا�س �إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف
قائمة الدخل

6.584

605

�إيرادات من �إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق

224

346

�إيرادات من ودائع لأجل

256

711

170

3.602

ربح من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

(10ج) ()2

-

�إيرادات �أخرى

()41.393

66
()10.692

امل�صروفات
م�صروفات عمومية و�إدارية

22

�صايف خ�سارة ال�سنة قبل الزكاة
الزكاة

20

�صايف خ�سارة ال�سنة
اخل�سارة لل�سهم (بالريال ال�سعودي)

23

()152

()465

()41.545

()11.157

()600

()1.800

()42.145

()12.957

()4.21

()1.30

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  31جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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(شركة مساهمة سـعودية)

قائمة الدخل الشاملة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م

�صايف خ�سارة ال�سنة

2013م

2012م

�ألف ريال �سـعودي

�ألف ريال �سـعودي

()42.145

()12.957

البنود التي قد تكون �أو ميكن ت�صنيفها الحق ًا �إلى ربح �أو خ�سارة:
التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع (�إي�ضاح (10ج))

564

522

�صايف التغري يف الإ�ستثمارات املتاحة للبيع امل�صنفة �ضمن قائمة عمليات امل�ساهمني (�إي�ضاح 10
ج())2

()170

()3.602

�إجمايل اخل�سارة ال�شاملة لل�سنة

()41.751

()16.037

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  31جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
(شركة مساهمة سـعودية)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م

الر�صيد يف  1يناير 2012م

ر�أ�س
املــال

�إحتياطي �إ�ستثمارات
متاحة للبيع

اخل�سـائر
املرتاكمة

الإجمال ــي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

100.000
-

�صايف اخل�سارة لل�سنة

4.739
-

()19.748

84.991

()12.957

()12.957

خ�سارة �شاملة اخرى لل�سنة
التغري يف القيمة العادلة لإ�ستثمارات متاحة للبيع (�إي�ضاح ( 10ج))

-

�صايف التغري يف الإ�ستثمارات املتاحة للبيع امل�صنفة �ضمن قائمة عمليات
امل�ساهمني (�إي�ضاح  10ج())2
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012م
�صايف اخل�سارة لل�سنة

522

-

522

-

()3.602

-

()3.602

-

()3.080

-

()3.080

100.000

1.659

-

-

()32.705

68.954

()42.145

()42.145

خ�سارة �شاملة اخرى لل�سنة
التغري يف القيمة العادلة لإ�ستثمارات متاحة للبيع (�إي�ضاح ( 10ج))

-

564

-

564

�صايف التغري يف الإ�ستثمارات املتاحة للبيع امل�صنفة �ضمن قائمة عمليات
امل�ساهمني (�إي�ضاح  10ج())2

-

()170

-

()170

-

394

-

394

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013م

100.000

2.053

()74.850

27.203

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  31جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية

183

شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
(شركة مساهمة سـعودية)

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
�إي�ضاح

2013م

2012م

�ألف ريال �سـعودي

�ألف ريال �سعودي

الأن�شطة الت�شغيلية
ح�صة حملة الوثائق من فائ�ض ال�سنة

-

-

ت�سويات حل�صة حملة الوثائق من فائ�ض ال�سنة مع النقدية املتاحة من الأن�شطة الت�شغيلية:
�أرباح غري حمققة من �إعادة قيا�س �إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

�( 10أ)

()98

()54

�إطفاء ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

( 10ب)

22

12

خم�ص�ص �إحتياطي عجز الأق�ساط

13

5.612

158

-

�شطب �أثاث ،جتهيزات ومعدات مكتبية

1.235

خم�ص�ص ذمم مدينة م�شكوك يف حت�صيلها ملعيدي الت�أمني

6

472

1.062

خم�ص�ص ذمم �أق�ساط ت�أمني مدينة م�شكوك يف حت�صيلها

5

1.015

5.358

�شطب ذمم �أق�ساط ت�أمني مدينة م�شكوك يف حت�صيلها

5

()4.411

الإ�ستهالك

-

1.965

2.581

4.577

10.352

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
()263

ذمم �أق�ساط ت�أمني مدينة� ،صايف

7.106

ذمم مدينة ملعيدي الت�أمني� ،صايف
تكاليف �إ�ستحواذ وثائق

()47
()4.871

()356

8.063

مبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدينة �أخرى

580

()6.886

ح�صة معيدي الت�أمني يف �أق�ساط غري مكت�سبة

6.071
()1.787

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

18.430

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

()258

دخل عموالت غري مكت�سبة

4.752
935
()21.309
()8

مطالبات حتت الت�سوية

26.985

مطالبات حملة الوثائق

()1.285

()635

ذمم دائنة ملعيدي الت�أمني

()1.387

()1.408

مبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى

3.221

2.912

م�ستحق �إلى عمليات امل�ساهمني

34
()1.144

مكافاة نهاية اخلدمة للموظفني� ،صايف
�صايف النقد املتوفر من ( /امل�ستخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية

60.524

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  31جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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3.391

()2.287
451
()7.657

شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
(شركة مساهمة سـعودية)

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
�إي�ضاح

2013م

2012م

�ألف ريال �سـعودي

�ألف ريال �سعودي

الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء �أثاث ،جتهيزات ومعدات مكتبيـة

12

()990

حتويل ا�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل من عمليات امل�ساهمني

�( 10أ)

()13.974

-

�شراء �إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

�( 10أ)

()46.591

-

�شراء ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

( 10ب)

()20.000

-

10.072

متح�صالت من ودائع لأجل

()1.959

3.345

متح�صالت من �إ�ستبعاد ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق

( 10ب)

7.000

-

متح�صالت من �إ�ستبعاد ا�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

�( 10أ)

3.135

-

�صايف النقد (امل�ستخدم يف)  /املتوفر من الأن�شطة اال�ستثمارية

()61.348

�صايف النق�ص يف النقد و ما يف حكمه

()824

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

�(4أ)

1.386
()6.271

37.289

43.560

36.465

37.289
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شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
(شركة مساهمة سـعودية)

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
�إي�ضاح

2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الأن�شطة الت�شغيلية
()41.545

�صايف اخل�سارة ال�سنة قبل الزكاة

()11.157

ت�سويات ل�صايف خ�سارة ال�سنة قبل الزكاة و �صايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة الت�شغيلية:
�أرباح غري حمققة من �إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

�( 10أ)

()6.584

()605

�أرباح من �إ�ستبعاد �إ�ستثمارات متاحة للبيع

( 10ج)()2

()170

()3.602

�إطفاء ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

( 10ب)

11

12
()48.287

()15.353

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
مبالغ مدفوعة مقدم ًا وذمم مدينة �أخرى

()403

400

م�ستحق من عمليات الت�أمني

()34

وديعة نظامية

()115

()128

124

()464

مبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى
مبالغ م�ستحقة جلهة ذات عالقة
20

الزكاة املدفوعة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية

2.287

()2.026

2.009

()1.182

()1.255

()51.120

()13.307

الأن�شطة اال�ستثمارية
-

�إ�ستثمار يف ودائع لأجل
حتويل �إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل �إلى عمليات الت�أمني

�( 10أ)

13.974

�شراء �إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

�( 10أ)

()4.702

متح�صالت من ودائع لأجل

()10.000
()10.000

20.000

-

متح�صالت من �إ�ستبعاد �إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

�( 10أ)

6.962

-

متح�صالت من �إ�ستبعاد �إ�ستثمارات متاحة للبيع

( 10ج)

2.170
-

متح�صالت من �إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ �إ�ستحقاقها
�صايف النقد املتوفر من ( /امل�ستخدم يف) الأن�شطة الإ�ستثمارية

12.325
4.980

38.404

()2.695

�صايف النق�ص يف النقد وما يف حكمه

()12.716

()16.002

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

12.749

28.751

33

12.749

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

�( 4أ)

املعامالت الرئي�سية غري النقدية:
التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

( 10ج)

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  31جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
(شركة مساهمة سـعودية)

إيضاحات حول القوائم الماليـة
 31ديسمبر 2013م

 - 1التنظـــيم واألنشـطة الرئيسـية
�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين (�شركة اياك ال�سعودية للت�أمني) �سابقا � ،شركة م�ساهمة �سعودية  ،م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب قرار وزير التجارة وال�صناعة رقم
 /112ق بتاريخ  29ربيع الثاين (املوافق  16مايو 2007م) .خالل العام ال�سابق و مبوجب قرار امل�ساهمني ال�صادر بتاريخ  23يونيو 2012م ،مت تغري ا�سم ال�شركة لي�صبح �شركة
�سالمة للت�أمني التعاوين بدال من �شركة « اياك « ال�سعودية للت�أمني التعاوين .وقد انتهت املعامالت الر�سمية لإجراء التعديل باال�سم خالل عام 2012م.
ال�شركة م�سجلة مبدينة جده مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4030169661بتاريخ  6جمادى الأول 1428هـ (املوافق  23مايو  2007م) .وعنوان ال�شركة امل�سجل هو �شارع الأمري
حممد بن عبدالعزيز – عمارة بن حمران� ،صندوق بريد  122392جده  ، 21332اململكة العربية ال�سعودية  .تتمثل �أهداف ال�شركة يف مزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين والأن�شطة
املتعلقة به يف اململكة العربية ال�سعودية .مت ادراج ال�شركة يف �سوق املال ال�سعودي “ تداول “ يف  23مايو 2007م وبد�أت ال�شركة يف مزاولة �أعمالها يف  1يناير 2008م .ال�شركة
مملوكة بالكامل من م�ساهمني �سعوديني.
يف �سنة 2010م عقدت ال�شركة اتفاق مع ال�شركة اال�سالمية العربية للت�أمني (البائع) والذي مبوجبه ا�ستحوذت ال�شركة على جميع عمليات الت�أمني اخلا�صة بال�شركة اال�سالمية
العربية للت�أمني باململكة العربية ال�سعودية ابتداء من  1اكتوبر 2009م بقيمة �شهرة قدرها � 7.140ألف ريال �سعودي كما هو معتمد من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بالإ�ضافة
الى �أ�صول ومطلوبات ت�أمني مببلغ � 30.075ألف ريال �سعودي  .تاريخ تقييم املحفظة لالنتقال ل�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين هو  31دي�سمرب 2008م .مل يتم الدفع فيما يتعلق
بال�شهرة حتى  31دي�سمرب  .2012حيث �أن �سداد قيمة ال�شهرة تتحكم فيه م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ويتوقف على اعتماد م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف حال عدم متكن
ال�شركة من �سداد قيمة ال�شهرة قبل نهاية 2015م فانه �سيتم ا�ستنزال قيمتها من قيمة املطلوبات مقابل ال�شهرة .ال�شركة التتوقع الوفاء مبتطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
فيما يتعلق بدفع قيمة ال�شهرة قبل نهاية عام 2015م  :الإدارة �أي�ض ًا ناق�شت هذه امل�س�ألة مع البائع والبائع وافق وتنازل على كل مايتعلق مبدفوعات ال�شهرة  .حيث من املتوقع �أنه
التوجد �أية مبالغ �سوف تدفع للبائع  .قيمة ال�شهرة من �ضمن املطلوبات الى البائع  .كما يف  31دي�سمرب 2012م

 - 2أسس العرض وملخص للسياسات المحاسبية الهامة
أ)

أساس القياس

يتم �إعداد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ب�إ�ستثناء �إ�ستثمارات من خالل قائمة الدخل و �إ�ستثمارات متاحة للبيع مت قيا�سها بالقيمة العادلة.
ب) بيان اإللتزام

مت �إعداد القوائم املالية وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية.
يتطلب نظام الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة حفظ ح�سابات م�ستقلة لعمليات الت�أمني و�أن�شطة امل�ساهمني� .إن جميع الأ�صول املتعلقة بعمليات
الت�أمني �أو �أن�شطة امل�ساهمني هي مملوكة من قبل ال�شركة .جميع الإيرادات و امل�صروفات التي تعزى لأي ن�شاط يتم قيدها يف احل�سابات املخ�ص�ص لها� .إن �أ�س�س توزيع هذه
امل�صروفات يتم حتديده من قبل �إدارة ال�شركة و �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
تقدم ال�شركة بيانتها يف قائمة املركز املايل مرتبة ح�سب ال�سيولة .جميع املوجودات و املطلوبات املالية يتوقع �إ�سرتدادها ب�إ�ستثناء �إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق
خالل �إثني ع�شر �شهر بعد تاريخ التقرير.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
(شركة مساهمة سـعودية)

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
 31ديسمبر 2013م

 - 2أسس العرض وملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ج) العملة الرئيسية و عملة العرض

مت عر�ض القوائم املالية بالريال ال�سعودي لأنه ميثل العملة امل�ستخدمة يف ال�شركة ،كما مت تقريب املبالغ �إلى �أقرب �ألف ريال �سعودي ،مامل يحدد غري ذلك.
د) توزيع الفائض

يتطلب النظام الأ�سا�سي لل�شركة �أن يتم توزيع الفائ�ض ال�سنوي من عمليات الت�أمني كما يلي:
حملة الأ�سهم

%90

حملة الوثائق

%10
%100

�إذا كانت نتائج عمليات الت�أمني عجز يتم حتميل العجز يف عمليات الت�أمني.
هـ) ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة من قبل ال�شركة لإعداد هذه القوائم املالية تتفق مع تلك امل�ستخدمة يف ال�سنة ال�سابقة ب�إ�ستثناء �إعتماد املعايري اجلديدة التالية والتعديالت على
املعايري والتف�سريات املذكورة �أدناه والتي مل يكن لها ت�أثري جوهري على القوائم املالية لل�شركة .
معايير جديدة

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  13قيا�س القيمة العادلة :ي�ستبدل التوجيه على قيا�س القيمة العادلة املوجود يف معايري التقارير املالية مع معيار واحد .يحدد املعيار القيمة
العادلة ،معايري التقارير املالية الدولية حتدد توجيهات حول كيفية حتديد القيم العادلة و متطلبات الإف�صاح عن طرق قيا�س القيمة العادلة.
التعديالت على المعايير الموجودة
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 التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  1عر�ض القوائم املالية :يعدل معيار املحا�سبة الدويل رقم  1لإعادة النظر يف الطريقة التي يتم عر�ض بنود الدخل
ال�شامل الأخرى.
 التعديالت على معيار التقارير املالية الدولية رقم  7الأدوات املالية :الإف�صاحات هذه التعديالت يف معيار التقارير املالية الدولية رقم  7تتطلب من ال�شركة
الإف�صاح عن املعلومات حول احلق يف املقا�صة� .إن الإف�صاحات تنطبق �أي�ض ًا على الأدوات املالية املعرتف بها وفق ًا للفقرة  42من معيار املحا�سبة الدويل رقم  32و
اخلا�ضعة ل�صايف ترتيبات املقا�صة الرئي�سية �أو الإتفاقيات امل�شابهة ،بغ�ض النظر ما �إذا كان يتم حتديدها وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم .32
 معيار املحا�سبة الدويل رقم  19مكافاة نهاية اخلدمة للموظفني  -التعديالت :التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل � 19إزالة خيار ت�أجيل االعرتاف بالأرباح
واخل�سائر االكتوارية� .سيتم ت�سجيل جميع التغريات يف قيمة خطط املكاف�أة املحددة يف الربح �أو اخل�سارة وبنود الدخل ال�شامل الأخرى.

شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
(شركة مساهمة سـعودية)

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
 31ديسمبر 2013م

 - 2أسس العرض وملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
هـ) ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
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 �س �أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية التح�سينات ال�سنوية على معايري التقارير املالية الدولية 2011 -2009 :دورة من التح�سينات التي حتتوي على تعديالت
على املعايري التالية مع التعديالت املرتتبة عن غريها من املعايري:
  معيار املحا�سبة الدويل رقم  - 1عر�ض القوائم املالية :معلومات املقارنة تتجاوز احلد الأدنى من متطلبات وعر�ض القائمة الإفتتاحية للمركز املايل و الإي�ضاحات
ذات ال�صلة.
  معيار املحا�سبة الدويل رقم  - 16املمتلكات والآالت واملعدات :ت�صنيف خدمة املعدات:
  معيار املحا�سبة الدويل رقم  - 34اخلا�ص بالتقارير املالية الأولية :موجودات ومطلوبات القطاعات
ال�شركة مل تعتمد �أي معيار ،تف�سري �أو تعديل �آخر و الذي قد �صدر العتمادها من قبل ولكن مل يتم حتى الآن تفعيله.
فيما يلي ملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من قبل ال�شركة :
عقود التأمين

تعرف عقود الت�أمني ب�أنها تلك العقود التي قبلت فيها ال�شركة (امل�ؤمن) خطر الت�أمني من قبل طرف �آخر (امل�ؤمن عليه) من خالل الإتفاق على تعوي�ض امل�ؤمن عليه �إذا كان
احلدث امل�ستقبلي غري م�ؤكد يف امل�ستقبل (حدث م�ؤمن عليه) ي�ؤثر �سلب ًا على امل�ؤمن عليه ،كمبد�أ توجيهي عام ،حتدد ال�شركة �إذا ما كان لديها خطر ت�أمني هام ،من خالل تقييم
ما �إذا كان احلدث امل�ؤمن عليه قد يت�سبب لل�شركة بدفع فوائد �إ�ضافية كبرية .ميكن �أي�ضا لعقود الت�أمني نقل املخاطر املالية.
عندما يتم ت�صنيف العقد على �أنه عقد ت�أمني ،ف�إنه يظل كذلك للفرتة املتبقية منه حتى لو كان خطر الت�أمني يقل ب�شكل ملحوظ خالل هذه الفرتة ،مامل تكن جميع احلقوق
والإلتزامات قد �أطف�أت �أو �إنتهت.
تق�سم عقود الت�أمني ب�شكل �أ�سا�سي �إلى الت�أمني الطبي ،البحري ،املمتلكات ،املركبات ،الهند�سي واحلوادث وامل�س�ؤولية جتاه الغري وهي �أ�سا�س ًا عقود ت�أمني ق�صرية الأجل.
مت ت�صميم الت�أمني الطبي لتعوي�ض حملة الوثائق عن النفقات التي مت تكبدها يف عالج مر�ض �أو �إ�صابة .يقدم الت�أمني الطبي يف املقام الأول لل�شركات التي لديها عدد كبري من
امل�ستفيدين ليتم تغطيتهم مبوجب العقد.
مت ت�صميم الت�أمني البحري للتعوي�ض عن الأ�ضرار وامل�س�ؤولية الناجتة من خالل خ�سارة �أو تلف املراكب وال�سفن البحرية واحلوادث البحرية الناجت عنها فقدان كلي �أو جزئي
للب�ضائع� .إن املخاطر الرئي�سية للت�أمني البحري هي اخل�سارة �أو الأ�ضرار التي ت�صيب املركبات وال�سفن البحرية والب�ضائع.
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مت ت�صميم عقود الت�أمني على املمتلكات ب�شكل �أ�سا�سي لتعوي�ض عمالء ال�شركة عن ال�ضرر الذي قد يلحق مبمتلكاتهم .وميكن �أي�ض ًا للعمالء �أن يح�صلوا على تعوي�ض عن اخل�سارة
يف الأرباح الناجتة عن خ�سارة الربح وتوقف العمل التجاري� .إن املخاطر الرئي�سية لعقود الت�أمني على املمتلكات هي احلريق ،الكوارث الطبيعية ،توقف الأعمال التجارية وال�سطو.
مت ت�صميم ت�أمني املركبات لتعوي�ض حملة الوثائق عن �أ�ضرار مركباتهم �أو امل�س�ؤولية جتاه الغري والنا�شئة عن احلوادث .ميكن �أي�ض ًا حلملة الوثائق احل�صول على تعوي�ض نتيجة
حريق �أو �سرقة مركباتهم .بع�ض الوثائق تغطي الكوارث الطبيعية ،احلوادث ال�شخ�صية و�إ�صالح الوكيل.
ت�أمني احلوادث العامة ي�ضم النقود� ،ضمان الدقة ،احلوادث ال�شخ�صية ،املجوهرات جميع املخاطر ،ت�أمني ال�سفر .ت�أمني امل�س�ؤولية ي�شمل امل�س�ؤولية العامة جتاه الغري ،م�س�ؤولية
املنتج ،م�س�ؤولية �صاحب العمل جتاه العمال وامل�س�ؤولية املهنية والتي تغطي حماية امل�ؤمن عليه من امل�س�ؤولية القانونية التاجتة عن الإهمال �أثناء عملياتهم التجارية.
الت�أمني الهند�سي يغطي نوعني رئي�سيني:
�أ) «املقاولون جميع املخاطر» تقدم تغطية ت�أمينية �أثناء ت�شييد املباين �أو �أ�شغال الهند�سة املدنية كاملنازل واملحالت التجارية ،ال�شقق ،مباين امل�صانع ،الطرق ،املباين ،اجل�سور،
�أعمال ال�صرف ال�صحي واخلزانات.
ب) « الرتكيبات جميع املخاطر» تقدم تغطية ت�أمينية �أثناء تركيب امل�صانع والآالت مثل حمطات الكهرباء ،م�صايف النفط ،املعامل الكيميائية� ،أعمل الإ�سمنت ،الهياكل املعدنية
�أو �أي م�صنع من م�صانع الآالت� .إن قطاع الت�أمني الهند�سي ي�شمل �أي�ض ًا ت�أمني �أعطاب الآالت وت�شمل املعدات الإلكرتونية وت�أمني تدهور �أو توقف الب�ضائع.
النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما يف حكمه من الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق واال�ستثمارات القابلة للتحويل الفوري �إلى مبالغ نقدية معلومة القيمة ومدة ا�ستحقاقها عند �شرائها
ثالثة �أ�شهر �أو �أقل.
ذمم أقساط التأمين المدينة

�إن �أق�ساط الت�أمني لي�ست �أداة مالية ثابتة و حمددة الدفعات.
يتم �إثبات �أق�ساط الت�أمني املدينة عند ا�ستحقاقها ،ويتم قيا�سها ،عند الإثبات الأويل لها ،بالقيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم �أو امل�ستحق القب�ض .يتم مراجعة القيمة الدفرتية
لأق�ساط الت�أمني املدينة للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى عدم �إمكانية ا�سرتداد قيمتها الدفرتية ،ويتم �إثبات
خ�سارة االنخفا�ض يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  .يتم التوقف عن �إثبات ذمم �أق�ساط الت�أمني املدينة عند انتفاء �أ�سباب �إثبات املوجودات املالية� .أي فرق
بني املخ�ص�صات يف نهاية فرتة التقرير واملخال�صات واملخ�ص�صات يف ال�سنة التالية يتم �إدراجه يف قائمة عمليات الت�أمني.
تكاليف إستحواذ وثائق مؤجلة

التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة املتكبدة خالل الفرتة املالية النا�شئة عن �إ�صدار �أو جتديد وثيقة الت�أمني يتم ت�أجيلها �إلى املدى الذي تكون فيه تلك التكاليف قابلة لال�سرتداد
من الأق�ساط امل�ستقبلية .يتم االعرتاف بجميع التكاليف الأخرى لإ�صدار الوثائق كنفقات عند حدوثها .الحق ًا و بعد للت�سجيل الأويل ،يتم �إطفاء هذه التكاليف مبوجب طريقة
الق�سط الثابت على مدى فرتة الأق�ساط املتوقعة م�ستقب ًال با�ستثناء ال�شحن البحري حيث يتم احت�ساب اجلزء امل�ؤجل على �أ�سا�س الثالثة �أ�شهر الأخرية من التكلفة الإجمالية
التي تكبدتها ..يتم ت�سجيل الإطفاء يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم.
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االستثمارات

جميع الإ�ستثمارات يتم قيدها املبدئي على �أ�سا�س التكلفة  ،القيمة العادلة لها و املت�ضمنة م�صاريف الإ�ستحواذ على تلك الإ�ستثمارات �.إن الإ�صول املالية يتم ت�سجيلها املبدئي
بالقيمة العادلة م�ضاف ًا اليها،يف حال جميع الأ�صول املالية ال يتم ت�سجيلها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،تكاليف العملية و التي تعزى �إلى الإ�ستحواذ على هذه
الإ�ستثمارات.
إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل

ت�صنف الإ�ستثمارات ك�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل �إذا مت قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موثوق به وكان ت�صنيفها حتت هذا البند موثق ًا وفق ًا
لإ�سرتاجتية ال�شركة .هذه اال�ستثمارات يتم ت�سجيلها بتكلفه عند �شراءها .الحقا ،يتم �إعادة تقييم هذه اال�ستثمارات لتعك�س قيمتها العادلة� .إن جميع التغريات يف القيمة العادلة
يتم قيدها يف قائمة عمليات امل�ساهمني و عمليات الت�أمني و الفائ�ض املرتاكم.
إستثمارات متاحة للبيع

بعد الت�سجيل الأويل ،يتم عادة �إعادة قيا�س اال�ستثمارات امل�صنفة على �أنها «متاحة للبيع» بالقيمة العادلة ما مل يكن من غري املمكن حتديد القيمة العادلة ب�صورة يعتمد عليها،
ويف هذه احلالة يتم قيا�س اال�ستثمار طبق ًا للتكلفة ناق�ص ًا االنخفا�ض يف القيمة .تظهر التغريات يف القيمة العادلة يف بند منف�صل يف قائمة الدخل ال�شامل �إلى �أن يتم بيع
اال�ستثمار �أو حدوث انخفا�ض دائم يف قيمته .يف حالة البيع �أو االنخفا�ض الدائم يف القيمة ف�إن الربح �أو اخل�سارة التي �سبق �إظهارها يف قائمة الدخل ال�شامل يتم �إدراجها يف
قائمة عمليات امل�ساهمني.
إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

ت�صنف الإ�ستثمارات ك�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق �إذا كانت النية من اقتنائها الإحتفاظ بها حتى الإ�ستحقاق مع توافر القدرة على حتقيق ذلك .يتم قيا�سها
يف قائمة املركز املايل على �أ�سا�س التكلفة املعدلة ب�صايف �إطفاء العالوة �أو اخل�صم .يف حال وجود �أي �إنخفا�ض دائم يف قيمة هذه الإ�ستثمارات ،ف�إنه يتم قيد هذا الإنخفا�ض يف
قائمة عمليات التامني و الفائ�ض املرتاكم لعمليات امل�ساهمني ك�إنخفا�ض يف القيمة.
األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية

يتم قيا�س قيمة الأثاث والتجهيزات واملعدات املكتبية بالتكلفة ناق�ص ًا الإ�ستهالك املرتاكم و�أي هبوط يف القيمة� .إن العمر الإنتاجي التقديري للموجودات لإحت�ساب الإ�ستهالك
هو كما يلي:
			
�سيارات

� 5سنوات

		
�أثاث وجتهيزات

� 5سنوات

�أجهزة حا�سب �آيل ومعدات مكتبية

� 3سنوات

تتم مراجعة القيم الدفرتية الأثاث والتجهيزات واملعدات املكتبية ملعرفة االنخفا�ض يف القيمة عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى احتمال عدم �إمكانية ا�سرتداد
القيمة الدفرتية .يف حالة وجود �أي م�ؤ�شر على ذلك وعندما تزيد القيمة الدفرتية على القيمة التقديرية القابلة لال�سرتداد ،يتم تخفي�ض املوجودات �إلى القيمة املمكن
ا�سرتدادها باعتبارها القيمة العادلة خم�صوم ًا منها تكاليف البيع �أو القيمة قيد اال�ستعمال �أيهما �أعلى� .إن تكاليف �إ�ستبدال �أجزاء من الأثاث �أو املعدات �أو التجهيزات وتتم
معاجلتها ب�شكل منف�صل ويتم ر�أ�سملتها ويتم �إطفاء القيمة الدفرتية للجزء امل�ستبدل .يتم ر�أ�سملة بع�ض امل�صاريف الأخرى الالحقة �إذا كانت تهدف �إلى الزيادة امل�ستقبلية يف
�إنتاجية الأ�صل �.إن امل�صاريف الأخرى يتم قيدها يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم عند حدوثها.
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األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية (تتمة)

يتم ت�سجيل �أي خ�سارة �أو ربح من �إ�ستبعاد الأثاث ،التجهيزات و املعدات املكتبية (يتم �إحت�سابها على �أ�سا�س الفرق بني متح�صالت من الإ�ستبعاد و القيمة الدفرتية) يف قائمة
عمليات الت�أمني و الفائ�ض املرتاكم.
الشهرة

متثل ال�شهرة املبلغ الذي �ستدفعه ال�شركة بالزيادة عن �صايف القيمة العادلة للموجودات املحددة واملطلوبات امل�شرتاة من �شركة الت�أمني اال�سالمية العربية كما متت املوافقة عليها
من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .بعد الإعرتاف الأويل ،تقا�س ال�شهرة بالتكلفة ناق�ص ًا �أي �إنخفا�ض دائم يف قيمتها .تخترب ال�شهرة للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها ،ويتم
ذلك �سنويا �أو �أكرث تكرارا �إذا وقعت �أحداث �أو تغيريات يف الظروف التي قد ت�شري �إلى �أنه قد حدث �إنخفا�ض يف قيمتها (�إي�ضاح .)1
إختبار كفاية المطلوبات

بتاريخ كل قائمة مركز مايل ،يتم �إجراء اختبارات للت�أكد من مدى كفاية مطلوبات عقود الت�أمني بعد خ�صم تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة املتعلقة بها .ولإجراء هذه االختبارات ،تقوم
الإدارة با�ستخدام �أف�ضل التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعاقد عليها ،وم�صاريف �إدارة ومعاجلة املطالبات .يحمل �أي نق�ص يف القيمة الدفرتية مبا�شرة على
قائمة نتائج عمليات الت�أمني و الفائ�ض املرتاكم و يتم تكوين خم�ص�ص عجز يف �أق�ساط الت�أمني.
يتوقع �أن يتم دفع جميع املطالبات غري امل�سددة يف غ�ضون �سنة من قائمة املركز املايل.ولذا ،مل يتم خف�ض هذه الإلتزامات لقيمتها احلالية
ذمم دائنة ومستحقات

يتم �إثبات الإلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن ب�ضاعة �أو خدمات م�ستلمة� ،سوا ًء قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.
المخصصات

يتم �إثبات املخ�ص�صات عندما يكون لدى ال�شركة �إلتزام (نظامي �أو �ضمني) نا�شئ من حدث �سابق و�أن تكاليف �سداد االلتزام
يتم تكوين خم�ص�صات مقابل خ�سائر الت�شغيل امل�ستقبلية

حمتملة وميكن قيا�سها ب�شكل موثوق به .ال

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تقدم ال�شركة مكاف�أة نهاية اخلدمة ملوظفيها .يتم �إحت�ساب املكاف�أة على �أ�سا�س الراتب الأخري الذي يتقا�ضاه املوظف وطول فرتة خدمة و التي تخ�ضع �إلى �إكمال احلد الأدنى
من فرتة اخلدمة .يتم و�ضع خم�ص�ص للمبالغ امل�ستحقة وفق ًا لنظام مكتب العمل و العمال ال�سعودي عن فرتات خدماتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املايل� .أما امل�صروف
ال�سنوي فيتم ت�سجيله يف قائمة عمليات الت�أمني و الفائ�ض املرتاكم.
الزكاة

حتت�سب الزكاة طبق ًا للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية .يحمل املخ�ص�ص على قائمة عمليات امل�ساهمني
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اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل� ،إجراء تقومي للت�أكد من وجود �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أي ا�صل مايل .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم �إثبات خ�سارة
الإنخفا�ض يف القيمة يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم و موجودات امل�ساهمني يف قائمة عمليات امل�ساهمني.
يحدد الإنخفا�ض يف القيمة على النحو التايل:
�أ) بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالقيمة العادلة ،ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة مطروح ًا

منها �أي �إنخفا�ض يف القيمة �سبق حتقيقه.

ب) بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املق�سومة على �أ�سا�س معدل
العائد ال�سائد يف ال�سوق حالي ًا لأ�صل مايل مماثل.
ج) بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة املطف�أة ،ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة على �أ�سا�س
معدل العمولة الفعلي الأ�صلي.
اإلنخفاض في قيمة الموجودات الغير مالية

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل تقييم ما �إذا كان هنالك �أية دالئل ت�شري �إلى وجود �إنخفا�ض دائم يف قيمة املوجودات .ويف حال وجود �أية م�ؤ�شرات على انخفا�ض قيمة املوجودات
،ف�إن ال�شركة تقوم بتقدير املبلغ القابل للإ�سرتداد�. .إن القيمة القابلة للإ�سرتداد هي القيمة العادلة للموجودات خم�صوما منه تكاليف البيع(وحدات مدرة للنقد) �أو قيمته
امل�ستخدمة �أيهما �أعلى ويتم حتديده لكل املوجودات على حده� ..إذا كانت القيمة الدفرتية للموجودات �أعلى من قيمته القابلة للإ�سرتداد ف�إنه يتم خف�ض قيمة املوجودات �إلى
قيمته القابلة للإ�سرتداد .عند حتديد قيمة الأ�صل امل�ستخدمة ف�إنه يتم خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية �إلى قيمتها احلالية با�ستخدام معدل خ�صم ما قبل ال�ضريبة والذي
يعك�س تقدير ال�سوق احلايل للقيمة الزمنية للنقود و املخاطر املتعلقة بذلك الأ�صل .عند حتديد قيمة املوجودات العادلة خم�صوما منه تكاليف البيع ف�أنه يتم الأخذ بعني الإعتبار
�أحدث الوقائع امل�شابهة يف ال�سوق �إذا كانت متوفرة� ،أو يتم �إختيار منوذج تقييم منا�سب.ويتم ت�أييد طريقة الإحت�ساب ب�إ�ستخدام م�ضاعفات التقييم �أو �أ�سعار الأ�سهم املدرجة
�أو امل�ؤ�شرات �أخرى.
يتم قيد خ�سائر �إنخفا�ض من العمليات امل�ستمرة يف قائمة عمليات الت�أمني و الفائ�ض املرتاكم و قائمة عمليات امل�ساهمني �ضمن الفئة امل�صروفات مبا يتفق مع وظيفة املوجودات
التي مت قيد الإنخفا�ض يف قيمتها.ب�إ�ستثناء املمتلكات ،و�إن وجدت.و يف حالة قيد �إعادة التقييم يف قائمة الدخل ال�شامل ف�إنه يتم قيد الإنخفا�ض الدائم يف قائمة الدخل ال�شامل
و مقابلتها مع �أي مبالغ مت قيدها ك�إعادة تقييم .
يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل تقييم ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر �أن اخل�سائر التي مت الإعرتاف بها �سابق ًا ال زالت موجوده �أو انها انخف�ضت جلميع الأ�صول ما عدا ال�شهرة.
يف حال وجود مثل هذه امل�ؤ�شرات ف�إن ال�شركة تقوم بتقييم القيمة القابلة للإ�سرتداد.يتم عك�س خ�سائر الإنخفا�ض يف حال وجود �أي تغريات يف الإفرتا�ضات امل�ستخدمة يف تقييم
القيمة القابلة للإ�سرتداد.لأخر �إنخفا�ض مت قيده يحيث ال يتجاوز القيمة الدفرتية للأ�صل القيمة القابلة للإ�سرتداد �أو قيمة الأ�صل الدفرتية بعد خ�صم الإ�ستهالك مع عدم
وجود �أي �إنخفا�ض مت قيده يف ال�سنوات ال�سابقة.يتم �إثبات هذه الزيادات يف قائمة عمليات الت�أمني و الفائ�ض املرتاكم و قائمة عمليات امل�ساهمني مامل يتم ت�سجيل الأ�صول
بقيمتها بعد التقييم  .يف هذه احلالة يتم قيد الزيادات يف ح�ساب �إعادة التقييم.
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إستبعاد األدوات المالية
الموجودات المالية

يتم �إ�ستبعاد املوجودات املالية (�أو جزء منها �أو جزء من جمموعة موجودات مالية مت�شابهة) يف حال:
  انتهاء �صالحية احلق يف احل�صول على التدفق النقدي من هذه املوجودات.
  حولت ال�شركة جميع حقوقها يف �إ�ستالم هذه التدفقات �أو التزمت بدفع جميع هذه التدفقات بالكامل و بدون �أي ت�أخري جوهري الى طرف ثالث او (�أ) قيام ال�شركة
بتحويل جميع املخاطر و املنافع املتعلقة بالأ�صل �أو (ب) قامت بنقل ال�سيطرة على هذه الأ�صول.
عندما تقوم ال�شركة بنقل حقوقها يف �إ�ستالم التدفقات النقدية من موجودات ما ،ف�إن ال�شركة تقوم بتقييم ما �إذا كانت ال�شركة و �إلى حد ما تقوم بالإحتفاظ باملخاطر و املنافع
املتعلقة مبلكية هذه املوجودات .يف حالة عدم نقل و الإحتفاظ باملخاطر و املنافع املتعلقة باملوجودات و عدم نقل ال�سيطرة على هذه املوجودات  ،ف�إنه يتم قيد هذه املوجودات
بقدر التحكم امل�ستمر ل�شركة يف هذه املوجودات�.إن املوجودات املنقولة و الإلتزامات املتعلقة بتلك املوجودات يتم قيا�سها على الأ�س�س التي تعك�س احلقوق و الإلتزامات التي تتعني
على ال�شركة� .إن التحكم امل�ستمر من قبل ال�شركة و الذي ي�أخذ �شكل ال�ضمان على املوجودات املنقولة يتم قيا�سه بناء ًا على القيمة الدفرتية لهذه املوجودات �أو احلد الأق�صى
للمبالغ واجبة ال�سداد من قبل ال�شركة.
المطلوبات المالية

املطلوبات املالية يتم ا�ستبعادها عندما اليتغري االلتزام �أويلغى �أوينتهي .
المحاسبة عند تاريخ التداول

يتم �إثبات �أو التوقف عن �إثبات كافة العمليات الإعتيادية املتعلقة ب�شراء و بيع املوجودات املالية بتاريخ التداول (�أي التاريخ الذي تلتزم فيه ال�شركة ب�شراء �أو بيع املوجودات).
العمليات الإعتيادية املتعلقة ب�شراء و بيع املوجودات املالية هي العمليات التي تتطلب �أن يتم �سداد تلك املوجودات خالل فرتة زمنية تن�ص عليها الأنظمة �أو تلك املتعارف عليها
يف ال�سوق.
اإلعتراف باإليرادات
األقساط ودخل العموالت المكتسبة

تت�ضمن ،الأق�ساط والعموالت املكت�سبة� ،صايف الأق�ساط والعموالت على عقود الت�أمني� .إن اجلزء املتبقي من الأق�ساط والعموالت والذي �سوف يتم �إكت�سابه يف امل�ستقبل يتم ت�سجيله
ك�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة ودخل عموالت غري مكت�سبة ،على التوايل ،ويتم ت�أجيلها على ح�سب مدة التغطية لوثيقة الت�أمني ،ما عدا ال�شحن البحري� .إن اجلزء غري املكت�سب من
الت�أمني على ال�شحن البحري ميثل الأق�ساط املكتتبة خالل الأ�شهر الثالثة الأخرية من ال�سنة املالية احلالية� .إن التغري يف خم�ص�ص الأق�ساط غري املكت�سبة مت �إدراجه يف قائمة
عمليات الت�أمني بحيث �أن ذلك الإيراد يتم الإعرتاف به خالل فرتة املخاطر.
الدخل من توزيعات األرباح

يتم الإعرتاف بتوزيعات الأرباح عند ثبوت احلق يف احل�صول على ال�سداد.
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هـ) ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
اإلعتراف باإليرادات (تتمة)
الدخل من العموالت

�إن الدخل من العموالت على الودائع ق�صرية الأجل يتم قيده با�ستخدام طريقة العائد الفعلي.
أقساط إعادة التأمين

يتم قيد اق�ساط �إعادة الت�أمني ال�صادرة كم�صروف عند ا�ستحقاقها�.أن اق�ساط اعادة الت�أمني يتم قيدها يف قائمة الدخل على الفرتة التي تخ�ص هذه الوثائق على �أ�سا�س
تنا�سبي.
المطالبات

ت�سجل املطالبات ،التي تت�ضمن املبالغ امل�ستحقة حلملة الوثائق والأطراف الأخرى والت�سويات املتعلقة بها ،بعد خ�صم قيمة اخلردة واال�سرتدادات الأخرى عند وقوعها .تت�ضمن
املطالبات املبالغ امل�ستحقة املقدرة املتعلقة باملطالبات املبلغ عنها وتلك غري املبلغ عنها بتاريخ قائمة املركز املايل.
ت�شتمل املطالبات حتت الت�سوية على التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غري امل�سددة بتاريخ قائمة املركز املايل ،وكذلك تكاليف معاجلة املطالبات ،خم�صوم ًا منها القيمة
املتوقعة للخردة واال�سرتدادات الأخرى� ،سواء مت التبليغ عنها من قبل امل�ؤمنني �أم ال .يتم جتنيب خم�ص�صات لقاء املطالبات املبلغ عنها وغري املدفوعة بتاريخ قائمة املركز املايل
على �أ�سا�س تقدير كل حالة على حده .كما يجنب خم�ص�ص ،وفق ًا لتقدير الإدارة وخربة ال�شركة ال�سابقة ،لقاء تكلفة �سداد املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها بتاريخ قائمة املركز
املايل ،مبا يف ذلك تكاليف معاجلة املطالبات وقيمة اخلردة واال�سرتدادات الأخرى كما يف تاريخ قائمة املركز املايل.
يدرج الفرق بني املخ�ص�صات بتاريخ قائمة املركز املايل وال�سداد واملخ�ص�صات يف ال�سنة الالحقة يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم لتلك ال�سنة .يتم �إظهار املطالبات
حتت الت�سوية على �أ�سا�س �إجمايل ،ويتم �إظهار اجلزء املتعلق مبعيدي الت�أمني ب�صورة م�ستقلة.
عقود إعادة التأمين

كما هو معتاد يف �شركات الت�أمني الأخرى ،من �أجل تقليل املخاطر الناجتة عن املطالبات الكبرية ،تقوم ال�شركة  ،يف �سياق �أعمالها العادية ،بالدخول يف عقود مع �أطراف �أخرى
لأغرا�ض �إعادة الت�أمني .ت�ؤمن ترتيبات �إعادة الت�أمني تنوع �أكرب يف الأعمال وت�سمح للإدارة بالتحكم يف اخل�سائر املحتملة الناجمة عن املخاطر الكربى وت�ؤمن �إمكانية منو
�إ�ضايف .تتم جميع عمليات �إعادة الت�أمني مبوجب �إتفاقيات وعقود ت�أمني �إختيارية و�إعادة ت�أمني فائ�ض اخل�سارة.
تقدر املطالبات امل�ستحقة من معيدي الت�أمني بطريقة تتفق مع املطالبات امل�ستحقة وفق ًا لعقد �إعادة الت�أمني .تعر�ض هذه املبالغ يف قائمة املركز املايل كـ « ح�صة معيدي الت�أمني
من املطالبات حتت الت�سوية» حتى يتم الإتفاق على مبلغ املطالبة ودفعها بوا�سطة ال�شركة .عندما يتم دفع املطالبة ف�إن املبلغ امل�ستحق من معيدي الت�أمني واملرتبط باملطالبة
املدفوعة يتم حتويله �إلى املبالغ امل�ستحقة من� /إلى معيدي الت�أمني.
بتاريخ �إعداد كل تقرير ،يتم تقييم ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر على احتمال انخفا�ض يف قيمة موجودات �إعادة الت�أمني .عند ظهور م�ؤ�شر على الإنخفا�ض يف القيمة ،تقوم ال�شركة
بعمل تقدير ر�سمي ملبلغ الذمة املدينة .عندما تزيد قيمة موجودات �إعادة الت�أمني عن مبلغ الذمة املدينة ،تعترب هذه املوجودات منخف�ضة القيمة ويتم تخفي�ضها �إلى مبلغ الذمة
املدينة.
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عقود إعادة التأمين (تتمة)

�إن ترتيبات �إعادة الت�أمني ال�صادرة ال تعفي ال�شركة من التزاماتها جتاه حملة الوثائق .يتم الإعرتاف ب�أق�ساط �إعادة الت�أمني واملطالبات افرتا�ضي ًا ك�إيرادات وم�صروفات بنف�س
الطريقة لأنها �ستكون يف حالة �إعادة الت�أمني اعتربت تعامالت مبا�شرة ،مع الأخذ بعني االعتبار ت�صنيف املنتج لأعمال �إعادة الت�أمني.
اإليجار التشغيلي

ت�صنف عقود الإيجار كعقود �إيجار ت�شغيلي عندما يحتفظ امل�ؤجر و ب�شكل جوهري على املخاطر و املنافع املرتتبة على ملكية هذه املوجودات .كما يتم قيد مدفوعات الإيجار
الت�شغيلي كم�صروف يف قائمة عمليات الت�أمني و الفائ�ض املرتاكم على �أ�سا�س الق�سط الثابت و على طول فرتة االيجار.
العمالت األجنبية

يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالريال ال�سعودي وذلك ب�سعر ال�صرف ال�سائد يف تاريخ املعاملة يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت
الأجنبية ب�سعر ال�صرف ال�سائد يف تاريخ قائمة املركز املايل .ت�سجل جميع الفروقات يف قائمة عمليات الت�أمني �أو قائمة عمليات امل�ساهمني.
المصـاريف

نظر ًا لطبيعة �أعمال ال�شركة ف�إن كافة امل�صاريف التي يتم انفاقها تعترب م�صاريف عمومية و�إدارية وت�صنف كذلك.
المعلومات القطاعية

قطاع الت�شغيل هو املكون لل�شركة التي تعمل يف الأن�شطة التجارية التي ينتج عنها ك�سب الإيرادات وتكبد النفقات و هي معلومات مالية منف�صلة متاحة ميكن من خاللها التقييم
بانتظام من قبل متخذ القرار يف حتديد كيفية توزيع املوارد وتقييم الأداء .رئي�س الت�شغيل هو �صانع القرار ،و هو امل�س�ؤول عن توزيع املوارد وتقييم �أداء القطاعات الت�شغيلية ،مت
التعرف على �أن الرئي�س التنفيذي هو من ي�ضع القرارات اال�سرتاتيجية .والغرا�ض ادارية ،تتكون ال�شركة من وحدات عمل وذلك ح�سب منتجاتها وخدماتها ،ولديها قطاعات
االعمال الرئي�سية الثالثة التالية:
  ت�أمني �صحي وي�شمل الت�أمني على التكاليف الطبية والأدوية وجميع اخلدمات وامل�ستلزمات الطبية والعالجية.
  ت�أمني املركبات ،ويقوم بتغطية اخل�سائر وااللتزامات املتعلقة باملركبات.
  فروع الت�أمني الأخرى  ،وي�شمل تغطية املمتلكات ،البحري ،الهند�سي ،احلوادث واملطلوبات وفروع ت�أمني �أخرى.
ال يتم �إعتبار دخل امل�ساهمني كقطاع �أعمال .ان الدخل املكت�سب من الودائع ق�صرية االجل ،الودائع لأجل ،اال�ستثمارات هو الن�شاط الوحيد لتحقق الإيرادات .ان بع�ض م�صاريف
الت�شغيل املبا�شرة وغريها من امل�صاريف غري املبا�شرة خ�ص�صت لهذا القطاع على �أ�سا�س منا�سب .ويتم تخ�صي�ص اخل�سارة �أو الفائ�ض من عمليات الت�أمني �إلى هذا القطاع
على �أ�سا�س منا�سب.
مل حتدث �أية معامالت بني القطاعات خالل الفرتة  .ويف حالة حدوث �أية معاملة ،ف�إنها تتم وفق ًا لأ�سعار التحويل بني القطاعات ،وتتم بنف�س �شروط التعامل مع الأطراف الأخرى
 .ت�شتمل �إيرادات وم�صاريف ونتائج القطاع على التحويالت بني القطاعات والتي يتم حذفها على م�ستوى القوائم املالية لل�شركة.
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
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 - 2أسس العرض وملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
هـ) ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
القيمة العادلة لألدوات المالية

الأدوات املالية متثل النقد وما يف حكمه ،ودائع لأجل� ،أق�ساط ت�أمني مدينة� ،أق�ساط ت�أمني ملعيدي الت�أمني ،ذمم مدينة من �أظراف ذات عالقة� ،إ�ستثمارات ،مطالبات حتت
الت�سوية ،ح�صة معيدي الت�أمني من مطالبات حتت الت�سوية ،ذمم دائنة ملعيدي الت�أمني وبع�ض املوجودات واملطلوبات الأخرى.
يتم حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات التي يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل بناء ًا على �أ�سا�س �صايف قيمة املوجودات يف ال�صناديق ذات ال�صلة يف نهاية
الفرتة امل�شمولة بالتقرير .بالن�سبة للإ�ستثمارات التي يتم قيد قيمتها العادلة يف قائمة الدخل و �إ�ستثمارات متاحة للبيع حيث ال يوجد �سوق ن�شطة يتم حتديد القيمة العادلة لهما
با�ستخدام �أ�ساليب التقييم ،با�ستثناء اال�ستثمارات يف الأ�سهم غري املدرجة التي تكون بالتكلفة .وت�شمل هذه التقنيات ا�ستخدام املعامالت ،وذلك بالرجوع �إلى القيمة ال�سوقية
احلالية لأداة �أخرى ،والتي تكون �إلى حد كبري م�شابهة و �أو حتليل التدفقات النقدية املخ�صومة .لتقنيات التدفقات النقدية املخ�صومة ،ترتكز التدفقات النقدية امل�ستقبلية
التقديرية على تقدير �إداري �أف�ضل ومعدل اخل�صم امل�ستخدم هو معدل ال�سوق ذات ال�صلة للموجودات املماثلة.
المقاصة

تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج �صافى املبلغ فى قائمة املركز املالى فقط عند وجود حق نظامى ملزم وعندما يكون هناك نية لدى ال�شركة لت�سوية املوجودات
واملطلوبات على �أ�سا�س ال�صايف � ،أو بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف �آن واحد  .ال يتم مقا�صة االيرادات وامل�صاريف يف قائمة عمليات وفائ�ض الت�أمني وقائمة عمليات
امل�ساهمني ال�شاملة ما مل يكن ذلك مطلوبا �أو م�سموحا به من قبل املعايري املحا�سبية �أو تف�سرياتها  .و الك�شف وعلى وجه التحديد يف ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة.
و) إستخدام التقديرات و اإلفتراضات

يتطلب �إعداد القوائم املالية لل�شركة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية من الإدارة و�ضع �أحكام وتقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على املبالغ املدرجة للإيرادات وامل�صروفات
واملوجودات واملطلوبات ،والإف�صاحات املرفقة .عدم الت�أكد من هذه االفرتا�ضات والتقديرات ميكن �أن ي�ؤدي �إلى نتائج تتطلب تعديل جوهري يف القيمة الدفرتية للموجودات �أو
املطلوبات املت�أثرة يف الفرتات امل�ستقبلية .التقديرات والأحكام يتم تقييمها ب�شكل م�ستمر وترتكز على اخلربة التاريخية وعوامل �أخرى ،مبا يف ذلك توقع الأحداث امل�ستقبلية
التي يعتقد �أن تكون معقولة يف ظل الظروف .فيما يلي الإفرتا�ضات الأ�سا�سية املتعلقة بامل�صادر امل�ستقبلية والأخرى لعدم الت�أكد من التقديرات بتاريخ قائمة املركز املايل والتي
ميكن �أن ت�ؤدي �إلى �إجراء تعديل جوهري يف القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة:
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
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 - 2أسس العرض وملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
و) إستخدام التقديرات و اإلفتراضات (تتمة)
مخصص مطالبات تحت التسوية

احلكم اجليد من قبل الإدارة �أمر مطلوب عند تقدير املبالغ امل�ستحقة على حاملي العقود النا�شئة من املطالبات التي متت �ضمن عقود الت�أمني .مثل هذه التقديرات �ضرورية
ا�ستنادا �إلى االفرتا�ضات الرئي�سية حول عديد من العوامل التي تت�ضمن التفاوت والإحتمالية ودرجات احلكم �إ�ضافة �إلى �شكوك ونتائج فعليه قد تختلف من تقديرات الإدارة
التي �سينتج عنها تغيريات قادمة يف االلتزامات املقدرة .بالتحديد ،يجب اجراء تقديرات تكلفة النهائية للتكلفة املتوقعة للمطالبات املبلغ عنها بتاريخ امليزانية و تكلفة املطالبات
القائمة غري املبلغ عنها بعد بتاريخ امليزانية .التقنية الأ�سا�سية املتبناة من قبل الإدارة عند تقدير التكلفة للمطالبات املبلغ عنها وتكلفة املطالبات القائمة غري املبلغ عنها  ،هو
ا�ستخدام �أ�سلوب ت�سويات املطالبات ال�سابقة لتوقع �أ�سلوب ت�سوية املطالبات املتوقعة .يف تاريخ كل تقرير ،يتم تقييم املطالبات املتوقعة لل�سنة ال�سابقة للت�أكد من كفايتها و�إجراء
التعديالت للمخ�ص�ص .هذه املخ�ص�صات غري خم�صومة للقيمة الزمنية للنقود.
ت�ستند هذه التقديرات بال�ضرورة على افرتا�ضات هامه حول عدة عوامل متفاوته  ،هامة وممكنة ،تت�ضمن درجة من احلكم وعدم الت�أكد ونتائجها الفعلية قد تختلف عن
تقديرات الإدارة مما ي�ؤدي �إلى تغريات م�ستقبلية يف املطالبات املقدرة .املطالبات التي تتطلب قرارات التحكيم �أو اللجوء للق�ضاء يتم تقديرها ب�شكل م�ستقل .تعديالت اخل�سائر
امل�ستقلة عادة ما تقدر مطالبات العقارات .تقوم الإدارة مبراجعة خم�ص�صاتها للمطالبات احلا�صلة واملطالبات احلا�صلة لكن غري املبلغ عنها على �أ�سا�س ف�صلي .و مت التحقق
�أي�ضا من خم�ص�ص املطالبات امل�ستحقة كما يف  31دي�سمرب  2012و  2013ومعتمدة من خبري اكتواري م�ستقل.
إحتياطي عجز األقساط

تقدير �إحتياطي عجز الأق�ساط يف غاية احل�سا�سية لعدد من االفرتا�ضات فيما يتعلق الأحداث والظروف امل�ستقبلية .لأنه يقوم على �أ�سا�س ن�سبة اخل�سارة املتوقعة للجزء غري
املنتهي من املخاطر بالن�سبة لل�سيا�سات املكتتبة .للو�صول �إلى تقدير ن�سبة اخل�سارة املتوقعة ،يبحث اخلبري االكتواري يف املطالبات و عالقة الأق�ساط والتي من املتوقع �أن تطبق
على �أ�سا�س �شهر ل�شهر .بناء على اقرتاح اخلبري االكتواري ،فقد ا�ستخدمت الإدارة االحتماالت املختلفة لإبراز االجتاهات املتوقعة يف ن�سبة اخل�سائر .الإفرتا�ض الرئي�سي
امل�ستخدم من قبل الإدارة هو �أن املطالبات املا�ضية منوذج م�ستقر و�ست�ستمر يف امل�ستقبل .ميثل اجلدول التايل ح�سا�سية �إحتياطي عجز الأق�ساط وت�أثريه على �صايف اخل�سارة
لل�سنة على �أ�سا�س زيادة قدرها  ٪10يف احتياطي املطالبة املعلقة وبزيادة قدرها  ٪15يف املتكبدة غري املبلغ عنها (�سيناريو  )1وانخفا�ض بن�سبة  ٪10يف احتياطي املطالبة املعلقة
و ب�إنخفا�ض قدره  ٪15يف املتكبدة غري املبلغ عنها (�سيناريو .)2
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 - 2أسس العرض وملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
و) إستخدام التقديرات و اإلفتراضات (تتمة)
إحتياطي عجز األقساط (تتمة)
الإفرتا�ضات

�سيناريو 2

�سيناريو 1

فئات ن�سب اخل�سارة ال�ضمنية
حريق

% 138

% 114

حوادث عامة

% 97

% 82

طبي

% 91

% 80

مركبات

% 81

% 78

حاليا قامت الإدارة على عمل �إحتياطي عجز الأق�ساط لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م بالإعتماد على ن�سب اخل�سارة التالية:
فئات ن�سب اخل�سارة ال�ضمنية
حريق

% 126

حوادث عامة

% 89

طبي

% 85

مركبات

% 78

احلفاظ على متغري �آخر يكون ثابت اخل�سارة قبل الزكاة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م من �ش�أنه �أن يزيد ن�سبة � 3.029ألف ريال �سعودي يف ال�سيناريو  1و�سوف يزيد
بن�سبة � 3.060ألف ريال يف ال�سيناريو .2
خسائر االنخفاض في ذمم أقساط التأمين المدينة

تقوم ال�شركة بعمل خم�ص�ص حمفظة يتم تقديره على �أ�سا�س املجموعة ا�ستناد ًا �إلى �أعمار الأق�ساط املدينة التي جتاوزت موعد ا�ستحقاقها ،ت�شمل هذه التقديرات درجة خمتلفة
من التقدير وعدم الت�أكد ،وقد تختلف النتائج الفعلية مما ي�ؤدي �إلى تغيريات م�ستقبلية يف هذه املخ�ص�صات.
إعادة التأمين

تكون ال�شركة معر�ضة خلالفات مع �شركة �إعادة الت�أمني �أو للمثول �أمام الق�ضاء .تراقب ال�شركة ف�صليا ن�شوء مثل هذه اخلالفات معها وقوة �شركة �إعادة الت�أمني.
تكاليف اإلستحواذ المؤجلة

تقيد بع�ض تكاليف الإ�ستحواذ املتعلقة ب�إ�صدار وثائق الت�أمني اجلديدة كتكاليف �إ�ستحواذ م�ؤجلة ،وتطف�أ يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم على مدى فرتة التغطية
الت�أمينية ذات العالقة .ويف حالة عدم حتقق الإفرتا�ضات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق التامني هذه ،ف�إنه ميكن الإ�سراع يف �إطفاء هذه التكاليف ،وميكن �أن يتطلب ذلك
�إجراء �إطفاء �إ�ضايف يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم.
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و) إستخدام التقديرات و اإلفتراضات (تتمة)
أعمار االثاث و التجهيزات و المعدات

حتدد �إدارة ال�شركة تقديراتها فيما يخ�ص �أعمار الأثاث و التجهيزات و املعدات لإحت�ساب الإ�ستهالك .هذه التقديرات يتم بناءها بعد الأخذ بعني الإعتبار الفائدة املتوقعة من
هذه الأ�صول .تقوم �إدارة ال�شركة �سنويا بفح�ص القيمة املتبقية و �أعمار الأ�صول و الإ�ستهالك امل�ستقبلي لهذه الأ�صول .يتم ت�سوية �أي �إختالفات تراها الإدارة �ضرورية.
تصنيف اإلستثمارات

تعني الإدارة يف وقت اقتناء الأوراق املالية اال�ستثمارية ما �إذا كان ينبغي �أن ت�صنف �أوراق مالية يتم قيد قيمتها العادلة يف قائمة الدخل �أو حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق �أو
متاحة للبيع .وقد �أخذت الإدارة بعني الإعتبار املعايري التف�صيلية لتحديد هذا الت�صنيف على النحو املبني يف املعيار الدويل للتقارير املالية يف احلكم على ت�صنيف اال�ستثمارات
يف الأوراق املالية بالقيمة العادلة �أو التكلفة املطف�أة.
اإلنخفاض في قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع

حتدد ال�شركة �أن يتم تخفي�ض قيمة موجودات ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفا�ض كبري �أو متوا�صل يف القيمة العادلة �إلى �أقل من تكلفتها .هذا التحديد
ملا هو مهم �أو لفرتة طويلة يتطلب احلكم .يف جعل هذا احلكم ،تقوم ال�شركة بالتقييم �ضمن عوامل �أخرى ،التقلب الطبيعي يف �سعر ال�سهم ،الو�ضع املايل لل�شركة امل�ستثمر فيها،
ال�صناعة� ،أداء القطاع التجاري ،التغريات يف التكنولوجيا ،العمليات ،التمويل و التدفق النقدي .قد يكون انخفا�ض القيمة منا�سب ًا عندما يكون هناك دليل على تراجع يف الو�ضع
املايل لل�شركة امل�ستثمر فيها ،ال�صناعة� ،أداء القطاع التجاري ،التغريات يف التكنولوجيا ،التمويل والتدفقات النقدية الت�شغيلية.
القيمة العادلة للقوائم المالية

القيمة العادلة للقوائم املالية يتم تداولها عرب ال�سوق الن�شط يف تاريخ التقرير يعتمد على �سعر و�صولها الى ال�سوق .عندما تكون القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية
ت�سجل يف قائمة املركز املايل الت�ستطيع �أن ت�ستمد من ال�سوق الن�شط ويتم حتديدها با�ستخدام تقنيات خمتلفة للتقييم والتي تت�ضمن ا�ستخدام الطرق الريا�ضية .مدخالت هذه
الطرق ت�ستمد من بيانات ال�سوق القابلة للمالحظة اذا كانت ممكنة � ،أما اذا كانت غري موجودة  ،فاحلكم هو املطلوب لإكمال القيم العادلة .
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
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 - 3اإلستمرارية
تكبدت ال�شركة خ�سارة قدرها  42.15مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م (2012م 12.96 :مليون ريال �سعودي) وبلغت اخل�سائر املرتاكمة
�إلى  74.850مليون ريال يف ذلك التاريخ ( 31دي�سمرب 2012م 32.705 :مليون ريال �سعودي) .قدرة ال�شركة على اال�ستمرار كمن�ش�أة م�ستمرة تعتمد على العمليات الربحية
امل�ستقبلية وموا�صلة تقدمي الدعم املايل من امل�ساهمني من �أجل متكينها من تغطية خ�سائرها وت�سوية التزاماتها .عالوة على ذلك ،كما يف  31دي�سمرب عام 2013م ،ال�شركة
لي�ست متقيدة بالكامل باملادة  66من الالئحة التنفيذية للت�أمني مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فيما يتعلق مبتطلبات ال�سيولة املالية لها (انظر �إي�ضاح .)19
الإي�ضاحات املذكورة �أعاله ت�شري �إلى وجود �شكوك جوهرية قد تلقي بكثري من ال�شك حول قدرة ال�شركة الكبرية على متابعة �أعمالها على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية .ومع ذلك،
يف حني املوافقة على هذه القوائم املالية يف [التاريخ] ،جمل�س الإدارة �أعاد النظر يف مو�ضوع املركز املايل وامل�سائل التي �أف�صح عنها يف الفقرات ال�سابقة واال�ستمرار يف االعتقاد
ب�أن �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية يف �إعداد القوائم املالية منا�سب.
مت �إعداد هذه القوائم املالية على افرتا�ض �أن ال�شركة �سوف ت�ستمر يف العمل ك�شركة عاملة ،وال تت�ضمن �أي ت�سويات قد تنتج من ال�شك من نتائج الإي�ضاحات املذكورة �أعاله.

 - 4النقد و ما في حكمه و الودائع ألجل
أ) االنقد و ما في حكمه
2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

عمليات الت�أمني
36.465

نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك

37.289

عمليات امل�ساهمني
نقد لدى البنوك

12.749

33

ب) ودائع ألجل
عمليات الت�أمني
ودائع لأجل

20.648

10.576

عمليات امل�ساهمني
ودائع لأجل

-

20.000

هذه الودائع لأجل حمتفظ بها يف البنوك التجارية .الودائع لأجل حمتفظ بها بالريال ال�سعودي وحمتفظ بالإ�ستحقاق الأ�صلي يف اكرث من ثالثة �أ�شهر و�أقل من �إثني ع�شر �شهر.
املبالغ الدفرتية لهذه الودائع لأجل ب�شكل معقول وتقريب ًا هي القيم العادلة يف تاريخ التقرير.
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 - 5ذمم أقساط تأمين مدينة ،صافي
2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

مطلوب من حملة الوثائق

44.071

54.574

مطلوب من حملة الوثائق ـ جهات ذات عالقة (�أنظر �إي�ضاح )21

17.563

6.797

()23.636

()27.032

37.998

34.339

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها (�أنظر �أدناه)
احلركة يف خم�ص�ص االق�ساط املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها

2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

27.032

21.674

املحمل خالل ال�سنة (�أنظر �إي�ضاح )22

1.015

5.358

�شطب خالل ال�سنة

-

()4.411

27.032

23.636

فيما يلي بيان ًا ب�أعمار ذمم �أق�ساط الت�أمني:
مت�أخرة ال�سداد وغري منخف�ضة القيمة
ثالثة �أ�شهر
�أو �أقل
�ألف ريال �سعودي

�أكرث من ثالثة �أ�شهر و�أقل
من �ستة �أ�شهر
�ألف ريال �سعودي

�أكرث من �ستة �أ�شهر و�أقل من
�إثني ع�شر �شهراً
�ألف ريال �سعودي

�أكرث من �إثني ع�شر
�شهراً
�ألف ريال �سعودي

املجموع
�ألف ريال �سعودي

2013م

25.662

3.113

6.230

2.993

37.998

2012م

18.549

6.439

7.191

2.160

34.339

تتوقع ال�شركة ،وبناء ًا على اخلربة ال�سابقة ،حت�صيل ذمم �أق�ساط الت�أمني غري منخف�ضة القيمة بالكامل .لي�س من �سيا�سة ال�شركة احل�صول على �ضمانات ب�ش�أن ذمم �أق�ساط
الت�أمني ،وبالتايل ف�إن معظمها بدون �ضمانات .ت�شكل �أر�صدة �أكرب خم�سة عمالء  %39من ذمم �أق�ساط الت�أمني كما يف  31دي�سمرب 2013م (2012م .)%29 :تت�ألف ذمم �أق�ساط
الت�أمني من عدد كبري من عمالء و�شركات ت�أمني �أغلبيتها يف اململكة العربية ال�سعودية.
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 - 6ذمم مدينة لمعيدي التأمين ،صافي
2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

ذمم مدينة ملعيدي الت�أمني
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها ملعيدي الت�أمني (�أنظر �أدناه)

8.293

15.399

()3.543

()3.071

4.750

12.328

احلركة يف خم�ص�ص االق�ساط املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها
2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

3.071

2.009

املحمل خالل ال�سنة (�أنظر �إي�ضاح )22

472

1.062

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

3.543

3.071

مت�أخرة ال�سداد وغري منخف�ضة القيمة
ثالثة �أ�شهر
�أو �أقل
�ألف ريال �سعودي

�أكرث من ثالثة �أ�شهر و�أقل من
�ستة �أ�شهر
�ألف ريال �سعودي

�أكرث من �ستة �أ�شهر و�أقل
من �إثني ع�شر �شهراً
�ألف ريال �سعودي

�أكرث من �إثني ع�شر
�شهراً
�ألف ريال �سعودي

املجموع
�ألف ريال �سعودي

2013م

1.609

2.287

327

527

4.750

2012م

4.432

7.140

133

623

12.328

تتوقع ال�شركة ،وبناء ًا على اخلربة ال�سابقة ،حت�صيل ذمم مدينة ملعيدي الت�أمني غري منخف�ضة القيمة بالكامل .لي�س من �سيا�سة ال�شركة احل�صول على �ضمانات ب�ش�أن ذمم مدينة
ملعيدي الت�أمني ،وبالتايل ف�إن معظمها بدون �ضمانات .ت�شكل �أر�صدة �أكرب خم�سة عمالء  %65من ذمم مدينة ملعيدي الت�أمني كما يف  31دي�سمرب 2013م (2012م .)%85 :الرتكز
اجلغرايف للذمم املدينة ملعيدي الت�أمني يف نهاية ال�سنة كما يلي:
2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

داخل اململكة العربية ال�سعودية

2.781

1.144

خارج اململكة العربية ال�سعودية

5.512

14.255

8.293

15.399
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 - 7صافي أقساط التأمين المكتسبة
2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

218.299

204.258

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة يف بداية ال�سنة

81.302

102.611

299.601

306.869

()99.732

()81.302

199.869

225.567

�أق�ساط عقود �إعادة الت�أمني ال�صادرة

()12.016

()25.070

فائ�ض خ�سارة الأق�ساط

()3.406

()2.962

ح�صة معيدي الت�أمني من �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة يف بداية ال�سنة

()9.306

()14.058

()24.728

()42.090

3.235

9.306

()21.493

()32.784

178.376

192.783

�أجمايل �أق�ساط الت�أمني الغري املكت�سبة يف نهاية ال�سنة
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

ح�صة معيدي الت�أمني من �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة يف نهاية ال�سنة
�أق�ساط الت�أمني ال�صادرة ملعيدي الت�أمني
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

 - 8تكاليف إستحواذ وثائق مؤجلة
2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

2.046

10.109

م�صروفات م�ستحقة خالل ال�سنة

5.916

6.278

الإطفاء خالل ال�سنة

()5.560

()14.341

الر�صيد نهاية ال�سنة

2.402

2.046
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 - 9المطالبات المستحقة
2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�إجمايل املطالبات املدفوعة

168.161

177.742

�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية يف نهاية ال�سنة (انظر اي�ضاح (�أ)�أدناه)

77.221

50.236

245.382

227.978

()50.236

()46.845

�إجمايل املطالبات امل�ستحقة

195.146

181.133

الإ�سرتداد من معيدي الت�أمني

()13.006

()27.756

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية بداية ال�سنة (انظر اي�ضاح (ب) �أدناه)

()15.980

()14.193

()28.986

()41.949

14.193

15.128

()14.793

()26.821

180.353

154.312

�أجمايل املطالبات حتت الت�سوية يف بداية ال�سنة

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية يف نهاية ال�سنة
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات
�صايف املطالبات امل�ستحقة

�أ) �إجمايل املطالبات امل�ستحقة كما يف  31دي�سمرب 2013م و تت�ضمن املخ�ص�ص املتكبد غري املبلغ عنه والبالغة � 34.992ألف ريال �سعودي (2012م� 23.711 :ألف ريال
�سعودي).
ب) جوهريا واملتوقع �أن ت�ستلم جميع املبالغ امل�ستحقة من معيدي الت�أمني يف غ�ضون اثني ع�شر �شهرا من تاريخ الإبالغ .يتم احت�ساب ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت
الت�سوية مبا يتنا�سب مع منط توزيع املخاطر ذات ال�صلة.
ج) تعتقد الإدارة �أن ال�شكوك حول حجم وتوقيت مدفوعات املطالبات عادة ما يتم ت�سوية يف غ�ضون عام واحد و وفقا لذلك ،ال ي�شرتط اجلدول تطوير املطالبات التي يتعني
الإف�صاح عنها يف القوائم املالية.

- 10

اإلستثمارات
2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

عمليات الت�أمني
�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل (�أنظر �إي�ضاح (�أ) �أدناه)

60.659

3.131

�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق (�أنظر �إي�ضاح (ب) �أدناه)

26.663

13.685

عمليات امل�ساهمني
�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل (�أنظر �إي�ضاح (�أ) �أدناه)

4.846

14.496

�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق (�أنظر �إي�ضاح (ب) �أدناه)

3.719

3.731

�إ�ستثمارات متاحة للبيع (�أنظر �إي�ضاح (ج) �أدناه)

6.976

8.582
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اإلستثمارات (تتمة)

أ ) إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل
عمليات التأمين

احلركة يف ح�ساب �إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل كما يلي:
2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

3.131

3.077

عمليات ال�شراء خالل ال�سنة

46.591

-

()3.135

-

حتويل �إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل من عمليات امل�ساهمني

13.974

-

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات

98

54

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

60.659

3.131

عمليات الإ�ستبعاد خالل ال�سنة

قامت �إدارة ال�شركة بتحويل �إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل من عمليات امل�ساهمني �إلى عمليات الت�أمني.
عمليات المساهمين

احلركة يف ح�ساب �إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل كما يلي:
2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

14.496

3.891

عمليات ال�شراء خالل ال�سنة

4.702

10.000

حتويل �إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل �إلى عمليات الت�أمني (�أنظر اي�ضاح �(10أ) –
عمليات الت�أمني)

()13.974

-

عمليات الإ�ستبعاد خالل ال�سنة

()6.962

-

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات

6.584

605

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

4.846

14.496
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اإلستثمارات (تتمة)

ب ) إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
عمليات التأمين

احلركة يف ح�ساب �إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق كما يلي:
2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

13.685

13.697

عمليات ال�شراء خالل ال�سنة

20.000

-

امل�ستحق خالل ال�سنة

()7.000

-

اطفاء خالل رال�سنة

()22

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

()12

26.663

13.685

عمليات المساهمين

احلركة يف ح�ساب �إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق كما يلي:
2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

3.731

8.722

امل�ستحق خالل ال�سنة

-

()4.980

()12

اطفاء خالل ال�سنة

3.719

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

()11
3.731

ج ) استثمارات متاحة للبيع
عمليات المساهمين

فيما يلي احلركة على الإ�ستثمارات املتاحة للبيع:
2013م
الر�صيد يف بداية ال�سنة
التخل�ص خالل ال�سنة (انظر اي�ضاح ب �أدناه)

�إ�ستثمارات متداولة

�إ�ستثمارات غري متداولة

الإجمايل

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

6.659

1.923

8.582

()2.170

-

()2.170

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات

564

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

5.053

1.923

564
6.976

207

شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
(شركة مساهمة سـعودية)

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
 31ديسمبر 2013م
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اإلستثمارات (تتمة)

ج ) استثمارات متاحة للبيع (تتمة)
عمليات المساهمين (تتمة)
2012م
الر�صيد يف بداية ال�سنة
�إ�ستبعاد خالل ال�سنة (انظر اي�ضاح ب �أدناه)

�إ�ستثمارات متداولة

�إ�ستثمارات غري متداولة

الإجمايل

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

18.462

1.923

20.385

()12.325

-

()12.325

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات

522

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

6.659

522

-

8.582

1.923

�أ) تبلغ القيمة الدفرتية للإ�ستثمارات املتاحة للبيع � 1.923ألف ريال �سعودي (2012م� 1.923 :ألف ريال �سعودي) مت تقييمها بالقيمة العادلة لها و التي مت تقييمها على
�أ�سا�س التكلفة و ذلك لغياب الطريقة التي يتم من خاللها الو�صول قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه.
ب) خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م ،ال�شركة باعت اال�ستثمارات التي بتكلفة � 2.000ألف ريال �سعودي (2012م� 8.723 :ألف ريال �سعودي) بقيمة � 2.170ألف
ريال �سعودي (2012م� 12.325 :ألف ريال �سعودي) وكان الربح املحقق � 170ألف ريال �سعودي (2012م� 3.602 :ألف ريال �سعودي) قد مت حتويلها من احتياطي ا�ستثمارات
متاحة للبيع الى قائمة عمليات امل�ساهمني.
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مبالغ مدفوعة مقدم ًا وذمم مدينة أخرى
2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

عمليات الت�أمني
مبالغ مدفوعة مقدم ًا

2.457

2.420

ذمم مدينة �أخرى

8.326

8.943

10.783

11.363

عمليات امل�ساهمني
ذمم مدينة �أخرى

208

82

482

شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
(شركة مساهمة سـعودية)

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
 31ديسمبر 2013م
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األثاث و التجهيزات و المعدات المكتبية
عمليات الت�أمني

�سيارات

�أثاث وجتهيزات

حا�سب �آيل ومعدات

الإجمايل

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

التكلفة:
يف 1يناير 2013م

59

�إ�ضافات خالل ال�سنة
كما يف  31دي�سمرب 2013م

59

5.537

5.215

10.811

461

529

990

5.998

5.744

11.801

الإ�ستهالك املرتاكم:
يف 1يناير 2013م

59

املحمل على ال�سنة (�إي�ضاح )22
كما يف  31دي�سمرب 2013م

59

2.724

3.856

6.639

1.051

914

1.965

3.775

4.770

8.604

�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2013م

-

2.223

974

3.197

يف  31دي�سمرب 2012م

-

2.813

1.359

4.172
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إحتياطي عجز األقساط

كما يف  31دي�سمرب 2013م� ،أن�ش�أت ال�شركة خم�ص�ص مببلغ � 5.833ألف ريال �سعودي (2012م� 221 :ألف ريال �سعودي) فيما يتعلق بعجز الأق�ساط للمركبات ،طبي ،حرائق،
الهند�سة و احلوادث العامة لفئات الأعمال� .أن�ش�أت ال�شركة هذه املخ�ص�صات على �أ�سا�س افرتا�ض �أن �أق�ساط الت�أمني لهذه الفئات لن تكون كافية لتوفري املطالبات املتوقعة
وامل�صروفات الأخرى ذات ال�صلة العائدة �إلى فرتات متبقية من ال�سيا�سات املعمول بها يف تاريخ املركز املايل.
احلركة يف خم�ص�ص عجز الأق�ساط كما يلي:
2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

221

63

املكون خالل ال�سنة

5.612

158

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

5.833

221

209

شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
(شركة مساهمة سـعودية)

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
 31ديسمبر 2013م
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دخل عموالت غير مكتسبة
2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

1.174

1.182

العموالت امل�ستلمة خالل ال�سنة

3.370

5.142

العموالت املكت�سبة خالل ال�سنة

()3.628

()5.150

الر�صيد يف نهاية ال�سنة
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916

1.174

مبالغ مستحقة الدفع و مطلوبات أخرى
2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

عمليات الت�أمني
مبالغ م�ستحقة الدفع

8.139

2.383

مطلوبات �أخرى

6.187

8.722

14.326

11.105

2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

عمليات امل�ساهمني
مبالغ م�ستحقة الدفع

844

835

مطلوبات �أخرى

886

771

1.730

1.606
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وديعة نظامية

وديعة نظامية

2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

10.886

10.771

وفق ًا ملتطلبات نظام الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية اودعت ال�شركة مبلغ  10مليون ريال �سعودي متثل ن�سبة  %10من ر�أ�سمالها املدفوع لدى بنك عينته م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي� .إن عائد �إ�ستثمار الوديعة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م بلغ � 115ألف ريال �سعودي (2012م� 128 :ألف ريال �سعودي).كما امتت ال�شركة قيد الإلتزام
املرتتب عليها مل�ؤ�س�سة النقد بالعائد من تلك الوديعة� .إن ال�شركة ال ت�ستحق �أي عوائد من هذه الوديعة� .إن هذه الوديعة النظامية غري قابلة لل�سحب بدون موافقة من م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي.

210

شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
(شركة مساهمة سـعودية)

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
 31ديسمبر 2013م
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رأس المال

يتكون ر�أ�سمال ال�شركة من  100مليون ريال �سعودي مق�سمة الى  10ماليني �سهم قيمة كل منها  10ريال �سعودي .كما يف  31دي�سمرب 2013م اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون لل�شركة
يف �ستة ماليني �سهم بقيمة ا�سمية  10ريال �سعودي لكل �سهم والتي متثل  %30من ر�أ�سمال ال�شركة �سددت بالكامل .وقد مت �سداد قيمة الأ�سهم املتبقية ومقدارها �سبعة ماليني
�سهم بقيمة ا�سمية  10ريال �سعودي لكل �سهم ،متثل  %70من �أ�سهم ال�شركة ،عن طريق االكتتاب العام.
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اإلحتياطي النظامي

وفق ًا ملتطلبات نظام الت�أمني ال�سعودي ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يجب على ال�شركة جتنيب  %20من دخل امل�ساهمني لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا
االحتياطي ن�سبة  %100من ر�أ�س املال املدفوع .مل يتم حتويل �أية مبالغ �إلى املخ�ص�ص خالل ال�سنة نظر ًا لوجود خ�سائر مرتاكمة.

- 19

المتطلبات التنظيمية

كما هو متطلب من قبل انظمة التامني يف اململكة العربية ال�سعودية (املادة  66من الالئحة التنفيذية ال�صارة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي) ينبغي على ال�شركة االحتفاظ
باحلد االدنى من هام�ش املالءة بالإلتزامات يعادل على احلد االدنى ملتطلبات را�س املال ،هام�ش اق�ساط املالءة بالإلتزامات او هام�ش املالءة باملطالبات.
كما يف  31دي�سمرب  ،2013م�ستوى املالءة بالإلتزامات اقل من احلد االدنى من هام�ش م�ستوى املالءة بالإلتزامات املطلوب يف نطاق املادة املذكورة اعالة من الالئحة التنفيذية.
ال�شركة ب�صدد تقدمي خطة عمل مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لتحقيق هام�ش املالءة بالإلتزامات .جمل�س الإدارة واثق من �أن خطة العمل �سيتم �أخذها بعني الإعتبار من قبل
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
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الزكاة
املحمل لل�سنة

خم�ص�ص ال�سنة احلالية

2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

600

خم�ص�ص من �سنوات �سابقة
املحمل لل�سنة

1.323
-

600

477
1.800

مت احت�ساب خم�ص�ص ال�سنة احلالية كما يلي :
2013م
�ألف ريال �سعودي

2012م
�ألف ريال �سعودي

حقوق امل�سـاهمني

67.295

80.252

ر�صيد خم�ص�ص مدور وتعديالت

34.211

28.404

()34.491

()59.182

2.053

1.659

69.068

51.134

()45.068

1.792

24.000

52.926

�صايف القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل
�إحتياطي ا�ستثمارات متاحة للبيع
(اخل�سارة)  /الربح املعدل لل�سنة
الوعاء الزكوي

الفروقات بني النتائج املالية والزكوية ب�صفة رئي�سية لبع�ض التعديالت وفق ًا للأنظمة ذات العالقة.

211

شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
(شركة مساهمة سـعودية)

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
 31ديسمبر 2013م
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الزكاة (تتمة)

حركة املخ�ص�ص خالل ال�سنة:
2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

يف بداية ال�سنة

2.756

2.211

املكون خالل ال�سنة

600

1.800

املدفوع خالل ال�سنة
يف نهاية ال�سنة

()1.182

()1.255

2.174

2.756

الو�ضع الزكوي:
قدمت ال�شركة الإقرار الزكوي عن الفرتة الأولى من  16مايو 2007م حتى  31دي�سمرب 2008م و ل�سنوات  31دي�سمرب 2009م الى 2011م وح�صلت على ال�شهادة املقيدة.
قامت م�صلحة الزكاة والدخل باملطالبة بزكاة �إ�ضافية للفرتة من  16مايو 2007م الى  31دي�سمرب 2008م مببلغ � 619ألف ريال �سعودي� .إعرت�ضت ال�شركة على هذه املطالبة
وتعتقد الإدارة �أن نتيجة الإعرتا�ض �ستكون يف �صالح ال�شركة .تقييم الزكاة لل�سنوات  31دي�سمرب 2009م الى 2011م مل ينتهي بعد .خالل ال�سنة ا�صدرت م�صلحة الزكاة والدخل
تقييم داخلي ل�سنة 2011م ،اال�ستثمارات الغري م�سموحة والودائع النظامية بزكاة �إ�ضافية بقيمة � 1.376ألف ريال �سعودي� .إعرت�ضت ال�شركة وتعتقد �أن نتيجة الإعرتا�ض �ستكون
يف �صالح ال�شركة .قدم الإقرار الزكوي عن عام 2012م �إلى امل�صلحة و بانتظار مراجعته.

212

شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
(شركة مساهمة سـعودية)

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
 31ديسمبر 2013م

معامالت مع جهات ذات عالقة و األرصدة
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فيما يلي املعامالت الرئي�سية التي متت مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنة:
مبلغ املعاملة

طبيعة املعاملة

الطرف ذي العالقة

 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

الر�صيد يف 31
دي�سمرب 2013م

الر�صيد يف 31
دي�سمرب 2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�أ) عمليــات الت�أمني
امل�ساهمون الرئي�سيون
ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني

م�صاريف �إدارية وعمومية تدفع
مبا�شرة نيابة عن ال�شركة

-

-

6.759

6.759

�أطراف ذات عالقة ملوظفي الإدارة العليا
�شركة ت�أجري

وثائق ت�أمني مكتتبة

100.300

85.389

17.563

6.797

رئي�س جمل�س الإدارة

وثائق ت�أمني مكتتبة

223

194

133

114

�شركة ر�صد العاملية

وثائق ت�أمني مكتتبة

533

464

38

23

م�ؤ�س�سة التكنولوجيا

وثائق ت�أمني مكتتبة

197

-

-

16

الأول للخدمات املالية

وثائق ت�أمني مكتتبة

-

18

()20

()20

�شركة ال�شعر

وثائق ت�أمني مكتتبة

-

6

159

369

موظفي الإدارة العليا

مزايا طويلة الأجل

207

176

888

1.251

مزايا ق�صرية الأجل

2.724

2.960

33

622

ب) امل�ساهمون الرئي�سيون
-

ال�شركة الإ�سالمية العربية للت�أمني

جمع نيابة عن امل�ساهم امل�ؤ�س�س
 /ال�شركة

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

مكاف�آت

55

�أع�ضاء جلان

مكاف�آت

16

-

()2.026

()2.009
123

-

-

216

-

-

ج) تعتمد الأ�سعار و�شروط املعامالت مع اجلهات ذات العالقة من قبل �إدارة ال�شركة .بالإ�ضافة �إلى الإف�صاحات املبينة يف �إي�ضاح ( 2د) و  5عن �أر�صدة نهاية ال�سنة للمعامالت
التي متت مع اجلهـات ذات العالقة يف قائمة املركز املايل.

213

شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
(شركة مساهمة سـعودية)

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
 31ديسمبر 2013م

- 22

مصاريف عمومية وإدارية
2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

عمليات الت�أمني
تكاليف موظفـني

23.882

23.010

�إيجار مكاتب

3.390

3.553

تقنية معلومات

1.932

1.079

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها لأق�ساط ت�أمني مدينة (�أنظر �إي�ضاح )5

1.015

5.358

خم�ص�ص ذمم مدينة ملعيدي الت�أمني (�أنظر �إي�ضاح )6

472

1.062

الإ�ستهالك (�أنظر �إي�ضاح )12

1.965

2.581

هاتف

319

738

طباعة وقرطا�سية

611

351

ا�شرتاكات �سنوية

414

344

مياه وكهرباء

208

208

�أخرى

2.021

3.698

36.229

41.982

عمليات امل�ساهمني
مكاف�أت �أع�ضاء جمل�س الإدارة (�أنظر الإي�ضاح �أدناه)

55

123

بدل ح�ضور جل�سات جمل�س الإدارة (�أنظر الإي�ضاح �أدناه)

81

128

�أتعاب جلان (�أنظر الإي�ضاح �أدناه)

16

214

152

465

�أ) يتم دفع مكاف�أت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وفق ًا لقوانني ال�شركة.
ب) �أجور ح�ضور متثل بدل ح�ضور �إجتماعات جمل�س الإدارة و �إجتماعات اللجان.
ج) �أتعاب اللجان متثل �أتعاب ح�ضور �إجتماعات اللجان لغري �أع�ضاء جمل�س الإدارة و بع�ض م�صاريف اللجان.
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الخسارة للسهم

يتم �إحت�ساب خ�سارة ال�سهم لل�سنة بتق�سيم �صايف خ�سائر ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم امل�صدرة و القائمة (� 10.000ألف �سهم) كما يف  31دي�سمرب 2013م (31
دي�سمرب 2012م� 10.000 :ألف �سهم)� .أ�سا�س ربح ال�سهم املخفف غري مطبقة يف ال�شركة.
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معلومات قطاعية

متت جميع عمليات الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية .لأغرا�ض �إدارية ،متت الإ�شارة �إلى قطاعني هما الأهم يف جميع القطاعات� .إن املعلومات القطاعية ال تت�ضمن امل�صروفات
الإدارية و العمومية.
موجودات القطاع ال حتتوي على النقد وما يف حكمه� ،أق�ساط الت�أمني ،الأر�صدة املدينة الأخرى والأثاث،التجهيزات و املعدات املكتبية.
�إن مطلوبات القطاع ال حتتوي على الذمم الدائنة ملعيدي الت�أمني ،الذمم الدائنة الأخرى والأر�صدة امل�ستحقة �إلى عمليات امل�ساهمني.
مت�شي ًا مع �سيا�سة التقارير الداخلية ل�شركة ،ف�إن املعلومات القطاعية متت املوافقه عليها من قبل �إدارة مع ما يتفق مع ن�شاطات ال�شركة .تظهر الأ�صول و املطلوبات كما هو مبني
ادناه:
طبي
�ألف ريال �سعودي

مركبات
�ألف ريال �سعودي

�أخرى
�ألف ريال �سعودي

�إجمايل
�ألف ريال �سعودي

25.558

175.855

16.886

218.299

ناق�ص ًا� :أق�ساط �إعادة الت�أمني ال�صادرة

()284

()78

()11.654

()12.016

ناق�ص ًا :فائ�ض خ�سارة الأق�ساط

()390

()2.222

()794

()3.406

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
التغريات يف �صايف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

24.884

173.555

()3.661

()21.271

21.223

4.438
431

202.877
()24.501

152.284

4.869

178.376

10

3.618

3.628

�صايف الإيرادات

21.223

152.294

8.487

182.004

�إجمايل املطالبات املدفوعة

27.651

135.561

4.949

168.161

ناق�ص ًا :ح�صة معيدي الت�أمني

()11.110

()1.896

()13.006

3.053

155.155

-

العموالت املكت�سبة من عمليات �إعادة الت�أمني

-

�صايف املطالبات املدفوعة

16.541

135.561

التغريات يف �صايف املطالبات حتت الت�سوية

2.733

22.620

()155

25.198

�صايف املطالبات املتكبدة

19.274

158.181

2.898

180.353

خم�ص�ص عجز الأق�ساط

2.477

2.330

805

5.612

تكاليف ا�ستحواذ وثائق

1.240

3.213

1.107

5.560

م�صاريف ت�شغيلية �أخرى

1.937

2.508

180

4.625

�صايف التكاليف و امل�صاريف

24.928

166.232

4.990

196.150

�صايف نتائج عمليات الت�أمني

()3.705

()13.938

3.497

()14.146

م�صاريف غري موزعة

()36.229

�إيرادات �أخرى غري موزعة

399

�إيرادات ا�ستثمارات

1.349

العجز من عمليات الت�أمني

()48.627

215
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معلومات قطاعية (تتمة)
طبي
�ألف ريال �سعودي

مركبات
�ألف ريال �سعودي

�أخرى
�ألف ريال �سعودي

�إجمايل
�ألف ريال �سعودي

كما يف  31دي�سمرب 2013م
موجودات عمليات الت�أمني
37

3.198

3.235

-

ح�صة معيدي الت�أمني يف الأق�ساط غري املكت�سبة
ح�صة معيدي الت�أمني يف املطالبات حتت الت�سوية

881

921

14.178

15.980

تكاليف ا�ستحواذ وثائق م�ؤجلة

454

1.670

278

2.402

-

موجودات غري موزعة

-

-

�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني

197.850
219.467

مطلوبات و فائ�ض عمليات الت�أمني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

11.474

83.645

4.613

99.732

مطالبات حتت الت�سوية

10.462

47.071

19.688

77.221

8

908

916

2.330

868

5.833

دخل عموالت غري مكت�سبة
خم�ص�ص عجز الأق�ساط
مطلوبات غري موزعة والفائ�ض
�إجمايل مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني

216

2.635
-

-

-

35.765
219.467

شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
(شركة مساهمة سـعودية)

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
 31ديسمبر 2013م
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معلومات قطاعية (تتمة)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
ناق�ص ًا� :أق�ساط �إعادة الت�أمني ال�صادرة

طبي
�ألف ريال �سعودي
35.473

مركبات
�ألف ريال �سعودي
153.608

()14.028

-

-

()2.023

ناق�ص ًا :فائ�ض خ�سارة الأق�ساط
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

21.445

151.585

التغريات يف �صايف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة

8.214

8.632

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

29.659

العموالت املكت�سبة من عمليات �إعادة الت�أمني

2.146

�أخرى
�ألف ريال �سعودي

�إجمايل
�ألف ريال �سعودي

15.177

204.258

()11.042

()25.070

()939

()2.962
176.226

3.196

16.557

()289

160.217

2.907

192.783

-

3.004

5.150

�صايف الإيرادات

31.805

160.217

5.911

197.933

�إجمايل املطالبات املدفوعة

53.408

122.430

1.904

177.742

ناق�ص ًا :ح�صة معيدي الت�أمني

()26.715

�صايف املطالبات املدفوعة
التغريات يف �صايف املطالبات حتت الت�سوية

26.693
()1.666

�صايف املطالبات املتكبدة

25.027

خم�ص�ص عجز الأق�ساط

158

()984

()27.756

()57
122.373

920

149.986

4.439

1.553

4.326

126.812

2.473

154.312
-

-

158

تكاليف ا�ستحواذ وثائق

2.567

10.962

812

14.341

م�صاريف ت�شغيلية �أخرى

2.795

1.524

311

4.630

�صايف التكاليف و امل�صاريف

30.547

139.298

3.596

173.441

�صايف نتائج �أعمال الت�أمني

1.258

20.919

2.315

24.492

م�صاريف غري موزعة

()41.982

�إيرادات �أخرى غري موزعة

210

�إيرادات �إ�ستثمارات

1.258

العجز من عمليات الت�أمني

()16.022
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شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
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معلومات قطاعية (تتمة)
طبي
�ألف ريال �سعودي

مركبات
�ألف ريال �سعودي

�أخرى
�ألف ريال �سعودي

�إجمايل
�ألف ريال �سعودي

كما يف  31دي�سمرب 2012م
موجودات عمليات الت�أمني
ح�صة معيدي الت�أمني يف الأق�ساط غري املكت�سبة

4.942

-

4.364

9.306

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

6.849

-

7.344

14.193

تكاليف ا�ستحواذ وثائق م�ؤجلة

658

328

2.046

موجودات غري موزعة

1.060
-

-

-

�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني

143.714
169.259

مطلوبات عمليات الت�أمني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

12.755

62.336

6.211

81.302

مطالبات حتت الت�سوية

13.697

23.532

13.007

50.236

-

-

1.174

1.174

-

63

221

دخل عموالت غري مكت�سبة
خم�ص�ص عجز الأق�ساط
مطلوبات غري موزعة والفائ�ض

158
-

-

�إجمايل مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني
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-

36.326
169.259

إرتباطات رأسمالية

كما يف  31دي�سمرب 2013م ،كان لدى ال�شركة ارتباطات ر�أ�سمالية مببلغ ال�شيء ( 31دي�سمرب 2012م 0.5 :مليون ريال �سعودي).
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اإللتزامات الطارئة

�أ�صدر �أحد البنوك الذي تتعامل معه ال�شركة �ضمانات جلهات غري حكومية مببلغ  0.8مليون ريال �سعودي فيما يتعلق بالت�أمني على املركبات ( 31دي�سمرب 2012م :مبلغ0.8.
مليون ريال �سعودي).

- 27

إدارة المخاطر

املخاطر مت�أ�صلة يف ن�شاطات ال�شركة ولكن تدار عن طريق عمليات التحديد امل�ستمرة و القيا�س والهدف حتديد اخلطر وال�سيطرة .عمليات �إدارة املخاطر تكون �أ�صعب يف
�إ�ستمرارية ال�شركة يف الربح علم ًا ب�أن �أي �شخ�ص يف ال�شركة يدرك مدى اخلطر ومدى حتمله للم�س�ؤلية� .سيا�سة ال�شركة تر�صد اخلطر من خالل عمليات التخطيط الإ�سرتاتيجية
.
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إدارة المخاطر (تتمة)

هيكلة مخاطر اإلدارة
مجلس اإلدارة

جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن نظرية خماطر الإدارة لإعتماد مبادئ و�إ�سرتاتيجيات خماطر الإدارة .
لجنة المراجعة

جلنة املراجعة تعني من قبل جمل�س الإدارة .جلنة املراجعة ت�ساعد جمل�س الإدارة فيما يتعلق بتنفيذ جودة ونزاهة التقارير املالية وخماطر الإدارة من خالل مراجعة احل�سابات
لتح�سني الرقابة الداخلية يف ال�شركة.
فيما يلي ملخ�ص باملخاطر التي تواجهها ال�شركة والطريقة التي يتم بها تقليل تلك املخاطر بوا�سطة الإدارة:
مخاطر التأمين

ان املخاطر الناجتة عن عقد الت�أمني متثل خماطر وقوع حادث ما م�ؤمن عليه مع عدم الت�أكد من حجم وزمن املطالبة الناجتة عن ذلك احلادث .تتمثل املخاطر الرئي�سية التي
تواجهها ال�شركة مبوجب هذه العقود يف املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة التي تزيد عن القيمة الدفرتية ملطلوبات الت�أمني .ويت�أثر ذلك بتكرار وحجم املطالبات واملزايا الفعلية
املدفوعة اكرث من تلك املقدرة �أ�ص ًال والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة الأجل .وبالتايل ف�إن الهدف من ال�شركة هو �ضمان �أن تتوفر موارد كافية لتغطية املطالبات.
تتح�سن تغريات املخاطر وذلك بتوزيع خماطر اخل�سائر على حمفظة كربى من عقود الت�أمني حيث �أن املحافظ الأكرث تنوع ًا �ستكون اقل ت�أثر ًا بالتغيري يف �أي جزء من املحفظة
وبالنتائج غري املتوقعة .كذلك تتح�سن تغريات املخاطر عن طريق الأختيار والتطبيق احلذر لإ�سرتاتيجية الت�أمني والتعليمات املتعلقة بها وب�إ�ستخدام ترتيبات �إعادة الت�أمني.
يتم �إ�سناد جزء كبري من عمليات �إعادة الت�أمني على �أ�سا�س ن�سبي مع االحتفاظ بن�سب تختلف ب�إختالف فئات الت�أمني .تقدر املبالغ القابلة للإ�سرتداد من معيدي الت�أمني بنف�س
الطريقة التي يتم بها تقدير الإفرتا�ضات امل�ستخدمة يف التحقق من مزايا عقود الت�أمني املعنية ،وتعر�ض يف قائمة املركز املايل كموجودات عمليات ت�أمني.
بالرغم من وجود ترتيبات �إعادة ت�أمني لدى ال�شركة  ،ف�إنها غري معفاة من �إلتزاماتها املبا�شرة جتاه حملة العقود ،وبالتايل ف�إنها تتعر�ض ملخاطر الإئتمان ب�ش�أن عمليات �إعادة
الت�أمني ال�صادرة وذلك بقدر عدم متكن �أي من معيدي الت�أمني من الوفاء ب�إلتزاماته مبوجب ترتيبات �إعادة الت�أمني.
مطلوبات تعوي�ضات الت�أمني ح�سا�سة ملختلف الإفرتا�ضات و قد مت التنويه عنها يف �إي�ضاح (2و).
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إدارة المخاطر (تتمة)

تكرار و مبالغ المطالبات

ميكن �أن يت�أثر تكرار ومبالغ املطالبات من قبل العديد من العوامل مثل الفي�ضانات البيئية واالقت�صادية ،ا�ضطراب جوي وتركيز املخاطر الخ .تقوم ال�شركة ب�شكل رئي�سي بتغطية
خماطر �إكتتاب خماطر املركبات الطبية .تعترب هذه العمليات كعقود ت�أمني ق�صرية الأجل لأنه يتم يف العادة الإبالغ عن و �سداد املطالبات خالل �سنة واحدة من وقوع احلادث
امل�ؤمن عليه .و هذا من �ش�أنه �أن ي�ساعد ي التقليل من خماطر الت�أمني.
التركز الجغرافي للمخاطر

تعر�ض ال�شركة املخاطر الناجتة عن عقود الت�أمني مرتكزة يف اململكة العربية ال�سعودية.
ال�شركة تراقب تركيز املخاطر بالدرجة الأولى من قبل فئة من الأعمال .الرتكيز الرئي�سي يكمن يف املركبات و الفئة الطبية من الأعمال.
ا�ستعرا�ض اكتواري م�ستقل من املطالبات واملطالبات االحتياطيات
ملزيد من تقليل خماطر الت�أمني ،ال�شركة ت�ستخدم خبري اكتواري م�ستقل يقوم مبراجعة دورية ملطالبات و توقعات ال�شركة وكذلك التحقق من موقف �إغالق �إحتياطي املطالبات
ب�صورة كافية.
االفتراضات الرئيسية

االفرتا�ض الأ�سا�سي للتقديرات وهو تقدير ن�سبة اخل�سارة يف النهاية لل�شركة .مت حتديد اخل�سارة النهائية با�ستخدام الأ�ساليب االكتوارية بالقدر املعمول بها.
الحساسية

تعتقد ال�شركة �أن مطلوبات املطالبات مبوجب عقد الت�أمني (�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية ناق�ص ًا ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية) مطالبات حتت
الت�سوية يف نهاية ال�سنة و هي مالئمة .لكن هذه املبالغ لي�ست معينة ،وميكن �أن تختلف املدفوعات الفعلية من مطلوبات املطالبات يف القوائم املالية .مطلوبات مطالبات الت�أمني
لها ح�سا�سية لإفرتا�ضات خمتلفة .و ت�ؤدي ح�سا�سية خ�سارة ال�سنة قبل الزكاة �إلى تغيري يف املطلوبات املتكبدة غري املبلغ عنها واملطالبة على �أ�سا�س زيادة  /نق�صان  ٪10من
االحتياطي يف املطالبة املعلقة وزيادة � /إنخفا�ض قدره  ٪15يف املتكبدة غري املبلغ عنها �أدناه لكل قطاع الأعمال.
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الحساسية (تتمة)
2013م
�ألف ريال �سعودي
�صايف املطالبات حتت الت�سوية ملعيدي الت�أمني

ت�أثري الزيادة بن�سبة
% 10

2012م
�ألف ريال �سعودي

ت�أثري النق�ص بن�سبة
% 10

ت�أثري الزيادة بن�سبة
% 10

ت�أثري النق�ص بن�سبة
% 10

مركبات

()888

888

()1.120

1.120

طبي

()355

355

()195

195

�أخرى

()436

436

()509

509

()1.679

1.679

()1.824

1.824

2013م
�ألف ريال �سعودي
املتكبدة غري املبلغ عنها

ت�أثري الزيادة بن�سبة
% 15

2013م
�ألف ريال �سعودي

ت�أثري النق�ص بن�سبة % 15

ت�أثري الزيادة بن�سبة
% 15

ت�أثري النق�ص بن�سبة
% 15

مركبات

()3.866

3.791

()1.849

1.849

طبي

()905

905

()736

736

�أخرى

()68

68

()87

87

()4.839

4.764

()2.672

2.672
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مخاطر إعادة التأمين

على غرار �شركات الت�أمني الأخرى ولتقليل املخاطر املالية التي قد تن�ش�أ عن مطالبات الت�أمني الكبرية ،تقوم ال�شركة خالل دورة �أعمالها العادية ب�إبرام اتفاقيات مع �أطراف
�أخرى لأغرا�ض �إعادة الت�أمني.
ولتقليل تعر�ضها خل�سائر كبرية نتيجة �إفال�س �شركات �إعادة الت�أمني ،تقوم ال�شركة بتقييم الو�ضع املايل ملعيدي الت�أمني ومتابعة تركز خماطر الإئتمان التي قد تن�ش�أ يف مناطق
جغرافية مت�شابهه والن�شاطات �أو الظروف االقت�صادية ملعيدي الت�أمني .مت �إختيار معيدي الت�أمني وفق املعايري والتعليمات املحددة من قبل �إدارة ال�شركة وتتلخ�ص هذه املعايري
يف الآتي:
�أ)	احلد الأدنى لت�صنيف الإئتمان املقبول واملحدد من قبل وكاالت الت�صنيف العاملية املعرتف بها مثل (“�ستاندرد �آند بورز”) يجب �أن ال يقل عن (ب ب ب).
ب) �سمعة �شركات �إعادة الت�أمني.
ج) عالقة العمل احلالية وال�سابقة مع معيدي الت�أمني.
وي�ستثنى من هذه القاعدة ال�شركات املحلية التي ال حتمل مثل هذا الت�صنيف الإئتماين  ،والتي تقت�صر على ال�شركات امل�سجلة واملعتمدة من قبل اجلهات املعنية امل�سئولة عن
الت�أمني� .إ�ضافة �إلى ذلك  ،تقوم ال�شركة ب�إجراء مراجعة تف�صيلية للقوة املالية واخلربات الإدارية والفنية والأداء التاريخي ،حيثما ينطبق ذلك ،ومطابقة ذلك مع قائمة
املتطلبات املحددة �سلفا من قبل �إدارة ال�شركة قبل املوافقة على تبادل عمليات �إعادة الت�أمني.
�إن �إتفاقيات �إعادة الت�أمني ال�صادرة ال تعفى ال�شركة من �إلتزاماتها جتاه امل�ؤمن لهم ،وبالتايل تبقى ال�شركة م�سئولة عن جزء من املطالبات حتت الت�سوية املعاد الت�أمني عنها
بالقدر الذي مل يوف به معيدي الت�أمني ب�إلتزاماتهم مبوجب �إتفاقيات �إعادة الت�أمني.
المخاطر المتعلقة بالنظام

تهتم اجلهات الرقابية بالدرجة الأ�سا�سية بحماية حقوق حملة البوال�ص ومراقبتها لتت�أكد من �أن ال�شركة تدير الأمور ب�صورة مر�ضية مبا يحقق م�صاحلهم .ويف نف�س الوقت تهتم
اجلهات الرقابية �أي�ضا بالت�أكد من �أحتفاظ ال�شركة مبركز مالئة كايف ملقابلة املطلوبات غري املتوقعة.
�إن عمليات ال�شركة تخ�ضع للمتطلبات النظامية يف املناطق التي تعمل فيها ال�شركة .ومثل هذه الأنظمة ال تتطلب فقط املوافقة على �أن�شطة ال�شركة ومراقبتها بل �أنها تفر�ض عليها
بع�ض القيود النظامية (مثل كفاية ر�أ�س املال) لتقليل �إع�سار �شركات الت�أمني وتوقفها عن �سداد املطلوبات غري املتوقعة حال ن�شوء هذه املطلوبات.
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مخاطر إدارة رأس المال

مت حتديد متطلبات ر�أ�س املال بوا�سطة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .هذه املتطلبات حتدد هام�ش املالءة املطلوب احلفاظ عليه .قامت ال�شركة بو�ضع �أهدافها للحفاظ على
ن�سبة كفاية عالية لر�أ�سمالها من �أجل دعم �أهدافها وتعظيم حقوق امل�ساهمني.
تدير ال�شركة متطلبات ر�أ�سمالها عن طريق تقييم الفروق بني م�ستويات ر�أ�س املال املعلنة واملطلوبة على �أ�سا�س منتظم .التعديالت على م�ستويات ر�أ�س املال احلالية تتم يف �ضوء
التغريات يف ظروف ال�سوق وخ�صائ�ص خماطر �أن�شطة ال�شركة .للحفاظ �أو تعديل هيكل ر�أ�س املال ف�إن ال�شركة تقوم بتعديل توزيعات الأرباح املدفوعة للم�ساهمني �أو �إ�صدار
ح�ص�ص جديدة عند احلاجة يف امل�ستقبل.
فيما يلي احلد الأدنى لأ�سا�س ر�أ�س املال القانوين:

احلد الأدنى لأ�سا�س ر�أ�س املال القانوين

2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

100.000

100.000

كما يف  31دي�سمرب 2013م كان ر�أ�س مال ال�شركة �أقل من ر�أ�س املال القانوين املطلوب .وقد مت �إبالغ امل�ؤ�س�سة بالأمر( .انظر االي�ضاح رقم )19
المخاطر المالية

الأدوات املالية الرئي�سية لل�شركة هي امل�ستحقات النا�شئة عن وثائق الت�أمني ،امل�ستحق من �أطراف ذات عالقة ،النقد وما يف حكمه ،ودائع لأجل ،الإ�ستثمارات� ،أر�صدة مدينة
�أخرى ،املطالبات حتت الت�سوية و مطالبات حملة الوثائق ،ذمم دائنة ملعيدي الت�أمني ،وبع�ض املوجودات واملطلوبات الأخرى .املخاطر الرئي�سية النا�شئة من الأدوات املالية لل�شركة
هي خماطر ال�سوق ،خماطر �أ�سعار العموالت ،خماطر العمالت الأجنبية ،خماطر االئتمان وخماطر ال�سيولة .جمل�س الإدارة �إ�ستعر�ض و وافق على ال�سيا�سات املتبعة لإدارة كل
من هذه املخاطر وفيما يلي ملخ�ص لها.
مخاطر السوق

تتمثل خماطر ال�سوق يف املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتقلبات يف �أ�سعار ال�سوق �سواء كانت هذه التغريات ناجتة عن عوامل خا�صة بهذه الورقة املالية
�أو باجلهة امل�صدرة لها �أو ب�أية عوامل �أخرى م�ؤثرة يف كافة الأوراق املالية املتداولة بال�سوق.
تتعر�ض ال�شركة ملخاطر ال�سوق بالن�سبة لإ�ستثماراتها .حتد ال�شركة من خماطر ال�سوق من خالل الإحتفاظ مبحفظة متنوعة من الأوراق املالية واملراقبة امل�ستمرة للتطورات
يف �سوق الأ�سهم وال�سندات .كما تقوم ال�شركة مبراقبة العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر يف التغريات يف �سوق الأ�سهم وال�سندات مبا يف ذلك القيام بتحليل الأداء الت�شغيلي واملايل
لل�شركات امل�ستثمر فيها .زيادة ( /نق�ص) �أ  ٪5يف �صايف قيمة �أ�صول هذه ال�صناديق ميكن �أن ي�ؤثر على قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم بقيمة � 3.033ألف ريال
�سعودي(2012م� 156 :ألف ريال �سعودي) وقائمة عمليات امل�ساهمني بقيمة � 242ألف ريال �سعودي (2012م� 724 :ألف ريال �سعودي).
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مخاطر أسعار العموالت

تنتج خماطر �أ�سعار العمالت من احتمالية التغري يف ا�سعار العمالت و التي ت�ؤثر تبعا على الربحية امل�ستقبلية �أو القيمة العادلة لهذه الأدوات املالية �.إن �إ�ستثمارات ال�شركة
املحتفظ بها حتى الإ�ستحقاق و الودائع لأجل معر�ضة ملثل هذه الأخطار.
تخ�ضع ال�شركة ملعدل ثابت لعمولة خماطر القيمة العادلة على ودائع املرابحة و ت�صنف كودائع لأجل يف قائمة املركز املايل .ال حتت�سب ال�شركة لأداة عمولة ثابتة حمتفظ بها
للمتاجرة �أو اال�ستثمار يف قائمة الدخل .وفقا لذلك لي�س هناك ت�أثري على الدخل �أو حقوق امللكية للتغري املمكن و املعقول يف �أ�سعار العموالت.
وفق ًا لأنظمة الت�أمني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية ،ف�إن حتتفظ ال�شركة بوديعة مقيدة على �أن ال حت�صل على �أي عموالت منها .حتد ال�شركة من خماطر �أ�سعار
العموالت على الأدوات املالية الأخرى وذلك مبراقبة التغري يف �أ�سعار العموالت للعمالت امل�سجلة بها النقدية و�شبه النقدية والإ�ستثمارات.
و فيما يلي الإ�ستحقاق لبع�ض ال�سندات املعر�ضة ملخاطر �أ�سعار العموالت لعمليات الت�أمني يف  31دي�سمرب 2013م و 2012م:
عمليات التأمين
2013م
�ألف ريال �سعودي

�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق االي�ضاح رقم ( 10ب)

�أقل من
�سنة

من �1إلى � 5سنوات

�أكرث من � 5سنوات

الإجمايل

6.000

7.000

13.663

26.663

6.000

7.000

13.663

26.663

2012م
�ألف ريال �سعودي

�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق االي�ضاح رقم ( 10ب)

�أقل من
�سنة

من �1إلى � 5سنوات

�أكرث من � 5سنوات

الإجمايل

-

10.000

3.685

13.685

-

10.000

3.685

13.685

مت حتديد اال�ستحقاق على الودائع على �أ�سا�س الفرتة املتبقية من تاريخ القوائم املالية �إلى تاريخ اال�ستحقاق التعاقدي.
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مخاطر أسعار العموالت (تتمة)

فيما يلي معدل الفائدة الفعال على العموالت للأدوات املالية:
املوجودات املالية بريال ال�سعودي

2013م

2012م

% 3.33

% 1.76

اجلدول التايل يبني مدى ح�سا�سية قائمة عمليات الت�أمني من �أي تغري حمتمل يف معدل الفائدة مع بقاء جميع املتغريات االخرى ثابتة:

الريال ال�سعودي:

2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الت�أثري على االرباح

الت�أثري على االرباح

الزيادة يف معدل الفائدة ب 100نقطة ا�سا�س
االنخفا�ض يف معدل الفائدة ب  100نقطة �أ�سا�س

267

136

()267

()136

فيما يلي الإ�ستحقاق لبع�ض ال�سندات املعر�ضة خماطر لأ�سعار العموالت لعمليات الت�أمني يف  31دي�سمرب 2013م و 2012م:
2013م
�ألف ريال �سعودي

عمليات امل�ساهمني
�أقل من �سنة
�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ
الإ�ستحقاق

من �1إلى � 5سنوات

�أكرث من � 5سنوات

الإجمايل

3.719

-

-

3.719

3.719

-

-

3.719

2012م
�ألف ريال �سعودي
�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ
الإ�ستحقاق

�أقل من �سنة

من �1إلى � 5سنوات

�أكرث من � 5سنوات

الإجمايل

-

3.731

-

3.731

-

3.731

-

3.731

مت حتديد اال�ستحقاق على الودائع على �أ�سا�س الفرتة املتبقية من تاريخ القوائم املالية �إلى تاريخ اال�ستحقاق التعاقدي.
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مخاطر أسعار العموالت (تتمة)

فيما يلي معدل الفائدة الفعال على العموالت للأدوات املالية:

املوجودات املالية بالعمالت الأجنبية

2013م
�ألف ريال �سعودي

2012م
�ألف ريال �سعودي

% 6.4

% 6.4

اجلدول التايل يبني مدى ح�سا�سية قائمة عمليات الت�أمني من �أي تغري حمتمل يف معدل الفائدة مع بقاء جميع املتغريات االخرى ثابتة:

الريال ال�سعودي
الزيادة يف معدل الفائدة ب 100نقطة ا�سا�س
االنخفا�ض يف معدل الفائدة ب  100نقطة �أ�سا�س

2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الت�أثري على االرباح

الت�أثري على االرباح

37

37

()37

()37

مخاطر العمالت

خماطر العمالت هو ذاك اخلطر الذي تكون فيه القيم يف القوائم املالية تتذبذب للتغري يف معدل الأجنبي  .الإدارة ت�ؤمن �أن هناك �أقل خطر للخ�سارة للتغري يف تذبذب معدل
التغري كما يف عمليات الت�أمني وامل�ساهمني بالتعامل مع الريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي �أيهما مت تقديره للريال ال�سعودي .
مخاطر اإلئتمان

تتمثل خماطر الإئتمان يف عدم مقدرة طرف ما على الوفاء ب�إلتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة �إن جميع �أن�شطة عقود الت�أمني اخلا�صة بال�شركة داخل اململكة
العربية ال�سعودية .بالن�سبة لكافة فئات املوجودات املالية املقتناة من قبل ال�شركة ،عدا تلك املتعلقة ب�إتفاقيات �إعادة الت�أمني املبينة يف خماطر �إعادة الت�أمني �أعاله ،ف�أن خماطر
الإئتمان الق�صوى لل�شركة متثل القيمة الدفرتية املف�صح عنها يف القوائم املالية بتاريخ قائمة املركز املايل.
تقوم ال�شركة باحلد من خماطر الإئتمان املتعلقة بالعمالء وذلك بو�ضع حدود للإئتمان لكل عميل ،ومراقبة الذمم املدينة القائمة .وت�سعى ال�شركة للحد من خماطر االئتمان
فيما يتعلق بالأطراف الأخرى من خالل الإحتفاظ بودائع لدى البنوك ذات �سمعة جيدة.
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إدارة المخاطر (تتمة)

مخاطر اإلئتمان (تتمة)

يتم و�ضع �إعادة الت�أمني مع �أطراف تتمتع بت�صنيف ائتماين جيد وييتم منع تركز اخلطر ب�إتباع ال�سيا�سات و احلدود املقرتحة جلميع االطراف من اع�ضاء جمل�س االدارة �.إن
هذه احلدود تخ�ضع للفح�ص ب�شكل اعتيادي.يف كل تاريخ للتقارير،تقوم الإدارة بتقييم مدى الكفاءة الإئتمانية ل�شركات �إعادة الت�أمني وعلى �أ�سا�سها يتم حتديث ا�سرتاتيجيات
التعامل مع هذه ال�شركات و الت�أكد من البدل املنا�سب للخف�ض .اجلدول �أدناه يبني �أق�صى خطر للإئتمان على عنا�صر قائمة املركز املايل :
2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

النقد وما يف حكمه

36.465

37.289

ودائع لأجل

10.576

20.648

�صايف الأق�ساط املدينة

37.998

34.339

�إ�ستثمارات حمتفظ بها للإ�ستحقاق

26.663

13.685

ذمم مدينة ملعيدي الت�أمني

4.750

12.328

ذمم مدينة �أخرى

8.326

8.943

مطلوب من اطراف ذات عالقة,

6.759

6.759

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

15.890

14.193

147.427

148.184

2013م

2012م

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني
النقد وما يف حكمه

33

ودائع لأجل

12.749
-

20.000

ذمم مدينة �أخرى

82

482

�إ�ستثمارات حمتفظ بها للإ�ستحقاق

3.719

3.731

3.834

36.962
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إدارة المخاطر (تتمة)

مخاطر السيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف ال�صعوبات التي تواجهها ال�شركة يف توفري الأموال الالزمة للوفاء بالتعهدات املتعلقة ب�إلتزاماتها املالية .يتم مراقبة متطلبات ال�سيولة يومي ًا ،وتقوم
الإدارة بالت�أكد من توفر ال�سيولة الكافية للوفاء ب�إلتزاماتها حال ن�شوئها.
جميع املوجودات واملطلوبات املالية يتوقع لها �أن تتحقق وت�سدد ،على التوايل خالل � 12شهر ًا من تاريخ التقرير ،فيما عدا الوديعة النظامية ،والتي لي�س لها حمددات (�أنظر
�إي�ضاح  ،)14واملوجودات املحتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق ،واملتوقع �أن يحتفظ بها حتى تاريخ �إ�ستحقاقها كما ذكر يف الإي�ضاح .جميع املطلوبات املالية لي�ست مرتبطة بفوائد.
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القيم العادلة لألدوات المالية

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها مبادلة �أ�صل �أو �سداد �إلتزام يف معاملة تتم بني �أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادلة .تتكون املوجودات املالية لل�شركة من
النقد وما يف حكمه ،ودائع لأجل ،اال�ستثمارات ،ذمم �أق�ساط ت�أمني املدينة  ،ذمم مدينة ملعيدي الت�أمني ،ذمم مدينة �أخرى ،مبالغ م�ستحقة من جهة ذات عالقة ،ح�صة معيدي
الت�أمني من مطالبات حتت الت�سوية بينما تتكون املطلوبات املالية من مطالبات حتت الت�سوية ،تعوي�ضات حملة الوثائق ،ذمم دائنة ملعيدي التامني ،مطلوبات �أخرى و مبالغ
م�ستحقة جلهات ذات عالقة .التختلف القيم العادلة للموجودات و املطلوبات املالية ،فيما عدا الإ�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق ب�شكل مادي عن قيمتها الدفرتية.
تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

ت�ستخدم ال�شركة الت�سل�سل الهرمي التايل عند حتديد والإف�صاح عن القيمة العادلة للأدوات املالية:
امل�ستوى الأول :الأ�سعار املعلنة يف الأ�سواق الن�شطة لنف�س الأداة املالية (بدون تعديل �أو دعم).
امل�ستوى الثاين :الأ�سعار املعلنة يف الأ�سواق الن�شطة للموجودات واملطلوبات املالية امل�شابهة �أو طرق ت�سعري �أخرى والتي تكون فيها جميع املعطيات اجلوهرية مبنية على معلومات
ملحوظة من ال�سوق.
امل�ستوى الثالث :طرق الت�سعري التي ال تكون فيها جميع املعطيات اجلوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من ال�سوق.
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القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة)

اجلدول �أدناه ميثل الأدوات املالية بقيمتها العدلة يف  31دي�سمرب 2013م و 2012م :
2013م

امل�ستوى االول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

االجمايل

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل
 -عمليات حملة الوثائق

-

60.659

-

60.659

 -عمليات امل�ساهمني

-

4.846

-

4.846

�إ�ستثمارات متاحه للبيع
 -عمليات امل�ساهمني

-

5.053

-

5.053

الإجمايل

-

70.558

-

70.558

2012م

امل�ستوى االول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

االجمايل

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل
 -عمليات حملة الوثائق

-

3.131

-

3.131

 -عمليات امل�ساهمني

-

14.496

-

14.496

�إ�ستثمارات متاحه للبيع
 -عمليات امل�ساهمني

-

6.659

-

6.659

الإجمايل

-

24.286

-

24.286

حتدد ال�شركة القيمة العادلة للم�ستوى  2للإ�ستثمارات التجارية بالإعتماد على �صايف قيمة الأ�صول كما يف نهاية الفرتة املنتهية بالتقرير.
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معايير جديدة ،تفسير لجنة التقارير المالية الدولية و االتعديالت الصادرة و لم يتم تطبيقها

�أ�صدرت املعايري ولكن مل ت�صبح �سارية املفعول حتى تاريخ �إ�صدار القوائم املالية لل�شركة �أدناه .و املعايري �أدناه هي املعايري والتف�سريات ال�صادرة ،والتي تتوقع ال�شركة �أن تطبقها
يف تاريخ م�ستقبلي .تعتزم ال�شركة �إعتماد هذه املعايري عندما ت�صبح �سارية املفعول.
الو�صف

املعيار /التف�سري

تاريخ التفعيل

معيار التقارير املالية الدولية رقم 9

الأدوات املالية -الت�صنيف و القيا�س

يعلن عنها الحق ًا

معيار التقارير املالية الدولية رقم 10

القوائم املالية املوحدة -كيانات الإ�ستثمار

 1يناير 2014م

معيار التقارير املالية الدولية رقم 12

الإف�صاحات عن احل�ص�ص اململوكة يف الكيانات االخرى -كيانات الإ�ستثمار

 1يناير 2014م

معيار املحا�سبة الدويل رقم 27

القوائم املالية املنف�صلة -كيانات الإ�ستثمار

 1يناير 2014م

معيار املحا�سبة الدويل رقم 32

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( 32مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية)

 1يناير 2014م

معيار املحا�سبة الدويل رقم 36

الإف�صاحات للمبالغ القابلة لال�سرتداد للموجودات غري املالية

 1يناير 2014م

- 30

أرقام المقارنة

�أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة مبا يتما�شى مع تبويب ال�سنة احلالية.
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إعتماد القوائم المالية

اعتمدت هذه القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  25ربيع الثاين 1435هـ املوافق  25فرباير 2014م.
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(شركة مساهمة سـعودية)

القوائم الماليــة
مع تقرير مراقبي الحسابات
 31ديسمبر 2012م
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا )
شركة مساهمة سـعودية

قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2012
�إي�ضاح

 31دي�سمرب 2012
�ألف ريال �سـعودي

 31دي�سمرب2011
�ألف ريال �سـعودي

موجـودات عمليات الت�أمني
نقد وما يف حكمه

�(3أ)

37.289

43.560

ودائع لأجل

(3ب)

20.648

23.993

4

34.339

39.650

12.328

7.457

تكاليف ا�ستحواذ وثائق م�ؤجلة

6

2.046

10.109

مبالغ مدفوعة مقدما و ذمم مدينة �أخرى

9

11.363

4.477

مبالغ م�ستحقة من جهة ذات عالقة

18

6.759

6.759

�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

8

3.131

3.077

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

5

9.306

14.058

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

7

14.193

15.128

�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

8

13.685

13.697

�أثاث ،جتهيزات ومعدات مكتبية

10

4.172

6.029

169.259

187.994

ذمم �أق�ساط ت�أمني� ،صايف
ذمم مدينة ملعيدي الت�أمني

�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني
موجودات امل�ساهمني
نقد وما يف حكمه

�(3أ)

13.371

29.373

ودائع لأجل

(3ب)

20.000

10.000

�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

8

13.874

3.269

�إ�ستثمارات متاحة للبيع

8

8.582

20.385

مبالغ مدفوعة مقدم ًا و ذمم مدينة �أخرى

9

482

79

4.531

6.818

�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

8

3.731

8.722

�شهرة

1

-

7.140

وديعة نظامية

13

10.771

10.643

�إجمايل موجودات امل�سـاهمني

75.342

96.429

�إجمايل املوجودات

244.601

284.423

م�ستحق من عمليات الت�أمني

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  27جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة مساهمة سـعودية

قائمة المركز المالي (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2012
�إي�ضاح

 31دي�سمرب 2012
�ألف ريال �سـعودي

 31دي�سمرب 2011
�ألف ريال �سـعودي

املطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني
مطلوبات عمليات الت�أمني
81.302

102.611

5

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

221

63

دخل عموالت غري مكت�سبة

11

1.174

1.182

مطالبات حتت الت�سوية

7

50.236

46.845

تعوي�ضات حملة الوثائق

7.726

8.361

ذمم دائنة ملعيدي الت�أمني

3.470

4.878

11.105

8.193

م�ستحق �إلى عمليات امل�ساهمني

4.531

6.818

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

6.480

6.029

166.245

184.980

�إحتياطي عجز الأق�ساط

12

مبالغ م�ستحقة الدفع و مطلوبات �أخرى

فائ�ض عمليات الت�أمني
الفائ�ض املرتاكم من عمليات الت�أمني

3.014

3.014

�إجمايل مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني

169.259

187.994

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات
مبالغ م�ستحقة الدفع و مطلوبات �أخرى

12

1.606

2.070

خم�ص�ص زكاة

17

2.756

2.211

مبالغ م�ستحقة جلهة ذات عالقة � -أخرى

18

2.026

17

مبالغ م�ستحقة جلهة ذات عالقة بخ�صو�ص ال�شهرة

18 ،1

�إجمايل مطلوبات امل�ساهمني

6.388

7.140
11.438

حقوق امل�ساهمني
100.000

100.000

14

ر�أ�س املال

()32.705

()19.748

�إحتياطي ا�ستثمارات متاحة للبيع

1.659

4.739

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

68.954

84.991

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

75.342

96.429

�إجمايل املطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني وحقوق امل�ساهمني

244.601

284.423

خ�سائر مرتاكمة

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  27جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة مساهمة سـعودية

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم
للسنة المنتهية  31ديسمبر 2012
2012
�إي�ضاح

�ألف ريال �سـعودي

2011
�ألف ريال �سعودي

الإيرادات
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

5

204.258

218.663

ناق�ص ًا� :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

5

()25.070

()35.554

ناق�ص ًا� :أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

5

()2.962

()2.725

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

176.226

180.384

التغريات يف �صايف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة

16.557

()47.983

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

5

192.783

132.401

العموالت امل�ستلمة من عمليات �إعادة الت�أمني

11

5.150

3.591

197.933

135.992

�صايف الإيرادات
التكاليف و امل�صروفات
�إجمايل املطالبات املدفوعة

7

177.742

131.490

ناق�ص ًا :ح�صة معيدي الت�أمني

7

()27.756

()36.973

�صايف املطالبات املدفوعة

149.986

94.517

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية

4.326
7

�صايف املطالبات املتكبدة
خم�ص�ص �إحتياطي عجز الأق�ساط

154.312

()10.754
83.763

158
6

تكاليف ا�ستحواذ وثائق

-

14.341

11.977

م�صاريف ت�شغيلية �أخرى

4.630

6.838

�صايف التكاليف

173.441

102.578

�صايف نتائج �أعمال الت�أمني

24.492

33.414

()41.982

()34.452

19

م�صاريف عمومية و�إدارية
�إيرادات �أخرى

210

4.928

الإيرادات الإ�ستثمارات

1.258

1.021

()16.022

4.911

16.022

()4.420

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

2

الفائ�ض لل�سنة

2

-

491

الفائ�ض املرتاكم يف بداية ال�سنة

3.014

2.523

الفائ�ض املرتاكم يف نهاية ال�سنة

3.014

3.014
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا )
شركة مساهمة سـعودية

قائمة عمليات المساهمين
للسنة المنتهية  31ديسمبر 2012
2012
�إي�ضاح

�ألف ريال �سـعودي

2011
�ألف ريال �سـعودي

الإيرادات ( خ�سائر)
()16.022

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

1.662

�إيرادات الإ�ستثمارات
(8ج)()2

الربح من اال�ستثمارات املتاحة للبيع
�إيرادات �أخرى

537

3.602
66

�إجمايل (اخل�سائر) /الإيرادات

4.420

()10.692

20
4.977

امل�صروفات
19

م�صروفات عمومية و�إدارية
�صايف( خ�سارة)  /ربح ال�سنة قبل الزكاة

17

الزكاة
�صايف ( خ�سارة)  /ربح ال�سنة
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة
( خ�سارة )  /ربح ال�سهم لل�سنة – �أ�سا�سي وخمف�ض (بالريال ال�سعودي)

20

()465
()11.157

4.071

()1.800

()1.800

()12.957

2.271

10.000

10.000

()1.3
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()906

0.23

شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا )
شركة مساهمة سـعودية

قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية  31ديسمبر 2012

�صايف ( خ�سارة)  /الربح لل�سنة

�ألف ريال �سـعودي

�ألف ريال �سـعودي

()12.957

التغري يف قيمة الإ�ستثمارات املتاحة للبيع (�إي�ضاح (8ج))
�إجمايل ( اخل�سارة )  /الدخل ال�شامل لل�سنة

2012

2011

522
()12.435

2.271
253
2.524

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  27جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية

237

شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا )
شركة مساهمة سـعودية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية  31ديسمبر 2012

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2010

ر�أ�س
املــال

اخل�سـائر
املرتاكمة

احتياطي �إ�ستثمارات
متاحة للبيع

الأجمال ــي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

100.000

()22.019

�صايف الربح لل�سنة

-

2.271

ايرادات �شاملة اخرى

-

-

100.000

()19.748

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011
�صايف اخل�سارة لل�سنة

-

()12.957

�إيرادات �شاملة �أخرى

-

-

النقل الى قائمة عمليات امل�ساهمني
(االي�ضاح  8ج())2

-

-

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012

100.000

4.486
-

2.271

253

253

4.739

84.991

522

()12.957
522

()3.602

()3.602

1.659

68.954

()32.705
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا )
شركة مساهمة سـعودية

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
للسنة المنتهية  31ديسمبر 2012
2012
�إي�ضاح

�ألف ريال �سـعودي

2011
�سعودي

�ألف ريال

الأن�شطة الت�شغيلية
-

فائ�ض الفرتة من عمليات الت�أمني

491

ت�سويات لـ:
8.063

تكاليف �إ�ستحواذ وثائق م�ؤجلة
�أرباح غري حمققة من ا�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

�(8أ)

�أرباح حمققة من �إ�ستبعاد ا�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

�(8أ)

()54

()8.042
()33

-

()54

اطفاء ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

12

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

4.752

()1.956

()21.309

49.939

�أق�ساط غري مكت�سبة
خم�ص�ص عجز الأق�ساط

-

158

دخل عموالت غري مكت�سبة

-

()8

خ�سائر من �إ�ستبعاد �أثاث وجتهيزات مكتبية
10

الإ�ستهالك
مكاف�أة نهاية خدمة املوظفني �صايف

12

1.235

-

2.581

1.210

451

715

()4.119

42.282

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
ودائع لأجل

3.345

()13.993

ذمم �أق�ساط ت�أمني� ،صايف

5.311

()2.353

ذمم مدينة ملعيدي الت�أمني

()4.871

()3.775

مبالغ مدفوعة مقدما و ذمم مدينة �أخرى

()6.886

()845

-

مبالغ م�ستحقة من اطراف ذات عالقة
ح�صة معيدي الت�أمني يف املطالبات حتت الت�سوية

935

مطالبات حتت الت�سوية

3.391

تعوي�ضات حملة الوثائق

11.500

()635

ذمم دائنة ملعيدي الت�أمني

34
()22.254
1.092

()1.408

()6.307

2.912

()2.374

م�ستحق �إلى عمليات امل�ساهمني

()2.287

2.492

�صايف النقد يف ( /امل�ستخدم من) الأن�شطة الت�شغيلية

()4.312

5.499

()1.959

()1.038

مبالغ م�ستحقة الدفع و مطلوبات �أخرى

الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء �أثاث ،جتهيزات ومعدات مكتبيـة

10

�شراء ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

(8ب)

قيمة التخل�ص من اال�ستثمارات املتاحة للبيع

-

()3.697

-

5.107

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

()1.959

372

(النق�ص)  /الزيادة يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

�(3أ)

()6.271

5.871

43.560

37.689

37.289

43.560
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا )
شركة مساهمة سـعودية

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين
للسنة المنتهية  31ديسمبر 2012
�إي�ضاح

2012

2011

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الأن�شطة الت�شغيلية
()11.157

�صايف (اخل�سارة ) /الربح لل�سنة قبل الزكاة

4.071

ت�سويات لـ:
�أرباح غري حمققة من �إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

�(8أ)

ارباح من بيع ا�ستثمارات املتاحة للبيع

()605

()12

()3.602

اطفاء ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

-

11
()15.353

4.059

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
ودائع لأجل

()10.000

()10.000

مبالغ مدفوعة مقدم ًا و ذمم مدينة �أخرى

()403

()34

2.287

م�ستحق من عمليات الت�أمني

()2.492

وديعة نظامية

()128

()122

مبالغ م�ستحقة الدفع و مطلوبات �أخرى

()464

636

2.009

مبالغ م�ستحقة جلهة ذات عالقة
17

الزكاة املدفوعة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية

()105

()1.255

()1.362

()23.307

()9.420

الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

�(8أ)

()10.000

-

اهالك �إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق

(8ب)

4.980

-

�شراء �إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق

(8ب)

-

التخل�ص من �إ�ستثمارات متاحة للبيع

(8ج)

�صايف النقد من ( امل�ستخدم يف) الأن�شطة اال�ستثمارية
النق�ص يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

�(3أ)

()3.742
-

12.325
7.305

()3.742

()16.002

()13.162

29.373

42.535

13.371

29.373

املعامالت الرئي�سية غري النقدية:
التغري يف قيمة الإ�ستثمارات املتاحة للبيع

(8ج)

522
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا )
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة
في  31ديسمبر 2012

 - 1التنظـــيم واألنشـطة الرئيسـة
�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين (�شركة اياك ال�سعودية للت�أمني) �سابقا � ،شركة م�ساهمة �سعودية  ،م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب قرار وزير التجارة وال�صناعة رقم
 /112ق بتاريخ  29ربيع الثاين املوافق  16مايو  2007مبوجب قرار امل�ساهمني ال�صادر بتاريخ  23يونيو 2012م ،مت تغري ا�سم ال�شركة لي�صبح �شركة �سالمة للت�أمني التعاوين بدال
من �شركة « اياك « ال�سعودية للت�أمني التعاوين .وقد انتهت املعامالت الر�سمية لإجراء التعديل باال�سم خالل عام 2012م.
ال�شركة م�سجلة مبدينة جده مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4030169661بتاريخ  6جمادى الأول 1428هـ (املوافق  23مايو  2007م) .وعنوان ال�شركة امل�سجل هو �شارع الأمري
حممد بن عبدالعزيز – عمارة بن حمران� ،صندوق بريد  122392جده  ، 21332اململكة العربية ال�سعودية  .تتمثل �أهداف ال�شركة يف مزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين والأن�شطة
املتعلقة به يف اململكة العربية ال�سعودية .مت ادراج ال�شركة يف �سوق املال ال�سعودي “ تداول “ يف  23مايو 2007م وبد�أت ال�شركة يف مزاولة �أعمالها يف  1يناير 2008م .ال�شركة
مملوكة بالكامل من م�ساهمني �سعوديني.
يف �سنة 2010م عقدت ال�شركة اتفاق مع ال�شركة اال�سالمية العربية للت�أمني (البائع) والذي مبوجبه ا�ستحوذت ال�شركة على جميع عمليات الت�أمني اخلا�صة بال�شركة اال�سالمية
العربية للت�أمني باململكة العربية ال�سعودية ابتداء من  1اكتوبر 2009م بقيمة �شهرة قدرها � 7.140ألف ريال �سعودي كما هو معتمد من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بالإ�ضافة
الى �أ�صول ومطلوبات ت�أمني مببلغ � 30.075ألف ريال �سعودي  .تاريخ تقييم املحفظة لالنتقال ل�شركة �سالمة للت�أمني التعاوين هو  31دي�سمرب 2008م .مل يتم الدفع فيما يتعلق
بال�شهرة حتى  31دي�سمرب .2012
حيث �أن �سداد قيمة ال�شهرة تتحكم فيه م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ويتوقف على اعتماد م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف حال عدم متكن ال�شركة من �سداد قيمة ال�شهرة
قبل نهاية 2015م فانه �سيتم ا�ستنزال قيمتها من قيمة املطلوبات مقابل ال�شهرة .ال�شركة التتوقع الوفاء مبتطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فيما يتعلق بدفع قيمة ال�شهرة
قبل نهاية عام 2015م  :الإدارة �أي�ض ًا ناق�شت هذه امل�س�ألة مع البائع والبائع وافق وتنازل على كل مايتعلق مبدفوعات ال�شهرة  .حيث من املتوقع �أنه التوجد �أية مبالغ �سوف تدفع
للبائع  .قيمة ال�شهرة من �ضمن املطلوبات الى البائع  .كما يف  31دي�سمرب 2012م

 - 2أسس العرض وملخص للسياسات المحاسبية الهامة
أ)

بيان المطابقة

ال�سيا�سات املحا�سبية مت تطبيقها من قبل ال�شركة لإعداد القوائم املالية وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية.
ب) أسس العرض

يتطلب �إعداد القوائم املالية وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية ا�ستخدام تقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر يف مبالغ املوجودات واملطلوبات امل�صرح عنها والإف�صاح عن املوجودات
واملطلوبات العر�ضية� ،إن وجدت ،كما يف تاريخ القوائم املالية ومبالغ الإيرادات وامل�صروفات امل�صرح عنها خالل فرتة القوائم املالية .ورغم �أن هذه التقديرات والقرارات مبنية
على �أف�ضل ما لدى الإدارة من علم بالأحداث والت�صرفات احلالية �إال �أن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات.
يتطلب نظام الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة حفظ ح�سابات م�ستقلة لعمليات الت�أمني و�أن�شطة امل�ساهمني� .إن جميع الأ�صول املتعلقة بعمليات
الت�أمني �أو �أن�شطة امل�ساهمني هي مملوكة من قبل ال�شركة .جميع الإيرادات و امل�صروفات التي تعزى لأي ن�شاط يتم قيدها يف احل�سابات املخ�ص�ص لها� .إن �أ�س�س توزيع هذه
امل�صروفات يتم حتديده من قبل �إدارة ال�شركة و �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
يتطلب النظام الأ�سا�سي لل�شركة �أن يتم توزيع الفائ�ض ال�سنوي من عمليات الت�أمني كما يلي:
حملة الأ�سهم

%90

حملة الوثائق

%10
%100

مت عر�ض القوائم املالية بالريال ال�سعودي لأنه ميثل العملة امل�ستخدمة يف ال�شركة ،كما مت تقريب املبالغ �إلى �أقرب �ألف ريال �سعودي ،مامل يحدد غري ذلك.
تعر�ض ال�شركة قائمة مركزها املايل الأولية عموما من حيث ال�سيولة .من املتوقع �أن يتم ا�سرتداد و�سداد جميع املوجودات واملطلوبات املالية ب�إ�ستثناء الإ�ستثمارات املحتفظ بها
حتى تاريخ الإ�ستحقاق خال اثني ع�شر �شهر بعد تاريخ القوائم املالية الأولية املوجزة.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا )
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

 - 2أسس العرض وملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ج) العرف المحاسبي

يتم �إعداد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدل لي�شمل قيا�س �إ�ستثمارات من خالل قائمة الدخل والإ�ستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة.
ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة من قبل ال�شركة لإعداد هذة القوائم املالية تتفق مع تلك ال�سيا�سات امل�ستخدمة يف ال�سنة ال�سابقة .املعايري اجلديدة ،التعديالت للمعايري
والتف�سريات تكون �أيهما �أكرث فعالية يف بداية ال�سنة بعد  1يناير ( 2012انظر الإي�ضاح )) (2عندما ت�ؤثر ت�أثري ًا فعا ًال على القوائم املالية لل�شركة .
فيما يلي ملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من قبل ال�شركة :
عقود التأمين

تعرف عقود الت�أمني ب�أنها تلك العقود التي قبلت فيها ال�شركة (امل�ؤمن) خطر الت�أمني من قبل طرف �آخر (امل�ؤمن عليه) من خالل الإتفاق على تعوي�ض امل�ؤمن عليه �إذا كان
احلدث امل�ستقبلي غري م�ؤكد يف امل�ستقبل (حدث م�ؤمن عليه) ي�ؤثر �سلب ًا على امل�ؤمن عليه ،كمبد�أ توجيهي عام ،حتدد ال�شركة �إذا ما كان لديها خطر ت�أمني هام ،من خالل تقييم
ما �إذا كان احلدث امل�ؤمن عليه قد يت�سبب لل�شركة بدفع فوائد �إ�ضافية كبرية .ميكن �أي�ضا لعقود الت�أمني نقل املخاطر املالية.
عندما يتم ت�صنيف العقد على �أنه عقد ت�أمني ،ف�إنه يظل كذلك للفرتة املتبقية منه حتى لو كان خطر الت�أمني يقل ب�شكل ملحوظ خالل هذه الفرتة ،مامل تكن جميع احلقوق
والإلتزامات قد �أطف�أت �أو �إنتهت.
تق�سم عقود الت�أمني ب�شكل �أ�سا�سي �إلى الت�أمني الطبي ،البحري ،املمتلكات ،املركبات ،الهند�سي واحلوادث وامل�س�ؤولية جتاه الغري وهي �أ�سا�س ًا عقود ت�أمني ق�صرية الأجل.
مت ت�صميم الت�أمني الطبي لتعوي�ض حملة الوثائق عن النفقات التي مت تكبدها يف عالج مر�ض �أو �إ�صابة .يقدم الت�أمني الطبي يف املقام الأول لل�شركات التي لديها عدد كبري من
امل�ستفيدين ليتم تغطيتهم مبوجب العقد.
مت ت�صميم الت�أمني البحري للتعوي�ض عن الأ�ضرار وامل�س�ؤولية الناجتة من خالل خ�سارة �أو تلف املراكب وال�سفن البحرية واحلوادث البحرية الناجت عنها فقدان كلي �أو جزئي
للب�ضائع� .إن املخاطر الرئي�سية للت�أمني البحري هي اخل�سارة �أو الأ�ضرار التي ت�صيب املركبات وال�سفن البحرية والب�ضائع.
مت ت�صميم عقود الت�أمني على املمتلكات ب�شكل �أ�سا�سي لتعوي�ض عمالء ال�شركة عن ال�ضرر الذي قد يلحق مبمتلكاتهم .وميكن �أي�ض ًا للعمالء �أن يح�صلوا على تعوي�ض عن اخل�سارة
يف الأرباح الناجتة عن خ�سارة الربح وتوقف العمل التجاري� .إن املخاطر الرئي�سية لعقود الت�أمني على املمتلكات هي احلريق ،الكوارث الطبيعية ،توقف الأعمال التجارية وال�سطو.
مت ت�صميم ت�أمني املركبات لتعوي�ض حملة الوثائق عن �أ�ضرار مركباتهم �أو امل�س�ؤولية جتاه الغري والنا�شئة عن احلوادث .ميكن �أي�ض ًا حلملة الوثائق احل�صول على تعوي�ض نتيجة
حريق �أو �سرقة مركباتهم .بع�ض الوثائق تغطي الكوارث الطبيعية ،احلوادث ال�شخ�صية و�إ�صالح الوكيل.
ت�أمني احلوادث العامة ي�ضم النقود� ،ضمان الدقة ،احلوادث ال�شخ�صية ،املجوهرات جميع املخاطر ،ت�أمني ال�سفر .ت�أمني امل�س�ؤولية ي�شمل امل�س�ؤولية العامة جتاه الغري ،م�س�ؤولية
املنتج ،م�س�ؤولية �صاحب العمل جتاه العمال وامل�س�ؤولية املهنية والتي تغطي حماية امل�ؤمن عليه من امل�س�ؤولية القانونية التاجتة عن الإهمال �أثناء عملياتهم التجارية.
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عقود التأمين (تتمة)

الت�أمني الهند�سي يغطي نوعني رئي�سيني:
�أ) “املقاولون جميع املخاطر” تقدم تغطية ت�أمينية �أثناء ت�شييد املباين �أو �أ�شغال الهند�سة املدنية كاملنازل واملحالت التجارية ،ال�شقق ،مباين امل�صانع ،الطرق ،املباين،
اجل�سور� ،أعمال ال�صرف ال�صحي واخلزانات.
ب) “ الرتكيبات جميع املخاطر” تقدم تغطية ت�أمينية �أثناء تركيب امل�صانع والآالت مثل حمطات الكهرباء ،م�صايف النفط ،املعامل الكيميائية� ،أعمل الإ�سمنت ،الهياكل املعدنية
�أو �أي م�صنع من م�صانع الآالت� .إن قطاع الت�أمني الهند�سي ي�شمل �أي�ض ًا ت�أمني �أعطاب الآالت وت�شمل املعدات الإلكرتونية وت�أمني تدهور �أو توقف الب�ضائع.
النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما يف حكمه من الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق واال�ستثمارات القابلة للتحويل الفوري �إلى مبالغ نقدية معلومة القيمة ومدة ا�ستحقاقها عند �شرائها
ثالثة �أ�شهر �أو �أقل.
ذمم أقساط التأمين المدينة

�إن �أق�ساط الت�أمني لي�ست �أداة مالية ثابتة و حمددة الدفعات.
يتم �إثبات �أق�ساط الت�أمني املدينة عند ا�ستحقاقها ،ويتم قيا�سها ،عند الإثبات الأويل لها ،بالقيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم �أو امل�ستحق القب�ض .يتم مراجعة القيمة الدفرتية
لأق�ساط الت�أمني املدينة للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى عدم �إمكانية ا�سرتداد قيمتها الدفرتية ،ويتم �إثبات خ�سارة
االنخفا�ض يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  .يتم التوقف عن �إثبات ذمم �أق�ساط الت�أمني املدينة عند انتفاء �أ�سباب �إثبات املوجودات املالية.
�أي فرق بني املخ�ص�صات يف نهاية فرتة التقرير واملخال�صات واملخ�ص�صات يف ال�سنة التالية يتم �إدراجه يف قائمة عمليات الت�أمني.
تكاليف إستحواذ وثائق مؤجلة

التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة املتكبدة خالل الفرتة املالية النا�شئة عن �إ�صدار �أو جتديد وثيقة الت�أمني يتم ت�أجيلها �إلى املدى الذي تكون فيه تلك التكاليف قابلة لال�سرتداد
من الأق�ساط امل�ستقبلية .يتم االعرتاف بجميع التكاليف الأخرى لإ�صدار الوثائق كنفقات عند حدوثها.
الحق ًا و بعد للت�سجيل الأويل ،يتم �إطفاء هذه التكاليف مبوجب طريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الأق�ساط املتوقعة م�ستقب ًال .يتم ت�سجيل الإطفاء يف قائمة عمليات الت�أمني
والفائ�ض املرتاكم.
االستثمارات

جميع الإ�ستثمارات يتم قيدها املبدئي على �أ�سا�س التكلفة  ،القيمة العادلة لها و املت�ضمنة م�صاريف الإ�ستحواذ على تلك الإ�ستثمارات �.إن الإ�صول املالية يتم ت�سجيلها املبدئي
بالقيمة العادلة م�ضاف ًا اليها،يف حال جميع الأ�صول املالية ال يتم ت�سجيلها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،تكاليف العملية و التي تعزى �إلى الإ�ستحواذ على هذه
الإ�ستثمارات.
ت�ستند القيمة العادلة على �أ�سعار الأوراق املالية املتداولة �أو القيمة العادلة املقدرة .يتم حتديد القيمة العادلة للعموالت على �أ�سا�س التدفقات النقدية املخ�صومة ب�إ�ستخدام
عموالت لها ذات ال�سمات و املخاطر.
إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل

ت�صنف الإ�ستثمارات ك�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل �إذا مت قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موثوق به وكان ت�صنيفها حتت هذا البند موثق ًا وفق ًا
لإ�سرتاجتية ال�شركة .هذه اال�ستثمارات يتم ت�سجيلها بتكلفه عند �شراءها .الحقا ،يتم �إعادة تقييم هذه اال�ستثمارات لتعك�س قيمتها العادلة� .إن جميع التغريات يف القيمة العادلة
يتم قيدها يف قائمة عمليات امل�ساهمني و عمليات الت�أمني و الفائ�ض املرتاكم.
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اإلستثمارات (تتمة)
إستثمارات متاحة للبيع

بعد الت�سجيل الأويل ،يتم عادة �إعادة قيا�س اال�ستثمارات امل�صنفة على �أنها «متاحة للبيع» بالقيمة العادلة ما مل يكن من غري املمكن حتديد القيمة العادلة ب�صورة يعتمد عليها،
ويف هذه احلالة يتم قيا�س اال�ستثمار طبق ًا للتكلفة ناق�ص ًا االنخفا�ض يف القيمة .تظهر التغريات يف القيمة العادلة يف بند منف�صل يف قائمة الدخل ال�شامل �إلى �أن يتم بيع
اال�ستثمار �أو حدوث انخفا�ض دائم يف قيمته .يف حالة البيع �أو االنخفا�ض الدائم يف القيمة ف�إن الربح �أو اخل�سارة التي �سبق �إظهارها يف قائمة الدخل ال�شامل يتم �إدراجها يف
قائمة عمليات امل�ساهمني
إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

ت�صنف الإ�ستثمارات ك�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق �إذا كانت النية من اقتنائها الإحتفاظ بها حتى الإ�ستحقاق مع توافر القدرة على حتقيق ذلك.
يتم قيا�سها يف قائمة املركز املايل على �أ�سا�س التكلفة املعدلة ب�صايف �إطفاء العالوة �أو اخل�صم.
يف حال وجود �أي �إنخفا�ض دائم يف قيمة هذه الإ�ستثمارات ،ف�إنه يتم قيد هذا الإنخفا�ض يف قائمة عمليات امل�ساهمني او قائمة عمليات التامني و الفائ�ض املرتاكم.
األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية

يتم قيا�س قيمة الأثاث والتجهيزات واملعدات املكتبية بالتكلفة ناق�ص ًا الإ�ستهالك املرتاكم و�أي هبوط يف القيمة� .إن العمر الإنتاجي التقديري للموجودات لإحت�ساب الإ�ستهالك
هو كما يلي:
			
�سيارات

� 5سنوات (� 4 : 2011سنوات)

		
�أثاث وجتهيزات

� 5سنوات (� 10 :2011سنوات)

�أجهزة حا�سب �آيل ومعدات مكتبية

� 3سنوات (�7 :2011سنوات )

يتم حتميل الإ�ستهالك على قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي التقديري للموجودات ( .انظر االي�ضاح �(10أ))
تتم مراجعة القيم الدفرتية الأثاث والتجهيزات واملعدات املكتبية ملعرفة االنخفا�ض يف القيمة عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى احتمال عدم �إمكانية ا�سرتداد
القيمة الدفرتية .يف حالة وجود �أي م�ؤ�شر على ذلك وعندما تزيد القيمة الدفرتية على القيمة التقديرية القابلة لال�سرتداد ،يتم تخفي�ض املوجودات �إلى القيمة املمكن
ا�سرتدادها باعتبارها القيمة العادلة خم�صوم ًا منها تكاليف البيع �أو القيمة قيد اال�ستعمال �أيهما �أعلى.
�أن امل�صروفات التي تتكبدها ال�شركة يف �إ�ستبدال �أجزاء من الأثاث �أو املعدات �أو التجهيزات وتتم معاجلتها ب�شكل منف�صل يتم ر�أ�سملتها ويتم �إطفاء القيمة الدفرتية للجزء
امل�ستبدل .يتم ر�أ�سملة بع�ض امل�صاريف الأخرى الالحقة �إذا كانت تهدف �إلى الزيادة امل�ستقبلية يف �إنتاجية الأ�صل �.إن امل�صاريف الأخرى يتم قيدها يف قائمة عمليات الت�أمني
والفائ�ض املرتاكم عند حدوثها.
الشهرة

متثل ال�شهرة املبلغ الذي �ستدفعه ال�شركة بالزيادة عن �صايف القيمة العادلة للموجودات املحددة واملطلوبات امل�شرتاة من �شركة الت�أمني اال�سالمية العربية كما متت املوافقة عليها
من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .بعد الإعرتاف الأويل ،تقا�س ال�شهرة بالتكلفة ناق�ص ًا �أي �إنخفا�ض دائم يف قيمتها .تخترب ال�شهرة للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها ،ويتم
ذلك �سنويا �أو �أكرث تكرارا �إذا وقعت �أحداث �أو تغيريات يف الظروف التي قد ت�شري �إلى �أنه قد حدث �إنخفا�ض يف قيمتها (�إي�ضاح .)1
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إختبار كفاية المطلوبات

بتاريخ كل قائمة مركز مايل ،يتم �إجراء اختبارات للت�أكد من مدى كفاية مطلوبات عقود الت�أمني بعد خ�صم تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة املتعلقة بها .ولإجراء هذه االختبارات ،تقوم
الإدارة با�ستخدام �أف�ضل التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعاقد عليها ،وم�صاريف �إدارة ومعاجلة املطالبات .يحمل �أي نق�ص يف القيمة الدفرتية مبا�شرة على
قائمة نتائج عمليات الت�أمني وذلك ب�شطب تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة ذات العالقة �أو ًال وبعد ذلك يتم تكوين خم�ص�ص للخ�سائر الناجمة عن اختبارات كفاية املطلوبات (خم�ص�ص
خ�سائر املخاطر غري املنتهية).
يتوقع �أن يتم دفع جميع املطالبات غري املدفوعة خالل هذه ال�سنة.ولذا ،مل يتم خف�ض هذه الإلتزامات لقيمتها احلالية
ذمم دائنة ومستحقات

يتم �إثبات الإلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن ب�ضاعة �أو خدمات م�ستلمة� ،سوا ًء قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.
المخصصـات

يتم �إثبات املخ�ص�صات عندما يكون لدى ال�شركة �إلتزام (نظامي �أو �ضمني) نا�شئ من حدث �سابق و�أن تكاليف �سداد االلتزام
يتم تكوين خم�ص�صات مقابل خ�سائر الت�شغيل امل�ستقبلية

حمتملة وميكن قيا�سها ب�شكل موثوق به .ال

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تقدم ال�شركة مكاف�أة نهاية اخلدمة ملوظفيها .يتم �إحت�ساب املكاف�أة على �أ�سا�س الراتب الأخري الذي يتقا�ضاه املوظف وطول فرتة خدمة و التي تخ�ضع �إلى �إكمال احلد الأدنى
من فرتة اخلدمة .يتم و�ضع خم�ص�ص للمبالغ امل�ستحقة وفق ًا لنظام مكتب العمل و العمال ال�سعودي عن فرتات خدماتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املايل� .أما امل�صروف
ال�سنوي فيتم ت�سجيله يف قائمة عمليات الت�أمني و الفائ�ض املرتاكم.
الزكاة

حتت�سب الزكاة طبق ًا للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية .يحمل املخ�ص�ص على قائمة عمليات االنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية وعدم �إمكانية حت�صيلها يتم،
بتاريخ كل قائمة مركز مايل� ،إجراء تقومي للت�أكد من وجود �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أي ا�صل مايل .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض
يف القيمة يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم �أو قائمة �أن�شطة امل�ساهمني.
يحدد الإنخفا�ض يف القيمة على النحو التايل:
�أ) بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالقيمة العادلة ،ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة مطروح ًا منها �أي �إنخفا�ض يف القيمة �سبق حتقيقه.
ب) بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املق�سومة على �أ�سا�س معدل
العائد ال�سائد يف ال�سوق حالي ًا لأ�صل مايل مماثل.
ج) بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة املطف�أة ،ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة على
�أ�سا�س معدل العمولة الفعلي الأ�صلي.
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.يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل تقييم ما �إذا كان هنالك �أية دالئل ت�شري �إلى وجود �إنخفا�ض دائم يف قيمة الأ�صل .ويف حال وجود �أية م�ؤ�شرات على انخفا�ض قيمة الأ�صل ،ف�إن
ال�شركة تقوم بتقدير املبلغ القابل للإ�سرتداد�. .إن القيمة القابلة للإ�سرتداد هي القيمة العادلة للأ�صل خم�صوما منه تكاليف البيع(وحدات مدرة للنقد) �أو قيمته امل�ستخدمة
�أيهما �أعلى ويتم حتديده لكل �أ�صل على حده� ..إذا كانت القيمة الدفرتية للأ�صل �أعلى من قيمته القابلة للإ�سرتداد ف�إنه يتم خف�ض قيمة الأ�صل �إلى قيمته القابلة للإ�سرتداد.
عند حتديد قيمة الأ�صل امل�ستخدمة ف�إنه يتم خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية �إلى قيمتها احلالية با�ستخدام معدل خ�صم ما قبل ال�ضريبة والذي يعك�س تقدير ال�سوق احلايل
للقيمة الزمنية للنقود و املخاطر املتعلقة بذلك الأ�صل .عند حتديد قيمة اال�صل العادلة خم�صوما منه تكاليف البيع ف�أنه يتم الأخذ بعني الإعتبار �أحدث الوقائع امل�شابه يف ال�سوق
�إذا كانت متوفرة� ،أو يتم �إختيار منوذج تقييم منا�سب.ويتم ت�أييد طريقة الإحت�ساب ب�إ�ستخدام م�ضاعفات التقييم �أو �أ�سعار الأ�سهم املدرجة �أو امل�ؤ�شرات �أخرى.
يتم قيد خ�سائر �إنخفا�ض من العمليات امل�ستمرة يف قائمة عمليات الت�أمني و الفائ�ض املرتاكم و قائمة عمليات امل�ساهمني �ضمن الفئة امل�صروفات مبا يتفق مع وظيفة املوجودات
التي مت قيد الإنخفا�ض يف قيمتها.ب�إ�ستثناء املمتلكات ،و�إن وجدت.و يف حالة قيد �إعادة التقييم يف قائمة الدخل ال�شامل ف�إنه يتم قيد الإنخفا�ض الدائم يف قائمة الدخل ال�شامل
و مقابلتها مع �أي مبالغ مت قيدها ك�إعادة تقييم .
يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل تقييم ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر �أن اخل�سائر التي مت الإعرتاف بها �سابق ًا ال زالت موجوده �أو انها انخف�ضت جلميع الأ�صول ما عدا ال�شهرة.
يف حال وجود مثل هذه امل�ؤ�شرات ف�إن ال�شركة تقوم بتقييم القيمة القابلة للإ�سرتداد.يتم عك�س خ�سائر الإنخفا�ض يف حال وجود �أي تغريات يف الإفرتا�ضات امل�ستخدمة يف تقييم
القيمة القابلة للإ�سرتداد.لأخر �إنخفا�ض مت قيده يحيث ال يتجاوز القيمة الدفرتية للأ�صل القيمة القابلة للإ�سرتداد �أو قيمة الأ�صل الدفرتية بعد خ�صم الإ�ستهالك مع عدم
وجود �أي �إنخفا�ض مت قيده يف ال�سنوات ال�سابقة.يتم �إثبات هذه الزيادات يف قائمة عمليات الت�أمني و الفائ�ض املرتاكم و قائمة عمليات امل�ساهمني مامل يتم ت�سجيل الأ�صول
بقيمتها بعد التقييم  .يف هذه احلالة يتم قيد الزيادات يف ح�ساب �إعادة التقييم.
إستبعاد األدوات المالية

يتم �إ�ستبعاد الأ�صول املالية (�أو جزء منها �أو جزء من جمموعة �أ�صول مالية مت�شابه) يف حال:
  انتهاء �صالحية احلق يف احل�صول على التدفق النقدي من هذه اال�صول.
  حولت ال�شركة جميع حقوقها يف �إ�ستالم هذه التدفقات �أو التزمت بدفع جميع هذه التدفقات بالكامل و بدون �أي ت�أخري جوهري الى طرف ثالث او �أ) قيام ال�شركة
بتحويل جميع املخاطر و املنافع املتعلقة بالأ�صل �أو ب) قامت بنقل ال�سيطرة على هذه الأ�صول.
عندما تقوم ال�شركة بنقل حقوقها يف �إ�ستالم التدفقات النقدية من �أ�صل ما ،ف�إن ال�شركة تقوم بتقييم ما �إذا كانت ال�شركة و �إلى حد ما تقوم بالإحتفاظ باملخاطر و املنافع
املتعلقة مبلكية هذا الأ�صل .يف حالة عدم نقل و الإحتفاظ باملخاطر و املنافع املتعلقة بالأ�صل و عدم نقل ال�سيطرة على هذه الأ�صول  ،ف�إنه يتم قيد هذا الأ�صل بقدر التحكم
امل�ستمر ل�شركة يف هذه الأ�صول�.إن الأ�صول املنقولة و الإلتزامات املتعلقة بتلك الأ�صول يتم قيا�سها على الأ�س�س التي تعك�س احلقوق و الإلتزامات التي تتعني على ال�شركة� .إن
التحكم امل�ستمر من قبل ال�شركة و الذي ي�أخذ �شكل ال�ضمان على الأ�صول املنقولة يتم قيا�سه بناء ًا على القيمة الدفرتية لهذه الأ�صول �أو احلد الأق�صى للمبالغ واجبة ال�سداد
من قبل ال�شركة.
المطلوبات المالية

املطلوبات املالية يتم ا�ستبعادها عندما اليتغري االلتزام �أويلغى �أوينتهي .
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اإلعتراف باإليرادات
األقساط ودخل العموالت المكتسبة

تت�ضمن ،الأق�ساط والعموالت املكت�سبة� ،صايف الأق�ساط والعموالت على عقود الت�أمني� .إن اجلزء املتبقي من الأق�ساط والعموالت والذي �سوف يتم �إكت�سابه يف امل�ستقبل يتم ت�سجيله
ك�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة ودخل عموالت غري مكت�سبة ،على التوايل ،ويتم ت�أجيلها على ح�سب مدة التغطية لوثيقة الت�أمني ،ما عدا ال�شحن البحري� .إن اجلزء غري املكت�سب من
الت�أمني على ال�شحن البحري ميثل الأق�ساط املكتتبة خالل الأ�شهر الثالثة الأخرية من ال�سنة املالية احلالية� .إن التغري يف خم�ص�ص الأق�ساط غري املكت�سبة مت �إدراجه يف قائمة
عمليات الت�أمني بحيث �أن ذلك الإيراد يتم الإعرتاف به خالل فرتة املخاطر.
الدخل من توزيعات األرباح

يتم الإعرتاف بتوزيعات الأرباح عند ثبوت احلق يف احل�صول على ال�سداد.
الدخل من العموالت

�إن الدخل من العموالت على الودائع ق�صرية الأجل يتم قيده با�ستخدام طريقة العائد الفعلي.
أقساط إعادة التأمين

يتم قيد اق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة كم�صروف عند ا�ستحقاقها�.أن اق�ساط اعادة الت�أمني يتم قيدها يف قائمة الدخل على التي تخ�ص هذه الوثائق على �أ�سا�س تنا�سبي.
عقود إعادة التأمين

كما هو معتاد يف �شركات الت�أمني الأخرى ،من �أجل تقليل املخاطر الناجتة عن املطالبات الكبرية ،تقوم ال�شركة  ،يف �سياق �أعمالها العادية ،بالدخول يف عقود مع �أطراف �أخرى
لأغرا�ض �إعادة الت�أمني .ت�ؤمن ترتيبات �إعادة الت�أمني تنوع �أكرب يف الأعمال وت�سمح للإدارة بالتحكم يف اخل�سائر املحتملة الناجمة عن املخاطر الكربى وت�ؤمن �إمكانية منو
�إ�ضايف .تتم جميع عمليات �إعادة الت�أمني مبوجب �إتفاقيات وعقود ت�أمني �إختيارية و�إعادة ت�أمني فائ�ض اخل�سارة.
تقدر املطالبات امل�ستحقة من معيدي الت�أمني بطريقة تتفق مع املطالبات امل�ستحقة وفق ًا لعقد �إعادة الت�أمني .تعر�ض هذه املبالغ يف قائمة املركز املايل كـ « ح�صة معيدي الت�أمني
من املطالبات حتت الت�سوية» حتى يتم الإتفاق على مبلغ املطالبة ودفعها بوا�سطة ال�شركة .عندما يتم دفع املطالبة ف�إن املبلغ امل�ستحق من معيدي الت�أمني واملرتبط باملطالبة
املدفوعة يتم حتويله �إلى املبالغ امل�ستحقة من� /إلى معيدي الت�أمني.
بتاريخ �إعداد كل تقرير ،يتم تقييم ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر على احتمال انخفا�ض يف قيمة موجودات �إعادة الت�أمني .عند ظهور م�ؤ�شر على الإنخفا�ض يف القيمة ،تقوم ال�شركة
بعمل تقدير ر�سمي ملبلغ الذمة املدينة .عندما تزيد قيمة موجودات �إعادة الت�أمني عن مبلغ الذمة املدينة ،تعترب هذه املوجودات منخف�ضة القيمة ويتم تخفي�ضها �إلى مبلغ الذمة
املدينة.
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المطالبات

ت�سجل املطالبات ،التي تت�ضمن املبالغ امل�ستحقة حلملة الوثائق والأطراف الأخرى والت�سويات املتعلقة بها ،بعد خ�صم قيمة اخلردة واال�سرتدادات الأخرى عند وقوعها .تت�ضمن
املطالبات املبالغ امل�ستحقة املقدرة املتعلقة باملطالبات املبلغ عنها وتلك غري املبلغ عنها بتاريخ قائمة املركز املايل.
ت�شتمل املطالبات حتت الت�سوية على التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غري امل�سددة بتاريخ قائمة املركز املايل ،وكذلك تكاليف معاجلة املطالبات ،خم�صوم ًا منها القيمة
املتوقعة للخردة واال�سرتدادات الأخرى� ،سواء مت التبليغ عنها من قبل امل�ؤمنني �أم ال .يتم جتنيب خم�ص�صات لقاء املطالبات املبلغ عنها وغري املدفوعة بتاريخ قائمة املركز املايل
على �أ�سا�س تقدير كل حالة على حده .كما يجنب خم�ص�ص ،وفق ًا لتقدير الإدارة وخربة ال�شركة ال�سابقة ،لقاء تكلفة �سداد املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها بتاريخ قائمة املركز
املايل ،مبا يف ذلك تكاليف معاجلة املطالبات وقيمة اخلردة واال�سرتدادات الأخرى كما يف تاريخ قائمة املركز املايل.
يدرج الفرق بني املخ�ص�صات بتاريخ قائمة املركز املايل وال�سداد واملخ�ص�صات يف ال�سنة الالحقة يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم لتلك ال�سنة .يتم �إظهار املطالبات
حتت الت�سوية على �أ�سا�س �إجمايل ،ويتم �إظهار اجلزء املتعلق مبعيدي الت�أمني ب�صورة م�ستقلة.
اإليجار التشغيلي

ت�صنف عقود الإيجار كعقود �إيجار ت�شغيلي عندما يحتفظ امل�ؤجر و ب�شكل جوهري على املخاطر و املنافع املرتتبة على ملكية هذه املوجودات .كما يتم قيد مدفوعات الإيجار
الت�شغيلي كم�صروف يف قائمة عمليات الت�أمني و الفائ�ض املرتاكم على �أ�سا�س الق�سط الثابت و على طول فرتة االيجار.
العمالت األجنبية

يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالريال ال�سعودي وذلك ب�سعر ال�صرف ال�سائد يف تاريخ املعاملة يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت
الأجنبية ب�سعر ال�صرف ال�سائد يف تاريخ قائمة املركز املايل .ت�سجل جميع الفروقات يف قائمة عمليات الت�أمني �أو قائمة عمليات امل�ساهمني.
المصـاريف

نظر ًا لطبيعة �أعمال ال�شركة ف�إن كافة امل�صاريف التي يتم انفاقها تعترب م�صاريف عمومية و�إدارية وت�صنف كذلك.
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المعلومات القطاعية

يعترب القطاع جزء ًا حمدد ًا من ال�شركة يقوم بتقدمي منتجات �أو خدمات (قطاع �أعمال) ،وتختلف خماطره وفوائده عن القطاعات الأخرى .ولأغرا�ض �إدارية ،تتكون ال�شركة من
وحدات عمل ح�سب منتجاتها وخدماتها ،ولديها القطاعات الت�شغيلية التالية:
  الت�أمني �صحي وي�شمل الت�أمني على التكاليف الطبية والأدوية وجميع اخلدمات وامل�ستلزمات الطبية والعالجية.
  ت�أمني املركبات ،ويقوم بتغطية اخل�سائر وااللتزامات املتعلقة باملركبات.
  فروع الت�أمني الأخرى  ،وي�شمل تغطية املمتلكات ،البحري ،الهند�سي ،احلوادث واملطلوبات وفروع ت�أمني �أخرى.
يتم التقرير عن املعلومات القطاعية بطريقة تتما�شى مع التقارير الداخلية املقدمة �إلى �صانع القرارات الت�شغيلية الرئي�سية� .إن �صانع القرارات الت�شغيلية الرئي�سية يعترب م�س�ؤو ًال
عن توزيع امل�صادر وتقييم �أداء الوحدات القطاعية و�إتخاذ قرارات ا�سرتاتيجية.
مل حتدث �أية معامالت بني القطاعات خالل الفرتة  .ويف حالة حدوث �أية معاملة ،ف�إنها تتم وفق ًا لأ�سعار التحويل بني القطاعات ،وتتم بنف�س �شروط التعامل مع الأطراف الأخرى
 .ت�شتمل �إيرادات وم�صاريف ونتائج القطاع على التحويالت بني القطاعات والتي يتم حذفها على م�ستوى القوائم املالية لل�شركة.
القيمة العادلة لألدوات المالية

الأدوات املالية متثل النقد وما يف حكمه ،الذمم املدينة وبع�ض املوجودات واملطلوبات الأخرى.
القيمة العادلة لبنود حتمل الفائدة تقدر على �أ�سا�س خ�صم التدفقات النقدية ب�إ�ستخدام معدل الفائدة لبنود مت�شابهة يف ال�شروط و خ�صائ�ص املخاطر .القيمة العادلة جلميع
الأدوات املالية الأخرى تقدر ب�إ�ستخدام طرق �أخرى مثل �صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية.
القيمة العادلة للإ�ستثمارات على �أ�سا�س القيمة ال�سوقية للأوراق املالية املدرجة يف �سوق ن�شط� ،أو القيمة العادلة املتوقعة� .أما الإ�ستثمارات يف حقوق ملكية غري مدرجة يف �سوق
ن�شط ،ف�إن القيمة العادلة لها تتم بربطها بالقيمة ال�سوقية لإ�ستثمار م�شابه �أو على �أ�سا�س خ�صم التدفقات النقدية املتوقعة.
مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج �صافى املبلغ فى قائمة املركز املالى فقط عند وجود حق نظامى ملزم وعندما يكون هناك نية لدى ال�شركة لت�سوية املوجودات
واملطلوبات على �أ�سا�س ال�صايف � ،أو بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف �آن واحد  .ال يتم مقا�صة االيرادات وامل�صاريف يف قائمة عمليات وفائ�ض الت�أمني وقائمة عمليات
امل�ساهمني ال�شاملة ما مل يكن ذلك مطلوبا �أو م�سموحا به من قبل املعايري املحا�سبية �أو تف�سرياتها .
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا )
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

 - 2أسس العرض وملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ج) استخدام التقديرات واالفتراضات
التقديرات واإلفتراضات

فيما يلي الإفرتا�ضات الأ�سا�سية املتعلقة بامل�صادر امل�ستقبلية والأخرى لعدم الت�أكد من التقديرات بتاريخ قائمة املركز املايل والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى �إجراء تعديل جوهري يف
القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة:
مخصص المطالبات القائمة

احلكم اجليد من قبل الإدارة �أمر مطلوب عند تقدير املبالغ امل�ستحقة على حاملي العقود النا�شئة من املطالبات التي متت �ضمن عقود الت�أمني .مثل هذه التقديرات �ضرورية
ا�ستنادا �إلى االفرتا�ضات الرئي�سية حول عديد من العوامل التي تت�ضمن التفاوت والإحتمالية ودرجات احلكم �إ�ضافة �إلى �شكوك ونتائج فعليه قد تختلف من تقديرات الإدارة
التي �سينتج عنها تغيريات قادمة يف االلتزامات املقدرة .بالتحديد ،يجب اجراء تقديرات تكلفة النهائية للتكلفة املتوقعة للمطالبات املبلغ عنها بتاريخ امليزانية و تكلفة املطالبات
القائمة غري املبلغ عنها بعد بتاريخ امليزانية .التقنية الأ�سا�سية املتبناة من قبل الإدارة عند تقدير التكلفة للمطالبات املبلغ عنها وتكلفة املطالبات القائمة غري املبلغ عنها  ،هو
ا�ستخدام �أ�سلوب ت�سويات املطالبات ال�سابقة لتوقع �أ�سلوب ت�سوية املطالبات املتوقعة .يف تاريخ كل تقرير ،يتم تقييم املطالبات املتوقعة لل�سنة ال�سابقة للت�أكد من كفايتها و�إجراء
التعديالت للمخ�ص�ص .هذه املخ�ص�صات غري خم�صومة للقيمة الزمنية للنقود.
ت�ستند هذه التقديرات بال�ضرورة على افرتا�ضات هامه حول عدة عوامل متفاوته  ،هامة وممكنة ،تت�ضمن درجة من احلكم وعدم الت�أكد ونتائجها الفعلية قد تختلف عن
تقديرات الإدارة مما ي�ؤدي �إلى تغريات م�ستقبلية يف املطالبات املقدرة .املطالبات التي تتطلب قرارات التحكيم �أو اللجوء للق�ضاء يتم تقديرها ب�شكل م�ستقل .تعديالت اخل�سائر
امل�ستقلة عادة ما تقدر مطالبات العقارات .تقوم الإدارة مبراجعة خم�ص�صاتها للمطالبات احلا�صلة واملطالبات احلا�صلة لكن غري املبلغ عنها على �أ�سا�س ف�صلي.
خسائر االنخفاض في ذمم أقساط التأمين المدينة

تقوم ال�شركة بعمل خم�ص�ص حمفظة يتم تقديره على �أ�سا�س املجموعة ا�ستناد ًا �إلى �أعمار الأق�ساط املدينة التي جتاوزت موعد ا�ستحقاقها ،ت�شمل هذه التقديرات درجة خمتلفة
من التقدير وعدم الت�أكد ،وقد تختلف النتائج الفعلية مما ي�ؤدي �إلى تغيريات م�ستقبلية يف هذه املخ�ص�صات.
إعادة التأمين

تكون ال�شركة معر�ضة خلالفات مع �شركة �إعادة الت�أمني �أو للمثول �أمام الق�ضاء .تراقب ال�شركة ف�صليا ن�شوء مثل هذه اخلالفات معها وقوة �شركة �إعادة الت�أمني.
تكاليف اإلستحواذ المؤجلة

تقيد بع�ض تكاليف الإ�ستحواذ املتعلقة ب�إ�صدار وثائق الت�أمني اجلديدة كتكاليف �إ�ستحواذ م�ؤجلة ،وتطف�أ يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم على مدى فرتة التغطية
الت�أمينية ذات العالقة .ويف حالة عدم حتقق الإفرتا�ضات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق التامني هذه ،ف�إنه ميكن الإ�سراع يف �إطفاء هذه التكاليف ،وميكن �أن يتطلب ذلك
�إجراء �إطفاء �إ�ضايف يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا )
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

 - 2أسس العرض وملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
التقديرات واإلفتراضات (تتمة)
أعمار االثاث و التجهيزات و المعدات

حتدد �إدارة ال�شركة تقديراتها فيما يخ�ص �أعمار الأثاث و التجهيزات و املعدات لإحت�ساب الإ�ستهالك .هذه التقديرات يتم بناءها بعد الأخذ بعني الإعتبار الفائدة املتوقعة من
هذه الأ�صول .تقوم �إدارة ال�شركة �سنويا بفح�ص القيمة املتبقية و �أعمار الأ�صول و الإ�ستهالك امل�ستقبلي لهذه الأ�صول .يتم ت�سوية �أي �إختالفات تراها الإدارة �ضرورية.
القيمة العادلة للقوائم المالية

القيمة العادلة للقوائم املالية يتم تداولها عرب ال�سوق الن�شط يف تاريخ التقرير يعتمد على �سعر و�صولها الى ال�سوق .عندما تكون القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية
ت�سجل يف قائمة املركز املايل الت�ستطيع �أن ت�ستمد من ال�سوق الن�شط ويتم حتديدها با�ستخدام تقنيات خمتلفة للتقييم والتي تت�ضمن ا�ستخدام الطرق الريا�ضية .مدخالت هذه
الطرق ت�ستمد من بيانات ال�سوق القابلة للمالحظة اذا كانت ممكنة � ،أما اذا كانت غري موجودة  ،فاحلكم هو املطلوب لإكمال القيم العادلة .
اإلستمرارية

و�ضعت �إدارة ال�شركة تقييم ًا ملعرفة القدرة على ا�ستمرارية ال�شركة املتوقع م�ستقب ًال  ،عالوة على ذلك الإدارة اليوجد لديها �أدين �شك يف ا�ستمرارية العمل  ،لذا يتم اعداد
القوائم املالية بناء ًا على �أ�سا�س الإ�ستمرارية,
ح) معايير التقارير المالية الدولية  ،معايير المحاسبة الدولية الجديدة وتعديالتها  ،مطبقة من قبل الشركة

ا�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدويل معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة وتف�سريات التقارير املالية الدولية واملفعلة يف �أو بعد التواريخ التالية:
الو�صف

املعيار /التف�سري
املعايري والتف�سريات اجلديدة
معيار املحا�سبة الدويل رقم 12

تعديالت ل�ضريبة الدخل – ال�ضريبة امل�ؤجلة  :ا�سرتداد الأ�صول الثابتة

معيار التقارير املالية الدولية رقم 7

الأدوات املالية  :االف�صاحات ( نقل اال�صول املالية)

معيار املحا�سبة الدويل رقم 24

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة (معدل)

ال يتوقع ب�أن ينتج عن تطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة والتف�سريات املنطبقة على ال�شركة �أي �أثر جوهري على القوائم املالية.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا )
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

د) المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد
ا�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدويل معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة وتف�سريات التقارير املالية الدولية �إال �أنها غري مفعلة بعد .كما جتدر الإ�شارة ان �إدارة
ال�شركة تنوي تطبيق هذه املعايري عند تفعيلها.
الو�صف

املعيار /التف�سري

تاريخ التفعيل

معيار التقارير املالية الدولية رقم 9

الأدوات املالية -الت�صنيف و القيا�س

 1يناير 2015

معيار التقارير املالية الدولية رقم 10

القوائم املالية املوحدة

 1يناير 2013

معيار التقارير املالية الدولية رقم 11

الرتتيب امل�شرتك

معيار التقارير املالية الدولية رقم 12

الإف�صاحات عن احل�ص�ص اململوكة يف الكيانات االخرى

 1يناير 2013

معيار التقارير املالية الدولية رقم 13

قيا�س القيمة العادلة

 1يناير 2013

معيار املحا�سبة الدويل رقم 1

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  1عر�ض القوائم املالية

 1يوليو 2012

معيار املحا�سبة الدويل رقم 19

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  19مكاف�أة نهاية اخلدمة

 1يناير 2012

معيار املحا�سبة الدويل رقم 27

تف�صيل القوائم املالية

 1يناير 2013

معيار املحا�سبة الدويل رقم 28

ا�ستثمارات يف �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة

 1يناير 2013

معيار املحا�سبة الدويل رقم 32

االدوات املالية  :االف�صاحات (مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية)

 1يناير 2014

معيار املحا�سبة الدويل رقم 16

التعديالت لت�صنيف خدمة املعدات

 1يناير 2013

معيار املحا�سبة الدويل رقم 32

التعديالت لت�أثري ال�ضريبة لتوزيعها على امل�ساهمني

 1يناير 2013

معيار املحا�سبة الدويل رقم 34

التعديالت على التقارير املالية املرحلية واملعلومات القطاعية ملجموع املوجودات
واملطلوبات

 1يناير 2013
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا )
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

 -3النقد وما في حكمه و الودائع ألجل
أ)

االنقد و ما في حكمه
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

عمليات الت�أمني
37.289

نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك

43.560

عمليات امل�ساهمني
نقد لدى البنوك

12.749

13.758

�إ�ستثمار يف �صندوق بالريال ال�سعودي

622

15.615

13.371

29.373

ب) ودائع ألجل
عمليات الت�أمني
20.648

ودائع لأجل

23.993

عمليات امل�ساهمني
ودائع لأجل

20.000

10.000

هذه الودائع لأجل حمتفظ بها يف البنوك التجارية .الودائع لأجل حمتفظ بها بالريال ال�سعودي وحمتفظ بالإ�ستحقاق الأ�صلي يف اكرث من ثالثة �أ�شهر و�أقل من �إثني ع�شر �شهر .
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا )
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

 -4ذمم أقساط تأمين ،صافي
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

مطلوب من حملة الوثائق

54.574

52.676

مطلوب من حملة الوثائق ـ جهات ذات عالقة (�أنظر �إي�ضاح )18

6.797

8.648

()27.032

()21.674

34.339

39.650

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها (�أنظر �أدناه)
احلركة يف خم�ص�ص االق�ساط املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

21.674

الزيادة يف املخ�ص�ص خالل ال�سنة (�إي�ضاح )19

5.358

رد خم�ص�صات �إنتفى الغر�ض منها خالل ال�سنة

-

23.308
()1.634
21.674

27.032

فيما يلي بيان ًا ب�أعمار ذمم �أق�ساط الت�أمني:
مت�أخرة ال�سداد وغري منخف�ضة القيمة
ثالثة �أ�شهر
�أو �أقل
�ألف ريال �سعودي

�أكرث من ثالثة �أ�شهر و�أقل من
�ستة �أ�شهر
�ألف ريال �سعودي

�أكرث من �ستة �أ�شهر و�أقل
من �إثني ع�شر �شهراً
�ألف ريال �سعودي

�أكرث من �إثني ع�شر �شهراً
�ألف ريال �سعودي

املجموع
�ألف ريال �سعودي

2012

18.549

6.439

7.191

2.160

34.339

2011

18.656

4.396

10.836

5.762

39.650

تتوقع ال�شركة ،وبناء ًا على اخلربة ال�سابقة ،حت�صيل ذمم �أق�ساط الت�أمني غري منخف�ضة القيمة بالكامل .لي�س من �سيا�سة ال�شركة احل�صول على �ضمانات ب�ش�أن ذمم �أق�ساط
الت�أمني ،وبالتايل ف�إن معظمها بدون �ضمانات .ت�شكل �أر�صدة �أكرب خم�سة عمالء  %29من ذمم �أق�ساط الت�أمني كما يف  31دي�سمرب  .)%22 :2011( 2012تت�ألف ذمم �أق�ساط
الت�أمني من عدد كبري من عمالء و�شركات ت�أمني �أغلبيتها يف اململكة العربية ال�سعودية.
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

 - 5األقساط المحققة ،صافي
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�إجمايل االق�ساط املكتتبة

204.258

218.663

�إجمايل الأق�ساط غري حمققة يف بداية ال�سنة

102.611

52.672

306.869

271.335

()81.302

()102.611

225.567

168.724

�أق�ساط عقود �إعادة الت�أمني امل�سندة

()25.070

()35.554

خ�سارة من زيادة االق�ساط

()2.962

()2.725

ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املحققة يف بداية ال�سنة

()14.058

()12.102

()42.090

()50.381

9.306

14.058

�أق�ساط الت�أمني امل�سندة

()32.784

()36.323

�صايف الأق�ساط املحققة

192.783

132.401

�أجمايل الأق�ساط الغري حمققة يف نهاية ال�سنة
�إجمايل الأق�ساط املحققة

ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املحققة يف نهاية ال�سنة

 - 6تكاليف إستحواذ وثائق مؤجلة
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

10.109

2.067

م�صروفات م�ستحقة خالل ال�سنة

6.278

20.019

الإطفاء خالل ال�سنة

()14.341

()11.977

الر�صيد نهاية ال�سنة

2.046

10.109
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا )
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

 - 7المطالبات المستحقة
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�إجمايل املطالبات املدفوعة

177.742

131.490

�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية يف نهاية ال�سنة

50.236

46.845

227.978

178.335

()46.845

()69.099

181.133

109.236

الإ�سرتداد من معيدي الت�أمني

()27.756

()36.973

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية نهاية ال�سنة

()14.193

()15.128

()41.949

()52.101

15.128

26.628

()26.821

()25.473

154.312

83.763

�أجمايل املطالبات حتت الت�سوية يف بداية ال�سنة
�إجمايل املطالبات املحققة

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية يف نهاية ال�سنة
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات
�صايف املطالبات امل�ستحقة

جميع املبالغ املطلوبة من معيدي الـت�أمني من املتوقع ت�سلمها خالل الإثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ �إعداد هذه القوائم .مت �إحت�ساب ح�صة معيدي الت�أمني من مطالبات حتت الت�سوية
مبا يتنا�سب مع منط توزيع املخاطر ذات ال�صلة.

 - 8اإلستثمارات
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

عمليات الت�أمني
�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل (�أنظر �إي�ضاح (�أ) �أدناه)

3.131

3.077

�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق (�أنظر �إي�ضاح (ب) �أدناه)

13.685

13.697

عمليات امل�ساهمني
�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل (�أنظر �إي�ضاح (�أ) �أدناه)

13.874

3.269

�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق (�أنظر �إي�ضاح (ج) �أدناه)

3.731

8.722

�إ�ستثمارات متاحه للبيع (�أنظر �إي�ضاح (ج) �أدناه)

8.582

20.385
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا )
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012
أ ) إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل (تتمة)
عمليات التأمين

احلركة يف ح�ساب �إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة
عمليات ال�شراء خالل ال�سنة

3.077

8.097

عمليات الإ�ستبعاد خالل ال�سنة

-

()5.107

املكا�سب من عمليات الإ�ستبعاد

-

54

التغري يف القيمة العادلة

54

33

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

3.131

3.077

عمليات المساهمين

احلركة يف ح�ساب �إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل كما يلي:
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

3.269

3.257

عمليات ال�شراء خالل ال�سنة

10.000

-

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات

605

12

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

13.874

3.269

ب ) إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
عمليات التأمين

احلركة يف ح�ساب �إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق كما يلي:

الر�صيد يف بداية ال�سنة
عمليات ال�شراء خالل ال�سنة
اطفاء خالل رال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

13.697

10.000

-

3.697

()12
13.685

13.697

ال يتوقع ان يكون هناك فرق جوهري بني القيمة الدفرتية لهذه الإ�ستثمارات و قيمتها العادلة.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

 - 8اإلستثمارات (تتمة)
ب ) إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق (تتمة)
عمليات المساهمين

احلركة يف ح�ساب �إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق كما يلي:
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

8.722

4.980

-

3.742

عمليات ال�شراء خالل ال�سنة
امل�ستحق خالل ال�سنة

()4.980

-

اطفاء خالل ال�سنة

()11

-

3.731

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

8.722

ال يتوقع ان يكون هناك فرق جوهري بني القيمة الدفرتية لهذه الإ�ستثمارات و قيمتها العادلة.
ج ) استثمارات متاحة للبيع
عمليات المساهمين

فيما يلي احلركة على الإ�ستثمارات املتاحة للبيع:
2012

�إ�ستثمارات متداولة

�إ�ستثمارات غري متداولة

الإجمايل

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

18.462

1.923

20.385

التخل�ص خالل ال�سنة

()12.325

-

()12.325

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات

522

كما يف  31دي�سمرب 2012

6.659
2011

1.923

522
8.582

�إ�ستثمارات متداولة

�إ�ستثمارات غري متداولة

الإجمايل

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

18.209

1.923

20.132

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات

253

كما يف  31دي�سمرب 2011

18.462

1.923

253
20.385

* تبلغ القيمة الدفرتية للإ�ستثمارات املتاحة للبيع � 1.923ألف ريال �سعودي (� 1.923 :2011ألف ريال �سعودي) مت تقييمها بالقيمة العادلة لها و التي مت تقييمها على �أ�سا�س التكلفة و ذلك لغياب الطريقة التي يتم
من خاللها الو�صول قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه.
**خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2012ال�شركة باعت اال�ستثمارات التي بتكلفة � 8.723ألف ريال �سعودي بقيمة � 12.325ألف ريال �سعودي وكان الربح املحقق � 3.602ألف ريال �سعودي قد مت حتويلها من
احتياطي ا�ستثمارات متاحة للبع الى قوائم عمليات امل�ساهمني املرحلية
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

 - 9مبالغ مدفوعة مقدم ًا وذمم مدينة أخرى
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

عمليات الت�أمني
مبالغ مدفوعة مقدم ًا

2.420

2.157

ذمم مدينة �أخرى (�إي�ضاح )25

8.943

2.320

11.363

4.477

عمليات امل�ساهمني
ذمم مدينة �أخرى (�إي�ضاح )25

79

482

 - 10األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية
�سيارات

�أثاث وجتهيزات

حا�سب �آيل ومعدات

الإجمايل

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

التكلفة:
يف 1يناير 2011

59

6.328

4.118

10.505

�إ�ضافات

-

68

181

249

�إ�ستبعادات

-

-

()5

()5

كما يف  31دي�سمرب 2011

59

6.931

4.553

11.543

الإ�ضافة خالل ال�سنة

-

1.297

662

1.959

التخل�ص خالل ال�سنة

-

()2.691

-

()2.691

يف  31دي�سمرب 2012

59

5.537

5.215

10.811

الإ�ستهالك املرتاكم:
يف 1يناير 2011

43

2.105

2.156

4.304

املحمل على ال�سنة (�إي�ضاح )19

14

647

549

1.210

يف  31دي�سمرب 2011م

57

2.752

2.705

5.514

املحمل خالل ال�سنة (�إي�ضاح )19

2

1.428

1.151

2.581

على عالقة بالإ�ستبعاد

-

()1.456

-

()1.456

يف  31دي�سمرب 2012

59

2.724

3.856

6.639

�صايف القيمة الدفرتية

-

2.813

1.359

4.172

يف  31دي�سمرب 2011

2

4.179

1.848

6.029

خالل ال�سنة  ،الإدارة �أعادت تقييم عمر الإ�ستخدام لكل من االثاث والتجهيزات واملعدات املكتبية  .تف�صيل عمر الإ�ستخدام يف الإي�ضاح (2د)  .كما يف نتائج �إعادة التقييم ،
خم�ص�ص الإ�ستهالك لل�سنة  ،عجز من عمليات الت�أمني � ،صايف اخل�سارة لل�سنة و اخل�سائر املرتاكمة يف  31دي�سمرب  2012بقيمة �( 1.263ألف ريال �سعودي).
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

- 11

دخل عموالت غير مكتسبة
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

1.182

1.170

العموالت امل�ستلمة خالل ال�سنة

5.142

3.603

العموالت املكت�سبة خالل ال�سنة

()5.150

()3.591

1.174

1.182

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

 - 12مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

عمليات الت�أمني
مبالغ م�ستحقة الدفع

2.383

2.689

مطلوبات �أخرى

8.722

5.504

11.105

8.193

عمليات امل�ساهمني
مبالغ م�ستحقة الدفع

835

1.428

مطلوبات �أخرى

771

642

1.606

2.070

 - 13وديعة نظامية

وديعة نظامية

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

10.771

10.643

وفق ًا ملتطلبات نظام الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية اودعت ال�شركة مبلغ  10مليون ريال �سعودي متثل ن�سبة  %10من ر�أ�سمالها املدفوع لدى بنك عينته م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي� .إن عائد �إ�ستثمار الوديعة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2012بلغ � 128ألف ريال �سعودي (ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب � 122 :2011ألف ريال �سعودي).كما
امتت ال�شركة قيد الإلتزام املرتتب عليها مل�ؤ�س�سة النقد بالعائد من تلك الوديعة� .إن ال�شركة ال ت�ستحق �أي عوائد من هذه الوديعة.
�إن هذه الوديعة النظامية غري قابلة لل�سحب بدون موافقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

-14

رأس المــال

يتكون ر�أ�سمال ال�شركة من  100مليون ريال �سعودي مق�سمة الى  10ماليني �سهم قيمة كل منها  10ريال �سعودي .اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون لل�شركة يف �ستة ماليني �سهم بقيمة
ا�سمية  10ريال �سعودي لكل �سهم والتي متثل  %60من ر�أ�سمال ال�شركة �سددت بالكامل .وقد مت �سداد قيمة الأ�سهم املتبقية ومقدارها �أربعة ماليني �سهم بقيمة ا�سمية  10ريال
�سعودي لكل �سهم ،متثل  %40من �أ�سهم ال�شركة ،عن طريق االكتتاب العام.

 -15اإلحتياطي النظامي
وفق ًا ملتطلبات نظام الت�أمني ال�سعودي ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يجب على ال�شركة جتنيب  %20من دخل امل�ساهمني لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا
االحتياطي ن�سبة  %100من ر�أ�س املال املدفوع .مل يتم حتويل �أية مبالغ �إلى املخ�ص�ص خالل ال�سنة نظر ًا لوجود خ�سائر مرتاكمة.

 -16المتطلبات التنظيمية
وفق ًا ملتطلبات نظام الت�أمني ال�سعودي ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي» امل�ؤ�س�سة» ف�إن على ال�شركة احلفاظ و بحد �أدنى على ر�أ�س املال و البالغ  100مليون ريال
�سعودي .يف  31دي�سمرب  2012كان م�ستوى املالءة املالية لدى ال�شركة اقل من احلد الأدنى املطلوب وفق ًا لنظام الت�أمني و قد مت ابالغ م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بهذا الأمر
كما �أعدت خطة م�ستقبلية لتحقيق هام�ش املالءة املطلوب� .إن �إدارة ال�شركة واثقة من �أنه �سيتم النظر ب�شكل �إيجابي من قبل امل�ؤ�س�سة.

 - 17الزكاة
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

خم�ص�ص ال�سنة

1.323

1.208

خم�ص�ص من �سنوات �سابقة

477

592

1.800

1.800

مت احت�ساب خم�ص�ص ال�سنة احلالية كما يلي :
 31دي�سمرب 2012
�ألف ريال �سعودي

 31دي�سمرب 2011
�ألف ريال �سعودي

حقوق امل�سـاهمني

100.000

100.000

ر�صيد خم�ص�ص مدور وتعديالت

28.404

31.380

�صايف القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل

()78.929

()91.591

�أرباح غري حمققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

1.659

4.739

51.134

44.528

الربح املعدل لل�سنة

1.792

3.793

الوعاء الزكوي

52.926

48.321

الفروقات بني النتائج املالية والزكوية ب�صفة رئي�سية لبع�ض التعديالت وفق ًا للأنظمة ذات العالقة.
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

 - 17الزكاة (تتمة)
حركة املخ�ص�ص خالل ال�سنة:
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

يف بداية ال�سنة

2.211

1.773

املكون خالل ال�سنة

1.800

1.800

املدفوع خالل ال�سنة

()1.255

()1.362

2.756

2.211

يف نهاية ال�سنة
الوضع الزكوي:

قدمت ال�شركة الإقرار الزكوي عن الفرتة الأولى من  16مايو  2007حتى  31دي�سمرب  2008و ل�سنوات  31دي�سمرب  2009الى  2011وح�صلت على ال�شهادة املقيدة.
قامت مصلحة الزكاة والدخل بالمطالبة بزكاة إضافية

قامت م�صلحة الزكاة والدخل باملطالبة بزكاة �إ�ضافية للفرتة من  16مايو  2007الى  31دي�سمرب  2008مببلغ � 619ألف ريال �سعودي� .إعرت�ضت ال�شركة على هذه املطالبة وتعتقد
الإدارة �أن نتيجة الإعرتا�ض �ستكون يف �صالح ال�شركة .تقييم الزكاة لل�سنوات  31دي�سمرب  2009الى  2011مل ينتهي بعد .خالل ال�سنة ا�صدرت م�صلحة الزكاة والدخل تقييم
داخلي لل�سنة ، 2011اال�ستثمارات الغري م�سموحة والودائع النظامية بزكاة �إ�ضافية بقيمة  1.3مليون � .إعرت�ضت ال�شركة وتعتقد �أن نتيجة الإعرتا�ض �ستكون يف �صالح ال�شركة

262

شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

 - 18المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
فيما يلي املعامالت الرئي�سية التي متت مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنة :

اجلهة ذات العالقة

طبيعة املعاملة

مبلغ املعاملة خالل
ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2012
�ألف ريال �سعودي

مبلغ املعاملة خالل
ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2011
�ألف ريال �سعودي

الر�صيد كما يف31
دي�سمرب 2012
�ألف ريال �سعودي

الر�صيد كما يف31
دي�سمرب 2011
�ألف ريال �سعودي

عمليات الت�أمني
6.759
6.759
114
6.797
23
()20
369
7283

6.759
6.759
188
8.028
65
29
()37
375
8.648

734

�شركة الت�أمني اال�سالمية العربية
�ش.م.ب «جهة منت�سبة»
رئي�س جمل�س الإدارة
�شركة ت�أجري الآالت واملعدات
وال�سيارات “جهة منت�سبة”
�شركة ر�صد العاملية خلدمات
الت�سويق املحدودة “جهة منت�سبة”
م�ؤ�س�سة التقنية “جهة منت�سبة”
�شركة الأول لال�ست�شارات
املالية “جهة منت�سبة”
�شركة ال�شاعر للتجارة ال�صناعة
واملقاوالت “جهة منت�سبة”

م�صروفات عمومية و�إدارية مدفوعة
مبا�شرة نيابة عن ال�شركة
عقود ت�أمني م�صدرة
عقود ت�أمني م�صدرة
عقود ت�أمني م�صدرة
عقود ت�أمني م�صدرة
عقود ت�أمني م�صدرة
عقود ت�أمني م�صدرة
الإجمايل (�إي�ضاح )4

  194
85.389
464
18
6

()34
()34
271
68.095
231
()17

الإداريني التنفيذيني

منافع ق�صرية الأجل

2.960

4.612

622

منافع طويلة الأجل

176

610

1.251

1.989

1.873

2.723

-
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

 - 18المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)

عمليات امل�ساهمني

طبيعة املعاملة

مبلغ املعاملة خالل
ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2012
�ألف ريال �سعودي

مبلغ املعاملة خالل
ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2011
�ألف ريال �سعودي

الر�صيد كما يف31
دي�سمرب 2012
�ألف ريال �سعودي

الر�صيد كما يف31
دي�سمرب 2011
�ألف ريال �سعودي

امل�ساهمني
�شركة الت�أمني اال�سالمية

(�سالمة) “م�ساهم م�ؤ�س�س “

حت�صيالت نيابة عن م�ساهم م�ؤ�س�س

()2.009

105

مت الإف�صـاح عن �أر�صدة نهاية الفرتة للمعامالت التي متت مع اجلهـات ذات العالقة يف قائمة املركز املايل و �إي�ضاح .4
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()2.026

()17

شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

 - 19مصاريف عمومية وإدارية
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

عمليات الت�أمني
تكاليف موظفـني

23.010

24.119

�إيجار مكاتب

3.553

2.896

تقنية معلومات

1.079

870

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها (�أنظر �إي�ضاح )4

5.358

-

خم�ص�ص ذمم مدينة ملعيدي الت�أمني

1.062

-

الإ�ستهالك (�أنظر �إي�ضاح )10

2.581

1.210

هاتف

738

799

طباعة وقرطا�سية

351

379

ا�شرتاكات �سنوية

344

406

مياه وكهرباء

208

166

�أخرى

3.698

3.607

41.982

34.452

عمليات امل�ساهمني
مكاف�أت �أع�ضاء جمل�س الإدارة (�أنظر الإي�ضاح �أدناه)

123

742

بدل ح�ضور جل�سات جمل�س الإدارة (�أنظر الإي�ضاح �أدناه)

128

106

�أتعاب جلان (�أنظر الإي�ضاح �أدناه)

214

58

465

906

�أ) يتم دفع مكاف�أت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وفق ًا لقوانني ال�شركة.
ب) �أجور ح�ضور متثل بدل ح�ضور �إجتماعات جمل�س الإدارة و �إجتماعات اللجان.
ج) �أتعاب اللجان متثل �أتعاب ح�ضور �إجتماعات اللجان لغري �أع�ضاء جمل�س الإدارة و بع�ض م�صاريف اللجان.

 – 20الربح ( /الخسارة) للسهم
يتم احت�ساب ربح ( /خ�سارة ) ال�سهم لل�سنة بتق�سيم �صـايف الربح ( /اخل�سارة) لل�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة .عائد ال�سهم الواحد املخفف
الينطبق على ال�شركة .
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)  -شركة مساهمة سـعودية
إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)

في  31ديسمبر 2012
 -21معلومات قطاعية
متت جميع عمليات الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية .لأغرا�ض �إدارية ،متت الإ�شارة �إلى قطاعني هما الأهم يف جميع القطاعات� .إن املعلومات القطاعية ال تت�ضمن امل�صروفات
الإدارية و العمومية.
�أ�صول القطاع ال حتتوي على النقد وما يف حكمه� ،أق�ساط الت�أمني ،الأر�صدة املدينة الأخرى والأثاث،التجهيزات و املعدات املكتبية.
�إن مطلوبات القطاع ال حتتوي على الذمم الدائنة ملعيدي الت�أمني ،الذمم الدائنة الأخرى والأر�صدة امل�ستحقة �إلى عمليات امل�ساهمني.
مت�شي ًا مع �سيا�سة التقارير الداخلية ل�شركة ،ف�إن املعلومات القطاعية متت املوافقه عليها من قبل �إدارة مع ما يتفق مع ن�شاطات ال�شركة .تظهر الأ�صول و املطلوبات كما هو مبني
ادناه:
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

طبي
(�ألف ريال �سعودي)
35.473

مركبات
(�ألف ريال �سعودي)
153.608

ناق�ص ًا� :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()14.028

ناق�ص ًا� :أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

-

()2.023

�أخرى
(�ألف ريال �سعودي)
15.177

204.258

()11.042

25.070

()939

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

21.445

151.585

التغريات يف �صايف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة

8.214

8.632

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

29.659

العموالت امل�ستلمة من عمليات �إعادة الت�أمني

2.146

�إجمايل
(�ألف ريال �سعودي)

()2.962
176.226

3.196

16.557

()289

160.217

2.907

192.783

-

3.004

5.150

�صايف الإيرادات

31.805

160.217

5.911

197.933

�إجمايل املطالبات املدفوعة

53.408

122.430

1.904

177.742

ناق�ص ًا :ح�صة معيدي الت�أمني

()26.715

�صايف املطالبات املدفوعة
التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية

26.693
()1.666

�صايف املطالبات املتكبدة

25.027

خم�ص�ص عجز الأق�ساط

158

()984

()27.756

()57
122.373

920

149.986

4.439

1.553

3.656

126.812

2.473

153.642
-

-

158

تكاليف ا�ستحواذ وثائق

2.567

10.962

812

14.341

م�صاريف ت�شغيلية �أخرى

2.795

1.524

311

4.630

�صايف التكاليف

30.547

139.298

3.596

173.441

�صايف نتائج �أعمال الت�أمني

1.258

20.919

2.315

24.492

م�صاريف غري موزعة

()41.982

�إيرادات غري موزعة

210

�إيرادات �إ�ستثمارات غري موزعة

1.258

عجز من عمليات الت�أمني
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

 -21معلومات قطاعية (تتمة)
كما يف  31دي�سمرب 2012
موجودات عمليات الت�أمني

طبي
(�ألف ريال �سعودي)

مركبات
(�ألف ريال �سعودي)

�أخرى
(�ألف ريال �سعودي)

�إجمايل
(�ألف ريال �سعودي)

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

4.942

-

4.364

9.306

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

6.849

-

7.344

14.193

تكاليف ا�ستحواذ وثائق م�ؤجلة

658

1.060
-

موجودات غري موزعة

328
-

2.046
-

�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني

143.714
168.588

مطلوبات عمليات الت�أمني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
مطالبات حتت الت�سوية

6.211

81.302

12.755
13.697

23.532

13.007

50.236

-

-

1.174

1.174

-

63

221

دخل عموالت غري مكت�سبة
احتياطي عجز الأق�ساط

62.336

158
-

مطلوبات غري موزعة والفائ�ض

-

-

�إجمايل مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011

169.259
طبي
(�ألف ريال �سعودي)

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
ناق�ص ًا� :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()22.958

ناق�ص ًا� :أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

-

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
التغريات يف �صايف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

36.326

60.203

مركبات
(�ألف ريال �سعودي)
140.510

�أخرى
(�ألف ريال �سعودي)

�إجمايل
(�ألف ريال �سعودي)

17.950

218.663

()19

()12.577

()35.554

()1.179

()1.546

()2.725

37.245

139.312

()3.480

()44.655

33.765

3.827
152

180.384
()47.983

94.657

3.979

132.401

1

3.590

3.591

�صايف الإيرادات

33.765

94.658

7.569

135.992

�إجمايل املطالبات املدفوعة
ناق�ص ًا :ح�صة معيدي الت�أمني

35.067

80.699

15.724

131.490

()17.493

()6.957

()12.523

()36.973

�صايف املطالبات املدفوعة

17.574

73.742

3.201

94.517

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية

759

()8.383

()3.130

()10.754

-

العموالت امل�ستلمة من عمليات �إعادة الت�أمني

�صايف املطالبات املتكبدة

18.333

65.359

71

83.763

تكاليف ا�ستحواذ وثائق

3.322

7.482

1.173

11.977

م�صاريف ت�شغيلية �أخرى

5.030

1.322

486

6.838

�صايف التكاليف

26.685

74.163

1.730

102.578

�صايف نتائج �أعمال الت�أمني

7.080

20.495

5.839

33.414

م�صاريف غري موزعة

()34.452

�إيرادات غري موزعة

4.928

�إيرادات �إ�ستثمارات غري موزعة

1.021

الفائ�ض من عمليات الت�أمني

4.911
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

 -21معلومات قطاعية (تتمة)
كما يف  31دي�سمرب 2011

طبي
(�ألف ريال �سعودي)

مركبات
(�ألف ريال �سعودي)

�أخرى
(�ألف ريال �سعودي)

�إجمايل
(�ألف ريال �سعودي)

موجودات عمليات الت�أمني
ح�صة معيدي الت�أمني يف الأق�ساط غري املكت�سبة

9.774

7

4.277

14.058

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

8.514

419

6.195

15.128

تكاليف ا�ستحواذ وثائق م�ؤجلة

1.622

8.247

240

10.109

موجودات غري موزعة

-

-

-

�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني

148.699
187.994

مطلوبات عمليات الت�أمني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

25.801

70.975

5.835

102.611

مطالبات حتت الت�سوية

17.028

19.510

10.307

46.845

دخل عموالت غري مكت�سبة

-

-

1.182

1.182

احتياطي عجز الأق�ساط

-

-

63

63

مطلوبات غري موزعة والفائ�ض

-

-

-

�إجمايل مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني

37.293
187.994

 -22ارتباطات رأسمالية
كما يف  31دي�سمرب  ،2012كان لدى ال�شركة ارتباطات ر�أ�سمالية مببلغ  0 ,5مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب  0.15 :2011مليون ريال �سعودي).

 -23اإللتزامات الطارئـة
�أ�صدر �أحد البنوك الذي تتعامل معه ال�شركة �ضمانات جلهات غري حكومية مببلغ  0.40مليون ريال �سعودي فيما يتعلق بت�أمني على مركبات ( 31دي�سمرب  :2011مبلغ 0.4
مليون ريال �سعودي).

 -24الهيئة الشرعية
تخ�ضع �أن�شطة ال�شركة التجارية لإ�شراف هيئة �شرعية معينة من قبل جمل�س الإدارة .تقوم الهيئة ال�شرعية بدور �إ�شرايف لتحديد ما �إذا كانت عمليات ال�شركة تتم وفق ًا للقواعد
واملبادئ ال�شرعية �أم ال.

 -25إدارة المخاطر
املخاطر مت�أ�صلة يف ن�شاطات ال�شركة ولكن تدار عن طريق عمليات التحديد امل�ستمرة و القيا�س والهدف حتديد اخلطر وال�سيطرة .عمليات �إدارة املخاطر تكون �أ�صعب يف
�إ�ستمرارية ال�شركة يف الربح علم ًا ب�أن �أي �شخ�ص يف ال�شركة يدرك مدى اخلطر ومدى حتمله للم�س�ؤلية� .سيا�سة ال�شركة تر�صد اخلطر من خالل عمليات التخطيط الإ�سرتاتيجية
.
هيكلة مخاطر اإلدارة
مجلس اإلدارة

جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن نظرية خماطر الإدارة لإعتماد مبادئ و�إ�سرتاتيجيات خماطر الإدارة .
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012
لجنة المراجعة

جلنة املراجعة تعني من قبل جمل�س الإدارة .جلنة املراجعة ت�ساعد جمل�س الإدارة فيما يتعلق بتنفيذ جودة ونزاهة التقارير املالية وخماطر الإدارة من خالل مراجعة احل�سابات
لتح�سني الرقابة الداخلية يف ال�شركة.

 -25إدارة المخاطر
فيما يلي ملخ�ص باملخاطر التي تواجهها ال�شركة والطريقة التي يتم بها تقليل تلك املخاطر بوا�سطة الإدارة:
مخاطر التأمين

ان املخاطر الناجتة عن عقد الت�أمني متثل خماطر وقوع حادث ما م�ؤمن عليه مع عدم الت�أكد من حجم وزمن املطالبة الناجتة عن ذلك احلادث .تتمثل املخاطر الرئي�سية التي
تواجهها ال�شركة مبوجب هذه العقود يف املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة التي تزيد عن القيمة الدفرتية ملطلوبات الت�أمني .ويت�أثر ذلك بتكرار وحجم املطالبات واملزايا الفعلية
املدفوعة اكرث من تلك املقدرة �أ�ص ًال والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة الأجل.
تتح�سن تغريات املخاطر وذلك بتوزيع خماطر اخل�سائر على حمفظة كربى من عقود الت�أمني حيث �أن املحافظ الأكرث تنوع ًا �ستكون اقل ت�أثر ًا بالتغيري يف �أي جزء من املحفظة
وبالنتائج غري املتوقعة .كذلك تتح�سن تغريات املخاطر عن طريق الأختيار والتطبيق احلذر لإ�سرتاتيجية الت�أمني والتعليمات املتعلقة بها وب�إ�ستخدام ترتيبات �إعادة الت�أمني.
يتم �إ�سناد جزء كبري من عمليات �إعادة الت�أمني على �أ�سا�س ن�سبي مع االحتفاظ بن�سب تختلف ب�إختالف فئات الت�أمني .تقدر املبالغ القابلة للإ�سرتداد من معيدي الت�أمني بنف�س
الطريقة التي يتم بها تقدير الإفرتا�ضات امل�ستخدمة يف التحقق من مزايا عقود الت�أمني املعنية ،وتعر�ض يف قائمة املركز املايل كموجودات عمليات ت�أمني.
بالرغم من وجود ترتيبات �إعادة ت�أمني لدى ال�شركة  ،ف�إنها غري معفاة من �إلتزاماتها املبا�شرة جتاه حملة العقود ،وبالتايل ف�إنها تتعر�ض ملخاطر الإئتمان ب�ش�أن عمليات �إعادة
الت�أمني امل�سندة وذلك بقدر عدم متكن �أي من معيدي الت�أمني من الوفاء ب�إلتزاماته مبوجب ترتيبات �إعادة الت�أمني.
التركز الجغرافي للخطر

�أن تعر�ض ال�شركة للمخاطر الناجتة عن عقود الت�أمني مرتكزة يف اململكة العربية ال�سعودية.
الحساسية

�إن �أثر التغريات املحتملة املعقولة يف ن�سبة اخل�سارة على �صايف النتائج� ،صايف املطلوبات وحقوق امللكية لل�شركة ال يتوقع �أن يكون جوهري ًا.
مخاطر إعادة التأمين

على غرار �شركات الت�أمني الأخرى ولتقليل املخاطر املالية التي قد تن�ش�أ عن مطالبات الت�أمني الكبرية ،تقوم ال�شركة خالل دورة �أعمالها العادية ب�إبرام اتفاقيات مع �أطراف
�أخرى لأغرا�ض �إعادة الت�أمني.
ولتقليل تعر�ضها خل�سائر كبرية نتيجة �إفال�س �شركات �إعادة الت�أمني ،تقوم ال�شركة بتقييم الو�ضع املايل ملعيدي الت�أمني ومتابعة تركز خماطر الإئتمان التي قد تن�ش�أ يف مناطق
جغرافية مت�شابهه والن�شاطات �أو الظروف االقت�صادية ملعيدي الت�أمني.
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شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

 -25إدارة المخاطر (تتمة)
يتم �إختيار معيدي الت�أمني وفق املعايري والتعليمات املحددة من قبل �إدارة ال�شركة وتتلخ�ص هذه املعايري يف الآتي:
�أ ) احلد الأدنى لت�صنيف الإئتمان املقبول واملحدد من قبل وكاالت الت�صنيف العاملية املعرتف بها مثل («�ستاندرد �آند بورز») يجب �أن ال يقل عن (ب ب ب).
ب) �سمعة �شركات �إعادة الت�أمني.
ج) عالقة العمل احلالية وال�سابقة مع معيدي الت�أمني.
وي�ستثنى من هذه القاعدة ال�شركات املحلية التي ال حتمل مثل هذا الت�صنيف الإئتماين  ،والتي تقت�صر على ال�شركات امل�سجلة واملعتمدة من قبل اجلهات املعنية امل�سئولة عن
الت�أمني� .إ�ضافة �إلى ذلك  ،تقوم ال�شركة ب�إجراء مراجعة تف�صيلية للقوة املالية واخلربات الإدارية والفنية والأداء التاريخي ،حيثما ينطبق ذلك ،ومطابقة ذلك مع قائمة
املتطلبات املحددة �سلفا من قبل �إدارة ال�شركة قبل املوافقة على تبادل عمليات �إعادة الت�أمني.
�إن �إتفاقيات �إعادة الت�أمني امل�سندة ال تعفى ال�شركة من �إلتزاماتها جتاه امل�ؤمن لهم ،وبالتايل تبقى ال�شركة م�سئولة عن جزء من املطالبات حتت الت�سوية املعاد الت�أمني عنها
بالقدر الذي مل يوف به معيدي الت�أمني ب�إلتزاماتهم مبوجب �إتفاقيات �إعادة الت�أمني.
المخاطر المتعلقة بالنظام

تهتم اجلهات الرقابية بالدرجة الأ�سا�سية بحماية حقوق حملة البوال�ص ومراقبتها لتت�أكد من �أن ال�شركة تدير الأمور ب�صورة مر�ضية مبا يحقق م�صاحلهم .ويف نف�س الوقت تهتم
اجلهات الرقابية �أي�ضا بالت�أكد من �أحتفاظ ال�شركة مبركز مالئة كايف ملقابلة املطلوبات غري املتوقعة.
�إن عمليات ال�شركة تخ�ضع للمتطلبات النظامية يف املناطق التي تعمل فيها ال�شركة .ومثل هذه الأنظمة ال تتطلب فقط املوافقة على �أن�شطة ال�شركة ومراقبتها بل �أنها تفر�ض عليها
بع�ض القيود النظامية (مثل كفاية ر�أ�س املال) لتقليل �إع�سار �شركات الت�أمني وتوقفها عن �سداد املطلوبات غري املتوقعة حال ن�شوء هذه املطلوبات.
مخاطر إدارة رأس المال

مت حتديد متطلبات ر�أ�س املال بوا�سطة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .هذه املتطلبات حتدد هام�ش املالءة املطلوب احلفاظ عليه .قامت ال�شركة بو�ضع �أهدافها للحفاظ على
ن�سبة كفاية عالية لر�أ�سمالها من �أجل دعم �أهدافها وتعظيم حقوق امل�ساهمني.
تدير ال�شركة متطلبات ر�أ�سمالها عن طريق تقييم الفروق بني م�ستويات ر�أ�س املال املعلنة واملطلوبة على �أ�سا�س منتظم .التعديالت على م�ستويات ر�أ�س املال احلالية تتم يف �ضوء
التغريات يف ظروف ال�سوق وخ�صائ�ص خماطر �أن�شطة ال�شركة .للحفاظ �أو تعديل هيكل ر�أ�س املال ف�إن ال�شركة تقوم بتعديل توزيعات الأرباح املدفوعة للم�ساهمني �أو �إ�صدار
ح�ص�ص جديدة عند احلاجة يف امل�ستقبل.
فيما يلي احلد الأدنى القانوين لر�أ�س املال:

احلد الأدنى القانوين لر�أ�س املال

2012

2011

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

100.000

100.000

يف  31دي�سمرب  2012كان ر�أ�س مال ال�شركة �أقل من ر�أ�س املال القانوين املطلوب .وقد مت �إبالغ امل�ؤ�س�سة بالأمر( .انظر االي�ضاح رقم )16
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

 -25إدارة المخاطر (تتمة)
المخاطر المالية

الأدوات املالية الرئي�سية لل�شركة هي امل�ستحقات النا�شئة عن وثائق الت�أمني ،امل�ستحق من �أطراف ذات عالقة ،الإحتياطي النظامي ،النقد وما يف حكمه ،املطالبات حتت الت�سوية
وبع�ض املوجودات واملطلوبات الأخرى.
مخاطر السوق

تتمثل خماطر ال�سوق يف املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتقلبات يف �أ�سعار ال�سوق �سواء كانت هذه التغريات ناجتة عن عوامل خا�صة بهذه الورقة املالية
�أو باجلهة امل�صدرة لها �أو ب�أية عوامل �أخرى م�ؤثرة يف كافة الأوراق املالية املتداولة بال�سوق.
تتعر�ض ال�شركة ملخاطر ال�سوق بالن�سبة لإ�ستثماراتها .حتد ال�شركة من خماطر ال�سوق من خالل الإحتفاظ مبحفظة متنوعة من الأوراق املالية واملراقبة امل�ستمرة للتطورات
يف �سوق الأ�سهم وال�سندات .كما تقوم ال�شركة مبراقبة العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر يف التغريات يف �سوق الأ�سهم وال�سندات مبا يف ذلك القيام بتحليل الأداء الت�شغيلي واملايل
لل�شركات امل�ستثمر فيها.
�إن التغري بن�سبة  %5يف �صايف قيمة �أ�صول ال�صناديق �سوف ي�ؤثر على عمليات امل�ساهمني بقيمة � 725ألف ريال �سعودي (� 944ألف ريال �سعودي )2011:و على عمليات الت�أمني
بقيمة � 157ألف ريال �سعودي (� 341ألف ريال �سعودي .)2011:
�إن التغري بن�سبة  %5يف �صايف قيمة �أ�صول ال�صناديق م�صنفة ك�إ�ستثمارات متاحه للبيع �سوف ي�ؤثر على قائمة حقوق امل�ساهمني بقيمة � 333ألف ريال �سعودي (� 923ألف ريال
�سعودي ..)2011:
مخاطر العمالت

تنتج خماطر العمالت من التغريات يف قيمة اداة مالية ما نتيجة للتغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية.
تعتقد �إدارة ال�شركة بوجود خماطر قليلة لوقوع خ�سائر جوهرية نتيجة للتقلبات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية ،حيث �أن عمليات الت�أمني و�أن�شطة امل�ساهمني تتم ب�شكل رئي�سي
بالريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي واملثبت �سعره جتاه الريال ال�سعودي.
مخاطر أسعار العموالت

تنتج خماطر �أ�سعار العمالت من احتمالية التغري يف ا�سعار العمالت و التي ت�ؤثر تبعا على الربحية امل�ستقبلية �أو القيمة العادلة لهذه الأدوات املالية �.إن �إ�ستثمارات ال�شركة
املحتفظ بها حتى الإ�ستحقاق معر�ضة ملثل هذه الأخطار.
�إن ال�شركة عر�ضة ملخاطر القيمة العادلة لأ�سعار العمولة على ودائع املرابحة و ال�سندات و امل�صنفة كودائع لأجل و �إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى الإ�ستحقاق ،على التوايل يف
قائمة املركز املايل.ان الإ�ستثمارات �سالفة الذكر يتم قيا�سها على �أ�سا�س التكلفة يف قائمة املركز املايل و لذا،ال يوجد �أي ت�أثري لها على قائمة الدخل �أو قائمة حقوق امل�ساهمني.
وفق ًا لأنظمة الت�أمني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية ،ف�إن حتتفظ ال�شركة بوديعة مقيدة على �أن ال حت�صل على �أي عموالت منها .حتد ال�شركة من خماطر �أ�سعار
العموالت على الأدوات املالية الأخرى وذلك مبراقبة التغري يف �أ�سعار العموالت للعمالت امل�سجلة بها النقدية و�شبه النقدية والإ�ستثمارات.
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

و فيما يلي الإ�ستحقاق لبع�ض ال�سندات املعر�ضة خماطر لأ�سعار العموالت لعمليات الت�أمني يف  31دي�سمرب 2012
عمليات التأمين
2012
�ألف ريال �سعودي
�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق االي�ضاح رقم
(8ب)

�أقل من � 3شهور

من �1إلى � 5سنوات

بدون �إ�ستحقاق حمدد

الإجمايل

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

2011
�ألف ريال �سعودي
�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق االي�ضاح رقم
(8ب)

�أقل من � 3شهور

من �1إلى � 5سنوات

بدون �إ�ستحقاق حمدد

الإجمايل

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

مت حتديد اال�ستحقاق على الودائع على �أ�سا�س الفرتة املتبقية من تاريخ القوائم املالية �إلى تاريخ اال�ستحقاق التعاقدي.
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

 -25إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر أسعار العموالت (تتمه)

فيما يلي معدل الفائدة الفعال على العموالت للأدوات املالية:
2011

2012
عمليات الت�أمني
املوجودات املالية بريال ال�سعودي

%2.07

%1.76

اجلدول التايل يبني مدى ح�سا�سية قائمة عمليات الت�أمني من �أي تغري حمتمل يف معدل الفائدة مع بقاء جميع املتغريات االخرى ثابتة:
2012

2011

عمليات الت�أمني

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الريال ال�سعودي

الت�أثري على االرباح

الت�أثري على االرباح

الزيادة يف معدل الفائدة ب 100نقطة ا�سا�س
االنخفا�ض يف معدل الفائدة ب  100نقطة �أ�سا�س

100

100

()100

()100

و فيما يلي الإ�ستحقاق لبع�ض ال�سندات املعر�ضة خماطر لأ�سعار العموالت لعمليات الت�أمني يف  31دي�سمرب  2012و 2011
2012
�ألف ريال �سعودي
�إ�ستثمارات

�أقل من � 3شهور

من �1إلى � 5سنوات

بدون �إ�ستحقاق حمدد

الإجمايل

-

-

-

-

-

-

-

-

2011
�ألف ريال �سعودي
�إ�ستثمارات

�أقل من � 3شهور

من �1إلى � 5سنوات

بدون �إ�ستحقاق حمدد

الإجمايل

-

4.980

-

4.980

-

4.980

-

4.980

مت حتديد اال�ستحقاق على الودائع على �أ�سا�س الفرتة املتبقية من تاريخ القوائم املالية �إلى تاريخ اال�ستحقاق التعاقدي.
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

 -25إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر أسعار العموالت (تتمه)

فيما يلي معدل الفائدة الفعال على العموالت للأدوات املالية:
2011

2012
عمليات امل�ساهمني
املوجودات املالية بريال ال�سعودي

%1.63

%1.89

اجلدول التايل يبني مدى ح�سا�سية قائمة عمليات امل�ساهمني من �أي تغري حمتمل يف معدل الفائدة مع بقاء جميع املتغريات االخرى ثابتة:
2012

2011

عمليات امل�ساهمني

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الريال ال�سعودي

الت�أثري على االرباح

الت�أثري على االرباح

الزيادة يف معدل الفائدة ب 100نقطة ا�سا�س

-

50

االنخفا�ض يف معدل الفائدة ب  100نقطة �أ�سا�س

-

()50

مخاطر العمالت

خماطر العمالت هو ذاك اخلطر الذي تكون فيه القيم يف القوائم املالية تتذبذب للتغري يف معدل الأجنبي .
الإدارة ت�ؤمن �أن هناك �أقل خطر للخ�سارة للتغري يف تذبذب معدل التغري كما يف عمليات الت�أمني وامل�ساهمني بالتعامل مع الريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي �أيهما مت تقديره
للريال ال�سعودي .
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شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

 -25إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر اإلئتمان

تتمثل خماطر الإئتمان يف عدم مقدرة طرف ما على الوفاء ب�إلتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية.
�إن جميع �أن�شطة عقود الت�أمني اخلا�صة بال�شركة داخل اململكة العربية ال�سعودية.
بالن�سبة لكافة فئات املوجودات املالية املقتناة من قبل ال�شركة ،عدا تلك املتعلقة ب�إتفاقيات �إعادة الت�أمني املبينة يف خماطر �إعادة الت�أمني �أعاله ،ف�أن خماطر الإئتمان الق�صوى
لل�شركة متثل القيمة الدفرتية املف�صح عنها يف القوائم املالية بتاريخ قائمة املركز املايل.
تقوم ال�شركة باحلد من خماطر الإئتمان املتعلقة بالعمالء وذلك بو�ضع حدود للإئتمان لكل عميل ،ومراقبة الذمم املدينة القائمة .وت�سعى ال�شركة للحد من خماطر االئتمان
فيما يتعلق بالأطراف الأخرى من خالل الإحتفاظ بودائع لدى البنوك ذات �سمعة جيدة.
يتم و�ضع �إعادة الت�أمني مع �أطراف تتمتع بت�صنيف ائتماين جيد وييتم منع تركز اخلطر ب�إتباع ال�سيا�سات و احلدود املقرتحة جلميع االطراف من اع�ضاء جمل�س االدارة �.إن
هذه احلدود تخ�ضع للفح�ص ب�شكل اعتيادي.يف كل تاريخ للتقارير،تقوم الإدارة بتقييم مدى الكفاءة الإئتمانية ل�شركات �إعادة الت�أمني وعلى �أ�سا�سها يتم حتديث ا�سرتاتيجيات
التعامل مع هذه ال�شركات و الت�أكد من البدل املنا�سب للخف�ض.
اجلدول �أدناه يبني �أق�صى خطر للإئتمان على عنا�صر قائمة املركز املايل :
2012

2011

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

النقد وما يف حكمه

37.289

43.560

ودائع لأجل

20.648

23.993

�صايف الأق�ساط املدينة

34.339

39.650

�إ�ستثمارات حمتفظ بها للإ�ستحقاق

13.685

13.697

ذمم مدينة ملعيدي الت�أمني

12.328

7.457

ذمم مدينة �أخرى (�إي�ضاح )9

8.943

2.320

مطلوب من اطراف ذات عالقة� ,صايف

6.759

6.759

133.991

137.436

عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني
النقد وما يف حكمه

13.371

29.373

ودائع لأجل

20.000

10.000

�إ�ستثمارات حمتفظ بها للإ�ستحقاق

3.731

8.722

م�ستحق من عمليات الت�أمني

4.531

6.818

ذمم مدينة �أخرى (�إي�ضاح )9

482

79

42.115

54.992
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شركة سالمة للتأمين التعاوني ( إياك السعودية للتأمين التعاوني سابق ًا)
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

 -25إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر السيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف ال�صعوبات التي تواجهها ال�شركة يف توفري الأموال الالزمة للوفاء بالتعهدات املتعلقة ب�إلتزاماتها املالية.
يتم مراقبة متطلبات ال�سيولة يومي ًا ،وتقوم الإدارة بالت�أكد من توفر ال�سيولة الكافية للوفاء ب�إلتزاماتها حال ن�شوئها.
جميع املوجودات واملطلوبات املالية يتوقع لها �أن تتحقق وت�سدد ،على التوايل خالل � 12شهر ًا من تاريخ التقرير ،فيما عدا الوديعة النظامية ،والتي لي�س لها حمددات (�أنظر
�إي�ضاح  ،)9واملوجودات املحتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق ،واملتوقع �أن يحتفظ بها حتى تاريخ �إ�ستحقاقها كما ذكر يف الإي�ضاح ( 6ب) .جميع املطلوبات املالية لي�ست مرتبطة
بفوائد.

 -26القيم العادلة لالدوات المالية
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها مبادلة �أ�صل �أو �سداد �إلتزام يف معاملة تتم بني �أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادلة.
تتكون املوجودات املالية لل�شركة من النقد وما يف حكمه ،اال�ستثمارات ،ذمم �أق�ساط ت�أمني املدينة ،وذمم مدينة ملعيدي الت�أمني ومبالغ م�ستحقة من جهة ذات عالقة و املبالغ
املدفوعة مقدما و الذمم املدينة الأخرى بينما تتكون املطلوبات املالية من مطالبات حتت الت�سوية و تعوي�ضات حملة الوثائق و ذمم دائنة ملعيدي التامني مبالغ م�ستحقة الدفع
ومطلوبات �أخرى ومبالغ م�ستحقة جلهات ذات عالقة.
التختلف القيم العادلة للأدوات املالية ب�شكل مادي عن قيمتها الدفرتية.
حتديد القيمة العادلة والت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة
ت�ستخدم ال�شركة الت�سل�سل الهرمي التايل عند حتديد والإف�صاح عن القيمة العادلة للأدوات املالية:
امل�ستوى الأول :الأ�سعار املعلنة يف الأ�سواق الن�شطة لنف�س الأداة املالية (بدون تعديل �أو دعم).
امل�ستوى الثاين :الأ�سعار املعلنة يف الأ�سواق الن�شطة للموجودات واملطلوبات املالية امل�شابهة �أو طرق ت�سعري �أخرى والتي تكون فيها جميع املعطيات اجلوهرية مبنية على معلومات
ملحوظة من ال�سوق.
امل�ستوى الثالث :طرق الت�سعري التي ال تكون فيها جميع املعطيات اجلوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من ال�سوق.
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شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2012

 -26القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة)
اجلدول �أدناه ميثل الأدوات املالية بقيمتها العدلة يف  31دي�سمرب  2012و : 2011
2012

امل�ستوى االول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

االجمايل

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل
 -حملة الوثائق

3.131

-

-

3.131

 -امل�ساهمني

13.874

-

-

13.874

�إ�ستثمارات متاحه للبيع
 -امل�ساهمني

6.659

-

1.923

8.582

الإجمايل

23.664

-

1.923

25.587

 -26القيم العادلة لالدوات المالية (تتمه)
2011

امل�ستوى االول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

االجمايل

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل
 -حملة الوثائق

3.077

-

-

3.077

 -امل�ساهمني

3.269

-

-

3.269

�إ�ستثمارات متاحه للبيع
 -امل�ساهمني

18.462

-

1.923

20.385

الإجمايل

24.808

-

1.923

26.731

 -27اعتماد القوائم المالية
اعتمدت هذه القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  21فرباير  2013املوافق  11ربيع الثاين 1434هـ
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شركة اياك السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سـعودية)

القوائم الماليــة
مع تقرير مراقبي الحسابات 31ديسمبر 2011م
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2011
�إي�ضاح

 31دي�سمرب 2011
�ألف ريال �سـعودي

 31دي�سمرب2010
�ألف ريال �سـعودي

موجـودات عمليات الت�أمني
نقد وما يف حكمه

�(3أ)

43.560

37.689

ودائع لأجل

(3ب)

23.993

10.000

ذمم �أق�ساط ت�أمني� ،صايف

4

39.650

37.297

7.457

3.682

تكاليف ا�ستحواذ وثائق م�ؤجلة

6

10.109

2.067

مبالغ مدفوعة مقدما و ذمم مدينة �أخرى

9

4.477

3.632

مبالغ م�ستحقة من جهة ذات عالقة

18

6.759

6.793

�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

8

3.077

8.097

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

5

14.058

12.102

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

7

15.128

26.628

�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

8

13.697

10.000

�أثاث ،جتهيزات ومعدات مكتبية

10

6.029

6.201

187.994

164.188

ذمم مدينة ملعيدي الت�أمني

�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني
موجودات امل�ساهمني
نقد وما يف حكمه

�(3أ)

29.373

42.535

ودائع لأجل

(3ب)

10.000

-

�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

8

3.269

3.257

�إ�ستثمارات متاحة للبيع

8

20.385

20.132

مبالغ مدفوعة مقدم ًا و ذمم مدينة �أخرى

9

79

45

6.818

4.326

وديعة نظامية

13

10.643

10.521

�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

8

8.722

4.980

�شهرة

1

7.140

7.140

�إجمايل موجودات امل�سـاهمني

96.429

92.936

�إجمايل املوجودات

284.423

257.124

م�ستحق من عمليات الت�أمني

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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قائمة المركز المالي (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2011
�إي�ضاح

 31دي�سمرب 2011
�ألف ريال �سـعودي

 31دي�سمرب 2010
�ألف ريال �سـعودي

املطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني
مطلوبات عمليات الت�أمني
102.611

52.672

5

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

63

63

دخل عموالت غري مكت�سبة

11

1.182

1.170

مطالبات حتت الت�سوية

7

46.845

69.099

تعوي�ضات حملة الوثائق

8.361

7.269

ذمم دائنة ملعيدي الت�أمني

4.878

11.185

8.193

10.567

م�ستحق �إلى عمليات امل�ساهمني

6.818

4.326

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

6.029

5.314

184.980

161.665

�إحتياطي عجز الأق�ساط

12

مبالغ م�ستحقة الدفع و مطلوبات �أخرى

فائ�ض عمليات الت�أمني
الفائ�ض املرتاكم من عمليات الت�أمني

3.014

2.523

�إجمايل مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني

187.994

164.188

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات
مبالغ م�ستحقة الدفع و مطلوبات �أخرى

12

2.070

1.434

خم�ص�ص زكاة

17

2.211

1.773

مبالغ م�ستحقة جلهة ذات عالقة � -أخرى

18

17

122

مبالغ م�ستحقة جلهة ذات عالقة بخ�صو�ص ال�شهرة

18 ،1

7.140

7.140

11.438

10.469

�إجمايل مطلوبات امل�ساهمني
حقوق امل�ساهمني

100.000

100.000

14

ر�أ�س املال

()19.748

()22.019

�إحتياطي ا�ستثمارات متاحة للبيع

4.739

4.486

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

84.991

82.467

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

96.429

92.936

�إجمايل املطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني وحقوق امل�ساهمني

284.423

257.124

خ�سائر مرتاكمة

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم
للسنة المنتهية  31ديسمبر 2011
�إي�ضاح

2011

2010

�ألف ريال �سـعودي

�ألف ريال �سعودي

الإيرادات
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

5

218.663

139.188

ناق�ص ًا� :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

5

()35.554

()33.241

ناق�ص ًا� :أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

5

()2.725

()1.816

180.384

104.131

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

()47.983

28.709

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

5

132.401

132.840

العموالت امل�ستلمة من عمليات �إعادة الت�أمني

11

3.591

5.416

135.992

138.256

التغريات يف �صايف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة

�صايف الإيرادات
التكاليف و امل�صروفات
�إجمايل املطالبات املدفوعة

7

131.490

103.764

ناق�ص ًا :ح�صة معيدي الت�أمني

7

()36.973

()19.629

94.517

84.135

()10.754

()3.434

83.763

80.701

�صايف املطالبات املدفوعة
التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية
�صايف املطالبات املتكبدة

7

�إحتياطي عجز الأق�ساط
تكاليف ا�ستحواذ وثائق

11.977

16.528

م�صاريف ت�شغيلية �أخرى

6.838

4.588

�صايف التكاليف

102.578

101.880

�صايف نتائج �أعمال الت�أمني

33.414

36.376

()34.452

()39.188

�إيرادات �أخرى

4.928

11.579

الإيرادات الإ�ستثمارات

1.021

779

الفائ�ض من عمليات الت�أمني

4.911

9.546

()4.420

()8.591

م�صاريف عمومية و�إدارية

6

63

19

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

2

الفائ�ض لل�سنة

2

491

955

الفائ�ض املرتاكم يف بداية ال�سنة

2.523

1.568

الفائ�ض املرتاكم يف نهاية ال�سنة

3.014

2.523

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة مساهمة سـعودية

قائمة عمليات المساهمين
للسنة المنتهية  31ديسمبر 2011
�إي�ضاح

2011

2010

�ألف ريال �سـعودي

�ألف ريال �سـعودي

الإيرادات
ح�صة امل�ساهمني من فائ�ض عمليات الت�أمني

4.420

8.591

�إيرادات الإ�ستثمارات

537

744

�إيرادات �أخرى

20

�إجمايل الإيرادات

4.977

9.335

امل�صروفات
19

م�صروفات عمومية و�إدارية
�صايف ربح الفرتة قبل الزكاة

()906

()952

4.071

8.383

()1.800

()1.794

�صايف ربح ال�سنة

2.271

6.589

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة

10.000

10.000

0.23

0.66

17

الزكاة

ربح ال�سهم لل�سنة – �أ�سا�سي وخمف�ض (بالريال ال�سعودي)

20
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية  31ديسمبر 2011
2011

2010

�ألف ريال �سـعودي

�ألف ريال �سـعودي

�صايف الربح لل�سنة

2.271

6.589

التغري يف قيمة الإ�ستثمارات املتاحة للبيع (�إي�ضاح (8ج))

253

2.024

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

2.524

8.613
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية  31ديسمبر 2011
ر�أ�س
املــال

اخل�سـائر
املرتاكمة

احتياطي �إ�ستثمارات
متاحة للبيع

الأجمال ــي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

100.000

()28.608

2.462

73.854

�صايف الربح لل�سنة

-

6.589

-

6.589

ايرادات �شاملة اخرى

-

-

2.024

2.024

100.000

()22.019

4.486

82.467

�صايف الربح لل�سنة

-

2.271

-

2.271

�إيرادات �شاملة �أخرى

-

-

253

253

4.739

84.991

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2009

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2010

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011

100.000

()19.748
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
للسنة المنتهية  31ديسمبر 2011
�إي�ضاح

2011

2010

�ألف ريال �سـعودي

�ألف ريال �سعودي

الأن�شطة الت�شغيلية
فائ�ض الفرتة من عمليات الت�أمني

955

491

ت�سويات لـ:
()8.042

تكاليف �إ�ستحواذ وثائق م�ؤجلة

10.751

�أرباح غري حمققة من ا�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

�(8أ)

()33

()73

�أرباح حمققة من �إ�ستبعاد ا�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

�(8أ)

()54

()7

()1.956

()2.262

49.939

()26.447

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

-

�إحتياطي عجز الأق�ساط
12

دخل عموالت غري مكت�سبة
خ�سائر من �إ�ستبعاد �أ�صول ثابتة

()1.227
-

10

الإ�ستهالك
مكاف�أة نهاية خدمة املوظفني �صايف

63

1.210

4
1.209

715

()276

42.282

()17.310

ودائع لأجل

()13.993

()10.000

ذمم �أق�ساط ت�أمني� ،صايف

()2.353

18.423

ذمم مدينة ملعيدي الت�أمني

()3.775

مبالغ مدفوعة مقدما و ذمم مدينة �أخرى

()845

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:

34

مبالغ م�ستحقة من جهة ذات عالقة
�شراء ا�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

68
683

-

()5.000

بيع ا�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

5.107

2.000

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

11.500

()15.260

()22.254

11.826

مطالبات حتت الت�سوية
تعوي�ضات حملة الوثائق

1.092

()4.129

ذمم دائنة ملعيدي الت�أمني

()6.307

()19.690

مبالغ م�ستحقة الدفع و مطلوبات �أخرى

()2.374

1.054

م�ستحق �إلى عمليات امل�ساهمني

2.492

4.593

�صايف النقد من ( /امل�ستخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية

10.606

()32.742

الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء �أثاث ،جتهيزات ومعدات مكتبيـة

10

()1.038

()249

�شراء ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

(8ب)

()3.697

-

()4.735

()249

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية
الزيادة ( /النق�ص) يف النقد وما يف حكمه

5.871

()32.991

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

37.689

70.680

43.560

37.689

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

�(3أ)

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية

286

شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين
للسنة المنتهية  31ديسمبر 2011
�إي�ضاح

2011

2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الأن�شطة الت�شغيلية
4.071

�صايف الربح لل�سنة قبل الزكاة

8.383

ت�سويات لـ:
�أرباح غري حمققة من �إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

�(8أ)

()352

()12
4.059

8.031

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
ودائع لأجل

()10.000

مبالغ مدفوعة مقدم ًا و ذمم مدينة �أخرى

()34

()15

م�ستحق من عمليات الت�أمني

()2.492

()4.593

وديعة نظامية

()122

()89

636

()180

مبالغ م�ستحقة جلهة ذات عالقة

()105

717

النقد (امل�ستخدم يف)  /من عمليات الت�أمني

()8.058

3.871

()1.362

()1.410

()9.420

2.461

مبالغ م�ستحقة الدفع و مطلوبات �أخرى

17

الزكاة املدفوعة
�صايف النقد (امل�ستخدم يف)  /من الأن�شطة الت�شغيلية

-

الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء �إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق

(8ب)

�شراء �إ�ستثمارات متاحة للبيع

(8ج)

()3.742
-

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

()3.742

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

()13.162

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

�(3أ)

()2.000
()2.000
461

42.535

42.074

29.373

42.535

املعامالت الرئي�سية غري النقدية:
التغري يف قيمة الإ�ستثمارات املتاحة للبيع

(8ج)

253

2.024
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شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة
في  31ديسمبر 2011
 - 1التنظـــيم واألنشـطة الرئيسـة
�شركة �إياك ال�سعودية للت�أمني التعاوين («ال�شركة»)� ،شركة م�ساهمة �سعودية ،م�سـجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب رقم وزارة التجارة و ال�صناعة /112ك بتاريخ 29
ربيع الثاين 1428هـ املوافق ( 16مايو )2007و مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4030169661بتاريخ  6جمادى الأول 1428هـ (املوافق  23مايو  ،)2007وعنوان ال�شركة امل�سجل
هو �شارع الأمري حممد بن عبدالعزيز – عمارة بن حمران� ،صندوق بريد  122392جده  ،21332اململكة العربية ال�سعودية .تتمثل �أهداف ال�شـركة يف مزاولة �أعمال الت�أمني
التعاوين والأن�شطة املتعلقة به يف اململكة العربية ال�سعودية .مت �إدراج ال�شركة يف �سوق املال ال�سعودي بتاريخ  23مايو  .2007بد�أت ال�شركة عملياتها يف  1يناير  .2008ال�شركة
مملوكة بالكامل من قبل م�ساهمني �سعوديني و اجلمهور.
يف  ،2010قامت ال�شركة ب�إبرام عقد مع �شركة الت�أمني اال�سالمية العربية �ش.م.ب («البائع») تقوم مبوجبه ال�شركة ب�شراء املحفظة الت�أمينية اخلا�صة بالبائع يف اململكة العربية
ال�سعودية �إبتدا ًء من � 1أكتوبر  ،2009ب�شهرة قيمتها � 7.140ألف ريال �سعودي واملوافق عليها من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي («امل�ؤ�س�سة») ،مع موجودات ومطلوبات
املحفظة الت�أمينية بقيمة� 30.075ألف ريال �سعودي� .إن تاريخ تقييم املحفظة الت�أمينية بغر�ض التحويل هو  31دي�سمرب .2008
�إ�ضافة �إلى ذلك ،مل يتم تقدمي �أي دفعات تتعلق بال�شهرة حتى تاريخ  31دي�سمرب � ، 2011إن هذه الدفعات تخ�ضع لقوانني و تعليمات امل�ؤ�س�سة و موافقتها .و يف حالة عدم �إ�ستطاعة
ال�شركة تقدمي هذه الدفعات قبل نهاية عام � ،2015سيتم مقابلتها باملبالغ م�ستحقة الدفع ذات العالقة.

 - 2أسس العرض وملخص للسياسات المحاسبية الهامة
بيان المطابقة

أ)

مت �إعداد هذه القوائم املالية وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية.
ب) أسس العرض

يتطلب �إعداد القوائم املالية وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية ا�ستخدام تقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر يف مبالغ املوجودات واملطلوبات امل�صرح عنها والإف�صاح عن املوجودات
واملطلوبات العر�ضية� ،إن وجدت ،كما يف تاريخ القوائم املالية ومبالغ الإيرادات وامل�صروفات امل�صرح عنها خالل فرتة القوائم املالية .ورغم �أن هذه التقديرات والقرارات مبنية
على �أف�ضل ما لدى الإدارة من علم بالأحداث والت�صرفات احلالية �إال �أن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات.
يتطلب نظام الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة حفظ ح�سابات م�ستقلة لعمليات الت�أمني و�أن�شطة امل�ساهمني� .إن جميع الأ�صول املتعلقة بعمليات
الت�أمني �أو �أن�شطة امل�ساهمني هي مملوكة من قبل ال�شركة .جميع الإيرادات و امل�صروفات التي تعزى لأي ن�شاط يتم قيدها يف احل�سابات املخ�ص�ص لها� .إن �أ�س�س توزيع هذه
امل�صروفات يتم حتديده من قبل �إدارة ال�شركة و �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
يتطلب النظام الأ�سا�سي لل�شركة �أن يتم توزيع الفائ�ض ال�سنوي من عمليات الت�أمني كما يلي:
حملة الأ�سهم
حملة الوثائق

%90
%10
%100

مت عر�ض القوائم املالية بالريال ال�سعودي لأنه ميثل العملة امل�ستخدمة يف ال�شركة ،كما مت تقريب املبالغ �إلى �أقرب �ألف ريال �سعودي ،مامل يحدد غري ذلك.
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شركة مساهمة سـعودية

إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011

 - 2أسس العرض وملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ب) أسس العرض

تقدم ال�شركة بيانتها يف قائمة املركز املايل مرتبة ح�سب ال�سيولة .التحليل حول الإ�سرتداد و الت�سوية خالل �إثنى ع�شر �شهر ًا من تاريخ القوائم املالية (متداول) اكرث من �إثنى
ع�شر �شهر ًا (غري متداول) ح�سب الإي�ضاحات املرفقة .
ج) العرف المحاسبي

يتم �إعداد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدل لي�شمل قيا�س �إ�ستثمارات من خالل قائمة الدخل والإ�ستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة.
د) ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة من قبل ال�شركة لإعداد هذة القوائم املالية تتفق مع تلك ال�سيا�سات امل�ستخدمة يف ال�سنة ال�سابقة .
فيما يلي ملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من قبل ال�شركة :
عقود التأمين

تعرف عقود الت�أمني ب�أنها تلك العقود التي قبلت فيها ال�شركة (امل�ؤمن) خطر الت�أمني من قبل طرف �آخر (امل�ؤمن عليه) من خالل الإتفاق على تعوي�ض امل�ؤمن عليه �إذا كان
احلدث امل�ستقبلي غري م�ؤكد يف امل�ستقبل (حدث م�ؤمن عليه) ي�ؤثر �سلب ًا على امل�ؤمن عليه ،كمبد�أ توجيهي عام ،حتدد ال�شركة �إذا ما كان لديها خطر ت�أمني هام ،من خالل تقييم
ما �إذا كان احلدث امل�ؤمن عليه قد يت�سبب لل�شركة بدفع فوائد �إ�ضافية كبرية .ميكن �أي�ضا لعقود الت�أمني نقل املخاطر املالية.
عندما يتم ت�صنيف العقد على �أنه عقد ت�أمني ،ف�إنه يظل كذلك للفرتة املتبقية منه حتى لو كان خطر الت�أمني يقل ب�شكل ملحوظ خالل هذه الفرتة ،مامل تكن جميع احلقوق
والإلتزامات قد �أطف�أت �أو �إنتهت.
تق�سم عقود الت�أمني ب�شكل �أ�سا�سي �إلى الت�أمني الطبي ،البحري ،املمتلكات ،املركبات ،الهند�سي واحلوادث وامل�س�ؤولية جتاه الغري وهي �أ�سا�س ًا عقود ت�أمني ق�صرية الأجل.
مت ت�صميم الت�أمني الطبي لتعوي�ض حملة الوثائق عن النفقات التي مت تكبدها يف عالج مر�ض �أو �إ�صابة .يقدم الت�أمني الطبي يف املقام الأول لل�شركات التي لديها عدد كبري من
امل�ستفيدين ليتم تغطيتهم مبوجب العقد.
مت ت�صميم الت�أمني البحري للتعوي�ض عن الأ�ضرار وامل�س�ؤولية الناجتة من خالل خ�سارة �أو تلف املراكب وال�سفن البحرية واحلوادث البحرية الناجت عنها فقدان كلي �أو جزئي
للب�ضائع� .إن املخاطر الرئي�سية للت�أمني البحري هي اخل�سارة �أو الأ�ضرار التي ت�صيب املركبات وال�سفن البحرية والب�ضائع.
مت ت�صميم عقود الت�أمني على املمتلكات ب�شكل �أ�سا�سي لتعوي�ض عمالء ال�شركة عن ال�ضرر الذي قد يلحق مبمتلكاتهم .وميكن �أي�ض ًا للعمالء �أن يح�صلوا على تعوي�ض عن اخل�سارة
يف الأرباح الناجتة عن خ�سارة الربح وتوقف العمل التجاري� .إن املخاطر الرئي�سية لعقود الت�أمني على املمتلكات هي احلريق ،الكوارث الطبيعية ،توقف الأعمال التجارية وال�سطو.
مت ت�صميم ت�أمني املركبات لتعوي�ض حملة الوثائق عن �أ�ضرار مركباتهم �أو امل�س�ؤولية جتاه الغري والنا�شئة عن احلوادث .ميكن �أي�ض ًا حلملة الوثائق احل�صول على تعوي�ض نتيجة
حريق �أو �سرقة مركباتهم .بع�ض الوثائق تغطي الكوارث الطبيعية ،احلوادث ال�شخ�صية و�إ�صالح الوكيل.
ت�أمني احلوادث العامة ي�ضم النقود� ،ضمان الدقة ،احلوادث ال�شخ�صية ،املجوهرات جميع املخاطر ،ت�أمني ال�سفر .ت�أمني امل�س�ؤولية ي�شمل امل�س�ؤولية العامة جتاه الغري ،م�س�ؤولية
املنتج ،م�س�ؤولية �صاحب العمل جتاه العمال وامل�س�ؤولية املهنية والتي تغطي حماية امل�ؤمن عليه من امل�س�ؤولية القانونية التاجتة عن الإهمال �أثناء عملياتهم التجارية.
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الت�أمني الهند�سي يغطي نوعني رئي�سيني:
�أ) “املقاولون جميع املخاطر” تقدم تغطية ت�أمينية �أثناء ت�شييد املباين �أو �أ�شغال الهند�سة املدنية كاملنازل واملحالت التجارية ،ال�شقق ،مباين امل�صانع ،الطرق ،املباين،
اجل�سور� ،أعمال ال�صرف ال�صحي واخلزانات.
ب) “ الرتكيبات جميع املخاطر” تقدم تغطية ت�أمينية �أثناء تركيب امل�صانع والآالت مثل حمطات الكهرباء ،م�صايف النفط ،املعامل الكيميائية� ،أعمل الإ�سمنت ،الهياكل املعدنية
�أو �أي م�صنع من م�صانع الآالت� .إن قطاع الت�أمني الهند�سي ي�شمل �أي�ض ًا ت�أمني �أعطاب الآالت وت�شمل املعدات الإلكرتونية وت�أمني تدهور �أو توقف الب�ضائع.
النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما يف حكمه من الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق واال�ستثمارات القابلة للتحويل الفوري �إلى مبالغ نقدية معلومة القيمة ومدة ا�ستحقاقها عند �شرائها
ثالثة �أ�شهر �أو �أقل.
ذمم أقساط التأمين المدينة

�إن �أق�ساط الت�أمني لي�ست �أداة مالية ثابتة و حمددة الدفعات.
يتم �إثبات �أق�ساط الت�أمني املدينة عند ا�ستحقاقها ،ويتم قيا�سها ،عند الإثبات الأويل لها ،بالقيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم �أو امل�ستحق القب�ض .يتم مراجعة القيمة الدفرتية
لأق�ساط الت�أمني املدينة للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى عدم �إمكانية ا�سرتداد قيمتها الدفرتية ،ويتم �إثبات خ�سارة
االنخفا�ض يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  .يتم التوقف عن �إثبات ذمم �أق�ساط الت�أمني املدينة عند انتفاء �أ�سباب �إثبات املوجودات املالية.
�أي فرق بني املخ�ص�صات يف نهاية فرتة التقرير واملخال�صات واملخ�ص�صات يف ال�سنة التالية يتم �إدراجه يف قائمة عمليات الت�أمني.
تكاليف إستحواذ وثائق مؤجلة

التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة املتكبدة خالل الفرتة املالية النا�شئة عن �إ�صدار �أو جتديد وثيقة الت�أمني يتم ت�أجيلها �إلى املدى الذي تكون فيه تلك التكاليف قابلة لال�سرتداد
من الأق�ساط امل�ستقبلية .يتم االعرتاف بجميع التكاليف الأخرى لإ�صدار الوثائق كنفقات عند حدوثها.
الحق ًا و بعد للت�سجيل الأويل ،يتم �إطفاء هذه التكاليف مبوجب طريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الأق�ساط املتوقعة م�ستقب ًال .يتم ت�سجيل الإطفاء يف قائمة عمليات الت�أمني
والفائ�ض املرتاكم.
االستثمارات

جميع الإ�ستثمارات يتم قيدها املبدئي على �أ�سا�س التكلفة  ،القيمة العادلة لها و املت�ضمنة م�صاريف الإ�ستحواذ على تلك الإ�ستثمارات �.إن الإ�صول املالية يتم ت�سجيلها املبدئي
بالقيمة العادلة م�ضاف ًا اليها،يف حال جميع الأ�صول املالية ال يتم ت�سجيلها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،تكاليف العملية و التي تعزى �إلى الإ�ستحواذ على هذه
الإ�ستثمارات.
ت�ستند القيمة العادلة على �أ�سعار الأوراق املالية املتداولة �أو القيمة العادلة املقدرة .يتم حتديد القيمة العادلة للعموالت على �أ�سا�س التدفقات النقدية املخ�صومة ب�إ�ستخدام
عموالت لها ذات ال�سمات و املخاطر.
إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل

ت�صنف الإ�ستثمارات ك�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل �إذا مت قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موثوق به وكان ت�صنيفها حتت هذا البند موثق ًا وفق ًا
لإ�سرتاجتية ال�شركة .هذه اال�ستثمارات يتم ت�سجيلها بتكلفه عند �شراءها .الحقا ،يتم �إعادة تقييم هذه اال�ستثمارات لتعك�س قيمتها العادلة� .إن جميع التغريات يف القيمة العادلة
يتم قيدها يف قائمة عمليات امل�ساهمني و عمليات الت�أمني و الفائ�ض املرتاكم.
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اإلستثمارات (تتمة)
إستثمارات متاحة للبيع

بعد الت�سجيل الأويل ،يتم عادة �إعادة قيا�س اال�ستثمارات امل�صنفة على �أنها «متاحة للبيع» بالقيمة العادلة ما مل يكن من غري املمكن حتديد القيمة العادلة ب�صورة يعتمد عليها،
ويف هذه احلالة يتم قيا�س اال�ستثمار طبق ًا للتكلفة ناق�ص ًا االنخفا�ض يف القيمة .تظهر التغريات يف القيمة العادلة يف بند منف�صل يف قائمة الدخل ال�شامل �إلى �أن يتم بيع
اال�ستثمار �أو حدوث انخفا�ض دائم يف قيمته .يف حالة البيع �أو االنخفا�ض الدائم يف القيمة ف�إن الربح �أو اخل�سارة التي �سبق �إظهارها يف قائمة الدخل ال�شامل يتم �إدراجها يف
قائمة عمليات امل�ساهمني
إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

ت�صنف الإ�ستثمارات ك�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق �إذا كانت النية من اقتنائها الإحتفاظ بها حتى الإ�ستحقاق مع توافر القدرة على حتقيق ذلك.
يتم قيا�سها يف قائمة املركز املايل على �أ�سا�س التكلفة املعدلة ب�صايف �إطفاء العالوة �أو اخل�صم.
يف حال وجود �أي �إنخفا�ض دائم يف قيمة هذه الإ�ستثمارات ،ف�إنه يتم قيد هذا الإنخفا�ض يف قائمة عمليات امل�ساهمني او قائمة عمليات التامني و الفائ�ض املرتاكم.
األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية

يتم قيا�س قيمة الأثاث والتجهيزات واملعدات املكتبية بالتكلفة ناق�ص ًا الإ�ستهالك املرتاكم و�أي هبوط يف القيمة� .إن العمر الإنتاجي التقديري للموجودات لإحت�ساب الإ�ستهالك
هو كما يلي:
�سيارات

� 4سنوات

�أثاث وجتهيزات

� 10سنوات

�أجهزة حا�سب �آيل ومعدات مكتبية

� 7سنوات

يتم حتميل الإ�ستهالك على قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي التقديري للموجودات.
تتم مراجعة القيم الدفرتية الأثاث والتجهيزات واملعدات املكتبية ملعرفة االنخفا�ض يف القيمة عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى احتمال عدم �إمكانية ا�سرتداد
القيمة الدفرتية .يف حالة وجود �أي م�ؤ�شر على ذلك وعندما تزيد القيمة الدفرتية على القيمة التقديرية القابلة لال�سرتداد ،يتم تخفي�ض املوجودات �إلى القيمة املمكن
ا�سرتدادها باعتبارها القيمة العادلة خم�صوم ًا منها تكاليف البيع �أو القيمة قيد اال�ستعمال �أيهما �أعلى.
�أن امل�صروفات التي تتكبدها ال�شركة يف �إ�ستبدال �أجزاء من الأثاث �أو املعدات �أو التجهيزات وتتم معاجلتها ب�شكل منف�صل يتم ر�أ�سملتها ويتم �إطفاء القيمة الدفرتية للجزء
امل�ستبدل .يتم ر�أ�سملة بع�ض امل�صاريف الأخرى الالحقة �إذا كانت تهدف �إلى الزيادة امل�ستقبلية يف �إنتاجية الأ�صل �.إن امل�صاريف الأخرى يتم قيدها يف قائمة عمليات الت�أمني
والفائ�ض املرتاكم عند حدوثها.
الشهرة

متثل ال�شهرة املبلغ الذي �ستدفعه ال�شركة بالزيادة عن �صايف القيمة العادلة للموجودات املحددة واملطلوبات امل�شرتاة من �شركة الت�أمني اال�سالمية العربية كما متت املوافقة عليها
من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .بعد الإعرتاف الأويل ،تقا�س ال�شهرة بالتكلفة ناق�ص ًا �أي �إنخفا�ض دائم يف قيمتها .تخترب ال�شهرة للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها ،ويتم
ذلك �سنويا �أو �أكرث تكرارا �إذا وقعت �أحداث �أو تغيريات يف الظروف التي قد ت�شري �إلى �أنه قد حدث �إنخفا�ض يف قيمتها (�إي�ضاح .)1
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إختبار كفاية المطلوبات

بتاريخ كل قائمة مركز مايل ،يتم �إجراء اختبارات للت�أكد من مدى كفاية مطلوبات عقود الت�أمني بعد خ�صم تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة املتعلقة بها .ولإجراء هذه االختبارات ،تقوم
الإدارة با�ستخدام �أف�ضل التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعاقد عليها ،وم�صاريف �إدارة ومعاجلة املطالبات .يحمل �أي نق�ص يف القيمة الدفرتية مبا�شرة على
قائمة نتائج عمليات الت�أمني وذلك ب�شطب تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة ذات العالقة �أو ًال وبعد ذلك يتم تكوين خم�ص�ص للخ�سائر الناجمة عن اختبارات كفاية املطلوبات (خم�ص�ص
خ�سائر املخاطر غري املنتهية).
يتوقع �أن يتم دفع جميع املطالبات غري املدفوعة خالل هذه ال�سنة.ولذا ،مل يتم خف�ض هذه الإلتزامات لقيمتها احلالية
ذمم دائنة ومستحقات

يتم �إثبات الإلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن ب�ضاعة �أو خدمات م�ستلمة� ،سوا ًء قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.
المخصصـات

يتم �إثبات املخ�ص�صات عندما يكون لدى ال�شركة �إلتزام (نظامي �أو �ضمني) نا�شئ من حدث �سابق و�أن تكاليف �سداد االلتزام
يتم تكوين خم�ص�صات مقابل خ�سائر الت�شغيل امل�ستقبلية

حمتملة وميكن قيا�سها ب�شكل موثوق به .ال

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تقدم ال�شركة مكاف�أة نهاية اخلدمة ملوظفيها .يتم �إحت�ساب املكاف�أة على �أ�سا�س الراتب الأخري الذي يتقا�ضاه املوظف وطول فرتة خدمة و التي تخ�ضع �إلى �إكمال احلد الأدنى
من فرتة اخلدمة .يتم و�ضع خم�ص�ص للمبالغ امل�ستحقة وفق ًا لنظام مكتب العمل و العمال ال�سعودي عن فرتات خدماتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املايل� .أما امل�صروف
ال�سنوي فيتم ت�سجيله يف قائمة عمليات الت�أمني و الفائ�ض املرتاكم.
الزكاة

حتت�سب الزكاة طبق ًا للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية .يحمل املخ�ص�ص على قائمة عمليات يف قيمة املوجودات املالية وعدم �إمكانية حت�صيلها يتم ،بتاريخ كل
قائمة مركز مايل� ،إجراء تقومي للت�أكد من وجود �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أي ا�صل مايل .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة
يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم �أو قائمة �أن�شطة امل�ساهمني.
يحدد الإنخفا�ض يف القيمة على النحو التايل:
�أ) بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالقيمة العادلة ،ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة مطروح ًا منها �أي �إنخفا�ض يف القيمة �سبق حتقيقه.
ب) بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املق�سومة على �أ�سا�س معدل
العائد ال�سائد يف ال�سوق حالي ًا لأ�صل مايل مماثل.
ج) بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة املطف�أة ،ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة على
�أ�سا�س معدل العمولة الفعلي الأ�صلي.
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اإلنخفاض في قيمة األصول الغير مالية

.يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل تقييم ما �إذا كان هنالك �أية دالئل ت�شري �إلى وجود �إنخفا�ض دائم يف قيمة الأ�صل .ويف حال وجود �أية م�ؤ�شرات على انخفا�ض قيمة الأ�صل ،ف�إن
ال�شركة تقوم بتقدير املبلغ القابل للإ�سرتداد�. .إن القيمة القابلة للإ�سرتداد هي القيمة العادلة للأ�صل خم�صوما منه تكاليف البيع(وحدات مدرة للنقد) �أو قيمته امل�ستخدمة
�أيهما �أعلى ويتم حتديده لكل �أ�صل على حده� ..إذا كانت القيمة الدفرتية للأ�صل �أعلى من قيمته القابلة للإ�سرتداد ف�إنه يتم خف�ض قيمة الأ�صل �إلى قيمته القابلة للإ�سرتداد.
عند حتديد قيمة الأ�صل امل�ستخدمة ف�إنه يتم خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية �إلى قيمتها احلالية با�ستخدام معدل خ�صم ما قبل ال�ضريبة والذي يعك�س تقدير ال�سوق احلايل
للقيمة الزمنية للنقود و املخاطر املتعلقة بذلك الأ�صل .عند حتديد قيمة اال�صل العادلة خم�صوما منه تكاليف البيع ف�أنه يتم الأخذ بعني الإعتبار �أحدث الوقائع امل�شابه يف ال�سوق
�إذا كانت متوفرة� ،أو يتم �إختيار منوذج تقييم منا�سب.ويتم ت�أييد طريقة الإحت�ساب ب�إ�ستخدام م�ضاعفات التقييم �أو �أ�سعار الأ�سهم املدرجة �أو امل�ؤ�شرات �أخرى.
يتم قيد خ�سائر �إنخفا�ض من العمليات امل�ستمرة يف قائمة عمليات الت�أمني و الفائ�ض املرتاكم و قائمة عمليات امل�ساهمني �ضمن الفئة امل�صروفات مبا يتفق مع وظيفة املوجودات
التي مت قيد الإنخفا�ض يف قيمتها.ب�إ�ستثناء املمتلكات ،و�إن وجدت.و يف حالة قيد �إعادة التقييم يف قائمة الدخل ال�شامل ف�إنه يتم قيد الإنخفا�ض الدائم يف قائمة الدخل ال�شامل
و مقابلتها مع �أي مبالغ مت قيدها ك�إعادة تقييم .
يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل تقييم ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر �أن اخل�سائر التي مت الإعرتاف بها �سابق ًا ال زالت موجوده �أو انها انخف�ضت جلميع الأ�صول ما عدا ال�شهرة.
يف حال وجود مثل هذه امل�ؤ�شرات ف�إن ال�شركة تقوم بتقييم القيمة القابلة للإ�سرتداد.يتم عك�س خ�سائر الإنخفا�ض يف حال وجود �أي تغريات يف الإفرتا�ضات امل�ستخدمة يف تقييم
القيمة القابلة للإ�سرتداد.لأخر �إنخفا�ض مت قيده يحيث ال يتجاوز القيمة الدفرتية للأ�صل القيمة القابلة للإ�سرتداد �أو قيمة الأ�صل الدفرتية بعد خ�صم الإ�ستهالك مع عدم
وجود �أي �إنخفا�ض مت قيده يف ال�سنوات ال�سابقة.يتم �إثبات هذه الزيادات يف قائمة عمليات الت�أمني و الفائ�ض املرتاكم و قائمة عمليات امل�ساهمني مامل يتم ت�سجيل الأ�صول
بقيمتها بعد التقييم  .يف هذه احلالة يتم قيد الزيادات يف ح�ساب �إعادة التقييم.
إستبعاد األدوات المالية

يتم �إ�ستبعاد الأ�صول املالية (�أو جزء منها �أو جزء من جمموعة �أ�صول مالية مت�شابه) يف حال:
  انتهاء �صالحية احلق يف احل�صول على التدفق النقدي من هذه اال�صول.
  حولت ال�شركة جميع حقوقها يف �إ�ستالم هذه التدفقات �أو التزمت بدفع جميع هذه التدفقات بالكامل و بدون �أي ت�أخري جوهري الى طرف ثالث او �أ) قيام ال�شركة
بتحويل جميع املخاطر و املنافع املتعلقة بالأ�صل �أو ب) قامت بنقل ال�سيطرة على هذه الأ�صول.
عندما تقوم ال�شركة بنقل حقوقها يف �إ�ستالم التدفقات النقدية من �أ�صل ما ،ف�إن ال�شركة تقوم بتقييم ما �إذا كانت ال�شركة و �إلى حد ما تقوم بالإحتفاظ باملخاطر و املنافع
املتعلقة مبلكية هذا الأ�صل .يف حالة عدم نقل و الإحتفاظ باملخاطر و املنافع املتعلقة بالأ�صل و عدم نقل ال�سيطرة على هذه الأ�صول  ،ف�إنه يتم قيد هذا الأ�صل بقدر التحكم
امل�ستمر ل�شركة يف هذه الأ�صول�.إن الأ�صول املنقولة و الإلتزامات املتعلقة بتلك الأ�صول يتم قيا�سها على الأ�س�س التي تعك�س احلقوق و الإلتزامات التي تتعني على ال�شركة� .إن
التحكم امل�ستمر من قبل ال�شركة و الذي ي�أخذ �شكل ال�ضمان على الأ�صول املنقولة يتم قيا�سه بناء ًا على القيمة الدفرتية لهذه الأ�صول �أو احلد الأق�صى للمبالغ واجبة ال�سداد
من قبل ال�شركة.
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اإلعتراف باإليرادات
األقساط ودخل العموالت المكتسبة

تت�ضمن ،الأق�ساط والعموالت املكت�سبة� ،صايف الأق�ساط والعموالت على عقود الت�أمني� .إن اجلزء املتبقي من الأق�ساط والعموالت والذي �سوف يتم �إكت�سابه يف امل�ستقبل يتم ت�سجيله
ك�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة ودخل عموالت غري مكت�سبة ،على التوايل ،ويتم ت�أجيلها على ح�سب مدة التغطية لوثيقة الت�أمني ،ما عدا ال�شحن البحري� .إن اجلزء غري املكت�سب من
الت�أمني على ال�شحن البحري ميثل الأق�ساط املكتتبة خالل الأ�شهر الثالثة الأخرية من ال�سنة املالية احلالية� .إن التغري يف خم�ص�ص الأق�ساط غري املكت�سبة مت �إدراجه يف قائمة
عمليات الت�أمني بحيث �أن ذلك الإيراد يتم الإعرتاف به خالل فرتة املخاطر.
الدخل من توزيعات األرباح

يتم الإعرتاف بتوزيعات الأرباح عند ثبوت احلق يف احل�صول على ال�سداد.
الدخل من العموالت

�إن الدخل من العموالت على الودائع ق�صرية الأجل يتم قيده با�ستخدام طريقة العائد الفعلي.
أقساط إعادة التأمين

يتم قيد اق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة كم�صروف عند ا�ستحقاقها�.أن اق�ساط اعادة الت�أمني يتم قيدها يف قائمة الدخل على الفرتة التي تخ�ص هذه الوثائق على �أ�سا�س تنا�سبي.
عقود إعادة التأمين

كما هو معتاد يف �شركات الت�أمني الأخرى ،من �أجل تقليل املخاطر الناجتة عن املطالبات الكبرية ،تقوم ال�شركة  ،يف �سياق �أعمالها العادية ،بالدخول يف عقود مع �أطراف �أخرى
لأغرا�ض �إعادة الت�أمني .ت�ؤمن ترتيبات �إعادة الت�أمني تنوع �أكرب يف الأعمال وت�سمح للإدارة بالتحكم يف اخل�سائر املحتملة الناجمة عن املخاطر الكربى وت�ؤمن �إمكانية منو
�إ�ضايف .تتم جميع عمليات �إعادة الت�أمني مبوجب �إتفاقيات وعقود ت�أمني �إختيارية و�إعادة ت�أمني فائ�ض اخل�سارة.
تقدر املطالبات امل�ستحقة من معيدي الت�أمني بطريقة تتفق مع املطالبات امل�ستحقة وفق ًا لعقد �إعادة الت�أمني .تعر�ض هذه املبالغ يف قائمة املركز املايل كـ « ح�صة معيدي الت�أمني
من املطالبات حتت الت�سوية» حتى يتم الإتفاق على مبلغ املطالبة ودفعها بوا�سطة ال�شركة .عندما يتم دفع املطالبة ف�إن املبلغ امل�ستحق من معيدي الت�أمني واملرتبط باملطالبة
املدفوعة يتم حتويله �إلى املبالغ امل�ستحقة من� /إلى معيدي الت�أمني.
بتاريخ �إعداد كل تقرير ،يتم تقييم ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر على احتمال انخفا�ض يف قيمة موجودات �إعادة الت�أمني .عند ظهور م�ؤ�شر على الإنخفا�ض يف القيمة ،تقوم ال�شركة
بعمل تقدير ر�سمي ملبلغ الذمة املدينة .عندما تزيد قيمة موجودات �إعادة الت�أمني عن مبلغ الذمة املدينة ،تعترب هذه املوجودات منخف�ضة القيمة ويتم تخفي�ضها �إلى مبلغ الذمة
املدينة.
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المطالبات

ت�سجل املطالبات ،التي تت�ضمن املبالغ امل�ستحقة حلملة الوثائق والأطراف الأخرى والت�سويات املتعلقة بها ،بعد خ�صم قيمة اخلردة واال�سرتدادات الأخرى عند وقوعها .تت�ضمن
املطالبات املبالغ امل�ستحقة املقدرة املتعلقة باملطالبات املبلغ عنها وتلك غري املبلغ عنها بتاريخ قائمة املركز املايل.
ت�شتمل املطالبات حتت الت�سوية على التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غري امل�سددة بتاريخ قائمة املركز املايل ،وكذلك تكاليف معاجلة املطالبات ،خم�صوم ًا منها القيمة
املتوقعة للخردة واال�سرتدادات الأخرى� ،سواء مت التبليغ عنها من قبل امل�ؤمنني �أم ال .يتم جتنيب خم�ص�صات لقاء املطالبات املبلغ عنها وغري املدفوعة بتاريخ قائمة املركز املايل
على �أ�سا�س تقدير كل حالة على حده .كما يجنب خم�ص�ص ،وفق ًا لتقدير الإدارة وخربة ال�شركة ال�سابقة ،لقاء تكلفة �سداد املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها بتاريخ قائمة املركز
املايل ،مبا يف ذلك تكاليف معاجلة املطالبات وقيمة اخلردة واال�سرتدادات الأخرى كما يف تاريخ قائمة املركز املايل.
يدرج الفرق بني املخ�ص�صات بتاريخ قائمة املركز املايل وال�سداد واملخ�ص�صات يف ال�سنة الالحقة يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم لتلك ال�سنة .يتم �إظهار املطالبات
حتت الت�سوية على �أ�سا�س �إجمايل ،ويتم �إظهار اجلزء املتعلق مبعيدي الت�أمني ب�صورة م�ستقلة.
اإليجار التشغيلي

ت�صنف عقود الإيجار كعقود �إيجار ت�شغيلي عندما يحتفظ امل�ؤجر و ب�شكل جوهري على املخاطر و املنافع املرتتبة على ملكية هذه املوجودات .كما يتم قيد مدفوعات الإيجار
الت�شغيلي كم�صروف يف قائمة عمليات الت�أمني و الفائ�ض املرتاكم على �أ�سا�س الق�سط الثابت و على طول فرتة االيجار.
العمالت األجنبية

يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالريال ال�سعودي وذلك ب�سعر ال�صرف ال�سائد يف تاريخ املعاملة يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت
الأجنبية ب�سعر ال�صرف ال�سائد يف تاريخ قائمة املركز املايل .ت�سجل جميع الفروقات يف قائمة عمليات الت�أمني �أو قائمة عمليات امل�ساهمني.
المصـاريف

نظر ًا لطبيعة �أعمال ال�شركة ف�إن كافة امل�صاريف التي يتم انفاقها تعترب م�صاريف عمومية و�إدارية وت�صنف كذلك.
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المعلومات القطاعية

يعترب القطاع جزء ًا حمدد ًا من ال�شركة يقوم بتقدمي منتجات �أو خدمات (قطاع �أعمال) ،وتختلف خماطره وفوائده عن القطاعات الأخرى .ولأغرا�ض �إدارية ،تتكون ال�شركة من
وحدات عمل ح�سب منتجاتها وخدماتها ،ولديها القطاعات الت�شغيلية التالية:
  الت�أمني �صحي وي�شمل الت�أمني على التكاليف الطبية والأدوية وجميع اخلدمات وامل�ستلزمات الطبية والعالجية.
  ت�أمني املركبات ،ويقوم بتغطية اخل�سائر وااللتزامات املتعلقة باملركبات.
  فروع الت�أمني الأخرى  ،وي�شمل تغطية املمتلكات ،البحري ،الهند�سي ،احلوادث واملطلوبات وفروع ت�أمني �أخرى.
يتم التقرير عن املعلومات القطاعية بطريقة تتما�شى مع التقارير الداخلية املقدمة �إلى �صانع القرارات الت�شغيلية الرئي�سية� .إن �صانع القرارات الت�شغيلية الرئي�سية يعترب م�س�ؤو ًال
عن توزيع امل�صادر وتقييم �أداء الوحدات القطاعية و�إتخاذ قرارات ا�سرتاتيجية.
مل حتدث �أية معامالت بني القطاعات خالل الفرتة  .ويف حالة حدوث �أية معاملة ،ف�إنها تتم وفق ًا لأ�سعار التحويل بني القطاعات ،وتتم بنف�س �شروط التعامل مع الأطراف الأخرى
 .ت�شتمل �إيرادات وم�صاريف ونتائج القطاع على التحويالت بني القطاعات والتي يتم حذفها على م�ستوى القوائم املالية لل�شركة.
القيمة العادلة لألدوات المالية

الأدوات املالية متثل النقد وما يف حكمه ،الذمم املدينة وبع�ض املوجودات واملطلوبات الأخرى.
القيمة العادلة لبنود حتمل الفائدة تقدر على �أ�سا�س خ�صم التدفقات النقدية ب�إ�ستخدام معدل الفائدة لبنود مت�شابهة يف ال�شروط و خ�صائ�ص املخاطر .القيمة العادلة جلميع
الأدوات املالية الأخرى تقدر ب�إ�ستخدام طرق �أخرى مثل �صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية.
القيمة العادلة للإ�ستثمارات على �أ�سا�س القيمة ال�سوقية للأوراق املالية املدرجة يف �سوق ن�شط� ،أو القيمة العادلة املتوقعة� .أما الإ�ستثمارات يف حقوق ملكية غري مدرجة يف �سوق
ن�شط ،ف�إن القيمة العادلة لها تتم بربطها بالقيمة ال�سوقية لإ�ستثمار م�شابه �أو على �أ�سا�س خ�صم التدفقات النقدية املتوقعة.
مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج �صافى املبلغ فى قائمة املركز املالى فقط عند وجود حق نظامى ملزم وعندما يكون هناك نية لدى ال�شركة لت�سوية املوجودات
واملطلوبات على �أ�سا�س ال�صايف � ،أو بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف �آن واحد  .ال يتم مقا�صة االيرادات وامل�صاريف يف قائمة عمليات وفائ�ض الت�أمني وقائمة عمليات
امل�ساهمني ال�شاملة ما مل يكن ذلك مطلوبا �أو م�سموحا به من قبل املعايري املحا�سبية �أو تف�سرياتها .
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التقديرات واإلفتراضات

فيما يلي الإفرتا�ضات الأ�سا�سية املتعلقة بامل�صادر امل�ستقبلية والأخرى لعدم الت�أكد من التقديرات بتاريخ قائمة املركز املايل والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى �إجراء تعديل جوهري يف
القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة:
مخصص المطالبات القائمة

احلكم اجليد من قبل الإدارة �أمر مطلوب عند تقدير املبالغ امل�ستحقة على حاملي العقود النا�شئة من املطالبات التي متت �ضمن عقود الت�أمني .مثل هذه التقديرات �ضرورية
ا�ستنادا �إلى االفرتا�ضات الرئي�سية حول عديد من العوامل التي تت�ضمن التفاوت والإحتمالية ودرجات احلكم �إ�ضافة �إلى �شكوك ونتائج فعليه قد تختلف من تقديرات الإدارة
التي �سينتج عنها تغيريات قادمة يف االلتزامات املقدرة .بالتحديد ،يجب اجراء تقديرات تكلفة النهائية للتكلفة املتوقعة للمطالبات املبلغ عنها بتاريخ امليزانية و تكلفة املطالبات
القائمة غري املبلغ عنها بعد بتاريخ امليزانية .التقنية الأ�سا�سية املتبناة من قبل الإدارة عند تقدير التكلفة للمطالبات املبلغ عنها وتكلفة املطالبات القائمة غري املبلغ عنها  ،هو
ا�ستخدام �أ�سلوب ت�سويات املطالبات ال�سابقة لتوقع �أ�سلوب ت�سوية املطالبات املتوقعة .يف تاريخ كل تقرير ،يتم تقييم املطالبات املتوقعة لل�سنة ال�سابقة للت�أكد من كفايتها و�إجراء
التعديالت للمخ�ص�ص .هذه املخ�ص�صات غري خم�صومة للقيمة الزمنية للنقود.
ت�ستند هذه التقديرات بال�ضرورة على افرتا�ضات هامه حول عدة عوامل متفاوته  ،هامة وممكنة ،تت�ضمن درجة من احلكم وعدم الت�أكد ونتائجها الفعلية قد تختلف عن
تقديرات الإدارة مما ي�ؤدي �إلى تغريات م�ستقبلية يف املطالبات املقدرة .املطالبات التي تتطلب قرارات التحكيم �أو اللجوء للق�ضاء يتم تقديرها ب�شكل م�ستقل .تعديالت اخل�سائر
امل�ستقلة عادة ما تقدر مطالبات العقارات .تقوم الإدارة مبراجعة خم�ص�صاتها للمطالبات احلا�صلة واملطالبات احلا�صلة لكن غري املبلغ عنها على �أ�سا�س ف�صلي.
خسائر االنخفاض في ذمم أقساط التأمين المدينة

تقوم ال�شركة بعمل خم�ص�ص حمفظة يتم تقديره على �أ�سا�س املجموعة ا�ستناد ًا �إلى �أعمار الأق�ساط املدينة التي جتاوزت موعد ا�ستحقاقها ،ت�شمل هذه التقديرات درجة خمتلفة
من التقدير وعدم الت�أكد ،وقد تختلف النتائج الفعلية مما ي�ؤدي �إلى تغيريات م�ستقبلية يف هذه املخ�ص�صات.
إعادة التأمين

تكون ال�شركة معر�ضة خلالفات مع �شركة �إعادة الت�أمني �أو للمثول �أمام الق�ضاء .تراقب ال�شركة ف�صليا ن�شوء مثل هذه اخلالفات معها وقوة �شركة �إعادة الت�أمني.
تكاليف اإلستحواذ المؤجلة

تقيد بع�ض تكاليف الإ�ستحواذ املتعلقة ب�إ�صدار وثائق الت�أمني اجلديدة كتكاليف �إ�ستحواذ م�ؤجلة ،وتطف�أ يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم على مدى فرتة التغطية
الت�أمينية ذات العالقة .ويف حالة عدم حتقق الإفرتا�ضات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق التامني هذه ،ف�إنه ميكن الإ�سراع يف �إطفاء هذه التكاليف ،وميكن �أن يتطلب ذلك
�إجراء �إطفاء �إ�ضايف يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم.
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011

 - 2أسس العرض وملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
التقديرات واإلفتراضات (تتمة)
أعمار االثاث و التجهيزات و المعدات

حتدد �إدارة ال�شركة تقديراتها فيما يخ�ص �أعمار الأثاث و التجهيزات و املعدات لإحت�ساب الإ�ستهالك .هذه التقديرات يتم بناءها بعد الأخذ بعني الإعتبار الفائدة املتوقعة من
هذه الأ�صول .تقوم �إدارة ال�شركة �سنويا بفح�ص القيمة املتبقية و �أعمار الأ�صول و الإ�ستهالك امل�ستقبلي لهذه الأ�صول .يتم ت�سوية �أي �إختالفات تراها الإدارة �ضرورية.
ج) المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة

ا�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدويل معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة وتف�سريات التقارير املالية الدولية واملفعلة يف �أو بعد التواريخ التالية:
الو�صف

املعيار /التف�سري

تاريخ التفعيل

املعايري والتف�سريات اجلديدة
معيار املحا�سبة الدويل رقم 24

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة (معدل)

معيار املحا�سبة الدويل رقم 32

التعديل ملعيار املحا�سبة الدويل رقم � 32إ�صدار �أ�سهم لزيادة ر�أ�س املال

تف�سري التقارير املالية الدولية رقم 19

�إطفاء املطلوبات املالية بوا�سطة �أدوات حقوق ملكية

معيار التقارير املالية الدولية رقم 7

التعديل ملعيار التقارير املالية الدويل رقم  7الأدوات املالية :الإف�صاحات

معيار املحا�سبة الدويل رقم 1

عر�ض القوائم املالية

 1يناير 2011
 1فرباير 2010
 1يوليو 2010
 1يوليو 2011
 1ين ــاير 2011

ال يتوقع ب�أن ينتج عن تطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة والتف�سريات املنطبقة على ال�شركة �أي �أثر جوهري على القوائم املالية.
د) المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد

ا�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدويل معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة وتف�سريات التقارير املالية الدولية �إال �أنها غري مفعلة بعد .كما جتدر الإ�شارة ان �إدارة
ال�شركة تنوي تطبيق هذه املعايري عند تفعيلها.
الو�صف

املعيار /التف�سري

تاريخ التفعيل

معيار التقارير املالية الدولية رقم 9

الأدوات املالية -الت�صنيف و القيا�س

 1يناير 2015

معيار التقارير املالية الدولية رقم 10

القوائم املالية املوحدة

 1يناير 2013

معيار التقارير املالية الدولية رقم 12

الإف�صاحات عن احل�ص�ص اململوكة يف الكيانات االخرى

 1يناير 2013

معيار التقارير املالية الدولية رقم 13

قيا�س القيمة العادلة

 1يناير 2013

معيار املحا�سبة الدويل رقم 1

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  1عر�ض القوائم املالية

 1يوليو 2012

معيار املحا�سبة الدويل رقم 12

التعديالت على �ضريبة الدخل –ال�ضرائب امل�ؤجلة

 1يناير 2012

معيار املحا�سبة الدويل رقم 19

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  19مكاف�أة نهاية اخلدمة

 1يناير 2013
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011

 - 3النقد وما في حكمه و الودائع ألجل
أ)

االنقد و ما في حكمه
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

عمليات الت�أمني
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
�إ�ستثمار يف �صندوق بالريال ال�سعودي

43.560
43.560

37.585
104
37.689

عمليات امل�ساهمني
نقد لدى البنوك

13.758

26.872

�إ�ستثمار يف �صندوق بالريال ال�سعودي

15.615

15.663

29.373

42.535

ب) ودائع ألجل
عمليات الت�أمني
ودائع لأجل

23.993

10.000

عمليات امل�ساهمني
ودائع لأجل

10.000

-

الودائع لأجل من عمليات الت�أمني ت�شمل مبلغ � 3.750ألف ريال �سعودي ( )-:2010متثل التيمة الدفرتية لعقد الوديعة �.إن هذه الوديعة حممية و بن�سبة  %100و تاريخ �إ�ستحقاقها
 5يوليو .2012
يتم �إ�ستخدام العائد من هذه الوديعة يف �شراء العمالت املختلفة “م�شتقات” �.إن خ�صائ�ص هذه امل�شتقات لي�ست لها عالقة بالعقد �.إن القيمة العادلة للم�شتقات يف  31دي�سمرب
 2011هي قيمة �سالبة و غري هامة .هذه القيمة مل يتم قيدها تبع ًا ل�شروط العقد حيث �أن ر�أ�س مال الوديعة حممي بن�سبة .%100
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011

 -4ذمم أقساط تأمين ،صافي
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

مطلوب من حملة الوثائق

52.676

50.334

مطلوب من حملة الوثائق ـ جهات ذات عالقة (�أنظر �إي�ضاح )18

8.648

10.271

()21.674

()23.308

39.650

37.297

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها (�أنظر �أدناه)
احلركة يف خم�ص�ص االق�ساط املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها

الر�صيد يف بداية ال�سنة

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

23.308

الزيادة يف املخ�ص�ص خالل ال�سنة (�إي�ضاح )19

15.558

-

رد خم�ص�صات �إنتفى الغر�ض منها خالل ال�سنة

7.750
-

()1.634

23.308

21.674

فيما يلي بيان ًا ب�أعمار ذمم �أق�ساط الت�أمني:
مت�أخرة ال�سداد وغري منخف�ضة القيمة
ثالثة �أ�شهر
�أو �أقل
�ألف ريال �سعودي

�أكرث من ثالثة �أ�شهر و�أقل من
�ستة �أ�شهر
�ألف ريال �سعودي

�أكرث من �ستة �أ�شهر و�أقل
من �إثني ع�شر �شهراً
�ألف ريال �سعودي

2011

18.656

4.396

10.836

2010

18.770

6.124

12.403

�أكرث من �إثني ع�شر �شهراً
�ألف ريال �سعودي
5.762

املجموع
�ألف ريال �سعودي
39.650

-

37.297

تتوقع ال�شركة ،وبناء ًا على اخلربة ال�سابقة ،حت�صيل ذمم �أق�ساط الت�أمني غري منخف�ضة القيمة بالكامل .لي�س من �سيا�سة ال�شركة احل�صول على �ضمانات ب�ش�أن ذمم �أق�ساط
الت�أمني ،وبالتايل ف�إن معظمها بدون �ضمانات .ت�شكل �أر�صدة �أكرب خم�سة عمالء  %22من ذمم �أق�ساط الت�أمني كما يف  31دي�سمرب  .)%21.3 :2010( 2011تت�ألف ذمم �أق�ساط
الت�أمني من عدد كبري من عمالء و�شركات ت�أمني �أغلبيتها يف اململكة العربية ال�سعودية.
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011

 - 5األقساط المحققة ،صافي
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�إجمايل االق�ساط املكتتبة

218.663

139.188

�إجمايل الأق�ساط غري حمققة يف بداية ال�سنة

52.672

79.199

271.335

218.307

()102.611

()52.672

168.724

165.635

�أق�ساط عقود �إعادة الت�أمني امل�سندة

()38.279

()35.057

ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املحققة يف بداية ال�سنة

()12.102

()9.840

()50.381

()44.897

14.058

12.102

�أق�ساط الت�أمني امل�سندة

()36.323

()32.795

�صايف الأق�ساط املحققة

132.401

132.840

�أجمايل الأق�ساط الغري حمققة يف نهاية ال�سنة
�إجمايل الأق�ساط املحققة

ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املحققة يف نهاية ال�سنة

 - 6تكاليف إستحواذ وثائق مؤجلة
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

2.067

12.818

م�صروفات م�ستحقة خالل ال�سنة

20.019

5.777

الإطفاء خالل ال�سنة

()11.977

()16.528

الر�صيد نهاية ال�سنة

10.109

2.067
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011

 - 7المطالبات المستحقة
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�إجمايل املطالبات املدفوعة

131.490

103.764

�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية يف نهاية ال�سنة

46.845

69.099

178.335

172.863

()69.099

()58.978

109.236

113.885

الإ�سرتداد من معيدي الت�أمني

()36.973

()19.629

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية نهاية ال�سنة

()15.128

()26.628

()52.101

()46.257

26.628

13.073

()25.473

()33.184

83.763

80.701

�أجمايل املطالبات حتت الت�سوية يف بداية ال�سنة
�إجمايل املطالبات املحققة

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية يف نهاية ال�سنة
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات
�صايف املطالبات امل�ستحقة

جميع املبالغ املطلوبة من معيدي الـت�أمني من املتوقع ت�سلمها خالل الإثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ �إعداد هذه القوائم .مت �إحت�ساب ح�صة معيدي الت�أمني من مطالبات حتت الت�سوية
مبا يتنا�سب مع منط توزيع املخاطر ذات ال�صلة.

 - 8اإلستثمارات
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

عمليات الت�أمني
�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل (�أنظر �إي�ضاح (�أ) �أدناه)

3.077

8.097

�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق (�أنظر �إي�ضاح (ب) �أدناه)

13.697

10.000

عمليات امل�ساهمني
�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل (�أنظر �إي�ضاح (�أ) �أدناه)

3.269

3.257

�إ�ستثمارات متاحه للبيع (�أنظر �إي�ضاح (ج) �أدناه)

20.385

20.132

�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق (�أنظر �إي�ضاح (ج) �أدناه)

8.722

4.980
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011
أ ) إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل (تتمة)
عمليات التأمين

احلركة يف ح�ساب �إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

الر�صيد يف بداية ال�سنة

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

8.097

5.017

-

5.000

عمليات ال�شراء خالل ال�سنة
عمليات الإ�ستبعاد خالل ال�سنة

()5.107

()2.000

املكا�سب من عمليات الإ�ستبعاد

54

7

التغري يف القيمة العادلة

33

73

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

3.077

8.097

عمليات المساهمين

احلركة يف ح�ساب �إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل كما يلي:
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

3.257

2.905

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات

12

352

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

3.269

3.257

ب ) إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
عمليات التأمين

احلركة يف ح�ساب �إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق كما يلي:
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

10.000

10.000

عمليات ال�شراء خالل ال�سنة

3.697

-

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

13.697

10.000

ال يتوقع ان يكون هناك فرق جوهري بني القيمة الدفرتية لهذه الإ�ستثمارات و قيمتها العادلة.
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011

 - 8اإلستثمارات (تتمة)
ب ) إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق (تتمة)
عمليات المساهمين

احلركة يف ح�ساب �إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق كما يلي:
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

4.980

4.980

عمليات ال�شراء خالل ال�سنة

3.742

-

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

8.722

4.980

ال يتوقع ان يكون هناك فرق جوهري بني القيمة الدفرتية لهذه الإ�ستثمارات و قيمتها العادلة.
ج ) استثمارات متاحة للبيع
عمليات المساهمين

فيما يلي احلركة على الإ�ستثمارات املتاحة للبيع:
�إ�ستثمارات متداولة

�إ�ستثمارات غري متداولة

الإجمايل

2011

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

18.209

1.923

20.132

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات

253

كما يف  31دي�سمرب 2011

-

253

18.462

1.923

20.385

�إ�ستثمارات متداولة

�إ�ستثمارات غري متداولة

الإجمايل

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

14.185

1.923

16.108

عمليات ال�شراء خالل ال�سنة

2.000

-

2.000

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات

2.024

-

2.024

كما يف  31دي�سمرب 2010

18.209

1.923

20.132

2010

تبلغ القيمة الدفرتية للإ�ستثمارات املتاحة للبيع � 20.385ألف ريال �سعودي (� 20.132 :2010ألف ريال �سعودي) مت تقييمها بالقيمة العادلة لها ب�إ�ستثناء � 1.923ألف ريال
�سعودي (� 1.923 :2010ألف ريال �سعودي) و التي مت تقييمها على �أ�سا�س التكلفة و ذلك لغياب الطريقة التي يتم من خاللها الو�صول قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه.
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011

 - 9مبالغ مدفوعة مقدم ًا وذمم مدينة أخرى
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

عمليات الت�أمني
مبالغ مدفوعة مقدم ًا

2.157

1.743

ذمم مدينة �أخرى (�إي�ضاح )25

2.320

1.889

4.477

3.632

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

عمليات امل�ساهمني
ذمم مدينة �أخرى (�إي�ضاح )25

79

45

79

45

 - 10األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية
�سيارات

�أثاث وجتهيزات

حا�سب �آيل ومعدات

الإجمايل

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

التكلفة:
يف 1يناير 2010

59

6.260

3.942

10.261

�إ�ضافات

-

68

181

249

�إ�ستبعادات

-

-

()5

()5

كما يف  31دي�سمرب 2010

59

6.328

4.118

10.505

الإ�ضافة خالل ال�سنة

-

603

435

1.038

يف  31دي�سمرب 2011

59

6.931

4.553

11.543

الإ�ستهالك املرتاكم:
يف 1يناير 2010

27

1.473

1.596

3.096

املحمل على ال�سنة (�إي�ضاح )19

16

632

561

1.209

على عالقة بالإ�ستبعاد

-

-

()1

()1

يف  31دي�سمرب 2010م

43

2.105

2.156

4.304

املحمل خالل ال�سنة (�إي�ضاح )19

14

647

549

1.210

يف  31دي�سمرب 2011

57

2.752

2.705

5.514

�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2011

2

4.179

1.848

6.029

يف  ٣١دي�سمرب 2010

16

4.223

1.962

6.201
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011

- 11

دخل عموالت غير مكتسبة
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

1.170

2.397

العموالت امل�ستلمة خالل ال�سنة

3.603

4.189

العموالت املكت�سبة خالل ال�سنة

()3.591

()5.416

1.182

1.170

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

 - 12مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

عمليات الت�أمني
مبالغ م�ستحقة الدفع

2.689

4.802

مطلوبات �أخرى

5.504

5.765

8.193

10.567

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

عمليات امل�ساهمني
مبالغ م�ستحقة الدفع

1.428

914

مطلوبات �أخرى

642

520

2.070

1.434

 - 13وديعة نظامية

وديعة نظامية

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

10.643

10.521

وفق ًا ملتطلبات نظام الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية اودعت ال�شركة مبلغ  10مليون ريال �سعودي متثل ن�سبة  %10من ر�أ�سمالها املدفوع لدى بنك عينته م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي� .إن عائد �إ�ستثمار الوديعة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2011بلغ � 122ألف ريال �سعودي (ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب � 89 :2010ألف ريال �سعودي).كما امتت
ال�شركة قيد الإلتزام املرتتب عليها مل�ؤ�س�سة النقد بالعائد من تلك الوديعة� .إن ال�شركة ال ت�ستحق �أي عوائد من هذه الوديعة.
�إن هذه الوديعة النظامية غري قابلة لل�سحب بدون موافقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011

-14

رأس المــال

يتكون ر�أ�سمال ال�شركة من  100مليون ريال �سعودي مق�سمة الى  10ماليني �سهم قيمة كل منها  10ريال �سعودي .اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون لل�شركة يف �ستة ماليني �سهم بقيمة
ا�سمية  10ريال �سعودي لكل �سهم والتي متثل  %60من ر�أ�سمال ال�شركة �سددت بالكامل .وقد مت �سداد قيمة الأ�سهم املتبقية ومقدارها �أربعة ماليني �سهم بقيمة ا�سمية  10ريال
�سعودي لكل �سهم ،متثل  %40من �أ�سهم ال�شركة ،عن طريق االكتتاب العام.

 -15اإلحتياطي النظامي
وفق ًا ملتطلبات نظام الت�أمني ال�سعودي ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يجب على ال�شركة جتنيب  %20من دخل امل�ساهمني لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا
االحتياطي ن�سبة  %100من ر�أ�س املال املدفوع .مل يتم حتويل �أية مبالغ �إلى املخ�ص�ص خالل ال�سنة نظر ًا لوجود خ�سائر مرتاكمة.

 -16المتطلبات التنظيمية
وفق ًا ملتطلبات نظام الت�أمني ال�سعودي ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي» امل�ؤ�س�سة» ف�إن على ال�شركة احلفاظ و بحد �أدنى على ر�أ�س املال و البالغ  100مليون ريال
�سعودي .يف  31دي�سمرب  2011كان م�ستوى املالءة املالية لدى ال�شركة اقل من احلد الأدنى املطلوب وفق ًا لنظام الت�أمني و قد مت ابالغ م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بهذا الأمر
كما �أعدت خطة م�ستقبلية لتحقيق هام�ش املالءة املطلوب� .إن �إدارة ال�شركة واثقة من �أنه �سيتم النظر ب�شكل �إيجابي من قبل امل�ؤ�س�سة.

 - 17الزكاة
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

خم�ص�ص ال�سنة

1.208

خم�ص�ص من �سنوات �سابقة

592
1.800

1.794
1.794

مت احت�ساب خم�ص�ص ال�سنة احلالية كما يلي :
 31دي�سمرب 2011
�ألف ريال �سعودي

 31دي�سمرب 2010
�ألف ريال �سعودي

حقوق امل�سـاهمني

100.000

100.000

ر�صيد خم�ص�ص مدور وتعديالت

31.380

23.038

�صايف القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل

()91.591

()70.442

�أرباح غري حمققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

4.739

4.486

44.528

57.082

الربح املعدلة لل�سنة

3.793

14.667

الوعاء الزكوي

48.321

71.749
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011

 - 17الزكاة (تتمة)
الفروقات بني النتائج املالية والزكوية ب�صفة رئي�سية لبع�ض التعديالت وفق ًا للأنظمة ذات العالقة.
حركة المخصص خالل السنة:
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

يف بداية ال�سنة

1.773

1.389

املكون خالل ال�سنة

1.800

1.794

املدفوع خالل ال�سنة

()1.362

()1.410

2.211

1.773

يف نهاية ال�سنة
الوضع الزكوي:

قدمت ال�شركة الإقرار الزكوي عن الفرتة الأولى من  16مايو  2007حتى  31دي�سمرب  2008و ل�سنوات  31دي�سمرب  2009و  2010وح�صلت على ال�شهادة املقيدة.
قامت م�صلحة الزكاة والدخل باملطالبة بزكاة �إ�ضافيه مببلغ � 619ألف ريال �سعودي� .إعرت�ضت ال�شركة على هذه املطالبة وتعتقد الإدارة �أن نتيجة الإعرتا�ض �ستكون يف �صالح
ال�شركة .تقييم الزكاة لل�سنوات  31دي�سمرب  2009و  2010مل ينتهي بعد.
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 - 18المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
فيما يلي املعامالت الرئي�سية التي متت مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنة :

اجلهة ذات العالقة

طبيعة املعاملة

مبلغ املعاملة خالل
ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2011
�ألف ريال �سعودي

مبلغ املعاملة خالل
ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2010
�ألف ريال �سعودي

الر�صيد كما يف31
دي�سمرب 2011
�ألف ريال �سعودي

الر�صيد كما يف31
دي�سمرب 2010
�ألف ريال �سعودي

عمليات الت�أمني
�شركة الت�أمني اال�سالمية العربية
�ش.م.ب «جهة منت�سبة»
رئي�س جمل�س الإدارة
�شركة ت�أجري الآالت واملعدات
وال�سيارات “جهة منت�سبة”
�شركة ر�صد العاملية خلدمات
الت�سويق املحدودة “جهة منت�سبة”
م�ؤ�س�سة التقنية “جهة منت�سبة”
�شركة الأول لال�ست�شارات
املالية “جهة منت�سبة”
�شركة ال�شاعر للتجارة ال�صناعة
واملقاوالت “جهة منت�سبة”

م�صروفات عمومية و�إدارية مدفوعة
مبا�شرة نيابة عن ال�شركة
مطالبات حم�صلة من �إعادة التامني
نيابة من اجلهة املنت�سبة
حت�صيل عقود نيابة عن ال�شركة
عقود ت�أمني م�صدرة
عقود ت�أمني م�صدرة
عقود ت�أمني م�صدرة
عقود ت�أمني م�صدرة
عقود ت�أمني م�صدرة
عقود ت�أمني م�صدرة
الإجمايل (�إي�ضاح )4

()34
  271
68.095
231
()17

الإداريني التنفيذيني

منافع ق�صرية الأجل

4.612

3.253

منافع طويلة الأجل

610

1.669

-

()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

734

482

1.989

1.379

2.723

1.861
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011

 - 18المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)

عمليات امل�ساهمني

طبيعة املعاملة

مبلغ املعاملة خالل
ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2011
�ألف ريال �سعودي

مبلغ املعاملة خالل
ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2010
�ألف ريال �سعودي

الر�صيد كما يف31
دي�سمرب 2011
�ألف ريال �سعودي

الر�صيد كما يف31
دي�سمرب 2010
�ألف ريال �سعودي

امل�ساهمني

�شركة الت�أمني اال�سالمية

(�سالمة) “م�ساهم م�ؤ�س�س “

حت�صيالت نيابة عن م�ساهم م�ؤ�س�س
�شهرة م�ستحقة (�إي�ضاح )1

105

-

()19

-

()17
()7.140

()122
()7.140

جهات ذات عالقة
�شركة ر�صد العاملية خلدمات

م�صروفات مدفوعة نيابة عن اجلهة
املنت�سبة

-

-

مت الإف�صـاح عن �أر�صدة نهاية الفرتة للمعامالت التي متت مع اجلهـات ذات العالقة يف قائمة املركز املايل و �إي�ضاح .4

310

-
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011

 - 19مصاريف عمومية وإدارية
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

عمليات الت�أمني
تكاليف موظفـني

24.119

19.807

�إيجار مكاتب

2.896

3.259

تقنية معلومات

870

1.117

-

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها (�أنظر �إي�ضاح )4

7.750

الإ�ستهالك (�أنظر �إي�ضاح )10

1.210

1.209

هاتف

799

791

طباعة وقرطا�سية

379

357

ا�شرتاكات �سنوية

406

304

مياه وكهرباء

166

136

�أخرى

3.607

4.458

34.452

39.188

عمليات امل�ساهمني
-

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

717

مكاف�أت �أع�ضاء جمل�س الإدارة (�أنظر الإي�ضاح �أدناه)

742

91

بدل ح�ضور جل�سات جمل�س الإدارة (�أنظر الإي�ضاح �أدناه)

106

102

�أتعاب جلان (�أنظر الإي�ضاح �أدناه)

58

42

906

952

�أ) يتم دفع مكاف�أت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وفق ًا لقوانني ال�شركة.
ب) �أجور ح�ضور متثل بدل ح�ضور �إجتماعات جمل�س الإدارة و �إجتماعات اللجان.
ج) �أتعاب اللجان متثل �أتعاب ح�ضور �إجتماعات اللجان لغري �أع�ضاء جمل�س الإدارة و بع�ض م�صاريف اللجان.

 - 20الربح للسهم
يتم احت�ساب ربح ال�سهم لل�سنة بتق�سيم �صـايف الربح لل�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة.
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011
 -21معلومات قطاعية
متت جميع عمليات الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية .لأغرا�ض �إدارية ،متت الإ�شارة �إلى قطاعني هما الأهم يف جميع القطاعات� .إن املعلومات القطاعية ال تت�ضمن امل�صروفات
الإدارية و العمومية.
�أ�صول القطاع ال حتتوي على النقد وما يف حكمه� ،أق�ساط الت�أمني ،الأر�صدة املدينة الأخرى والأثاث،التجهيزات و املعدات املكتبية.
�إن مطلوبات القطاع ال حتتوي على الذمم الدائنة ملعيدي الت�أمني ،الذمم الدائنة الأخرى والأر�صدة امل�ستحقة �إلى عمليات امل�ساهمني.
مت�شي ًا مع �سيا�سة التقارير الداخلية ل�شركة ،ف�إن املعلومات القطاعية متت املوافقه عليها من قبل �إدارة مع ما يتفق مع ن�شاطات ال�شركة .تظهر الأ�صول و املطلوبات كما هو مبني
ادناه:
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

طبي
(�ألف ريال �سعودي)

مركبات
(�ألف ريال �سعودي)

�أخرى
(�ألف ريال �سعودي)

�إجمايل
(�ألف ريال �سعودي)

60.203

140.510

17.950

218.663

()19

()12.577

()35.554

()1.179

()1.546

()2.725

ناق�ص ًا� :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()22.958

ناق�ص ًا� :أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

-

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
التغريات يف �صايف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

37.245

139.312

()3.480

()44.655

33.765

3.827
152

180.384
()47.983

94.657

3.979

132.401

1

3.590

3.591

�صايف الإيرادات

33.765

94.658

7.569

135.992

�إجمايل املطالبات املدفوعة

35.067

80.699

15.724

131.490

ناق�ص ًا :ح�صة معيدي الت�أمني

()17.493

()6.957

()12.523

()36.973

�صايف املطالبات املدفوعة

17.574

73.742

3.201

94.517

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية

759

()8.383

()3.130

()10.754

-

العموالت امل�ستلمة من عمليات �إعادة الت�أمني

�صايف املطالبات املتكبدة

18.333

65.359

71

83.763

تكاليف ا�ستحواذ وثائق

33.222

7.482

1.173

11.977

م�صاريف ت�شغيلية �أخرى

5.030

1.322

486

6.838

�صايف التكاليف

26.685

74.163

1.730

102.578

�صايف نتائج �أعمال الت�أمني

7.080

20.495

5.839

33.414

م�صاريف غري موزعة

()34.452

�إيرادات غري موزعة

4.928

�إيرادات �إ�ستثمارات غري موزعة

1.021

الفائ�ض من عمليات الت�أمني

4.911
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
 -21معلومات قطاعية (تتمة)

في  31ديسمبر 2011

كما يف  31دي�سمرب 2011
�أخرى
(�ألف ريال �سعودي)

�إجمايل
(�ألف ريال �سعودي)

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

9.774

7

4.277

14.058

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

8.514

419

6.195

15.128

تكاليف ا�ستحواذ وثائق م�ؤجلة

1.622

8.247

240

10.109

موجودات عمليات الت�أمني

طبي
(�ألف ريال �سعودي)

مركبات
(�ألف ريال �سعودي)

موجودات غري موزعة

148.699

�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني

187.994

مطلوبات عمليات الت�أمني
70.975

5.835

102.611

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

19.510

10.307

46.845

دخل عموالت غري مكت�سبة

-

1.182

1.182

احتياطي عجز الأق�ساط

-

63

63

مطلوبات غري موزعة والفائ�ض

-

مطالبات حتت الت�سوية

25.801
17.028

-

�إجمايل مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

187.994
طبي
(�ألف ريال �سعودي)

مركبات
(�ألف ريال �سعودي)

�أخرى
(�ألف ريال �سعودي)

�إجمايل
(�ألف ريال �سعودي)

43.908

72.985

22.295

139.188

()15.985

()33.241

()915

()1.816

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
ناق�ص ًا� :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()17.256

ناق�ص ًا� :أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

-

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
التغريات يف �صايف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

37.293

()901

26.652

72.084

()5.941

34.844

20.711

106.928

العموالت امل�ستلمة من عمليات �إعادة الت�أمني

5.395
()194
5.201

104.131
28.709
132.840

-

-

5.416

5.416

�صايف الإيرادات

20.711

106.928

10.617

138.256

�إجمايل املطالبات املدفوعة
ناق�ص ًا :ح�صة معيدي الت�أمني

20.317

75.094

8.353

103.764

()11.962

()1.489

()6.178

()19.629

�صايف املطالبات املدفوعة

8.355

73.605

2.175

84.135

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية

6.247

()13.018

3.337

()3.434

�صايف املطالبات املتكبدة

14.602

60.587

5.512

80.701

�إحتياطي عجز الأق�ساط

-

-

63

63

تكاليف ا�ستحواذ وثائق

1.453

13.850

1.225

16.528

م�صاريف ت�شغيلية �أخرى

3.210

373

1.005

4.588

�صايف التكاليف

19.265

74.810

7.805

101.880

�صايف نتائج �أعمال الت�أمني

1.446

32.118

2.812

36.376

م�صاريف غري موزعة (معدلة)

()39.188

�إيرادات غري موزعة

11.579

�إيرادات �إ�ستثمارات غري موزعة

779

الفائ�ض من عمليات الت�أمني

9.546
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011

 -21معلومات قطاعية (تتمة)
كما يف  31دي�سمرب 2010

طبي
(�ألف ريال �سعودي)

مركبات
(�ألف ريال �سعودي)

�أخرى
(�ألف ريال �سعودي)

�إجمايل
(�ألف ريال �سعودي)

موجودات عمليات الت�أمني
-

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

8.043

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

6.802

3.784

تكاليف ا�ستحواذ وثائق م�ؤجلة

1.173

576

4.059

12.102

16.042

26.628

318

2.067

موجودات غري موزعة

123.391

�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني

164.188

مطلوبات عمليات الت�أمني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

20.591

26.312

5.769

52.672

مطالبات حتت الت�سوية

14.557

31.259

23.283

69.099

-

-

1.170

1.170

63

63

دخل عموالت غري مكت�سبة
احتياطي عجز الأق�ساط
مطلوبات غري موزعة والفائ�ض

-

-

�إجمايل مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني

41.184
164.188

 -22ارتباطات رأسمالية
كما يف  31دي�سمرب  ،2011كان لدى ال�شركة ارتباطات ر�أ�سمالية مببلغ  0.15مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب  0.15 :2010مليون ريال �سعودي).

 -23اإللتزامات الطارئـة
�أ�صدر �أحد البنوك الذي تتعامل معه ال�شركة �ضمانات جلهات غري حكومية مببلغ  0.40مليون ريال �سعودي فيما يتعلق بت�أمني على مركبات ( 31دي�سمرب  :2010مبلغ 0.49
مليون ريال �سعودي).

 -24الهيئة الشرعية
تخ�ضع �أن�شطة ال�شركة التجارية لإ�شراف هيئة �شرعية معينة من قبل جمل�س الإدارة .تقوم الهيئة ال�شرعية بدور �إ�شرايف لتحديد ما �إذا كانت عمليات ال�شركة تتم وفق ًا للقواعد
واملبادئ ال�شرعية �أم ال.
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011

 -25إدارة المخاطر
فيما يلي ملخ�ص باملخاطر التي تواجهها ال�شركة والطريقة التي يتم بها تقليل تلك املخاطر بوا�سطة الإدارة:
مخاطر التأمين

ان املخاطر الناجتة عن عقد الت�أمني متثل خماطر وقوع حادث ما م�ؤمن عليه مع عدم الت�أكد من حجم وزمن املطالبة الناجتة عن ذلك احلادث .تتمثل املخاطر الرئي�سية التي
تواجهها ال�شركة مبوجب هذه العقود يف املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة التي تزيد عن القيمة الدفرتية ملطلوبات الت�أمني .ويت�أثر ذلك بتكرار وحجم املطالبات واملزايا الفعلية
املدفوعة اكرث من تلك املقدرة �أ�ص ًال والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة الأجل.
تتح�سن تغريات املخاطر وذلك بتوزيع خماطر اخل�سائر على حمفظة كربى من عقود الت�أمني حيث �أن املحافظ الأكرث تنوع ًا �ستكون اقل ت�أثر ًا بالتغيري يف �أي جزء من املحفظة
وبالنتائج غري املتوقعة .كذلك تتح�سن تغريات املخاطر عن طريق الأختيار والتطبيق احلذر لإ�سرتاتيجية الت�أمني والتعليمات املتعلقة بها وب�إ�ستخدام ترتيبات �إعادة الت�أمني.
يتم �إ�سناد جزء كبري من عمليات �إعادة الت�أمني على �أ�سا�س ن�سبي مع االحتفاظ بن�سب تختلف ب�إختالف فئات الت�أمني .تقدر املبالغ القابلة للإ�سرتداد من معيدي الت�أمني بنف�س
الطريقة التي يتم بها تقدير الإفرتا�ضات امل�ستخدمة يف التحقق من مزايا عقود الت�أمني املعنية ،وتعر�ض يف قائمة املركز املايل كموجودات عمليات ت�أمني.
بالرغم من وجود ترتيبات �إعادة ت�أمني لدى ال�شركة  ،ف�إنها غري معفاة من �إلتزاماتها املبا�شرة جتاه حملة العقود ،وبالتايل ف�إنها تتعر�ض ملخاطر الإئتمان ب�ش�أن عمليات �إعادة
الت�أمني امل�سندة وذلك بقدر عدم متكن �أي من معيدي الت�أمني من الوفاء ب�إلتزاماته مبوجب ترتيبات �إعادة الت�أمني.
التركز الجغرافي للخطر

�أن تعر�ض ال�شركة للمخاطر الناجتة عن عقود الت�أمني مرتكزة يف اململكة العربية ال�سعودية.
الحساسية

�إن �أثر التغريات املحتملة املعقولة يف ن�سبة اخل�سارة على �صايف النتائج� ،صايف املطلوبات وحقوق امللكية لل�شركة ال يتوقع �أن يكون جوهري ًا.
مخاطر إعادة التأمين

على غرار �شركات الت�أمني الأخرى ولتقليل املخاطر املالية التي قد تن�ش�أ عن مطالبات الت�أمني الكبرية ،تقوم ال�شركة خالل دورة �أعمالها العادية ب�إبرام اتفاقيات مع �أطراف
�أخرى لأغرا�ض �إعادة الت�أمني.
ولتقليل تعر�ضها خل�سائر كبرية نتيجة �إفال�س �شركات �إعادة الت�أمني ،تقوم ال�شركة بتقييم الو�ضع املايل ملعيدي الت�أمني ومتابعة تركز خماطر الإئتمان التي قد تن�ش�أ يف مناطق
جغرافية مت�شابهه والن�شاطات �أو الظروف االقت�صادية ملعيدي الت�أمني.
يتم �إختيار معيدي الت�أمني وفق املعايري والتعليمات املحددة من قبل �إدارة ال�شركة وتتلخ�ص هذه املعايري يف الآتي:
�أ ) احلد الأدنى لت�صنيف الإئتمان املقبول واملحدد من قبل وكاالت الت�صنيف العاملية املعرتف بها مثل (“�ستاندرد �آند بورز”) يجب �أن ال يقل عن (ب ب ب).
ب) �سمعة �شركات �إعادة الت�أمني.
ج) عالقة العمل احلالية وال�سابقة مع معيدي الت�أمني.
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011

 -25إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر إعادة التأمين (تتمة)

وي�ستثنى من هذه القاعدة ال�شركات املحلية التي ال حتمل مثل هذا الت�صنيف الإئتماين  ،والتي تقت�صر على ال�شركات امل�سجلة واملعتمدة من قبل اجلهات املعنية امل�سئولة عن
الت�أمني� .إ�ضافة �إلى ذلك  ،تقوم ال�شركة ب�إجراء مراجعة تف�صيلية للقوة املالية واخلربات الإدارية والفنية والأداء التاريخي ،حيثما ينطبق ذلك ،ومطابقة ذلك مع قائمة
املتطلبات املحددة �سلفا من قبل �إدارة ال�شركة قبل املوافقة على تبادل عمليات �إعادة الت�أمني.
�إن �إتفاقيات �إعادة الت�أمني امل�سندة ال تعفى ال�شركة من �إلتزاماتها جتاه امل�ؤمن لهم ،وبالتايل تبقى ال�شركة م�سئولة عن جزء من املطالبات حتت الت�سوية املعاد الت�أمني عنها
بالقدر الذي مل يوف به معيدي الت�أمني ب�إلتزاماتهم مبوجب �إتفاقيات �إعادة الت�أمني.
مل تزد ن�سبة �أي من معيدي الت�أمني عن  %33من املبالغ املتوقع �إ�سرتدادها كما يف  31دي�سمرب .)%12 :2009( 2010
المخاطر المتعلقة بالنظام

تهتم اجلهات الرقابية بالدرجة الأ�سا�سية بحماية حقوق حملة البوال�ص ومراقبتها لتت�أكد من �أن ال�شركة تدير الأمور ب�صورة مر�ضية مبا يحقق م�صاحلهم .ويف نف�س الوقت تهتم
اجلهات الرقابية �أي�ضا بالت�أكد من �أحتفاظ ال�شركة مبركز مالئة كايف ملقابلة املطلوبات غري املتوقعة.
�إن عمليات ال�شركة تخ�ضع للمتطلبات النظامية يف املناطق التي تعمل فيها ال�شركة .ومثل هذه الأنظمة ال تتطلب فقط املوافقة على �أن�شطة ال�شركة ومراقبتها بل �أنها تفر�ض عليها
بع�ض القيود النظامية (مثل كفاية ر�أ�س املال) لتقليل �إع�سار �شركات الت�أمني وتوقفها عن �سداد املطلوبات غري املتوقعة حال ن�شوء هذه املطلوبات.
مخاطر إدارة رأس المال

مت حتديد متطلبات ر�أ�س املال بوا�سطة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .هذه املتطلبات حتدد هام�ش املالءة املطلوب احلفاظ عليه .قامت ال�شركة بو�ضع �أهدافها للحفاظ على
ن�سبة كفاية عالية لر�أ�سمالها من �أجل دعم �أهدافها وتعظيم حقوق امل�ساهمني.
تدير ال�شركة متطلبات ر�أ�سمالها عن طريق تقييم الفروق بني م�ستويات ر�أ�س املال املعلنة واملطلوبة على �أ�سا�س منتظم .التعديالت على م�ستويات ر�أ�س املال احلالية تتم يف �ضوء
التغريات يف ظروف ال�سوق وخ�صائ�ص خماطر �أن�شطة ال�شركة .للحفاظ �أو تعديل هيكل ر�أ�س املال ف�إن ال�شركة تقوم بتعديل توزيعات الأرباح املدفوعة للم�ساهمني �أو �إ�صدار
ح�ص�ص جديدة عند احلاجة يف امل�ستقبل.
فيما يلي احلد الأدنى القانوين لر�أ�س املال:

احلد الأدنى القانوين لر�أ�س املال

2011

2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

100.000

100.000

يف  31دي�سمرب  2011كان ر�أ�س مال ال�شركة �أقل من ر�أ�س املال القانوين املطلوب .وقد مت �إبالغ امل�ؤ�س�سة بالأمر.
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011

 -25إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر العمالت

تنتج خماطر العمالت من التغريات يف قيمة اداة مالية ما نتيجة للتغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية.
تعتقد �إدارة ال�شركة بوجود خماطر قليلة لوقوع خ�سائر جوهرية نتيجة للتقلبات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية ،حيث �أن عمليات الت�أمني و�أن�شطة امل�ساهمني تتم ب�شكل رئي�سي
بالريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي واملثبت �سعره جتاه الريال ال�سعودي.
مخاطر أسعار العموالت

تنتج خماطر �أ�سعار العمالت من احتمالية التغري يف ا�سعار العمالت و التي ت�ؤثر تبعا على الربحية امل�ستقبلية �أو القيمة العادلة لهذه الأدوات املالية �.إن �إ�ستثمارات ال�شركة
املحتفظ بها حتى الإ�ستحقاق معر�ضة ملثل هذه الأخطار.
�إن ال�شركة عر�ضة ملخاطر القيمة العادلة لأ�سعار العمولة على ودائع املرابحة و ال�سندات و امل�صنفة كودائع لأجل و �إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى الإ�ستحقاق ،على التوايل يف
قائمة املركز املايل.ان الإ�ستثمارات �سالفة الذكر يتم قيا�سها على �أ�سا�س التكلفة يف قائمة املركز املايل و لذا،ال يوجد �أي ت�أثري لها على قائمة الدخل �أو قائمة حقوق امل�ساهمني.
وفق ًا لأنظمة الت�أمني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية ،ف�إن حتتفظ ال�شركة بوديعة مقيدة على �أن ال حت�صل على �أي عموالت منها .حتد ال�شركة من خماطر �أ�سعار
العموالت على الأدوات املالية الأخرى وذلك مبراقبة التغري يف �أ�سعار العموالت للعمالت امل�سجلة بها النقدية و�شبه النقدية والإ�ستثمارات.
و فيما يلي الإ�ستحقاق لبع�ض ال�سندات املعر�ضة خماطر لأ�سعار العموالت لعمليات الت�أمني يف  31دي�سمرب 2011
عمليات التأمين
2011
�ألف ريال �سعودي
�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق

�أقل من � 3شهور

من �1إلى � 5سنوات

بدون �إ�ستحقاق حمدد

الإجمايل

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

2010
�ألف ريال �سعودي
�إ�ستثمارات حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق

�أقل من � 3شهور

من �1إلى � 5سنوات

بدون �إ�ستحقاق حمدد

الإجمايل

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011

 -25إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر أسعار العموالت (تتمه)

مت حتديد اال�ستحقاق على الودائع على �أ�سا�س الفرتة املتبقية من تاريخ القوائم املالية �إلى تاريخ اال�ستحقاق التعاقدي.
فيما يلي معدل الفائدة الفعال على العموالت للأدوات املالية:
2010

2011
عمليات الت�أمني
املوجودات املالية بريال ال�سعودي

%2.80

%2.07

اجلدول التايل يبني مدى ح�سا�سية قائمة عمليات الت�أمني من �أي تغري حمتمل يف معدل الفائدة مع بقاء جميع املتغريات االخرى ثابتة:
2011

2010

عمليات الت�أمني

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الريال ال�سعودي

الت�أثري على االرباح

الت�أثري على االرباح

الزيادة يف معدل الفائدة ب 100نقطة ا�سا�س
االنخفا�ض يف معدل الفائدة ب  100نقطة �أ�سا�س

100

100

()100

()100

و فيما يلي الإ�ستحقاق لبع�ض ال�سندات املعر�ضة خماطر لأ�سعار العموالت لعمليات الت�أمني يف  31دي�سمرب  2011و 2010
2011
�ألف ريال �سعودي
�إ�ستثمارات

�أقل من � 3شهور

من �1إلى � 5سنوات

بدون �إ�ستحقاق حمدد

الإجمايل

-

4.980

-

4.980

-

4.980

-

4.980

2010
�ألف ريال �سعودي
�إ�ستثمارات

�أقل من � 3شهور

من �1إلى � 5سنوات

بدون �إ�ستحقاق حمدد

الإجمايل

-

4.980

-

4.980

-

4.980

-

4.980

مت حتديد اال�ستحقاق على الودائع على �أ�سا�س الفرتة املتبقية من تاريخ القوائم املالية �إلى تاريخ اال�ستحقاق التعاقدي.
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011

 -25إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر أسعار العموالت (تتمه)

فيما يلي معدل الفائدة الفعال على العموالت للأدوات املالية:
2011

2010

عمليات امل�ساهمني
املوجودات املالية بريال ال�سعودي

%1.63

%2.56

اجلدول التايل يبني مدى ح�سا�سية قائمة عمليات الت�أمني من �أي تغري حمتمل يف معدل الفائدة مع بقاء جميع املتغريات االخرى ثابتة:
2011

2010

عمليات الت�أمني

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

الريال ال�سعودي

الت�أثري على االرباح

الت�أثري على االرباح

الزيادة يف معدل الفائدة ب 100نقطة ا�سا�س
االنخفا�ض يف معدل الفائدة ب  100نقطة �أ�سا�س

50

50

()50

()50

المخاطر المالية

الأدوات املالية الرئي�سية لل�شركة هي امل�ستحقات النا�شئة عن وثائق الت�أمني ،امل�ستحق من �أطراف ذات عالقة ،الإحتياطي النظامي ،النقد وما يف حكمه ،املطالبات حتت الت�سوية
وبع�ض املوجودات واملطلوبات الأخرى.
مخاطر السوق

تتمثل خماطر ال�سوق يف املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتقلبات يف �أ�سعار ال�سوق �سواء كانت هذه التغريات ناجتة عن عوامل خا�صة بهذه الورقة املالية
�أو باجلهة امل�صدرة لها �أو ب�أية عوامل �أخرى م�ؤثرة يف كافة الأوراق املالية املتداولة بال�سوق.
تتعر�ض ال�شركة ملخاطر ال�سوق بالن�سبة لإ�ستثماراتها .حتد ال�شركة من خماطر ال�سوق من خالل الإحتفاظ مبحفظة متنوعة من الأوراق املالية واملراقبة امل�ستمرة للتطورات
يف �سوق الأ�سهم وال�سندات .كما تقوم ال�شركة مبراقبة العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر يف التغريات يف �سوق الأ�سهم وال�سندات مبا يف ذلك القيام بتحليل الأداء الت�شغيلي واملايل
لل�شركات امل�ستثمر فيها.
�إن التغري بن�سبة  %5يف �صايف قيمة �أ�صول ال�صناديق �سوف ي�ؤثر على عمليات امل�ساهمني بقيمة � 944ألف ريال �سعودي (� 946ألف ريال �سعودي )2010:و على عمليات الت�أمني
بقيمة � 341ألف ريال �سعودي (� 410ألف ريال �سعودي .)2010:
�إن التغري بن�سبة  %5يف �صايف قيمة �أ�صول ال�صناديق م�صنفة ك�إ�ستثمارات متاحه للبيع �سوف ي�ؤثر على قائمة حقوق امل�ساهمني بقيمة � 923ألف ريال �سعودي (� 910ألف ريال
�سعودي ..)2010:
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011

 -25إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر اإلئتمان

تتمثل خماطر الإئتمان يف عدم مقدرة طرف ما على الوفاء ب�إلتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية.
�إن جميع �أن�شطة عقود الت�أمني اخلا�صة بال�شركة داخل اململكة العربية ال�سعودية.
بالن�سبة لكافة فئات املوجودات املالية املقتناة من قبل ال�شركة ،عدا تلك املتعلقة ب�إتفاقيات �إعادة الت�أمني املبينة يف خماطر �إعادة الت�أمني �أعاله ،ف�أن خماطر الإئتمان الق�صوى
لل�شركة متثل القيمة الدفرتية املف�صح عنها يف القوائم املالية بتاريخ قائمة املركز املايل.
تقوم ال�شركة باحلد من خماطر الإئتمان املتعلقة بالعمالء وذلك بو�ضع حدود للإئتمان لكل عميل ،ومراقبة الذمم املدينة القائمة .وت�سعى ال�شركة للحد من خماطر االئتمان
فيما يتعلق بالأطراف الأخرى من خالل الإحتفاظ بودائع لدى البنوك ذات �سمعة جيدة.
يتم و�ضع �إعادة الت�أمني مع �أطراف تتمتع بت�صنيف ائتماين جيد وييتم منع تركز اخلطر ب�إتباع ال�سيا�سات و احلدود املقرتحة جلميع االطراف من اع�ضاء جمل�س االدارة �.إن
هذه احلدود تخ�ضع للفح�ص ب�شكل اعتيادي.يف كل تاريخ للتقارير،تقوم الإدارة بتقييم مدى الكفاءة الإئتمانية ل�شركات �إعادة الت�أمني وعلى �أ�سا�سها يتم حتديث ا�سرتاتيجيات
التعامل مع هذه ال�شركات و الت�أكد من البدل املنا�سب للخف�ض.
اجلدول �أدناه يبني �أق�صى خطر للإئتمان على عنا�صر قائمة املركز املايل :
2011

2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

النقد وما يف حكمه

43.560

37.689

ودائع لأجل

23.993

10.000

�صايف الأق�ساط املدينة

39.650

37.297

�إ�ستثمارات حمتفظ بها للإ�ستحقاق

13.697

10.000

ذمم مدينة ملعيدي الت�أمني

7.457

3.682

ذمم مدينة �أخرى (�إي�ضاح )9

2.320

1.889

130.677

100.557

2011

2010

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

النقد وما يف حكمه

29.373

42.535

ودائع لأجل

10.000

-

�إ�ستثمارات متاحه للبيع

20.385

20.132

�إ�ستثمارات حمتفظ بها للإ�ستحقاق

8.722

4.980

م�ستحق من عمليات الت�أمني

6.818

4.326

ذمم مدينة �أخرى (�إي�ضاح )9

79

45

75.377

72.018

عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011

 -25إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر السيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف ال�صعوبات التي تواجهها ال�شركة يف توفري الأموال الالزمة للوفاء بالتعهدات املتعلقة ب�إلتزاماتها املالية.
يتم مراقبة متطلبات ال�سيولة يومي ًا ،وتقوم الإدارة بالت�أكد من توفر ال�سيولة الكافية للوفاء ب�إلتزاماتها حال ن�شوئها.
جميع املوجودات واملطلوبات املالية يتوقع لها �أن تتحقق وت�سدد ،على التوايل خالل � 12شهر ًا من تاريخ التقرير ،فيما عدا الوديعة النظامية ،والتي لي�س لها حمددات (�أنظر
�إي�ضاح  ،)9واملوجودات املحتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق ،واملتوقع �أن يحتفظ بها حتى تاريخ �إ�ستحقاقها كما ذكر يف الإي�ضاح ( 6ب) .جميع املطلوبات املالية لي�ست مرتبطة
بفوائد.

 -26القيم العادلة لالدوات المالية
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها مبادلة �أ�صل �أو �سداد �إلتزام يف معاملة تتم بني �أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادلة.
تتكون املوجودات املالية لل�شركة من النقد وما يف حكمه ،اال�ستثمارات ،ذمم �أق�ساط ت�أمني املدينة ،وذمم مدينة ملعيدي الت�أمني ومبالغ م�ستحقة من جهة ذات عالقة و املبالغ
املدفوعة مقدما و الذمم املدينة الأخرى بينما تتكون املطلوبات املالية من مطالبات حتت الت�سوية و تعوي�ضات حملة الوثائق و ذمم دائنة ملعيدي التامني مبالغ م�ستحقة الدفع
ومطلوبات �أخرى ومبالغ م�ستحقة جلهات ذات عالقة.
التختلف القيم العادلة للأدوات املالية ب�شكل مادي عن قيمتها الدفرتية.
حتديد القيمة العادلة والت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة
ت�ستخدم ال�شركة الت�سل�سل الهرمي التايل عند حتديد والإف�صاح عن القيمة العادلة للأدوات املالية:
امل�ستوى الأول :الأ�سعار املعلنة يف الأ�سواق الن�شطة لنف�س الأداة املالية (بدون تعديل �أو دعم).
امل�ستوى الثاين :الأ�سعار املعلنة يف الأ�سواق الن�شطة للموجودات واملطلوبات املالية امل�شابهة �أو طرق ت�سعري �أخرى والتي تكون فيها جميع املعطيات اجلوهرية مبنية على معلومات
ملحوظة من ال�سوق.
امل�ستوى الثالث :طرق الت�سعري التي ال تكون فيها جميع املعطيات اجلوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من ال�سوق.
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إيضاحات حول القوائم الماليـة (تتمة)
في  31ديسمبر 2011

 -26القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة)
اجلدول �أدناه ميثل الأدوات املالية بقيمتها العدلة يف  31دي�سمرب  2011و : 2010
2011

امل�ستوى االول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

االجمايل

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل
 -حملة الوثائق

3.077

-

-

3.077

 -امل�ساهمني

3.269

-

-

3.269

-

�إ�ستثمارات متاحه للبيع
 -امل�ساهمني

18.462

-

1.923

20.385

الإجمايل

24.808

-

1.923

26.731

 -26القيم العادلة لالدوات المالية (تتمه)
2010

امل�ستوى االول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

االجمايل

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�ألف ريال �سعودي

�إ�ستثمارات يتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل
 -حملة الوثائق

8.097

-

-

8.097

 -امل�ساهمني

3.257

-

-

3.257

�إ�ستثمارات متاحه للبيع
 -امل�ساهمني

18.209

-

1.923

20.132

الإجمايل

29.563

-

1.923

31.486

 -27أرقام مقارنة
مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام املقارنة للفرتة ال�سابقة مبا يتم�شى مع تبويب الفرتة احلالية.

 -28اعتماد القوائم المالية
اعتمدت هذه القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  26ربيع الأول 1433هـ املوافق  18فرباير 2012م.
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