ﻧﺸﺮة إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻌﺎو
ïjQÉJ (60/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸGh (Ω2006/10/09 ≥aGƒŸG) `g1427/09/16 ïjQÉJh (233) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T
.(Ω2007/07/05 ≥aGƒŸG) `g1428/06/19 ïjQÉJh 2051034982 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω2006/10/11 ≥aGƒŸG) `g1427/09/18
.‹É◊G ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %100 πã“ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ìôW ∫ÓN øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 200 ≠∏ÑJ á«dÉªLEG á«ª°SEG áª«≤H º¡°S ¿ƒ«∏e 20 ìôW
Ωƒj ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2015/05/17 ≥aGƒŸG) ` `g1436/07/28 ó``MC’G Ωƒj CGóÑJ :á«fÉãdG á∏MôŸG (Ü)
á∏ªM ™«ª÷ É¡dÓN íª°ùjh ,(zá«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe{) ,(Ω2015/05/19 ≥aGƒŸG) `g1436/08/01 AÉKÓãdG
,∫hGóàdG IÎa ∫ÓN ájƒdhC’G ¥ƒ≤M AGô°ûH GƒeÉb ø‡ hCG øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG øe GƒfÉc AGƒ°S ájƒdhC’G ¥ƒ≤M
.ÜÉààc’ÉH º¡≤M á°SQÉªÃ (z≥ëà°ùŸG ¢üî°ûdG{ `H øjOôØæeh zÚ≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TC’G{ `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh)
.á∏MôŸG √òg ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ øµÁ ’h
äÉ¡÷G {) áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa …CG iód á«fÉãdGh ≈dhC’G Úà∏MôŸG Óc ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J ºàj
É¡«a ÜÉààc’G ºàj ⁄ º¡°SCG ≈≤ÑJ ∫ÉM ‘h .√òg IQGó°UE’G Iô°ûf øe (∑) áëØ°üdG ‘ áë°VƒŸG (záª∏à°ùŸG
»°ù°SDƒŸG ™HÉ£dG …hP øjôªãà°ùŸG øe OóY ≈∏Y ìô£J ±ƒ°ùa á«fÉãdGh ≈dhC’G Úà∏MôŸG ‘ (zá«≤ÑàŸG º¡°SC’G{)
º¡°SCÓd AGô°T ¢VhôY Ëó≤àH ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ∂∏J Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y (zájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG{ `H º¡«dEG QÉ°ûjh)
≥aGƒŸG) ``g1436/08/06 óMC’G Ωƒj Ék MÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG øe AGóàHG ¢Vhô©dG √òg ∫ÉÑ≤à°SG ºà«°Sh á«≤ÑàŸG
≥aGƒŸG) ` ` g1436/08/07 ÚæKC’G ïjQÉàH ‹ÉàdG Ωƒ«dG øe Ék MÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG ≈àMh (Ω2015/05/24
äÉ°ù°SDƒª∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .(z»≤ÑàŸG ìô£dG{) `H ìô£dG Gòg ≈dEG QÉ°ûjh .(Ω2015/05/25
º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºàj ¿CG ≈∏Y (ìô£dG ô©°S øY π≤j ’CG •ô°T) πbC’Éa πbC’G ºK ≈∏YC’G ¢Vô©dG äGP ájQÉªãà°S’G
É¡àaÉ°VEG ºà«°ùa ,º¡°SC’G Qƒ°ùµd áÑ°ùædÉH ÉeCG .¢Vô©dG ¢ùØf Ωó≤J »àdG ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y Ö°SÉæàdÉH
»bÉH ´RƒJh .ácô°û∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ìôW ô©°S ‹ÉªLEG ójó°ùJ ºàj ±ƒ°Sh .πãŸÉH É¡à∏eÉ©eh á«≤ÑàŸG º¡°SCÓd
¢ù«ªÿG √É°übCG óYƒe ‘ ¬≤ëà°ùj Ée Ö°ùM mπc É¡«≤ëà°ùe ≈∏Y º¡°SC’G Qƒ°ùch á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ™«H äÓ°üëàe
.(Ω2015/06/04 ≥aGƒŸG) `g1436/08/17
á«£¨àdG ó¡©àŸ º¡°SC’G √òg ¢ü«°üîJ ºàj ±ƒ°ùa ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG πÑb øe √GÎ°ûe ÒZ º¡°SCG OƒLh ∫ÉM ‘h
Ëó≤Jh ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh ΩÉµMCGh •hô°T{ 18 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ) ÜÉààc’G ô©°ùH É¡FGô°ûH Ωƒ≤j ±ƒ°S …òdG
∫ÉjQ (400^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ íÑ°üj ±ƒ°S ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh .(z¢Vhô©dG
äÓ°üëàe ‘É°U ΩGóîà°SG ºà«°Sh .º¡°S (40^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©HQCG ácô°ûdG º¡°SCG OóY ≠∏Ñ«°Sh …Oƒ©°S
ºàj ±ƒ°Sh .(zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{ 9 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ ) á«dÉŸG IAÓŸG äÉÑ∏£àÃ AÉØjEÓd ÜÉààc’G
(Ω2015/05/27 ≥aGƒŸG) `g1436/08/09 AÉ©HQC’G √É°übCG óYƒe ‘ á«FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G
(z¢Vhô©dG Ëó≤Jh ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh ΩÉµMCGh •hô°T{ 18 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ) (z¢ü«°üîàdG ïjQÉJ{)
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 ÉeÉ“ ájhÉ°ùeh πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe
ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M º¡°S (20) øjô°ûY øY π≤j ’ Ée ∂∏Á (zºgÉ°ùŸG{) ºgÉ°ùe πµd
ïjQÉJ øe IÎØdG øY ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG Iójó÷G º¡°SC’G ≥ëà°ùà°Sh .É¡«a âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG á«©ª÷G{)
2 ºbQ º°ù≤dGh zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ 8 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ) äóLh ¿EG É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG øYh ÉgQGó°UEG
.(zIôWÉîŸG πeGƒY{
‘ (Ω2007/07/17 ≥aGƒŸG) `g1428/07/02 ïjQÉàH Ék ª¡°S (20^000^000) ¿ƒ«∏e øjô°ûY ácô°ûdG âLQOCG
%40 ìôW ”h ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ øe %60 `H ¿ƒ°ù°SDƒŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG ÖààcG å«M ,(z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG
.Qƒ¡ª÷G πÑb øe ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ øe
á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d ácô°ûdG âeó≤J óbh .∫hGóJ ‘ ácô°û∏d áªFÉ≤dG º¡°SC’G ∫hGóJ É«dÉM ºàj
óbh .√òg QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â“h ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G êGQOEG ∫ƒÑbh π«é°ùàd Ö∏£H ájOƒ©°ùdG
™bƒàŸG øeh .ìô£dG á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh áaÉc äÉÑ∏£àŸÉH AÉaƒdG ”
Iójó÷G º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG
»æWGƒŸh É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùj ±ƒ°Sh .(zÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ{ º°ùb ™LGQ)
äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°û∏dh è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO
ó©H Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH (ádOÉÑe äÉ«bÉØJG ∫ÓN øe) áµ∏ªŸG êQÉN ÖfÉLC’G øjôªãà°ùª∏dh á«é«∏ÿG
πeGƒYzh zº¡e QÉ©°TEG{ »ª°ùb á°SGQOh πeÉµdÉH √òg QGó°UE’G Iô°ûf IAGôb »¨Ñæj .¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJ ájGóHh É¡LGQOEG
áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb …CG PÉîJG πÑb Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe ájÉæ©H É¡«a øjOQGƒdG zIôWÉîŸG
.Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ ÜÉààcÓd

(Ω2015/05/05 ≥aGƒŸG) `g1436/07/16 AÉKÓãdG Ωƒj øe :≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe
(Ω2015/05/14 ≥aGƒŸG) `g1436/07/25 ¢ù«ªÿG Ωƒj ≈dEG
(Ω2015/05/17 ≥aGƒŸG) `g1436/07/28 óMC’G Ωƒj øe :á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe
(Ω2015/05/19 ≥aGƒŸG) `g1436/08/01 AÉKÓãdG Ωƒj ≈dEG
ácô°T »g ( zA’h{ hCG zácô°ûdG{ `H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) (zA’h{) ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d IóëàŸG ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG
QGôbh (Ω2006/10/11 ≥aGƒŸG) `g1427/09/18 ïjQÉJ (60/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ áeÉY áªgÉ°ùe
áµ∏ªŸG- ÈÿG áæjóe ‘ á∏é°ùe ,(Ω2006/10/09 ≥aGƒŸG) `g1427/09/16 ïjQÉJh 233 ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏›
,(Ω2007/07/04 ≥aGƒŸG) ` ` g1428/06/19 ïjQÉJh 2051034982 ºbQ …QÉ``Œ πé°ùH ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
¿ƒ«∏e øjô°ûY ≈``dEG º°ù≤e ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ (200^000^000) ¿ƒ«∏e »àFÉe ‹É◊G ácô°ûdG ∫Ée ¢``SCGQ ≠∏Ñjh
≈dEG QÉ°ûjh) óMGƒdG º¡°ù∏d (10) ä’ÉjQ Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H (zº¡°SC’G{) Ék jOÉY Ék ª¡°S (20^000^000)
.πeÉµdÉH áYƒaóe É¡©«ªLh (zá«dÉM º¡°SCG{ É¡©«ªL ≈dEGh z‹ÉM º¡°S{ `H É¡æe πc
IOÉjõH (Ω2014/04/30 ≥aGƒŸG) `g1435/07/01 ïjQÉàH ó≤©æŸG ¬YÉªàLG ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
(400^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (200^000^000) ¿ƒ«∏e »àFÉe øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ
≥aGƒŸG) ``g1436/04/02 ïjQÉàH ¬fCG Éªc .áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh …Oƒ©°S ∫ÉjQ
Ú©HQCG ≠∏ÑÃ QGó``°`UE’G IhÓ``Y áª«b ójóëàH »°Uƒj Gk QGô``b ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› Qó``°`UCG (Ω2015/01/22
¿ƒ«∏e ¿ƒ©HQCGh ¿ÉàFÉe ≠∏Ñe ácô°û∏d ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG áª«b ¿ƒµàd …Oƒ©°S ∫ÉjQ (40^000^000) ¿ƒ«∏e
` `g1436/07/08 ÚæKC’G ïjQÉàH ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh óbh .…Oƒ©°S ∫ÉjQ (240^000^000)
.ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y (Ω2015/04/27 ≥aGƒŸG)
…OÉY ójóL º¡°S (20^000^000) ¿ƒ«∏e øjô°ûY ìôW ‘ (zÜÉààc’G{) ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G πãªàj
óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (12) ô°ûY ÉæKG ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH (zIójó÷G º¡°SC’G{ hCG zájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG{)
»àFÉe øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõd ∂dPh ,ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H (zìô£dG ô©°S{)
πã“ IOÉjõH …CG ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ (400^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (200^000^000) ¿ƒ«∏e
.‹É◊G ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %100
IOôØæeh zájƒdhCG ¥ƒ≤M{ `H á©ªà› É¡«dEG QÉ°ûjh) ∫hGóà∏d á∏HÉb á«dÉe ¥GQhCÉc ájƒdhC’G ¥ƒ≤M QGó°UEG ºàj ±ƒ°S
áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡æH Éªc ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πé°ùH øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d (zájƒdhCG ≥M{ `H
º¡«dEG QÉ°ûjh) (zá«≤MC’G ïjQÉJ{) (Ω2015/04/27 ≥aGƒŸG) `g1436/07/08 ÚæKC’G Ωƒj ïjQÉàH ájOÉ©dG ÒZ
ÚªgÉ°ùŸG ßaÉfi ‘ ¥ƒ≤◊G ∂∏J ´OƒJ ¿CG ≈∏Y (zó«≤ŸG ºgÉ°ùŸG{ `H øjOôØæeh zøjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG{ `H Ú©ªà›
¬∏eÉ◊ ≥M πc »£©jh ,ácô°ûdG º¡°SCG øe º¡°S πµd óMGh ≥M Oó©H á«≤MC’G ïjQÉJ øe Úeƒj ∫ÓN øjó«≤ŸG
…G »LG …G ácô°T »g ácô°ûdG ‘ ÒÑµdG ºgÉ°ùŸGh .ìô£dG ô©°ùH ∂dPh ,ójóL óMGh º¡°S ÜÉààc’G á«≤MCG
.ácô°ûdG º¡°SCG øe %10^5 ∂∏“h á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸÉH á∏é°ùŸG ÚeCÉàdG ÜÉààc’
¥ƒ°ùdG ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh
,(Ω2015/05/05 ≥aGƒŸG) `g1436/07/16 AÉKÓãdG Ωƒj øe IÎØdG ∫ÓN (z¥ƒ°ùdG{ hCG z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG
.(z∫hGóàdG IÎa{) (Ω2015/05/14 ≥aGƒŸG) `g1436/07/25 ¢ù«ªÿG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh
:Éªg Úà∏Môe ≈∏Y Iójó÷G º¡°SC’ÉH ÜÉààc’G ºà«°S
Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2015/05/05 ≥aGƒŸG) `g1436/07/16 AÉKÓãdG Ωƒj CGóÑJ :≈dhC’G á∏MôŸG (CG)
ÚªgÉ°ùª∏d É¡dÓN ìÉàjh ,(z≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe{) ,(Ω2015/05/14 ≥aGƒŸG) `g1436/07/25 ¢ù«ªÿG
»àdG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY OhóM ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ‘ (Ék «FõL hCG Ék «∏c) ÜÉààc’ÉH º¡≤M á°SQÉ‡ §≤a øjó«≤ŸG
Iójó÷G º¡°SC’G øe Oó©H ÜÉààc’G ≈∏Y §≤a á≤aGƒŸG ºàJ ±ƒ°Sh á«©ª÷G OÉ≤©fG ó©H º¡¶aÉfi ‘ É¡YGójEG ”
ÜÉààc’G á∏Môe øeGõàJh .∫hGóàdG IÎa ájÉ¡f óæY á¶ØëŸG ‘ IOƒLƒŸG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY ÖLƒÃ á≤ëà°ùŸG
OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d øµÁ »àdGh ,ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ IÎa ™e ≈dhC’G
.ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ É¡dÓN

اﳌﺴﺘﺸﺎر اﳌﺎ وﻣﺪﻳﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب وﻣﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

اﳉﻬﺎت اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ

≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dG{`H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeób äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–{
ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (`g) áëØ°U
…CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J
.zÉ¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùŸG
(Ω2015/04/27 ≥aGƒŸG) `g1436/07/08 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

إشعـــار هــــام
حتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات تف�صيلية عن ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين وعن الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب .وعند التقدم بطلب االكتتاب
يف الأ�سهم اجلديدة� ،سوف تتم معاملة املكتتبني على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند �إلى املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها من ال�شركة
ومدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة� ،أو بزيارة املوقع الإلكرتوين لهيئة ال�سوق املالية (� ،)www.cma.org.saأو املوقع الإلكرتوين ل�شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية
(.)www.aljaziracapital.com.sa
وقد قامت ال�شركة بتعيني �شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية (“اجلزيرة كابيتال”) م�ست�شار ًا مالي ًا ومدير ًا لالكتتاب ومتعهد ًا لتغطية االكتتاب فيما يتعلق بالأ�سهم اجلديدة
املطروحة لالكتتاب امل�شار �إليها يف هذه الن�شرة.
حتوي ن�شرة الإ�صدارة هذه على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية (“الهيئة”) .ويتحمل �أع�ضاء جمل�س الإدارة
الذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة (هـ) جمتمعني ومنفردين كامل امل�س�ؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه ،وي�ؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم ،بعد �إجراء
جميع الدرا�سات املمكنة و�إلى احلد املعقول� ،أنه ال توجد �أية وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف الن�شرة �إلى جعل �أية �إفادة واردة فيها م�ضللة .وال تتحمل الهيئة وال�سوق
املالية ال�سعودية �أي م�س�ؤولية عن حمتويات هذه الن�شرة ،وال تعطيان �أي ت�أكيدات تتعلق بدقتها �أو اكتمالها ،وتخليان نف�سيهما �صراح ًة من �أي م�س�ؤولية مهما كانت عن �أي خ�سارة
تنتج عما ورد يف هذه الن�شرة �أو عن االعتماد على �أي جزء منها.
وعلى الرغم من �أن ال�شركة قد قامت بكافة التحريات املعقولة للت�أكد من �صحة املعلومات التي مت ت�ضمينها يف هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها� ،إال �أن جزء ًا كبري ًا من املعلومات
املتعلقة بال�سوق والقطاع مقتب�سة من م�صادر خارجية ،ومع �أنه ال يوجـد لدى ال�شركـة وال �أي من مدراءها �أو امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أو امل�ست�شار املايل �أو م�ست�شاري ال�شركة الذين
تظـهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة (ح) من هذه الن�شرة (ي�شار �إليهم بـ “امل�ست�شارون”) �أي �سبب لالعتقاد ب�أن �أية معلومات واردة عن ال�سوق والقطاعات حتتوى على معلومات غري
دقيقة ب�صورة جوهرية� ،إال �أنه مل يتم التحقق من هذه املعلومات ب�شكل م�ستقل ،وبالتايل ال ميكن تقدمي �أي التزام �أو �إفادة فيما يتعلق بدقة هذه املعلومات �أو اكتمالها.
�إن املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيري .وعلى وجه اخل�صو�ص ميكن �أن يت�أثر الو�ضع املايل الفعلي وقيمة �أ�سهم ال�شركة ب�صورة �سلبية
بامل�ستجدات امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�ضخم ومعدالت العوائد وال�ضرائب �أو غريها من العوامل االقت�صادية �أو ال�سيا�سية اخلارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة .وال ينبغي
اعتبار تقدمي ن�شرة الإ�صدار �أو �أي معلومات �شفهية �أو كتابية متعلقة بالأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب �أو لن يتم تف�سري ذلك �أو االعتماد عليه ب�أي حال من الأحوال �أنه وعد
�أو �إقرار بتحقيق �أي من الإيرادات �أو النتائج امل�ستقبلية.
كما ال يجوز اعتبار ن�شرة الإ�صدار هذه مبثابة تو�صية من ال�شركة �أو م�ست�شاريها بامل�شاركة يف هذا االكتتاب .وعالوة على ذلك ف�إن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة ذات طبيعة
عامة ،ومت �إعدادها دون الأخذ يف احل�سبان الأهداف اال�ستثمارية الفردية� ،أو الو�ضع املايل� ،أو االحتياجات اال�ستثمارية اخلا�صة ،ويتحمل كل م�ستلم لن�شرة الإ�صدار ،قبل
اتخاذ القرار باال�ستثمار ،م�س�ؤولية احل�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة من م�ست�شار مايل مرخ�ص له من الهيئة بخ�صو�ص االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة لتقييم مدى مالءمة
املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات املالية اخلا�صة به.
�سيكون بامكان امل�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد تداول حقوق الأولوية يف ال�سوق املالية ال�سعودية خالل الفرتة من الثالثاء 1436/07/16هـ (املوافق
2015/05/05م) ،وت�ستمر حتى نهاية تداول يوم اخلمي�س 1436/07/25هـ (املوافق 2015/05/14م) .على �أن يتم االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة على مرحلتني وهما:
(�أ) املرحلة الأولى :تبد�أ يوم الثالثاء 1436/07/16هـ (املوافق 2015/05/05م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/07/25هـ (املوافق 2015/05/14م)"( ،مرحلة
االكتتاب الأولى") ،ويتاح خاللها للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم باالكتتاب (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت �إيداعها يف
حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية و�سوف تتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة
عند نهاية فرتة التداول .وتتزامن مرحلة االكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية ،والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد خاللها
تداول حقوق الأولوية.
(ب) املرحلة الثانية :تبد�أ يوم الأحد 1436/07/28هـ (املوافق 2015/05/17م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/08/01هـ (املوافق 2015/05/19م)"( ،مرحلة
االكتتاب الثانية") ،وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية �سواء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول( ،وي�شار �إليهم
جمتمعني بـ "الأ�شخا�ص امل�ستحقني" ومنفردين بـ "ال�شخ�ص امل�ستحق") مبمار�سة حقهم باالكتتاب .وال ميكن تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة.
ويف حال تبقى �أ�سهم مل يتم االكتتاب فيها ("الأ�سهم املتبقية") يف املرحلتني الأولى والثانية ف�سوف تطرح على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�شار �إليهم بـ
"امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية") على �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض �شراء للأ�سهم املتبقية و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�ض ابتداء من ال�ساعة � 10:00صباح ًا يوم
الأحد 1436/08/06هـ (املوافق 2015/05/24م) وحتى ال�ساعة � 10:00صباح ًا من اليوم التايل بتاريخ االثنني 1436/08/07هـ (املوافق 2015/05/25م) .وي�شار �إلى هذا
الطرح بـ ("الطرح املتبقي") .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض الأعلى ثم الأقل فالأقل (�شرط �أال يقل عن �سعر الطرح) على �أن يتم
تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض� .أما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم �إ�ضافتها للأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل .و�سوف يتم
كل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد �أق�صاه اخلمي�س
ت�سديد �إجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�شركة .وتوزع باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم على م�ستحقيها ٍ
1436/08/17هـ (املوافق 2015/06/04م).
�إن طرح �أ�سهم حقوق الأولوية مبوجب هذه الن�شرة يتوقف على موافقة امل�ساهمني ،ولقد مت ن�شر دعوة النعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة للموافقة على �إ�صدار �أ�سهم
حقوق الأولوية بتاريخ االثنني 1436/07/08هـ (املوافق 2015/04/27م) .وعلى امل�ستثمرين العلم ب�أنه �إذا مل يتم احل�صول على موافقة امل�ساهمني على طرح �أ�سهم حقوق
الأولوية هذه ،ف�إن �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية �سيتوقف ،وحينها تعترب هذه الن�شرة الغية ،ويف هذه احلالة �سيتم �إ�شعار امل�ساهمني بذلك.

ب

بيانات عن القطاع والسوق
يف هذه الن�شرة مت احل�صول على املعلومات االقت�صادية املتعلقة بقطاع الت�أمني وبيانات ال�سوق من م�صادر خمتلفة .ويعتقد �أن هذه املعلومات وامل�صادر والتقديرات موثوقة ،وقد
بذلت ال�شركة جهد ًا منا�سب ًا و�إلى احلد املعقول للتحقق من �صحة هذه امل�صادر .ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أو جمل�س �إدارتها �أي �سبب لالعتقاد ب�أن �أي ًا من هذه املعلومات
املتعلقة بقطاع الت�أمني �أو البيانات املتعلقة بال�سوق غري دقيقة يف جوهرها� ،إال �أنه مل يتم التحقق من دقة هذه املعلومات ب�صورة م�ستقلة من قبل �أي �شخ�ص وال ميكن تقدمي �أي
ت�أكيد ب�ش�أن �صحتها �أو اكتمالها من قبل �أي �شخ�ص .وت�شمل هذه امل�صادر:
تقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي حول تقرير دارسة سوق التأمين في المملكة العربية السعودية لعام 2013م

م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�شارع املعذر – ا لريا�ض
�ص.ب  2992الريا�ض 11169
هاتف +966 11 463 3000 :فاك�س+966 11 466 2966 :
املوقع الإلكرتوينwww.sama.gov.sa :
�أُن�شئت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،امل�صرف املركزي للمملكة العربية ال�سعودية ،يف عام 1372هـ (1952م) وتتمثل الوظائف الرئي�سية للم�ؤ�س�سة يف الآتي:
 �إ�صدار العملة الوطنية (الريال ال�سعودي).
 القيام بعمل م�صرف احلكومة ومراقبة امل�صارف التجارية.
 �إدارة احتياطات اململكة من النقد الأجنبي.
 �إدارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار و�أ�سعار ال�صرف.
 ت�شجيع منو النظام املايل و�ضمان �سالمته.
 الرقابة والإ�شراف وتنظيم قطاع الت�أمني.
تعترب املعلومات امل�ستخدمة من قبل م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي متاحة للعموم وميكن احل�صول عليها عرب �شبكة الإنرتنت� .أما املوافقات ال�ستخدام هذه املعلومات يف هذه الن�شرة
فلم يتم طلب احل�صول عليها.
الشركة السويسرية إلعادة التأمين (سويس ري):

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

ج

المعلومات المالية
مت �إعداد القوائم املالية املدققة لل�شركة لل�سنوات املالية 2011م ،و2012م ،و2013م والإي�ضاحات املرفقة بها ،والقوائم املالية الأولية للفرتات املالية املنتهية يف � 30سبتمرب
2013م ،و2014م والإي�ضاحات املرفقة بها ،وفق ًا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية ( )IFRSولي�س وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية
املعتمدة من قبل الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني .وت�ؤكد ال�شركة عدم وجود �أي فروقات جوهرية �أو �أثر مايل على القوائم املالية نتيجة للإعداد وفق ًا للمعايري الدولية .وقد
متت املراجعة من قبل مكتب �أرن�ست ويونغ ومكتب ديلويت �آند تو�ش /بكر �أبو اخلري و�شركائهم لعام 2011م ،ومكتب �أرن�ست ويونغ ومكتب براي�س ووتر هاو�س كوبرز لعام 2012م،
ومكتب ديلويت �آند تو�ش /بكر �أبو اخلري و�شركائهم ومكتب براي�س ووتر هاو�س كوبرز لعام2013م .وت�صدر ال�شركة قوائمها بالريال ال�سعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد مت �إعداد التوقعات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة على �أ�سا�س افرتا�ضات حمددة ومعلنة .تتعلق هذه التوقعات بخطة عمل ال�شركة لل�سنوات 2014م �إلى 2018م وقد مت �إعدادها
من طرف الإدارة العليا لل�شركة واملوافقة عليها من طرف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .وقد تختلف ظروف الت�شغيل عن االفرتا�ضات امل�ستخدمة ،وبالتايل ف�إنه ال يوجد �أي
�ضمان �أو تعهد يف ما يتعلق بدقة �أو اكتمال �أي من هذه التوقعات .وت�ؤكد ال�شركة ب�أن الإفادات الواردة يف هذه الن�شرة متت بنا ًء على العناية املهنية الالزمة.
متثل بع�ض البيانات الواردة يف هذه الن�شرة بيانات حول التطلعات امل�ستقبلية .وي�ستدل على هذه البيانات امل�ستقبلية ب�صورة عامة عن طريق ا�ستخدامها لبع�ض الكلمات مثل
“تعتزم /تخطط” �أو “تقدر” �أو “تعتقد” �أو “تتوقع” �أو “من املمكن” �أو “�سوف” �أو “ينوي” �أو “ينبغي” �أو “متوقع” �أو “قد” �أو “يعتقد” �أو ال�صيغ النافية من هذه املفردات وغريها
من املفردات املقاربة �أو املعاك�س لها يف املعنى .وتعك�س بيانات التطلعات هذه وجهة نظر ال�شركة احلالية و�إدارتها فيما يتعلق ب�أحداث م�ستقبلية ،ولكنها لي�ست �ضمان ًا للأداء
امل�ستقبلي .وهناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤدي �إلى �أن تكون النتائج الفعلية �أو الأداء �أو الإجنازات التي حتققها ال�شركة ،خمتلفة ب�شكل كبري عن �أية نتائج �أو �أداء �أو �إجنازات
م�ستقبلية ميكن �أن يعرب عنها �صراح ًة �أو �ضمن ًا يف بيانات تلك التطلعات .وقد مت ا�ستعرا�ض �أهم املخاطر �أو العوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى مثل هذا الأثر ب�صورة �أكرث تف�صي ًال
يف �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة (�أنظر الق�سم رقم “ 2عوامل املخاطرة”) .وفيما لو حتقق واحد �أو �أكرث من هذه املخاطر �أو الأمور غري املتيقنة� ،أو ثبت عدم �صحة �أو دقة �أي
من االفرتا�ضات التي مت االعتماد عليها ،ف�إن النتائج الفعلية قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك املو�صوفة يف هذه الن�شرة من توقعات واعتقادات �أو تقديرات �أو خطط.
مع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ،يجب على ال�شركة تقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية �إلى الهيئة �إذا علمت ال�شركة يف �أي وقت من تاريخ ن�شر ن�شرة الإ�صدار هذه وقبل
الإدراج ب�أي من الآتي )1( :وجود تغيري مهم يف �أمور جوهرية واردة يف ن�شرة الإ�صدار� ،أو �أي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج� ،أو ( )2ظهور �أي م�سائل مهمة
كان يجب ت�ضمينها يف ن�شرة الإ�صدار .وفيما عدا الأحوال امل�شار �إليها �أعاله ،ف�إن ال�شركة ال تعتزم حتديث �أو تعديل �أي معلومات متعلقة ب�أي قطاع �أو �سوق �أو بيانات تطلعات
م�ستقبلية تت�ضمنها هذه الن�شرة �سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة �أو نتيجة �أحدث م�ستقبلية �أو خالف ذلك .ونتيجة لهذه املخاطر ،وللمخاطر الأخرى ،والأمور غري املتيقنة،
واالفرتا�ضات ،ف�إن الأحداث وظروف التطلعات امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�شرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�شركة� ،أو رمبا ال حتدث �إطالق ًا ،وعليه ف�إنه يجب على
امل�ستثمرين املحتملني دار�سة جميع بيانات التطلعات امل�ستقبلية على �ضوء هذه التف�سريات ،مع عدم االعتماد غري الالزم على بيانات التطلعات امل�ستقبلية.

د

دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة:

اال�سم

املن�صب

ممث ً
ال لـ

الأ�سهم اململوكة
اجلن�سية

العمر

ال�صفة

مبا�شر

ن�سبة

غري مبا�شر

ن�سبة

�إجمايل

ن�سبة

تاريخ الع�ضوية

رئي�س

-

�سعودي

77

م�ستقل

1.000

 %0.005ال توجد

ال توجد

1.000

2007/05/06 %0.005م

عبد اهلل حممد عبد اهلل ع�ضو
العثمان

-

�سعودي

42

م�ستقل

1.000

 %0.005ال توجد

ال توجد

1.000

2007/05/06 %0.005م

وليد حممد عبداهلل
اجلعفري

ع�ضو

-

�سعودي

53

م�ستقل

%1.2 240.000

ال توجد

ال توجد

%1.2 240.000

�سليمان عبد اهلل حمد
القا�ضي

2007/05/06م

جميل عبداهلل
عبدالعزيز امللحم

ع�ضو

-

�سعودي

43

م�ستقل

1.000

 %0.005ال توجد

ال توجد

1.000

2007/05/06 %0.005م

ح�سان ع�صام حممد
قباين

ع�ضو

-

�سعودي

47

م�ستقل

1.000

 %0.005ال توجد

ال توجد

1.000

2007/05/06 %0.005م

د� .سليمان عبدالعزيز
�صالح التويجري

ع�ضو

-

�سعودي

49

م�ستقل

1.000

 %0.005ال توجد

ال توجد

1.000

2007/05/06 %0.005م

عبد العزيز �صالح عبد
اهلل الربدي

ع�ضو

-

�سعودي

52

م�ستقل

1.000

 %0.005ال توجد

ال توجد

1.000

2009/01/24 %0.005م

�شركة عبد الرحمن
بن �صالح الراجحي
و�شركائه

�سعودي

42

غري
تنفيذي

1.000

200 %0.005

1.200 %0.001

2010/06/27 %0.006م

خالد عبد الرحمن �صالح ع�ضو
الراجحي
وليد �سهيل عبد املح�سن
ال�شعيبي

ع�ضو

�شركة �سهيل عبد
املح�سن ال�شعيبي
و�أوالده القاب�ضة

�سعودي

52

غري
تنفيذي

ال توجد

ال توجد

10.000

وا�صف �سليم عبد
الرحمن اجلب�شة

ع�ضو

�شركة �أي جي �أي
الكتتاب الت�أمني

�أردين

70

غري
تنفيذي

ال توجد

ال توجد

2013/05/05 %4.375 875.071 %4.375 875.071م









%0.05

%0.05 10.000

2011/03/08م

مت ت�صنيف الأع�ضاء �إلى ع�ضو م�ستقل وع�ضو غري م�ستقل ومن ثم مت ت�صنيف الع�ضو غري امل�ستقل �إلى تنفيذي وغري تنفيذي.
مت تخ�صي�ص � 1.000سهم من �أ�سهم ال�شركات املمثلة ل�ضمان ع�ضوية ممثليها.
ميلك الع�ضو خالد عبد الرحمن �صالح الراجحي  % 20من �أ�سهم �شركة عبد الرحمن بن �صالح الراجحي و�شركائه والتي متلك بدورها  %0.005من �أ�سهم �شركة
والء .وعليه ،تبلغ امللكية غري املبا�شرة للع�ضو خالد عبد الرحمن �صالح الراجحي حوايل  %0.001من �إجمايل �أ�سهم �شركة والء .ي�شغل الع�ضو خالد عبد الرحمن
�صالح الراجحي من�صب املدير التنفيذي ل�شركة عبد الرحمن بن �صالح الراجحي و�شركائه.
ميلك الع�ضو وليد �سهيل عبد املح�سن ال�شعيبي  % 20من �أ�سهم �شركة �سهيل عبد املح�سن ال�شعيبي و�أوالده القاب�ضة والتي متلك بدورها  %0.25من �أ�سهم �شركة
والء .وعليه ،تبلغ امللكية غري املبا�شرة للع�ضو وليد �سهيل عبد املح�سن ال�شعيبي حوايل  %0.05من �إجمايل �أ�سهم �شركة والء .ي�شغل الع�ضو وليد �سهيل عبد املح�سن
ال�شعيبي من�صب الع�ضو املنتدب ل�شركة �سهيل عبد املح�سن ال�شعيبي و�أوالده القاب�ضة.
ميلك الع�ضو وا�صف �سليم عبد الرحمن اجلب�شة  %0.000055من �أ�سهم �شركة �أي جي �أي الكتتاب الت�أمني والتي متلك بدورها  %10.5من �أ�سهم �شركة والء .كما
ميلك الع�ضو وا�صف �سليم عبد الرحمن اجلب�شة  %41.67من �أ�سهم �شركة �أي جي �أي القاب�ضة والتي متلك بدورها  %99.99من �أ�سهم �شركة �أي جي �أي الكتتاب
الت�أمني .وعليه ،تبلغ امللكية غري املبا�شرة للع�ضو وا�صف �سليم اجلب�شة حوايل  %4.375من �إجمايل �أ�سهم �شركة والء .ي�شغل الع�ضو وا�صف �سليم عبد الرحمن
اجلب�شة من�صب املدير التنفيذي ل�شركة �أي جي �أي الكتتاب الت�أمني.

هـ

عنوان ال�شركة

ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين
مبنى الربيعة والن�صار �شارع امللك عبد اهلل
�ص.ب  31616اخلرب 31952
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 13 8652200 :
فاك�س+966 13 8652255 :
موقع �إلكرتوينwww.walaa.com :
بريد �إلكرتوينwalaa@walaa.com :

ممثل ال�شركة املفو�ض الأول

عبد اهلل حممد عبد اهلل العثمان
مبنى الربيعة والن�صار �شارع امللك عبد اهلل
�ص.ب  31616اخلرب 31952
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 13 8652200 :
فاك�س+966 13 8652255 :
موقع �إلكرتوينwww.walaa.com :
بريد �إلكرتوينabdullah@al-othman.com :

ممثل ال�شركة املفو�ض الثاين
جون�سون �شانديبال جي فارغ�س
مبنى الربيعة والن�صار �شارع امللك عبد اهلل
�ص.ب  31616اخلرب 31952
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 13 8652200 :
فاك�س+966 13 8652255 :
موقع �إلكرتوينwww.walaa.com :
بريد �إلكرتوينjohnson@walaa.com :

�سكرتري جمل�س الإدارة
�أن�س �إبراهيم ح�سني القحيز
مبنى الربيعة والن�صار �شارع امللك عبد اهلل
�ص.ب  31616اخلرب 31952
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 13 8652200 :
فاك�س+966 13 8652255 :
موقع �إلكرتوينwww.walaa.com :
بريد �إلكرتوينanask@walaa.com :
�سوق الأ�سهم
ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
�أبراج التعاونية ،الربج ال�شمايل 700 ،طريق امللك فهد
�ص ب  60612الريا�ض 11555
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+ 966 11 2181200 :
فاك�س+ 966 11 2181220:
موقع �إلكرتوينwww.tadawul.com.sa :

و

البنوك الرئي�سية لل�شركة
البنك ال�سعودي الربيطاين
�شارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي (ال�ضباب)
�ص.ب ،9084 .الريا�ض 11413
هات ـ ــف+966 11 4050677 :
فاك�س+966 11 4050660 :
املوقع الإلكرتوينwww.sabb.com :
الربيد الإلكرتوينsabb@sabb.com :
البنك ال�سعودي لال�ستثمار
�شارع املعذر – الريا�ض
�ص.ب 3533 .الريا�ض 11481
هات ـ ــف+6000 478 11 966 :
فاك�س+ 6781 477 11 966 :
املوقع الإلكرتوينwww.saib.com.sa :
الربيد الإلكرتوينir@saib.com.sa :
البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب 3555 .جدة 21481
هاتف+966 12 6493333 :
فاك�س+966 12 6437426 :
املوقع الإلكرتوينwww.ncb.com.sa :
الربيد الإلكرتوينcontactus@alahli.com :

ز

المستشارون
امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية
�شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية
طريق امللك فهد بالريا�ض
�ص.ب  20438الريا�ض 11455
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 11 2256000 :
فاك�س+966 11 2256068 :
املوقع الإلكرتوينwww.aljaziracapital.com.sa :
الربيد الإلكرتوينcontactus@aljaziracapital.com.sa :
امل�ست�شار القانوين لالكتتاب
مكتب م�شعل العقيل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
بالتعاون مع احلوراين وم�شاركوه
�شارع العليا العام – بناية �سرييكون الطابق 7
�ص.ب  67356الريا�ض 11596
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 2931234 :
فاك�س+966 11 2930051 :
املوقع الإلكرتوينwww.houraniassociates.com :
الربيد الإلكرتوينinfo-ksa@houraniassociates.com :
م�ست�شار العناية املهنية املايل
املحا�سبون املتحدون (الب�سام والنمر حما�سبون قانونيون)
امللز �شارع �صالح الدين الأيوبي
�ص.ب  69658الريا�ض 11557
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 239 5353 :
فاك�س+966 11 239 5454 :
املوقع الإلكرتوينhttp://aacpa-sa.com :
الربيد الإلكرتوينIbrahim.albassam@abc-albassam.com :

تنويه :جميع اجلهات املذكورة �أعاله �أعطت موافقتها الكتابية على الإ�شارة �إلى �أ�سمائها و�شعاراتها و�إفاداتهم بال�شكل وامل�ضمون الواردين يف هذه الن�شرة ،ومل يتم �سحب هذه
املوافقة حتى تاريخ هذه الن�شرة .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن جميع هذه اجلهات والعاملني فيها �أو �أي من �أقاربهم �أو تابعيهم ال ميلكون �أ�سهما �أو م�صلحة مهما كان نوعها يف ال�شركة
كما يف تاريخ هذه الن�شرة.

ح

المحاسبون القانونيون
املحا�سبان القانونيان لعام 2011م
�أرن�ست ويونغ
برج الفي�صلية الطوابق  6و14
�ص.ب 2732 .الريا�ض 11461
اململكة العربية ال�سعودية
هات ـ ــف+966 11 2734730 :
فاك�س+966 11 2734740 :
املوقع الإلكرتوينwww.ey.com/me :
الربيد الإلكرتوينriyadh@sa.ey.com :
ديلويت �آند تو�ش ،بكر �أبو اخلري و�شركاهم
مبنى ابت التجاري باخلرب
�ص.ب ،182 .الدمام 31411
اململكة العربية ال�سعودية
هات ـ ــف+966 13 8873937 :
فاك�س+966 13 8873931 :
املوقع الإلكرتوينwww.deloitte.com :
الربيد الإلكرتوينnsagga@deloitte.com :
املحا�سبان القانونيان لعام 2012م
�أرن�ست ويونغ
برج الفي�صلية الطوابق  6و14
�ص.ب 2732 .الريا�ض 11461
اململكة العربية ال�سعودية
هات ـ ــف+966 11 2734730 :
فاك�س+966 11 2734740 :
املوقع الإلكرتوينwww.ey.com/me :
الربيد الإلكرتوينriyadh@sa.ey.com :
براي�س وتر هاو�س كوبرز
بناية م�ؤ�س�سة امللك في�صل اخلريية
�ص.ب ،8282 .الريا�ض 11482
اململكة العربية ال�سعودية
هات ـ ــف+966 11 2110400 :
فاك�س+966 11 2110401 :
املوقع الإلكرتوينwww.pwc.com :
الربيد الإلكرتوينhani.ashkar@sa.pwc.com :

ط

املحا�سبان القانونيان لعام 2013م
براي�س وتر هاو�س كوبرز
بناية م�ؤ�س�سة امللك في�صل اخلريية
�ص.ب ،8282 .الريا�ض 11482
اململكة العربية ال�سعودية
هات ـ ــف+966 11 2110400 :
فاك�س+966 11 2110401 :
املوقع الإلكرتوينwww.pwc.com :
الربيد الإلكرتوينhani.ashkar@sa.pwc.com :
ديلويت �آند تو�ش ،بكر �أبو اخلري و�شركاهم
مبنى ابت التجاري باخلرب
�ص.ب ،182 .الدمام 31411
اململكة العربية ال�سعودية
هات ـ ــف+966 13 8873937 :
فاك�س+966 13 8873931 :
املوقع الإلكرتوينwww.deloitte.com :
الربيد الإلكرتوينnsagga@deloitte.com :

تنويه :جميع اجلهات املذكورة �أعاله �أعطت موافقتها الكتابية على الإ�شارة �إلى �أ�سمائها و�شعاراتها بال�شكل وامل�ضمون الواردين يف هذه الن�شرة ،ومل يتم �سحب هذه املوافقة
حتى تاريخ هذه الن�شرة .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن جميع هذه اجلهات والعاملني فيها �أو �أي من �أقاربهم �أو تابعيهم ال ميلكون �أ�سهما �أو م�صلحة مهما كان نوعها يف ال�شركة كما يف
تاريخ هذه الن�شرة.

ي

الجهات المستلمة
بنك اجلزيرة
جدة  -طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب  6277جدة  21442اململكة العربية ال�سعودية
هات ـ ــف+966 12 6098888 :
فاك�س+966 12 6098881 :
املوقع الإلكرتوينwww.baj.com.sa :
الربيد الإلكرتوينinfo@baj.com.sa :
البنك الأهلي التجاري
جدة  -طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب 3555 .جدة  21481اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 12 6493333 :
فاك�س+966 12 6437426 :
املوقع الإلكرتوينwww.alahli.com :
الربيد الإلكرتوينcontactus@alahli.com :
م�صرف الراجحي
الريا�ض � -شارع العليا العام
�ص.ب ،28 .الريا�ض  11411اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 2116000 :
فاك�س+966 11 4600705 :
املوقع الإلكرتوينwww.alrajhibank.com.sa :
الربيد الإلكرتوينalrajhibank.com.sa@contactcenter1 :
البنك ال�سعودي الفرن�سي
الريا�ض – �شارع املعذر
�ص ب  56006الريا�ض  11554اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4042222 :
فاك�س+966 11 4042311 :
املوقع الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :
الربيد الإلكرتوينcommunication@alfransi.com.sa :
البنك ال�سعودي الربيطاين
الريا�ض � -شارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي (ال�ضباب)
�ص ب  9084الريا�ض  11413اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4050677 :
فاك�س+966 11 4050660 :
املوقع الإلكرتوينwww.sabb.com :
الربيد الإلكرتوينsabb@sabb.com :
بنك الريا�ض
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب 22622 :الريا�ض  ،11614اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 401 3030 :
فاك�س+966 11 404 2618 :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadhbank.com :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :

ك

ملخص الطرح
ال�شركة

ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين («والء») �شركة م�ساهمة �سعودية ت�أ�س�ست مبوجب قرار جمل�س
الوزراء رقم ( )233وتاريخ 1427/09/16هـ (املوافق 2006/10/09م) واملر�سوم امللكي رقم (م )60/تاريخ
1427/09/18هـ (املوافق 2006/10/11م) وال�سجل التجاري رقم  2051034982وتاريخ 1428/06/19هـ
(املوافق 2007/07/05م).

ملخ�ص �أن�شطة ال�شركة

يتمثل ن�شاط ال�شركة يف 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.

امل�ساهمون الكبار

وهم الأ�شخا�ص الذين ميلكون � %5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة .ال يوجد بال�شركة �إال م�ساهم واحد كبري وهي �شركة
�أي جي �أي الكتتاب الت�أمني امل�سجلة باململكة الأردنية الها�شمية ومتلك � 2.100.000سهم �أي ما يعادل %10.5
من �أ�سهم ال�شركة قبل االكتتاب.

امل�ساهمون اال�سرتاتيجيون

ال يوجد بال�شركة �إال م�ساهم ا�سرتاتيجي واحد وهي �شركة �أي جي �أي الكتتاب الت�أمني .وامل�ساهمون اال�سرتاتيجيون
هم امل�ساهمون الذين يقدمون الدعم لل�شركة ب�سبب امتالكهم اخلربة والدراية الفنية والعلمية والت�شغيلية فيما
يخ�ص ن�شاط ال�شركة مما يقدم قيمة �إ�ضافية لل�شركة نظر ًا لتمتعهم بهذه املعرفة النوعية.

طبيعة الطرح
�سعر الطرح/االكتتاب
ال�سعر املعدل
ر�أ�س مال ال�شركة قبل الطرح
عدد الأ�سهم القائمة وامل�صدرة قبل الطرح

 12ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،وميثل قيمة االكتتاب يف ال�سهم اجلديد.
مت تعديل �سعر �سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية �إلى  17.07ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،وذلك بنهاية تداول يوم
انعقاد اجلمعية غري العادية وبعد موافقة امل�ساهمني يف ال�شركة على زيادة ر�أ�س املال .وذلك ميثل انخفا�ضا ب�سعر
ال�سهم مبقدار  5.06ريال �سعودي لل�سهم الواحد.
 200.000.000ريال �سعودي.
� 20.000.000سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل.

القيمة الإ�سمية

 10رياالت �سعودية لل�سهم.

جمموع الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب

� 20.000.000سهم عادي.

جمموع الأ�سهم بعد زيادة ر�أ�س املال

� 40.000.000سهم عادي.

ن�سبة الزيادة يف ر�أ�س املال

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

�سعر ال�سهم املطروح لالكتتاب

 12ريال �سعودي تدفع بالكامل عند االكتتاب.

عالوة الإ�صدار

 2ريال �سعودي.

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

 400.000.000ريال �سعودي.

�إجمايل قيمة الطرح

 240.000.000ريال �سعودي.

تكاليف الطرح

 10.000.000ريال �سعودي.

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

 230.000.000ريال �سعودي.

ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

ل

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

يقدر �إجمايل متح�صالت االكتتاب بحوايل ( )240.000.000ريال �سعودي .يخ�صم منها �إجمايل م�صاريف
االكتتاب البالغة ( )10.000.000ريال �سعودي والتي ت�شمل �أتعاب كل من امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين
لالكتتاب واملحا�سبني املعدين للتقارير وم�صاريف اجلهات امل�ستلمة وم�صاريف الت�سويق والطبع والتوزيع
وامل�صاريف الأخرى املتعلقة باالكتتاب� .سوف ت�ستخدم ال�شركة �صايف متح�صالت االكتتاب للإيفاء مبتطلبات
املالءة املالية وفق ًا ملتطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين .ولن يح�صل امل�ساهمون
على �أي متح�صالت نا�شئة عن االكتتاب (ف�ض ًال راجع الق�سم رقم  “ 9ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب”).

عدد الأ�سهم املتعهد بتغطيتها

� 20.000.000سهم عادي.

�إجمايل املبلغ املتعهد بتغطيته

 240.000.000ريال �سعودي.

تاريخ الأحقية

نهاية التداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي ت�صوت على الزيادة املقرتحة يف ر�أ�س املال بح�سب
تو�صية جمل�س الإدارة ،وذلك يوم االثنني 1436/07/08هـ (املوافق 2015/04/27م).

امل�ساهمني املقيدين

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

حقوق الأولوية

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

الأ�سهم اجلديدة

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

معامل �أحقية االكتتاب
عدد حقوق الأولوية امل�صدرة

حق واحد ( )1لكل �سهم واحد ( )1قائم مملوك للم�ساهمني املقيدين مع العلم �أن تلك الن�سبة هي ناجت ق�سمة
عدد الأ�سهم اجلديدة امل�صدرة على عدد الأ�سهم احلالية لل�شركة.
 20.000.000حق.

مرحلة االكتتاب الأولى

تبد�أ يوم الثالثاء 1436/07/16هـ (املوافق 2015/05/05م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/07/25هـ
(املوافق 2015/05/14م)"( ،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 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 الذين يحق لهم
التداول يف ال�سوق ال�سعودي خاللها تداول حقوق الأولوية.

فرتة تداول حقوق الأولوية

تبد�أ يوم الثالثاء 1436/07/16هـ (املوافق 2015/05/05م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/07/25هـ
(املوافق 2015/05/14م) .وميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد الذين يحق
لهم التداول يف ال�سوق ال�سعودي خاللها تداول حقوق الأولوية.

مرحلة االكتتاب الثانية

تبد�أ يوم الأحد 1436/07/28هـ (املوافق 2015/05/17م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/08/01هـ
(املوافق 2015/05/19م)"( ،مرحلة االكتتاب الثانية") ،وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية �سوا ًء كانوا
من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة
لل�شركة .وال ميكن تداول حقوق الأولوية يف مرحلة االكتتاب الثانية.

طريقة االكتتاب

يتعني على امل�ساهمني امل�ستحقني والراغبني يف االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية تقدمي طلب االكتتاب �أثناء فرتة
االكتتاب .وميكن احل�صول على مناذج طلب االكتتاب من اجلهات امل�ستلمة .ويجب دفع مبلغ االكتتاب كام ًال 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 املحلية وم�سجل با�سم «ح�ساب ال�شركة
ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين � -أ�سهم حقوق �أولوية» دون �ضرورة �أن يكون للمكتتب «ال�شخ�ص امل�ستحق»
ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة .كما ميكن االكتتاب عرب الإنرتنت �أو الهاتف �أو ال�صراف الآيل لدى اجلهات امل�ستلمة
التي تتيح �إحدى �أو كل هذه اخلدمات للمكتتبني ،وذلك ب�شرط �أ�سا�سي �أن يكون للمكتتب «ال�شخ�ص امل�ستحق»
ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدّم هذه اخلدمات وعلى �أن تكون البيانات اخلا�صة باملكتتب «ال�شخ�ص
امل�ستحق» حمدّثة.

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 الأ�سهم املتبقية و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�ض
ابتدا ًء من ال�ساعة � 10:00صباح ًا يوم الأحد 1436/08/06هـ (املوافق 2015/05/24م) وحتى ال�ساعة 10:00
�صباح ًا من اليوم التايل بتاريخ االثنني 1436/08/07هـ (املوافق 2015/05/25م) .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم
املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض الأعلى ثم الأقل فالأقل (�شرط �أال يقل عن �سعر الطرح) على �أن يتم
تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض �أما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم،
ف�سيتم �إ�ضافتها للأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل.

م

الأ�شخا�ص امل�ستحقون

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

�إدراج وتداول حقوق �أولوية االكتتاب

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

قيمة احلق الإر�شادية

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

�سعر تداول احلق

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

ممار�سة حقوق �أولوية االكتتاب

قيام الأ�شخا�ص امل�ستحقني باالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة عرب تعبئة منوذج اكتتاب وت�سديد املقابل
لدى فروع اجلهات امل�ستلمة �أو عن طريق االكتتاب �إلكرتونيا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات
للمكتتبني .وميكن للأ�شخا�ص امل�ستحقني ممار�سة حقوق الأولوية كالتايل:
 .1يتاح يف املرحلة الأولى للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة احلقوق باالكتتاب (كليا �أو جزئيا) يف الأ�سهم
اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت �إيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية و�سوف تتم املوافقة فقط
على االكتتاب بعدد من 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 الذين يحق لهم التداول يف ال�سوق ال�سعودي خاللها تداول حقوق
الأولوية.
 .2يف املرحلة الثانية ،ي�سمح جلميع حملة حقوق الأولوية �سواء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا
ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول ،مبمار�سة حقهم باالكتتاب.
ويف حال مل تتم ممار�سة حقوق الأولوية من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني قبل نهاية املرحلة الثانية ف�سوف يتم طرح
الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.

اجلمهور

ن

تعني يف قواعد الت�سجيل والإدراج الأ�شخا�ص غري املذكورين �أدناه:
 .1تابعي امل�صدر.
 .2امل�ساهمني الكبار يف امل�صدر.
�	.3أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني للم�صدر.
�	.4أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي امل�صدر.
�	.5أع�ضاء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف امل�صدر.
�	.6أي �أقرباء للم�شار �إليهم يف (� )5.4,3.2,1أعاله.
�	.7أي �شركة ي�سيطر عليها �أي من الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف (� )6.5,4.3,2.1أعاله� .أو
 .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 بناء 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 (�إن وجدت) على م�ستحقيها كال ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد �أق�صاه اخلمي�س
1436/08/17هـ (املوافق 2015/06/04م)( .راجع الق�سم رقم �" 18شروط و�أحكام وتعليمات االكتتاب وتقدمي
العرو�ض").

دفع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت)

�سيتم دفع مبالغ تعوي�ض نقدي للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ميار�سوا حقهم باالكتتاب كليا �أو جزئيا بالأ�سهم
اجلديدة ومل�ستحقي ك�سور الأ�سهم يف موعد �أق�صاه يوم اخلمي�س 1436/08/17هـ (املوافق 2015/06/04م)
(راجع الق�سم رقم �" 18شروط و�أحكام وتعليمات االكتتاب وتقدمي العرو�ض") .علما ب�أن مبالغ التعوي�ض متثل
باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) من عملية الطرح املتبقي.

�أرباح الأ�سهم

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

حقوق الت�صويت

لل�شركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ومينح كل �سهم مالكه احلق يف �صوت واحد .ويحق لكل م�ساهم ميتلك
� 20سهما على الأقل احل�ضور والت�صويت يف اجتماع اجلمعية العامة وال يعطى �أي م�ساهم �أية حقوق ت�صويت
تف�ضيلية .ميكن لل�شركة �إ�صدار �أ�سهم تف�ضيلية مبوجب نظامها الأ�سا�سي.

عوامل املخاطرة

ينطوي اال�ستثمار يف هذا االكتتاب على خماطر معينة ،وميكن ت�صنيف هذه املخاطر �إلى (�أ) خماطر تتعلق
ب�أعمال ال�شركة (ب) خماطر تتعلق بال�سوق والبيئة التنظيمية (ج) خماطر تتعلق بالأ�سهم العادية .وقد مت
ا�ستعرا�ض هذه املخاطر يف الق�سم رقم ”2عوامل املخاطرة” من هذه الن�شرة والتي يجب مراجعتها بعناية قبل
اتخاذ قرار اال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب (ف�ض ًال راجع الق�سم رقم “ 2عوامل املخاطرة” للمزيد من
املعلومات).

تداول الأ�سهم

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

الأ�سهم التي �سبق للم�صدر �إدراجها

�أدرجت ال�شركة ( )20.000.000ع�شرين مليون �سهم بتاريخ 2007/07/17م يف ال�سوق املالية (تداول) ،حيث
اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون بـ %60من ر�أ�س مال ال�شركة ومت طرح  %40من ر�أ�س مال ال�شركة لالكتتاب العام
من قبل اجلمهور.

القيود على الأ�سهم

مت �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف تداول يف 2007/07/17م وعليه ف�إن فرتة حظر الت�صرف يف الأ�سهم قد انق�ضت منذ
عدة �سنوات ومل يعد هنالك �أي قيود على �أ�سهم امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني لل�شركة .وبالتايل يحق للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني
وامل�ساهم اال�سرتاتيجي الت�صرف يف �أ�سهمهم بعد احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة
ال�سوق املالية.
وكذلك يخ�ضع امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون وغريهم من امل�ساهمني �إلى �أي قيود ت�صرف قد تكون مفرو�ضة مبوجب
اللوائح التنفيذية ال�صادرة عن الهيئة �أو غريها من الأنظمة والتعليمات ذات العالقة.

القيود على حقوق الأولوية

با�ستثناء احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد وهيئة ال�سوق املالية فيما يتعلق بتداول امل�ساهمني اال�سرتاتيجيني
حلقوق الأولوية و�أي قيود من�صو�ص عليها يف قواعد الت�سجيل والإدراج ،لي�س هنالك �أي قيود �أو التزامات على
م�ساهمي ال�شركة للم�شاركة يف االكتتاب �أو تداول حقوق الأولوية .كما مل يقدم امل�ساهمون اال�سرتاتيجيون �أي
التزام �أو تعهد بامل�شاركة يف هذا االكتتاب .ويف حال اكتتب امل�ساهمون اال�سرتاتيجيون يف �أ�سهم حقوق الأولوية،
ف�إن الأ�سهم التي �سيتم �شرا�ؤها من خالل هذا االكتتاب �سوف تنطبق عليها نف�س القيود التي تنطبق على امللكية
احلالية للم�ساهمني اال�سرتاتيجيني.

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

�

تواريخ مهمة للمكتتبين
تواريخ مهمة لألشخاص المستحقين
التاريخ

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

يوم االثنني 1436/07/08هـ (املوافق 2015/04/27م)

تاريخ مرحلة االكتتاب الأولى وتداول حقوق الأولوية

من يوم الثالثاء 1436/07/16هـ (املوافق 2015/05/05م)
�إلى يوم اخلمي�س 1436/07/25هـ (املوافق 2015/05/14م)

تاريخ مرحلة االكتتاب الثانية

من يوم الأحد 1436/07/28هـ (املوافق 2015/05/17م)
�إلى يوم الثالثاء 1436/08/01هـ (املوافق 2015/05/19م)

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

يوم الثالثاء 1436/08/01هـ (املوافق 2015/05/19م)

تاريخ فرتة الطرح املتبقي

من يوم الأحد 1436/08/06هـ (املوافق 2015/05/24م)
�إلى يوم االثنني 1436/08/07هـ (املوافق 2015/05/25م)

الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي

يوم الأربعاء 1436/08/09هـ (املوافق 2015/05/27م)

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

يوم اخلمي�س 1436/08/17هـ (املوافق 2015/06/04م)

توقع بدء تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

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

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

تواريخ اإلعالنات المهمة
الإعالن

املعلن

تاريخ الإعالن

�إعالن انعقاد اجلمعية العامة غري العادية (تاريخ الأحقية)

ال�شركة

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

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

ال�شركة

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

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

تداول

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

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

ال�شركة

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

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

ال�شركة

يوم االثنني 1436/07/15هـ (املوافق 2015/05/04م)

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

تداول

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

�إعالن بدء مرحلة االكتتاب الثانية

ال�شركة

يوم الأحد 1436/07/28هـ (املوافق 2015/05/17م)

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

ال�شركة

يوم الثالثاء 1436/08/01هـ (املوافق 2015/05/19م)

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 اخلمي�س 1436/08/03هـ (املوافق 2015/05/21م)

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

ال�شركة

يوم الأربعاء 1436/08/09هـ (املوافق 2015/05/27م)

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

تداول

يوم الأحد 1436/08/13هـ (املوافق 2015/05/31م)

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

ال�شركة

يوم اخلمي�س1436/08/17هـ (املوافق 2015/06/04م)

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

ع

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�صر االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية على الأ�شخا�ص امل�ستحقني .ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�صة بالأ�شخا�ص امل�ستحقني ف�إن �أية �أ�سهم متبقية غري مكتتب
بها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني �سوف تطرح على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية يف فرتة الطرح املتبقي .ويتعني على الأ�شخا�ص امل�ستحقني الراغبني يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة
تعبئة مناذج طلبات االكتتاب املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة خالل مرحلة االكتتاب الأولى ومرحلة االكتتاب الثانية (ح�سبما ينطبق) وت�سليمها �إلى �أي من تلك اجلهات
قبل نهاية مرحلة االكتتاب الثانية (حتى لو مل يكن لديهم ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة) .يجب ت�سديد قيمة الأ�سهم املكتتب فيها كاملة لدى احد فروع اجلهات امل�ستلمة ب�أحد
من الطرق التالية )1( :تفوي�ض البنك باخل�صم من ح�ساب املكتتب لدى البنك امل�ستلم الذي قدم له طلب االكتتاب �أو ( )2ت�سليم �شيك م�صريف م�صدق مدفوع لأمر “اكتتاب
حقوق الأولوية لل�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين” .ويف حال عدم وجود ح�ساب للمكتتب يف البنك امل�ستلم يتعني عليه الدفع عن طريق �شيك م�صريف م�صدق مدفوع لأمر
“اكتتاب حقوق الأولوية لل�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين” .وال يجوز �إلغاء طلب االكتتاب بعد تقدميه للبنك امل�ستلم.
كما ميكن االكتتاب عرب الإنرتنت �أو الهاتف �أو ال�صراف الآيل لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح �إحدى �أو كل هذه اخلدمات للأ�شخا�ص امل�ستحقني ،وذلك ب�شرط �أ�سا�سي �أن يكون
للمكتتب “ال�شخ�ص امل�ستحق” ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات ،وعلى �أن تكون البيانات اخلا�صة باملكتتب “ال�شخ�ص امل�ستحق” حمدثة.
يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب طبقا للتعليمات الواردة يف الق�سم رقم �« 18شروط و�أحكام وتعليمات االكتتاب وتقدمي العرو�ض» من هذه الن�شرة .ويجب على كل مكتتب �أن
يوافق على كافة الفقرات ذات العالقة الواردة يف منوذج طلب االكتتاب و�أن يقوم بتعبئتها .وحتتفظ ال�شركة بحقها يف رف�ض �أي طلب اكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة ب�صورة جزئية
�أو كلية ،يف حال عدم ا�ستيفاء �أي من �شروط �أو متطلبات االكتتاب .وال ي�سمح بتعديل طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه لأي من فروع اجلهات امل�ستلمة .وعالوة على ذلك ،ي�شكل
طلب االكتتاب مبجرد قبوله من جانب ال�شركة عقدا ملزم ًا بني ال�شركة وال�شخ�ص امل�ستحق (ف�ضال راجع الق�سم رقم �« 18شروط و�أحكام وتعليمات االكتتاب وتقدمي العرو�ض»).

أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة
ماهي حقوق األولوية؟

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

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

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

عدد احلقوق التي �سيح�صل عليها امل�ساهم املقيد تعتمد على معامل الأحقية وعدد الأ�سهم التي ميتلكها امل�ساهم املقيد يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
ما هو معامل األحقية؟

هو املعامل الذي ميكن امل�ساهم املقيد من معرفة عدد حقوق الأولوية امل�ستحقة له مقابل الأ�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .على �سبيل املثال� ،إذا
كان عدد الأ�سهم امل�صدرة ل�شركة � 1.000سهم ورفعت تلك ال�شركة ر�أ�س مالها عن طريق طرح � 200سهم جديد بحيث ارتفع عدد �أ�سهمها �إلى � 1.200سهم يكون معامل الأحقية
حينئذ � 1إلى � ( 5سهم لكل خم�سة �أ�سهم ).
هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها لمحافظ المستثمرين بنفس اسم  /رمز أسهم الشركة أو أن هناك مسمى آخر لها؟

�سيتم �إيداع حقوق الأولوية ملحافظ امل�ستثمرين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية.
ماهي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

�سعر االفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر �إغالق �سهم ال�شركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح ،على �سبيل املثال� :إذا كان �سعر �إغالق ال�سهم يف اليوم ال�سابق 35
رياال و�سعر الطرح  10رياالت يكون �سعر االفتتاح حلقوق الأولوية  35ناق�ص  10ي�ساوي بذلك خم�س ًا وع�شرون رياال.

ف

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

ي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون االكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية من خالل �شراء حقوق جديدة خالل فرتة التداول وميكن االكتتاب بالأ�سهم الإ�ضافية اجلديدة املكت�سبة من �شراء حقوق
جديدة خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط.
كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية االكتتاب كما هو معمول به حاليا عن طريق تقدمي طلبات االكتتاب لدى �أي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة (املذكورة يف ن�شرة الإ�صدار هذه) وخالل فرتتي االكتتاب
فقط.
هل يمكن االكتتاب أكثر من مرة ومن خالل اكثر من بنك مستلم؟

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

�أ�سهم حقوق الأولوية تودع يف نف�س املحفظة التي بها �أ�سهم ال�شركة الأ�صلية .فعلى �سبيل املثال� ،إذا كان م�ساهم ميلك � 1.000سهم يف ال�شركة (� 800سهم يف حمفظة (�أ) و200
�سهم يف حمفظة (ب)) ف�إن جمموع احلقوق التي �ستودع ( )1.000حق على اعتبار �أن لكل �سهم ( )1حق وعليه ف�سيتم �إيداع  800حق يف حمفظة (�أ) و 200حق يف حمفظة
(ب).
في حال االكتتاب من خالل أكثر من جهة مستلمة أين يتم إيداع األسهم الجديدة بعد التخصيص؟

يكون �إيداع الأ�سهم يف املحفظة اال�ستثمارية املذكورة يف طلب االكتتاب الأول.
هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم ،يحق َ
حل َملة �شهادات الأ�سهم االكتتاب ،لكنهم لن ي�ستطيعوا التداول �إال بعد �إيداع ال�شهادات يف حمافظ ا�ستثمارية عن طريق اجلهات امل�ستلمة �أو مركز الإيداع يف (تداول)،
و�إح�ضار الوثائق الالزمة.
إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعدها ماذا يحدث في هذه الحالة ؟

يف حال قام �أحد امل�ساهمني املقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق الأولوية ومل يتم �شراء عدد حقوق �أولوية يعادل عدد احلقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فرتة التداول ف�سيتم
رف�ض طلب االكتتاب كليا يف حال مت بيع جميع احلقوق �أو جزئيا مبا يعادل ما مت بيعه من حقوق و�سيتم �إبالغ و�إعادة مبلغ االكتتاب املرفو�ض عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

نعم ،يحق له بيعها و�شراء حقوق �أخرى خالل فرتة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟

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

ال ميكن ذلك.
متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة التداول؟

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 يتبقى لل�شخ�ص امل�ستحق فقط ممار�سة احلق يف االكتتاب بالزيادة يف ر�أ�س املال ،ويف حال عدم ممار�سة احلق ميكن �أن يخ�ضع امل�ستثمر
للخ�سارة �أو االنخفا�ض يف قيمة حمفظته اال�ستثمارية.
ماذا يحدث لحقوق أولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلتي االكتتاب األولى والثانية؟

تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة �أو بيع هذه احلقوق يف فرتة الطرح املتبقي الذي ينظمه مدير االكتتاب بح�سب املعايري التي حتددها ن�شرة الإ�صدار هذه.
هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

�سيتم تطبيق نف�س العموالت على عمليات البيع وال�شراء كما هي بالأ�سهم ولكن من دون حد �أدنى ملبلغ العمولة.

�

ملخص المعلومات الرئيسية
يقدم هذا امللخ�ص نبذة موجزة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة .ونظر ًا لأنه ملخ�ص ،ف�إنه ال ي�شتمل على كل املعلومات التي قد تكون مهمة للمكتتبني .ويجب على م�ستلمي
هذه الن�شرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة .وقد مت تعريف بع�ض امل�صطلحات والعبارات املخت�صرة الواردة يف هذه الن�شرة يف الق�سم
رقم « 1امل�صطلحات وخمت�صرات».

نبذة عن الشركة
ت�أ�س�ست ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين («والء») ك�شركة �سعودية م�ساهمة عامة بر�أ�سمال قدره مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي ،مبوجب قرار جمل�س
الوزراء رقم ( )233بتاريخ 1427/09/16هـ (املوافق 2006/10/09م) واملر�سوم امللكي رقم (م )60/تاريخ 1427/09/18هـ (املوافق 2006/10/11م) وم�سجلة حتت ال�سجل
التجاري رقم  2051034982وتاريخ 1428/06/19هـ (املوافق 2007/07/05م) وتعمل وفق ًا ملبد�أ الت�أمني التعاوين ،وفق ًا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني.
يقع مقر ال�شركة الرئي�سي يف مدينة اخلرب �شارع امللك عبد اهلل مبنى الربيعة والن�صار� ،ص.ب  31616اخلرب  31952باململكة ،ومتار�س ال�شركة �أنواع ًا خمتلفة من ن�شاطات
الت�أمني وفق ًا ملبادئ الت�أمني التعاوين وحتت �إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،والتي تعترب اجلهة الر�سمية امل�س�ؤولة عن تطبيق نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين
ولوائحه التنفيذية .وت�شمل خدمات الت�أمني الرئي�سية التي تقوم بها ال�شركة �أعمال الت�أمني العام وال�صحي مبا يف ذلك الت�أمني على ال�سيارات ،والت�أمني الطبي ،والهند�سي،
والت�أمني على �أخطاء ممار�سة املهن الطبية ،والت�أمني �ضد احلريق ،والت�أمني البحري ،وت�أمني امل�س�ؤولية العامة ،وذلك وفق �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية .وبخالف ما هو مذكور
ف�إنه لي�س لدى �إدارة ال�شركة �أي نية يف الوقت احلايل لإجراء �أي تغيري جوهري على الن�شاط الأ�سا�سي لل�شركة.

هيكل رأس مال الشركة
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة احلايل مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم مت�ساوية القيمة ،وبقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة
رياالت ( )10لل�سهم الواحد ،جميعها مدفوعة بالكامل وقد �أكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون بن�سبة ( )%60بينما اكتتب اجلمهور بن�سبة ( )%40من �إجمايل الأ�سهم التي مت طرحها
لالكتتاب العام يف 2007/03/17م .وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  351000081751وتاريخ 1435/06/23هـ املوافق
2014/04/23م على زيادة ر�أ�س مالها مببلغ مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي عن طريق طرح �أ�سهم حقوق الأولوية ولدى اكتمال االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة،
�سي�صبح ر�أ�س املال �أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى �أربعني مليون (� )40.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة رياالت ( )10لل�سهم
الواحد .وقد �أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة بتاريخ 1435/07/01هـ (املوافق 2014/04/30م) بزيادة ر�أ�س املال ملواجهة احتياجاتها برفع املالءة املالية.

أهم التواريخ والتطورات









ح�صل امل�ؤ�س�سون على ترخي�ص بت�أ�سي�س ال�شركة مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )60/تاريخ 1427/09/18هـ (املوافق 2006/10/11م) وقرار جمل�س الوزراء رقم
( )233بتاريخ 1427/09/16هـ (املوافق 2006/10/09م).
مت طرح �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام يف 1428/02/27هـ (املوافق 2007/03/17م).
مت ت�أ�سي�س ال�شركة يف 1428/06/19هـ (املوافق 2007/07/05م)
مت �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية يف 1428/07/02هـ (املوافق 2007/07/17م).
ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على ممار�سة �أعمال الت�أمني وال�سماح لها ببدء ن�شاطها يف 1429/06/26هـ (املوافق 2008/07/01م).
بد�أت ال�شركة ممار�سة ن�شاطها يف 1429/06/27هـ (املوافق 2008/07/02م).
ح�صلت ال�شركة على موافقة من جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين ك�شركة ت�أمني �صحي مرخ�ص لها يف 1429/08/06هـ (املوافق 2008/08/09م).
ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  351000081751وتاريخ 1435/06/23هـ (املوافق 2014/04/23م) على
زيادة ر�أ�س مالها.

رؤية الشركة
�أن ت�صبح ال�شركة الرائدة يف جمال الت�أمني من حيث ر�ضا العمالء من خدماتها ،و�إ�ضافة قيمة حقيقية للم�ساهمني من خالل ك�سب الأرباح.

رسالة الشركة





�أن تكون من اف�ضل �شركات الت�أمني يف اململكة بحلول عام 2015م.
حتقيق درجة عالية من الكفاءة وح�سن الإدارة.
االهتمام الكامل بخدمة العمالء.
الرتكيز على ك�سب الأرباح.

ق

المساهمون الذين يملكون  %5من أسهم الشركة أو أكثر كما في  30سبتمبر عام 2014م
اال�سم
�شركة اي جي اي الكتتاب الت�أمني

اجلن�سية
الأردن

ن�سبة امللكية

عدد الأ�سهم

القيمة اال�سمية
(ريال �سعودي)

%10.5

2.100.000

21.000.000

امل�صدر :ال�شركة

مت �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف تداول يف 2007/07/17م وعليه ف�إن فرتة حظر الت�صرف يف الأ�سهم قد انق�ضت منذ عدة �سنوات ومل يعد هنالك �أي قيود على �أ�سهم امل�ساهمني
امل�ؤ�س�سني لل�شركة .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.

استراتيجية الشركة
و�ضعت ال�شركة ا�سرتاتيجية متكنها من حتقيق ر�سالتها ور�ؤيتها ،حيث تهدف ال�شركة �أن ت�صبح واحدة من ال�شركات الرائدة يف تقدمي خدمات الت�أمني التعاوين يف اململكة،
وت�شمل ا�سرتاتيجية ال�شركة البنود التالية:











كما هو احلال مع معظم �شركات الت�أمني يف اململكة ،تعتمد ال�شركة على خطوط الت�أمني الإلزامي (الت�أمني ال�صحي وت�أمني املركبات)�،إال �أن ال�شركة تخطط لتعزيز
وتقوية خطوط الت�أمني الأخرى (غري الإلزامي) من خالل التغلغل يف �أ�سواق جديدة للح�صول على ح�صة �سوقية كبرية يف جمال الت�أمني غري الإلزامي.
تهدف ال�شركة �إلى تبني وتطوير فئات جديدة من الأعمال واملنتجات يف خطوط الت�أمني غري الإلزامي ،بحيث توازن حمفظتها الت�أمينية بني منتجات الت�أمني
الإلزامي والت�أمني غري الإلزامي.
تعمل ال�شركة على بناء وتطوير خطط ت�شغيلية ديناميكية ت�ستجيب ب�سرعة للمتغريات والتحديات التي تواجهها من �أجل اال�ستفادة من الفر�ص املتاحة ومواجهة
التهديدات التي تنتج يف قطاع الت�أمني.
ال تركز ال�شركة فقط على اال�ستحواذ احلجمي من االكتتابات يف �سوق الت�أمني و�إمنا على اختيار نوعية العمالء ودرا�سة املخاطر ،بحيث حتقق ن�سبة عالية من
االحتفاظ بالعمالء خا�صة يف جمال الت�أمني ال�صحي.
تراجع ال�شركة با�ستمرار �آلية نقل املخاطر من خالل التعاقد مع �شركات �إعادة ت�أمني متخ�ص�صة ،وذات ت�صنيف ائتماين عايل.
�إدارة وتوزيع املخاطر من خالل تنويع حمفظة �أعمال ال�شركة.
�سوف ت�ستمر ال�شركة يف االعتماد على وكالء التامني يف املدى الق�صري ،بينما تخطط ال�شركة وت�سعى بخطوات مدرو�سة لتعزيز �شبكات توزيع خا�صة بها ،من خالل
تعيني وتدريب فرق مبيعات ذوي خربات وعالقات مهنية وا�سعة.
ً
ت�سعى ال�شركة �إلى التقليل من االعتماد على معيدي الت�أمني تدرجيا وذلك عن طريق دعم وتقوية مالءة ال�شركة املالية.
تنفيذ �إدارة ر�شيدة ل�سيا�سات اال�ستثمار وموارد ال�شركة الداخلية واخلارجية ،وخف�ض امل�صروفات والتكاليف ،وذلك لتحقيق �أف�ضل عوائد والربحية.
ت�سعى ال�شركة للنمو ب�إدارة املوارد الب�شرية من خالل الت�أهيل والتدريب املتخ�ص�ص وحتقيق م�ستويات عالية من ال�سعودة.

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة








لل�شركة فريق �إدارة عليا م�ؤهلني فني ًا و�إداري ًا وتنظيم ًا مما يخلق لل�شركة فر�صة للتو�سع املدرو�س واحل�صول على ح�صة �سوقية معتربة يف �سوق الت�أمني.
نظام تقنية معلومات مطور داخلي ًا يحقق ربط �سريع مع اجلهات ذات العالقة.
فريق للدعم الفني وخدمة العمالء وت�سهيل عملياتهم وك�سب ر�ضاهم (خط �ساخن خلدمة العمالء على مدار ال�ساعة).
االلتزام بتطوير وتقدمي باقة متنوعة من �أف�ضل املنتجات واخلدمات ،مع اعتبار دقيق للمخاطر املرتبطة بها.
�شبكة رعاية طبية مكونة من �أكرث من  680م�ست�شفى وعيادة يف �شتى �أنحاء اململكة.
ح�صلت ال�شركة على ت�صنيف القوة املالية ( )B++وت�صنيف ائتماين ( )bbbو�ضع م�ستقر من �شركة اي ام بي�ست.
حققت ال�شركة م�ستوى �سعودة متقدم نطاق بالتيني.

مقدمة عن سوق التأمين في المملكة العربية السعودية
بد�أ ن�شاط الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل وكاالت وفروع ل�شركات �أجنبية (�أغلبيتها من مملكة البحرين) وكان ذلك قبل عام 1974م ،ثم ت�أ�س�ست �شركة الت�أمني
ال�سعودية يف عام 1974م ،ثم ت�أ�س�ست �شركة البحر الأحمر للت�أمني ،ثم ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني يف عام 1976م .ويف عام � 1977صدر قرار رقم  51عن هيئة كبار
العلماء وقررت فيه �أن الت�أمني التعاوين يعترب مقبو ًال يف ال�شريعة الإ�سالمية ،وعليه ت�أ�س�ست ال�شركة الوطنية للت�أمني التعاوين يف عام  1985والتي �سميت يف ما بعد بال�شركة
التعاونية للت�أمني بهدف الت�أمني على امل�شروعات الكربى واالحتفاظ بن�سبة كبرية من �أق�ساط الت�أمني داخل اململكة و�أ�صبح الت�أمني التعاوين هو ال�شكل الذي يقدم من خالله
الت�أمني باململكة العربية ال�سعودية وذلك جلوازه من الناحية ال�شرعية بخالف الت�أمني التجاري ،وا�ستمرت �شركات الت�أمني الأجنبية يف العمل داخل ال�سعودية كو�سيط بني الوكالء
و�شركات �إعادة الت�أمني يف اخلارج.
يف عام 1999م �صدر املر�سوم امللكي رقم م 10/واملتعلق بنظام ال�ضمان ال�صحي التعاوين ،ثم �صدر قرار جمل�س الوزراء رقم  222واملت�ضمن نظام الت�أمني على رخ�ص ال�سائقني
يف عام2001م.
يف عام 2005م �صدر املر�سوم امللكي رقم م 32/املتعلق بنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين وا�شتمل القرار على حتديد االطار العام ملمار�سة الت�أمني يف ال�سعودية وهو الت�أمني
التعاوين وحتديد اجلهة امل�س�ؤولة عن تطبيق النظام وهي م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،ويف نف�س العام �صدر قرار  415املتعلق ب�ش�أن منح فرتة انتقالية مدتها � 3سنوات (�إلى

ر

عام 2008م) ل�شركات الت�أمني القائمة لتوفيق �أو�ضاعها ملزاولة ن�شاط الت�أمني التعاوين و�أدى ذلك بتقدم �شركات جديدة للح�صول على الرتخي�ص وفق ًُا لنظام الت�أمني التعاوين.
وقد �سمحت م�ؤ�س�سة النقد لل�شركات التي انتهت من درا�سة ملفاتها �أو 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 2010/2/17م.
�أما حالي ًا فقد بلغ عدد �شركات الت�أمني العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية واملدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية � 35شركة كما يف 2014/09/30م.

المؤشرات المالية
املعلومات املالية كما يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م املدرجة يف اجلداول �أدناه مت ا�ستخراجها من القوائم املالية املدققة ل�سنة  31دي�سمرب 2012م ويتم عر�ضها لتعك�س
�أثر تعديالت �أجرتها ال�شركة على القوائم املالية املدققة يف  31دي�سمرب 2012م �إثر تو�صيات املراجعني وذلك لتحقيق عر�ض �أف�ضل للمعلومات املالية وليت�سنى للقارئ املقارنة
بني القوائم املالية لل�سنوات 2011م ،و2012م .وت�شمل هذه التعديالت:



ارتفاع "مطالبات قائمة" و"ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات القائمة" مببلغ  23.63مليون ريال �سعودي؛ و
�إعادة ت�صنيف من "ر�صيد �إعادة ت�أمني دائن" �إلى "مطلوبات م�ستحقة" مببلغ  15.01ريال �سعودي.
ال�سنة املالية
املنتهية يف
2011/12/31م

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2012/12/31م

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2013/12/31م

الفرتة املالية
املنتهية يف
2014/09/30م

جمموع موجودات عمليات الت�أمني

336.296

253.746

391.959

768.205

جمموع موجودات امل�ساهمني

159.236

182.864

215.046

213.959

جمموع املوجودات

495.532

436.610

607.005

982.164

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

336.296

253.746

391.959

768.205

مطلوبات امل�ساهمني

4.750

7.727

8.269

10.190

حقوق امل�ساهمني

154.486

175.137

206.777

203.769

جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

159.236

182.864

215.046

213.959

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني ومطلوبات وحقوق امل�ساهمني

495.532

436.610

607.005

982.164

قائمة املركز املايل (�آالف الرياالت ال�سعودية)

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

نتائج العمليات (�آالف الرياالت ال�سعودية)

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2011/12/31م

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2012/12/31م

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2013/12/31م

الفرتة املالية
املنتهية يف
2013/09/30م

الفرتة املالية
املنتهية يف
2014/09/30م

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

278.560

234.093

347.191

276.700

547.549

�صايف الأق�ساط املكت�سبة

164.432

177.862

165.311

113.533

185.405

جمموع الإيرادات

179.937

188.479

186.630

132.109

199.221

�إجمايل املطالبات املدفوعة

116.107

121.740

1.174.494

81.936

154.735

�صايف املطالبات املتكبدة

101.275

101.346

110.346

76.900

151.460

جمموع امل�صاريف والتكاليف

173.923

173.280

186.368

131.620

225.763

الفائ�ض (العجز) من عمليات الت�أمني

6.013

15.199

262

489

()26.542

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

5.412

13.679

236

440

()26.542

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

5.412

13.679

236

440

()26.542

�

نتائج العمليات (�آالف الرياالت ال�سعودية)

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2011/12/31م

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2012/12/31م

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2013/12/31م

الفرتة املالية
املنتهية يف
2013/09/30م

الفرتة املالية
املنتهية يف
2014/09/30م

م�صاريف عمومية و�إدارية

1.623

2.998

2.039

1.589

2.303

�إيرادات اال�ستثمارات

790

8.079

26.449

13.279

42.669

�صايف ربح (خ�سارة) ال�سنة

4.578

18.760

24.646

12.130

13.825

خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل

1.875

2.750

3.000

2.250

2.437

تغريات القيمة العادلة غري املحققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

1.654

4.642

9.993

16.451

()14.395

�صايف الربح (اخل�سارة) ال�شامل لل�سنة

4.357

20.652

31.639

26.331

()3.007

ربح (خ�سارة) ال�سهم

0.23

0.94

1.23

0.61

0.69

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية 2011م ،و2012م ،و2013م ،والقوائم املالية الأولية للفرتات املالية املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م ،و2014م

التدفقات النقدية (�آالف الرياالت ال�سعودية)

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2011/12/31م

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2012/12/31م

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2013/12/31م

الفرتة املالية
املنتهية يف
2013/09/30م

الفرتة املالية
املنتهية يف
2014/09/30م

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

()29.728

31.157

9.248

()2.133

()2.721

()2.141

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

17.986

()24.068

9.159

10.542

9.812

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة

137.716

81.786

119.382

99.436

183.703

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

34.363
()873

55.237
()727

التدفقات النقدية للم�ساهمني
�صايف النقدية من (امل�ستخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة التمويلية
النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة

()20.280
468
26.273

21.485

()13.467

12.242

39.833

60.000

86.366

()13.962
()982
45.056

()13.423
32.670
105.613

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية 2011م ،و2012م ،و2013م ،والقوائم املالية الأولية للفرتات املالية املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م ،و2014م

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2013/12/31م

الفرتة املالية
املنتهية يف
2013/09/30م

الفرتة املالية
املنتهية يف
2014/09/30م

العائد على املوجودات

%1.1

%4.0

%4.7

%3.1

%2.3

العائد على حقوق امل�ساهمني

%3.0

%11.4

%12.9

%8.6

%9.1

معدل �صايف اخل�سارة (�صايف املطالبات املتكبدة�/صايف الأق�ساط املكت�سبة)

%61.6

%57.0

%66.8

%67.7

%81.7

هام�ش �صايف الربح (اخل�سارة)

%2.5

%10.0

%13.2

%9.2

%6.9

�إجمايل املطلوبات �إلى �إجمايل املوجودات

%68.8

%59.9

%65.9

%65.9

%79.3

معدل منو �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

%26.6

()%16.0

%48.3

%39.2

%97.9

امل�ؤ�شرات الرئي�سية

امل�صدر :حتليالت اجلزيرة كابيتال

ت

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2011/12/31م

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2012/12/31م
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1.1المصطلحات والمختصرات
التعريف

امل�صطلح
ال�شركة �أو والء

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

امل�ست�شارون

م�ست�شارو ال�شركة املو�ضحة �أ�سما�ؤهم على ال�صفحة (ح)

اخلبري االكتواري

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

امل�ساهمون اال�سرتاتيجيون

ال يوجد بال�شركة �إال م�ساهم ا�سرتاتيجي واحد وهي �شركة �أي جي �أي الكتتاب الت�أمني .وامل�ساهمون اال�سرتاتيجيون هم امل�ساهمون
الذين يقدمون الدعم لل�شركة ب�سبب امتالكهم اخلربة والدراية الفنية والعلمية والت�شغيلية فيما يخ�ص ن�شاط ال�شركة مما يقدم
قيمة �إ�ضافية لل�شركة نظر ًا لتمتعهم بهذه املعرفة النوعية.

الأطراف ذوي العالقة

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

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

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

الأق�ساط امل�سندة

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

�صايف الأق�ساط املكتتبة

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

الأق�ساط غري املكت�سبة

اجلزء من الأق�ساط املكتتبة الذي يغطي �أخطارا تتعلق بالفرتات املالية الالحقة

املجل�س �أو جمل�س الإدارة

جمل�س �إدارة والء والذين تظهر �أ�سما�ؤهم على ال�صفحة (هـ)

النظام الأ�سا�سي

النظام الأ�سا�سي لل�شركة

معدل النمو ال�سنوي املركب

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

هيئة ال�سوق املالية �أو الهيئة

هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية

نظام ال�شركات

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

هام�ش املالءة بطريقة املطالبات

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

هام�ش املالءة بطريقة جمموع الأق�ساط املكتتبة

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

�سوق الأ�سهم

ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)

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

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

�إعادة الت�أمني االختياري

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

امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون

امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون لل�شركة

1

امل�صطلح

2

التعريف

ال�سيطرة

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

جمل�س التعاون اخلليجي

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي

الناجت املحلي

الناجت املحلي الإجمايل للمملكة العربية ال�سعودية

اجلمعية العامة

اجلمعية العامة للم�ساهمني يف ال�شركة

احلكومة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية

اجلمهور

تعني يف قواعد الت�سجيل والإدراج الأ�شخا�ص غري املذكورين �أدناه:
 .1تابعي امل�صدر.
 .2امل�ساهمني الكبار يف امل�صدر.
�	.3أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني للم�صدر.
�	.4أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي امل�صدر.
�	.5أع�ضاء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف امل�صدر.
�	.6أي �أقرباء للم�شار �إليهم يف (� )5.4,3.2,1أعاله.
�	.7أي �شركة ي�سيطر عليها �أي من الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف (� )6.5,4.3,2.1أعاله� .أو الأ�شخا�ص الذين يعملون باالتفاق معاً
وميلكون جمتمعني (� )%5أو �أكرث من فئة الأ�سهم املراد �إدراجها.

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

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

جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين

جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين هيئة حكومية �سعودية ذات �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة �أن�شئت مبوجب املادة الرابعة من قرار
جمل�س الوزراء رقم ( )71وتاريخ 1420/4/27هـ املوافق 1999/8/11م التي تن�ص على �إن�شاء جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين
للإ�شراف على تطبيق نظام ال�ضمان ال�صحي التعاوين .ويهدف هذا النظام �إلى توفري الرعاية ال�صحية وتنظيمها جلميع املقيمني
غري ال�سعوديني يف اململكة ،ويجوز تطبيقه على املواطنني وغريهم بقرار من جمل�س الوزراء.

وثيقة الت�أمني

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

ت�أمني احلماية واالدخار

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

الالئحة التنفيذية

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

الئحة حوكمة ال�شركات

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

امل� َؤمن له

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

امل�ؤمِ ٍن

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

اململكة

اململكة العربية ال�سعودية

قواعد الت�سجيل والإدراج

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

مدير االكتتاب

�شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية

الإدارة

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

�صايف املتح�صالت

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

�سعر الطرح/االكتتاب

 12ريال �سعودي لكل �سهم

التعريف

امل�صطلح
�أ�سهم مطروحة لالكتتاب

� 20.000.000سهم عادي

تاريخ �أحقية االكتتاب

نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي ت�صوت على الزيادة املقرتحة يف ر�أ�س املال بح�سب تو�صية جمل�س الإدارة،
وذلك بتاريخ االثنني 1436/07/08هـ (املوافق 2015/04/27م)

مرحلة االكتتاب الأولى

�سيبد�أ االكتتاب يف يوم الثالثاء 1436/07/16هـ (املوافق 2015/05/05م) وي�ستمر لفرتة � 10أيام تقوميية �شاملة �آخر يوم لإغالق
االكتتاب وهو يوم اخلمي�س 1436/07/25هـ (املوافق 2015/05/14م)

فرتة تداول حقوق الأولوية

�ستبد�أ فرتة تبادل احلقوق تزامن ًا مع فرتة االكتتاب الأولى يف يوم الثالثاء 1436/07/16هـ (املوافق 2015/05/05م) وت�ستمر لفرتة
� 8أيام عمل �شاملة �آخر يوم لإغالق االكتتاب وهو يوم اخلمي�س 1436/07/25هـ (املوافق 2015/05/14م)

مرحلة االكتتاب الثانية

�سيبد�أ االكتتاب يف يوم الأحد 1436/07/28هـ (املوافق 2015/05/17م) وي�ستمر لفرتة � 3أيام عمل �شاملة �آخر يوم لإغالق االكتتاب
وهو يوم الثالثاء 1436/08/01هـ (املوافق 2015/05/19م)

الطرح املتبقي

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

فرتة الطرح املتبقي

يف حال وجود �أ�سهم متبقية مل يكتتب فيها� ،سيبد�أ االكتتاب يف هذه الأ�سهم يف يوم الأحد 1436/08/06هـ (املوافق 2015/05/24م)
من ال�ساعة � 10:00صباحا وحتى ال�ساعة � 10:00صباحا من اليوم التايل بتاريخ االثنني 1436/08/07هـ (املوافق 2015/05/25م)

الأ�شخا�ص امل�ستحقون

ي�شمل ك ًال من امل�ساهمني املقيدين وممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول

تداول حقوق الأولوية

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

ممار�سة حقوق �أولوية االكتتاب

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

امل�ساهمون املقيدون

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

اجلريدة الر�سمية

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

ال�شخ�ص

ال�شخ�ص الطبيعي

ن�شرة الإ�صدار

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

�صاحب وثيقة الت�أمني

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

اجلهات امل�ستلمة

بنك اجلزيرة ،وم�صرف الراجحي ،والبنك الأهلي التجاري ،والبنك ال�سعودي الربيطاين ،والبنك ال�سعودي الفرن�سي ،وبنك الريا�ض

�إعادة الت�أمني

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

معيد الت�أمني

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

م�ؤ�س�سة النقد (�ساما)

م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

ريال

الريال ال�سعودي – العملة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية

امل�ساهم

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

الأ�سهم

الأ�سهم العادية لل�شركة والبالغ عددها  20مليون والقيمة اال�سمية للواحد منها  10رياالت

�شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية

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

الو�سيط املايل

�شركة امل�ساهمة التي تعمل بالو�ساطة ،ووكيل الو�سيط الذي يعمل لدى �شركة الو�ساطة ،والذي يقوم بكل �أو بع�ض الأعمال الآتية:
 .1يعمل ب�صفة جتارية و�سيطا يف تداول الأوراق املالية،
 .2يقدم ب�صفة جتارية عر�ضا للآخرين للح�صول على �أ�صول مالية يف �صورة �أوراق مالية،
	.3يقوم ب�صفة جتارية بتنفيذ �صفقات الأوراق املالية حل�سابه اخلا�ص عن غري طريق �إ�صدار الأوراق املالية ،وذلك من �أجل �إيجاد
�سوق يف الأوراق املالية� ،أو لتحقيق الربح الناجت من الفرق بني �أ�سعار عرو�ض الأوراق املالية وطلباتها،
 .4يقوم ب�صفة جتارية بحيازة �أو طرح الأوراق املالية للم�صدر� ،أو ل�شخ�ص م�سيطر على ذلك امل�صدر،
 .5يقوم بالو�ساطة ب�صفة جتارية مبا يف ذلك ترتيبات عقود ملبادلة العملة والأوراق املالية.

امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية

ت�شمل جمموعة من امل�ؤ�س�سات وهي كالتايل:
�	)1صناديق اال�ستثمار امل�ؤ�س�سة يف اململكة املطروحة طرح ًا عام ًا والتي ت�ستثمر يف الأوراق املالية ال�سعودية �إذا كانت �شروط
و�أحكام ال�صندوق تتيح له ذلك ،مع االلتزام بالأحكام والقيود املن�صو�صة عليها يف الئحة �صناديق اال�ستثمار
 )2الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم يف التعامل يف الأوراق 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 املالية ال�سعودية ،وذلك وفق ًا لل�ضوابط التي �أ�صدرتها الهيئة ،على �أن ال ت�ؤدي م�شاركة
ال�شركة �إلى ت�ضارب يف امل�صالح

الهيئة العامة لال�ستثمار

الهيئة العامة لال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية

الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني

الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني

املكتتب

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

منوذج طلب االكتتاب

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

توزيع الفائ�ض

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

تداول

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

املخ�ص�صات الفنية  /االحتياطات

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

متعهد التغطية

�شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية

اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية بني ال�شركة واملتعهد بالتغطية

نك�ست كري

�شركة نك�ست كري ال�سعودية لت�سوية املطالبات الت�أمينية

جنم

�شركة جنم خلدمات الت�أمني

BBB

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

S&P

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

AA-

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

AM Best

�شركة عاملية متخ�ص�صة يف جمال الت�صنيف االئتماين لقطاع الت�أمني ب�شكل خا�ص.

2.2عوامل المخاطرة
يتعني على كل من يرغب يف اال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�شرة بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة �أدناه قبل اتخاذ
قرار �شراء الأ�سهم املطروحة لالكتتاب .علما ب�أن عوامل املخاطرة املو�ضحة �أدناه ال ت�شمل جميع املخاطر التي ميكن �أن تواجهها ال�شركة ،بل �إنه من املمكن وجود خماطر �إ�ضافية
لي�ست معلومة لل�شركة يف الوقت احلايل والتي من �ش�أنها الت�أثري على عملياتها ،كما ال يعلم �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أية خماطر جوهرية �أخرى قد ت�ؤثر �سلب ًا على ن�شاط ال�شركة
و�أدائها املايل خالف املخاطر املبينة �أدناه كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه .ويقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أنه ح�سب علمهم واعتقادهم ،ال توجد �أية خماطر �أخرى ،غري
املذكورة يف هذا الق�سم ،ميكن �أن ي�ؤثر عدم ت�ضمينها على قرار امل�ستثمرين كما يف تاريخ هذه الن�شرة .وقد ينخف�ض �سعر �أ�سهم ال�شركة ب�شكل جوهري ب�سبب حدوث �أو حتقق
�أي من هذه املخاطر �أو غريها ،مما قد يت�سبب يف خ�سائر امل�ستثمرين ب�شكل جزئي �أو كلي.
�إن ن�شاط ال�شركة ،وما ورد يف هذه الن�شرة ،والظروف املالية والتوقعات امل�ستقبلية .ونتائج العمليات ،والتدفقات النقدية قد تت�أثر �سلب ًا ب�صورة جوهرية �إذا ما حدثت �أو حتققت
�أي من املخاطر التالية التي ترى �إدارة ال�شركة («الإدارة») حالي ًا �أنها جوهرية �أو �أي خماطر �أخرى مل يحددها جمل�س الإدارة �أو ي�صنفها حالي ًا ب�أنها لي�ست جوهرية ،لكنها قد
حتدث بالفعل وت�صبح جوهرية.
ال يكون اال�ستثمار يف الأ�سهم مالئم ًا �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا ذلك اال�ستثمار والذين ميتلكون موارد كافية لتحمل �أية خ�سارة قد تنجم عن ذلك
اال�ستثمار .ينبغي على امل�ستثمر املحتمل الذي ينتابه �أي �شك ب�ش�أن الإجراء الذي عليه اتخاذه �أن ي�ست�شري �شخ�ص مرخ�ص له يف تقدمي امل�شورة ب�ش�أن �شراء الأ�سهم والأوراق
املالية الأخرى.
ويف حال حدوث �أو حتقق �أحد عوامل املخاطرة التي تعتقد الإدارة يف الوقت احلا�ضر ب�أنها مهمة� ،أو حدوث �أية خماطر �أخرى مل يت�سنى للإدارة �أن حتددها� ،أو التي تعتربها يف
الوقت احلا�ضر غري جوهرية ،ف�إن ذلك قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض �سعر �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق وقد يخ�سر امل�ستثمر املحتمل كامل ا�ستثماره بالأ�سهم �أو جزء ًا منه.
�إن املخاطر وال�شكوك املبينة �أدناه مقدمة برتتيب ال يعرب عن مدى �أهميتها .كما �أن املخاطر وال�شكوك الإ�ضافية مبا يف ذلك تلك غري املعلومة حالي ًا �أو التي تعترب غري جوهرية.
قد يكون لها الت�أثريات املبينة �أعاله.
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�إن عملية تقدير املخاطر وااللتزامات التي قد تتعر�ض لها ال�شركة ،تبنى على افرتا�ضات عن �أمور ال ميكن التنب�ؤ بها بدقة وتقع خارج نطاق �سيطرة ال�شركة ،بحيث �أن حتليل
ال�سجل التاريخي لهذه املخاطر وااللتزامات ال يعترب معيار ًا دقيق ًا وكافي ًا .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن �سوق الت�أمني ال�سعودي مل يتم تنظيمه �إال منذ فرتة قريبة (�صدر نظام مراقبة
�شركات الت�أمني التعاوين بتاريخ 2003/07/31م ،كما مت �إ�صدار الالئحة التنفيذية لهذا النظام بتاريخ 2004/04/10م) .عالوة على ذلك ،لقد مت �إدراج �أ�سهم معظم �شركات
الت�أمني ال�سعودية يف ال�سوق يف ال�سنوات ال�سبع الأخرية .ولذلك ،ف�إن املعلومات والبيانات التاريخية الالزمة لتقييم املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة قد تكون غري متوفرة� ،أو
غري دقيقة� ،أو غري كاملة ،الأمر الذي ال ميكن ال�شركة من تقييم هذه املخاطر على الوجه الأمثل .وقد ي�ؤدي ذلك مثال �إلى اعتماد �سيا�سات ت�سعريية ال تعك�س خماطر املنتجات
الت�أمينية ذات العالقة .وعليه ف�إن اخلط�أ يف احت�ساب املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة �سوف يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على و�ضعها املايل ونتائج �أعمالها.
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مثل الت�أمني الطبي  %35من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لل�شركة يف �سنة 2011م وانخف�ضت هذه الن�سبة لت�صل �إلى  %7يف الت�سع �أ�شهر الأولى من �سنة 2014م ،ولقد عمدت ال�شركة
يف ال�سنوات الأخرية �إلى التقلي�ص من حجم الأق�ساط املكتتبة لقطاع الت�أمني الطبي نظرا الرتفاع �صايف معدل اخل�سارة لهذا القطاع يف ال�سوق ال�سعودي ككل ( %94.1يف عام
2013م).
مثل ت�أمني املركبات  %23من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لل�شركة يف �سنة 2011م وارتفعت هذه الن�سبة لت�صل �إلى  %32يف الت�سع �أ�شهر الأولى من �سنة 2014م .كما ارتفعت ن�سبة
عقود الت�أمني العام الأخرى من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لل�شركة (كت�أمني املمتلكات ،والت�أمني الهند�سي ،والت�أمني البحري ،وت�أمني امل�س�ؤولية العامة )...من  %42يف �سنة 2011م
�إلى  %61يف الت�سع �أ�شهر الأولى من �سنة 2014م .يعترب ت�أمني املمتلكات �أهم عقود الت�أمني العام الأخرى لل�شركة ،حيث مثل هذا املنتج  %33من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لل�شركة
يف الت�سع �أ�شهر الأولى من �سنة 2014م .هذه الن�سب تبني تركز املحفظة الت�أمينية لل�شركة يف منتجات ت�أمني املركبات وعقود الت�أمني العام الأخرى.
بالرغم �أن ت�أمني املركبات يدر �سيولة كبرية لل�شركة ف�إن هذا املنتج ال يحقق لها يف الوقت احلايل �أرباحا ت�شغيلية ،حيث �أن معدل �صايف اخل�سارة لقطاع ت�أمني املركبات بلغ ن�سبة
 %91يف �سنة 2013م� .إن عدم حت�سني ربحية قطاع ت�أمني املركبات �سوف ي�ؤثر ب�شكل �سلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة الت�شغيلي و�أدائها املايل.
على عك�س ت�أمني املركبات ،تت�صف عقود الت�أمني العام الأخرى بقلة احلوادث ولكن يف حال حدوثها فمن املتوقع �أن تكون خ�سائرها كبرية ومطالبتها عالية .وال ميكن تقدمي �أي
�ضمان بعدم تعر�ض ال�شركة خل�سائر كبرية يف حال حدوث �أي نوع من �أنواع هذه احلوادث ،مما �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي وجوهري على ن�شاطها الت�شغيلي و�أدائها املايل.
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تت�صف عقود الت�أمني العام الأخرى ،على عك�س ت�أمني املركبات والت�أمني الطبي ،برتكزها يف عدد �صغري من العمالء .فلقد بلغ مثال �إجمايل �أق�ساط ت�أمني املمتلكات املكتتبة يف
�سنة 2013م  122مليون ريال ،مت اكتتاب  %70منها من طرف عميلني فقط وهما �شركة الكهرباء ال�سعودية و�شركة �شيفرون ال�سعودية .بالتايل ،يف حال خ�سرت ال�شركة �أي من
عمالءها الرئي�سيني �أو يف حال تعر�ضت �إلى مطالبات كبرية من طرفهم ،ف�سوف يكون لذلك ت�أثري �سلبي على الو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها.
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تعتمد �شركات الت�أمني يف �أعمالها على اتفاقيات �إعادة ت�أمني تربمها مع �شركات �إعادة ت�أمني داخل وخارج اململكة وذلك للتقليل من املخاطر الناجتة عن التغطية الت�أمينية.
ومبوجبه ف�إن معيد الت�أمني ي�صبح م�س�ؤو ًال جتاه ال�شركة يف حدود املخاطر املعاد ت�أمينها ،ولكن ال تعفى ال�شركة من التزامها الأ�سا�سي جتاه حاملي الوثائق بحكم كونها امل�ؤمن
املبا�شر .تبلغ ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات الرئي�سية غري امل�سددة  170.7مليون ريال كما يف تاريخ هذه الن�شرة (ف�ضال راجع الق�سم رقم “ 12-12املعلومات القانونية
– النزاعات واملقا�ضاة واملطالبات”) .وال ميكن �ضمان جناح معيدي الت�أمني يف �سداد ح�ص�صهم من املطالبات امل�ستقبلية ،ويف حال حدوث ذلك ف�إن ذلك �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي
وجوهري على عمليات ال�شركة و�أدائها املايل.
�إن توفر ومقدار وتكاليف �إعادة الت�أمني يخ�ضع ل�شروط ال�سوق ال�سائدة والتي عادة ما تكون خارجة عن �إرادة ال�شركة .ومبوجب املادة ( )40من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة
�شركات الت�أمني التعاوين يجب على �شركات الت�أمني �أن حتتفظ مبا ال يقل عن  %30من الأق�ساط املكتتبة و�إعادة ت�أمني  %30من �إجمايل �أق�ساطها داخل اململكة� .إعادة ت�أمني
املحفظة الت�أمينية لل�شركة داخل اململكة مرتكزة على عدد قليل من �شركات �إعادة الت�أمني مما قد يعر�ضها ملخاطر تعرث الطرف الأخر� .إن عزوف �أو عدم مقدرة �أحد معيدي
الت�أمني عن االلتزام ب�شروط اتفاقيات �إعادة الت�أمني من �ش�أنه �أن يولد �آثارا �سلبية جوهرية على �أعمال ال�شركة ونتائجها املالية .كما ويف حال عدم متكن ال�شركة من املحافظة
على عالقاتها مع �شركات �إعادة الت�أمني �أو ا�ستبدالها ،ف�سوف يزيد ذلك من ن�سبة تعر�ضها للمخاطر و�سيحد من قدرتها على زيادة حجم �أعمالها.
تنطوي املعامالت مع معيدي الت�أمني خارج اململكة على خماطر �إ�ضافية تتعلق بالظروف ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،والتغيريات التنظيمية يف قطاع الت�أمني يف املناطق التي
ينتمون �إليها ،و�إذا ما �أثرت هذه العوامل على قدرة هذه ال�شركات على �سداد ح�ص�صهم من املطالبات امل�ستقبلية ،ف�إن ال�شركة �ستتعر�ض �إلى ت�أثري �سلبي جوهري يف
عملياتها.
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بلغت اخل�سائر املرتاكمة لل�شركة حوايل  12.9مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م متثل ن�سبة  %6.45من ر�أ�س مال ال�شركة ،وذلك ح�سب القوائم املالية الأولية
لل�شركة للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م .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 ،حيث تبني املادة ( )148من نظام ال�شركات �أنه يف حال بلغت خ�سائر �شركة امل�ساهمة  %75من ر�أ�سمالها ،وجب على جمل�س الإدارة �أن
يدعو �إلى انعقاد جمعية عامة غري العادية حلل ال�شركة �أو زيادة ر�أ�س مالها ،ومن املمكن وقتها �أن يخ�سر امل�ساهمون كل �أو جزء من ا�ستثماراتهم يف ال�شركة.
كما تخ�ضع ال�شركات التي تبلغ خ�سائرها املرتاكمة  %50ف�أكرث من ر�أ�س مالها لإجراءات من طرف هيئة ال�سوق املالية (الرجاء مراجعة الالئحة التنفيذية «الإجراءات
والتعليمات اخلا�صة بال�شركات املدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق التي بلغت خ�سائرها املرتاكمة  %50ف�أكرث من ر�أ�س مالها» ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية) .وترتاوح هذه الإجراءات
من �إ�ضافة عالمة �إلى جانب �أ�سماء هذه ال�شركات يف املوقع الإلكرتوين لل�سوق املالية ال�سعودية (تداول) ،وتعليق تداول �أ�سهمها ملدة �ساعتني �إلى �إلغاء �إدراج �أ�سهمها بالكامل �إذا
ما مل تقم بااللتزام بالتعليمات املن�صو�ص عليها يف الالئحة التنفيذية املذكورة �أعاله .ومن املمكن وقتها �أن يخ�سر امل�ساهمون يف هذه ال�شركات كل �أو جزء من ا�ستثماراتهم فيها.
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يعتمد ن�شاط ال�شركة الأ�سا�سي على �إ�صدار وثائق ت�أمني متثل عقود ق�صرية املدة يف طبيعتها ،وقد ال تتمكن ال�شركة من جتديدها مع طالبي خدمات الت�أمني وفق �شروط و�أ�سعار
مالئمة� .سجلت ال�شركة يف ال�سنوات الأخرية ن�سب جتديد منخف�ضة بالن�سبة لوثائق ت�أمني املركبات والت�أمني ال�صحي للأفراد ،وذلك ب�سبب تزايد حدة املناف�سة يف ال�سوق .ويف
حال عدم متكن ال�شركة من املحافظة على عمالئها ،ف�إن �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لل�شركة قد تنخف�ض م�ستقب ًال ،وعليه ف�إن ربحية ال�شركة و�أدائها املايل ميكن �أن يت�أثر
�سلبيا وب�شكل جوهري.
 2 22 -22 -2مخاطر البيانات المستقبلية
�إن بع�ض البيانات الواردة يف هذه الن�شرة ت�شكل بيانات م�ستقبلية ،ولكنها لي�ست �ضمان ًا ملا �سيكون عليه الأداء م�ستقبال .وتنطوي تلك البيانات امل�ستقبلية على خماطر معلومة
وغري معلومة وعوامل �أخرى قد ت�ؤثر على النتائج الفعلية وبالتايل على �أداء ال�شركة و�إجنازاتها .وهناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤثر يف الأداء الفعلي �أو الإجنازات �أو النتائج
التي حتققها ال�شركة وت�ؤدي �إلى اختالفها ب�شكل كبري عما كان متوقعا �صراحة �أو �ضمنيا يف البيانات املذكورة .وفيما لو حتقق واحد �أو �أكرث من هذه املخاطر �أو الأمور غري املتيقنة
�أو ثبت عدم دقة �أي من االفرتا�ضات التي مت االعتماد عليها ،ف�إن النتائج الفعلية قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك املو�ضحة يف هذه الن�شرة.
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يخ�ضع �أداء الأ�صول امل�ستثمرة �إلى خماطر متنوعة ،مبا يف ذلك املخاطر املتعلقة بالو�ضع االقت�صادي العام وتقلبات ال�سوق وتذبذبات العائد على اال�ستثمار ،وخماطر ال�سيولة
وخماطر االئتمان وعدم الت�سديد .و�إذا مل تنجح ال�شركة مبوازنة حمفظتها اال�ستثمارية مع التزاماتها املالية رمبا ت�ضطر �إلى ت�سييل ا�ستثماراتها يف �أوقات وب�أ�سعار لي�ست مثالية،
الأمر الذي ميكن �أن ي�ؤثر �سلبي ًا وب�شكل جوهري على و�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
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كما قامت ال�شركة باعتماد �سيا�سة اال�ستثمار اخلا�صة بها من قبل م�ؤ�س�سة النقد .ويف حال وقوع �أي اختالفات بني ما مت تقدميه واعتماده من قبل م�ؤ�س�سة النقد وبني ال�سيا�سات
املتبعة على �أر�ض الواقع ،ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إلى مطالبة م�ؤ�س�سة النقد لل�شركة ب�أن ت�صحح �أو�ضاعها وتقدم �أ�سباب لعدم االلتزام� ،إلى جانب بع�ض الإجراءات الرقابية والنظامية
الأخرى والتي من �ش�أنها الت�أثري �سلب ًا على الو�ضع املايل لل�شركة و�أعمالها.
وتخ�ضع املحفظة اال�ستثمارية كذلك لعدم وجود منتجات مالية معينة ،مثل امل�شتقات املالية ذات العوائد العالية املخاطر ،وقد ي�ؤدي ذلك �إلى التقليل من تنويع فئات الأ�صول مما
قد ينجر عنه انخفا�ض عوائد اال�ستثمار .و�إذا مل تتمكن ال�شركة من تنويع تلك اال�ستثمارات ،فقد تت�أثر ربحية ال�شركة و�أدا�ؤها املايل.
 2 22 -22 -2مخاطر أعطال األنظمة وتقنية المعلومات
�إن �أعمال ال�شركة وتطلعاتها امل�ستقبلية تعتمد ب�شكل كبري على قدرة �أنظمة تقنية املعلومات على معاجلة عدد كبري من العمليات يف وقت حمدد ودون انقطاع خ�صو�ص ًا يف الوقت
الذي ت�صبح فيه معاجلة العمليات معقدة ب�شكل متزايد مع منو حمفظة ال�شركة وتزايد حجم تلك العمليات مبعدل كبري .وال ميكن �إعطاء �أي �ضمان �أو ت�أكيد على �أن تلك الأنظمة
لن تتعر�ض للأعطال �أو الق�صور �أو االنقطاع الكامل� ،أو التعر�ض لفريو�سات الأنظمة� ،أو االخرتاق� ،أو �أي نوع من �أنواع اجلرائم الإلكرتونية التي ت�ؤثر على �أمن معلومات وبيانات
وات�صاالت ال�شركة� ،أو حدوث �أي خلل يف �أنظمة فروع ال�شركة �أو اجلهات التي تربطها عالقة عمل معها ،ويف حال حدوث ذلك ف�إن �أعمال ال�شركة �سوف تت�أثر ب�شكل �سلبي
وجوهري وقد تتعر�ض �سمعتها لل�ضرر.
 2 2 2 -22 -2المخاطر المتعلقة بكفاءة سياسات إدارة المخاطر
تعتمد ال�شركة على الئحة الت�أمني التعاوين وعلى الئحة ال�شركة لإدارة املخاطر (والتي يتم تقييمها ب�شكل �شهري) يف ر�سم �سيا�سة �إدارة وقيا�س ومراقبة املخاطر التي تواجهها
ال�شركة يف �أعمالها� .إن عدم تطبيق هذه ال�سيا�سة �أو عدم حتديثها �أو عدم احل�صول على معلومات كافية التخاذ قرار اال�ستجابة يف التوقيت املنا�سب يعر�ض ال�شركة �إلى خماطر
متنوعة منها على �سبيل املثال عدم االلتزام مبتطلبات نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين �أو الئحته التنفيذية مما قد يعر�ض ترخي�ص ال�شركة لل�سحب من طرف م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي (ح�سب املادة ال�ساد�سة وال�سبعون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين).
يوجد لدى ال�شركة �سيا�سات لإدارة ومراقبة املخاطر تخ�ضع لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ،ومع ذلك ،رمبا ال تكون هذه ال�سيا�سات والإجراءات كافية
متام ًا يف تخفي�ض مدى التعر�ض للمخاطر يف كافة الظروف ،خا�صة املخاطر غري املتوقعة �أو غري املكررة .وكنتيجة لذلك ،ف�إن الو�ضع املايل لل�شركة وعملياتها �سوف يت�أثر �سلبي ًا
وب�شكل جوهري نتيجة تو�سع دائرة التعر�ض للخطر.
 2 2 2 -22 -2مخاطر سوء سلوك الموظفين
�إن ال�شركة ال ت�ستطيع �أن ت�ضمن �أنها قادرة دائم ًا على منع حاالت �سوء �سلوك املوظفني .وقد ينتج عن �سوء �سلوك املوظف خمالفة النظام من قبل ال�شركة� ،أو عقوبات نظامية،
�أو م�س�ؤولية مالية� ،أو �أ�ضرار ج�سيمة ب�سمعة ال�شركة مما �سي�ؤدي �إلى الإ�ضرار ب�شكل جوهري بو�ضعها املايل �أو نتائج عملياتها.
 2 2 2 -22 -2مخاطر التعامالت مع أطراف ذوي عالقة
لدى ال�شركة تعامالت مع �أطراف ذوي عالقة ،وتنح�صر هذه التعامالت يف اتفاقيات خدمات مع �شركتا «جنم» ،و»نك�ست كري» ،بالإ�ضافة �إلى عقود ت�أمني مع �أع�ضاء جمل�س
�إدارتها �أو مع �شركات ميلكون فيها �أو لهم فيها م�صلحة .يبلغ �إجمايل عقود الت�أمني مع �أطراف ذوي عالقة  7.6مليون ريال �سعودي يف عام 2014م مما ميثل حوايل  %1.2من
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة .حيث تعاقدت ال�شركة مع كل من جمموعة العثمان التي ميلك فيها ع�ضو جمل�س الإدارة عبد اهلل حممد العثمان ،وجمموعة ال�شعيبي التي ميلك فيها
ع�ضو جمل�س الإدارة وليد �سهيل ال�شعيبي ،و�شركة الدواء للخدمات الطبية التي ميلك فيها ع�ضو جمل�س الإدارة وليد حممد اجلعفري ،وم�ست�شفى بروكري الذي ميلك فيه ع�ضو
جمل�س الإدارة خالد عبد الرحمن الراجحي ،بالإ�ضافة �إلى ت�أمني �سيارات خا�صة برئي�س جمل�س الإدارة �سليمان عبد اهلل القا�ضي ،وت�أمني �سيارات خا�صة لبع�ض التنفيذيني.
و�أي�ض ًا �أبرمت ال�شركة عقود ت�أمني غري مبا�شرة (من خالل وكالء ت�أمني) مع بع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة حيث وقعت ال�شركة مع جمموعة ع�صام قباين التي ميلك فيها ع�ضو
جمل�س الإدارة ح�سان ع�صام قباين ،وجمموعة �إميانتيت التي ميلك فيها ع�ضو جمل�س الإدارة �سليمان عبد العزيز التويجري (ف�ضال راجع الق�سم رقم « 11-12املعلومات
القانونية – معامالت الأطراف ذات العالقة»).
تن�ص املادة التا�سعة والأربعون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين على �أنه يجب عدم �إ�صدار �أو جتديد �أي وثيقة ت�أمني لأي من الأطراف ذوي العالقة
�إال بعد دفع الق�سط امل�ستحق بالكامل .ال تدفع �أق�ساط وثائق الت�أمني مع �أطراف ذوي عالقة كاملة عند �إ�صدار �أو جتديد هذه الوثائق (ف�ضال راجع الق�سم رقم « 11-12املعلومات
القانونية – معامالت الأطراف ذات العالقة») ،مما قد يعر�ض ال�شركة لإجراءات نظامية �أو غرامات �أو عقوبات من طرف م�ؤ�س�سة النقد.
�إعطاء ميزات تف�ضيلية لأطراف ذوي عالقة عند �إبرام االتفاقيات معهم �سي�ؤدي �إلى الإ�ضرار بو�ضع ال�شركة املايل �أو نتائج عملياتها.
 2 2 2 -22 -2مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين
تنوي ال�شركة التو�سع يف �أعمال الت�أمني بعد زيادة ر�أ�س مالها ،ويعتمد جناح ال�شركة ومقدرتها على بناء وتنفيذ خطط �أعمالها على موظفني رئي�سيني بال�شركة ،ولكي تتمكن
ال�شركة من املناف�سة يف �سوق الت�أمني وك�سب ح�صة �سوقية معتربة ف�إنها يجب �أن تكون قادرة على توظيف الكوادر امل�ؤهلة واالحتفاظ بهم.
وعليه ،ف�إن ال�شركة غري م�ؤمنة �ضد الأ�ضرار التي قد تلحق ب�أعمالها ب�سبب فقدان �أو ف�صل �أي من موظفيها الرئي�سيني كما �إنها ال تعطي �أي ت�أكيدات ب�أنها �ستنجح يف ا�ستقطاب
واالحتفاظ ب�أفراد من املوظفني الرئي�سيني تكون لديهم القدرة على حتقيق �أهداف ال�شركة .ورمبا تت�أثر ال�شركة �سلبيا �إذا خ�سرت خدمات �شخ�ص �أو �أكرث من املوظفني
الرئي�سيني على املدى الق�صري �إلى املتو�سط الأمر الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إلى ت�أثر �أعمال ال�شركة �سلبا على فر�ص عملها وتطلعاتها امل�ستقبلية وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.

7

 2 2 2 -22 -2مخاطر السيولة
تواجه ال�شركة خماطر ال�سيولة عندما تعجز عن توفري الأموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها املالية ومطلوباتها يف الوقت املحدد من جراء عدم توفر ال�سيولة .وال ت�ضمن ال�شركة
عدم وقوع �أية �أحداث طارئة �أو مفاجئة قد تتطلب �سيولة فورية ،مما �سي�ؤثر �سلبيا على الأداء الت�شغيلي لل�شركة وعلى و�ضعها املايل.
 2 2 2 -22 -2مخاطر االئتمان
�إن خماطر االئتمان هي املخاطر التي قد تتحمل ال�شركة على �إثرها خ�سائر مالية ب�سبب عدم قدرة �أحد الأطراف التي تتعاقد معهم ال�شركة على الوفاء بالتزاماتهم .وتتعلق
املخاطر االئتمانية لل�شركة �أ�سا�سا بح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات القائمة� ،أو الأق�ساط غري املدفوعة من قبل العمالء .قد ال تتمكن ال�شركة يف امل�ستقبل من تقييم الو�ضع
املايل للأطراف التي تتعاقد معهم ب�شكل �صحيح وحتديد قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم املالية ب�صورة دقيقة� .إن �أي انخفا�ض يف القدرة االئتمانية ب�صورة عامة له�ؤالء
الأطراف من �ش�أنه �أن يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل.
 2 2 2 -22 -2مخاطر الحصول على مصادر التمويل
حتتاج ال�شركة �إلى �ضخ مبالغ مالية كبرية لتمويل ا�ستثماراتها وتو�سعاتها وعملياتها الت�شغيلية يف امل�ستقبل ،وعندئذ يجب �أن تبحث عن م�صادر متويلية منا�سبة .وقد ت�شمل
عملية احل�صول على متويل �إ�ضايف �إ�صدار �أ�سهم جديدة ،مما قد ينتج عنه تقليل ن�سبة ملكية امل�ساهمني احلاليني� ،أو احل�صول على قرو�ض من �أي من البنوك التجارية العاملة
يف اململكة� ،أو �إ�صدار �صكوك .ولي�س هناك �ضمان �أو ت�أكيد ب�أن تكون هذه امل�صادر متاحة بتكلفة مواتية� ،أو �أن تكون ظروف الأ�سواق املالية مالئمة يف ذلك الوقت ،وعليه� ،سوف
تزيد من تكاليف التمويل تبع ًا لذلك �أو يت�أخر احل�صول على هذا التمويل ،مما �سي�ؤثر ذلك �سلب ًا على عمليات ال�شركة وتطورها.
كما �أن نظرة املجتمع لقطاع خدمات الت�أمني ب�أنه ال ي�شكل دور �أ�سا�سي �أو يعمل بنطاق خدمات غري متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية �سوف يزيد من �صعوبة احل�صول على
م�صادر التمويل ،مما �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل.
 2 2 2 -22 -2مخاطر التقاضي والدعاوي القانونية
قد تتعر�ض ال�شركة �أحيانا لدعاوى �أو �إجراءات ق�ضائية تتعلق ،من بني �أمور �أخرى ،مبطالبات عمالئها �أو النزاعات العمالية �أو النزاعات املتعلقة بالعقود .ويف حال �أ�صبحت
ال�شركة طرفا يف �أي دعاوى �أو �إجراءات ق�ضائية �أخرى يف امل�ستقبل ،ف�إن نتائج تلك الإجراءات غري م�ؤكدة وميكن �أن ت�ؤدي �إلى ت�سويات �أو نتائج قد ت�ؤثر �سلبا على �سمعة ال�شركة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد تنطوي �أي دعاوى �أو �إجراءات ق�ضائية على نفقات قانونية كبرية مما �سي�ؤدي �إلى الإ�ضرار ب�شكل جوهري بو�ضع ال�شركة املايل �أو نتائج عملياتها.
 2 2 2 -22 -2المخاطر المرتبطة بالسعودة
حيث قامت وزارة العمل ب�إطالق برنامج نطاقات واملتعلق بتوطني الوظائف ،ويف ظل قلة وحمدودية توافر الأيدي العاملة املدربة واملناف�سة الكبرية على ا�ستقطابها من قبل
�شركات الت�أمني املناف�سة ،و�أن ن�سبة ال�سعودة وبرنامج نطاقات مرتبطة بعدد املوظفني ال�سعوديني وغري ال�سعوديني بحيث �أن خروج �أي منهم من ال�شركة قد يكون له ت�أثري على
ن�سبة ال�سعودة ونطاقات �سواء بارتفاع �أو نق�صان ،وبالتايل لي�س هناك �أي �ضمان من قبل ال�شركة باملحافظة على ن�سبة ال�سعودة املطلوبة.
و�إن عدم االلتزام بن�سبة ال�سعودة املطلوبة قد يعر�ض ال�شركة �إلى غرامات وعقوبات من قبل وزارة العمل واجلهات احلكومية ذات العالقة والتي ت�شمل �إيقاف اال�ستقدام و�إ�صدار
الت�أ�شريات الالزمة لل�شركة� ،أو نقل كفالة املوظفني غري ال�سعوديني� ،أو اال�ستبعاد من املناف�سات احلكومية .وعليه ،ف�إن ذلك �سوف ي�ؤدي �إلى الت�أثري ال�سلبي واجلوهري على
�أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
 2 2 2 -22 -2المخاطر المتعلقة بالمخصصات (االحتياطات) الفنية
تقوم ال�شركة باحت�ساب واالحتفاظ باالحتياطات واملخ�ص�صات الفنية وفق ًا ملا ن�صت عليه املادة التا�سعة وال�ستون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين
وذلك للوفاء بالتزاماتها امل�ستقبلية املتوقعة ،وهي ت�شمل تقديرات للمبالغ الالزمة لدفع املطالبات املبلغ عنها واملطالبات غري املبلغ عنها ونفقات ت�سويات اخل�سائر ذات
العالقة .وحيث �أن عملية تقدير االحتياطيات واملخ�ص�صات تخ�ضع لتوقعات م�ستقبلية مبنية على متغريات وافرتا�ضات متعددة وحتت�سب يف ظل عدم توفر بيانات تاريخية كافية
عن �صناعة الت�أمني يف اململكة فقد ينتج عن ذلك عدم كفاية االحتياطيات واملخ�ص�صات املحت�سبة ،وبالتايل حاجة ال�شركة �إلى زيادة احتياطاتها وخم�ص�صاتها� ،أو تكوين
احتياطيات وخم�ص�صات تزيد عن حاجة ال�شركة ،مما �سيفوت على ال�شركة فر�صة ا�ستثمار هذه املخ�ص�صات يف منتجات مالية ذات عوائد ا�ستثمارية �أعلى .ويف كلتا احلالتني،
اخلط�أ يف عملية تقدير االحتياطيات �سوف يكون له ت�أثري �سلبي على �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
 2 2 2 -22 -2مخاطر إصدار وترجمة وثائق التأمين
�إن ال�شركة تقوم بدرا�سة املخاطر املحتملة قبل �إ�صدار وثائق الت�أمني للطلبات املقدمة ،ويتم ذلك من خالل عمليه تقدير ملخاطر العمالء انف�سهم ،ودرا�سة �أي تركيز يف املخاطر
امل�ؤمن عليها ،كذلك تقدير ملاهية وطبيعة املخاطر امل�ؤمن عليها ،وااللتزامات والتبعات القانونية املرتبطة بوثائق الت�أمني واملخاطر ذات العالقة باملطالبات ،بالإ�ضافة �إلى القيام
بعمليات تقييم ملخاطر �أي دعاوى ق�ضائية �أو ت�سويات وخالفه تكون مقامة من العميل �أو �ضده� .إن �سوء تقدير ال�شركة ملخاطر �إ�صدار وثائق الت�أمني تكبد ال�شركة خ�سائر ماليه
ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أدائها يف امل�ستقبل
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ي�شار �أي�ضا �إلى �أن ترجمة بع�ض البنود وثائق الت�أمني التي تقدمها ال�شركة للغري �إلى اللغة العربية لي�ست دقيقه من حيث تو�ضيح بع�ض امل�صلحات الواردة يف الوثيقة .مما ي�ؤدي
�إلى ن�شوء نزاع بني الأطراف حول تف�سري املق�صود من الوثيقة ،وهو ما يعر�ض ال�شركة للدخول يف نزاعات مع العمالء ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أعمالها و نتائجها املالية.
 2 2 2 -22 -2مخاطر الكوارث غير المتوقعة
�إن وقوع الكوارث غري املتوقعة ،الطبيعية منها �أو غري الطبيعية ،قد ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر على �أداء ال�شركة التي تقدم منتجات ت�أمني على املمتلكات .و�ستتعر�ض ال�شركة الرتفاع
عدد املطالبات التي تن�ش�أ عن وقوع الكوارث غري املتوقعة مثل العوا�صف والأعا�صري والزالزل واحلرائق و�أعمال الإرهاب وغريها .ومبا �أن ال�شركة تقدم منتجات الت�أمني على
املمتلكات ،ف�إن املطالبات املتعلقة بها عند حدوث الكوارث غري املتوقعة �ست�ؤدي �إلى تقلب النتائج املالية لل�شركة و�ست�ؤثر على و�ضعها املايل ونتائج عملياتها ب�شكل جوهري.
 2 2 2 -22 -2مخاطر المتعلقة بالتغيرات في المعايير المحاسبية
يقوم جمل�س معايري املحا�سبة الدولية التابع مل�ؤ�س�سة هيئة معايري املحا�سبة الدولية بتطوير ومراجعة املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية .قام املجل�س م�ؤخرا ب�إ�صدار تعديالت
لهذه املعايري �أ�صبحت �سارية املفعول ابتداء من  01يناير 2014م (ف�ضال راجع الق�سم رقم “ 3-6املعلومات املالية ومناق�شة وحتليل الإدارة -ملخ�ص بال�سيا�سات املحا�سبية
الهامة”) .قررت �إدارة ال�شركة عدم التطبيق املبكر لهذه املعايري املعدلة وتف�سرياتها ،واملوعد الأخري لتطبيقها هو  1يناير 2016م .قد ي�ؤدي تطبيق ال�شركة لهذه املعايري �إلى �آثار
�سلبية على املركز املايل لل�شركة ونتائج عملياتها.
 2 2 2 -22 -2مخاطر االعتماد على الوسطاء والوكالء
تعتمد ال�شركة على و�سطاء ووكالء كجهات توزيع رئي�سية لت�سويق منتجاتها (ف�ضال راجع الق�سم رقم “ 7-12املعلومات القانونية – االتفاقيات اجلوهرية”) ،حيث �شكلت ح�صتهم
من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة  %70 ،%60 ،%56يف الأعوام 2011م2012،م و2013م على التوايل (ف�ضال راجع الق�سم رقم “ 4-6املعلومات املالية ومناق�شة وحتليل الإدارة
– نتائج العمليات”) .ونظرا لالزدياد يف االعتماد على الو�سطاء والوكالء ،ف�إن �أي انقطاع �أو �إنهاء لهذه الرتتيبات من �ش�أنه �أن يكون له ت�أثري �سلبي كبري على مبيعات منتجات
ال�شركة ،والذي من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى �آثار �سلبية جوهرية على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
ني �أو الالئحة
عالوة على ذلك ،ف�إن عدم التزام الو�سطاء والوكالء باللوائح التنظيمية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (كالالئحة التنظيمية لو�سطاء ووكالء الت�أم 
التنظيمية ل�سلوكيات �سوق الت�أمني) عند تقدمي اخلدمات الت�أمينية ،من �ش�أنه �أن يكون له ت�أثري �سلبي على �سمعة ال�شركة وعلى �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
 2 2 2 -22 -2مخاطر العقود مع الغير
قامت ال�شركة بالتعاقد و�إبرام اتفاقيات وعقود مع �أطراف ثالثة من الغري �أبرزها ( )1االتفاقيات املتعلقة مبنتجات ت�أمينية )2( ،االتفاقيات املتعلقة برتتيبات �إعادة ت�أمني،
( )3اتفاقيات �إدارة اال�ستثمار مع �شركة �أت�ش �أ�س بي �سي اململكة العربية ال�سعودية ،و�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال )4( ،اتفاقية وكالة مع �شركة امليازين خلدمات الت�أمني،
( )5اتفاقيات اخلدمة مع �شركة منار �سيغما ال�ست�شارات التمويل ،و�شركة جنم ،و�شركة عِ ْل ْم لتقنية املعلومات ،ومكتب املراجعة ال�شرعية ،و�شركة نك�ست كري ال�سعودية لت�سوية
املطالبات الت�أمينية ،و�شركة اي ام بي�ست يوروب (ف�ضال راجع الق�سم رقم « 7-12املعلومات القانونية – االتفاقيات اجلوهرية») .تنطوي هذه االتفاقيات على خماطر جوهرية
مبوجب �شروطها �أو طبيعتها �أو �أطرافها.
وحيث �أن ال�شركة تعتمد على وفاء هذه الأطراف الثالثة بالتزاماتها مبوجب �شروط و�أحكام هذه العقود واالتفاقيات .وبالتايل لي�س هناك �أي �ضمان من قبل ال�شركة بوفاء هذه
الأطراف الثالثة بالتزاماتها �أو حتقيق تطلعات ال�شركة ،والأمر الذي ي�ؤدي �إلى الت�أثري ال�سلبي واجلوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
 2 2 2 -22 -2المخاطر المتعلقة برأي مكتب المراجعة الشرعية
بتاريخ 2012/1/1م� ،أبرمت �شركة والء اتفاقية خدمات ا�ست�شارية مع مكتب املراجعة ال�شرعية والتي مبوجبها �سيت�أكد مكتب املراجعة ال�شرعية من االلتزام مببادئ و�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية .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 مكتب
املراجعة ال�شرعية ،ف�إنه �ستت�أثر �سمعة ال�شركة ب�صورة �سلبية مما ي�ؤثر بدوره على �أداءها ونتائج �أعمالها.
 2 2 2 -22 -2مخاطر حماية العالمة التجارية والملكية الفكرية
قامت �شركة والء بحماية عالمتها التجارية الرئي�سية من خالل ت�سجيلها لدى مكتب العالمات التجارية ال�سعودي التابع لوزارة التجارة وال�صناعة (ف�ضال راجع الق�سم رقم
« 10-12املعلومات القانونية – امللكية الفكرية») .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة ال متلك �أ�صوال غري ملمو�سة با�ستثناء عالمتها التجارية.
كما يعتمد الو�ضع التناف�سي لل�شركة من بني عوامل �أخرى على قدرتها على حماية وا�ستخدام عالمتها التجارية ،وبالتايل ،ف�إن عدم مقدرتها على حماية ا�سم ال�شركة و�شعارها
�أو يف بع�ض الأحوال حاجتها التخاذ الإجراءات القانونية الالزمة حلماية مثل هذه الأ�صول قد ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على عالمتها التجارية وقد يجعل من مزاولة الأعمال �أكرث تكلفة
والذي ي�ؤدي بدوره �إلى الت�أثري �سلبي ًا على نتائج �أعمال ال�شركة.
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 2 2 2 -22 -2مخاطر التصنيف
تقوم بع�ض جهات الت�صنيف العاملية مثل “�ستاندارد اند بورز” و”اي ام بي�ست” بت�صنيف �شركات الت�أمني ب�شكل دوري من حيث متانة �أو�ضاعها املالية .و�إن هذا الت�صنيف ال يعترب
ت�صنيف ًا لأ�سهم االكتتاب �أو تو�صية باال�ستثمار يف �أي من ال�شركات التي يتم ت�صنيفها .غري �أن م�ستوى ثقة العمالء قد يت�أثر وفق ًا لتغيري الت�صنيف ،ولي�ست هنالك �أية �ضمانات
ب�أن ال�شركة �ستكون قادرة على حتقيق ت�صنيف مرتفع �أو املحافظة عليه .كما �أن �أي تراجع يف ت�صنيف قوة املركز املايل لل�شركة وقدرتها على الوفاء بديونها يف امل�ستقبل �ستكون
له �آثار �سلبية على �أعمال ال�شركة و�أدائها امل�ستقبلي.
 2 2 2 -22 -2مخاطر تأثير تراجع ثقة العمالء بالشركة
�أي انخفا�ض يف ثقة العمالء بال�شركة �سوف ي�ؤدي �إلى ارتفاع عدد حاالت �إلغاء وثائق الت�أمني وا�سرتجاع الأموال� ،أو الإحجام عن االكتتاب يف وثائق الت�أمني التي تعر�ضها ال�شركة
مما �سي�ؤثر �سلب ًا على مبيعات ال�شركة من تلك املنتجات ،وبالتايل على الأو�ضاع املالية لل�شركة ونتائج عملياتها.
 2 2 2 -22 -2المخاطر المتعلقة بالزكاة وضريبة الدخل
قدمت ال�شركة التقارير الزكوية وال�ضريبية عن جميع ال�سنوات حتى ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م وح�صلت على �شهادات زكاة مقيدة ب�ش�أنها� ،إال �أن هذه التقارير ال تزال
يف �إطار عملية التقييم النهائي من جانب م�صلحة الزكاة والدخل .وال ت�ستطيع ال�شركة التنب�ؤ ب�أي فروقات زكوية ميكن �أن تطالب م�صلحة الزكاة والدخل ال�شركة بدفعها .وعليه،
تقوم ال�شركة بتجنيب خم�ص�صات لهذه الفروقات يف قوائمها املالية بلغت قيمتها  6.4مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م .و�سيكون لأي التزامات زكوية كبرية غري
متوقعة ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
 2 2 2 -22 -2المخاطر المتعلقة بخلو منصب هام في الشركة
لدى ال�شركة من�صب هام �شاغر هو من�صب االكتواري الداخلي ومدير املخاطر ومل يتم حتى تاريخ هذه الن�شرة �إ�شغال هذا املن�صب .ويقوم حاليا موظفون �آخرون يف ال�شركة
بالقيام باملهام املرتبطة بهذا املن�صب وذلك ب�صفة م�ؤقتة� .شغل هذا املن�صب يعد من الأمور ال�ضرورية ،حيث �أنه ي�ؤثر على قدرة ال�شركة على �إدارة عملياتها بكفاءة.
�ستت�أثر �إنتاجية ال�شركة و�أدا�ؤها املايل �سلب ًا يف حال ت�أخّ رها يف التوظيف �أو يف حال عدم متكنها من تعيني ال�شخ�ص الذي ميتلك الكفاءة واخلربة املطلوب توفرهما يف املر�شح
ل�شغل هذا املركز ملا لهذا املركز من ت�أثري ي�صب يف قدرة ال�شركة على تنفيذ ا�سرتاتيجياتها وخططها املر�سومة.

 2 22 -2المخاطر المرتبطة بالسوق والبيئة التشريعية
 2 22 -22 -2المخاطر المتعلقة بنظام الرقابة على شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية
يخ�ضع ن�شاط الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،اجلهة احلكومية
الرئي�سية امل�س�ؤولة عن تنظيم قطاع الت�أمني يف اململكة ،مبا يف ذلك ال�سيا�سات والقواعد والرتخي�ص واملناف�سة وتخ�صي�ص اال�ستثمار ومعايري اخلدمة واملعايري الفنية وترتيبات
الت�سويات .ميكن �أن تتغري هذه القوانني والأنظمة من وقت لآخر .وميكن �أي�ضا �أن يكون لتغري الإطار التنظيمي �أو فر�ض �سيا�سات جديدة ،ت�أثري �سلبي كبري على �أعمال ال�شركة
وو�ضعها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و� /أو �آفاقها امل�ستقبلية.
يخول نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية امل�ؤ�س�سة �صالحيات وا�سعة مبا يف ذلك تعديل �أو تعليق �أو �إلغاء �أو رف�ض جتديد ترخي�ص الت�أمني� ،أو �إيقاف
�صالحية �إ�صدار وثائق الت�أمني� ،أو فر�ض غرامات على ال�شركة يف حال �إخفاقها يف التقيد ب�أحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية ،ويف حال اتخاذ �أي
من الإجراءات امل�ؤثرة �ضد ال�شركة �أو يف حال تعر�ض ال�شركة لفر�ض غرامات ف�إن ذلك �سوف ي�ؤثر ب�صورة �سلبية جوهرية على ن�شاط ال�شركة �أو ا�ستمراريته �أو و�ضعها املايل
�أو توقعاتها �أو نتائج عملياتها.
 2 22 -22 -2مخاطر سحب ترخيص التأمين
ح�صلت ال�شركة على ترخي�ص مزاولة ن�شاط الت�أمني و�إعادة الت�أمني من م�ؤ�س�سة النقد يف تاريخ 1429/06/28هـ (املوافق 2008/07/03م) ،ولقد مت جتديد هذا الرتخي�ص
بتاريخ 1435/06/27هـ (املوافق 2014/04/28م) ملدة ثالث �سنوات تنتهي بتاريخ 1438/06/26هـ (املوافق 2017/03/25م) .وتن�ص املادة ( )76من الالئحة التنفيذية
لنظام مراقبة �شركات الت�أمني على �أنه يحق مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �سحب ترخي�ص ال�شركة يف احلاالت الآتية:









10

�إذا مل متار�س ال�شركة الن�شاط املرخ�ص له خالل �ستة ا�شهر.
�إذا مل تف ال�شركة مبتطلباتها مبوجب نظام مراقبة ال�شركات الت�أمني التعاوين �أو الئحته التنفيذية.
�إذا تبني للم�ؤ�س�سة �أن ال�شركة قد تعمدت تزويدها مبعلومات �أو بيانات غري �صحيحة يف طلبها للرتخي�ص.
�إذا تبني للم�ؤ�س�سة �أن حقوق امل�ؤمن لهم �أو امل�ستفيدين �أو امل�ساهمني معر�ضة لل�ضياع نتيجة للطريقة التي متار�س بها ال�شركة �أن�شطتها املرخ�صة.
�إذا �أفل�ست ال�شركة.
�إذا تعمدت ال�شركة مزاولة �أعمالها ب�أ�سلوب ينطوي على االحتيال.
�إذا انخف�ض ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع من احلد الأدنى املقرر �أو مل ت�ستوف ال�شركة مبتطلبات املالءة املالية الواردة يف املادة ( )68من الالئحة التنفيذية.
�إذا انخف�ض �أعمال �أو حجم �أن�شطة ال�شركة يف فروع الت�أمني �إلى امل�ستوى الذي ترى معه امل�ؤ�س�سة ب�أن من غري املمكن لل�شركة �أن تعمل يف ظله.

 �إذا رف�ضت �أو �أخرت ال�شركة دفع املطالبات امل�ستحقة للم�ستفيدين بدون وجه حق.
 �إذا رف�ضت ال�شركة قيام فريق التفتي�ش املكلف من امل�ؤ�س�سة من �أداء مهمته يف فح�ص ال�سجالت �أو احل�سابات /امللفات.
 �إذا امتنعت ال�شركة من تنفيذ حكم نهائي �صادر �ضدها يف �أي من املنازعات الت�أمينية.
و�إذا ما مت �سحب الرتخي�ص ف�إنه لن يكون يف ا�ستطاعة ال�شركة اال�ستمرار يف ممار�سة ن�شاطها ب�صورة نظامية يف اململكة العربية ال�سعودية مما �سي�ؤثر ب�صورة �سلبية جوهرية
على ن�شاطها �أو ا�ستمراريته �أو و�ضعها املايل �أو نتائج عملياتها ومن املمكن وقتها �أي�ضا �أن يخ�سر امل�ساهمون كل �أو جزء من ا�ستثماراتهم يف ال�شركة.
 2 22 -22 -2المخاطر المتعلقة بالموافقة على المنتجات
�إن احل�صول على املوافقات الالزمة للمنتجات الت�أمينية من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يتم مبوجب نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية .وقد
ي�ستغرق احل�صول على هذه املوافقات وقت ًا طوي ًال ميتد يف بع�ض الأحيان �إلى �ستة �أ�شهر مما قد يفوت على ال�شركة بع�ض الفر�ص .ويرتتب على هذه املوافقات التزام ال�شركة جتاه
الأطراف امل�ؤمن لهم وكذلك التزام ال�شركة جتاه م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي املتمثل يف قيام ال�شركة بتقدمي �أي م�ستندات �أو تعديل �أي من هذه املنتجات ووثائقها يف حال
طر�أ �أي تعديل �أو حتديث للوثائق املتعلقة مبثل هذه املنتجات من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .وقد ح�صلت ال�شركة على موافقات م�ؤقتة لبع�ض منتجاتها ،كما هي ب�صدد
جتديد موافقات م�ؤقتة �أخرى (ف�ضال راجع الق�سم رقم “ 7-12املعلومات القانونية – االتفاقيات اجلوهرية”) .ويف حال مل حت�صل ال�شركة على موافقة نهائية لتلك املنتجات،
�أو �إذا ما رف�ضت م�ؤ�س�سة النقد جتديد موافقاتها امل�ؤقتة ،ف�سوف ي�ؤثر ذلك �سلبا على عمليات ال�شركة وو�ضعها املايل.
 2 22 -22 -2المخاطر المتعلقة بالتقارير المطلوبة
يتطلب نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية من ال�شركة �أن تقوم بتزويد م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي بتقارير مالية وت�شغيلية ب�شكل دوري يتم �إعدادها وفق ًا
للأ�س�س املحا�سبية النظامية �إ�ضافة �إلى معلومات �أخرى ،ت�شمل معلومات تخ�ص العمليات الت�شغيلية العامة لل�شركة وهيكل ر�أ�س املال وامللكية واملالءة املالية .ميكن �أن تتعر�ض
ال�شركة �إلى تدابري نظامية �أو عقوبات �أو غرامات �إذا اعتقدت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ب�أن ال�شركة ف�شلت يف االلتزام ب�أية قوانني �أو �أنظمة واجبة التطبيق.
كما تن�ص قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية على �أن تقدم ال�شركة قوائم وتقارير مالية ب�شكل دوري �إلى هيئة ال�سوق املالية ،كما تن�ص على وجوب
الإف�صاح للجمهور عن املعلومات اجلوهرية اخلا�صة ب�أعمال ال�شركة ونتائجها املالية ومكونات ر�أ�س مالها وملكيتها ومركزها املايل.
�إن �أي ف�شل يف االلتزام برفع التقارير املذكورة �أعاله �سوف ينتج عنه فر�ض قيود كبرية على قدرة ال�شركة يف ممار�سة عملها �أو يعر�ضها لعقوبات مما �سي�ؤثر �سلبي ًا على �سمعة
ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل.
 2 22 -22 -2المخاطر المتعلقة بمتطلبات المالءة
وفق ًا للمواد ( )66و( )67و( )68من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين يجب �أن حتتفظ ال�شركة مب�ستويات معينة من املالءة املالية ملختلف �أنواع
الأعمال .ويت�أثر م�ستوى مالءة ال�شركة يف املقام الأول باالحتياطات الفنية التي يطلب منها االحتفاظ بها والتي بدورها تت�أثر بحجم وثائق الت�أمني املباعة وحجم املطالبات
املتكبدة� .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.
تفر�ض م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على �شركات الت�أمني غري امللتزمة مب�ستويات مالءة منا�سبة �سل�سلة من الإجراءات لت�صحيح �أو�ضاعها ومن �ضمنها:
 زيادة ر�أ�س مال ال�شركة.
 تعديل الأ�سعار.
 تخفي�ض التكاليف.
 التوقف عن قبول �أي اكتتاب جديد.
 ت�سييل بع�ض الأ�صول.
 �أي �إجراء �أخر تراه ال�شركة منا�سب ًا وتوافق عليه امل�ؤ�س�سة.
كما �أن م�ؤ�س�سة النقد قد تطلب ب�شكل دوري �إ�ضافات �أو تعديالت على متطلبات هام�ش املالءة مما ميكن �أن ت�ؤثر �سلبي ًا على نتائج عمليات ال�شركة وو�ضعها املايل من خالل
جتنيب خم�ص�صات �إ�ضافية .كان غطاء هام�ش املالءة  %76.3كما يف � 30سبتمرب 2014م .ويف حال انخف�ض هام�ش املالءة الفعلي لل�شركة عن � ،%25أو �أخفقت ال�شركة
يف ت�صحيح �أو�ضاعها املالية ،ف�ستقوم م�ؤ�س�سة النقد بتعيني م�ست�شار مايل لتقدمي امل�شورة لل�شركة� ،أو �سحب ترخي�صها مما �سي�ؤثر ب�صورة �سلبية جوهرية على ن�شاطها �أو
ا�ستمراريته �أو و�ضعها املايل �أو نتائج عملياتها ومن املمكن وقتها �أي�ضا �أن يخ�سر امل�ساهمون كل �أو جزء من ا�ستثماراتهم يف ال�شركة.
 2 22 -22 -2المخاطر المتعلقة بالقيود على التملك في شركات التأمين
ي�ضع نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية قيود ًا معينة بخ�صو�ص ملكية الأ�سهم يف �شركات الت�أمني .ووفق ًا للمادة ( )9من نظام مراقبة �شركات الت�أمني
التعاوين واملادة ( )39من 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 العربي ال�سعودي .والتزام ًا باملادة ( )38من الالئحة التنفيذية ينبغي على ال�شركة �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.
و�سوف ت�ؤدي هذه القيود يف بع�ض احلاالت �إلى حتجيم قدرة ال�شركة يف ا�ستقطاب م�ستثمرين ا�سرتاتيجيني يف حال رف�ض امل�ؤ�س�سة �أو ت�أخرها يف �إ�صدار املوافقة املطلوبة �أو فر�ض
�شروط لي�س يف مقدور ال�شركة ا�ستيفائها ما �سي�ؤدي �إلى ت�أثري �سلبي جوهري على عمليات ال�شركة.
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 2 22 -22 -2المخاطر المتعلقة بالتقيد بأنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني
تخ�ضع منتجات الت�أمني الطبي التي تقدمها ال�شركة ملراقبة جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين بعد �إجازتها من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .حيث تفر�ض �أنظمة جمل�س
ال�ضمان ال�صحي التعاوين على ال�شركة التقيد بال�شروط املنظمة لتقدمي منتجات الت�أمني الطبي ،ومنها االلتزام بتوفري كوادر طبية متخ�ص�صة لإعطاء املوافقات الطبية الالزمة
خالل موعد زمني ال يتجاوز  60دقيقة .بالإ�ضافة �إلى ذلك تفر�ض تلك الأنظمة على �شركات الت�أمني االلتزام بدفع م�ستحقات مقدمي اخلدمة الطبية كامل�ست�شفيات والعيادات
الطبية يف موعد ال يتجاوز  60يوم� .إن عدم التزام ال�شركة ب�أنظمة وقواعد جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين يعر�ضها للم�ساءلة والغرامات� ،أو رمبا �سحب رخ�صة الت�أهيل لتقدمي
منتجات اخلدمات الطبية ،والذي بدوره �سي�ؤثر ت�أثري ًا �سلبي ًا وجوهري ًا على �أعمال ال�شركة و�أدائها املايل.
 2 22 -22 -2المخاطر المتعلقة بندرة الكوادر المحلية المؤهلة
تعاين �سوق العمل ال�سعودية من نق�ص حاد يف الكوادر املحلية امل�ؤهلة ت�أهي ًال عالي ًا يف قطاع الت�أمني التعاوين الذي يجب �أن يلبي احتياجات هذه ال�شركات ،ف�إن ذلك يزيد من
الطلب على هذه الكوادر امل�ؤهلة ب�شكل كبري ،وقد ت�ؤدي زيادة هذا الطلب �إلى نوع من املناف�سة بني ال�شركات القائمة واجلديدة ال�ستقطاب هذه الكوادر .وهذا بدوره �سيزيد من
تكلفة توظيف الكوادر امل�ؤهلة والإبقاء على الكوادر املوجودة لدى ال�شركات مما قد ي�ؤدي �إلى ارتفاع امل�صاريف الت�شغيلية وبالتايل قد ي�ؤثر ذلك على ربحية ال�شركات العاملة
يف قطاع الت�أمني.
 2 22 -22 -2مخاطر النقص في التوعية الثقافية للتأمين ومدى أهميتها
توجد خماطر حول نظرة املجتمع ب�ش�أن قطاع وخدمات الت�أمني ب�صفة عامة بحيث �أن نظرة املجتمع لهذا القطاع �أنه ال ي�شكل دور �أ�سا�سي �أو يعمل بنطاق خدمات غري متوافقة
مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .واملجتمع قد يفقد ثقته يف القطاع مما �سي�ؤثر �سلبي ًا وجوهريا على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
 2 2 2 -22 -2المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية
تعمل ال�شركة يف بيئة تت�صاعد فيها حدة التناف�س مما قد ي�ؤثر �سلبي ًا على الهوام�ش الت�شغيلية ،وبح�سب قائمة �أ�سماء �شركات الت�أمني و�شركات املهن احلرة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة
النقد بتاريخ 2014/03/24م ،ف�إن عدد �شركات الت�أمني امل�صرح لها بالعمل (� )35شركة تتناف�س على زيادة ح�ص�صها ال�سوقية.
تقوم املناف�سة يف قطاع الت�أمني على عوامل عدة ،ت�شمل الأق�ساط املحت�سبة� ،شروط و�أحكام التغطية ،اخلدمة املقدمة والت�صنيف املايل املعتمد من جهات وم�ؤ�س�سات تقييم
م�ستقلة وخدمة املطالبات وال�سمعة والت�صور املوجود عن القدرة املالية واخلربة ل�شركة الت�أمني.
و�سوف ي�ؤدي تزايد حدة املناف�سة �إلى تبني بع�ض اجلهات املناف�سة يف ال�سوق �سيا�سات ت�سعري �أكرث تناف�سية من تلك اخلا�صة بال�شركة �أو �أن تعر�ض �صيغ ًا بديلة حلماية الأخطار
بالإ�ضافة �إلى منتجات الت�أمني التقليدية ،وال ميكن �إعطاء �أي ت�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�سوف ت�ؤدي �ضغوط املناف�سة املتزايدة �إلى حدوث ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها وو�ضعها املايل ،وذلك عن طريق:
 انخفا�ض احل�صة ال�سوقية.
 انخفا�ض الهوام�ش والتو�سعات.
 كبح عجلة منو قاعدة عمالء ال�شركة.
 تزايد معدل فقدان �أفراد الإدارة العليا واملبيعات.
 ارتفاع النفقات الت�شغيلية مثل م�صاريف الت�سويق واملبيعات.
 ارتفاع تكاليف حيازة وثائق الت�أمني.
وقد ت�ؤدي املخاطر املذكورة �أعاله �إلى احلد من قدرة ال�شركة على اال�ستمرار يف ن�شاطها ،ومن املمكن وقتها �أن يخ�سر امل�ساهمون يف ال�شركة كل �أو جزء من ا�ستثماراتهم فيها.
 2 2 2 -22 -2المخاطر المتعلقة باألحوال السياسية واالقتصادية وأوضاع قطاع التأمين
يعتمد الأداء املايل ل�شركات الت�أمني ب�صورة كبرية على الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية املحلية داخل اململكة العربية ال�سعودية ،وكذلك الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية العاملية
التي ت�ؤثر على اقت�صاد اململكة .و�سوف ي�ؤثر التغيري يف الأحوال ال�سيا�سية واالقت�صادية على النتائج املالية ل�شركات الت�أمني من خالل ت�أثريه على �أو�ضاع ال�سوق وعائدات
اال�ستثمار وكذلك عن طريق التغيري يف طلب العمالء ملنتجات خدمات الت�أمني .عالوة على ذلك ف�إن اجتاهات الأق�ساط واملطالبات يف �أ�سواق الت�أمني و�إعادة الت�أمني تعترب متقلبة
يف طبيعتها والأحداث غري املتوقعة مثل الكوارث الطبيعة وارتفاع معدالت الت�ضخم واملناف�سة والقرارات الق�ضائية قد ي�ؤثر على حجم املطالبات امل�ستقبلية وينعك�س �سلب ًا على
�أرباح وعائدات قطاع و�صناعة الت�أمني.
ولي�س يف مقدور ال�شركة التنب�ؤ بالت�أثريات امل�ستقبلية الناجتة عن التغيري يف الأحوال ال�سيا�سية واالقت�صادية و�أو�ضاع قطاع الت�أمني على �أعمالها التجارية ،فقد ال تكون تلك
الأحوال والأو�ضاع مواتية وبالتايل ف�إنه ال توجد �ضمانات ب�أن ال تكون لتلك الأحوال والأو�ضاع ت�أثري �سلبي جوهري على �أرباح وعائدات ال�شركة.
 2 2 2 -22 -2مخاطر تذبذب أسعار صرف العمالت
تتمثل خماطر �أ�سعار �صرف العمالت على ال�شركة عندما تربطها عالقات مع �أطراف دولية تتطلب منها التعامل معهم بعمالت �أجنبية� .أهم هذه العالقات تتعلق باملعامالت
مع معيدي الت�أمني .وتتم عمليات ال�شركة حاليا بالريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي ،كما بلغ حجم التعامالت بالدوالر الأمريكي يف عام 2014م حوايل  30مليون ريال �سعودي.
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وحيث �أن عمليات ال�شركة ال تتم فقط بالريال ال�سعودي ،لذلك ف�إن ال�شركة معر�ضة ملخاطر �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية و�أن �أية تذبذبات كبرية غري متوقعة يف �أ�سعار
ال�صرف �سوف ت�ؤثر �سلب ًا على الأداء املايل لل�شركة.
 2 2 2 -22 -2المخاطر المتعلقة بنمو سوق التأمين
قد ال يكون معدل منو �سوق الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية مرتفع ًا �أو قاب ًال للثبات بالدرجة التي تتوقعها ال�شركة حالي ًا .كما �أن الت�أثري على قطاع الت�أمني يف اململكة العربية
ال�سعودية نتيجة اجتاهات و�أحداث معينة مثل مواكبة التقدم يف النمو االقت�صادي يف اململكة العربية ال�سعودية والإ�صالحات امل�ستمرة يف نظام الرعاية االجتماعية هو ب�شكل عام
�أمر م�ستقبلي غري وا�ضح يف الوقت احلايل ،وبالتايل ف�إن النمو والتطور يف �سوق الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية يخ�ضع لعدة توقعات غري م�ؤكدة وخارجة عن نطاق �سيطرة
ال�شركة .كما �أن منو �سوق الت�أمني قد يختلف من منتج ت�أمني �إلى �آخر ،ومبا �أن ال�شركة ،ويف �إطار ا�سرتاتيجيتها العامة ،تركز على منتجات ت�أمني دون �أخرى ،و�إذا مل تنمو هذه
املنتجات بالن�سق الذي تتوقعه ال�شركة حاليا ،ف�سوف ي�ؤثر ذلك �سلبيا وجوهريا على �أرباح وعائدات ال�شركة.

 2 22 -2المخاطر المتعلقة باألسهم
 2 22 -22 -2المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم
قد ال يكون ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�شركة يف فرتة طرح حقوق الأولوية م�ؤ�شرا لل�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�شركة بعد االنتهاء من الطرح .كما قد ال يكون �سعر �سهم ال�شركة م�ستقر ًا،
�أو قد 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 الظروف االقت�صادية وال�سيا�سية ،وظروف ال�سوق املتعلقة بالأ�سهم ،و�أي تغيريات تنظيمية يف قطاع الت�أمني� ،أو تغيريات يف ظروف واجتاهات
هذا القطاع ،وتدهور �أداء ال�شركة ،وعدم القدرة على تنفيذ اخلطط امل�ستقبلية ،وامل�ضاربة على �أ�سهم ال�شركة ،ودخول �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.
 2 22 -22 -2مخاطر بيع عدد كبير من األسهم وعمليات طرح األسهم في المستقبل
�إن بيع كميات كبرية من الأ�سهم من قبل امل�ساهمني �أو ت�صور �أن هذه املبيعات �ستحدث� ،أو قيام ال�شركة ب�إ�صدار �أي �أ�سهم �إ�ضافية م�ستقبال ،ميكن �أن ي�ؤثر �سلب ًا على �سعر
الأ�سهم يف ال�سوق .بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن امل�ستثمرين يواجهون خطر احتمال عدم التمكن من بيع �أ�سهمهم يف ال�سوق الثانوي دون �أن ي�ؤثر ذلك �سلب ًا على ال�سعر .و�إن مت ذلك
بعد ممار�سة امل�ستثمرين حقوق الأولوية ،ف�إن تلك املمار�سة ال ميكن �إلغا�ؤها �أو تعديلها .وبالتايل قد يعاين امل�ستثمرون من خ�سائر غري حمققة على الفور .وعالوة على ذلك ،لي�س
هناك ما ي�ضمن �أن امل�ساهم �سوف يكون قادر ًا على بيع �أ�سهمه ب�سعر ي�ساوي �أو �أعلى من �سعر الإ�صدار بعد ممار�سة حقوق الأولوية.
 2 22 -22 -2المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية
�سوف يخ�ضع ال�سعر ال�سوقي حلقوق الأولوية لتذبذبات كبرية �إذا ما حدث تغيري يف توجهات ال�سوق فيما يتعلق ب�أ�سهم ال�شركة ،و�سوف 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 �سهم ال�شركة ،ف�سوف يت�أثر �سعر حقوق الأولوية �أي�ضا ب�أداء ال�شركة ،بالإ�ضافة �إلى العديد من العوامل الأخرى التي ت�شمل الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية والتغيريات
التنظيمية والبيئة التناف�سية.
 2 22 -22 -2مخاطر نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة
لي�س هناك �سوق قائم حالي ًا لتداول حقوق الأولوية اخلا�صة بال�شركة ،وال يوجد �أي �ضمان ب�أن تداول حقوق الأولوية يف نظام تداول �سوف ينتج �سوق ن�شط ومتطور خالل فرتة
تداول حقوق الأولوية .كما لي�س هناك �ضمان �أنه �سيكون هناك طلب كاف على حقوق �أولوية االكتتاب خالل فرتة تداول هذه احلقوق ،وذلك لتمكني حامل حقوق الأولوية (�سواء
كان م�ساهما مقيد �أو م�ستثمر جديد) من بيع حقوق �أولوية وحتقيق ربح منها .عالوة على ذلك ،لي�س هناك �أي �ضمان ب�أن يكون هنالك طلب كاف على �أ�سهم ال�شركة من قبل
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة طرح الأ�سهم املتبقية .ويف حال مل تقم امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض ل�شراء الأ�سهم املتبقية ب�سعر عايل ،قد ال يكون هناك تعوي�ض
كاف لتوزيعه على �أ�صحاب حقوق الأولوية غري املمار�سة .وعالو ًة على ذلك ،لي�س هناك �ضمان �أنه �سيكون هناك طلب كاف يف الأ�سواق على الأ�سهم التي ح�صل عليها مكتتب �إما
(�أ) من خالل ممار�سة حقوق الأولوية لهذه الأ�سهم� ،أو (ب) خالل الطرح املتبقي� ،أو (ج) من ال�سوق املفتوحة.
 2 22 -22 -2المخاطر المتعلقة بالتداول في حقوق األولوية
يخ�ضع التداول يف حقوق الأولوية ملخاطر قد تت�سبب يف حدوث خ�سائر جوهرية .حيث �أن نطاق التذبذب اليومي امل�سموح به لأ�سعار تداول حقوق الأولوية يفوق نطاق التذبذب
اليومي الذي تخ�ضع له �أ�سعار الأ�سهم (� %10صعود ًا وهبوط ًا من �سعر �إغالق لليوم ال�سابق) .كما �أن هنالك عالقة طردية بني �سعر �سهم ال�شركة وقيمة احلق الإر�شادية .وبنا ًء
عليه تت�أثر احلدود ال�سعرية اليومية (�أي نطاق التذبذب اليومي) لتداول احلقوق باحلدود ال�سعرية اليومية لتداول الأ�سهم.
و يف حال عدم قيام امل�ستثمر ببيع حقوق الأولوية املوجودة قبل نهاية فرتة تداول هذه احلقوق ف�إنه �سي�ضطر �إلى ا�ستخدام هذه احلقوق ملمار�سة االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة،
وعندها قد يتكبد بع�ض اخل�سائر .وعليه ،يجب على امل�ستثمرين االطالع على كامل تفا�صيل �آلية �إدراج وتداول حقوق الأولوية ،وطريقة عملها ،والإملام بكل العوامل امل�ؤثرة فيها
للت�أكد من �أن �أي قرار ا�ستثماري �سيكون مبنيا على وعي و�إدراك.
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 2 22 -22 -2المخاطر المتعلقة بانخفاض نسبة الملكية
�إذا مل يكتتب �أ�صحاب حقوق الأولوية بكامل حقهم يف احل�صول على �أ�سهم جديدة يف الطرح� ،سوف تنخف�ض ن�سبة ملكيتهم وحقوق الت�صويت التابعة لها .كما �إن 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 كافيا لتعوي�ضه بالكامل عن انخفا�ض ن�سبة
ملكيته يف ر�أ�س مال ال�شركة نتيجة لزيادة ر�أ�س املال.
2 22 -22 -2المخاطر المتعلقة بعدم 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 ممار�سة حقوق االكتتاب 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 ،قد يتم رف�ض
طلب االكتتاب (يرجى االطالع على الق�سم � « 18شروط و�أحكام وتعليمات االكتتاب وتقدمي العرو�ض”).
�إذا مل يتمكن امل�ساهمون امل�ستحقون 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 املمار�سني حلقوقهم �أو ممن مل يقوموا ب�إجراءات ممار�سة االكتتاب ب�شكل �صحيح ،مما قد يعر�ضهم للخ�سارة �أو
االنخفا�ض يف قيمة حمافظهم اال�ستثمارية.
�إذا مل يقم كبار امل�ساهمني مبمار�سة حقوقهم وقاموا ببيعها فلي�س هناك �ضمان �أن يكون هناك طلب كاف لتغطية هذا العر�ض مما �سيرتتب عنه نزول �أ�سعار تداول حقوق
الأولوية.
 2 22 -22 -2مخاطر السيطرة الفعالة من قبل المساهمين الكبار
متلك �شركة اي جي اي الكتتاب التامني ن�سبة  %10.5من �أ�سهم ال�شركة ،وقد ي�ؤدي حتالف امل�ساهم الرئي�سي مع م�ساهمني �آخرين �إلى الت�أثري على قرارات ال�شركة الهامة.
وبالتحديد ،ف�سوف يكون ب�إمكانهم الت�أثري على القرارات التي تتطلب موافقة م�ساهمي ال�شركة مبا يف ذلك النفقات الكبرية لل�شركة وتعيني وعزل �أع�ضاء جمل�س الإدارة
(با�ستثناء ما ورد يف املادة  69واملادة  70من نظام ال�شركات واملادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات) ،وقد يقوموا با�ستخدام هذه املقدرة يف الت�أثري على القرارات الهامة بطريقة
ت�ؤثر ت�أثري ًا جوهري ًا على ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل ونتائج الأعمال.
يف حال قام امل�ساهم الرئي�سي ببيع �أ�سهمه يف ال�شركة بعد احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية ،ف�إنه �سينجم عن ذلك خ�سارة ال�شركة
حلليفها اال�سرتاتيجي مما ميكن �أن ي�ؤثر على ا�سرتاتيجيتها و�إدارتها و�أدائها املايل .عالوة على ذلك ،قيام امل�ساهم الرئي�سي ببيع �أ�سهمه يف ال�شركة ميكن �أي�ضا �أن ي�ؤثر �سلب ًا
على �سعر الأ�سهم يف ال�سوق.
 2 22 -22 -2المخاطر المتعلقة بأرباح األسهم
تعتمد �أرباح الأ�سهم يف امل�ستقبل على عدد من العوامل من بينها ربحية ال�شركة امل�ستقبلية ،ومركزها املايل ،واالحتياجات الر�أ�سمالية ،واحتياطاتها القابلة للتوزيع ،والقوة
االئتمانية لل�شركة ،والأو�ضاع االقت�صادية العامة ،وعوامل �أخرى يعتربها �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة من وقت �إلى �آخر على قدر كبري من الأهمية .و�ست�ؤدي زيادة ر�أ�س مال
ال�شركة �إلى انخفا�ض ربحية ال�سهم يف امل�ستقبل وبالتايل �سوف ت�ؤثر على القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�شركة.
ال ت�ضمن ال�شركة ب�أن �أية �أرباح على ال�سهم �ستدفع فعليا ،كما ال تقدم �أي �ضمان فيما يتعلق باملبلغ الذي �سيدفع يف �أي �سنة معينة .يخ�ضع توزيع �أرباح الأ�سهم لقيود و�شروط
معينة ين�ص عليها النظام الأ�سا�سي لل�شركة (ف�ضال راجع الق�سم رقم « 13ملخ�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة») وموافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .وللعلم ،ف�إن ال�شركة مل
توزع �أرباح ًا للم�ساهمني منذ ت�أ�سي�سها.
 2 2 2 -22 -2المخاطر المتعلقة بانقضاء فترة الحظر على األسهم
عند ت�أ�سي�س ال�شركة و�إدراج وتداول �أ�سهمها يف تاريخ 2007/07/17م خ�ضع امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون والذين �شكلوا �آنذاك جمتمعني ن�سبة  %60من ملكية �أ�سهم ال�شركة لفرتة
حظر على التداول يف �أ�سهمهم لفرتة ثالث �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� .سوف 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
وتغريا يف ال�سيطرة الفعالة على قراراتها.
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3.3معلومات عن السوق والقطاع
 3 33 -3مصادر المعلومات
مت احل�صول على املعلومات والتقديرات امل�ضمنة يف هذه الن�شرة واملتعلقة بقطاع الت�أمني وبيانات ال�سوق من م�صادر خمتلفة .ويعتقد �أن هذه املعلومات وامل�صادر والتقديرات
موثوقة ،وقد بذلت ال�شركة جهد ًا منا�سب ًا ويف احلد املعقول للتحقق من �صحة هذه امل�صادر .ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أو جمل�س �إدارتها �أو م�ست�شاري ال�شركة الذين تظهر
�أ�سمائهم يف ال�صفحة (ح) �أي �سبب لالعتقاد ب�أن �أي ًا من هذه املعلومات املتعلقة بقطاع الت�أمني �أو البيانات املتعلقة بال�سوق غري دقيقة يف جوهرها� ،إال �أنه مل يتم التحقق من دقة
هذه املعلومات ب�صورة م�ستقلة من قبل �أي �شخ�ص وال ميكن تقدمي �أي ت�أكيد ب�ش�أن �صحتها �أو اكتمالها .وت�شمل هذه امل�صادر:
مؤسسة النقد العربي السعودي:

تقرير و�إح�صائيات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حول �سوق الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعترب املعلومات املن�شورة من قبل م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي متاحة للعموم
وميكن احل�صول عليها عرب �شبكة الإنرتنت� .أما املوافقات ال�ستخدام هذه املعلومات يف هذه الن�شرة فلم يتم طلب احل�صول عليها .وقد ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي،
امل�صرف املركزي للمملكة العربية ال�سعودية ،يف عام 1372هـ (املوافق  )1952وتقوم امل�ؤ�س�سة باملهام التالية:







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

الشركة السويسرية إلعادة التأمين (سويس ري):

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

 3 33 -3مقدمة عن االقتصاد السعودي
يعترب االقت�صاد ال�سعودي من االقت�صاديات امل�ستقرة ،مدعوم ًا بالإنفاق احلكومي ،وقد ارتفعت �إيرادات اململكة الفعلية من  564.3مليار ريال يف عام 2005م� ،إلى  1.131مليار
ريال يف عام 2013م� .أما الإنفاق احلكومي الفعلي فقد بلغ  346.5مليار ريال يف عام 2005م ،بينما بلغ  925مليار ريال يف عام 2013م .وقد مت تقدير الإيرادات مببلغ  855مليار
ريال يف عام 2014م وم�صروفات حكومية بنف�س املبلغ .يو�ضح اجلدول التايل تطور الإيرادات وامل�صروفات الفعلية (باملليار ريال) من عام 2005م �إلى 2013م:

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

الفائ�ض /العجز الفعلي

العام

�إيرادات فعلية

2005م

564.3

346.5

217.8

2006م

673.7

393.3

280.4

2007م

642.8

466.2

176.6

2008م

1.101

520.1

580.9

2009م

509.8

596.4

()86.6

2010م

741.6

653.9

87.7

2011م

1.117.8

826.7

291.1

2012م

1.239.5

853

386.5

2013م

1.131

925

206

امل�صدر :بينات جممعة من موقع وزارة املالية
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 3 33 -3نظرة عامة على سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي
يعترب قطاع الت�أمني من القطاعات االقت�صادية الأقل منو ًا يف دول جمل�س التعاون ويف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ككل ،حيث تعترب قطاع ًا جديد ًا مقارنة بدول العامل
الأكرث تقدم ًا� .إال �أنه �شهد منو ًا م�ضطرد ًا على خلفية التطور االقت�صادي والتو�سع ال�سكاين وحت�سن البيئة التنظيمية وزيادة الوعي ب�أهمية الت�أمني ،كما �أن انخفا�ض معدالت
تغلغل الت�أمني وعلى الرغم من عوامل النمو الكامنة �إال �أنها ال تزال ت�شكل فر�ص ًا كبرية ل�شركات الت�أمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي .ومن املتوقع �أن ي�ستمر ن�ضج الهيكل
التنظيمي لقطاع الت�أمني وذلك متا�شي ًا مع التطورات التنظيمية الإيجابية التي تبذلها ال�شركات العاملة يف قطاع الت�أمني من �أجل حتقيق قدر �أكرب يف احلجم والكفاءة الت�شغيلية.
ومن املتوقع �أن ي�ؤدي انفتاح اقت�صاديات الدول يف املنطقة و�سعي حكومات دول املنطقة لتطوير الأنظمة الت�شريعية وزيادة اال�ستثمارات �إلى ت�أثري �إيجابي على قطاع الت�أمني
وي�ضمن ا�ستمرارية النمو يف ال�سنوات القادمة .ومن املتوقع �أي�ض ًا �أن ي�ستفيد قطاع الت�أمني من التو�سع امللحوظ يف �أن�شطة البناء والبنية التحتية ،حيث يتم حتويل جزء كبري من
عائدات النفط �إلى تطوير القطاعات غري النفطية لدعم التنوع االقت�صادي .بالإ�ضافة �إلى زيادة تغلغل الت�أمني الطبي والت�أمني على ال�سيارات ب�سبب الت�أمني الإلزامي وب�سبب
زيادة املبيعات يف فئة ال�سيارات اجلديدة.
يو�ضح اجلدول التايل م�ؤ�شرات اقت�صادية عن �سوق الت�أمني بدول جمل�س التعاون اخلليجي يف عام 2013م ،حيث بلغ �إجمايل �أق�ساط التامني املكتتبة يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي حوايل  18.378مليون دوالر �أمريكي ،وتت�صدر الإمارات العربية املتحدة �سوق الت�أمني يف املنطقة بن�سبة تبلغ  %43.3من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها ،ثم اململكة
العربية ال�سعودية بن�سبة بلغت  %34.6من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها.

- 2جدول رقم (� )2-3سوق الت�أمني بدول جمل�س التعاون اخلليجي يف عام 2013م
�إجمايل الأق�ساط الت�أمني املكتتبة
(مليون دوالر �أمريكي)

الدولة

ال�سكان
(مليون ن�سمة)

الناجت املحلي
الإجمايل
(مليار دوالر)

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

ت�أمني عام و�صحي

الإجمايل

احلماية
واالدخار

ت�أمني عام
و�صحي

1.2

33

%0.52

%1.56

%2.08

البحرين

173

515

688

195

%0.09

%0.39

%0.49

الكويت

182

770

952

2.9

%0.11

%1.03

%1.14

عمان

88

859

947

2.9

83

%0.67

%0.70

قطر

64

1407

1.471

2.1

211

%0.03

%0.85

ال�سعودية

256

6105

6.361

28.8

745

%0.03

%0.82

%2.01

الإمارات

1933

6026

7.959

9.1

396

%0.49

%1.52

الإجمايل
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3 33 -3قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية
بد�أ ن�شاط الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل وكاالت وفروع ل�شركات �أجنبية (�أغلبيتها من مملكة البحرين) وكان ذلك قبل عام 1974م ،ثم ت�أ�س�ست �شركة الت�أمني
ال�سعودية يف عام 1974م ،ثم ت�أ�س�ست �شركة البحر الأحمر للت�أمني ،ثم ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني يف عام 1976م .ويف عام 1977م �صدر قرار رقم  51عن هيئة كبار
العلماء وقررت �أن الت�أمني التعاوين يعترب مقبو ًال يف ال�شريعة الإ�سالمية ،وعليه ت�أ�س�ست ال�شركة الوطنية للت�أمني التعاوين يف عام  1985والتي �سميت يف ما بعد بال�شركة التعاونية
للت�أمني بهدف الت�أمني على امل�شروعات الكربى واالحتفاظ بن�سبة كبرية من �أق�ساط الت�أمني داخل اململكة وا�صبح الت�أمني التعاوين هو ال�شكل الذي يقدم من خالله الت�أمني
باململكة العربية ال�سعودية وذلك جلوازه من الناحية ال�شرعية بخالف الت�أمني التجاري ،وا�ستمرت �شركات الت�أمني الأجنبية يف العمل داخل ال�سعودية كو�سيط بني الوكالء
و�شركات �إعادة الت�أمني يف اخلارج.
يف عام 1999م �صدر املر�سوم امللكي رقم م 10/واملتعلق بنظام ال�ضمان ال�صحي التعاوين ،ثم �صدر قرار جمل�س الوزراء رقم  222واملت�ضمن نظام الت�أمني على رخ�ص ال�سائقني
يف عام2001م.
يف عام � 2005صدر املر�سوم امللكي رقم م 32/املتعلق بنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين وا�شتمل القرار على حتديد االطار العام ملمار�سة الت�أمني يف ال�سعودية وهو الت�أمني
التعاوين وحتديد اجلهة امل�س�ؤولة عن تطبيق النظام وهي م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،ويف نف�س العام �صدر قرار  415املتعلق ب�ش�أن منح فرتة انتقالية مدتها � 3سنوات (�إلى
عام 2008م) ل�شركات الت�أمني القائمة لتوفيق �أو�ضاعها ملزاولة ن�شاط الت�أمني التعاوين وادى ذلك بتقدم �شركات جديدة للح�صول على الرتخي�ص وفق ًُا لنظام الت�أمني التعاوين.
وقد �سمحت م�ؤ�س�سة النقد لل�شركات التي انتهت من درا�سة ملفاتها �أو 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 2010/2/17م.
�أما حالي ًا فقد بلغ عدد �شركات الت�أمني العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية واملدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية � 35شركة كما يف 2014/09/30م ،وهي:
1.1ال�شركة التعاونية للت�أمني
�2.2شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين (ميدغلف)
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�3.3شركة مالذ للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين
4.4ال�شركة الأهلية للت�أمني التعاوين
�5.5شركة الأهلي تكافل
�6.6شركة �ساب للتكافل
�7.7شركة متاليف وايه �أي جي والبنك العربي للت�أمني
�8.8شركة الدرع العربي للت�أمني التعاوين
�9.9شركة �إياك ال�سعودية للت�أمني التعاوين (�سالمة)
�1010شركة احتاد اخلليج للت�أمني التعاوين
1111ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين
�1212شركة �سند للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين
�1313شركة االحتاد التجاري للت�أمني التعاوين
�1414شركة ال�صقر للت�أمني التعاوين
�1515شركة وفاء للت�أمني التعاوين
�1616شركة الت�أمني العربية التعاونية
1717ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين (والء)
�1818شركة بوبا العربية للت�أمني التعاوين
1919ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني التعاوين (�إعادة)
2020ال�شركة املتحدة للت�أمني التعاوين
2121ال�شركة العربية ال�سعودية للت�أمني التعاوين (�سايكو)
�2222شركة املجموعة املتحدة للت�أمني التعاوين (�أ�سيج)
�2323شركة وقاية للت�أمني و�إعادة الت�أمني التكافلي
�2424شركة الراجحي للت�أمني التعاوين
�2525شركة �أك�سا للت�أمني التعاوين
�2626شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين
�2727شركة بروج للت�أمني التعاوين
2828ال�شركة العاملية للت�أمني التعاوين
2929ال�شركة اخلليجية العامة للت�أمني التعاوين
�3030شركة �سولديرتي ال�سعودية للتكافل
3131ال�شركة الوطنية للت�أمني
�3232شركة �أمانة للت�أمني التعاوين
�3333شركة عناية ال�سعودية للت�أمني التعاوين
�3434شركة الإمناء طوكيو مارين للت�أمني التعاوين
�3535شركة اجلزيرة تكافل تعاوين

3 33 -3إجمالي األقساط المكتتب بها
ميكن ت�صنيف الت�أمني �إلى ثالثة �أنوع هي الت�أمني ال�صحي ،وت�أمني احلماية واالدخار ،والت�أمني العام والذي ي�شمل بدوره الأن�شطة الت�أمينية التالية:








الت�أمني على احلوادث وامل�س�ؤولية وغريها
الت�أمني على املركبات
الت�أمني على املمتلكات /احلريق
الت�أمني البحري
الت�أمني اجلوي
ت�أمني الطاقة
الت�أمني الهند�سي

- 3جدول رقم (� )3-3إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها (باملليون ريال) من عام 2005م �إلى 2013م
الن�شاط

احلوادث
وامل�س�ؤولية
والأنواع
الأخرى

املركبات

املمتلكات/
احلريق

البحري

اجلوي

الطاقة

هند�سي

�إجمايل
الت�أمني العام

�إجمايل
الت�أمني
ال�صحي

�إجمايل
ت�أمني
احلماية
واالدخار

الإجمايل
الأق�ساط
املكتتبة

2005م

424.00

1.587.30

643.50

382.00

135.10

121.60

296.40

3.589.90

1.370.30

193.20

5.153.40

2006م

579.60

1.920.20

769.20

431.40

126.10

126.70

543.70

4.496.90

2.222.20

217.90

6.937.00
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الن�شاط

احلوادث
وامل�س�ؤولية
والأنواع
الأخرى

املركبات

املمتلكات/
احلريق

البحري

اجلوي

الطاقة

هند�سي

�إجمايل
الت�أمني العام

�إجمايل
الت�أمني
ال�صحي

�إجمايل
ت�أمني
احلماية
واالدخار

الإجمايل
الأق�ساط
املكتتبة

2007م

577.30

2.440.20

742.20

531.60

114.50

305.30

479.70

5.190.80

3.065.00

327.00

8.582.80

2008م

531.30

2.542.10

798.40

619.60

138.50

208.20

682.10

5.520.20

4.805.20

593.70

10.919.10

2009م

543.74

3.055.42

904.93

525.02

174.10

301.73

810.31

6.315.25

7.291.96

1.002.85

14.610.06

2010م

506.81

3.238.77

958.73

518.16

304.54

328.87

869.24

6.725.13

8.690.10

972.21

16.387.44

2011م

631.50

3.922.20

1.156.70

634.10

272.14

361.00

912.50

7.890.14

9.708.40

905.10

18.503.64

2012م

690.90

4.689.20

1.348.40

743.10

67.07

384.60

1.076.60

8.999.87

11.285.40

888.50

21.173.77

2013م

940.80

6.354.70

1.664.50

740.30

144.00

456.00

1.199.70

11.500.00

12.895.00

844.50

25.239.50
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بلغ �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها لكافة الأن�شطة الت�أمينية يف �سوق الت�أمني ال�سعودي حوايل 25.2مليار ريال خالل عام 2013م مرتفع ًا بن�سبة  %19.2عن عام 2012م
حيث بلغ �إجمايل الأق�ساط املكتتب بها حوايل  21.2مليار ريال �سعودي ،مقابل  18.5مليار يف عام 2011م .وقد بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب لإجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتب
بها  %16.8خالل الثالث �سنوات املا�ضية (2011م – 2013م).
بلغ �إجمايل �أق�ساط الت�أمني العام املكتتب بها  11.5مليار دوالر مرتفع ًا بن�سبة  %27.8يف عام 2013م عن عام 2012م حيث بلغ  9مليار ريال �سعودي ،بينما بلغ  7.9مليار ريال
يف عام 2011م .حيث ارتفع خالل الثالث �سنوات املا�ضية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ .%20.7
�أما �إجمايل �أق�ساط الت�أمني ال�صحي املكتتب بها والذي بلغ  12.9مليار ريال فقد ارتفع بن�سبة %14.3يف عام 2013م ،بينما بلغ  11.3مليار ريال يف عام 2012م مرتفع ًا بن�سبة
 %16.2عن عام 2011م حيث بلغ  9.7مليار ريال ،وبلغ معدل النمو ال�سنوي املركب لإجمايل �أق�ساط الت�أمني ال�صحي املكتتب بها حوايل .%15
ومن املالحظ �أن �إجمايل �أق�ساط ت�أمني احلماية واالدخار املكتتب بها فقد انخف�ض خالل الثالث �سنوات املا�ضية من  905مليون ريال يف 2011م �إلى  889مليون ريال يف عام
2012م �إلى  844مليون ريال يف عام 2013م .يو�ضح اجلدول التايل �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها لكل ن�شاط ت�أميني كن�سبة من �إجمايل الإق�ساط املكتتب بها.

- 4جدول رقم (� )4-3أق�ساط الت�أمني املكتتب بها لكل ن�شاط كن�سبة من �إجمايل الإق�ساط (2005م 2013-م)
احلوادث
وامل�س�ؤولية
والأنواع
الأخرى

املركبات

املمتلكات/
احلريق

البحري

2005م

%8.2

%30.8

%12.5

%7.4

%2.6

2006م

%8.4

%27.7

%11.1

%6.2

%1.8

%1.8

2007م

%6.7

%28.4

%8.6

%6.2

%1.3

%3.6

%5.6

2008م

%4.9

%23.3

%7.3

%5.7

%1.3

%1.9

%6.2

%50.6

2009م

%3.7

%20.9

%6.2

%3.6

%1.2

%2.1

%5.5

%43.2

%49.9

2010م

%3.1

%19.8

%5.9

%3.2

%1.9

%2.0

%5.3

%41.0

%53.0

%5.9

2011م

%3.4

%21.2

%6.3

%3.4

%1.5

%2.0

%4.9

%42.6

%52.5

%4.9

%100.0

2012م

%3.3

%22.1

%6.4

%3.5

%0.3

%1.8

%5.1

%42.5

%53.3

%4.2

%100.0

2013م

%3.7

%25.2

%6.6

%2.9

%0.6

%1.8

%4.8

%45.6

%51.1

%3.3

%100.0

ال�سنة
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اجلوي

الطاقة

هند�سي

�إجمايل
الت�أمني
العام

�إجمايل
الت�أمني
ال�صحي

�إجمايل
ت�أمني
احلماية
واالدخار

�إجمايل
الأق�ساط
املكتتبة

%2.4

%5.8

%69.7

%26.6

%3.7

%100.0

%7.8

%64.8

%32.0

%3.1

%100.0

%60.5

%35.7

%3.8

%100.0

%44.0

%5.4

%100.0

%6.9

%100.0
%100.0

3 33 -3صافي أقساط التأمين المكتتب بها
- 5جدول رقم (� )5-3صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها (باملليون ريال) من عام 2005م �إلى 2013م
احلوادث
وامل�س�ؤولية
والأنواع
الأخرى

املركبات

املمتلكات/
احلريق

البحري

2005م

182.70

1.486.90

69.20

112.70

4.00

2006م

243.40

1.814.10

80.80

124.40

4.30

-

2007م

219.20

2.297.30

84.10

169.80

3.60

2.40

97.60

2008م

217.30

2.458.70

95.40

201.50

5.50

0.90

122.20

3.101.50

2009م

244.31

2.944.08

105.15

183.23

1.10

5.19

125.32

3.608.38

5.556.86

2010م

275.91

3.098.80

126.52

175.35

4.84

7.58

113.92

3.802.92

7.120.02

876.81

2011م

279.80

3.710.60

135.50

204.90

1.24

7.40

131.20

4.470.64

8.225.10

841.20

13.536.94

2012م

329.00

4.408.20

203.20

229.50

2.39

7.30

165.90

5.345.49

9.951.30

767.00

16.063.79

2013م

391.00

5.967.00

281.60

241.50

3.60

7.50

180.30

7.072.70

11.456.00

714.00

19.242.70

الن�شاط

اجلوي

الطاقة

هند�سي

�إجمايل
الت�أمني
العام

�إجمايل
الت�أمني
ال�صحي

�إجمايل
ت�أمني
احلماية
واالدخار

�صايف الأق�ساط
املكتتبة

0.10

57.00

1.912.60

1.106.60

149.70

3.168.90

84.20

2.351.20

1.842.50

153.20

4.346.90

2.874.00

2.403.10

266.80

5.543.90

3.750.90

468.20

7.320.60

907.98

10.073.22
11.799.75
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يعرف �صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها على �أنها الأق�ساط املحتفظ بها لدى �شركة الت�أمني بعد ح�سم الأق�ساط امل�سندة �إلى �شركات �إعادة الت�أمني املحلية والدولية من �إجمايل
�أق�ساط الت�أمني املكتتب بها ح�سب نوع الن�شاط.
ارتفع �إجمايل �صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها من 13.5مليار ريال يف عام 2011م �إلى 16.1مليار ريال يف عام 2012م بن�سبة  ،%18.7ثم ارتفع �إلى  19.2مليار ريال يف عام
2013م بن�سبة  .%19.7وخالل الثالث �سنوات املا�ضية (2011م 2013-م) كان متو�سط ن�سبة الت�أمني على املركبات والت�أمني ال�صحي  %89من �إجمايل �صايف �أق�ساط الت�أمني
املكتتب بها .وقد حافظ الت�أمني ال�صحي على مكانته من حيث �أنه �أكرب ن�شاط ت�أميني ،حيث بلغت ن�سبته  %61يف املتو�سط من �إجمايل �صايف الأق�ساط املكتتب بها خالل الثالث
�سنوات املا�ضية ،ثم ي�أتي الت�أمني على املركبات يف املرتبة الثانية بن�سبة بلغت  %29يف املتو�سط من �إجمايل �صايف الأق�ساط املكتتب بها.

3 33 -3نسبة االحتفاظ
- 6جدول رقم ( )6-3ن�سبة �صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها من �إجمايل الأق�ساط املكتتب بها من عام 2009م �إلى 2013م
2009م

2010م

2011م

2012م

2013م

الن�شاط الت�أميني
الت�أمني الطبي

%76.2

%81.9

%84.7

%88.2

%88.8

الت�أمني على ال�سيارات

%96.4

%95.7

%94.6

%94.0

%93.9

الت�أمني على املمتلكات  /احلرائق

%11.6

%13.2

%11.7

%15.1

%16.9

الت�أمني على احلوادث وامل�س�ؤولية وغريها

%44.9

%54.4

%44.3

%47.7

%41.6

الت�أمني الهند�سي

%15.5

%13.1

%14.4

%15.4

%15.0

الت�أمني البحري

%34.9

%33.8

%32.3

%20.9

%32.6

ت�أمني احلماية واالدخار

%90.5

%90.2

%92.9

%86.3

%84.5

ت�أمني الطاقة

%1.7

%2.3

%2.1

%1.9

%1.6

ت�أمني الطريان

%0.6

%1.6

%0.5

%3.6

%2.5

املجموع

%68.9

%72.0

%73.2

%75.9

%76.2

امل�صدر :م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
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تعرف ن�سبة االحتفاظ ب�أنها ن�سبة �صايف الأق�ساط املكتتب بها من �إجمايل الأق�ساط املكتتب بها� ،أي هي الن�سبة التي حتتفظ بها �شركات الت�أمني من �إجمايل الأق�ساط املكتتب
بها ،وتلتزم �شركات الت�أمني املرخ�صة حديث ًا باحلد الأدنى ملعدل االحتفاظ البالغ  %30ح�سب الالئحة التنفيذية .وقد بلغ �إجمايل ن�سبة االحتفاظ لدى �شركات الت�أمني يف ال�سوق
ال�سعودية يف عام 2011م حوايل  %73.2ومن ثم ارتفعت �إلى  %75.9يف عام 2012م ،ثم �إلى  %76.2يف عام 2013م .ويعود هذا االرتفاع �إلى ارتفاع ن�سبة �أق�ساط الت�أمني على
ال�سيارات من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف عامي2012م و2013م ،واالرتفاع ن�سبة االحتفاظ لهذا الن�شاط.

3 33 -3توزيع الحصة السوقية لشركات التأمين
من املالحظ يف �سوق الت�أمني باململكة العربية ال�سعودية �أن معظم �شركات الت�أمني تفتقد القدرة الت�سعريية على منتجاتها� ،أي البد لها من �أن تتما�شى مع ال�سعر ال�سوقي لكبار
�شركات الت�أمني ،حيث �أن ثالث �شركات ت�أمني ت�ستحوذ على ما جمموعه  %51.2من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها ،بينما ت�شرتك � 33شركة ت�أمني يف باقي الن�سبة البالغ
 .%48.8وكما هو مبني باجلدول �أدناه ف�إن ال�شركة الأولى ت�ستحوذ على ح�صة �سوقية قدرها  %22.2من �إجمايل الأق�ساط املكتتب بها:

- 7جدول رقم ( )7-3احل�ص�ص ال�سوقية لكبار �شركات التامني باململكة العربية ال�سعودية خالل ال�سنوات (2010م 2013-م)
ال�شركات الت�أمني

احل�صة ال�سوقية

�إجمايل الأق�ساط املكتتب بها (مليون ريال)
2010م

2011م

2012م

2013م

2010م

2011م

2012م

2013م

التعاونية

4.181

4.431

5.635

5.605

%25.5

%23.9

%26.6

%22.2

ميدغلف

2.623

2.811

3.318

4.138

%16.0

%15.2

%15.7

%16.4

بوبا

1.749

1.993

2.194

3.177

%10.7

%10.8

%10.4

%12.6

يو �سي �أيه

851

1.069

1.024

1.293

%5.2

%5.8

%4.8

%5.1

االحتاد التجاري

410

538

561

877

%2.5

%2.9

%2.6

%3.5

�أك�سا

952

428

460

776

%5.8

%2.3

%2.2

%3.1

مالذ

600

601

558

771

%3.7

%3.2

%2.6

%3.1

�أليانز

523

684

621

746

%3.2

%3.7

%2.9

%3.0

باقي �شركات الت�أمني

4.498

5.949

6.803

7.856

%27.4

%32.1

%32.1

%31.1
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3 33 -3نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية
مت اعتماد نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين باملر�سوم رقم م 32/وتاريخ 1424/06/02هـ والذي و�ضع �أ�سا�سا ك�إطار قانوين و�إ�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 .والحقا �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:
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يجب مزاولة الأن�شطة الت�أمينية يف اململكة العربية ال�سعودية من قبل �شركات ت�أمني م�ؤ�س�سة وم�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية وتعمل وفق مبد�أ التعاون (التكافل)
بالتوافق مع �ضوابط و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
يجب �أن تكون �شركة الت�أمني � /إعادة الت�أمني مقدمة الطلب �شركة م�ساهمة ت�أ�س�ست يف املقام الأول ملزاولة �أن�شطة الت�أمني و�/أو �إعادة الت�أمني على �أن تكون �شركة
الت�أمني املبا�شرة بر�أ�سمال ال يقل عن مائة مليون ( )100.000.000ريال �سعودي كحد �أدنى و�أن تكون �شركة �إعادة الت�أمني بر�أ�سمال ال يقل عن مائتي مليون
( )200.000.000ريال �سعودي كحد �أدنى.
يجب �أن ال يزيد �إجمايل الأق�ساط املكتتبة عن ع�شرة �أ�ضعاف ر�أ�سمال ال�شركة املدفوع بالكامل
يجب �أن حتتفظ �شركة الت�أمني املبا�شرة مبا ال يقل عن  %30من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة داخل اململكة.
يجب حتويل  %90من �صايف فائ�ض عمليات الت�أمني �إلى ح�سابات دخل امل�ساهمني وتوزيع الباقي %10 ،على �أ�صحاب وثائق الت�أمني �إما مبا�شرة �أو على �شكل تخفي�ض
يف �أق�ساط الت�أمني م�ستقبال.
يجب على �شركات الت�أمني املبا�شرة �إعادة ت�أمني ما ال يقل عن  %30كحد �أدنى من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف اململكة العربية ال�سعودية.

3 3 3 -3الطلب على منتجات التأمين ومحركاته
فيما يلي ملخ�ص لعوامل النمو املتوقع ل�سوق الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية:
برنامج التأمين الطبي اإللزامي

�أ�صدر جمل�س الوزراء القرار رقم  71وتاريخ 1427/04/27هـ (املوافق 1999/08/11م) �أعلن فيه البدء يف تطبيق الت�أمني الطبي الإلزامي على جميع املقيمني العاملني يف
اململكة .وقد مت ت�أ�سي�س جمل�س ال�ضمان ال�صحي يف 1422/01/01هـ (املوافق 2001/03/26م) بهدف تنفيذ والإ�شراف على الت�أمني الطبي الإلزامي يف اململكة.
ويهدف هذا النظام �إلى تخفيف الأعباء املالية على احلكومة ال�سعودية التي تقدم خدمات الرعاية الطبية املجانية لأكرث من  22مليون �شخ�ص .و�سيغطي نظام الت�أمني الطبي
التعاوين اجلديد املطبق على ثالث مراحل ما بني �ستة �إلى �سبعة ماليني �شخ�ص من العمالة الأجنبية .وقد مت تطبيق املرحلة الأولى منه يف يونيو 2006م ،والتي ا�شرتطت على
ال�شركات التي يزيد تعداد العمالة فيها عن � 500شخ�ص توفري غطاء ت�أمني طبي ملوظفيها ،و�شملت هذه املرحلة � 450شركة يعمل لديها  500.000موظف �أجنبي� .أما املرحلة
الثانية ،ف�شملت ال�شركات التي يعمل لديها ما بني  100و 500موظف �أجنبي ،بينما غطت املرحلة الثالثة والأخرية التي بد�أت يف �سبتمرب 2008م ال�شركات التي يقل عدد العاملني
فيها من غري ال�سعوديني عن  100عامل .ومن املتوقع �أي�ضا فر�ض الت�أمني الطبي الإلزامي بالن�سبة للمواطنني ال�سعوديني يف نهاية املطاف.
.1

برنامج التأمين اإللزامي للمركبات

يف �سنة 2002م ،ونظرا الرتفاع معدل حوادث ال�سيارات ،فر�ضت اململكة العربية ال�سعودية الت�أمني من امل�س�ؤولية جتاه الغري كمطلب بالن�سبة لل�سيارات الأجنبية �أثناء عبورها
�أرا�ضي اململكة �إ�ضافة �إلى فر�ض احل�صول على الت�أمني من امل�س�ؤولية جتاه الغري لل�سيارة ك�شرط م�سبق لتجديد رخ�صة ال�سائق على املواطنني ال�سعوديني والأجانب املقيمني يف
اململكة .وفقا لقرار جمل�س الوزراء رقم  271وتاريخ 1427/12/25هـ ف�إن الت�أمني الإلزامي للمركبات �أ�صبح �إلزاميا بدال عن ت�أمني رخ�صة القيادة.
وقد �أدت مبادرة الت�أمني الإلزامي للمركبات ،والتي ترافقت مع ارتفاع عدد ال�سيارات امل�سجلة يف اململكة �إلى ارتفاع معدالت الطلب على الت�أمني وزيادة وثائق الت�أمني امل�صدرة
ب�صورة كبرية .ونظرا للنمو امللحوظ يف االقت�صاد حمليا و�إقليميا ب�سبب ارتفاع �أ�سعار خام البرتول ف�إنه من املتوقع ا�ستمرار ازدياد الطلب على احلماية والت�أمني خ�صو�صا خالل
ال�سنوات الأربع بناء على ازدياد �أعداد ال�سيارات امل�سجلة.
.2

تأمين الحماية واالدخار

�إن ت�أمني احلماية واالدخار ال وجود له تقريبا يف اململكة العربية ال�سعودية ،وهو ما يعود لأ�سباب ثقافية ودينية وعوامل �أخرى كغياب التوعية بخ�صو�ص منتجات ت�أمني احلماية
واالدخار .ومع حتول ال�سوق لت�صبح �سوقا منظمة ب�صفة ر�سمية و�أكرث تطورا� ،إلى جانب ازدياد الوعي يف �أو�ساط امل�ستهلكني ،ف�إنه من املتوقع �أن يرتفع م�ستوى انت�شار منتجات
ت�أمني احلماية واالدخار التقليدية وكذلك منتجات التكافل.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،فمع دخول �شركات جديدة �إلى �سوق الت�أمني ال�سعودية ،فيتوقع من كل �شركة ت�أمني �أن تقدم منتجات اكرث تطورا ومهي�أة لأغرا�ض مطلوبة لزيادة ح�صتها
ال�سوقية والتي �ست�ؤدي �إلى تغري يف منتجات الت�أمني التي تقدم .فمنتجات كالت�أمني االئتماين وت�أمني الرهن العقاري والت�أمني على احلياة القابل لال�سرتجاع والتعديل ،وكل هذه
املنتجات غري متوفرة يف ال�سوق ال�سعودية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك �سوف ترتفع درجة التطور وتزداد قنوات الت�سويق ات�ساع ًا.

3 3 3 -3التطورات المستقبلية
من املتوقع �أن مير قطاع الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية بتطور ملمو�س نتيجة لأنظمة الت�أمني اجلديدة ،وب�سبب تغريات عامة يف :عوامل االقت�صاد الكلي ،ويف ال�سيا�سات
والأنظمة احلكومية اجلديدة ،ويف الهيكل الدميوغرايف ،ويف ثقافة ووعي املواطنني خلدمات الت�أمني .وت�شمل هذه التطورات ما يلي:










من املتوقع �أن تزيد �شركات الت�أمني الأجنبية من ح�ضورها يف اململكة م�ستفيدة من ارتفاع املعرفة الفنية ،وتوزع القدرات ،وتوجه العمالء ،والقوة املالية.
يتوقع �أن تزداد املالءة املالية ل�شركات الت�أمني ،حيث �أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ل�ست �شركات موافقة مبدئية لرفع ر�أ�س مالها من خالل اكتتاب حقوق
�أولوية .و�إذا ما مت رفع ر�أ�س مال هذه ال�شركات فعليا ف�سوف تتح�سن مالءتها املالية مبا�شرة.
من املتوقع �أن ت�ست�شعر �شركات الت�أمني �أهمية احلاجة وب�شكل متزايد �إلى وجود عمليات �إدارة خماطر �أكرث فعالية ومنهجية يف امل�ستقبل.
رمبا ت�ؤدي �شدة املناف�سة �إلى انخفا�ض يف �أ�سعار الأق�ساط ،وهو ما يخف�ض بالتايل مقدار الأرباح .ويف ظل تلك الأحوال التناف�سية من املحتمل حدوث اندماج �أو
ا�ستحواذ �أو اخلروج من ال�سوق قبل �أن يكتمل منو اال�ستثمارات وتنتج عنها عوائد ملمو�سة.
من املحتمل �أن تعمل ال�شركات املرخ�صة يف بيئة عمل �أكرث �شفافية نتيجة لو�ضعها النظامي ك�شركات م�ساهمة والتقارير املطلوب تقدميها مبقت�ضى النظام.
�إن تطبيق الت�أمني الطبي الإلزامي بالن�سبة للوافدين ونظام مماثل ي�شمل ال�سعوديني من �ش�أنه �أن يزيد بدرجة كبرية من قاعدة العمالء بالن�سبة ل�شركات الت�أمني.
تعمل غالبية �شركات الت�أمني على تطوير منتجات ت�أمينية جديدة يف �سوق الت�أمني ال�سعودي ا�ستجاب ًة للتغريات ال�سريعة يف بيئة الأعمال.
تعمل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي با�ستمرار على تطوير ،وتنظيم ،وزيادة فعالية �سوق الت�أمني يف اململكة.
قد تلج�أ بع�ض �شركات الت�أمني العاملة يف قطاعات الت�أمني العام وال�صحي �إلى تنويع ن�شاطها بتبني ن�شاط ت�أمني احلماية واالدخار مع تزايد الوعي و�إ�شاعة ثقافة
الت�أمني.
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4.4خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها
 4 44 -4مقدمة
ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين («والء») �شركة م�ساهمة �سعودية ،مقرها الرئي�سي مبدينة اخلرب �شارع امللك عبد اهلل مبنى ربيع والنا�صر� ،ص.ب  31616اخلرب
 ،31952وقد ت�أ�س�ست مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ( )233بتاريخ 1427/09/16هـ (املوافق 2006/10/09م) واملر�سوم امللكي رقم (م )60/تاريخ 1427/09/18هـ
(املوافق 2006/10/11م) وم�سجلة حتت ال�سجل التجاري رقم  2051034982وتاريخ 1428/06/19هـ (املوافق 2007/07/05م).
وقد مت الرتخي�ص لل�شركة ك�شركة ت�أمني و�إعادة ت�أمني من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،والتي تعترب اجلهة الر�سمية امل�س�ؤولة عن تطبيق نظام مراقبة �شركات الت�أمني ولوائحه
التنفيذية ،ومتار�س ال�شركة �أعمال الت�أمني العام وال�صحي مبا يف ذلك الت�أمني على ال�سيارات ،والت�أمني الطبي ،والهند�سي ،والت�أمني على �أخطاء ممار�سة املهن الطبية ،والت�أمني
�ضد احلريق ،والت�أمني البحري ،وت�أمني امل�س�ؤولية العامة ،وذلك وفق �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية .وبخالف ما هو مذكور ف�إنه لي�س لدى �إدارة ال�شركة �أي نية يف الوقت احلايل
لإجراء �أي تغيري جوهري على الن�شاط الأ�سا�سي لل�شركة.
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة احلايل مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم مت�ساوية القيمة ،وبقيمة �أ�سمية قدرها ع�شرة
رياالت ( )10لل�سهم الواحد ،جميعها مدفوعة بالكامل وقد �أكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون بن�سبة ( )%60بينما اكتتب اجلمهور بن�سبة ( )%40من �إجمايل الأ�سهم التي مت طرحها
لالكتتاب العام يف 2007 03/17م .وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  351000081751وتاريخ 1435/06/23هـ املوافق
2014/04/23م على زيادة ر�أ�س مالها مببلغ مئتان مليون ( )200.000.000ريال �سعودي عن طريق طرح �أ�سهم حقوق الأولوية ولدى اكتمال االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة،
�سي�صبح ر�أ�س املال �أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى �أربعني مليون (� )40.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة رياالت ( )10لل�سهم
الواحد .وقد �أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة بتاريخ 1435/07/01هـ املوافق 2014/04/30م بزيادة ر�أ�س املال ملواجهة احتياجاتها برفع املالءة املالية.

 4 44 -4أهم التواريخ والتطورات









ح�صل امل�ؤ�س�سون على ترخي�ص بت�أ�سي�س ال�شركة مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )60/تاريخ 1427/09/18هـ (املوافق 2006/10/11م) وقرار جمل�س الوزراء رقم
( )233بتاريخ 1427/09/16هـ (املوافق 2006/10/09م).
مت طرح �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام يف 1428/02/27هـ (املوافق 2007/03/17م).
مت ت�أ�سي�س ال�شركة يف 1428/06/19هـ (املوافق 2007/07/05م)
مت �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية يف 1428/07/02هـ (املوافق 2007/07/17م).
ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على ممار�سة �أعمال الت�أمني وال�سماح لها ببدء ن�شاطها يف 1429/06/26هـ (املوافق 2008/07/01م)
بد�أت ال�شركة ممار�سة ن�شاطها يف 1429/06/27هـ (املوافق 2008/07/02م).
ح�صلت ال�شركة على موافقة من جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين ك�شركة ت�أمني �صحي مرخ�ص لها يف 1429/08/06هـ (املوافق 2008/08/09م).
ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  351000081751وتاريخ 1435/06/23هـ (املوافق 2014/04/23م) على
زيادة ر�أ�س مالها.

 4 44 -4رؤية الشركة
�أن ت�صبح ال�شركة الرائدة يف جمال الت�أمني من حيث ر�ضا العمالء من خدماتها ،و�إ�ضافة قيمة حقيقية للم�ساهمني من خالل ك�سب الأرباح.

 4 44 -4رسالة الشركة





�أن تكون من اف�ضل �شركات الت�أمني يف اململكة بحلول عام 2015م.
حتقيق درجة عالية من الكفاءة وح�سن الإدارة
االهتمام الكامل بخدمة العمالء
الرتكيز على ك�سب الأرباح

 4 44 -4هيكل رأس مال الشركة:
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة احلايل مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم مت�ساوية القيمة ،وبقيمة �أ�سمية قدرها ع�شرة
رياالت ( )10لل�سهم الواحد ،جميعها مدفوعة بالكامل ،وقد �أكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون ما جمموعة اثنا ع�شر مليون (� )12.000.000سهم متثل ن�سبة ( )%60من �إجمايل
الأ�سهم التي مت طرحها لالكتتاب العام ،بينما اكتتب اجلمهور بثمانية ماليني (� )8.000.000سهم متثل ( )%40من �إجمايل الأ�سهم التي مت طرحها لالكتتاب العام /03/17
2007م ،ومل متنح ال�شركة �أية مزايا �أو حقوق تف�ضيلية للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أو غريهم من امل�ساهمني.
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 4 44 -4المساهمون المؤسسون من الشركات الذين يملكون  %5أو أكثر كما في  30سبتمبر 2014م
- 8جدول رقم ( )1-4امل�ساهمون الذين ميلكون  %5من �أ�سهم ال�شركة �أو �أكرث كما يف � 30سبتمرب عام 2014م
اال�سم
�شركة اي جي اي الكتتاب التامني

اجلن�سية
الأردن

ن�سبة امللكية

عدد الأ�سهم

القيمة اال�سمية
(ريال �سعودي)

%10.5

2.100.000

21.000.000

امل�صدر :ال�شركة

مت �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف تداول يف 2007/07/17م وعليه ف�إن فرتة حظر الت�صرف يف الأ�سهم قد انق�ضت منذ عدة �سنوات ومل يعد هنالك �أي قيود على �أ�سهم امل�ساهمني
امل�ؤ�س�سني لل�شركة .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.
نبذه عن شركة اي جي اي الكتتاب التامين

�شركة �أي جي �أي الكتتاب الت�أمني �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مملوكة لع�ضو جمل�س الإدارة وا�صف �سليم اجلب�شة بن�سبة  %0.0001ولل�شركة العاملية للت�أمينات العامة القاب�ضة
(�شركة �إمارتية) بن�سبة .%99.9999

- 9جدول رقم ( )2-4هيكل ملكية ال�شركة العاملية للت�أمينات العامة القاب�ضة كما يف � 30سبتمرب عام 2014م
عدد الأ�سهم

ن�سبة امللكية

اال�سم
وا�صف �سليم اجلب�شة

59.740.231

%41.67

�شركة عمان الوطنية لال�ستثمار القاب�ضة

28.675.104

%20.00

حممد �أحمد �أبو غزالة

15.800.000

%11.02

�أكرو ري

12.903.811

%9.00

�أي جي �أي القاب�ضة

7.900.000

%5.51

�أمري �أحمد �أبو غزالة

7.900.000

%5.51

باقي امل�ساهمني

10.456.532

%7.29

الإجمايل

143.375.678

%100

امل�صدر :ال�شركة

وقد ت�أ�س�ست �شركة �أي جي �أي الكتتاب الت�أمني يف عمان باململكة الأردنية الها�شمية مبوجب ال�سجل رقم ( )60وتاريخ 2001/10/04م ،وبد�أت متار�س ن�شاطها يف مار�س 2002م.
ولل�شركة ن�شاط يف الأردن وبرمودا وماليزيا واململكة املتحدة من خالل �شركات �شقيقة .وقد برزت �ضمن �أبرز ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة يف جمال تقدمي خدمات الت�أمني
وقد مت ت�صنيف ال�شركتان ال�شقيقتان بربمودا واململكة املتحدة ( )Aمن �شركة اي ام بي�ست �سنة 2008م .وي�شمل ن�شاط ال�شركة اكتتاب عمليات الت�أمني ،ت�أمني حمافظ الطاقة
على م�ستوى العامل ،والت�أمني ال�شامل على الأمالك ،وت�أمني ال�شحن البحري ،وت�أمني عمليات البناء والت�شييد ،وت�أمني الأعمال الهند�سية ،وت�أمني عمليات امل�ؤ�س�سات املالية،
وت�أمني هيئات الطريان العام ،وت�أمني �إ�صابات العمل ،وت�أمني املوانئ الربية والبحرية ،وت�أمني �أعمال العنف ال�سيا�سي ،و�إعادة الت�أمني ،وتركز ال�شركة عملياتها يف ال�سوق
الأ�سيوية والأفريقية.

 4 44 -4ملكية الشركة في شركات أخرى
لي�ست ل�شركة والء �أي �شركات تابعة �أو �شركات �شقيقة ،و�إمنا لها ملكيات يف �شركتني هما (� )1شركة نك�ست كري� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مت ت�أ�سي�سها يف مدينة اخلرب
اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 2009/05/09م مبوجب ال�سجل التجاري رقم  ،2051039287وبر�أ�س مال مدفوع يبلغ  5.000.000ريال �سعودي ،وتعمل يف جمال ت�سوية
مطالبات الت�أمني وفق ًا لرتخي�ص الهيئة العامة لال�ستثمار رقم  12203002374وموافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي باخلطاب رقم /1712م ظ/م ت.
كما متلك يف (� )2شركة جنم� ،شركة م�ساهمة مقفلة مت ت�أ�سي�سها مبدينة الريا�ض اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 2013/08/18م مبوجب ال�سجل التجاري رقم ،1010229751
وبر�أ�س مال مدفوع يبلغ  50.000.080ريال �سعودي ،وتعمل يف جمال مزاولة �أعمال خبري معاينة ومقدر خ�سائر و�أخ�صائي ت�سوية املطالبات الت�أمينية ووكيل ت�أمني ،مبوجب
موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم /1916م ظ/م �أ ت.
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- 10جدول رقم ( )3-4ملكية والء يف �شركات �أخرى
ال�شركة

ال�شكل القانوين

عدد الأ�سهم

القيمة اال�سمية

�إجمايل القيمة

ن�سبة امللكية

�شركة نك�ست كري

ذات م�س�ؤولية حمدودة

80.000

 10ريال

 800.000ريال

%16

�شركة جنم

م�ساهمة مقفلة

192.308

 10ريال

 1.923.080ريال

%3.85

امل�صدر :ال�شركة

 4 44 -4نواحي القوة والميزات التنافسية








لل�شركة فريق �إدارة عليا م�ؤهلني فني ًا و�إداري ًا وتنظيم ًا مما يخلق لل�شركة فر�صة للتو�سع املدرو�س واحل�صول على ح�صة �سوقية معتربة يف �سوق الت�أمني.
نظام تقنية معلومات مطور داخلي ًا يحقق ربط �سريع مع اجلهات ذات العالقة.
فريق للدعم الفني وخدمة العمالء وت�سهيل عملياتهم وك�سب ر�ضاهم (خط �ساخن خلدمة العمالء على مدار ال�ساعة).
االلتزام بتطوير وتقدمي باقة متنوعة من �أف�ضل املنتجات واخلدمات ،مع اعتبار دقيق للمخاطر املرتبطة بها.
�شبكة رعاية طبية مكونة من �أكرث من  680م�ست�شفى وعيادة يف �شتى �أنحاء اململكة.
ح�صلت ال�شركة على ت�صنيف القوة املالية ( )B++وت�صنيف ائتماين ( )bbbو�ضع م�ستقر من �شركة اي ام بي�ست.
حققت ال�شركة م�ستوى �سعودة متقدم نطاق بالتيني.

 4 44 -4استراتيجية الشركة
و�ضعت ال�شركة ا�سرتاتيجية متكنها من حتقيق ر�سالتها ور�ؤيتها ،حيث تهدف ال�شركة �أن ت�صبح واحدة من ال�شركات الرائدة يف تقدمي خدمات الت�أمني التعاوين يف اململكة،
وت�شمل ا�سرتاتيجية ال�شركة البنود التالية:
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كما هو احلال مع معظم �شركات الت�أمني يف اململكة ،تعتمد ال�شركة على خطوط الت�أمني الإلزامي (الت�أمني ال�صحي وت�أمني املركبات)�،إال �أن ال�شركة تخطط لتعزيز
وتقوية خطوط الت�أمني الأخرى (غري الإلزامي) من خالل التغلغل يف �أ�سواق جديدة للح�صول على ح�صة �سوقية معتربة يف جمال الت�أمني غري الإلزامي.
تهدف ال�شركة �إلى تبني وتطوير فئات جديدة من الأعمال واملنتجات يف خطوط الت�أمني غري الإلزامي ،بحيث توازن حمفظتها الت�أمينية بني منتجات الت�أمني
الإلزامي والت�أمني غري الإلزامي.
تعمل ال�شركة على بناء وتطوير خطط ت�شغيلية ديناميكية ت�ستجيب ب�سرعة للمتغريات والتحديات التي تواجهها من �أجل اال�ستفادة من الفر�ص املتاحة ومواجهة
التهديدات التي تنتج يف قطاع الت�أمني.
ال تركز ال�شركة فقط على اال�ستحواذ احلجمي من االكتتابات يف �سوق الت�أمني و�إمنا على اختيار نوعية العمالء ودرا�سة املخاطر ،بحيث حتقق ن�سبة عالية من
االحتفاظ بالعمالء خا�صة يف جمال الت�أمني ال�صحي.
ت�سعى اال�سرتاتيجية �إلى ا�ستك�شاف فر�ص حقيقية لتقدمي منتجات جديدة ومتخ�ص�صة.
 تراجع ال�شركة با�ستمرار �آلية نقل املخاطر من خالل التعاقد مع �شركات �إعادة ت�أمني متخ�ص�صة ،وذات ت�صنيف ائتماين عايل.
�إدارة وتوزيع املخاطر من خالل تنويع حمفظة �أعمال ال�شركة.
�سوف ت�ستمر ال�شركة يف االعتماد على وكالء التامني يف املدى الق�صري ،بينما تخطط ال�شركة وت�سعى بخطوات مدرو�سة لتعزيز �شبكات توزيع خا�صة بها ،من خالل
تعيني وتدريب فرق مبيعات ذوي خربات وعالقات مهنية وا�سعة ،لتحقيق االنت�شار املطلوب.
ت�سعى ال�شركة �إلى التقليل من االعتماد على معيدي الت�أمني تدرجي ًا وذلك عن طريق دعم وتقوية مالءة ال�شركة املالية.
تنفيذ �إدارة ر�شيدة ل�سيا�سات اال�ستثمار وموارد ال�شركة الداخلية واخلارجية ،وخف�ض امل�صروفات والتكاليف ،وذلك لتحقيق �أف�ضل عوائد والربحية.
ت�سعى ال�شركة للنمو ب�إدارة املوارد الب�شرية من خالل الت�أهيل والتدريب املتخ�ص�ص وحتقيق م�ستويات عالية من ال�سعودة.
ت�سعى والء من خالل زيادة ر�أ�س مالها لتعزيز مالئتها املالية والتي تتيح لها حتقيق النمو امل�ستهدف ،كما تنوي ال�شركة اال�ستمرار يف اال�ستفادة من و�سائل اال�ستثمار
املتاحة لها ح�سب لوائح م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .وتعتزم ال�شركة �إلى اال�ستفادة من قرارات جمل�س الوزراء احلديثة التي �ألزمت املن�ش�آت والأن�شطة ذات
الأخطار املرتفعة واملواقع التي تكتظ بالأ�شخا�ص �سواء كانت �أهلية �أو حكومية بالت�أمني جتاه الغري ،وتغطية املركبات احلكومية بالت�أمني الإلزامي ،ومن املتوقع �أن
ي�ؤدي تطبيق هذين القرارين �إلى زيادة �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة جلميع �شركات الت�أمني.
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 4 44 -4 4 -4المنتجات التي تلقت الشركة موافقة نهائية لها:

- 11جدول رقم ( )4-4املنتجات التي تلقت ال�شركة موافقة نهائية لها من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
رقم

�أ�سم املنتج

و�صف املنتج

تاريخ املوافقة

1

الت�أمني الإلزامي لل�سيارات

الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة يغطي امل�س�ؤولية على ال�سيارات جتاه الغري ,وتقوم مبوجبه ال�شركة بتعوي�ض الغري
نقد ًا عند حدوث �أي �ضرر مغطى مبوجب الوثيقة نتيجة ال�ستخدام �أو �إيقاف ال�سيارة داخل احلدود اجلغرافية
للملكة العربية ال�سعودية ،وذلك �ضد جميع املبالغ التي ي�صبح امل�ؤمن عليه �أو ال�سائق م�س�ؤو ًال قانوني ًا عن دفعها
فيما يتعلق )1( :بالإ�صابة اجل�سدية التي تطال الغري بينما يكون امل�ؤمن موجودا داخل ال�سيارة �أو خارجها
و( )2بالأ�ضرار املادية يف ممتلكات الغري بينما يكون امل�ؤمن عليه موجودا يف ال�سيارة.

1435/05/19هـ

2

وثيقة الت�أمني الطبي

تقوم ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة بتغطية تكاليف تقدمي اخلدمات الطبية للأ�شخا�ص امل�ؤمن عليهم
(امل�ستفيدين) ح�سب الفئات املحددة من �شبكة مقدمي اخلدمات الطبية املعينة من ال�شركة .ووفق ًا لل�شروط
والأحكام والقيود الواردة يف الوثيقة.

1435/05/03هـ

3

الت�أمني ال�شامل على ال�سيارات
(خا�ص  /جتاري)

مبوجب هذه الوثيقة تقوم ال�شركة بتعوي�ض امل�ؤمن له عن اخل�سارة �أو ال�ضرر الذي يلحق �أي �سيارة مو�صوفة يف
اجلدول وملحقاتها املثبتة فيها كنتيجة مبا�شرة للأخطار امل�شار �إليها بالوثيقة .وتقوم ال�شركة �أي�ض ًا بتعوي�ض
الغري نقد ًا لدى حدوث �أي �ضرر مغطى مبوجب الوثيقة نتيجة ال�ستخدام �أو توقيف ال�سيارة داخل احلدود
اجلغرافية للمملكة العربية ال�سعودية .وذلك �ضد جميع املبالغ التي ي�صبح امل�ؤمن عليه �أو ال�سائق م�سئوال
قانونيا عن دفعها فيما يتعلق )1( :بالإ�صابة اجل�سدية التي تطال الغري بينما يكون امل�ؤمن عليه  /ال�سائق
موجودا داخل �أو خارج ال�سيارة و( )2بالأ�ضرار املادية يف ممتلكات الغري بينما يكون امل�ؤمن عليه  /ال�سائق
موجودا يف ال�سيارة.

1435/05/19هـ

4

وثيقة الت�أمني �ضد اخلط�أ الطبي

يغطي الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة الأخطاء الطبية و�سداد جميع تكاليف الدفاع املتكبدة مبوافقة ال�شركة,
�شريطة �أن ال يتعدى جمموع املبالغ امل�ستحقة عن الأ�ضرار (مبا يف ذلك تكاليف ونفقات املدعي) وتكاليف
الدفاع حدود التعوي�ض املبني يف ملحق وثيقة الت�أمني .ومع ذلك ,ال تكون ال�شركة ملزمة بدفع �أي مطالبة
�أو حكم �أو قرار حتكيم �أو تكاليف دفاع �أو تويل �أو اال�ستمرار يف تويل الدفاع يف �سياق �أي دعوى �أو �إجراءات
ق�ضائية بعد ا�ستنفاد احلد الأق�صى املقرر للتعوي�ض.

1431/08/12هـ

5

وثيقة ت�أمني الأموال

مبوجب هذه الوثيقة تقوم ال�شركة بتغطية النقد خالل وجوده يف خزينة مغلقة �أو غرفة منيعة وتعوي�ض امل�ؤمن
له عن �أي خ�سارة �أو �ضرر يلحق باخلزنة �أو الغرفة املنيعة نتيجة ال�سرقة �أو حماولة ال�سرقة.

1433/04/07هـ

6

وثيقة الت�أمني �ضد احلوادث الفردية

يغطي الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة تعوي�ض الوفاة وتعوي�ض العجز الكلي الدائم وتعوي�ض العجز اجلزئي الدائم.

1431/01/24هـ

7

وثيقة احلماية اجلماعية �ضد
احلوادث

يغطي الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة تعوي�ض الوفاة وتعوي�ض العجز الكلي الدائم وتعوي�ض العجز اجلزئي الدائم.

1431/01/24هـ

8

وثيقة ت�أمني الزجاج

يف حالة ك�سر �أي زجاج يف املبنى خالل فرتة الت�أمني و�إذا كان هذا الك�سر ميتد من خالل ال�سماكة الكاملة
للزجاج نتيجة لأي حادث �أو �سبب غري م�ستثنى ,ف�سوف تقوم ال�شركة با�ستبدال الزجاج املك�سور بزجاج من
نوعية مماثلة �أو وفقا لتقديرها .تدفع قيمة الزجاج املك�سور للم�ؤمن عليه وفقا للأ�سعار ال�سارية يف تاريخ
الك�سر ناق�صا منها قيمة �إنقاذ الزجاج .وعلى ال�شركة �أن تدفع �أي�ضا التكاليف املعقولة لأي �ألواح يلزم تركيبها
م�ؤقتا �إلى حني ا�ستبدال الزجاج املك�سور.

1431/11/22هـ

9

وثيقة تعوي�ض العمال

�إن الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة هو لتغطية م�س�ؤولية امل�ؤمن عليه ,وفقا ل�شروط الوثيقة ,عن دفع التعوي�ضات
و�/أو امل�صاريف املحددة يف لوائح العمل والعمال ال�سعودية .وت�ستثني هذه الوثيقة �أي م�س�ؤولية عن دفع
التعوي�ضات و�/أو امل�صاريف امل�شمولة يف برنامج امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية �أو التي كان ميكن �أن
تقبلها الت�أمينات االجتماعية لو �ألتزم امل�ؤمن عليه بتقدمي وحت�صيل املطالبات ذات ال�صلة.

1430/01/20هـ

10

وثيقة ت�أمني الرتكيب �ضد جميع
املخاطر

تغطي ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة اخل�سارة �أو التلف الذي يحدث للم�شاريع التي تت�ضمن تركيب  /تثبيت
املعدات ,الآالت والأجهزة التي ترتاوح من تركيب �آلة واحدة �إلى حمطة طاقة كاملة .وتت�ضمن �أي�ض ًا تغطية
للتلف الذي يحدث ملمتلكات الغري والإ�صابة اجل�سدية للغري .ميكن �إ�صدار هذه الوثيقة با�سم املقاول و�صاحب
العمل م�شرتكني .وتتيح هذه الوثيقة للمقاول و�صاحب العمل االلتزام مبتطلبات الت�أمني اخلا�صة بالعقود.

1434/05/15هـ

11

وثيقة ت�أمني املقاولني �ضد جميع
الأخطار

�صممت الوثيقة ب�شكل خا�ص لتغطية اخل�سارة �أو التلف الذي يحدث مل�شروعات �إن�شاءات الهند�سة املدنية والتي
ترتاوح من فيال �صغرية �إلى �إن�شاء اجل�سور واملباين ال�شاهقة (فيما عدا ا�ستثناءات خا�صة ح�سبما هو مذكور
يف الوثيقة).

1434/05/15هـ

25

�أ�سم املنتج

رقم

تاريخ املوافقة

و�صف املنتج

12

وثيقة ت�أمني تلف املخزون املودع يف
املخازن الباردة

الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة يغطي الب�ضائع املحفوظة يف املخازن الباردة.

1434/05/15هـ

13

وثيقة الت�أمني �ضد جميع خماطر
الآليات

توفر وثيقة الت�أمني على جميع الآليات العاملة احلماية من الفقدان وكذلك �ضد الأ�ضرار املفاجئة وغري املتوقعة
التي ت�صيب املعدات ,والآليات �أثناء الت�شغيل .وي�شمل غطاء الت�أمني جميع املعدات والآليات الثقيلة الثابتة
واملتحركة من جميع املخاطر مامل تكن م�ستثناة مبوجب الوثيقة.

1434/05/15هـ

14

وثيقة الت�أمني على جتهيزات �أو
معدات املقاولني

تقدم ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة احلماية لتجهيزات ومعدات املقاولني من الفقدان وكذلك الأ�ضرار املفاجئة
وغري املتوقعة التي ت�صيب املعدات ,والآليات �أثناء الت�شغيل.

1434/05/15هـ

15

وثيقة الت�أمني �ضد تعطل الأجهزة
والآالت

توفر ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة غطا ًء ت�أميني ًا فعا ًال على الأجهزة ,والآالت ,واملعدات امليكانيكية يف العمل,
�أو التي ال تعمل� ,أو خالل عمليات ال�صيانة .وي�شمل هذا الت�أمني اخل�سائر املادية غري املتوقعة واملفاجئة �أو
الأ�ضرار التي تلحق باملواد امل�ؤمن عليها والتي ت�ستدعي الإ�صالح �أو اال�ستبدال.

1434/05/15هـ

16

وثيقة الت�أمني على خ�سائر �أرباح
الأجهزة

يوفر هذا الغطاء الت�أميني تعوي�ض ًا عن اخل�سائر الفعلية لإجمايل الأرباح التي تنتج ب�سبب خ�سارة الأعمال
نتيجة لأي حوادث م�شمولة يف الغطاء الت�أميني على الأجهزة والآالت.

1434/05/15هـ

17

وثيقة الت�أمني �ضد ال�سرقة

توفر ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة غطا ًء ت�أميني ًا �ضد ال�سرقة امل�صاحبة بالعنف للدخول �أو اخلروج من �أو �إلى
املبنى.

1433/11/13هـ

امل�صدر :ال�شركة

 4 44 -4 4 -4المنتجات التي تلقت الشركة موافقة مؤقتة لها لمدة ستة أشهر من تاريخ الموافقة:

- 12جدول رقم ( )5-4املنتجات التي تلقت ال�شركة موافقة م�ؤقتة لها من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�أ�سم املنتج

و�صف املنتج

تاريخ املوافقة امل�ؤقتة

1

الت�أمني �ضد امل�س�ؤولية العامة

مع مراعاة �شروط و�أحكام وا�ستثناءات وحدود امل�س�ؤولية املن�صو�ص عليها يف ملحق وثيقة
الت�أمني ،تعو�ض ال�شركة للم�ؤمن عليه جميع املبالغ التي ي�صبح امل�ؤمن عليه م�س�ؤوال قانونيا عن
دفعها كتعوي�ضات مفرو�ضة عليه مبوجب النظام فيما يتعلق ( )1بالوفاة �أو الإ�صابة اجل�سدية
الناجمة عن حادث والتي تطال �أي �شخ�ص غري مغطى مبوجب عقد �أو تدريب مهني مع امل�ؤمن
عليه ،وذلك عندما حتدث الوفاة �أو الإ�صابة خارج الأرا�ضي و�أثناء العمل �أو تطال �أحد �أ�سرة
امل�ؤمن عليه ،و( )2بالأ�ضرار التي تلحق باملمتلكات التي ميتلكها امل�ؤمن عليه �أو ي�ؤجرها �أو
ي�ست�أجرها �أو ي�شرتيها بالتق�سيط �أو غري ذلك من املمتلكات التي تكون يف رعاية �أو عهدة
امل�ؤمن عليه �أو حتت �سيطرته وي�ستثنى ذلك املباين التي ي�شغلها امل�ؤمن عليه م�ؤقتا للعمل �أو
املمتلكات الأخرى التي تكون يف حيازة امل�ؤمن عليه ب�صورة م�ؤقتة لغر�ض العمل �أو ممتلكات
املوظف �أو الزائر.

1436/01/19هـ

2

وثيقة الت�أمني ال�شامل للممتلكات

يهدف الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة �إلى تغطية املمتلكات امل�ؤمن عليها �أو �أي جزء منها يف
حال تعر�ضها لدمار �أو �ضرر مادي عن طريق اخلط�أ .وميكن �أن ت�شمل املمتلكات :املباين (مبا
يف ذلك التجهيزات الثابتة وملحقاتها التابعة للمالك) والآالت واملعدات والأجهزة والأدوات
واملخزون (املنتجات واملواد وقطع الغيار) ،والأثاث ،واملعدات املكتبية ،والتجهيزات الثابتة.

1436/01/19هـ

3

وثيقة الت�أمني على املنزل

الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة هو لتغطية امل�ؤمن عليه �ضد �أي خ�سارة �أو �ضرر يلحق باملبنى
 /املباين امل�ؤمن عليها .وت�شمل املباين :املباين امللحقة ،والكراجات ،والبوابات ،والأ�سوار
واجلدران وخزانات الوقود الداخلية ،وحمامات ال�سباحة ،و�أنابيب املياه و�أنابيب الغاز و�أنابيب
ال�صرف الأر�ضية وكابالت الكهرباء املت�صلة بامل�صدر الرئي�سي للتغذية الكهربائية.

1436/01/19هـ

4

وثيقة الت�أمني �ضد احلرائق
والأخطار املختلفة و�أعمال ال�سطو

يغطي الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة �أي �أ�ضرار مادية يف املمتلكات �إذا جنمت عن احلريق
�أو ال�صاعقة �أو احلريق التايل لالنفجار .وميكن �أن ت�شمل املمتلكات :املباين (مبا يف ذلك
التجهيزات الثابتة وملحقاتها التابعة للمالك) والآالت واملعدات والأجهزة والأدوات واملخزون
(املنتجات واملواد وقطع الغيار) والأثاث ،واملعدات املكتبية ،والتجهيزات الثابتة.

1436/01/19هـ

5

وثيقة ت�أمني الب�ضائع يف الطريق

الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة يغطي �أي خ�سارة �أو تلف هام يلحق بالب�ضائع وينجم عن
اال�صطدام �أو احلرائق �أو االنقالب.

1436/01/19هـ

26

و�صف املنتج

�أ�سم املنتج

تاريخ املوافقة امل�ؤقتة

6

وثيقة الت�أمني على املعدات
الإلكرتونية

يغطي الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة املعدات الإلكرتونية.

1436/01/19هـ

7

وثيقة �ضمان الأمانة

يغطي هذا النوع من الت�أمني اخل�سائر املالية التي قد يتعر�ض لها امل�ؤمن له كنتيجة لأي عمل
من �أعمال االحتيال �أو عدم الأمانة ترتكب من قبل �أي موظف يف �سياق عمله لدى امل�ؤمن له.

1436/01/19هـ

8

وثيقة ت�أمني رعاية امل�سافر *

تغطي هذه الوثيقة امل�صاريف الطارئة املتكبدة خارج اململكة العربية ال�سعودية مع اخل�ضوع
للحد الأق�صى لها كما هو مذكور يف جدول املنافع املرفق بالوثيقة ،وي�شمل ذلك املعاجلة
الطبية واجلراحية الطارئة ,تكاليف الإقامة الإ�ضافية املعقولة والالزمة وم�صاريف ال�سفر،
والإعادة الطبية الطارئة.

1435/05/30هـ

9

وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية املهنية

متكن هذا النوع من الت�أمني �أ�صحاب الأعمال املهنية حماية �أنف�سهم من امل�س�ؤولية القانونية
التي قد تواجههم والتي تختلف باختالف تخ�ص�صاتهم (مهند�سون مدنيون ,مهند�سون
معماريون� ,إلخ).

1436/01/19هـ

10

وثيقة الت�أمني على هياكل ال�سفن

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

1436/01/19هـ

11

وثيقة ال�شحن البحري (عقد
مفتوح)

يتمثل هدف الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة يف تغطية الب�ضائع املنقولة بحرا �أو جوا.

1436/01/19هـ

12

وثيقة ال�شحن البحري (�شحنة
واحدة)

هدف الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة يف تغطية الب�ضائع املنقولة بحر ًا �أو جو ًا.

1436/01/19هـ

13

وثيقة امل�س�ؤولية العامة ال�شاملة

وتقوم ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة بتغطية �شاملة م�صممة حلماية امل�ؤمن عليه �ضد امل�س�ؤولية
القانونية جتاه الغري النا�شئة عن �أن�شطة �أعمالهم.

1436/01/19هـ

14

وثيقة الت�أمني �ضد اخل�سارة التبعية

وتقوم ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة بتغطية اخل�سارة من �صايف الربح الناجمة عن انقطاع
الأعمال ,وي�شمل هذا الت�أمني غطاء لزيادة تكلفة العمل بعد اخل�سارة.

1436/01/19هـ

15

وثيقة الت�أمني �ضد خ�سارة الأرباح

وتقوم ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة بتغطية خ�سارة «الأرباح الإجمالية» عقب التلف املادي
نتيجة للحريق ,الربق ,العا�صفة ,الإع�صار ,الزلزال ,االنفجار الربكاين ,الفي�ضان� ,إلخ.
ت�سري هذه الوثيقة فقط عندما تكون هناك مطالبة مقبول مبوجب وثيقة الت�أمني �ضد التلف
املادي للممتلكات.

1436/01/19هـ

16

وثيقة الت�أمني على �أجهزة احلا�سب
الآيل

وتقوم ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة بالت�أمني على �أجهزة احلا�سب الآيل وملحقاته .وقد
ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤقتة على هذه الوثيقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة
�إ�ضافية من � 6أ�شهر تبد�أ من تاريخ املوافقة.

1436/01/19هـ

17

وثيقة الت�أمني على امل�صانع

وتقوم ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة بالت�أمني على امل�صانع .وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة
م�ؤقتة على هذه الوثيقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة �إ�ضافية من � 6أ�شهر تبد�أ
من تاريخ املوافقة.

1436/01/19هـ

18

وثيقة ت�أمني على املمتلكات القيمة

وتقوم ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة بالت�أمني على املمتلكات القيمة .وقد ح�صلت ال�شركة على
موافقة م�ؤقتة على هذه الوثيقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة �إ�ضافية من � 6أ�شهر
تبد�أ من تاريخ املوافقة.

1436/01/19هـ

امل�صدر :ال�شركة
* انتهت مدة املوافقة امل�ؤقتة لوثيقة ت�أمني رعاية امل�سافر ،وال�شركة ب�صدد جتديد هذه املوافقة.
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 4 4 4 -4إعادة التأمين
من �أجل تقليل املخاطر املرتبطة بعملية الت�أمني وتقليل اخل�سائر وا�ستقرار الأرباح تلج�أ �شركات الت�أمني �إلى التعاقد مع �شركات �إعادة الت�أمني ،ويتم ذلك بت�أمني املحفظة
الت�أمينية مبا�شرة �أو بتحويل جزء من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني �إلى معيدي الت�أمني .ويعتمد جناح �شركات الت�أمني ب�شكل كبري على احل�صول على معيد ت�أمني ب�سهولة وب�شروط
و�أحكام تناف�سية ،وقد �أدركت �شركة والء �أهمية �أخذ منهج تطويري لإعادة الت�أمني ،حيث يتم تقليل االعتماد على �إعادة الت�أمني الن�سبي تدريجي ًا بقدر ما ت�سمح املالءة املالية.
وقد قامت ال�شركة بالتعاقد مع معيدي ت�أمني معروفني يف �سوق الت�أمني ال�سعودي ،وت�شمل معايري اختيار معيد الت�أمني الآتي:






قوة املركز املايل
جودة اخلدمة
الكفاءة يف ت�سوية املطالبات
�شروط التغطية
الأ�سعار

- 13جدول رقم ( )6-4معيدي الت�أمني ممن تتعامل معهم ال�شركة ،بتاريخ 2014/09/30م
ا�سم معيد الت�أمني

املُ�صنف

املنطقة

الت�صنيف

ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني التعاوين

اململكة العربية ال�سعودية

BBB+

م�ؤ�س�سة اخلليج لإعادة الت�أمني

الأمارات العربية املتحدة

A-

�ستناندرز اند بورز

�أي �سي �أر لإعادة الت�أمني التكافلي

مملكة البحرين

A-

�ستناندرز اند بورز

�أر يف فري�شريجن لإعادة الت�أمني

�أملانيا

AA-

�شركة الهند للت�أمني العام

الهند

A-

�ستناندرز اند بورز

�شركة الفجر لإعادة الت�أمني

الكويت

B++

�ستناندرز اند بورز

�شركة �إعادة الت�أمني الكورية

كوريا

A-

�ستناندرز اند بورز

�شركة �إعادة الت�أمني القطرية

قطر

A

�ستناندرز اند بورز

�شركة برهاد املاليزية لإعادة الت�أمني

ماليزيا

A-

�ستناندرز اند بورز

�شركة تكافل ري ليمتيد

الأمارات العربية املتحدة

اي ام بي�ست

اي ام بي�ست

BBB

اي ام بي�ست

�سرييو�س الدولية للت�أمني التعاوين

بريمودا

A-

اي ام بي�ست

تايبينغ لإعادة الت�أمني املحدودة

ال�صني

A-

اي ام بي�ست

�شركة الثقة لإعادة الت�أمني

مملكة البحرين

A-

�ستناندرز اند بورز

�شركة لويدز

اململكة املتحدة

A-

�ستناندرز اند بورز

بي�ست لإعادة الت�أمني

لبنان

A+

�ستناندرز اند بورز

�شركة �إعادة الت�أمني الكويتية

الكويت

A-

�ستناندرز اند بورز

ال�شركة التون�سية لإعادة الت�أمني

تون�س

B+

�ستنا ندرز اند بورز

�شركة ال بوان املاليزية

ماليزيا

A-

�ستنا ندرز اند بورز

�شركة �أفريقيا لإعادة الت�أمني

نيجرييا

A-

�ستناندرز اند بورز

�أرت�ش لإعادة الت�أمني

�سوي�سرا

A-

�ستناندرز اند بورز

�سكور

فرن�سا

A-

�ستناندرز اند بورز

العاملية للت�أمينات العامة

الأردن

A-

�ستناندرز اند بورز

امل�صدر :ال�شركة
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 4 4 4 -4فروع الشركة
تعمل ال�شركة من خالل  15فرع يف خمتلف مناطق اململكة مت جتميعها يف ثالثة مراكز :مركز املنطقة ال�شرقية ،ومركز املنطقة الو�سطى ،ومركز املنطقة الغربية .ولي�س لل�شركة
�أي ن�شاط خارج اململكة.

يو�ضح ال�شكل التايل مراكز وفروع ال�شركة:
ÊhÉ©àdG A’h ácô°T

á«bô°ûdG á≤£æŸG õcôe

≈£°SƒdG á≤£æŸG õcôe

á«Hô¨dG á≤£æŸG õcôe

∫Éª©dG áæjóe - ΩÉeódG ´ôa

¢VÉjôdG ´ôa

äGRGƒ÷G - ∞FÉ£dG ´ôa

¢VQÉ©ŸG - ΩÉeódG ´ôa

IójôH ´ôa

∂∏ŸG ≥jôW êôH - IóL ´ôa

ájôëÑdG á¡LGƒdG - π«Ñ÷G ´ôa

ájOGó¨ÑdG - IóL ´ôa

RÈŸG - AÉ°ùME’G ´ôa

Úà°ùdG ™ª› - áeôµŸG áµe ´ôa

á«YÉæ°üdG - AÉ°ùME’G ´ôa
QóH ´QÉ°T - ∞«£≤dG ´ôa
≈°SƒŸG êôH - ÈÿG ´ôa
á«Hƒæ÷G ÈÿG - ÈÿG ´ôa
QÉ°üædGh á©«HôdG - ÈÿG ´ôa

4 4 4 -4موظفو الشركة ونسبة السعودة
بلغ عدد العاملني ب�شركة والء  196عام ًال كما يف 2014/09/30م ،حيث بلغ �إجمايل عدد العاملني ال�سعوديني  104عام ًال ،بينما بلغ عدد العاملني غري ال�سعوديني  92عام ًال.
وحتر�ص ال�شركة على االمتثال لتوجهات اململكة يف توطني خمتلف الوظائف بال�شركة وتعمل على ت�أهيل العاملني ال�سعوديني وتدريبهم ،وعليه ،فقد بلغت ن�سبة ال�سعودة
،%53وت�سعى ال�شركة با�ستمرار من �أجل زيادة املوظفني ال�سعوديني العاملني لديها ،و�سوف تتبع خطة حمكمة يف التوظيف والتدريب والتطوير والرتقيات والتعوي�ض والتي من
�ش�أنها حتقيق املحافظة على املتطلبات اخلا�صة بال�سعودة ،وتندرج ال�شركة حتت النطاق البالتيني من برنامج نطاقات ال�سعودة.
ال�شركة ملتزمة بتطبيق الأنظمة والتعليمات اخلا�صة بت�شغيل املوظفني غري ال�سعوديني و�أن جميعهم يعملون بطريقة نظامية وعلى كفالة ال�شركة .ومل ت�ؤثر املهلة الت�صحيحية من
قبل وزارة العمل على ال�شركة ت�أثري ًا �سلبي ًا.

- 14جدول رقم ( )7-4موظفي ال�شركة ح�سب املنطقة اجلغرافية وفئات الن�شاط الرئي�سية كما يف 2012/12/31م ،و2013/12/31م
كما يف 2012/12/31م
ال�سعوديني

الفرع

العدد

الن�سبة

كما يف 2013/12/31م

غري ال�سعوديني
العدد

الن�سبة

الإجمايل
العدد

الن�سبة

ال�سعوديني
العدد

الن�سبة

غري ال�سعوديني
العدد

الن�سبة

الإجمايل
العدد

الن�سبة

املركز الرئي�سي ومركز املنطقة ال�شرقية
الإدارة التنفيذية

1

%25

3

%75

4

%100

1

%25

3

%75

4

%100
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كما يف 2012/12/31م
ال�سعوديني

الفرع

كما يف 2013/12/31م

غري ال�سعوديني

ال�سعوديني

الإجمايل

الإجمايل

غري ال�سعوديني

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

الإدارة املالية

2

%29

5

%71

7

%100

2

%33

4

%67

6

%100

�إدارة املوارد الب�شرية

13

%65

7

%35

20

%100

8

%50

8

%50

16

%100

الإدارة التقنية

27

%59

19

%41

46

%100

32

%65

17

%35

49

%100

�إدارة �إعادة الت�أمني

2

%67

1

%33

3

%100

1

%50

1

%50

2

%100

�إدارة الت�سويق واملبيعات

20

%63

12

%37

32

%100

37

%73

14

%27

51

%100

�إدارة التدقيق الداخلي

1

%50

1

%50

2

%100

1

%50

1

%50

2

%100

�إدارة ال�ش�ؤون القانونية

2

%100

0

%0

2

%100

3

%100

0

%0

3

%100

�إدارة تقنية املعلومات

0

%0

5

%100

5

%100

2

%22

7

%78

9

%100

�إدارة خدمات العمالء

8

%100

0

%0

8

%100

2

%100

0

%0

2

%100

الإجمايل

76

%59

53

%41

129

%100

89

%62

55

%38

144

%100

مركز املنطقة الغربية
الإدارة املالية

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

1

%100

1

%100

�إدارة املوارد الب�شرية

0

%0

4

%100

4

%100

1

%20

4

%80

5

%100

الإدارة التقنية

3

%25

9

%75

12

%100

6

%50

6

%50

12

%100

�إدارة الت�سويق واملبيعات

4

%25

12

%75

16

%100

4

%24

13

%76

17

%100

�إدارة تقنية املعلومات

1

%100

0

%0

1

%100

0

%0

0

%0

0

%100

الإجمايل

8

%24

25

%76

33

%0

11

%31

24

%69

35

%100

مركز املنطقة الو�سطى
الإدارة املالية

0

%0

1

%0

1

%100

0

%0

0

%0

0

%0

�إدارة املوارد الب�شرية

3

%75

1

%25

4

%100

0

%0

1

%100

1

%100

الإدارة التقنية

2

%29

5

%71

7

%100

4

%40

6

%60

10

%100

�إدارة الت�سويق واملبيعات

2

%33

4

%67

6

%100

1

%17

5

%83

6

%100

الإجمايل

7

%39

11

%61

18

%100

5

%29

12

%71

17

%100

الإجمايل

91

%51

89

%49

180

%100

105

%54

91

%46

196

%100

امل�صدر  :ال�شركة

يعود االرتفاع يف عدد موظفي ال�شركة يف �سنة 2013م �إلى ارتفاع عدد موظفي �إدارة الت�سويق واملبيعات �إذ قامت ال�شركة بافتتاح  6نقاط بيع جديدة يف عام 2013م.
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- 15جدول رقم ( )8-4موظفي ال�شركة ح�سب املنطقة اجلغرافية وفئات الن�شاط الرئي�سية كما يف 2014/09/30م
كما يف 2014/09/30م
ال�سعوديني

الفرع
العدد

الن�سبة

غري ال�سعوديني
العدد

الن�سبة

الإجمايل
العدد

الن�سبة

املركز الرئي�سي ومركز املنطقة ال�شرقية
الإدارة التنفيذية

1

%25

3

%75

4

%100

الإدارة املالية

4

%50

4

%50

8

%100

�إدارة املوارد الب�شرية

7

%47

8

%53

15

%100

الإدارة التقنية

32

%59

22

%41

54

%100

�إدارة �إعادة الت�أمني

1

%33

2

%67

3

%100

�إدارة الت�سويق واملبيعات

28

%62

17

%38

45

%100

�إدارة التدقيق الداخلي

0

%0

2

%100

2

%100

�إدارة ال�ش�ؤون القانونية

2

%100

0

%0

2

%100

�إدارة تقنية املعلومات

2

%29

5

%71

7

%100

�إدارة خدمات العمالء

7

%100

0

%0

7

%100

الإجمايل

84

%57

63

%43

147

%100

مركز املنطقة الغربية
�إدارة املوارد الب�شرية

0

%0

3

%100

3

%100

الإدارة التقنية

7

%50

7

%50

14

%100

�إدارة ال�ش�ؤون القانونية

3

%21

11

%79

14

%100

الإجمايل

10

%32

21

%68

31

%100

مركز املنطقة الو�سطى
الإدارة املالية

1

%0

0

%0

1

%100

الإدارة التقنية

7

%58

5

%42

12

%100

�إدارة الت�سويق واملبيعات

2

%40

3

%60

5

%100

الإجمايل

10

%56

8

%44

18

%100

الإجمايل

104

%53

92

%47

196

%100

امل�صدر  :ال�شركة

وتقر �إدارة ال�شركة بعدم وجود نية لإجراء �أي تغيري جوهري لطبيعة ن�شاطها ،والذي من �ش�أنه �أن يحافظ على ا�ستقرار و�سمعة ال�شركة وا�ستمرار حتقيقها للأرباح .كما تقر ب�أنه
مل يحدث �أي انقطاع يف �أعمالها من ت�أ�سي�سها.
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الهيكل التنظيمي5.5
. والذي ي�ساعد على حتقيق �أف�ضل �أداء لها،تتمتع ال�شركة بهيكل تنظيمي يحدد الوظائف واملنا�صب املختلفة يف ال�شركة

 الهيكل التنظيمي للشركة5 55 -5

á«Yô°ûdG áÄ«¡dG

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ
»°VÉ≤dG ˆGóÑY øH ¿Éª«∏°S

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
¢ù«ZQÉa ¿ƒ°ùfƒL

ájò«ØæàdG áæé∏dG

äBÉaÉµŸGh äÉë«°TÎdG áæ÷

QÉªãà°S’G áæ÷

á©LGôŸG áæ÷

•ÉÑ°†f’Gh áHÉbôdG ôjóe
õ«ë≤dG ¢ùfCG

á«∏NGódG á©LGôŸG ôjóe
Oƒ©°S º°TÉg

ÚeCÉàdG IOÉYEG ôjóe
…ó‚Gh øjódG QóH

…QÉéàdG ôjóŸG
»ª«ë°ùdG QóæH

AÓª©dG áeóN ôjóe
∞jô°ûdG Oƒ∏N

á«bô°ûdG á≤£æŸG ôjóe
…õæ©dG ídÉ°U

≈£°SƒdG á≤£æŸG ôjóe
…ó¡ædG óªfi

π«°üëàdGh ¿ÉªàF’G ôjóe
ó«∏«îŸG ó©°S

QÉªãà°S’G ôjóe
»LQÉN ±ôW

‹ÉŸG ôjóŸG
π«¡°ûdG π«¡°T

ájQGOE’G äÉeóÿG ôjóe
¢Sƒcƒd »eÉ°S

ájô°ûÑdG OQGƒŸG ôjóe
∂jÈdG »côJ

äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ôjóe
∫ÉHƒb QGó«°S

ájQGOE’Gh á«dÉŸG ¿hDƒ°û∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf
QÉeƒc Gôjóà«JÉa

(1) ÚeCÉàdG ÜÉààcG ôjóe
¿É«æãdG Ú°ùM

äGQÉ«°ùdG ÜÉààcG ôjóe
…hGõZ ø°ùM

á«Hô¨dG á≤£æŸG ôjóe
»bQõdG ˆGóÑY

äÉ©«ÑŸGh ≥jƒ°ùà∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf
È÷G óªfi øH ìÓ°U

(2) ÚeCÉàdG ÜÉààcG ôjóe
ÜƒÑëŸG ¿Éæe

»Ñ£dG ÚeCÉàdG ôjóe
»∏Y óªfi ó«°S

ÚeCÉàdG äÉ«∏ª©d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf
¢SÉ¡æe ∞°UGh

(3) ÚeCÉàdG ÜÉààcG ôjóe
øªMôdG Ö«ÑM

äÉ©«ÑŸG ôjƒ£J ôjóe
¿Éæ°ùdG ¥OÉ°U

»∏NGódG …QGƒàc’G
ôWÉîŸG ôjóeh
*ôZÉ°T

äGQÉ«°ùdG ¢†jƒ©J ôjóe
ÒãcÉH ¢VÉjQ
iôNC’G äÉ°†jƒ©àdG ôjóe
¿GQGó«°SÉ°S GQÉØdÉc

م وال�شركة ب�صدد �إ�شغاله2014 * من�صب االكتواري الداخلي ومدير املخاطر �شاغر منذ �شهر مايو
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 5 55 -5مجلس اإلدارة
يدير ال�شركة جمل�س �إدارة يتكون من ع�شرة (� )10أع�ضاء ،جميعهم غري تنفيذيني ،و�سبعة (� )7أع�ضاء م�ستقلني ،ولهم خربات وم�ؤهالت متكنهم من �إدارة ال�شركة بكفاءة،
يتم تعيينهم من قبل اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�شركة .امل�س�ؤولية الرئي�سية ملجل�س الإدارة تتمثل يف �ضمان ا�ستمرار جناح ال�شركة على املدى البعيد ،وي�شمل ذلك �ضمن
�أمور �أخرى ،ما يلي:
 مراقبة و�إدارة حاالت تعار�ض امل�صالح املحتملة لدى �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة وم�ساهميها.
 الت�أكد من كفاية وفعالية الأنظمة الداخلية املحا�سبية لل�شركة و�إعداد التقارير املالية لل�شركة.
 م�ساندة �أق�سام التدقيق/املراجعة امل�ستقلة و�ضمان وجود وتطبيق �أنظمة رقابية منا�سبة ،مثل �أنظمة مراقبة املخاطر ،والإجراءات املالية ،االلتزام والتقيد بالأنظمة
والقواعد ذات العالقة.
 الت�أكد ومراجعة ا�سرتاتيجيات ال�شركة و�سيا�سات �إدارة املخاطر فيها والتخطيط املايل وامليزانيات ال�سنوية وخطط العمل املو�صى بها من قبل �إدارة ال�شركة.
 حتديد وو�ضع �أهداف وتطلعات الأداء العام لل�شركة.
 الإ�شراف على نفقات ر�أ�س املال الرئي�سية.
 الت�أكد ومراجعة قرارات جلنة الرت�شيحات واملكافئات املتعلقة بالإدارة العليا لل�شركة و�أع�ضاء جمل�س �إدارتها.
 الت�أكد ومراقبة فعالية �سيا�سات حوكمة ال�شركة ومدى فاعلية هذه ال�سيا�سات.
 مراقبة والإ�شراف على عمليات الإف�صاح واالت�صاالت العامة لل�شركة.
مت تعيني جمل�س الإدارة احلايل من قبل اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة املنعقدة بتاريخ 1434/06/25هـ املوافق 2013/05/05م وفق ًا للمادة ( )13من النظام الأ�سا�سي
لل�شركة .ابتد�أت الدورة احلالية ملجل�س الإدارة والتي مدتها ثالث (� )3سنوات هجرية اعتبار ًا من 1434/07/16هـ املوافق 2013/05/26م.

- 16جدول رقم (� )1-5أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة
اال�سم

املن�صب

ممث ً
ال لـ

اجلن�سية العمر

ال�صفة

الأ�سهم اململوكة
مبا�شر

ن�سبة

غري مبا�شر

ن�سبة

�إجمايل

ن�سبة

تاريخ الع�ضوية

�سليمان عبد اهلل حمد رئي�س
القا�ضي

-

�سعودي

77

م�ستقل

1.000

 %0.005ال توجد

ال توجد

1.000

2007/05/06 %0.005م

عبد اهلل حممد عبد
اهلل العثمان

ع�ضو

-

�سعودي

42

م�ستقل

1.000

 %0.005ال توجد

ال توجد

1.000

2007/05/06 %0.005م

وليد حممد عبداهلل
اجلعفري

ع�ضو

-

�سعودي

53

م�ستقل

%1.2 240.000

ال توجد

ال توجد

%1.2 240.000

2007/05/06م

جميل عبداهلل
عبدالعزيز امللحم

ع�ضو

-

�سعودي

43

م�ستقل

1.000

 %0.005ال توجد

ال توجد

1.000

2007/05/06 %0.005م

ح�سان ع�صام حممد
قباين

ع�ضو

-

�سعودي

47

م�ستقل

1.000

 %0.005ال توجد

ال توجد

1.000

2007/05/06 %0.005م

د� .سليمان عبدالعزيز ع�ضو
�صالح التويجري

-

�سعودي

49

م�ستقل

1.000

 %0.005ال توجد

ال توجد

1.000

2007/05/06 %0.005م

عبد العزيز �صالح عبد ع�ضو
اهلل الربدي

-

�سعودي

52

م�ستقل

1.000

 %0.005ال توجد

ال توجد

1.000

2009/01/24 %0.005م

خالد عبد الرحمن
�صالح الراجحي

ع�ضو

�شركة عبد الرحمن �سعودي
بن �صالح الراجحي
و�شركائه

42

غري
تنفيذي

1.000

200 %0.005

1.200 %0.001

2010/06/27 %0.006م

وليد �سهيل عبد
املح�سن ال�شعيبي

ع�ضو

�شركة �سهيل عبد
املح�سن ال�شعيبي
و�أوالده القاب�ضة

�سعودي

52

غري
تنفيذي

ال توجد

ال توجد

10.000

وا�صف �سليم عبد
الرحمن اجلب�شة

ع�ضو

�شركة �أي جي �أي
الكتتاب الت�أمني

�أردين

70

غري
تنفيذي

ال توجد

ال توجد

2013/05/05 %4.375 875.071 %4.375 875.071م

%0.05

2011/03/08 %0.05 10.000م

امل�صدر  :ال�شركة



مت ت�صنيف الأع�ضاء �إلى ع�ضو م�ستقل وع�ضو غري م�ستقل ومن ثم مت ت�صنيف الع�ضو غري امل�ستقل �إلى تنفيذي وغري تنفيذي.
مت تخ�صي�ص � 1.000سهم من �أ�سهم ال�شركات املمثلة ل�ضمان ع�ضوية ممثليها.
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ميلك الع�ضو خالد عبد الرحمن �صالح الراجحي  % 20من �أ�سهم �شركة عبد الرحمن بن �صالح الراجحي و�شركائه والتي متلك بدورها  %0.005من �أ�سهم �شركة
والء .وعليه ،تبلغ امللكية غري املبا�شرة للع�ضو خالد عبد الرحمن �صالح الراجحي حوايل  %0.001من �إجمايل �أ�سهم �شركة والء .ي�شغل الع�ضو خالد عبد الرحمن
�صالح الراجحي من�صب املدير التنفيذي ل�شركة عبد الرحمن بن �صالح الراجحي و�شركائه.
ميلك الع�ضو وليد �سهيل عبد املح�سن ال�شعيبي  % 20من �أ�سهم �شركة �سهيل عبد املح�سن ال�شعيبي و�أوالده القاب�ضة والتي متلك بدورها  %0.25من �أ�سهم �شركة
والء .وعليه ،تبلغ امللكية غري املبا�شرة للع�ضو وليد �سهيل عبد املح�سن ال�شعيبي حوايل  %0.05من �إجمايل �أ�سهم �شركة والء .ي�شغل الع�ضو وليد �سهيل عبد املح�سن
ال�شعيبي من�صب الع�ضو املنتدب ل�شركة �سهيل عبد املح�سن ال�شعيبي و�أوالده القاب�ضة.
ميلك الع�ضو وا�صف �سليم عبد الرحمن اجلب�شة  %0.000055من �أ�سهم �شركة �أي جي �أي الكتتاب الت�أمني والتي متلك بدورها  %10.5من �أ�سهم �شركة والء .كما
ميلك الع�ضو وا�صف �سليم عبد الرحمن اجلب�شة  %41.67من �أ�سهم �شركة �أي جي �أي القاب�ضة والتي متلك بدورها  %99.99من �أ�سهم �شركة �أي جي �أي الكتتاب
الت�أمني .وعليه ،تبلغ امللكية غري املبا�شرة للع�ضو وا�صف �سليم اجلب�شة حوايل  %4.375من �إجمايل �أ�سهم �شركة والء .ي�شغل الع�ضو وا�صف �سليم عبد الرحمن
اجلب�شة من�صب املدير التنفيذي ل�شركة �أي جي �أي الكتتاب الت�أمني.

5 55 -55 -5ملخص السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
�سليمان عبد اهلل حمد القا�ضي
اجلن�سية

�سعودي

العمر

� 77سنة

املن�صب

رئي�س جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2007/05/06م

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س �إدارة وهند�سة البرتول من جامعة تك�سا�س� ،أو�سنت والية تك�سا�س الواليات املتحدة الأمريكية عام 1964م

اخلربات العملية

موظف ب�شركة �أرامكو ال�سعودية يف عدد من الوظائف الإدارية والهند�سية �آخرها مدير ًا عام ًا خلطوط الأنابيب ،من عام 1964م �إلى 1983م
 املدير العام لل�شركة ال�سعودية املوحدة للكهرباء يف املنطقة ال�شرقية �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ،من عام 1983م �إلى
1984م
ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب واملدير العام لل�شركة ال�سعودية املوحدة للكهرباء يف املنطقة ال�شرقية �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف توليد ونقل وتوزيع
الكهرباء ،من عام 1984م �إلى 1997م
ع�ضو جمل�س الإدارة امل�ؤ�س�سة العامة للكهرباء م�ؤ�س�سة حكومية من عام 1991م �إلى 1995م
مدير عام لل�شركة ال�سعودية املوحدة للكهرباء يف املنطقة ال�شرقية �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ،وع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة
ال�سعودية املوحدة للكهرباء يف املنطقة الو�سطى �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ،من عام 1997م �إلى 2000م
الرئي�س التنفيذي لل�شركة ال�سعودية للكهرباء ،من عام 2000م �إلى 2005م

املنا�صب احلالية

نائب رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ،من عام 2006م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ال�صناعات الكيميائية الأ�سا�سية �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال الت�صنيع الكيمائي ،من عام 2010م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة التطوير الكيميائي م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �صناعة الكيماويات والبرتوكيماويات ،من عام 2011م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة البنك ال�سعودي الهولندي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع البنوك ،من عام 2011م وحتى تاريخه
عبد اهلل حممد عبد اهلل العثمان

اجلن�سية

�سعودي

العمر

� 42سنة

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2007/05/06م

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س الإدارة ال�صناعية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران اململكة العربية ال�سعودية ،عام 1995م
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اخلربات العملية

مدير جتاري يف �شركة العثمان للإنتاج والت�صنيع الزراعي (ندى) �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�صناعات الغذائية من عام 1995م �إلى
1998م
املدير العام ل�شركة العثمان للإنتاج والت�صنيع الزراعي (ندى) �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�صناعات الغذائية من عام 1998م �إلى
2001م
الرئي�س التنفيذي ملجموعة العثمان القاب�ضة �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�صناعات الغذائية والكيميائية واال�ستثمار ،من عام 2001م �إلى 2004م

املنا�صب احلالية

نائب رئي�س جمل�س الإدارة يف جمموعة العثمان القاب�ضة �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�صناعات الغذائية والكيميائية واال�ستثمار ،من عام 2002م
وحتى تاريخه
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة تكوين املتطورة لل�صناعات �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال اال�ستثمار ال�صناعي ،من عام  2010وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة اجلذور العربية �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل قطاع ال�صناعة واملقاوالت ،من عام 2010م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة بنك اخلليج الدويل �شركة م�ساهمة عامة ،تعمل يف قطاع البنوك ،بالريا�ض اململكة العربية ال�سعودية ،من عام 2010م وحتى تاريخه
وليد حممد عبد اهلل اجلعفري

اجلن�سية

�سعودي

العمر

� 53سنة

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2010/06/27م

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س االقت�صاد من جامعة امللك �سعود بالريا�ض اململكة العربية ال�سعودية ،عام 1982م

اخلربات العملية

ع�ضو هيئة التدري�س معهد الإدارة العامة بالريا�ض اململكة العربية ال�سعودية ،من عام � 1982إلى 1985م
مدير عام وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مقاوالت اخلليج لل�شحن والتفريغ �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال النقل واملقاوالت من عام 1985م �إلى
1998م

املنا�صب احلالية

ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة اخلليجية للتطوير العقاري� ،شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال التطوير العقاري ،من عام 2006م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �سياحة العاملية� ،شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�سياحة ،من عام 2008م وحتى تاريخه
�شريك ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة الدواء للخدمات الطبية� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف جمال �إدارة وت�شغيل ال�صيدليات ،من عام 2009م
وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة املتقدمة للبرتوكيماويات �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع البرتوكيماويات ،من عام 2010م وحتى تاريخه
جميل عبد اهلل عبد العزيز امللحم

اجلن�سية

�سعودي

العمر

� 43سنة

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2013/05/05م

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س علوم ت�سويق من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن باململكة العربية ال�سعودية عام 1994م

اخلربات العملية

تدرج بعدة وظائف �آخرها مدير ا�ستثمار �أول بالبنك ال�سعودي الربيطاين (�شركة م�ساهمة) من عام � 1996إلى 2000م
مدير تطوير اخلدمات ب�شركة االت�صاالت ال�سعودية �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع االت�صاالت ،من عام 2000م �إلى 2001م
مدير �إدارة الت�سويق ب�شركة االت�صاالت ال�سعودية �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع االت�صاالت ،من عام 2001م �إلى 2007م
نائب الرئي�س التنفيذي ب�شركة االت�صاالت ال�سعودية �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع االت�صاالت ،من عام 2007م �إلى 2011م
الرئي�س التنفيذي ب�شركة االت�صاالت ال�سعودية (اململكة العربية ال�سعودية) �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع االت�صاالت ،من عام 2011م �إلى 2013م

املنا�صب احلالية

الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب ل�شركة احل�سن غازي �إبراهيم �شاكر �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع اال�ستثمار ال�صناعي ،من عام 2013م وحتى
تاريخه

35

ح�سان ع�صام حممد قباين
اجلن�سية

�سعودي

العمر

� 47سنة

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2011/03/08م

امل�ؤهالت العلمية

ال�شهادة الثانوية من مدر�سة لو روزيه ب�سوي�سرا عام 1985م
ال�شهادة الثانوية العامة من كلية كامربيدج ،لندن اململكة املتحدة 1985م
دورات يف �إدارة الأعمال من جامعة بييرب داين لو�س �إجنلي�س ،كاليفورنيا بالواليات املتحدة الأمريكية من عام 1986م �إلى 1988م

اخلربات العملية

رئي�س �إدارة تطوير وتنمية الأعمال يف جمموعة �شركات ع�صام خريي قباين و�شركاه �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع الت�أمني والإن�شاءات
وال�صيانة ،من عام 1992م �إلى 1998م
نائب رئي�س جمل�س �إدارة بالوكالة يف جمموعة �شركات ع�صام خريي قباين و�شركاه �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع الت�أمني والإن�شاءات
وال�صيانة ،من 1999م �إلى 2010م

املنا�صب احلالية

ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �أي بيلد ايجيبت بالقاهرة جمهورية م�صر العربية �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال البناء والت�شييد ،من عام 2000م وحتى
تاريخه
ع�ضو جمل�س الإدارة ببنك بيمو ببريوت لبنان� ،شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع البنوك ،من عام 2008م �إلى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة ع�صام قباين لو�ساطة الت�أمني و�إعادة الت�أمني �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مرخ�صة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
تعمل يف قطاع الت�أمني ،من 2010م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ع�صام خريي قباين و�شركاه للإن�شاءات وال�صيانة� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع البناء والت�شييد ،من عام 2010م
وحتى تاريخه
الع�ضو املنتدب ل�شركة ع�صام حممد خريي قباين القاب�ضة امل�ساهمة� ،شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اال�ستثمار املتعدد ،من 2012م وحتى تاريخه
دكتور� /سليمان عبد العزيز �صالح التويجري

اجلن�سية

�سعودي

العمر

� 49سنة

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2009/01/24م

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س حما�سبة من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران اململكة العربية ال�سعودية ،عام 1990م
درجة املاج�ستري يف املحا�سبة من جامعة �إلينوي�س� ،إيربنا ت�شامبني ،والية �إلينوي�س الواليات املتحدة الأمريكية ،عام 1993م
درجة الدكتوراه يف املحا�سبة من جامعة كي�س و�سرتن ري�سريف -كليفالند ،والية �أوهايو ،الواليات املتحدة الأمريكية ،عام 1998م

اخلربات العملية

م�ساعد حما�ضر بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران اململكة العربية ال�سعودية ،من عام 1998م �إلى 2000م
رئي�س ق�سم املحا�سبة بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران اململكة العربية ال�سعودية ،من عام � 2000إلى 2001م
�سكرتري عام وع�ضو جلنة املراجعة ب�صندوق التعليم العايل بالريا�ض اململكة العربية ال�سعودية ،من عام 2001م �إلى 2003م
مدير عام اخلدمات امل�شرتكة ب�شركة زجول لتقنية االت�صاالت املتقدمة �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع االت�صاالت ،من عام 2003م �إلى
2005م
املدير العام ب�شركة العثمان للإنتاج والت�صنيع الزراعي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف قطاع ال�صناعات الغذائية ،من عام 2005م �إلى 2008م
ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية لنقل الكهرباء �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع نقل وتوزيع الكهرباء ،من عام 2010م �إلى 2011م
ع�ضو جلنة املراجعة ببنك اخلليج الدويل – �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع البنوك ،املنامة البحرين من عام 2012م �إلى 2013م

36

املنا�صب احلالية

الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب �شركة اميانتيت العربية ال�سعودية �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع �صناعة الأنابيب واخلزانات ،من عام 2008م
وحتى تاريخه
ع�ضو جلنة املراجعة ب�شركة اخلزامى للإدارة �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع �إدارة العقارات والرتفيه وال�سياحة ،من عام 2007م وحتى تاريخه
رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة الدولية لتوزيع املياه �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال نقل وتوزيع املياه ،جدة اململكة العربية ال�سعودية من عام
2008م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة املراجعة ب�شركة تكوين املتطورة لل�صناعات �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال اال�ستثمار ال�صناعي من عام 2011م
وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة املراجعة ب�شركة التطوير الكيميائي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �صناعة الكيماويات والبرتوكيماويات ،من عام
2012م حتى تاريخه
ع�ضو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة املراجعة واملخاطر ب�شركة ملكية لال�ستثمار �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال اال�ست�شارات املالية ،من عام 2014م
حتى تاريخه
عبد العزيز �صالح عبد اهلل الربدي

اجلن�سية

�سعودي

العمر

� 52سنة

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2007/05/06م

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س العلوم يف الإدارة ال�صناعية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران ،اململكة العربية ال�سعودية ،عام 1985م
دورات متقدمة يف التحليل املايل واالئتماين وتقييم امل�شاريع – بنك ت�شي�س منهاتن نيويورك الواليات املتحدة الأمريكية عام 1987م

اخلربات العملية

الع�ضو املنتدب لل�شركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)� ،شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الإنتاج النباتي والت�صنيع الغذائي من عام 2000م �إلى
2003م
املدير العام ل�شركة الزوردي لال�ستثمار ال�صناعي� ،شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع �صناعة وجتارة املجوهرات من عام 1996م �إلى 1999م
رئي�س وحدة �إقرا�ضية� ،إدارة امل�شاريع �صندوق التنمية ال�صناعي ال�سعودي من عام � 1993إيل 1995م
م�ست�شار اقت�صادي بقن�صلية اململكة العربية ال�سعودية ،بدبي الإمارات العربية املتحدة خالل عام 1992م
مدير م�شاريع ب�صندوق التنمية ال�صناعي ال�سعودي من عام � 1989إيل 1991م
حملل م�شاريع ب�صندوق التنمية ال�صناعي ال�سعودي من عام 1987م �إلى عام 1989م

املنا�صب الأخرى

املالك والرئي�س التنفيذي ملكتب عبد العزيز �صالح الربدي لال�ست�شارات م�ؤ�س�سة فردية تعمل قطاع اال�ست�شارات املالية من عام  2003حتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة �شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم� ،شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التجزئة ،من عام 2009م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة تكوين املتطورة لل�صناعات� ،شركة م�ساهمة عامة تعمل يف القطاع اال�ستثمار ال�صناعي ،من عام 2012م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة جمموعة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية� ،شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الفنادق والرتفيه ،من عام 2013م وحتى
تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار� ،شركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال �إدارة وت�شغيل امل�ست�شفيات من عام 2013م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة العبيكان للزجاج� ،شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع �صناعة الزجاج من عام 2008م وحتى تاريخه
خالد عبد الرحمن �صالح الراجحي

اجلن�سية

�سعودي

العمر

� 42سنة

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2007/05/06م

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س يف التمويل من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران اململكة العربية ال�سعودية عام 1994م

37

اخلربات العملية

متدرب ثم موظف يف �شركة ات�ش ا�س بي �سي� ،شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال اال�ست�شارات واملالية ،من عام � 1993إلى 1994م
الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة الراجحي للتجارة �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�صناعة والتجارة ،من عام � 1994إلى 2005م
ع�ضو اللجنة الت�أ�سي�سية ل�شركة دانة غاز �شركة م�ساهمة مدرجة يف �سوق املال بالإمارات العربية املتحدة تعمل يف جمال توزيع الغاز ،من مار�س 2005م
�إلى �سبتمرب 2005م
ع�ضو اللجنة الت�أ�سي�سية لبنك البالد �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع البنوك ،من عام 2000م �إلى 2005م

املنا�صب احلالية

رئي�س جمل�س �إدارة جممع مدار�س ال�سالم اخلا�صة باخلرب �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع التعليم ،من 1998م وحتى تاريخه
رئي�س جمل�س �إدارة م�ست�شفى فخري باخلرب �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�صحة ،من عام 2005م حتى وتاريخه
الرئي�س التنفيذي ملجموعة �شركة عبد الرحمن بن �صالح الراجحي و�شركائه �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال ال�صناعة والتجارة ،من 2005م
وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة بنك البالد �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع البنوك ،من عام 2005م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة تنامي العربية� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�صناعة والتجارة والبناء والت�شييد ،الإمارات العربية املتحدة ،من
عام 2006م وحتى تاريخه
رئي�س جمل�س �إدارة م�ست�شفى الرعاية ال�صحية (بروكري) �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف القطاع ال�صحي ،باخلرب ،من عام 2008م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة تكوين املتطورة لل�صناعات �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال اال�ستثمار ال�صناعي ،من عام 2010م وحتى تاريخه
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الإ�سمنت ال�سعودية �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الإ�سمنت ،من عام 2013م وحتى تاريخه
وليد �سهيل عبد املح�سن ال�شعيبي

اجلن�سية

�سعودي

العمر

� 52سنة

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2007/05/06م

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س هند�سة من جامعة ري�س ،هيو�سنت بوالية تك�سا�س الواليات املتحدة الأمريكية ،عام 1984م
ماج�ستري هند�سة من جامعة ري�س ،هيو�سنت بوالية تك�سا�س الواليات املتحدة الأمريكية ،عام 1987م

اخلربات العملية

ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة م�شاريع التدفئة والتربيد �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال ال�صناعة ،من عام 1986م حتى 1989م
م�ساعد �أمني �صندوق ثم حملل ائتمان يف بنك هيو�سنت الوطني تك�سا�س الواليات املتحدة الأمريكية من 1985م �إلى 1987م
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة كالم تيليكوم �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع االت�صاالت باملنامة مملكة البحرين من عام 2005م �إلى عام 2008م
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مكديرمت العربية �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال اال�ست�شارات الهند�سية من عام 1989م �إلى 2011م

املنا�صب احلالية

ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة التطوير الكيميائي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �صناعة الكيماويات والبرتوكيماويات من عام 2007م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �صناعة ال�شباك ال�سعودية �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�صناعة ،من عام 2008م وحتى تاريخه
وا�صف �سليم عبد الرحمن اجلب�شة

اجلن�سية

�أردين

العمر

� 70سنة

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2007/05/06م

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س يف االقت�صاد من اجلامعة الأمريكية بالقاهرة جمهورية م�صر العربية عام 1967م

38

		

اخلربات العملية

موظف بعدة وظائف ب�شركة الكويت للت�أمني �شركة م�ساهمة عامة مدرجة ب�سوق املال الكويتي تعمل يف قطاع الت�أمني� ،آخر وظيفة بها امل�سئول عن فروع
ال�شركة بدولة الإمارات العربية املتحدة من 1967م �إلى 1973م
نائب املدير العام ثم املدير العام ب�شركة �أبوظبي الوطنية للت�أمني �شركة م�ساهمة عامة مدرجة ب�سوق املال بدولة الإمارات العربية املتحدة من عام 1973م
�إلى 1989م
امل�ؤ�س�س واملالك ل�شركة ال�شرق الأو�سط لو�ساطة الت�أمني وال�شركة العاملية للت�أمني البحري (�شركتني ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمالن يف قطاع الت�أمني) عمان
اململكة الأردنية الها�شمية ،من عام 1989م �إلى 1994م.
ع�ضو جمل�س �إدارة ثم م�ست�شار ب�شركة ات�ش �سي �سي للت�أمني �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني هيو�سنت تك�سا�س الواليات املتحدة الأمريكية من
عام 1994م �إلى 1998م

املنا�صب احلالية

امل�ؤ�س�س واملدير التنفيذي وع�ضو جمل�س الإدارة مبجموعة �شركات العاملية للت�أمينات العامة املحدودة� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع الت�أمني
و�إعادة التامني ،من 2001م �إلى تاريخه

 5 55 -55 -5سكرتير مجلس اإلدارة
�أن�س �إبراهيم ح�سني القحيز
اجلن�سية

�سعودي

العمر

� 32سنة

املن�صب

مدير الرقابة النظامية و�سكرتري جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2014/06/26م

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س �إدارة الأعمال من جامعة امللك عبد العزيز بجدة اململكة العربية ال�سعودية عام 2010م
دبلوم برجمة و�صيانة احلا�سب الآيل من جامعة امللك �سعود بالريا�ض اململكة العربية ال�سعودية عام 2005م

اخلربات العملية

�سكرتري حمرر اجلريدة االقت�صادية بال�شركة ال�سعودية للأبحاث والن�شر �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الن�شر والتوزيع ،من عام 2005م �إلى 2009م
مدير مكتب الرئي�س التنفيذي ب�شركة الراجحي للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني ،من عام 2009م �إلى 2011م
م�سئول االلتزام ب�شركة الراجحي للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني من عام 2011م �إلى 2013م
مدير الرقابة النظامية و�سكرتري جمل�س الإدارة ب�شركة والء من عام 2013م وحتى تاريخه

 5 55 -5اإلدارة التنفيذية بالشركة
ولل�شركة فريق �إدارة تنفيذية يتمتع باخلربات وامل�ؤهالت واملهارات الالزمة لإدارة �شركة تعمل يف بيئة تناف�سية قوية ،بكفاءة واقتدار وذلك يف اطار توجيهات جمل�س �إدارة
ال�شركة ،ووفق القواعد والأنظمة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وهيئة ال�سوق املالية ،وال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) .ويحر�ص �أع�ضاء فريق الإدارة التنفيذية على �أداء املهام
التنفيذية مبا يحقق �أهداف ال�شركة ويحمي م�صاحلها.

- 17جدول رقم (� :)2-5أع�ضاء الإدارة العليا بال�شركة
اال�سم

تاريخ التعيني

الوظيفة

جون�سون �شاندابيال جي فارغي�س

الرئي�س التنفيذي

2012/12/27م

فانيندرا كومار كري�شن�سوامي

نائب الرئي�س التنفيذي لل�شئون املالية والإدارية

2014/06/24م

�صالح حممد �إبراهيم اجلرب

نائب الرئي�س التنفيذي للمبيعات والت�سويق

2012/01/16م

و�صيف فاروق منها�س حممد

نائب الرئي�س التنفيذي لعمليات الت�أمني

2011/10/22م

�سعود ها�شم حممد عثمان

املدقق الداخلي

2012/06/27م

�أن�س �إبراهيم ح�سني القحيز

مدير الرقابة واالن�ضباط

2014/06/26م

امل�صدر  :ال�شركة
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جون�سون �شاندابيال جي فارغي�س
اجلن�سية

هندي

العمر

� 52سنة

املن�صب

الرئي�س التنفيذي

تاريخ التعيني

2012/12/27م

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س التجارة من جامعة كرياال مدينة تريفاندرام الهند عام 1985م

اخلربات العملية

املدير املايل مبجموعة �أحمد بهمن م�ؤ�س�سة فردية تعمل يف ال�صناعة والت�شييد والبناء بدبي الإمارات العربية املتحدة ،من عام 1997م �إلى 2003م
املراقب املايل الإقليمي جمموعة �أنابيب امل�ستقبل الدوحة �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�صناعة ،بالدوحة دولة قطر ،من عام 2003م �إلى 2007م
مدير ال�شئون املالية ثم الرئي�س التنفيذي ب�شركة والء (�شركة م�ساهمة) من عام 2007م حتى تاريخه
ع�ضو جلنة املراجعة ب�شركة جنم� ،شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �أعمال خبري معاينة وتقدير اخل�سائر وت�سوية املطالبات الت�أمينية ،من عام 2013م
حتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة نك�ست كري� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة خمتلطة تعمل يف جمال ت�سوية املطالبات الت�أمينية ،من عام 2013م �إلى تاريخه
فانيندرا كومار كري�شن�سوامي

		
اجلن�سية

هندي

العمر

� 51سنة

املن�صب

نائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون املالية والإدارية

تاريخ التعيني

2014/06/24م

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س التجارة – جامعة بانقلور مبدينة بانقلور الهند 1984م
زمالة املحا�سبني القانونيني – والية ديلوار الواليات املتحدة الأمريكية 2002م
زمالة املراجعة الداخلية الأمريكية 2002-م

اخلربات العملية

مدير ال�شئون املالية والإدارية ب�شركة البحرينية الكويتية للت�أمني �شركة م�ساهمة عامة مدرجة �سوق املال الكويتي ،من 1986م �إلى 2007م
املراقب املايل ب�شركة عقارات ال�سيف �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع املقاوالت والعقارات ،مدرجة ب�سوق املال مبملكة البحرين من عام 2007م �إلى
2011م
املدير املايل ب�شركة والء �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني ،منذ عام 2011م ثم نائب الرئي�س لل�ش�ؤون املالية والإدارية املكلف من 2014م حتى
تاريخه
�صالح حممد �إبراهيم اجلرب

اجلن�سية

�سعودي

العمر

� 50سنة

املن�صب

نائب الرئي�س التنفيذي للمبيعات والت�سويق

تاريخ التعيني

2012/01/16م

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س �إدارة الأعمال من جامعة �سياتل والية وا�شنطن – الواليات املتحدة الأمريكية عام 1986م

اخلربات العملية

موظف بوحدة امل�شاريع اخلا�صة ب�شركة الكهرباء من 1987م �إلى 1990
مدير فرع ثم مدير الت�سويق واملبيعات ثم املدير التنفيذي ب�شركة التميمي واملزروع للتجارة من عام 1990م �إلى 2003م
مدير تطوير الأعمال مب�صنع التميمي للأ�شرطة الال�صقة من 2003م �إلى 2005م
مدير الت�سويق وال�شئون الإدارية ب�شركة التميمي ريد كاب من 2005م �إلى 2007م
مدير فرع املنطقة ال�شرقية ثم نائب الرئي�س للمبيعات والت�سويق ب�شركة والء من 2008م حتى تاريخه
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و�صيف فاروق منها�س حممد
اجلن�سية

باك�ستاين

العمر

� 42سنة

املن�صب

نائب الرئي�س التنفيذي لعمليات الت�أمني

تاريخ التعيني

2011/10/22م

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س التجارة من جامعة البنجاب – باك�ستان 1993م
ماج�ستري يف �إدارة الأعمال تخ�ص�ص ت�سويق من جامعة الهور -باك�ستان عام 1995م
ماج�ستري يف الإدارة من جامعة �سيدين – �أ�سرتاليا عام 1996م

اخلربات العملية

متدرب ثم مدير فرع ب�شركة جوبيلي للت�أمني بباك�ستان من 1997م �إلى 2002م
م�ساعد مدير ثم مدير فريق ب�سوق املال الباك�ستانية من 2002م �إلى 2004م
مدير االكتتاب للت�أمني الهند�سي وت�أمني احلوادث ب�شركة والء من 2008م �إلى 2013م
نائب الرئي�س التنفيذي لعمليات الت�أمني ب�شركة والء من 2013م حتى تاريخه
�سعود ها�شم حممد عثمان

اجلن�سية

باك�ستاين

العمر

� 40سنة

املن�صب

املدقق الداخلي

تاريخ التعيني

2012/06/27م

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س التجارة من جامعة كرات�شي – باك�ستان 1996م
زمالة املحا�سبني الباك�ستانيني – باك�ستان 2000م

اخلربات العملية

متدرب ثم م�ساعد مدير ب�شركة �أي اف فريج�سون ع�ضو براي�س وتر هاو�س كوبر �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال تقدمي اال�ست�شارات املالية
واملحا�سبية ،بباك�ستان ،من 1996م �إلى 2001م
مدقق ح�سابات ،ثم مدير خدمات املخاطرة ب�شركة اير�سنت ويونغ �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال تقدمي اال�ست�شارات املالية واملحا�سبية
بالريا�ض اململكة العربية ال�سعودية ،من عام 2001م �إلى 2006م
م�ست�شار مايل ب�شركة �سينريجيز م�ؤ�س�سة فردية تعمل يف تقدمي اال�ست�شارات املالية بباك�ستان ،من عام 2007م �إلى 2010م
املدقق الداخلي ب�شركة والء من 2010م حتى تاريخه
�أن�س �إبراهيم ح�سني القحيز
مدير الرقابة النظامية و�سكرتري جمل�س الإدارة .وردت �سريته الذاتية �سابق ًا ك�سكرتري جمل�س الإدارة

املن�صب
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تلتزم ال�شركة بتطبيق كافة الأحكام الإلزامية املت�ضمنة يف الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة من هيئة ال�سوق املالية باململكة ل�ضمان احلماية الالزمة حلقوق حملة الأ�سهم
و�أ�صحاب امل�صالح املختلفة من خالل تقدمي �صورة حقيقية ووا�ضحة وعادلة لأحوال ال�شركة املالية ونتائج عملياتها .وفيما يتعلق بالأحكام الإر�شادية (غري الإلزامية) ف�إن
ال�شركة ملتزمة بتطبيقها ب�شكل كامل با�ستثناء ما تعكف ال�شركة على حتقيقها م�ستقب ًال وهي:

- 18جدول رقم (� )3-5أحكام الئحة حوكمة ال�شركات غري املطبقة
املادة
الثالثة
الرابعة�/أ

ن�ص املادة
احلقوق العامة للم�ساهمني
يجب �أن يت�ضمن النظام الأ�سا�س لل�شركة ولوائحها
الداخلية الإجراءات واالحتياطات الالزمة ل�ضمان
ممار�سة جميع امل�ساهمني حلقوقهم النظامية

�أ�سباب عدم التطبيق
مل يت�ضمن النظام الأ�سا�سي (�أ) حق امل�ساهمني يف احل�صول على ن�صيب من موجودات ال�شركة عند
الت�صفية (ب) حق مراقبة �أعمال جمل�س الإدارة ورفع دعوى امل�سئولية على �أع�ضاء املجل�س (ج)
حق اال�ستف�سار وطلب معلومات مبا ال ي�ضر مب�صالح ال�شركة وال يعار�ض نظام ال�سوق املالية ولوائحه
التنفيذية.
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ن�ص املادة

املادة

�أ�سباب عدم التطبيق

ال�ساد�سة/ب

يجب �إتباع �أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي عند
الت�صويت الختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف
اجلمعية العامة.

طريقة الت�صويت على اختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة مل حتدد يف النظام الأ�سا�سي وبالتايل ف�إن جمل�س
الإدارة اعتمد طريقة الت�صويت العادي ومل يقر طريقة الت�صويت الرتاكمي حتى الآن.

العا�شرة /هـ5/

و�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم العالقة مع �أ�صحاب
امل�صالح من �أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم .ويجب
�أن تغطي هذه ال�سيا�سة  -بوجه خا�ص – الآتي:
 )5م�ساهمة ال�شركة االجتماعية.

حيث �أن طبيعة عمل الت�أمني يف حد ذاته يعترب م�ساهمة اجتماعية يف حماية ثروات الفرد واملجتمع
من الأخطار املمكنة ،كما �أن ال�شركة ت�ساهم اجتماعي ًا بتطبيق ن�سبة ال�سعودة املفرو�ضة من اجلهات
الإ�شرافية ،مبا فيها توفري فر�ص العمل للعن�صر الن�سائي ،وكما �أن ال�شركة تتخذ �سيا�سة دعم وت�شجيع
موظفيها من خالل برامج تدريب متنوعة ت�شمل امتحانات الت�أهيل واللغة الإجنليزية وبرامج �أكادميية
�أخرى� .إ�ضافة �إلى �أن ال�شركة تعطي الفر�صة لذوي االحتياجات اخلا�صة للعمل لديها ،وتتعاون مع
اجلامعات واملعاهد يف جمال توفري فر�ص لطالبها ال متام فرتة التطبيق املتطلبة لدى ال�شركة.

امل�صدر :ال�شركة

ويدرك جمل�س الإدارة ب�أن الإدارة والرقابة الفاعلة تعد من �أهم امل�ؤ�شرات لنجاح ال�شركة ،وي�أتي التزام ال�شركة بانتهاج �أف�ضل ال�سبل واملعايري احلوكمة من خالل تطبيقها
لإطار تنفيذي وا�ضح لل�شفافية والإف�صاح من �أجل الت�أكد من �أن جمل�س الإدارة يعمل من �أجل حتقيق �أف�ضل امل�صالح للم�ساهمني ويقدم �صورة حقيقية ووا�ضحة وعادلة لأحوال
ال�شركة املالية ونتائج عملياتها.
كما �أنه قد مت اعتماد الئحة احلوكمة بال�شركة يف اجتماع اجلمعية العامة العادية املنعقد مبدينة اخلرب يف يوم الأحد يف تاريخ 1434/06/25هـ املوافق2013/05/05م .وقامت
ال�شركة باعتماد �سيا�سة خا�صة بتنظيم تعار�ض امل�صالح ،بالإ�ضافة �إلى �سيا�سة خا�صة مبعايري و�إجراءات تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�سيا�سات و�إجراءات مف�صلة للإف�صاح.
لدى ال�شركة تق�سيم وا�ضح للم�س�ؤوليات بني الدور الإ�شرايف ملجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لل�شركة ومت�شي ًا مع �أف�ضل ال�سبل واملعايري الدولية املعمول بها يف جمال احلوكمة ف�إن
جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة من الأع�ضاء امل�ستقلني غري التنفيذيني ما عدا ع�ضو واحد.
لدى ال�شركة �أنظمة و�ضوابط رقابة داخلية فعالة ،كما �أن لديها جهاز مراجعة داخلية ي�ضم �أفراد على قدر عال من املهنية واالحرتافية للقيام مبراجعات م�ستقلة لكافة �أق�سام
ومهام ال�شركة .و�سيقوم مراجعو احل�سابات اخلارجيني بتقدمي تقرير �سنوي �إلى ال�شركة وخطاب �إدارة �سنوي عن ن�شاط ال�شركة ،وفيما يلي ملخ�ص لإطار عمل حوكمة ال�شركة
املطبق:
اجلمعية العامة للم�ساهمني� :سيتم �إبقاء امل�ساهمني على اطالع بكافة التطورات املهمة يف ال�شركة من خالل التوا�صل املكثف معهم وتقدمي تقارير دورية عن الإداء املايل
لل�شركة ون�شر كافة الأخبار واملعلومات الهامة املتعلقة بال�شركة وعملياتها و�أدائها با�ستخدام �أحدث و�سائل االت�صال ومن خالل ت�شجيع م�شاركة امل�ساهمني الأفراد يف االجتماع
ال�سنوي للجمعية العامة مل�ساهمي ال�شركة .اجلدير بالذكر �أن ال�شركة قد عقدت اجتماع للجمعية العامة بتاريخ 2014/04/30م.
جمل�س الإدارة :يتولى جمل�س الإدارة امل�س�ؤولية التامة عن ت�سيري ال�شركة من �أجل توفري القيادة واملحافظة على نظام الرقابة الداخلية حتى تتم حماية م�صالح م�ساهمي ال�شركة
وقد مت ت�شكيل جمل�س الإدارة للدورة الثالثة بتاريخ 1434/06/25هـ.
تقدمي املعلومات املالية واملعلومات الأخرى :جمل�س الإدارة م�سئول عن تزويد امل�ساهمني ب�صورة واقعية وعادلة عن �أداء ال�شركة املايل .بالإ�ضافة كما توجد �آلية ل�ضمان �سال�سة
ان�سياب كافة املعلومات ذات العالقة �إلى جمل�س الإدارة بالكيفية التي متكنه من القيام بواجباته بفعالية تامة.
جلان جمل�س الإدارة :لدى جمل�س الإدارة جلان ًا مت ت�شكيلها لتمكينه من �أداء مهامه ب�شكل �أف�ضل و�أكرث كفاءة ويتقيد املجل�س يف ت�شكيل هذه اللجان ما تقت�ضيه الئحة حوكمة
ال�شركات والأنظمة والتعليمات ذات العالقة.

 5 55 -5لجان مجلس اإلدارة
ينبثق عن جمل�س الإدارة عدد من اللجان الفرعية هي :اللجنة التنفيذية ،وجلنة املراجعة ،وجلنة الرت�شيحات واملكافئات ،وجلنة اال�ستثمار ،تقوم هذه اللجان مب�ساعدة وتقدمي
الدعم الالزم ملجل�س الإدارة يف متابعة ومراجعة ن�شاطات ال�شركة وتزويد �إدارة ال�شركة بالإر�شاد والتوجيه الالزم ،وتنعقد هذه اللجان يف اجتماعات �أكرث انتظام ًا من املجل�س
بكامل �أع�ضائه وترفع تقاريرها ملجل�س الإدارة.
 5 55 -55 -5اللجنة التنفيذية
تتولى اللجنة التنفيذية مهام الإدارة اليومية لأعمال ال�شركة مبا يف ذلك تنفيذ قرارات جمل�س الإدارة بالتن�سيق مع الرئي�س التنفيذي كما تقوم باقرتاح وحتديد �أهداف
وا�سرتاتيجية املجل�س والإ�شراف على �سري العمليات وتطور �أعمال امل�شاريع وهي خمولة من قبل جمل�س الإدارة بكافة �صالحياته التي من املمكن تفوي�ضها لها لت�ؤدي مهامها وفق ًا
لعقد ت�أ�سي�س ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي والقوانني والأنظمة ذات العالقة.
ومتار�س اللجنة التنفيذية ال�صالحيات التي فو�ضت بها على النحو الذي يتما�شى مع ال�سيا�سات والإجراءات العامة لل�شركة و�أية قرارات �أو توجيهات حمددة يفر�ضها جمل�س
الإدارة ،وتقوم اللجنة التنفيذية بتقدمي تقارير دورية ملجل�س الإدارة حول املهام املناطة بها وممار�ستها لهذه ال�صالحيات املفو�ضة وتت�ألف اللجنة التنفيذية من الأع�ضاء التالية
�أ�سما�ؤهم:
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 - 19جدول رقم (� :)4-5أع�ضاء اللجنة التنفيذية
ال�صفة

اال�سم
عبد اهلل حممد عبد اهلل العثمان

الرئي�س

وا�صف �سليم عبد الرحمن اجلب�شة

ع�ضو

وليد �سهيل عبد املح�سن ال�شعيبي

ع�ضو

خالد عبد الرحمن �صالح الراجحي

ع�ضو

امل�صدر  :ال�شركة

الرجاء مراجعة الق�سم ( )1-2-5ملخ�ص ال�سري الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة ،لتفا�صيل ال�سري الذاتية لأع�ضاء اللجنة التنفيذية.
 5 55 -55 -5لجنة المراجعة
تتمثل الوظيفة الأ�سا�سية للجنة املراجعة يف م�ساعدة جمل�س الإدارة يف القيام مبهامه الإ�شراقية بكفاءة وفعالية وب�صفة خا�صة تعترب اللجنة م�س�ؤولة عن �سالمة وكمال القوائم
املالية و�سيا�سات و�إجراءات الرقابة الداخلية والعالقة مع املحا�سبني القانونيني .وتت�ألف جلنة املراجعة املعينة من قبل جمل�س الإدارة من ثالثة �أع�ضاء واحد منهم على الأقل
متخ�ص�ص لديه خلفية وخربة يف الأمور املالية واملحا�سبية ويقوم جمل�س الإدارة يف كل �سنة ،بدرا�سة تو�صياتها ،وتقييم نظام عملها و�صالحياتها .وتتمثل م�س�ؤوليات جلنة
املراجعة يف ما يلي:
 القيام بدرا�سة نظام الرقابة الداخلية يف ال�شركة وو�ضع تقرير مكتوب عن ر�أيها وتو�صياتها بهذا ال�ش�أن.
 القيام بدرا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية للملحوظات الواردة فيها.
 القيام بالتو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني وعزلهم وحتديد �أتعابهم ويراعي عند التو�صية بالتعيني الت�أكد من ا�ستقالليتهم.
 القيام بالإ�شراف على �إدارة املراجعة الداخلية يف ال�شركة من �أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات التي حددها لها جمل�س الإدارة.
 القيام مبتابعة �أعمال املحا�سبني القانونيني واعتماد �أي عمل خارج نطاق �أعمال املراجعة التي يكلفون بها �أثناء قيامهم ب�أعمال املراجعة.
 القيام بدرا�سة خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين و�إبداء ملحوظاتها عليها.
 القيام بدرا�سة ملحوظات املحا�سب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف �ش�أنها.
 القيام بدرا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة و�إبداء الر�أي والتو�صية يف ب�ش�أنها.
 القيام بدرا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة و�إبداء الر�أي والتو�صية ملج�س الإدارة ب�ش�أنها.
تت�ألف جلنة املراجعة من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:

 - 20جدول رقم (� :)5-5أع�ضاء جلنة املراجعة
ال�صفة

اال�سم
د� .سليمان عبد العزيز �صالح التويجري

الرئي�س

د .رائد عبداهلل �إبراهيم احلقيل

ع�ضو

وليد حممد �أحمد العثيمني

ع�ضو

امل�صدر  :ال�شركة

الرجاء مراجعة الق�سم ( )1-2-5ملخ�ص ال�سري الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة ،لتفا�صيل ال�سرية الذاتية للدكتور� /سليمان عبد العزيز �صالح التويجري.
د .رائد عبد اهلل �إبراهيم احلقيل
اجلن�سية

�سعودي

العمر

� 50سنة

املن�صب

ع�ضو جلنة املراجعة

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س الإدارة ال�صناعية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران اململكة العربية ال�سعودية ،عام 1987م
درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال ،من جامعة دينفر ،والية كولورادو ،الواليات املتحدة الأمريكية ،عام 1990م
درجة الدكتوراه يف �إدارة الأعمال من جامعة جورج وا�شنطن ،وا�شنطن دي �سي الواليات املتحدة الأمريكية ،عام 1999م
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اخلربات العملية

م�ساعد حما�ضر ثم موجه بكلية العلوم الإدارية جامعة امللك �سعود بالريا�ض اململكة العربية ال�سعودية من عام 1987م �إلى 1991م
م�ست�شار ب�شركة تقنية التكيف والتربيد بالريا�ض اململكة العربية ال�سعودية ،من عام 1999م �إلى 2002م
م�ست�شار �أول ب�شركة توربني �سريف�س بالريا�ض اململكة العربية ال�سعودية ،من عام 2003م �إلى 2007م

املنا�صب احلالية

نائب تنفيذي للرئي�س بال�شركة الوطنية للإنتاج الثالثي للطاقة (�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �إنتاج الطاقة) ،وع�ضو جمل�س �إدارتها ورئي�س جلنة
اال�ستثمار ،وع�ضو اللجنة التنفيذية من عام 2007م حتى تاريخه.
وليد حممد �أحمد العثيمني

اجلن�سية

�سعودي

العمر

� 49سنة

املن�صب

ع�ضو جلنة املراجعة

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س الإدارة ال�صناعية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران اململكة العربية ال�سعودية ،عام 1988م

اخلربات العملية

حما�سب ثم �ضابط تكاليف ثم مدير �إدارة املوازنة والتكاليف بال�شركة ال�شرقية للبرتوكيماويات (�شركة تابعة ل�سابك) من عام 1989م �إلى 1993م.
املدير املايل ثم مدير ال�شئون املالية والإدارية بامل�صنع ال�سعودي لأ�سطوانات الغاز� ،شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف �إنتاج �أ�سطوانات الغاز ،من عام 1993م
�إلى 2001م

املنا�صب احلالية

نائب املدير العام بامل�صنع ال�سعودي لأ�سطوانات الغاز� ،شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف �إنتاج �أ�سطوانات الغاز ،من عام 2001م �إلى تاريخه

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
تعترب جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من اللجان التي ت�ؤ�س�س مل�ستقبل ال�شركة فهي تعني ببناء العن�صر الب�شري واحلفاظ عليه و�إعداد اخلطط اال�سرتاتيجية لرفع �أداء ال�شركة
ومتكينها من امتالك مفاتيح النجاح وتهتم بالتطوير الإداري وبرامج التعاقب الوظيفي كما ت�ساعد يف ا�ستقطاب املواهب القيادية .تعمل اللجنة وفق ًا للنظام الذي يتم �إقراره
من قبل جمل�س الإدارة ويتم تعيني رئي�س جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت و�أع�ضاءها الأخرين من قبل جمل�س الإدارة .يقوم جمل�س الإدارة مبراجعة ودرا�سة تو�صيات اللجنة ب�ش�أن
الرت�شيحات واملكاف�آت كما يقوم مبراجعة وتقييم نظام عمل اللجنة �سنوي ًا .ومن بني امل�س�ؤوليات التي �ست�ضطلع بها جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت 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 لل�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 يف �ش�أن التغيريات التي ميكن �إجراءاها.
 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 ويراعي عند و�ضع تلك ال�سيا�سات ا�ستخدام معايري ترتبط بالإداء.
تت�ألف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من التالية �أ�سما�ؤهم:

 - 21جدول رقم (� :)6-5أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
ال�صفة

اال�سم
�سليمان عبداهلل حمد القا�ضي

الرئي�س

عبدالعزيز �صالح عبد اهلل الربدي

ع�ضو

وليد حممد عبد اهلل اجلعفري

ع�ضو

جميل عبداهلل عبد العزيز امللحم

ع�ضو

امل�صدر  :ال�شركة

الرجاء مراجعة الق�سم ( )1-2-5ملخ�ص ال�سري الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة ،لتفا�صيل ال�سري الذاتية لأع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
 5 55 -55 -5لجنة االستثمار
تتولى جلنة اال�ستثمار مهام �صياغة �سيا�سات ا�ستثمار �أموال ال�شركة ور�سمها ومراقبة اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية لها وتقييم �أدائها واتخاذ ما يلزم من �إجراءات يف هذا ال�ش�أن،
ودرا�سة البدائل اال�ستثمارية املنا�سبة ،ويتم تكوينها من بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة بناء على تو�صية جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت .وتت�ألف جلنة اال�ستثمار من ثالثة �أع�ضاء على
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الأقل .ويكون الرئي�س التنفيذي واملدير املايل التنفيذي ع�ضوين �شرفيني غري م�صوتني فيها .وجتتمع اللجنة مرتني يف ال�سنة على الأقل ،وتبد�أ مدة ع�ضوية �أع�ضاء جلنة اال�ستثمار
من تاريخ اختيار �أع�ضائها من قبل جمل�س الإدارة ومتتد حتى تاريخ انتهاء فرتة جمل�س الإدارة الذي قام بتعيينها .وتت�ألف جلنة اال�ستثمار من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:

 - 22جدول رقم (� :)7-5أع�ضاء جلنة اال�ستثمار
ال�صفة

اال�سم
خالد عبد الرحمن �صالح الراجحي

الرئي�س

عبدالعزيز �صالح عبد اهلل الربدي

ع�ضو

وليد حممد عبد اهلل اجلعفري

ع�ضو

ح�سان ع�صام حممد قباين

ع�ضو

امل�صدر  :ال�شركة
الرجاء مراجعة الق�سم ( )1-2-5ملخ�ص ال�سري الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة ،لتفا�صيل ال�سري الذاتية لأع�ضاء جلنة اال�ستثمار.

 5 55 -5تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين
يتم اقرتاح تعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة بوا�سطة جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ا�ستناد ًا �إلى النظام الأ�سا�سي لل�شركة ورفعها ملجل�س الإدارة متهيد ًا العتمادها
من اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�شركة ووفق ًا للقرارات والتعليمات الر�سمية ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص وذلك يف حدود ن�صو�ص �أنظمة ولوائح ال�شركات ولوائح الت�أمني
والأنظمة واللوائح املكملة لها ذات العالقة.
يف ما يلي جدول لإجمايل املكاف�آت والبدالت لأع�ضاء جمل�س الإدارة ،والرواتب ومكاف�آت والبدالت خلم�سة من كبار التنفيذين (مبا فيهم الرئي�س التنفيذي ونائب الرئي�س
التنفيذي لل�شئون املالية) لل�سنوات 2011م ،و2012م ،و2013م:

- 23جدول رقم ( )8-5تعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني
2011م

2012م

2013م

ماليني الرياالت
�أع�ضاء جمل�س الإدارة

0.278

0.447

0.524

كبار التنفيذيني

2.7

3

3.3

امل�صدر :ال�شركة

 5 55 -5تضارب المصالح
ا�ستناد ًا على املادة ( )69من نظام ال�شركات ،واملادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات ،ف�إنه ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة بغري ترخي�ص من اجلمعية العامة يجدد كل �سنة ب�أن
تكون له �أي م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة ،وي�ستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق املناف�سة العامة �إذا كان ع�ضو جمل�س
الإدارة �صاحب العر�ض الأف�ضل .وعلى ع�ضو جمل�س الإدارة �أن يبلغ املجل�س مبا له من م�صلحة �شخ�صية يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة ويثبت هذا التبليغ يف
حم�ضر االجتماع وال يجوز للع�ضو ذي امل�صلحة اال�شرتاك يف الت�صويت على القرار الذي ي�صدر يف هذا ال�ش�أن .ويبلغ رئي�س جمل�س الإدارة اجلمعية العامة عن انعقادها عن
الأعمال والعقود التي يكون لأحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�صلحة �شخ�صية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير ًا خا�ص ًا من املحا�سب القانوين.
وا�ستناد ًا على املادة ( )70من نظام ال�شركات واملادة ( -18ب) من الئحة حوكمة ال�شركات ،ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة بغري ترخي�ص من اجلمعية العامة يجدد كل �سنة �أن
ي�شرتك يف �أي عمل من �ش�أنه مناف�سة ال�شركة �أو �أن يتجر يف �أحد فروع الن�شاط الذي تزاوله و�إال كان لل�شركة �أن تطالبه بالتعوي�ض �أو تعترب العمليات التي با�شرها حل�سابه اخلا�ص
قد �أجريت حل�سابها ،وا�ستناد ًا على املادة ( )71من نظام ال�شركات واملادة ( -18ج) من الئحة حوكمة ال�شركات ال يجوز لل�شركة �أن تقدم قر�ض ًا نقدي ًا من �أي نوع لأع�ضاء جمل�س
�إدارتها �أو �أن ت�ضمن �أي قر�ض يعقده واحد منهم مع الغري.
كما ال يجوز �أن يقوم رئي�س جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة بالت�صويت على �أي قرارات تتعلق ب�أجورهم وخم�ص�صاتهم.
وعليه ،ف�إن ال�شركة ت�ؤكد وجمل�س �إدارتها و�أفراد �إدارتها التنفيذية العليا االلتزام التام ب�أحكام املادة ( )69واملادة ( )70واملادة ( )71من نظام ال�شركات وكذلك املادة ()18
من الئحة حوكمة ال�شركات.

 5 55 -5عقود خدمات كبار المديرين التنفيذيين
لقد �أبرم بع�ض �أفراد الإدارة العليا وكبار التنفيذيني عقود خدمة حمددة املدة مع ال�شركة تت�ضمن �شروط توظيفهم وخم�ص�صاتهم .ومت �إدراج ملخ�ص لهذه العقود �أدناه� ،إال �أنه
ال توجد �أي عقود موقعة مع �أع�ضاء جمل�س الإدارة حيث �أن ذلك ال ينطبق يف حالتهم.
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- 24جدول رقم ( )9-5ملخ�ص عقود خدمات كبار التنفيذيني
اال�سم

املن�صب

تاريخ بداية العقد

مكاف�أة

مدة العقد

جون�سون �شاندابيال جي
فارغي�س

الرئي�س التنفيذي

2012/12/26م

�سنتني

راتب �شهري ،وبدل �سكن ،وبدل موا�صالت �أو و�سيلة نقل من امل�سكن �إلى
مكان العمل ،والرعاية الطبية للموظف وزوجته و�أوالده

فانيندرا كومار
كري�شن�سوامي

نائب الرئي�س التنفيذي
لل�شئون املالية والإدارية

2014/06/26م

�سنتني

راتب �شهري ،وبدل �سكن ،وبدل موا�صالت �أو و�سيلة نقل من امل�سكن �إلى
مكان العمل ،والرعاية الطبية للموظف وزوجته و�أوالده

�صالح حممد �إبراهيم
اجلرب

نائب الرئي�س التنفيذي
للمبيعات والت�سويق

2014/02/26م

�سنة

راتب �شهري وبدل �سكن وبدل موا�صالت والرعاية الطبية للموظف وزوجته
و�أوالده

و�صيف فاروق منها�س
حممد

نائب الرئي�س التنفيذي
لعمليات الت�أمني

2013/10/21م

�سنتني

راتب �شهري ،وبدل �سكن ،وبدل موا�صالت �أو و�سيلة نقل من امل�سكن �إلى
مكان العمل ،والرعاية الطبية للموظف وزوجته و�أوالده

�سعود ها�شم حممد عثمان

املدقق الداخلي

2014/06/26م

�سنتني

راتب �شهري ،وبدل �سكن ،وبدل موا�صالت �أو و�سيلة نقل من امل�سكن �إلى
مكان العمل ،والرعاية الطبية للموظف وزوجته و�أوالده

�أن�س �إبراهيم ح�سني القحيز

مدير الرقابة واالن�ضباط

2014/06/26م

�سنتني

راتب �شهري ،وبدل �سكن ،وبدل موا�صالت �أو و�سيلة نقل من امل�سكن �إلى
مكان العمل ،والرعاية الطبية للموظف وزوجته و�أوالده

امل�صدر :ال�شركة

تخ�ضع هذه االتفاقيات �إلى نظام العمل ال�سعودي و�سوف يتم حل املنازعات النا�شئة عنها عن طريق اجلهات الق�ضائية ال�سعودية املخت�صة .كما يتم جتديد هذه االتفاقيات
باتفاق الطرفني.

 5 55 -5إقرارات عن اإلفالس والمصالح المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي واملدير املايل و�سكرتري جمل�س الإدارة وموظفو الإدارة العليا مبا يلي:






�أنه مل يتم الإعالن عن �إفال�س �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أي من �أع�ضاء الإدارة العليا لل�شركة �أو �سكرتري جمل�س الإدارة.
�أنه مل يتم الإعالن عن �أي �إع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�شركة كان � ٍأي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أي من �أع�ضاء الإدارة العليا لل�شركة �أو �سكرتري
جمل�س الإدارة معين ًا من قبل ال�شركة املع�سرة يف من�صب �إداري �أو �إ�شرايف فيها.
�أنه ال يوجد لأي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أي من �أع�ضاء الإدارة العليا لل�شركة �أو �سكرتري جمل�س الإدارة �أو �أي من �أقربائهم م�صلحة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة يف �أ�سهم ال�شركة با�ستثناء ما ورد ذكره يف الق�سم رقم « 2-5الهيكل التنظيمي-جمل�س الإدارة» من هذه الن�شرة.
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 هو وارد يف الق�سم رقم « 7الر�سملة واملديونية» من هذه الن�شرة ،ف�إنه لي�س على ال�شركة �أي التزامات حمتملة كما ال توجد على ال�شركة �أي مديونيات
�أو رهونات �أو �ضمانات لتاريخه.

 5 5 5 -5األقسام اإلدارية بالشركة
لل�شركة عدد من الإدارات والأق�سام التي تدعم عملياتها الت�أمينية ،وفيما يلي �شرح ملهام الإدارات الرئي�سية بال�شركة.
اإلدارة المالية:
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الت�أكد من �سالمة ودقة املعلومات وال�سجالت املالية لل�شركة.
تطوير ومراجعة ال�سيا�سات والإجراءات املحا�سبية واملالية.
�إعداد امليزانيات التقديرية ال�سنوية ،والقوائم املالية لل�شركة (ربع �سنوي ،ون�صف �سنوي ،و�سنوي) والتقارير والإح�صائيات الإدارية.
تقدمي معلومات االلتزام باملعايري املحا�سبية املعتمدة من قبل ال�شركة.
�إدارة التدفقات النقدية لل�شركة على �أ�س�س �أ�سبوعية و�شهرية وربع �سنوية ون�صف �سنوية و�سنوية.
التن�سيق مع املراجع اخلارجي فيما يخ�ص عملية �إعداد القوائم واملراجعة املالية.
الإ�شراف على ا�ستثمارات ال�شركة ب�إتباع ا�سرتاتيجية ا�ستثمار تت�سم باملحافظة من �أجل احلفاظ على هوام�ش مالءة مالية قوية وحلماية م�صالح كافة امل�ساهمني
ح�سب ما ن�صت عليه �أنظمة ولوائح م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وتطوير ومراجعة ال�سيا�سات املحا�سبية واملالية.
توجيه و�إدارة التخطيط املايل لل�شركة.
الإعداد والتطبيق املنا�سب لنظام فعال لتوزيع التكاليف.
الإ�شراف على تطبيق اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية املعدة من قبل جلنة اال�ستثمار و�صياغة ال�سيا�سة اال�ستثمارية.
مراقبة �أداء مديري الأ�صول و�أداء املحافظ اال�ستثمارية.
�إجراء االت�صاالت الالزمة بخ�صو�ص الزكاة  /ال�ضريبة و�إدارة مزودي اخلدمات املالية اخلارجيني.

ومن املعلوم �أن �أنظمة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ت�سمح ب�إ�سناد وظيفة مدير اال�ستثمار �إلى �أي جهة خارجية مرخ�ص لها من هيئة �سوق املال للعمل يف هذا املجال ،عالوة
على ذلك ف�إن املبادئ التوجيهية لال�ستثمار املحددة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي متحفظة واخلروج عنها يعترب خمالفة مما يحد من املخاطر املتعلقة باملحفظة
اال�ستثمارية والإخفاق يف �إدارتها.
إدارة الموارد البشرية









و�ضع خطط التوظيف ال�سنوية بالتن�سيق مع �أق�سام الإدارات املعنية.
ا�ستقطاب موظفني م�ؤهلني ذوي خربة يف جمال الت�أمني.
�إعداد الو�صف الوظيفي جلميع فئات العمل ومراجعتها ب�شكل دوري.
�إن�شاء قنوات لالت�صاالت الداخلي ورفع التقارير وفق ًا للهيكل التنظيمي لل�شركة.
�إجراء عمليات التقييم الدوري للأداء عن طريق ر�ؤ�ساء الإدارات ومعاجلة نقاط �ضعف املوظفني.
�ضمان االمتثال ال�صارم لقوانني العمل املعمول بها والإجراءات الداخلية لل�شركة.
حتديد �سلم الرواتب والبدالت واحلوافز.
الت�أكد من توفري الدعم الإداري الالزم للأق�سام ذات ال�صلة.

إدارة عمليات التأمين (االكتتابات والمطالبات)

تقوم �إدارة العمليات ب�إدارة �ش�ؤون االكتتاب الت�أميني ب�شقيه العام والطبي ،وذلك ب�إعداد �سيا�سات و�إجراءات االكتتاب وكذلك تقوم مبراجعة طلبات الت�أمني للتحقق من درجة
املخاطرة املرتبطة بالطلب وحتديد قبوله �أو رف�ضه ،كما تقوم �أي�ض ًا بدار�سة املطالبات املحتملة ومراجعة �سجالت ال�شركة للتحقق من االلتزام ب�سيا�سات و�إجراءات االكتتاب
املعتمدة� ،إ�ضافة �إلى ت�سوية املطالبات �سواء كانت العامة �أو الطبية .وفيما يلي �أهم م�س�ؤوليات هذه الإدارة:
 و�ضع �سيا�سات و�إجراءات اكتتاب الت�أمني.
 حتديد �أق�ساط الت�أمني املختلفة مب�ساعدة اخلبري االكتواري.
 تقدير وح�ساب املخاطر املرتبطة بكل منتج ت�أميني.
 �إعداد �أنظمة التقييم املنا�سبة ملختلف قواعد البيانات.
 مناق�شة العقود مع العمالء و�صياغتها.
 حتليل البيانات لتقدير معدل املطالبات امل�ستقبلية.
 تقدير حجم املخاطر املمكن قبلوها لتغطيتها.
 و�ضع وتطبيق الأ�س�س العامة لعمليات الت�أمني املتكرر.
 حتليل ومراقبة املحفظة الت�أمينية.
 التوا�صل مع اجلهات النظامية والر�سمية فيما يخ�ص عمليات الت�أمني.
 التدريب الالزم لأخ�صائي االكتتاب الت�أميني.
تقوم والء بالبحث امل�ستمر عن طرق لتح�سني عملية �إدارة املطالبات وتقدمي خدمات قيمة ومر�ضية لعمالئها .ويف ق�سم املطالبات الطبية ,يتولى طرف ثالث عملية �إدارة
املطالبات وذلك لتح�سني جودة خدمة العمالء وتطوير الإنتاجية والفعالية والأداء .وعادة تكون املطالبات الطبية �صغرية يف القيمة كثرية العدد� ,أكرث مما عليه يف �أي نوع �أخر
من املطالبات مما يجعل اال�ستعانة بطرف ثالث لإدارتها خيار ًا فعا ًال ,نظر ًا لأنه يقوم مبراجعة املطالبات الطبية وتدقيقها واملوافقة عليها.
�أما املطالبات اخلا�صة ب�أنواع الت�أمني الأخرى ف�أن والء ت�ستعني مبكاتب ا�ست�شارية عاملية وحملية لتقييم اخل�سائر قبل التعوي�ض عنها يف احلاالت التي ت�ستلزم ذلك .و�إال ف�إن �إدارة
املطالبات داخل والء تقوم باتخاذ اخلطوات الالزمة للتعوي�ض عن اخل�سائر ح�سب وثيقة الت�أمني املربمة مع العميل املت�ضرر.
إدارة إعادة التأمين

تقوم �شركات الت�أمني عادة بالتعاقد مع �شركات �إعادة ت�أمني كجزء من م�س�ؤولياتها لإدارة جمموعة من املخاطر ل�صالح حملة الوثائق وامل�ستثمرين� .إن اال�ستخدام الأ�سا�سي
لإعادة الت�أمني هو ال�سماح لل�شركة بالتغطية ملخاطر اكرب من حجمها ,وحماية نف�سها �ضد اخل�سائر الكبرية ،مما يتيح لها تقدمي حدود تغطية وحماية حلملة الوثائق �أكرث مما
قد ي�سمح ر�أ�سمال ال�شركة نف�سها .وتقوم والء مب�شاركة املخاطر مع �شركات الت�أمني الأخرى للحد من اخل�سائر الناجتة عن التعوي�ضات امل�صروفة مقابل املطالبات املتكبدة .و�إن
فريق والء ذو اخلربة يقوم بتحليل املخاطر والأرباح ويقوم بزيارة ال�شركات لتقييم الو�ضع املايل وخماطر االئتمان والأن�شطة� .إن اتفاقيات الت�أمني ال تتم مع �شركة �إعادة ت�أمني
واحدة بل مع �أكرث من معيد ت�أمني لتوزيع املخاطر ،ويف ما يلي �أهم امل�س�ؤوليات واملهام:




القيام بتحليل �أو�ضاع �شركات �أعادة الت�أمني وت�صنيفها.
التعاقد و�إنهاء التعاقد مع معيدي الت�أمني.
احل�صول على �أ�سعار منا�سبة مقابل خدمات �إعادة الت�أمني.

إدارة تقنية المعلومات

تتلخ�ص مهام وم�س�ؤوليات �أفراد �إدارة تقنية املعلومات يف الآتي:




الإ�شراف على �صيانة وتطوير �أنظمة تقنية املعلومات.
�إدارة و�أر�شفة املعلومات والبيانات التي تخ�ص �أعمال ال�شركة.
و�ضع ال�سيا�سيات والإجراءات الأمنية حلماية نظم املعلومات وتقنيتها.
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و�ضع �أنظمة داخلية للتحكم با�ستخدام احلا�سب الأيل وال�شبكات.
�إمداد كافة �إدارات وفروع ال�شركة بالبيانات املطلوبة.
و�ضع �ضوابط اال�ستخدام للحا�سب الأيل وبراجمه.
مراقبة الن�شاطات التقنية للعمليات واملطالبات و�شكاوى العمالء مبا يحقق ويحافظ على معدالت ت�شغيلية مطلوبة.
�ضمان تقدمي خدمات عالية اجلودة للعمالء لتحقيق �أهداف ال�شركة.
تقدمي امل�ساندة يف جماالت �إدارة تقنية املعلومات ,و�إدارة نظم املعلومات ,والبنية التحتية لتقنية املعلومات ,وال�شبكات ,والإر�سال الهاتفي ,و�أ�صول تقنية املعلومات,
وخدمات امل�ستخدم امل�ساندة على الإنرتنت.

إدارة الرقابة النظامية واالنضباط

تعترب �إدارة الرقابة النظامية واالن�ضباط �إدارة م�ستقلة بال�شركة وترفع تقاريرها �إلى الرئي�س التنفيذي مبا�شرة ،وتن�سق مع جلنة املراجعة ،وتتمثل مهامها يف الآتي:





�إعداد �سيا�سات ولوائح املطابقة وااللتزام وتنفيذها بح�سب مبادئ ال�شركة.
الت�أكد من تطبيق وااللتزام بالأنظمة واللوائح واملعايري املفرو�ضة من قبل اجلهات النظامية مثل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية وكافة القوانني
ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية.
ت�صحيح �أو�ضاع االلتزام ب�شكل دوري.
تطوير و�إ�شاعة ثقافة االلتزام لدى املوظفني وتعزيز العالقات مع اجلهات املنظمة.

إدارة التسويق والمبيعات:

لدى �إدارة الت�سويق واملبيعات يف ال�شركة فهم عميق لنوعية اخلدمات ,والعمالء ,واملناف�سة ,وال�سوق ,والتوجهات التي ت�ؤثر على رغبات ه�ؤالء العمالء وقراراتهم ،حيث يتم
اال�ستفادة من ذلك يف و�ضع اخلطط الت�سويقية لبلوغ قطاعات معينة من ال�سوق وا�ستهداف عمالء م�ستقبليني .ولإدارة الت�سويق دور رئي�سي يف تطوير الأعمال ومنو الأرباح،
ويقوم فريق الت�سويق واملبيعات بالآتي:








�إعداد اخلطط الت�سويقية وتطوير الأعمال
التوا�صل مع جميع قطاعات و�إدارات ال�شركة لإيجاد �صيغة موحدة خلطط الت�سويق واملبيعات.
العمل مع �إدارة املوارد الب�شرية لإيجاد بيئة عمل منا�سبة جلميع القطاعات.
درا�سة وتقدير مدى ر�ضا العمالء عن جودة اخلدمات املقدمة والعمل على تطوير الإيجابيات وتاليف ال�سلبيات.
العمل على تطوير منتجات ت�أمينية جديدة للح�صول على ح�صة �سوقية معتربة يف هذه البيئة التناف�سية.
البحث والتعاقد مع وكالء وو�سطاء �أكفاء جلذب فئات معنية من العمالء.
درا�سة ال�سوق واملناطق املنا�سبة لفتح فروع ونقاط بيع جديدة.

المراجعة الداخلية

تتبع �إدارة املراجعة الداخلية ممار�سات مراجعة داخلية م�ستقلة ،وت�شمل �أن�شطتها جميع �إدارات ال�شركة و�أق�سامها ،كما تعمل �إدارة املراجعة الداخلية ب�صورة م�ستقلة وترفع
تقاريرها مبا�شرة �إلى جلنة املراجعة واملخاطر املنبثقة عن جمل�س �إدارة ال�شركة .وتلعب الإدارة دور ًا حا�سم ًا يف العديد من جوانب العمل ،وت�شمل بع�ض املهام الرئي�سية للإدارة
ما يلي:










حتديد املعايري و�إجراءات املراجعة الداخلية لالمتثال باملعايري الدولية للمراجعة الداخلية ومبا يتفق مع النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
تنفيذ عمليات الفح�ص وفق ًا للخطة ال�سنوية وتقدمي تقارير نتائج الفح�ص للجنة املراجعة.
الت�أكد من التطبيق ال�سليم ل�سيا�سات و�إجراءات ال�شركة يف جميع �إداراتها مع الرتكيز ب�صورة رئي�سية على العمليات التي يرتتب عليها �آثار مالية و�إدارية.
الت�أكد من تطبيق ال�سيا�سات والإجراءات الداخلية املتعلقة بالعمليات املالية.
مراجعة مدى دقة وموثوقية ال�سجالت املحا�سبية لل�شركة وتقاريرها املالية.
تقييم فعالية �ضوابط الرقابة الداخلية يف كافة عمليات و�أن�شطة ال�شركة.
 التوا�صل مع املراجعني اخلارجيني لإمتام عملية املراجعة والت�أكد من �أن التو�صيات ت�ؤخذ باالعتبار يف جميع �أق�سام ال�شركة.
الت�أكد من امتالك املوارد بتكاليف معقولة وا�ستخدامها بكفاءة و�أنها حممية ب�شكل مالئم.
كتابة تقارير دورية �إلى جلنة املراجعة واملخاطر يف الأمور التي من اخت�صا�صها.

إدارة خدمة العمالء:

انطالق ًا من �إميان ال�شركة ب�ضرورة تطوير اخلدمات املقدمة لعمالئها وذلك بالت�صميم والتنفيذ الدقيق لأن�شطتها التي تت�ضمن املوارد الب�شرية ,والتكنولوجيا ,والعمليات.
وحتر�ص على �أن يتمتع موظفوها بالقيم واملوا�صفات وح�سن الت�صرف املنبثق من قيم ال�شركة ،حيث ت�ستند �إلى توظيف وت�أهيل املوظفني الأكفاء وتدريبهم ب�شكل م�ستمر ،وذلك
لتقدمي �أف�ضل خدمة للعمالء� .إن مركز خدمة العمالء ي�ضمن �إتباع هذه اال�سرتاتيجية بحيث ي�شعر العمالء �أنهم �شركاء يف عالقة طويلة الأمد حتافظ على ا�ستمرارهم يف
التعامل مع والء .وت�شمل مهام وم�س�ؤوليات هذه الإدارة ما يلي:
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�ضمان تقدمي خدمات عالية اجلودة للعمالء لتحقيق ر�ؤية ور�سالة ال�شركة و�أهدافها اال�سرتاتيجية.
النظر يف �شكاوي العمالء وحتليل الأ�سباب اجلذرية لها ملعاجلتها وجتنب تكرار حدوثها.
�ضمان احل�صول على ر�ضا العمالء عن املنتجات واخلدمات املقدمة.

6.6المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة
 6 66 -6مقدمة
�إن مناق�شة وحتليل الإدارة للو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها ،كما هو مبني �أدناه ،مبني على -ويجب �أن يقر�أ مقرونا مع -القوائم املالية املدققة لل�شركة لل�سنوات املنتهية
يف 31دي�سمرب 2011م والإي�ضاحات املرفقة بها والتي متت مراجعتها من قبل مكتب �أرن�ست ويونغ ومكتب ديلويت �آند تو�ش /بكر �أبو اخلري و�شركائهم ،والقوائم املالية كما يف 31
دي�سمرب 2012م والإي�ضاحات املرفقة والتي متت مراجعتها من قبل مكتب �أرن�ست ويونغ ومكتب براي�س ووتر هاو�س كوبرز ،والقوائم املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م
املراجعة من قبل مكتب ديلويت �آند تو�ش /بكر �أبو اخلري و�شركائهم ومكتب براي�س ووتر هاو�س كوبرز .بالإ�ضافة �إلى القوائم املالية الأولية املوجزة للفرتات املنتهية يف � 30سبتمرب
2013م و� 30سبتمرب 2014م والتي مت �إ�صدارها من قبل مكتب ديلويت �آند تو�ش  /بكر �أبو اخلري و�شركائهم ومكتب براي�س ووتر هاو�س كوبرز (ف�ضال راجع الق�سم رقم “ 8-6
املعلومات املالية ومناق�شة وحتليل الإدارة -مناق�شة وحتليل القوائم املالية للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م”).
املعلومات املالية كما يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م املدرجة يف اجلداول �أدناه مت ا�ستخراجها من القوائم املالية املدققة ل�سنة  31دي�سمرب 2012م ويتم عر�ضها لتعك�س
�أثر �إعادة الت�صنيف التي �أجرتها ال�شركة على القوائم املالية املدققة يف  31دي�سمرب 2012م �إثر تو�صيات املراجعني وذلك لتحقيق عر�ض �أف�ضل للمعلومات املالية وليت�سنى للقارئ
املقارنة بني القوائم املالية لل�سنوات 2011م ،و2012م.
ال تت�ضمن مناق�شة وحتليل الإدارة للو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها حتليال للعوامل املو�سمية �أو الدورات االقت�صادية املتعلقة بن�شاط ال�شركة ،حيث �أن ن�شاط ال�شركة
الأ�سا�سي يعتمد على �إ�صدار وثائق ت�أمني متثل عقود ق�صرية املدة يف طبيعتها (غالبا ملدة اثني ع�شر �شهرا) .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن ن�سبة كبرية من الأق�ساط املكتتبة مت�أتية
من املنتجات الإلزامية ،وهي ال تت�أثر ب�أي مو�سمية �أو دورة �أعمال.
كم ال متلك ال�شركة �أي �أوراق مالية تعاقدية �أو غريها من الأ�صول التي تكون قيمتها عر�ضة للتقلبات �أو يكون من ال�صعب التحقق من قيمتها والتي ت�ؤثر ت�أثري ًا كبري ًا على تقييم
الو�ضع املايل لل�شركة.

 6 66 -6إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،منفردين وجمتمعني ب�أن كافة املعلومات املالية امل�ضمنة يف هذه الن�شرة قد مت ا�ستخراجها دون �أي تعديل جوهري من القوائم املالية املدققة لل�شركة
والتي مت �إعدادها وفقا للمعاير املحا�سبية الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية .كما تقر ال�شركة �أي�ضا ب�أن لديها املوارد الكافية لتغطية متطلبات ر�أ�س املال العامل الثني ع�شر �شهر
التالية لتاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة.
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن املعلومات املالية يف هذه الن�شرة مقدمة ب�شكل يتفق مع املتبع يف القوائم املالية ال�سنوية للم�صدر .ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أي�ضا �أنه مل
يطر�أ �أي تغيري جوهري �سلبي على الو�ضع املايل والو�ضع التجاري لل�شركة منذ فرتة الثالثة �سنوات ال�سابقة وحتى تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة.

 6 66 -6ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
أساس إعداد القوائم المالية

�أعدت هذه القوائم املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية ،كما مت �إعدادها وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،معدلة لإعادة تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع بقيمتها العادلة.
وعليه ،ف�إن هذه القوائم املالية مل تُعد لكي تتفق مع املعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية� ،أي لي�ست وفق ًا للمعايري ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني.
وفق ًا لنظام �شركات الت�أمني التعاوين ،حتتفظ ال�شركة بح�سابات منف�صلة لكل من عمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني .وحتتفظ ال�شركة بالرقابة الفعلية و�سندات ملكية جميع
الأ�صول املتعلقة بعمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني .وتقيد الإيرادات وامل�صاريف املن�سوبة بو�ضوح �إلى �أي من هذين الن�شاطني يف احل�سابات ذات العالقة .وتقوم �إدارة ال�شركة
وجمل�س �إدارتها بتحديد الأ�سا�س الذي يتم بناء عليه توزيع امل�صاريف من العمليات امل�شرتكة.
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يوزع الفائ�ض النا�شئ عن عمليات الت�أمني على النحو التايل:
			
املحول �إلى عمليات امل�ساهمني

%90

			
املحول �إلى فائ�ض عمليات الت�أمني

%10

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية والتعديالت عليها

�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد القوائم املالية تتفق مع تلك التي اتبعت يف �إعداد القوائم املالية لل�سنوات املالية ال�سابقة با�ستثناء املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة
واملذكور �أدناه والتي تبنتها ال�شركة يف �إعداد هذه القوائم املالية للفرتات ابتداء من �أو بعد  1يناير 2013م ولكن مل يكن لها �أثر مايل جوهري على القوائم املالية لل�شركة.


تعديل معيار املحا�سبة الدويل رقم " ،1عر�ض القوائم املالية" ،بخ�صو�ص عر�ض بنود الدخل ال�شامل الأخرى ،ي�سري ابتداء من  1يوليو 2012التغيري الرئي�سي
الناجم عن هذه التعديالت هو تغري طريقة وجتميع البنود الظاهرة يف بنود الدخل ال�شامل الأخرى .حيث يتم �إظهار البنود التي من املمكن �إعادة ت�صنيفها يف
امل�ستقبل �إلى الأرباح واخل�سائر (تعديالت �إعادة الت�صنيف) .التعديالت مل حتدد البنود الظاهرة يف بنود الدخل ال�شامل الأخرى.
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 تعديل معيار املحا�سبة الدويل رقم " ،19منافع املوظفني" ،ي�سري اعتبارا من  1يناير 2013م .هذه التعديالت تلغي "منهاج املمر" وتعمل على احت�ساب تكاليف
التمويل على �أ�سا�س �صايف التمويل.
 تعديل املعيار الدويل للتقارير املالية " ،7الأدوات املالية :الإف�صاحات " ،تقا�ص املوجودات واملطلوبات املالية ،ي�سري اعتبارا من  1يناير 2013م.
 تعديل املعيار الدويل للتقارير املالية " ،1تبني للمرة الأولى" ،القرو�ض احلكومية ،ي�سري اعتبارا من  1يناير 2013م .يتناول هذا التعديل كيف ميكن متبني املعيار
الدويل للتقارير املالية للمرة الأولى �أن ي�سجل القر�ض احلكومي مبعدل فائدة �أقل من ال�سوق عند تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية .كما ي�ستثنى من التطبيق ب�أثر
رجعي من املعايري الدولية ،التي تن�ص على �إعفاء متبني املعيار الدويل للتقارير املالية للمرة الأولى بنف�س الإعفاء املمنوح ملعدي القوائم املالية على املعيار الدويل
للتقارير املالية احلاليني عندما مت �إدخالها ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  20يف عام 2008م.
 تعديل معايري التقارير املالية الدولية  10و 11و 12على �إر�شادات التحويل ،ي�سري اعتبارا من  1يناير 2013م .تعطي هذه التعديالت �إعفاءات �إ�ضافية ملعايري
التقارير املالية الدولية  10و 11و ،12مما يحد من �شرط توفري معلومات املقارنة املعدلة لفرتة املقارنة ال�سابقة فقط .للإي�ضاحات املتعلقة بال�شركات التي تقوم
ب�أعداد قوائم مالية منف�صلة ،قامت التعديالت ب�إلغاء �شرط تقدمي املعلومات املقارنة للفرتات ال�سابقة لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  12لأول مرة.
 تف�سريات املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم " ،20تكاليف الإزالة يف مرحلة الإنتاج للمناجم ال�سطحية" ،ي�سري اعتبارا من  1يناير 2013م .يحدد هذا
التف�سري املعاجلة املحا�سبية تكاليف �إزالة النفايات املثقلة (الإزالة) يف مرحلة �إنتاج للمنجم .قد يطلب التف�سري من من�ش�آت التعدين (املناجم) التي تتبني املعايري
الدولية للتقارير املالية �شطب �أ�صول الإزالة القائمة من ر�صيد الأرباح امل�ستبقاه االفتتاحي يف حال عدم التمكن من حتديد قيمة الأ�صل من هيئة املواد اخلام.
 املعيار الدويل للتقارير املالية "،10القوائم املالية املوحدة" ،ي�سري اعتبارا من  1يناير 2013م .الهدف من املعيار  10هو و�ضع مبادئ لعر�ض و�إعداد القوائم
املالية املوحدة يف حال ال�سيطرة على �أعمال من�ش�أة تابعة �أو �أكرث ي�سيطر كيان واحد �أو �أكرث كيان �آخر (كيان الذي يتحكم يف واحد �أو �أكرث من الكيانات الأخرى)
لعر�ض القوائم املالية املوحدة .ويعرف املعيار مفهوم ال�سيطرة ،وال�سيطرة ك�أ�سا�س للتوحيد .كما �أنه يحدد كيفية ال�سيطرة لتحديد ما �إذا كان امل�ستثمر ي�سيطر على
امل�ستثمر به ،وبالتايل يجب توحيد قوائم املن�ش�أة امل�ستثمر بها .كما يحدد املتطلبات املحا�سبية لإعداد القوائم املالية املوحدة.
 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم " ،11الرتتيبات امل�شرتكة" ،ي�سري اعتبارا من  1يناير 2013م .املعيار الدويل للتقارير املالية  11هو انعكا�س �أكرث واقعية
للرتتيبات امل�شرتكة من خالل الرتكيز على حقوق والتزامات الرتتيب بدال من �شكله القانوين .هناك نوعان من الرتتيب امل�شرتك  :العمليات امل�شرتكة وامل�شاريع
امل�شرتكة .تن�ش�أ العمليات امل�شرتكة عندما يكون للم�شغل حقوق يف الأ�صول وااللتزامات املتعلقة بالرتتيب وبنا ًء على ذلك� ،سوف يتم ت�سجيل ح�صته يف الأ�صول
وااللتزامات والإيرادات وامل�صروفات .امل�شاريع امل�شرتكة تن�ش�أ عندما يكون للم�شغل امل�شرتك احلق يف �صايف �أ�صول الرتتيب ،وبالتايل يف ح�سابات حقوق امللكية
مل�صلحته .مل يعد ي�سمح بالتوحيد الن�سبي للم�شاريع امل�شرتكة.
 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم " ،12الإف�صاح عن احل�ص�ص يف املن�ش�آت الأخرى" ،ي�سري اعتبارا من  1يناير 2013م .يت�ضمن املعيار متطلبات الإف�صاح جلميع
�أ�شكال احل�ص�ص يف املن�ش�آت الأخرى ،مبا يف ذلك الرتتيبات امل�شرتكة وال�شركات الزميلة واملركبات ذات الأغرا�ض اخلا�صة واملركبات غري مدرجة يف قائمة املركز
املايل.
 املعيار الدويل للتقارير املالية " ،13قيا�س القيمة العادلة" ،ي�سري اعتبارا من  1يناير 2013م .املعيار الدويل للتقارير املالية  13يهدف �إلى حت�سني الثبات وتقليل
التعقيد من خالل تقدمي تعريف دقيق للقيمة العادلة وطريقة واحدة لقيا�س القيمة العادلة والإف�صاح عنها وفقا ملتطلبات املعايري الدولية للتقارير املالية� .أن
هذه املتطلبات ,والتي تت�شابه �إلى حد كبري بني املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف الواليات املتحدة واملعايري الدولية للتقارير املالية ،لي�ست فقط ل�شرح املعاجلة
املحا�سبية لقيا�س القيمة العادلة بل وتوفر التوجيه ب�ش�أن الكيفية التي ينبغي �أن يتم تطبيقها بالفعل �أو امل�سموح بها يف املبادئ املحا�سبية املتعارف يف الواليات املتحدة
�أو املعايري الدولية للتقارير املالية.
 معيار املحا�سبة الدويل رقم ( 27املعدل عام 2011م)" ،البيانات املالية املنف�صلة" ،ي�سري اعتبارا من  1يناير 2013م .املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( 27املعدل
عام 2011م) يت�ضمن متطلبات ب�ش�أن البيانات املالية املنف�صلة التي مت تركها بعد �أن �أدرجت �أحكام ال�سيطرة على معيار املحا�سبة الدويل رقم  27يف املعيار الدويل
للتقارير املالية اجلديد رقم .10
 معيار املحا�سبة الدويل رقم ( 28املعدل عام 2011م)" ،ال�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة" ،ي�سري اعتبارا من  1يناير 2013م .املعيار املحا�سبي الدويل رقم
( 28املعدل عام 2011م) يت�ضمن متطلبات امل�شاريع امل�شرتكة ،وكذلك ال�شركات ال�شقيقة ،ليتم تطبيق طريقة حقوق امللكية بعد �إ�صدار املعيار الدويل للتقارير
املالية رقم .11
 دورة التح�سينات ال�سنوية لعام 2011م ،ي�سري اعتبارا من  1يناير 2013م .هذه التح�سينات ال�سنوية ،قامت مبعاجلة �ست ق�ضايا يف الأعوام 2009م 2011-م دورات
الإبالغ .وهي ت�شمل التغيريات �إلى:
 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم “ ،1تبني املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة”
 معيار املحا�سبة الدويل رقم “ ،1عر�ض البيانات املالية”
 معيار املحا�سبة الدويل رقم “ ،16املمتلكات وامل�صانع واملعدات”
 معيار املحا�سبة الدويل رقم “ 32الأدوات املالية  :العر�ض”
 معيار املحا�سبة الدويل رقم “ 34التقارير املالية املرحلية”
قررت �إدارة ال�شركة عدم التطبيق املبكر للمعايري اجلديدة واملعدلة والتف�سريات ال�صادرة التالية والتي �سوف ت�صبح �سارية املفعول للفرتات التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير :2014
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تعديل معيار املحا�سبة الدويل " 32الأدوات املالية :العر�ض" ،تقا�ص املوجودات واملطلوبات املالية ،ي�سري اعتبارا من  1يناير 2014م .هذه التعديالت هي �إر�شادات
لتطبيق معيار املحا�سبة الدويل " 32الأدوات املالية :العر�ض" ،وتو�ضيح بع�ض متطلبات تقا�ص املوجودات املالية واملطلوبات املالية يف قائمة املركز املايل.
التعدي ــالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  10و 12ومعيار املحا�سبة الدويل  27على توحيد من�ش�آت اال�ستثمار ،اعتبارا من  1يناير 2014م .هذه التعديالت
ت�شري �أن العديد من ال�صناديق واملن�ش�آت املماثلة �ستكون معفاة من توحيد معظم �شركاتها التابعة .بدال من ذلك ،ف�إنها �سوف تقي�س القيمة العادلة من خالل الربح
�أو اخل�سارة .التعديالت �أعطت هذا اال�ستثناء للمن�ش�آت التي ينطبق عليها مفهوم "من�ش�أة لال�ستثمار" والتي تكون لها خ�صائ�ص معينة .كما مت �إجراء تغيريات على
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  12لتقدمي الإف�صاحات التي يجب على من�ش�أة اال�ستثمار القيام بها.
تعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم " ،36انخفا�ض قيمة املوجودات" على عر�ض املبلغ القابل لال�سرتداد ي�سري اعتبارا من  1يناير 2014م .يتناول هذا التعديل
طريقة عر�ض املعلومات حول املبلغ القابل لال�سرتداد للموجودات املنخف�ضة القيمة وما اذا كان هذا املبلغ ميثل القيمة العادلة ناق�صا تكاليف اال�ستبعاد.

 تعديل على معيار املحا�سبة الدويل " 39ا�ستبدال امل�ستفان الأدوات املالية"  :ي�سري اعتبارا من  1يناير 2014م .ي�سمح هذا املعيار بالتوقف من حما�سبة التحوط
عند احالل �أداة التحوط �إلى الطرف �آخر و�سيط ذو معايري حمددة.
 املعيار الدويل للتقارير املالية ""9الأدوات املالية" ،ي�سري اعتبارا من  1يناير 2014م .املعيار الدويل للتقارير املالية  9هو املعيار الأول الذي �صدر كجزء من
امل�شروع الأو�سع ال�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم  .39املعيار الدويل للتقارير املالية  9يحتفظ لكن يب�سط منوذج القيا�س املختلط ويحدد فئتني �أ�سا�سيتني
لقيا�س املوجودات املالية :التكلفة املطف�أة والقيمة العادلة .ويعتمد �أ�سا�س الت�صنيف على منوذج �أعمال املن�ش�أة وخ�صائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات
املالية� .أن التوجيه يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  39على انخفا�ض قيمة املوجودات املالية وحما�سبة التحوط ال تزال �سارية.
 تف�سريات املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم " ،21فر�ض �ضرائب" ،ي�سري اعتبارا من  1يناير 2014م .وهـ ــذا املعيار هو تف�سري ملعيار املحا�سبة الدويل رقم
" ،37املخ�ص�صات ،املطلوبات املحتملة واملوجودات املحتملة" .معيار املحا�سبة الدويل رقم  37يحدد معايري لالعرتاف بااللتزام ،واحدة منها هي �شرط للمن�ش�أة
�أن يكون التزام حايل نتيجة حلدث �سابق ( املعروفة با�سم احلدث امللزم)� .أن التف�سري يو�ضح �أن احلدث امللزم الذي ي�ؤدي �إلى امل�س�ؤولية لدفع �ضريبة هو الن�شاط
املو�ضح يف الت�شريعات ذات ال�صلة التي تعمل لتكبد ال�ضريبة.
املوعد الأخري لتطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة والتف�سريات ال�صادرة والتي �أ�صبحت �سارية املفعول للفرتات التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2014م املذكورة �أعاله هو  1يناير
2016م ،وتعتقد �إدارة ال�شركة �أنه لن يكون لتطبيق هذه املعايري ت�أثري جوهري على املركز املايل لل�شركة.
استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

يتطلب �إعداد القوائم املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية ا�ستخدام بع�ض التقديرات واالفرتا�ضات املحا�سبية الهامة التي ت�ؤثر على مبالغ الأ�صول واملطلوبات امل�صرح عنها
والإف�صاح عن الأ�صول واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية ومبالغ الإيرادات وامل�صاريف امل�صرح بها خالل فرتة القوائم املالية ،كما يتطلب من الإدارة ممار�سة حكمها
وتقديرها يف عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة .وقد يكون للتغريات يف االفرتا�ضات ت�أثريا جوهريا على القوائم املالية يف الفرتة التي تتعر�ض خاللها االفرتا�ضات
�إلى التغريات .وتعتقد الإدارة �أن االفرتا�ضات الأ�سا�سية مالئمة و�أن القوائم املالية لل�شركة تُظهر بعدل ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املايل ونتائج العمليات .هذا وقد
مت الإف�صاح يف الإي�ضاح  3عن النقاط التي تت�ضمن درجة عالية من احلكم �أو التعقيد� ،أو النقاط التي تكون فيها التقديرات واالفرتا�ضات ت�شكل �أهمية بالن�سبة للقوائم املالية.
عقود التأمين

تعرف عقود الت�أمني ب�أنها تلك العقود التي تقبل فيها ال�شركة (امل�ؤمن) خطر الت�أمني من قبل طرف �آخر (امل�ؤمن عليه) من خالل االتفاق على تعوي�ض امل�ؤمن عليه اذا كان حدث
م�ستقبلي معني غري م�ؤكد (حدث م�ؤمن عليه) ي�ؤثر �سلب ًا على امل�ؤمن عليه .كمبد�أ توجهي عام ،حتدد ال�شركة اذا ما كان لديها خطر ت�أمني هام وذلك مبقارنة الفوائد املدفوعة
مع الفوائد امل�ستحقة الدفع اذا مل يقع احلدث امل�ؤمن عليه .حاملا يتم ت�صنيف العقد على �أنه عقد ت�أمني ،فانه يبقى كعقد ت�أمني للفرتة املتبقية من عمره ،حتى لو ت�ضاءلت خماطر
الت�أمني ب�شكل ملحوظ خالل هذه الفرتة ما مل تكن جميع احلقوق وااللتزامات قد �أطف�أت �أو انتهت مدة �صالحيتها.
عقود االستثمار

تعرف عقود اال�ستثمار ب�أنها تلك العقود التي يتم من خاللها حتويل املخاطر املالية الهامة .وتتمثل املخاطر املالية يف تغري م�ستقبلي حمتمل يف واحدة �أو �أكرث من �أ�سعار الفائدة
املحددة �أو �سعر ال�سهم �أو �سعر ال�سلع الأ�سا�سية �أو �سعر �صرف العمالت الأجنبية وم�ؤ�شر الأ�سعار �أو الت�صنيف االئتماين �أو امل�ؤ�شر االئتماين �أو متغريات �أخرى .كما ميكن �إعادة
ت�صنيف عقود اال�ستثمار كعقود ت�أمني بعد ن�شوئها اذا ا�صبح خطر الت�أمني كبري ًا.
التقارير القطاعية

يعترب القطاع الت�شغيلي عن�صر ًا من عنا�صر ال�شركة التي تقوم مبمار�سة �أعمال ينتج عنها �إيرادات وتتكبد عليه م�صاريف وله معلومات مالية منف�صلة متاحة يتم تقييمهـا
بانتظام من قبل رئي�س العمليات ومتخذ القرار لتحديد الطريقة التي يتم مبوجبها تخ�صي�ص املوارد وتقومي الأداء .ولأغرا�ض �إدارية ،يتم تنظيم ال�شركة �إلى وحدات عمل ح�سب
منتجاتها وخدماتها.
يتم تقومي �أداء القطاع على �أ�سا�س الربح �أو اخل�سارة والتي يتم قيا�سها ،يف بع�ض النواحي ،ب�صورة خمتلفة عن الربح �أو اخل�سارة يف القوائم املالية .مل حتدث �أية معامالت فيما
بني القطاعات خالل ال�سنة .ويف حالة حدوث �أية معاملة ،ف�إنها تتم وفق ًا لأ�سعار التحويل بني قطاعات الأعمال ،وتتم بنف�س �شروط التعامل مع الأطراف الأخرى .يعترب دخل
امل�ساهمني قطاع غري ت�شغيلي� .أن الدخل املكت�سب من الودائع لأجل واال�ستثمارات هو الن�شاط الوحيد لتحقيق الإيرادات� .أن بع�ض م�صاريف الت�شغيل املبا�شرة وامل�صاريف غري
املبا�شرة الأخرى 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.
العملة المستخدمة وعملة العرض

يتم االحتفاظ بدفاتر ال�شركة املحا�سبية بالريال ال�سعودي الذي يعترب �أي�ض ًا هو العملة امل�ستخدمة لل�شركة .ترتجم املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالرياالت ال�سعودية
ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة وقت حدوث املعامالت .و ُيعاد حتويـل الأ�صول واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل .تدرج
كافة فروقات التحويل يف قائمة عمليات الت�أمني �أو يف قائمة عمليات امل�ساهمني ،ح�سبما يكون منا�سبا.
الممتلكات والمعدات

ت�سجل املمتلكات واملعدات مبدئيا بالتكلفة وتدرج الحقا بالتكلفة ناق�صا اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض يف القيمة� ،إن وجد .وتت�ضمن التكلفة امل�صاريف املرتبطة مبا�شرة
بتملك البنود .وتدرج التكاليف الالحقة بالقيمة الدفرتية للأ�صول �أو يتم االعرتاف بها ك�أ�صول م�ستقلة ،ح�سبما يكون منا�سبا وذلك فقط عندما يكون من املحتمل تدفق منافع
اقت�صادية مرتبطة بالبند �إلى ال�شركة وعندما ميكن قيا�س تكلفة البند ب�صورة موثوقة .حتمل جميع م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة الأخرى على قائمة عمليات الت�أمني خالل

51

الفرتة املالية التي يتم تكبدها فيها .ويحمل اال�ستهالك على قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض بطريقة الق�سط الثابت وفقا للأعمار الإنتاجية املقدرة التالية:
					
�أجهزة كمبيوتر وبرامج

� 4سنوات

				
الأثاث والرتكيبات والتجهيزات املكتبية

� 5سنوات

						
ال�سيارات

� 4سنوات

تتم مراجعة الأعمار الإنتاجية للأ�صول يف نهاية كل فرتة ويتم تعديلها �إن كان ذلك منا�سبا .وتخف�ض القيمة الدفرتية للأ�صول على الفور �إلى قيمتها القابلة لال�سرتداد �إذا كانت
القيمة الدفرتية للأ�صول تتجاوز القيمة املتوقعة القابلة لال�سرتداد .وحتدد الأرباح واخل�سائر النا�شئة عن اال�ستبعادات مبقارنة الإيرادات املتح�صلة بالقيمة الدفرتية ،وتدرج
يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض �ضمن بند الإيرادات الأخرى.
األصول المالية

ت�صنف ال�شركة �أ�صولها املالية يف هذه الفئات التالية :القرو�ض واحل�سابات املدينة ،واال�ستثمارات املتاحة للبيع ،واال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق .ويحدد الت�صنيف
من قبل الإدارة عند االعرتاف املبدئي ويتوقف على الغر�ض الذي من �أجله مت اقتناء �أو �إنتاج الأ�صل املايل.





القرو�ض واحل�سابات املدينة :تعد القرو�ض واحل�سابات املدينة �أ�صو ًال مالية غري م�شتقة وحتمل دفعات ثابتة وقابلة للتحديد غري مدرجة ب�سوق ن�شطة ،با�ستثناء تلك
التي تنوي ال�شركة بيعها يف فرتة ق�صرية املدى �أو تلك التي خ�ص�صتها كمتاحة للبيع .كما ت�صنف احل�سابات املدينة النا�شئة عن عقود ت�أمني �ضمن هذه الفئة ويتم
مراجعتها فيما يتعلق باالنخفا�ض يف القيمة كجزء من مراجعة انخفا�ض قيمة القرو�ض واحل�سابات املدينة.
اال�ستثمارات املتاحة للبيع� :إن اال�ستثمارات املتاحة للبيع متثل الأ�صول املالية التي ينوى االحتفاظ بها لفرتة زمنية غري حمددة والتي ميكن بيعها لتلبية االحتياجات
لل�سيولة �أو التغريات يف �أ�سعار العمولة �أو �أ�سعار �صرف العمالت �أو �أ�سعار الأ�سهم ويتم ت�صنيفها هكذا عند ن�شوئها.
اال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق� :إن اال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق متثل �أ�صو ًال مالية حتمل دفعات ثابتة �أو قابلة للتحديد وتواريخ
ا�ستحقاق حمددة ويكون لدى ال�شركة النية الإيجابية واملقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق.

االعتراف والقياس

يتم االعرتاف مب�شرتيات ومبيعات اال�ستثمارات املتاحة للبيع بتاريخ التداول وهو التاريخ الذي تلتزم فيه ال�شركة ب�شراء اال�ستثمارات �أو بيعها .ويتم االعرتاف باال�ستثمارات
املتاحة للبيع مبدئيا بالقيمة العادلة زائد ًا تكاليف املعامالت التي ترتبط ارتباطا مبا�شرا باقتنائها وتدرج الحقا بالقيمة العادلة .ويتم االعرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة
لال�ستثمارات املتاحة للبيع يف قائمتي الدخل ال�شامل للم�ساهمني واملركز املايل لعمليات الت�أمني� .إن اال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق والقرو�ض واحل�سابات املدينة،
تدرج بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .وحتت�سب التكلفة املطف�أة بالأخذ يف االعتبار �أي خ�صم �أو ق�سط ت�أمني عند االقتناء .ويتم االعرتاف ب�أية �أرباح �أو
خ�سائر من اال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق يف قائمة الدخل ال�شامل للم�ساهمني �أو قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض ،ح�سبما يكون منا�سبا ،وذلك عند التوقف عن
االعرتاف بهذه اال�ستثمارات �أو انخفا�ض قيمتها.
ويتم التوقف عن االعرتاف بالأ�صول املالية عند انتهاء احلق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من اال�ستثمارات املتاحة للبيع �أو عند حتويل هذه احلقوق �أو عند قيام ال�شركة ب�شكل
فعلي بنقل كافة املخاطر واملنافع املتعلقة بامللكية .وعند بيع اال�ستثمارات املتاحة للبيع �أو انخفا�ض قيمتها ،ف�إن تعديالت القيمة العادلة املرتاكمة املعرتف بها يف قائمة التغريات
حقوق امل�ساهمني ،تدرج يف قائمة عمليات الت�أمني �أو قائمة الدخل ال�شامل للم�ساهمني كـ “�أرباح وخ�سائر من ا�ستثمارات متاحة للبيع” .يتم االعرتاف بالعمولة من اال�ستثمارات
املتاحة للبيع املحت�سبة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض وقائمة دخل امل�ساهمني كجزء من الإيرادات الأخرى.
تحديد القيم العادلة

يتم احت�ساب القيم العادلة لال�ستثمارات املدرجة يف ال�سوق املالية الن�شطة بناء على الأ�سعار احلالية املدرجة يف ال�سوق املالية .ويف حال عدم توفر �سوق ن�شطة للأ�صول املالية،
يتم حتديد القيمة العادلة با�ستخدام طرق التقييم ،حيث يت�ضمن ذلك ا�ستخدام ال�سعر الفوري للمعاملة يف تعامالت ال�سوق املبا�شرة وحتليل التدفقات النقدية املخ�صومة
وطرق التقييم الأخرى ال�شائعة اال�ستخدام من قبل امل�شاركني يف ال�سوق .يتم االعرتاف بالفائدة من الأوراق املالية املتاحة للبيع با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي يف قائمة
عمليات الت�أمني والفائ�ض وقائمة دخل امل�ساهمني .ويتم االعرتاف بتوزيعات الأرباح من �أدوات الأ�سهم املتاحة للبيع يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض وقائمة دخل امل�ساهمني
عند ن�شوء حق ال�شركة يف ا�ستالم الدفعات ،ويدرج كليهما �ضمن بند �إيرادات العمولة.
االنخفاض في قيمة األصول

الأ�صول املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة :جتري ال�شركة ،يف نهاية كل فرتة �إ�صدار القوائم املالية ،تقييما للت�أكد من وجود �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أي �أ�صل مايل �أو
جمموعة من الأ�صول املالية .وال يعترب الأ�صل املايل �أو جمموعة الأ�صول املالية منخف�ضة القيمة وال يتم تكبد اخل�سائر النا�شئة عن االنخفا�ض يف القيمة �إال �إذا كان هنالك دليل
مو�ضوعي على االنخفا�ض يف القيمة نتيجة لوقوع حدث �أو �أكرث بعد االعرتاف املبدئي بالأ�صل وبحيث يكون حلدث (�أو �أحداث) اخل�سارة ت�أثريا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية
املتوقعة للأ�صل املايل �أو جمموعة الأ�صول املالية وميكن تقدير ذلك ب�شكل موثوق� .إذا انخف�ض الحقا مبلغ اخل�سارة النا�شئة عن االنخفا�ض يف القيمة وكان ذلك االنخفا�ض
يرتبط ب�شكل مو�ضوعي بحدث وقع بعد االعرتاف باالنخفا�ض يف القيمة ،ف�إنه يتم عك�س اخل�سارة النا�شئة عن االنخفا�ض يف القيمة املعرتف بها م�سبقا من خالل تعديل ح�ساب
املخ�ص�ص .ويتم االعرتاف بقيمة املبلغ املعكو�س يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض.
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االستثمارات المتاحة للبيع

جتري ال�شركة تقييما يف تاريخ كل قائمة مركز مايل لتحديد فيما �إذا كان هنالك دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أ�صل مايل �أو جمموعة من الأ�صول املالية .ويف حال ت�صنيف
ا�ستثمارات الأ�سهم كـ»ا�ستثمارات متاحة للبيع» ،ف�إن االنخفا�ض اجلوهري �أو املطول يف القيمة العادلة للأوراق املالية عن تكلفته ،يعترب دليال مو�ضوعيا على االنخفا�ض يف القيمة
وينتج عنه االعرتاف به كخ�سارة نا�شئة عن االنخفا�ض يف القيمة� .أن اخل�سارة املرتاكمة التي يتم تقديرها على �أنها متثل الفرق بني تكلفة االقتناء والقيمة العادلة احلالية،
ناق�صا �أية خ�سارة نا�شئة عن االنخفا�ض يف قيمة الأ�صل املايل املعرتف بها م�سبقا يف الأرباح �أو اخل�سائر ،يتم حذفها من حقوق امل�ساهمني ويعرتف بها يف قائمة عمليات الت�أمني
 /عمليات امل�ساهمني .ويف حال �صنفت القيمة العادلة لأداة الدين يف فرتة الحقة كزيادة متاحة للبيع مع �إمكانية ربط هذه الزيادة بحدث وقع بعد االعرتاف باخل�سارة النا�شئة
عن االنخفا�ض يف القيمة ،ف�إنه يتم عك�س اخل�سارة النا�شئة عن االنخفا�ض يف القيمة يف قائمة عمليات الت�أمني  /عمليات امل�ساهمني.
التوقف عن إثبات األصول المالية

يتم التوقف عن �إثبات الأ�صول املالية (�أو جزء من الأ�صول املالية �أو جزء من جمموعة من الأ�صول املالية املماثلة ،حيثما ينطبق) عند انتهاء احلق يف احل�صول على التدفقات
النقدية من الأ�صل �أو عندما حتتفظ ال�شركة بحقها يف احل�صول على التدفقات النقدية من الأ�صل وحتملت االلتزام بدفع التدفقات النقدية امل�ستلمة بالكامل �إلى طرف �آخر
دون ت�أخري جوهري مبوجب اتفاقيات تنازل للطرف الآخر� ،أو قامت ب�شكل جوهري �إما بنقل كافة املخاطر واملنافع للأ�صل �أو مل تقم بتحويل وال االحتفاظ بكافة املخاطر واملنافع
للأ�صل ولكن قامت بنقل ال�سيطرة على الأ�صل .عندما تقوم ال�شركة بنقل حقوقها يف احل�صول على التدفقات النقدية من الأ�صول �أو قد دخلت يف اتفاقيات تنازل للطرف الآخر
ومل تنقل �أو حتتفظ بكافة خماطر ومنافع الأ�صول ب�شكل جوهري ومل تنقل ال�سيطرة على الأ�صول ،عندها يتم االعرتاف بالأ�صول ب�شرط ا�ستمرارية ال�شركة بالتعامل بهذه
الأ�صول.
�إن ا�ستمرارية التعامل متتد ب�شكل ال�ضمانة على الأ�صول املنقولة وتقا�س بالقيمة الدفرتية الأ�صلية للأ�صول �أو باحلد الأق�صى للمبالغ التي قد تطالب ال�شركة ب�سدادها� ،أيهما
�أقل .ويف هذه احلالة ،تعرتف كذلك ال�شركة باملطلوبات املرتبطة .وتقا�س الأ�صول املنقولة واملطلوبات املرتبطة على �أ�سا�س يعك�س احلقوق وااللتزامات التي احتفظت بها ال�شركة.
األقساط المكتسبة وإيرادات العموالت

حتمل الأق�ساط على الدخل على �أ�سا�س ن�سبي على مدى فرتات وثائق الت�أمني ذات العالقة .متثل الأق�ساط غري املكت�سبة اجلزء من الأق�ساط املكتتبة الذي يتعلق بفرتة التغطية
ال�سارية املفعول .يتم الإف�صاح عن �أق�ساط الت�أمني و�إيرادات العمولة التي تتعلق باملخاطر ال�سارية ملا بعد نهاية ال�سنة املالية كـ «�أق�ساط غري مكت�سبة» ،ويتم ت�أجيلها بنا ًء على
الطرق التالية:



بالن�سبة لن�شاط ال�شحن البحري ،يتم العمل وفقا للأق�ساط املكتتبة خالل الثالثة �أ�شهر الأخرية من ال�سنة املالية،
وبالن�سبة للأن�شطة الأخرى ،يتم العمل بعدد الأيام الفعلية.

أقساط التأمين المدينة

يتم االعرتاف ب�أق�ساط الت�أمني املدينة عند ا�ستحقاقها ويتم قيا�سها عند االعرتاف املبدئي بها ،بالقيمة العادلة للمبالغ املقبو�ضة �أو امل�ستحقة القب�ض .تتم مراجعة القيمة
الدفرتية لأق�ساط الت�أمني املدينة فيما يتعلق باالنخفا�ض يف قيمتها عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى عدم �إمكانية ا�سرتداد قيمتها الدفرتية ،ويتم قيد اخل�سارة
النا�شئة عن االنخفا�ض يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض .يتم التوقف عن االعرتاف ب�أق�ساط الت�أمني املدينة عند الوفاء مبعايري عدم االعرتاف بالأ�صول املالية.
إعادة التأمين

�إن العقود التي تربمها ال�شركة مع معيدي الت�أمني والتي تعو�ض ال�شركة مبوجبها عن اخل�سائر من عقد �أو �أكرث ممن ت�صدرها ال�شركة والتي ت�ستويف متطلبات الت�صنيف املتعلقة
بعقود الت�أمني ،ت�صنف كعقود �إعادة ت�أمني� .أما العقود التي ال ت�ستويف متطلبات الت�صنيف ،فت�صنف ك�أ�صول مالية� .أن عقود الت�أمني التي تربمها ال�شركة والتي يعترب �صاحب
العقد مبوجبها م�ؤمنا �آخرا («�إعادة الت�أمني الوارد») ،تدرج مع عقود الت�أمني.
يتم االعرتاف باملنافع التي ت�ستحقها ال�شركة مبوجب عقود �إعادة الت�أمني التي حتتفظ بها كـ “�أ�صول �إعادة ت�أمني” .وتت�ألف هذه الأ�صول من �أر�صدة ق�صرية الأجل م�ستحقة من
معيدي الت�أمني وكذلك ح�سابات مدينة �أطول �أجال� ،إن وجدت ،وذلك بنا ًء على املطالبات واملنافع املتوقعة التي تن�ش�أ مبوجب عقود �إعادة الت�أمني ذات العالقة .وتقا�س املبالغ
امل�ستحقة من �أو �إلى معيدي الت�أمني على �أ�سا�س ثابت مع املبالغ املرتبطة بعقود �إعادة الت�أمني ووفقا ل�شروط كل عقد من عقود �إعادة الت�أمني .تتمثل مطلوبات �إعادة الت�أمني ب�شكل
رئي�سي يف �أق�ساط الت�أمني امل�ستحقة الدفع لقاء عقود �إعادة الت�أمني ويتم االعرتاف بها كم�صروف عند ا�ستحقاقها.
جتري ال�شركة ،يف كل تاريخ تقرير ،تقييما فيما �إذا كان هنالك �أية م�ؤ�شرات تدل على انخفا�ض قيمة �أي من �أ�صول �إعادة الت�أمني .ويف حال وجود م�ؤ�شر على االنخفا�ض يف
القيمة ،تقدر ال�شركة املبلغ القابل لال�سرتداد .ويف حال جتاوز القيمة الدفرتية لأ�صول �إعادة الت�أمني قيمتها القابلة لال�سرتداد ،تعترب الأ�صول منخف�ضة القيمة وتخف�ض �إلى
قيمتها القابلة لال�سرتداد.
تكاليف االكتتاب المؤجلة

�إن العموالت املدفوعة لو�سطاء والتكاليف املبا�شرة الإ�ضافية الأخرى املتكبدة على اكتتاب عقود الت�أمني وجتديدها ،يتم االعرتاف بها كـ «تكاليف اكتتاب م�ؤجلة» .وتطف�أ تكاليف
االكتتاب امل�ؤجلة الحق ًا على مدى فرتة عقود الت�أمني.
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المطالبات

�إن املطالبات ،التي تت�ضمن املبالغ امل�ستحقة الدفع حلاملي وثائق الت�أمني واجلهات الأخرى وم�صاريف تعديل اخل�سارة املتعلقة بها ،حتمل على قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض
عند تكبدها .تت�ألف املطالبات من املبالغ التقديرية امل�ستحقة الدفع فيما يتعلق باملطالبات امل�صرح عنها �إلى ال�شركة وغري امل�صرح عنها بتاريخ قائمة املركز املايل.
وتقوم ال�شركة عموم ًا بتقدير مطالباتها على �أ�سا�س اخلربة ال�سابقة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يتم االحتفاظ مبخ�ص�ص بناء على تقديرات الإدارة لتكلفة ت�سوية املطالبات املتكبدة
وغري امل�صرح عنها بتاريخ قائمة املركز املايل .ويدرج �أي فرق بني املخ�ص�صات بتاريخ قائمة املركز املايل والت�سويات الالحقة يف قائمة عمليات الت�أمني لتلك ال�سنة.
اختبار كفاية المطلوبات

يتم �إجراء اختبارات بتاريخ كل قائمة مركز مايل للت�أكد من مدى كفاية مطلوبات عقود الت�أمني ،بعد خ�صم تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة ذات العالقة .وعند �إجراء 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�شر ًة
على قائمة عمليات الت�أمني وذلك ب�شطب تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة ذات العالقة �أو ًال ويتم الحق ًا تكوين خم�ص�ص للخ�سائر الناجمة عن اختبارات كفاية املطلوبات (خم�ص�ص
املخاطر �سارية املفعول).
ويف احلاالت التي يتطلب فيها اختبار كفاية املطلوبات ا�ستخدام اف�ضل االفرتا�ضات التقديرية اجلديدة ،يتم ا�ستخدام هذه االفرتا�ضات (بدون �أي هام�ش لقاء �أي تغري �سلبي)
لقيا�س هذه املطلوبات الحق ًا.
الودائع القصيرة األجل

متثل الودائع الق�صرية الأجل الودائع لدى البنوك وتبلغ فرتات ا�ستحقاقها �أقل من �سنة واحدة و�أكرث من ثالثة �أ�شهر من تاريخ االقتناء.
النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما يف حكمه من النقد يف ال�صندوق والنقد لدى البنوك والودائع الق�صرية لأجل التي تكون تواريخ ا�ستحقاقها الأ�صلية �أقل من ثالثة �أ�شهر عند اقتناءها.
عمولة إعادة التأمين غير المكتسبة

ت�ؤجل �إيرادات العمولة من عقود �إعادة الت�أمني ال�صادر وتطف�أ على مدى فرتات عقود الت�أمني املتعلقة بها ،كما هو احلال بالن�سبة لأق�ساط الت�أمني املكت�سبة .وي�سجل الإطفاء يف
قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض.
المخصصات

يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على ال�شركة التزام (نظامي �أو �ضمني) نتيجة حدث �سابق بحيث تكون تكاليف ت�سوية االلتزام حمتملة وقابلة للقيا�س ب�شكل موثوق.
المبالغ المستحقة الدفع وااللتزامات األخرى

يتم االعرتاف بااللتزامات ب�شان املبالغ التي يتعني دفعها لقاء الب�ضائع �أو اخلدمات التي يتم احل�صول عليها� ،سواء ت�سلمت ال�شركة فواتري بها �أم ال.
الذمم الدائنة

يتم االعرتاف بالذمم الدائنة مبدئيا بالقيمة العادلة وتقا�س بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .ويتم االعرتاف بااللتزامات ب�ش�أن املبالغ التي يتعني دفعها
واخلدمات املقدمة� ،سواء ت�سلمت ال�شركة فواتري بها �أم ال.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يجنب خم�ص�ص ملكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني وفق ًا لنظام العمل والعمال ال�سعودي ويحمل على قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض .يحت�سب املخ�ص�ص بالقيمة احلالية للمنافع
املقررة التي حتق للموظف فيما لو انتهت خدمته بتاريخ �إ�صدار القوائم املالية .وحتت�سب املبالغ املدفوعة لقاء مكاف�أة نهاية اخلدمة على �أ�سا�س رواتب وخم�ص�صات املوظفني
النهائية و�سنوات خدمتهم املتجمعة وذلك ح�سبما ين�ص عليه نظام العمل والعمال ال�سعودي.
الزكاة والضرائب

طبقا لأحكام نظام م�صلحة الزكاة والدخل ،تخ�ضع ال�شركة للزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني ال�سعوديني و�ضريبة الدخل امل�ستحقة على امل�ساهمني الأجانب ،ويحمل خم�ص�ص
الزكاة و�ضريبة الدخل على قائمة الدخل ال�شامل للم�ساهمني� .أما املبالغ الإ�ضافية امل�ستحقة الدفع� ،إن وجدت ،والتي قد ت�صبح م�ستحقة عند ا�ستكمال الربوط النهائية ،فتتم
املحا�سبة عنها عند حتديدها.
وت�ستقطع ال�شركة �ضرائب على بع�ض املعامالت التي جترى مع جهات غري مقيمة باململكة العربية ال�سعودية ،مبا يف ذلك مبالغ توزيعات الأرباح للم�ساهمني الأجانب ،وذلك وفقا
لأحكام نظام �ضريبة الدخل ال�سعودي� .إن �ضرائب اال�ستقطاع املدفوعة بالنيابة عن اجلهات غري املقيمة والتي ال تكون قابلة لال�سرتداد من تلك اجلهات ،تدرج �ضمن امل�صاريف.
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التوقف عن إثبات المطلوبات المالية

يتم التوقف عن �إثبات املطلوبات املالية والت�أمني وذمم �إعادة الت�أمني الدائنة والذمم الدائنة الأخرى عندما يتم �إعفاء �أو �إلغاء االلتزام �أو عند انتهاء مدته .عندما يتم ا�ستبدال
املطلوبات املالية القائمة ب�أخرى من نف�س املقر�ض ب�شروط تختلف اختالفا كبريا �أو عندما يتم تعديل �شروط املطلوبات املالية القائمة ،ف�إن مثل هذا اال�ستبدال �أو التعديل يتم
اعتباره كمطلوب �أ�صلي مت التوقف عن االعرتاف به �أو مطلوب جديد مت االعرتاف به .ويتم االعرتاف بالفرق يف القيمة الدفرتية ذات العالقة يف قائمة عمليات الت�أمني.
المقاصة

تتم مقا�صة الأ�صول واملطلوبات املالية وي�صرح عنها ب�صايف مبالغها يف قائمة املركز املايل فقط عند وجود حق قانوين قابل للتطبيق يف مقا�صة املبالغ املعرتف بها وتكون هنالك
نية لت�سديد املبالغ بال�صايف �أو حتقيق الأ�صول وت�سديد املطلوبات يف �آن واحد .وال تتم مقا�صة الإيرادات وامل�صاريف يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض وقائمة عمليات امل�ساهمني
ما مل يتطلب ذلك �أو يجيزه معيار �أو تف�سري حما�سبي.
االعتراف باإليرادات

االعرتاف ب�أق�ساط الت�أمني و�إيرادات العمولة :يتم االعرتاف ب�إجمايل �أق�ساط الت�أمني والعموالت مع بداية خماطر الت�أمني .ويتم الإف�صاح عن اجلزء الذي يتم حتقيقه م�ستقب ًال
من �أق�ساط الت�أمني والعمولة كـ»�أق�ساط ت�أمني وعموالت غري مكت�سبة» ،على التوايل ،وي�ؤجل االعرتاف بها على �أ�سا�س ثابت وفقا لفرتة تغطية وثيقة الت�أمني ذات ال�صلة.
�إن �أق�ساط الت�أمني املحققة من �إعادة الت�أمني املفرت�ض� ،إن وجد ،يتم االعرتاف بها ك�إيرادات كما هي احلال �إذا ما اعتربت �أق�ساط �إعادة الت�أمني كمجموع �أق�ساط الت�أمني.
�إيرادات العمولة بها من الودائع الق�صرية الأجل على �أ�سا�س تنا�سبي با�ستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي� .إيرادات توزيعات الأرباح :يتم االعرتاف ب�إيرادات توزيعات الأرباح
عند ن�شوء احلق يف ا�ستالم توزيعات الأرباح.
عقود اإليجار

ت�صنف عقود الإيجار كعقود �إيجار ر�أ�سمايل اذا ترتب على �شروط عقد الإيجار حتويل جوهري جلميع خماطر ومنافع امللكية �إلى امل�ست�أجر .وت�صنف كافة عقود الإيجار الأخرى
كعقود �إيجار ت�شغيلي .حتمل الإيجارات امل�ستحقة الدفع مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلي على الدخل با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت وذلك على مدى فرتة عقد الإيجار الت�شغيلي.
محاسبة تاريخ التداول

�إن جميع امل�شرتيات واملبيعات التي جترى وفقا للطريقة االعتيادية يتم �إثباتها  /التوقف عن �إثباتها يف تاريخ التداول (�أي التاريخ الذي تلتزم فيه ال�شركة ب�شراء �أو بيع الأ�صول).
علما ب�أن امل�شرتيات �أو املبيعات التي جترى وفقا للطريقة االعتيادية هي معامالت تتطلب ت�سوية الأ�صول خالل �إطار زمني حتدده عموما التعليمات التنظيمية �أو الأعراف ال�سائدة
بال�سوق.
التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

جتري ال�شركة تقديرات وافرتا�ضات توثر على مبالغ الأ�صول واملطلوبات امل�صرح بها خالل ال�سنة املالية التالية .علما ب�أن التقديرات املحا�سبية الناجتة نادر ًا ما تعادل النتائج
الفعلية ذات ال�صلة على وجه التحديد .فيما يلي التقديرات واالفرتا�ضات التي تت�ضمن خماطر هامة ميكن �أن ت�ؤدي �إلى �إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفرتية للأ�صول
واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة.
االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين

يعترب تقدير االلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود الت�أمني من �أهم التقديرات املحا�سبية التي تقوم بها ال�شركة .هناك العديد من م�صادر عدم
الت�أكد التي يجب �أخذها بعني االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعني على ال�شركة دفعها نهائيا مبوجب هذه املطالبات .يعترب خم�ص�ص املطالبات املتكبدة غري املف�صح
عنها تقدير ًا للمطالبات التي يتوقع الإف�صاح عنها بعد تاريخ قائمة املركز املايل ب�ش�أن احلدث امل�ؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة املركز املايل� .أن الطريقة الفنية الرئي�سية
املتبعة من قبل الإدارة يف تقدير تكلفة املطالبات املف�صح عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غري املف�صح عنها ،تتمثل يف ا�ستخدام طرق �سداد املطالبات ال�سابقة للتنب�ؤ بطرق
�سداد املطالبات امل�ستقبلية.
تقدر املطالبات التي تتطلب قرار ًا من املحكمة �أو عن طريق التحكيم على �أ�سا�س كل حالة على حده .ويقوم عادة خرباء تقدير اخل�سائر امل�ستقلني بتقدير املطالبات املتعلقة
باملمتلكات .تقوم الإدارة مبراجعة املخ�ص�صـات املتعلقة باملطالبات املتكبدة ،واملطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها على �أ�سا�س ربع �سنوي .قد تتعر�ض ال�شركة خلالفات مع ،واحيانا
�إخفاقات من قبل ،معيدي الت�أمني .تقوم ال�شركة يف كل ربع �سنة مبراقبة تطور النزاعات وقوة املركز املايل ملعيدي الت�أمني.
خسائر االنخفاض في الذمم المدينة

تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها ،وكذلك الذمم املدينة املدرجة �ضمن جمموعة من الأ�صول املالية التي لها خ�صائ�ص خماطر ائتمان مماثلة
وذلك للت�أكد من عدم وجود انخفا�ض يف قيمتها� .أن الذمم املدينة التي يتم مراجعتها ب�صورة فردية للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها والتي يتم ب�ش�أنها �إثبات �أو اال�ستمرار
يف �إثبات خ�سارة االنخفا�ض ال يتم �إدراجها عند مراجعتها ب�صورة جماعية للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها .تتطلب مراجعة االنخفا�ض يف القيمة هذه �إجراء الأحكام
والتقديرات .ولإجراء ذلك ،تقوم ال�شركة بتقومي خ�صائ�ص خماطر االئتمان التي ت�أخذ بعني االعتبار حاالت الإخفاق ال�سابقة والتي تعترب م�ؤ�شر ًا على املقدرة على �سداد كافة
املبالغ امل�ستحقة طبق ًا لل�شروط التعاقدية.
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تكاليف االكتتاب المؤجلة

تقيد بع�ض تكاليف االكتتاب املتعلقة ببيع وثائق ت�أمني جديدة كتكاليف اكتتاب م�ؤجلة ،وتطف�أ يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض على مدى فرتة التغطية الت�أمينية ذات العالقة.
ويف حالة عدم حتقق االفرتا�ضات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق التامني هذه ،فانه ميكن الإ�سراع يف �إطفاء هذه التكاليف ،وميكن �أن يتطلب ذلك �إجراء �شطب �إ�ضايف يف
قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض.
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بيان دخل علميات التأمين

- 25جدول رقم ( )1-6قائمة عمليات الت�أمني
2011م

2012م

2013م

�آالف الرياالت
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

278.560

234.093

347.191

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()124.750

()75.469

()153.798

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

153.811

158.624

193.392

التغريات يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة

10.621

19.238

()28.081

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

164.432

177.862

165.311

عموالت �إعادة الت�أمني

15.195

10.453

21.223

�إيرادات اكتتاب �أخرى

310

164

96

جمموع الإيرادات

179.937

188.479

186.630

تكاليف وم�صاريف االكتتاب
116.107

121.740

117.449

�إجمايل املطالبات املدفوعة

()24.906

()31.785

()22.240

�صايف املطالبات املدفوعة

91.201

89.955

95.210

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية

10.074

11.391

15.194

�صايف املطالبات املتكبدة

101.275

101.346

110.403

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

27.041

23.156

20.593

م�صاريف فائ�ض اخل�سارة

5.994

5.642

6.724

م�صاريف اكتتاب �أخرى

3.767

5.103

3.947

جمموع تكاليف وم�صاريف االكتتاب

138.078

135.247

141.669

�صايف �إيرادات االكتتاب

41.859

53.231

44.962

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة

م�صاريف ت�شغيلية �أخرى ،بال�صايف
رواتب ت�شغيلية و�إدارية

()21.176

()25.110

()30.834

م�صاريف عمومية و�إدارية

()15.082

()13.761

()14.267

�إيرادات عمولة ودائع بنكية
جمموع امل�صاريف الت�شغيلية الأخرى ،بال�صايف
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413
()35.846

839
()38.033

401
()44.700

�آالف الرياالت

2011م

2013م

2012م

6.013

15.199

262

()5.412

()13.679

()236

�صايف ناجت عمليات الت�أمني بعد تخ�صي�ص الفائ�ض

601

1.520
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م�ؤ�شر االحتفاظ

%55.2

%67.8

%55.7

�صايف الأق�ساط املكت�سبة من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%59.0

%76.0

%47.6

�صايف معدل اخل�سارة (�صايف املطالبات املتكبدة�/صايف الأق�ساط املكت�سبة)

%61.6

%57.0

%66.8

م�صاريف العمولة من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%9.7

%9.9

%5.9

دخل العمولة من الأق�ساط امل�سندة

%12.2

%13.9

%13.8

�صايف نتيجة االكتتاب من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%15.0

%22.7

%13.0

امل�صاريف العمومية والإدارية من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%5.4

%5.9

%4.1

فائ�ض عمليات الت�أمني من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%2.2

%6.5

%0.1

�صايف الفائ�ض من عمليات الت�أمني
فائ�ض عمليات الت�أمني املحول �إلى عمليات امل�ساهمني

امل�صدر :القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�شركة

ارتفع فائ�ض عمليات الت�أمني من  6مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  15مليون ريال �سعودي يف عام 2012م .ويعود هذا االرتفاع �إلى ارتفاع �صايف الأق�ساط املكت�سبة بقيمة
 13.4مليون ريال �سعودي ،وذلك نتيجة ارتفاع �صايف الأق�ساط املكتتبة بقيمة  4.8مليون ريال �سعودي بالإ�ضافة �إلى ارتفاع التغريات يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة بقيمة 8.6
مليون ريال �سعودي ،مع بقاء �صايف املطالبات املتكبدة دون تغيري .كما انخف�ض فائ�ض عمليات الت�أمني �إلى � 262ألف ريال �سعودي خالل عام 2013م ويعزى ذلك �إلى انخفا�ض
�صايف الأق�ساط املكت�سبة بقيمة  12مليون ريال �سعودي مع ارتفاع �صايف املطالبات املتكبدة بقيمة  9مليون ريال.
يف عام 2011م بلغ �إجمايل الأق�ساط املكتتبة  279مليون ريال �سعودي بينما يف عام 2012م انخف�ضت �إلى  234مليون ريال �سعودي ويعزى ذلك �إلى االنخفا�ض يف �أق�ساط الت�أمني
الطبي بقيمة  34مليون ريال �سعودي ب�سبب انخفا�ض مبيعات وثائق الت�أمني الطبي للأفراد يف عام 2012م باملقارنة بعام 2011م وفقا ال�سرتاتيجية ال�شركة يف تلك الفرتة .كما
�أن �إجمايل الأق�ساط املكتتبة عادت �إلى االرتفاع يف عام 2013م لت�صل �إلى  347مليون ريال �سعودي ويعزى ذلك �إلى:




زيادة الأق�ساط املكتتبة يف قطاع املمتلكات بقيمة  67مليون ريال �سعودي نتيجة توقيع عقود رئي�سية جديدة يف عام 2013م وهي كالتايل:
ا�سم العميل

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

�شركة الكهرباء ال�سعودية

 30.1مليون ريال

�شيفرون ال�سعودية

 55.4مليون ريال

الزيادة يف الأق�ساط اخلا�صة بقطاع املركبات بقيمة  47مليون ريال �سعودي تعزى ب�شكل �أ�سا�سي �إلى �إ�صدار وثائق ت�أمني جديدة بقيمة  31مليون ريال �سعودي.
وفيما يلي جزء منها:
اجلزيرة للمعدات

 14مليون ريال

�شركة ال�شرقية للتجارة

 5مليون ريال

�شركة الب�سامي العاملية

 4مليون ريال

يعزى االرتفاع يف التغريات يف �أق�ساط الت�أمني الغري املكت�سبة يف عام 2012م حيث ارتفعت من  10.6مليون ريال �سعودي يف عام 2011م لت�صل �إلى  19مليون ريال �سعودي يف
عام 2012م ب�سبب االنخفا�ض يف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة خالل عام 2012م مما �أدى �إلى انخفا�ض الأق�ساط الغري مكت�سبة بقيمة  8.6مليون ريال �سعودي ،بينما انخف�ضت
يف عام 2013م لتبلغ �سالب  28مليون ريال �سعودي نتيجة الرتفاع �أق�ساط الت�أمني املكتتبة بقيمة  113مليون ريال �سعودي مما �أدى �إلى زيادة الأق�ساط الغري املكت�سبة بقيمة 47
مليون ريال �سعودي.
يعزى االنخفا�ض يف تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني من  27مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  25مليون ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى االنخفا�ض يف �إجمايل الأق�ساط
املكتتبة يف عام 2012م مقارنة بعام 2011م .بينما انخف�ضت �أي�ضا يف عام 2013م بالرغم من ارتفاع �إجمايل الأق�ساط املكتتبة بقيمة  113مليون ريال �سعودي فيعزى ذلك �إلى
�إ�صدار م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لالئحة خا�صة بالو�سطاء حتدد قيمة العمولة امل�ستحقة على كل قطاع مع العلم �أن العمولة املحددة يف الالئحة التنفيذية �أقل من العمولة
التي كانت تدفع قبل �إ�صدار هذه الالئحة.
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ارتفع �صايف نتائج االكتتاب من  42مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  53مليون ريال �سعودي يف عام 2012م ،هذه الزيادة ب�شكل رئي�سي نتجت عن الزيادة يف الأق�ساط
املكت�سبة بقيمة  14مليون ريال �سعودي يف عام 2012م .كما انخف�ض �صايف نتائج االكتتاب بقيمة  8مليون ريال �سعودي يف عام 2013م من  53مليون ريال �سعودي يف عام 2012م
�إلى  44.9مليون ريال �سعودي يف عام 2013م .يرجع انخفا�ض �صايف نتائج االكتتاب يف عام 2013م ب�شكل رئي�سي �إلى االنخفا�ض يف �صايف الأق�ساط املكت�سبة بقيمة 12.5
مليون ريال �سعودي ،وزيادة يف �صايف املطالبات املتكبدة بقيمة  9مليون ريال �سعودي ويقابلها زيادة يف �صايف دخل العموالت بقيمة  11مليون ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة.
طر�أ حت�سن ملحوظ يف �صايف فائ�ض عمليات الت�أمني كن�سبة من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة وذلك من  %2يف عام 2011م �إلى  %6يف عام 2012م ثم تراجع �إلى  % 0.1من �إجمايل
الأق�ساط املكتتبة يف عام 2013م .يعزى انخفا�ض �صايف فائ�ض عمليات الت�أمني يف عام 2013م �إلى زيادة معدل ن�سبة اخل�سارة من  %62يف عام 2012م �إلى  %67يف عام 2013م،
نتيجة انخفا�ض �صايف الأق�ساط املكت�سبة يف عام  2012بقيمة  12.6مليون ريال �سعودي وارتفاع �صايف املطالبات املتكبدة بقيمة  9مليون ريال �سعودي ،بالإ�ضافة �إلى الزيادة
يف امل�صاريف العمومية والإدارية وكذلك الزيادة يف م�صاريف رواتب و�أجور ت�شغيلية ب�سبب ا�ستقطاب موظفني �إ�ضافيني وذلك ملقابلة التو�سع يف الأعمال وقد �شكلت تكاليف
املوظفني  %68من �إجمايل امل�صاريف العمومية والإدارية يف عام 2013م.
بيان دخل عمليات المساهمين

- 26جدول رقم ( )2-6دخل عمليات امل�ساهمني
�آالف الرياالت

2011م

2012م

2013م

الإيرادات
الفائ�ض املحول من فائ�ض عمليات الت�أمني

5.412

13.679

236

�إيرادات عموالت من ودائع بنكية واال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق

790

867

794

7.212

25.655

21.758

26.685

الأرباح املحققة من اال�ستثمارات املتاحة للبيع
�إجمايل الإيرادات

6.202

امل�صاريف
امل�صاريف العمومية والإدارية

()1.623

()2.998

()2.039

�صايف دخل امل�ساهمني لل�سنة

4.579

18.760

24.646

م�صاريف �شاملة �أخرى
1.654

4.642

9.993

تغريات القيمة العادلة غري املحققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع
خم�ص�ص زكاة و�ضريبة دخل

()1.875

()2.750

()3.000

�إجمايل الربح ال�شامل لل�سنة

4.358

20.652

31.639

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية للم�ساهمني
امل�صاريف العمومية والإدارية لل�سنة كن�سبة من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%0.58

%1.28

%0.59

�إجمايل الربح ال�شامل لل�سنة كن�سبة من الأق�ساط املكتتبة

%1.56

%8.82

%9.11

امل�صدر :القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�شركة

وفقا لالئحة التنفيذية ال�صادرة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ( �ساما) (املادة  70الفقرة «هـ») يحول �إلى امل�ساهمني ما ن�سبته  %90من �إجمايل فائ�ض عمليات الت�أمني
والتي ارتفعت من  5مليون ريال يف عام 2011م �إلى  14مليون ريال يف عام 2012م قبل �أن تنخف�ض �إلى � 236ألف ريال �سعودي يف عام 2013م.
ارتفعت امل�صاريف العمومية والإدارية لعمليات امل�ساهمني من  1.6مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  3مليون ريال �سعودي يف عام 2012م وذلك ب�سبب ارتفاع �أتعاب جمل�س
الإدارة بقيمة  1.4مليون ريال �سعودي يف عام 2012م .كما انخف�ضت امل�صاريف العمومية والإدارية لعام 2013م حيث بلغت  2مليون ريال �سعودي وذلك النخفا�ض �أتعاب جمل�س
الإدارة بقيمة � 900ألف ريال �سعودي يف عام 2013م.
حت�سن الربح ال�شامل لل�شركة من  4مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  21مليون ريال �سعودي يف عام 2012م نتيجة الزيادة يف الفائ�ض املحول من عمليات الت�أمني وكذلك
ارتفاع الأرباح املحققة من اال�ستثمارات بقيمة  7مليون ريال �سعودي .كما زاد الربح ال�شامل �إلى  32مليون ريال �سعودي يف عام 2013م ويعزى ذلك �إلى ارتفاع الأرباح املحققة
من بيع اال�ستثمارات املتاحة للبيع من  7.2مليون ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى  25.6مليون ريال �سعودي يف عام 2013م وذلك على �إثر ت�سييل حمافظ ا�ستثمارية.
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بيان دخل العمليات حسب قطاعات التأمين

- 27جدول رقم ( )3-6بيان دخل العمليات ح�سب قطاع الت�أمني كما يف  31دي�سمرب 2013م
الطبي

املركبات

املمتلكات

�أخرى

الإجمايل

� آالف الرياالت
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

44.509

106.831

122.197

73.654

347.191

�صايف الأق�ساط املكتتبة

44.509

105.821

4.399

38.664

193.392

�صايف الأق�ساط املكت�سبة

42.631

82.669

3.828

36.183

165.311

عموالت �إعادة الت�أمني

7.585

202

8.622

4.814

21.223

�إيرادات اكتتاب �أخرى

-

43

10

44

96

50.216

82.914

12.460

41.041

186.630

()28.315

()59.975

()7.307

()21.853

()117.449

ح�صة معيد الت�أمني من املطالبات املدفوعة

6.357

1.452

2.581

11.849

22.240

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية

3.397

()17.052

()2.621

1.083

()15.194

�صايف املطالبات املتكبدة

()18.560

()75.575

()7.347

()8.921

()110.403

م�صاريف اكتتاب �أخرى

()7.263

()11.584

()3.925

()8.493

()31.265

24.393

()4.244

1.187

23.626

44.962

�إجمايل الإيرادات
�إجمايل املطالبات املدفوعة

�صايف نتائج االكتتاب
امل�ؤ�شرات  /الن�سب الرئي�سية
�صايف الأق�ساط املكت�سبة من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%96

%77

%3

%49

%48

�صايف معدل اخل�سارة

%44

%91

%192

%25

%67

دخل العمولة من الأق�ساط امل�سندة

%0

%20

%7

%14

%14

�صايف نتيجة االكتتاب من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%55

()% 4

%1

%32

%13

امل�صدر :القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�شركة

يعزى ارتفاع معدل االحتفاظ يف الت�أمني الطبي وت�أمني املركبات العتماد ال�شركة على طريقة فائ�ض اخل�سارة لإعادة ت�أمني هذين القطاعني .وح�سب هذه الطريقة ،ال يتم �إ�سناد
�أي �أق�ساط ملعيد الت�أمني بل يقوم معيد الت�أمني بدفع مبالغ املطالبات التي تفوق حد مت االتفاق عليه م�سبقا يف مقابل دفع ال�شركة م�صروف ملعيد الت�أمني تعرف ب�أق�ساط فائ�ض
اخل�سارة .معدل االحتفاظ يف قطاع املمتلكات منخف�ض وذلك لأن املطالبات يف هذا القطاع قليلة العدد لكن عالية القيمة فتعمد ال�شركة لإ�سناد ن�سبة كبرية من �أق�ساط هذا
القطاع ملعيدي الت�أمني .تتم �إعادة الت�أمني يف هذا القطاع ح�سب الطريقة الن�سبية حيث يتم �إ�سناد ن�سبة من الأق�ساط املكتتبة �إلى معيدي الت�أمني الذين يتحملون نف�س الن�سبة
من املطالبات ذات ال�صلة.
�إن عموالت �إعادة الت�أمني للقطاع الطبي كما يف  31دي�سمرب 2013م متثل عمولة الأرباح التي ا�ستلمتها ال�شركة عن ال�سنوات ال�سابقة .وقد بلغ �صايف نتائج االكتتاب  %13من
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة كما يف  31دي�سمرب 2013م ويعزى ذلك �إلى ارتفاع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة وارتفاع �صايف معدل اخل�سارة.
يعد �صايف معدل اخل�سارة من �أهم م�ؤ�شرات الربحية يف قطاع الت�أمني ،وميثل ن�سبة �صايف املطالبات املتكبدة من �صايف الأق�ساط املكت�سبة .بلغ �صايف معدل اخل�سارة لقطاع
املركبات  %91يف عام 2013م وذلك لكرثة املطالبات يف هذا القطاع بينما بلغ هذا املعدل  %25يف قطاعات الت�أمني العام الأخرى (با�ستثناء قطاع املمتلكات) مما يدل على
ارتفاع الربحية يف هذه القطاعات.
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بيان دخل العمليات حسب قطاع التأمين كما في  31ديسمبر 2012م

- 28جدول رقم ( )4-6بيان دخل العمليات ح�سب قطاع الت�أمني كما يف  31دي�سمرب 2012م
الطبي

املركبات

املمتلكات

�أخرى

الإجمايل

البند ب�آالف الرياالت
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

64.705

59.574

54.485

55.328

234.093

�صايف الأق�ساط املكتتبة

64.239

58.634

2.793

32.958

158.624

�صايف الأق�ساط املكت�سبة

78.513

60.828

2.576

35.945

177.862

188

6.312

3.953

10.453

�إيرادات اكتتاب �أخرى

1

113

9

41

164

�إجمايل الإيرادات

78.514

61.129

8.897

39.939

188.479

()34.386

()58.088

()7.790

()21.477

()121.740

14.995

2.154

6.336

8.301

31.785

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية

()7.326

()2.550

()40

()1.475

()11.391

�صايف املطالبات املتكبدة

()26.717

()58.484

()1.494

()14.651

()101.346

م�صاريف اكتتاب �أخرى

()11.760

()8.002

()3.894

()10.245

()33.901

40.036

()5.358

3.509

15.043

53.231

-

عموالت �إعادة الت�أمني

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

�صايف نتائج االكتتاب
امل�ؤ�شرات  /الن�سب الرئي�سية
�صايف الأق�ساط املكت�سبة من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%121

%102

%5

%65

%76

�صايف معدل اخل�سارة

%34

%96

%58

%41

%57

دخل العمولة من الأق�ساط امل�سندة

%0

%20

%12

%18

%14

�صايف نتيجة االكتتاب من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%62

()%9

%6

%27

%23

امل�صدر :القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�شركة

بلغ �صايف نتائج االكتتاب  %23من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة كما يف  31دي�سمرب 2012م ويعزى ذلك �إلى انخفا�ض �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة وارتفاع �صايف الأق�ساط
املكت�سبة.
بيان دخل العمليات حسب قطاع التأمين كما في  31ديسمبر 2011م

- 29جدول رقم ( )5-6بيان دخل العمليات ح�سب قطاع الت�أمني كما يف  31دي�سمرب 2011م
طبي

�سيارات

ممتلكات

�أخرى

املجموع

البند ب�آالف الرياالت
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

98.541

63.415

28.452

88.152

278.560

�صايف الأق�ساط املكتتبة

53.611

62.293

3.031

34.876

153.811

�صايف الأق�ساط املكت�سبة

28.965

98.937

2.839

33.691

164.432

عمولة �إعادة ت�أمني

4.373

224

5.483

5.115

15.195

�إيرادات اكتتاب �أخرى

10

256

9

36

310

�إجمايل الإيرادات

33.348

99.416

8.330

38.842

179.937

()11.950

()76.912

()1.389

()11.024

()101.275

�صايف املطالبات املتكبدة

60

البند ب�آالف الرياالت
م�صاريف اكتتاب �أخرى
�صايف نتائج االكتتاب

طبي

�سيارات

ممتلكات

�أخرى

املجموع

()4.727

()19.140

()4.025

()8.911

()36.803

16.671

3.364

2.917

18.908

41.859

امل�ؤ�شرات  /الن�سب الرئي�سية
�صايف الأق�ساط املكت�سبة من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%29

%156

%10

%38

%59

�صايف معدل اخل�سارة

%41

%78

%49

%33

%62

دخل العمولة من الأق�ساط امل�سندة

%10

%20

%22

%10

%12

�صايف نتيجة االكتتاب من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%17

%5

%10

%21

%15

امل�صدر :القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�شركة

إجمالي األقساط المكتتبة

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة مقابل �صايف الأق�ساط املكتتبة

- 30جدول رقم (� )6-6إجمايل الأق�ساط املكتتبة مقابل �صايف الأق�ساط املكتتبة
البند

�صايف الأق�ساط املكتتبة

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة
2011م

2012م

2013م

2011م

2012م

2013م

الهند�سي

48.536

22.072

28.970

6.417

4.050

3.926

املمتلكات

28.452

54.485

122.197

3.031

2.793

4.399

البحري

21.194

19.868

22.247

18.233

19.607

21.352

احلوادث العامة

18.422

13.388

22.437

10.226

9.301

13.385

املركبات

63.415

59.574

106.831

62.293

58.634

105.821

الطبي

98.541

64.706

44.509

53.611

64.238

44.509

الإجمايل

278.560

234.093

347.191

153.811

158.624

193.392

امل�صدر :القوائم املالية املدققة

يعزى االنخفا�ض يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة من  279مليون ريال يف عام 2011م �إلى  234مليون ريال يف عام 2012م �إلى انخفا�ض �إجمايل الأق�ساط املكتتبة للقطاع الهند�سي
بقيمة  26مليون ريال (نظرا لأن القطاع الهند�سي يت�ضمن ت�أمني م�شاريع الإن�شاءات والتي هي بطبيعتها غري قابلة للتجديد) وانخفا�ض القطاع الطبي بقيمة  34مليون ريال
�سعودي (ب�سبب انخفا�ض بيع وثائق الت�أمني الطبي للأفراد يف عام 2012م باملقارنة مع 2011م وفقا ال�سرتاتيجية ال�شركة �آنذاك التي تهدف �إلى �أن ال تتجاوز �أق�ساط الت�أمني
الطبي  %20من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة) ،يقابل ذلك االرتفاع يف الأق�ساط املكتتبة لقطاع املمتلكات بقيمة  26مليون ريال.
يعزى الزيادة يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  234مليون ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى  347مليون ريال �سعودي يف عام 2013م كان ب�شكل �أ�سا�سي نتيجة التايل:


زيادة الأق�ساط املكتتبة يف قطاع املمتلكات بقيمة  67مليون ريال �سعودي نتيجة وثائق جوهرية مت اكتتابها يف عام 2013م وهي كالتايل:
ا�سم العميل

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

�شركة الكهرباء ال�سعودية

 30.1مليون ريال

�شيفرون ال�سعودية

 55.4مليون ريال
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الزيادة يف الأق�ساط اخلا�صة بقطاع املركبات بقيمة  47مليون ريال �سعودي تعزى ب�شكل �أ�سا�سي �إلى �إ�صدار وثائق ت�أمني جديدة بقيمة  31مليون ريال �سعودي.
وفيما يلي جزء منها:
اجلزيرة للمعدات

 14مليون ريال

�شركة ال�شرقية للتجارة

 5مليون ريال

�شركة الب�سامي العاملية

 4مليون ريال

يقابل ذلك انخفا�ض يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة للقطاع الطبي بقيمة  20مليون ريال �سعودي ويرجع ذلك �أ�سا�سا �إلى انخفا�ض مبيعات وثائق الت�أمني الطبي للأفراد يف عام
2013م باملقارنة مع 2011م و2012م وفقا ال�سرتاتيجية ال�شركة.
ت�شكل �صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة للقطاع الطبي واملركبات  %78للعامني 2013م و2013م و %76للعام 2011م.
إجمالي األقساط المكتتبة حسب قنوات البيع

- 31جدول رقم (� )7-6إجمايل الأق�ساط املكتتبة ح�سب م�صادر التوزيع
2011م

2012م

2013م

قنوات البيع (�آالف الرياالت)
املبيعات املبا�شرة

123.888

93.087

104.009

الو�سطاء  /الوكالء

154.672

141.006

243.180

الإجمايل

278.560

234.093

347.189

كن�سبة من الإجمايل
املبيعات املبا�شرة

%44

%40

%30

الو�سطاء  /الوكالء

%56

%60

%70

الإجمايل

%100

%100

%100

امل�صدر  :القوائم املالية املدققة

تعتمد ال�شركة منذ عام 2011م وحتى عام 2013م على الو�سطاء والوكالء كجهات توزيع رئي�سية حيث �شكلت ح�صتهم  %70 ،%60 ،%56على التوايل من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة .وقد ارتفعت ح�صة الو�سطاء والوكالء نتيجة ارتفاع �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لقطاعي املمتلكات واملركبات.
إجمالي األقساط المكتتبة حسب المناطق

- 32جدول رقم (� )8-6إجمايل الأق�ساط املكتتبة ح�سب املناطق
م2011

م2012

م2013

املنطقة
املنطقة ال�شرقية

164.000

147.090

234.190

املنطقة الو�سطى

54.230

40.000

63.000

املنطقة الغربية

60.330

47.000

50.000

الإجمايل

278.560

234.090

347.190

كن�سبة من الإجمايل
املنطقة ال�شرقية

%59

%63

%67

املنطقة الو�سطى

%19

%17

%18

املنطقة الغربية

%22

%20

%14

الإجمايل

%100

%100

%100

امل�صدر� :إدارة ال�شركة
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إعادة التأمين

- 33جدول رقم (� )9-6إجمايل الأق�ساط امل�سندة ح�سب قطاعات الت�أمني (�شامال �أق�ساط فائ�ض اخل�سارة)
القطاع الت�أميني

2011م

2012م

2011م

2013م

املبالغ �آالف الرياالت

2013م

2012م
الن�سبة من الإجمايل

الهند�سي

42.543

18.424

25.510

%33

%23

%16

املمتلكات

26.026

52.292

118.318

%20

%64

%74

البحري

4.189

1.260

1.884

%3

%2

%1

احلوادث العامة

8.517

4.321

9.136

%7

%5

%6

املركبات

4.538

2.397

2.949

%3

%3

%2

الطبي

44.930

2.418

2.725

%34

%3

%2

الإجمايل

130.744

81.111

160.523

%100

%100

%100

امل�صدر :القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�شركة

- 34جدول رقم ( )10-6ن�سبة الإ�سناد ح�سب قطاع الت�أمني ( �شامال فائ�ض اخل�سارة)
2011م

2012م

2013م

قطاع الت�أمني
الهند�سي

%88

%83

%88

املمتلكات

%91

%96

%97

البحري

%20

%6

%8

احلوادث العامة

%46

%32

%41

املركبات

%7

%4

%3

الطبي

%46

%4

%6

الإجمايل

%47

%35

%46

امل�صدر :القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�شركة

انخف�ضت الأق�ساط امل�سندة �إلى معيدي الت�أمني من  131مليون ريال �سعودي يف 2011م �إلى  81مليون ريال �سعودي يف عام 2012م نتيجة االنخفا�ض يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة وكذلك تغيري اتفاقية �إعادة الت�أمني للقطاع الطبي من العقود الن�سبية �إلى فائ�ض اخل�سارة .ثم ارتفعت الأق�ساط امل�سندة لت�صل �إلى  161مليون ريال �سعودي يف عام
2013م (مع انخفا�ض معدل الإ�سناد من � %47إلى  ) %46وكان ذلك نتيجة للتايل:




ارتفعت �أق�ساط الت�أمني امل�سندة ب�شكل رئي�سي نتيجة للزيادة يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة.
االنخفا�ض يف معدل الإ�سناد يعود ب�شكل رئي�سي �إلى تغيري اتفاقية �إعادة الت�أمني لقطاع الطبي من ح�صة امل�شاركة (العقود الن�سبي) لفائ�ض اخل�سارة (غري ن�سبي)
حيث كانت ن�سبة الإ�سناد  %50من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة مطروح منه امل�صاريف املحملة على ال�شركة كما يف  31دي�سمرب 2011م.
ب�شكل عام الزيادة يف �أق�ساط الت�أمني امل�سندة تتوافق مع الزيادة يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لقطاعات الأعمال العامة وعادة الأق�ساط اخلا�صة بقطاعات
الأعمال العامة تكون عادة م�سندة �إما على العقود الن�سبية �أو االختيارية خالفا لقطاعات الت�أمني الإلزامية كالطبي واملركبات التي يتم �إ�سنادها عادة �إلى العقود
الغري ن�سبية.

قائمة اتفاقيات معيدي التأمين للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م

- 35جدول رقم ( )11-6قائمة اتفاقيات معيدي الت�أمني
جميع القطاعات غري البحري ( العقود الن�سبية)
معيد الت�أمني
�سعودي ري

ن�سبة امل�شاركة

ت�صنيف اي ام بي�ست

ت�صنيف �ستاندرد �أن بورز

%25.00

A+

BBB+
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جميع القطاعات غري البحري ( العقود الن�سبية)
ن�سبة امل�شاركة

ت�صنيف اي ام بي�ست

معيد الت�أمني
غلف ري

%5.00

A-

�أي �سي �أر ري

%11.00

A-

�أر  +يف

%17.50

�شركة الهند للت�أمني العام

%10.00

A-

الفجر ري

%10.00

B++

كوريان ري

%5.00

A

كيو ري

%7.50

ماليزيان ري

%4.00

تكافل ري

%5.00

ت�صنيف �ستاندرد �أن بورز

AA-

AA

ABBB

جميع القطاعات غري البحري ( عقود فائ�ض اخل�سارة)
معيد الت�أمني

ن�سبة امل�شاركة

ت�صنيف اي ام بي�ست

�سرييو�س انرتنا�شيونال للت�أمني

%40.00

�أي �سي �أر ري

%7.50

A-

غلف ري

%6.00

A-

�شركة الهند للت�أمني العام

%8.50

A-

ماليزيان ري

%5.00

A-

كيو ري

%7.50

ت�صنيف �ستاندرد �أن بورز
A-

A

كوريان ري

%5.00

A

A-

تايبينق لإعادة الت�أمني

%5.00

A-

A-

الفجر ري

%7.50

B++

تر�ست ري

%8.00

A-

القطاع البحري ( عقود فائ�ض اخل�سارة)
معيد الت�أمني

ن�سبة امل�شاركة

ت�صنيف اي ام بي�ست

تر�ست ري

%17.50

A-

لويد�س

%15.00

�شركة الهند للت�أمني العام

%15.00

A-

بي�ست ري

%10.00

A+

AA-

كويت ري

%10.00

A-

BBB+
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ت�صنيف �ستاندرد �أن بورز

جميع القطاعات غري البحري ( العقود الن�سبية)
ن�سبة امل�شاركة

ت�صنيف اي ام بي�ست

معيد الت�أمني
الفجر ري

%7.50

B++

تكافل ري

%7.50

تون�س ري

%4.50

A-

البون ري

%9.00

A-

افريقيا ري

%4.00

A-

ت�صنيف �ستاندرد �أن بورز

BBB

القطاع الطبي ( عقود فائ�ض اخل�سارة)
ن�سبة امل�شاركة

ت�صنيف اي ام بي�ست

معيد الت�أمني
�أي �أر �سي �أت�ش ري

%50.00

A-

�سكور ري

%30.00

A-

�أي جي �أي

%20.00

ت�صنيف �ستاندرد �أن بورز

امل�صدر� :إدارة ال�شركة

العموالت المكتسبة

- 36جدول رقم ( )12-6العموالت املكت�سبة
2011م

2012م

2013م

العموالت ب�آالف الرياالت
العمولة امل�ستلمة

20.056

15.651

26.725

التغري يف العموالت الغري مكت�سبة

4.861

5.198

5.502

العمولة املكت�سبة

15.195

10.453

21.223

امل�صدر  :القوائم املالية املدققة

العموالت المستلمة حسب قطاع التأمين

- 37جدول رقم ( )13-6العموالت امل�ستلمة ح�سب قطاع الت�أمني
القطاع الت�أميني

2011م

2012م

2013م

2011م

املبالغ ب�آالف الرياالت

2012م

2013م

الن�سبة من الإجمايل

الهند�سي

7.037

6.280

6.359

%35

%40

%24

املمتلكات

7.404

8.702

11.765

%37

%56

%44

البحري

768

()29

-

%4

%0

%0

احلوادث العامة

30

290

488

%0

%2

%2

املركبات

224

188

202

%1

%1

%1

الطبي

4.593

220

7.805

%23

%1

%29

الإجمايل

20.056

15.651

26.725

%100

%100

%100

امل�صدر  :القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�شركة
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العموالت المستلمة كنسبة من األقساط المسندة

- 38جدول رقم ( )14-6العموالت امل�ستلمة كن�سبة من الأق�ساط امل�سندة
2011م

2012م

2013م

القطاع الت�أميني
الهند�سي

%17

%34

%25

املمتلكات

%28

%17

%10

البحري

%18

()%2

%0

احلوادث العامة

%0

%7

%5

املركبات

%5

%8

%7

الطبي

%10

%9

%286

الإجمايل

%15

%19

%17

امل�صدر :حتليالت ال�شركة

ت�شمل العموالت امل�ستلمة كال من عمولة �إعادة الت�أمني وعمولة الأرباح .وحت�صل ال�شركة على عموالت �إعادة الت�أمني من الأن�شطة امل�شمولة باتفاقيات الت�أمني الن�سبي ( كالت�أمني
الهند�سي ،املمتلكات) ،عالوة على ذلك ف�إن دخل العمولة من معيدي الت�أمني ينتج من ن�شاط الت�أمني االختياري .العموالت امل�ستلمة كن�سبة من الأق�ساط امل�سندة تكون عموما
متفقة مع �أحكام االتفاقية اخلا�صة بكل قطاع من قطاعات الت�أمني يف كل �سنة .انخف�ضت عموالت الت�أمني الهند�سي امل�ستلمة كن�سبة من الأق�ساط امل�سندة من  %34يف عام 2012م
�إلى  %25يف عام 2013م نتيجة االرتفاع يف الت�أمني االختياري الذي يت�سم بعمولته املنخف�ضة.
انخف�ضت ن�سبة عموالت �إعادة الت�أمني لقطاع املمتلكات كن�سبة من الأق�ساط امل�سندة � %17 ،%28إلى  %10خالل ال�سنوات من 2011م �إلى 2013م على التوايل وذلك نتيجة زيادة
الأق�ساط امل�سندة خالل ال�سنوات املذكورة وبالتايل ف�إن القيمة الأكرب من هذه العموالت حتولت �إلى عموالت غري مكت�سبة.
بالن�سبة للقطاع البحري ف�إن عموالت �إعادة الت�أمني كن�سبة من الأق�ساط امل�سندة انخف�ضت من � %18إلى �سالب  %2يف عام 2012م قبل �أن ترتفع �إلى  %0يف عام 2013م وذلك
نتيجة �أن اتفاقية �إعادة الت�أمني للقطاع البحري للعام 2013م كانت فائ�ض اخل�سارة.
ارتفعت عموالت �إعادة الت�أمني لقطاع احلوادث العامة من  %0عام 2011م �إلى  %7عام 2012م نتيجة انخفا�ض الأق�ساط امل�سندة وبالتايل ارتفاع العموالت املكت�سبة خالل عام
2012م ،بينما �أدى ارتفاع الأق�ساط امل�سندة بقيمة  4.8مليون ريال �سعودي �إلى زيادة العموالت غري املكت�سبة وبالتايل انخفا�ض العموالت املكت�سبة �إلى .%5
انخف�ضت عموالت �إعادة الت�أمني للقطاع الطبي من � %10إلى  %9من عام 2011م �إل عام 2012م نتيجة حتول برنامج �إعادة الت�أمني من العقد الن�سبي �إلى فائ�ض اخل�سارة
وبالتايل حتويل جميع العموالت امل�ستلمة يف عام 2011م �إلى عموالت م�ستحقة يف عام 2012م .ومن ثم ارتفعت �إلى  %286يف عام  2013نتيجة ا�ستالم ال�شركة لعموالت �أرباح
للقطاع الطبي عن عام 2011م خالل العام 2013م.
المطالبات

- 39جدول رقم (� )15-6صايف املطالبات املتكبدة
القطاع الت�أميني

2011م

2012م

2013م

2011م

املبالغ ب�آالف الرياالت

2012م

2013م

الن�سبة من الإجمايل

هند�سي

3.524

3.468

ممتلكات

1.389

1.494

7.347

بحري

5.869

9.561

6.930

%5.80

حوادث عامة

1.631

1.622

2.007

%1.61

%1.60

مركبات

76.912

58.484

75.574

75.94

%57.71

%68.45

طبي

11.950

26.717

18.560

%11.80

%26.36

%16.81

الإجمايل

101.275

101.346

110.403

%100.00

%100.00

%100.00

�صايف معدل اخل�سارة
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()15

%3.48

%3.42

()%0.01

%1.37

%1.47

%6.65

%9.43

%6.28
%1.82

القطاع الت�أميني

2012م

2011م

2011م

2013م

املبالغ ب�آالف الرياالت

2013م

2012م
الن�سبة من الإجمايل

()%0.4

هند�سي

%65.1

%59.8

ممتلكات

%48.9

%58.0

%191.9

بحري

%30.9

%52.1

%32.3

حوادث عامة

%17.6

%4.5

%17.7

مركبات

%77.7

%96.1

%91.4

طبي

%41.3

%34.0

%43.5

ن�سبة الإجمايل

%61.6

%57.0

%66.8

امل�صدر � :إدارة ال�شركة وحتليالت ال�شركة

- 40جدول رقم (� )16-6إجمايل املطالبات املدفوعة ح�سب قطاعات الت�أمني
القطاع الت�أميني

2012م

2011م

2011م

2013م

املبالغ ب�آالف الرياالت

2013م

2012م
الن�سبة من الإجمايل

الهند�سي

11.532

8.857

5.769

%10

%7

%5

املمتلكات

6.531

7.790

7.307

%6

%6

%6

البحري

4.754

9.739

12.582

%4

%8

%11

الطبي

19.746

34.386

28.314

%17

%28

%24

احلوادث العامة

873

2.880

3.502

%1

%2

%3

املركبات

72.671

58.088

59.975

%63

%48

%51

الإجمايل

116.107

121.740

117.449

%100

%100

%100

امل�صدر  :القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�شركة

�صايف املطالبات املتكبدة بقيت ثابتة للعامني 2011م و2012م بقيمة  101مليون ريال �سعودي ويرجع ذلك �إلى الزيادة يف �صايف املطالبات املتكبدة للقطاع الطبي بقيمة 15
مليون ريال �سعودي وارتفاع �صايف املطالبات املتكبدة للقطاع البحري بقيمة  4مليون ريال �سعودي وباملقابل انخفا�ض �صايف املطالبات املتكبدة لقطاع املركبات بقيمة  18مليون
ريال �سعودي .كما ارتفعت �صايف املطالبات املتكبدة �أي�ضا لت�صل �إلى  110مليون ريال �سعودي يف عام 2013م (مما �أدى �إلى زيادة �صايف معدل اخل�سارة بـ  )٪10ويرجع ذلك
�أ�سا�سا �إلى زيادة يف �إجمايل املطالبات املتكبدة لقطاع املركبات بقيمة  17مليون ريال �سعودي والزيادة يف قطاع املمتلكات بقيمة  3مليون ريال �سعودي ويف املقابل انخفا�ض �صايف
املطالبات املتكبدة لقطاع الت�أمني الطبي بقيمة  8مليون ريال �سعودي يف عام 2013م مقارنة بعام 2012م.
يعزى االرتفاع يف �إجمايل املطالبات املدفوعة من  116مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  121.7مليون ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى الزيادة يف املطالبات املدفوعة
للقطاع الطبي بقيمة  14مليون ريال �سعودي نتيجة الزيادة يف �إجمايل الأق�ساط املكت�سبة يف عام 2012م ولذلك ف�إن �صايف معدل اخل�سارة للقطاع الطبي انخف�ض من  %54يف
عام 2011م �إلى  %41يف عام 2012م.
يعزى االنخفا�ض يف �إجمايل املطالبات املدفوعة �إلى  117مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى االنخفا�ض يف املطالبات املدفوعة للقطاع الطبي بقيمة  6مليون ريال �سعودي
نتيجة االنخفا�ض يف �إجمايل الأق�ساط املكت�سبة يف عام 2013م ولذلك بالرغم من انخفا�ض �إجمايل املطالبات املدفوعة �إال �أن �صايف معدل اخل�سارة للقطاع الطبي ارتفع من
 %41يف عام 2012م �إلى  %53يف عام 2013م ،ويف املقابل ارتفع �إجمايل املطالبات املدفوعة للقطاع البحري بقيمة  2.8مليون ريال.

- 41جدول رقم (� )17-6إجمايل املطالبات املدفوعة مقابل ح�صة معيد الت�أمني من املطالبات املدفوعة
القطاع الت�أميني
(ب�أالف الرياالت)
الهند�سي

2011م

2012م

املطالبات
املدفوعة

ح�صة معيد
الت�أمني

الن�سبة

11.533

9.762

%85

2013م

املطالبات
املدفوعة

ح�صة معيد
الت�أمني

الن�سبة

8.857

6.929

%78

املطالبات
املدفوعة
5.769

ح�صة معيد
الت�أمني

الن�سبة

4.168

%72
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القطاع الت�أميني
(ب�أالف الرياالت)

2011م

2012م

املطالبات
املدفوعة

ح�صة معيد
الت�أمني

الن�سبة

2013م
ح�صة معيد
الت�أمني

املطالبات
املدفوعة

ح�صة معيد
الت�أمني

الن�سبة

املطالبات
املدفوعة

الن�سبة

املمتلكات

6.531

4.489

%69

7.790

6.336

%81

7.307

2.581

%35

البحري

4.755

159

%3

9.739

131

%1

12.582

6.299

%50

الطبي

19.746

10.213

%52

34.386

14.995

%44

28.314

6.357

%22

احلوادث العامة

873

-

%0

2.880

1.240

%43

3.502

1.382

%39

املركبات

72.671

281

%0

58.088

2.154

%4

59.975

1.453

%2

الإجمايل

116.107

24.906

%21

121.740

31.785

%26

117.449

22.240

%19

امل�صدر � :إدارة ال�شركة وحتليالت ال�شركة

يف عام 2013م بلغت ح�صة معيد الت�أمني  %22من �إجمايل املطالبات املدفوعة للقطاع الطبي ويعزى ذلك التفاقية فائ�ض اخل�سارة لوثائق الت�أمني الطبي والذي تقع �أغلب
املطالبات يف �أولوية فائ�ض اخل�سارة.
كما بلغت ح�صة معيدي الت�أمني  %2من �إجمايل املطالبات املدفوعة لقطاع املركبات ويعزى ذلك التفاقية فائ�ض اخل�سارة لوثائق ت�أمني املركبات والذي تقع �أغلب املطالبات يف
�أولوية فائ�ض اخل�سارة.
بلغت ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة للقطاع الهند�سي  ،%72ويعزى ذلك �إلى الت�أمني االختياري لهذا القطاع الذي يتميز بن�صيب �أعلى ن�سبيا يف ن�شاط �إعادة
الت�أمني.
بلغت ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة للقطاع البحري  %50يف عام 2013م مقارنة بـ %3يف عام 2011م و %1يف عام 2012م ،ويعزى ذلك �إلى ت�أمني فائ�ض اخل�سارة
لهذا القطاع والذي عادة ما تقع �أغلب املطالبات يف �أولوية فائ�ض اخل�سارة لكن عند ارتفاع حجم املطالبات ترتفع ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة.
إجمالي المطالبات المدفوعة حسب المناطق

- 42جدول رقم (� )18-6إجمايل املطالبات املدفوعة ح�سب املناطق
م2011

م2012

م2013

املنطقة
املنطقة ال�شرقية

85.814

71.616

58.926

املنطقة الو�سطى

17.584

23.069

24.724

املنطقة الغربية

12.709

27.055

33.800

الإجمايل

116.107

121.740

117.449

كن�سبة من الإجمايل
املنطقة ال�شرقية

%74

%59

%50

املنطقة الو�سطى

%15

%19

%21

املنطقة الغربية

%11

%22

%29

الإجمايل

%100

%100

%100

امل�صدر  :القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�شركة
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التغير في المطالبات تحت التسوية

- 43جدول رقم ( )19-6التغري يف املطالبات حتت الت�سوية
2011م

القطاع الت�أميني
الهند�سي

2012م

2013م

2011م

املبالغ ب�آالف الرياالت
()2.895

1.540

2012م

2013م

الن�سبة من الإجمايل
()1.404

%29

()%14

%9

املمتلكات

652

()39

()2.621

()%6

%0.3

%17

البحري

()580

()47

2.372

%6

%0.4

()%16

الطبي

()2.418

()7.326

3.397

%24

%64

()%22

احلوادث العامة

()309

()2.969

114

%3

%26

()%1

املركبات

()4.523

()2.550

()17.052

%45

%22

%112

الإجمايل

()10.073

()11.391

()15.194

%100

%100

%100

امل�صدر  :القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�شركة

�إن الزيادة يف �صايف التغري يف املطالبات حتت الت�سوية من  10مليون يف عام 2011م لتبلغ  11مليون ريال �سعودي يف عام 2012م نتيجة لزيادة �صايف التغري يف املطالبات حتت
الت�سوية للقطاع الطبي بقيمة  4.9مليون ريال �سعودي وقابل ذلك انخفا�ض يف �صايف التغري يف املطالبات حتت الت�سوية بقيمة  2مليون ريال �سعودي.
كما �أن الزيادة من  11مليون ريال �سعودي يف عام 2012م لت�صل �إلى  15مليون ريال �سعودي يف عام 2012م كان وب�شكل �أ�سا�سي نتيجة للزيادة يف �صايف التغري يف املطالبات حتت
الت�سوية لقطاع املركبات بقيمة  13مليون ريال �سعودي قابل ذلك انخفا�ض يف �صايف التغري يف املطالبات حتت الت�سوية للقطاع الطبي بقيمة  10مليون ريال �سعودي.
مصاريف أخرى

�إن املطالبات املدفوعة لقطاع الت�أمني الطبي ت�شمل �أتعاب �إدارة املطالبات وهي كالتايل:

- 44جدول رقم (� )20-6أتعاب �إدارة املطالبات
البند (ب�آالف الرياالت)
�أتعاب �إدارة املطالبات

م2011

م2012

م2013

3.700

5.103

3.947

امل�صدر  :القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�شركة

�إن �أتعاب معاجلة املطالبات متثل ر�سوم اجلهات الإدارية الأخرى لن�شاط الت�أمني الطبي وقد كانت جلوب ميد هي اجلهة الإدارية لن�شاط الت�أمني الطبي لعام 2011م بينما �شركة
نك�ست كري هي اجلهة الإدارية الأخرى لن�شاط الت�أمني الطبي لعامي 2012م و2013م� .إن الزيادة يف �أتعاب �إدارة املطالبات من  3.7مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى 5.1
مليون ريال �سعودي يف عام 2012م كانت نتيجة عموالت الأرباح التي ت�ستحقها �شركة �إدارة املطالبات على ال�سنوات ال�سابقة.
رواتب تشغيلية وإدارية

- 45جدول رقم ( )21-6رواتب ت�شغيلية و�إدارية
البند (ب�آالف الرياالت)
رواتب ت�شغيلية و�إدارية

م2011

م2012

م2013

21.176

25.110

30.834

امل�صدر  :القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�شركة

ارتفعت م�صاريف رواتب ت�شغيلية و�إدارية من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة من  %8يف عام 2011م �إلى  %11يف عام 2012م قبل �أن تنخف�ض لت�صل �إلى  %9يف عام 2013م وذلك
ب�سبب ا�ستقطاب موظفني �إ�ضافيني وذلك ملقابلة التو�سع يف الأعمال حيث قامت ال�شركة بافتتاح  6نقاط بيع كما �أن ترقية بع�ض املوظفني كان لها دور يف زيادة بند م�صروف
الرواتب والأجور.
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المصاريف العمومية واإلدارية

- 46جدول رقم ( )22-6امل�صاريف العمومية والإدارية
2011م
البند

2013م

2012م

ن�سبة من
الإجمايل

املبلغ (�آالف
الرياالت)

ن�سبة من
الإجمايل

املبلغ (�آالف
الرياالت)

ن�سبة من
الإجمايل

املبلغ (�آالف
الرياالت)

خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

7.136

%47

2.616

%19

1.310

%9

�أتعاب قانونية ومهنية

2.057

%14

3.972

%29

3.443

%24

الإيجار

1.358

%9

1.979

%14

3.144

%22

اال�ستهالك

1.100

%7

1.244

%9

1.396

%10

�أدوات مكتبية

881

%6

484

%4

616

%4

خدمات

860

%6

847

%6

1.058

%7

دعاية و�إعالن

367

%2

214

%2

812

%6

�ضريبة ا�ستقطاع

367

%2

314

%2

314

%2

تدريب

195

%1

543

%4

599

%4

نظم معلومات

191

%1

323

%2

166

%1

�سفر وتنقالت

224

%1

303

%2

292

%2

اال�ستهالك املبا�شر للأ�صول *

40

%0

59

%0

215

%2

ا�شرتاكات (�شركة العلم�،شركة �سمة)...

0

%0

391

%3

433

%3

م�صاريف �أخرى

307

%2

472

%3

469

%3

الإجمايل

15.083

%100

13.761

%100

14.267

%100

امل�صدر  :القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�شركة
* يت�ضمن هذا احل�ساب امل�شرتيات التي ال يتم ت�ضمينها يف ح�ساب املوجودات والأ�صول الثابتة لل�شركة ،حيث يتم اعتبارها وقيدها يف �سنة ال�شراء كم�صاريف مبا�شرة ب�سبب قيمتها املنخف�ضة مقارنة ب�إجمايل
املوجودات الثابتة وق�صر حياتها العملية.

ارتفع ن�سبة امل�صاريف العمومية والإدارية من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة من  %5.4يف عام 2011م �إلى  %5.9يف عام 2012م ب�سبب االنخفا�ض يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة .كما
عادت ن�سبة امل�صاريف العمومية والإدارية من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة �إلى االنخفا�ض �إلى  %4.1يف عام 2013م نظرا لالرتفاع يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة.
�إن االرتفاع يف م�صروف الإيجار يف عام 2013م باملقارنة مع عام 2012م كان نتيجة �أن ال�شركة قامت بافتتاح  6نقاط بيع جديدة يف عام 2013م كما قامت يف نف�س العام بافتتاح
مركز مطالبات م�ستقل وهذه الأحداث �أدت �إلى الزيادة يف م�صروف الإيجار.
�إن الزيادة يف م�صروف اال�ستهالك من  1.1مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  1.3مليون ريال �سعودي يف عام 2013م كانت نتيجة الزيادة يف تكلفة املمتلكات واملعدات
حيث كانت تبلغ  5.3مليون ريال �سعودي يف عام 2011م وبلغت  10.1مليون ريال �سعودي يف عام 2013م.
ح�سب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  ،16يح�سب اال�ستهالك على �أ�سا�س العمر الإنتاجي .ح�سب املادة  13-22-4من املبادئ التوجيهية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد
واملتعلقة بالعناية املهنية وتقييم �شركات الت�أمني العام باململكة ،ا�ستهالك الأثاث والرتكيبات والتجهيزات املكتبية يكون ح�سب طريقة الق�سط الثابت � 10سنوات ،كما �أ�شار �إليه
م�ست�شار العناية املهنية املايل يف تقريره .و�ستقوم ال�شركة بتطبيق هذا التو�صية ابتدا ًء من الربع الأخري من ال�سنة 2014م ،مما �سي�ؤدي �إلى انخفا�ض م�صروف اال�ستهالك نتيجة
النخفا�ض ن�سبة اال�ستهالك من  ،%20املتبعة حاليا� ،إلى  %10ح�سب املبادئ التوجيهية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد.
�إن االنخفا�ض يف م�صروف الأتعاب اال�ست�شارية واملهنية كان وب�شكل �أ�سا�سي نتيجة االنخفا�ض يف م�صروف جمل�س ال�ضمان ال�صحي نتيجة االنخفا�ض يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة للقطاع الطبي .حيث �أنه يجب على �شركة الت�أمني �سداد �أتعاب مهنية ملجل�س ال�ضمان ال�صحي بقيمة  % 1من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني الطبي املكتتبة .ومبا �أن �إجمايل
الأق�ساط املكتتبة للقطاع الطبي انخف�ضت بقيمة  20مليون خالل عام 2013م ،انخف�ضت الأتعاب اال�ست�شارية واملهنية.
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 6 66 -6قائمة المركز المالي
- 47جدول رقم ( )23-6قائمة املركز املايل
البند ب�آالف الرياالت

2011م

2012م

2013م

موجودات عمليات الت�أمني
النقدية و�شبه النقدية

137.716

81.786

119.382

�أق�ساط الت�أمني و�أر�صدة مدينة

57.260

62.065

79.109

ح�صة معيد الت�أمني من الأق�ساط الغري مكت�سبة

74.893

44.284

57.440

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

45.361

46.153

105.123

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

13.759

9.721

12.050

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

4.881

6.451

14.287

�إيرادات عمولة م�ستحقة

112

78

35

املمتلكات واملعدات (�صايف)

2.314

3.207

4.533

�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني

336.296

253.745

391.959

موجودات امل�ساهمني
النقدية و�شبه النقدية

26.273

60.000

86.366

ودائع ق�صرية الأجل

40.000

26.476

26.984

موجودات مالية �أخرى

51.397

64.801

60.942

مطلوب من عمليات الت�أمني

20.809

10.420

19.815

�إيرادات عمولة م�ستحقة

758

1.168

938

الوديعة النظامية

20.000

20.000

20.000

�إجمايل موجودات امل�ساهمني

159.237

182.865

215.045

�إجمايل املوجودات

495.532

436.610

607.004

مطلوبات عمليات الت�أمني
ذمم معيد الت�أمني دائنة

52.451

8.197

18.361

عموالت معيدي الت�أمني غري مكت�سبة

4.861

5.198

5.502

�أق�ساط غري مكت�سبة

137.803

91.116

132.353

مطالبات حتت الت�سوية

95.090

107.274

181.438

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

23.190

27.238

29.284

م�ستحق �إلى عمليات امل�ساهمني

20.809

10.420

19.815

تعوي�ض نهاية اخلدمة

1.491

2.181

3.059

فائ�ض عمليات الت�أمني امل�ستحقة

601

2.121

2.147

�إجمايل مطلوبات عمليات الت�أمني

336.296

253.745

391.959
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البند ب�آالف الرياالت

2011م

2012م

2013م

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

4.751

7.728

8.269

�إجمايل مطلوبات امل�ساهمني

4.751

7.728

8.269

حقوق امل�ساهمني
200.000

200.000

200.000

ر�أ�س املال

()52.138

()36.128

()14.482

احتياطي القيمة العادلة

6.624

11.265

21.258

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

154.486

175.137

206.776

�إجمايل مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

159.237

182.865

215.045

�إجمايل مطلوبات عمليات الت�أمني ومطلوبات وحقوق امل�ساهمني

495.532

436.610

607.004

اخل�سائر املرتاكمة

امل�صدر  :القوائم املالية املدققة

�شكلت موجودات عمليات الت�أمني  %65من �إجمايل املوجودات كما يف  31دي�سمرب 2013م (مقارنة بن�سبة  %58يف عام 2012م) حيث بلغت النقدية و�شبه النقدية  %20يف 2013م
( 2012م ) %19 :وح�صة معيد الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية  %17كما يف  31دي�سمرب 2013م (2012م ) %11 :من �إجمايل املوجودات.
انخف�ضت النقدية و�شبه النقدية من  137مليون كما يف  31دي�سمرب 2011م �إلى  81مليون كما يف  31دي�سمرب 2012م ،ويعزى ذلك �إلى االنخفا�ض يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة وارتفاع �أق�ساط الت�أمني املدينة و�إجمايل املطالبات املدفوعة كما يف  31دي�سمرب 2012م .ارتفعت النقدية و�شبه النقدية حتى بلغت  119مليون ريال �سعودي كما يف 31
دي�سمرب 2013م وذلك نتيجة الرتفاع �أق�ساط الت�أمني املكتتبة.
ارتفعت �أق�ساط الت�أمني املدينة من  57مليون 62 ،مليون �إلى  79مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2011م2012 ،م و2013م على التوايل نتيجة �أن �أغلب الوثائق الت�أمني
الطبي املكتتبة يف عام 2011م كانت للت�أمني الفردي وحت�صيل �أق�ساط هذه الوثائق يكون على الفور بينما يف عام 2012م انخف�ضت وثائق الت�أمني الطبي الفردي وارتفعت وثائق
ت�أمني املمتلكات والتي يتم حت�صيلها عادة على �أق�ساط متباعدة طوال فرتة الوثيقة .كما �أن االرتفاع اجلوهري يف عام 2013م يعزى ،بالإ�ضافة �إلى ال�سبب ال�سابق� ،إلى ارتفاع
�أق�ساط الت�أمني املكتتبة خالل العام.
الزيادة يف �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية بقيمة  86مليون ريال �سعودي خالل الأعوام من 2011م �إلى 2013م ويرجع ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إلى زيادة يف مطالبات قطاع املمتلكات
بقيمة  54مليون ريال �سعودي تت�ضمن احتياطي املطالبات املتكبدة ومل يبلغ عنها بقيمة  18مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م (2011م 0.5 :مليون ريال �سعودي)
والزيادة يف احتياطيات عجز الأق�ساط لقطاع املركبات بقيمة  12مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م (2011م� :صفر ريال �سعودي)� .إن �أهم املطالبات حتت الت�سوية
اخلا�صة بقطاع املمتلكات كالتايل:
ال�شركة ال�سعودية للكهرباء

 10.79مليون ريال

م�صنع جدة للرقائق الرغوية « �سوفت درميز»

 11.55مليون ريال

ال�شركة املتحدة لل�صناعات الغذائية

 5.60مليون ريال

جمموعة عبداخلالق �سعيد

 3.75مليون ريال

الإجمايل

 31.69مليون ريال

�إن االرتفاع يف املطالبات حتت الت�سوية �أدى �إلى ارتفاع ح�صة معيد الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية بقيمة  60مليون ريال �سعودي حيث �أن عقود الإ�سناد يف قطاع املمتلكات
هي عقود اختيارية وبالتايل ف�إن ن�سبة الإ�سناد مرتفعة يف هذا القطاع حيث تبلغ  %97يف عام 2013م بينما معدل الإ�سناد لقطاع املركبات والطبي هو  %3و %6على التوايل حيث
�أن عقود الإ�سناد يف هذه القطاعات هي عقود فائ�ض خ�سارة.
انخف�ض احتياطي الأق�ساط الغري املكت�سبة من  137مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2011م �إلى  91مليون ريال �سعودي يف عام 2012م ومن ثم ارتفعت �إلى  132مليون
ريال �سعودي نتيجة التذبذب يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة خالل ال�سنوات 2011م2012،م و2013م وكذلك تغري يف اتفاقية �إعادة الت�أمني للقطاع الطبي من عقد ن�سبي يف عام
2011م �إلى عقد فائ�ض اخل�سارة يف العامني 2012م و2013م.
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�إن التذبذب يف احتياطي �إجمايل الأق�ساط الغري مكت�سبة �أدى �إلى التذبذب يف احتياطي ح�صة معيد الت�أمني من الأق�ساط الغري مكت�سبة من  74مليون ريال �سعودي كما يف 31
دي�سمرب 2011م �إلى  44مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2012م قبل �أن تعود �إلى االرتفاع لتبلغ  57مليون ريال �سعودي يف عام 2013م.
ارتفع �إجمايل حقوق امل�ساهمني من  154مليون 175 ،مليون �إلى  207مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2011م2012 ،م و2013م على التوايل نتيجة حتقيق ال�شركة �أرباحا
بقيمة  16مليون �سنة 2012م ،و 22مليون �سنة 2013م ،بالإ�ضافة �إلى ارتفاع احتياطي القيمة العادلة بقيمة  5مليون �سنة 2012م ،و 10مليون �سنة 2013م.

- 48جدول رقم ( )24-6النقدية و�شبه النقدية لعمليات امل�ساهمني
م 2011

م2012

م2013

البند (ب�آالف الرياالت)
النقد لدى البنوك

26.273

60.000

86.366

الإجمايل

26.273

60.000

86.366

امل�صدر  :القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�شركة

- 49جدول رقم ( )25-6النقدية و�شبه النقدية لعمليات الت�أمني
2011م

البند (ب�آالف الرياالت)

2012م

2013م

2011م

2012م

املبالغ ب�آالف الرياالت

2013م

الن�سبة من الإجمايل

النقد يف ال�صندوق

35

72

67

النقد لدى البنوك

37.617

41.650

33.420

%27

ودائع لأجل

100.064

40.064

85.895

%73

%49

الإجمايل

137.716

81.786

119.382

%100

%100

-

-

%51

%28
%72
%100

امل�صدر  :القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�شركة

- 50جدول رقم ( )26-6الوديعة النظامية
م2011

م2012

م2013

البند (ب�آالف الرياالت)
النقد لدى البنوك

20.000

20.000

20.000

الإجمايل

20.000

20.000

20.000

امل�صدر  :القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�شركة

ارتفعت النقدية و�شبه النقدية لعمليات امل�ساهمني من  26مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2011م �إلى  60مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2012م نتيجة �أرباح
حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع بقيمة  7مليون ريال �سعودي ،وحتقيق فائ�ض حمول من عمليات الت�أمني مببلغ  13.6مليون ريال �سعودي ،بالإ�ضافة �إلى حتويل مبلغ 13
مليون ريال من ودائع لأجل �إلى النقدية و�شبه النقدية خالل عام 2012م .كما �أنه النقدية و�شبه النقدية لعمليات امل�ساهمني ارتفعت �أي�ضا يف عام 2013م لتبلغ  86مليون ريال
�سعودي نتيجة حتقيق �أرباح حمققة بقيمة  25مليون ريال �سعودي من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع خالل عام 2013م.
انخف�ضت النقدية و�شبه النقدية لعمليات الت�أمني من  137مليون كما يف  31دي�سمرب 2011م �إلى  81مليون كما يف  31دي�سمرب 2012م ويعزى ذلك �إلى االنخفا�ض يف �إجمايل
�أق�ساط الت�أمني املكتتبة وارتفاع �أق�ساط الت�أمني املدينة و�إجمايل املطالبات املدفوعة كما يف  31دي�سمرب 2012م .ارتفعت النقدية و�شبه النقدية حتى بلغت  119مليون ريال
�سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م وذلك نتيجة الرتفاع �أق�ساط الت�أمني املكتتبة.
مت حتديد الوديعة النظامية ب  %10من ر�أ�س املال وفقا لالئحة التنفيذية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ( املادة  .)58يتم �إيداع الوديعة من قبل ال�شركة وال يتم
ت�سجيل عوائدها يف دفاتر ال�شركة لأنها تخ�ص م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

- 51جدول رقم (� )27-6أق�ساط الت�أمني املدينة
م2011

م2012

م2013

البند (ب�آالف الرياالت)
الأق�ساط املدينة

66.243

73.594

91.590

ذمم معيدي الت�أمني املدينة

1.135

1.206

1.564

()10.118

()12.734

()14.045

57.260

62.066

79.109

خم�ص�ص الذمم امل�شكوك يف حت�صيلها
�صايف الأق�ساط املدينة

73

م2011

البند (ب�آالف الرياالت)

م2013

م2012

م�ؤ�شر الأداء الرئي�سية
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

278.561

234.092

347.191

متو�سط الأق�ساط املدينة �إلى �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%21

%27

%23

امل�صدر  :القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�شركة

- 52جدول رقم ( )28-6ح�ساب خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها كما يف  31دي�سمرب 2013م
الديون (ب�آالف الرياالت)

ن�سبة خم�ص�ص الديون
امل�شكوك يف حت�صيلها

قيمة خم�ص�ص الديون
امل�شكوك يف حت�صيلها

 90-1يوم

48.361

-

-

 180-91يوم

17.688

%15

2.653

 360-181يوم

15.528

%25

3.882

�أكرث من �سنة

10.013

%75

7.510

الإجمايل

91.590

%15

14.045

املدة

امل�صدر  :تقارير الإدارة

�أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �إعالن جديد بتاريخ  1يناير 2011م يو�ضح ب�أن تاريخ اال�ستحقاق للأق�ساط امل�ستحقة هو تاريخ �إ�صدار الوثيقة عالوة على ذلك ف�إن
خم�ص�ص الأق�ساط امل�شكوك يف حت�صيلها ينبغي �أن يح�سب على الأر�صدة التي تبلغ فرتة ا�ستحقاقها �أكرث من  90يوم بناء على الالئحة التنفيذية ل�شركات الت�أمني.
ارتفعت �أق�ساط الت�أمني املدينة من  57مليون �إلى  62مليون ثم  79مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2011م2012 ،م و2013م على التوايل نتيجة انخفا�ض الت�أمني الطبي
للأفراد يف مقابل ال�شركات يف عام 2012م علما ب�أن وثائق ال�شركات تتميز باالرتفاع يف ت�سهيالت البيع الآجل وبالتايل ارتفاع الأق�ساط املدينة يف عام 2012م بالإ�ضافة �إلى
ارتفاع وثائق ت�أمني املمتلكات والتي تكون حت�صيلها عادة على �أق�ساط متباعدة طول فرتة الوثيقة .كما �أن االرتفاع اجلوهري يف عام 2013م كان بالإ�ضافة �إلى ال�سببني ال�سابقني
ارتفاع �أق�ساط الت�أمني املكتتبة خالل العام.
تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة

- 53جدول رقم ( )29-6تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة
القطاع الت�أميني

2011م

2012م

2013م

2011م

املبالغ ب�آالف الرياالت

2012م

2013م

الن�سبة من الإجمايل

الهند�سي

1.848

1.222

957

%13

%13

%8

املمتلكات

1.200

956

1.308

%9

%10

%11

البحري

286

483

486

%2

%5

%4

احلوادث العامة

887

763

964

%6

%8

%8

املركبات

1.855

1.531

3.395

%13

%16

%28

الطبي

7.683

4.766

4.940

%56

%49

%41

الإجمايل

13.759

9.721

12.050

%100

%100

%100

امل�صدر  :القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�شركة

مت احت�ساب تكاليف اكتتاب الت�أمني امل�ؤجلة لكامل الفرتة امل�شمولة بالتحليل بطريقة التنا�سب بنا ًء على العمولة املدفوعة لكافة فئات الت�أمني .ب�صورة عامة ف�إن تكاليف اكتتاب
الت�أمني امل�ؤجلة تغريت مبا يتنا�سب والتغري يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة واحتياطي الأق�ساط الغري املكت�سبة خالل الفرتة من  31دي�سمرب 2011م �إلى  31دي�سمرب 2013م.
�إن تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة انخف�ضت من  14مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  10مليون ريال �سعودي يف عام 2012م ومن ثم ارتفعت �إلى  12مليون ريال
�سعودي يف عام 2013م تبع ًا للتذبذب يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة.
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ممتلكات ومعدات

بلغ �صايف املعدات واملمتلكات من  2.3مليون ريال يف عام 2011م �إلى  3.2مليون ريال يف عام 2012م ثم �إلى 4.5مليون ريال �أي بزيادة  %39يف عام 2012م وبن�سبة  %41يف
عام 2013م ب�سبب فتح مكاتب وفروع جديدة.
المطالبات تحت التسوية

- 54جدول رقم ( )30-6املطالبات حتت الت�سوية
البند (ب�آالف الرياالت)

2011م

2012م

2013م

الإجمايل
املطالبات حتت الت�سوية

46.500

51.944

116.694

املطالبات غري املبلغ عنها

44.318

52.068

51.266

-

-

12.978

�إجمايل احتياطي عجز الأق�ساط
احتياطيات �أخرى

4.272

3.262

500

�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية

95.090

107.274

181.438

ناق�صا :ح�صة معيد الت�أمني
ح�صة معيد الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية

21.729

22.521

74.467

ح�صة معيد الت�أمني من املطالبات غري املبلغ عنها

23.632

23.632

30.656

�إجمايل ح�صة معيد الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية

45.361

46.153

105.123

�صايف املطالبات حتت الت�سوية

49.729

61.121

76.315

امل�صدر  :القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�شركة

متثل املطالبات غري املبلغ عنها املبالغ التي تخ�ص�صها ال�شركة لتغطية التزاماتها املالية املتعلقة باملطالبات املتكبدة التي مل يبلغ عنها بعد .يقوم باحت�ساب هذه املبالغ اخلبري
االكتواري الذي يقوم بتطبيق نظرية االحتماالت والإح�صاءات ،والتي مبوجبها تك ّون هذه املخ�ص�صات.
�إن الزيادة يف �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية بقيمة  12مليون ريال �سعودي يف عام 2012م مقارنة بعام 2011م ترجع ب�شكل �أ�سا�سي �إلى الزيادة يف مطالبات القطاع الطبي
بقيمة  7مليون ريال �سعودي والتي ت�شمل احتياطي املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها بقيمة  3.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2012م وكذلك الزيادة يف �إجمايل
املطالبات حتت الت�سوية لقطاع املركبات بقيمة  3مليون ريال �سعودي والتي ت�شمل على  2.8مليون ريال �سعودي املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها.
كما �أن �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية لعام 2013م ارتفعت بقيمة  74مليون ريال �سعودي نتيجة ارتفاع املطالبات حتت الت�سوية لقطاع املركبات بقيمة  16مليون ريال �سعودي
ت�شمل احتياطيات عجز الأق�ساط لقطاع املركبات بقيمة  12مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م ( 2012م� :صفر ريال �سعودي) وكذلك الزيادة يف قطاع املمتلكات
بقيمة  54مليون ريال �سعودي ت�شمل الزيادة يف املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها بقيمة  16مليون ريال �سعودي.
�إن �أهم املطالبات حتت الت�سوية اخلا�صة بقطاع املمتلكات كما يف  31دي�سمرب 2013م هي كالتايل:
ال�شركة ال�سعودية للكهرباء

 10.8مليون ريال

م�صنع جدة للرقائق الرغوية « �سوفت درميز»

 11.5مليون ريال

ال�شركة املتحدة لل�صناعات الغذائية

 5.6مليون ريال

جمموعة عبداخلالق �سعيد

 3.8مليون ريال

الإجمايل

 31.7مليون ريال
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�إن االرتفاع يف املطالبات حتت الت�سوية �أدى �إلى ارتفاع ح�صة معيد الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية بقيمة  60مليون ريال �سعودي حيث �أن عقود الإ�سناد يف قطاع املمتلكات
هي ن�سبية واختيارية وبالتايل ف�إن ن�سبة الإ�سناد مرتفع يف هذا القطاع حيث تبلغ  %97يف عام 2013م بينما معدل الإ�سناد لقطاع املركبات والطبي هو  %3و %6على التوايل.
المطالبات المتكبدة الغير مبلغ عنها

- 55جدول رقم ( )31-6املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها
القطاع الت�أميني

2011م

2013م

2012م

2011م

املبالغ ب�آالف الرياالت

2013م

2012م
الن�سبة من الإجمايل

هند�سي

16.731

17.031

10.932

%38

%33

%21

ممتلكات

1.884

2.185

18.356

%4

%4

%36

البحري

2.643

3.093

3.642

%6

%6

%7

احلوادث العامة

1.694

1.694

1.584

%4

%3

%3

املركبات

14.241

17.041

10.946

%32

%33

%22

الطبي

7.125

11.024

5.806

%16

%21

%11

الإجمايل

44.318

52.068

51.266

%100

%100

%100

امل�صدر :القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�شركة

يتم احت�ساب املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها من قبل خبري اكتواري م�ستقل يتم تعيينه من قبل �إدارة ال�شركة.

 6 66 -6التدفقات النقدية لعمليات التأمين والمساهمين
- 56جدول رقم ( )32-6التدفقات النقدية لعمليات الت�أمني وامل�ساهمني
البند (ب�آالف الرياالت)

2011م

2012م

2013م

عمليات الت�أمني
()29.728

31.157

النقد من العمليات

()2.133

()2.721

النقد من الأن�شطة التمويلية

17.986

()24.068

9.159

النقد يف بداية ال�سنة

86.240

137.716

81.786

النقد يف نهاية ال�سنة

137.716

81.786

119.381

النقد من الأن�شطة اال�ستثمارية

34.363
()873

عمليات امل�ساهمني
21.485

()13.467

النقد من العمليات

()20.280

النقد من الأن�شطة اال�ستثمارية

468

12.242

39.833

النقد يف بداية ال�سنة

46.085

26.272

60.000

النقد يف نهاية ال�سنة

26.272

60.000

86.366

امل�صدر :القوائم املالية املدققة

انخف�ضت النقدية لعمليات الت�أمني من  138مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  82مليون ريال �سعودي يف عام 2012م ويعزى ذلك وب�شكل �أ�سا�سي �إلى االنخفا�ض يف ذمم
معيدي الت�أمني الدائنة بقيمة  44مليون ريال �سعودي وانخفا�ض امل�ستحق للم�ساهمني بقيمة  24مليون ريال �سعودي قابل ذلك زيادة يف �صايف الفائ�ض حيث بلغ  15مليون ريال
�سعودي .يف عام 2013م ارتفعت النقدية و�شبه النقدية حيث بلغت  119مليون ريال �سعودي يعزى ذلك وب�شكل رئي�سي �إلى االرتفاع يف �صايف املطالبات حتت الت�سوية مببلغ 15
مليون ريال �سعودي بالإ�ضايف �إلى االرتفاع يف �صايف الأق�ساط غري املكت�سبة بقيمة  28مليون ريال �سعودي.
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ارتفعت النقدية لعمليات امل�ساهمني من  26مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  60مليون ريال �سعودي يف عام 2012م ويعزى ذلك �إلى ت�سييل وديعة لأجل �إلى نقدية مببلغ 13
مليون ريال واالنخفا�ض يف امل�ستحق من عمليات الت�أمني بقيمة  10مليون ريال �سعودي ،قابل ذلك زيادة يف �صايف دخل ال�سنة حيث بلغ  19مليون ريال �سعودي .يف عام 2012م.
بينما ارتفعت النقدية و�شبه النقدية حيث بلغت  86مليون ريال يف عام 2013م ن�سب ًة �إلى االرتفاع يف امل�ستحق من عمليات الت�أمني بقيمة  9مليون ريال وارتفاع �صايف دخل ال�سنة
بقيمة  24مليون ريال نتيجة للأرباح املحققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع.

 6 66 -6األصول المضمنة في حساب هامش المالءة
- 57جدول رقم ( )33-6احت�ساب هام�ش املالءة
البند

2011/12/31م

2012/12/31م

2013/12/31م

2014/09/30م

الأ�صول امل�ضمنة يف ح�ساب هام�ش املالءة
عمليات الت�أمني

346.413

264.608

366.287

731.406

عمليات امل�ساهمني

141.588

148.586

193.441

212.807

�إجمايل الأ�صول امل�ضمنة يف ح�ساب هام�ش املالءة (�أ)

488.001

413.194

559.728

944.213

املطلوبات
عمليات الت�أمني

345.812

265.879

403.883

768.205

عمليات امل�ساهمني

4.751

7.727

8.270

10.190

�إجمايل املطلوبات (ب)

350.563

273.606

412.153

778.394

�صايف الأ�صول امل�ضمنة يف ح�ساب هام�ش املالءة
()1.271

عمليات الت�أمني
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عمليات امل�ساهمني

136.837

140.859

�إجمايل �صايف الأ�صول امل�ضمنة يف ح�ساب هام�ش املالءة (ج)
(ج) = (�أ) (-ب)

137.438

139.588

()37.596

()36.799

185.171

202.618

147.575

165.819

هام�ش املالءة
هام�ش املالءة ح�سب طريقة الأق�ساط (د)

37.983

37.373

51.683

90.602

هام�ش املالءة ح�سب طريقة املطالبات (هـ)

309

25.585

30.832

13.199

هام�ش املالءة املطلوب (و) = الأق�صى من (د)( ،هـ)

37.983

37.373

51.683

90.602

احلد الأدنى لر�أ�س املال (ز)

200.000

200.000

200.000

200.000

احلد الأدنى لهام�ش املالءة املطلوب (ح) = الأق�صى من (و)( ،ز)

200.000

200.000

200.000

200.000

()62.562

()60.412

()52.425

()34.181

فائ�ض ( عجز) �صايف الأ�صول امل�ضمنة يف ح�ساب هام�ش املالءة على احلد الأدنى
لهام�ش املالءة املطلوب (ج) – (ح)
غطاء هام�ش املالءة (ج) ( /ح)

%69

%70

%74

%83

امل�صدر :ال�شركة
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بلغ عجز �صايف الأ�صول امل�ضمنة يف ح�ساب هام�ش املالءة لعمليات الت�أمني  36.8مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م .وكان هذا العجز ب�سبب زيادة يف مطلوبات
عمليات الت�أمني الناجتة عن الزيادة يف املطالبات حتت الت�سوية بقيمة  173مليون ريال �سعودي و�إجمايل احتياطي الأق�ساط غري املكت�سبة التي بلغت  171مليون ريال �سعودي
نتيجة الزيادة يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة.
بلغ فائ�ض �صايف الأ�صول امل�ضمنة يف ح�ساب هام�ش املالءة لعمليات امل�ساهمني بقيمة  203مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م ويرجع ذلك �أ�سا�سا �إلى قبول ٪100
من النقد والودائع لأجل والودائع النظامية و�أر�صدة الت�أمني املدينة امل�ستحقة خالل  90يوم لأغرا�ض احت�ساب هام�ش املالءة حيث بلغت النقد والودائع لأجل والودائع النظامية
 336مليون ريال �سعودي كما بلغت �أر�صدة الت�أمني امل�ستحقة خالل  90يوم  92مليون ريال �سعودي.
كان غطاء هام�ش املالءة (�أي �صايف الأ�صول امل�ضمنة يف ح�ساب هام�ش املالءة مق�سوما على احلد الأدنى من هام�ش املالءة املطلوب)  ٪83كما يف � 30سبتمرب 2014م .هذا
املعدل �أقل من  ٪100وهو احلد الأدنى املحدد من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .وهذا يعني �أن �صايف الأ�صول امل�ضمنة يف ح�ساب هام�ش املالءة ال يكفي لتغطية هام�ش املالءة
املطلوبة .وفقا لذلك ،والء مل تلتزم مبتطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف ما يخ�ص احلد الأدنى لهام�ش املالءة ل�شركات الت�أمني .من املتوقع �أن متكن الزيادة املرتقبة يف
ر�أ�سمال ال�شركة من تعزيز ن�سبة هام�ش مالءتها.
تبعات عدم االلتزام مبتطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف ما يخ�ص احلد الأدنى لهام�ش املالءة ل�شركات الت�أمني كالآتي:






�إذا �أ�صبح هام�ش املالءة الفعلي ما بني � % 75إلى  % ١٠٠من هام�ش املالءة املطلوب ،فيجب على ال�شركة العمل على تعديل هذه الن�سبة لت�صبح على الأقل % ١٠٠
خالل الربع التايل.
 �إذا �أ�صبح هام�ش املالءة الفعلي ما بني � % ٥٠إلى  % ٧٥من هام�ش املالءة املطلوب� ،أو �إذا مل يتم التقيد مبا ذكر يف النقطة ال�سابقة لربعني متتاليني ،فيجب على
ال�شركة �أن تقدم للم�ؤ�س�سة خطة ت�صحيحية تو�ضح اخلطوات التي �ستتخذها ال�شركة لتح�سني مالءتها املالية واملدة الزمنية الالزمة لذلك.
�إذا �أ�صبح هام�ش املالءة الفعلي ما بني � % ٢٥إلى  % ٥٠من هام�ش املالءة املطلوب� ،أو �إذا مل يتم التقيد مبا ذكر يف النقطة ال�سابقة لربعني متتاليني ،فلم�ؤ�س�سة النقد
كل �أو � ٍأي من الإجراءات الآتية )1( :زيادة ر�أ�س مال ال�شركة� ،أو ( )2تعديل الأ�سعار� ،أو ( )3تخفي�ض التكاليف� ،أو ( )4التوقف عن قبول �أي
�إلزام ال�شركة باتخاذ ٍ
اكتتاب جديد� ،أو ( )5ت�سييل بع�ض الأ�صول� ،أو (� )6أي �إجراء �آخر تراه ال�شركة منا�س ًبا وتوافق عليه م�ؤ�س�سة النقد.
�إذا انخف�ض هام�ش املالءة الفعلي عن � ،% ٢٥أو �أخفقت ال�شركة يف ت�صحيح �أو�ضاعها املالية ،فلم�ؤ�س�سة النقد تعيني م�ست�شار لتقدمي امل�شورة لل�شركة� ،أو طلب �سحب
ترخي�صها.

األصول المضمنة في حساب هامش المالءة

- 58جدول رقم (� )34-6إجمايل الأ�صول امل�ضمنة يف ح�ساب هام�ش املالءة (عمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني)
2011

2012

2013

�30سبتمرب 2014م

البند (ب�آالف الرياالت)
النقد لدى البنوك

163.989

141.714

205.748

289.316

الوديعة النظامية

20.000

20.000

20.000

20.000

ودائع لدى البنوك

40.000

26.476

26.984

27.231

�سندات م�ؤ�س�سات مالية

6.500

6.500

6.500

6.500

�أ�سهم مدرجة يف ال�سوق ال�سعودي

25.283

22.467

31.053

46.863

�أ�سهم �أخرى

2.723

2.723

2.723

2.723

�أر�صدة الت�أمني املدينة امل�ستحقة خالل  90يوم

67.378

74.800

53.436

92.206

ح�صة معيد الت�أمني من الأق�ساط الغري مكت�سبة

74.893

44.284

57.440

165.472

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

45.359

46.153

105.123

253.927

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة

13.759

9.721

12.050

19.383

م�صاريف مدفوعات مقدما وموجودات �أخرى

25.802

15.076

34.138

16.517

املمتلكات واملعدات

2.315

3.208

4.533

4.075

�إجمايل الأ�صول امل�ضمنة يف ح�ساب هام�ش املالءة

488.001

413.122

559.728

944.213

امل�صدر :ال�شركة

ح�سب ن�ص املادة  )1( 65من الالئحة التنفيذية ال�صادرة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ف�إن القيمة ال�سوقية للأ�صول ينبغي �أن ال تزيد عن عملية التقييم لغر�ض ح�ساب
هام�ش املالءة� .إذا كانت الن�سبة من �إجمايل الأ�صول �أقل من عامل الت�ضمني ف�إن الأ�صل برمته يعترب قابل للت�ضمني.
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ح�سب ن�ص املادة  )2( 65من الالئحة التنفيذية ال�صادرة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ف�إن احلد الأعلى لكل فئة من فئات الأ�صول التي ت�شكل  %20من �إجمايل الأ�صول
يتم �إدخال التعديالت يدويا من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لعك�س اخل�صومات التي ال تتوافق مع حدود تنظيم تركز الأ�صول والتي تتجاوز �سقف الفئة املحددة الأ�صول.
إجمالي المطلوبات المضمنة في حساب هامش المالءة

- 59جدول رقم (� )35-6إجمايل املطلوبات امل�ضمنة يف ح�ساب هام�ش املالءة (عمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني)
البند (ب�آالف الرياالت)

2011

2012

2013

� 30سبتمرب 2014م

مطلوبات عمليات الت�أمني
ذمم معيد الت�أمني دائنة

52.451

8.197

18.361

45.095

عموالت معيدي الت�أمني غري مكت�سبة

4.861

5.198

5.502

11.847

�أق�ساط غري مكت�سبة

137.803

91.116

132.353

305.146

مطالبات حتت الت�سوية

95.090

107.274

181.438

352.959

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

32.706

39.372

41.208

43.973

م�ستحق �إلى عمليات امل�ساهمني

20.809

10.420

19.815

3.085

تعوي�ض نهاية اخلدمة

1.491

2.181

3.059

3.954

فائ�ض عمليات الت�أمني امل�ستحقة

601

2.121

2.147

2.147

�إجمايل مطلوبات عمليات الت�أمني

345.812

265.879

403.883

768.205

مطلوبات امل�ساهمني
-

مطلوبات �إلى عمليات الت�أمني

-

-

-

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

4.751

7.728

8.270

10.190

�إجمايل مطلوبات امل�ساهمني

4.751

7.727

8.269

10.190

�إجمايل املطلوبات

350.563

273.606

412.153

778.395

امل�صدر :القوائم املالية املدققة والأولية وحتليالت ال�شركة

 6 66 -6مناقشة وتحليل القوائم المالية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2014م
بيان دخل عمليات التأمين الفصلي

- 60جدول رقم ( )36-6قائمة عمليات الت�أمني املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م
البند ب�آالف الرياالت

� 30سبتمرب 2013م

� 30سبتمرب 2014م

الإيرادات
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

276.700

547.459

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()137.146

()297.294

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

139.554

250.165

()26.021

()64.761

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

113.533

185.405

عموالت �إعادة الت�أمني

18.500

13.386

التغريات يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة� ،صايف
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البند ب�آالف الرياالت

� 30سبتمرب 2013م

� 30سبتمرب 2014م

�إيرادات اكتتاب �أخرى

76

430

جمموع الإيرادات

132.109

199.221

تكاليف وم�صاريف االكتتاب
81.936

154.735

�إجمايل املطالبات املدفوعة

()14.621

()25.993

�صايف املطالبات املدفوعة

67.315

128.742

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية� ،صايف

9.586

22.717

�صايف املطالبات املتكبدة

76.900

151.460

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

13.747

23.521

م�صاريف فائ�ض اخل�سارة

4.814

7.132

م�صاريف �أخرى

2.800

8.226

جمموع تكاليف وم�صاريف االكتتاب

98.262

190.338

�صايف �إيرادات االكتتاب

33.847

8.883

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة

م�صاريف ت�شغيلية �أخرى ،بال�صايف
رواتب ت�شغيلية و�إدارية

()23.087

()21.809

م�صاريف �إدارية وعمومية

()10.559

()13.629

�إيرادات عمولة من ودائع بنكية
جمموع م�صاريف الت�شغيل الأخرى ،بال�صايف
�صايف الفائ�ض (العجز) من عمليات الت�أمني
عجز (فائ�ض) عمليات الت�أمني حمول �إلى عمليات امل�ساهمني

287
()33.359

13
()35.425

489

()26.542

()440

26.542

�صايف نتائج عمليات الت�أمني بعد تخ�صي�ص امل�ساهمني

49

م�ؤ�شر االحتفاظ

%50.0

%46.0

�صايف الأق�ساط املكت�سبة من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%9.0

%12.0

�صايف معدل اخل�سارة

%68.0

%82.0

م�صاريف العمولة من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%5.0

%4.0

دخل العمولة من الأق�ساط امل�سندة

%13.0

%5.0

�صايف نتيجة االكتتاب من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%12.0

%2.0

امل�صاريف العمومية والإدارية من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%4.0

%2.0

(عجز)  /فائ�ض عمليات الت�أمني من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%0.2

()%5.0

امل�صدر :القوائم املالية الأولية وحتليالت ال�شركة
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- 61جدول رقم (� )37-6إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
البند

�صايف الأق�ساط املكتتبة

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة
� 30سبتمرب 2013م

� 30سبتمرب 2014م

� 30سبتمرب 2013م

� 30سبتمرب 2014م

الهند�سي

20.358

106.794

1.328

5.285

املمتلكات

116.835

182.388

4.016

5.697

املركبات

75.166

176.999

74.163

175.642

الطبي

30.415

36.327

30.415

36.327

�أخرى

33.926

44.952

29.631

27.214

الإجمايل

276.700

547.459

139.554

250.165

امل�صدر :القوائم املالية الأولية

ارتفع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  277مليون ريال �سعودي لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  547مليون ريال �سعودي لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب 2014م نتيجة الزيادة يف الأق�ساط املكتتبة يف ت�أمني املركبات بقيمة  102مليون ريال �سعودي بالإ�ضافة �إلى الزيادة يف �أق�ساط الت�أمني الهند�سي بقيمة  86مليون
ريال �سعودي ،وكذلك الزيادة يف قطاع املمتلكات بقيمة  66مليون ريال �سعودي.
�إن االرتفاع يف �صايف الأق�ساط املكتتبة من  140مليون ريال �سعودي لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  250مليون ريال �سعودي لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2014م ،وكذلك ارتفاع �صايف الأق�ساط املكتتبة من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة من  %46للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  %59للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب
2014م ،يعزى �إلى الزيادة يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لقطاع املركبات بقيمة  101مليون ريال �سعودي بالإ�ضافة �إلى �أن عقود �إعادة الت�أمني لهذا القطاع هو فائ�ض اخل�سارة.

- 62جدول رقم (� )38-6أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة
البند

الن�سبة من الإجمايل

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة
� 30سبتمرب 2013م

� 30سبتمرب 2014م

� 30سبتمرب 2013م

� 30سبتمرب 2014م

الهند�سي

19.029

101.508

%14

%34

املمتلكات

112.819

176.691

%82

%59

املركبات

1.003

1.357

%1

%0

-

%0

%0

�أخرى

4.295

17.738

%3

%6

الإجمايل

137.146

297.294

%100

%100

الطبي

-
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يعزى االرتفاع يف �إجمايل �أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة من  137مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  297مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف 30
�سبتمرب 2014م �إلى الزيادة يف الأق�ساط امل�سندة للقطاع الهند�سي بقيمة  82مليون ريال �سعودي واالرتفاع يف قطاع املمتلكات بقيمة  64مليون ريال �سعودي ،وهذا االرتفاع يتوافق
مع االرتفاع يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة.
يعزى عدم الزيادة اجلوهرية يف �أق�ساط �إعادة الت�أمني لقطاع املركبات بالرغم من الزيادة يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لهذا القطاع �إلى �أن اتفاقية �إعادة الت�أمني لقطاع
املركبات هي اتفاقية فائ�ض اخل�سارة.
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تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

- 63جدول رقم ( )39-6تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني
تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني
البند

الن�سبة من الإجمايل
� 30سبتمرب 2014م

� 30سبتمرب 2013م

� 30سبتمرب 2014م

� 30سبتمرب 2013م

الهند�سي

1.764

1.943

%11

%8

املمتلكات

2.349

4.387

%18

%19

املركبات

5.017

11.593

%20

%49

الطبي

2.039

2.406

%19

%10

�أخرى

2.578

3.191

%32

%14

الإجمايل

13.747

23.520

%100

%100
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يعزى االرتفاع يف �إجمايل تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني من  14مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م لت�صل �إلى  24مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف 30
�سبتمرب 2014م ب�شكل �أ�سا�سي �إلى الزيادة يف تكاليف االكتتاب لقطاع املمتلكات بقيمة  2مليون ريال �سعودي وكذلك االرتفاع يف قطاع املركبات بقيمة  6.6مليون ريال �سعودي.
علما ب�أن الزيادة يف �إجمايل تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني متوافقة مع الزيادة يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة با�ستثناء القطاع الهند�سي لأن �أغلب وثائق الت�أمني القطاع الهند�سي
مت اكتتابها مبا�شرة عن طريق ال�شركة ولي�س عن طريق و�سيط.
عموالت إعادة التأمين

- 64جدول رقم ( )40-6عموالت �إعادة الت�أمني
عموالت �إعادة الت�أمني
البند

الن�سبة من الإجمايل

� 30سبتمرب 2013م

� 30سبتمرب 2014م

� 30سبتمرب 2013م

� 30سبتمرب 2014م

الهند�سي

3.393

4.614

%18

%34

املمتلكات

6.163

7.842

%33

%59

املركبات

147

200

%1

%1

الطبي

8.656

%47

%0

�أخرى

140

730

%1

%5

الإجمايل

18.499

13.386

%100

%100

-
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يعزى االنخفا�ض يف عموالت �إعادة الت�أمني من  18.5مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  13.4مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب
2014م بالرغم من ارتفاع �إجمايل الأق�ساط امل�سندة �إلى �أنه خالل الفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م ح�صلت ال�شركة على عمولة �أرباح للقطاع الطبي بقيمة  8.7مليون ريال
�سعودي ومل حت�صل على هذه العمولة خالل الفرتة احلالية.
و�إذا مت ا�ستثناء هذه عمولة الأرباح ف�إن الزيادة يف عموالت �إعادة الت�أمني لقطاع الهند�سي واملمتلكات بقيمة  1.2مليون ريال �سعودي و 1.7مليون ريال �سعودي على التوايل
متوافقة مع الزيادة يف �إجمايل الأق�ساط امل�سندة.
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المطالبات

- 65جدول رقم (� )41-6صايف املطالبات املتكبدة
القطاع الت�أميني

� 30سبتمرب 2013م

� 30سبتمرب 2014م

� 30سبتمرب 2013م

املبالغ ب�آالف الرياالت
()969

الهند�سي

� 30سبتمرب 2014م
الن�سبة من الإجمايل

2.246

()%1

%1

املمتلكات

2.245

4.392

%3

%3

املركبات

45.460

112.031

%59

%74

الطبي

18.841

22.146

%25

%15

�أخرى

11.323

10.645

%15

%7

الإجمايل

76.900

151.460

%100

%100

�صايف معدل اخل�سارة
الهند�سي

()%40

%65

املمتلكات

%83

%83

املركبات

%78

%93

الطبي

%61

%61

�أخرى

%59

%53

ن�سبة الإجمايل

%68

%82
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�إن االرتفاع يف �صايف املطالبات املتكبدة من  77مليون لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  151مليون لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م كانت
نتيجة االرتفاع يف �صايف املطالبات املتكبدة لقطاع املركبات بقيمة  67مليون ونتيجة لذلك ارتفع �صايف معدل اخل�سارة لقطاع املركبات من  %78للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب
2013م �إلى  %93للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م� .إن ارتفاع معدل اخل�سارة لقطاع املركبات �أدى �إلى زيادة �صايف معدل اخل�سارة الإجمايل لأن �صايف املطالبات املتكبدة
لقطاع املركبات ت�شكل  %74من �إجمايل �صايف املطالبات املتكبدة وكذلك �صايف الأق�ساط املكت�سبة لقطاع املركبات ت�شكل  %65من �إجمايل الأق�ساط املكت�سبة.
بالرغم من �أن �صايف معدل اخل�سارة لقطاع املمتلكات مل يتغري باملقارنة بني الفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م والفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م �إال �أن �صايف املطالبات
املتكبدة لقطاع املمتلكات ارتفع بقيمة  2مليون ريال �سعودي كنتيجة لالرتفاع يف �صايف الأق�ساط املكت�سبة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م.

- 66جدول رقم (� )42-6إجمايل املطالبات املدفوعة
القطاع الت�أميني

� 30سبتمرب 2013م

� 30سبتمرب 2014م

� 30سبتمرب 2013م

املبالغ ب�آالف الرياالت

� 30سبتمرب 2014م

الن�سبة من الإجمايل

الهند�سي

3.301

9.446

%4

%6

املمتلكات

4.450

22.117

%5

%14

املركبات

42.336

93.905

%52

%61

الطبي

21.324

21.504

%26

%14

�أخرى

10.525

7.762

%13

%5

الإجمايل

81.936

154.734

%100

%100
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يعزى االرتفاع يف �إجمايل املطالبات املدفوعة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م مقارنة بالفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م بقيمة  73مليون ريال �سعودي �إلى الزيادة يف
�إجمايل املطالبات املدفوعة لقطاع املمتلكات  17.7مليون ريال �سعودي وكذلك االرتفاع يف قطاع املركبات بقيمة  51.6مليون ريال �سعودي.

- 67جدول رقم ( )43-6ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة
� 30سبتمرب 2013
القطاع الت�أميني (ب�أالف الرياالت)

� 30سبتمرب 2014

املطالبات
املدفوعة

ح�صة معيد
الت�أمني

الن�سبة

الهند�سي

3.301

2.631

%80

9.446

املمتلكات

4.450

3.826

%86

22.117

19.550

املركبات

42.336

1.338

%3

93.905

()1.405

املطالبات املدفوعة

ح�صة معيد
الت�أمني

الن�سبة

6.418

%68
%88
()%1

الطبي

21.324

4.152

%19

21.504

780

%4

�أخرى

10.525

2.673

%25

7.762

650

%8

الإجمايل

81.936

14.620

%18

154.734

25.993

%17
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�إن الزيادة يف ح�صة معيد الت�أمني للمطالبات املدفوعة من  14.6مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  26مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف 30
�سبتمرب 2014م كان وب�شكل �أ�سا�سي نتيجة للزيادة يف ح�صة معيد الت�أمني للمطالبات املدفوعة لقطاع املمتلكات بقيمة  16مليون ريال �سعودي.
صافي التغير في المطالبات تحت التسوية

- 68جدول رقم (� )44-6صايف التغري يف املطالبات حتت الت�سوية
� 30سبتمرب 2013م

القطاع الت�أميني

� 30سبتمرب 2014م

� 30سبتمرب 2013م

املبالغ ب�آالف الرياالت

� 30سبتمرب 2014م

الن�سبة من الإجمايل

()782

()%17

()%3

الهند�سي

()1.639

%17

%8

املمتلكات

1.622

1.824

%74

املركبات

4.462

16.722

%47

الطبي

1.669

1.421

%17

%6

�أخرى

3.471

3.532

%36

%16

الإجمايل

9.585

22.717

%100

%100

امل�صدر :القوائم املالية الأولية وحتليالت ال�شركة

يعزى الزيادة يف �صايف التغري يف املطالبات حتت الت�سوية من  9.6مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م لت�صل �إلى  22.7مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية
يف � 30سبتمرب 2014م وب�شكل �أ�سا�سي للزيادة يف التغري يف �صايف املطالبات حتت الت�سوية لقطاع املركبات بقيمة  12مليون ريال �سعودي يف الفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م.
علما ب�أن اتفاقية �إعادة الت�أمني لقطاع املركبات هي اتفاقية فائ�ض اخل�سارة.
رواتب تشغيلية وإدارية

- 69جدول رقم ( )45-6رواتب ت�شغيلية و�إدارية
البند (ب�آالف الرياالت)
رواتب ت�شغيلية و�إدارية

� 30سبتمرب 2013م

� 30سبتمرب 2014م

23.087

21.809

امل�صدر :القوائم املالية الأولية

انخف�ضت م�صاريف رواتب ت�شغيلية و�إدارية بقيمة  1.3مليون ريال �سعودي خالل الفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م باملقارنة مع الفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م� .إن
�سبب االنخفا�ض يعود �إلى �أن ال�شركة قامت بعك�س خم�ص�ص مكاف�أة املوظفني بقيمة  2مليون ريال �سعودي خالل الفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م والذي مت حتميله يف
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2013مما �أدى �إلى انخفا�ض م�صروف الرواتب الت�شغيلية والإدارية يف الفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2013م.

84

مصاريف العمومية واإلدارية

- 70جدول رقم ( )46-6م�صاريف العمومية والإدارية
� 30سبتمرب 2013م

� 30سبتمرب 2014م

البند (ب�آالف الرياالت)
�إيجار

2.117

2.407

ا�ستهالك

1.014

1.185

�أتعاب ا�ست�شارية ومهنية

2.882

4.116

تدريب

452

259

دعاية و�إعالن

725

619

قرطا�سية

503

508

نظم معلومات

126

265

خدمات

756

784

ديون م�شكوك يف حت�صيلها

810

1.416

�ضريبة ا�ستقطاع

286

1.046

�أخرى

888

1.023

الإجمايل

10.559

13.628

امل�صدر :ال�شركة

يعزى الزيادة يف امل�صاريف العمومية والإدارية بقيمة  3مليون ريال خالل الفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م مقارنة بالفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م وب�شكل رئي�سي
�إلى الزيادة يف الأتعاب اال�ست�شارية واملهنية بقيمة  1.2مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م نتيجة للزيادة يف �أتعاب الفح�ص والإ�شراف التي يتم دفعها
مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ب�سبب الزيادة يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة خالل الفرتة املنتهية يف � 31سبتمرب 2014م وكذلك الزيادة يف م�صروف الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
بقيمة � 606ألف ريال �سعودي وكذلك االرتفاع يف م�صروف �ضريبة اال�ستقطاع بقيمة � 760ألف ريال �سعودي كنتيجة لزيادة يف �أق�ساط الت�أمني امل�سندة خالل الفرتة املنتهية يف
� 30سبتمرب 2014م.
بيان دخل عمليات المساهمين للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2014م

- 71جدول رقم ( )47-6قائمة عمليات امل�ساهمني املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م
البند ب�آالف الرياالت

� 30سبتمرب 2013م

� 30سبتمرب 2014م

الإيرادات
()26.542

العجز املحول من فائ�ض عمليات الت�أمني

440

�إيرادات عموالت من ودائع بنكية

233

429

�إيرادات عمولة من ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق

141

141

توزيعات �أرباح وتغريات القيمة العادلة املحققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

12.904

42.098

�إجمايل الإيرادات

13.719

16.127

امل�صاريف
امل�صاريف العمومية والإدارية

()1.589

()2.303

�صايف دخل امل�ساهمني للفرتة

12.130

13.825

م�صاريف �شاملة �أخرى:
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البند ب�آالف الرياالت

� 30سبتمرب 2013م

الأرباح الغري املحققة من اال�ستثمارات املتاحة للبيع
الزكاة

� 30سبتمرب 2014م

16.451

()14.395

()2.250

()2.437

26.331

()3.007

�إجمايل الربح  ( /اخل�سارة) ال�شامل للفرتة
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية للم�ساهمني
امل�صاريف العمومية والإدارية لل�سنة كن�سبة من الأق�ساط املكتتبة

%1

�إجمايل الربح ال�شامل لل�سنة كن�سبة من الأق�ساط املكتتبة

%10

%0.4
()%1

امل�صدر :القوائم املالية الأولية وحتليالت ال�شركة

يعزى االنخفا�ض يف �إجمايل الربح ال�شامل للم�ساهمني من  26مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م �إلى عجز بقيمة  3مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف
� 30سبتمرب 2014م �إلى الزيادة يف عجز عمليات الت�أمني للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م بقيمة  27مليون ريال �سعودي بالإ�ضافة �إلى االنخفا�ض يف الأرباح الغري حمققة
من اال�ستثمارات املتاحة للبيع بقيمة  31مليون ريال �سعودي.
بيان قائمة المركز المالي للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2014م

- 72جدول رقم ( )48-6قائمة املركز املايل لعمليات الت�أمني وامل�ساهمني للفرتات املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م
البند ب�آالف الرياالت

 31دي�سمرب 2013م

� 30سبتمرب 2014م

موجودات عمليات الت�أمني
نقد وما يف حكمه

119.382

183.703

�أق�ساط ت�أمني و�أر�صدة ت�أمني مدينة

79.109

129.006

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

57.440

165.472

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

105.123

253.927

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

12.050

19.383

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

14.288

12.640

�إيرادات عمولة م�ستحقة

35

ممتلكات ومعدات

4.533

4.076

�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني

391.959

768.205

-

موجودات امل�ساهمني
نقد وما يف حكمه

86.366

105.613

ودائع ق�صرية الأجل

26.984

27.231

موجودات مالية �أخرى

60.942

56.087

مطلوب من عمليات الت�أمني

19.815

3.085

-

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

792

�إيرادات عمولة م�ستحقة

939

1.152

وديعة نظامية

20.000

20.000

�إجمايل موجودات امل�ساهمني

215.046

213.959
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البند ب�آالف الرياالت
�إجمايل املوجودات

 31دي�سمرب 2013م

� 30سبتمرب 2014م

607.005

982.164

مطلوبات عمليات الت�أمني:
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

132.353

305.146

مطالبات حتت الت�سوية

181.438

352.959

جمموع املطلوبات الناجتة عن عقود الت�أمني

313.790

658.105

م�ستحقات ومطلوبات �أخرى

29.284

43.973

�أر�صدة معيدي ت�أمني دائنة

18.361

45.095

عموالت معيدي ت�أمني غري مكت�سبة

5.502

11.847

مطلوب �إلى عمليات امل�ساهمني

19.815

3.085

تعوي�ض نهاية اخلدمة

3.059

3.954

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

389.812

766.058

فائ�ض عمليات الت�أمني

2.147

2.147

جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني

391.959

768.205

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات امل�ساهمني
م�ستحقات ومطلوبات �أخرى

8.269

10.190

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
خ�سائر مرتاكمة

200.000

200.000

()14.482

()3.094

احتياطي القيمة العادلة

21.258

6.863

جمموع حقوق امل�ساهمني

206.777

203.769

جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

215.046

213.959

جمموع املطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني وحقوق امل�ساهمني

607.005

982.164

امل�صدر :القوائم املالية الأولية

�شكلت موجودات عمليات الت�أمني  %78من �إجمايل املوجودات كما يف � 30سبتمرب 2014م (مقارنة بن�سبة  %65يف  31دي�سمرب 2014م) حيث بلغت النقدية و�شبه النقدية  %24يف
� 30سبتمرب 2014م ( 31دي�سمرب 2013م ) %30 :وح�صة معيد الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية  %33كما يف � 30سبتمرب 2014م ( 31دي�سمرب 2013م )%27 :وح�صة معيد
الت�أمني من الأق�ساط الغري مكت�سبة  %22كما يف � 30سبتمرب  31( 2014دي�سمرب 2013م )%15 :من �إجمايل موجودات عمليات الت�أمني.
ارتفعت موجودات عمليات الت�أمني من  392مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى  768مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م نتيجة الزيادة يف النقدية وما
يف حكمه بقيمة  64مليون ريال ،الزيادة يف �أق�ساط الت�أمني املدينة بقيمة  50مليون ريال ،الزيادة يف ح�صة معيد الت�أمني من الأق�ساط الغري املكت�سبة بقيمة  108مليون ريال ،وكل
ما ذكر �أعاله كان نتيجة الزيادة يف �أجمايل الأق�ساط املكتتبة حيث بلغت  271مليون ريال �سعودي لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م.
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يعزي االنخفا�ض يف موجودات عمليات امل�ساهمني بقيمة  1مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م �إلى االنخفا�ض يف امل�ستحق من عمليات الت�أمني بقيمة  17مليون ريال
�سعودي وكذلك االنخفا�ض يف املوجودات املالية الأخرى بقيمة  4.9مليون ريال �سعودي وقابل ذلك الزيادة يف النقدية وما يف حكمه بقيمة  19مليون ريال �سعودي.
يعزى االرتفاع يف مطلوبات عمليات الت�أمني بقيمة  376مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م باملقارنة مع  31دي�سمرب 2013م نتيجة االرتفاع يف ذمم معيدي الت�أمني
الدائنة بقيمة  26.7مليون نتيجة االرتفاع يف �أق�ساط الت�أمني امل�سندة ،االرتفاع يف �إجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة بقيمة  172.8مليون ريال �سعودي نتيجة االرتفاع يف �أق�ساط
الت�أمني املكتتبة حيث بلغت الزيادة  271مليون ريال �سعودي لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م وكذلك االرتفاع يف املطالبات حتت الت�سوية بقيمة  171.5مليون
ريال �سعودي قابل ذلك االنخفا�ض يف امل�ستحق �إلى عمليات امل�ساهمني بقيمة  16.7مليون ريال �سعودي.
�إن الزيادة يف �إجمايل مطلوبات امل�ساهمني كما يف � 30سبتمرب 2014م هي نتيجة للزيادة يف �إجمايل م�ستحقات ومطلوبات �أخرى بقيمة  1.9مليون ريال �سعودي.
بيان قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2014م

- 73جدول رقم ( )49-6قائمة التدفقات النقدية لعمليات الت�أمني وامل�ساهمني املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م
البند (ب�آالف الرياالت)

� 30سبتمرب 2013م

� 30سبتمرب 2014م

عمليات الت�أمني
النقد ( امل�ستخدم يف) /من العمليات
النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

9.248
()2.141

55.237
()727

النقد من  ( /امل�ستخدم يف) الأن�شطة التمويلية

10.542

9.812

النقد يف بداية ال�سنة

81.786

119.382

النقد يف نهاية ال�سنة

99.436

183.703

عمليات امل�ساهمني
النقد ( امل�ستخدم يف) /من العمليات

()13.962

النقد من  ( /امل�ستخدم يف) اال�ستثمارية

()982

()13.423
32.670

النقد يف بداية ال�سنة

60.000

86.366

النقد يف نهاية ال�سنة

45.056

105.613

امل�صدر :القوائم املالية الأولية

يعزى االرتفاع يف النقد من العمليات الت�أمني كما يف � 30سبتمرب 2014م وب�شكل رئي�سي �إلى االرتفاع يف �صايف الأق�ساط غري املكت�سبة بقيمة  38مليون ريال �سعودي نتيجة االرتفاع
يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة خالل هذه الفرتة وكذلك االرتفاع يف �صايف املطالبات حتت الت�سوية بقيمة  13مليون ريال �سعودي.
يعزى االرتفاع يف النقد من الأن�شطة اال�ستثمارية لعمليات امل�ساهمني كما يف � 30سبتمرب 2014م �إلى ارتفاع الأرباح املحققة من اال�ستثمارات بقيمة  29مليون ريال �سعودي وقابل
ذلك االنخفا�ض يف احلركة يف املوجودات املالية الأخرى بقيمة  8مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م.
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7.7الرسملة والمديونية
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة احلايل مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم مت�ساوية القيمة ،وبقيمة �أ�سمية قدرها ع�شرة
رياالت ( )10لل�سهم الواحد ،جميعها مدفوعة بالكامل وقد اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون بن�سبة ( )%60بينما اكتتب اجلمهور بن�سبة ( )%40من �إجمايل الأ�سهم التي مت طرحها
لالكتتاب العام يف 2007 /03/17م ،ومل متنح ال�شركة �أية مزايا �أو حقوق تف�ضيلية للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أو غريهم من امل�ساهمني.
يقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة والء ب�أنه لي�س هنالك �أي را�س مال لل�شركة م�شمو ًال بحق خيار ،و�أن ال�شركة مل متنح �أي مزايا �أو حقوق تف�ضيلية للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أو �أي
�شخ�ص �آخر.
مت م�ؤخر ًا احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  351000081751وتاريخ 1435/06/23هـ املوافق 2014/04/23م على زيادة ر�أ�س مال
ال�شركة مببلغ مئتان مليون ( )200.000.000ريال �سعودي عن طريق طرح �أ�سهم حقوق الأولوية ولدى اكتمال االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة �سي�صبح ر�أ�س املال �أربعمائة مليون
( )400.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى �أربعني مليون (� )40.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة رياالت ( )10لل�سهم الواحد .وقد �صدر قرار جمل�س �إدارة
ال�شركة بتاريخ 1435/07/01هـ (املوافق 2014/04/30م) بالتو�صية بزيادة ر�أ�س املال للإيفاء مبتطلبات هام�ش املالءة املالية .وقد وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة
بتاريخ االثنني 1436/07/08هـ (املوافق 2015/04/27م) 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 (تاريخ الأحقية).
يو�ضح اجلدول التايل الر�سملة واملديونية لل�شركة التي مت ا�ستخال�صها من القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ،بالإ�ضافة
للقوائم املالية الأولية للفرتة املالية املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م .ويجب قراءة اجلدول التايل مقرون ًا بتلك القوائم املالية مبا يف ذلك الإي�ضاحات املرفقة بها ،وامل�ضمنة يف
هذه الن�شرة بالق�سم رقم ( )20تقرير مراجعي احل�سابات.

- 74جدول رقم ( :)1-7الر�سملة واملديونية خالل ال�سنوات من 2011م �إلى 2013م والفرتة املالية املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م
الر�سملة واملديونية لل�شركة
(�آالف الرياالت ال�سعودية)

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2011/12/31م

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2012/12/31م

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2013/12/31م

الفرتة املالية
املنتهية يف
2014/09/30م

مطلوبات عمليات الت�أمني:
مبالغ م�ستحقة ملعيدي الت�أمني

52.451

8.198

18.361

45.095

�إجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة

137.803

91.116

132.353

305.146

عمولة �إعادة الت�أمني غري املكت�سبة

4.861

5.198

5.502

11.847

�إجمايل مطالبات غري م�سددة

95.090

107.274

181.438

352.959

مبالغ م�ستحقة الدفع وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

45.490

39.839

52.158

50.143

فوائ�ض مرتاكمة

601

2.121

2.147

2.147

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

336.296

253.746

391.959

768.205

مطلوبات امل�ساهمني:
م�صروفات م�ستحقة

229

1.748

1.327

2.714

زكاة و�ضريبة دخل م�ستحقة الدفع

3.912

5.215

6.023

6.430

مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات الت�أمني

-

-

-

-

مطلوبات �أخرى

610

764

919

1.045

جمموع مطلوبات امل�ساهمني

4.751

7.727

8.269

10.190

حقوق امل�ساهمني:
ر�أ�س املال
خ�سائر مرتاكمة

200.000

200.000

200.000

()52.138

()36.128

()14.482

200.000
()3.094
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الر�سملة واملديونية لل�شركة
(�آالف الرياالت ال�سعودية)

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2011/12/31م

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2012/12/31م

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2013/12/31م

الفرتة املالية
املنتهية يف
2014/09/30م

احتياطي تقومي ا�ستثمار

6.624

11.265

21.258

6.863

جمموع حقوق امل�ساهمني

154.486

175.137

206.777

203.769

جمموع حقوق ومطلوبات امل�ساهمني

159.236

182.864

215.046

213.959

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني وحقوق ومطلوبات امل�ساهمني

495.532

436.611

607.005

982.164

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

ت�ؤكد ال�شركة ب�أنه ال يوجد لديها �أدوات �صادرة� ،أو قائمة� ،أو م�صرح بها ومل يتم �إ�صدارها� ،أو �أية قرو�ض لأجل م�ضمونة ب�ضمان �شخ�صي �أو غري م�ضمونة ب�ضمان �شخ�صي �أو
م�ضمونة برهن �أو غري م�ضمونة برهن ،كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
كما ت�ؤكد ب�أنه ال توجد لديها �أية قرو�ض �أخرى �أو مديونية مبا يف ذلك ال�سحب على املك�شوف من احل�سابات امل�صرفية وااللتزامات حتت القبول وائتمان القبول �أو التزامات
ال�شراء التجاري تكون م�شمولة م�ضمونة ب�ضمان �شخ�صي �أو غري م�ضمونة ب�ضمان �شخ�صي �أو م�ضمونة برهن �أو غري م�ضمونة برهن كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
توكد ال�شركة:
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ب�أنه ال توجد لديها �أية رهونات �أو حقوق �أو �أعباء على ممتلكات ال�شركة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار.
ب�أنه ال توجد لديها �أية التزامات �أو مديونية حمتملة �أو �ضمانات كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار.
ب�أن ر�أ�س مال ال�شركة غري م�شمول بحق خيار كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
ب�أنه مل يتم القيام بتعديل ر�أ�س املال منذ ت�أ�سي�سها يف عام 2007م مببلغ  200مليون ريال �سعودي (ر�أ�س مال الت�أ�سي�س)
ب�أنها متتلك ر�أ�س مال عامل يكفي مدة اثني ع�شر �شهر ًا تلي تاريخ هذه الن�شرة.
مل متنح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي تعوي�ض غري نقدي من قبل ال�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل
وقبول الإدراج �إلى الفرتة امل�شمولة بتقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�شرة الإ�صدار.

8.8سياسة توزيع األرباح
ال تخرج �سيا�سة ال�شركة يف توزيع الأرباح عن القواعد الواردة بنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ،والقواعد الواردة بالنظام الأ�سا�سي لل�شركة والذي مت اعتماده من قبل
اجلمعية الت�أ�سي�سية لل�شركة املادة ( )44من النظام الأ�سا�سي �سيا�سة ال�شركة يف توزيع الأرباح بكل و�ضوح كالتايل:
 جتنيب الزكاة و�ضريبة الدخل املقررة.
 يجنب  %20من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي املذكور �إجمايل ر�أ�س املال
املدفوع ،كما يجوز للجمعية العامة �أن جتنب ن�سبة معينة من الأرباح ال�سنوية ال�صافية لتكوين احتياطي �إ�ضايف وتخ�صي�صه لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة تقررها
اجلمعية العامة.
 يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى من للم�ساهمني ال تقل عن  %5من ر�أ�س املال املدفوع .ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة يف الأرباح �أو يحول �إلى
ح�ساب الأرباح املبقاة.
 يجوز بقرار من جمل�س الإدارة توزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية املحدد يف الفقرة ( )6من املادة ( )44من النظام الأ�سا�سي وفق القواعد املنظمة
لذلك وال�صادرة عن اجلهات املخت�صة.
هذا مع مراعاة الفقرة ( )5من املادة ( )43من النظام الأ�سا�سي والتي تن�ص على توزيع  %10من الفائ�ض ال�صايف بحيث يتم توزيعه مبا�شرة للم�ؤمن لهم �أو بتخفي�ض �أق�ساطهم
لل�سنة التالية ،ويرحل � %90إلى ح�سابات دخل امل�ساهمني .علم ًا ب�أنه مل توزع �أية �أرباح حتى الأن نظر ًا حلاجة ال�شركة لتغطية اخل�سائر املالية املرتاكمة خالل ال�سنتني املاليتني
املنتهيتني يف  31دي�سمرب 2009م و2010م.
�ست�ستحق الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ن�صيبها يف �أية �أرباح تعلنها ال�شركة من تاريخ �إ�صدارها ولل�سنوات املالية التي تليها.
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9.9استخدام متحصالت االكتتاب
 9 99 -9صافي متحصالت االكتتاب
يقدر �إجمايل متح�صالت اكتتاب �أ�سهم حقوق الأولوية  240.000.000ريال �سعودي �سيدفع منها  10.000.000ريال �سعودي لتغطية م�صاريف االكتتاب والتي ت�شمل �أتعاب
امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب وامل�ست�شار القانوين واملحا�سب القانوين وم�ست�شار الإعالم والعالقات العامة بالإ�ضافة �إلى م�صاريف التعهد بالتغطية وم�صاريف اجلهات
امل�ستلمة وم�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وغريها من امل�صاريف املتعلقة باالكتتاب.
�سيبلغ �صايف متح�صالت االكتتاب  230.000.000ريال �سعودي والذي �سي�ستخدم ب�شكل رئي�سي للإيفاء مبتطلبات املالءة املالية .ولن يح�صل امل�ساهمون على �أي من متح�صالت
النا�شئة عن االكتتاب.
كما �ستقوم ال�شركة بتقدمي تقرير ربع �سنوي عن تفا�صيل ا�ستخدامها ملتح�صالت �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية و�ستعلن ال�شركة تطورات ا�ستخدام املتح�صالت للجمهور.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن خطة عمل ال�شركة التي مت �إعدادها من طرف �إدارة ال�شركة والتي متت املوافقة عليها من طرف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ت�ستند على افرتا�ض طرح
حقوق �أولوية بقيمة  200.000.000ريال �سعودي .كما مت تقدير م�صاريف االكتتاب يف خطة عمل ال�شركة بـ 3.500.000ريال �سعودي.

 9 99 -9استخدام متحصالت االكتتاب
تزاول جميع �شركات الت�أمني العاملة يف اململكة ن�شاطها وفق ًا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة التي ت�صدر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي من وقت لآخر .ين�ص النظام امل�شار �إليه �أعاله على �أن حتتفظ �شركات الت�أمني بحد �أدنى من هام�ش املالءة ح�سب املتطلبات الثالثة الواردة �أدناه:
 احلد الأدنى من متطلبات ر�أ�س املال.
 هام�ش املالءة املالية للأق�ساط.
 هام�ش املالءة املالية للمطالبات.
ينبغي على �شركات الت�أمني االحتفاظ بحد �أدنى من �صايف الأ�صول القابلة للت�ضمني يف ح�ساب هام�ش املالءة ويرتجم هذا املطلب يف احلاجة �إلى االحتفاظ باحلد الأدنى من
الغطاء التام ( )% 100لهام�ش املالءة املالية (�صايف الأ�صول القابلة للت�ضمني يف ح�ساب املالءة مق�سوم ًا على احلد الأدنى لهام�ش املالءة).
وبناء على ذلك� ،سوف ت�ستخدم �صايف املتح�صالت االكتتاب البالغة  230.000.000ريال �سعودي ب�شكل رئي�سي يف الآتي:





 الإيفاء مبتطلبات املالءة املالية.
االحتفاظ مببلغ  20.000.000ريال �سعودي كوديعة نظامية بعد زيادة ر�أ�س املال (كما تن�ص عليه املادة الثامنة واخلم�سون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة
�شركات الت�أمني التعاوين).
حت�سني الت�صنيف االئتماين املمنوح لل�شركة من قبل وكالة اي ام بي�ست.
زيادة ودعم ا�ستثمارات ال�شركة وفق ًا للأحكام و�ضوابط الالئحة التنفيذية.

- 75جدول رقم ( )1-9ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

البند

القيمة (ريال �سعودي)

�إجمايل متح�صالت االكتتاب

240.000.000

م�صاريف االكتتاب املقدرة

10.000.000

�صايف متح�صالت االكتتاب

230.000.000

الوديعة النظامية ( %10من زيادة ر�أ�س املال املدفوع)

20.000.000

ا�ستثمار نقدي و�شبه نقدي

105.000.000

ا�ستثمارات طويلة الأجل يف ال�سندات وا�ستثمارات الدخل الثابت الأخرى

73.500.000

اال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركات املدرجة بال�سوق املالية ال�سعودية

31.500.000

امل�صدر :ال�شركة

تنق�سم ا�ستثمارات ال�شركة ،ح�سب ال�سيا�سة اال�ستثمارية املعتمدة من طرف جمل�س الإدارة واملوافق عليها من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واملتعلقة با�ستثمار �أموال
امل�ساهمني� ،إلى ق�سمني:
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ا�ستثمارات ق�صرية الأجل :وهي ت�صنف من قبل ال�شركة كا�ستثمارات ذات خماطر منخف�ضة (الودائع ،و�صناديق �أ�سواق املال ،والأوراق املالية ذات الدخل الثابت،
و�سندات ال�شركات).
ا�ستثمارات طويلة الأجل :تنق�سم بدورها �إلى ثالثة �أق�سام:

 �-أوراق مالية ذات الدخل الثابت :وهي ت�صنف من قبل ال�شركة كا�ستثمارات ذات خماطر متو�سطة (الأوراق املالية ذات الدخل الثابت ال�سيادية ،و�صكوك،والأ�سهم املمتازة ،و�صناديق الدخل الثابت).
 -الأ�سهم و�صناديق الأ�سهم :وهي ت�صنف من قبل ال�شركة كا�ستثمارات ذات خماطر متو�سطة. -اال�ستثمارات الأخرى :وهي ت�صنف من قبل ال�شركة كا�ستثمارات ذات خماطر عالية (اال�ستثمار يف ال�شركات على �أ�سا�س الطروحات اخلا�صة ،وال�صناديقالعقارية ،واال�ستثمارات اال�سرتاتيجية).
توزع ا�ستثمارات ال�شركة بني الأق�سام املذكورة �أعاله ح�سب حدود و�ضعتها ال�سيا�سة اال�ستثمارية لل�شركة .كما حتدد هذه ال�سيا�سة التوزيع اجليوغرايف لهذه اال�ستثمارات وتعطي
مبادئ توجيهية لال�ستثمار يف كل ق�سم من هذه الأق�سام.
يجدر بالإ�شارة �إلى �أن ال�شركة لن ت�ستخدم �أكرث من  %25من متح�صالت االكتتاب لأغرا�ض ا�ستثمارية عامة كما متنعه الفقرة �أ 4-من املادة ( )30لقواعد الت�سجيل والإدراج،
وذلك لأن اال�ستثمارات التي تنوي ال�شركة القيام بها من متح�صالت االكتتاب تندرج داخل �أغرا�ض ال�شركة كما هي حمددة يف املادة ( )3من نظامها الأ�سا�سي.
يو�ضح اجلدول �أدناه الإ�سهام املتوقع ل�صايف متح�صالت االكتتاب يف املحافظة على غطاء هام�ش املالءة املالية خالل ال�سنوات القادمة:

- 76جدول رقم (� :)2-9إ�سهام �صايف متح�صالت االكتتاب يف غطاء هام�ش املالءة املالية
2014م (�أولية)

2015م (تقديرية)

2016م (تقديرية)

2017م (تقديرية)

2018م (تقديرية)

البند (�آالف الرياالت)
احلد الأدنى من متطلبات ر�أ�س املال

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

هام�ش املالءة املالية -الأق�ساط

96.768

100.034

122.934

148.208

178.177

هام�ش املالءة املالية -املطالبات

11.218

45.083

59.424

77.302

97.180

هام�ش احلد الأدنى للمالءة املالية

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

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

99.084

344.624

388.319

438.943

498.933

غطاء هام�ش املالءة املالية ()%

%49.5

%172.3

%194.2

%219.5

%249.5

امل�صدر :ال�شركة
* املعلومات امل�ضمنة يف اجلدول �أعاله واملتعلقة بال�سنة 2014م �أولية ،وقد مت �إعدادها ا�ستنادا على القوائم املالية الأولية للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م.
** املعلومات امل�ضمنة يف اجلدول �أعاله واملتعلقة بال�سنوات 2015م �إلى 2018م تقديرية .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التوقعات.
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1010إفادات الخبراء
كل من امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين وم�ست�شار العناية املهنية املالية لإدراج �إفاداتهم بال�صيغة الواردة يف هذه الن�شرة .ومل ت�سحب تلك املوافقات
مت احل�صول على موافقة ٍ
حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة ،كما �أنه لي�س لأي من املذكورين �أعاله �أو من يعمل لديهم �أو �أي من �أقاربهم �أ�سهم ًا �أو �أية م�صلحة يف ال�شركة مهما كان نوعها.
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1111إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه قد مت ا�ستخراج كافة املعلومات املالية املدرجة يف ن�شرة الإ�صدار من القوائم املالية املدققة لل�شركة للفرتة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م
وللفرتة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م وللفرتة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م ،بالإ�ضافة للقوائم املالية الأولية للفرتة املالية املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م دون
�إجراء �أي تعديل جوهري عليها ،و�أنه مت �إعداد وفح�ص القوائم املالية امل�ستقبلية وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية ولي�س وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية
ال�سعودية و�أن املعلومات املالية التي حتتويها القوائم املالية امل�ستقبلية قدمت ب�شكل يتفق مع املتبع يف القوائم املالية ال�سنوية لل�شركة.
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني و�سكرتري جمل�س الإدارة حتى تاريخ هذه الن�شرة مبا يلي:
 �أنهم مل ي�شهروا �إفال�سهم يف �أي وقت من الأوقات ومل يخ�ضعوا لإجراءات الإفال�س.
 �أنهم مل يكونوا موظفني مبنا�صب �إدارية �أو �إ�شرافيه لدى �شركات �أ�صبحت يف حالة �إع�سار خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة لتاريخ �إ�صدار الن�شرة هذه.
 با�ستثناء ما هو وارد يف ال�صفحة (هـ) من هذه الن�شرة ،لي�س لديهم �أو لأي من �أقاربهم حتى تاريخ ن�شر ن�شرة الإ�صدار� ،أي م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف
�أ�سهم �أو �أدوات دين ال�شركة.
  با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�سم رقم " 12املعلومات القانونية" من هذه الن�شرة ،لي�س لديهم �أو لأي من �أقاربهم �أي م�صلحة مادية يف �أي عقد �أو ترتيب
�ساري املفعول �أو مزمع �إبرامه عند تقدمي ن�شرة الإ�صدار وذلك يف ما يتع ّلق ب�أعمال ال�شركة.
 �أنه قد مت الإف�صاح يف هذه الن�شرة عن جميع العقود (مبا يف ذلك �شروط و�أحكام هذه العقود) والتي قد ت�ؤثر على قرار املكتتبني باالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية.
 مل يكن هناك �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا يف الو�ضع املايل خالل الأ�شهر االثني ع�شر الأخرية.
 مل متنح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي من قبل ال�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل
وقبول الإدراج يف ما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي �أوراق مالية.
 مل يكن هناك �أي تغيري جوهري �سلبي يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج� ،إ�ضافة
�إلى الفرتة التي ي�شملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�شرة الإ�صدار.
 �أن ال تقدم ال�شركة قر�ض ًا نقدي ًا من �أي نوع لأع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو �أن ت�ضمن �أي قر�ض يعقده واحد منهم مع طرف ثالث ،وذلك وفق ًا للمادة  71من نظام
ال�شركات.
 �أن البيانات املالية املدرجة يف ن�شرة الإ�صدار م�أخوذة دون �أي تغيري جوهري من القوائم املالية املدققة لل�شركة و�أن القوائم املالية �أعدت وفق ًا ملعايري التقارير
املالية الدولية.
 لي�س لدى ال�شركة �أي نية �أو توجه لإجراء �أي تغيري جوهري على طبيعة ن�شاط ال�شركة.
 �أنه لدى ال�شركة ر�أ�س مال عامل يكفي مدة (� )12شهر ًا تلي مبا�شرة تاريخ ن�شر ن�شرة الإ�صدار.
 مالءمة وكفاءة وفعالية �أنظمة الرقابة الداخلية والأنظمة املحا�سبية و�أنظمة تقنية املعلومات اخلا�صة بال�شركة.
 االلتزام التام ب�أحكام املادة  69واملادة  70من نظام ال�شركات وب�أحكام املادة  18من نظام حوكمة ال�شركات.
 عدم القيام ب�أي �أعمال من �ش�أنها مناف�سة �أعمال ال�شركة �أو امل�شاركة ب�أي عمل من هذه الأعمال والتي من �ش�أنها مناف�سة �أعمال ال�شركة.
 �أنه ال يوجد لل�شركة �أي �أدوات دين �أو قرو�ض لأجل بتاريخ هذه الن�شرة ،وي�ؤكدون ب�أنه ال يوجد لل�شركة �أي �أ�صول م�شمولة بحق خيار.
 �أنه ال يوجد لل�شركة ،بتاريخ هذه الن�شرة� ،أي �شركة تابعة �أو �شقيقة داخل اململكة العربية ال�سعودية �أو خارجها.
 �أنه ال يوجد �أي برنامج حايل لتخ�صي�ص �أ�سهم ملوظفي ال�شركة حتى تاريخ هذه الن�شرة
 �أنه لي�س هناك �أي ترتيبات �أخرى تتيح ملوظفي ال�شركة امل�شاركة يف ر�أ�س مالها.
كما يقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة ،وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة وامل�ستندات الت�أ�سي�سية الأخرى ،ب�أنه ال توجد:




�صالحية متكن ع�ضو جمل�س الإدارة �أو الع�ضو املنتدب �أو الرئي�س التنفيذي من الت�صويت على عقد �أو اقرتاح لديه م�صلحة جوهرية فيه.
�صالحية متكن ع�ضو جمل�س الإدارة �أو الع�ضو املنتدب �أو الرئي�س التنفيذي من الت�صويت على مكاف�آت متنح لهم.
�صالحية ت�سمح لأية �أع�ضاء يف جمل�س الإدارة �أو كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني �أو الرئي�س التنفيذي باقرتا�ض مبالغ من �شركة والء.
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1212المعلومات القانونية
 1 112 12مقدمة
هذا الق�سم ي�ستعر�ض املعلومات القانونية اخلا�صة ب�شركة والء.

 1 112 12الشركة
�شركة والء هي �شركة م�ساهمة �سعودية مت ت�أ�سي�سها وف ًقا لقوانني اململكة وذلك مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  223بتاريخ 1427/9/16هـ (املوافق 2006/10/8م) واملر�سوم
امللكي رقم م 60/بتاريخ 1427/9/18هـ (املوافق 2006/10/11م) .وتزاول ال�شركة ن�شاطات الت�أمني التعاوين حتت �إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهي اجلهة
الرقابية املنظمة ل�سوق الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية وامل�س�ؤولة عن تطبيق وتنفيذ نظام مراقبة �شركات الت�أمني ولوائحه التنفيذية.
رأس المال

ويبلغ ر�أ�س مال �شركة والء مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي مق�س ًما �إلى ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم بقيمة ا�سمية تبلغ ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم الواحد
وجميعها مدفوعة بالكامل .وقد اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون باثني ع�شر مليون (� )12.000.000سهم متثل ن�سبة  %60من ر�أ�سمال �شركة والء عند ت�أ�سي�س ال�شركة بينما اكتتب
اجلمهور بالن�سبة الباقية وهي  %40من الأ�سهم البالغة � 8.000.000سهم من �إجمايل الأ�سهم التي مت طرحها لالكتتاب العام يف عام 2007م.
وبتاريخ 1435/6/23هـ (املوافق 2014/4/23م) ،منحت م�ؤ�س�سة النقد موافقتها على زيادة ر�أ�سمال �شركة والء مببلغ مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي عن طريق
طرح �أ�سهم حقوق الأولوية («الطرح») .وعند اكتمال االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة� ،سي�صبح ر�أ�سمال ال�شركة �أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال �سعودي مق�س ًما �إلى �أربعني
مليون (� )40.000.000سهم بقيمة ا�سمية تبلغ ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم الواحد.
وبتاريخ 1435/07/01هـ (املوافق 2014/04/30م) �أ�صدر جمل�س �إدارة �شركة والء قرار ًا يو�صي بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة بالطريقة امل�شار �إليها �أعاله .كما �أنه بتاريخ
1436/04/02هـ (املوافق 2015/01/22م) �أ�صدر جمل�س �إدارة �شركة والء قرار ًا يو�صي بتحديد قيمة عالوة الإ�صدار مببلغ �أربعني مليون ( )40.000.000ريال �سعودي لتكون
قيمة �أ�سهم حقوق الأولوية لل�شركة مبلغ مائتان و�أربعون مليون ( )240.000.000ريال �سعودي بعد احل�صول على املوافقات املطلوبة من اجلهات ذات العالقة.
وبتاريخ االثنني 1436/07/08هـ (املوافق 2015/04/27م) وافقت اجلمعية العمومية غري العادية مل�ساهمي ال�شركة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة بالطريقة امل�شار �إليها �أعاله.
المقر الرئيسي

ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين
مبنى الربيعة والن�صار
�شارع امللك عبد اهلل
�ص.ب  31616اخلرب 31952
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 13 8652200 :
فاك�س+966 13 8652255 :

 1 112 12المساهمون الرئيسيون
فيما يلي �أ�سماء امل�ساهمني الرئي�سيني يف �شركة والء الذين ميلكون ن�سبة � %5أو �أكرث من ر�أ�سمال �شركة والء وذلك كما يف تاريخ 2014/09/30م:

- 77جدول رقم ( )1-12امل�ساهمون الرئي�سيون
اال�سم
�شركة اي جي اي الكتتاب التامني
اجلمهور

اجلن�سية
الأردن
-

عدد الأ�سهم

ن�سبة امللكية

القيمة اال�سمية

القيمة اال�سمية (ريال �سعودي)

2.100.000

%10.5

 10رياالت

21.000.000

17.900.000

%89.5

 10رياالت

179.000.000

امل�صدر :ال�شركة

جتدر الإ�شارة �إلى �أن امللكية الفعلية والنظامية للأ�سهم اململوكة من قبل �شركة اي جي اي الكتتاب الت�أمني املذكورة �أعاله تعود �إلى ال�شركة نف�سها (�شركة اي جي اي الكتتاب
الت�أمني).
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مت �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف تداول يف 2007/07/17م وعليه ف�إن فرتة حظر الت�صرف يف الأ�سهم قد انق�ضت منذ عدة �سنوات ومل يعد هنالك �أي قيود على �أ�سهم امل�ساهمني
امل�ؤ�س�سني لل�شركة .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.

 1 112 12مجلس اإلدارة ولجانه
 1 112 112 12مجلس اإلدارة
يتكون جمل�س �إدارة �شركة والء من ع�شرة (� )10أع�ضاء ،وذلك كما يلي:

- 78جدول رقم (� )2-12أع�ضاء جمل�س الإدارة
اال�سم

املن�صب

ممث ً
ال لـ

اجلن�سية العمر

ال�صفة

الأ�سهم اململوكة
مبا�شر

ن�سبة

غري مبا�شر

ن�سبة

�إجمايل

ن�سبة

تاريخ الع�ضوية

�سليمان عبد اهلل حمد رئي�س
القا�ضي

-

�سعودي

77

م�ستقل

1.000

 %0.005ال توجد

ال توجد

1.000

2007/05/06 %0.005م

عبد اهلل حممد عبد
اهلل العثمان

ع�ضو

-

�سعودي

42

م�ستقل

1.000

 %0.005ال توجد

ال توجد

1.000

2007/05/06 %0.005م

وليد حممد عبداهلل
اجلعفري

ع�ضو

-

�سعودي

53

م�ستقل

%1.2 240.000

ال توجد

ال توجد

%1.2 240.000

2007/05/06م

جميل عبداهلل
عبدالعزيز امللحم

ع�ضو

-

�سعودي

43

م�ستقل

1.000

 %0.005ال توجد

ال توجد

1.000

2007/05/06 %0.005م

ح�سان ع�صام حممد
قباين

ع�ضو

-

�سعودي

47

م�ستقل

1.000

 %0.005ال توجد

ال توجد

1.000

2007/05/06 %0.005م

د� .سليمان عبدالعزيز ع�ضو
�صالح التويجري

-

�سعودي

49

م�ستقل

1.000

 %0.005ال توجد

ال توجد

1.000

2007/05/06 %0.005م

عبد العزيز �صالح عبد ع�ضو
اهلل الربدي

-

�سعودي

52

م�ستقل

1.000

 %0.005ال توجد

ال توجد

1.000

2009/01/24 %0.005م

خالد عبد الرحمن
�صالح الراجحي

ع�ضو

�شركة عبد الرحمن �سعودي
بن �صالح الراجحي
و�شركائه

42

غري
تنفيذي

1.000

200 %0.005

1.200 %0.001

2010/06/27 %0.006م

%0.05

2011/03/08 %0.05 10.000م

وليد �سهيل عبد
املح�سن ال�شعيبي

ع�ضو

�شركة �سهيل عبد
املح�سن ال�شعيبي
و�أوالده القاب�ضة

�سعودي

52

غري
تنفيذي

ال توجد

ال توجد

10.000

وا�صف �سليم عبد
الرحمن اجلب�شة

ع�ضو

�شركة �أي جي �أي
الكتتاب الت�أمني

�أردين

70

غري
تنفيذي

ال توجد

ال توجد

2013/05/05 %4.375 875.071 %4.375 875.071م

امل�صدر :ال�شركة








مت ت�صنيف الأع�ضاء �إلى ع�ضو م�ستقل وع�ضو غري م�ستقل ومن ثم مت ت�صنيف الع�ضو غري امل�ستقل �إلى تنفيذي وغري تنفيذي.
مت تخ�صي�ص � 1.000سهم من �أ�سهم ال�شركات املمثلة ل�ضمان ع�ضوية ممثليها.
ميلك الع�ضو خالد عبد الرحمن �صالح الراجحي  % 20من �أ�سهم �شركة عبد الرحمن بن �صالح الراجحي و�شركائه والتي متلك بدورها  %0.005من �أ�سهم �شركة
والء .وعليه ،تبلغ امللكية غري املبا�شرة للع�ضو خالد عبد الرحمن �صالح الراجحي حوايل  %0.001من �إجمايل �أ�سهم �شركة والء .ي�شغل الع�ضو خالد عبد الرحمن
�صالح الراجحي من�صب املدير التنفيذي ل�شركة عبد الرحمن بن �صالح الراجحي و�شركائه.
ميلك الع�ضو وليد �سهيل عبد املح�سن ال�شعيبي  % 20من �أ�سهم �شركة �سهيل عبد املح�سن ال�شعيبي و�أوالده القاب�ضة والتي متلك بدورها  %0.25من �أ�سهم �شركة
والء .وعليه ،تبلغ امللكية غري املبا�شرة للع�ضو وليد �سهيل عبد املح�سن ال�شعيبي حوايل  %0.05من �إجمايل �أ�سهم �شركة والء .ي�شغل الع�ضو وليد �سهيل عبد املح�سن
ال�شعيبي من�صب الع�ضو املنتدب ل�شركة �سهيل عبد املح�سن ال�شعيبي و�أوالده القاب�ضة.
ميلك الع�ضو وا�صف �سليم عبد الرحمن اجلب�شة  %0.000055من �أ�سهم �شركة �أي جي �أي الكتتاب الت�أمني والتي متلك بدورها  %10.5من �أ�سهم �شركة والء .كما
ميلك الع�ضو وا�صف �سليم عبد الرحمن اجلب�شة  %41.67من �أ�سهم �شركة �أي جي �أي القاب�ضة والتي متلك بدورها  %99.99من �أ�سهم �شركة �أي جي �أي الكتتاب
الت�أمني .وعليه ،تبلغ امللكية غري املبا�شرة للع�ضو وا�صف �سليم اجلب�شة حوايل  %4.375من �إجمايل �أ�سهم �شركة والء .ي�شغل الع�ضو وا�صف �سليم عبد الرحمن
اجلب�شة من�صب املدير التنفيذي ل�شركة �أي جي �أي الكتتاب الت�أمني.
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 1 112 112 12لجان مجلس اإلدارة
�إن لدى جمل�س الإدارة �أربعة جلان هي:
اللجنة التنفيذية :تتكون اللجنة التنفيذية من �أربعة �أع�ضاء وقد وردت تفا�صيل �أكرث ب�ش�أنهم حتت الق�سم رقم «( 5الهيكل التنظيمي») من ن�شرة الإ�صدار هذه.
جلنة املراجعة :تتكون هذه اللجنة يف الوقت احلا�ضر من ثالثة �أع�ضاء وقد وردت تفا�صيل �أكرث ب�ش�أنهم حتت الق�سم رقم «( 5الهيكل التنظيمي») من ن�شرة الإ�صدار هذه.
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت :تتكون هذه اللجنة يف الوقت احلا�ضر من �أربعة �أع�ضاء وقد وردت تفا�صيل �أكرث ب�ش�أنهم حتت الق�سم رقم «( 5الهيكل التنظيمي») من ن�شرة
الإ�صدار هذه.
جلنة اال�ستثمار :تتكون هذه اللجنة يف الوقت احلا�ضر من �أربعة �أع�ضاء وقد وردت تفا�صيل �أكرث ب�ش�أنهم حتت الق�سم رقم «( 5الهيكل التنظيمي») من ن�شرة الإ�صدار هذه.

 1 112 12أسهم الشركة في الشركات األخرى
رغم �أن �شركة والء ال متلك �أية �شركات تابعة �أو �شقيقة مت ت�أ�سي�سها داخل اململكة العربية ال�سعودية �أو خارجها� ،إال �أنها متلك �أ�سه ًما يف �شركتني متار�سان ن�شاطات تتعلق بالت�أمني
يف اململكة العربية ال�سعودية وهما:
 1 112 112 12شركة نكست كير
�شركة نك�ست كري هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة خمتلطة يبلغ ر�أ�سمالها  5.000.000ريال �سعودي مت ت�أ�سي�سها يف مدينة اخلرب باململكة العربية ال�سعودية وذلك مبوجب
ال�سجل التجاري رقم  .2051039287وتزاول ال�شركة ن�شاطات ت�سوية املطالبات الت�أمينية .ويف الوقت احلا�ضر ،تعترب ملكية �شركة والء يف �شركة نك�ست كري كما يلي:

- 79جدول رقم ( )3-12ملكية �شركة والء يف �شركة نك�ست
الأ�سهم
80.000

القيمة الإ�سمية
 10رياالت

�إجمايل القيمة اال�سمية للأ�سهم (ريال)

ن�سبة امللكية

800.000

%16

امل�صدر :ال�شركة

ومل يتم منح �شركة والء �أية حقوق خا�صة �أو تف�ضيلية تتعلق ب�شركة نك�ست كري وال ت�شارك يف �أعمال الإدارة �أو ن�شاطات �أو عمليات �شركة نك�ست كري.
وبالإ�ضافة �إلى ملكية �شركة والء يف �شركة نك�ست كري ،فقد �أبرمت �شركة والء اتفاقية خدمات مع �شركة نك�ست كري بتاريخ 2011/2/1م وذلك كما هو مف�صل ب�شكل �أكرث حتت
الق�سم رقم «( 7-12املعلومات القانونية –االتفاقيات اجلوهرية») من ن�شرة الإ�صدار هذه.
 1 112 112 12شركة نجم
�شركة جنم هي �شركة م�ساهمة �سعودية يبلغ ر�أ�سمالها  50.000.080ريال �سعودي وقد ت�أ�س�ست يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم
 .1010229751وتزاول �شركة جنم خدمات تقييم وتقدير اخل�سائر والأ�ضرار وت�سوية املطالبات ويف الوقت احلا�ضر تعترب ملكية �شركة والء يف �شركة جنم كما يلي:

- 80جدول رقم ( )4-12ملكية �شركة والء يف �شركة جنم
الأ�سهم
192.308

القيمة الإ�سمية
 10رياالت

�إجمايل القيمة اال�سمية للأ�سهم (ريال)

ن�سبة امللكية

1.923.080

%3.85

امل�صدر :ال�شركة

مل يتم منح �شركة والء �أية حقوق خا�صة �أو تف�ضيلية تتعلق ب�شركة جنم وال ت�شارك �شركة والء يف �أعمال الإدارة �أو ن�شاطات �أو عمليات �شركة جنم با�ستثناء ال�سيد جون�سون
فارغ�س ،الرئي�س التنفيذي لل�شركة الذي هو �أحد �أع�ضاء جلنة التدقيق يف �شركة جنم .وبالإ�ضافة �إلى ملكية �شركة والء يف �شركة جنم ،فقد �أبرمت �شركة والء اتفاقية خدمات
فنية مع �شركة جنم بتاريخ 2014/01/01م وذلك كما هو مف�صل ب�شكل �أكرب حتت هذا الق�سم رقم «( 7-12املعلومات القانونية –االتفاقيات اجلوهرية») من ن�شرة الإ�صدار
هذه.

 1 112 12التراخيص والموافقات
متلك �شركة والء عددًا من الرتاخي�ص واملوافقات ال�صادرة من قبل بع�ض الوزارات وال�سلطات احلكومية التي ت�ساعدها يف ممار�سة �أن�شطتها داخل اململكة العربية ال�سعودية.
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 1 112 112 12التراخيص الرئيسية
فيما يلي ملخ�ص للرتاخي�ص الرئي�سية التي مت �إ�صدارها ل�صالح �شركة والء:

- 81جدول رقم ( )5-12الرتاخي�ص الرئي�سية
الرتخي�ص /التفوي�ض
مر�سوم ملكي

الرقم
م23 /

ال�سلطة امل�صدرة للرتخي�ص

الغر�ض

التاريخ

الديوان امللكي

1427/09/18هـ
(املوافق 2006/10/10م)

مت منح التفوي�ض لغر�ض �إن�شاء
�شركة والء

قرار جمل�س الوزراء

223

جمل�س الوزراء

1427 /09/16هـ
(املوافق 2006 /10 /8م)

مت منح التفوي�ض لغر�ض �إن�شاء
�شركة والء

�سجل جتاري

2051034982

وزارة التجارة وال�صناعة

1428 /06/19هـ
(املوافق 2007 /07/05م)
ينتهي
بتاريخ 1437 /06/19هـ (املوافق
2016 /03/27م)

ت�سجيل �شركة والء يف ال�سجل
التجاري

م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي

1429/06/28هـ
(املوافق 2008 /07/03م)

التفوي�ض بغر�ض ممار�سة ن�شاطات
الت�أمني و�إعادة الت�أمني يف اململكة

الهيئة العامة اال�ستثمار

الإ�صدار1426/01/26 :هـ
(املوافق 2005 /03/07م)
االنتهاء1437/01/24 :هـ
(املوافق 2015 /11/06م)

مت منح الرتخي�ص ملزاولة الأن�شطة
الت�أمينية

تي �أم �أن20087 /16 /

تفوي�ض
ترخي�ص ا�ستثمار �أجنبي

12031026535

امل�صدر :ال�شركة

وقد ح�صلت �شركة والء � ً
أي�ضا على ال�شهادات التالية:






�شهادة م�صلحة الزكاة والدخل (رقم  )109663منحت لل�شركة لإنهاء جميع معامالتها و�صرف �أي م�ستحقات نهائية لها عن �أي عقود وهي ملدة �سنة من تاريخ
�إ�صدارها ،وي�سري مفعول هذه ال�شهادة حتى تاريخ 1436/07/11هـ (املوافق 2015/04/30م) ،ويتم التقدمي على م�صلحة الزكاة والدخل لتجديدها عند انتهاء
مدتها حيث �أن ذلك هو املتبع لدى م�صلحة الزكاة والدخل.
�شهادة امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية (رقم  )17478198بخ�صو�ص املوظفني ال�سعوديني وغري ال�سعوديني التابعني لل�شركة وتثبت �أن ال�شركة �أوفت
بالتزاماتها جتاه امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ،وي�سري مفعول هذه ال�شهادة حتى تاريخ 1436/06/27هـ (املوافق 2015/04/17م).
�شهادة اال�شرتاك يف ع�ضوية الغرفة التجارية ال�صناعية باملنطقة ال�شرقية (رقم  )81888وي�سري مفعول هذه ال�شهادة حتى نهاية عام 2015م.
�شهادة ت�صنيف ائتماين من �شركة اي ام بي�ست (رقم  ،90704ت�صنيف القوة املالية  ))B++نظرة م�ستقرة” وت�صنيف ائتمان امل�صدر .))bbb

 1 112 112 12شهادات التسجيل التجاري للفروع
فيما يلي و�صف لأكرث البيانات ذات العالقة اخلا�صة ب�شهادات ال�سجل التجاري لفروع �شركة والء:

- 82جدول رقم (� )6-12شهادات الت�سجيل التجاري للفروع
تاريخ الإ�صدار

تاريخ االنتهاء

املكان

مدير الفرع

الرقم

رقم ال�شهادة

1438/10/18هـ
(املوافق 2017/07/12م)

الريا�ض

حممد �سامل �سعيد النهدي

1

1010274780

1430/10/18هـ
(املوافق 2009/10/08م)

جدة

عبداهلل حمدان ح�سن الزرقي

2

4030194597

1430/11/19هـ
(املوافق 2009/11/07م)

1438/11/19هـ
(املوافق 2017/08/11م)

وهيب �أحمد قا�سم الطيب

3

4030246662

1434/07/02هـ
(املوافق 2013/05/12م)

1439/07/02هـ
(املوافق 2018/03/19م)

جدة

�صالح حممد �أحمد

4

4031074068

1434/01/27هـ
(املوافق 2013/01/10م)

1437/02/26هـ
(املوافق 2015/12/9م)

مكة

99

الرقم

رقم ال�شهادة

تاريخ الإ�صدار

تاريخ االنتهاء

املكان

مدير الفرع

5

2050074746

1432/03/17هـ
(املوافق 2011/02/21م)

1438/03/17هـ
(املوافق 2016/12/16م)

الدمام

�أ�شرف �أحمد الأمراد

6

2050099588

1435/06/17هـ
(املوافق 2014 /04/18م)

1438/06/17هـ
(املوافق 2017/03/16م)

الدمام

�أمين حمود عبد الرحيم

7

2051045964

1432/07/09هـ
(املوافق 2011/06/11م)

1438/07/09هـ
(املوافق 2017/04/06م)

اخلرب

حممد ح�سني علي احلماد

8

2051050976

1434/01/26هـ
(املوافق 2012/12/10م)

1437/01/25هـ
(املوافق 2015/11/08م)

اخلرب

�صالح ذياب �صالح العنزي

9

2051053645

1434/08/15هـ (املوافق /06/24
2013م)

1437/08/15هـ
(املوافق 2016/05/23م)

اخلرب

حممد عبد اهلل النجار

10

2252049135

1433/11/28هـ
(املوافق 2012/10/14م)

1436/11/28هـ
(املوافق 2015/09/12م)

الإح�ساء

ف�ؤاد عبد العزيز عبد اهلل

11

2250057356

1435/06/17هـ
(املوافق 2014/04/18م)

1438/06/17هـ
(املوافق 2017/03/16م)

الإح�ساء

هاين را�ضي ح�سن

12

2055018058

1434/02/27هـ
(املوافق 2012/12/11م)

1437/01/26هـ (املوافق
2015/11/09م)

اجلبيل

�صربي حبالن علي املقابي

13

2053022695

1432/03/17هـ
(املوافق 2011/02/21م)

1440/03/17هـ
(املوافق 2018/11/26م)

القطيف

حممد عادل ح�سني العوامي

14

1131049274

1434/08/15هـ
(املوافق 2013/06/24م)

1437/08/15هـ
(املوافق 2016/05/23م)

بريدة

مو�سى نداء العنزي

15

4032044193

1435/06/17هـ
(املوافق 2014/04/18م)

1438/06/17هـ
(املوافق 2017/03/16م)

الطائف

عالء م�سعود فريج الرفاعي

امل�صدر :ال�شركة

 1 112 12االتفاقيات الجوهرية
�أبرمت �شركة والء ،يف �سياق عملها ون�شاطها العادي ،العديد من االتفاقيات اجلوهرية فيما يتعلق بالأمور التالية:






اتفاقيات �إدارة اال�ستثمار
اتفاقيات وكالة
اتفاقيات خدمة
منتجات ت�أمينية
ترتيبات �إعادة ت�أمني

 1 112 112 12اتفاقيات إدارة االستثمار
�أبرمت �شركة والء العديد من اتفاقيات �إدارة اال�ستثمار مع كل من بنك �أت�ش �أ�س بي �سي اململكة العربية ال�سعودية («�أت�ش ا�س بي �سي») و�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال («�أ�س
اف �سي») .والغر�ض من هذه االتفاقيات هو �إدارة املحفظة اال�ستثمارية ل�شركة والء وفقا لتعليمات هيئة ال�سوق املالية فيما يخ�ص ا�ستثمار ال�شركات املدرجة والئحة وتعليمات
الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم من قبل هيئة ال�سوق املالية.
أتش أس بي سي المملكة العربية السعودية

بتاريخ 2009/10/1م� ،أبرمت �شركة والء اتفاقية ح�ساب �إدارة اال�ستثمار مع بنك �أت�ش �أ�س بي �سي اململكة العربية ال�سعودية («�أت�ش �أ�س بي �سي») والتي مبوجبها �سيقوم �أت�ش
�أ�س بي �سي بفتح و�إدارة ح�ساب �إدارة ا�ستثمار ل�صالح �شركة والء والذي ي�ضم حمفظة الأ�سهم وال�سندات وال�صكوك و� /أو املنتجات النقدية �أو ال�سلع («الأ�صول»)� .إن التزامات
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�أت�ش �أ�س بي �سي مبوجب هذه االتفاقية ،تتخل�ص مبا يلي:




االحتفاظ بجميع النقد والأ�صول التي يتم حت�صيلها حل�ساب �شركة والء
�إدارة املحفظة يف الأ�سواق ال�سعودية ويف منطقة جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا والأ�سواق الدولية،
�إدارة الأ�صول يف احل�ساب اال�ستثماري بطريقة تتفق وتتنا�سب مع الأهداف اال�ستثمارية

الرسوم وشروط الدفع

 �سيقوم �أت�ش �أ�س بي �سي بفر�ض ر�سوم على �إدارته التقديرية بن�سبة تعادل � %1.25سنو ًيا من قيمة الأ�صول ال�صافية ،حتت�سب يوميا.
 تخ�ضع جميع معامالت الأ�سهم املحلية لعمولة التداول بن�سبة  %0.12من قيمة املعاملة ويقوم مدير اال�ستثمار بالتنازل لل�شركة عن  %50من ح�صته يف عمولة
التداول.
وت�ستمر �إدارة الأ�صول من قبل �أت�ش �أ�س بي �سي حتى يتم �إنها�ؤها من خالل تقدمي �إ�شعار كتابي من قبل طرف واحد للطرف الآخر.
وتخ�ضع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.
شركة السعودي الفرنسي كابيتال

بتاريخ 2014/3/19م� ،أبرمت �شركة والء اتفاقية ح�ساب �إدارة ا�ستثمار مع ال�سعودي الفرن�سي كابيتال والتي مبوجبها تقوم �شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال بفتح و�إدارة ح�ساب
�إدارة ا�ستثمار ل�شركة والء والذي ي�ضم حمفظة الأ�سهم وال�سندات وال�صكوك و� /أو املنتجات النقدية �أو ال�سلع («الأ�صول»)� .إن التزامات �شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال
مبوجب هذه االتفاقية ،تتخل�ص مبا يلي:




االحتفاظ بجميع النقد والأ�صول التي يتم حت�صيلها حل�ساب �شركة والء
�إدارة املحفظة يف الأ�سواق ال�سعودية ويف منطقة جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا والأ�سواق الدولية،
�ستقدم �شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال ل�شركة والء ،وبالإ�ضافة �إلى اخلدمات االختيارية ب�صفتها مدير اال�ستثمار ،منتجات �إدارة ال�صناديق اال�ستثمارية
ومنتجات اال�ستثمار الهيكلية االختيارية التالية:
( )1ال�صناديق اال�ستثمارية ال�سعودية
(� )2صناديق اال�ستثمار غري ال�سعودية (على �أ�سا�س الطروحات اخلا�صة)
( )3منتجات اال�ستثمار الهيكلية غري ال�سعودية (على �أ�سا�س الطروحات اخلا�صة)

الرسوم وشروط الدفع

ميكن �أن يتم الدفع مقابل اخلدمات من خالل اخل�صم املبا�شر من ح�ساب اال�ستثمار �أو من خالل �إجراء حتويل داخلي للأموال �أو من خالل حتويل العمالت �أو من خالل �إجراء
ترتيبات عمولة خا�صة.
كما تخ�ضع جميع معامالت الأ�سهم املحلية للتايل:
 عمولة �إجمالية تفر�ض على العميل بن�سبة  %0.12من قيمة املعاملة
 ر�سم تداول بن�سبة  %15من �إجمايل العمولة
 عمولة �شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال ال�صافية بن�سبة  %85من �إجمايل العمولة عمولة بحد �أدنى تفر�ض على العميل بقيمة  12ريال �سعودي لكل عملية.
و�ست�ستمر �إدارة الأ�صول من قبل �شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال حتى يتم �إنها�ؤها من خالل تقدمي �إ�شعار كتابي من قبل �أحد الطرفني للطرف الآخر .وتخ�ضع هذه االتفاقية
لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.
 1 112 112 12اتفاقية وكالة
�أبرمت �شركة والء اتفاقية وكالة مع �شركة امليازين خلدمات الت�أمني .والغر�ض من هذه االتفاقية هو ت�سويق وتو�سعة ن�شاطات �شركة والء وترويج مبيعاتها من الوثائق الت�أمينية
لل�شركات والأفراد يف اململكة العربية ال�سعودية.
شركة الميازين لخدمات التأمين

بتاريخ 2014/2/16م� ،أبرمت �شركة والء اتفاقية وكالة مع �شركة امليازين خلدمات الت�أمني («امليازين») والتي مبوجبها �ستقوم �شركة امليازين بت�سويق وتو�سعة ن�شاطات �شركة
والء وترويج مبيعاتها من الوثائق الت�أمينية لل�شركات والأفراد يف اململكة العربية ال�سعودية.
وفيما يلي التزامات �شركة امليازين مبوجب هذه االتفاقية:


الت�سويق والبيع لوثائق الت�أمني التجاري وت�أمني الأفراد وحت�صيل الأق�ساط الت�أمينية حل�ساب وم�صلحة �شركة والء من خالل فروعها وحمالتها املرخ�صة �أ�صول ًيا
يف جميع �أنحاء اململكة.
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الرسوم وشروط الدفع

  �ستدفع �شركة والء ل�شركة امليازين مبل ًغا وقدره  400.000ريال �سعودي وذلك كمبلغ مرة واحدة لتغطية امل�صروفات والنفقات العمومية املطلوبة.
ر�سوما �إدارية بحد �أق�صى وهو مبلغ  25ريالاً �سعود ًيا عن كل مطالبة تتوالها وتقوم مبعاينتها ومبلغ �آخر وهو  25ريالاً �سعود ًيا عن كل وثيقة
 ت�ستحق �شركة امليازين ً
ً
ت�أمني �إلزامية فوق ق�سط الت�أمني املتفق عليه وذلك وفقا لأنظمة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
وي�سري مفعول العقد حتى تاريخ 2015/2/15م وهو قابل للتجديد ب�صفة تلقائية للفرتات ذات العالقة وذلك ما مل يقم �أحد الطرفني ب�إ�شعار الطرف الآخر كتابة برغبته يف
يوما من انتهاء املدة الأ�صلية �أو مدة التجديد .وتخ�ضع هذه االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.
عدم جتديد العقد وذلك قبل ت�سعني (ً )90
 1 112 112 12اتفاقيات الخدمة
�أبرمت �شركة والء العديد من االتفاقيات والتي مبوجبها �ستقوم باحل�صول على اخلدمات من �أطراف ثالثة يف جماالت تقييم املطالبات والت�أكد من الهوية والدعم /اال�ست�شارات
والإدارة واملحا�سبة والت�صنيف االئتماين� ،إلخ.
شركة منار سيغما الستشارات التمويل

بتاريخ 2014/03/03م� ،أبرمت �شركة والء اتفاقية خدمات �إكتوارية مع �شركة منار �سيغما ال�ست�شارات التمويل («منار») والتي مبوجبها تقدم �شركة منار خدمات الدعم
واال�ست�شارات فيما يتعلق بتطوير ت�شكيلة منتجات الت�أمني التعاوين على احلياة (الفردية واجلماعية) وعملية تقدمي الطلبات اخلا�صة باملنتجات واحل�صول على املوافقات من
م�ؤ�س�سة النقد� .إن التزامات �شركة منار مبوجب هذه االتفاقية ،تتلخ�ص مبا يلي:
 بالن�سبة لت�شكيلة املنتجات احلالية :مراجعة امل�ستندات ،و�إعداد م�سودات نتائج اختبارات الأرباح وتقدمي امل�ستندات النهائية �إلى والء من �أجل حتويلها �إلى م�ؤ�س�سة
النقد.
  بالن�سبة لت�شكيلة املنتجات اجلديدة :مراجعة �أو�صاف املنتجات ،وعملية تطوير املنتجات ،و�إعداد م�سودات نتائج اختبارات الأرباح وتقدمي امل�ستندات النهائية �إلى
�شركة والء من �أجل حتويلها �إلى م�ؤ�س�سة النقد.
�أما التزامات �شركة والء مبوجب هذه االتفاقية ،تتلخ�ص مبا يلي:






اتخاذ كافة القرارات الإدارية وتنفيذ جميع املهام املتعلقة بالإدارة،
تعيني �أحد �أع�ضاء �إدارة ال�شركة يتمتع بامل�ؤهالت الالزمة من �أجل الإ�شراف على اخلدمات،
تقييم كفاءة ونتائج اخلدمات،
قبول وحتمل امل�س�ؤولية عن النتائج املتعلقة باخلدمات ،و
و�ضع ومراقبة �إجراءات الرقابة الداخلية وبدون ح�صر مراقبة الأن�شطة امل�ستمرة.

الرسوم وشروط الدفع

�ستقوم �شركة والء بدفع ر�سوم ل�شركة منار تبلغ  340.000ريال �سعودي موزعة كما يلي:
  85.000ريال �سعودي عند التوقيع على االتفاقية،
  85.000ريال �سعودي عند ت�سليم تقرير الو�ضع املايل وتقرير امللخ�ص التنفيذي ملجل�س الإدارة،
  85.000ريال �سعودي عند ت�سليم تقرير الت�سعري الطبي ح�سب تعميم م�ؤ�س�سة النقد اخلا�ص مبعايري االكتتاب الت�أميني،
  85.000ريال �سعودي عند ت�سليم تقرير ت�سعري ت�أمني ال�سيارات ح�سب تعميم م�ؤ�س�سة النقد اخلا�ص مبعايري االكتتاب الت�أميني.
وتخ�ضع هذه االتفاقية للقوانني ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية.
شركة نجم

بتاريخ 2014/01/01م� ،أبرمت �شركة والء اتفاقية خدمات فنية مع �شركة جنم والتي مبوجبها �ستقوم �شركة جنم بتقدمي خدمات ل�شركة والء من �أجل تقييم ومعاينة الأ�ضرار
النا�شئة عن حوادث املركبات الآلية والأ�ضرار التبعية� ،إن وجدت ،للممتلكات اخلا�صة �أو العامة� .إن التزامات �شركة جنم مبوجب هذه االتفاقية ،تتخل�ص مبا يلي:
 حتديد م�س�ؤولية الأطراف فيما يتعلق بحوادث املركبات واملمتلكات اخلا�صة والعامة
 تقييم الأ�ضرار فيما يتعلق باملمتلكات اخلا�صة والعامة
 حتويل البيانات بني �شركة والء وق�سم ت�أمني ال�سيارات
�أما التزامات �شركة والء مبوجب هذه االتفاقية ،تتخل�ص مبا يلي:
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على �شركة والء اتخاذ كافة الإجراءات من �أجل ربطها �إلكرتون ًيا مع �شركة جنم،
تقوم �شركة والء بتعوي�ض �شركة جنم عن �أية مبالغ تدفعها �شركة جنم لأطراف �أخرى يف �إطار تقدمي اخلدمات ل�شركة والء،
على �شركة والء عدم �إبرام �أية اتفاقية �أخرى لنف�س اخلدمات املقدمة من قبل �شركة جنم
يكون من حق �شركة جنم التوقف عن تقدمي �أية خدمات يف حالة ت�أخر الدفع من قبل �شركة والء

الرسوم وشروط الدفع

  280ريالاً �سعود ًيا لكل تقرير ي�صدر ب�ش�أن معاينة م�سرح احلادث،
  150ريالاً �سعود ًيا مقابل كل تقرير �أ�ضرار وي�ستحق دفع هذا املبلغ بالن�سبة والتنا�سب ح�سب امل�س�ؤولية التي يتم حتديدها يف التقرير،
 يف حالة حتويل البيانات �إلى ق�سم ت�أمني ال�سيارات 3 :ريال �سعودي عن كل وثيقة ت�أمني مقابل حتويل البيانات و 2ريال �سعودي عن كل ا�ستف�سار عن املركبات �أو عدد
احلوادث �أو املخالفات �أو رخ�صة ال�سياقة.
يوما من
وهذه االتفاقية قابلة للتطبيق تلقائ ًيا على �أ�سا�س �سنوي وذلك ما مل يقم �أحد الطرفني ب�إ�شعار الطرف الآخر كتابة برغبته يف عدم جتديد العقد وذلك قبل �ستني (ً )60
انتهاء املدة الأ�صلية �أو مدة التجديد .وتخ�ضع هذه االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.
شركة ِع ْل ْم لتقنية المعلومات

بتاريخ 2012 /9 /29م� ،أبرمت �شركة والء اتفاقية «يقني» للخدمات املبا�شرة مع �شركة عِ ْل ْم لتقنية املعلومات («عِ ْل ْم») والتي مبوجبها �ستقوم �شركة عِ ْل ْم بتقدمي خدمات
�إلكرتونية «يقني» للت�أكد من �أ�سماء عمالء �شركة والء ح�سب بيانات وزارة الداخلية .و�إن التزامات �شركة علم مبوجب هذه االتفاقية ،تتخل�ص مبا يلي:
 على �شركة عِ ْل ْم �أن تبذل ق�صارى جهودها لتقدمي اخلدمات ب�صفة م�ستمرة.
 يف حالة �أي انقطاع �أو توقف يف تقدمي اخلدمة على �شركة عِ ْل ْم �أن تقدم اخلدمة ب�صيغة بيانات على �شكل رزم.
و�أما التزامات �شركة والء مبوجب هذه االتفاقية ،تتخل�ص مبا يلي:


تكون �شركة والء م�س�ؤولة عن �أية �أخطاء �أو عن �سوء ا�ستخدام اخلدمة من قبل موظفيها.

الرسوم وشروط الدفع

ر�سوم خدمة �سنوية ملرة واحدة مببلغ  180.000ريال �سعودي بالإ�ضافة �إلى الر�سوم التالية عن كل ا�ستف�سار:
  2ريال �سعودي عن كل ا�ستف�سار عن تاريخ املغرتبني وذلك من خالل رقم الإقامة �أو رقم احلدود،
  2ريال �سعودي عن كل ا�ستف�سار عن الرخ�صة من خالل رقم ال�سجل املدين،
  2ريال �سعودي عن كل ا�ستف�سار عن املعلومات اخلا�صة باملركبة،
  2.6ريال �سعودي عن كل ا�ستف�سار عن املغرتبني من خالل تاريخ انتهاء الإقامة ،و 2.5ريال �سعودي عن كل ا�ستف�سار عن الرخ�صة من خالل رقم الإقامة.
وهذه االتفاقية قابلة للتجديد على �أ�سا�س �سنوي وذلك من خالل االتفاق الودي بني الطرفني .وتخ�ضع هذه االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.
مكتب المراجعة الشرعية

بتاريخ 2012/1/1م� ،أبرمت �شركة والء اتفاقية خدمات ا�ست�شارية مع مكتب املراجعة ال�شرعية والتي مبوجبها �سيت�أكد مكتب املراجعة ال�شرعية من االلتزام مببادئ و�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية .وفيما يلي التزامات مكتب املراجعة ال�شرعية مبوجب هذه االتفاقية:




مراجعة الأهداف و�أن�شطة والء من منظور �إ�سالمي� /شرعي
مراجعة �أ�ساليبها ومنتجاتها الت�أمينية
�إعداد تقرير �سنوي يت�ضمن �آرائه النهائية

الرسوم وشروط الدفع

على �شركة والء �أن تدفع ملكتب املراجعة ال�شرعية مبل ًغا وقدره  150.000ريال �سعودي �سنو ًيا .وهذه االتفاقية قابلة للتجديد على �أ�سا�س �سنوي وذلك مبوافقة الطرفني ،وتخ�ضع
هذه االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.
شركة نكست كير السعودية لتسوية المطالبات التأمينية

بتاريخ 2011/2/1م ،قامت �شركة والء ب�إبرام اتفاقية خدمات مع �شركة نك�ست كري والتي مبوجبها قامت �شركة والء بتعيني نك�ست كري لتقدمي خدمات �إدارية على �أ�سا�س غري
ح�صري .و�إن التزامات نك�ست كري مبوجب هذه االتفاقية ،تتخل�ص مبا يلي:





�إنهاء ودفع املطالبات اخلا�صة بخدمات الرعاية ال�صحية املقدمة من قبل �شبكة مقدمي اخلدمات،
امل�ساعدة يف �إعداد و�صياغة اال�ستمارات الإدارية ،مبا يف ذلك �أدلة امل�ستفيدين وا�ستمارات مطالبات ال�شبكة وا�ستمارات الت�سديد،
تقدمي اخلدمات التدريبية ملوظفي �شركة والء ،و
�إبرام اتفاقيات �شبكة مع مقدمي اخلدمات واملحافظة على معايري اخلدمات.

الرسوم وشروط الدفع

ر�سوما �إدارية تعادل ن�سبة  %6ملجموعات الأق�ساط الإجمالية بالإ�ضافة �إلى �أية ر�سوم وم�صروفات ومبالغ ت�سديد �أخرى مع اخل�صم.
على �شركة والء �أن تدفع ل�شركة نك�ست كري ً
وي�سري مفعول هذه االتفاقية حتى تاريخ 2017/2/1م،
وتخ�ضع هذه االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.
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اي ام بيست يوروب

بتاريخ 2013/2/19م� ،أبرمت �شركة والء اتفاقية خدمات مع اي ام بي�ست يوروب («�أمربز») والتي مبوجبها �ستقوم �أمربز بتقدمي ت�صنيف ائتماين �أويل وت�صنيف م�ستمر ل�شركة
والء من خالل تقرير ت�صنيف ،ولل�شركة حق ا�ستئناف قرار جلنة الت�صنيف التابعة ل�شركة �أمربز .و�إن التزامات �أمربز مبوجب هذه االتفاقية ،تتخل�ص مبا يلي:


على �أمربز �أن تقوم بتنفيذ التزاماتها مبوجب �شروط االتفاقية واملهارة املعقولة ويف نف�س الوقت االحتفاظ باحلق ،وبعد تقدمي �إ�شعار معقول ،يف رف�ض تقدمي
اخلدمة �أو التعديل �أو االن�سحاب يف �أي وقت.

الرسوم وشروط الدفع

ي�ستحق دفع ر�سوم مببلغ  17.800جنيه �إ�سرتليني (يعادل  112.070ريال �سعودي) عن الفرتة بني 2014/3/6م حتى تاريخ 2014/12/31م .وي�ستحق دفع جميع الر�سوم
ال�سنوية الالحقة بتاريخ  1يناير .وبعد ذلك تكون الر�سوم ال�سنوية امل�ستحقة الدفع  21.600جنيه �إ�سرتليني (يعادل  135.955ريال �سعودي).
وهذه االتفاقية قابلة للتجديد على �أ�سا�س �سنوي وذلك من خالل االتفاق الودي بني الطرفني .وتخ�ضع هذه االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.
 1 112 112 12المنتجات التأمينية
تقدم �شركة والء لعمالئها ت�شكيلة متنوعة من الوثائق الت�أمينية مثل تعوي�ض العمال وت�أمني ال�سفر وال�سياحة وت�أمني ال�سيارات طرف ثالث وامل�س�ؤولية العامة وامل�س�ؤولية عن
املنتجات وجميع خماطر املمتلكات� ،إلخ .وذلك كما هو مف�صل ب�شكل �أكرب فيما يلي.
وتنطبق اال�ستثناءات العامة والعادية ح�سب طبيعة التغطية الت�أمينية .وت�شمل اال�ستثناءات املوحدة ،ولكن لي�س على �سبيل احل�صر ،اخل�سائر التي حتدث ب�سبب الن�شاطات
الإرهابية واحلرب والع�صيان املدين والإ�شعاع النووي .وتغطي معظم وثائق الت�أمني فقط اخل�سائر التي حتدث داخل اململكة العربية ال�سعودية .وتخ�ضع عقود الت�أمني للقوانني
ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية.
وحيث �أن ال�شركة تلقت موافقة نهائية من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للمنتجات املدرجة يف اجلدول �أدناه ،بحيث يرتتب على هذه املوافقات النهائية التزام ال�شركة جتاه
الأطراف امل�ؤمن لهم وكذلك التزام ال�شركة جتاه م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي املتمثل يف قيام ال�شركة بتقدمي �أي م�ستندات �أو تعديل �أي من هذه املنتجات ووثائقها يف حال
طر�أ �أي تعديل �أو حتديث للوثائق املتعلقة مبثل هذه املنتجات من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وهذه املنتجات كما يلي:

- 83جدول رقم ( )7-12املنتجات التي تلقت ال�شركة موافقة نهائية لها من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
رقم

104

�أ�سم املنتج

و�صف املنتج

تاريخ املوافقة

1

الت�أمني الإلزامي لل�سيارات

الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة يغطي امل�س�ؤولية على ال�سيارات جتاه الغري ,وتقوم مبوجبه ال�شركة بتعوي�ض
الغري نقد ًا عند حدوث �أي �ضرر مغطى مبوجب الوثيقة نتيجة ال�ستخدام �أو �إيقاف ال�سيارة داخل احلدود
اجلغرافية للملكة العربية ال�سعودية ،وذلك �ضد جميع املبالغ التي ي�صبح امل�ؤمن عليه �أو ال�سائق م�س�ؤو ًال
قانوني ًا عن دفعها فيما يتعلق )1( :بالإ�صابة اجل�سدية التي تطال الغري بينما يكون امل�ؤمن موجودا داخل
ال�سيارة �أو خارجها و( )2بالأ�ضرار املادية يف ممتلكات الغري بينما يكون امل�ؤمن عليه موجودا يف ال�سيارة.

1435/05/19هـ
(املوافق
2014/03/20م)

2

وثيقة الت�أمني الطبي

تقوم ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة بتغطية تكاليف تقدمي اخلدمات الطبية للأ�شخا�ص امل�ؤمن عليهم
(امل�ستفيدين) ح�سب الفئات املحددة من �شبكة مقدمي اخلدمات الطبية املعينة من ال�شركة .ووفق ًا لل�شروط
والأحكام والقيود الواردة يف الوثيقة.

1435/05/03هـ
(املوافق
2014/03/04م)

3

الت�أمني ال�شامل على ال�سيارات
(خا�ص  /جتاري)

مبوجب هذه الوثيقة تقوم ال�شركة بتعوي�ض امل�ؤمن له عن اخل�سارة �أو ال�ضرر الذي يلحق �أي �سيارة مو�صوفة
يف اجلدول وملحقاتها املثبتة فيها كنتيجة مبا�شرة للأخطار امل�شار �إليها بالوثيقة .وتقوم ال�شركة �أي�ض ًا
بتعوي�ض الغري نقد ًا لدى حدوث �أي �ضرر مغطى مبوجب الوثيقة نتيجة ال�ستخدام �أو توقيف ال�سيارة داخل
احلدود اجلغرافية للمملكة العربية ال�سعودية .وذلك �ضد جميع املبالغ التي ي�صبح امل�ؤمن عليه �أو ال�سائق
م�سئوال قانونيا عن دفعها فيما يتعلق )1( :بالإ�صابة اجل�سدية التي تطال الغري بينما يكون امل�ؤمن عليه /
ال�سائق موجودا داخل �أو خارج ال�سيارة و( )2بالأ�ضرار املادية يف ممتلكات الغري بينما يكون امل�ؤمن عليه /
ال�سائق موجودا يف ال�سيارة.

1435/05/19هـ
(املوافق
2014/03/20م)

4

وثيقة الت�أمني �ضد اخلط�أ الطبي

يغطي الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة الأخطاء الطبية و�سداد جميع تكاليف الدفاع املتكبدة مبوافقة ال�شركة,
�شريطة �أن ال يتعدى جمموع املبالغ امل�ستحقة عن الأ�ضرار ( مبا يف ذلك تكاليف ونفقات املدعي) وتكاليف
الدفاع حدود التعوي�ض املبني يف ملحق وثيقة الت�أمني .ومع ذلك ،ال تكون ال�شركة ملزمة بدفع �أي مطالبة
�أو حكم �أو قرار حتكيم �أو تكاليف دفاع �أو تويل �أو اال�ستمرار يف تويل الدفاع يف �سياق �أي دعوى �أو �إجراءات
ق�ضائية بعد ا�ستنفاد احلد الأق�صى املقرر للتعوي�ض.

1431/08/12هـ
(املوافق
2010/07/23م)

5

وثيقة ت�أمني الأموال

مبوجب هذه الوثيقة تقوم ال�شركة بتغطية النقد خالل وجوده يف خزينة مغلقة �أو غرفة منيعة وتعوي�ض امل�ؤمن
له عن �أي خ�سارة �أو �ضرر يلحق باخلزنة �أو الغرفة املنيعة نتيجة ال�سرقة �أو حماولة ال�سرقة.

1433/04/07هـ
(املوافق
2012/02/29م)

رقم

�أ�سم املنتج

و�صف املنتج

تاريخ املوافقة

6

وثيقة الت�أمني �ضد احلوادث
الفردية

يغطي الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة تعوي�ض الوفاة وتعوي�ض العجز الكلي الدائم وتعوي�ض العجز اجلزئي
الدائم.

1431/01/24هـ
(املوافق
()2010/01/09

7

وثيقة احلماية اجلماعية �ضد
احلوادث

يغطي الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة تعوي�ض الوفاة وتعوي�ض العجز الكلي الدائم وتعوي�ض العجز اجلزئي
الدائم.

1431/01/24هـ
(املوافق
2010/01/09م)

8

وثيقة ت�أمني الزجاج

يف حالة ك�سر �أي زجاج يف املبنى خالل فرتة الت�أمني و�إذا كان هذا الك�سر ميتد من خالل ال�سماكة الكاملة
للزجاج نتيجة لأي حادث �أو �سبب غري م�ستثنى ,ف�سوف تقوم ال�شركة با�ستبدال الزجاج املك�سور بزجاج من
نوعية مماثلة �أو وفقا لتقديرها .تدفع قيمة الزجاج املك�سور للم�ؤمن عليه وفقا للأ�سعار ال�سارية يف تاريخ
الك�سر ناق�صا منها قيمة �إنقاذ الزجاج .وعلى ال�شركة �أن تدفع �أي�ضا التكاليف املعقولة لأي �ألواح يلزم
تركيبها م�ؤقتا �إلى حني ا�ستبدال الزجاج املك�سور.

1431/11/22هـ
(املوافق
2010/10/29م)

9

وثيقة تعوي�ض العمال

�إن الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة هو لتغطية م�س�ؤولية امل�ؤمن عليه ,وفقا ل�شروط الوثيقة ,عن دفع التعوي�ضات
و� /أو امل�صاريف املحددة يف لوائح العمل والعمال ال�سعودية .وت�ستثني هذه الوثيقة �أي م�س�ؤولية عن دفع
التعوي�ضات و� /أو امل�صاريف امل�شمولة يف برنامج امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية �أو التي كان ميكن �أن
تقبلها الت�أمينات االجتماعية لو �ألتزم امل�ؤمن عليه بتقدمي وحت�صيل املطالبات ذات ال�صلة.

1430/01/20هـ
(املوافق
2009/01/16م)

10

وثيقة ت�أمني الرتكيب �ضد جميع
املخاطر

تغطي ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة اخل�سارة �أو التلف الذي يحدث للم�شاريع التي تت�ضمن تركيب  /تثبيت
املعدات ،الآالت والأجهزة التي ترتاوح من تركيب �آلة واحدة �إلى حمطة طاقة كاملة .وتت�ضمن �أي�ض ًا تغطية
للتلف الذي يحدث ملمتلكات الغري والإ�صابة اجل�سدية للغري .ميكن �إ�صدار هذه الوثيقة با�سم املقاول و�صاحب
العمل م�شرتكني .وتتيح هذه الوثيقة للمقاول و�صاحب العمل االلتزام مبتطلبات الت�أمني اخلا�صة بالعقود.

1434/05/15هـ
(املوافق
2013/03/26م)

11

وثيقة ت�أمني املقاولني �ضد جميع
الأخطار

�صممت الوثيقة ب�شكل خا�ص لتغطية اخل�سارة �أو التلف الذي يحدث مل�شروعات �إن�شاءات الهند�سة املدنية
والتي ترتاوح من فيال �صغرية �إلى �إن�شاء اجل�سور واملباين ال�شاهقة (فيما عدا ا�ستثناءات خا�صة ح�سبما هو
مذكور يف الوثيقة).

1434/05/15هـ
(املوافق
2013/03/26م)

12

وثيقة ت�أمني تلف املخزون املودع يف
املخازن الباردة

الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة يغطي الب�ضائع املحفوظة يف املخازن الباردة.

1434/05/15هـ
(املوافق
2013/03/26م)

13

وثيقة الت�أمني �ضد جميع خماطر
الآليات

توفر وثيقة الت�أمني على جميع الآليات العاملة احلماية من الفقدان وكذلك �ضد الأ�ضرار املفاجئة وغري
املتوقعة التي ت�صيب املعدات ،والآليات �أثناء الت�شغيل .وي�شمل غطاء الت�أمني جميع املعدات والآليات الثقيلة
الثابتة واملتحركة من جميع املخاطر مامل تكن م�ستثناة مبوجب الوثيقة.

1434/05/15هـ
(املوافق
2013/03/26م)

14

وثيقة الت�أمني على جتهيزات �أو
معدات املقاولني

تقدم ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة احلماية لتجهيزات ومعدات املقاولني من الفقدان وكذلك الأ�ضرار
املفاجئة وغري املتوقعة التي ت�صيب املعدات ،والآليات �أثناء الت�شغيل.

1434/05/15هـ
(املوافق
2013/03/26م)

15

وثيقة الت�أمني �ضد تعطل الأجهزة
والآالت

توفر ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة غطا ًء ت�أميني ًا فعا ًال على الأجهزة ،والآالت ،واملعدات امليكانيكية يف العمل،
�أو التي ال تعمل� ،أو خالل عمليات ال�صيانة .وي�شمل هذا الت�أمني اخل�سائر املادية غري املتوقعة واملفاجئة �أو
الأ�ضرار التي تلحق باملواد امل�ؤمن عليها والتي ت�ستدعي الإ�صالح �أو اال�ستبدال.

1434/05/15هـ
(املوافق
2013/03/26م)

16

وثيقة الت�أمني على خ�سائر �أرباح
الأجهزة

يوفر هذا الغطاء الت�أميني تعوي�ض ًا عن اخل�سائر الفعلية لإجمايل الأرباح التي تنتج ب�سبب خ�سارة الأعمال
نتيجة لأي حوادث م�شمولة يف الغطاء الت�أميني على الأجهزة والآالت.

1434/05/15هـ
(املوافق
2013/03/26م)

17

وثيقة الت�أمني �ضد ال�سرقة

توفر ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة غطا ًء ت�أميني ًا �ضد ال�سرقة امل�صاحبة بالعنف للدخول �أو اخلروج من �أو
�إلى املبنى.

1433/11/13هـ
(املوافق
2012/09/28م)

امل�صدر :ال�شركة

105

تلقت ال�شركة موافقة م�ؤقتة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للمنتجات املدرجة يف اجلدول �أدناه ،وت�سري هذه املوافقات ملدة �ستة ا�شهر من تاريخ تلقيها .يرتتب على هذه
املوافقات امل�ؤقتة التزام ال�شركة جتاه الأطراف امل�ؤمن لهم وكذلك جتاه م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من ناحية جتديد هذه املوافقات والإجابة على �أي ا�ستف�سارات �أو �أ�سئلة
ترد من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ب�ش�أن �أي من هذه املنتجات ،وهذه املنتجات كما يلي:

- 84جدول رقم ( )8-12املنتجات التي تلقت ال�شركة موافقة م�ؤقتة لها من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�أ�سم املنتج

و�صف املنتج

تاريخ املوافقة

تاريخ االنتهاء

1

الت�أمني �ضد امل�س�ؤولية
العامة

مع مراعاة �شروط و�أحكام وا�ستثناءات وحدود امل�س�ؤولية
املن�صو�ص عليها يف ملحق وثيقة الت�أمني ،تعو�ض ال�شركة
للم�ؤمن عليه جميع املبالغ التي ي�صبح امل�ؤمن عليه م�س�ؤوال
قانونيا عن دفعها كتعوي�ضات مفرو�ضة عليه مبوجب النظام
فيما يتعلق ( )1بالوفاة �أو الإ�صابة اجل�سدية الناجمة عن
حادث والتي تطال �أي �شخ�ص غري مغطى مبوجب عقد �أو
تدريب مهني مع امل�ؤمن عليه ،وذلك عندما حتدث الوفاة �أو
الإ�صابة خارج الأرا�ضي و�أثناء العمل �أو تطال �أحد �أ�سرة امل�ؤمن
عليه ،و( )2بالأ�ضرار التي تلحق باملمتلكات التي ميتلكها امل�ؤمن
عليه �أو ي�ؤجرها �أو ي�ست�أجرها �أو ي�شرتيها بالتق�سيط �أو غري
ذلك من املمتلكات التي تكون يف رعاية �أو عهدة امل�ؤمن عليه �أو
حتت �سيطرته وي�ستثنى ذلك املباين التي ي�شغلها امل�ؤمن عليه
م�ؤقتا للعمل �أو املمتلكات الأخرى التي تكون يف حيازة امل�ؤمن
عليه ب�صورة م�ؤقتة لغر�ض العمل �أو ممتلكات املوظف �أو الزائر.
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤقتة على هذه الوثيقة من
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة �إ�ضافية من � 6أ�شهر تبد�أ
من تاريخ املوافقة امل�ؤقتة.

1436/01/19هـ (املوافق
2014/11/12م)

1436/07/18هـ (املوافق
2015/05/07م)

2

وثيقة الت�أمني ال�شامل
للممتلكات

يهدف الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة �إلى تغطية املمتلكات امل�ؤمن
عليها �أو �أي جزء منها يف حال تعر�ضها لدمار �أو �ضرر مادي
عن طريق اخلط�أ .وميكن �أن ت�شمل املمتلكات :املباين (مبا يف
ذلك التجهيزات الثابتة وملحقاتها التابعة للمالك) والآالت
واملعدات والأجهزة والأدوات واملخزون (املنتجات واملواد وقطع
الغيار) ،والأثاث ،واملعدات املكتبية ،والتجهيزات الثابتة .وقد
ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤقتة من م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي على هذه الوثيقة لفرتة �إ�ضافية من � 6أ�شهر من تاريخ
املوافقة امل�ؤقتة.

1435/05/30هـ (املوافق
2014/03/31م)

1436/07/18هـ (املوافق
2015/05/07م)

3

وثيقة الت�أمني على املنزل

الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة هو لتغطية امل�ؤمن عليه �ضد �أي
خ�سارة �أو �ضرر يلحق باملبنى  /املباين امل�ؤمن عليها .وت�شمل
املباين :املباين امللحقة ،والكراجات ،والبوابات ،والأ�سوار
واجلدران وخزانات الوقود الداخلية ،وحمامات ال�سباحة،
و�أنابيب املياه و�أنابيب الغاز و�أنابيب ال�صرف الأر�ضية وكابالت
الكهرباء املت�صلة بامل�صدر الرئي�سي للتغذية الكهربائية .وقد
ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤقتة على هذه الوثيقة من
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة �إ�ضافية من � 6أ�شهر تبد�أ
من املوافقة امل�ؤقتة.

1435/05/30هـ (املوافق
2014/03/31م)

1436/07/18هـ (املوافق
2015/05/07م)

4

وثيقة الت�أمني �ضد احلرائق
والأخطار املختلفة و�أعمال
ال�سطو

يغطي الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة �أي �أ�ضرار مادية يف
املمتلكات �إذا جنمت عن احلريق �أو ال�صاعقة �أو احلريق التايل
لالنفجار .وميكن �أن ت�شمل املمتلكات :املباين (مبا يف ذلك
التجهيزات الثابتة وملحقاتها التابعة للمالك) والآالت واملعدات
والأجهزة والأدوات واملخزون (املنتجات واملواد وقطع الغيار)
والأثاث ،واملعدات املكتبية ،والتجهيزات الثابتة .وقد ح�صلت
ال�شركة على موافقة م�ؤقتة على هذه الوثيقة من م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي لفرتة �إ�ضافية من � 6أ�شهر تبد�أ من تاريخ
املوافقة امل�ؤقتة.

1435/05/30هـ (املوافق
2014/03/31م)

1436/07/18هـ (املوافق
2015/05/07م)
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تاريخ االنتهاء

5

وثيقة ت�أمني الب�ضائع يف
الطريق

الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة يغطي �أي خ�سارة �أو تلف هام
يلحق بالب�ضائع وينجم عن اال�صطدام �أو احلرائق �أو االنقالب.
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤقتة على هذه الوثيقة من
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة �إ�ضافية من � 6أ�شهر تبد�أ
من تاريخ املوافقة امل�ؤقتة.

1435/05/30هـ (املوافق
2014/03/31م)

1436/07/18هـ (املوافق
2015/05/07م)

6

وثيقة الت�أمني على املعدات
الإلكرتونية

يغطي الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة املعدات الإلكرتونية .وقد
ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤقتة على هذه الوثيقة من
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة �إ�ضافية من � 6أ�شهر تبد�أ
من تاريخ املوافقة.

1435/05/30هـ (املوافق
2014/03/31م)

1436/07/18هـ (املوافق
2015/05/07م)

7

وثيقة �ضمان الأمانة

يغطي هذا النوع من الت�أمني اخل�سائر املالية التي قد يتعر�ض
لها امل�ؤمن له كنتيجة لأي عمل من �أعمال االحتيال �أو عدم
الأمانة ترتكب من قبل �أي موظف يف �سياق عمله لدى امل�ؤمن له.
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤقتة على هذه الوثيقة من
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة �إ�ضافية من � 6أ�شهر تبد�أ
من تاريخ املوافقة امل�ؤقتة.

1435/05/30هـ (املوافق
2014/03/31م)

1436/07/18هـ (املوافق
2015/05/07م)

8

وثيقة ت�أمني رعاية امل�سافر*

تغطي هذه الوثيقة امل�صاريف الطارئة املتكبدة خارج اململكة
العربية ال�سعودية مع اخل�ضوع للحد الأق�صى لها كما هو
مذكور يف جدول املنافع املرفق بالوثيقة ،وي�شمل ذلك املعاجلة
الطبية واجلراحية الطارئة ,تكاليف الإقامة الإ�ضافية املعقولة
والالزمة وم�صاريف ال�سفر ،والإعادة الطبية الطارئة .وقد
ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤقتة على هذه الوثيقة من
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �سارية ملدة � 6أ�شهر تبد�أ من
تاريخ املوافقة امل�ؤقتة.

1435/05/30هـ (املوافق
2014/03/31م)

1435/12/28هـ (املوافق
2014/10/22م)

9

وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية
املهنية

متكن هذا النوع من الت�أمني �أ�صحاب الأعمال املهنية حماية
�أنف�سهم من امل�س�ؤولية القانونية التي قد تواجههم والتي تختلف
باختالف تخ�ص�صاتهم ( مهند�سون مدنيون ,مهند�سون
معماريون� ,إلخ) .وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤقتة على
هذه الوثيقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة �إ�ضافية
من � 6أ�شهر تبد�أ من تاريخ املوافقة امل�ؤقتة.

1435/05/30هـ (املوافق
2014/03/31م)

1436/07/18هـ (املوافق
2015/05/07م)

10

وثيقة الت�أمني على هياكل
ال�سفن

تغطي ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة هياكل ال�سفن �ضد املخاطر
املرتبطة باملالحة .وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤقتة على
هذه الوثيقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة �إ�ضافية
من � 6أ�شهر تبد�أ من تاريخ املوافقة امل�ؤقتة.

1435/05/30هـ (املوافق
2014/03/31م)

1436/07/18هـ (املوافق
2015/05/07م)

11

وثيقة ال�شحن البحري
(عقد مفتوح)

يتمثل هدف الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة يف تغطية الب�ضائع
املنقولة بحرا �أو جوا .وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤقتة
على هذه الوثيقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة
�إ�ضافية من � 6أ�شهر تبد�أ من تاريخ املوافقة امل�ؤقتة.

1435/05/30هـ (املوافق
2014/03/31م)

1436/07/18هـ (املوافق
2015/05/07م)

12

وثيقة ال�شحن البحري
(�شحنة واحدة)

هدف الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة يف تغطية الب�ضائع املنقولة
بحرا �أو جوا .وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤقتة على هذه
الوثيقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة �إ�ضافية من 6
�أ�شهر تبد�أ من تاريخ املوافقة امل�ؤقتة.

1435/05/30هـ (املوافق
2014/03/31م)

1436/07/18هـ (املوافق
2015/05/07م)

13

وثيقة امل�س�ؤولية العامة
ال�شاملة

وتقوم ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة بتغطية �شاملة م�صممة
حلماية امل�ؤمن عليه �ضد امل�س�ؤولية القانونية جتاه الغري النا�شئة
عن �أن�شطة �أعمالهم .وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤقتة
على هذه الوثيقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة
�إ�ضافية من � 6أ�شهر تبد�أ من تاريخ املوافقة امل�ؤقتة.

1435/05/30هـ (املوافق
2014/03/31م)

1436/07/18هـ (املوافق
2015/05/07م)
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14

وثيقة الت�أمني �ضد اخل�سارة
التبعية

وتقوم ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة بتغطية اخل�سارة من �صايف
الربح الناجمة عن انقطاع الأعمال ,وي�شمل هذا الت�أمني غطاء
لزيادة تكلفة العمل بعد اخل�سارة .وقد ح�صلت ال�شركة على
موافقة م�ؤقتة على هذه الوثيقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي لفرتة �إ�ضافية من � 6أ�شهر تبد�أ من تاريخ املوافقة
امل�ؤقتة.

1435/05/30هـ (املوافق
2014/03/31م)

1436/07/18هـ (املوافق
2015/05/07م)

15

وثيقة الت�أمني �ضد خ�سارة
الأرباح

وتقوم ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة بتغطية خ�سارة «الأرباح
الإجمالية» عقب التلف املادي نتيجة للحريق ,الربق ,العا�صفة,
الإع�صار ,الزلزال ,االنفجار الربكاين ,الفي�ضان� ,إلخ .ت�سري
هذه الوثيقة فقط عندما تكون هناك مطالبة مقبول مبوجب
وثيقة الت�أمني �ضد التلف املادي للممتلكات .وقد ح�صلت
ال�شركة على موافقة م�ؤقتة على هذه الوثيقة من م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي لفرتة �إ�ضافية من � 6أ�شهر تبد�أ من تاريخ
املوافقة امل�ؤقتة.

1435/05/30هـ (املوافق
2014/03/31م)

1436/07/18هـ (املوافق
2015/05/07م)

16

وثيقة الت�أمني على �أجهزة
احلا�سب الآيل

وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤقتة على هذه الوثيقة من
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة �إ�ضافية من � 6أ�شهر تبد�أ
من تاريخ املوافقة امل�ؤقتة.

1435/05/30هـ (املوافق
2014/03/31م)

1436/07/18هـ (املوافق
2015/05/07م)

17

وثيقة الت�أمني على امل�صانع

وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤقتة على هذه الوثيقة من
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة �إ�ضافية من � 6أ�شهر تبد�أ
من تاريخ املوافقة امل�ؤقتة.

1435/05/30هـ (املوافق
2014/03/31م)

1436/07/18هـ (املوافق
2015/05/07م)

18

وثيقة ت�أمني على املمتلكات
القيمة

وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤقتة على هذه الوثيقة من
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة �إ�ضافية من � 6أ�شهر تبد�أ
من تاريخ املوافقة امل�ؤقتة.

1435/05/30هـ (املوافق
2014/03/31م)

1436/07/18هـ (املوافق
2015/05/07م)

امل�صدر :ال�شركة
* انتهت مدة املوافقة امل�ؤقتة لهذا املنتج ،وال�شركة ب�صدد جتديد هذه املوافقة.

 1 112 112 12اتفاقيات إعادة التأمين
�أبرمت �شركة والء العديد من ترتيبات �إعادة الت�أمني فيما يتعلق باملنتجات التي تقدمها والء لعمالئها .وقد مت �إبرام اتفاقيات �إعادة الت�أمني هذه يف الغالب على �أ�سا�س �سنوي
وهي قابلة للتجديد من قبل الأطراف� ،إما عن طريق �شركة و�ساطة �أو مبا�شرة مع �شركة �إعادة الت�أمني وهي تخ�ضع للقوانني ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وفيما يلي
�أهم هذه االتفاقيات:

- 85جدول رقم (� )9-12أهم اتفاقيات �إعادة الت�أمني
ا�سم امل�ستند

�شركة �إعادة الت�أمني /و�سيط الت�أمني

املو�ضوع /املنتجات

تاريخ االنتهاء

اتفاقية ت�أمني املمتلكات والت�أمني
الهند�سي و�إعادة ت�أمني الفائ�ض على
�أ�سا�س امل�شاركة والفائ�ض

مار�ش ال�سعودية

جميع الن�شاطات املكتتب بها من قبل �شركة والء واملخ�ص�صة
حل�سابها غري البحري.

 30يونيو 2015م

اتفاقية فائ�ض اخل�سارة لل�سيارات
والت�أمينات املتنوعة

�شديد لإعادة الت�أمني (�شديد ري)

ن�شاط ت�أمني ال�سيارات والت�أمينات املتنوعة (�سواء كان
مكتتب ًا بها �أو مبا�شرة �أو مقبولة كت�أمني م�شاركة �أو �إعادة
ت�أمني اختياري)

 30يونيو 2015م

اتفاقية �إعادة ت�أمني فائ�ض اخل�سارة
البحرية

�شديد لإعادة الت�أمني (�شديد ري)

جميع ن�شاطات املمتلكات والأن�شطة امل�صنفة من قبل �شركة
والء على �أنها ت�أمني �أبدان �سفن و�شحن وخم�ص�صة حل�سابها
البحري.

 30يونيو 2015م

�إعادة ت�أمني فائ�ض اخل�سارة غري
البحرية

�آيون ال�سعودية

جميع ن�شاطات املمتلكات والأن�شطة الهند�سية مبا يف

اتفاقية فائ�ض اخل�سارة الطبية

نا�سكو كارواجوران

جميع الأن�شطة الطبية

امل�صدر :ال�شركة
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ذلك منتجات ت�أمني الطاقة غري البحرية (onshore
 )energyوامل�صنفة هكذا من قبل �شركة والء.

 30يونيو 2015م

 31دي�سمرب 2015م

وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد �أبرمت �شركة والء اتفاقية �إعادة الت�أمني عن انقطاع الت�أمني ،واتفاقية درء ال�ضرر ( )Hold Harmless Agreementمع بع�ض �شركات �إعادة
الت�أمني والتي مبوجبها يتم �إعفاء �شركة والء و�إبراء ذمتها من جميع امل�س�ؤولية جتاه �أطراف معينة ،وذلك كما يلي:

- 86جدول رقم ( )10-12اتفاقية �إعادة الت�أمني عن انقطاع الأعمال
فرباير 2014م

التاريخ
الأطراف

�شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و�شركة �ألكوا ال�سعودية لل�صهر �أ�س� .أل�«( .ألكوا») وي�شار �إليها جمتمعة «امل�ؤمن عليهم»)
والء

طبيعة االتفاقية

اتفاقية �إعادة الت�أمني عن انقطاع الأعمال

املو�ضوع

احل�صول على �إعادة ت�أمني املخاطر نتيجة اخل�سارة النا�شئة عن حوادث ال�صهر و�ضمان ت�أمني انقطاع العمل ب�صفة م�ستمرة.

ال�شروط الأ�سا�سية

�إن امل�ؤمن عليهم �سيقومون ب�إعفاء �شركة والء من �أية مبالغ تتجاوز  %0.25من �صايف االحتفاظ �إلى احلد الذي ال يكون لدى �شركة والء تعوي�ض
�إعادة ت�أمني لتلك املبالغ� ،شريطة �أن ال يعود عدم وجود �إعادة الت�أمني لت�صرفات �شركة والء �أو عدم ت�صرفها �أو �إخفاقها.

املدة والتجديد

 1يوليو 2014م حتى  1يوليو 2015م �أو حتى بدء العمليات التجارية الكاملة� ،أيهما يحدث �آخ ًرا.

امل�صدر :ال�شركة

- 87جدول رقم ( )11-12اتفاقية درء ال�ضرر
 27يونيو 2013م

التاريخ
الأطراف

�شركة ال�سعودية �شيفرون فيليب�س.
والء

طبيعة االتفاقية

اتفاقية درء ال�ضرر()Hold Harmless Agreement

املو�ضوع

�إعفاء �شركة والء و�إبرائها من امل�س�ؤولية.

ال�شروط الأ�سا�سية

�أ�صدرت والء وثيقة ت�أمني رقم �إي  0021300004ل�صالح �شركة ال�سعودية �شيفرون فيليب�س و�شركة جبيل �شيفرون فيليب�س و�شركة ال�سعودية
للبوليمر والذين قرروا واختاروا عدم م�شاركة �شركات �إعادة ت�أمني والء («�شركات �إعادة الت�أمني») مقابل �إبراء ذمة والء من جميع امل�س�ؤولية
وااللتزامات جتاه �شركة ال�سعودية �شيفرون فيليب�س مبوجب هذه الوثيقة.

املدة والتجديد

 1يوليو 2013م حتى  1يوليو 2014م.
مت جتديدها حتى تاريخ  1يوليو 2015م.

امل�صدر :ال�شركة

 1 112 12الوثائق التأمينية الخاصة بشركة والء
أنواعا خمتلفة من املخاطر املرتبطة بن�شاطات عملها وكل واحدة من هذه الوثائق قابلة للتجديد عند انتهاء مدتها ،وذلك كما يلي:
حتتفظ �شركة والء بوثائق ت�أمينية تغطي � ً

 - 88جدول رقم ( )12-12وثائق الت�أمني اخلا�صة ب�شركة والء
الوثيقة

الرقم

�شركة الت�أمني

البنود املغطاة

فرتة التغطية

ق�سط الت�أمني (ريال
�سعودي)

.1

وثيقة ت�أمني طبية ملوظفي �شركة والء

والء

الرعاية ال�صحية

2014/11/25م
حتى 2015/11/24م

1.498.518

.2

وثيقة ت�أمني حوادث �شخ�صية ملوظفي
والء

والء

احلوادث ال�شخ�صية

2014/12/20م
حتى 2015/12/20م

164.789

.3

وثيقة ت�أمني �سيارات �شخ�صية �شاملة

والء

املركبات الآلية

2014/09/06م
حتى 2015/09/05م

9.065

امل�صدر :ال�شركة
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 1 112 12العقارات
 1 112 112 12وثائق الملكية
ال متلك والء �أية �أرا�ض �أو عقارات م�سجلة با�سمها.
 1 112 112 12اتفاقيات اإليجار
�أبرمت والء ،ب�صفتها امل�ست�أجر اتفاقيات �إيجار بغر�ض ا�ستئجار مكاتب يف عدد من مدن اململكة العربية ال�سعودية بالإ�ضافة �إلى توفري ال�شقق ال�سكنية ملوظفيها.
وترتاوح �شروط اتفاقيات الإيجار هذه بني �سنة واحدة ( )1وخم�س (� )5سنوات ،رغم �أن غالبية الإيجارات هي عقود ملدة �سنة قابلة للتجديد تلقائ ًيا .وترتاوح املبالغ بني 16.000
ريال �سعودي و 578.416ريالاً �سعود ًيا يف ال�سنة .وال ت�سمح غالبية هذه االتفاقيات ب�أي تنازل �أو �إيجار من الباطن بدون املوافقة الكتابية امل�سبقة للم�ؤجر ،وذلك كما يلي:

 -89جدول رقم ( )13-12اتفاقيات االيجار
الرقم

النوع/املوقع

مدة الإيجار

ال�شروط الأ�سا�سية

.1

اجلربتي
وحميدان

1429/01/01هـ
(املوافق
2008/01/10م)

مكتب – مكة املكرمة

من 1429/01/01هـ (املوافق
2008/01/10م) حتى
1429/12/30هـ (املوافق
2008/12/29م) تتجدد تلقائي ًا

ال يحق للم�ست�أجر التنازل �أو
الت�أجري من الباطن �إال مبوجب
موافقة خطية وم�سبقة من
قبل امل�ؤجر

 20.000ريال �سعودي

.2

ال�شركة
ال�سعودية
للعقارات

1430/08/05هـ
(املوافق
2009/07/28م)

مكتب – الريا�ض

من 1430/09/05هـ (املوافق
2009/08/26م) حتى
1430/12/30هـ (املوافق
2009/12/18م) تتجدد تلقائي ًا

ال يحق للم�ست�أجر التنازل �أو
الت�أجري من الباطن �إال مبوجب
موافقة خطية وم�سبقة من
قبل امل�ؤجر

 177.450ريال �سعودي

.3

ح�سني
حممد
الرابح

1432/02/27هـ
(املوافق
2011/02/02م)

مكتب – اخلرب

من 1432/05/28هـ (املوافق
2011/05/02م) حتى
1433/06/11هـ (املوافق
2012/05/03م) تتجدد تلقائي ًا

ال يحق للم�ست�أجر التنازل �أو
الت�أجري من الباطن �إال مبوجب
موافقة خطية وم�سبقة من
قبل امل�ؤجر

 28.000ريال �سعودي

.4

بندر
ال�صالح
للعقارات

1432/03/17هـ
(املوافق
2011/02/21م)

�شقق �سكنية – اخلرب

من 1432/03/17هـ (املوافق
2011/02/21م)
حتى 1433/04/07هـ (املوافق
2012/03/01م) تتجدد تلقائي ًا

ال ينطبق

 24.000ريال �سعودي

.5

ال�شركة
املتحدة
التجارية

1432/11/03هـ
(املوافق
2011/10/01م)

مكتب – جدة

من 1432/04/26هـ (املوافق
2011/04/01م)
حتى 1435/05/30هـ (املوافق
2014/04/01م) تتجدد تلقائي ًا

ال يحق للم�ست�أجر التنازل �أو
الت�أجري من الباطن �إال مبوجب
موافقة خطية وم�سبقة من
قبل امل�ؤجر

 578.416ريال �سعودي

.6

حممد
ح�سان
البحراين

1433/07/28هـ
(املوافق
2012/06/18م)

مكتب – الأح�ساء

من 1433/08/11هـ (املوافق
2012/07/01م)
حتى 1436/09/13هـ (املوافق
2015/06/30م)

ال يحق للم�ست�أجر التنازل �أو
الت�أجري من الباطن �إال مبوجب
موافقة خطية وم�سبقة من
قبل امل�ؤجر

 30.000ريال �سعودي

.7

ح�سني
حممد
الرابح

1435/07/06هـ
(املوافق
2014/05/06م)

منزل �ضيوف  -اخلرب

من 1435/07/01هـ (املوافق
2014/05/01م)
حتى 1436/07/12هـ (املوافق
2015/04/31م)
تتجدد تلقائي ًا

ال ينطبق

 24.000ريال �سعودي

.8

�شركة
الربيعة
والن�صار

1428/05/11هـ
(املوافق
2007/05/28م)

مكتب – اخلرب

من 1435/03/05هـ (املوافق
2014/07/01م) حتى
1436/09/13هـ (املوافق
2015/06/30م)
تتجدد تلقائي ًا

ال يحق للم�ست�أجر التنازل �أو
الت�أجري من الباطن

 465.000ريال �سعودي

110

امل�ؤجر

التاريخ

الإيجار ال�سنوي

التاريخ

ال�شروط الأ�سا�سية

الإيجار ال�سنوي

النوع/املوقع

مدة الإيجار

الرقم

امل�ؤجر

�أربعة مكاتب مبيعات
 -جدة

من 1434/04/01هـ (املوافق
2013/02/12م) حتى
1439/04/01هـ (املوافق
2017/12/20م)

ال يحق للم�ست�أجر التنازل �أو
الت�أجري من الباطن �إال مبوجب
موافقة خطية وم�سبقة من
قبل امل�ؤجر

 195.000ريال �سعودي

.9

نور عبداهلل
حممد

1434/04/01هـ
(املوافق
2013/02/12م)

من 1434/12/01هـ (املوافق
2013/10/06م) حتى
1435/12/01هـ (املوافق
2014/09/26م) تتجدد تلقائي ًا

ال يحق للم�ست�أجر التنازل �أو
الت�أجري من الباطن

 30.000ريال �سعودي

.10

مهدي
عبداهلل
حممد

1434/12/01هـ
(املوافق
2013/10/06م)

مكتب – الدمام

ال يحق للم�ست�أجر التنازل �أو
الت�أجري من الباطن �إال مبوجب
موافقة خطية وم�سبقة من
قبل امل�ؤجر

 24.000ريال �سعودي

.11

خالد �أحمد
العبودي

1435/01/22هـ
(املوافق
2013/11/25م)

مكتب – بريدة

من 1435/04/05هـ (املوافق
2014/02/06م) حتى
1436/04/05هـ (املوافق
2015/01/26م) تتجدد تلقائي ًا

 177.450ريال �سعودي

.12

ال�شركة
ال�سعودية
للعقارات

1431/01/01هـ
(املوافق
2009/12/18م)

مكتب – الريا�ض

من 1431/01/01هـ (املوافق
2009/12/18م) حتى
1432/01/01هـ (املوافق
2010/12/08م) جتدد تلقائي ًا

ال يحق للم�ست�أجر التنازل �أو
الت�أجري من الباطن �إال مبوجب
موافقة خطية وم�سبقة من
قبل امل�ؤجر

.13

في�صل
�سلطان
الدو�سري

1435/02/11هـ
(املوافق
2013/12/15م)

مكتب – الأح�ساء

من 1435/02/11هـ (املوافق
2013/12/15م) حتى
1438/03/15هـ (املوافق
)2016/12/15

ال يحق للم�ست�أجر التنازل �أو
الت�أجري من الباطن �إال مبوجب
موافقة خطية وم�سبقة من
قبل امل�ؤجر

 28.000ريال �سعودي

.14

عادل �أحمد
اجلريفي

1434/05/01هـ
(املوافق
2013/03/13م)

مكتب مبيعات -
القطيف

من 1434/05/01هـ (املوافق
2013/03/13م) حتى
1439/04/29هـ (املوافق
2018/01/17م)

ال يحق للم�ست�أجر التنازل �أو
الت�أجري من الباطن �إال مبوجب
موافقة خطية وم�سبقة من
قبل امل�ؤجر

 60.000ريال �سعودي

.15

�شركة
عبداللطيف
وحممد
الفوزان

1434/05/27هـ
(املوافق
2013/04/08م)

مركز مطالبات –
اخلرب

من 1434/06/28هـ (املوافق
2013/05/09م) حتى
1437/07/30هـ (املوافق
2016/05/08م) جتدد تلقائي ًا

ال يحق للم�ست�أجر التنازل �أو
الت�أجري من الباطن �إال مبوجب
موافقة خطية وم�سبقة من
قبل امل�ؤجر

 250.000ريال �سعودي

.16

�شركة
الربيعة
والن�صار

143/01/17هـ
(املوافق
2009/01/14م)

مكتب – اخلرب

من 1435/09/03هـ (املوافق
2014/07/01م) حتى
1436/09/13هـ (املوافق
2015/06/30م) جتدد تلقائي ًا

ال يحق للم�ست�أجر التنازل �أو
الت�أجري من الباطن

 150.000ريال �سعودي

.17

�شركة
الربيعة
والن�صار

1435/11/20هـ
(املوافق
2014/09/15م)

مكتب – اخلرب

من 1436/01/08هـ (املوافق
2014/11/01م) حتى
1437/01/17هـ (املوافق
2015/10/31م) جتدد تلقائي ًا

ال يحق للم�ست�أجر التنازل �أو
الت�أجري من الباطن

 210.000ريال �سعودي

.18

االء
الفطاين

1433/10/28هـ
(املوافق
2012/09/15م)

ثالثة مكاتب – اخلرب

من 1433/12/16هـ (املوافق
2012/11/01م) حتى
1439/01/10هـ (املوافق
2017/10/31م)

ال يحق للم�ست�أجر التنازل �أو
الت�أجري من الباطن �إال مبوجب
موافقة خطية وم�سبقة من
قبل امل�ؤجر

 478.375ريال �سعودي

.19

م�ؤ�س�سة
ح�سن
مبارك

1434/01/01هـ
(املوافق
2012/11/15م)

مكتب – اجلبيل

من 1433/09/29هـ (املوافق
2012/08/17م) حتى
1436/10/30هـ (املوافق
2015/08/16م) جتدد تلقائي ًا

ال يحق للم�ست�أجر التنازل �أو
الت�أجري من الباطن �إال مبوجب
موافقة خطية وم�سبقة من
قبل امل�ؤجر

 200.000ريال �سعودي

111

الرقم

امل�ؤجر

التاريخ

مدة الإيجار

النوع/املوقع

الإيجار ال�سنوي

ال�شروط الأ�سا�سية

.20

حممد علي
ح�سان
زغبي

1435/12/26هـ
(املوافق
2014/10/21م)

مكتب – املدينة املنورة

من 1436/01/01هـ (املوافق
2014/10/25م) حتى
1436/12/30هـ (املوافق
2015/10/14م)

ال يحق للم�ست�أجر التنازل �أو
الت�أجري من الباطن �إال مبوجب
موافقة خطية وم�سبقة من
قبل امل�ؤجر

 47.000ريال �سعودي

.21

ورثة مهدي
مانع حتيل

1436/02/01هـ
(املوافق
2014/11/24م)

مكتب – جنران

من 1436/02/01هـ (املوافق
2014/11/24م) حتى
1439/02/01هـ (املوافق
2017/10/22م)

ال يحق للم�ست�أجر التنازل �أو
الت�أجري من الباطن �إال مبوجب
موافقة خطية وم�سبقة من
قبل امل�ؤجر

 24.000ريال �سعودي

.22

حممد
ابراهيم
الوهيبي

1435/10/14
(املوافق
2014/08/10م)

مكتب – اخلرب

ثالثة �أ�شهر فرتة �سماح من تاريخ
ا�ستالم املكتب وملدة ثالث �سنوات
من تاريخ ( 1435/10/14املوافق
2014/08/10م)

ال يحق للم�ست�أجر التنازل �أو
الت�أجري من الباطن

 60.000ريال �سعودي

امل�صدر :ال�شركة

كما ت�ؤكد ال�شركة ب�أنها ال تقوم بت�أجري �أي قطعة �أر�ض حتى تاريخ ن�شر ن�شرة الإ�صدار هذه.

 1 1212 12الملكية الفكرية
قامت �شركة والء بحماية عالمتها التجارية الرئي�سية من خالل ت�سجيلها لدى مكتب العالمات التجارية ال�سعودي التابع لوزارة التجارة وال�صناعة وقدمت ن�سخة من �شهادة
ت�سجيلها ال�صادرة من قبل وزارة التجارة وال�صناعة بتاريخ 1430/3/20هـ (املوافق 2009/3 /17م) .ويعتمد الو�ضع التناف�سي لوالء من بني عوامل �أخرى على قدرتها على
حماية وا�ستخدام �أ�صولها الغري ملمو�سة ،وبالتايل ،ف�إن عدم مقدرتها على حماية هذه الأ�صول �أو يف بع�ض الأحوال حاجتها التخاذ الإجراءات القانونية الالزمة حلماية مثل
هذه الأ�صول قد ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على عالمتها التجارية وقد يجعل من مزاولة الأعمال �أكرث تكلفة والذي ي�ؤدي بدوره �إلى الت�أثري �سلبي ًا على نتائج �أعمال ال�شركة ،وفيما يلي �أهم
البيانات ذات العالقة املتعلقة ب�شهادة العالمة التجارية املتوافرة لدى ال�شركة:

 - 90جدول رقم ( )14-12امللكية الفكرية لل�شركة
العالمة التجارية

بلد الت�سجيل
اململكة العربية ال�سعودية

الو�ضع

الفئة

�سارية املفعول حتى تاريخ 1439/7/22هـ (املوافق
2018/4/8م)
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الهيئة امل�صدرة
وزارة التجارة وال�صناعة

امل�صدر :ال�شركة

 1 1212 12معامالت األطراف ذات العالقة
قامت �شركة والء �سواء مبا�شرة �أو من خالل و�سطاء الت�أمني ،ب�إ�صدار وثائق ت�أمني ل�صالح بع�ض من م�ساهميها �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها .وقد مت اعتماد هذه الوثائق م�ؤخ ًرا
من قبل اجلمعية العامة للم�ساهمني بتاريخ 1435/7/1هـ (املوافق 2014/4/30م) .وفيما يلي جدول بقائمة الوثائق الت�أمينية املوجودة حال ًيا لدى امل�ساهمني �أو �أع�ضاء جمل�س
�إدارة ال�شركة حتى تاريخ هذه الن�شرة.

 - 91جدول رقم ( )15-12معامالت الأطراف ذات العالقة
الطرف ذو العالقة

�صفة العالقة

وثيقة الت�أمني

ق�سط الت�أمني ال�سنوي

ق�سط الت�أمني غري امل�سدد

�سليمان عبد اهلل القا�ضي

رئي�س جمل�س �إدارة والء

ت�أمني �سيارات

 57.090ريال �سعودي

 10.456ريال �سعودي

جمموعة ال�شعيبي

وليد �سهيل ال�شعيبي ع�ضو جمل�س �إدارة
والء هو م�ساهم يف جمموعة ال�شعيبي

متنوعة

 525.000ريال �سعودي

 44.353ريال �سعودي

�شركة الدواء للخدمات الطبية

وليد حممد اجلعفري ع�ضو جمل�س
�إدارة والء هو م�ساهم يف �شركة الدواء
للخدمات الطبية

متنوعة

 1.200.000ريال �سعودي

 19.455ريال �سعودي

112

�صفة العالقة

الطرف ذو العالقة

وثيقة الت�أمني

ق�سط الت�أمني ال�سنوي

جمموعة ع�صام قباين

ح�سان ع�صام قباين ع�ضو جمل�س �إدارة
والء هو م�ساهم يف جمموعة ع�صام
قباين

متنوعة

 4.460.000ريال �سعودي

�أميانتيت

د� .سليمان عبدالعزيز التويجري ع�ضو
جمل�س �إدارة والء هو م�ساهم يف �أميانتيت

متنوعة

 261.000ريال �سعودي

الإجمايل

ال ينطبق

ال ينطبق

6.503.090ريال �سعودي

ق�سط الت�أمني غري امل�سدد
 357.335ريال �سعودي

 431.599ريال �سعودي

امل�صدر :ال�شركة

و�إلى جانب الوثائق املذكورة �أعاله ،واالتفاقيات املربمة مع �شركة نك�ست كري و�شركة جنم (ف�ض ًال راجع الق�سم رقم «( 7-12املعلومات القانونية –االتفاقيات اجلوهرية») ،ف�إن
ال�شركة لي�ست لديها �أية معاملة مع �أطراف ذات عالقة حتى تاريخ هذه الن�شرة .وبا�ستثناء ما ورد يف ن�شرة الإ�صدار هذه ،يقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة ،ب�أنه ال يوجد لل�شركة
�أي نية حالي ًا لتوقيع �أي عقد �أو ترتيب مزمع �إبرامه مع �أي �أطراف �أخرى ذات عالقة حتى تاريخ ن�شر ن�شرة الإ�صدار هذه.

 1 1212 12النزاعات والمقاضاة والمطالبات
ما عدا املطالبات اليومية اخلا�صة بدفع الأق�ساط الت�أمينية ،وذلك كما هو مف�صل ب�شكل �أكرب �أدناه ،ف�إن �إدارة �شركة والء ت�ؤكد ب�أنها ،كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،لي�ست
طر ًفا يف �أية �إجراءات ق�ضائية �أو �إدارية �أو مطالبات والتي قد تنطوي ،ب�شكل فردي �أو جماعي ،على �آثار جوهرية �سلبية على الو�ضع املايل ل�شركة والء و� /أو على نتائج عملياتها.
واجلدير بالذكر �إن �شركة والء مل ت�سجل �أي حالة من حاالت عدم االن�ضباط �أو االلتزام مع م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ولوائحها التنظيمية ومتطلباتها كما يف تاريخ ن�شرة
الإ�صدار هذه.
 1 112 1212 12المطالبات
تواجه �شركة والء املطالبات املقدمة من قبل عمالئها يف جمال الت�أمني وذلك يف �سياق ن�شاط عملها العادي .وقد مت فيما يلي �إدراج املطالبات الرئي�سية غري امل�سددة مببلغ
 500.000ريال �سعودي �أو �أكرث كما يف 2014 /12 /31م.
علم ًا �أن �أكرب هذه املطالبات التي تواجهها ال�شركة حالي ًا هي املطالبة املتعلقة ب�شركة نور ل�صناعة الكارتون والتغليف («نور») ،هذه املطالبة تتعلق بوثيقة ت�أمني ملكية جميع
املخاطر امل�صدرة من قبل والء ل�صالح نور والتي ت�شمل على ت�أمني احلريق الذي ن�ش�أ يف م�صنع نور يف املدينة ال�صناعية الثانية مبدينة الدمام بال�شارع .47
وحيث �أن وثيقة الت�أمني تغطي الفرتة الواقعة من 2014/01/01م �إلى 2014/12/31م ملجموع �إجمايل يبلغ ( )181.899.932ريال �سعودي مع خ�صم ( )10.000ريال �سعودي
لكل مطالبة مادية عن �أي �ضرر.
�شركة ماكالرن للمطالبات العاملية كمقيم خ�سائر ،قامت بالتقييم و�أ�صدرت بتاريخ 2014/11/30م امل�شورة املتعلقة بحجز االحتياطي ،والتي ت�شمل على مقرتحات وتو�صيات
لل�شركة بحجز احتياطي م�ؤقت للأ�ضرار باملمتلكات وانقطاع الأعمال والتي تو�ضح الأ�سا�س املعتمد الحت�ساب االحتياطي امل�ؤقت لكل وثيقة .علم ًا �أن جمموع االحتياطي امل�ؤقت
املو�صى به من قبل مقيم اخل�سائر هو ( )130.000.000ريال �سعودي.
ونتيجة لذلك ،ف�إن ال�شركة قامت بتوفري مبلغ املطالبة بالكامل مبوجب احلجز االحتياطي بناء على تو�صية مقيم اخل�سائر ،وجتدر الإ�شارة �إلى �أن املطالبة ال تزال قيد التحقيق
من قبل الدفاع املدين وخرباء الأدلة اجلنائية (حيث �سيقوم كل منهم ب�إ�صدار تقريره) وحتى الآن مل يتم حتديد قبول املطالبة .وعليه ،ف�إنه حتى الآن مل يتم ت�أكيد قبول حتمل
ال�شركة لهذه املطالبة ،مع العلم �أن هذه املطالبة معاد ت�أمينها بن�سبة .%97.24
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- 92جدول رقم ( )16-12املطالبات الرئي�سية غري امل�سددة كما يف 2014 /12 /31م
فئة الت�أمني
املقاوالت

ت�أمني احلريق
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امل�ؤمن له

مبلغ املطالبة غري امل�سددة (ريال
�سعودي)

تاريخ املطالبة

ح�صة معيدي الت�أمني

ح�صة ال�شركة

هانهوا للهند�سة

7.500.000

2011/09/04م

%99.00

%1.00

�شركة �شبه اجلزيرة للمقاوالت

1.500.000

2014/12/14م

%96.00

%4.00

�شركة يوك�سيل ان�شاءات ال�سعودية
املحدودة

500.000

2014/12/23م

%96.00

%4.00

�شركة �صحارى ومعادن
للبرتوكيماويات (�سامابكو)

7.500.000

2013/03/10م

%99.90

%0.10

م�ؤ�س�سة بن �سمار للمقاوالت

3.000.000

2013/04/27م

%96.00

%4.00

هانهوا للهند�سة

1.500.000

2012/11/01م

%99.00

%1.00

�شركة اخلدمات املعدنية

510.000

2013/06/15م

%96.00

%4.00

باينهيل العربية للأغذية املحدودة

5.000.000

2014/02/20م

%93.50

%6.50

ال�شركة ال�سعودية للكهرباء
(الفروع ال�شرقية والغربية)

2.185.000

2013/08/02م

%99.00

%1.00

ال�شركة ال�سعودية للكهرباء
(الفروع ال�شرقية والغربية)

10.760.000

2013/05/08م

%99.00

%1.00

امل�ؤ�س�سة املتحدة لل�صناعات
الغذائية

3.740.000

2013/11/23م

%98.50

%1.50

�أمناء للفوالذ

1.000.000

2013/11/19م

%90.20

%9.80

ال�شركة ال�سعودية للكهرباء
(الفروع الو�سطى واجلنوبية)

12.000.000

2013/12/26م

%99.75

%0.25

ال�شركة ال�سعودية للكهرباء
(الفروع الو�سطى واجلنوبية)

1.060.000

2014/12/15م

%94.12

%5.88

�شركة �سارا

800.000

2013/10/26م

%96.66

%3.34

نور ل�صناعة الكارتون والتغليف

130.000.000

2014/09/10م

%97.24

%2.76

�شركة رموز اخلليج التعاوين
للمقاوالت

1.750.000

2014/07/07م

%94.50

%5.50

�شركة حلواين اخوان

2.126.664

2014/09/10م

%97.20

%2.80

�شركة حلواين اخوان

1.188.300

2014/12/31م

%97.20

%2.80

�شركة حلواين اخوان

4.275.000

2014/12/11م

%97.20

%2.80

�أي كي كي الكهربائية للتجارة

800.000

2014/09/27م

%69.20

%30.80

ال�شركة ال�سعودية للكهرباء
(الفروع الو�سطى واجلنوبية)

845.000

2014/05/04م

%99.76

%0.24

فئة الت�أمني
الت�أمني البحري

امل�ؤمن له

مبلغ املطالبة غري امل�سددة (ريال
�سعودي)

تاريخ املطالبة

ح�صة معيدي الت�أمني

ح�صة ال�شركة

مهام اخلليج املحدودة

850.000

2014/04/13م

%0.00

%100.00

الب�سامي للنقليات

575.000

2014/09/11م

%0.00

%100.00

الب�سامي للنقليات

1.607.900

2014/12/18م

%37.80

%62.20

املتطورة تراياد تريباين للخدمات
املحدودة

640.000

2014/02/09م

%0.00

%100.00

نور ل�صناعة الكارتون والتغليف

865.000

2013/08/01م

%94.00

%6.00

جمموعة �شركات ر�ضاية

650.000

2013/12/26م

%70.00

%30.00

فرع �شركة �أ�س كيه للهند�سة
والإن�شاءات

1.980.000

2014/05/04م

%62.60

%37.40

�شركة العربي لت�أجري املعدات
الثقيلة

500.000

2014/04/29م

%80.00

%20.00

ت�أمني امل�سئولية

�شركة الزامل للخدمات البحرية

770.000

2010/10/04م

%99.00

%1.00

ت�أمني ال�سيارات

�شركة امليازين لوكاالت الت�أمني

600.000

تواريخ متعددة

%0.00

%100.00

�شركة اجلزيرة للمعدات املحدودة

850.000

تواريخ متعددة

%0.00

%100.00

182.137.938

27.289.926

الت�أمني الهند�سي

املجموع

-

209.427.864

-

امل�صدر :ال�شركة

1 1212 12حقوق حملة األسهم
ا�ستنادا �إلى املادة ( )108من نظام ال�شركات ف�إنه تثبت للم�ساهم جميع احلقوق املت�صلة بال�سهم وعلى وجه اخل�صو�ص احلق يف احل�صول على ن�صيب من الأرباح التي يتقرر
توزيعها واحلق يف احل�صول على ن�صيب من موجودات ال�شركة عند الت�صفية وحق ح�ضور جمعيات امل�ساهمني واال�شرتاك يف مداوالتها والت�صويت على قراراتها وحق الت�صرف
يف الأ�سهم وحق طلب االطالع على دفاتر ال�شركة ووثائقها ومراقبة �أعمال جمل�س الإدارة ورفع امل�س�ؤولية على �أع�ضاء املجل�س والطعن بالبطالن يف قرار جمعيات امل�ساهمني،
وذلك بال�شروط والقيود الواردة يف نظام ال�شركات �أو النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
وحيث ن�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة �أن لكل م�ساهم يف والء �أي ًا كان عدد �أ�سهمه حق ح�ضور اجلمعية الت�أ�سي�سية بطريق الأ�صالة �أو نيابة عن غريه من امل�ساهمني ،كما �أن لكل
م�ساهم حائز ع�شرين �سهم ًا �أو �أكرث حق ح�ضور اجلمعية العامة ،تكون �أرباح امل�ساهمني من عائد ا�ستثمار �أموال امل�ساهمني وفق ًا للقواعد التي ي�ضعها جمل�س الإدارة ،وتكون
ح�صة امل�ساهمني من الفائ�ض ال�صايف �إما بتوزيع ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة للم�ؤمن لهم مبا�شرة� ،أو بتخفي�ض �أق�ساطهم لل�سنة التالية ،ويرحل ما ن�سبته ( )%90ت�سعون باملائة
�إلى ح�سابات دخل امل�ساهمني.
ويتم توزيع الأرباح على امل�ساهمني على الوجه التايل:
1.1جتنب الزكاة و�ضريبة الدخل املقررة.
2.2يجنب ( )%20ع�شرون باملائة من الأرباح ال�صافية لتكون احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور �إجمايل
ر�أ�س املال املدفوع.
3.3للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن جتنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�صافية لتكوين احتياطي �إ�ضايف وتخ�صي�صه لغر�ض �أو �أغرا�ض
معينة تقررها اجلمعية العامة.
4.4يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني ال تقل عن ( )%5خم�سة باملائة من ر�أ�س املال املدفوع.
5.5يوزع من الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة يف الأرباح �أو يحول �إلى ح�ساب الأرباح املبقاة.
6.6يجوز بقرار من جمل�س الإدارة توزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية املحددة يف الفقرة ( )4الواردة �أعاله وفق ًا للقواعد املنظمة لذلك وال�صادرة من
اجلهات املخت�صة.
تبلغ ال�شركة هيئة ال�سوق املالية دون ت�أخري ب�أي قرارات لتوزيع الأرباح �أو التو�صية بذلك وتدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س
الإدارة ،وفق ًا للتعليمات التي ت�صدرها وزارة التجارة وال�صناعة مع مراعاة املوافقة الكتابية امل�سبقة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
ويف حال ت�صفية ال�شركة يراعى حفظ حق امل�شرتكني يف فائ�ض عمليات الت�أمني واالحتياطات املكونة ح�سب املن�صو�ص عليه يف املادتني ( )43و( )44من النظام الأ�سا�سي
لل�شركة.
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1313ملخص النظام األساسي
يت�ضمن نظام ال�شركة الأ�سا�سي البنود الواردة �أدناه ،وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه ينبغي الرجوع �إلى الن�سخة الكاملة من النظام الأ�سا�سي املتاح للمعاينة يف املركز الرئي�سي لل�شركة،
مع مراعاة �أن هنالك عدد من الإجراءات التي تتطلب موافقة م�ؤ�س�سة النقد مثل رفع �أو تخفي�ض ر�أ�سمال ال�شركة ،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 ،وفيما يلي ملخ�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة:
اسم الشركة

ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين (“والء”).
غرض الشركة

هو القيام وفق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والأنظمة 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 النقدية �أو بيعها �أو ا�ستبدالها �أو ت�أجريها بوا�سطتها مبا�شرة �أو بوا�سطة �شركات ت�ؤ�س�سها �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 التي تعاونها على حتقيق غر�ضها
�أو �أن تدجمها فيها �أو ت�شرتيها .وتبا�شر ال�شركة جميع الأعمال املذكورة يف �أغرا�ضها �سواء داخل اململكة �أو خارجها.
المركز الرئيسي للشركة

يكون املركز الرئي�سي لل�شركة يف مدينة اخلرب ،ويجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية نقل املركز الرئي�سي �إلى �أي مدينة �أخرى يف اململكة العربية ال�سعودية مبوافقة
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ولل�شركة �أن تن�شئ لها فروع ًا �أو مكاتب �أو توكيالت داخل اململكة العربية ال�سعودية �أو خارجها مبوافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
مدة الشركة

مدة ال�شركة ( )99ت�سعة وت�سعون �سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها وجتوز �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره اجلمعية العامة
غري العادية قبل انتهاء اجل ال�شركة ب�سنة على الأقل.
رأسمال الشركة

ر�أ�سمال ال�شركة هو مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم بقيمة مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي
مت�ساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية.
االكتتاب في رأسمال الشركة

اكتتب امل�ؤ�س�سون مبا جمموعه اثنا ع�شر مليون (� )12.000.000سهم و�سددوا قيمتها نقد ًا ،وهي متثل ( )%60من كامل �أ�سهم ر�أ�سمال ال�شركة ،و�سوف تطرح الأ�سهم الباقية
وعددها ثمانية ماليني (� )8.000.000سهم بقيمة ثمانون مليون ( )80.000.000ريال �سعودي لالكتتاب العام خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ ن�شر املر�سوم امللكي بت�أ�سي�س
ال�شركة ،وبعد االكتتاب مبا�شرة �سوف تكتمل �أ�سهم ال�شركة لت�صبح ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم.
تخفيض رأس مال الشركة

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ،بعد موافقة اجلهات املخت�صة ،تخفي�ض ر�أ�سمال ال�شركة �إذا زاد عن حاجتها �أو �أذا منيت بخ�سائر .وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة
تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة و�أثر التخفي�ض يف هذه االلتزامات ويبني القرار طريقة التخفي�ض .و�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 امليعاد املذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو تقدم له �ضمان ًا كافي ًا
للوفاء به �إذا كان �أج ًال.
تداول األسهم

جميع �أ�سهم ال�شركة قابلة للتداول وفق ًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية وا�ستثناء من ذلك ال يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها امل�ؤ�س�سني
قبل ن�شر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منهما عن �أثني ع�شر �شهر من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة ،وت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب به امل�ؤ�س�سون يف حالة
زيادة ر�أ�س مال قبل انق�ضاء فرتة احلظر ،ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية 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.
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الحجز على أسهم عضو مجلس اإلدارة

يقدم ع�ضو جمل�س الإدارة ال�شركة �أ�سهم �ضمان بحد �أدين ( )5.000خم�سة �آالف �سهم مقابل العقود التي تن�ش�أ بينه وبني ال�شركة والتي متت املوافقة عليها من اجلمعية العامة
العادية ،وي�شمل حق احلجز هذا ما قد يكون للأ�سهم املحجوزة من ح�ص�ص يف الأرباح الواجبة الأداء.
تصرف مجلس اإلدارة باألسهم المحجوزة عليها

يحق ملجل�س الإدارة بعد موافقة اجلهات املخت�صة عند ممار�سته حق حجز الأ�سهم املقدمة ك�ضمان من �أع�ضاء جمل�س الإدارة مقابل العقود التي تن�ش�أ بيهم وبني ال�شركة �أن بيعها
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
�أن يبيعها عن طريق نظام “تداول الأ�سهم” على �أن ت�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 �إلى منفذ و�صيته �أو ورثته.
مجلس اإلدارة

يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من ع�شرة (� )10أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة ملدة ال تزيد عن ثالث �سنوات ،وال يخل ذلك التعيني بحق ال�شخ�ص املعنوي يف ا�ستبدال
من ميثله يف املجل�س ،وا�ستثناء من ذلك تعني اجلمعية الت�أ�سي�سية �أول جمل�س �إدارة لفرتة ثالث �سنوات تبد�أ من تاريخ �صدور القرار الوزاري ال�صادر ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة.
صالحيات مجلس اإلدارة

مع مراعاة االخت�صا�صات املقررة للجمعية العامة يكون ملجل�س الإدارة �أو�سع ال�سلطات يف �إدارة ال�شركة ،كما يكون له يف حدود اخت�صا�صه �أن يفو�ض واحد ًا �أو �أكرث من �أع�ضائه
�أو من الغري يف مبا�شرة عمل �أو �أعمال معينة.
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�س ًا له ،ويعني املجل�س ع�ضو ًا منتدب ًا لل�شركة من �أع�ضاء املجل�س �أو رئي�س تنفيذي من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،ويحق لهما التوقيع عن
ال�شركة وتنفيذ قرارات املجل�س .ويخت�ص رئي�س جمل�س الإدارة �أو الع�ضو املنتدب/الرئي�س التنفيذي بتمثيل ال�شركة �أمام الق�ضاء والغري ،ولأي منهما حق توكيل غريه يف عمل �أو
�أعمال معينة .ويتولى الع�ضو املنتدب �أو الرئي�س التنفيذي الإدارة التنفيذية لل�شركة .ويحدد جمل�س الإدارة الرواتب والبدالت واملكاف�آت لكل من رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب/
الرئي�س التنفيذي وفق ًا ملا هو مقرر يف املادة ( )17من النظام الأ�سا�سي.
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

تكون مكاف�أة رئي�س جمل�س الإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ مائة وثمانون �ألف ( )180.000ريال �سعودي �سنوي ًا ،كما تكون مكاف�أة كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ مائة وع�شرون �ألف ( )120.000ريال �سعودي �سنوي ًا.
ويدفع لكل من الرئي�س وكل ع�ضو مبلغ ثالثة �آالف ( )3.000ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�ضره من اجتماعات املجل�س ومبلغ �ألف وخم�سمائة ( )1.500ريال �سعودي 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 والإيواء .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 جلمعية امل�ساهمني قبل انعقاد اجلمعية العامة التي تطرح فيها تلك 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.
اجتماعات المجلس وقراراته

يجتمع املجل�س يف املركز الرئي�س لل�شركة بدعوة من رئي�سه ومتى ما 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 املجل�س �أربع مرات على الأقل خالل ال�سنة املالية الواحدة وال يجوز �أن تنق�ضي �أربعة �أ�شهر بدون انعقاد املجل�س.
ال يكون اجتماع املجل�س �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره ثلثا الأع�ضاء ب�أنف�سهم �أو بطريق الإنابة ب�شرط �أن يكون عدد الأع�ضاء احلا�ضرين ب�أنف�سهم �أربعة �أع�ضاء على الأقل ومع مراعاة
ما ورد يف املادة ( )15من هذا النظام الأ�سا�سي للع�ضو �أن ينيب عنه ع�ضو ًا �آخر يف ح�ضور اجتماعات املجل�س ويف الت�صويت فيها.
ت�صدر قرارات املجل�س بالإجماع ،ويف حالة اخلالف ب�أغلبية تلثي �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين واملمثلني على الأقل .وللمجل�س �أن ي�صدر القرارات بالت�صويت عليها بالتمرير �إال
�إذا طلب �أحد الأع�ضاء كتابة عقد اجتماع للمداولة فيها ،ويف هذه احلالة تعر�ض هذه القرارات على جمل�س الإدارة يف �أول اجتماع له .وعلى �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
الذي تكون له م�صلحة �شخ�صية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أي �أمر �أو اقرتاح معرو�ض على املجل�س �أو اللجنة التنفيذية �أن يبلغ املجل�س �أو اللجنة طبيعة م�صلحته يف الأمر
املعرو�ض ،وعليه دون ا�ستبعاده من العدد الالزم ل�صحة االجتماع االمتناع عن اال�شرتاك يف املداوالت والت�صويت يف املجل�س �أو اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالأمر �أو االقرتاح.
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اللجان

ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة املراجعة ال يقل عدد �أع�ضائها عن ( )3ثالثة �أع�ضاء وال يزيد عن ( )5خم�سة �أع�ضاء من غري الأع�ضاء التنفيذيني على �أن يكون �أغلبهم من خارج
جمل�س الإدارة وح�سب ما تقره م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة وال�صناعة وهيئة ال�سوق املالية.
ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة تنفيذية ال يقل عدد �أع�ضائها عن ( )3ثالثة �أع�ضاء وال يزيد عن ( )5خم�سة �أع�ضاء ،ويختار �أع�ضاء اللجنة التنفيذية من بينهم رئي�س اللجنة الذي
ير�أ�س اجتماعاتها ،ويف حالة غيابه تختار اللجنة رئي�س ًا م�ؤقت ًا لها من بني �أع�ضائها احلا�ضرين ،ولع�ضو اللجنة التنفيذية �أن ينيب عنه ع�ضو ًا �أخر له حق الت�صويت ولثالث
اجتماعات فقط ،وتكون مدة ع�ضوية اللجنة التنفيذية هي مدة الع�ضوية يف املجل�س وميلأ املجل�س املركز الذي يخلو يف اللجنة التنفيذية.
مع مراعاة �أي تعليمات ت�ضعها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أو ي�ضعها جمل�س �إدارة ال�شركة ،تبا�شر اللجنة التنفيذية كل ال�سلطات التي تقررها امل�ؤ�س�سة �أو املجل�س ،وتعاون
اللجنة التنفيذية ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب �أو املدير العام يف حدود ال�سلطات املقررة لها.
ال يكون اجتماع اللجنة التنفيذية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره ( )2اثنان على الأقل بطريق الأ�صالة �أو الإنابة ب�شرط �أن ال يقل عدد احلا�ضرين ب�أنف�سهم عن ( )2اثنني .وت�صدر
قرارات اللجنة التنفيذية بالإجماع ويف حالة اخلالف ت�صدر ب�أغلبية �أ�صوات ثالث �أرباع الأع�ضاء احلا�ضرين واملمثلني .وتعقد اللجنة اجتماعاتها من وقت لأخر كلما ر�أى رئي�سها
�ضرورة عقدها على �أن تعقد �ستة اجتماعات على الأقل �سنوي ًا ،ويعقد االجتماع يف �أي وقت �إذا طلب ذلك ( )2اثنان من الأع�ضاء على الأقل .وي�صدر القرار باملوافقة عليه �إذا
وافق عليه كتابة ( )2اثنان من �أع�ضاء اللجنة.
جمعيات المساهمين

اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني ،وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�شركة ،ولكل مكتتب �أي ًا كان عدد �أ�سهم حق ح�ضور اجلمعية
الت�أ�سي�سية بطريق الأ�صالة �أو نيابة عن غريه من املكتتبني ،كما �أن لكل م�ساهم حائز ع�شرين �سهم ًا �أو �أكرث حق ح�ضور اجلمعية العامة ،وللم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهم ًا �آخر
من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة حل�ضور اجلمعية العامة.
فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري عادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة وتعقد مرة على الأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة �أ�شهر
التالية لالنتهاء ال�سنة املالية لل�شركة ،ويجوز الدعوة جلمعيات عامة عادية �أخرى لالجتماع كلما دعت احلاجة �إلى ذلك.
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة با�ستثناء الأحكام املحظورة عليها تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�صا�ص اجلمعية
العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية.
ال يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�سمال ال�شركة على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول ،وجهت دعوة
�إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق .وتن�شر هذه الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )88من نظام ال�شركات ويعترب االجتماع
الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
ال يكون انعقاد اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضر م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�سمال ال�شركة على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول ،وجهت
الدعوة �إلى اجتماع ثان ،بنف�س الأو�ضاع املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة .ويكون االجتماع الثاين �صحيح َا �إذا كان ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع ر�أ�س املال على الأقل.
قرارات الجمعيات العامة

ت�صدر القرارات يف اجلمعية العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة فيها ،وت�صدر القرارات يف اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع �إال �إذا
كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل املدة املحددة يف نظامها �أو ب�إدماجها يف �شركة �أو يف م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار
�صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
تعيين مراقب الحسابات

تعني اجلمعية العامة �سنوي ًا اثنني من مراقبي احل�سابات املرخ�ص لهم مبزاولة املهنة يف اململكة وحتدد �أتعابهما ويجوز لها �إعادة تعيينهما.
السنة المالية

تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة من الأول من يناير من كل �سنة وتنتهي بنهاية دي�سمرب من ال�سنة.
الحسابات السنوية

يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جرد ًا لقيمة �أ�صول ال�شركة وخ�صومها يف التاريخ املذكور كما يعد القوائم املالية وتقرير ًا عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل عن ال�سنة
املالية املنق�ضية ويت�ضمن هذا التقرير الطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�صافية وذلك خالل فرتة ال تتجاوز �أربعني ( )40يوم ًا من نهاية الفرتة املالية ال�سنوية التي ت�شملها
تلك القوائم .وي�ضع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�صرف مراقب احل�سابات ،قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة بـخم�سة وخم�سون ( )55يوم ًا على الأقل ،ويوقع رئي�س جمل�س
الإدارة على الوثائق املذكورة ،وتودع يف املركز الرئي�س لل�شركة حتت ت�صرف امل�ساهمني ،قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�شرون ( )25يوم ًا على الأقل ،وعلى
رئي�س جمل�س الإدارة �أن ين�شر يف �صحيفة يومية توزع يف املركز الرئي�س لل�شركة القوائم املالية وخال�صة وافية من تقرير جمل�س الإدارة والن�ص الكامل لتقرير مراقب احل�سابات،
و�أن ير�سل �صورة من هذه الوثائق �إلى الإدارة العامة لل�شركات وهيئة ال�سوق املالية وذلك قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة العادية بـخم�سة وع�شرون ( )25يوم ًا على الأقل.
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حسابات عمليات التأمين

تكون ح�سابات عمليات الت�أمني م�ستقلة عن قائمة دخل امل�ساهمني ،وذلك على التف�صيل التايل:
1.1يفرد ح�ساب للأق�ساط املكت�سبة وعموالت �إعادة الت�أمني والعموالت الأخرى.
2.2يفرد ح�ساب للتعوي�ضات املتكبدة من ال�شركة.
3.3يحدد يف نهاية كل عام الفائ�ض الإجمايل الذي ميثل الفرق بني جمموع الأق�ساط والتعوي�ضات حم�سوم ًا منه امل�صاريف الت�سويقية والإدارية والت�شغيلية واملخ�ص�صات
الفنية الالزمة ح�سب التعليمات املنظمة لذلك.
4.4يكون حتديد الفائ�ض ال�صايف على الوجه التايل:
 ي�ضاف للفائ�ض الإجمايل الوارد يف الفقرة ( )3الثالثة �أعاله �أو يخ�صم منه ما يخ�ص امل�ؤمن لهم من عائد اال�ستثمار بعد احت�ساب ما لهم من عوائد
وخ�صم ما عليهم من م�صاريف حمققة.
5.5توزيع الفائ�ض ال�صايف ،ويتم �إما بتوزيع ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة للم�ؤمن لهم مبا�شرة� ،أو بتخفي�ض �أق�ساطهم لل�سنة التالية ،ويرحل ما ن�سبته ( )%90ت�سعون
باملائة �إلى ح�سابات دخل امل�ساهمني.
قائمة دخل المساهمين

1.1تكون �أرباح امل�ساهمني من عائد ا�ستثمار �أموال امل�ساهمني وفق ًا للقواعد التي ي�ضعها جمل�س الإدارة.
2.2تكون ح�صة امل�ساهمني من الفائ�ض ال�صايف ح�سب ما ورد يف الفقرة ( )5اخلام�سة من املادة �أعاله.
توزيع األرباح

توزيع الأرباح على امل�ساهمني على الوجه التايل:
1.1جتنب الزكاة و�ضريبة الدخل املقررة.
2.2يجنب ( )%20ع�شرون باملائة من الأرباح ال�صافية لتكون احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور �إجمايل
ر�أ�س املال املدفوع.
3.3للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن جتنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�صافية لتكوين احتياطي �إ�ضايف وتخ�صي�صه لغر�ض �أو �أغرا�ض
معينة تقررها اجلمعية العامة.
4.4يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني ال تقل عن ( )%5خم�سة باملائة من ر�أ�س املال املدفوع.
5.5يوزع من الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة يف الأرباح �أو يحول �إلى ح�ساب الأرباح املبقاة.
6.6يجوز بقرار من جمل�س الإدارة توزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية املحددة يف الفقرة ( )4الواردة �أعاله وفق ًا القواعد املنظمة لذلك وال�صادرة من
اجلهات املخت�صة.
تبلغ ال�شركة هيئة ال�سوق املالية دون ت�أخري ب�أي قرارات لتوزيع الأرباح �أو التو�صية بذلك وتدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س
الإدارة ،وفق ًا للتعليمات التي ت�صدرها وزارة التجارة وال�صناعة مع مراعاة املوافقة الكتابية امل�سبقة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
خسائر الشركة

�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالث �أرباع ر�أ�س املال وجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها قبل �أجلها املعني باملادة
( )5من النظام الأ�سا�سي لل�شركة وين�شر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.
حل الشركة وتصفيتها

تنق�ضي ال�شركة بانق�ضاء املدة املحددة لها وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة �أو وفق ًا للأحكام املن�صو�ص عليها يف نظام ال�شركات ،وعند انتهاء مدة ال�شركة �أو يف حالة حلها قبل
هذا الأجل تقرر اجلمعية العامة غري عادية ،بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعيني م�صفي ًا �أو �أكرث حتدد �صالحياتهم و�أتعابهم ،وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة
بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني امل�صفي ،وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�ص امل�صفني.
ويراعى يف الت�صفية حفظ حق امل�شرتكني يف فائ�ض عمليات الت�أمني واالحتياطات املكونة (ح�سابات عمليات الت�أمني) و(قائمة دخل امل�ساهمني)ح�سب املن�صو�ص عليه يف املادتني
( )43و( )44من النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
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1414تغطية االكتتاب
�ستكون �شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية متعهد التغطية الوحيد لالكتتاب.

(أ) متعهد التغطية
�شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية
طريق امللك فهد بالريا�ض
�ص.ب  20438الريا�ض 11455
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 11 2256000 :
فاك�س+966 11 2256068 :
املوقع الإلكرتوينwww.aljaziracapital.com.sa :
الربيد الإلكرتوينcontactus@aljaziracapital.com.sa :

وقد �أبرمت ال�شركة اتفاقية تعهد بتغطية االكتتاب مع متعهد التغطية .وفيما يلي ملخ�ص لل�شروط الأ�سا�سية التفاقية التعهد بتغطية الأ�سهم املطروحة لالكتتاب.
عدد �أ�سهم حقوق الأولوية 20 :مليون �سهم
�سعر الطرح 12 :ريال لل�سهم

(ب) ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية
مبقت�ضى �شروط التعهد بالتغطية التالية:



تتعهد ال�شركة ملتعهد التغطية �إنه يف تاريخ التخ�صي�ص �سوف ت�صدر وتخ�ص�ص ملتعهد التغطية جميع �أ�سهم حقوق الأولوية املتعهد بتغطيتها يف هذه االكتتاب التي
مل يكتتب بها امل�ساهمون امل�ستحقون ك�أ�سهم �إ�ضافية وذلك ب�سعر االكتتاب.
يتعهد متعهد التغطية لل�شركة ب�أن يقوم بنف�سه ،يف تاريخ التخ�صي�ص ،ب�شراء عدد الأ�سهم املطروحة ،والتي مل يتم االكتتاب فيها وذلك على �أ�سا�س �سعر االكتتاب.

(ج) األتعاب
�سوف ت�ستخدم حوايل  10مليون ريال �سعودي من متح�صالت االكتتاب لت�سديد م�صاريف االكتتاب ،والتي تت�ضمن �أتعاب امل�ست�شار القانوين وامل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب
ومراجع احل�سابات وم�ست�شار الإعالم والعالقات العامة� ،إ�ضافة �إلى م�صاريف التعهد بالتغطية وم�صاريف اجلهات امل�ستلمة وم�صاريف الت�سويق والطباعة وامل�صاريف الأخرى
املرتبطة باالكتتاب ،علم ًا �أن هذه امل�صاريف تقديرية و�سوف تخ�ضع للت�أكد النهائي .و�سوف تخ�صم م�صاريف االكتتاب من متح�صالت االكتتاب.
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1515مصاريف االكتتاب المقدرة
تبلغ القيمة املتوقعة لإجمايل متح�صالت االكتتاب مبلغ  240مليون ريال �سعودي� ،سيدفع منها  10مليون ريال �سعودي تقريبا كم�صاريف وتكاليف اكتتاب حقوق الأولوية ،والتي
ت�شمل �أتعاب امل�ست�شار املايل ،وامل�ست�شار القانوين ،وم�ست�شار العناية املهنية املالية ،ور�سوم التعهد بالتغطية ،ور�سوم اجلهات امل�ستلمة ،ور�سوم �شركة الدعاية والإعالن ،و�أتعاب
الت�سويق والرتجمة والطباعة والتوزيع ،وامل�صاريف الأخرى املتعلقة بعملية الطرح ،و�ستتحمل ال�شركة م�صاريف عملية طرح الأ�سهم اجلديدة لالكتتاب ،وفيما يلي جدول يو�ضح
تفا�صيل �إجمايل م�صاريف االكتتاب املتوقعة:

- 93جدول رقم ( :)1-14م�صاريف االكتتاب املقدرة
البند

القيمة (ريال �سعودي)

�أتعاب امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية وامل�ست�شارين الآخرين

6.000.000

م�صاريف الت�سويق والتوزيع والإعالن

1.500.000

اجلهات امل�ستلمة

1.400.000

م�صاريف �أخرى

1.100.000

الإجمايل

10.000.000

امل�صدر :ال�شركة
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1616اإلعفاءات
مل تتقدم ال�شركة �إلى هيئة ال�سوق املالية بطلب احل�صول على �أي �إعفاء من املتطلبات املن�صو�ص عليها يف قواعد الت�سجيل والإدراج.
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1717وصف األسهم
 1 117 17رأس المال
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم مت�ساوية القيمة ،تبلغ القيمة اال�سمية لكل منها ع�شرة
رياالت (� )10سعودية.
�أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 1435/07/01هـ (املوافق 2014/04/30م) بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة من مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي
�إلى �أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال �سعودي وذلك بعد احل�صول على املوافقات النظامية الالزمة .وقد تقدمت ال�شركة بطلب �إلى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل وقبول
�إدراج الأ�سهم اجلديدة .ووافقت اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ االثنني 1436/07/08هـ (املوافق 2015/04/27م) على تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة
من خالل �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية .و�سي�شمل �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية ع�شرين مليون (� )20.000.000سهما جديدا .و�سوف يزيد ر�أ�س مال ال�شركة من مائتي مليون
( )200.000.000ريال �سعودي �إلى �أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال �سعودي

 1 117 17االكتتاب في رأس المال
مت االكتتاب يف ر�أ�س مال ال�شركة كام ًال ،حيث اكتتب امل�ؤ�س�سون مبا جمموعه اثنا ع�شر مليون (� )12.000.000سهم متثل �ستني ( )%60باملائة من كامل �أ�سهم ر�أ�س املال ،كما
اكتتب اجلمهور مبا جمموعه ثمانية ماليني (� )8.000.000سهم متثل �أربعني ( )%40باملائة عن طريق طرحها لالكتتاب العام.

 1 117 17زيادة رأس المال
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ،بعد موافقة اجلهات املخت�صة ،زيادة ر�أ�س املال مرة �أو عدة مرات ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد مت دفعه بالكامل ،ويحدد
القرار طريقة زيادة ر�أ�س املال.

 1 117 17تخفيض 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 بخ�سائر .وال ي�صدر القرار �إال بعد
ا�ستعرا�ض تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له ،وعن االلتزامات التي على ال�شركة ،و�أثر التخفي�ض يف هذه االلتزامات ،ويحدد 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 ( )60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية
توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�شركة .ف�إذا اعرت�ض �أحدهم وقدم �إلى ال�شركة م�ستندات يف امليعاد املذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حاال� ،أو
تقدم له �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.

 1 117 17تداول األسهم
جميع �أ�سهم ال�شركة قابلة للتداول وفقا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية وا�ستثناء من ذلك ال يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها امل�ؤ�س�سون
قبل ن�شر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منهما عن 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 �إلى م�ؤ�س�س �آخر� ،أو �إلى
�أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،لتقدميها ك�ضمان للإدارة �أو من ورثة امل�ؤ�س�سني يف حال وفاته �إلى الغري .وال يتطرق النظام الأ�سا�سي لل�شركة لأي حقوق ا�سرتداد �أو �إعادة �شراء
فيما يتعلق ب�أ�سهم ال�شركة.

 1 117 17حقوق التصويت
يحق لكل م�ساهم ،بغ�ض النظر عن عدد الأ�سهم التي ميتلكها ،ح�ضور اجلمعية الت�أ�سي�سية �أو توكيل من ينوب عنه باحل�ضور ،كما �أن لكل م�ساهم حائز على ع�شرين �سهما �أو اكرث
حق ح�ضور اجلمعية العامة للم�ساهمني وللم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة حل�ضور اجلمعية العامة .وحت�سب الأ�صوات يف اجلمعيات العادية
وغري العادية على �أ�سا�س �صوت لكل �سهم.

 1 117 17الجمعية العامة للمساهمين
اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني ،وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�شركة .فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة 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.
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة فيما عدا الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور التي �ضمن اخت�صا�ص
اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية العامة العادية.
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ال يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضر م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول وجهت الدعوة
�إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني ( )30يوما التالية لالجتماع ال�سابق وتن�شر هذه الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )88الثامنة والثمانون من نظام ال�شركات
ويعترب االجتماع �صحيح ًا �أيا كان عدد الأ�سهم املمثل فيه.
ال يكون انعقاد اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضر م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول وجهت
الدعوة �إلى اجتماع ثان بنف�س الأو�ضاع املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة ويكون االجتماع �صحيحا �إذا كان ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع ر�أ�س املال على الأقل.
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1818شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب وتقديم العروض
يجب على جميع امل�ساهمني امل�ستحقني وحملة احلقوق املكت�سبة ومقدمي العرو�ض قراءة �شروط و�أحكام وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل تعبئة منوذج طلب االكتتاب �أو منوذج
تقدمي العر�ض املتعلق بالطرح املتبقي 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.

 1 118 18االكتتاب في أسهم حقوق األولوية
يتعني على امل�ساهمني امل�ستحقني والراغبني يف االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية تقدمي طلب االكتتاب �أثناء فرتة االكتتاب .وميكن احل�صول على مناذج طلب االكتتاب من
اجلهات امل�ستلمة التالية:
بنك اجلزيرة
جدة  -طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب  6277جدة  21442اململكة العربية ال�سعودية
هات ـ ــف+966 12 6098888 :
فاك�س+966 12 6098881 :
املوقع الإلكرتوينwww.baj.com.sa :
الربيد الإلكرتوينinfo@baj.com.sa :
البنك الأهلي التجاري
جدة  -طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب 3555 .جدة  21481اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 12 6493333 :
فاك�س+966 12 6437426 :
املوقع الإلكرتوينwww.alahli.com :
الربيد الإلكرتوينcontactus@alahli.com :
م�صرف الراجحي
الريا�ض � -شارع العليا العام
�ص.ب ،28 .الريا�ض  11411اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 2116000 :
فاك�س+966 11 4600705 :
املوقع الإلكرتوينwww.alrajhibank.com.sa :
الربيد الإلكرتوينalrajhibank.com.sa@contactcenter1 :
البنك ال�سعودي الفرن�سي
الريا�ض – �شارع املعذر
�ص ب  56006الريا�ض  11554اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4042222 :
فاك�س+966 11 4042311 :
املوقع الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :
الربيد الإلكرتوينcommunication@alfransi.com.sa :
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البنك ال�سعودي الربيطاين
الريا�ض � -شارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي (ال�ضباب)
�ص ب  9084الريا�ض  11413اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4050677 :
فاك�س+966 11 4050660 :
املوقع الإلكرتوينwww.sabb.com :
الربيد الإلكرتوينsabb@sabb.com :
بنك الريا�ض
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب 22622 :الريا�ض  ،11614اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 401 3030 :
فاك�س+966 11 404 2618 :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadhbank.com :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :

مبوجب ن�شرة الإ�صدار هذه �سيتم طرح ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم لالكتتاب يف �أ�سهم حقوق �أولوية متثل ن�سبة  %100من ر�أ�س مال ال�شركة قبل االكتتاب ب�سعر طرح
يبلغ اثنا ع�شر ( )12ريال لل�سهم �شامال قيمة �إ�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت وبقيمة طرح �إجمالية تبلغ مائتني و�أربعني مليون ( )240.000.000ريال �سعودي و�سيتم �إ�صدار
الأ�سهم اجلديدة بن�سبة واحد �سهم جديد لكل �سهم ،و�سيكون االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة للم�ساهمني املقيدين يف �سجل امل�ساهمني يف ال�شركة بنهاية تداول يوم
انعقاد اجلمعية العامة غري العادية (“تاريخ الأحقية») يوم االثنني 1436/07/08هـ (املوافق 2015/04/27م) وللم�ستحقني ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة تداول
حقوق الأولوية ،مبن فيهم امل�ساهمني املقيدين الذين ي�شرتون حقوق �أولوية اكتتاب �إ�ضافية �إلى جانب حقوق الأولوية التي ميلكونها �أ�ص ًال.
ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�صة بالأ�شخا�ص امل�ستحقني بحلول نهاية مرحلة االكتتاب الثانية� ،سوف تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق
�أو بيعها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.
�سيكون ب�إمكان امل�ساهمني املقيدين تداول حقوق الأولوية التي مت �إيداعها يف املحافظ عرب ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) .وتعترب هذه احلقوق حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني
املقيدين يف �سجالت ال�شركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية (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 االثنني 1436/07/08هـ (املوافق 2015/04/27م).
مرحلة االكتتاب الأولى :تبد�أ يوم الثالثاء 1436/07/16هـ (املوافق 2015/05/05م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/07/25هـ (املوافق
2015/05/14م) (مرحلة االكتتاب الأولى) ،ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم باالكتتاب (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود
عدد حقوق الأولوية التي مت �إيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية� .سوف تتم املوافقة على االكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عقد حقوق
الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول� .سيتم االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عرب تقدمي طلب االكتتاب لدى �أي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة عرب
تعبئة منوذج االكتتاب �أو عن طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني .وجتدر الإ�شارة �أنه عند نهاية فرتة تداول حقوق
الأولوية ،يف حال كان امل�ساهم املقيد ميلك عدد من حقوق �أولوية �أقل من عدد حقوق الأولوية التي مار�سها خالل نف�س املرحلة ف�سوف يتم رف�ض طلب االكتتاب كلي ًا
�أو جزئي ًا ،و�سوف يتم �إبالغ و�إعادة مبلغ االكتتاب املرفو�ض عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
فرتة تداول حقوق �أولوية االكتتاب :تبد�أ يوم الثالثاء 1436/07/16هـ (املوافق 2015/05/05م) ،وت�ستمر حتى نهاية عمل يوم اخلمي�س 1436/07/25هـ
(املوافق 2015/05/14م) ،وذلك تزامن ًا مع مرحلة االكتتاب الأولى .تكون (تداول) قد جهزت الآليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف �أنظمتها ويو�ضع رمز
مف�صل حلقوق الأولوية لل�شركة (يكون م�ستق ًال عن رمز ال�شركة على �شا�شة تداول) .و�سيعمد نظام تداول �إلى �إلغاء رمز حقوق الأولوية ال�شركة على �شا�شة التداول
بعد انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية ،وتت�ضمن هذه الفرتة اخلطوات التالية:
�أ .يجوز للم�ساهمني املقيدين خالل هذه الفرتة �أي من الآتي:
1.1االحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما بتاريخ الأحقية وممار�سة االكتتاب فيها عن طريق اجلهات امل�ستلمة.
2.2بيع حقوق الأولوية �سواء ببيع كل �أو جزء من هذه احلقوق.
�3.3شراء حقوق �إ�ضافية وتداولها .وميكن ممار�سة االكتتاب باحلقوق الإ�ضافية خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط ،عرب تعبئة منوذج اكتتاب �أو عن طريق
االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني.
4.4عدم القيام ب�أي �شيء فيما يتعلق بحقوق الأولوية (عدم بيعها وعدم ممار�سة حق االكتتاب فيها)� ،ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك
احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.
ب .يجوز ملن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل هذه الفرتة ،تداول حقوق الأولوية �سواء ب�شراء �أو بيع كل �أو جزء من هذه احلقوق .ويف حال قيامهم بال�شراء
واالحتفاظ بحقوق الأولوية بهذه الفرتة فيمكنهم ممار�سة االكتتاب فيها يف مرحلة االكتتاب الثانية فقط عرب تعبئة منوذج اكتتاب �أو عن طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا
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لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني .ويف حال عدم ممار�ستهم حق االكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية مرحلة االكتتاب الثانية� ،ستطرح الأ�سهم
املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.


مرحلة االكتتاب الثانية :تبد�أ يوم الأحد 1436/07/28هـ (املوافق 2015/05/17م) .وت�ستمر حتى نهاية عمل يوم الثالثاء 1436/08/01هـ (املوافق
2015/05/19م) .ال يتم تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة ،وتت�ضمن هذه املرحلة اخلطوات التالية:
�أ.يجوز للم�ساهمني املقيدين الذين ميلكون �أ�سهم يف ال�شركة كما بتاريخ الأحقية ومل يقوموا مبمار�سة حقوق الأولوية يف �أ�سهم جديدة يف ال�شركة كلي ًا �أو جزئي ًا
خالل مرحلة االكتتاب الأولى� ،أن ميار�سوا حقوق الأولوية خالل هذه املرحلة وذلك بنف�س الطريقة املو�ضحة يف مرحلة االكتتاب الأولى .ويف حال قيامهم ب�شراء
حقوق �أولوية �إ�ضافية بفرتة تداول حقوق الأولوية فيمكنهم ممار�سة االكتتاب فيها خالل مرحلة االكتتاب الثانية ،عرب تعبئة منوذج اكتتاب �أو عرب ال�صراف الآيل
�أو عرب الهاتف �أو عن طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني ،ويف حال عدم ممار�ستهم حق االكتتاب يف هذه احلقوق
بنهاية هذه املرحلة �سيتم طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.
ب.يجوز ملن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة تداول حقوق الأولوية واحتفظوا بها لنهاية فرتة التداول ممار�سة االكتتاب فيها خالل هذه املرحلة وذلك بنف�س
الطريقة املو�ضحة يف مرحلة االكتتاب الأولى .ويف حال عدم ممار�ستهم حق االكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية هذه املرحلة� ،ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن
عدم ممار�سة تلك احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.







فرتة الطرح املتبقي :تبد�أ يوم الأحد 1436/08/06هـ (املوافق 2015/05/24م) ،من ال�ساعة (� )10:00صباح ًا وحتى ال�ساعة (� )10:00صباح ًا من اليوم التايل
بتاريخ االثنني 1436/08/07هـ (املوافق 2015/05/25م) .و�سيتم خالل هذه الفرتة طرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�شار
لهم بـ "امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية") على �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض �شراء الأ�سهم املتبقية .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات
اال�ستثمارية ذات العر�ض الأعلى ثم الأقل فالأقل (�شرط �أال يقل عن �سعر الطرح) على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم
نف�س العر�ض� .أما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم �إ�ضافتها للأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل.
التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم� :سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم لكل م�ستثمر بناء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�شكل مكتمل و�صحيح� .أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور
الأ�سهم ،ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي .و�سوف يتم ت�سديد �إجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�شركة،
وتوزع باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) على م�ستحقيها ك ًال ح�سب ما ي�ستحقه ،يف موعد �أق�صاه يوم اخلمي�س
1436/08/17هـ (املوافق 2015/06/04م).
تداول الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق� :سيبد�أ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب على نظام (تداول) عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل الأ�سهم املطروحة
وتخ�صي�صها.

 1 118 18األشخاص المستحقون الغير مشاركون في االكتتاب في األسهم الجديدة
�سوف يعدل �سعر �سهم ال�شركة بعد �إغالق تداول �أ�سهم ال�شركة يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية يوم االثنني 1436/07/08هـ (املوافق 2015/04/27م) ،وذلك بناء على
قيمة الطرح وعدد الأ�سهم اجلديدة امل�صدرة �ضمن هذه الن�شرة بالإ�ضافة للقيمة ال�سوقية للأ�سهم املدرجة وقت الإغالق .و�سيكون امل�ساهمون املقيدون الذين ال ي�شاركون كلي ًا
�أو جزئي ًا يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عر�ضة النخفا�ض ن�سبة ملكيتهم يف ال�شركة �إ�ضافة �إلى انخفا�ض قيمة الأ�سهم اململوكة منهم حالي ًا .وبالن�سبة للأ�شخا�ص امل�ستحقني
الذين مل يكتتبوا ومل يبيعوا حقوقهم ف�سيكونون عر�ضة للخ�سارة .ولن يح�صل الأ�شخا�ص امل�ستحقون غري امل�شاركون يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة على �أية مزايا �أو منافع مقابل
�أ�سهم حقوق �أولوية امل�ستحقة لهم ،ما عدا ح�صولهم على تعوي�ض نقدي من متح�صالت بيع الأ�سهم يف الطرح املتبقي ك ًال ح�سب ما ي�ستحقه (�إن وجد) ،ويحتفظ امل�ساهمون
املقيدون بنف�س عدد الأ�سهم الذي ميلكونه قبل زيادة ر�أ�س املال.
ويف حال كانت رغبة امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية �شراء الأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح فقط �أو يف حالة عدم رغبتهم يف االكتتاب وبالتايل �شراء متعهد التغطية للأ�سهم املتبقية ب�سعر
الطرح ،فلن يح�صل الأ�شخا�ص امل�ستحقني الغري م�شاركني يف االكتتاب على �أي تعوي�ض نتيجة عدم ممار�ستهم حقوق الأولوية يف الأ�سهم اجلديدة.
�سيتم حتديد مبلغ التعوي�ض (�إن وجد) للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كلي ًا �أو جزئي ًا وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم عن طريق ق�سمة مبلغ
التعوي�ض على �إجمايل عدد الأ�سهم التي مل يتم االكتتاب فيها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،وبذلك يتم حتديد التعوي�ض امل�ستحق لكل �سهم متبقي،
و�سيتم دفعه لل�شخ�ص امل�ستحق الذي مل يكتتب يف كامل �أو جزء من الأ�سهم التي يحق له االكتتاب فيها و�أي�ض ًا مل�ستحق ك�سور الأ�سهم.

 1 118 18تعبئة نماذج طلب االكتتاب
على ال�شخ�ص امل�ستحق الذي يرغب يف ممار�سة كامل حقه واالكتتاب يف جميع �أ�سهم حقوق �أولوية التي يحق له االكتتاب فيها �أن يقوم بتعبئة منوذج طلب االكتتاب ويقدمه مرفق ًا
بكامل مبلغ االكتتاب امل�ستحق وامل�ستندات املطلوبة �إلى �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة �أثناء فرتة االكتتاب.
يح�سب عدد الأ�سهم التي يحق لل�شخ�ص امل�ستحق االكتتاب فيها بح�سب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميتلكها قبل نهاية مرحلة االكتتاب الثانية� .أما مبلغ االكتتاب الذي يتعني
على املكتتب دفعه فيح�سب ب�ضرب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة االكتتاب الثانية يف ( )12ريال �سعودي.
بتعبئة وتقدمي منوذج طلب االكتتاب ف�إن املكتتب يقر مبا يلي:




املوافقة على اكتتابه يف ال�شركة بعدد الأ�سهم املو�ضحة يف طلب االكتتاب.
�أنه قد �أطلع على ن�شرة الإ�صدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�ضمونها.
املوافقة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وال�شروط والأحكام الواردة يف ن�شرة الإ�صدار.
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عدم التنازل على حقه مبطالبة ال�شركة والرجوع عليها بكل �ضرر ينجم ب�شكل مبا�شر من جراء احتواء ن�شرة الإ�صدار على معلومات جوهرية غري �صحيحة �أو غري
كافية �أو نتيجة �إغفال معلومات جوهرية ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على قبول املكتتب باالكتتاب يف حال �إ�ضافتها يف الن�شرة.
قبوله الأ�سهم املخ�ص�صة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�شرة الإ�صدار.
�ضمان عدم �إلغاء �أو تعديل الطلب بعد تقدمي للجهة امل�ستلمة.

 1 118 18الوثائق المطلوب تقديمها مع طلب االكتتاب
يجب تقدمي طلب االكتتاب مرفق ًا بامل�ستندات التالية ،ح�سب ما يقت�ضي احلال ،و�ستقوم اجلهة امل�ستلمة مبطابقة ال�صورة مع الأ�صل و�إعادة الأ�صل للمكتتب:
 �أ�صل و�صورة البطاقة ال�شخ�صية (للمكتتب الفرد)
 �أ�صل و�صورة دفرت العائلة (لأفراد الأ�سرة)
 �أ�صل و�صورة �صك الوكالة ال�شرعية (يف حالة توكيل �شخ�ص �آخر باالكتتاب)
 �أ�صل و�صورة الوالية (للأيتام) (للمكتتب الفرد)
 �أ�صل و�صورة الإقامة بالن�سبة لغري ال�سعوديني ،حيثما يقت�ضى احلال (للمكتتب الفرد)
 �أ�صل و�صورة ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�شخ�صية االعتبارية
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 على �أفراد الأ�سرة من الدرجة الأولى (الأبناء والأبوين) ويف حال تقدمي الطلب نيابة عن �شخ�ص �آخر ،يجب على الوكيل كتابة ا�سمه والتوقيع على طلب االكتتاب
و�إرفاق �أ�صل و�صورة وكالة �شرعية �سارية املفعول �صادرة من كتابة العدل (بالن�سبة للأ�شخا�ص املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية) �أو م�صدقة من ال�سفارة �أو القن�صلية
ال�سعودية يف بلد �إقامة املكتتب (بالن�سبة للأ�شخا�ص املقيمني خارج اململكة).

 1 118 18تقديم طلب االكتتاب
يبد�أ ا�ستالم طلبات االكتتاب يف فروع اجلهات امل�ستلمة املذكورة �أعاله يف اململكة خالل مرحلتي االكتتاب الأولى والثانية .ويف حال وجود فرتة طرح متبقي فيمكن �أي�ض ًا خاللها
تقدمي طلبات االكتتاب لأية �أ�سهم متبقية من قبل امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية فقط .وميكن تقدمي طلب االكتتاب �أثناء فرتة االكتتاب �إما من خالل �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة �أو ق�سم
اخلدمات امل�صرفية الهاتفية �أو �أجهزة ال�صراف الآيل �أو الإنرتنت امل�صريف �أو لأي من اجلهات امل�ستلمة التي توفر هذه اخلدمة.
علم ًا ب�أن منوذج طلب االكتتاب يحتوى على مزيد من التعليمات التي يجب اتباعها بدقة ،وعند توقيع وتقدمي طلب االكتتاب �ستقوم اجلهة امل�ستلمة بختمه وتزويد ال�شخ�ص
امل�ستحق ب�صورة منه .ويف حال تبني �أن املعلومات املقدمة يف طلب االكتتاب غري مكتملة �أو غري �صحيحة �أو مل يتم ختمها بوا�سطة اجلهة امل�ستلمة ،ف�إن طلب االكتتاب �سيعترب
ال غيا.
يجب �أن يوافق ال�شخ�ص امل�ستحق على �شروط و�أحكام االكتتاب ،ويجب �أن يقوم بتعبئة جميع بنود طلب االكتتاب ،ويف حالة عدم ا�ستيفاء الطلب املقدم من املكتتب لأي من �شروط
و�أحكام االكتتاب ،ف�إن من حق ال�شركة رف�ض ذلك الطلب كلي ًا �أو جزئي ًا .و�سيعترب �أي طلب اكتتاب يحتوى على معلومات غري كاملة �أو غري �صحيحة �أو غري خمتوم من قبل اجلهة
امل�ستلمة الغيا .وال يجوز تعديل طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سلميه للجهة امل�ستلمة .ويعترب بعد قبوله من قبل ال�شركة عقد ًا ملزم ًا بني املكتتب وال�شركة.
ويعترب املكتتب من الأ�شخا�ص امل�ستحقني قد �أ�شرتى عدد من الأ�سهم امل�ستحقة له عند حتقق ال�شروط التالية:
 ت�سليم ال�شخ�ص امل�ستحق منوذج طلب اكتتاب لدى �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة.
 ت�سديد كامل مبلغ االكتتاب (كما هو حمدد �أعاله) من قبل ال�شخ�ص امل�ستحق املكتتب من خالل اجلهة امل�ستلمة.
 ا�ستالم ال�شخ�ص امل�ستحق املكتتب من اجلهة امل�ستلمة �إ�شعار تخ�صي�ص يحدد عدد الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها له.
ويجدر التنويه على �أنه لن يتم تخ�صي�ص �أ�سهم للأ�شخا�ص امل�ستحقني يتجاوز عدد الأ�سهم التي طلبوا االكتتاب فيها.

 1 118 18التخصيص
�ستقوم ال�شركة ومدير االكتتاب بفتح ح�ساب �أمانة ي�سمي «ح�ساب ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين –�أ�سهم حقوق �أولوية») يتم �إيداع متح�صالت االكتتاب فيه.
�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم لكل م�ستثمر بنا ًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�شكل مكتمل و�صحيح� .أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي .و�سوف يتم ت�سديد �إجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�شركة ،وتوزع باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم
(مبا يتعدى �سعر الطرح) على م�ستحقيها ك ًال ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد �أق�صاه يوم اخلمي�س 1436/08/17هـ (املوافق 2015/06/04م) .ويف حال تبقى �أ�سهم بعد ذلك غري
مكتتب فيها ف�سيقوم متعهد التغطية ب�شراء تلك الأ�سهم اجلديدة املتبقية و�ستخ�ص�ص له.
ويتوقع الإعالن النهائي عن العدد النهائي للأ�سهم التي مت تخ�صي�صها لكل �شخ�ص م�ستحق دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة وذلك بقيدها
يف ح�سابات املكتتبني لدى اجلهة امل�ستلمة .ويجب على الأ�شخا�ص امل�ستحقني االت�صال بفرع اجلهة امل�ستلمة الذي مت تقدمي طلب االكتتاب من خالله للح�صول على �أية معلومات
�إ�ضافية .و�سوف يتم �إعالن عن نتائج التخ�صي�ص يف موعد �أق�صاه يوم الأربعاء 1436/08/09هـ (املوافق 2015/05/27م).
�أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي .و�سوف توزع متح�صالت بيع هذه الأ�سهم كل
ح�سب ما ي�ستحقه وذلك يف موعد �أق�صاه يوم اخلمي�س 1436/08/17هـ (املوافق 2015/06/04م).
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 1 118 18دفع مبالغ التعويض
�سيتم دفع مبالغ التعوي�ض للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين ال ي�شاركون كلي ًا �أو جزئي ًا يف االكتتاب ب�أ�سهم حقوق �أولوية (�إن وجدت) يف موعد �أق�صاه يوم اخلمي�س 1436/08/17هـ
(املوافق 2015/06/04م).

 1 118 18أسئلة 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 زيادة ر�أ�س املال وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني املقيدين يف �سجالت
ال�شركة نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ويعطي كل حق حلامله �أحقية االكتتاب ب�سهم واحد جديد وذلك ب�سعر الطرح.
لمن تمنح حقوق األولوية؟

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

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

يتم �إ�شعار امل�ساهم املقيد من خالل الإعالن يف موقع تداول.
كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

عدد احلقوق التي �سيح�صل عليها امل�ساهم املقيد تعتمد على معامل الأحقية التي ميتلكها امل�ساهم املقيد يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
ما هو معامل األحقية؟

هو املعامل الذي ميكن امل�ساهم املقيد من معرفة عدد حقوق الأولوية امل�ستحقة له مقابل الأ�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية على �سبيل املثال�( :إذا
كان عدد الأ�سهم امل�صدرة ل�شركة � 1.000سهم ورفعت تلك ال�شركة ر�أ�سمالها عن طريق طرح � 200سهم جديد بحيث ارتفعت عدد �أ�سهمها � 1.200سهم يكون معامل الأحقية
حينئذ � 1إلى �( 5سهم واحد مقابل خم�س �أ�سهم)).
هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها لمحافظ المستثمرين بنفس أسهم  /رمز أسهم الشركة أو أن هناك مسمى آخر
لها؟

�سيتم �إيداع حقوق الأولوية ملحافظ امل�ستثمرين حتت رمز جديد بحقوق الأولوية.
ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

�سعر االفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر �إغالق �سهم ال�شركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح على �سبيل املثال�( :إذا كان �سعر �إغالق ال�سهم يف اليوم ال�سابق 35
ريال �سعودي و�سعر الطرح  10ريال �سعودي �سيكون �سعر االفتتاح حلقوق الأولوية  35ناق�ص  10ي�ساوي بذلك خم�س ًا وع�شرون ريا ًال �سعودي ًا).
هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

ي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون االكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية من خالل �شراء حقوق جديدة خالل فرتة التداول وميكن االكتتاب بالأ�سهم الإ�ضافية اجلديدة املكت�سبة من �شراء حقوق
جديدة خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط .وعليه ،ف�إنه يجب على امل�ساهم املقيد الذي يرغب يف االكتتاب يف حقوق الأولوية يف املرحلة الأولى وا�شرتاء حقوق جديدة خالل فرتة
التداول واالكتتاب بالأ�سهم الإ�ضافية اجلديدة يف املرحلة الثانية تقدمي منوذجي اكتتاب منف�صلني.
كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية االكتتاب كما هو معمول به حالي ًا عن طريق تقدمي طلبات االكتتاب لدى �أي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة (املذكورة يف ن�شرة الإ�صدار هذه) وخالل فرتتي االكتتاب.
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هل يمكن االكتتاب أكثر من مرة ومن خالل اكثر من بنك مستلم؟

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

�أ�سهم حقوق الأولوية تودع يف نف�س املحفظة التي بها �أ�سهم ال�شركة الأ�صلية .فعلى �سبيل املثال� ،إذا كان م�ساهم ميلك � 1.000سهم يف ال�شركة (� 800سهم يف حمفظة (�أ) و200
�سهم يف حمفظة (ب)) ف�إن جمموع احلقوق التي �ستودع ( )1.000حق على اعتبار �أن لكل �سهم ( )1حق وعليه ف�سيتم �إيداع  800حق يف حمفظة (�أ) و 200حق يف حمفظة
(ب).
في حال االكتتاب من خالل أكثر من جهة مستلمة أين يتم إيداع األسهم الجديدة بعد التخصيص؟

يكون �إيداع الأ�سهم يف املحفظة اال�ستثمارية املذكورة يف طلب االكتتاب الأول.
هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم ،يحق َ
حل َملة �شهادات الأ�سهم االكتتاب ،لكنهم لن ي�ستطيعوا التداول �إال بعد �إيداع ال�شهادات يف حمافظ �إلكرتونية عن طريق اجلهات امل�ستلمة �أو مركز الإيداع يف (تداول)،
و�إح�ضار الوثائق الالزمة.
إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعدها ماذا يحدث في هذه الحالة؟

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

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

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

ال ميكن ذلك.
متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة التداول؟

خالل املرحلة الثانية فقط وبعد �إنهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.
هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال ميكن ذلك بعد انق�ضاء فرتة التداول يتبقى لل�شخ�ص امل�ستفيد فقط ممار�سة احلق يف االكتتاب بالزيادة يف ر�أ�س املال.
ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب بها خالل فترة التداول ومرحلتي االكتتاب األولى والثانية؟

تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة �أو بيع هذه احلقوق يف فرتة الطرح املتبقي الذي ينظمه مدير االكتتاب بح�سب املعايري التي حتددها ن�شرة الإ�صدار هذه .ميكن
�أن يخ�ضع امل�ستثمر الذي مل يقم ببيع �أو مبمار�سة االكتتاب بحقوق الأولوية للخ�سارة �أو االنخفا�ض يف قيمة حمفظته اال�ستثمارية.
هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات التداول حقوق أولوية؟

�سيتم تطبيق نف�س العموالت على عمليات البيع وال�شراء كما هي الأ�سهم ولكن من دون حد �أدنى ملبلغ العمولة.
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 1 118 18بنود متفرقة
يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة �أطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم ل�صاحلهم ومنفذي الو�صايا ومديري ال�شركات والورثة
وي�شرتط �أنه فيما عدا ما جرى عليه الن�ص حتديد ًا يف هذه الن�شرة .ال يتم التنازل عن الطلب �أو عن �أي حقوق �أو م�صالح �أو التزامات نا�شئة عنه �أو التفوي�ض بها لأي من الأطراف
امل�شار �إليهم دون احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الآخر.
تخ�ضع هذه التعليمات والبنود و�أي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب �أو العقود املرتتبة عليها للأنظمة ال�سارية املفعول يف اململكة وتف�سر وتنفذ وفق ًا لها ،وقد يتم توزيع ن�شرة الإ�صدار
هذه باللغتني العربية والإجنليزية ،ويف حال التعار�ض بني الن�ص العربي والن�ص الإجنليزي يتم العمل والأخذ بالن�ص العربي لن�شرة الإ�صدار.
ومع �أن الهيئة قد اعتمدت ن�شرة الإ�صدار هذه ف�إنه يجوز لها تعليق هذا الطرح �إذا علمت الهيئة من ال�شركة يف �أي وقت بعد اعتماد هذه الن�شرة وقبل قبول و�إدراج الأ�سهم يف
ال�سوق ب�أن ( )1تغريا مهم ًا قد حدث يف �أي من املعلومات الأ�سا�سية الواردة يف هذه الن�شرة �أو �أي من امل�ستندات املطلوب ت�ضمينها فيها مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج� ،أو
( )2ب�أي م�سائل �إ�ضافية كان يجب ت�ضمينها يف هذ الن�شرة ويف هاتني احلالتني ف�إنه يتعني على ال�شركة �أن تقدم �إلى الهيئة ن�شرة �إ�صدار تكميلية وذلك ح�سب متطلبات قواعد
الت�سجيل والإدراج ،وعندئذ �سيتم ن�شر ن�شرة الإ�صدار التكميلية و�إعالن تواريخ الطرح املرتتبة عليها .كما �أنه من املمكن �أن يتم تعليق هذا الطرح يف حال عدم موافقة اجلمعية
العامة غري العادية على تفا�صيله.

 1 1818 18تداول األسهم الجديدة
�سيبد�أ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب فور اكتمال جميع الإجراءات املتعلقة بذلك ،ويتوقع �أن يكون ذلك بعد تخ�صي�ص الأ�سهم اجلديدة وبالتن�سيق مع هيئة ال�سوق املالية
و�سيتم الإعالن عنه الحق ًا.

 1 1818 18السوق المالية السعودية (تداول)
مت ت�أ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين  ESISوبد�أ تداول الأ�سهم �إلكرتوين يف اململكة عام 1989م.
يتم التعامل بالأ�سهم عرب نظام “تداول» من خالل �آليه متكاملة تغطي عملية التداول كاملة بدء ًا بتنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بت�سويتها ويتم التداول كل يوم عمل من �أيام الأ�سبوع
على فرتة واحدة من ال�ساعة (� )11صباح ًا وحتى ال�ساعة ( )3.30ع�صر ًا من يوم الأحد حتى يوم اخلمي�س من كل �أ�سبوع ويتم خالل هذه الفرتة تنفيذ الأوامر� ،أما خارج هذه
الأوقات في�سمح ب�إدخال جميع الأوامر وتعديلها و�إلغائها من ال�ساعة (� )10صباح ًا وحتى ال�ساعة (� )11صباح ًا وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء من ال�ساعة ()10
�صباح ًا جلل�سة االفتتاح (التي تبد�أ من ال�ساعة (� )11صباح ًا) وتتغري هذه الأوقات خالل �شهر رم�ضان وتعلن من قبل �إدارة تداول.
يعمل نظام تداول على مطابقة الأوامر ح�سب ال�سعر ويتم ا�ستقبال وحتديد �أولوية الأوامر وفق ًا لل�سعر وب�شكل عام تنفذ �أوامر ال�سوق �أو ًال ومن ثم الأوامر املحددة لل�سعر ويف حال
�إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر يتم تنفيذها �أو ًال ب�أول ح�سب توقيت الإدخال.
يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات عرب قنوات خمتلفة �أبرزها موقع تداول على الإنرتنت والرابط الإلكرتوين ملعلومات تداول الذي يوفر بيانات ال�سوق ب�شكل
فوري لوكاالت تزويد املعلومات مثل «رويرتز».
تتم ت�سوية ال�صفقات خالل اليوم� ،أي �أن نقل ملكية الأ�سهم تتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة.
يجب على ال�شركة الإف�صاح عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالن�سبة للم�ستثمرين عرب نظام «تداول» ويتولى نظام تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق ب�صفته الآلية التي يعمل
من خاللها ال�سوق ،بهدف �ضمان عدالة التداول وان�سياب عمليات التداول يف الأ�سهم.

 1 1818 18التسجيل في سوق األسهم السعودية
مت تقدمي طلب �إلى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل وقبول �إدراج �أ�سهم حقوق الأولوية يف ال�سوق ومن املتوقع اعتماد الت�سجيل وبدء تداول الأ�سهم اجلديدة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية
بعد االنتهاء من عملية التخ�صي�ص النهائي و�سوف يعلن ذلك يف موقع تداول الإلكرتوين يف حينه وتعترب التواريخ واملواعيد املذكورة يف هذه الن�شرة تواريخ ومواعيد مبدئية فقط،
وميكن تغيريها �أو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.
وبالرغم من �أن الأ�سهم احلالية م�سجلة ومدرجة يف ال�سوق املالية «تداول» �إال �أنه ال ميكن التداول يف الأ�سهم اجلديدة �إال بعد اعتماد التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم و�إيداعها يف
حمافظ املكتتبني يف تداول ويحظر حظر ًا تام ًا التداول يف الأ�سهم اجلديدة قبل ذلك.
ويف حالة ن�شاطات التداول املحظورة يتحمل امل�ساهمون املكتتبني الذين يتعاملون يف مثل هذا الن�شاطات امل�س�ؤولية الكاملة عنها و�سوف لن تتحمل ال�شركة �أية م�س�ؤولية قانونية
يف هذه احلالة ونتيجة لذلك.
وبالرغم من �أن �أ�سهم ال�شركة القائمة مدرجة يف ال�سوق املالية «تداول» �إال �أنه ال ميكن التداول يف الأ�سهم اجلديدة �إال بعد اعتماد تخ�صي�ص الأ�سهم للمكتتبني امل�ستحقني
ومقدمي العرو�ض يف الطرح املتبقي و�إيداعها يف ح�سابتهم يف تداول ويحظر حظر ًا تام ًا التداول يف الأ�سهم اجلديدة قبل اعتماد عملية التخ�صي�ص.
يتحمل املكتتبني �أو مقدمو العر�ض يف الطرح املكمل الذين يتعاملون يف ن�شاطات التداول املحظورة هذه امل�س�ؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل ال�شركة �أية م�س�ؤولية قانونية يف هذه
احلالة ونتيجة لذلك.
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 1 1818 18القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  351000081751وتاريخ 1435/06/23هـ املوافق 2014/04/23م على زيادة ر�أ�س
مالها مببلغ مئتان مليون ( )200.000.000ريال �سعودي عن طريق طرح �أ�سهم حقوق الأولوية ولدى اكتمال االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة� ،سي�صبح ر�أ�س املال �أربعمائة مليون
( )400.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى �أربعني مليون (� )40.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة رياالت ( )10لل�سهم الواحد .وقد �أو�صى جمل�س �إدارة
ال�شركة بتاريخ 1435/07/01هـ املوافق 2014/04/30م بزيادة ر�أ�س املال ملواجهة احتياجاتها برفع املالءة املالية ،ووافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ االثنني
1436/07/08هـ (املوافق 2015/04/27م) على تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س املال على النحو املذكور و�سوف تقت�صر الزيادة على امل�ساهمني امل�ستحقني املقيدين يف نهاية
تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .كما متت املوافقة على ن�شرة الإ�صدار هذه وذلك بتاريخ �إعالنها يف موقع تداول يوم 1436/05/11هـ (املوافق 2015/03/02م).

 1 1818 18التغيير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال
�أن �سعر الإغالق ل�سهم ال�شركة يف يوم اجلمعية العامة غري العادية هو  22.13ريال �سعودي ومن املتوقع �أن ي�صل �إلى  17.07ريال �سعودي يف افتتاحية اليوم الذي يليه والتغيري
ميثل نق�ص بن�سبة .%22.9
طريقة احت�ساب �سعر ال�سهم نتيجة لزيادة ر�أ�س املال كالتايل:
�أو ًال :احت�ساب القيمة ال�سوقية لل�شركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العامة غري العادية
عدد الأ�سهم يف نهاية يوم اجلمعية العامة غري العادية � xسعر الإغالق ل�سهم ال�شركة يف يوم اجلمعية العامة غري العادية = القيمة ال�سوقية لل�شركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية
العمومية غري العادية.
ثانياً :احت�ساب �سعر ال�سهم يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم اجلمعية العمومية غري العادية
(القيمة ال�سوقية لل�شركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العامة غري العادية  +قيمة الأ�سهم املطروحة) ( /عدد الأ�سهم يف نهاية يوم اجلمعية العامة غري العادية  +عدد الأ�سهم
املطروحة لالكتتاب) = �سعر ال�سهم املتوقع يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم اجلمعية العامة غري العادية.
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1919المستندات المتاحة للمعاينة
�ستتوفر امل�ستندات التالية باللغة العربية لالطالع عليها يف املركز الرئي�سي لل�شركة يف مدينة اخلرب من ال�ساعة الثامنة والن�صف �صباح ًا �إلى ال�ساعة اخلام�سة م�ساء (من الأحد
�إلى اخلمي�س) قبل ثالثة �أ�سابيع من فرتة االكتتاب وخالل تلك الفرتة.

















ال�سجل التجاري لل�شركة.
النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
تو�صية جمل�س الإدارة على زيادة ر�أ�س املال.
قرار اجلمعية العامة غري العادية على طرح �سهم�أ�سهم حقوق الأولوية.
موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح �أ�سهم حقوق الأولوية.
موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
االتفاقيات اجلوهرية.
العقود الواجب الإف�صاح عنها مبوجب الفقرة (ط) من الق�سم ( )13من امللحق الرابع لقواعد الت�سجيل والإدراج.
موافقات خطية من مكاتب مراجعي احل�سابات على الإ�شارة �إليهم وا�ستخدام تقاريرهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
موافقة خطية من امل�ست�شار املايل على الإ�شارة �إليهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار كم�ست�شار مايل.
موافقة خطية من امل�ست�شار القانوين على الإ�شارة �إليهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار كم�ست�شار قانوين.
موافقة خطية من م�ست�شار العناية املهنية املالية على الإ�شارة �إليهم وا�ستخدام تقاريرهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
التقارير امل�شار �إليها يف ن�شرة الإ�صدار والتي تتاح للمعاينة ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج .وت�شمل هذه التقارير تقرير ال�شركة ال�سوي�سرية لإعادة الت�أمني
(�سوي�س ري) عن قطاع الت�أمني يف العامل ل�سنة 2013م.
القوائم املالية املدققة لل�شركة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م.
القوائم املالية الأولية لل�شركة للفرتات املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م.
تقرير التقومي لل�شركة.
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2020تقرير مراجعي الحسابات

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني («والء»)
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية األولية الموجزة
وتقرير فحص مراجعي الحسابات المستقلين
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2014م
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني («والء»)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي األولية
كما في  30سبتمبر 2014م

اي�ضاح

� 30سبتمرب 2014

 31دي�سمرب 2013

(غري مراجعة)

(مراجعة)
(بالرياالت ال�سعودية)

موجودات عمليات الت�أمني
نقد وما يف حكمه

3

183.702.795

119.381.611

�أق�ساط ت�أمني و�أر�صدة ت�أمني مدينة

4

129.005.501

79.108.899

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

165.472.198

57.439.907

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

253.927.145

105.122.990

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

19.382.656

12.050.405

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

12.639.661

14.288.196

-

�إيرادات عمولة م�ستحقة

34.675

ممتلكات ومعدات

4.075.512

4.532.680

جمموع موجودات عمليات الت�أمني

768.205.468

391.959.363

موجودات امل�ساهمني
105.612.524

86.366.117

3

نقد وما يف حكمه

27.231.211

26.983.859

56.086.530

60.941.698

مطلوب من عمليات الت�أمني

3.085.241

19.815.072

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

791.636

�إيرادات عمولة م�ستحقة

1.151.695

939.190

20.000.000

20.000.000

جمموع موجودات امل�ساهمني

213.958.837

215.045.936

جمموع املوجودات

982.164.305

607.005.299

ودائع ق�صرية الأجل
موجودات مالية �أخرى

وديعة نظامية

7

8

(يتب ــع)
ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  15جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة .
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني («والء»)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي األولية (تتمه)
كما في  30سبتمبر 2014م

�إي�ضاح

� 30سبتمرب 2014

 31دي�سمرب 2013

(غري مراجعة)

(مراجعة)
(بالرياالت ال�سعودية)

مطلوبات عمليات الت�أمني:
مطلوبات ناجتة عن عقود الت�أمني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

305.145.666

132.352.853

مطالبات حتت الت�سوية

352.959.073

181.437.542

جمموع املطلوبات الناجتة عن عقود الت�أمني

658.104.739

313.790.395

م�ستحقات ومطلوبات �أخرى

43.972.680

29.283.978

�أر�صدة معيدي ت�أمني دائنة

45.094.743

18.361.378

عموالت معيدي ت�أمني غري مكت�سبة

11.846.972

5.501.830

مطلوب �إلى عمليات امل�ساهمني

3.085.241

19.815.072

تعوي�ض نهاية اخلدمة

3.953.647

3.059.264

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

766.058.022

389.811.917

فائ�ض عمليات الت�أمني

2.147.446

2.147.446

جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني

768.205.468

391.959.363

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات امل�ساهمني
10.189.721

م�ستحقات ومطلوبات �أخرى

8.269.395

حقوق امل�ساهمني
10

ر�أ�س املال
خ�سائر مرتاكمة

200.000.000

200.000.000

()3.094.336

()14.481.813

احتياطي القيمة العادلة

6.863.452

21.258.354

جمموع حقوق امل�ساهمني

203.769.116

206.776.541

جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

213.958.837

215.045.936

جمموع املطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني وحقوق امل�ساهمني

982.164.305

607.005.299
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني («والء»)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة عمليات التأمين األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2014م

�إي�ضاح

للثالثة �أ�شهر
املنتهية يف
� 30سبتمرب 2014
(غري مراجعة)

للثالثة �أ�شهر
املنتهية يف
� 30سبتمرب 2013
(غري مراجعة)

للت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف
� 30سبتمرب 2014
(غري مراجعة)

(بالرياالت ال�سعودية)

للت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف
� 30سبتمرب 2013
(غري مراجعة)

(بالرياالت ال�سعودية)

الإيرادات
190.746.328

109.749.993

547.458.681

276.700.248

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة  5و 6

()125.746.928

()71.130.294

()297.293.632

()137.146.249

64.999.400

38.619.699

250.165.049

139.553.999

7.640.089

360.466

()64.760.522

()26.020.938

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة		

6

72.639.489

38.980.165

185.404.527

113.533.061

			
عموالت �إعادة الت�أمني

6

4.995.889

11.656.471

13.386.319

18.499.762

			
�إيرادات اكتتاب �أخرى

6

151.851

17.221

430.406

76.458

77.787.229

50.653.857

199.221.252

132.109.281

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة
			
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

6

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

جمموع الإيرادات
تكاليف وم�صاريف االكتتاب

53.048.398

22.405.668

154.734.793

81.935.676

�إجمايل املطالبات املدفوعة

()4.734.232

()6.041.647

()25.992.502

()14.620.988

		
�صايف املطالبات املدفوعة

48.314.166

16.364.021

128.742.291

67.314.688

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية� ،صايف

3.806.353

6.614.041

22.717.376

9.585.721

52.120.519

22.978.062

151.459.667

76.900.409

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

8.522.015

5.320.650

23.520.685

13.747.068

م�صاريف فائ�ض اخل�سارة

2.738.398

1.519.687

7.131.777

4.814.453

م�صاريف �أخرى

3.325.597

958.981

8.225.766

2.800.024

جمموع تكاليف وم�صاريف االكتتاب

66.706.529

30.777.380

190.337.895

98.261.954

�صايف �إيرادات االكتتاب

11.080.700

19.876.477

8.883.357

33.847.327

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة

6

		
�صايف املطالبات املتكبدة

م�صاريف ت�شغيلية اخرى  ،بال�صايف
رواتب ت�شغيلية و�إدارية

()5.471.650

()7.698.262

()21.809.078

()23.086.606

م�صاريف �إدارية وعمومية

()4.272.867

()4.545.344

()13.628.516

()10.559.380

-

�إيرادات عمولة من ودائع بنكية

103.052

287.291

12.610

جمموع م�صاريف الت�شغيل الأخرى ،بال�صايف

()9.744.517

()12.140.554

()35.424.984

�صايف الفائ�ض (العجز) من عمليات الت�أمني

1.336.183

7.735.923

()26.541.627

488.632

()1.336.183

()6.962.331

26.541.627

()439.769

عجز (فائ�ض) عمليات الت�أمني حمول الى عمليات امل�ساهمني

()33.358.695

�صايف نتائج عمليات الت�أمني بعد تخ�صي�ص
امل�ساهمني

-

773.592

-
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48.863

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني («والء»)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة عمليات المساهمين األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2014م

�إي�ضاح

للثالثة �أ�شهر
املنتهية يف
� 30سبتمرب 2014
(غري مراجعة)

للثالثة �أ�شهر
املنتهية يف
� 30سبتمرب 2013
(غري مراجعة)

للت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف
� 30سبتمرب 2014
(غري مراجعة)

(بالرياالت ال�سعودية)
�صايف الفائ�ض (العجز) املحول من عمليات
الت�أمني

1.336.183

6.962.331

للت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف
� 30سبتمرب 2013
(غري مراجعة)

(بالرياالت ال�سعودية)
()26.541.627

439.769

�إيرادات عمولة من ودائع بنكية

63.135

128.223

429.380

233.360

�إيرادات عمولة من ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ
اال�ستحقاق

47.126

47.126

141.376

141.376

توزيعات ارباح وتغريات القيمة العادلة املحققة من
ا�ستثمارات متاحة للبيع

40.773.684

497.134

42.098.348

12.904.229

()450.000

()2.302.503

()1.588.500

13.824.974

12.130.234

()501.732

م�صاريف عمومية و�إدارية

41.718.396

�صايف دخل امل�ساهمني للفرتة

7.184.814

ربح ال�سهم الأ�سا�سي
واملخف�ض لل�سهم الواحد
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة

10

2.09

0.36

0.69

0.61

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني («والء»)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل الشامل للمساهمين األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2014م

�إي�ضاح

للثالثة �أ�شهر
املنتهية يف
� 30سبتمرب 2014
(غري مراجعة)

للثالثة �أ�شهر
املنتهية يف
� 30سبتمرب 2013
(غري مراجعة)

للت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف
� 30سبتمرب 2014
(غري مراجعة)

(بالرياالت ال�سعودية)
�صايف دخل امل�ساهمني للفرتة

للت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف
� 30سبتمرب 2013
(غري مراجعة)

(بالرياالت ال�سعودية)

41.718.396

7.184.814

13.824.974

12.130.234

تغريات القيمة العادلة غري املحققة من
ا�ستثمارات متاحة للبيع

()22.236.720

6.549.648

()14.394.902

16.451.214

خم�ص�ص زكاة و�ضريبة دخل

()812.499

()2.437.497

()2.250.000

18.669.177

12.984.462

()3.007.425

26.331.448

0.93

0.65

()0.15

1.32

20.000.000

20.000.000

�إجمايل الدخل ال�شامل للفرتة
ربح (خ�سارة) ال�سهم الأ�سا�سي واملخف�ض
لل�سهم الواحد
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة

10

()750.000

20.000.000
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20.000.000

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014م
ر�أ�س املال

اخل�سائر املرتاكمة

احتياطي
القيمة العادلة

املجمـوع

(بالرياالت ال�سعودية)
200.000.000

الر�صيد يف  1يناير ( 2013مراجعة)
�صايف دخل امل�ساهمني للفرتة

-

تغريات القيمة العادلة غري املحققة من ا�ستثمارات
متاحة للبيع � ،صايف

-

خم�ص�ص زكاة و�ضريبة دخل

-

()36.128.195
12.130.234
()2.250.000

11.265.390
16.451.214
-

175.137.195
12.130.234
16.451.214
()2.250.000

الر�صيد يف � 30سبتمرب ( 2013غري مراجعة)

200.000.000

()26.247.961

27.716.604

201.468.643

الر�صيد يف  1يناير ( 2014مراجعة)

200.000.000

()14.481.813

21.258.354

206.776.541

�صايف دخل امل�ساهمني للفرتة

-

تغريات القيمة العادلة غري املحققة من
ا�ستثمارات متاحة للبيع � ،صايف

-

خم�ص�ص زكاة و�ضريبة الدخل

-

الر�صيد يف � 30سبتمرب ( 2014غري مراجعة)

200.000.000

13.824.974
()2.437.497
()3.094.336

()14.394.902
6.863.452

13.824.974
()14.394.902
()2.437.497
203.769.116
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني («والء»)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين األولية
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014م
للت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف
� 30سبتمرب 2014
(غري مراجعة)

للت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف
� 30سبتمرب 2013
(غري مراجعة)

(بالرياالت ال�سعودية)
التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل
�صايف (العجز)  /الفائ�ض من عمليات التامني

()26.541.627

488.632

التعديالت على:
اال�ستهالك

1.184.521

1.013.832

تعوي�ض نهاية اخلدمة ،بال�صايف

894.383

782.098

()24.462.723

2.284.562

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية :
�أق�ساط ت�أمني و�أر�صدة ت�أمني مدينة

()49.896.602

()29.467.256

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

()108.032.291

()38.555.805

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

()148.804.155

()45.430.751

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

()7.332.251

()3.429.689

-

مطلوب من �شركة زميلة

()1.115.355

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

1.648.535

()139.428

�إيرادات عمولة م�ستحقة

34.675

()145.509

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

172.792.813

64.576.743

مطالبات حتت الت�سوية

171.521.531

55.016.472

م�ستحقات ومطلوبات �أخرى

14.688.702

ار�صدة معيدي ت�أمني دائنة

26.733.365

3.587.674

عموالت معيدي ت�أمني غري مكت�سبة

6.345.142

2.323.215

55.236.741

9.248.340

�صايف النقد من عمليات الت�شغيل

()256.533

التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار
�شراء ممتلكات ومعدات

()727.353

()2.140.827

التدفقات النقدية من عمليات التمويل
املطلوب من عمليات امل�ساهمني

9.811.796

10.542.078

�صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

64.321.184

17.649.591

النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

119.381.611

81.786.405

النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

183.702.795

99.435.996
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني («والء»)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين األولية
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014م
للت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف
� 30سبتمرب 2014
(غري مراجعة)

للت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف
� 30سبتمرب 2013
(غري مراجعة)

(بالرياالت ال�سعودية)
التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل
13.824.974

�صايف دخل الفرتة

12.130.234

تعديالت على:
�إيرادات عمولة

()570.756

()233.360

توزيعات ارباح والتغريات يف القيمة العادلة املحققة من اال�ستثمارات املتاحة للبيع

()42.098.348

()12.904.229

()28.844.130

()1.007.355

التغريات يف املوجودات واملطلوبات ال�شتغيلية :
م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
املطلوب من عمليات الت�أمني

()791.636
16.729.831

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

()517.171

�صايف النقد امل�ستخدم يف العمليات

()13.423.106
-

زكاة مدفوعة
�صايف النقد امل�ستخدم يف عمليات الت�شغيل

()13.423.106

()10.981.847
219.413
()11.769.789
()2.192.282
()13.962.071

التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار
ودائع ق�صرية الأجل

()247.352

()384.976

احلركة يف موجودات مالية �أخرى � ،صايف

()9.539.734

()992.905

ايرادات عمولة وتوزيعات ارباح م�ستلمة وتغريات القيمة العادلة املحققة

42.456.599

395.591

�صايف النقد من (امل�ستخدم يف) عمليات اال�ستثمار

32.669.513

()982.290

�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

19.246.407

()14.944.361

النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

86.366.117

60.000.000

النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

105.612.524

45.055.639

معاملة غري نقدية:
خم�ص�ص زكاة و�ضريبة دخل
تغريات القيمة العادلة غري املحققة من اال�ستثمارات املتاحة للبيع � ،صايف

()2.437.497

2.250.000

()14.394.902

16.451.214
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني («والء»)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهيه في  30سبتمبر 2014م

 -1عـــام
�إن ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين («والء») («ال�شركة») هي �شركة م�ساهمة �سعودية ت�أ�س�ست يف مدينة اخلرب باململكة العربية ال�سعودية وت�أ�س�ست بتاريخ  19جمادى
الآخرة 1428هـ املوافق  4يوليو 2007م مبوجب �سجل جتاري رقم .2051034982
�إن ن�شاط ال�شركة الرئي�سي هو القيام مبزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال وفقا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين («القانون») والئحته التنفيذية يف
اململكة العربية ال�سعودية .ح�صلت ال�شركة على الرتخي�ص رقم (ت .م .ن  )2008/16ملمار�سة �أعمال الت�أمني العام وال�صحي وعمليات �إعادة الت�أمني من م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي (�ساما) بتاريخ  28جمادى الآخرة 1429هـ املوافق  2يوليو 2008م.

 -2ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 1-2أسس إعداد القوائم المالية األولية الموجزة

مت اعداد القوائم املالية الأولية املوجزة لفرتتي الثالثة �أ�شهر والت�سعة �أ�شهر املنتهيتني يف � 30سبتمرب  2014وفقا ملعيار املحــا�سبة الــدويل رق ــم ( )34اخلا�ص بالتقارير املالية
الأولية .وعليه ،ف�إن هذه القوائم املالية الأولية املوجزة لي�س الغر�ض منها ان تتفق مع املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية� ،أي وفقا ملعيار التقارير املالية
الأولية ال�صادر عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني (.)SOCPA
تت�ضمن القوائم املالية الأولية املوجزة املرفقة جميع املعامالت التي تت�ألف ب�شكل رئي�سي من املبالغ املتكررة والتي تعترب �ضرورية وفقا لإدارة ال�شركة ليتم عر�ض قائمة املركز
املايل ونتائج العمليات والتدفقات النقدية ب�صورة عادلة.
مت اعداد القوائم املالية الأولية املوجزة وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،فيما عدا بع�ض اال�ستثمارات املتاحة للبيع التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة مت عر�ضها بالـريـال ال�سعودي
الذي هو �أي�ضا العملة الوظيفية لل�شركة وعملة عر�ض هذه القوائم املالية الأولية املوجزة .
تتطلب انظمة الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية االحتفاظ ب�سجالت م�ستقله لكل من �أن�شطة الت�أمني وعمليات امل�ساهمني  .كما �أنه وبح�سب لوائح �أنظمة الت�أمني  ،على
امل�ساهمني بال�شركة ا�ستالم  ٪90من الفائ�ض ال�سنوي من عمليات الت�أمني وعلى حاملي وثائق الت�أمني ا�ستالم ن�سبة � ٪10أو يتم خ�صم هذه الن�سبة من �أق�ساطهم للفرتة التالية.
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني («والء»)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمه)
لفترة التسعة أشهر المنتهيه في  30سبتمبر 2014م

 -2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2-2السياسات المحاسبية

�إن ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف �إعداد هذه القوائم املالية الأولية املوجزة تتفق مع تلك امل�ستخدمة يف �إعداد القوائم املالية املراجعة ال�سنوية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 ،2013با�ستثناء تطبيق التعديالت على املعايري احلالية املذكورة �أدناه والتي مل ت�ؤثر ت�أث ًريا مال ًيا جوهر ًيا على القوائم املالية الأولية املوجزة لل�شركة ،لذا ينبغي قراءة هذه
القوائم املالية الأولية املوجزة مقرتنة بالقوائم املالية املراجعة عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2013
الو�صف

املعيار
تعديالت على معايري التقارير املالية الدولية رقم 10

القوائم املالية املوحدة

تعديالت على معايري التقارير املالية الدولية رقم 12

الإف�صاح عن احل�ص�ص يف من�ش�آت �أخرى

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 27

القوائم املالية املنف�صلة

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 32

الأدوات املالية  -العر�ض

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 36

انخفا�ض قيمة املوجودات

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 39

الأدوات املالية :االعرتاف والقيا�س

تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية رقم 21

الر�سوم

قررت �إدارة ال�شركة عدم التطبيق املبكر للمعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة ال�صادرة التالية والتي �سي�صبح معموال بها على الفرتات التي تبد�أ يف � 1أكتوبر � 2014أو بعد
ذلك التاريخ :
الو�صف

املعيار
تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 19

تكلفة منافع املوظفني

تعديالت على معيار التقارير املالية الدولية رقم 9

االدوات املالية – حما�سبة التحوط

معيار التقارير املالية الدولية رقم 9

االدوات املالية

التح�سينات ال�سنوية لعام 2012
التح�سينات ال�سنوية لعام 2013
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني («والء»)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمه)
لفترة التسعة أشهر المنتهيه في  30سبتمبر 2014م

 -2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 3-2استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

يتطلب �إعداد القوائم املالية الأولية املوجزة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية ا�ستخدام بع�ض التقديرات واالفرتا�ضات املحا�سبية الهامة التي ت�ؤثر على مبالغ املوجودات
واملطلوبات امل�صرح عنها والإف�صاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية الأولية ومبالغ الإيرادات وامل�صاريف امل�صرح بها خالل فرتة القوائم املالية الأولية،
كما يتطلب من الإدارة و�ضع احكام وتقديرات يف عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة .وقد يكون للتغريات يف االفرتا�ضات ت�أثريا جوهريا على القوائم املالية الأولية
املوجزة يف الفرتة التي تتغري فيها االفرتا�ضات  .وتعتقد الإدارة �أن االفرتا�ضات الأ�سا�سية مالئمة و�أن القوائم املالية لل�شركة تُظهر ب�صورة عادلة  ،من كافة النواحي اجلوهرية،
املركز املايل ونتائج العمليات.

 -3النقد وما في حكمه
عمليات التأمين
 31دي�سمرب 2013
(مراجعة)

� 30سبتمرب 2014
(غري مراجعة)
(بالرياالت ال�سعودية)
نقد يف ال�صندوق

67.000

67.000

نقد لدى البنوك

183.635.795

33.419.629

-

85.894.982

183.702.795

119.381.611

ودائع الجل

عمليات المساهمين
 31دي�سمرب 2013
(مراجعة)

� 30سبتمرب 2014
(غري مراجعة)
(بالرياالت ال�سعودية)
نقد لدى البنوك

105.612.524

86.366.117

يتم �إيداع احل�سابات البنكية اجلارية والودائع لأجل لدى م�ؤ�س�سات مالية ذات ت�صنيف �إئتماين ا�ستثماري.
كما يف  31دي�سمرب  2013مت ربط الودائع لأجل مع بنوك حملية لفرتات ا�ستحقاق تقل عن ثالثة �أ�شهر من تاريخ الربط وكذلك تخ�ضع جميع الودائع الق�صرية الأجل ملتو�سط
�سعر عمولة يبلغ  ٪0.80الى � ٪1.1سنو ًيا .

146

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني («والء»)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهيه في  30سبتمبر 2014م

 -4أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة
 31دي�سمرب 2013
(مراجعة)

� 30سبتمرب 2014
(غري مراجعة)

(بالرياالت ال�سعودية)
�أق�ساط ت�أمني مدينة

141.572.512

91.589.538

�أر�صدة ت�أمني و�إعادة ت�أمني مدينة

2.893.878

1.563.971

()15.460.889

()14.044.610

129.005.501

79.108.899

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

 -5المعامالت مع الجهات ذات العالقة
فيما يلي املعامالت الهامة التي متت مع اجلهات ذات العالقة ومبالغها التقريبية خالل الفرتة :
� 30سبتمرب 2014
(غري مراجعة)

� 30سبتمرب 2013
(غري مراجعة)

(بالرياالت ال�سعودية)
�إجمايل الأق�ساط امل�ستلمة من �أع�ضاء جمل�س الإدارة وجهات ذات عالقة خا�صة بهم

2.098.515

1.619.609

�إجمايل الأق�ساط امل�ستلمة من موظفي الإدارة العليا

12.806

8.545

تعوي�ض موظفي الإدارة العليا – املنافع اخرى

3.622.935

3.413.940

مبلغ م�ستلم نيابة عن �شركة زميلة

105.625

336.669

مبلغ حممل على �شركة زميلة

3.025

1.452.024

تتكون الأر�صدة املطلوبة من (�إلى) جهات ذات عالقة مما يلي:
� 30سبتمرب 2014
(غري مراجعة)

 31دي�سمرب 2013
(مراجعة)

(بالرياالت ال�سعودية)
�أق�ساط ت�أمني مدينة من موظفي الإدارة العليا واملدراء وجهات ذات عالقة خا�صة بهم

945.659

125.767

مطالبات دائنة �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة وجهات ذات عالقة � /شركة زميلة

911.144

567.763
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني («والء»)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهيه في  30سبتمبر 2014م

 -6المعلومات القطاعية
مت�شيا مع طريقة �إعداد التقارير الداخلية لل�شركة ،اعتمدت الإدارة قطاع الأعمال بالن�سبة لن�شاطات ال�شركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبني �أدناه .
ال تت�ضمن النتائج القطاعية الرواتب الت�شغيلية والإدارية وامل�صاريف الإدارية والعمومية .
�إن املوجودات القطاعية ال تت�ضمن النقد وما يف حكمه والودائع لأجل واال�ستثمارات و�أق�ساط الت�أمني املدينة وذمم �أر�صدة الت�أمني املدينة واملدفوعات املقدمة واملوجودات الأخرى
واملمتلكات واملعدات .
�إن املطلوبات القطاعية ال تت�ضمن احل�سابات الدائنة وذمم �أر�صدة معيدي الت�أمني الدائنة وامل�ستحقات واملطلوبات الأخرى واملطلوب �إلى عمليات امل�ساهمني وتعوي�ض نهاية
اخلدمة .
القطاعات التشغيلية
ت�أمني طبي

لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب ( 2014غري مراجعة)

ت�أمني مركبات

ت�أمني ممتلكات

ت�أمني هند�سي

�أخرى

املجموع

(بالرياالت ال�سعودية)

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

11.002.394

38.518.734

103.300.422

19.907.314

18.017.464

190.746.328

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

11.002.394

38.510.563

1.307.655

2.420.882

11.757.906

64.999.400

�صايف الإق�ساط املكت�سبة

12.709.281

50.678.664

926.131

1.395.433

6.929.980

72.639.489

عموالت �إعادة الت�أمني

-

70.876

2.801.075

1.891.205

232.733

4.995.889

ايرادات اكتتاب اخرى

-

132.540

1.355

1.785

16.171

151.851

�صايف املطالبات املتكبدة

()7.061.384

()36.338.371

()3.269.525

()75.056

()5.376.183

()52.120.519

م�صاريف اكتتاب �أخرى

()2.128.605

()8.967.637

()1.271.353

()875.685

()1.342.730

()14.586.010

م�صاريف �إدارية وعمومية �أخرى (غري موزعة)
�صايف الفائ�ض من عمليات التامني
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني («والء»)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهيه في  30سبتمبر 2014م

 -6المعلومات القطاعية (تتمه)
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب ( 2014غري مراجعة)

ت�أمني طبي

ت�أمني مركبات

ت�أمني ممتلكات

ت�أمني هند�سي

�أخرى

املجموع

(بالرياالت ال�سعودية)

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

36.326.844

176.998.510

182.387.859

106.793.550

44.951.918

547.458.681

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

36.326.844

175.641.919

5.697.105

5.285.278

27.213.903

250.165.049

�صايف الإق�ساط املكت�سبة

36.037.046

120.358.205

5.284.241

3.460.331

20.264.704

185.404.527

عموالت �إعادة الت�أمني

-

200.265

7.841.763

4.614.115

730.176

13.386.319

ايرادات اكتتاب اخرى

-

362.275

9.245

5.750

53.136

430.406

�صايف املطالبات املتكبدة

()22.145.702

()112.031.364

()4.391.901

()2.246.142

()10.644.558

()151.459.667

م�صاريف اكتتاب �أخرى

()6.150.610

()21.645.373

()4.753.211

()2.309.031

()4.020.003

()38.878.228

م�صاريف عمومية و�إدارية �أخرى
(غري موزعة)

()35.437.594

العجز من عمليات الت�أمني

()26.554.237
12.610

�إيرادات عمولة من ودائع بنكية

()26.541.627

�صايف العجز من عمليات التامني
كما يف � 30سبتمرب 2014
(غري مراجعة)

ت�أمني طبي

ت�أمني مركبات

ت�أمني ممتلكات

ت�أمني هند�سي

�أخرى

املجموع

(بالرياالت ال�سعودية)

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

-

355.269

92.539.647

57.277.577

15.299.705

165.472.198

ح�صة معيدي الت�أمني
من املطالبات حتت الت�سوية
تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

421.670

7.159.664

195.986.820

44.262.325

6.096.666

253.927.145

5.075.505

8.219.213

1.878.589

1.811.342

2.398.007

19.382.656

موجودات غري موزعة

329.423.469

جمموع املوجودات

768.205.468

مطلوبات عمليات الت�أمني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

24.610.055

97.101.678

94.057.107

59.937.411

29.439.415

305.145.666

مطالبات حتت الت�سوية

12.302.711

71.716.514

203.038.386

46.938.373

18.963.089

352.959.073

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

219.998

71.066

5.405.599

5.477.873

672.436

11.846.972

مطلوبات غري موزعة

98.253.757

جمموع املطلوبات والفائ�ض

768.205.468
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهيه في  30سبتمبر 2014م

 -6المعلومات القطاعية (تتمه)
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب ( 2013غري مراجعة)

ت�أمني طبي

ت�أمني مركبات

ت�أمني ممتلكات

ت�أمني هند�سي

�أخرى

املجموع

(بالرياالت ال�سعودية)

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

10.450.540

13.640.084

65.293.409

6.412.058

13.953.902

109.749.993

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

10.450.540

13.619.029

1.601.202

837.225

12.111.703

38.619.699

�صايف الإق�ساط املكت�سبة

9.319.845

20.899.843

1.294.580

627.280

6.838.617

38.980.165

عموالت �إعادة الت�أمني

8.042.940

52.764

2.164.911

1.327.626

68.230

11.656.471

6.899

1.422

915

7.985

17.221

�إيرادات اكتتاب �أخرى

-

�صايف املطالبات املتكبدة

()4.688.526

()12.193.944

()981.819

()560.997

()4.552.776

()22.978.062

م�صاريف اكتتاب �أخرى

()1.489.498

()3.221.850

()1.059.785

()652.948

()1.375.237

()7.799.318
()12.243.606

م�صاريف �إدارية وعمومية �أخرى
(غري موزعة)

7.632.871
الفائ�ض من عمليات الت�أمني
�إيرادات عمولة من ودائع بنكية

103.052

�صايف الفائ�ض من عمليات التامني

7.735.923

لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب ( 2013غري مراجعة)

ت�أمني طبي

ت�أمني مركبات

ت�أمني ممتلكات

ت�أمني هند�سي

�أخرى

املجموع

(بالرياالت ال�سعودية)

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

30.415.305

75.165.696

116.835.309

20.357.562

33.926.376

276.700.248

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

30.415.305

74.163.078

4.015.965

1.328.344

29.631.307

139.553.999

�صايف الإق�ساط املكت�سبة

30.986.045

58.162.644

2.702.363

2.418.095

19.263.914

113.533.061

عموالت �إعادة الت�أمني

8.655.812

146.766

6.162.947

3.393.204

141.033

18.499.762

34.989

8.465

3.405

29.599

76.458

�إيرادات اكتتاب �أخرى

-

�صايف املطالبات املتكبدة

()18.840.755

()45.459.861

()2.245.190

م�صاريف اكتتاب �أخرى

()3.447.926

()7.730.183

()2.759.630

م�صاريف �إدارية وعمومية �أخرى
(غري موزعة)

968.871
()1.763.579

()11.323.474

()76.900.409

()5.660.227

()21.361.545
()33.645.986
201.341

الفائ�ض من عمليات الت�أمني
�إيرادات عمولة من ودائع بنكية

287.291

�صايف الفائ�ض من عمليات التامني

488.632
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 -6المعلومات القطاعية (تتمة)
كما يف  31دي�سمرب ( 2013مراجعة)
موجودات عمليات الت�أمني

ت�أمني طبي

ت�أمني مركبات

-

ت�أمني ممتلكات

ت�أمني هند�سي

املجموع

�أخرى

(بالرياالت ال�سعودية)
-

37.607.395

9.112.591

10.719.921

57.439.907

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

1.254.506

775.866

60.642.848

38.806.430

3.643.340

105.122.990

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

4.940.066

3.394.692

1.308.141

956.861

1.450.645

12.050.405

موجودات غري موزعة

217.346.061

جمموع املوجودات

391.959.363

مطلوبات عمليات الت�أمني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

24.320.257

41.462.694

38.712.029

9.947.478

17.910.395

132.352.853

مطالبات حتت الت�سوية

11.714.321

48.611.139

65.870.243

42.264.346

12.977.493

181.437.542

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

219.998

-

3.145.644

1.770.772

365.416

5.501.830

مطلوبات غري موزعة

72.667.138

جمموع املطلوبات

391.959.363

القطاعات الجغرافية

�إن جميع موجودات ومطلوبات ال�شركة الهامة تقع يف اململكة العربية ال�سعودية ،با�ستثناء جزء �ضئيل من موجودات  /مطلوبات �إعادة الت�أمني الواقعة خارج اململكة العربية
ال�سعودية .

 -7الموجودات المالية األخرى
�إن املوجودات املالية االخرى لل�شركة ت�صنف كالتايل:
� 30سبتمرب 2014
(غري مراجعة)

 31دي�سمرب 2013
(مراجعة)

(بالرياالت ال�سعودية)
حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق

6.500.000

6.500.000

متاحة للبيع

49.586.530

53.941.698

قرو�ض وح�سابات مدينة

56.086.530

500.000
60.941.698
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 -8الوديعة النظامية
متثل الوديعة النظامية  ٪10من ر�أ�س املال املدفوع واملحتفظ به وفقا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية وال ميكن �سحب هذه الوديعة النظامية
بدون موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (�ساما).

 -9احتياطي نظامي
مبوجب قانون مراقبة على �شركات الت�أمني التعاوين  ،يجب على ال�شركة �أن حتول ما ال يقل عن  ٪20من الربح ال�سنوي �إلى االحتياطي النظامي حتى يعادل هذا االحتياطي
 ٪100من ر�أ�س مال ال�شركة .مل يتم مثل هذا حتويل خالل ال�سنة ب�سبب اخل�سائر املرتاكمة يف نهاية الفرتة.

 -10رأس المال
�إن ر�أ�س مال ال�شركة امل�صرح به واملدفوع هو  200مليون ريـال �سعودي يتكون من  20مليون �سهم مببلغ  10ريـال �سعودي لكل �سهم.
بتاريخ � 23أبريل ( 2014املوافق  23جمادى الثاين 1435هـ) ،ا�ستلمت ال�شركة موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (�ساما) لزيادة �أ�سهمها العادية مببلغ  200مليون ريـال
�سعودي عن طريق �إ�صدار �أ�سهم �أولوية للم�ساهمني احلاليني .تقوم ال�شركة حالي ًا بعملية احل�صول على موافقة ال�سوق املالية (الهيئة) بعد تقدمي املعلومات وامل�ستندات التي
حددتها .نتيجة لإ�صدار �أ�سهم �أولوية� ،سوف يزداد ر�أ�س مال ال�شركة �إلى  400مليون ريـال �سعودي يتكون من  40مليون ريـال �سعودي بقيمة  10ريـال �سعودي لكل �سهم للأ�سهم
ال�صادرة واملدفوعة بالكامل.

 -11ربح (خسارة) السهم
يتم احت�ساب ربح (خ�سارة) ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة من عمليات امل�ساهمني بق�سمة �صايف الدخل (اخل�سارة) للفرتة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة
خالل الفرتة.

 -12القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هو ال�سعر الذي �سوف ي�ستلم لبيع احد املوجودات او �سيتم دفعه لتحويل مطلوبات لتنظيم معاملة بني امل�شاركني يف ال�سوق يف تاريخ القيا�س (�أي �سعر اخلروج).
تتكون املوجودات املالية لل�شركة من النقد وما يف حكمه وموجودات مالية اخرى وموجودات اخرى واملطلوبات املالية تتكون من ذمم دائنة وم�ستحقات ومطلوبات اخرى.
�إن القيمة العادلة للأدوات املالية املعرتف بها لي�ست خمتلفة ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفرتية املدرجة يف القوائم املالية الأولية املوجزة.
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لفترة التسعة أشهر المنتهيه في  30سبتمبر 2014م

 -12القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمه)
حتديد القيمة العادلة والت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة
ت�ستخدم ال�شركة الت�سل�سل التايل للتحديد واالف�صاح عن القيمة العادلة للأدوات املالية:
امل�ستوى  :1الأ�سعار املتداولة يف الأ�سواق الن�شطة لنف�س الأداة (اي دون تعديل او �إعادة ت�سعري)
امل�ستوى  :2الأ�سعار املتداولة يف الأ�سواق الن�شطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة �أو �أ�ساليب تقييم �أخرى التي ت�ستند جميع املدخالت الهامة لها على بيانات ال�سوق امللحوظة.
امل�ستوى  :3طريقة التقييم التي ال تعتمد اي من مدخالتها الهامة على بيانات ال�سوق امللحوظة.
يبني اجلدول �أدناه املوجودات املالية املقومة بالقيمة العادلة كما يف � 30سبتمرب  2014و  31دي�سمرب  2013على �أ�سا�س الت�سل�سل الهرمي للقيمة:
كما يف � 30سبتمرب ( 2014غري مراجعة)
امل�ستوى 1

امل�ستوى 3

امل�ستوى 2

املجموع

(بالرياالت ال�سعوديه)
االدوات املالية
حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
�أدوات دين

-

-

6.500.000

6.500.000

ا�ستثمارات متاحة للبيع
�أدوات ملكية

46.863.452

-

2.723.078

49.586.530

املجموع

46.863.452

6.500.000

2.723.078

56.086.530

كما يف  31دي�سمرب ( 2013مراجعة)
امل�ستوى 1

امل�ستوى 3

امل�ستوى 2

املجموع

(بالرياالت ال�سعوديه)
االدوات املالية
حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
�أدوات دين

-

6.500.000

-

6.500.00

ا�ستثمارات متاحة للبيع
�أدوات ملكية

51.218.620

-

2.723.078

53.941.698

دفعات وقرو�ض
قر�ض

-

-

املجموع

51.218.620

6.500.000

500.000

500.000

3.223.078

60.941.698
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 -12القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمه)
يتم االعرتاف بالأدوات املالية بالقيمة العادلة على �أ�سا�س متكرر ،حتدد ال�شركة ما �إذا كان التحويل قد وقع بني امل�ستويات يف الت�سل�سل الهرمي من خالل �إعادة تقييم الت�صنيف
(ا�ستنادا الى �أدنى م�ستوى املدخالت التي هي جوهرية يف القيا�س بالقيمة العادلة ككل) يف نهاية كل فرتة مالية.
خالل فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب  ،2014مل تكن هناك حتويالت بني امل�ستوى  1و امل�ستوى  2يف مقايي�س القيمة العادلة ،ولي�ست هناك حتويالت الى او من امل�ستوى
 3ملقايي�س القيمة العادلة.

 -13التزامات محتملة
كما هو احلال بالن�سبة لغالبية �شركات الت�أمني ،تقام دعاوى على ال�شركة خالل دورة �أعمالها العادية .وبناء ًا على ن�صيحة امل�ست�شارين القانونيني امل�ستقلني  ،تعتقد ادارة ال�شركة
ب�أن املح�صلة النهائية لهذه الق�ضايا لن يكون لها �أثر جوهري على دخل ال�شركة �أو و�ضعها املايل .

 -14نتائج الفترة األولية
ان نتائج ال�شركة للفرتة االولية لي�ست م�ؤ�شرا على النتائج الفعلية لأعمال ال�سنة النظامية كاملة.

 -15اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة
مت اعتماد القوائم املالية الأولية املوجزة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ � 21أكتوبر .2014
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القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
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قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2013
اي�ضاح

2012

2013
(بالرياالت ال�سعودية)

موجودات عمليات الت�أمني
نقد وما يف حكمه

4

119.381.611

81.786.405

�أق�ساط ت�أمني و�أر�صدة ت�أمني مدينة

5

79.108.899

62.065.879

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

11

57.439.907

44.284.121

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

12

105.122.990

46.153.014

12.050.405

9.720.768

14.288.196

6.450.438

34.675

77.903

4.532.680

3.207.792

391.959.363

253.746.320

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة
م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

6

�إيرادات عمولة م�ستحقة
ممتلكات ومعدات

7

جمموع موجودات عمليات الت�أمني
موجودات امل�ساهمني
نقد وما يف حكمه

4

86.366.117

60.000.000

ودائع ق�صرية الأجل

8

26.983.859

26.475.994

موجودات مالية �أخرى

9

60.941.698

64.800.506

مطلوب من عمليات الت�أمني

19.815.072

10.420.017

�إيرادات عمولة م�ستحقة

939.190

1.167.878

20.000.000

20.000.000

جمموع موجودات امل�ساهمني

215.045.936

182.864.395

جمموع املوجودات

607.005.299

436.610.715

وديعة نظامية

10

(يتب ــع)
ت�شكل االي�ضاحات املرفقة من  1الى  27جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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قائمة المركز المالي ( تتمه )
كما في  31ديسمبر 2013
�إي�ضاح

2012

2013
(بالرياالت ال�سعودية)

مطلوبات عمليات الت�أمني:
مطلوبات ناجتة عن عقود الت�أمني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

11

132.352.853

91.115.733

مطالبات حتت الت�سوية

12

181.437.542

107.273.881

313.790.395

198.389.614

29.283.978

27.238.932

18.361.378

8.197.770

5.501.830

5.198.133

19.815.072

10.420.017

3.059.264

2.180.634

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

389.811.917

251.625.100

فائ�ض عمليات الت�أمني

2.147.446

2.121.220

جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني

391.959.363

253.746.320

جمموع املطلوبات الناجتة عن عقود الت�أمني
13

م�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى
�أر�صدة معيدي ت�أمني دائنة

14

عموالت معيدي ت�أمني غري مكت�سبة
مطلوب �إلى عمليات امل�ساهمني

15

تعوي�ض نهاية اخلدمة

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات امل�ساهمني
13

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

8.269.395

7.727.200

حقوق امل�ساهمني
200.000.000

200.000.000

16

ر�أ�س املال

()14.481.813

()36.128.195

احتياطي القيمة العادلة

21.258.354

11.265.390

جمموع حقوق امل�ساهمني

206.776.541

175.137.195

جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

215.045.936

182.864.395

جمموع املطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني وحقوق امل�ساهمني

607.005.299

436.610.715

خ�سائر مرتاكمة

ت�شكل االي�ضاحات املرفقة من  1الى  27جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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قائمة عمليات التأمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
اي�ضاح

 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

(بالرياالت ال�سعودية)

الإيرادات
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

19

347.190.906

234.092.747

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

19

()153.798.417

()75.468.993

193.392.489

158.623.754

التغريات يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة

11

()28.081.334

19.237.866

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

11

165.311.155

177.861.620

عموالت �إعادة الت�أمني

14

21.223.135

10.452.804

�إيرادات اكتتاب �أخرى

96.153

164.353

جمموع الإيرادات

186.630.443

188.478.777

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

تكاليف وم�صاريف االكتتاب
�إجمايل املطالبات املدفوعة

12

117.449.436

121.739.998

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة

12

()22.239.744

()31.784.985

95.209.692

89.955.013

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية

12

15.193.685

11.391.196

�صايف املطالبات املتكبدة

12

110.403.377

101.346.209

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

20.593.378

23.155.762

م�صاريف فائ�ض اخل�سارة

6.724.498

5.642.298

م�صاريف اكتتاب �أخرى

3.947.330

5.103.054

جمموع تكاليف وم�صاريف االكتتاب

141.668.583

135.247.323

�صايف �إيرادات االكتتاب

44.961.860

53.231.454

�صايف املطالبات املدفوعة

م�صاريف ت�شغيلية اخرى ،بال�صايف
رواتب ت�شغيلية و�إدارية
20

م�صاريف عمومية و�إدارية
�إيرادات عمولة ودائع بنكية

()30.834.065

()25.109.963

()14.266.654

()13.761.496

401.117
()44.699.602

جمموع امل�صاريف الت�شغيلية الأخرى ،بال�صايف

838.900
()38.032.559

262.258

15.198.895

فائ�ض عمليات الت�أمني حمول الى عمليات امل�ساهمني

()236.032

()13.679.006

�صايف ناجت عمليات الت�أمني بعد تخ�صي�ص الفائ�ض

26.226

1.519.889

�صايف الفائ�ض من عمليات الت�أمني

ت�شكل االي�ضاحات املرفقة من  1الى  27جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة دخل المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
اي�ضاح

2012

2013
(بالرياالت ال�سعودية)

�صايف الفائ�ض املحول من عمليات الت�أمني

236.032

13.679.006

ايرادات عموالت من ودائع بنكية

605.027

678.404

ايرادات عموالت من ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق

188.500

188.500

االرباح املحققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

25.655.323

7.212.038

()2.038.500

()2.998.088

24.646.382

18.759.860

1.23

0.94

20.000.000

20.000.000

م�صاريف عمومية و�إدارية

20

�صايف ربح ال�سنة
ربح ال�سهم اال�سا�سي واملخف�ض لل�سهم الواحد
املتو�سط املرجح لعدد اال�سهم القائمة

24
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة دخل المساهمين الشاملة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
اي�ضاح

2012

2013
(بالرياالت ال�سعودية)

�صايف دخل امل�ساهمني لل�سنة

24.646.382

18.759.860

تغريات القيمة العادلة غري املحققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

9.992.964

4.641.746

()3.000.000

()2.750.000

31.639.346

20.651.606

1.58

1.03

20.000.000

20.000.000

خم�ص�ص زكاة و�ضريبة دخل

21

اجمايل الربح ال�شامل لل�سنة
ربح ال�سهم اال�سا�سي واملخف�ض لل�سهم الواحد
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة

24
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
ر�أ�س املال

اخل�سائر املرتاكمة

احتياطي
القيمة العادلة

املجمـوع

(بالرياالت ال�سعودية)
200.000.000

()52.138.055

6.623.644

154.485.589

الر�صيد يف  1يناير 2012
�صايف الدخل لل�سنة

-

18.759.860

-

18.759.860

تغريات القيمة العادلة غري املحققة من
ا�ستثمارات متاحة للبيع ،بال�صايف

-

4.641.746

4.641.746

خم�ص�ص زكاة و�ضريبة دخل

-

()2.750.000

-

()2.750.000

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012

200.000.000

()36.128.195

11.265.390

175.137.195

الر�صيد يف  1يناير 2013

200.000.000

()36.128.195

11.265.390

175.137.195

�صايف الدخل لل�سنة

-

24.646.382

-

24.646.382

تغريات القيمة العادلة غري املحققة من
ا�ستثمارات متاحة للبيع ،بال�صايف

-

9.992.964

9.992.964

خم�ص�ص زكاة و�ضريبة الدخل

-

()3.000.000

-

()3.000.000

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013

200.000.000

()14.481.813

21.258.354

-

-
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206.776.541

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
اي�ضاح

2012

2013
(بالرياالت ال�سعودية)

التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل
262.258

�صايف الفائ�ض من عمليات التامني

15.198.895

التعديالت على:
7

اال�ستهالك
الربح من ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

1.396.066
-

مكاف�أة نهاية اخلدمة ،بال�صايف

1.244.224
()4.388

878.630

689.751

2.536.954

17.128.482

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

()17.043.020

()4.805.968

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

()13.155.786

30.608.981

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

()58.969.976

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

()2.329.637

4.038.427

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

()7.837.758

()1.569.834

()792.452

�إيرادات عمولة م�ستحقة

43.228

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

41.237.120

()46.687.302

مطالبات حتت الت�سوية

74.163.661

12.183.648

عموالت معيدي ت�أمني غري مكت�سبة

303.697

337.398

ار�صدة معيدي ت�أمني دائنة

10.163.608

()44.252.735

م�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى

2.045.046

4.048.866

31.157.137

()29.728.428

�صايف النقد الناجت من (امل�ستخدم يف) عمليات الت�شغيل

34.061

التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار
7

�شراء ممتلكات ومعدات
املتح�صل من ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

()2.720.954
()2.720.954

�صايف النقد امل�ستخدم يف عمليات اال�ستثمار

()2.144.199
11.300
()2.132.899

التدفقات النقدية من عمليات التمويل
املطلوب الى عمليات امل�ساهمني

9.159.023

()24.067.910

�صايف النقد الناجت من (امل�ستخدم يف) عمليات التمويل

9.159.023

()24.067.910

�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

37.595.206

()55.929.237

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

81.786.405

137.715.642

119.381.611

81.786.405

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

4
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
اي�ضاح

2012

2013
(بالرياالت ال�سعودية)

التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل
24.646.382

�صايف دخل ال�سنة

18.759.860

تعديالت على:
�إيرادات عمولة

()605.027

()678.404

التغريات يف القيمة العادلة املحققة على اال�ستثمارات املتاحة للبيع

()25.655.323

()7.212.038

()1.613.968

10.869.418

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
املطلوب من عمليات الت�أمني

()9.395.055

10.388.904

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

()265.523

1.672.809

()11.274.546

22.931.131

()2.192.282

()1.446.178

()13.466.828

21.484.953

النقد (امل�ستخدم يف) الناجت من عمليات الت�شغيل
زكاة مدفوعة

21

�صايف النقد (امل�ستخدم يف) الناجت من عمليات الت�شغيل
التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار

()507.865

ودائع ق�صرية الأجل

13.524.006

احلركة يف موجودات مالية �أخرى  ،بال�صايف

39.507.095

�إيرادات عمولة م�ستلمة

833.715

268.466

�صايف النقد الناجت من عمليات اال�ستثمار

39.832.945

12.242.472

�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

26.366.117

33.727.425

60.000.000

26.272.575

86.366.117

60.000.000

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

4

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

()1.550.000

معامالت غري نقدية:
ربح غري حمقق من ا�ستثمارات متاحة للبيع
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9

9.992.964

4.641.746

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

 -1عـــام
�إن ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين («والء») («ال�شركة») هي �شركة م�ساهمة �سعودية ت�أ�س�ست يف مدينة اخلرب باململكة العربية ال�سعودية و�سجلت حتت رقم ال�سجـل
التجاري رقم  2051034982بتاريخ  19جمادى الآخرة 1428هـ ،املوافق  4يوليو 2007م.
ان ن�شاط ال�شركة الرئي�سي هو القيام مبزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال وذلك وفقا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين («القانون») ولوائحه
التنفيذية يف اململكة العربية ال�سعودية  .ح�صلت ال�شركة على الرتخي�ص رقم (ت.م.ن  )2008/16من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي («�ساما») ملزاولة �أعمال الت�أمني العام
وال�صحي و�إعادة الت�أمني بتاريخ  28جمادى الآخرة 1429هـ (املوافق  2يوليو 2008م) .

 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
ان اهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف �إعداد هذه القوائم املالية هي كما يلي :
 1-2أسس إعداد القوائم المالية

مت اعداد هذه القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية املتفق ملبد�أ اال�ستحقاق  ،فيما عدا اال�ستثمارات املتاحة للبيع والتي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة والتي مت عر�ضها يف
قائمة املركز املايل للعمليات الت�أمني ودخل امل�ساهمني ال�شامل وكذلك وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية  .وعليه  ،ف�إن هذه القوائم املالية مل يتم اعدادها وعر�ضها مبا يتفق
مع املعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية � ،أي وفق ًا للمعايري ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني («. )”SOCPA
وفق ًا لنظام �شركات الت�أمني التعاوين ،حتتفظ ال�شركة بح�سابات م�ستقلة لكل من عمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني  ،وتقوم باعداد القوائم املالية بناء على ذلك وحتتفظ
ال�شركة باحليازة الفعلية وملكية جميع الأ�صول املتعلقة بعمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني .وتقيد االيرادات وامل�صاريف املن�سوبة بو�ضوح الى �أي من هذين الن�شاطني يف
احل�سابات ذات العالقة .وتقوم �إدارة ال�شركة وجمل�س �إدارتها بتحديد الأ�سا�س الذي يتم بناء عليه توزيع امل�صاريف من العمليات امل�شرتكة.
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يوزع الفائ�ض النا�شئ عن عمليات الت�أمني على النحو التايل :
			
املحول �إلى عمليات امل�ساهمني

٪ 90

		
املحول �إلى الفائ�ض املرتاكم لعمليات الت�أمني

٪ 10

							

٪ 100
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية (تتمه)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2-2معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية والتعديالت
عليها

�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد القوائم املالية تتفق مع تلك التي اتبعت يف �إعداد القوائم املالية لل�سنوات املالية ال�سابقة با�ستثناء املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة
واملذكور ادناه والتي تبنتها ال�شركة يف �إعداد هذه القوائم املالية للفرتات �إبتداء من او بعد  1يناير  2013ولكن مل يكن لها �أثر مايل جوهري على القوائم املالية لل�شركة .
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تعديل معيار املحا�سبة الدويل رقم  ‘ ،1عر�ض القوائم املالية ‘  ،بخ�صو�ص عر�ض بنود الدخل ال�شامل االخرى  ،ي�سري ابتداء ًا اعتبارا من  1يوليو 2012التغيري
الرئي�سي الناجم عن هذه التعديالت هو تغري طريقة وجتميع البنود الظاهرة يف بنود الدخل ال�شامل االخرى  .حيث يتم اظهار البنود التي من املمكن اعادة
ت�صنيفها يف امل�ستقبل �إلى الأرباح واخل�سائر (تعديالت �إعادة الت�صنيف)  .التعديالت مل حتدد البنود الظاهرة يف بنود الدخل ال�شامل االخرى .
تعديل معيار املحا�سبة الدويل رقم  “ ،19منافع املوظفني “  ،ي�سري اعتبارا من  1يناير  . 2013هذه التعديالت تلغي “ منهاج املمر “ وتعمل على احت�ساب تكاليف
التمويل على �أ�سا�س �صايف التمويل .
تعديل املعيار الدويل للتقارير املالية « ،7الأدوات املالية :الإف�صاحات «  ،تقا�ص املوجودات واملطلوبات املالية ،ي�سري اعتبارا من  1يناير . 2013
تعديل املعيار الدويل للتقارير املالية  ‹ ،1تبني للمرة االولى›  ،القرو�ض احلكومية  ،ي�سري اعتبارا من  1يناير  . 2013يتناول هذا التعديل كيف ميكن متبني املعيار
الدويل للتقارير املالية للمرة االولى �أن ي�سجل القر�ض احلكومي مبعدل فائدة �أقل من ال�سوق عند تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  .كما ي�ستثنى من التطبيق
ب�أثر رجعي من املعايري الدولية ،التي تن�ص على �إعفاء متبني املعيار الدويل للتقارير املالية للمرة االولى بنف�س الإعفاء املمنوح ملعدي القوائم املالية على املعيار
الدويل للتقارير املالية احلاليني عندما مت ادخالها ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  20يف عام .2008
تعديل معايري التقارير املالية الدولية  10و  11و  12على ار�شادات التحويل  ، ،ي�سري اعتبارا من  1يناير  . 2013تعطي هذه التعديالت �إعفاءات �إ�ضافية ملعايري
التقارير املالية الدولية  10و  11و  ، 12مما يحد من �شرط توفري معلومات املقارنة املعدلة لفرتة املقارنة ال�سابقة فقط .لالي�ضاحات املتعلقة بال�شركات التي تقوم
باعداد قوائم مالية منف�صلة ،قامت التعديالت ب�إلغاء �شرط تقدمي املعلومات املقارنة للفرتات ال�سابقة لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  12الول مرة .

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية (تتمه)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
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ﺘﻔ�ﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻤﻟﻌيار ﺍﻟﺩﻭيل �ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻤﻟﺎﻟﻴﺔ رقم  « ،20تكاليف االزالة يف مرحلة االنتاج للمناجم ال�سطحية «  ،ي�سري اعتبارا من  1يناير  . 2013يحدد هذا
التف�سري املعاجلة املحا�سبية تكاليف �إزالة النفايات املثقلة ( الإزالة ) يف مرحلة �إنتاج للمنجم  .قد يطلب التف�سري من من�ش�آت التعدين (املناجم) التى تتبني املعايري
الدولية للتقارير املالية �شطب �أ�صول الإزالة القائمة من ر�صيد الأرباح امل�ستبقاه الإفتتاحي يف حال عدم التمكن من حتديد قيمة الأ�صل من هيئة املواد اخلام .
املعيار الدويل للتقارير املالية  »،10القوائم املالية املوحدة « ،ي�سري اعتبارا من  1يناير  . 2013الهدف من املعيار  10هو و�ضع مبادئ لعر�ض و �إعداد القوائم املالية
املوحدة يف حال ال�سيطرة على �أعمال من�ش�أة تابعة او �أكرث ي�سيطر كيان واحد �أو �أكرث كيان �آخر ( كيان الذي يتحكم يف واحد �أو �أكرث من الكيانات الأخرى ) لعر�ض
القوائم املالية املوحدة .ويعرف املعيار مفهوم ال�سيطرة  ،وال�سيطرة ك�أ�سا�س للتوحيد  .كما �أنه يحدد كيفية ال�سيطرةة لتحديد ما �إذا كان امل�ستثمر ي�سيطر على
امل�ستثمر به  ،وبالتايل يجب توحيد قوائم املن�ش�أة امل�ستثمر بها  .كما يحدد املتطلبات املحا�سبية لإعداد القوائم املالية املوحدة .
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  ‹ ،11الرتتيبات امل�شرتكة «  ،ي�سري اعتبارا من  1يناير  . 2013املعيار الدويل للتقارير املالية  11هو انعكا�س �أكرث واقعية
للرتتيبات امل�شرتكة من خالل الرتكيز على حقوق والتزامات الرتتيب بدال من �شكله القانوين .هناك نوعان من الرتتيب امل�شرتك  :العمليات امل�شرتكة وامل�شاريع
امل�شرتكة .تن�ش�أ العمليات امل�شرتكة عندما يكون للم�شغل حقوق يف الأ�صول و االلتزامات املتعلقة بالرتتيب و بناءا على ذلك �سوف يتم ت�سجيل ح�صته يف الأ�صول
وااللتزامات والإيرادات وامل�صروفات  .امل�شاريع امل�شرتكة تن�ش�أ عندما يكون للم�شغل امل�شرتك احلق يف �صايف �أ�صول الرتتيب  ،وبالتايل يف ح�سابات حقوق امللكية
مل�صلحته  .مل يعد ي�سمح بالتوحيد الن�سبي للم�شاريع امل�شرتكة .
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  “ ، 12الإف�صاح عن احل�ص�ص يف املن�ش�آت الأخرى”  ،ي�سري اعتبارا من  1يناير  . 2013يت�ضمن املعيار متطلبات الإف�صاح
جلميع �أ�شكال احل�ص�ص يف املن�ش�آت الأخرى  ،مبا يف ذلك الرتتيبات امل�شرتكة وال�شركات الزميلة واملركبات ذات الأغرا�ض اخلا�صة واملركبات غري مدرجة يف
قائمة املركز املايل .
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املعيار الدويل للتقارير املالية  « ،13قيا�س القيمة العادلة «  ،ي�سري اعتبارا من  1يناير  . 2013املعيار الدويل للتقارير املالية  13يهدف �إلى حت�سني الثبات و تقليل
التعقيد من خالل تقدمي تعريف دقيق للقيمة العادلة و طريقة واحدة لقيا�س القيمة العادلة والإف�صاح عنها وفقا ملتطلبات املعايري الدولية للتقارير املالية  .ان
هذه املتطلبات ,والتي تت�شابه �إلى حد كبري بني املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف الواليات املتحدة واملعايري الدولية للتقارير املالية  ،لي�ست فقط ل�شرح املعاجلة
املح�سابية لقيا�س القيمة العادلة بل وتوفر التوجيه ب�ش�أن الكيفية التي ينبغي �أن يتم تطبيقها بالفعل �أو امل�سموح بها يف املبادئ املحا�سبية املتعارف يف الواليات
املتحدة �أو املعايري الدولية للتقارير املالية.
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( 27املعدل عام  “ ، )2011البيانات املالية املنف�صلة “  ،ي�سري اعتبارا من  1يناير  . 2013املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( 27املعدل
عام  )2011يت�ضمن متطلبات ب�ش�أن البيانات املالية املنف�صلة التي مت تركها بعد �أن �أدرجت �أحكام ال�سيطرة على معيار املحا�سبة الدويل رقم  27يف املعيار الدويل
للتقارير املالية اجلديد رقم . 10
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( 28املعدل عام  ‘ ، )2011ال�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة “  ،ي�سري اعتبارا من  1يناير  . 2013املعيار املحا�سبي الدويل رقم
( 28املعدل عام  )2011يت�ضمن متطلبات امل�شاريع امل�شرتكة  ،وكذلك ال�شركات ال�شقيقة  ،ليتم تطبيق طريقة حقوق امللكية بعد ا�صدار املعيار الدويل للتقارير
املالية رقم .11
دورة التح�سينات ال�سنوية لعام  ، 2011ي�سري اعتبارا من  1يناير  . 2013هذه التح�سينات ال�سنوية  ،قامت مبعاجلة �ست ق�ضايا يف االعوام  2011 - 2009دورات
الإبالغ  .وهي ت�شمل التغيريات �إلى:
 -املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  ‹ ،1تبني املعايري الدولية للتقارير املالية الول مرة ‹ -معيار املحا�سبة الدويل رقم  « ،1عر�ض البيانات املالية»معيار املحا�سبة الدويل رقم  “ ،16املمتلكات وامل�صانع واملعدات “ -معيار املحا�سبة الدويل رقم  “ 32الأدوات املالية  :العر�ض ‘معيار املحا�سبة الدويل رقم  “ 34التقارير املالية املرحلية “-
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قررت �إدارة ال�شركة عدم التطبيق املبكر للمعايري اجلديدة واملعدلة و التف�سريات ال�صادرة التالية والتي �سوف ت�صبح �سارية املفعول للفرتات التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير : 2014







تعديل معيار املحا�سبة الدويل “ 32الأدوات املالية :العر�ض “  ،تقا�ص املوجودات واملطلوبات املالية  ،ي�سري اعتبارا من  1يناير  .2014هذه التعديالت هي ار�شادات
لتطبيق معيار املحا�سبة الدويل “ 32الأدوات املالية :العر�ض “  ،و تو�ضيح بع�ض متطلبات تقا�ص املوجودات املالية واملطلوبات املالية يف قائمة املركز املايل .
التعدي ــالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  10و  12و معيار املحا�سبة الدويل  27على توحيد من�ش�آت اال�ستثمار  ،اعتبارا من  1يناير  . 2014هذه التعديالت
ت�شري �أن العديد من ال�صناديق واملن�ش�آت املماثلة �ستكون معفاة من توحيد معظم �شركاتها التابعة .بدال من ذلك  ،ف�إنها �سوف تقي�س القيمة العادلة من خالل الربح
�أو اخل�سارة .التعديالت �أعطت هذا الإ�ستثناء للمن�ش�آت التي ينطبق عليها مفهوم « من�ش�أة لال�ستثمار ‹ و التي تكون لها خ�صائ�ص معينة .كما مت �إجراء تغيريات
على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  12لتقدمي الإف�صاحات التي يجب على من�ش�أة اال�ستثمار القيام بها .
تعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم  “ ،36انخفا�ض قيمة املوجودات “ على عر�ض املبلغ القابل لال�سرتداد ي�سري اعتبارا من  1يناير  . 2014يتناول هذا التعديل
طريقة عر�ض املعلومات حول املبلغ القابل لال�سرتداد للموجودات املنخف�ضة القيمة وما اذا كان هذا املبلغ ميثل القيمة العادلة ناق�صا تكاليف اال�ستبعاد .
تعديل على معيار املحا�سبة الدويل  “ 39ا�ستبدال امل�ستفان الأدوات املالية  :ي�سري اعتبارا من  1يناير  . 2014ي�سمح هذا املعيار بالتوقف من حما�سبة التحوط عند
احالل �أداة التحوط �إلى الطرف �آخر و�سيط ذو معايري حمددة .
املعيار الدويل للتقارير املالية “”9الأدوات املالية»  ،ي�سري اعتبارا من  1يناير  . 2014املعيار الدويل للتقارير املالية  9هو املعيار الأول الذي �صدر كجزء من امل�شروع
الأو�سع ال�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم  . 39املعيار الدويل للتقارير املالية  9يحتفظ لكن يب�سط منوذج القيا�س املختلط ويحدد فئتني �أ�سا�سيتني لقيا�س
املوجودات املالية :التكلفة املطف�أة والقيمة العادلة .ويعتمد �أ�سا�س الت�صنيف على منوذج �أعمال املن�ش�أة وخ�صائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية
 .ان التوجيه يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  39على انخفا�ض قيمة املوجودات املالية و حما�سبة التحوط ال تزال �سارية .
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ﺘﻔ�ﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻤﻟﻌيار ﺍﻟﺩﻭيل �ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻤﻟﺎﻟﻴﺔ رقم  « ،21فر�ض �ضرائب «  ،ي�سري اعتبارا من  1يناير  . 2014وهـ ــذا املعيار هو تف�سري ملعيار املحا�سبة الدويل رقم
 « ،37املخ�ص�صات ،املطلوبات املحتملة و املوجودات املحتملة «  .معيار املحا�سبة الدويل رقم  37يحدد معايري لالعرتاف بااللتزام ،واحدة منها هي �شرط للمن�ش�أة
�أن يكون التزام حايل نتيجة حلدث �سابق ( املعروفة با�سم احلدث امللزم )  .ان التف�سري يو�ضح �أن احلدث امللزم الذي ي�ؤدي �إلى امل�س�ؤولية لدفع �ضريبة هو الن�شاط
املو�ضح يف الت�شريعات ذات ال�صلة التي تعمل لتكبد ال�ضريبة .

 3-2استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

يتطلب �إعداد القوائم املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية ا�ستخدام بع�ض التقديرات واالفرتا�ضات املحا�سبية الهامة التي ت�ؤثر على مبالغ الأ�صول واملطلوبات امل�صرح
عنها والإف�صاح عن الأ�صول واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية ومبالغ الإيرادات وامل�صاريف امل�صرح بها خالل فرتة القوائم املالية ،كما يتطلب من الإدارة مزاولة
حكمها وتقديرها يف عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة .وقد يكون للتغريات يف االفرتا�ضات ت�أثري جوهري على القوائم املالية يف الفرتة التي تتغري فيها االفرتا�ضات �إلى
التغريات .وتعتقد الإدارة �أن االفرتا�ضات الأ�سا�سية مالئمة و�أن القوائم املالية لل�شركة تُظهر ب�صورة عادلة  ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املايل ونتائج العمليات .هذا وقد
مت االف�صاح يف االي�ضاح  3عن النقاط التي تت�ضمن درجة عالية من التقدير �أو التعقيد � ،أو النقاط التي تكون فيها التقديرات واالفرتا�ضات ت�شكل �أهمية بالن�سبة للقوائم املالية.
 4-2تصنيف المنتج
1-4-2

عقود التأمين

تعرف عقود الت�أمني ب�أنها تلك العقود التي تقبل فيها ال�شركة (امل�ؤمن) خطر الت�أمني جوهري من قبل طرف �آخر (امل�ؤمن عليه) من خالل االتفاق على تعوي�ض امل�ؤمن عليه اذا
كان حدث م�ستقبلي معني غري م�ؤكد (حدث م�ؤمن عليه) ي�ؤثر �سلب ًا على امل�ؤمن عليه .كمبد�أ عام ،حتدد ال�شركة اذا ما كان لديها خطر ت�أمني جوهري وذلك مبقارنة املنافع
املدفوعة مع املنافع امل�ستحقة الدفع يف حال مل يقع احلدث امل�ؤمن عليه.
حاملا يتم ت�صنيف العقد على �أنه عقد ت�أمني ،فانه يبقى كعقد ت�أمني للفرتة املتبقية من عمره ،حتى لو انخف�ضت خماطر الت�أمني ب�شكل ملحوظ خالل هذه الفرتة ما مل تكن جميع
احلقوق وااللتزامات قد ا�ستنفدت او غري �صاحلة .
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 2-4-2عقود االستثمار

تعرف عقود اال�ستثمار ب�أنها تلك العقود التي يتم من خاللها حتويل املخاطر املالية الهامة .وتتمثل املخاطر املالية يف التغري املحتمل يف امل�ستقبل يف واحد �أو �أكرث من �أ�سعار
العمولة املحددة �أو �سعر ال�سهم �أو �سعر ال�سلع الأ�سا�سية �أو �سعر �صرف العمالت االجنبية وم�ؤ�شر الأ�سعار �أو الت�صنيف االئتماين �أو امل�ؤ�شر االئتماين �أو متغريات �أخرى.
كما ميكن �إعادة ت�صنيف عقود اال�ستثمار كعقود ت�أمني بعد ن�شوءها اذا ا�صبح خطر الت�أمني جوهري .
 5-2التقارير القطاعية

يعترب القطاع الت�شغيلي عن�صر ًا من عنا�صر ال�شركة التي تقوم مبزاولة اعمال ينتج عنها �إيرادات وتتكبد عليه م�صاريف وله معلومات مالية منف�صلة متاحة يتم تقييمهـا بانتظام
من قبل رئي�س وحدة العمليات واملتخذ للقرار لتحديد الطريقة التي يتم مبوجبها تخ�صي�ص املوارد وتقييم الأداء .ولأغرا�ض �إدارية ،يتم تنظيم ال�شركة الى وحدات عمل ح�سب
منتجاتها وخدماتها ،ولديها اربعة قطاعات ت�شغيلية ينبغي االف�صاح عنها وهي تتمثل فيما يلي :
 الت�أمني الطبي؛ وهو يغطي الت�أمني ال�صحي .
 ت�أمني املركبات؛ وهو يغطي الت�أمني على املركبات .
 ت�أمني املمتلكات؛ وهو يغطي الت�أمني على املمتلكات .
 اعمال الت�أمني االخرى ؛ وهو يغطي الت�أمني الهند�سي واحلريق واملالحة والت�أمينات العامة الأخرى .
يتم تقييم �أداء القطاع على �أ�سا�س الربح �أو اخل�سارة والتي يتم قيا�سها ،يف بع�ض النواحي ،ب�صورة خمتلفة عن الربح �أو اخل�سارة يف القوائم املالية.
مل حتدث �أية معامالت فيما بني القطاعات خالل ال�سنة .ويف حالة حدوث �أية معاملة ،فانها تتم وفق ًا لأ�سعار التحويل بني قطاعات الأعمال ،وتتم بنف�س �شروط التعامل مع
الأطراف الأخرى.
يعترب دخل امل�ساهمني قطاع غري ت�شغيلي .ان الدخل املكت�سب من الودائع لأجل واال�ستثمارات هو الن�شاط الوحيد لتحقيق الإيرادات .ان بع�ض م�صاريف الت�شغيل املبا�شرة
وامل�صاريف غري املبا�شرة الأخرى خ�ص�صت لهذا القطاع على �أ�سا�س منا�سب .وكذلك مت تخ�صي�ص اخل�سارة �أو الفائ�ض من عمليات الت�أمني �إلى هذا القطاع على �أ�سا�س منا�سب.
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ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 6-2العملة الوظيفية وعملة العرض

يتم االحتفاظ بدفاتر ال�شركة املحا�سبية بالريـال ال�سعودي الذي يعترب �أي� ًضا هو العملة الوظيفية لل�شركة  .ترتجم املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالرياالت ال�سعودية
ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة وقت حدوث املعامالت .و ُيعاد حتويـل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل.
تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة دخل الت�أمني �أو يف قائمة دخل امل�ساهمني  ،كما هو منا�سب .
 7-2الممتلكات والمعدات

ت�سجل املمتلكات واملعدات مبدئيا بالتكلفة وتدرج الحقا بالتكلفة مطروح منه اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض يف القيمة� ،إن وجد .وتت�ضمن التكلفة امل�صاريف املرتبطة مبا�شرة
بتملك البنود .وتدرج التكاليف الالحقة بالقيمة الدفرتية للأ�صول �أو يتم االعرتاف بها ك�أ�صول م�ستقلة  ،كما هو منا�سبا وذلك فقط عندما يكون من املحتمل تدفق منافع
اقت�صادية مرتبطة بالبند �إلى ال�شركة وعندما ميكن قيا�س تكلفة البند ب�صورة يعتمد عليها  .تقيد جميع م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة الأخرى على قائمة عمليات الت�أمني خالل
الفرتة املالية التي يتم تكبدها فيها .ويقيد اال�ستهالك على قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم بطريقة الق�سط الثابت وفقا للأعمار الإنتاجية املقدرة التالية:
						
		
اجهزة كمبيوتر وبرامج

ال�سنوات

			

4

				
الأثاث والرتكيبات والتجهيزات املكتبية

5

						
ال�سيارات

4

تتم مراجعة الأعمار الإنتاجية للأ�صول يف نهاية كل فرتة ويتم تعديلها �إن كان ذلك منا�سبا .وتخف�ض القيمة الدفرتية للأ�صول على الفور �إلى قيمتها القابلة لال�سرتداد �إذا كانت
القيمة الدفرتية للأ�صول اعلى من القيمة القابلة لال�سرتداد املتوقعة  .وحتدد الأرباح واخل�سائر النا�شئة عن اال�ستبعادات مبقارنة القيم املتح�صلة بالقيمة الدفرتية ،وتدرج يف
قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم �ضمن بند الإيرادات الأخرى.
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 8-2األصول المالية
 1-8-2التصنيف

ت�صنف ال�شركة �أ�صولها املالية يف هذه الفئات التالية  :القرو�ض واحل�سابات املدينة ،واال�ستثمارات املتاحة للبيع ،واال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق  .تقوم االدارة
بالت�صنيف عند االعرتاف املبدئي ويعتمد على العر�ض الذي مت اقتناء او �إنتاج الأ�صل املايل من اجله .
)1

القروض والحسابات المدينة

تعد القرو�ض واحل�سابات املدينة �أ�صو ًال مالية غري م�شتقة وحتمل دفعات ثابتة وقابلة للتحديد غري مدرجة ب�سوق ن�شطة ،با�ستثناء تلك التي تنوي ال�شركة بيعها يف فرتة ق�صرية
املدى �أو تلك التي خ�ص�صتها كمتاحة للبيع .كما ت�صنف احل�سابات املدينة النا�شئة عن عقود ت�أمني �ضمن هذه الفئة ويتم مراجعتها فيما يتعلق باالنخفا�ض يف القيمة كجزء من
مراجعة انخفا�ض قيمة القرو�ض واحل�سابات املدينة.
)2

االستثمارات المتاحة للبيع

�إن اال�ستثمارات املتاحة للبيع متثل الأ�صول املالية التي ينوى االحتفاظ بها لفرتة زمنية غري حمددة والتي ميكن بيعها لتلبية االحتياجات لل�سيولة �أو التغريات يف �أ�سعار العمولة
�أو �أ�سعار �صرف العمالت �أو �أ�سعار الأ�سهم ويتم ت�صنيفها بهذا الت�صنيف عند ن�شوئها.
جـ) االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق

�إن اال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق متثل �أ�صو ًال مالية حتمل دفعات ثابتة �أو قابلة للتحديد ويكون لدى ال�شركة النية الإيجابية واملقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ
اال�ستحقاق  .وكما يتم قيا�سها الحقا بالتكلفة املطف�أة مطروحا خم�ص�ص انخفا�ض القيمة  .حت�سب التكلفة املطف�أة من خالل قيد اية عالوة او خ�صم عند االقتناء  ،وكذلك
قيد اية ربح او خ�سارة من خالل قائمة دخل امل�ساهمني عند ايقاف االعرتاف او االنخفا�ض يف قيمة اال�صل .
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ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 8-2األصول المالية (تتمة)
2-8-2

االعتراف والقياس

يتم االعرتاف مب�شرتيات ومبيعات اال�ستثمارات املتاحة للبيع بتاريخ التداول وهو التاريخ الذي تلتزم فيه ال�شركة ب�شراء اال�ستثمارات �أو بيعها .ويتم االعرتاف باال�ستثمارات
املتاحة للبيع مبدئيا بالقيمة العادلة زائد ًا تكاليف املعامالت التي ترتبط ارتباطا مبا�شرا باقتنائها وتدرج الحقا بالقيمة العادلة .ويتم االعرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة
لال�ستثمارات املتاحة للبيع يف قوائم الدخل ال�شامل للم�ساهمني واملركز املايل لعمليات الت�أمني� .إن اال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق والقرو�ض واحل�سابات املدينة،
تدرج بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .وحتت�سب التكلفة املطف�أة بالأخذ يف االعتبار �أي خ�صم �أو ق�سط ت�أمني عند االقتناء .ويتم االعرتاف ب�أية �أرباح
�أو خ�سائر من اال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق يف قائمة الدخل ال�شامل للم�ساهمني �أو قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم ،ح�سبما يكون منا�سبا ،وذلك عند
التوقف عن االعرتاف بهذه اال�ستثمارات �أو انخفا�ض قيمتها.
يتم التوقف عن االعرتاف بالأ�صول املالية عند انتهاء احلق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من اال�ستثمارات املتاحة للبيع �أو عند حتويل هذه احلقوق �أو عند قيام ال�شركة ب�شكل
فعلي بنقل كافة املخاطر واملنافع املتعلقة بامللكية .وعند بيع اال�ستثمارات املتاحة للبيع �أو انخفا�ض قيمتها ،ف�إن تعديالت القيمة العادلة املرتاكمة املعرتف بها يف قائمة التغريات
حقوق امل�ساهمني ،تدرج يف قائمة عمليات الت�أمني �أو قائمة الدخل ال�شامل للم�ساهمني كـ «�أرباح وخ�سائر من ا�ستثمارات متاحة للبيع» .يتم االعرتاف بالعمولة من اال�ستثمارات
املتاحة للبيع املحت�سبة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم وقائمة دخل امل�ساهمني كجزء من الإيرادات الأخرى.
3-8-2

تحديد القيم العادلة

يتم احت�ساب القيم العادلة لال�ستثمارات املدرجة يف ال�سوق املالية الن�شطة بناء على الأ�سعار احلالية املدرجة يف ال�سوق املالية .ويف حال عدم توفر �سوق ن�شطة للأ�صول املالية،
يتم حتديد القيمة العادلة با�ستخدام طرق التقييم ،حيث يت�ضمن ذلك ا�ستخدام ال�سعر الفوري للمعاملة يف تعامالت ال�سوق املبا�شرة وحتليل التدفقات النقدية املخ�صومة
وطرق التقييم الأخرى ال�شائعة اال�ستخدام من قبل امل�شاركني يف ال�سوق .يتم االعرتاف بالفائدة من الأوراق املالية املتاحة للبيع با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي يف قائمة
عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم وقائمة دخل امل�ساهمني .ويتم االعرتاف بتوزيعات الأرباح من �أدوات الأ�سهم املتاحة للبيع يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم وقائمة
دخل امل�ساهمني عند ن�شوء حق ال�شركة يف ا�ستالم الدفعات ،ويدرج كالهما �ضمن بند �إيرادات العمولة.
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ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 8-2األصول المالية (تتمة)
 4-8-2االنخفاض في قيمة األصول
)1

األصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

تقوم ال�شركة بالتقييم للت�أكد من وجود �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أي �أ�صل مايل �أو جمموعة من الأ�صول املالية  .يف تاريخ ا�صدار القوائم املالية وال يعترب الأ�صل
املايل �أو جمموعة الأ�صول املالية منخف�ضة القيمة وال يتم تكبد اخل�سائر النا�شئة عن االنخفا�ض يف القيمة �إال �إذا كان هنالك دليل مو�ضوعي على االنخفا�ض يف القيمة نتيجة
لوقوع حدث �أو �أكرث بعد االعرتاف املبدئي بالأ�صل وبحيث يكون حلدث (�أو �أحداث) اخل�سارة ت�أثريا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة للأ�صل املايل �أو جمموعة الأ�صول
املالية وميكن تقدير ذلك ب�شكل يعتمد عليه .
�إذا انخف�ض الحقا مبلغ اخل�سارة النا�شئة عن االنخفا�ض يف القيمة وكان ذلك االنخفا�ض يرتبط ب�شكل مو�ضوعي بحدث وقع بعد االعرتاف باالنخفا�ض يف القيمة ،ف�إنه يتم
عك�س اخل�سارة النا�شئة عن االنخفا�ض يف القيمة املعرتف بها م�سبقا من خالل تعديل ح�ساب املخ�ص�ص .ويتم االعرتاف بقيمة املبلغ امل�سرتد يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض
املرتاكم .
)2

االستثمارات المتاحة للبيع

تقوم ال�شركة بالتقييم للت�أكد فيما �إذا كان هنالك دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أ�صل مايل �أو جمموعة من الأ�صول املالية بتاريخ قائمة املركز املايل  .ويف حال ت�صنيف
ا�ستثمارات الأ�سهم كـ»ا�ستثمارات متاحة للبيع» ،ف�إن االنخفا�ض اجلوهري �أو الدائم يف القيمة العادلة للأوراق املالية عن كلفة اال�ستثمار  ،يعترب دليال مو�ضوعيا على االنخفا�ض
يف القيمة وينتج عنه االعرتاف به كخ�سارة نا�شئة عن االنخفا�ض يف القيمة .
ان اخل�سارة املرتاكمة التي يتم تقديرها على �أنها متثل الفرق بني تكلفة االقتناء والقيمة العادلة احلالية ،ناق�صا �أية خ�سارة نا�شئة عن االنخفا�ض يف قيمة الأ�صل املايل املعرتف
بها م�سبقا يف الأرباح �أو اخل�سائر ،يتم حذفها من حقوق امل�ساهمني ويعرتف بها يف قائمة عمليات الت�أمني  /عمليات امل�ساهمني .ويف حال �صنفت القيمة العادلة لأداة الدين
يف فرتة الحقة كزيادة متاحة للبيع مع امكانية ربط هذه الزيادة بحدث وقع بعد االعرتاف باخل�سارة النا�شئة عن االنخفا�ض يف القيمة ،ف�إنه يتم عك�س اخل�سارة النا�شئة عن
االنخفا�ض يف القيمة يف قائمة عمليات الت�أمني  /عمليات امل�ساهمني.
 9-2التوقف عن إثبات األصول المالية

يتم التوقف عن �إثبات الأ�صول املالية عند انتهاء احلق يف احل�صول على احلقوق التعاقدية واملمثلة باالداة املالية  ،والتي تنتج عادة يف حال بيع االداة او مت حتويل كافة التدفقات
النقدية املتعلقة بالأ�صل الى طرف م�ستقل .
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 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 10-2األقساط المكتسبة وإيرادات العموالت

حتمل الأق�ساط على الدخل على �أ�سا�س ن�سبي على مدى فرتات وثائق الت�أمني ذات العالقة .متثل الأق�ساط غري املكت�سبة اجلزء من الأق�ساط املكتتبة الذي يتعلق بفرتة التغطية
ال�سارية املفعول.
يتم االف�صاح عن �أق�ساط الت�أمني و�إيرادات العمولة التي تتعلق باملخاطر ال�سارية ملا بعد نهاية ال�سنة املالية كـ «�أق�ساط غري مكت�سبة» ،ويتم ت�أجيلها بنا ًء على الطرق التالية :



بالن�سبة لن�شاط ال�شحن البحري ،يتم العمل وفقا للأق�ساط املكتتبة خالل الثالثة �أ�شهر الأخرية من ال�سنة املالية،
وبالن�سبة للأن�شطة الأخرى ،يتم العمل بعدد الأيام الفعلية.

 11-2أقساط التأمين المدينة

يتم االعرتاف ب�أق�ساط الت�أمني املدينة عند ا�ستحقاقها ويتم قيا�سها عند االعرتاف املبدئي بها ،بالقيمة العادلة للمبالغ املقبو�ضة �أو امل�ستحقة القب�ض .تتم مراجعة القيمة
الدفرتية لأق�ساط الت�أمني املدينة فيما يتعلق باالنخفا�ض يف قيمتها عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى عدم �إمكانية ا�سرتداد قيمتها الدفرتية ،ويتم قيد اخل�سارة
النا�شئة عن االنخفا�ض يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم .يتم التوقف عن االعرتاف ب�أق�ساط الت�أمني املدينة عند الوفاء مبعايري عدم االعرتاف باال�صول املالية.
 12-2إعادة التأمين

�إن العقود التي تربمها ال�شركة مع معيدي الت�أمني والتي تعو�ض ال�شركة مبوجبها عن اخل�سائر من عقد �أو �أكرث والتي ت�صدرها ال�شركة والتي ت�ستويف متطلبات الت�صنيف املتعلقة
بعقود الت�أمني ،ت�صنف كعقود �إعادة ت�أمني� .أما العقود التي ال ت�ستويف متطلبات الت�صنيف ،فت�صنف ك�أ�صول مالية .ان عقود الت�أمني التي تربمها ال�شركة والتي يعترب �صاحب
العقد مبوجبها م�ؤمنا �آخرا («�إعادة الت�أمني الوارد») ،تدرج مع عقود الت�أمني.
يتم االعرتاف باملنافع التي ت�ستحقها ال�شركة مبوجب عقود �إعادة الت�أمني التي حتتفظ بها كـ «�أ�صول �إعادة ت�أمني» .وتت�ألف هذه الأ�صول من �أر�صدة ق�صرية الأجل م�ستحقة من
معيدي الت�أمني وكذلك ح�سابات مدينة �أطول �أجال� ،إن وجدت ،وذلك بنا ًء على املطالبات واملنافع املتوقعة التي تن�ش�أ مبوجب عقود �إعادة الت�أمني ذات العالقة .وتقا�س املبالغ
امل�ستحقة من �أو �إلى معيدي الت�أمني على �أ�سا�س ثابت مع املبالغ املرتبطة بعقود �إعادة الت�أمني ووفقا ل�شروط كل عقد من عقود �إعادة الت�أمني .تتمثل مطلوبات �إعادة الت�أمني ب�شكل
رئي�سي يف �أق�ساط الت�أمني امل�ستحقة الدفع لقاء عقود �إعادة الت�أمني ويتم االعرتاف بها كم�صروف عند ا�ستحقاقها.
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 12-2إعادة التأمين (تتمه)

تقوم ال�شركة بالتقييم فيما �إذا كان هنالك �أية م�ؤ�شرات تدل على انخفا�ض قيمة �أي من �أ�صول �إعادة الت�أمني يف تاريخ التقارير  .ويف حال وجود م�ؤ�شر على االنخفا�ض يف القيمة
 ،تعمل ال�شركة على تقدير املبلغ القابل لال�سرتداد .ويف حال جتاوز القيمة الدفرتية لأ�صول �إعادة الت�أمني قيمتها القابلة لال�سرتداد ،تعترب الأ�صول منخف�ضة القيمة وتخف�ض
�إلى قيمتها القابلة لال�سرتداد .
13-2

تكاليف االكتتاب المؤجلة

�إن العموالت املدفوعة لو�سطاء والتكاليف املبا�شرة الإ�ضافية الأخرى املتكبدة على اكتتاب عقود الت�أمني وجتديدها ،يتم االعرتاف بها كـ «تكاليف اكتتاب م�ؤجلة» .وتطف�أ تكاليف
االكتتاب امل�ؤجلة الحق ًا على مدى فرتة عقود الت�أمني.
14-2

المطالبات

�إن املطالبات ،التي تت�ضمن املبالغ امل�ستحقة الدفع حلاملي وثائق الت�أمني واجلهات الأخرى وم�صاريف تعديل اخل�سارة املتعلقة بها ،حتمل على قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض
املرتاكم عند تكبدها .تت�ألف املطالبات من املبالغ التقديرية امل�ستحقة الدفع فيما يتعلق باملطالبات امل�صرح عنها �إلى ال�شركة وغري امل�صرح عنها بتاريخ قائمة املركز املايل.
وتقوم ال�شركة عموم ًا بتقدير مطالباتها على �أ�سا�س اخلربة ال�سابقة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يتم االحتفاظ مبخ�ص�ص بناء على تقديرات الإدارة لتكلفة ت�سوية املطالبات املتكبدة
وغري امل�صرح عنها بتاريخ قائمة املركز املايل .ويدرج �أي فرق بني املخ�ص�صات بتاريخ قائمة املركز املايل والت�سويات الالحقة يف قائمة عمليات الت�أمني لتلك ال�سنة.
15-2

اختبار كفاية المطلوبات

يتم اجراء اختبارات بتاريخ كل قائمة مركز مايل للت�أكد من مدى كفاية مطلوبات عقود الت�أمني ،بعد خ�صم تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة ذات العالقة .وعند �إجراء هذه االختبارات،
تقوم الإدارة ب�إ�ستخدام �أف�ضل التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعاقد عليها ،وم�صاريف �إدارة ومعاجلة املطالبات .يحمل �أي نق�ص يف القيمة الدفرتية مبا�شر ًة
على قائمة عمليات الت�أمني وذلك ب�شطب تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة ذات العالقة �أو ًال ويتم الحق ًا تكوين خم�ص�ص للخ�سائر الناجمة عن اختبارات كفاية املطلوبات (خم�ص�ص
املخاطر �سارية املفعول).
ويف احلاالت التي يتطلب فيها اختبار كفاية املطلوبات ا�ستخدام اف�ضل االفرتا�ضات التقديرية اجلديدة ،يتم ا�ستخدام هذه االفرتا�ضات (بدون �أي هام�ش لقاء �أي تغري �سلبي)
لقيا�س هذه املطلوبات الحق ًا.
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16-2

الودائع القصيرة األجل

متثل الودائع الق�صرية الأجل الودائع لدى البنوك وتبلغ فرتات ا�ستحقاقها �أقل من �سنة واحدة و�أكرث من ثالثة �أ�شهر من تاريخ االقتناء.
17-2

النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما يف حكمه من النقد يف ال�صندوق والنقد لدى البنوك والودائع الق�صرية لأجل التي تكون تواريخ ا�ستحقاقها الأ�صلية �أقل من ثالثة �أ�شهر عند اقتناءها .كما انها
تت�ضمن ا�ستثمارات ق�صرية االجل ذات �سيولة عالية وقابلة للتحويل فورا للنقد والتي ال تخ�ضع ملخاطر جوهرية .
18-2

عمولة اعادة التأمين غير المكتسبة

ت�ؤجل �إيرادات العمولة من عقود �إعادة الت�أمني ال�صادر وتطف�أ على مدى فرتات عقود الت�أمني املتعلقة بها ،كما هو احلال بالن�سبة لأق�ساط الت�أمني املكت�سبة .وي�سجل الإطفاء يف
قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم.
19-2

المخصصات

يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على ال�شركة التزام (نظامي �أو �ضمني) نتيجة حدث �سابق بحيث تكون تكاليف ت�سوية االلتزام حمتملة وقابلة للقيا�س ب�شكل موثوق.
20-2

المبالغ المستحقة الدفع وااللتزامات األخرى

يتم االعرتاف باملطلوبات ب�شان املبالغ التي يتعني دفعها لقاء الب�ضائع �أو اخلدمات التي يتم احل�صول عليها� ،سواء ت�سلمت ال�شركة فواتري بها �أم ال.
21-2

الذمم الدائنة

يتم االعرتاف بالذمم الدائنة مبدئيا بالقيمة العادلة وتقا�س بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .ويتم االعرتاف بااللتزامات ب�ش�أن املبالغ التي يتعني دفعها
واخلدمات املقدمة� ،سواء ت�سلمت ال�شركة فواتري بها �أم ال.
22-2

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يعرتف مبخ�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني وفق ًا لنظام العمل والعمال ال�سعودي ويقيد على قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  .يح�سب املخ�ص�ص بالقيمة احلالية
للمنافع املقررة التي حتق للموظف فيما لو انتهت خدمته بتاريخ ا�صدار القوائم املالية .وحتت�سب املبالغ املدفوعة لقاء مكاف�أة نهاية اخلدمة على �أ�سا�س رواتب وخم�ص�صات
املوظفني النهائية و�سنوات خدمتهم املتجمعة وذلك ح�سبما ين�ص عليه نظام العمل والعمال ال�سعودي .
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23-2

الزكاة والضرائب

طبقا لأحكام نظام م�صلحة الزكاة والدخل ،تخ�ضع ال�شركة للزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني ال�سعوديني و�ضريبة الدخل امل�ستحقة على امل�ساهمني الأجانب ،ويحمل خم�ص�ص
الزكاة و�ضريبة الدخل على قائمة الدخل ال�شامل للم�ساهمني� .أما املبالغ الإ�ضافية امل�ستحقة الدفع� ،إن وجدت ،والتي قد ت�صبح م�ستحقة عند ا�ستكمال الربوط النهائية ،فتتم
املحا�سبة عنها عند حتديدها .
وت�ستقطع ال�شركة �ضرائب على بع�ض املعامالت التي جترى مع جهات غري مقيمة باململكة العربية ال�سعودية ،مبا يف ذلك مبالغ توزيعات الأرباح للم�ساهمني الأجانب ،وذلك وفقا
لأحكام نظام �ضريبة الدخل ال�سعودي� .إن �ضرائب اال�ستقطاع املدفوعة بالنيابة عن اجلهات غري املقيمة والتي ال تكون قابلة لال�سرتداد من تلك اجلهات ،تدرج �ضمن امل�صاريف.
 24-2التوقف عن اثبات المطلوبات المالية

يتم التوقف عن �إثبات املطلوبات املالية والت�أمني وذمم �إعادة الت�أمني الدائنة والذمم الدائنة الأخرى عندما يتم �إعفاء �أو �إلغاء االلتزام �أو عند انتهاء مدته .عندما يتم ا�ستبدال
املطلوبات املالية القائمة ب�أخرى من نف�س املقر�ض ب�شروط تختلف اختالفا كبريا �أو عندما يتم تعديل �شروط املطلوبات املالية القائمة ،ف�إن مثل هذا اال�ستبدال �أو التعديل يتم
اعتباره كمطلوب �أ�صلي مت التوقف عن االعرتاف به �أو مطلوب جديد مت االعرتاف به .ويتم االعرتاف بالفرق يف القيمة الدفرتية ذات العالقة يف قائمة عمليات الت�أمني.
 25-2المقاصة

تتم مقا�صة الأ�صول واملطلوبات املالية وي�صرح عنها ب�صايف مبالغها يف قائمة املركز املايل فقط عند وجود حق قانوين قابل للتطبيق يف مقا�صة املبالغ املعرتف بها وتكون هنالك
نية لت�سديد املبالغ بال�صايف او حتقيق الأ�صول وت�سديد املطلوبات يف �آن واحد .وال تتم مقا�صة االيرادات وامل�صاريف يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم وقائمة عمليات
امل�ساهمني ما مل يتطلب ذلك او يجيزه معيار �أو تف�سري حما�سبي.
 26-2االعتراف باإليرادات
)1

االعتراف بأقساط التأمين وإيرادات العمولة

يتم االعرتاف ب�إجمايل �أق�ساط الت�أمني والعموالت مع بداية خماطر الت�أمني .ويتم االف�صاح عن اجلزء الذي يتم حتقيقه م�ستقب ًال من �أق�ساط الت�أمني والعمولة كـ”�أق�ساط ت�أمني
وعموالت غري مكت�سبة” ،على التوايل ،وي�ؤجل االعرتاف بها على �أ�سا�س ثابت وفقا لفرتة تغطية وثيقة الت�أمني ذات ال�صلة.
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�إن �أق�ساط الت�أمني املحققة من �إعادة الت�أمني املتعهد به � ،إن وجد ،يتم االعرتاف بها ك�إيرادات كما هي احلال �إذا ما اعتربت �أق�ساط �إعادة الت�أمني كمجموع �أق�ساط الت�أمني.
)2

إيرادات العمولة

يتم االعرتاف ب�إيرادات العمولة من الودائع الق�صرية الأجل على �أ�سا�س تنا�سبي با�ستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.
جـ) إيرادات توزيعات األرباح

يتم االعرتاف ب�إيرادات توزيعات الأرباح عند ن�شوء احلق يف ا�ستالم توزيعات الأرباح.
 27-2عقود اإليجار

ت�صنف عقود االيجار كعقود ايجار ر�أ�سمايل اذا ترتب على �شروط عقد االيجار حتويل جوهري جلميع خماطر ومنافع امللكية الى امل�ست�أجر .وت�صنف كافة عقود الإيجار الأخرى
كعقود ايجار ت�شغيلي .حتمل الإيجارات امل�ستحقة الدفع مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلي على الدخل با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت وذلك على مدى فرتة عقد االيجار الت�شغيلي.
 28-2محاسبة تاريخ التداول

�إن جميع امل�شرتيات واملبيعات التي جترى وفقا للطريقة االعتيادية يتم �إثباتها  /التوقف عن �إثباتها يف تاريخ التداول (�أي التاريخ الذي تلتزم فيه ال�شركة ب�شراء �أو بيع الأ�صول).
علما ب�أن امل�شرتيات �أو املبيعات التي جترى وفقا للطريقة االعتيادية هي معامالت تتطلب ت�سوية الأ�صول خالل �إطار زمني حتدده عموما التعليمات التنظيمية �أو العرف ال�سائد
بال�سوق.

 -3التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة
جتري ال�شركة تقديرات وافرتا�ضات توثر على مبالغ الأ�صول واملطلوبات امل�صرح بها خالل ال�سنة املالية القادمة .علما ب�أن التقديرات املحا�سبية الناجتة نادر ًا ما تعادل النتائج
الفعلية ذات ال�صلة على وجه التحديد .ان التقديرات واالفرتا�ضات التي تت�ضمن خماطر هامة والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى �إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفرتية للأ�صول
واملطلوبات خالل ال�سنة املالية هي كما يلي :
االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين

يعترب تقدير االلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود الت�أمني من �أهم التقديرات املحا�سبية التي تقوم بها ال�شركة .هناك العديد من م�صادر عدم
الت�أكد التي يجب �أخذها بعني االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعني على ال�شركة دفعها نهائيا مبوجب هذه املطالبات .يعترب خم�ص�ص املطالبات املتكبدة غري املف�صح
عنها تقدير ًا للمطالبات التي يتوقع الإف�صاح عنها بعد تاريخ قائمة املركز املايل ب�ش�أن احلدث امل�ؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة املركز املايل .ان اال�سلوب الرئي�سي املتبع
من قبل الإدارة يف تقدير تكلفة املطالبات املف�صح عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غري املف�صح عنها  ،يتمثل يف ا�ستخدام طرق �سداد املطالبات ال�سابقة للتنبوء بطرق �سداد
املطالبات امل�ستقبلية .
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تقدر املطالبات التي تتطلب قرار ًا من املحكمة �أو عن طريق التحكيم على �أ�سا�س كل حالة على حده .ويقوم عادة خرباء تقدير اخل�سائر امل�ستقليني بتقدير املطالبات املتعلقة
باملمتلكات .تقوم الإدارة مبراجعة املخ�ص�صـات املتعلقة باملطالبات املتكبدة ،واملطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها على �أ�سا�س ربع �سنوي.
قد تتعر�ض ال�شركة خلالفات مع ،واحيانا �إخفاقات من قبل ،معيدي الت�أمني .تقوم ال�شركة يف كل ربع �سنة مبراقبة تطور النزاعات وقوة املركز املايل ملعيدي الت�أمني.
اإلنخفاض في اقساط التأمين وارصدة تأمين مدينة

يتم عمل تقدير الق�ساط الت�أمني املدينة غري القابلة لال�سرتداد  ،ان وجدت  ،عندما ال يعود من املمكن حت�صيل كامل مبلغ الذمم املدينة بح�سب ال�شروط اال�صلية لوثيقة الت�أمني
 .بالن�سبة للمبالغ التى تعترب جوهرية مبفردها  ،يتم عمل التقدير لكل حالة على حــدة  .ان املبالغ اجلوهرية بذاتها وغري مت�أخرة ال�سداد يتم تقييمها ب�شكل اجمايل ويتم عمل
خم�ص�ص بناء على املبالغ ال�سابقة ومت�أخرة ال�سداد وخربة ال�شركة ال�سابقة .
خسائر إنخفاض استثمارات متاحة للبيع

تعترب ال�شركة اال�ستثمارات املتاحة للبيع بانها منخف�ضة عند وجود انخفا�ض جوهري او دائم يف القيمة ال�سوقية عند التكلفة او عند وجود دليل مو�ضوعي �آخر لالنخفا�ض  .يتم
حتديد االنخفا�ض اجلوهري او الدائم بناءا على تقديرات معينة  .باال�ضافة  ،تقوم ال�شركة بتقييم عوامل اخرى مبا فيها التغريات يف �سعر ال�سهم لال�سهم املتداولة او للتدفقات
النقدية امل�ستقبلية ومعامل االنخفا�ض لال�سهم غري املتداولة .

 -4النقد وما في حكمه
2013

2012

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

عمليات الت�أمني:
نقد يف ال�صندوق

67.000

72.000

نقد لدى البنوك

33.419.629

41.650.405

ودائع ق�صرية الأجل

85.894.982

40.064.000

119.381.611

81.786.405

عمليات امل�ساهمني:
نقد لدى البنوك

86.366.117

60.000.000

86.366.117

60.000.000
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�إن الودائع الق�صرية الأجل مودعة لدى بنوك حملية و�أجنبية ،وتبلغ تواريخ ا�ستحقاقها الأ�صلية اقل من ثالثة �أ�شهر من تاريخ اقتنائها ،ويتحقق منها عائد مايل مبعدل يبلغ
متو�سطه � ٪ 0.8إلى � ٪ 1.1سنوي ًا ( ٪ 0.8 :2012الى .)٪ 1.1

 -5أقساط وأرصدة التأمين المدينة
2013

2012

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

�أق�ساط ت�أمني مدينة

91.589.538

73.594.210

ذمم الت�أمني و�إعادة الت�أمني

1.563.971

1.206.173

()14.044.610

()12.734.504

79.108.899

62.065.879

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

ان احلركة يف خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها كما يلي :
2013

2012

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

 1يناير

12.734.504

10.118.140

املخ�ص�ص خالل ال�سنة ( اي�ضاح ) 20

1.310.106

2.616.364

 31دي�سمرب

14.044.610

12.734.504

ان �أعمار اق�ساط الت�أمني املدينة وذمم الت�أمني و�إعادة الت�أمني هي كالتايل :
أقساط تأمين مدينة

182

مت�أخر ال�سداد ولكنه غري منخف�ض القيمة

غري مت�أخر ال�سداد
وال منخف�ض القيمة

 180 – 91يوم

 360 – 181يوم

اكرث من  360يوم

2013

78.717.906

47.283.406

15.198.000

13.602.000

2.634.500

2012

61.954.360

33.789.473

15.946.634

10.435.883

1.782.370

االجمايل
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ذمم تأمين واعادة تأمين مدينة
مت�أخر ال�سداد ولكنه غري منخف�ض القيمة

غري مت�أخر ال�سداد
وال منخف�ض القيمة

 180 – 91يوم

 360 – 181يوم

اكرث من  360يوم

2013

390.993

-

-

-

390.993

2012

111.519

-

-

-

111.519

االجمايل

تت�ألف �أق�ساط الت�أمني و�أر�صدة اعادة الت�أمني من عدد كبري من العمالء �أغلبيتها يف اململكة العربية ال�سعودية بالإ�ضافة �إلى �شركات �إعادة ت�أمني يف كل من اململكة العربية
ال�سعودية و�أوروبا ،على التوايل .تت�ضمن الأق�ساط و�أر�صدة �إعادة الت�أمني املدينة مبلغ  1.239.945ريـال �سعودي ( 31دي�سمرب  2.188.872 :2012ريـال �سعودي) م�ستحق
بالعمالت الأجنبية ،وب�شكل رئي�سي بالدوالر الأمريكي .وبوجه عام ،تن�ص �شروط العمل اخلا�صة بال�شركة على �أن يتم �سداد الأق�ساط خالل  90يوم ًا .تتطلب االتفاقيات املربمة
مع معيدي الت�أمني ،يف العادة� ،أن يتم ال�سداد يف حالة جتاوز الر�صيد املبلغ املتفق عليه .ال يوجد ر�صيد لفرد �أو ل�شركة يزيد عن  ٪ 16.5من الأق�ساط املدينة امل�ستحقة كما يف
 31دي�سمرب  .)٪ 14.4 :2012( 2013بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ت�شكل �أر�صدة �أكرب  5عمالء  ٪ 43من �أق�ساط الت�أمني املدينة كما يف  31دي�سمرب .)٪ 46 :2012( 2013
من املتوقع ان يتم حت�صيل الذمم املدينة غري املنخف�ضة القيمة بالكامل  .علم ًا ب�أنه لي�س من عادة ال�شركة احل�صول على �ضمانات على الذمم املدينة .

 -6المصاريف المدفوعة مقدمًا واألصول األخرى
2013

2012

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

ايجار مدفوع مقدم ًا

384.543

949.295

�أتعاب مدفوعة مقدم ًا

979.052

750.035

دفعات مقدمة

5.517.581

2.709.517

ايداعات

4.645.690

145.690

موجودات �أخرى

2.761.330

1.895.901

14.288.196

6.450.438
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 - 7الممتلكات والمعدات
2013
�أجهزة وبرامج
الكمبيوتر

الأثاث والرتكيبات
والتجهيزات املكتبية

ال�سيارات

املجموع

التكلفة :
 1يناير 2013

3.068.499

3.994.451

375.170

7.438.120

اال�ضافات

631.416

2.089.538

-

2.720.954

 31دي�سمرب 2013

3.699.915

6.083.989

375.170

10.159.074

اال�ستهالك املرتاكم :
 1يناير 2013

2.095.960

1.964.937

169.431

4.230.328

املحمل لل�سنة

533.672

785.439

76.955

1.396.066

 31دي�سمرب 2013

2.629.632

2.750.376

246.386

5.626.394

�صايف القيمة الدفرتية:
 31دي�سمرب 2013

1.070.283

3.333.613

128.784

4.532.680

2012
�أجهزة وبرامج
الكمبيوتر

الأثاث والرتكيبات
والتجهيزات املكتبية

ال�سيارات

املجموع

التكلفة :
 1يناير 2012

2.554.062

2.629.509

175.350

5.358.921

اال�ضافات

514.437

1.429.942

199.820

2.144.199

اال�ستبعادات
 31دي�سمرب 2012

3.068.499

()65.000
3.994.451

375.170

()65.000
7.438.120

اال�ستهالك املرتاكم :
 1يناير 2012

1.559.927

1.382.633

101.632

3.044.192

املحمل لل�سنة

536.033

640.392

67.799

1.244.224

()58.088

-

اال�ستبعادات
 31دي�سمرب 2012

2.095.960

1.964.937

169.431

()58.088
4.230.328

�صايف القيمة الدفرتية:
 31دي�سمرب 2012
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 -8الودائع القصيرة األجل
تتمثل الودائع ق�صرية الأجل من ودائع لالجل مودعة يف بنوك وحتمل فرتة ا�ستحقاق تقل عن �سنة واحدة واكرث من ثالثة ا�شهر من تاريخ االيداع .

 -9األصول المالية األخرى
2013

2012

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق

6.500.000

6.500.000

متاحة للبيع

53.941.698

57.800.506

قرو�ض وح�سابات مدينة

500.000

500.000

60.941.698

64.800.506

ان اال�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق متثل ال�سندات ذات ال�سعر الثابت والتي يتم تداولها بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية وحتدد القيم وفق ًا لهذا ال�سوق
 .ان هذه ال�سندات ذات عائد ربح يعادل  )٪ 2.9 : 2012( ٪ 2.9لها فرتة ا�ستحقاق مدتها ع�شر �سنوات ( قابلة لال�ستدعاء بعد � 5سنوات – دي�سمرب  .)2014تعتقد االدارة
ب�أن القيمة الدفرتية لهذه اال�ستثمارات تقارب قيمتها العادلة كما يف  31دي�سمرب  2013و . 2012
تتكون اال�ستثمارات املتاحة للبيع مما يلي :
2013

2012

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

ا�سهم متداولة

51.218.620

55.077.428

ا�سهم غري متداولة

2.723.078

2.723.078

53.941.698

57.800.506
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ان احلركة على اال�ستثمارات املتاحة للبيع هي كما يلي :
2013

2012

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

 1يناير

57.800.506

44.346.722

ا�ستثمارات م�شرتاه

18.713.313

13.812.038

()32.565.085

()5.000.000

ارباح غري حمققة

9.992.964

4.641.746

 31دي�سمرب

53.941.698

57.800.506

ا�ستبعادات

بلغت قيمة االرباح املحققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع  25.655.323ريـال �سعودي خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب . 2013

 -10الوديعة النظامية
متثل الوديعة النظامية  ٪ 10من ر�أ�س املال املدفوع واملحتفظ به وفقا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين باململكة العربية ال�سعودية  .وال ميكن �سحب هذه الوديعة النظامية
بدون موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .

 -11أقساط التأمين غير المكتسبة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2013

2012

كما يف  1يناير
91.115.733

137.803.035

الأق�ساط غري املكت�سبة

()44.284.121

()74.893.102

46.831.612

62.909.933

�صايف االق�ساط املكتتبة خالل ال�سنة

193.392.489

158.623.754

�صايف االق�ساط املكت�سبة خالل ال�سنة

()165.311.155

()177.861.620

التغريات يف الأق�ساط غري املكت�سبة

28.081.334

()19.237.866

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

كما يف  31دي�سمرب
الأق�ساط غري املكت�سبة
ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة
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 -12المطالبات تحت التسوية
2013
االجمايل

ح�صة معيدي الت�أمني

ال�صايف

املطالبات
()107.273.881

46.153.014

()61.120.867

الر�صيد يف بداية ال�سنة
املطالبات امل�سددة خالل ال�سنة

117.449.436

()22.239.744

95.209.692

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

181.437.542

()105.122.990

76.314.552

املطالبات املتكبدة خالل ال�سنة

191.613.097

()81.209.720

110.403.377

حتليل املطالبات حتت الت�سوية
يف  31دي�سمرب
()107.273.881

46.153.014

()61.120.867

يف بداية ال�سنة
املطالبات املبلغ عنها

116.693.556

()74.467.322

42.226.234

املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

64.743.986

()30.655.668

34.088.318

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية

74.163.661

()58.969.976

15.193.685

2012
االجمايل

ح�صة معيدي الت�أمني

ال�صايف

املطالبات
()95.090.233

45.360.562

()49.729.671

الر�صيد يف بداية ال�سنة
املطالبات امل�سددة خالل ال�سنة

121.739.998

()31.784.985

89.955.013

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

107.273.881

()46.153.014

61.120.867

املطالبات املتكبدة خالل ال�سنة

133.923.646

()32.577.437

101.346.209

حتليل املطالبات حتت الت�سوية
يف  31دي�سمرب
()95.090.233

45.360.562

()49.729.671

يف بداية ال�سنة
املطالبات املبلغ عنها

51.943.616

()22.521.067

29.422.549

املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

55.330.265

()23.631.947

31.698.318

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية

12.183.648

()792.452

11.391.196
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مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

أ ) عمليات التأمين

م�صاريف م�ستحقة

2013

2012

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

29.283.978

27.238.932

ب) عمليات المساهمين
2013

2012

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

م�صاريف م�ستحقة

1.326.764

1.747.500

زكاة و�ضريبة دخل ( اي�ضاح ) 21

6.023.206

5.215.488

ذمم دائنة اخرى

919.425

764.212

8.269.395

7.727.200

-14

عموالت اعادة التأمين غير محققة
2013

2012

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

 1يناير

5.198.133

4.860.735

عموالت م�ستلمة خالل ال�سنة

21.526.832

10.790.202

عموالت مكت�سبة خالل ال�سنة

()21.223.135

()10.452.804

5.501.830

5.198.133

 31دي�سمرب

-15

تعويض نهاية الخدمة
2013

2012

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

 1يناير

2.180.634

1.490.883

املحمل لل�سنة

1.277.378

933.155

امل�سدد خالل ال�سنة
 31دي�سمرب
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رأس المال

ان ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع لل�شركة هو  200مليون ريـال �سعودي كما يف نهاية ال�سنة  ،وهو مق�سم الى  20مليون �سهم قيمة ال�سهم الواحد  10ريـال �سعودي .

-17

االحتياطي النظامي

وفقا ملتطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية وبنود عقد ت�أ�سي�س ال�شركة  ،ف�إنه يجب على ال�شركة تخ�صي�ص ما ال يقل عن  ٪ 20من �صايف الدخل يف كل �سنة حتى
يبلغ االحتياطي  ٪ 100من ر�أ�س املال املدفوع  .يف �ضوء اخل�سائر املرتاكمة  ،مل يتم هذا التخ�صي�ص لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2013و . 2012

-18

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وارصدتها

متثل اجلهات ذات العالقة امل�ساهمني الرئي�سني و�أع�ضاء جمل�س االدارة وال�شركات اخلا�ضعة للرقابة امل�شرتكة او التي ت�سيطر هذه اجلهات عليها ب�شكل جوهري  .تعتمد �سيا�سات
الت�سعري وال�شروط اخلا�صة بهذه املعامالت من قبل جمل�س ادارة ال�شركة.
يلخ�ص اجلدول التايل مبلغ املعامالت التي مت �إبرامها مع اجلهات ذات العالقة لل�سنة املالية ذات العالقة.

�أع�ضاء جمل�س االدارة وجهات ذات عالقة

كبار موظفي االدارة

مبيعات عقود
ت�أمني

مبالغ م�ستحقة الى
جهات ذات عالقة

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

2013

1.648.337

125.767

2012

1.810.711

561.589

2013

11.298

-

2012

9.449

-

ان الأر�صدة القائمة مع اجلهات ذات العالقة كما يف نهاية ال�سنة غري م�ضمونة ب�ضمانات ويتم ال�سداد ح�سب �شروط الدفع .ومل يكن هنالك �ضمانات مقدمة �أو م�ستلمة لقاء
احل�سابات املدينة لدى اجلهات ذات العالقة .وبالن�سبة لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب  2013و  ،2012مل تقم ال�شركة بقيد �أي خم�ص�ص للديون امل�شكوك يف حت�صيلها
واملتعلقة باملبالغ امل�ستحقة من اجلهات ذات العالقة حيث ان االدارة على ثقة من ا�سرتداد الأر�صدة من اجلهات ذات العالقة.
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فيما يلي مكاف�آت كبار موظفي ادارة ال�شركة :
2013

2012

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

مزايا ق�صرية الأجل

3.328.433

2.552.077

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

623.544

456.597

3.951.977

3.008.674

-19

التقارير القطاعية

الغرا�ض االدارة ،تتكون ال�شركة من قطاعات ح�سب الن�شاط م�صنفة كالتايل :ت�أمني طبي وت�أمني �سيارات وت�أمني طبي وت�أمني املمتلكات وت�أمينات �أخـرى والتى تت�ضمن ت�أمني
هند�سي �ضد احلريق البحري والت�أمني العامة االخرى  .وت�شمل القطاعات االخرى التامني املالحي والتامني الهند�سي والتامني �ضد احلوادث العامة .وتعترب هذه القطاعات
اال�سا�س الذي تقوم ال�شركة من خالله بتقدمي تقريرها عن املعلومات القطاعية الرئي�سية.
متا�شيا مع عملية �إعداد التقارير الداخلية بال�شركة ،اعتمدت االدارة القطاعات ح�سب الن�شاط فيما يتعلق بن�شاطات ال�شركة و�أ�صولها ومطلوباتها كما هو مدرج ادناه .
ال ت�شتمل النتائج القطاعية على الرواتب الت�شغيلية واالدارية وامل�صاريف العمومية واالدارية وقد مت ادراجها �ضمن امل�صاريف غري املوزعة.
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 -19التقارير القطاعية (تتمه)
طبي

�سيارات

ممتلكات

اخرى

املجموع

( ريــال �سعودي )
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب2013
اجمايل االق�ساط املكتتبة

44.508.962

106.830.833

122.196.882

73.654.229

347.190.906

�صايف االق�ساط املكتتبة

44.508.962

105.820.676

4.399.074

38.663.777

193.392.489

�صايف االق�ساط املكت�سبة

42.630.979

82.668.925

3.828.399

36.182.852

165.311.155

عمولة اعادة ت�أمني

7.585.093

202.028

8.621.795

4.814.219

21.223.135

42.889

9.730

43.534

96.153

50.216.072

82.913.842

12.459.924

41.040.605

186.630.443

()28.314.533

()59.975.050

()7.306.613

()21.853.240

()117.449.436

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة

6.357.404

1.452.476

2.580.598

11.849.266

22.239.744

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية

3.397.042

()17.052.039

()2.621.454

1.082.766

()15.193.685

�صايف املطالبات املتكبدة

()18.560.087

()75.574.613

()7.347.469

()8.921.208

()110.403.377

م�صاريف اكتتاب �أخرى

()7.263.265

()11.583.605

()3.924.981

()8.493.355

()31.265.206

م�صاريف اكتتاب اخرى
جمموع االيرادات
�إجمايل املطالبات املدفوعة

-

م�صاريف عمومية و�إدارية �أخرى (غري موزعة)

()45.100.719

العجز من عمليات الت�أمني

()138.859

ايرادات عمولة من ودائع بنكية

401.117

�صايف الفائ�ض من عمليات الت�أمني

262.258
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 -19التقارير القطاعية (تتمة)
طبي

�سيارات

ممتلكات

اخرى

املجموع

( ريــال �سعودي )
كما يف  31دي�سمرب 2013
موجودات عمليات الت�أمني :
ح�صة معيدي الت�أمني من االق�ساط غري املكت�سبة

-

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

1.254.506

775.866

تكاليف اكتتاب م�ؤجلة

4.940.066

3.394.692

موجودات غري موزعة

-

-

-

6.194.572

4.170.558

99.558.384

جمموع املوجودات

-

37.607.395

19.832.512

57.439.907

60.642.848

42.449.770

105.122.990

1.308.141

2.407.506

12.050.405

-

217.346.061

64.689.788

391.959.363

مطلوبات عمليات الت�أمني
اق�ساط غري مكت�سبة

24.320.257

41.462.694

38.712.029

27.857.873

132.352.853

مطالبات حتت الت�سوية

11.714.321

48.611.139

65.870.243

55.241.839

181.437.542

عمولة اعادة ت�أمني غري مكت�سبة

219.998

-

3.145.644

2.136.188

5.501.830

مطلوبات غري موزعة

-

-

-

-

72.667.138

جمموع املطلوبات

36.254.576

90.073.833

107.727.916

85.235.900

391.959.363
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 -19التقارير القطاعية (تتمة)
القطاعات التشغيلية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب2012

طبي

�سيارات

ممتلكات

اخرى

املجموع

( ريــال �سعودي )

اجمايل االق�ساط املكتتبة

64.705.279

59.574.320

54.485.071

55.328.077

234.092.747

�صايف االق�ساط املكتتبة

64.238.833

58.634.095

2.793.131

32.957.695

158.623.754

�صايف االق�ساط املكت�سبة

78.513.050

60.827.717

2.575.769

35.945.084

177.861.620

188.045

6.312.219

3.952.540

10.452.804

ايرادات اكتتاب اخرى

1.250

112.920

8.980

41.203

164.353

جمموع االيرادات

78.514.300

61.128.682

8.896.968

39.938.827

188.478.777

()34.386.071

()58.087.547

()7.789.792

()21.476.588

()121.739.998

14.995.122

2.153.556

6.335.616

8.300.691

31.784.985

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية

()7.326.448

()2.550.229

()39.522

()1.474.997

()11.391.196

�صايف املطالبات املتكبدة

()26.717.397

()58.484.220

()1.493.698

()14.650.894

()101.346.209

م�صاريف االكتتاب االخرى

()11.760.416

()8.002.057

()3.894.002

()10.244.639

()33.901.114

عمولة اعادة ت�أمني

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

-

م�صاريف ادارية وعمومية اخرى (غري موزعة)
الفائ�ض من عمليات الت�أمني

()38.871.459
40.036.487

()5.357.595

3.509.268

15.043.295

14.359.995

ايرادات عمولة من ودائع بنكية

838.900

�صايف الفائ�ض من عمليات الت�أمني

15.198.895
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 -19التقارير القطاعية (تتمة)
كما يف  31دي�سمرب 2012

طبي

�سيارات

ممتلكات

اخرى

املجموع

( ريــال �سعودي )

موجودات عمليات الت�أمني
-

21.477.960

23.329.169

44.284.121

ح�صة معيدي الت�أمني من االق�ساط غري املكت�سبة
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية

5.728.240

1.673.687

9.584.618

29.166.469

46.153.014

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

4.766.098

1.531.124

956.425

2.467.121

9.720.768

موجودات غري موزعة
جمموع املوجودات

()523.008

-

-

-

-

153.588.417

9.971.330

3.204.811

32.019.003

54.962.759

253.746.320

مطلوبات عمليات الت�أمني
اق�ساط غري مكت�سبة

21.918.838

18.310.943

22.011.958

28.873.994

91.115.733

مطالبات حتت الت�سوية

19.605.388

32.456.920

12.190.559

43.021.014

107.273.881

عمولة اعادة ت�أمني غري مكت�سبة

219.998

-

2.389.327

2.588.808

5.198.133

مطلوبات غري موزعة

-

-

-

-

50.158.573

جمموع املطلوبات

41.744.224

50.767.863

36.591.844

74.483.816

253.746.320
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جميع املوجودات واملطلوبات اجلوهرية لل�شركة تقع يف اململكة العربية ال�سعودية  ،با�ستثناء بع�ض موجودات  /مطلوبات �إعادة الت�أمني واملحتفظ بها خارج اململكة العربية
ال�سعودية .

 -20مصاريف ادارية وعمومية
(أ)

عمليات التأمين
2013

2012

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

1.310.106

2.616.364

اتعاب مهنية وقانونية

3.442.874

3.972.360

م�صاريف ايجار

3.144.537

1.979.161

ا�ستهالك

1.396.066

1.244.224

معدات مكتبية

615.900

484.028

خدمات

1.058.279

847.168

ت�سويق ودعاية واعالن

811.909

214.269

�ضريبة ا�ستقطاع

314.382

314.187

تدريب وتعليم

598.847

542.836

م�صاريف تقنية معلومات

166.030

323.198

م�صاريف اخرى

1.407.724

1.223.701

14.266.654

13.761.496

(ب) عمليات المساهمين
2013

2012

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

تكاليف موظفني

1.200.000

1.200.000

اتعاب جمل�س االدارة

800.000

1.700.000

م�صاريف اخرى

38.500

98.088

2.038.500

2.998.088
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الزكاة وضريبة الدخل

(أ) مخصص زكاة وضريبة دخل

يتم ت�سجيل خم�ص�ص للزكاة بن�سبة  ٪ 2.5من الوعاء الزكوي التقريبي املتعلق بح�ص�ص امل�ساهمني ال�سعوديني يف ال�شركة  .يتم ت�سجيل �ضريبة دخل بن�سبة  ٪ 20من �صايف
الدخل املعدل املتعلق بامل�ساهمني الغري �سعوديني يف ال�شركة .
تتمثل العنا�صر الرئي�سية لوعاء الزكاة التقريبي مما يلي :
2013

2012

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

ر�صيد حقوق امل�ساهمني االفتتاحي

175.137.195

154.485.589

مطلوبات غري متداولة

3.059.264

2.180.634

موجودات غري متداولة

()80.941.698

()85.585.220

وعاء الزكاة التقريبي

97.254.761

71.081.003

ان احلركة على خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2013و  2012هي كما يلي :
2013

 1يناير 2013

الزكاة

�ضريبة دخل

املجموع

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

5.019.636

195.852

5.215.488

()1.802.032

()390.250

()2.192.282

خم�ص�ص لل�سنة

2.575.000

425.000

3.000.000

 31دي�سمرب 2013

5.792.604

230.602

6.023.206

امل�سدد

2012

 1يناير 2012

الزكاة

�ضريبة دخل

املجموع

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

3.708.494

203.172

3.911.666

()1.235.686

()210.492

()1.446.178

خم�ص�ص لل�سنة

2.546.828

203.172

2.750.000

 31دي�سمرب 2012

5.019.636

195.852

5.215.488

امل�سدد

ب) الوضع الزكوي والضريبة

قدمت ال�شركة اقراراتها الزكوية وال�ضريبية عن جميع ال�سنوات حتى ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2012ح�صلت على ال�شهادة املطلوبة من م�صلحة الزكاة والدخل .
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 -22إدارة المخاطر
تتمثل حوكمة املخاطر اخلا�صة بال�شركة يف جمموعة من ال�سيا�سات والإجراءات والو�سائل الرقابية املقررة التي ت�ستخدم الهيكل التنظيمي احلايل لتحقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية.
ترتكز فل�سفة ال�شركة على قبول املخاطر املرغوب بها واملعروفة والتي تتوافق مع اخلطة الإ�سرتاتيجية املتعلقة ب�إدارة وقبول املخاطر واملعتمدة من جمل�س الإدارة .تتعر�ض ال�شركة
ملخـاطر الت�أمني وخماطر �إعادة الت�أمني واالطار التنظيمي وخماطر الإئتمان وخماطر ال�سيولة وخماطر العمالت الأجنبية وخماطر �أ�سعار العموالت وخماطر ال�سوق.
هيكل إدارة المخاطر
مجلس اإلدارة

تعترب حوكمة املخاطر مبثابة الرقابة املركزية التي ي�شرف عليها جمل�س الإدارة من خالل تقدمي التوجيهات واملوافقات الالزمة على اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات من �أجل حتقيق
الأهداف املحددة لل�شركة .
لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية

يتم تدقيق عمليات �إدارة املخاطر داخل ال�شركة �سنوي ًا من قبل �إدارة املراجعة الداخلية والتي تقوم بالت�أكد من كفاية الإجراءات ومدى الإلتزام بهذه الإجراءات .تقوم �إدارة
املراجعة الداخلية تبحث نتائج كافة عمليات التقييم مع الإدارة العليا ،وتقدمي تقرير بالنتائج والتو�صيات مبا�شرة �إلى جلنة املراجعة.
لجنة ادارة المخاطر

قامت جلنة املراجعة بت�شكيل جلنة ادارة خماطر والتى بدورها تقوم مراقبة وظيفة ادارة املخاطر لل�شركة وتقدمي التقارير الى جلنة املراجعة ب�صورة دورية  ،ان اللجنة تعمل
باالطار قد مت ت�صميمه من قبل جمل�س االدارة .
اإلدارة العليا

االدارة العليا م�س�ؤولة عن العمليات اليومية من اجل حتقيق االهداف اال�سرتاتيجية �ضمن �سيا�سة حمددة م�سبقا من قبل ال�شركة ب�ش�أن قبول املخاطر .
�إن الهدف الرئي�سي لإطار العمل اخلا�ص ب�إدارة املخاطر والأمور املالية لدى ال�شركة يتمثل يف حماية ال�شركة من �أحداث تعليق حتقيق �أهداف مالية مبا يف ذلك عدم ا�ستغالل
الفر�ص.
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فيما يلي ملخ�ص باملخاطر التي تواجهها ال�شركة والطرق املتبعة من قبل الإدارة للتقليل منها :
إدارة المخاطر الناتجة عن التأمين

ان اخلطر الرئي�سي الذي تواجهه ال�شركة مبوجب عقود الت�أمني هو اختالف مبالغ املطالبات و اوقاتها عن التوقعات ب�ش�أنها  .والتى تت�أثر بتكرار وحجم املطالبات واملنافع الفعلية
املدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة االمد  .ولهذا  ،تهدف ال�شركة الى �ضمان وجود احتياطيات كافية لتغطية هذه املطلوبات .
يتم تقلي�ص املخاطر اعاله من خالل التنويع يف حمفظة وا�سعة من عقود التامني  .مي تعزيز تنوع املخاطر من خالل االختيار االمثل والتطبيق اال�سرتاتيجي ل�سيا�سات االكتتاب
وادارة املطالبات بهيكلته وباملراجعة ربع ال�سنوية لالحتياطيات واالتفاقيات اعادة الت�أمني .
التأمين الطبي

ان الت�أمني الطبي خم�ص�ص لتعوي�ض حاملي العقود عن امل�صاريف املتكبدة يف عالج مر�ض �أو �إ�صابة.
�إن املخاطر الرئي�سية املتعلقة بالت�أمني الطبي تتمثل يف تكاليف الأمرا�ض والرعاية ال�صحية ذات العالقة .يقدم الت�أمني الطبي بوجه عام الى عمالء ال�شركات ذات العدد الكبري
ليتم تغطيتهم مبوجب بوال�ص الت�أمني.
التأمين على السيارات

�إن الت�أمني على املحركات خم�ص�ص لتعوي�ض �أ�صحاب العقود عن الأ�ضرار التي حلقت مبركباتهم �أو االلتزامات الى اجلهات الأخرى الناجتة عن احلوادث .ميكن لأ�صحاب
العقود �أي� ًضا احل�صول على تعوي�ض عن حريق او �سرقة مركباتهم.
تتمثل املخاطر الرئي�سية لعقود تامني املحركات يف املطالبات مقابل الوفاة والأ�ضرار اجل�سدية وا�ستبدال �أو �صيانة املركبات .وترتبط جميع عقود تامني املحركات ب�شكل جوهري
بعمالء ال�شركات .ولدى ال�شركة تغطية �إعادة الت�أمني للحد من اخل�سائر لأي مطالب فردية ت�صل �إلى  0.5مليون ريـال �سعودي.
يعترب م�ستوى التعوي�ضات لدى املحاكم فيما يتعلق بتعوي�ضات الوفاة والأطراف امل�صابة بالأذى وتكاليف ا�ستبدال و�إ�صالح املركبات من �أهم العوامل التي ت�ؤثر على م�ستوى
املطالبات .
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التأمين على الممتلكات

ان الت�أمني على املمتلكات خم�ص�ص لتعوي�ض �أ�صحاب العقود عن ال�ضرر الذي يلحق باملمتلكات �أو من �أجل تقدير خ�سارة العقار .ميكن لأ�صحاب العقود احل�صول �أي� ًضا على
تعوي�ض عن خ�سارة الأرباح الناجتة عن عدم القدرة على ا�ستخدام املمتلكات امل�ؤمن عليها.
يعترب احلريق و�إعاقة العمل من �أهم خماطر عقود ت�أمني املمتلكات .ولدى ال�شركة �سيا�سات ت�أمني على املمتلكات التي حتتوي على معدات احلماية من احلريق فقط.
يتم اكتتاب هذه العقود بالرجوع الى قيمة ا�ستبدال العقارات واملحتويات التي مت ت�أمينها .تعترب تكلفة �إعادة بناء املمتلكات و احل�صول على حمتويات اال�ستبدال والوقت امل�ستغرق
للبدء بالعمليات التي ت�ؤدي �إلى اعاقة العمل من �أهم العوامل التي ت�ؤثر على م�ستوى املطالبات  .ولدى ال�شركة تغطية �إعادة ت�أمني عن مثل هذا ال�ضرر للحد من الأخطار لأي
مطالب فردية ت�صل الى  2مليون ريـال �سعودي .
التامين ضد الحوادث العامة

يتكون التامني �ضد احلوادث العامة ب�شكل مبدئي من املخاطر التي يتم اتخاذها جتاه الأموال والأمانة وتعوي�ضات العمال والتزامات عامة للنا�س واملخاطر الهند�سية وغريها
 .ويتم ان�شاء الت�أمني �ضد الأ�ضرار لتعوي�ض حاملي العقود عن الأ�ضرار التي حلقت بهم �أو بالآخرين والناجتة عن احلوادث وال�سرقة وغريها  .وترتبط جميع عقود الأ�ضرار
ب�شكل جوهري بعمالء ال�شركات.
لدى ال�شركة تغطية �إعادة ت�أمني للحد من خ�سائر �أي مطالب فردية ت�صل �إلى مليون ريـال �سعودي .
عقود تامين الشحن البحري

يتم ان�شاء ت�أمني املالحة لتعوي�ض �أ�صحاب العقود عن ال�ضرر وااللتزام الناجت من خالل اخل�سارة او ال�ضرر الناجت عن حوادث املالحة البحرية امل�سببة خل�سارة كلية �أو جزئية
للب�ضائع .
تتمثل املخاطر الرئي�سية لت�أمني املالحة يف اخل�سارة وال�ضرر حلوادث املالحة امل�سببة خل�سارة كلية �أو جزئية للب�ضائع.
ان ا�سرتاتيجية الت�أمني اخلا�صة بفئة �أعمال الت�أمني املالحية ت�ضمن تنوع ال�سيا�سات ب�شكل جيد ح�سب �شروط طرق املركبات وال�شحن املغطاة  .ولدى ال�شركة تغطية �إعادة ت�أمني
للحد من خ�سائر �أي مطالب فردية ت�صل الى مليون ريـال �سعودي.
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إدارة المخاطر (تتمه)

تكوين احتياطي مطالبات التأمين

يقوم خبري �أكتواري داخلي متخ�ص�ص يف �أعمال الت�أمني املتنوعة بتنفيذ �إجراء تكوين احتياطي املطالبات االكتوارية وذلك وفق ًا ل�سيا�سة تكوين االحتياطي الت�أميني .ويقوم
الفريق التنفيذي بو�ضع �سيا�سة تكوين االحتياطي الت�أميني ومراقبته و�إجراء مراجعات ربع �سنوية على خم�ص�صات مطالبات الت�أمني اخلا�صة بال�شركة ومدى كفايتها .وتت�ضمن
هذه املراجعات مراجعات الأقران للنتائج التي تو�صلوا �إليها ،باال�ضافة الى حتليل م�ستقل للت�أكيد على منطقية املراجعات الأكتوارية الداخلية .كما �أن لدى ال�شركة مراجعات
خارجية دورية يقوم بها خرباء �أكتواريون حمليون.
تكرار المطالبات ومبالغها

ميكن �أن يت�أثر تكرار املطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل .تقوم ال�شركة ،ب�شكل رئي�سي ،بتغطية خماطر �إكتتاب عقود ت�أمني املركبات والت�أمني الطبي واحلريق وال�سطو
واحلوادث العامة والت�أمني البحري .تعترب هذه العمليات كعقود ت�أمني ق�صرية الأجل لأنه يتم ،يف العادة ،الإبالغ عن و�سداد املطالبات خالل فرتة زمنية ق�صرية .وهذا من �ش�أنه
�أن ي�ساعد يف التقليل من خماطر الت�أمني.
استراتيجية اعادة التأمين

تقوم ال�شركة يف ال�سياق العادي للأعمال ،ومن �أجل تقليل التعر�ض ملخاطر املالية النا�شئة عن املطالبات ال�ضخمة ،ب�إبرام عقود مع جهات �أخرى لأغرا�ض اعادة الت�أمني .وتن�ص
اتفاقيات �إعادة الت�أمني على التنوع يف خماطر الأعمال بدرجة كبرية ت�سمح للإدارة بالتحكم يف اخل�سائر املحتملة الناجمة عن املخاطر الكبرية وت�ؤمن امكانية حتقيق منو
�إ�ضايف .ويتم جزء كبري من عمليات �إعادة الت�أمني مبوجب اتفاقيات وعقود �إعادة الت�أمني االختيارية وعقود �إعادة ت�أمني فائ�ض اخل�سارة.
يقوم الفريق التنفيذي مبراجعة م�شرتيات �إعادة الت�أمني الهامة �سنوي ًا للت�أكد من �أن م�ستويات احلماية التي يتم �شراءها تعك�س �أية تطورات يف التعر�ض للمخاطر وم�ستوى
الإقدام على املخاطر لدى ال�شركة .ويجب �أن تتم م�شرتيات �إعادة الت�أمني بالتما�شي مع اال�سرتاتيجية املحددة يف دليل �سيا�سة �إعادة الت�أمني املعتمد من قبل جمل�س الإدارة.
من �أجل تقليل التعر�ض للخ�سائر الكبرية نتيجة �إفال�س معيدي الت�أمني ،جتري ال�شركة تقييم ًا للأو�ضاع املالية ملعيدي الت�أمني .وتخ�ص�ص عقود �إعادة الت�أمني ملقدمي اخلدمة
الذين ي�ستوفون ب�شروط ال�شركة املتعلقة بال�ضمانات املقدمة من الطرف االخر .وتتعامل ال�شركة فقط معيدي الت�أمني املعتمدين من قبل جمل�س الإدارة.
ميثل �أكرب خم�س معيدي ت�أمني ما ن�سبته  ٪ 93من احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان كما يف  31دي�سمرب .)٪ 70 : 2012( 2013
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التركيز على مخاطر التأمين

لي�س لدى ال�شركة عقد ت�أمني يغطي املخاطر بالن�سبة حلوادث مفردة ويعر�ض ال�شركة ملخاطر ت�أمني متعددة .قامت ال�شركة ب�إعادة الت�أمني على نحو كاف ملواجهة املخاطر التي
قد تنطوي عن ق�ضايا جوهرية .ان ال�شركة لي�س لديها �أي مطالبات كبرية مل يتم التو�صل �إلى مبلغها �أو توقيت دفعها يف غ�ضون عام واحد من تاريخ �إ�صدار القوائم املالية.
تقوم ال�شركة مراقبة تركيز خماطر الت�أمني من خالل فئات االعمال  .ان اجلدول ادناه يبني تركيز املطالبات حتت الت�سوية وكذلك االق�ساط غري املكت�سبة ( ن�سبة مئوية ) من
خالل فئات االعمال بتاريخ قائمة املركز املايل :
2012

2013

اجمايل املطالبات
حتت الت�سوية

�صايف املطالبات
حتت الت�سوية

اجمايل
اق�ساط الت�أمني
غري املكت�سبة

�صايف
اق�ساط
الت�أمني
غري
املكت�سبة

اجمايل
املطالبات
حتت
الت�سوية

�صايف
املطالبات
حتت الت�سوية

اجمايل
اق�ساط
الت�أمني
غري املكت�سبة

�صايف
اق�ساط الت�أمني
غري املكت�سبة

طبي

٪6

٪14

٪18

٪32

٪18

٪23

٪24

٪48

�سيارات

٪27

٪63

٪31

٪55

٪30

٪50

٪20

٪39

ممتلكات

٪36

٪7

٪29

٪1

٪11

٪4

٪24

٪1

اخرى

٪31

٪16

٪22

٪12

٪41

٪23

٪32

٪12

٪100

٪100

٪100

٪100

٪100

٪100

٪100

٪100

تقوم ال�شركة بتقييم تركيز التعر�ض على للمخاطر الت�أمني الفردية واجلماعية وعمل �سيا�سة اعادة ت�أمني لتخفي�ض املخاطر لدرجة معقولة على ال�شركة .
تحليل الحساسية

تعتقد ال�شركة ان االلتزمات ملواجهة املطالبات حتت الت�سوية كما يف نهاية ال�سنة كافية  .ان هذه املبالغ غري م�ؤكدة وكما ان الدفعات احلقيقية قد تختلف عن القيم املقيدة يف
القوائم املالية  .ان االثر على دخل امل�ساهمني قبل الزكاة و�ضريبة الدخل وقائمة حقوق امل�ساهمني للتغريات يف املطلوبات املطالبات مو�ضحة ادناه  ،يتم حتديد احل�سا�سية
للتغريات يف االلتزامات باملطالبات بعد ح�سم اعادة الت�أمني ب�شكل م�ستقل لكل فئة اعمال مع ابقاء كافة االفرتا�ضات ثابتة :
�صايف ايرادات امل�ساهمني
اثر التغري يف املطالبات بن�سبة 10+

حقوق امل�ساهمني

2013

2012

2013

2012

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

طبي

()1.045.982

()1.387.715

()1.000.612

()1.327.523

�سيارات

()4.783.526

()3.078.323

()4.576.042

()2.944.801

ممتلكات

()522.740

()260.594

()500.066

()249.291

اخرى

()1.279.207

()1.385.455

()1.223.721

()1.325.360

()7.631.455

()6.112.087

()7.300.441

()5.846.975
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�صايف ايرادات امل�ساهمني
اثر التغري يف املطالبات بن�سبة 10-

حقوق امل�ساهمني

2013

2012

2013

2012

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

طبي

1.045.982

1.387.715

1.000.612

1.327.523

�سيارات

4.783.526

3.078.323

4.576.042

2.944.801

ممتلكات

522.740

260.594

500.066

249.291

اخرى

1.279.207

1.385.455

1.223.721

1.325.360

7.631.455

6.112.087

7.300.441

5.846.975

تطور المطالبات

ان املطالبات املتكبدة املرتاكمة مبنية باجلدول التايل  ،من �ضمنها املطالبات املبلغ عنها واملتكبدة غري املبلغ عنها لكل �سنة حدوث مت بها املطالبة كما يف تاريخ املركز املايل ،
وكذلك املبالغ امل�سددة املرتاكمة لتاريخه  .ان تطور التزامات الت�أمني تقدم مقيا�س ملقدرة ال�شركة تقدير قيمة املطالبة النهائية .
ان ال�شركة تعمل على ابقاء خم�ص�صات كافية مبا يتعلق باعمال الت�أمني مبا يعمل حلماية ال�شركة من املطالبات امل�ستقبلية  .عدم الت�أكد من القيم واوقات �سداد املطالبات
بالعادة يكون حلها خالل �سنة واحدة .
سنة الحدث
2010

2011

2012

2013

املجموع

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

(ريـال �سعودي)

تقدير لتكلفة املطالبات النهائية :
يف نهاية �سنة احلدث

108.885.585

113.443.470

108.166.145

بعد �سنة

94.749.388

111.925.190

96.341.665

بعد �سنتني

96.676.287

109.197.961

بعد � 3سنوات

135.735.452

التقدير احلايل الجمايل املطالبات
اجمايل املدفوعات الى تاريخه
االلتزامات املعرتف بها يف قائمة املركز
املايل
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-

170.254.549
-

-

-

-

-

135.735.352

109.197.961

96.341.665

170.254.549

511.529.627

()84.874.909

()97.421.435

()79.400.056

()68.395.685

()330.092.085

50.860.543

11.776.526

16.941.609

101.858.864

181.437.542
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المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية

تخ�ضع عمليات ال�شركة ملتطلبات الأنظمة املحلية يف اململكة العربية ال�سعودية� .إن هذه الأنظمة ال تتطلب فقط احل�صول على املوافقات ومراقبة الن�شاطات فح�سب ،بل وتفر�ض
بع�ض القيود مثل كفاية ر�أ�س املال لتقليل خماطر العجز والإفال�س من قبل �شركات الت�أمني ولتمكينها من �سداد �إلتزاماتها غري املتوقعة عند ن�شوئها.
المخاطر المالية

تتمثل الأدوات املالية الرئي�سية لل�شركة يف الذمم املدينة النا�شئة عن عقود الت�أمني و�إعادة الت�أمني والنقد وما يف حكمه والدفعات املقدمة لال�ستثمارات .مل تدخل ال�شركة يف
عمليات مل�شتقات الأدوات املالية.
تتمثل املخاطر الهامة النا�شئة عن الأدوات املالية لل�شركة يف خماطر �أ�سعار العمولة وخماطر العمالت الأجنبية وخماطر الإئتمان وخماطر �أ�سعار ال�سوق وخماطر ال�سيولة  .يقوم
جمل�س االدارة مبراجعة وقبول ال�سيا�سات الالزمة لإدارة كل من هذه املخاطر امللخ�صة �أدناه .
مخاطر االئتمان

تتمثل خماطر االئتمان يف اخفاق �أحد طريف الأداة املالية يف الوفاء بالتزاماته والت�سبب يف خ�سارة مالية للطرف الآخر .وبالن�سبة جلميع فئات الأ�صول املالية التي حتتفظ بها
ال�شركة ،فان احلد الأق�صى لتعر�ض ال�شركة ملخاطر الإئتمان ميثل القيمة الدفرتية لهذه الأ�صول املالية كما هو مف�صح عنها يف قائمة املركز املايل.
ت�سعى ال�شركة الى احلد من خماطر االئتمان املتعلقة بالوكالء والو�سطاء بو�ضع حد ائتمان لكل وكيل وو�سيط ومبراقبة احل�سابات املدينة غري امل�سددة .تتكون �أق�ساط الت�أمني
املدينة من عدد كبري من الو�سطاء  /العمالء وب�شكل رئي�سي داخل اململكة العربية ال�سعوديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والتي ميثل فيها �أكرب خم�سة و�سطاء  /عمالء  ٪ 43من احل�سابات املدينة
كما يف  31دي�سمرب .)٪ 46 : 2012( 2013
تربم ال�شركة فقط عقود ت�أمني و�إعادة ت�أمني مع �أطراف �أخرى معرتف بها وتتمتع بالأهلية االئتمانية .وتتم مراقبة احل�سابات امل�ستحقة القب�ض من عقود الت�أمني و�إعادة الت�أمني
ب�شكل م�ستمر لتقليل فر�صة تعر�ض ال�شركة ملخاطر الديون املعدومة.
�إن احل�سابات البنكية اخلا�صة بال�شركة حمتفظ بها لدى عدد من البنوك الدولية واملحلية وفق ًا للحدود التي ي�ضعها جمل�س االدارة.
يقدم اجلدول التايل املعلومات املتعلقة بتعر�ض ال�شركة ملخاطر االئتمان وذلك بت�صنيف الأ�صول وفق ًا ملعدل ائتمان االطراف االخرى لدى ال�شركة .وتعترب فئة اال�ستثمار مبثابة
اعلى معدل ائتماين  .وت�صنف الأ�صول الواقعة خارج نطاق الفئة اال�ستثمارية كـ «الفئة غري اال�ستثمارية» (مقبول) �أو كـ «مت�أخر ال�سداد ولكنه غري منخف�ض القيمة».
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
موجودات عمليات التأمين كما في  31ديسمبر 2013
الفئة
اال�ستثمارية
نقد وما يف حكمه

119.314.611

الفئة غري اال�ستثمارية
(مقبولة)

مت�أخر ال�سداد لكن غري
منخف�ض القيمة

67.000

اق�ساط ت�أمني

-

47.283.406

ار�صدة اعادة الت�أمني مدينة

-

-

املجموع

-

119.381.611

31.434.500

78.717.906

390.993

390.993

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

-

105.122.990

-

105.122.990

ايراد عموالت م�ستحقة

-

34.675

-

34.675

موجودات اخرى

-

7.407.020

-

7.407.020

119.314.611

159.915.091

31.825.493

311.055.195

موجودات عمليات التأمين كما في  31ديسمبر 2012
الفئة
اال�ستثمارية
نقد وما يف حكمه

81.714.405

الفئة غري اال�ستثمارية
(مقبولة)

مت�أخر ال�سداد لكن غري
منخف�ض القيمة

72.000

املجموع

-

81.786.405

اق�ساط ت�أمني

-

33.789.473

28.164.887

61.954.360

ار�صدة اعادة الت�أمني مدينة

-

111.519

‑

111.519

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

-

46.153.014

-

46.153.014

ايراد عموالت م�ستحقة

-

77.903

-

77.903

موجودات اخرى

-

2.041.591

-

2.041.591

81.714.405

82.245.500

28.164.887
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192.124.792

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
موجودات المساهمين كما في  31ديسمبر 2013
الفئة
اال�ستثمارية

الفئة غري اال�ستثمارية
(مقبولة)

مت�أخرة ال�سداد ولكن
غري منخف�ضة القيمة

املجموع

نقد وما يف حكمه

86.366.117

-

-

86.366.117

ودائع ق�صرية الأجل

26.983.859

-

-

26.983.859

موجودات مالية �أخرى

60.941.698

-

-

60.941.698

ايرادات فوائد م�ستحقة

939.190

-

-

939.190

وديعة نظامية

20.000.000

-

-

20.000.000

195.230.864

-

-

195.230.864

موجودات المساهمين كما في  31ديسمبر 2012
الفئة
اال�ستثمارية

الفئة غري اال�ستثمارية
(مقبولة)

مت�أخرة ال�سداد ولكن
غري منخف�ضة القيمة

املجموع

نقد وما يف حكمه

60.000.000

-

-

60.000.000

وديعة ق�صرية الأجل

26.475.994

-

-

26.475.994

موجودات مالية �أخرى

64.800.506

-

-

64.800.506

ايرادات فوائد م�ستحقة

1.167.878

-

-

1.167.878

وديعة نظامية

20.000.000

-

-

20.000.000

172.444.378

-

-

172.444.378
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
مخاطر السيولة

ومتثل خماطر ال�سيولة التى تواجهها ال�شركة يف توفري االموال الالزمة للوفاء بالتعهدات املتعلقة بعقود الت�أمني وبالتزاماتها املالية  .يتم مراقبة متطلبات ال�سيولة �شهريا  ،وتقوم
االدارة بالت�أكيد من توفر ال�سيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حال ن�ش�ؤئها .
ان ودائع ال�شركة بتاريخ القوائم املالية لديها تواريخ ا�ستحقاق ال تزيد عن �ستة ا�شهر  ،علما بان االلتزامات التى تطر�أ من خالل �سياق اعمال ال�شركة االعتيادي يعترب غري
جوهري .
ان االلتزامات املالية هي تعاقديا ويتم �سدادها خالل �سنة وال حتمل اية عموالت ت�أخري �سداد .
يو�ضح اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات املالية ح�سب املوعد املتوقع ال�سرتدادها او ت�سويتها .
كما يف  31دي�سمرب 2013
اقل من � 12شهرا

اكرث من � 12شهرا

املجموع

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

نقد وما يف حكمه

119.381.611

-

119.381.611

اق�ساط ت�أمني مدينة

79.108.899

-

79.108.899

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

105.122.990

-

105.122.990

ايرادات فوائد م�ستحقة

34.675

-

34.675

موجودات اخرى

7.407.020

-

7.407.020

اجمايل املوجودات املالية لعمليات الت�أمني

311.055.195

-

311.055.195

املوجودات املالية لعمليات الت�أمني

املطلوبات املالية لعمليات الت�أمني
مطالبات حتت الت�سوية

181.437.542

-

181.437.542

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى

29.283.978

-

29.283.978

ذمم معيدي الت�أمني الدائنة

18.361.378

-

18.361.378

اجمايل املطلوبات املالية لعمليات الت�أمني

229.082.898

-

229.082.898
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

كما يف  31دي�سمرب 2012
اقل من � 12شهرا

اكرث من � 12شهرا

املجموع

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

نقد وما يف حكمه

81.786.405

-

81.786.405

اق�ساط ت�أمني مدينة

62.065.879

-

62.065.879

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

46.153.014

-

46.153.014

ايرادات فوائد م�ستحقة

77.903

-

77.903

موجودات اخرى

2.041.591

-

2.041.591

اجمايل املوجودات املالية لعمليات الت�أمني

192.124.792

-

192.124.792

املوجودات املالية لعمليات الت�أمني

املطلوبات املالية لعمليات الت�أمني
مطالبات حتت الت�سوية

107.273.881

-

107.273.881

م�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

27.238.932

-

27.238.932

ذمم معيدي الت�أمني الدائنة

8.197.770

-

8.197.770

اجمايل املطلوبات املالية لعمليات الت�أمني

142.710.583

-

142.710.583
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ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

كما يف  31دي�سمرب 2013
اقل من � 12شهرا

اكرث من � 12شهرا

املجموع

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

نقد وما يف حكمه

86.366.117

-

86.366.117

ودائع ق�صرية االجل

26.983.859

-

26.983.859

موجودات مالية اخرى

54.441.698

6.500.000

60.941.698

ايراد فوائد م�ستحقة

939.190

املوجودات املالية لعمليات امل�ساهمني

وديعة نظامية
اجمايل املوجودات املالية لعمليات امل�ساهمني

-

939.190

-

20.000.000

20.000.000

168.730.864

26.500.000

195.230.864

املطلوبات املالية لعمليات امل�ساهمني
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى

2.246.191

-

2.246.191

اجمايل املطلوبات املالية لعمليات امل�ساهمني

2.246.191

-

2.246.191

كما يف  31دي�سمرب 2012
اقل من � 12شهرا

اكرث من � 12شهرا

املجموع

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

نقد وما يف حكمه

60.000.000

-

60.000.000

ودائع ق�صرية االجل

26.475.994

-

26.475.994

موجودات مالية اخرى

58.300.506

6.500.000

64.800.506

ايراد فوائد م�ستحقة

1.167.878

-

1.167.878

-

20.000.000

20.000.000

145.944.378

26.500.000

172.444.378

املوجودات املالية لعمليات امل�ساهمني

وديعة نظامية
اجمايل املوجودات املالية لعمليات امل�ساهمني
املطلوبات املالية لعمليات امل�ساهمني
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى

2.511.712

-

2.511.712

اجمايل املطلوبات املالية لعمليات الت�أمني

2.511.712

-

2.511.712
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ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
مخاطر أسعار السوق

تتمثل خماطر �أ�سعار ال�سوق يف التقلبات التي تطر�أ على قيمة الأداة املالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�سوق فيما لو كانت هذه التغريات تعود لعوامل حمددة لالوراق املالية
مبفردها �أو اجلهة التى ا�صدرتها �أو عوامل ت�ؤثر على جميع الأوراق املالية املتداولة يف ال�سوق .
لدى ال�شركة ا�ستثمارات غري مدرجة م�سجلة بالتكلفة بحيث ان التغري يف قيمة اال�ستثمار يقيد فقط عند بيع اال�ستثمار او انخفا�ض قيمته وعندها �ستت�أثر قائمة الدخل .
مخاطر أسعار العمولة

تن�ش�أ خماطر �أ�سعار العمولة من امكانية ت�أثري التغريات يف �أ�سعار العمولة على الربحية امل�ستقبلية �أو القيم العادلة للأدوات املالية  .وتتعر�ض ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العمولة على
بع�ض من ح�ساباتها لدى البنوك والنقد  .وتعمل ال�شركة على احلد من خماطر �أ�سعار العمولة مبراقبة التغريات يف �أ�سعار العمولة للعمالت امل�سجل بها النقد واال�ستثمارات .
كــان �سعر العمولة الفعلي يف نهاية ال�سنة . )٪ 1.1 : 2012( ٪ 1.1
�إن تاريخ اال�ستحقاق جلميع الأدوات املالية التي حتمل عمولة يكون �أقل من �سنة واحدة كما يف نهاية ال�سنة فيما عدا اال�ستثمار يف ال�سندات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق .
ان الأثر على قائمة عمليات امل�ساهمني ميثل الأثر التقريبي للتغريات املفرت�ضة يف �أ�سعار العمولة على خ�سارة ال�شركة لل�سنة على �أ�سا�س املوجودات املالية ذات ال�سعر العائم
واملحتفظ بها كما يف  31دي�سمرب . 2013
ان الأثر على قائمة عمليات امل�ساهمني من النقـ�ص يف �سعر العمولة لع�شر نقاط �أ�سا�سية (تغريات معقولة ممكنة)  ،مع ثبات كافة املتغريات الأخرى � ،سوف يكون له �أثر يف
تخفي�ض االرباح بواقع  0.19مليون ريـال �سعودي ( 0.17 : 2012مليون ريـال �سعودي).
مخاطر العمالت االجنبية

تتمــثل خماطر العمالت الأجنبية يف التقلبات التي تطر�أ على قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية.
تعتقد الإدارة انه يوجد خماطر متدنية لوقوع خ�سائر هامة ناجتة عن التقلبات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي وبالتايل  ،ال تقوم ال�شركة بالتحوط لتعر�ضها ملخاطر العمالت
االجنبية .
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ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

 23القيمة العادلة لألدوات المالية
متثل القيمة العادلة املبلغ الذي تتم على �أ�سا�سه مبادلة �أ�صل ما �أو �سداد التزام بني �أطراف مدركة وراغبة وعلى �أ�سا�س ال�سعر الفوري للمعاملة يف تعامالت ال�سوق املبا�شرة.
تصنيف االدوات المالية
أ) عمليات التأمين
2013

2012

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

نقد وما يف حكمه

119.381.611

81.786.405

اق�ساط الت�أمني واعادة الت�أمني املدينة

79.108.899

62.065.879

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

105.122.990

46.153.014

ايراد عموالت م�ستحقة

34.675

77.903

موجودات اخرى

7.407.020

2.041.591

جمموع املوجودات املالية لعمليات الت�أمني

311.055.195

192.124.792

موجودات مالية

مطلوبات مالية
مطالبات حتت الت�سوية

181.437.542

107.273.881

م�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

29.283.978

27.238.932

ذمم معيدي الت�أمني الدائنة

18.361.378

8.197.770

229.037.898

142.710.583
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

 23القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمه)
ب) عمليات المساهمين
2013

2012

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

نقد وما يف حكمه

86.366.117

60.000.000

ودائع ق�صرية االجل

26.983.859

26.475.994

موجودات مالية اخرى

60.941.698

64.800.506

ايرادات م�ستحقة

939.190

1.167.878

175.230.864

152.444.378

موجودات مالية

مطلوبات مالية
م�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

2.246.191

2.511.712

2.246.191

2.511.712

ان االدوات املالية متثل املوجودات املالية واملطلوبات املالية التى مت االف�صاح عنها اعاله .
ان القيمة العادلة لالدوات املالية املدرجة بالتكلفة ال تختلف ب�شكل جوهري عن القيمة الدفرتية لها .
ال يوجد فرق جوهري بني القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل.
ت�ستخدم ال�شركة امل�ستويات التالية عند حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع :
امل�ستوى :1

الأ�سعار املتداولة يف الأ�سواق املالية الن�شطة لنف�س الأداه (بدون تعديل �أو �إعادة ت�سعري).

امل�ستوى :2

طرق اخرى التى ت�ستخدم مدخالت لها ت�أثري جوهري على القيمة العادلة املقيدة  ،يتم مالحظة بياناتها بطريقة مبا�شرة او غري مبا�شرة .

امل�ستوى :3

طرق اخرى ت�ستخدم مدخالت لها ت�أثري جوهري على القيمة العادلة املقيدة وال تتم بناء على مالحظة بيانات ال�سوق .
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
كما يف  31دي�سمرب 2013

امل�ستوى 1

امل�ستوى 2

امل�ستوى 3

اجمايل القيمة العادلة

االدوات املالية
حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
-

ادوات دين

6.500.000

-

6.500.000

متاحة للبيع
ادوات ملكية

51.218.620

-

2.723.078

53.941.698

دفعات مقدمة
قر�ض

-

-

املجموع

51.218.620

6.500.000

3.223.078

امل�ستوى 1

امل�ستوى 2

امل�ستوى 3

كما يف  31دي�سمرب 2012

500.000

500.000
60.941.698
جمموع القيمة العادلة

االدوات املالية
حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
ادوات دين

-

6.500.000

-

6.500.000

متاحة للبيع
ادوات ملكية

55.077.428

-

2.723.078

57.800.506

دفعات مقدمة
قر�ض

-

-

املجموع

55.077.428

6.500.000

خالل ال�سنة  ،مل يتم حتويل من او �إلى امل�ستوى الثالث .
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500.000

500.000

3.223.078

64.800.506

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

-24

ربحية السهم

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم اال�سا�سية واملخف�ضة من عمليات امل�ساهمني بتق�سيم �صايف ربح ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد اال�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة .
يتم احت�ساب ربحية ال�سهم اال�سا�سية واملخف�ضة من عمليات امل�ساهمني ال�شاملة بتق�سيم اجمايل الربح ال�شامل لل�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل
ال�سنة .

-25

االلتزامات المحتملة

خالل العام  ، 2011قام احد وكالء ال�شركة برفع دعوى ق�ضائية على ال�شركة مطالبا اياها مببلغ  74.7مليون ريـال �سعودي مقابل اال�ضرار الناجتة عن عدم االلتزام ب�شروط
العقد  .تعتقد ادارة ال�شركة ان النتيجة النهائية لهذه الدعوى لن تكون يف �صالح املدعي حيث انه لي�س هناك �أي ا�سا�س قانوين لها وبالتايل مل يتم جتنيب �أي خم�ص�ص لها .

-26

ارقام المقارنة

جرى اعادة ت�صنيف بع�ض ارقام املقارنة لتتفق مع العر�ض للعام احلايل .

-27

اعتماد القوائم المالية

مت اعتماد القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  16فرباير  2014م .
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (والء)
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين
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قائمة المركز المالي
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)
�إي�ضاح

كمـا يف  31دي�سمـرب
2012

2011

�أ�صول عمليات الت�أمني
ممتلكات ومعدات

4

3.207.792

2.314.729

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

5

62.065.879

57.259.911

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

11

44.284.121

74.893.102

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

12

46.153.014

45.360.562

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

9.720.768

13.759.195

م�ستحق من �شركة �شقيقة

1.871.945

-

�إيرادات عمولة م�ستحقة

77.903

111.964

م�صاريف مدفوعة مقدما و�أ�صول �أخرى

6

4.578.493

4.880.604

نقد وما يف حكمه

7

81.786.405

137.715.642

253.746.320

336.295.709

جمموع �أ�صول عمليات الت�أمني
�أ�صول امل�ساهمني
وديعة نظامية

8

20.000.000

20.000.000

�أ�صول مالية �أخرى

9

64.800.506

51.396.722

ودائع ق�صرية الأجل

10

26.475.994

40.000.000

�إيرادات عمولة م�ستحقة

1.167.878

757.940

م�ستحق من عمليات الت�أمني

10.420.017

20.808.921

60.000.000

26.272.575

جمموع �أ�صول امل�ساهمني

182.864.395

159.236.158

جمموع الأ�صول

436.610.715

495.531.867

نقد وما يف حكمه

7

(يتبـ ــع)
ت�شكل االي�ضاحات املرفقة من  1الى  27جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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قائمة المركز المالي (تتمه)
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)
�إي�ضاح

كمــا يف  31دي�سمرب
2012

2011

مطلوبات عمليات الت�أمني
املطلوبات الناجتة عن عقود الت�أمني :
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

11

91.115.733

137.803.035

مطالبات حتت الت�سوية

12

107.273.881

95.090.233

198.389.614

232.893.268

2.180.634

1.490.883

8.197.770

52.450.505

عموالت معيدي ت�أمني غري مكت�سبة

14

5.198.133

4.860.735

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

15

27.238.932

23.190.066

م�ستحق �إلى عمليات امل�ساهمني

10.420.017

20.808.921

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

251.625.100

335.694.378

�إجمايل املطلوبات الناجتة عن عقود الت�أمني
مكاف�أة نهاية اخلدمة

13

ذمم معيدي ت�أمني دائنة

فائ�ض عمليات الت�أمني
فائ�ض

2.121.220

601.331

�إجمايل مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني

253.746.320

336.295.709

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

15

7.727.200

4.750.569

حقوق امل�ساهمني
200.000.000

200.000.000

ر�أ�س املال

()36.128.195

()52.138.055

احتياطي القيمة العادلة

11.265.390

6.623.644

جمموع حقوق امل�ساهمني

175.137.195

154.485.589

جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

182.864.395

159.236.158

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

436.610.715

495.531.867

خ�سائر مرتاكمة

17

ت�شكل االي�ضاحات املرفقة من  1الى  27جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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قائمة عمليات التأمين
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)
اي�ضاح

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2011

االيرادات
اجمايل اق�ساط الت�أمني املكتتبة

19

234.092.747

278.560.419

اق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

19

()75.468.993

()124.749.911

158.623.754

153.810.508

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

11

19.237.866

10.621.079

�صايف اق�ساط الت�أمني املكت�سبة

11

177.861.620

164.431.587

عمولة �إعادة الت�أمني

10.452.804

15.194.949

ايرادات اكتتاب اخرى

164.353

310.286

جمموع االيرادات

188.478.777

179.936.822

�صايف اق�ساط الت�أمني املكتتبة ،بال�صايف

تكاليف وم�صاريف االكتتاب
اجمايل املطالبات املدفوعة

12

121.739.998

116.107.416

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة

12

()31.784.985

()24.905.939

89.955.013

91.201.477

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية ،بال�صايف

12

11.391.196

10.073.913

�صايف املطالبات املتكبدة

12

101.346.209

101.275.390

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

23.155.762

27.041.372

م�صاريف فائ�ض اخل�سارة

5.642.298

5.993.864

م�صاريف اخرى

5.103.054

3.767.318

جمموع تكاليف وم�صاريف االكتتاب

135.247.323

138.077.944

		
�صايف �إيرادات االكتتاب

53.231.454

41.858.878

�صايف املطالبات املدفوعة

امل�صاريف الت�شغيلية الأخرى ،بال�صايف
رواتب ت�شغيلية وادارية
20

م�صاريف عمومية وادارية
�إيرادات عموالت من ودائع بنكية

()25.109.963

()21.176.141

()13.761.496

()15.082.190

838.900

جمموع امل�صاريف الت�شغيلية الأخرى ،بال�صايف
�صايف الفائ�ض من عمليات الت�أمني
ح�صة امل�ساهمني من الفائ�ض
�صايف النتائج من عمليات الت�أمني بعد ح�ساب احل�صة من الفائ�ض

()38.032.559

()35.845.563

15.198.895

6.013.315

()13.679.006

()5.411.984

1.519.889

ت�شكل االي�ضاحات املرفقة من  1الى  27جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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412.768

601.331

قائمة دخل المساهمين
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)
اي�ضاح

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2011

�صايف الفائ�ض املحول من عمليات الت�أمني

13.679.006

5.411.984

ايرادات عموالت من ودائع بنكية

678.404

601.176

ايرادات عمولة من ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

188.500

188.500

التغريات يف القيمة العادلة املحققة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

7.212.038

م�صاريف عمومية و�إدارية

20

�صايف دخل امل�ساهمني لل�سنة
ربح ال�سهم الأ�سا�س واملخفف
املتو�سط املرجح لعدد اال�سهم القائمة

24

-

()2.998.088

()1.623.193

18.759.860

4.578.467

0.94

0.23

20.000.000

20.000.000

ت�شكل االي�ضاحات املرفقة من  1الى  27جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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قائمة الدخل الشامل للمساهمين
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)
اي�ضاح

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2011

�صايف دخل امل�ساهمني لل�سنة

18.759.860

4.578.467

تغريات القيمة العادلة غري املحققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

4.641.746

1.653.972

()2.750.000

()1.874.997

20.651.606

4.357.442

1.03

0.22

20.000.000

20.000.000

خم�ص�ص زكاة و�ضريبة دخل

16

اجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
ربح ال�سهم الأ�سا�س واملخفف
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة

24

ت�شكل االي�ضاحات املرفقة من  1الى  27جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)
اخل�سائر املرتاكمة

احتياطي
القيمة العادلة

200.000.000

()54.841.525

4.969.672

�صايف دخل ال�سنة

-

4.578.467

-

4.578.467

�صايف الربح غري املحقق من ا�ستثمارات متاحة للبيع

-

1.653.972

1.653.972

خم�ص�ص زكاة و�ضريبة دخل

-

()1.874.997

-

()1.874.997

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011

200.000.000

()52.138.055

6.623.644

154.485.589

الر�صيد يف  1يناير 2012

200.000.000

()52.138.055

6.623.644

154.485.589

�صايف دخل ال�سنة

-

18.759.860

-

18.759.860

�صايف الربح غري املحقق من ا�ستثمارات متاحة للبيع

-

4.641.746

4.641.746

خم�ص�ص زكاة و�ضريبة الدخل

-

()2.750.000

-

()2.750.000

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012

200.000.000

()36.128.195

11.265.390

ر�أ�س املال
الر�صيد يف  1يناير 2011

-

-

املجمـوع
150.128.147

175.137.195

ت�شكل االي�ضاحات املرفقة من  1الى  27جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)
اي�ضاح

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2011

التدفقات النقدية من العمليات الت�شغيلية
15.198.895

�صايف الفائ�ض من عمليات التامني

6.013.315

التعديالت على:
4

اال�ستهالك
الربح من ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

1.244.224
()4.388

مكاف�أة نهاية اخلدمة� ،صايف

1.100.282
-

689.751

216.573

17.128.482

7.330.170

التغريات يف الأ�صول واملطلوبات العاملة:
�أق�ساط ت�أمني و�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة
ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية

()4.805.968

()1.764.344

30.608.981

()43.969.472

()792.452
4.038.427

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

()1.871.945

م�ستحق من �شركة �شقيقة

()3.335.105
()213.664
-

م�صاريف مدفوعة مقدما و�أ�صول �أخرى

302.111

()1.984.199

�إيرادات عمولة م�ستحقة

34.061

()94.542

ذمم �إعادة ت�أمني دائنة

()44.252.735

22.364.603

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

()46.687.302

33.348.393

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

337.398

مطالبات حتت الت�سوية

12.183.648

13.409.018

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

4.048.866

11.146.520

()29.728.428

34.362.684

�صايف النقد (امل�ستخدم يف)  /الناجت من العمليات الت�شغيلية

()1.874.694

التدفقات النقدية من العمليات اال�ستثمارية
4

�شراء ممتلكات ومعدات
املتح�صل من ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

()2.144.199
11.300
()2.132.899

�صايف النقد امل�ستخدم يف العمليات اال�ستثمارية

()872.694
()872.694

التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

()24.067.910

17.985.537

�صايف النقد (امل�ستخدم يف)  /الناجت من العمليات التمويلية

()24.067.910

17.985.537

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

()55.929.237

51.475.527

137.715.642

86.240.115

81.786.405

137.715.642

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

7

ت�شكل االي�ضاحات املرفقة من  1الى  27جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)
اي�ضاح

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2011

التدفقات النقدية من العمليات الت�شغيلية
18.759.860

�صايف دخل ال�سنة

4.578.467

التعديالت على:
�إيرادات عمولة

()678.404

�إيرادات من ا�ستثمارات متاحة للبيع

()7.212.038
10.869.418

()601.176
3.977.291

التغريات يف الأ�صول واملطلوبات العاملة:
امل�ستحق من عمليات الت�أمني

10.388.904

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

1.672.809
22.931.131

النقد الناجت من ( /امل�ستخدم يف) العمليات
					
زكاة مدفوعة

16

()1.446.178
21.484.953

�صايف النقد الناجت من ( /امل�ستخدم يف) العمليات الت�شغيلية

()23.397.521
55.480
()19.364.750
()915.698
()20.280.448

التدفقات النقدية من العمليات اال�ستثمارية
13.524.006

ودائع ق�صرية الأجل

-

احلركة يف �أ�صول مالية �أخرى

()1.550.000

�شراء ا�ستثمارات ،بال�صايف

()50.000
-

�إيرادات عمولة م�ستلمة

268.466

517.624

�صايف النقد الناجت من العمليات اال�ستثمارية

12.242.472

467.624

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

33.727.425

()19.812.824

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

26.272.575

46.085.399

60.000.000

26.272.575

			
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

7

معاملة غري نقدية:
التغريات يف القيمة العادلة غري املحققة ال�ستثمارات متاحة للبيع

4.641.746

1.653.972

ت�شكل االي�ضاحات املرفقة من  1الى  27جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

 -1عـــام
�إن ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين («والء») («ال�شركة») هي �شركة م�ساهمة �سعودية ت�أ�س�ست يف مدينة اخلرب باململكة العربية ال�سعودية و�سجلت مبوجب ال�سجـل
التجاري رقم  2051034982وتاريخ  19جمادى الآخرة 1428هـ ،املوافق  4يوليو 2007م.
يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�سي يف مزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال وذلك وفقا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين («النظام») ولوائحه التنفيذية
يف اململكة العربية ال�سعودية .ويف  28جمادى الآخرة 1429هـ (املوافق  2يوليو 2008م) ح�صلت ال�شركة على الرتخي�ص رقم (ت.م.ن  )2008/16من م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي («�ساما») ملزاولة �أعمال الت�أمني العام وال�صحي و�إعادة الت�أمني.

 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
مدرج �أدناه ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املطبقة يف �إعداد هذه القوائم املالية.
 1-2أساس إعداد القوائم المالية

�أعدت هذه القوائم املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية (« .)”IFRSsكما مت �إعدادها وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،معدلة لإعادة تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع بقيمتها
العادلة .وعليه ،ف�إن هذه القوائم املالية مل تُعد لكي تتفق مع املعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية� ،أي وفق ًا للمعايري ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني (“.)”SOCPA
وفق ًا لنظام �شركات الت�أمني التعاوين ،حتتفظ ال�شركة بح�سابات منف�صلة لكل من عمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني .وحتتفظ ال�شركة باحلرا�سة الفعلية و�سندات ملكية جميع
الأ�صول املتعلقة بعمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني .وتقيد االيرادات وامل�صاريف املن�سوبة بو�ضوح الى �أي من هذين الن�شاطني يف احل�سابات ذات العالقة .وتقوم �إدارة ال�شركة
وجمل�س �إدارتها بتحديد الأ�سا�س الذي يتم بناء عليه توزيع امل�صاريف من العمليات امل�شرتكة.
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يوزع الفائ�ض النا�شئ عن عمليات الت�أمني على النحو التايل :
			
املحول �إلى عمليات امل�ساهمني

%90

			
املحول �إلى فائ�ض عمليات الت�أمني

	%10

							

	%100

 2-2معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والتفسيرات الجديدة الصادرة عن اللجنة الدولية لتفسير التقارير المالية الدولية

والتعديالت عليها ،التي طبقتها ال�شركة
ان ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف اعداد هذه القوائم املالية تطبق ب�شكل ثابت على جميع ال�سنوات املعرو�ضة ،با�ستثناء تطبيق بع�ض التعديالت والتح�سينات التي �أجريت
على املعايري احلالية كما هو مو�ضح �أدناه والتي كان لها ت�أثري ًا مالي ًا جوهري ًا على الفواتري املالية لل�شركة.
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ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2-2معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والتفسيرات الجديدة الصادرة عن اللجنة الدولية لتفسير التقارير المالية الدولية
والتعديالت عليها ،التي طبقتها الشركة (تتمة)
الو�صف

املعيار
معيار املحا�سبة الدويل رقم 12

تعديالت على �ضرائب الدخل – ال�ضرائب امل�ؤجلة :ا�سرتداد الأ�صول ال�ضمنية

معيار التقارير املالية الدولية رقم 7

الأدوات املالية :الإف�صاحات (حتويل الأ�صول املالية)

معيار املحا�سبة الدويل رقم 34

التقارير املالية الأولية

 1-2-2المعايير والتعديالت على المعايير المنشورة التي لم تدخل بعد حيز التطبيق والتي لم تقم الشركة بتطيقها مبكرا

قررت �إدارة ال�شركة عدم التطبيق املبكر للمعايري اجلديدة واملعدلة ال�صادرة التالية والتي �سي�صبح معموال بها للفرتات التي تبد�أ يف  1يناير � 2013أو بعد ذلك التاريخ:
الو�صف

املعيار
تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 1

عر�ض القوائم املالية

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 19

مكاف�آت املوظفني

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 27

القوائم املالية املنف�صلة

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 28

اال�ستثمارات يف ال�شركات املرتبطة وامل�شاريع امل�شرتكة

معيار التقارير املالية الدولية رقم 9

الأدوات املالية :الت�صنف والقيا�س

معيار التقارير املالية الدولية رقم 10

القوائم املالية املوحدة

معيار التقارير املالية الدولية رقم 11

االتفاقيات امل�شرتكة

معيار التقارير املالية الدولية رقم 12

الإف�صاح عن احل�ص�ص يف من�ش�آت �أخرى

معيار التقارير املالية الدولية رقم 13

قيا�س القيمة العادلة

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 32
ومعيار التقارير املالية الدولية رقم 7

مقا�صة الأ�صول واملطلوبات املالية

لي�س من املتوقع �أن ي�ؤثر تطبيق املعايري والتعديالت �أعاله ت�أثري ًا جوهري ًا على القوائم املالية عندما تدخل حيز التنفيذ.
 3-2استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

يتطلب �إعداد القوائم املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية ا�ستخدام بع�ض التقديرات واالفرتا�ضات املحا�سبية الهامة التي ت�ؤثر على مبالغ الأ�صول واملطلوبات امل�صرح عنها
والإف�صاح عن الأ�صول واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية ومبالغ الإيرادات وامل�صاريف امل�صرح بها خالل فرتة القوائم املالية ،كما يتطلب من الإدارة ممار�سة حكمها
وتقديرها يف عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة .وقد يكون للتغريات يف االفرتا�ضات ت�أثريا جوهريا على القوائم املالية يف الفرتة التي تتعر�ض خاللها االفرتا�ضات
�إلى التغريات .وتعتقد الإدارة �أن االفرتا�ضات الأ�سا�سية مالئمة و�أن القوائم املالية لل�شركة تُظهر بعدل ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املايل ونتائج العمليات .هذا وقد
مت االف�صاح يف االي�ضاح  3عن النقاط التي تت�ضمن درجة عالية من احلكم �أو التعقيد� ،أو النقاط التي تكون فيها التقديرات واالفرتا�ضات ت�شكل �أهمية بالن�سبة للقوائم املالية.
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ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 4-2تصنيف المنتج
 1-4-2عقود التأمين

تعرف عقود الت�أمني ب�أنها تلك العقود التي تقبل فيها ال�شركة (امل�ؤمن) خطر الت�أمني من قبل طرف �آخر (امل�ؤمن عليه) من خالل االتفاق على تعوي�ض امل�ؤمن عليه اذا كان حدث
م�ستقبلي معني غري م�ؤكد (حدث م�ؤمن عليه) ي�ؤثر �سلب ًا على امل�ؤمن عليه .كمبد�أ توجهي عام ،حتدد ال�شركة اذا ما كان لديها خطر ت�أمني هام وذلك مبقارنة الفوائد املدفوعة
مع الفوائد امل�ستحقة الدفع اذا مل يقع احلدث امل�ؤمن عليه.
حاملا يتم ت�صنيف العقد على �أنه عقد ت�أمني ،فانه يبقى كعقد ت�أمني للفرتة املتبقية من عمره ،حتى لو ت�ضاءلت خماطر الت�أمني ب�شكل ملحوظ خالل هذه الفرتة ما مل تكن جميع
احلقوق وااللتزامات قد �أطف�أت او انتهت مدة �صالحيتها.
 2-4-2عقود االستثمار

تعرف عقود اال�ستثمار ب�أنها تلك العقود التي يتم من خاللها حتويل املخاطر املالية الهامة .وتتمثل املخاطر املالية يف تغري م�ستقبلي حمتمل يف واحدة �أو �أكرث من �أ�سعار الفائدة
املحددة �أو �سعر ال�سهم �أو �سعر ال�سلع الأ�سا�سية �أو �سعر �صرف العمالت االجنبية وم�ؤ�شر الأ�سعار �أو الت�صنيف االئتماين �أو امل�ؤ�شر االئتماين �أو متغريات �أخرى.
كما ميكن �إعادة ت�صنيف عقود اال�ستثمار كعقود ت�أمني بعد ن�شوءها اذا ا�صبح خطر الت�أمني كبري ًا.
 5-2التقارير القطاعية

يعترب القطاع الت�شغيلي عن�صر ًا من عنا�صر ال�شركة التي تقوم مبمار�سة اعمال ينتج عنها �إيرادات وتتكبد عليه م�صاريف وله معلومات مالية منف�صلة متاحة يتم تقييمهـا
بانتظام من قبل رئي�س العمليات ومتخذ القرار لتحديد الطريقة التي يتم مبوجبها تخ�صي�ص املوارد وتقومي الأداء .ولأغرا�ض �إدارية ،يتم تنظيم ال�شركة الى وحدات عمل ح�سب
منتجاتها وخدماتها ،على �أن تكون لديها ثالثة قطاعات ت�شغيلية ينبغي االف�صاح عنها وهي تتمثل فيما يلي :
 الت�أمني الطبي؛ وهو يغطي الت�أمني ال�صحي
 ت�أمني املركبات؛ وهو يغطي الت�أمني على ال�سيارات
 ت�أمني املمتلكات؛ وهو يغطي الت�أمني على املمتلكات
 الت�أمني العام؛ وهو يغطي الت�أمني الهند�سي والت�أمني �ضد احلريق والت�أمني املالحي والت�أمينات العامة الأخرى.
يتم تقومي �أداء القطاع على �أ�سا�س الربح �أو اخل�سارة والتي يتم قيا�سها ،يف بع�ض النواحي ،ب�صورة خمتلفة عن الربح �أو اخل�سارة يف القوائم املالية.
مل حتدث �أية معامالت فيما بني القطاعات خالل ال�سنة .ويف حالة حدوث �أية معاملة ،فانها تتم وفق ًا لأ�سعار التحويل بني قطاعات الأعمال ،وتتم بنف�س �شروط التعامل مع
الأطراف الأخرى.
يعترب دخل امل�ساهمني قطاع غري ت�شغيلي .ان الدخل املكت�سب من الودائع لأجل واال�ستثمارات هو الن�شاط الوحيد لتحقيق الإيرادات .ان بع�ض م�صاريف الت�شغيل املبا�شرة
وامل�صاريف غري املبا�شرة الأخرى 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.
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ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 6-2العملة المستخدمة وعملة العرض

يتم االحتفاظ بدفاتر ال�شركة املحا�سبية بالريال ال�سعودي الذي يعترب �أي� ًضا هو العملة امل�ستخدمة لل�شركة .ترتجم املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالرياالت ال�سعودية
ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة وقت حدوث املعامالت .و ُيعاد حتويـل الأ�صول واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل .تدرج
كافة فروقات التحويل يف قائمة عمليات الت�أمني �أو يف قائمة عمليات امل�ساهمني ،ح�سبما يكون منا�سبا.
 7-2الممتلكات والمعدات

ت�سجل املمتلكات واملعدات مبدئيا بالتكلفة وتدرج الحقا بالتكلفة ناق�صا اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض يف القيمة� ،إن وجد .وتت�ضمن التكلفة امل�صاريف املرتبطة مبا�شرة
بتملك البنود .وتدرج التكاليف الالحقة بالقيمة الدفرتية للأ�صول �أو يتم االعرتاف بها ك�أ�صول م�ستقلة ،ح�سبما يكون منا�سبا وذلك فقط عندما يكون من املحتمل تدفق منافع
اقت�صادية مرتبطة بالبند �إلى ال�شركة وعندما ميكن قيا�س تكلفة البند ب�صورة موثوقة .حتمل جميع م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة الأخرى على قائمة عمليات الت�أمني خالل
الفرتة املالية التي يتم تكبدها فيها .ويحمل اال�ستهالك على قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض بطريقة الق�سط الثابت وفقا للأعمار الإنتاجية املقدرة التالية:
					
		
اجهزة كمبيوتر وبرامج

		

ال�سنوات

			

4

				
الأثاث والرتكيبات والتجهيزات املكتبية

5

						
ال�سيارات

4

تتم مراجعة الأعمار الإنتاجية للأ�صول يف نهاية كل فرتة ويتم تعديلها �إن كان ذلك منا�سبا .وتخف�ض القيمة الدفرتية للأ�صول على الفور �إلى قيمتها القابلة لال�سرتداد �إذا كانت
القيمة الدفرتية للأ�صول تتجاوز القيمة املتوقعة القابلة لال�سرتداد .وحتدد الأرباح واخل�سائر النا�شئة عن اال�ستبعادات مبقارنة الإيرادات املتح�صلة بالقيمة الدفرتية ،وتدرج
يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض �ضمن بند الإيرادات الأخرى.
 8-2األصول المالية
 1-8-2التصنيف

ت�صنف ال�شركة �أ�صولها املالية يف هذه الفئات التالية  :القرو�ض واحل�سابات املدينة ،واال�ستثمارات املتاحة للبيع ،واال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق .ويحدد الت�صنيف
من قبل االدارة عند االعرتاف املبدئي ويتوقف على الغر�ض الذي من �أجله مت اقتناء او �إنتاج الأ�صل املايل.
	)1القرو�ض واحل�سابات املدينة
تعد القرو�ض واحل�سابات املدينة �أ�صو ًال مالية غري م�شتقة وحتمل دفعات ثابتة وقابلة للتحديد غري مدرجة ب�سوق ن�شطة ،با�ستثناء تلك التي تنوي ال�شركة بيعها يف فرتة ق�صرية
املدى �أو تلك التي خ�ص�صتها كمتاحة للبيع .كما ت�صنف احل�سابات املدينة النا�شئة عن عقود ت�أمني �ضمن هذه الفئة ويتم مراجعتها فيما يتعلق باالنخفا�ض يف القيمة كجزء من
مراجعة انخفا�ض قيمة القرو�ض واحل�سابات املدينة.
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 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 8-2األصول المالية (تتمة)
 1-8-2التصنيف (تتمة)

	)2اال�ستثمارات املتاحة للبيع
�إن اال�ستثمارات املتاحة للبيع متثل الأ�صول املالية التي ينوى االحتفاظ بها لفرتة زمنية غري حمددة والتي ميكن بيعها لتلبية االحتياجات لل�سيولة �أو التغريات يف �أ�سعار العمولة
�أو �أ�سعار �صرف العمالت �أو �أ�سعار الأ�سهم ويتم ت�صنيفها هكذا عند ن�شوئها.
جـ) االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق

�إن اال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق متثل �أ�صو ًال مالية حتمل دفعات ثابتة �أو قابلة للتحديد وتورايخ ا�ستحقاق حمددة ويكون لدى ال�شركة النية الإيجابية واملقدرة
على االحتفاظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق.
 2-8-2االعتراف والقياس

يتم االعرتاف مب�شرتيات ومبيعات اال�ستثمارات املتاحة للبيع بتاريخ التداول وهو التاريخ الذي تلتزم فيه ال�شركة ب�شراء اال�ستثمارات �أو بيعها .ويتم االعرتاف باال�ستثمارات
املتاحة للبيع مبدئيا بالقيمة العادلة زائد ًا تكاليف املعامالت التي ترتبط ارتباطا مبا�شرا باقتنائها وتدرج الحقا بالقيمة العادلة .ويتم االعرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة
لال�ستثمارات املتاحة للبيع يف قائمتي الدخل ال�شامل للم�ساهمني واملركز املايل لعمليات الت�أمني� .إن اال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق والقرو�ض واحل�سابات املدينة،
تدرج بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .وحتت�سب التكلفة املطف�أة بالأخذ يف االعتبار �أي خ�صم �أو ق�سط ت�أمني عند االقتناء .ويتم االعرتاف ب�أية �أرباح �أو
خ�سائر من اال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق يف قائمة الدخل ال�شامل للم�ساهمني �أو قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض ،ح�سبما يكون منا�سبا ،وذلك عند التوقف عن
االعرتاف بهذه اال�ستثمارات �أو انخفا�ض قيمتها.
ويتم التوقف عن االعرتاف بالأ�صول املالية عند انتهاء احلق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من اال�ستثمارات املتاحة للبيع �أو عند حتويل هذه احلقوق �أو عند قيام ال�شركة ب�شكل
فعلي بنقل كافة املخاطر واملنافع املتعلقة بامللكية .وعند بيع اال�ستثمارات املتاحة للبيع �أو انخفا�ض قيمتها ،ف�إن تعديالت القيمة العادلة املرتاكمة املعرتف بها يف قائمة التغريات
حقوق امل�ساهمني ،تدرج يف قائمة عمليات الت�أمني �أو قائمة الدخل ال�شامل للم�ساهمني كـ «�أرباح وخ�سائر من ا�ستثمارات متاحة للبيع» .يتم االعرتاف بالعمولة من اال�ستثمارات
املتاحة للبيع املحت�سبة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض وقائمة دخل امل�ساهمني كجزء من الإيرادات الأخرى.
 3-8-2تحديد القيم العادلة

يتم احت�ساب القيم العادلة لال�ستثمارات املدرجة يف ال�سوق املالية الن�شطة بناء على الأ�سعار احلالية املدرجة يف ال�سوق املالية .ويف حال عدم توفر �سوق ن�شطة للأ�صول املالية،
يتم حتديد القيمة العادلة با�ستخدام طرق التقييم ،حيث يت�ضمن ذلك ا�ستخدام ال�سعر الفوري للمعاملة يف تعامالت ال�سوق املبا�شرة وحتليل التدفقات النقدية املخ�صومة
وطرق التقييم الأخرى ال�شائعة اال�ستخدام من قبل امل�شاركني يف ال�سوق .يتم االعرتاف بالفائدة من الأوراق املالية املتاحة للبيع با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي يف قائمة
عمليات الت�أمني والفائ�ض وقائمة دخل امل�ساهمني .ويتم االعرتاف بتوزيعات الأرباح من �أدوات الأ�سهم املتاحة للبيع يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض وقائمة دخل امل�ساهمني
عند ن�شوء حق ال�شركة يف ا�ستالم الدفعات ،ويدرج كليهما �ضمن بند �إيرادات العمولة.
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 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 8-2األصول المالية (تتمة)
 4-8-2االنخفاض في قيمة األصول

	)1الأ�صول املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة
جتري ال�شركة ،يف نهاية كل فرتة �إ�صدار القوائم املالية ،تقييما للت�أكد من وجود �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أي �أ�صل مايل �أو جمموعة من الأ�صول املالية .وال يعترب
الأ�صل املايل �أو جمموعة الأ�صول املالية منخف�ضة القيمة وال يتم تكبد اخل�سائر النا�شئة عن االنخفا�ض يف القيمة �إال �إذا كان هنالك دليل مو�ضوعي على االنخفا�ض يف القيمة
نتيجة لوقوع حدث �أو �أكرث بعد االعرتاف املبدئي بالأ�صل وبحيث يكون حلدث (�أو �أحداث) اخل�سارة ت�أثريا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة للأ�صل املايل �أو جمموعة
الأ�صول املالية وميكن تقدير ذلك ب�شكل موثوق.
�إذا انخف�ض الحقا مبلغ اخل�سارة النا�شئة عن االنخفا�ض يف القيمة وكان ذلك االنخفا�ض يرتبط ب�شكل مو�ضوعي بحدث وقع بعد االعرتاف باالنخفا�ض يف القيمة ،ف�إنه يتم عك�س
اخل�سارة النا�شئة عن االنخفا�ض يف القيمة املعرتف بها م�سبقا من خالل تعديل ح�ساب املخ�ص�ص .ويتم االعرتاف بقيمة املبلغ املعكو�س يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض.
	)2اال�ستثمارات املتاحة للبيع
جتري ال�شركة تقييما يف تاريخ كل قائمة مركز مايل لتحديد فيما �إذا كان هنالك دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أ�صل مايل �أو جمموعة من الأ�صول املالية .ويف حال ت�صنيف
ا�ستثمارات الأ�سهم كـ”ا�ستثمارات متاحة للبيع” ،ف�إن االنخفا�ض اجلوهري �أو املطول يف القيمة العادلة للأوراق املالية عن تكلفته ،يعترب دليال مو�ضوعيا على االنخفا�ض يف القيمة
وينتج عنه االعرتاف به كخ�سارة نا�شئة عن االنخفا�ض يف القيمة.
ان اخل�سارة املرتاكمة التي يتم تقديرها على �أنها متثل الفرق بني تكلفة االقتناء والقيمة العادلة احلالية ،ناق�صا �أية خ�سارة نا�شئة عن االنخفا�ض يف قيمة الأ�صل املايل املعرتف
بها م�سبقا يف الأرباح �أو اخل�سائر ،يتم حذفها من حقوق امل�ساهمني ويعرتف بها يف قائمة عمليات الت�أمني  /عمليات امل�ساهمني .ويف حال �صنفت القيمة العادلة لأداة الدين
يف فرتة الحقة كزيادة متاحة للبيع مع امكانية ربط هذه الزيادة بحدث وقع بعد االعرتاف باخل�سارة النا�شئة عن االنخفا�ض يف القيمة ،ف�إنه يتم عك�س اخل�سارة النا�شئة عن
االنخفا�ض يف القيمة يف قائمة عمليات الت�أمني  /عمليات امل�ساهمني.
 9-2التوقف عن إثبات األصول المالية

يتم التوقف عن �إثبات الأ�صول املالية (�أو جزء من الأ�صول املالية �أو جزء من جمموعة من الأ�صول املالية املماثلة ،حيثما ينطبق) عند انتهاء احلق يف احل�صول على التدفقات
النقدية من الأ�صل �أو عندما حتتفظ ال�شركة بحقها يف احل�صول على التدفقات النقدية من الأ�صل وحتملت االلتزام بدفع التدفقات النقدية امل�ستلمة بالكامل �إلى طرف �آخر
دون ت�أخري جوهري مبوجب اتفاقيات تنازل للطرف الآخر� ،أو قامت ب�شكل جوهري �إما بنقل كافة املخاطر واملنافع للأ�صل �أو مل تقم بتحويل وال االحتفاظ بكافة املخاطر واملنافع
للأ�صل ولكن قامت بنقل ال�سيطرة على الأ�صل.
عندما تقوم ال�شركة بنقل حقوقها يف احل�صول على التدفقات النقدية من الأ�صول �أو قد دخلت يف اتفاقيات تنازل للطرف الآخر ومل تنقل �أو حتتفظ بكافة خماطر ومنافع
الأ�صول ب�شكل جوهري ومل تنقل ال�سيطرة على الأ�صول ،عندها يتم االعرتاف بالأ�صول ب�شرط ا�ستمرارية ال�شركة بالتعامل بهذه الأ�صول.

229

ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 9-2التوقف عن إثبات األصول المالية (تتمة)

�إن ا�ستمرارية التعامل متتد ب�شكل ال�ضمانة على الأ�صول املنقولة وتقا�س بالقيمة الدفرتية الأ�صلية للأ�صول �أو باحلد الأق�صى للمبالغ التي قد تطالب ال�شركة ب�سدادها� ،أيهما
�أقل .ويف هذه احلالة ،تعرتف كذلك ال�شركة باملطلوبات املرتبطة .وتقا�س الأ�صول املنقولة واملطلوبات املرتبطة على �أ�سا�س يعك�س احلقوق وااللتزامات التي احتفظت بها ال�شركة.
 10-2األقساط المكتسبة وإيرادات العموالت

حتمل الأق�ساط على الدخل على �أ�سا�س ن�سبي على مدى فرتات وثائق الت�أمني ذات العالقة .متثل الأق�ساط غري املكت�سبة اجلزء من الأق�ساط املكتتبة الذي يتعلق بفرتة التغطية
ال�سارية املفعول.
يتم االف�صاح عن �أق�ساط الت�أمني و�إيرادات العمولة التي تتعلق باملخاطر ال�سارية ملا بعد نهاية ال�سنة املالية كـ «�أق�ساط غري مكت�سبة» ،ويتم ت�أجيلها بنا ًء على الطرق التالية :



بالن�سبة لن�شاط ال�شحن البحري ،يتم العمل وفقا للأق�ساط املكتتبة خالل الثالثة �أ�شهر الأخرية من ال�سنة املالية،
وبالن�سبة للأن�شطة الأخرى ،يتم العمل بعدد الأيام الفعلية.

 11-2أقساط التأمين المدينة

يتم االعرتاف ب�أق�ساط الت�أمني املدينة عند ا�ستحقاقها ويتم قيا�سها عند االعرتاف املبدئي بها ،بالقيمة العادلة للمبالغ املقبو�ضة �أو امل�ستحقة القب�ض .تتم مراجعة القيمة
الدفرتية لأق�ساط الت�أمني املدينة فيما يتعلق باالنخفا�ض يف قيمتها عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى عدم �إمكانية ا�سرتداد قيمتها الدفرتية ،ويتم قيد اخل�سارة
النا�شئة عن االنخفا�ض يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض .يتم التوقف عن االعرتاف ب�أق�ساط الت�أمني املدينة عند الوفاء مبعايري عدم االعرتاف باال�صول املالية.
 12-2إعادة التأمين

�إن العقود التي تربمها ال�شركة مع معيدي الت�أمني والتي تعو�ض ال�شركة مبوجبها عن اخل�سائر من عقد �أو �أكرث ممن ت�صدرها ال�شركة والتي ت�ستويف متطلبات الت�صنيف املتعلقة
بعقود الت�أمني ،ت�صنف كعقود �إعادة ت�أمني� .أما العقود التي ال ت�ستويف متطلبات الت�صنيف ،فت�صنف ك�أ�صول مالية .ان عقود الت�أمني التي تربمها ال�شركة والتي يعترب �صاحب
العقد مبوجبها م�ؤمنا �آخرا («�إعادة الت�أمني الوارد») ،تدرج مع عقود الت�أمني.
يتم االعرتاف باملنافع التي ت�ستحقها ال�شركة مبوجب عقود �إعادة الت�أمني التي حتتفظ بها كـ «�أ�صول �إعادة ت�أمني» .وتت�ألف هذه الأ�صول من �أر�صدة ق�صرية الأجل م�ستحقة من
معيدي الت�أمني وكذلك ح�سابات مدينة �أطول �أجال� ،إن وجدت ،وذلك بنا ًء على املطالبات واملنافع املتوقعة التي تن�ش�أ مبوجب عقود �إعادة الت�أمني ذات العالقة .وتقا�س املبالغ
امل�ستحقة من �أو �إلى معيدي الت�أمني على �أ�سا�س ثابت مع املبالغ املرتبطة بعقود �إعادة الت�أمني ووفقا ل�شروط كل عقد من عقود �إعادة الت�أمني .تتمثل مطلوبات �إعادة الت�أمني ب�شكل
رئي�سي يف �أق�ساط الت�أمني امل�ستحقة الدفع لقاء عقود �إعادة الت�أمني ويتم االعرتاف بها كم�صروف عند ا�ستحقاقها.
جتري ال�شركة ،يف كل تاريخ تقرير ،تقييما فيما �إذا كان هنالك �أية م�ؤ�شرات تدل على انخفا�ض قيمة �أي من �أ�صول �إعادة الت�أمني .ويف حال وجود م�ؤ�شر على االنخفا�ض يف
القيمة ،تقدر ال�شركة املبلغ القابل لال�سرتداد .ويف حال جتاوز القيمة الدفرتية لأ�صول �إعادة الت�أمني قيمتها القابلة لال�سرتداد ،تعترب الأ�صول منخف�ضة القيمة وتخف�ض �إلى
قيمتها القابلة لال�سرتداد.
الأ�صول.
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(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 13-2تكاليف االكتتاب المؤجلة

�إن العموالت املدفوعة لو�سطاء والتكاليف املبا�شرة الإ�ضافية الأخرى املتكبدة على اكتتاب عقود الت�أمني وجتديدها ،يتم االعرتاف بها كـ «تكاليف اكتتاب م�ؤجلة» .وتطف�أ تكاليف
االكتتاب امل�ؤجلة الحق ًا على مدى فرتة عقود الت�أمني.
 14-2المطالبات

�إن املطالبات ،التي تت�ضمن املبالغ امل�ستحقة الدفع حلاملي وثائق الت�أمني واجلهات الأخرى وم�صاريف تعديل اخل�سارة املتعلقة بها ،حتمل على قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض
عند تكبدها .تت�ألف املطالبات من املبالغ التقديرية امل�ستحقة الدفع فيما يتعلق باملطالبات امل�صرح عنها �إلى ال�شركة وغري امل�صرح عنها بتاريخ قائمة املركز املايل.
وتقوم ال�شركة عموم ًا بتقدير مطالباتها على �أ�سا�س اخلربة ال�سابقة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يتم االحتفاظ مبخ�ص�ص بناء على تقديرات الإدارة لتكلفة ت�سوية املطالبات املتكبدة
وغري امل�صرح عنها بتاريخ قائمة املركز املايل .ويدرج �أي فرق بني املخ�ص�صات بتاريخ قائمة املركز املايل والت�سويات الالحقة يف قائمة عمليات الت�أمني لتلك ال�سنة.
 15-2اختبار كفاية المطلوبات

يتم اجراء اختبارات بتاريخ كل قائمة مركز مايل للت�أكد من مدى كفاية مطلوبات عقود الت�أمني ،بعد خ�صم تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة ذات العالقة .وعند �إجراء هذه االختبارات،
تقوم الإدارة ب�إ�ستخدام �أف�ضل التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعاقد عليها ،وم�صاريف �إدارة ومعاجلة املطالبات .يحمل �أي نق�ص يف القيمة الدفرتية مبا�شر ًة
على قائمة عمليات الت�أمني وذلك ب�شطب تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة ذات العالقة �أو ًال ويتم الحق ًا تكوين خم�ص�ص للخ�سائر الناجمة عن اختبارات كفاية املطلوبات (خم�ص�ص
املخاطر �سارية املفعول).
ويف احلاالت التي يتطلب فيها اختبار كفاية املطلوبات ا�ستخدام اف�ضل االفرتا�ضات التقديرية اجلديدة ،يتم ا�ستخدام هذه االفرتا�ضات (بدون �أي هام�ش لقاء �أي تغري �سلبي)
لقيا�س هذه املطلوبات الحق ًا.
 16-2الودائع القصيرة األجل

متثل الودائع الق�صرية الأجل الودائع لدى البنوك وتبلغ فرتات ا�ستحقاقها �أقل من �سنة واحدة و�أكرث من ثالثة �أ�شهر من تاريخ االقتناء.
 17-2النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما يف حكمه من النقد يف ال�صندوق والنقد لدى البنوك والودائع الق�صرية لأجل التي تكون تواريخ ا�ستحقاقها الأ�صلية �أقل من ثالثة �أ�شهر عند اقتناءها.
 18-2عمولة اعادة التأمين غير المكتسبة

ت�ؤجل �إيرادات العمولة من عقود �إعادة الت�أمني ال�صادر وتطف�أ على مدى فرتات عقود الت�أمني املتعلقة بها ،كما هو احلال بالن�سبة لأق�ساط الت�أمني املكت�سبة .وي�سجل الإطفاء يف
قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض.
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 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 19-2المخصصات

يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على ال�شركة التزام (نظامي �أو �ضمني) نتيجة حدث �سابق بحيث تكون تكاليف ت�سوية االلتزام حمتملة وقابلة للقيا�س ب�شكل موثوق.
 20-2المبالغ المستحقة الدفع وااللتزامات األخرى

يتم االعرتاف بااللتزامات ب�شان املبالغ التي يتعني دفعها لقاء الب�ضائع �أو اخلدمات التي يتم احل�صول عليها� ،سواء ت�سلمت ال�شركة فواتري بها �أم ال.
 21-2الذمم الدائنة

يتم االعرتاف بالذمم الدائنة مبدئيا بالقيمة العادلة وتقا�س بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .ويتم االعرتاف بااللتزامات ب�ش�أن املبالغ التي يتعني دفعها
واخلدمات املقدمة� ،سواء ت�سلمت ال�شركة فواتري بها �أم ال.
 22-2مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يجنب خم�ص�ص ملكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني وفق ًا لنظام العمل والعمال ال�سعودي ويحمل على قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض .يحت�سب املخ�ص�ص بالقيمة احلالية للمنافع
املقررة التي حتق للموظف فيما لو انتهت خدمته بتاريخ ا�صدار القوائم املالية .وحتت�سب املبالغ املدفوعة لقاء مكاف�أة نهاية اخلدمة على �أ�سا�س رواتب وخم�ص�صات املوظفني
النهائية و�سنوات خدمتهم املتجمعة وذلك ح�سبما ين�ص عليه نظام العمل والعمال ال�سعودي.
 23-2الزكاة والضرائب

طبقا لأحكام نظام م�صلحة الزكاة والدخل ،تخ�ضع ال�شركة للزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني ال�سعوديني و�ضريبة الدخل امل�ستحقة على امل�ساهمني الأجانب ،ويحمل خم�ص�ص
الزكاة و�ضريبة الدخل على قائمة الدخل ال�شامل للم�ساهمني� .أما املبالغ الإ�ضافية امل�ستحقة الدفع� ،إن وجدت ،والتي قد ت�صبح م�ستحقة عند ا�ستكمال الربوط النهائية ،فتتم
املحا�سبة عنها عند حتديدها.
وت�ستقطع ال�شركة �ضرائب على بع�ض املعامالت التي جترى مع جهات غري مقيمة باململكة العربية ال�سعودية ،مبا يف ذلك مبالغ توزيعات الأرباح للم�ساهمني الأجانب ،وذلك وفقا
لأحكام نظام �ضريبة الدخل ال�سعودي� .إن �ضرائب اال�ستقطاع املدفوعة بالنيابة عن اجلهات غري املقيمة والتي ال تكون قابلة لال�سرتداد من تلك اجلهات ،تدرج �ضمن امل�صاريف.
 24-2التوقف عن اثبات المطلوبات المالية

يتم التوقف عن �إثبات املطلوبات املالية والت�أمني وذمم �إعادة الت�أمني الدائنة والذمم الدائنة الأخرى عندما يتم �إعفاء �أو �إلغاء االلتزام �أو عند انتهاء مدته .عندما يتم ا�ستبدال
املطلوبات املالية القائمة ب�أخرى من نف�س املقر�ض ب�شروط تختلف اختالفا كبريا �أو عندما يتم تعديل �شروط املطلوبات املالية القائمة ،ف�إن مثل هذا اال�ستبدال �أو التعديل يتم
اعتباره كمطلوب �أ�صلي مت التوقف عن االعرتاف به �أو مطلوب جديد مت االعرتاف به .ويتم االعرتاف بالفرق يف القيمة الدفرتية ذات العالقة يف قائمة عمليات الت�أمني.
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 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 25-2المقاصة

تتم مقا�صة الأ�صول واملطلوبات املالية وي�صرح عنها ب�صايف مبالغها يف قائمة املركز املايل فقط عند وجود حق قانوين قابل للتطبيق يف مقا�صة املبالغ املعرتف بها وتكون هنالك
نية لت�سديد املبالغ بال�صايف او حتقيق الأ�صول وت�سديد املطلوبات يف �آن واحد .وال تتم مقا�صة االيرادات وامل�صاريف يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض وقائمة عمليات امل�ساهمني
ما مل يتطلب ذلك او يجيزه معيار �أو تف�سري حما�سبي.
 26-2االعتراف باإليرادات

	)1االعرتاف ب�أق�ساط الت�أمني و�إيرادات العمولة
يتم االعرتاف ب�إجمايل �أق�ساط الت�أمني والعموالت مع بداية خماطر الت�أمني .ويتم االف�صاح عن اجلزء الذي يتم حتقيقه م�ستقب ًال من �أق�ساط الت�أمني والعمولة كـ”�أق�ساط ت�أمني
وعموالت غري مكت�سبة” ،على التوايل ،وي�ؤجل االعرتاف بها على �أ�سا�س ثابت وفقا لفرتة تغطية وثيقة الت�أمني ذات ال�صلة.
�إن �أق�ساط الت�أمني املحققة من �إعادة الت�أمني املفرت�ض� ،إن وجد ،يتم االعرتاف بها ك�إيرادات كما هي احلال �إذا ما اعتربت �أق�ساط �إعادة الت�أمني كمجموع �أق�ساط الت�أمني.
� )2إيرادات العمولة
يتم االعرتاف ب�إيرادات العمولة من الودائع الق�صرية الأجل على �أ�سا�س تنا�سبي با�ستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.
جـ) إيرادات توزيعات األرباح

يتم االعرتاف ب�إيرادات توزيعات الأرباح عند ن�شوء احلق يف ا�ستالم توزيعات الأرباح.
 27-2عقود اإليجار

ت�صنف عقود االيجار كعقود ايجار ر�أ�سمايل اذا ترتب على �شروط عقد االيجار حتويل جوهري جلميع خماطر ومنافع امللكية الى امل�ست�أجر .وت�صنف كافة عقود الإيجار الأخرى
كعقود ايجار ت�شغيلي .حتمل الإيجارات امل�ستحقة الدفع مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلي على الدخل با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت وذلك على مدى فرتة عقد االيجار الت�شغيلي.
 28-2محاسبة تاريخ التداول

�إن جميع امل�شرتيات واملبيعات التي جترى وفقا للطريقة االعتيادية يتم �إثباتها  /التوقف عن �إثباتها يف تاريخ التداول (�أي التاريخ الذي تلتزم فيه ال�شركة ب�شراء �أو بيع الأ�صول).
علما ب�أن امل�شرتيات �أو املبيعات التي جترى وفقا للطريقة االعتيادية هي معامالت تتطلب ت�سوية الأ�صول خالل �إطار زمني حتدده عموما التعليمات التنظيمية �أو الأعراف ال�سائدة
بال�سوق.
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 -3التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة
جتري ال�شركة تقديرات وافرتا�ضات توثر على مبالغ الأ�صول واملطلوبات امل�صرح بها خالل ال�سنة املالية التالية .علما ب�أن التقديرات املحا�سبية الناجتة نادر ًا ما تعادل النتائج
الفعلية ذات ال�صلة على وجه التحديد .فيما يلي التقديرات واالفرتا�ضات التي تت�ضمن خماطر هامة ميكن �أن ت�ؤدي �إلى �إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفرتية للأ�صول
واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة:
االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين

يعترب تقدير االلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود الت�أمني من �أهم التقديرات املحا�سبية التي تقوم بها ال�شركة .هناك العديد من م�صادر عدم
الت�أكد التي يجب �أخذها بعني االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعني على ال�شركة دفعها نهائيا مبوجب هذه املطالبات .يعترب خم�ص�ص املطالبات املتكبدة غري املف�صح
عنها تقدير ًا للمطالبات التي يتوقع الإف�صاح عنها بعد تاريخ قائمة املركز املايل ب�ش�أن احلدث امل�ؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة املركز املايل .ان الطريقة الفنية الرئي�سية
املتبعة من قبل الإدارة يف تقدير تكلفة املطالبات املف�صح عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غري املف�صح عنها ،تتمثل يف ا�ستخدام طرق �سداد املطالبات ال�سابقة للتنبوء بطرق
�سداد املطالبات امل�ستقبلية.
تقدر املطالبات التي تتطلب قرار ًا من املحكمة �أو عن طريق التحكيم على �أ�سا�س كل حالة على حده .ويقوم عادة خرباء تقدير اخل�سائر امل�ستقليني بتقدير املطالبات املتعلقة
باملمتلكات .تقوم الإدارة مبراجعة املخ�ص�صـات املتعلقة باملطالبات املتكبدة ،واملطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها على �أ�سا�س ربع �سنوي.
قد تتعر�ض ال�شركة خلالفات مع ،واحيانا �إخفاقات من قبل ،معيدي الت�أمني .تقوم ال�شركة يف كل ربع �سنة مبراقبة تطور النزاعات وقوة املركز املايل ملعيدي الت�أمني.
خسائر اإلنخفاض في الذمم المدينة

تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها ،وكذلك الذمم املدينة املدرجة �ضمن جمموعة من الأ�صول املالية التي لها خ�صائ�ص خماطر ائتمان مماثلة
وذلك للت�أكد من عدم وجود �إنخفا�ض يف قيمتها .ان الذمم املدينة التي يتم مراجعتها ب�صورة فردية للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها والتي يتم ب�ش�أنها �إثبات �أو اال�ستمرار
يف �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض ال يتم �إدراجها عند مراجعتها ب�صورة جماعية للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها .تتطلب مراجعة الإنخفا�ض يف القيمة هذه �إجراء الأحكام
والتقديرات .ولإجراء ذلك ،تقوم ال�شركة بتقومي خ�صائ�ص خماطر االئتمان التي ت�أخذ بعني االعتبار حاالت الإخفاق ال�سابقة والتي تعترب م�ؤ�شر ًا على املقدرة على �سداد كافة
املبالغ امل�ستحقة طبق ًا لل�شروط التعاقدية.
تكاليف االكتتاب المؤجلة

تقيد بع�ض تكاليف االكتتاب املتعلقة ببيع وثائق ت�أمني جديدة كتكاليف اكتتاب م�ؤجلة ،وتطف�أ يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض على مدى فرتة التغطية الت�أمينية ذات العالقة.
ويف حالة عدم حتقق االفرتا�ضات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق التامني هذه ،فانه ميكن الإ�سراع يف �إطفاء هذه التكاليف ،وميكن �أن يتطلب ذلك �إجراء �شطب �إ�ضايف يف
قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض.
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 -4الممتلكات والمعدات
2012
�أجهزة وبرامج
الكمبيوتر

الأثاث والرتكيبات
والتجهيزات املكتبية

ال�سيارات

املجموع

التكلفة :
 1يناير 2012

2.554.062

2.629.509

175.350

5.358.921

اال�ضافات

514.437

1.429.942

199.820

2.144.199

اال�ستبعادات
 31دي�سمرب 2012

3.068.499

()65.000
3.994.451

375.170

()65.000
7.438.120

اال�ستهالك املرتاكم :
 1يناير 2012

1.559.927

1.382.633

101.632

3.044.192

املحمل لل�سنة

536.033

640.392

67.799

1.244.224

()58.088

-

اال�ستبعادات
 31دي�سمرب 2012

2.095.960

1.964.937

169.431

()58.088
4.230.328

�صايف القيمة الدفرتية:
 31دي�سمرب 2012

972.539

2.029.514

205.739

3.207.792

2011
�أجهزة وبرامج
الكمبيوتر

الأثاث والرتكيبات
والتجهيزات املكتبية

ال�سيارات

املجموع

التكلفة :
 1يناير 2011

2.260.705

2.070.172

155.350

4.486.227

اال�ضافات

293.357

559.337

20.000

872.694

 31دي�سمرب 2011

2.554.062

2.629.509

175.350

5.358.921

اال�ستهالك املرتاكم :
 1يناير 2011

976.588

907.118

60.204

1.943.910

املحمل لل�سنة

583.339

475.515

41.428

1.100.282

 31دي�سمرب 2011

1.559.927

1.382.633

101.632

3.044.192

�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2011

994.135

1.246.876

73.718

2.314.729
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 -5أقساط التأمين وأرصدة التأمين المدينة
2011

2012
		
�أق�ساط ت�أمني مدينة

73.594.210

66.242.999

�أر�صدة ت�أمني و�إعادة ت�أمني مدينة

1.206.173

1.135.052

()12.734.504

()10.118.140

62.065.879

57.259.911

خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

كانت احلركة يف خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها كما يلي :
2012

2011

 1يناير

10.118.140

2.981.412

املجنب خالل ال�سنة (اي�ضاح )22

2.616.364

7.136.728

 31دي�سمرب

12.734.504

10.118.140

كانت �أعمار الذمم املدينة النا�شئة عن عقود الت�أمني و�إعادة الت�أمني على النحو التايل:
أقساط التأمين المدينة
مت�أخرة ال�سداد ولكنها غري منخف�ضة القيمة
املجموع

غري مت�أخرة ال�سداد
وغري منخف�ضة القيمة

من � 91إلى  180يومـاً

من  181الى  360يومـاً

�أكرث من  360يومـاً

2012

61.954.360

33.789.473

15.946.634

10.435.883

1.782.370

2011

56.599.655

27.634.582

17.974.779

9.937.334

1.052.960

ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة
مت�أخرة ال�سداد ولكنها غري منخف�ضة القيمة
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املجموع

غري مت�أخرة ال�سداد
وغري منخف�ضة القيمة

من � 91إلى  180يومـاً

من  181الى  360يومـاً

�أكرث من  360يومـاً

2012

111.519

-

-

-

111.519

2011

660.256

-

564.739

-

95.517

ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

 -5أقساط التأمين وأرصدة التأمين المدينة (تتمة)
تت�ألف الأق�ساط و�أر�صدة اعادة الت�أمني املدينة من عدد كبري من العمالء �أغلبيتها يف اململكة العربية ال�سعودية بالإ�ضافة �إلى �شركات �إعادة ت�أمني يف كل من اململكة العربية
ال�سعودية و�أوروبا ،على التوايل .تت�ضمن الأق�ساط و�أر�صدة �إعادة الت�أمني املدينة مبلغ  2.188.872ريال �سعودي ( 31دي�سمرب  2.790.779 :2011ريال �سعودي) م�ستحق
بالعمالت الأجنبية ،وب�شكل رئي�سي بالدوالر الأمريكي .وبوجه عام ،تن�ص �شروط العمل اخلا�صة بال�شركة على �أن يتم �سداد الأق�ساط خالل  90يوم ًا .تتطلب االتفاقيات املربمة
مع معيدي الت�أمني ،يف العادة� ،أن يتم ال�سداد يف حالة جتاوز الر�صيد املبلغ املتفق عليه .ال يوجد ر�صيد لفرد �أو ل�شركة يزيد عن  %14.4من الأق�ساط املدينة امل�ستحقة كما يف 31
دي�سمرب  .)%14 :2011( 2012بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ت�شكل �أر�صدة �أكرب  5عمالء  %46من �أق�ساط الت�أمني املدينة كما يف  31دي�سمرب .)%54 :2011( 2012
من املتوقع ،بنا ًء على اخلربة ال�سابقة ،حت�صيل احل�سابات املدينة غري منخف�ضة القيمة بالكامل .علما ب�أنه لي�س من عادة ال�شركة احل�صول على �ضمانات ب�ش�أن احل�سابات
املدينة.

 -6المصاريف المدفوعة مقدمًا واألصول األخرى
2012

2011

ايجار مدفوع مقدم ًا

949.295

626.235

�أتعاب مدفوعة مقدم ًا

750.035

1.476.049

دفعات مقدمة

2.709.517

2.476.198

ت�أمينات نقدية

145.690

97.852

�أخرى

23.956

204.270

4.578.493

4.880.604

 -7النقد وما في حكمه
2012

2011

عمليات الت�أمني:
نقد يف ال�صندوق

72.000

34.883

نقد لدى البنوك

41.650.405

37.616.759

ودائع ق�صرية الأجل

40.064.000

100.064.000

81.786.405

137.715.642

عمليات امل�ساهمني:
نقد لدى البنوك
ودائع ق�صرية الأجل

60.000.000

839.063

-

25.433.512

60.000.000

26.272.575

�إن الودائع الق�صرية الأجل مودعة لدى بنوك حملية و�أجنبية ،وتبلغ تواريخ ا�ستحقاقها الأ�صلية اقل من ثالثة �أ�شهر من تاريخ اقتنائها ،ويتحقق منها عائد مايل مبعدل يبلغ
متو�سطه � %0.8إلى � %1.1سنوي ًا ( %0.65 :2011الى .)%0.9
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 -8الوديعة النظامية
متثل الوديعة النظامية  %10من ر�أ�س املال املدفوع واملحتفظ به وفقا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين باململكة العربية ال�سعودية .وال ميكن �سحب هذه الوديعة النظامية
بدون موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

 -9األصول المالية األخرى
فيما يلي ملخ�ص الأ�صول املالية الأخرى لل�شركة ح�سب الفئات :
2012

2011

حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق

6.500.000

6.500.000

متاحة للبيع

57.800.506

44.346.722

دفعات مقدمة

500.000

550.000

64.800.506

51.396.722

ان القيمة العادلة لال�ستثمارات تقارب قيمها الدفرتية كما يف  31دي�سمرب  2012و .2011
ان اال�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق متثل ال�سندات ذات ال�سعر الثابت والتي يتم تداولها بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية وحتدد القيم وفق ًا لهذا ال�سوق،
عندما يكون متاح ًا� ،أو من خالل منوذج ت�سعري منا�سب .ان هذه ال�سندات ذات ال�سعر الثابت لها فرتة ا�ستحقاق مدتها ع�شر �سنوات ( قابلة لال�ستدعاء بعد � 5سنوات – دي�سمرب
 .)2014تعتقد االدارة ب�أن القيمة الدفرتية لهذه اال�ستثمارات تقارب قيمتها العادلة.
متثل اال�ستثمارات املتاحة للبيع اال�ستثمارات يف الأوراق املالية املتداولة يف ال�سوق املحلية .ان املعلومات اخلا�صة بال�صناديق املدارة تكون عادة حمدودة بالتقارير الدورية ملديري
اال�ستثمارات حول �أداء اال�ستثمار .ولقد قامت االدارة مبراجعة ا�ستثماراتها يف ال�صناديق املدارة لتقييم فيما اذا حدث انخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات ،وبنا ًء على املعلومات
املحددة فيما يتعلق بهذه ال�صناديق وعملياتها ،ف�إنه من وجهة نظر االدارة �أن اال�ستثمارات يف ال�صناديق املدارة مل تتعر�ض لأي انخاف�ض يف القيمة.
متثل الدفعات املقدمة لال�ستثمارات املبالغ املدفوعة مقابل ن�سبة ر�أ�س املال املقرتح  /امل�صدر لل�شركات التي ت�أ�س�ست حديث ًا �أو التي هي قيد التطوير .وبالن�سبة لل�شركات يف
مرحلة الت�أ�سي�س� ،سيتم ت�سديد هذه الدفعات مقابل ح�صة ال�شركة يف هذه ال�شركات عند ا�ستكمال الإجراءات النظامية املتعلقة بت�أ�سي�سها.

 -10الودائع القصيرة األجل
ان الودائع لأجل امل�سجلة بالريال ال�سعودي ،تربط لفرتات متفاوتة ترتاوح ما بني � 3أ�شهر الى � 12شهر ًا على �أ�سا�س املتطلبات النقدية لل�شركة ،وحتقق فائدة مبعدل ي�صل الى
 %1.1كما يف تاريخ  31دي�سمرب  31( 2012دي�سمرب  .)%0.83 :2011ان الودائع الق�صرية الأجل حمتفظ بها لدى �أطراف �أخرى لديهم ت�صنيف ائتماين ا�ستثماري.
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 -11أقساط التأمين غير المكتسبة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2011

كما يف  1يناير
137.803.035

104.454.642

الأق�ساط غري املكت�سبة

()74.893.102

()30.923.630

62.909.933

73.531.012

�صايف االق�ساط املكتتبة خالل ال�سنة

158.623.754

153.810.508

�صايف االق�ساط املكت�سبة خالل ال�سنة

()177.861.620

()164.431.587

التغريات يف الأق�ساط غري املكت�سبة ،بال�صايف

()19.237.866

()10.621.079

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

كما يف  31دي�سمرب
الأق�ساط غري املكت�سبة
ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة

91.115.733

137.803.035

()44.284.121

()74.893.102

46.831.612

62.909.933

 -12المطالبات تحت التسوية
2012
االجمايل

ح�صة معيدي الت�أمني

ال�صايف

املطالبات
()95.090.235

45.360.564

()49.729.671

الر�صيد يف بداية ال�سنة
املطالبات امل�سددة خالل ال�سنة

121.739.998

()31.784.985

89.955.013

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

107.273.881

()46.153.014

61.120.867

املطالبات املتكبدة خالل ال�سنة

133.923.644

()32.577.435

101.346.209

حتليل املطالبات حتت الت�سوية
يف  31دي�سمرب
()95.090.235

45.360.564

()49.729.671

يف بداية ال�سنة
املطالبات املف�صح عنها

51.943.616

()22.521.067

29.422.549

املطالبات املتكبدة غري املف�صح عنها

55.330.265

()23.631.947

31.698.318

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية ،بال�صايف

12.183.646

()792.450

11.391.196
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 -12المطالبات تحت التسوية (تتمة)
2011
االجمايل

ح�صة معيدي الت�أمني

ال�صايف

املطالبات
()58.049.270

18.393.512

()39.655.758

الر�صيد يف بداية ال�سنة
املطالبات امل�سددة خالل ال�سنة

116.107.416

()24.905.939

91.201.477

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

95.090.233

()45.360.562

49.729.671

املطالبات املتكبدة خالل ال�سنة

153.148.379

()51.872.989

101.275.390

حتليل املطالبات حتت الت�سوية
يف  31دي�سمرب
()58.049.270

18.393.512

()39.655.758

يف بداية ال�سنة
املطالبات املف�صح عنها

46.500.443

()21.728.617

24.771.826

املطالبات املتكبدة غري املف�صح عنها

48.589.792

()23.631.947

24.957.845

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية

37.040.965

()26.967.052

10.073.913

 -13مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
2012

2011

 1يناير

1.490.883

1.274.310

حممل خالل ال�سنة

933.155

726.923

مدفوع خالل ال�سنة

()243.404

()510.350

 31دي�سمرب

2.180.634

1.490.883

 -14عمولة اعادة التأمين غير المكتسبة
2012

2011

كما يف  1يناير

4.860.735

6.735.429

عموالت م�ستلمة خالل ال�سنة

10.790.202

13.320.255

عموالت مكت�سبة خالل ال�سنة

()10.452.804

()15.194.949

5.198.133

4.860.735

كما يف  31دي�سمرب
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 -15المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى
أ ) عمليات التأمين

م�صاريف م�ستحقة
م�ستحق �إلى �شركة �شقيقة

2012

2011

27.238.932

22.917.097

27.238.932

272.969
23.190.066

ب ) عمليات المساهمين
2012

2011

م�صاريف م�ستحقة

1.747.500

229.000

زكاة و�ضريبة دخل (اي�ضاح )16

5.215.488

3.911.666

مطلوبات �أخرى

764.212

609.903

7.727.200

4.750.569

 -16الزكـاة وضريبة الدخل
أ ) مخصص الزكاة وضريبة الدخل

مت جتنيب خم�ص�ص زكاة بن�سبة  %2.5من وعاء الزكاة التقريبي العائدة للم�ساهمني ال�سعوديني بال�شركة .وت�ستحق �ضريبة الدخل ال�سداد بن�سبة  %20من �صايف الدخل املعدل
العائد للم�ساهمني الأجانب بال�شركة.
فيما يلي العنا�صر الرئي�سية لوعاء الزكاة التقريبي:
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

حقوق امل�ساهمني

154.485.589

150.128.147

مطلوبات غري متداولة

2.180.634

1.490.883

()85.585.220

()71.287.807

71.081.003

80.331.223

�أ�صول غري متداولة
وعاء الزكاة التقريبي
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 -16الزكـاة وضريبة الدخل (تتمة)
فيما يلي احلركة يف خم�ص�صي الزكاة و�ضريبة الدخل كما يف  31دي�سمرب  2012و : 2011
2012
الر�صيد يف بداية ال�سنة

الزكـاة

�ضريبة الدخل

االجمايل

3.708.494

203.172

3.911.666

املبالغ املدفوعة

()1.235.686

()210.492

()1.446.178

خم�ص�ص ال�سنة

2.546.828

203.172

2.750.000

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

5.019.636

195.852

5.215.488

2011
الر�صيد يف بداية ال�سنة
املبالغ املدفوعة

الزكـاة
2.952.367
()915.698

�ضريبة الدخل

االجمايل

-

2.952.367

-

()915.698

خم�ص�ص ال�سنة

1.671.825

203.172

1.874.997

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

3.708.494

203.172

3.911.666

ب) موقف الربوط الزكوية والضريبية

قدمت ال�شركة اقراراتها الزكوية وال�ضريبية عن جميع ال�سنوات حتى ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2011وح�صلت على ال�شهادة املطلوبة من م�صلحة الزكاة والدخل.

 -17رأس المال
�إن ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع لل�شركة هو  200مليون ريال �سعودي كما يف نهاية ال�سنة ،وهو مق�سم الى  20مليون �سهم قيمة ال�سهم الواحد  10ريال �سعودي.

 -18االحتياطي النظامي
مت�شي ًا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،ف�إنه يجب على ال�شركة حتويل  %20من �صايف دخلها ال�سنوي بعد ت�سوية اخل�سائر املرتاكمة لتكوين احتياطي
نظامي يبلغ  %100من ر�أ�سمال ال�شركة املدفوع .علم ًا ب�أنه مل يتم اجراء هذا التحويل خالل ال�سنة نتيجة اخل�سائر املرتاكمة كما يف  31دي�سمرب 2012م.
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 -19المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
متثل اجلهات ذات العالقة امل�ساهمني الرئي�سني و�أع�ضاء جمل�س االدارة وال�شركات اخلا�ضعة للرقابة والتي ت�سيطر هذه اجلهات عليها ب�شكل جوهري �أو م�شرتك .تعتمد �سيا�سات
الت�سعري وال�شروط اخلا�صة بهذه املعامالت من قبل جمل�س ادارة ال�شركة.
يقدم اجلدول التايل �إجمايل مبلغ املعامالت التي مت �إبرامها مع اجلهات ذات العالقة لل�سنة املالية ذات العالقة.
مبيعات عقود
ت�أمني
�أع�ضاء جمل�س االدارة وجهات ذات عالقة

كبار موظفي االدارة

امل�ستحق من  /الى �شركة �شقيقة

مبالغ م�ستحقة من
جهات ذات عالقة

2012

1.810.711

561.589

2011

2.972.976

146.753

مبالغ م�ستحقة الى
جهات ذات عالقة
46.770

2012

9.449

-

-

2011

4.089

-

-

2012

-

2.164.251

-

2011

-

470.358

-

ان الأر�صدة غري امل�سددة امل�ستحقة من اجلهات ذات العالقة كما يف نهاية ال�سنة غري مكفولة ب�ضمانات ويتم ال�سداد ح�سب �شروط الدفع .ومل يكن هنالك �ضمانات مقدمة
�أو م�ستلمة لقاء احل�سابات املدينة لدى اجلهات ذات العالقة .وبالن�سبة لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب  2012و  ،2011مل جتنب ال�شركة �أي خم�ص�ص للديون امل�شكوك يف
حت�صيلها واملتعلقة باملبالغ امل�ستحقة من اجلهات ذات العالقة حيث ان االدارة على ثقة فيما يتعلق با�سرتداد الأر�صدة ذات العالقة.
تعوي�ض كبار موظفي ادارة ال�شركة :
2012

2011

مزايا ق�صرية الأجل

2.552.077

2.375.161

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

456.597

327.206

3.008.674

2.702.367
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 -20المصاريف العمومية واالدارية
أ ) عمليات التأمين
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2011

2012
ديون م�شكوك يف حت�صيلها

2.616.364

7.136.728

اتعاب قانونية ومهنية

3.972.360

2.056.868

م�صاريف ايجار

1.979.161

1.358.509

ا�ستهالك

1.244.224

1.100.282

معدات مكتب

484.028

879.318

منافع خدمية

847.168

860.104

ت�سويق ودعائية و�إعالن وترويج

214.269

367.123

�ضريبة ا�ستقطاع

314.187

366.698

تدريب وتعليم

542.836

215.264

م�صاريف تقنية معلومات

323.198

190.876

م�صاريف �أخرى

1.223.701

550.420

13.761.496

15.082.190

ب ) عمليات المساهمين
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2011

تكاليف موظفني

1.200.000

1.200.000

�أتعاب اع�ضاء جمل�س االدارة

1.700.000

-

م�صاريف �أخرى

98.088

423.193

2.998.088

1.623.193

 -21التقارير القطاعية
لالغرا�ض االدارية ،تتكون ال�شركة من قطاعات ح�سب الن�شاط م�صنفة كالتايل :ت�أمني حمركات وت�أمني طبي وت�أمني ممتلكت وت�أمينات �أخـرى .وت�شتمل القطاعات االخرى
على التامني املالحي والتامني الهند�سي والتامني �ضد احلوادث العامة .وتعترب هذه القطاعات اال�سا�س الذي تقوم ال�شركة من خالله بتقدمي تقريرها عن املعلومات القطاعية
الرئي�سية.
مت�شيا مع عملية �إعداد التقارير الداخلية بال�شركة ،اعتمدت االدارة القطاعات ح�سب الن�شاط فيما يتعلق بن�شاطات ال�شركة و�أ�صولها ومطلوباتها كما هو مدرج ادناه .
ال ت�شتمل النتائج القطاعية على الرواتب الت�شغيلية واالدارية وامل�صاريف العمومية واالدارية وقد مت ادراجها �ضمن امل�صاريف غري املوزعة.
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 -21التقارير القطاعية (تتمة)
القطاعات التشغيلية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

ت�أمني طبي

ت�أمني مركبات

�أخرى

ت�أمني ممتلكات

املجموع

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

64.705.279

59.574.320

54.485.071

55.328.077

234.092.747

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

64.238.833

58.634.095

2.793.131

32.957.695

158.623.754

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

78.513.050

60.827.717

2.575.769

35.945.084

177.861.620

188.045

6.312.219

3.952.540

10.452.804

�إيرادات اكتتاب �أخرى

1.250

112.920

8.980

41.203

164.353

�إجمايل الإيرادات

78.514.300

61.128.682

8.896.968

39.938.827

188.478.777

()34.386.071

()58.087.547

()7.789.792

()21.476.588

()121.739.998

14.995.122

2.153.556

6.335.616

8.300.691

31.784.985

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية

()7.326.448

()2.550.229

()39.522

()1.474.997

()11.391.196

�صايف املطالبات املتكبدة

()26.717.397

()58.484.220

()1.493.698

()14.650.894

()101.346.209

م�صاريف اكتتاب �أخرى

()11.760.416

()8.002.057

()3.894.002

()10.244.638

()33.901.113

عموالت �إعادة الت�أمني

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

م�صاريف عمومية و�إدارية �أخرى (غري موزعة)
الفائ�ض من عمليات الت�أمني

-

40.036.487

()5.357.595

3.509.268

15.043.295

()38.871.460
14.359.995

�إيرادات عمولة من ودائع بنكية

-

-

-

-

838.900

�صايف الفائ�ض من عمليات التامني

-

-

-

-

15.198.895

كما يف  31دي�سمرب 2012
�أ�صول عمليات الت�أمني
ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة

()523.008

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

5.728.240

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

1.673.687

4.766.098

1.531.124

21.477.960
9.584.618
956.425

23.329.169
29.166.469
2.467.121

44.284.121
46.153.014
9.720.768

�أ�صول غري موزعة

-

-

-

-

153.588.417

جمموع الأ�صول

9.971.330

3.204.811

32.019.003

54.962.759

253.746.320

مطلوبات عمليات الت�أمني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

21.918.838

18.310.943

22.011.958

28.873.994

91.115.733

مطالبات حتت الت�سوية

19.605.388

32.456.920

12.190.559

43.021.014

107.273.881

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

219.998

-

2.389.327

2.588.808

5.198.133

مطلوبات غري موزعة

-

-

-

-

50.158.573

جمموع املطلوبات

41.744.224

50.767.863

36.591.844

74.483.816

253.746.320
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 -21التقارير القطاعية (تتمة)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011

ت�أمني طبي

ت�أمني مركبات

ت�أمني ممتلكات

املجموع

�أخرى

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

98.541.201

63.415.029

28.452.127

88.152.062

278.560.419

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

53.610.787

62.292.907

3.030.819

34.875.995

153.810.508

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

28.964.930

98.936.609

2.839.050

33.690.998

164.431.587

عمولة �إعادة الت�أمني

4.372.817

224.119

5.482.742

5.115.271

15.194.949

�إيرادات اكتتاب �أخرى

9.871

255.648

8.590

36.177

310.286

اجمايل االيرادات

33.347.618

99.416.376

8.330.382

38.842.446

179.936.822

()19.745.514

()72.671.042

()6.530.733

()17.160.127

()116.107.416

4.489.349

9.921.980

24.905.939

()3.785.906

()10.073.913

()11.024.053

()101.275.390

()8.910.883

()36.802.554

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

10.213.366

281.244

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية

()2.418.141

()4.522.672

�صايف املطالبات املتكبدة

()11.950.289

()76.912.470

()1.388.578

م�صاريف اكتتاب �أخرى

()4.726.700

()19.140.017

()4.024.954

م�صاريف عمومية و�إدارية �أخرى (غري موزعة)
الفائ�ض من عمليات الت�أمني

16.670.629

3.363.889

652.806

2.916.850

-

()36.258.331

18.907.510

5.600.547

�إيرادات عمولة من ودائع بنكية

-

-

-

-

412.768

�صايف الفائ�ض من عمليات الت�أمني

-

-

-

-

6.013.315

كما يف  31دي�سمرب 2011
�أ�صول عمليات الت�أمني
ح�صة معيدي الت�أمني من �أق�ساط الت�أمني غري
املكت�سبة

32.500.262

-

7.739.543

34.653.297

74.893.102

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

5.839.978

1.176.470

9.098.579

29.245.535

45.360.562

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

7.683.171

1.853.365

1.200.145

3.022.514

13.759.195

�أ�صول غري موزعة

-

-

-

-

202.282.850

جمموع الأ�صول

46.023.411

3.029.835

18.038.267

66.921.346

336.295.709

مطلوبات عمليات الت�أمني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

66.056.780

20.496.766

7.757.742

43.491.747

137.803.035

مطالبات حتت الت�سوية

12.370.387

29.409.474

11.264.998

42.045.374

95.090.233

عمولة �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

219.998

-

1.921.218

2.719.519

4.860.735

مطلوبات غري موزعة

-

-

-

-

98.541.706

جمموع املطلوبات

78.647.165

49.906.240

20.943.958

88.256.640

336.295.709

القطاعات الجغرافية
�إن جميع �أ�صول ومطلوبات ال�شركة الهامة تقع يف اململكة العربية ال�سعودية ،با�ستثناء بع�ض �أ�صول /مطلوبات معيدي الت�أمني املحتفظ بها خارج اململكة.
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 -22إدارة المخاطر
حوكمة المخاطر

تتمثل حوكمة املخاطر اخلا�صة بال�شركة يف جمموعة من ال�سيا�سات والإجراءات والو�سائل الرقابية املقررة التي ت�ستخدم الهيكل التنظيمي احلايل لتحقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية.
ترتكز فل�سفة ال�شركة على قبول املخاطر املرغوب بها واملعروفة والتي تتوافق مع اخلطة الإ�سرتاتيجية املتعلقة ب�إدارة وقبول املخاطر واملعتمدة من جمل�س الإدارة .تتعر�ض ال�شركة
ملخـاطر الت�أمني وخماطر �إعادة الت�أمني واالطار التنظيمي وخماطر الإئتمان وخماطر ال�سيولة وخماطر العمالت الأجنبية وخماطر �أ�سعار العموالت وخماطر ال�سوق.
هيكل إدارة المخاطر

مت ت�أ�سي�س هيكل تنظيمي حمكم داخل ال�شركة لتحديد وتقييم ومتابعة ومراقبة املخاطر.
مجلس اإلدارة

تعترب حوكمة املخاطر مبثابة الرقابة املركزية التي ي�شرف عليها جمل�س الإدارة من خالل تقدمي التوجيهات واملوافقات الالزمة على اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات من �أجل حتقيق
الأهداف املحددة لل�شركات.
اإلدارة العليا

الإدارة العليا م�س�ؤولة عن العمليات اليومية من �أجل حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية �ضمن �سيا�سة حمددة م�سبق ًا من قبل ال�شركة ب�ش�أن قبول املخاطر.
لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية

يتم تدقيق عمليات �إدارة املخاطر داخل ال�شركة �سنوي ًا من قبل �إدارة املراجعة الداخلية والتي تقوم بالت�أكد من كفاية الإجراءات ومدى الإلتزام بهذه الإجراءات .تقوم �إدارة
املراجعة الداخلية ببحث نتائج كافة عمليات التقومي مع الإدارة العليا ،وتقدمي تقرير بالنتائج والتو�صيات مبا�شرة �إلى جلنة املراجعة.
�إن الهدف الرئي�سي لإطار العمل اخلا�ص ب�إدارة املخاطر والأمور املالية لدى ال�شركة يتمثل يف حماية ال�شركة من �أحداث تعرقل حتقيق �أهداف مالية مبا يف ذلك عدم ا�ستغالل
الفر�ص.
فيما يلي ملخ�ص باملخاطر التي تواجهها ال�شركة والطرق املتبعة من قبل الإدارة للتقليل منها :
إدارة المخاطر الناتجة عن التأمين

يتم �إعداد تقارير مبخاطر الت�أمني الهامة من خالل �إطار عمل خا�ص ب�إدارة املخاطر لدى ال�شركة .وجتري ال�شركة فح�صا ربع �سنوي ملخاطر الت�أمني املتعلقة بجميع الأعمال
التي تعترب خمرجاتها مبثابة مدخالت رئي�سية لتقييم خماطر ر�أ�س املال.
يقوم الفريق التنفيذي مبراقبة وتطوير عملية �إدارة خماطر الت�أمني املرتبطة ب�أعمال الت�أمني ويقيم �إجمايل التعر�ض للمخاطر .كما �أن الفريق التنفيذي م�س�ؤول عن تطوير
وتنفيذ ومراجعة �سيا�سات ال�شركة اخلا�صة باالكتتاب واملطالبات واعادة الت�أمني و�سيا�سات االحتفاظ التي يتم العمل بها داخل اطار العمل اخلا�ص ب�إدارة املخاطر لدى ال�شركة.
تكوين احتياطي مطالبات التأمين

يقوم خبري �أكتواري داخلي متخ�ص�ص يف �أعمال الت�أمني املتنوعة بتنفيذ �إجراء تكوين احتياطي املطالبات االكتوارية وذلك وفق ًا ل�سيا�سة تكوين االحتياطي الت�أميني .ويقوم
الفريق التنفيذي بو�ضع �سيا�سة تكوين االحتياطي الت�أميني ومراقبته و�إجراء مراجعات ربع �سنوية على خم�ص�صات مطالبات الت�أمني اخلا�صة بال�شركة ومدى كفايتها .وتت�ضمن
هذه املراجعات مراجعات الأقران للنتائج التي تو�صلوا �إليها ،باال�ضافة الى حتليل م�ستقل للت�أكيد على منطقية املراجعات الأكتوارية الداخلية .كما �أن لدى ال�شركة مراجعات
خارجية دورية يقوم بها خرباء �أكتواريون حمليون.
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 -22إدارة المخاطر (تتمة)
تكرار المطالبات ومبالغها

ميكن �أن يت�أثر تكرار املطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل .تقوم ال�شركة ،ب�شكل رئي�سي ،بتغطية خماطر �إكتتاب عقود ت�أمني املركبات والت�أمني الطبي واحلريق وال�سطو
واحلوادث العامة والت�أمني البحري .تعترب هذه العمليات كعقود ت�أمني ق�صرية الأجل لأنه يتم ،يف العادة ،الإبالغ عن و�سداد املطالبات خالل فرتة زمنية ق�صرية .وهذا من �ش�أنه
�أن ي�ساعد يف التقليل من خماطر الت�أمني.
استراتيجية اعادة التأمين

تقوم ال�شركة يف ال�سياق العادي للأعمال ،ومن �أجل تقليل التعر�ض ملخاطر املالية النا�شئة عن املطالبات ال�ضخمة ،ب�إبرام عقود مع جهات �أخرى لأغرا�ض اعادة الت�أمني .وتن�ص
اتفاقيات �إعادة الت�أمني على التنوع يف خماطر الأعمال بدرجة كبرية ت�سمح للإدارة بالتحكم يف اخل�سائر املحتملة الناجمة عن املخاطر الكبرية وت�ؤمن امكانية حتقيق منو
�إ�ضايف .ويتم جزء كبري من عمليات �إعادة الت�أمني مبوجب اتفاقيات وعقود �إعادة الت�أمني االختيارية وعقود �إعادة ت�أمني فائ�ض اخل�سارة.
يقوم الفريق التنفيذي مبراجعة م�شرتيات �إعادة الت�أمني الهامة �سنوي ًا للت�أكد من �أن م�ستويات احلماية التي يتم �شراءها تعك�س �أية تطورات يف التعر�ض للمخاطر وم�ستوى
الإقدام على املخاطر لدى ال�شركة .ويجب �أن تتم م�شرتيات �إعادة الت�أمني بالتما�شي مع اال�سرتاتيجية املحددة يف دليل �سيا�سة �إعادة الت�أمني املعتمد من قبل جمل�س الإدارة.
من �أجل تقليل التعر�ض للخ�سائر الكبرية نتيجة �إفال�س معيدي الت�أمني ،جتري ال�شركة تقييم ًا للأو�ضاع املالية ملعيدي الت�أمني .وتخ�ص�ص عقود �إعادة الت�أمني ملقدمي اخلدمة
الذين ي�ستوفون ب�شروط ال�شركة املتعلقة بال�ضمانات املقدمة من الطرف االخر .وتتعامل ال�شركة فقط معيدي الت�أمني املعتمدين من قبل جمل�س الإدارة.
ميثل �أكرب خم�س معيدي ت�أمني  %70من احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان كما يف  31دي�سمرب .)%76 : 2011( 2012
التأمين الطبي

ان الت�أمني الطبي خم�ص�ص لتعوي�ض حاملي العقود عن امل�صاريف املتكبدة يف عالج مر�ض �أو �إ�صابة.
�إن املخاطر الرئي�سية املتعلقة بالت�أمني الطبي تتمثل يف تكاليف الأمرا�ض والرعاية ال�صحية ذات العالقة .يقدم الت�أمني الطبي بوجه عام الى عمالء ال�شركات ذات العدد الكبري
ليتم تغطيتهم مبوجب بوال�ص الت�أمني.
التأمين على المحركات

�إن الت�أمني على املحركات خم�ص�ص لتعوي�ض �أ�صحاب العقود عن الأ�ضرار التي حلقت مبركباتهم �أو االلتزامات الى اجلهات الأخرى الناجتة عن احلوادث .ميكن لأ�صحاب
العقود �أي� ًضا احل�صول على تعوي�ض عن حريق او �سرقة مركباتهم.
تتمثل املخاطر الرئي�سية لعقود تامني املحركات يف املطالبات مقابل الوفاة والأ�ضرار اجل�سدية وا�ستبدال �أو �صيانة املركبات .وترتبط جميع عقود تامني املحركات ب�شكل جوهري
بعمالء ال�شركات .ولدى ال�شركة تغطية �إعادة الت�أمني للحد من اخل�سائر لأي مطالب فردية ت�صل �إلى  1مليون ريال �سعودي.
يعترب م�ستوى التعوي�ضات لدى املحاكم فيما يتعلق بتعوي�ضات الوفاة والأطراف امل�صابة بالأذى وتكاليف ا�ستبدال و�إ�صالح املركبات من �أهم العوامل التي ت�ؤثر على م�ستوى
املطالبات .
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التأمين على الممتلكات

ان الت�أمني على املمتلكات خم�ص�ص لتعوي�ض �أ�صحاب العقود عن ال�ضرر الذي يلحق باملمتلكات �أو من �أجل تقدير خ�سارة العقار .ميكن لأ�صحاب العقود احل�صول �أي� ًضا على
تعوي�ض عن خ�سارة الأرباح الناجتة عن عدم القدرة على ا�ستخدام املمتلكات امل�ؤمن عليها.
يعترب احلريق و�إعاقة العمل من �أهم خماطر عقود ت�أمني املمتلكات .ولدى ال�شركة �سيا�سات ت�أمني على املمتلكات التي حتتوي على معدات احلماية من احلريق فقط.
يتم اكتتاب هذه العقود بالرجوع الى قيمة ا�ستبدال العقارات واملحتويات التي مت ت�أمينها .تعترب تكلفة �إعادة بناء املمتلكات و احل�صول على حمتويات اال�ستبدال والوقت امل�ستغرق
للبدء بالعمليات التي ت�ؤدي �إلى اعاقة العمل من �أهم العوامل التي ت�ؤثر على م�ستوى املطالبات  .ولدى ال�شركة تغطية �إعادة ت�أمني عن مثل هذا ال�ضرر للحد من الأخطار لأي
مطالب فردية ت�صل الى  2مليون ريال �سعودي .
التامين ضد الحوادث العامة

يتكون التامني �ضد احلوادث العامة ب�شكل مبدئي من املخاطر التي يتم اتخاذها جتاه الأموال والأمانة وتعوي�ضات العمال والتزامات عامة للنا�س واملخاطر الهند�سية  ، ...الخ
 .ويتم ان�شاء الت�أمني �ضد الأ�ضرار لتعوي�ض حاملي العقود عن الأ�ضرار التي حلقت بهم �أو بالآخرين والناجتة عن احلوادث وال�سرقة  .... ،الخ  .وترتبط جميع عقود الأ�ضرار
ب�شكل جوهري بعمالء ال�شركات.
لدى ال�شركة تغطية �إعادة ت�أمني للحد من خ�سائر �أي مطالب فردية ت�صل �إلى مليون ريال �سعودي .
عقود تامين الشحن البحري

يتم ان�شاء ت�أمني املالحة لتعوي�ض �أ�صحاب العقود عن ال�ضرر وااللتزام الناجت من خالل اخل�سارة او ال�ضرر الناجت عن حوادث املالحة البحرية امل�سببة خل�سارة كلية �أو جزئية
للب�ضائع .
تتمثل املخاطر الرئي�سية لت�أمني املالحة يف اخل�سارة وال�ضرر حلوادث املالحة امل�سببة خل�سارة كلية �أو جزئية للب�ضائع.
ان ا�سرتاتيجية الت�أمني اخلا�صة بفئة �أعمال الت�أمني املالحية ت�ضمن تنوع ال�سيا�سات ب�شكل جيد ح�سب �شروط طرق املركبات وال�شحن املغطاة  .ولدى ال�شركة تغطية �إعادة ت�أمني
للحد من خ�سائر �أي مطالب فردية ت�صل الى  2مليون ريال �سعودي.
تركيز التأمين ضد المخاطر

لي�س لدى ال�شركة عقد ت�أمني يغطي املخاطر بالن�سبة حلوادث مفردة ويعر�ض ال�شركة ملخاطر ت�أمني متعددة .قامت ال�شركة ب�إعادة الت�أمني على نحو كاف ملواجهة املخاطر التي
قد تنطوي عن ق�ضايا جوهرية .ان ال�شركة لي�س لديها �أي مطالبات كبرية مل يتم التو�صل �إلى مبلغها �أو توقيت دفعها يف غ�ضون عام واحد من تاريخ �إ�صدار القوائم املالية.
المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية

تخ�ضع عمليات ال�شركة ملتطلبات الأنظمة املحلية يف اململكة العربية ال�سعودية� .إن هذه الأنظمة ال تتطلب فقط احل�صول على املوافقات ومراقبة الن�شاطات فح�سب ،بل وتفر�ض
بع�ض القيود مثل كفاية ر�أ�س املال لتقليل خماطر العجز والإفال�س من قبل �شركات الت�أمني ولتمكينها من �سداد �إلتزاماتها غري املتوقعة عند ن�شوئها.
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المخاطر المالية

تتمثل الأدوات املالية الرئي�سية لل�شركة يف الذمم املدينة النا�شئة عن عقود الت�أمني و�إعادة الت�أمني والنقد وما يف حكمه والدفعات املقدمة لال�ستثمارات .مل تدخل ال�شركة يف
عمليات مل�شتقات الأدوات املالية.
تتمثل املخاطر الهامة النا�شئة عن الأدوات املالية لل�شركة يف خماطر �أ�سعار العمولة وخماطر العمالت الأجنبية وخماطر الإئتمان وخماطر �أ�سعار ال�سوق وخماطر ال�سيولة  .يقوم
جمل�س االدارة مبراجعة وقبول ال�سيا�سات الالزمة لإدارة كل من هذه املخاطر امللخ�صة �أدناه .
مخاطر االئتمان

تتمثل خماطر االئتمان يف اخفاق �أحد طريف الأداة املالية يف الوفاء بالتزاماته والت�سبب يف خ�سارة مالية للطرف الآخر .وبالن�سبة جلميع فئات الأ�صول املالية التي حتتفظ بها
ال�شركة ،فان احلد الأق�صى لتعر�ض ال�شركة ملخاطر الإئتمان ميثل القيمة الدفرتية لهذه الأ�صول املالية كما هو مف�صح عنها يف قائمة املركز املايل.
ت�سعى ال�شركة الى احلد من خماطر االئتمان املتعلقة بالوكالء والو�سطاء بو�ضع حد ائتمان لكل وكيل وو�سيط ومبراقبة احل�سابات املدينة غري امل�سددة .تتكون �أق�ساط الت�أمني
املدينة من عدد كبري من الو�سطاء  /العمالء وب�شكل رئي�سي داخل اململكة العربية ال�سعودية والتي ميثل فيها �أكرب خم�سة و�سطاء  /عمالء  %46من احل�سابات املدينة كما يف 31
دي�سمرب .)%42 : 2011( 2012
تربم ال�شركة فقط عقود ت�أمني و�إعادة ت�أمني مع �أطراف �أخرى معرتف بها وتتمتع بالأهلية االئتمانية .وتتم مراقبة احل�سابات امل�ستحقة القب�ض من عقود الت�أمني و�إعادة الت�أمني
ب�شكل م�ستمر لتقليل فر�صة تعر�ض ال�شركة ملخاطر الديون املعدومة.
�إن احل�سابات البنكية اخلا�صة بال�شركة حمتفظ بها لدى عدد من البنوك الدولية واملحلية وفق ًا للحدود التي ي�ضعها جمل�س االدارة.
يقدم اجلدول التايل املعلومات املتعلقة بتعر�ض ال�شركة ملخاطر االئتمان وذلك بت�صنيف الأ�صول وفق ًا ملعدل ائتمان االطراف االخرى لدى ال�شركة .وتعترب فئة اال�ستثمار مبثابة
�أدنى معدل ائتماين ممكن ت�صدره وكاالت الت�صنيف املعرتف بها دولي ًا والتي متيز الفئة اال�ستثمارية عن الفئة غري اال�ستثمارية .وت�صنف الأ�صول الواقعة خارج نطاق الفئة
اال�ستثمارية كـ «الفئة غري اال�ستثمارية» (مقبول) �أو كـ «مت�أخر ال�سداد ولكنه غري منخف�ض القيمة».
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المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)

�أ�صول عمليات الت�أمني كما يف  31دي�سمرب 2012
غري مت�أخرة ال�سداد
وغري منخف�ضة القيمة
الفئة
اال�ستثمارية

الفئة
غري اال�ستثمارية
(مقبول)

مت�أخرة ال�سداد
ولكن غري
منخف�ضة القيمة

املجموع

ح�سابات مدينة نا�شئة عن عقود ت�أمني

-

19.334.723

41.524.983

60.859.706

ح�سابات مدينة نا�شئة عن عقود �إعادة ت�أمني

-

1.206.173

-

1.206.173

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

-

44.284.121

-

44.284.121

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

-

46.153.014

-

46.153.014

81.714.405

72.000

-

81.786.405

-

77.903

-

77.903

نقد وما يف حكمه
ايرادات عمولة م�ستحقة

81.714.405

111.127.934

41.524.983

234.367.322

�أ�صول عمليات الت�أمني كما يف  31دي�سمرب 2011
غري مت�أخرة ال�سداد
وغري منخف�ضة القيمة
الفئة
اال�ستثمارية

الفئة
غري اال�ستثمارية
(مقبول)

مت�أخرة ال�سداد
ولكن غري
منخف�ضة القيمة

املجموع

ح�سابات مدينة نا�شئة عن عقود ت�أمني

-

12.495.446

43.629.413

56.124.859

ح�سابات مدينة نا�شئة عن عقود �إعادة ت�أمني

-

1.135.052

-

1.135.052

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

-

74.893.102

-

74.893.102

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

-

45.360.562

-

45.360.562

137.680.758

34.884

-

137.715.642

-

111.964

-

111.964

نقد وما يف حكمه
ايرادات عمولة م�ستحقة

137.680.758

134.031.010

43.629.413

315.341.181
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�أ�صول امل�ساهمني كما يف  31دي�سمرب 2012
غري مت�أخرة ال�سداد
وغري منخف�ضة القيمة
الفئة
اال�ستثمارية

الفئة
غري اال�ستثمارية (مقبول)

مت�أخر ال�سداد
ولكن غري
منخف�ض القيمة

املجموع

وديعة نظامية

20.000.000

-

-

20.000.000

�أ�صول مالية �أخرى

64.800.506

-

-

64.800.506

ودائع ق�صرية الأجل

26.475.994

-

-

26.475.994

ايرادات عمولة م�ستحقة

1.167.878

-

-

1.167.878

-

10.420.017

-

10.420.017

60.000.000

-

-

60.000.000

172.444.378

10.420.017

-

182.864.395

امل�ستحق �إلى امل�ساهمني
نقد وما يف حكمه

�أ�صول امل�ساهمني كما يف  31دي�سمرب 2011
غري مت�أخرة ال�سداد
وغري منخف�ضة القيمة
الفئة
اال�ستثمارية

الفئة
غري اال�ستثمارية (مقبول)

مت�أخر ال�سداد
ولكن غري
منخف�ض القيمة

املجموع

وديعة نظامية

20.000.000

-

-

20.000.000

�أ�صول مالية �أخرى

51.396.722

-

-

51.396.722

ودائع ق�صرية الأجل

40.000.000

-

-

40.000.000

ايرادات عمولة م�ستحقة

757.940

-

-

757.940

نقد وما يف حكمه

26.272.575

-

-

26.272.575

138.427.237

-

-

138.427.237
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مخاطر السيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة ال�شركة على الوفاء بالرتاماتها املرتبطة بعقود الت�أمني واملطلوبات املالية ح�سب ا�ستحقاقها.
تتم مراقبة متطلبات ال�سيولة على �أ�سا�س �شهري وت�ضمن االدارة توفر ال�سيولة الكافية ملواجهة �أي التزامات عند ن�شوئها.
ان الودائع املحتفظ بها من قبل ال�شركة كما يف تاريخ �إ�صدار القوائم املالية ،كانت فرتات ا�ستحقاقها الأ�صلية ال تتعدى �ستة �أ�شهر .عالوة على ذلك ،ف�إن االلتزامات (يف ال�سياق
العادي للأعمال) يف نهاية الفرتة ،هي غري جوهرية.
جميع املطلوبات املالية متفق على �سدادها خالل فرتة �سنة وال تخ�ضع لأي عموالت مالية حمددة.
يقدم اجلدول التايل حتليال للأ�صول واملطلوبات املالية ح�سب التاريخ املتوقع ال�سرتدادها �أو ت�سويتها.
كما يف  31دي�سمرب 2012
اقل من � 12شهراً

اكرث من � 12شهراً

املجموع

الأ�صول املالية لعمليات الت�أمني
اق�ساط ت�أمني مدينة

62.065.879

-

62.065.879

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

44.284.121

-

44.284.121

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

46.153.014

-

46.153.014

ايرادات عمولة م�ستحقة

77.903

-

77.903

م�ستحق من �شركات �شقيقة

1.871.945

-

1.871.945

نقد وما يف حكمه

81.786.405

-

81.786.405

اجمايل الأ�صول املالية لعمليات الت�أمني

236.239.267

-

236.239.267

اقل من � 12شهراً

اكرث من � 12شهراً

املجموع

املطلوبات املالية لعمليات الت�أمني
ار�صدة �إعادة ت�أمني دائنة

8.197.770

8.197.770

م�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى

27.238.932

27.238.932

اق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

91.115.733

-

91.115.733

مطالبات حتت الت�سوية

107.273.881

-

107.273.881

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

5.198.133

-

5.198.133

اجمايل املطلوبات املالية لعمليات الت�أمني

239.024.449

-

239.024.449
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 -22إدارة المخاطر (تتمة)
 31ديسمبر 2011
اقل من � 12شهراً

اكرث من � 12شهراً

املجموع

الأ�صول املالية لعمليات الت�أمني
اق�ساط ت�أمني مدينة

57.259.911

-

57.259.911

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

74.893.102

-

74.893.102

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

45.360.562

-

45.360.562

ايرادات عمولة م�ستحقة

111.964

-

111.964

نقد وما يف حكمه

137.715.642

-

137.715.642

اجمايل الأ�صول املالية لعمليات الت�أمني

315.341.181

-

315.341.181

اقل من � 12شهراً

اكرث من � 12شهراً

املجموع

املطلوبات املالية لعمليات الت�أمني
ار�صدة �إعادة ت�أمني دائنة

52.450.505

-

52.450.505

م�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى

23.190.066

-

23.190.066

اق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

137.803.035

-

137.803.035

مطالبات حتت الت�سوية

95.090.233

-

95.090.233

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

4.860.735

-

4.860.735

اجمايل املطلوبات املالية لعمليات الت�أمني

313.394.574

-

313.394.574

 31ديسمبر 2012
اقل من � 12شهراً

اكرث من � 12شهراً

املجموع

الأ�صول املالية للم�ساهمني
20.000.000

20.000.000

وديعة نظامية
ايرادات عمولة م�ستحقة

1.167.878

-

1.167.878

ودائع ق�صرية الأجل

26.475.994

-

26.475.994

نقد وما يف حكمه

60.000.000

-

60.000.000

�أ�صول مالية �أخرى

58.300.506

6.500.000

64.800.506

اجمايل الأ�صول املالية للم�ساهمني

145.944.378

26.500.000

172.444.378
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(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

 -22إدارة المخاطر (تتمة)
اقل من � 12شهراً

اكرث من � 12شهراً

املجموع

املطلوبات املالية للم�ساهمني
م�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى

2.511.712

-

2.511.712

اجمايل املطلوبات املالية للم�ساهمني

2.511.712

-

2.511.712

كما يف  31دي�سمرب 2011
اقل من � 12شهراً

اكرث من � 12شهراً

املجموع

الأ�صول املالية للم�ساهمني
وديعة نظامية

-

20.000.000

20.000.000

ايرادات عمولة م�ستحقة

757.940

-

757.940

ودائع ق�صرية الأجل

40.000.000

-

40.000.000

نقد وما يف حكمه

26.272.575

-

26.272.575

�أ�صول مالية �أخرى

44.896.722

6.500.000

51.396.722

اجمايل الأ�صول املالية للم�ساهمني

111.927.237

26.500.000

138.427.237

اقل من � 12شهراً

اكرث من � 12شهراً

املجموع

املطلوبات املالية للم�ساهمني
م�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى

838.903

-

838.903

اجمايل املطلوبات املالية للم�ساهمني

838.903

-

838.903

مخاطر أسعار السوق

تتمثل خماطر �أ�سعار ال�سوق يف التقلبات التي تطر�أ على قيمة الأداة املالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�سوق� ،سواء كانت هذه التغريات تعود على وجه التحديد الى �أوراق مالية
مبفردها �أو الى امل�صدر لها �أو عوامل ت�ؤثر على جميع الأوراق املالية املتداولة يف ال�سوق.
تعمل ال�شركة على احلد من خماطر ال�سوق باالحتفاظ مبحفظة متنوعة ومبراقبة التطورات يف �سوق الأوراق املالية .وال يوجد لدى ال�شركة �أي خماطر �سوق هامة.
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(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

 -22إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر أسعار العمولة

تن�ش�أ خماطر �أ�سعار العمولة من امكانية ت�أثري التغريات يف �أ�سعار العمولة على الربحية امل�ستقبلية �أو القيم العادلة للأدوات املالية .وتتعر�ض ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العمولة على
بع�ض من ح�ساباتها لدى البنوك والنقدية .وتعمل ال�شركة على احلد من خماطر �أ�سعار العمولة مبراقبة التغريات يف �أ�سعار العمولة يف العمالت امل�سجل بها النقدية واال�ستثمارات
اخلا�صة بال�شركة .وقد كان �سعر العمولة الفعلي يف نهاية ال�سنة .)%0.83 : 2011( %1.1
�إن تاريخ اال�ستحقاق جلميع الأدوات املالية التي حتمل عمولة يكون �أقل من �سنة واحدة كما يف نهاية ال�سنة فيما عدا �سندات اال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق.
ان الأثر على قائمة عمليات امل�ساهمني ميثل الأثر التقريبي للتغريات املفرت�ضة يف �أ�سعار العمولة على خ�سارة ال�شركة لل�سنة على ا�سا�س الأ�صول املالية ذات ال�سعر العائم املحتفظ
بها كما يف  31دي�سمرب 2012
ان الأثر على قائمة عمليات امل�ساهمني الى النقـ�ص يف �سعر العمولة لع�شر نقاط �أ�سا�سية (التغريات املمكنة ب�صورة معقولة) ،مع ثبات كافة املتغريات الأخرى� ،سوف يكون له
ت�أثري بالنق�ص يف االرباح بواقع  0.17مليون ريال �سعودي ( 0.14 : 2011مليون ريال �سعودي)
مخاطر العمالت االجنبية

تتمثل خماطر العمالت الأجنبية يف التقلبات التي تطر�أ على قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية.
تعتقد الإدارة انه يوجد خماطر متدنية لوقوع خ�سائر هامة ناجتة عن التقلبات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي وبالتايل ،فال تتحوط ال�شركة لتعر�ضها ملخاطر العمالت االجنبية.

-23

القيمة العادلة لألدوات المالية

متثل القيمة العادلة املبلغ الذي تتم على �أ�سا�سه مبادلة �أ�صل ما �أو �سداد التزام بني �أطراف مدركة وراغبة وعلى �أ�سا�س ال�سعر الفوري للمعاملة يف تعامالت ال�سوق املبا�شرة.
فئات األدوات المالية

�أ ) عمليات الت�أمني :
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الأ�صول املالية
اق�ساط ت�أمني مدينة

62.065.879

57.259.911

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

44.284.121

74.893.102

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

46.153.014

45.360.562

ايرادات عمولة م�ستحقة

77.903

111.964

م�ستحق من �شركات �شقيقة

1.871.945

-

نقد وما يف حكمه

81.786.405

137.715.642

236.239.267

315.341.181
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 -23القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)
أ ) عمليات التأمين (تتمة) :
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

املطلوبات املالية
اق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

91.115.733

137.803.035

مطالبات حتت الت�سوية

107.273.881

95.090.233

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

5.198.133

4.860.735

ار�صدة �إعادة ت�أمني دائنة

8.197.770

52.450.505

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى

27.238.932

23.190.066

239.024.449

313.394.574

ب) عمليات المساهمين :
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الأ�صول املالية
�أ�صول مالية اخرى

64.800.506

51.396.722

ايرادات م�ستحقة

1.167.878

757.940

ودائع ق�صرية الأجل

26.475.994

40.000.000

نقد وما يف حكمه

60.000.000

26.272.575

152.444.378

118.427.237

املطلوبات املالية
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

2.511.712

838.903

2.511.712

838.903

تت�ألف الأدوات املالية من الأ�صول واملطلوبات املالية كما مت حتديدها �أعاله.
ال يوجد فرق جوهري بني القيم العادلة للأدوات املالية املدرجة بالتكلفة وقيمها الدفرتية .وت�ستخدم ال�شركة الت�سل�سل الهرمي التايل يف حتديد واالف�صاح عن القيمة العادلة
لال�ستثمارات املتاحة للبيع والدفعات املقدمة وذلك ب�إتباع الطريقة الفنية للتقييم :
امل�ستوى الأول :

بالن�سبة للأ�سعار املدرجة (غري معدلة) يف ال�سوق الن�شطة للأ�صول واملطلوبات املماثلة.

امل�ستوى الثاين :
�أو غري مبا�شر.

بالن�سبة للطرق الفنية الأخرى التي ميكن ان يالحظ الأثر اجلوهري الذي حتدثه كافة املدخالت على القيمة العادلة امل�سجلة وذلك �إما ب�شكل مبا�شر

امل�ستوى الثالث :
العادلة امل�سجلة.

بالن�سبة للطرق الفنية الأخرى التي ال تعتمد على املعلومات املمكن مالحظتها يف ال�سوق والتي ت�ستخدم للمدخالت ذات االثر اجلوهري على القيمة
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 -23القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)
كما يف  31دي�سمرب 2012

امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

اجمايل القيمة
العادلة

الأدوات املالية :
املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق :
-

�سندات دين

6.500.000

-

6.500.000

ا�ستثمارات متاحة للبيع :
55.077.428

ا�سهم

-

2.723.078

57.800.506

دفعات مقدمة
قر�ض
االجمايل

كما يف  31دي�سمرب 2011

500.000

500.000

-

-

64.800.506

55.077.428

6.500.000

3.223.078

اجمايل القيمة
العادلة

امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

الأدوات املالية :
املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق :
�سندات دين

-

6.500.000

-

6.500.000

ا�ستثمارات متاحة للبيع :
ا�سهم

41.623.644

-

2.723.078

44.346.722

دفعات مقدمة :
قر�ض
االجمايل

-

-

41.623.644

6.500.000

مل يكن هنالك �أية حتويالت �إلى �أو خارج نطاق امل�ستوى الثالث خالل ال�سنة.
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(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

 -24ربح السهم
يتم احت�ساب ربح ال�سهم الأ�سا�س واملخفف من عمليات امل�ساهمني بتق�سيم �صايف دخل ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة.
يتم احت�ساب ربح ال�سهم الأ�سا�س واملخفف من عمليات امل�ساهمني ال�شاملة بتق�سيم �إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة.

 -25االلتزامات
خالل عام  ،2011قام احد وكالء ال�شركة برفع دعوى على ال�شركة مطالب ًا مببلغ  74.7مليون ريال �سعودي مقابل املبالغ غري املدعمة بدليل والأ�ضرار الناجتة عن عدم االلتزام
ب�شروط العقد .وبعد طلب الر�أي القانوين ،تعتقد �إدارة ال�شركة ان النتيجة النهائية لهذه الدعوى لي�ست يف �صالح املدعي حيث �أنه لي�س هناك �أي �أ�سا�س قانوين لها وبالتايل مل
يتم عمل �أي خم�ص�ص لها.

 -26أرقام المقارنة
�أعيد ت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة عن العام املا�ضي مبا يتما�شى مع عر�ض ال�سنة احلالية.

 -27اعتماد القوائم المالية
مت اعتماد القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  08ربيع الثاين 1434هـ املوافق ( 18فرباير 2013م).
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين
 31ديسمبر 2011
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2011
اي�ضاح

2011
ريـال �سعودي

2010
ريـال �سعودي

موجودات عمليات الت�أمني
ممتلكات ومعدات

6

2.314.729

2.542.317

ذمم ت�أمني مدينة

7

57.259.911

55.495.567

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

 8و 10

74.893.102

30.923.630

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

 9و 10

21.728.617

18.393.512

13.759.195

13.545.531

-

2.588.600

تكاليف �إكتتاب– م�ؤجلة
مبالغ م�ستحقة من عمليات امل�ساهمني
ايرادات فوائد م�ستحقة

111.964

17.422

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

4.880.604

2.896.405

137.715.642

86.240.115

312.663.764

212.643.099

نقد وما يف حكمه

12

جمموع موجودات عمليات الت�أمني
موجودات امل�ساهمني
وديعة نظامية

13

20.000.000

20.000.000

موجودات مالية �أخرى

14

51.396.722

49.692.750

وديعة ق�صرية الأجل

15

40.000.000

40.000.000

ايرادات م�ستحقة

757.940

674.388

مبالغ م�ستحقة من عمليات الت�أمني

20.808.921

-

26.272.575

46.085.399

جمموع موجودات امل�ساهمني

159.236.158

156.452.537

جمموع املوجودات

471.899.922

369.095.636

نقد وما يف حكمه

12

ت�شكل االي�ضاحات املرفقة من  1الى  29جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية

262

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2011
اي�ضاح

2011
ريـال �سعودي

2010
ريـال �سعودي

مطلوبات عمليات الت�أمني
مطلوبات ناجتة عن عقود الت�أمني
اق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

8

137.803.035

104.454.642

مطالبات حتت الت�سوية

9

71.458.288

58.049.270

209.261.323

162.503.912

تعوي�ض نهاية اخلدمة

16

1.490.883

1.274.310

ذمم معيدي ت�أمني دائنة

17

67.465.291

34.720.425

4.860.735

6.735.429

8.175.280

7.409.023

جمموع املطلوبات الناجتة عن عقود الت�أمني

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة
م�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

18

مطلوب الى عمليات امل�ساهمني

20.808.921

-

احل�صة من الفائ�ض

601.331

-

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

312.663.764

212.643.099

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات امل�ساهمني
م�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

18

مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات الت�أمني

4.750.569
4.750.569

جمموع مطلوبات امل�ساهمني

3.735.790
2.588.600
6.324.390

حقوق امل�ساهمني
200.000.000

200.000.000

ر�أ�س املال

()52.138.055

()54.841.525

احتياطي �إعادة تقييم

6.623.644

4.969.672

جمموع حقوق امل�ساهمني

154.485.589

150.128.147

جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

159.236.158

156.452.537

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

471.899.922

369.095.636

خ�سائر مرتاكمة

19
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة عمليات التأمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
اي�ضاح

2011
ريـال �سعودي

2010
ريـال �سعودي

االيرادات
اجمايل اق�ساط الت�أمني املكتتبة

11و21

278.560.419

219.997.528

اق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

11و21

()124.749.911

()67.873.528

�صايف اق�ساط الت�أمني املكتتبة

153.810.508

152.124.000

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

10.621.079

()33.512.086

164.431.587

118.611.914

عمولة �إعادة الت�أمني

15.194.949

14.504.417

ايرادات اكتتاب اخرى

310.286

77.276

جمموع االيرادات

179.936.822

133.193.607

21

�صايف اق�ساط الت�أمني املكت�سبة

تكاليف وم�صاريف االكتتاب
اجمايل املطالبات املدفوعة

9

116.107.416

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة

9

()24.905.939

�صايف املطالبات املدفوعة

96.825.253
()32.282.855

91.201.477

64.542.398

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية

9

10.073.913

11.857.859

�صايف املطالبات املتكبدة

9

101.275.390

76.400.257

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

27.041.372

20.581.859

م�صاريف فائ�ض اخل�سارة

5.993.864

4.601.326

م�صاريف اخرى

3.767.318

3.095.419

جمموع تكاليف وم�صاريف االكتتاب

138.077.944

104.678.861

�صايف ايرادات االكتتاب

41.858.878

28.514.746

امل�صاريف الت�شغيلية
رواتب ت�شغيلية وادارية
23

م�صاريف عمومية وادارية
ايرادات عموالت من ودائع بنكية

()15.082.190

()11.487.338

412.768

جمموع امل�صاريف الت�شغيلية  ،ال�صايف
�صايف الفائ�ض ( العجز ) من عمليات الت�أمني
(الفائ�ض)  /العجز من عمليات الت�أمني املحول الى عمليات امل�ساهمني
�صايف الفائ�ض من عمليات الت�أمني

()21.176.141

()23.550.299

()35.845.563

()34.793.883

6.013.315

()6.279.137

()5.411.984
601.331
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243.754

6.279.137
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة عمليات المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
اي�ضاح

2011
ريـال �سعودي

2010
ريـال �سعودي

�صايف الفائ�ض ( العجز ) املحول من عمليات الت�أمني

5.411.984

ايرادات عموالت من ودائع بنكية

601.176

783.015

ايرادات عموالت من ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

188.500

142.949

م�صاريف عمومية و�إدارية

23

�صايف ربح ( خ�سارة ) ال�سنة
ربح ( خ�سارة ) ال�سهم
املتو�سط املرجح لعدد اال�سهم القائمة

27

()6.279.137

()1.623.193

()1.631.572

4.578.467

()6.984.745

0.23

()0.35

20.000.000

20.000.000
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة عمليات المساهمين الشاملة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
2011
ريـال �سعودي

2010
ريـال �سعودي

�صايف ربح ( خ�سارة ) ال�سنة

4.578.467

()6.984.745

�صايف الأرباح غري املحققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

1.653.972

4.840.381

()1.874.997

()1.925.176

4.357.442

()4.069.540

0.22

()0.20

20.000.000

20.000.000

اي�ضاح

زكاة و�ضريبة دخل

22

اجمايل الربح ( اخل�سارة ) ال�شامل لل�سنة
ربح ( خ�سارة ) ال�سهم
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة

27
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
ر�أ�س املال

خ�سائر مرتاكمة

احتياطي
�إعادة تقييم

املجموع

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

( ريال �سعودي )
الر�صيد يف  1يناير 2010
�صايف خ�سارة ال�سنة

200.000.000

()45.931.604

-

()6.984.745

129.291
-

154.197.687
()6.984.745

�صايف الأرباح غري املحققة من
4.840.381

4.840.381

ا�ستثمارات متاحة للبيع

-

()1.925.176

-

()1.925.176

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2010

200.000.000

()54.841.525

4.969.672

150.128.147

الر�صيد يف  1يناير 2011

200.000.000

()54.841.525

4.969.672

150.128.147

-

4.578.467

-

زكاة و�ضريبة دخل

�صايف ربح ال�سنة

-

-

4.578.467

�صايف الأرباح غري املحققة من
ا�ستثمارات متاحة للبيع
زكاة و�ضريبة الدخل
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011

1.653.972

1.653.972

-

-

-

()1.874.997

-

()1.874.997

200.000.000

()52.138.055

6.623.644

154.485.589
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
اي�ضاح

2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

التدفقات النقدية من الن�شاطات الت�شغيلية
6.013.315

�صايف الفائ�ض ( العجز ) من عمليات الت�أمني

()6.279.137

التعديالت لـ :
اال�ستهالك

1.100.282

913.748

تعوي�ض نهاية اخلدمة  ،بال�صايف

216.573

552.053

-

خ�سارة ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

7.330.170

6.735
()4.806.601

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية :
ذمم ت�أمني مدينة

()1.764.344

()10.002.549

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

()43.969.472

()517.334

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

()3.335.105

تكاليف اكتتاب م�ؤجلة

()213.664

()7.339.725

ايرادات فوائد م�ستحقة

()94.542

()17.422

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

()1.984.199

()518.968

-

مبالغ م�ستحقة من �شركة �شقيقة

6.724.084

856.050

ذمم معيدي ت�أمني دائنة

32.744.866

()5.573.762

اق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

33.348.393

34.029.420

()1.874.694

4.177.189

مطالبات حتت الت�سوية

13.409.018

5.133.775

م�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

766.257

5.433.560

34.362.684

27.577.717

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

�صايف النقدية من الن�شاطات الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الن�شاطات اال�ستثمارية

()872.694

�شراء ممتلكات ومعدات

-

املتح�صل من ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

()872.694

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�شاطات اال�ستثمارية

()1.069.442
2.900
()1.066.542

التدفقات النقدية من الن�شاطات التمويلية
مبالغ م�ستحقة من عمليات امل�ساهمني

17.985.537

33.343.130

�صايف النقدية من الن�شاطات التمويلية

17.985.537

33.343.130

�صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

51.475.527

59.854.305

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

86.240.115

26.385.810

137.715.642

86.240.115

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

12
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

التدفقات النقدية من الن�شاطات الت�شغيلية
4.578.467

�صايف ربح ( خ�سارة ) ال�سنة

()6.984.745

التعديالت لـ :
()601.176

ايراد عمولة

3.977.291

()783.015
()7.767.760

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية :
()23.397.521

املبالغ امل�ستحقة الى عمليات الت�أمني

55.480

امل�صاريف امل�ستحقة الدفع واملطلوبات الأخرى

()27.063.993
()4.125.332

النقدية امل�ستخدمة يف الن�شاطات الت�شغيلية

()19.364.750

()38.957.085

زكاة مدفوعة

()915.698

()847.285

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�شاطات الت�شغيلية

()20.280.448

()39.804.370

التدفقات النقدية من الن�شاطات اال�ستثمارية
-

وديعة ق�صرية الأجل

()50.000

احلركة يف موجودات مالية اخرى

25.000.000
()10.500.000

ايرادات عموالت م�ستلمة

517.624

948.090

�صايف النقدية من الن�شاطات اال�ستثمارية

467.624

15.448.090

()19.812.824

()24.356.280

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

46.085.399

70.441.679

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

26.272.575

46.085.399

النق�ص يف النقد وما يف حكمه

معاملة غري نقدية :
�صايف الأرباح غري املحققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

1.653.972

4.840.381
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

 -1عـــام
ان ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين (“والء”) («ال�شركة») هي �شركة م�ساهمة �سعودية ان�ش�أت يف اخلرب – اململكة العربية ال�سعودية و�سجلت مبوجب ال�سجـل التجاري
رقم  2051034982وتاريخ  19جمادى الثاين 1428هـ  ،املوافق  4يوليو . 2007
ان الغر�ض من ان�شاء ال�شركة هو القيام مبزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه االعمال .
ح�صلت ال�شركة على الرتخي�ص (رقم ت .م .ن  )2008/16ملمار�سة �أعمال الت�أمني العام وال�صحي وعمليات �إعادة الت�أمني من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي («�ساما») يف 28
جمادى الثاين 1429هـ  ،املوافق  2يوليو . 2008

 -2أساس اعداد القوائم المالية
مت اعداد القوائم املالية لل�شركة وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية (. )IFRSs
استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

يتطلب اعداد القوائم املالية  ،وفقا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها  ،ا�ستخدام التقديرات واالحكام التى ت�ؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات امل�صرح بها واالف�صاح عن
املوجودات واملطلوبات املحتملة يف تاريخ القوائم املالية ومبالغ االيرادات وامل�صاريف امل�صرح عنها خالل فرتة القوائم املالية  .على الرغم من ان هذه التقديرات واالحكام
ت�ستند على اف�ضل ما يتوفر لدى االدارة مـ ـ ــن معرفة باالحداث واالعمال احلالية � ،إال ان النتائج الفعلية قد تختلف متاما عن هذه التقديرات  .نورد التفا�صيل االخرى املتعلقة
بالتقديرات واالحكام التى قامت بها االدارة �ضمن اي�ضاحات ال�سيا�سات املحا�سبية ادناه .

 -3التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية التي مت تطبيقها تتوافق مع تلك التى مت تطبيقها يف القوائم املالية لل�سنة ال�سابقة  ،ما عدا املعايري الدولية للتقارير املالية ( )IFRSاجلديدة واملعدلة
ومعايري املحا�سبة الدولية ( )IASوالتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سري املعايري الدولية للتقارير املالية ( )IFRICال�ساري تطبيقها ابتداء من  1يناير  2011وهي على النحو
التايل :
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

 - 3التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات ( -تتمة)
رقم املعيار

تاريخ بدء التطبيق

ا�سم املعيار
اعفاء حمدود من اف�صاحات ارقام املقارنة للمعيار الدويل للتقارير املالية
رقم  7لل�شركة التي تقوم بتطبيق املعيار للمرة االولى

-

 1يوليو 2010

-

معيار املحا�سبة الدويل ( )IASرقم 24

الإف�صاح عن الأطراف ذوي العالقة

-

 1يناير 2011

-

معيار املحا�سبة الدويل ( )IASرقم 32

الأدوات املالية

-

 1فرباير 2010

	تو�ضيح رقم  14عن جلنة تف�سري املعايري الدوليةللتقارير املالية

مدفوعات احلد االدنى من متطلبات التمويل

-

 1يناير 2011

	تو�ضيح رقم  19عن جلنة تف�سري املعايري الدوليةللتقارير املالية

�إطفاء االلتزامات املالية مع �أدوات حقوق امللكية

-

 1يوليو 2010

	-املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 1

مل يكن هناك ت�أثري جوهري لتبني وتطبيق هذه املعايري والتف�سريات املعدلة على اداء ومركز ال�شركة املايل � .إال �أن هذه املعايري والتف�سريات �أ�سفرت عن اف�صاحات ا�ضافية
يف بع�ض احلاالت .
تحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية ()IFRS

يف مايو  ، 2010ا�صدر جمل�س املعايري املحا�سبية الدولية ( )IASBتعديالته ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية واال�س�س املتعلقة باال�ستنتاجات والتوجيهات التى متت
 .يقوم جمل�س املعايري املحا�سبية الدولية باالفادة من عملية التعديل ال�سنوية عن طريق اجراء تعديالت الزمة ولي�س ملحة على املعايري الدولية للتقارير املالية والتى لن يتم
ادراجها كجزء من م�شروع رئي�سي  .ان هذه التعديالت تعمل ب�شكل رئي�سي على ازالة عدم التوافق وتعمل على تو�ضيح الن�صو�ص  .اعتمدت ال�شركة التعديالت التالية والتى متت
على املعايري ومت تطبيقها للفرتة التى بد�أت يف  1يناير : 2011
رقم املعيار
	املعيار الدويل للتقارير املالية ()IFRSرقم 7

ا�سم املعيار
االف�صاحات – حتويل اال�صول املالية

تاريخ بدء التطبيق
 1يوليو 2011

ان التعديالت على املعايري االخرى ال يوجد لها ت�أثري جوهري على القوائم املالية لل�شركة .
فيما يلي املعايري والتف�سريات ال�صادرة وغري ال�سارية املفعول كما يف  1يناير : 2011
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ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

 - 3التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات ( -تتمة)
فيما يلي املعايري ال�صادرة وغري ال�سارية املفعول بعد حتى تاريخ �صدور القوائم املالية لل�شركة  .تتوقع ال�شركة بان تكون هذه املعايري والتف�سريات ال�صادرة قابلة للتطبيق يف
امل�ستقبل  .تنوي ال�شركة تبني هذه املعايري حينما تدخل حيز التنفيذ .
ا�سم املعيار

رقم املعيار

تاريخ بدء التطبيق

-

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل ( )IASرقم 19

منافع املوظف

 1يناير 2013

-

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل ( )IASرقم 1

عر�ض القوائم املالية

 1يوليو 2012

 -املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 9

الأدوات املالية – ت�صنيف وقيا�س

 1يناير 2013

 -املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 12

الإف�صاح عن احل�ص�ص يف الكيانات الأخرى

 1يناير 2013

 -املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 13

قيا�س القيمة العادلة

 1يناير 2013
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( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

 -4ملخص للسياسات المحاسبية الهامة
العرف المحاسبي

يتم اعداد القوائم املالية وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية ب�إ�ستثناء بع�ض الأدوات املالية والتى يتم قيا�سها بالقيمة العادلة .
العملة المستخدمة

مت عر�ض القوائم املالية بالريـال ال�سعودي والذي يعترب اي� ًضا العملة امل�ستخدمة لدى ال�شركة .
االعتراف بااليرادات

ترحل االق�ساط �إلى الدخل ب�شكل ن�سبي على مدى فرتات وثائق الت�أمني التي تخ�صها وذلك با�ستخدام طريقة  365/1وذلك ب�إ�ستثناء ما يخ�ص الت�أمني البحري فانه يتم
احت�سابها على ا�سا�س اق�ساط �آخر ت�سعة �أ�شهر .متثل االق�ساط غري املكت�سبة احل�صة يف االق�ساط املكتتبة املتعلقة بالفرتة ال�سارية املفعول من التغطية الت�أمينية  .يدرج التغري يف
خم�ص�ص االق�ساط غري املكت�سبة يف «قائمة عمليات الت�أمني» على مدى فرتة املخاطرة .
ان االق�ساط املحتجزة و�إيرادات العموالت بالفرتة احلالية واملتعلقة بالأخطار ال�سارية املفعول بعد نهاية الفرتة املالية  ،يتم ت�سجيلها ك�أق�ساط �أو ايرادات عمولة غري مكت�سبة
وفق ًا للألية املذكورة �أعاله .
تتحقق ايرادات العمولة على ا�سا�س العائد الفعلي بعد االخذ بعني االعتبار ا�صل املبلغ القائم ومعدل العمولة ال�سائد .
أساس عرض القوائم المالية

حتتفظ ال�شركة بدفاتر حما�سبية منف�صلة لكل من عمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني  .تقيد االيرادات وامل�صاريف والتي ميكن ربطها ب�شكل وا�ضح ب�أي من هذين الن�شاطني
يف الدفاتر املحا�سبية ذات العالقة  .يتم حتديد ا�سا�س توزيع م�صاريف العمليات امل�شرتكة من قبل االدارة وتعتمد من قبل جمل�س االدارة .
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ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

 -4ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
النقد وما في حكمه

يت�ألف النقد وما يف حكمه من النقدية والأر�صدة لدى البنوك واال�ستثمارات ذات ال�سيولة العالية والتي تكون تواريخ ا�ستحقاقها الأ�صلية � 3أ�شهر �أو اقل عند ن�شوئها  ،والتي
ميكن حتويلها ملا يعادلها من النقد وتكون خا�ضعة ملخاطرة غري جوهرية للتغريات يف القيمة  .وقد كان النقد وما يف حكمه كما يف  31دي�سمرب  2011مكون بالكامل من النقد يف
ال�صندوق والأر�صدة لدى البنوك والودائع لأجل .
المطالبات

�إن املطالبات  ،التي تت�ضمن املبالغ امل�ستحقة الدفع حلاملي وثائق الت�أمني واجلهات الأخرى وم�صاريف تعديل اخل�سارة املتعلقة بها  ،بال�صايف بعد ح�سم القيمة التخريدية
وامل�سرتدات الأخرى  ،حتمل على قائمة عمليات الت�أمني عند تكبدها  .تت�ألف املطالبات من املبالغ التقديرية امل�ستحقة الدفع فيما يتعلق باملطالبات امل�صرح عنها الى ال�شركة
وغري امل�صرح عنها بتاريخ قائمة املركز املايل .
وتقوم ال�شركة عموم ًا بتقدير مطالباتها على �أ�سا�س اخلربة ال�سابقـة  .ويقوم خرباء تقدير اخل�سائر امل�ستقلني عادة بتقدير املطالبات املتعلقة باملمتلكات  .وبالإ�ضافة �إلى ذلك
 ،يتم االحتفاظ مبخ�ص�ص بناء على تقدير اخلبري االكتواري لتكلفة ت�سوية املطالبات املتكبدة وغري امل�صرح عنها بتاريخ قائمة املركز املايل  .ويدرج �أي فرق بني املخ�ص�صات
بتاريخ قائمة املركز املايل والت�سويات واملخ�ص�صات لل�سنة الالحقة يف قائمة عمليات الت�أمني لتلك ال�سنة .
ال تقوم ال�شركة بخ�صم التزاماتها املتعلقة باملطالبات غري املدفوعة لأنه من املتوقع �أن يتم دفع معظم املطالبات خالل �سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املايل .
تكاليف االكتتاب في وثائق التأمين

يتم ت�أجيل العموالت املدفوعة الى الو�سطاء والتكاليف اال�ضافية املبا�شرة الأخرى املتكبدة ب�ش�أن احل�صول على او جتديد عقود الت�أمني  .وتطف�أ تكاليف االكتتاب يف وثائق الت�أمني
امل�ؤجلة الحقا على مدى فرتات عقود الت�أمني املتعلقة بها عند اكت�ساب االق�ساط .
يتم ت�أجيل التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة املتكبدة خالل الفرتة املالية عند �إ�صدار �أو جتديد عقود الت�أمني بالقدر الذي تكون فيه هذه التكاليف قابلة لال�سرتداد من االق�ساط
امل�ستقبلية  .ويتم �إثبات كافة تكاليف االكتتاب الأخرى كم�صروف عند تكبدها .
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ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

 -4ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تتمه)
الحقا لالعرتاف الأويل بها  ،يتم �إطفاء هذه التكاليف على ا�سا�س ن�سبي على مدى فرتة االق�ساط امل�ستقبلية املتوقعة ب�إ�ستثناء ال�شحن البحري حيث يكون اجلزء امل�ؤجل عبارة
عن التكلفة املتكبدة خالل الربع الأخري  .يقيد الإطفاء يف قائمة عمليات الت�أمني .
يتم احت�ساب التغريات يف العمر الإنتاجي املقدر �أو الطريقة املتوقعة ال�ستنفاذ املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية التي ي�ضمنها ذلك الأ�صل وذلك بتعديل فرتة الإطفاء ،ويتم اعتبار
ذلك كتغري يف التقديرات املحا�سبية .
يتم �إجراء مراجعة للت�أكد من وقوع �إنخفا�ض يف القيمة  ،وذلك بتاريخ كل تقرير مايل �أو ب�شكل اكرث تكرارا  ،وذلك عند وجود دليل على وقوع هذا الإنخفا�ض .ويف احلاالت التي
تقل فيها املبالغ القابلة لال�سرتداد عن القيمة الدفرتية ،يتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض يف قائمة عمليات الت�أمني  .كما ت�ؤخذ تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة بعني االعتبار عند �إجراء
اختبار كفاية املطلوبات يف كل فرتة يتم فيها �إعداد القوائم املالية.
اختبار كفاية المطلوبات

يتم �إجراء اختبارات بتاريخ كل قائمة مركز مايل للت�أكد من مدى كفاية مطلوبات عقود الت�أمني ،بعد خ�صم تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة ذات العالقة .وعند �إجراء 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�شر ًة
على قائمة عمليات الت�أمني وذلك ب�شطب تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة ذات العالقة �أو ًال ويتم الحقا تكوين خم�ص�ص للخ�سائر الناجمة عن اختبارات كفاية املطلوبات (خم�ص�ص
املخاطر �سارية املفعول).
ويف احلاالت التي يتطلب فيها اختبار كفاية املطلوبات ا�ستخدام �أف�ضل االفرتا�ضات التقديرية اجلديدة ،يتم ا�ستخدام هذه االفرتا�ضات (بدون �أي هام�ش لقاء �أي تغري �سلبي)
لقيا�س هذه املطلوبات الحق ًا.
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 -4ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تتمه)
إعادة التأمين

تقوم ال�شركة  ،خالل دورة �أعمالها العادية  ،با�سناد �أق�ساط الت�أمني واملخاطر  ،حيث ت�ؤمن هذه الرتتيبات تنوع �أكرب يف الأعمال وت�سمح للإدارة بالتحكم يف اخل�سائر املحتملة
الناجمة عن املخاطر الكربى وت�ؤمن �إمكانية منو �إ�ضايف .يتم جزء كبري من عمليات �إعادة الت�أمني مبوجب اتفاقيات وعقود �إعادة ت�أمني اختيارية و�إعادة ت�أمني فائ�ض اخل�سارة.
متثل املوجودات �أو املطلوبات امل�سجلة يف قائمة عمليات الت�أمني � ،أق�ساط ًا م�ستحقة �إلى معيدي الت�أمني �أو دفعات م�ستحقة من معيدي الت�أمني واحل�صة من اخل�سائر القابلة
لال�سرتداد من معيدي الت�أمني .تقدر املبالغ املطلوبة من معيدي الت�أمني بنف�س الطريقة التي يتم بها تقدير التزامات املطالبات املتعلقة بامل�ؤّمنني  .يتم اجراء مراجعة لالنخفا�ض
يف القيمة بتاريخ اعداد القوائم املالية �أو ب�شكل اكرث تكرارا عند وجود م�ؤ�شر يدل على حدوث انخفا�ض يف القيمة خالل فرتة التقرير  ،يحدث االنخفا�ض يف القيمة عند وجود
دليل مو�ضوعي ي�شري الى عدم امكانية ال�شركة ا�سرتداد املبالغ القائمة مبوجب �شروط العقد  ،وعند امكانية قيا�س اثر املبالغ التي �ست�ستلمها ال�شركة من معيدي الت�أمني ب�شكل
موثوق به  .يتم اثبات اخل�سائر االنخفا�ض يف القيمة يف قائمة عمليات الت�أمني .
العمالت األجنبية

ت�سجل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالريـال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة وقت حدوث املعامالت  0ويعاد حتويـل �أر�صدة املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة
بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل  0تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة عمليات الت�أمني و � /أو عمليات امل�ساهمني .
مخصص االلتزامات

يتم قيد خم�ص�صات عندما يكون على ال�شركة التزام قانوين �أو �ضمني نتيجة حلدث �سابق ويكون من املحتمل ان يتطلب �سداد هذا االلتزام تدفق ًا يف املوارد ذات املزايا
االقت�صادية لل�شركة ويكون من املمكن تقدير مبلغ االلتزام ب�شكل موثوق .
ممتلكات ومعدات

تدرج املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض يف القيمة  .ويحت�سب اال�ستهالك ب�إ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار االنتاجية
املتوقعة للموجودات .
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 -4ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تتمه)
االنخفاض في قيمة االصول

تقوم ال�شركة بتاريخ قائمة مركزها املايل مبراجعة قيم املمتلكات واملعدات للت�أكد من عدم وجـود م�ؤ�شر يدل على انخفا�ض يف قيمة تلك اال�صول  ،ويف حالة وجود هذا امل�ؤ�شر
 ،يتم حتديد القيمة املقدرة لال�سرتداد لتلك اال�صول للتو�صل الى قيمة االنخفا�ض يف اال�صول (ان وجدت)  ،ويف حالة عدم قدرة ال�شركة على تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد
لقيم احدى اال�صول  ،تقوم ال�شركة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لكامل الوحدة االنتاجية التي يعود اليها ذلك اال�صل .
يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية لال�صل ( الوحدة االنتاجية ) لت�ساوي قيمته املقدرة لال�سرتداد يف حالة ان اال�صل او الوحدة االنتاجية اقل من قيمته الدفرتية  .ان اخل�سارة الناجتة
عن التخفي�ض يف قيمة اال�صل يتم قيدها كم�صروف فور حدوثها .
عند عك�س قيمة االنخفا�ض يف اال�صل يف الفرتة الالحقة  ،يتم تعديل القيمة الدفرتية لال�صل ( الوحدة االنتاجية ) بزيادتها الى القيمة املقدرة لال�سرتداد املعدلة ب�شرط �أال
تتعدى هذه الزيادة القيمة الدفرتية لال�صل فيما لو مل يتم تخفي�ض قيمة اال�صل ( الوحدة االنتاجية ) يف الفرتات ال�سابقة  .يتم اثبات قيمة العك�س يف خ�سارة التخفي�ض كايراد
عند حدوثه .
تعويض نهاية الخدمة للموظفين

يجنب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني حاليا وي�ستحق الدفع كمبلغ اجمايل جلميع املوظفني مبوجب �شروط و�أحكام نظام العمل والعمال ال�سعودي وذلك عند انتهاء
عقود التوظيف  .يحت�سب املخ�ص�ص بالقيمة احلالية للمنافع املقررة التي حتق للموظف فيما لو انتهت خدمته بتاريخ قائمة املركز املايل  .وحتت�سب املبالغ املدفوعة لقاء مكاف�أة
نهاية اخلدمة على �أ�سا�س رواتب وخم�ص�صات املوظفني النهائية و�سنوات خدمتهم املجمعة ح�سبما ين�ص عليه نظام العمل والعمال ال�سعودي .
الذمم المدينة

يتم �إثبات الذمم 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 الق�ساط الت�أمني
امل�ستحقة فيما يتعلق بوجود �إنخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى عدم �إمكانية ا�سرتداد قيمتها الدفرتية  ،ويتم اثبات خ�سارة الإنخفا�ض
يف قائمة عمليات الت�أمني  .يتم التوقف عن �إثبات اق�ساط الت�أمني امل�ستحقة عند �إنتفاء �أ�سباب �إثبات املوجودات املالية .
ومتثل الأق�ساط امل�ستحقة القب�ض �أق�ساط ًا مكتتبة لوثائق ت�أمني م�صدرة على احل�ساب والتي تكون قائمة كما يف تاريخ القوائم املالية وذلك بعد خ�صم خم�ص�ص للمبالغ املقدر
عدم ا�سرتدادها .
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االنخفاض في قيمة األصول المالية وعدم امكانية تحصيلها

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل �إجراء تقييم للت�أكد من وجود �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أي �أ�صل مايل �أو جمموعة من الأ�صول املالية  .ويف حالة وجود مثل هذا
الدليل  ،يتم ادراج خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة يف قائمة عمليات الت�أمني �أو قائمة عمليات امل�ساهمني  .يحدد الإنخفا�ض يف القيمة على النحو التايل :




بالن�سبة لال�صول املثبتة بالقيمة العادلة  ،ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة .
بالن�سبة للأ�صول املثبتة بالتكلفة  ،ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املقدرة املخ�صومة على ا�سا�س معدل العائد
ال�سائد يف ال�سوق حالي ًا لأ�صل مايل مماثل .
بالن�سبة للأ�صول املثبتة بالتكلفة املطف�أة  ،يحدد االنخفا�ض يف القيمة على ا�سا�س التدفقات النقدية املقدرة املخ�صومة على �أ�سا�س معدل العمولة الفعلي الأ�صلي .

زكاة وضريبة دخل

تخ�ضع ال�شركة للزكاة و�ضريبة الدخل نيابة عن امل�ساهمني ال�سعوديني والأجانب على التوايل وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل  .ت�ستحق الزكاة و�ضريبة الدخل وحتمل على
قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني  .حتت�سب الزكاة على امل�ساهمني ال�سعوديني وحملة جن�سيات دول جمل�س التعاون اخلليجي بناء على ح�صتهم يف الوعاء الزكوي .
حتت�سب �ضريبة الدخل على امل�ساهمني االجانب بناء على ح�صتهم يف �صايف الربح املعدل  .وتقيـد �أية فروقات يف التقديرات عند املوافقة على الربط النهائي وعندها يتم ت�سوية
املخ�ص�ص .
التقارير القطاعية

ان القطاع هو عن�صر قابل للتمييز لل�شركة يقوم بتقدمي منتجات �أو خدمات معينة (قطاع اعمال) والذي يكون عر�ضة ملخاطر ومنافع خمتلفة عن القطاعات االخرى  .ولأغرا�ض
�إدارية  ،تتكون ال�شركة من وحدات عمل ح�سب منتجاتها وخدماتها  ،ولديها ثالثة قطاعات مف�صح عنها وهي كما يلي :
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ت�أمني طبي  ،ويقوم بتغطية الت�أمني على ال�صحة.
ت�أمني حمركات  ،ويقوم بتغطية ت�أمني ال�سيارات .
ت�أمني ممتلكات  ،ويقوم بتغطية ت�أمني العقارات .
ت�أمني عام  ،ويقوم بتغطية الت�أمني الهند�سي واحلريق والت�أمني البحري والت�أمينات العامة الأخرى .
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 -4ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تتمه)
التقارير القطاعية (تتمة)

يتم تقييم �أداء القطاع على �أ�سا�س الربح �أو اخل�سارة والتي يتم قيا�سها ،يف بع�ض النواحي ،ب�صورة خمتلفة عن الربح �أو اخل�سارة يف القوائم املالية .
مل حتدث اية معامالت بني القطاعات خالل الفرتة  .ويف حالة حدوث مثل هذه املعامالت  ،فان ا�سعار التحويل بني قطاعات االعمال تكون هي نف�س اال�سعار امل�ستخدمة يف
املعامالت التجارية مع اجلهات االخرى .
تصنيف المنتج
عقود التأمين

تعرف عقود الت�أمني ب�أنها تلك العقود التي تقبل فيها ال�شركة (امل�ؤمن) خطر ت�أمني جوهري من طرف �آخر (امل�ؤمن عليه) من خالل االتفاق على تعوي�ض امل�ؤمن عليه اذا كان
احلدث امل�ستقبلي املحدد غري امل�ؤكد يف امل�ستقبل (حدث م�ؤمن عليه) ي�ؤثر �سلب ًا على امل�ؤمن عليه  ،وكقاعدة عامة  ،حتدد ال�شركة اذا ما كان لديها خطر ت�أمني هام وذلك
مبقارنة املنافع املدفوعة مع املنافع امل�ستحقة الدفع اذا مل يقع احلدث امل�ؤمن عليه .
عقود االستثمار

تعرف عقود اال�ستثمار ب�أنها تلك العقود التي يتم من خاللها حتويل املخاطر املالية الهامة  .وتتمثل املخاطر املالية يف تغري م�ستقبلي حمتمل يف واحدة �أو �أكرث من �أ�سعار الفائدة
�أو �سعر االوراق املالية �أو �سعر ال�سلع �أو �سعر �صرف العمالت االجنبية او م�ؤ�شر الأ�سعار والن�سب �أو الت�صنيف االئتماين �أو امل�ؤ�شر االئتماين �أو متغريات �أخرى .
حاملا يتم ت�صنيف العقد على �أنه عقد ت�أمني  ،فانه يبقى كعقد ت�أمني للفرتة املتبقية من عمره  ،حتى لو ت�ضاءلت خماطر الت�أمني ب�شكل ملحوظ خالل هذه الفرتة مامل تكن جميع
احلقوق وااللتزامات قد �أطفئت او انتهت مدة �صالحيتها  .كما وميكن �إعادة ت�صنيف عقود اال�ستثمار كعقود ت�أمني بعد ن�شوئها اذا ا�صبح خطر الت�أمني كبري ًا .
االستثمارات واألصول المالية األخرى
األصول المالية

يتم ت�صنيف الأ�صول املالية على انها ا�ستثمارات م�سجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة العمليات او ا�ستثمارات متاحة للبيع او ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق  ،او
قرو�ض او �سلف وكما هو منا�سب  .وعندما يتم االعرتاف بالأ�صول املالية مبدئي ًا  ،يتم قيا�سها على ا�سا�س القيمة العادلة  .ويف حال اال�ستثمارات التي ال تقا�س على ا�سا�س القيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل  ،ف�إنها تدرج بالقيمة العادلة زائد ًا تكاليف العملية املتعلقة بها ب�شكل مبا�شر .
تقرر ال�شركة ت�صنيف ا�ستثماراتها بعد االعرتاف الأويل وعندما يكون الأمر م�سموح ًا ومنا�سب ًا وتعيد تقييم هذه الت�صنيفات يف كل نهاية �سنة مالية .
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االستثمارات واألصول المالية األخرى (تتمة)
األصول المالية (تتمة)

يتم االعرتاف بجميع امل�شرتيات واملبيعات العادية لال�ستثمارات يف تاريخ املتاجرة وهو التاريخ الذي تلتزم به ال�شركة ب�شراء الأ�صول  .متثل الطريقة العادية يف امل�شرتيات �أو
املبيعات هي الطريقة التي يتم فيها �شراء او بيع موجودات مالية والتي تتطلب ت�سليم الأ�صول خالل فرتة يتم حتديدها عادة من قبل التنظيمات او من خالل العرف الدارج يف
ال�سوق .
 االستثمارات المتاحة للبيع

بعد االعرتاف املبدئي باال�ستثمارات املتاحة للبيع  ،يتم قيا�س هذه اال�ستثمارات بالقيمة العادلة وتقيد �أرباح وخ�سائر القيمة العادلة كبند م�ستقل يف قائمة عمليات امل�ساهمني
ال�شاملة الى ان يتم التوقف عن االعرتاف باال�ستثمار او عندما يكون هناك انخفا�ض يف قيمة اال�ستثمار  ،حيث يتم عندها االعرتاف بالأرباح �أو اخل�سائر املرتاكمة وامل�صرح
عنها م�سبق ًا يف حقوق امللكية  ،يف قائمة عمليات امل�ساهمني  .وتدرج اال�ستثمارات التي ال ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موثوق بالتكلفة ناق�ص ًا اخل�سائر النا�شئة عن االنخفا�ض
يف القيمة  ،ان وجدت.
 االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق

ان اال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق متثل �أ�صول مالية غري م�شتقة والتي حتمل دفعات ثابتة �أو حمـددة وتواريخ ا�ستحقاق حمددة ويكون لدى ال�شركة نية ايجابية
ومقدرة على االحتفاظ بها الى تاريخ اال�ستحاق  .وبعد القيا�س املبدئي  ،تدرج اال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق بالتكلفة املطف�أة  .وحت�سب هذه التكلفة بالقيمة
املعرتف بها مبدئي ًا ناق�صا �أي ت�سديدات للمبلغ اال�صلي املدفوع وي�ضاف لها �أو يطرح منها االطفاء املرتاكم لأي فرق بني املبلغ املعرتف به مبدئي ًا واملبلغ يف تاريخ اال�ستحقاق
وذلك ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية  ،كما يطرح من التكلفة خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة  .وتت�ضمن هذه العملية احل�سابية جميع الأتعاب والنقاط املدفوعة �أو
امل�ستلمة فيما بني �أطراف العقد الذين يعتربون جزء ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف املعامالت وجميع اق�ساط الت�أمني واخل�صومات الأخرى  .ويتم االعرتاف بالأرباح
واخل�سائر يف قائمة عمليات امل�ساهمني وذلك عندما يتوقف االعرتاف باال�ستثمار �أو عندما تنخف�ض قيمة اال�ستثمار  ،كما يتم ذلك اي� ًضا عن طريق عملية االطفاء .
  القروض والسلف

تعترب القرو�ض وال�سلف موجودات مالية غري م�شتقة ولها طرق �سداد ثابتة �أو قابلة للتحديد وهي غري مدرجة يف ال�سوق الن�شط  .وبعد القيا�س املبدئي  ،يتم قيا�س هذه املوجودات
املالية يف وقت الحق بالتكلفة املطف�أة ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ( )EIRناق�ص ًا االنخفا�ض يف القيمة  .وحتت�سب التكلفة املطف�أة بالأخذ يف االعتبار �أي خ�صم
�أو عالوة من ال�شراء والأتعاب �أو التكلفة التي تعترب جزء ًا ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعلي  .يتم ادراج اطفاء معدل الفائدة الفعلي يف االيرادات التمويلية يف قائمة عمليات
امل�ساهمني  ،ويعرتف باخل�سائر الناجتة عن االنخفا�ض يف القيمة يف قائمة عمليات امل�ساهمني يف التكاليف التمويلية .
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 القيمة العادلة

حتدد القيمة العادلة لال�ستثمارات التي يتم املتاجرة بها ب�شكل ن�شط يف الأ�سواق املالية املنظمة بالرجوع ل�سعر ال�سوق كما يف نهاية يوم العمل بتاريخ قائمة املركز املايل  .ويف
حال عدم وجود �سوق ن�شط لال�ستثمار  ،فانه يتم حتديد القيمة العادلة با�ستخدام تقنيات التقييم  .وت�شمل هذه التقنيات ا�ستخدام �سعر �أحدث عملية متت يف تعامالت ال�سوق
احلرة � ،أو بالرجوع للقيمة ال�سوقية احلالية لأداة م�شابهة �أخرى  ،او عن طريق حتليل التدفقات النقدية املخ�صومة او با�ستخدام طرق تقييم �أخرى .
المطلوبات المالية

ان املطلوبات املالية وذمم الت�أمني واعادة الت�أمني الدائنة والذمم الدائنة االخرى  ،يتم االعرتاف بها مبدئيا بالقيمة العادلة .
التوقف عن اثبات اال�صول وااللتزامات املالية
األصول المالية

يتم التوقف عن اثبات الأ�صول املالية (او حيثما ينطبق  ،جزء من الأ�صول املالية �أو جزء من جمموعة من الأ�صول املالية املماثلة) يف احلاالت التالية :
�أ -عند انتهاء احلق يف احل�صول على التدفقات النقدية من الأ�صل .
ب -عندما حتتفظ ال�شركة بحقها يف احل�صول على التدفقات النقدية من الأ�صل ولكنها حتملت التزام بدفعها بالكامل بدون ت�أخري جوهري الى طرف �آخر مبوجب ترتيبات
تنازل للطرف الآخر .
ج� -أو �أن ال�شركة قد نقلت حقوقها يف احل�صول على التدفقات النقدية من الأ�صل  ،وقامت ب�شكل جوهري �إما بنقل معظم املخاطر واملنافع للأ�صل �أو مل تقم بتحويل وال
االحتفاظ مبعظم املخاطر واملنافع للأ�صل ولكن قامت بنقل ال�سيطرة على الأ�صل .
عندما تقوم ال�شركة بنقل حقوقها يف احل�صول على التدفقات النقدية من الأ�صول ومل تنقل او حتتفظ بكافة خماطر ومنافع الأ�صول ب�شكل جوهري وكما انها مل تنقل ال�سيطرة
على الأ�صول  ،عندها يتم االعرتاف بالأ�صول ب�شرط ا�ستمرارية ال�شركة بالتعامل بهذه الأ�صول  .ان ا�ستمرارية التعامل متتد ب�شكل ال�ضمانة على الأ�صول املنقولة وتقا�س بالقيمة
الدفرتية اال�صلية لال�صول �أو باحلد الأق�صى للمبالغ التي قد تطالب ال�شركة ب�سدادها  ،ايهما اقل .
المطلوبات المالية

يتم التوقف عن اثبات املطلوبات املالية وم�ستحقات الت�أمني و�إعادة الت�أمني وغريها من املبالغ امل�ستحقة الدفع عندما يتم اعفاء �أو الغاء االلتزام �أو عند انتهاء مدته .
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 -4ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تتمه)
عندما يتم ا�ستبدال املطلوبات املالية ب�أخرى من نف�س املقر�ض ب�شروط تختلف اختالف ًا كبري ًا �أو عندما يتم تعديل �شروط املطلوبات املالية القائمة  .فان مثل هذا التبديل او
التعديل يتم اعتباره كمطلوب �أ�صلي مت الغا�ؤه ومطلوب جديد مت االعرتاف به  .ويتم االعرتاف بالفرق يف القيمة الدفرتية ذات العالقة يف قائمة عمليات الت�أمني .
القيمة العادلة

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي حتمل عمولة على ا�سا�س التدفقات النقدية املخ�صومة ب�إ�ستخدام معدالت العمولة للأدوات ذات ال�شروط واملخاطر املماثلة .
الذمم الدائنة والمستحقات

يتم االعرتاف بااللتزامات للمبالغ التي يتعني دفعها م�ستقب ًال لقاء الب�ضائع عند انتقال املخاطر واملنافع املتعلقة بهذه الب�ضائع الى ال�شركة او عند احل�صول على اخلدمات ،
�سواء �أ�صدرت لل�شركة فواتري بها ام ال .
المقاصة

تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية وي�صرح عنها ب�صايف مبالغها يف قائمة املركز املايل فقط عند وجود حق قانوين ملزم ملقا�صة املبالغ املعرتف بها وتكون هنالك نية
لت�سديد املبالغ بال�صايف او حتقيق املوجودات وت�سديد املطلوبات يف �آن واحد  .وال تتم مقا�صة االيرادات وامل�صاريف يف قائمة عمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني مامل يتطلب
ذلك او يجيزه معيار �أو تف�سري حما�سبي .
عقود االيجار

يتم اثبات دفعات عقود االيجار الت�شغيلي كم�صاريف �ضمن قائمة عمليات الت�أمني بطريقة الق�سط الثابت على طول فرتة عقد االيجار .

 -5التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب �إعداد القوائم املالية من الإدارة عمل تقديرات وافرتا�ضات قد ت�ؤثر على مبالغ الإيرادات وامل�صاريف واملوجودات واملطلوبات امل�سجلة والإف�صاح عن املطلوبات املحتملة
بتاريخ �إعداد القوائم املالية  .اال �أن عدم الت�أكد من هذه التقديرات ميكن �أن ي�ؤدي �إلى نتيجة تتطلب �إجراء تعديل جوهري يف امل�ستقبل على القيمة الدفرتية للموجودات �أو
املطلوبات.
فيما يلي االفرتا�ضات الأ�سا�سية املتعلقة بامل�صادر الأ�سا�سية امل�ستقبلية والأخرى لعدم الت�أكد من التقديرات بتاريخ قائمة املركز املايل التي ميكن �أن ت�ؤدي كما هو مو�ضح ادناه
�إلى �إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة .
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 -5التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمه)
االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين

يعترب تقدير االلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود الت�أمني من �أهم التقديرات املحا�سبية التي تقوم بها ال�شركة .هناك العديد من م�صادر عدم
الت�أكد التي يجب �أخذها بعني االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعني على ال�شركة دفعها مبوجب هذه املطالبات .يعترب خم�ص�ص املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها تقدير ًا
للمطالبات التي يتوقع الإبالغ عنها بعد تاريخ قائمة املركز املايل ب�ش�أن احلدث امل�ؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة املركز املايل  .ان اال�سلوب املتبع من قبل الإدارة يف تقدير
تكلفة املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها  ،تعتمد على تقييم الأكتواري .
تقدر املطالبات التي تتطلب قرار ًا من املحكمة �أو عن طريق التحكيم على �أ�سا�س كل حالة على حده .تقوم �شركات ت�سويات خماطر م�ستقلة بتقدير املطالبات املتعلقة باملمتلكات.
تقوم الإدارة مبراجعة املخ�ص�صـات املتعلقة باملطالبات املتكبدة  ،واملطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها  ،كل ثالثة �أ�شهر .
خسائر اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة

تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها ،وكذلك الذمم املدينة املدرجة �ضمن جمموعة من املوجودات املالية التي لها خ�صائ�ص خماطر ائتمان مماثلة
وذلك للت�أكد من عدم وجود �إنخفا�ض يف قيمتها  .ان الذمم املدينة التي يتم مراجعتها ب�صورة فردية للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها والتي يتم ب�ش�أنها �إثبات �أو ي�ستمر يف
�إثبات خ�سارة الإنخفا�ض ال يتم �إدراجها عند مراجعتها ب�صورة جماعية للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها .تتطلب مراجعة الإنخفا�ض يف القيمة جراء الأحكام والتقديرات.
ولإجراء ذلك ،تقوم ال�شركة بتقومي خ�صائ�ص خماطر االئتمان التي ت�أخذ بعني االعتبار حاالت الإخفاق ال�سابقة والتي تعترب م�ؤ�شر ًا على املقدرة على �سداد كافة املبالغ امل�ستحقة
طبق ًا لل�شروط التعاقدية.
تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

تقيد بع�ض تكاليف االكتتاب املتعلقة ببيع الوثائق اجلديدة كتكاليف اكتتاب م�ؤجلة  ،وتطف�أ يف قائمة عمليات الت�أمني على مدى فرتة التغطية الت�أمينية ذات العالقة .ويف حالة
عدم حتقق االفرتا�ضات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق التامني هذه ،فانه ميكن الإ�سراع يف �إطفاء هذه التكاليف ،وميكن �أن يتطلب ذلك �إجراء �شطب �إ�ضايف لالنخفا�ض
يف القيمة يف قائمة عمليات الت�أمني .
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 -6الممتلكات والمعدات
ان االعمار االنتاجية املتوقعة للموجودات لأغرا�ض ح�ساب اال�ستهالك هي كما يلي :
ال�سنوات
�أجهزة وبرامج الكمبيوتر

4

الأثاث والرتكيبات والتجهيزات املكتبية

5

ال�سيارات

4

�أ ) عمليات الت�أمني
�أجهزة وبرامج
الكمبيوتر

الأثاث والرتكيبات
والتجهيزات املكتبية

ال�سيارات

املجموع
2011

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

التكلفة :
 1يناير 2011

2.260.705

2.070.172

155.350

4.486.227

ا�ضافات

293.357

559.337

20.000

872.694

 31دي�سمرب 2011

2.554.062

2.629.509

175.350

5.358.921

اال�ستهالك :
 1يناير 2011

976.588

907.118

60.204

1.943.910

املحمل لل�سنة

583.339

475.515

41.428

1.100.282

يف  31دي�سمرب 2011

1.559.927

1.382.633

101.632

3.044.192

�صايف القيمة الدفرتية :
يف  31دي�سمرب 2011
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994.135
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 -6الممتلكات والمعدات (تتمة)
�أجهزة وبرامج
الكمبيوتر

الأثاث والرتكيبات
والتجهيزات املكتبية

ال�سيارات

املجموع
2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

التكلفة :
 1يناير 2010

1.584.457

1.788.431

67.350

3.440.238

ا�ضافات

676.248

305.194

88.000

1.069.442

()23.453

-

ا�ستبعادات
 31دي�سمرب 2010

2.260.705

2.070.172

155.350

()23.453
4.486.227

اال�ستهالك :
 1يناير 2010

484.695

536.773

22.512

1.043.980

املحمل لل�سنة

491.893

384.163

37.692

913.748

()13.818

-

()13.818

907.118

60.204

ا�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2010

976.588

1.943.910

�صايف القيمة الدفرتية :
يف  31دي�سمرب 2010

1.284.117

1.163.054

95.146

2.542.317

ب) عمليات المساهمين

ال توجد خالل العام ممتلكات ومعدات يف عمليات امل�ساهمني ( كذلك هو احلال يف عام . ) 2010
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 -7ذمم تأمين مدينة
2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

�أق�ساط ت�أمني مدينة

66.242.999

54.230.193

�شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني

1.135.052

4.246.786

()10.118.140

()2.981.412

57.259.911

55.495.567

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

ان جميع املبالغ املذكورة �أعاله م�ستحقة خالل � 12شهر ًا من تاريخ ا�صدار التقرير حول القوائم املالية  ،ويتم ت�سوية املبالغ امل�ستحقة من معيدي الت�أمني عادة على �أ�سا�س ربع
�سنوي .
كانت احلركة يف خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها كما يلي :
2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

يف بداية ال�سنة

2.981.412

1.000.000

املخ�ص�ص خالل ال�سنة ( اي�ضاح ) 23

7.136.728

1.981.412

يف نهاية ال�سنة

10.118.140

2.981.412

ان �أعمار احل�سابات املدينة الناجتة عن عقود الت�أمني و�إعادة الت�أمني كما يف  31دي�سمرب  2011هي كالتايل :
أقساط تأمين مدينة (ريـال سعودي)
مت�أخر ال�سداد ولكنه غري منخف�ض القيمة

غري مت�أخر ال�سداد
وال منخف�ض القيمة

 30يوم

 60-31يوما

 120-61يوما

 180-121يوما

 360-181يوما

اكرث من  360يوم

2011

66.242.999

12.495.446

13.056.958

14.550.865

10.625.448

5.299.555

6.900.090

3.314.637

2010

54.230.193

15.094.521

6.537.272

9.354.748

10.652.146

7.266.650

4.204.452

1.120.404

االجمايل

ذمم تأمين واعادة تأمين مدينة (ريـال سعودي)
االجمايل

مت�أخر ال�سداد ولكنه غري منخف�ض القيمة

غري مت�أخر ال�سداد
وال منخف�ض القيمة

 30يوم

 60-31يوما

 120-61يوما

 180-121يوما

 360-181يوما

اكرث من  360يوم

2011

1.135.052

-

-

-

156.023

97.720

503.265

378.044

2010

4.246.786

-

276.193

802.723

339.157

215.746

2.282.330

330.637

من املتوقع ان يتم حت�صيل الذمم املدينة غري املنخف�ضة القيمة بالكامل  .علم ًا ب�أنه لي�س من عادة ال�شركة احل�صول على �ضمانات على الذمم املدينة .
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 -8أقساط تأمين غير مكتسبة

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

2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

137.803.035

104.454.642

()74.893.102

()30.923.630

62.909.933

73.531.012
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 -9الحركة في مطالبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين
2010

2011
االجمايل

ح�صة معيدي
الت�أمني

ال�صايف

االجمايل

ح�صة معيدي
الت�أمني

ال�صايف

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

املطالبات :
()58.049.270

18.393.512

()39.655.758

()52.915.495

25.117.596

()27.797.899

يف بداية ال�سنة
مطالبات الت�أمني امل�سددة خالل ال�سنة

116.107.416

()24.905.939

91.201.477

96.825.253

()32.282.855

64.542.398

املطالبات حتت الت�سوية يف نهاية ال�سنة

71.458.288

()21.728.617

49.729.671

58.049.270

()18.393.512

39.655.758

املطالبات املتكبدة

129.516.434

()28.241.044

101.275.390

101.959.028

()25.558.771

76.400.257

حتليل املطالبات حتت الت�سوية :
كما يف  31دي�سمرب
()58.049.270

18.393.512

()39.655.758

()52.915.495

25.117.596

()27.797.899

الر�صيد االفتتاحي يف بداية ال�سنة
مطالبات مف�صح عنها

46.500.443

()21.728.617

24.771.826

36.370.064

()18.393.512

17.976.552

مطالبات متكبدة ولكن غري مف�صح عنها

24.957.845

24.957.845

21.679.206

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية

13.409.018

10.073.913

5.133.775
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 -10موجودات عقود معيدي التأمين ومطلوبات عقود التأمين
كما يف  31دي�سمرب 2011

طبي

�سيارات

ممتلكات

اخرى

املجموع

( ريـال �سعودي )

االجمايل :
مطلوبات عقود الت�أمني
مطالبات مف�صح عنها غري م�سددة

4.600.255

13.762.704

8.988.657

19.148.827

46.500.443

مطالبات متكبدة ولكن غري مف�صح عنها

4.232.340

14.829.347

801.068

5.095.090

24.957.845

�أق�ساط غري مكت�سبة

66.056.780

20.927.627

7.757.742

43.060.886

137.803.035

�إجمايل مطلوبات عقود الت�أمني

74.889.375

49.519.678

17.547.467

67.304.803

209.261.323

مبالغ قابلة لال�سرتداد من معيدي الت�أمني
مطالبات حتت الت�سوية

2.302.188

اق�ساط غري مكت�سبة

32.500.263

�إجمايل ح�صة معيدي الت�أمني من مطلوبات الت�أمني

34.802.451

359.046
359.046

7.623.306

11.444.077

21.728.617

7.739.543

34.653.296

74.893.102

15.362.849

46.097.373

96.621.719

ال�صايف :
مطالبات حتت الت�سوية

2.298.067

13.403.658

1.365.351

7.704.750

24.771.826

مطالبات متكبدة ولكن غري مف�صح عنها

4.232.340

14.829.347

801.068

5.095.090

24.957.845

اق�ساط غري مكت�سبة

33.556.517

20.927.627

18.199

8.407.590

62.909.933

40.086.924

49.160.632

2.184.618

21.207.430

112.639.604
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 -10موجودات عقود معيدي التأمين ومطلوبات عقود التأمين (تتمة)
كما يف  31دي�سمرب 2010

طبي

ت�أمني �سيارات

ممتلكات

اخرى

املجموع

( ريـال �سعودي )

االجمايل :
مطلوبات عقود الت�أمني
مطالبات مف�صح عنها غري م�سددة

1.048.446

12.283.568

11.294.694

11.743.356

36.370.064

مطالبات متكبدة ولكن غري مف�صح عنها

3.994.368

12.641.809

978.914

4.064.115

21.679.206

�أق�ساط غري مكت�سبة

16.858.842

57.148.268

6.187.000

24.260.532

104.454.642

�إجمايل مطلوبات عقود الت�أمني

21.901.656

82.073.645

18.460.608

40.068.003

162.503.912

مبالغ قابلة لال�سرتداد من معيدي الت�أمني
مطالبات حتت الت�سوية

776.516

اق�ساط غري مكت�سبة

7.948.180

�إجمايل ح�صة معيدي الت�أمني من مطلوبات الت�أمني

8.724.696

344.582
344.582

9.054.384

8.218.030

18.393.512

6.062.132

16.913.318

30.923.630

15.116.516

25.131.348

49.317.142

ال�صايف :
مطالبات حتت الت�سوية

271.930

11.938.986

2.240.310

3.525.326

17.976.552

مطالبات متكبدة ولكن غري مف�صح عنها

3.994.368

12.641.809

978.914

4.064.115

21.679.206

اق�ساط غري مكت�سبة

8.910.662

57.148.268

124.868

7.347.214

73.531.012

13.176.960

81.729.063

3.344.092

14.936.655

113.186.770
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 -11المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
متثل اجلهات ذات العالقة امل�ساهمني الرئي�سني واملديرين وال�شركات اخلا�ضعة للرقابة والتي ت�سيطر هذه اجلهات عليها ب�شكل جوهري �أو م�شرتك  .تعتمد �سيا�سات الت�سعري
وال�شروط اخلا�صة بهذه املعامالت من قبل ادارة ال�شركة .
ويبني اجلدول التايل اجمايل مبلغ املعامالت التي مت ابرامها مع اجلهات ذات العالقة لل�سنة املالية ذات العالقة .
مبيعات عقود
ت�أمني

مبالغ م�ستحقة من
جهات ذات عالقة

مبالغ م�ستحقة الى
جهات ذات عالقة

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

�أع�ضاء جمل�س االدارة
وجهات ذات عالقة

2011

2.972.976

146.753

46.770

2010

2.868.799

315.232

314.149

كبار موظفي االدارة

امل�ستحق من  /الى
�شركة �شقيقة

2011

4.089

-

-

2010

-

-

-

2011

-

470.358

-

2010

-

-

2.963.439

يتم اجراء املعامالت مع اجلهات ذات العالقة ح�سب �أ�سعار ال�سوق العادية  .وت�ستخدم القيم الدفرتية عند عدم امكانية حتديد �أ�سعار ال�سوق  .ان الأر�صدة القائمة كما يف نهاية
ال�سنة غري مغطاة ب�ضمانات ويتم ال�سداد ح�سب �شروط الدفع  .ومل يكن هنالك �ضمانات مقدمة �أو م�ستلمة لقاء احل�سابات املدينة للجهات ذات العالقة  .وبالن�سبة لل�سنوات
املنتهية يف  31دي�سمرب  2011و  ، 2010مل جتنب ال�شركة �أي خم�ص�ص للديون امل�شكوك يف حت�صيلها واملتعلقة باملبالغ امل�ستحقة من اجلهات ذات العالقة حيث ان االدارة على
ثقة فيما يتعلق با�سرتداد هذه الأر�صدة .
تعوي�ضات كبار موظفي ادارة ال�شركة :
2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

مزايا ق�صرية الأجل

2.375.161

3.921.844

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

327.206

389.002

2.702.367

4.310.846
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 -12نقد وما في حكمه
أ ) عمليات التأمين
2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

نقد يف �صندوق

34.883

31.987

نقدية لدى البنوك

37.616.759

20.764.739

ودائع ق�صرية الأجل

100.064.000

65.443.389

نقد وما يف حكمه

137.715.642

86.240.115

ب) عمليات المساهين
2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

نقدية لدى البنوك

839.063

834.098

وديعة ق�صرية الأجل

25.433.512

45.251.301

نقد وما يف حكمه

26.272.575

46.085.399

يتم ايداع احل�سابات البنكية لدى �أطراف ذات ت�صنيف ا�ستثماري .

 -13وديعة نظامية
متثل الوديعة النظامية  % 10من ر�أ�س املال املدفوع واملحتفظ به وفقا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين  .ال ميكن �سحب هذه الوديعة النظامية بدون موافقة م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي .
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موجودات مالية أخرى

فيما يلي ملخ�ص املوجودات املالية الأخرى لل�شركة ح�سب الفئات :
2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق

6.500.000

6.500.000

موجودات مالية متاحة للبيع (االوراق املالية املدرجة بال�سوق)

42.423.644

40.769.672

دفعات مقدمة لال�ستثمارات

2.473.078

2.423.078

51.396.722

49.692.750

ان اجلدول التايل يقارن القيم العادلة للموجودات املالية املحددة �أعاله مع قيمتها الدفرتية :
2010

2011
القيمة الدفرتية

القيمة العادلة

القيمة الدفرتية

القيمة العادلة

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق

6.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

متاحة للبيع (االوراق املالية املدرجة بال�سوق)

42.423.644

42.423.644

40.769.672

40.769.672

دفعات مقدمة لال�ستثمارات

2.473.078

2.473.078

2.423.078

2.423.078

51.396.722

51.396.722

49.692.750

49.692.750

�أ ) حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

القيمة العادلة
�سندات الدين

6.500.000

6.500.000

التكلفة املطف�أة
�سندات دين

6.500.000

6.500.000
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موجودات مالية أخرى (تتمة)

ب) متاحة للبيع

ح�ص�ص ملكية

2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

42.423.644

40.769.672

ج) دفعات مقدمة لالستثمارات
2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

دفعات مقدمة لال�ستثمارات

1.923.078

1.923.078

قرو�ض وذمم

550.000

500.000

2.473.078

2.423.078

ان اال�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق متثل ال�سندات ذات ال�سعر الثابت والتي يتم تداولها بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية وحتدد القيم وفق ًا لهذا ال�سوق ،
عندما يكون متاح ًا � ،أو من خالل منوذج ت�سعري منا�سب  .ان هذه ال�سندات ذات ال�سعر الثابت لها فرتة ا�ستحقاق مدتها ع�شر �سنوات ( قابلة لال�ستدعاء بعد � 5سنوات – دي�سمرب
 . ) 2014تعتقد االدارة بان القيمة الدفرتية لهذه اال�ستثمارات تقارب قيمتها العادلة .
متثل اال�ستثمارات املتاحة للبيع اال�ستثمارات يف اال�سهم املدرجة يف ال�سوق املحلية  .ان املعلومات اخلا�صة بال�صناديق املدارة تكون عادة حمدودة بالتقارير الدورية ملديري
اال�ستثمارات حول اداء اال�ستثمار  .ولقد قامت االدارة مبراجعة ا�ستثماراتها يف ال�صناديق املدارة لتقييم فيما اذا حدث انخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات  ،وبنا ًء على املعلومات
املحددة فيما يتعلق بهذه ال�صناديق وعملياتها  ،ف�إنه من وجهة نظر االدارة ان اال�ستثمارات يف ال�صناديق املدارة مل تتعر�ض لأي انخفا�ض يف القيمة .
متثل الدفعات املقدمة لال�ستثمارات املبالغ املدفوعة مقابل ن�سبة را�س املال املقرتح  /امل�صدر لل�شركات التي تا�س�ست حديث ًا �أو التي هي قيد التطوير  .وبالن�سبة لل�شركات يف
مرحلة الت�أ�سي�س � ،سيتم ت�سديد هذه الدفعات مقابل ح�صة ال�شركة يف هذه ال�شركات عند ا�ستكمال الإجراءات النظامية املتعلقة بت�أ�سي�سها .

-15

ودائع قصيرة األجل

ان الودائع لأجل امل�سجلة بالريـال ال�سعودي  ،تربط لفرتات متفاوتة ترتاوح ما بني � 3أ�شهر الى � 12شهر ًا على �أ�سا�س املتطلبات النقدية لل�شركة  ،وحتقق فائدة مبعدل ي�صل الى
 % 0.83كما يف تاريخ  31دي�سمرب  31( 2011دي�سمرب  . )%0.77 : 2010ان الودائع الق�صرية الأجل حمتفظ بها لدى �أطراف ذوو ت�صنيف ا�ستثماري .
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تعويض نهاية الخدمة

أ ) عمليات التأمين
2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

 1يناير

1.274.310

722.257

خم�ص�ص ال�سنة

726.923

744.283

()510.350

()192.230

خم�ص�ص م�ستخدم

1.490.883

 31دي�سمرب

1.274.310

ب) عمليات المساهمين

خالل العام  ،مل يكن هناك تعوي�ض نهاية اخلدمة يف عمليات امل�ساهمني ( كذلك هو احلال يف عام . ) 2010

 -17ذمم معيدي التأمين الدائنة
2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

�شركات �إعادة الت�أمني

52.450.505

30.085.902

ذمم دائنة اخرى

15.014.786

4.634.523

67.465.291

34.720.425

-18

مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

أ ) عمليات التأمين
2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

م�صاريف م�ستحقة

7.902.311

4.345.584

ذمم دائنة اخرى

-

مطلوب الى �شركة �شقيقة

100.000

272.969

2.963.439

8.175.280

7.409.023
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مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى ( تتمه )

ب) عمليات المساهمين
2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

م�صاريف م�ستحقة

229.000

300.000

زكاة

3.911.666

2.952.367

ذمم دائنة اخرى

609.903

483.423

4.750.569

3.735.790

-19

رأس المال

ان ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع لل�شركة هو  200مليون ريـال �سعودي كما يف نهاية ال�سنة  ،وهو مق�سم الى  20مليون �سهم قيمة ال�سهم الواحد  10ريـال �سعودي .

-20

االحتياطي النظامي

مت�شي ًا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية وبنود عقد ت�أ�سي�س ال�شركة  ،ف�إنه يجب على ال�شركة تخ�صي�ص  %20من دخل امل�ساهمني يف كل �سنة حتى يبلغ
االحتياطي  %100من ر�أ�س املال املدفوع  .يف �ضوء اخل�سائر املرتاكمة  ،مل يتم هذا التخ�صي�ص لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2011و . 2010
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 -21صافي األقساط المكتسبة
2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

278.560.419

219.997.528

()33.348.393

()34.029.420

اجمايل ايرادات �أق�ساط الت�أمني

245.212.026

185.968.108

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

124.749.911

67.873.528

اجمايل اق�ساط الت�أمني املكتتبة
احلركة يف خم�ص�ص االق�ساط غري املكت�سبة

احلركة يف خم�ص�ص ح�صة اعادة الت�أمني من االق�ساط غري املكت�سبة

()43.969.472

()517.334

اجمايل �أق�ساط الت�أمني امل�سندة الى معيدي الت�أمني

80.780.439

67.356.194

�صايف الأق�ساط املكت�سبة

164.431.587

118.611.914

-22

الزكاة وضريبة الدخل

الزكاة
المحمل للسنة
تت�ألف الزكاة املحملة مما يلي :
خم�ص�ص ال�سنة احلالية واملحمل لل�سنة

2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

1.671.825

1.925.176

مت �أحت�ساب خم�ص�ص ال�سنة احلالية على ا�سا�س البنود التالية :
2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

حقوق امل�ساهمني

150.128.147

154.197.687

مطلوبات غري متداولة

1.490.883

1.274.310

موجودات غري متداولة

()71.287.807

()65.235.067

80.331.223

90.236.930

وعاء الزكاة

ان الفروق بني النتائج وفقا للقوائم املالية والنتائج اخلا�ضعة للزكاة قد ن�ش�أت ب�صورة رئي�سية عن تعديالت للبنود غري امل�سموح بح�سمها  /املطالبات بناء على االنظمة املالية
ذات العالقة .
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الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)

الحركة في المخصص خالل السنة

كانت احلركة يف خم�ص�ص الزكاة لل�سنة على النحو التايل :
2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

يف بداية ال�سنة

2.952.367

1.874.476

املخ�ص�ص خالل ال�سنة

1.671.825

1.925.176

املدفوع خالل ال�سنة
يف نهاية ال�سنة

()847.285

()915.698

2.952.367

3.708.494

ضريبة الدخل
المحمل للسنة

تت�ألف �ضريبة الدخل املحملة مما يلي :

خم�ص�ص ال�سنة احلالية واملحمل لل�سنة

2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

203.172

-

ان حركة خم�ص�ص �ضريبة الدخل لل�سنة هي كاالتي :
2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

املخ�ص�ص خالل ال�سنة

203.172

-

يف نهاية ال�سنة

203.172

-

موقف الربوط الزكوية والضريبية

قدمت ال�شركة اقرارات الزكاة و�ضريبة الدخل حتى ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2010و�سددت الزكاة و�ضريبة الدخل ح�سب االقرار وح�صلت على ال�شهادة املطلوبة من
م�صلحة الزكاة والدخل .
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المصاريف العمومية واالدارية

أ ) عمليات التأمين
2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ديون م�شكوك يف حت�صيلها

7.136.728

1.981.412

اتعاب قانونية ومهنية

2.056.868

2.862.050

م�صاريف ايجار

1.358.509

960.193

ا�ستهالك

1.100.282

913.748

جتهيزات مكتبية

879.318

602.497

منافع

860.104

878.294

الت�سويق واالعالن والرتويج

367.123

150.470

�ضريبة ا�ستقطاع

366.698

1.684.906

التدريب والتعليم

215.264

431.695

م�صاريف تقنية املعلومات

190.876

218.188

م�صاريف اخرى

550.420

803.885

15.082.190

11.487.338

ب ) عمليات المساهمين
2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

تكاليف موظفني

1.200.000

1.200.000

م�صاريف اخرى

423.193

431.572

1.623.193

1.631.572
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التقارير القطاعية

لالغرا�ض االدارية  ،تتكون ال�شركة من قطاعات ح�سب الن�شاط وهي  :ت�أمني �سيارات وت�أمني طبي وت�أمني ممتلكات و�أخـرى  .وت�شتمل القطاعات االخرى على التامني البحري
والتامني الهند�سي والتامني �ضد احلوادث العامة .وتعترب هذه القطاعات اال�سا�س الذي تقوم ال�شركة من خالله بتقدمي تقريرها عن املعلومات القطاعية الرئي�سية .
متا�شيا مع عملية �إعداد التقارير الداخلية بال�شركة  ،اعتمدت االدارة القطاعات ح�سب الن�شاط فيما يتعلق بن�شاطات ال�شركة وموجوداتها ومطلوباتها وكما هو مدرج ادناه.
ال تت�ضمن النتائج القطاعية الرواتب الت�شغيلية واالدارية وامل�صاريف العمومية واالدارية وقد مت ادراجها �ضمن امل�صاريف غري املوزعة .
القطاعات الت�شغيلية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب2011

طبي

�سيارات

اخرى

ممتلكات

املجموع

( ريــال �سعودي )

اجمايل االق�ساط املكتتبة

98.541.201

63.415.029

28.452.127

88.152.062

278.560.419

�صايف االق�ساط املكتتبة

53.610.787

62.292.907

3.030.819

34.875.995

153.810.508

�صايف االق�ساط املكت�سبة

28.964.930

98.936.609

2.839.050

33.690.998

164.431.587

عمولة اعادة ت�أمني

4.372.817

224.119

5.482.742

5.115.271

15.194.949

ايرادات اكتتاب اخرى

9.871

255.648

8.590

36.177

310.286

�صايف املطالبات املتكبدة

()11.950.289

()76.912.470

()1.388.578

()11.024.053

()101.275.390

م�صاريف اكتتاب اخرى

()4.726.700

()19.140.017

()4.024.954

()8.910.883

()36.802.554

�صايف ايرادات االكتتاب

16.670.629

3.363.889

2.916.850

18.907.510

41.858.878

م�صاريف عمومية وادارية اخرى (غري م�صنفة)

()36.258.331

�صايف الفائ�ض من عمليات الت�أمني

5.600.547

ايرادات عمولة من ودائع بنكية

412.768

�صايف الفائ�ض من عمليات الت�أمني

6.013.315
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التقارير القطاعية (تتمة)
كما يف  31دي�سمرب 2011

طبي

�سيارات

ممتلكات

اخرى

املجموع

( ريــال �سعودي )

موجودات عمليات الت�أمني :
ح�صة معيدي الت�أمني من االق�ساط غري املكت�سبة

32.500.262

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

2.302.186

359.046

تكاليف اكتتاب م�ؤجلة

7.683.171

1.853.365

1.200.145

موجودات غري موزعة

-

-

-

-

42.485.619

2.212.411

16.562.994

49.119.890

جمموع املوجودات

-

7.739.543

34.653.297

74.893.102

7.623.306

11.444.079

21.728.617

3.022.514

13.759.195
202.282.850
312.663.764

مطلوبات عمليات الت�أمني
اق�ساط غري مكت�سبة

66.056.780

20.927.627

7.757.742

43.060.886

137.803.035

مطالبات حتت الت�سوية

8.832.595

28.592.051

9.789.725

24.243.917

71.458.288

عمولة اعادة ت�أمني غري مكت�سبة

219.998

-

1.921.218

2.719.519

4.860.735

-

-

-

-

98.541.706

75.109.373

49.519.678

19.468.685

70.024.322

312.663.764

مطلوبات غري م�صنفة
جمموع املطلوبات
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التقارير القطاعية (تتمة)

القطاعات التشغيلية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب2010

طبي

�سيارات

اخرى

ممتلكات

املجموع

( ريــال �سعودي )

اجمايل االق�ساط املكتتبة

36.493.256

113.818.388

21.583.700

48.102.184

219.997.528

�صايف االق�ساط املكتتبة

19.169.280

112.592.826

1.548.784

18.813.110

152.124.000

�صايف االق�ساط املكت�سبة

17.302.808

81.713.172

1.724.461

17.871.473

118.611.914

عمولة اعادة ت�أمني

2.899.903

245.110

5.650.173

5.709.231

14.504.417

ايرادات اكتتاب اخرى

12.440

25.623

6.115

33.098

77.276

�صايف املطالبات املتكبدة

()11.492.839

()58.452.009

()854.467

()5.600.942

()76.400.257

م�صاريف اكتتاب اخرى

()4.522.511

()14.662.047

()2.765.967

()6.328.079

()28.278.604

�صايف ايرادات االكتتاب

4.199.801

8.869.849

3.760.315

11.684.781

28.514.746

م�صاريف عمومية وادارية اخرى (غري م�صنفة)

()35.037.637

العجز من عمليات الت�أمني

()6.522.891

ايرادات عمولة من ودائع بنكية
�صايف العجز من عمليات الت�أمني
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التقارير القطاعية (تتمة)
كما يف  31دي�سمرب 2010

طبي

�سيارات

ممتلكات

اخرى

املجموع

( ريــال �سعودي )

موجودات عمليات الت�أمني
ح�صة معيدي الت�أمني من االق�ساط غري املكت�سبة

7.948.180

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

776.516

344.582

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

1.247.931

8.082.888

-

-

-

9.972.627

8.427.470

16.017.876

موجودات غري م�صنفة
جمموع املوجودات

-

6.062.132

16.913.318

30.923.630

9.054.384

8.218.030

18.393.512

901.360

3.313.352

13.545.531

-

149.780.426

28.444.700

212.643.099

مطلوبات عمليات الت�أمني
اق�ساط غري مكت�سبة

16.858.842

57.148.268

6.187.000

24.260.532

104.454.642

مطالبات حتت الت�سوية

5.042.814

24.925.377

12.273.608

15.807.471

58.049.270

عمولة اعادة ت�أمني غري مكت�سبة

2.313.892

-

1.648.218

2.773.319

6.735.429

-

-

-

-

43.403.758

24.215.548

82.073.645

20.108.826

42.841.322

212.643.099

مطلوبات غري م�صنفة
جمموع املطلوبات
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التقارير القطاعية (تتمة)

التوزيع الجغرافي

ان جميع موجودات ومطلوبات ال�شركة الرئي�سية تقع يف نطاق اململكة العربية ال�سعودية ما عدا بع�ض موجودات ومطلوبات معيدي الت�أمني املحتفظ بها خارج اململكة العربية
ال�سعودية .

-25

القيمة العادلة لألدوات المالية

متثل القيمة العادلة املبلغ الذي تتم على �أ�سا�سه مبادلة �أ�صل ما �أو �سداد التزام ما بني �أطراف مدركة وراغبة وعلى �أ�سا�س ال�سعر الفوري للمعاملة يف تعامالت ال�سوق املبا�شرة .
فئات األدوات المالية
أ ) عمليات التأمين :
2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

املوجودات املالية
اق�ساط ت�أمني مدينة

57.259.911

55.495.567

موجودات عقود �إعادة الت�أمني

96.621.719

49.317.142

ايرادات فائدة م�ستحقة

111.964

17.422

نقد وما يف حكمه

137.715.642

86.240.115

291.709.236

191.070.246

املطلوبات املالية
مطلوبات عقود ت�أمني

214.122.058

169.239.341

ذمم معيدي ت�أمني دائنة

67.465.291

34.720.425

م�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

8.175.280

7.409.023

289.762.629

211.368.789
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القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)

ب) عمليات المساهمين :
2011

2010

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

املوجودات املالية
موجودات مالية اخرى

51.396.722

49.692.750

ايرادات م�ستحقة

757.940

674.388

ودائع ق�صرية االجل

40.000.000

40.000.000

نقد وما يف حكمه

26.272.575

46.085.399

118.427.237

136.452.537

املطلوبات املالية
م�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

838.903

783.423

838.903

783.423

تت�ألف الأدوات املالية من املوجودات واملطلوبات املالية كما مت حتديدها �أعاله .
وال يوجد فرق جوهري بني القيم العادلة لال�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق واملدرجة بالتكلفة (االي�ضاح  )14وقيمها الدفرتية  .وت�ستخدم ال�شركة الت�سل�سل
الهرمي التايل يف حتديد واالف�صاح عن القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع وال�سلف وذلك ب�إتباع طريقة التقييم :
امل�ستوى الأول :

بالن�سبة للأ�سعار املدرجة (غري معدلة) يف ال�سوق الن�شطة للموجودات واملطلوبات املماثلة .

امل�ستوى الثاين :
مبا�شر .

بالن�سبة للطرق الأخرى التي ميكن ان يالحظ الأثر اجلوهري الذي حتدثه كافة املدخالت على القيمة العادلة امل�سجلة وذلك �إما ب�شكل مبا�شر �أو غري

امل�ستوى الثالث :
امل�سجلة .

بالن�سبة للطرق الأخرى التي ال تعتمد على املعلومات املمكن مالحظتها يف ال�سوق ولكن ت�ستخدم للمدخالت ذات االثر اجلوهري على القيمة العادلة
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القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)

ب) عمليات المساهمين (تتمة) :

كما يف  31دي�سمرب 2011

امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

اجمايل
القيمة العادلة

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

الأدوات املالية :
املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق :
-

�سندات دين

6.500.000

-

6.500.000

ا�ستثمارات متاحة للبيع :
41.623.644

ح�ص�ص ملكية

-

800.000

42.423.644

�سلف مقدمة لال�ستثمار :
�سلف مقدمة لال�ستثمار

-

-

1.923.078

1.923.078

قر�ض

-

-

550.000

550.000

41.623.644

6.500.000

3.273.078

51.396.722

امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

اجمايل
القيمة العادلة

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

االجمايل

كما يف  31دي�سمرب 2010
الأدوات املالية :
املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق :
�سندات دين

-

6.500.000

-

6.500.000

ا�ستثمارات متاحة للبيع :
ح�ص�ص ملكية

39.969.672

-

800.000

40.769.672

قرو�ض ودفعات مقدمة :
دفعات مقدمة لال�ستثمار

-

-

1.923.078

1.923.078

قر�ض

-

-

500.000

500.000

39.969.672

6.500.000

3.223.078

49.692.750

االجمايل

اليوجد �أية حتويالت الى او من امل�ستوى الثالث خالل ال�سنة .
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إدارة المخاطر

يحدد هذا االي�ضاح املخاطر الرئي�سية التي تواجهها االعمال وت�صف نهجنا يف ادارة هذه املخاطر  .كما انه يعطي حتليالت عن مدى الت�أثر حول االفرتا�ضات الرئي�سية حول
اجلوانب االقت�صادية وغري االقت�صادية التي ميكن ان ت�سبب التقلبات يف ايراداتنا ومتطلبات ر�أ�س املال .
�أن�ش�أت ال�شركة اطارا الدارة املخاطر حلماية ال�شركة من االحداث التي تعوق االهداف امل�ستدامة من ادائها مبا يف ذلك االخفاق يف ا�ستغالل الفر�ص .
ميكن ت�صنيف املخاطر التي تواجه ال�شركة على النحو التايل :
 املخاطر املالية وهي تغطي خماطر االئتمان وخماطر ال�سيولة وخماطر ا�سعار العموالت وخماطر الت�أمني وادارة ر�أ�س املال.
 املخاطر اال�سرتاتيجية وت�شمل ق�ضايا العمالء والعالمة التجارية واملنتجات وال�سوق ف�ضال عن املخاطر املتعلقة بنموذج اعمالنا الناجت عن التغريات يف �سوقنا
واملخاطر الناجمة عن عمليات االندماج واال�ستحواذ .
 املخاطر الت�شغيلية الناجتة عن عدم كفاية او اخفاق العمليات الداخلية او من االفراد والنظام او من االحداث اخلارجية وت�شمل املخاطر الت�شغيلية حماية االعمال
وتقنية املعلومات واال�شخا�ص والتقيد بالقوانني واالنظمة .
ان اطار ادارة املخاطر يوفر و�سيلة لتحديد املوجودات ويدير ويراقب ويقدم التقارير ويخفف من جميع انواع املخاطر التي تواجه ال�شركة ويعطي �صورة وا�ضحة للتهديدات
وحاالت عدم الت�أكد والفر�ص ال�سانحة  .ان امل�س�ؤولية عن ادارة املخاطر تقع على كافة امل�ستويات داخل ال�شركة مع االهداف املتعلقة باملخاطر واملت�ضمنة يف خطط قيا�س االداء .
تدرك ال�شركة مدى اهمية احلفاظ على اطار ادارة املخاطر بكفاءة وفعالية ولهذا فقد ا�س�ست ال�شركة اطار حمكوم والذي يحتوي على هذه العنا�صر :



�شروط حمددة باال�شارة للمجل�س وجلانه وما يرتبط بها من جلان وجلان االدارة التنفيذية .
هيكل تنظيمي وا�ضح لل�شركة مو�ضحا فيه ال�سلطات وامل�س�ؤوليات املفو�ضة من جمل�س االدارة للجان املجل�س وللفريق التنفيذي واالدارة العليا .

المخاطر المالية

تتمثل الأدوات املالية الرئي�سية لل�شركة يف الذمم املدينة النا�شئة عن عقود الت�أمني و�إعادة الت�أمني والنقد وما يف حكمه والدفعات املقدمة للإ�ستثمارات .
ال تقوم ال�شركة بالدخول يف عمليات مل�شتقات الأدوات املالية .
تتمثل املخاطر الهامة النا�شئة عن الأدوات املالية لل�شركة يف خماطر �أ�سعار العمولة وخماطر العمالت الأجنبية وخماطر الإئتمان وخماطر �أ�سعار ال�سوق وخماطر ال�سيولة  .يقوم
جمل�س االدارة مبراجعة وقبول ال�سيا�سات الالزمة لإدارة كل من هذه املخاطر امللخ�صة �أدناه .
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إدارة المخاطر (تتمة)

المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان

تتمثل خماطر االئتمان يف اخفاق �أحد طريف الأداة املالية يف الوفاء بالتزاماته والت�سبب يف خ�سارة مالية للطرف الآخر  .وبالن�سبة جلميع فئات املوجودات املالية التي حتتفظ بها
ال�شركة  ،فان احلد الأق�صى لتعر�ض ال�شركة ملخاطر الإئتمان يتمثل يف القيمة الدفرتية لهذه املوجودات املالية كما هو مف�صح عنها يف قائمة املركز املايل .
ت�سعى ال�شركة الى احلد من خماطر االئتمان املتعلقة بالوكالء والو�سطاء بو�ضع حد ائتمان لكل وكيل وو�سيط ومبراقبة احل�سابات املدينة القائمة  .تتكون �أق�ساط الت�أمني املدينة
من عدد كبري من الو�سطاء  /العمالء وب�شكل رئي�سي داخل اململكة العربية ال�سعودية والتي ميثل فيها �أكرب خم�سة و�سطاء  /عمالء  %42من احل�سابات املدينة كما يف  31دي�سمرب
 ( 2011يف عام . ) %50 : 2010
تربم ال�شركة عقود ت�أمني و�إعادة ت�أمني فقط مع �أطراف �أخرى معرتف بها وذات �سمعة ائتمانية جيدة  .وتتم مراقبة احل�سابات املدينة من عقود الت�أمني و�إعادة الت�أمني ب�شكل
م�ستمر لتقليل فر�صة تعر�ض ال�شركة ملخاطر الديون املعدومة .
�إن االر�صدة البنكية اخلا�صة بال�شركة حمتفظ بها لدى عدد من البنوك الدولية واملحلية وفق ًا للحدود التي ي�ضعها جمل�س االدارة .
يقدم اجلدول التايل املعلومات املتعلقة مبدى تعر�ض ال�شركة ملخاطر االئتمان وذلك بت�صنيف املوجودات وفق ًا للت�صنيف االئتماين لل�شركة لالطراف االخرى  .وتعترب فئة
اال�ستثمار مبثابة �أعلى ت�صنيف ائتماين ممكن  ،وت�صنف املوجودات الواقعة خارج نطاق فئة اال�ستثمار على انها «فئة غري ا�ستثمارية» (مقبولة) �أو على انها «مت�أخرة ال�سداد
ولكن غري منخف�ضة القيمة» .
موجودات عمليات الت�أمني كما يف  31دي�سمرب 2011
غري مت�أخرة ال�سداد
وغري منخف�ضة القيمة
الفئة
اال�ستثمارية

الفئة
غري اال�ستثمارية
(مقبولة)

مت�أخرة ال�سداد
ولكن غري
منخف�ضة القيمة

املجموع

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

-

12.495.446

43.629.413

56.124.859

ح�سابات مدينة نا�شئة عن عقود �إعادة ت�أمني

1.135.052

-

-

1.135.052

ح�صة معيدي الت�أمني من املخاطر ال�سارية

74.893.102

-

-

74.893.102

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

21.728.617

-

-

21.728.617

نقد وما يف حكمه

137.680.758

34.884

-

137.715.642

-

111.964

-

111.964

ح�سابات مدينة نا�شئة عن عقود ت�أمني

ايرادات فوائد م�ستحقة

235.437.529

308

12.642.294

43.629.413

291.709.236

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (“والء”)
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

-26

إدارة المخاطر (تتمة)

المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)

موجودات عمليات الت�أمني كما يف  31دي�سمرب 2010
غري مت�أخرة ال�سداد
وغري منخف�ضة القيمة
الفئة
اال�ستثمارية

الفئة
غري اال�ستثمارية
(مقبولة)

مت�أخرة ال�سداد
ولكن غري
منخف�ضة القيمة

املجموع

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

-

15.094.521

36.154.260

51.248.781

ح�سابات مدينة نا�شئة عن عقود �إعادة ت�أمني

4.246.786

-

-

4.246.786

ح�صة معيدي الت�أمني من املخاطر ال�سارية

30.923.630

-

-

30.923.630

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

18.393.512

-

-

18.393.512

نقد وما يف حكمه

86.208.128

31.987

-

86.240.115

-

17.422

-

17.422

-

-

2.588.600

15.143.930

36.154.260

ح�سابات مدينة نا�شئة عن عقود ت�أمني

ايرادات فوائد م�ستحقة
مطلوب من م�ساهمني

2.588.600
142.360.656

193.658.846

موجودات امل�ساهمني كما يف  31دي�سمرب 2011
غري مت�أخرة ال�سداد
وغري منخف�ضة القيمة
الفئة
اال�ستثمارية

الفئة
غري اال�ستثمارية
(مقبولة)

مت�أخرة ال�سداد
ولكن غري
منخف�ضة القيمة

املجموع

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

وديعة نظامية

20.000.000

-

-

20.000.000

موجودات مالية �أخرى

51.396.722

-

-

51.396.722

وديعة ق�صرية الأجل

40.000.000

-

-

40.000.000

ايرادات فوائد م�ستحقة

757.940

-

-

757.940

نقد وما يف حكمه

26.272.575

-

-

26.272.575

138.427.237

-

-

138.427.237
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إدارة المخاطر (تتمة)

المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر اإلتمان (تتمة)

موجودات امل�ساهمني كما يف  31دي�سمرب 2010
غري مت�أخرة ال�سداد
وغري منخف�ضة القيمة
الفئة
اال�ستثمارية

الفئة
غري اال�ستثمارية (مقبولة)

مت�أخرة ال�سداد
ولكن غري
منخف�ضة القيمة

املجموع

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

وديعة نظامية

20.000.000

-

-

20.000.000

موجودات مالية �أخرى

49.692.750

-

-

49.692.750

وديعة ق�صرية الأجل

40.000.000

-

-

40.000.000

ايرادات م�ستحقة

674.388

-

-

674.388

نقد وما يف حكمه

46.085.399

-

-

46.085.399

156.452.537

-

-

156.452.537

مخاطر السيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة ال�شركة على الوفاء ب�إلتزاماتها املرتبطة بعقود الت�أمني واملطلوبات املالية عند ا�ستحقاقها .
تتم مراقبة متطلبات ال�سيولة على �أ�سا�س �شهري  ،وتعمل االدارة على الت�أكد من وجود االموال النقدية الكافية ملواجهة �أية �إلتزامات حال ن�شوئها .
�إن تواريخ الإ�ستحقاق الأ�صلية للودائع التي حتتفظ بها ال�شركة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل متتد لفرتات ال تتجاوز �ستة ا�شهر ،كما ان الإلتزمات (يف �سياق الأعمال
االعتيادي) يف نهاية الفرتة هي غري جوهرية .
ان جميع املطلوبات املالية متفق على �سدادها خالل فرتة �سنة والتخ�ضع لأي عموالت مالية حمددة .
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إدارة المخاطر (تتمة)

المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)

يو�ضح اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات املالية ح�سب املوعد املتوقع ال�سرتدادها او ت�سويتها .
كما يف  31دي�سمرب 2011
اقل من � 12شهرا

اكرث من � 12شهرا

املجموع

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

اق�ساط ت�أمني مدينة

57.259.911

-

57.259.911

موجودات عقود �إعادة ت�أمني

96.621.719

-

96.621.719

ايرادات فوائد م�ستحقة

111.964

-

111.964

نقد وما يف حكمه

137.715.642

-

137.715.642

اجمايل املوجودات املالية لعمليات الت�أمني

291.709.236

-

291.709.236

املوجودات املالية لعمليات الت�أمني

املطلوبات املالية لعمليات الت�أمني
ذمم معيدي ت�أمني دائنة

67.465.291

-

67.465.291

م�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى

8.175.280

-

8.175.280

مطلوبات عقود ت�أمني

214.122.058

-

214.122.058

اجمايل املطلوبات املالية لعمليات الت�أمني

289.762.629

-

289.762.629

كما يف  31دي�سمرب 2010
اقل من � 12شهرا

اكرث من � 12شهرا

املجموع

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

اق�ساط ت�أمني مدينة

55.495.567

-

55.495.567

موجودات عقود �إعادة ت�أمني

62.862.673

-

62.862.673

ايرادات فوائد م�ستحقة

17.422

-

17.422

نقد وما يف حكمه

86.240.115

-

86.240.115

اجمايل املوجودات املالية لعمليات الت�أمني

204.615.777

-

204.615.777

املوجودات املالية لعمليات الت�أمني
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إدارة المخاطر (تتمة)

المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)
اقل من � 12شهرا

اكرث من � 12شهرا

املجموع

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ذمم معيدي ت�أمني دائنة

34.720.425

-

34.720.425

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

7.409.023

-

7.409.023

مطلوبات عقود ت�أمني

169.239.341

-

169.239.341

اجمايل املطلوبات املالية لعمليات الت�أمني

211.368.789

-

211.368.789

املطلوبات املالية لعمليات الت�أمني

كما يف  31دي�سمرب 2011
املوجودات املالية للم�ساهمني
وديعة نظامية

اقل من � 12شهرا

اكرث من � 12شهرا

املجموع

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

-

20.000.000

20.000.000

ايرادات فائدة م�ستحقة

757.940

-

757.940

ودائع ق�صرية الأجل

40.000.000

-

40.000.000

نقد وما يف حكمه

26.272.575

-

26.272.575

موجودات مالية �أخرى

44.896.722

6.500.000

51.396.722

اجمايل املوجودات املالية للم�ساهمني

111.927.237

26.500.000

138.427.237

املطلوبات املالية للم�ساهمني
م�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى

838.903

-

838.903

اجمايل املطلوبات املالية للم�ساهمني

838.903

-

838.903
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إدارة المخاطر (تتمة)

المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)

كما يف  31دي�سمرب 2010
املوجودات املالية للم�ساهمني
وديعة نظامية

اقل من � 12شهرا

اكرث من � 12شهرا

املجموع

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

-

20.000.000

20.000.000

ايرادات فوائد م�ستحقة

674.388

-

674.388

وديعة ق�صرية الأجل

40.000.000

-

40.000.000

نقد وما يف حكمه

46.085.399

-

46.085.399

موجودات مالية �أخرى

43.192.750

6.500.000

49.692.750

اجمايل املوجودات املالية للم�ساهمني

129.952.537

26.500.000

156.452.537

املطلوبات املالية للم�ساهمني
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

783.423

-

783.423

اجمايل املطلوبات املالية للم�ساهمني

783.423

-

783.423

مخاطر أسعار السوق

تتمثل خماطر �أ�سعار ال�سوق يف التقلبات التي تطر�أ على قيمة الأداة املالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�سوق فيما لو كانت هذه التغريات تعود لعوامل حمددة لالوراق املالية
مبفردها �أو اجلهة التى ا�صدرتها �أو عوامل ت�ؤثر على جميع الأوراق املالية املتداولة يف ال�سوق .
تعمل ال�شركة على احلد من خماطر ال�سوق باالحتفاظ مبحفظة متنوعة ومبراقبة التطورات يف �سوق الأوراق املالية  .وال يوجد لدى ال�شركة �أي خماطر �سوق هامة .
مخاطر أسعار العمولة

تن�ش�أ خماطر �أ�سعار العمولة من امكانية ت�أثري التغريات يف �أ�سعار العمولة على الربحية امل�ستقبلية �أو القيم العادلة للأدوات املالية  .وتتعر�ض ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العمولة على
بع�ض من ح�ساباتها لدى البنوك والنقد  .وتعمل ال�شركة على احلد من خماطر �أ�سعار العمولة مبراقبة التغريات يف �أ�سعار العمولة للعمالت امل�سجل بها النقد واال�ستثمارات .
كان �سعر العمولة الفعلي يف نهاية ال�سنة . )% 0.77 : 2010( % 0.83
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إدارة المخاطر (تتمة)

المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر أسعار العمولة ( تتمه )

�إن تاريخ اال�ستحقاق جلميع الأدوات املالية التي حتمل عمولة يكون �أقل من �سنة واحدة كما يف نهاية ال�سنة فيما عدا اال�ستثمار يف ال�سندات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق .
ان الأثر على قائمة عمليات امل�ساهمني ميثل الأثر التقريبي للتغريات املفرت�ضة يف �أ�سعار العمولة على خ�سارة ال�شركة لل�سنة على �أ�سا�س املوجودات املالية ذات ال�سعر العائم
واملحتفظ بها كما يف  31دي�سمرب . 2011
ان الأثر على قائمة عمليات امل�ساهمني من النقـ�ص يف �سعر العمولة لع�شر نقاط �أ�سا�سية (تغريات معقولة ممكنة)  ،مع ثبات كافة املتغريات الأخرى � ،سوف يكون له �أثر يف
تخفي�ض االرباح بواقع  0.14مليون ريـال �سعودي ( : 2010زيادة يف اخل�سارة بواقع  0.15مليون ريـال �سعودي) .
مخاطر العمالت االجنبية

تتمــثل خماطر العمالت الأجنبية يف التقلبات التي تطر�أ على قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .
تعتقد الإدارة انه يوجد خماطر متدنية لوقوع خ�سائر هامة ناجتة عن التقلبات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي وبالتايل  ،ال تقوم ال�شركة بالتحوط لتعر�ضها ملخاطر العمالت
االجنبية .
مخاطر التأمين

تتمثل خماطر الت�أمني يف �أن تتعدى املطالبات الفعلية امل�ستحقة الدفع الى حاملي بوال�ص الت�أمني واملتعلقة بالأحداث امل�ؤمن عليها  ،القيمة الدفرتية ملطلوبات الت�أمني  .وقد يحدث
ذلك لكون تكرار املطالبات او مبالغها �أكرث مما هو متوقع .
تن�ش�أ خماطر الت�أمني يف ال�شركة عن :
 التقلبات يف تكرار وحجم وتوقيت املطالبات وت�سويتها ن�سبة ملا هو متوقع .
 ت�سعرية خماطر الت�أمني ب�شكل غري دقيق او االكتتاب غري املالئم عند االكتتاب .
 عدم كفاية تغطية اعادة الت�أمني .
 عدم كفاية االحتياطيات .
وتقوم ال�شركة باالكتتاب فقط يف عقود ق�صرية االجل مثل ال�سيارات واملخاطر الطبية واملمتلكات واخرى تت�ضمن املخاطر الهند�سية وتغطية احلوادث العامة واحلريق واحلوادث
وخماطر ال�شحن البحري  .ان ا�سرتاتيجية ال�شركة املتعلقة باالكتتاب وقبول املخاطر متفق عليها من جمل�س االدارة من خالل �سيا�سات وا�س�س حمددة  .تدار اعمال الت�أمني
لل�شركة وت�سعر على م�ستوى املركز الرئي�سي لل�شركة .
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إدارة المخاطر (تتمة)

المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر اسعار العمولة (تتمة)

الرتكيز على مطلوبات عقود الت�أمني ح�سب نوع العقد :
االجمايل

ح�صة معيدي الت�أمني

ال�صايف

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

كما يف  31دي�سمرب 2011
طبي

74.889.378

()34.802.451

40.086.927

�سيارات

49.519.678

()359.046

49.160.632

ممتلكات

17.547.467

()15.362.849

2.184.618

اخرى

67.304.800

()46.097.373

21.207.427

املجموع

209.261.323

()96.621.719

112.639.604

االجمايل

ح�صة معيدي الت�أمني

ال�صايف

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

ريـال �سعودي

كما يف  31دي�سمرب 2010
طبي

21.901.656

()8.724.696

13.176.960

�سيارات

82.073.645

()344.582

81.729.063

ممتلكات

18.460.608

()15.116.516

3.344.092

اخرى

40.068.003

()25.131.348

14.936.655

املجموع

162.503.912

()49.317.142

113.186.770

إدارة مخاطر التأمين

يتم ت�سجيل خماطر الت�أمني الهامة من خالل اطار ادارة املخاطر يف ال�شركة  .تقوم ال�شركة ب�صورة ربع �سنوية مبراجعة جلميع خماطر الت�أمني التي ميكن ان تتعر�ض اليها يف
جميع خطوط اعمالها والتى تكون خمرجاتها هي مدخالت ا�سا�سية على تقييم ر�أ�س املال املبني على املخاطرة .
يقوم الفريق التنفيذي مبراقبة وتطوير ادارة خماطر اعمال الت�أمني ويقوم بتقييم التعر�ض للمخاطر الكلية وكذلك هو م�س�ؤول عن تطوير وتطبيق ومراجعة �سيا�سات ال�شركة
حول االكتتاب  ،املطالبات  ،اعادة الت�أمني واالحتياطيات التي تعمل �ضمن اطار ادارة املخاطر يف ال�شركة .
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إدارة المخاطر (تتمة)

مخاطر التأمين (تتمة)
احتياطات مطالبات التأمين

ان احتياطيات املطالبات االكتوارية تتم من قبل اخلبري االكتواري الداخلي يف خمتلف خطوط اعمال الت�أمني وفقا ل�سيا�سات احتياطيات الت�أمني  .يراقب الفريق التنفيذي
ويحافظ على �سيا�سة احتياطي الت�أمني ويقوم مبراجعات ربع �سنوية الحتياطي مطالبات الت�أمني لل�شركة ومدى كفايتها  .تت�ضمن املراجعة مراجعات النظراء من اال�ستنتاجات
اخلا�صة ف�ضال عن التحليل امل�ستقل للت�أكيد على مدى معقولية مراجعة اخلبري االكتواري الداخلي  ،وتقوم ال�شركة اي�ضا بعمل مراجعات دورية خارجية يقوم بها خرباء
اكتواريون حمليون .
تكرار وحجم المطلبات

قد يت�أثر تكرار وحجم املطالبات بالعديد من العوامل  ،تقوم ال�شركة ب�شكل رئي�سي باالكتتاب لت�أمني املركبات وال�صحة واخرى والتى تت�ضمن خماطر ال�شحن البحري والهند�سة
واحلريق واحلوادث العامة  ،حيث يتم اعتبارها كعقود ت�أمني ق�صرية االجل حيث ان املطلبـ ــات يتم االبالغ عنها وت�سويتها عادة خالل �سنة واحدة من وقع احلدث امل�ؤمن عليه
مما ي�ساعد على تقلي�ص خماطر الت�أمني .
استراتيجية إعادة التأمين

من �أجل تقليل التعر�ض للمخاطر املالية النا�شئة عن املطالبات ال�ضخمة  ،تقوم ال�شركة  ،يف ال�سياق العادي للأعمال  ،ب�إبرام عقود مع جهات �أخرى لأغرا�ض �إعادة الت�أمني .
وتوفر اتفاقيات �إعادة الت�أمني هذه تنوع �أكرب يف خماطر الأعمال وت�سمح للإدارة بالتحكم يف اخل�سائر املحتملة الناجمة عن املخاطر الكربى  ،ت�ؤمن �إمكانية منو �إ�ضايف .يتم
جزء كبري من عمليات �إعادة الت�أمني مبوجب اتفاقيات و�إعادة ت�أمني فائ�ض اخل�سارة.
تتم مراجعة م�شرتيات اعادة الت�أمني الهامة �سنويا من قبل فريق التنفيذيني للتحقق من ان م�ستوى احلماية التي يجري �شرا�ؤها تعك�س �أي تطورات يف تعر�ض ال�شركة للمخاطر
وقبول االخطار  .يجب ان تكون م�شرتيات اعادة الت�أمني وفقا لال�سرتاتيجية املدرجة يف �شركتنا يف دليل اعادة الت�أمني والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�س االدارة .
من �أجل التقليل من التعر�ض للخ�سائر الهامة نتيجة �إفال�س معيدي الت�أمني  ،تقوم ال�شركة بتقدير الو�ضع املايل ملعيدي الت�أمني  .وتتعامل ال�شركة فقط مع معيدي ت�أمني تتحقق
لديهم متطلبات االمان املحددة من قبل ال�شركة وتتعامل مع معيدي ت�أمني موافق عليهم من قبل جمل�س االدارة  .وتقوم ال�شركة حالي ًا وب�شكل رئي�سي ب�إعادة الت�أمني لدى جمموعة
معيدي التامني التابعني لهانوفر ّار �إي (. )Hanover RE
ميثل �أكبـر خم�سـة معيـدي ت�أمني  % 76من احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر الإئتمان كما يف  31دي�سمرب  % 66( 2011عام .)2010
التأمين الطبي

يتم ان�شاء الت�أمني الطبي لتعوي�ض حاملي العقود عن امل�صاريف املتكبدة يف عالج مر�ض او �إ�صابة .
بالن�سبة للت�أمني الطبي  ،ف�إن املخاطر الرئي�سية تتمثل يف تكاليف الأمرا�ض والرعاية ال�صحية ذات العالقة  .يقدم الت�أمني الطبي بوجه عام الى عمالء ال�شركات ذات العدد
الكبري ليتم تغطيتهم مبوجب بوال�ص الت�أمني .
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إدارة المخاطر (تتمة)

مخاطر التأمين (تتمة)
السيارات

يتم ان�شاء ت�أمني ال�سيارات لتعوي�ض �أ�صحاب العقود عن الأ�ضرار التي حلقت مبركباتهم �أو االلتزامات الى اجلهات الأخرى الناجتة عن احلوادث  .ميكن لأ�صحاب العقود �أي� ًضا
احل�صول على تعوي�ض عن حريق او �سرقة مركباتهم .
تتمثل املخاطر الرئي�سية لعقود تامني املحركات يف املطالبات مقابل الوفاة والأ�ضرار اجل�سدية وا�ستبدال �أو �صيانة املركبات  .وترتبط جميع عقود تامني املحركات ب�شكل جوهري
بعمالء ال�شركات  .ولدى ال�شركة تغطية �إعادة الت�أمني للحد من اخل�سائر لأي مطالب فردية ت�صل �إلى  1مليون ريـال �سعودي .
يعترب م�ستوى التعوي�ضات لدى املحاكم فيما يتعلق بتعوي�ضات الوفاة والأطراف امل�صابة بالأذى وتكاليف ا�ستبدال و�إ�صالح ال�سيارات من �أهم العوامل التي ت�ؤثر على م�ستوى
املطالبات .
الممتلكات

يتم �إن�شاء ت�أمني املمتلكات لتعوي�ض �أ�صحاب العقود عن ال�ضرر الذي يلحق باملمتلكات �أو عن قيمة املمتلكات ال�ضائعة  .ميكن لأ�صحاب العقود احل�صول �أي� ًضا على تعوي�ض عن
خ�سارة الأرباح الناجتة عن عدم القدرة على ا�ستخدام املمتلكات امل�ؤمن عليها .
يعترب احلريق و�إعاقة العمل من �أهم خماطر عقود ت�أمني املمتلكات  .ولدى ال�شركة �سيا�سات ت�أمني على املمتلكات التي حتتوي على اجهزة ا�ست�شعار احلريق فقط .
يتم اكتتاب هذه العقود بالرجوع الى قيمة ا�ستبدال العقارات واملحتويات التي مت ت�أمينها .تعترب تكلفة �إعادة بناء املمتلكات و احل�صول على حمتويات اال�ستبدال والوقت امل�ستغرق
للبدء بالعمليات والذي ي�ؤدي �إلى اعاقة العمل من �أهم العوامل التي ت�ؤثر على م�ستـوى املطـالبات  .ولـدى ال�شركة تغطية �إعادة ت�أمني عن مثل هذا ال�ضرر للحد من اخل�سائر لأي
مطالب فردية ت�صل الى  2مليون ريـال �سعودي .
الحوادث العامة

يتكون الت�أمني �ضد احلوادث العامة ب�شكل مبدئي من املخاطر التي يتم اتخاذها جتاه الأموال والأمانة وتعوي�ضات العمال والتزامات عامة واملخاطر الهند�سية وغريها  .ويتم
ان�شاء الت�أمني �ضد الأ�ضرار لتعوي�ض حاملي العقود عن الأ�ضرار التي حلقت بهم �أو بالآخرين والناجتة عن احلوادث وال�سرقة وغريها  .وترتبط جميع عقود الأ�ضرار ب�شكل
جوهري بعمالء ال�شركات  .لدى ال�شركة تغطية �إعادة ت�أمني للحد من خ�سائر �أي مطالب فردية ت�صل �إلى  1مليون ريـال �سعودي .
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مخاطر التأمين (تتمة)
الشحن البحري

يتم ان�شاء ت�أمني املالحة لتعوي�ض �أ�صحاب العقود عن ال�ضرر وااللتزام الناجت من خالل اخل�سارة او ال�ضرر او حوادث املالحة البحرية امل�سببة خل�سارة كلية �أو جزئية للب�ضائع .
تتمثل املخاطر الرئي�سية لت�أمني املالحة يف اخل�سارة وال�ضرر او حوادث املالحة امل�سببة خل�سارة كلية �أو جزئية للب�ضائع.
ان ا�سرتاتيجية الت�أمني اخلا�صة بفئة �أعمال الت�أمني املالحية ت�ضمن تنوع ال�سيا�سات ب�شكل جيد ح�سب �شروط م�سارات ال�سفن وال�شحن املغطاة  .لدى ال�شركة تغطية �إعادة ت�أمني
للحد من خ�سائر �أي مطالب فردية ت�صل الى  2مليون ريـال �سعودي .
ادارة رأس المال

ان الغر�ض الرئي�سي لإدارة ر�أ�سمال ال�شركة هو �ضمان احلفاظ على معدالت ر�أ�سمالية جيدة لكي تدعم �أعمالها وترفع قيمة امل�ساهمني .
تدير ال�شركة هيكل ر�أ�س املال وجتري تعديالتها عليه يف �ضوء التغريات يف ظروف العمل  .مل يتم اجراء �أية تغيريات يف الأهداف �أو ال�سيا�سات �أو العمليات خالل ال�سنة  .تت�ألف
حقوق امل�ساهمني من ر�أ�س املال واخل�سائر املرتاكمة .
المخاطر االستراتيجية

نحن نتعر�ض لعدة خماطر ا�سرتاتيجية وبالتايل حتتاج ا�سرتاتيجياتنا الى دعم ر�ؤيتنا واغرا�ضنا واهدافنا واال�ستجابه الى البيئة الداخليـة واخلارجية مثل التغريات النظامية
ويف ا�سلوب املناف�سة و�سلوك العمالء والتغريات النظامية وفر�ص االندماج واال�ستحواذ  .يتم ا�ستيعاب املخاطر اال�سرتاتيجية من خالل مراجعة اال�سرتاتيجيات وعملية التخطيط
 .يقيم التطوير من خالل عمليات ادارة االداء ب�شكل ربع �سنوي وذلك من جميع جوانب وكافة اعتبارات املخاطر .
نراقب عن كثب التطورات النظامية والقانونية واملالية وكذلك نتعامل ب�شكل ن�شط مع االطراف اخلارجية لتقا�سم خرباتنا يف دعم اال�ستجابة للمخاطر النا�شئة وملقابلة التحدي
لهذه املخاطر التي ميكن ان تلحق االذى باعمالنا وبال�صناعة ككل .
المخاطر التشغيلية

ان املخاطر الت�شغيلية هي خماطر اخل�سارة النا�شئة من عدم كفاية او ف�شل العمليات الداخلية او االفراد واالنظمة او من االحداث اخلارجية  .ان املخاطر الت�شغيلية ت�شمل حماية
االعمال وتقنية املعلومات واال�شخا�ص واملخاطر القانونية والتنظيمية .
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إدارة المخاطر (تتمة)

مخاطر التأمين (تتمة)
إدارة المخاطر التشغيلية

نحن نقوم بعدد كبري من املعامالت عرب خطوط متنوعة من منتجات االعمال وهي تعتمد اعتمادا كبريا على االداء ال�سليم لتكنولوجيا املعلومات وانظمة االت�صاالت  .نحن نعتمد
جزئيا على اداء العمليات الت�شغيلية يف �شركتنا للم�صادر اخلارجية مت�ضمنة وظائف معينة وخدمة تقنية املعلومات  .هنالك موارد هامة قد مت و�ضعها للحفاظ على كفاءة
وفعالية العمليات �ضمن اطار م�س�ؤولية ال�شركة وال�سيا�سات واملبادئ والقواعد االخالقية .
ان اعمالنا هي امل�س�ؤولة ا�سا�سا عن حتديد و�إدارة املخاطر الت�شغيلية وفقا للحد االدنى ملعايري الرقابة املن�صو�ص عليها يف �سيا�ستنا  .يتم تقييم كل املخاطر الت�شغيلية من خالل
النظر يف االثار املحتملة واحتمال وقوع احلدث  ،وتعترب تقييمات االثر مقابلة للمعايري املالية والت�شغيلية ولل�سمعة .
يجب ان تكون جمموعات ادارة االعمال را�ضية الن كل املخاطر الهامة التي تقع خارج حدود قبولنا للمخاطر او مت جتنبها وفر�ض رقابة عليها مب�ستوى منا�سب  .ان �أي خماطر
مب�ستوى ت�أثري عال وكبري متت مراقبته مركزيا على ا�سا�س منتظم .
ي�شرف الفريق التنفيذي لل�شركة على كل املخاطر الت�شغيلية التي ميكن ان تتعر�ض لها ال�شركة ويرفع تقاريره الى جمل�س االدارة  ،ويعد التو�صيات اخلا�صة بقبول املخاطر التي
من املمكن ان تعمل من خاللها ال�شركة فيما يتعلق باملخاطر الت�شغيلية ويقيم ويراقب كل ما تتعر�ض له من املخاطرالت�شغيلية ويعمل على حتديد الرتكيزات للمخاطر الت�شغيلية
وعلى وجه اخل�صو�ص يعمل على التحقق من ان اخلطط التى تهدف لتقليل املخاطر مطبقة  .يركز الفريق التنفيذي على جماالت حمددة من املخاطر اال�سرتاتيجية والت�شغيلية
مبا يف ذلك العمالء وحماية االعمال وتقنية املعلومات والتقيد باالنظمة والقوانني .
مخاطرالمتطلبات النظامية

تخ�ضع عمليات ال�شركة للمتطلبات النظامية املحلية يف اطار ال�سلطة الق�ضائية التي ت�أ�س�ست ال�شركة يف ظلها � .إن هذه الأنظمة ال تتطلب احل�صول على املوافقات ومراقبة
الن�شاطات فح�سب  ،بل وتفر�ض بع�ض املتطلبات ال�صارمة لتقليل خماطر العجز واالفال�س من قبل �شركات الت�أمني ولتمكينها من الوفاء بالتزاماتها غري املتوقعة عند ن�شوئها .
تقوم ادارة ال�شركة وم�س�ؤول االلتزام بالتحقق من االلتزام مبتطبات االنظمة ويف الوقت املنا�سب يبادر بتحديث التغريات التى تطر�أ يف االنظمة واللوائح وبهذا ميكن لل�شركة ان
تظل ملتزمة يف ظل التغيريات على االنظمة واللوائح .
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ربح ( خسارة ) السهم

يتم احت�ساب ربح ( خ�سارة ) ال�سهم من عمليات امل�ساهمني بتق�سيم �صايف ربح ( خ�سارة ) ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد اال�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة .
يتم احت�ساب ربح ( خ�سارة ) ال�سهم من عمليات امل�ساهمني ال�شاملة بتق�سيم اجمايل الربح ( اخل�سارة ) ال�شاملة لل�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة
خالل ال�سنة .

 -28االلتزامات المحتملة
خالل عام  ، 2010قام احد �شركاء احدى ال�شركات ال�شقيقة برفع دعوى ق�ضائية على ال�شركة و� 3شركاء يف �شركات �شقيقة اخرى مطالبا مببلغ  40مليون ريـال �سعودي مقابل
ح�صته من ال�شهرة نتيجة لت�صفية اعمال الت�أمني وت�أ�سي�س �شركة جديدة  .تعتقد ادارة ال�شركة ان النتيجة النهائية لهذه الدعوى لي�ست يف �صالح املدعي حيث انه لي�س هناك �أي
ا�سا�س قانوين لها وبالتايل مل يتم جتنيب �أي خم�ص�ص لها .
خالل العام  ،قام احد وكالء ال�شركة برفع دعوى ق�ضائية على ال�شركة مطالبا مببلغ  74.7مليون ريـال �سعودي مقابل اال�ضرار الناجتة عن عدم االلتزام ب�شروط العقد  .تعتقد
ادارة ال�شركة ان النتيجة النهائية لهذه الدعوى لي�ست يف �صالح املدعي حيث انه لي�س هناك �أي ا�سا�س قانوين لها وبالتايل مل يتم جتنيب �أي خم�ص�ص لها .

 -29اعتماد القوائم المالية
مت اعتماد القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  22ربيع االول 1433هـ املوافق  14فرباير  2012م .
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