تعميم المساهمين
ّ
املصدرة
املالية السعودية (تداول) (ويشار إليها فيما بعد بـ «تداول» أو «السوق ») إلدراج أسهم شركة الجزيرة تكافل الجديدة
ملساهمي شركة سوليدرتي ،وقد تم استيفاء كافة متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة .بعد الحصول على
موافقة الهيئة على طلب زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل من ( )350,000,000ثالثمائة وخمسين مليون ريال سعودي
إلى ( )470,664,030أربعمائة وسبعين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ريال سعودي عن طريق إصدار عدد
ً
( )12,066,403إثنى عشر مليون وستة وستون ألفا وأربعمائة وثالثة سهم عادي جديد مدفوعة القيمة بالكامل لغرض دمج
شركة سوليدرتي في شركة الجزيرة تكافل واملعلن بموقع الهيئة بتاريخ 1442/05/08هـ (املوافق2020/12/23م)

تعتزم شركة الجزيرة تكافل تعاوني (ويشار إليها فيما بعد بـ شركة «الجزيرة تكافل» أو «الشركة الدامجة» أو «املصدر»)
في االندماج مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل (يشار إليها فيما بعد بـ«شركة سوليدرتي« أو سوليدرتي» أو «الشركة
املندمجة») وذلك من خالل عرض مبادلة أوراق مالية يتم من خاللها نقل جميع أصول والتزامات شركة سوليدرتي إلى
شركة الجزيرة تكافل  ،وذلك من خالل عملية زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة
(«األسهم الجديدة» أو «أسهم العوض») لصالح مساهمي شركة سوليدرتي ،بموجب تعميم املساهمين هذا الخاص بزيادة
رأس املال («التعميم» أو «تعميم املساهمين») لغرض دمج شركة سوليدرتي في شركة الجزيرة تكافل (يشار اليها فيما
بعد بـ(«صفقة االندماج» أو «الصفقة» أو «اإلندماج» أو «عملية اإلندماج») وذلك بنقل جميع أصول والتزامات شركة
سوليدرتي إلى شركة الجزيرة تكافل.

ستقوم شركة الجزيرة تكافل بالدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للتصويت على زيادة رأس مالها لغرض االندماج مع
شركة سوليدرتي وذلك بنقل جميع أصول وإلتزامات شركة سوليدرتي إلى شركة الجزيرة تكافل من خالل عرض مبادلة
أوراق مالية ،بحيث سيتم إصدار سهم واحد ( )1في شركة الجزيرة تكافل لصالح مساهمي شركة سوليدرتي مقابل كل
( )2.071868476463120سهم مملوك من قبل كل مساهم في شركة سوليدرتي وسيتم اإلعالن عن الدعوة في موقع السوق
ً
املالية «تداول»( ،على ان تكون املوافقة على زيادة رأس املال مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي
على االندماج) وسيتم تفويض أعضاء مجلس إدارة الجزيرة تكافل التخاذ كافة اإلجراءات املالية والنظامية املتعلقة بإتمام
عملية االندماج بما فيها تعديل النظام األسا�سي لشركة الجزيرة تكافل.

ً
سوف تقوم شركة الجزيرة تكافل بإصدار ( )12,066,403إثنى عشر مليون وستة وستون ألفا وأربعمائة وثالثة سهم عادي
جديد مدفوعة القيمة بالكامل بالقيمة االسمية (ويشار إليها فيما بعد بـ«األسهم الجديدة» أو «أسهم العوض») مقابل نقل
جميع أصول وإلتزامات شركة سوليدرتي إلى شركة الجزيرة تكافل وبقيمة اسمية تبلغ ( )120,664,030مائة وعشرين مليون
وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ريال سعودي حيث سيتم إصدار سهم واحد ( )1في شركة الجزيرة تكافل مقابل كل
( )2.071868476463120سهم مملوك في شركة سوليدرتي ،مما سيترتب عليه زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل من
( )350,000,000ثالثمائة وخمسين مليون ريال سعودي إلى ( )470,664,030أربعمائة وسبعين مليون وستمائة وأربعة وستين
ألف وثالثين ريال سعودي ،وزيادة عدد األسهم من ( )35,000,000خمسة وثالثين مليون سهم الى ( )47,066,403سبعة
وأربعين مليون وستة وستين ألف وأربعمائة وثالثة سهم ،حيث ستبلغ نسبة ماسيملكه مساهمي شركة سوليدرتي في رأس مال
شركة الجزيرة تكافل ( )%25.64بعد زيادة رأس املال (أي ما يعادل نسبة ( )%34.48من رأس مال شركة الجزيرة تكافل قبل
الزيادة) ،وبذلك ستنتقل جميع أصول وإلتزامات شركة سوليدرتي إلى شركة الجزيرة تكافل .وتتمتع األسهم الجديدة موضع
الطلب بكافة الحقوق الخاصة باألسهم الحالية بما في ذلك حقوق التصويت ،الحقوق في حصص األرباح ،وحقوق إعادة الشراء
أو الحقوق في فائض األصول عند التصفية أو الحل أو غير ذلك وغيرها من الحقوق األخرى.

ستقوم شركة سوليدرتي بدعوة مساهميها لجمعية عامة غير عادية لغرض التصويت على العرض املقدم من قبل شركة الجزيرة
تكافل لغرض دمج شركة سوليدرتي في شركة الجزيرة تكافل من خالل عرض مبادلة أوراق مالية لنقل جميع أصول والتزامات
شركة سوليدرتي إلى شركة الجزيرة تكافل ،وسيتم اإلعالن عن الدعوة في موقع السوق املالية «تداول».
ً
يتم إقرار صفقة االندماج إستنادا ملوافقة مساهمي شركة الجزيرة تكافل (خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية) على زيادة
ً
رأس مال شركة الجزيرة تكافل لغرض االندماج مع شركة سوليدرتي ،مقرونا بموافقة مساهمي شركة سوليدرتي (خالل اجتماع
الجمعية العامة غير العادية) على العرض املقدم من الجزيرة تكافل املتعلق باالندماج مع شركة سوليدرتي .بعد إقرار صفقة
ً
ً
االندماج من مساهمي شركة الجزيرة تكافل ومساهمي شركة سوليدرتي ،يصبح قرار االندماج نافذا بعد انقضاء ثالثين يوما من
تاريخ إعالن نتائج موافقة كل من الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي وشركة الجزيرة تكافل باملوافقة على صفقة
االندماج مع شركة الجزيرة تكافل ،كما يحق لدائني شركة سوليدرتي خالل فترة اعتراض الدائنين («فترة اعتراض دائني شركة
سوليدرتي» أو «فترة اعتراض الدائنين») تقديم اعتراضهم على االندماج بخطاب مسجل إلى شركة سوليدرتي بموجب أحكام
املادة الثالثة والتسعون بعد املائة من نظام الشركات ،وفي هذه الحالة يوقف االندماج إلى أن يتنازل الدائنون عن اعتراضهم
ً ً
ً
ً
على عملية االندماج أو تفي شركة سوليدرتي بالدين إن كان حاال أو تقدم ضمانا كافيا للوفاء به إن كان آجال .تبدأ فترة اعتراض
الدائنين على عملية االندماج من تاريخ إعالن نتائج موافقة كل من الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل والجمعية
العامة غير العادية لشركة سوليدرتي أي ابتداء من اليوم التالي الذي يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي
ً
ً
أو الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل أيهما يأتي الحقا ،وتستمر ملدة ثالثين يوما.

شركة الجزيرة تكافل تعاوني هي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  137تاريخ
1431/04/27هـ) .املوافق 2010/04/12م( .واملرسوم امللكي رقم م 23/تاريخ 1431/04/28هـ .املوافق 2010/04/13م.
والسجل التجاري رقم  4030251980الصادر من مدينة جدة بتاريخ 1434/09/02هـ.املوافق 2013/07/09م .يبلغ رأس مال
الشركة الحالي ( )350,000,000ثالثمائة وخمسين مليون ريال سعودي مقسم الى ( )35,000,000خمسة وثالثين مليون سهم
بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد (ويشار الى كل منها بـ«سهم حالي» والى جميعها بـ «أسهم حالية»)
وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل ومدرجة في السوق املالية السعودية (تداول) .بلغ عدد املساهمين في شركة الجزيرة
ً
تكافل بتاريخ 1441/12/23ه (املوافق 2020/08/13م)  49,765مساهما .يمثل املساهمين الكبار في شركة الجزيرة تكافل كل
من بنك الجزيرة وبنسبة ملكية تبلغ ( )%30من رأس مال الشركة قبل عملية زيادة رأس املال فيما ستصبح ملكيته ()%22.31
بعد عملية زيادة رأس املال ،وشركة اتحاد االخوه للتنمية وتبلغ نسبة ملكية ( )%5من رأس مال الشركة قبل عملية زيادة رأس
املال فيما ستنخفض إلى ( )%3.72من رأس مال الشركة بعد عملية زيادة رأس املال وبذلك لن تصبح من كبار املساهمين بعد
عملية زيادة رأس املال وسيتم حساب ملكية الشركة ضمن ملكية الجمهور ،وشركة الجزيرة لالسواق املالية وتبلغ نسبة ملكية
()5%من رأس مال الشركة قبل عملية زيادة رأس املال فيما ستنخفض إلى ( )%3.72من رأس مال الشركة بعد عملية زيادة رأس
املال وبذلك لن تصبح من كبار املساهمين بعد عملية زيادة رأس املال وسيتم حساب ملكية الشركة ضمن ملكية الجمهور،
وتبلغ نسبة ملكية الجمهور في شركة الجزيرة تكافل ( )%60من رأس مال الشركة قبل عملية زيادة رأس املال فيما ستصبح
ملكيتهم ( )%44.62بعد عملية زيادة رأس املال .فيما ستبلغ نسبة ملكية مساهمي شركة سوليدرتي في شركة الجزيرة تكافل
( )%25.64بعد االندماج.

سيتم إلغاء إدراج أسهم شركة سوليدرتي وإصدار أسهم العوض كأوراق مالية قابلة للتداول لصالح مساهمي شركة سوليدرتي
ً
ً
وفقا لسجل املساهمين لشركة سوليدرتي بتاريخ نفاذ قرار االندماج آخذا بعين االعتبار إجراءات التسوية واملقيدين بسجل
مساهمي شركة سوليدرتي بنهاية ثاني يوم تداول يلي اليوم األخير لفترة اعتراض الدائنين .على أن تودع تلك األسهم في محافظ
مساهمي شركة سوليدرتي بعدد ( )1سهم في شركة الجزيرة تكافل لكل ( )2.071868476463120سهم مملوك في شركة
سوليدرتي.
نتيجة عملية االندماج وتبادل األوراق املالية بين الجزيرة تكافل ومساهمي شركة سوليدرتي ،ستنخفض ملكية مساهمي شركة
الجزيرة تكافل من  %100إلى  %74.36وستنق�ضي شركة سوليدرتي وستلغى جميع أسهمها وستنتقل جميع أصولها والتزاماتها إلى
الشركة الدامجة ،كما سيحصل جميع مساهمي شركة سوليدرتي (بمافي ذلك املساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في
ً
التصويت) على األسهم الجديدة في الشركة الدامجة ،وفقا ملعامل املبادلة.

أعلنت شركة الجزيرة تكافل بتاريخ 1442/01/05هـ (املوافق 2020/08/24م) عن توقيع اتفاقيةاالندماج مع شركة سوليدرتي
بتاريخ 1442/01/04هـ( .املوافق 2020/08/23م ،).شركة سوليدرتي السعودية للتكافل هي شركة مساهمة سعودية عامة
تأسست بموجب السجل التجاري رقم ( )1010288775بتاريخ 1431/11/01هـ( .املوافق 2010/10/08م) .ومقرها الرئي�سي في
مدينة الرياض ،حي الندى .ويبلغ رأس مالها مائتان وخمسون مليون ( )250,000,000ريال سعودي مقسم الى خمسة وعشرون
( )25,000,000مليون سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .وجميع تلك األسهم مدفوعة
بالكامل ومدرجة في السوق املالية السعودية (تداول) ،إن كبار املساهمين في شركة سوليدرتي هي شركة مجموعة سوليدرتي
القابضة ش.م.ب وبنسبة ملكية تبلغ ( )%27.50من رأس مال شركة سوليدرتي قبل عملية زيادة رأس مال الشركة الدامجة وهي
التمتلك أي أسهم في شركة الجزيرة تكافل قبل اإلندماج (وستحصل على نسبة  % 7.05في شركة الجزيرة تكافل بعد اإلندماج)
وستصبح من كبار املساهمين في شركة الجزيرة تكافل بعد اإلندماج .يمتلك الجمهور في شركة سوليدرتي نسبة ( )%72.50من
مال شركة سوليدرتي قبل عملية زيادة رأس مال الشركة الدامجة وسيحصلون على نسبة  %18.59في شركة الجزيرة تكافل بعد
اإلندماج .إن صفقة اإلندماج التنطوي على وجود أطراف ذات عالقة.

سيتم البدء بإجراءات شطب شركة سوليدرتي من السجل التجاري في وزارة التجارة بعد انقضاء فترة اعتراض دائني شركة
ً
سوليدرتي .ستتم اإلجراءات أعاله وفقا للجدول الزمني املتوقع لعملية االندماج واملوضح في الصفحة (س).
ً
ويؤكد جميع أعضاء مجلس إدارة الجزيرة تكافل ،بعد بذل العناية املهنية الالزمة كما يرونه مناسبا في ظل الظروف ،أن صفقة
االندماج وقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/01/03ه (املوافق 2020/08/22م) باملوافقة على توقيع اتفاقية االندماج املوقعة
بتاريخ 2020/08/23م يصبان في مصلحة شركة الجزيرة تكافل واملساهمين ككل وأن من شأن الصفقة اإلسهام في نجاح
ً
وتبعا زيادة أرباحهاً .
وبناء
الشركة املستقبلي من خالل تحسين وضعها املالي وتحقيق استراتيجيتها في تخفيض تكاليف أعمالها
على ذلك ،يو�صي مجلس اإلدارة السادة املساهمين بالتصويت على قرار زيادة رأس مال الشركة لغرض االندماج وذلك عن طريق
نقل جميع أصول وإلتزامات شركة سوليدرتي إلى شركة الجزيرة تكافل وذلك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

ً
وبموجب بنود عملية االندماج هذه ،ستقوم شركة الجزيرة تكافل بإصدار ( )12,066,403إثنى عشر مليون وستة وستون ألفا
وأربعمائة وثالثة سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ ( )10عشرة رياالت للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة سوليدرتي
مقابل نقل جميع أصول والتزامات شركة سوليدرتي إلى شركة الجزيرة تكافل .ويبلغ إجمالي القيمة االسمية لألسهم الجديدة
( )120,664,030مائة وعشرين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ريال سعودي ،ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم
العوض ً
بناء على معامل املبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم شركة الجزيرة تكافل البالغ ( )20.90ريال سعودي كما في تاريخ
(2020/08/20م) وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج مبلغ وقدره ( )252,187,823مائتان واثنين وخمسين
مليون ومائة وسبعة وثمانين ألف وثمانمائة وثالثة وعشرين ريال سعودي مع التأكيد الى أن عملية االندماج هذه ،ال تنطوي على
وجود أي أطراف ذوي عالقة .

وقد قامت الشركة بتقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية إلى هيئة السوق املالية وطلب قبول اإلدراج الى شركة السوق
املالية السعودية (تداول) ،ويقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه تم إستيفاء جميع املتطلبات النظامية الالزمة لغرض صفقة
االندماج ،بخالف موافقة الجمعية العامة غير العادية على القرار الخاص بالصفقة ،فقد تم الحصول على جميع املوافقات
ذات العالقة بهذا التعميم وبالصفقة .ينبغي قراءة هذا التعميم بالكامل ودراسة قسمي «إشعار مهم» و«عوامل املخاطرة»،
الواردين فيها في الصفحة (ج) والصفحة( )7على التوالي ،بعناية قبل التصويت في الجمعية العامة غير العادية باملوافقة أو
عدم املوافقة على قرار زيادة رأس مال الشركة لالندماج على كامل األسهم في رأس مال شركة سوليدرتي .إن التعميم هذا بالغ
األهمية ويتطلب إنتباه املساهمين .وفي حال كان لدى أي من املساهمين أي شك بخصوص محتوى هذا التعميم أو فيما يتعلق
باإلجراء الذي يجب أن يتخذه ،فإنه ينبغي عليه الحصول على استشارة مالية خاصة من أي مستشار مالي مستقل مرخص له
من قبل هيئة السوق املالية.

قدمت شركة الجزيرة تكافل إلى هيئة السوق املالية (ويشار إليها فيما بعد بـ «الهيئة») طلب لتسجيل وطرح أسهم شركة
الجزيرة تكافل الجديدة املصدرة لصالح مساهمي شركة سوليدرتي .كما ّ
قدمت شركة الجزيرة تكافل طلب آخر إلى شركة السوق

ُ
يحتوي هذا التعميم على معلومات قدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق املالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية
السعودية (املشار إليها بـ «الهيئة») وطلب إدارج األوراق املالية بحسب متطلبات قواعد اإلدارج الخاصة بالسوق املالية السعودية .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة
( )27مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في التعميم هذا ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول ،أنه التوجد أي وقائع
أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم ،وال تعطيان ّ
أي إفادة واردة فيه مضللة .وال تتحمل الهيئة والسوق املالية السعودية ّ
أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في التعميم إلى جعل ّ
أي تأكيدات تتعلق
بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما صراحة من ّ
أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن االعتماد على أي جزء منه.
صدرهذا التعميم بتاريخ 1442/05/13ه (املو افق 2020/12/28م)

المستشار المالي

أ

ب

إشعار مهم
ً
أعدت شركة الجزيرة تكافل هذا التعميم وفقا ملتطلبات املادة ( )58من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة لتقديم معلومات ملساهميها لتمكينهم من
اتخاذ قرار مبني على معرفة عند التصويت على توصية مجلس إدارة الجزيرة تكافل تعاوني بشأن العرض املقدم ملساهمي شركة سوليدرتي لغرض دمجها في شركة
ً
الجزيرة التكافل تعاوني مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في شركة الجزيرة تكافل وفقا ألحكام املواد ( )193( ،)192( ،)191من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية
( )1من الفقرة (أ) من املادة ( )49من الئحة االندماج واالستحواذ ،مما سيترتب عليه دمج شركة سوليدرتي في شركة الجزيرة تكافل ونقل جميع أصول والتزامات
شركة سوليدرتي إلى شركة الجزيرة تكافل ،وذلك من خالل زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل من ( )350,000,000ثالثمائة وخمسين مليون ريال سعودي إلى
ً
( )470,664,030أربعمائة وسبعين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ريال سعودي ،عن طريق إصدار ( )12,066,403إثنى عشر مليون وستة وستون ألفا
وأربعمائة وثالثة سهم عادي جديد ليزيد بذلك عدد أسهمها إلى ( )47,066,403سبعة وأربعين مليون وستة وستين ألف وأربعمائة وثالثة سهم .
يحتوي هذا التعميم («التعميم») على معلومات ّ
مفصلة عن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل وصفقة االندماج ويهدف الى تقديم معلومات ملساهمي شركة الجزيرة
تكافل حول الصفقة لتمكينهم من اتخاذ قرار مبني على دراية وادراك عند التصويت على توصية مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل إلقرار الصفقة عبر زيادة رأس املال
لغرض دمج شركة سوليدرتي في شركة الجزيرة تكافل ،بحيث أن الحصول على موافقة مساهمي شركة الجزيرة تكافل خالل الجمعية العامة غير العادية املنعقدة
للتصويت على الصفقة هي إحدى شروط إتمام الصفقة .وسيتم اعتبار أن تصويت املساهمين في شركة الجزيرة تكافل على قرارات الجمعية العامة الغير عادية
الخاصة بصفقة االندماج مبني على املعلومات الواردة في هذا التعميم ،ويمكن للمساهمين الحصول على نسخ من هذا التعميم من املقر الرئي�سي لشركة الجزيرة
للتكافل تعاوني أو عبر زيارة املوقع اإللكتروني لشركة الجزيرة تكافل ( )www.ajt.com.saأو املوقع اإللكتروني للمستشار املالي ( )www.falcom.com.saأو املوقع
اإللكتروني لهيئة السوق املالية (.)www.cma.org.sa
قامت شركة الجزيرة تكافل تعاوني بالتعاقد مع املستشار املالي ومع املستشارين اآلخرين املذكورين في قسم («دليل الشركة») من هذا التعميم للمساعدة في استكمال
األعمال الالزمة إلتمام عملية اإلندماج .وال يمكن بأي حال اعتبار أن هذا التعميم يمثل توصية من املستشار املالي أو أي من املستشارين اآلخرين بالتصويت لصالح
زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل تعاوني وإصدار أسهم جديدة لصالح مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل مقابل إتمام عملية اإلندماج مع شركة الجزيرة
تكافل تعاوني.
ال تتحمل هيئة السوق املالية وال شركة السوق املالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو إكتماله،
ً
وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن االعتماد على أي جزء منه.
إن املعلومات والبيانات واإلفادات الواردة في هذا التعميم تم تقديمها كما هي في تاريخ نشر هذا التعميم (ما لم يرد نص يفيد خالف ذلك) ،بالتالي فإن املعلومات
ً
ً
ً
الواردة في هذا التعميم عرضة للتغيير بعد تاريخ صدوره ونشره ،ال يحتوي هذا التعميم على أي نص يمكن اعتباره تنبؤا أو تخطيطا أو تقديرا لألداء املالي الحالي أو
املستقبلي لشركة الجزيرة تكافل تعاوني ،كما ال يجوز تفسير أي عبارات في هذا املستند بما يعني أن ربح السهم في الفترات املالية الحالية أو املستقبلية سوف يتما�شى
بالضرورة أو يتجاوز ما تم نشره في القوائم املالية السابقة لشركة الجزيرة تكافل تعاوني .إن املعلومات والبيانات الواردة في هذا التعميم تعكس وجهة نظر مجلس إدارة
َ
شركة الجزيرة تكافل حول املنافع واآلثار املتوقعة لصفقة االندماج بتاريخ نشر هذا التعميم ،إال أنها ال تعتبر ضمانا لألداء املالي للشركة الدامجة بعد إتمام الصفقة
بشكل إيجابي أو سلبي( .ملزيد من املعلومات
وينبغي التوضيح بأن هناك عوامل وجوانب متعددة قد تؤثر على أداء الشركة الدامجة أو النتائج التي قد تحققها سواء
ٍ
الرجاء مراجعة القسم رقم (« )2عوامل املخاطرة»).
ً
ستقوم شركة الجزيرة تكافل وفقا ملتطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة بنشر تعميم مساهمين تكميلي في أي وقت بعد تاريخ نشر هذا التعميم
وقبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركةالجزيرة تكافل الخاصة بصفقة االندماج وذلك في حال علمت شركة الجزيرة تكافل بوجود تغيير مهم في أمور جوهرية
واردة في هذا التعميم أو ظهور أي مسائل كان يجب تضمينها فيه.
كما يجب أن ال تعتبر أي من املعلومات الواردة في هذا التعميم على أنها توقعات أو إفادات بالنيابة عن مجلس ادارة شركة الجزيرة تكافل باستثناء ما هو مفصح عنه
في هذا التعميم .وبالتالي فإنه يجب عدم االعتماد على أي معلومات أو إفادات صادرة عن أطراف أخرى على أساس أنها صادرة عن شركة الجزيرة تكافل أو أي من
مستشاريها فيما يتعلق بصفقة االندماج.
كما تجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم تفويض أي شخص لتقديم أي معلومات أو إفادات أو اإلدالء بأي بيانات أو توضيحات بالنيابة عن مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل
باستثناء ما هو مفصح عنه في هذا التعميم .وبالتالي فإنه يجب عدم االعتماد على أي معلومات أو إفادات صادرة عن أي طرف آخر على أساس أنها صادرة عن شركة
الجزيرة تكافل أو شركة فالكم للخدمات املالية («فالكم») أو أي من مستشاري شركة الجزيرة تكافل فيما يتعلق بصفقة االندماج.
وقد قامت شركة الجزيرة تكافل بتعيين شركة فالكم للخدمات املالية («فالكم») كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة االندماج .إن شركة فالكم للخدمات املالية
(«فالكم») خاضعة لألنظمة والقوانين السارية واملعمول بها في اململكة العربية السعودية وهي مرخصة من قبل هيئة السوق املالية للقيام بذلك ،وتعمل كمستشار
مالي لشركة الجزيرة تكافل في صفة االندماج هذه وال تعمل لصالح أي طرف آخر في نفس هذه الصفقة ،يجدر بالذكر أنه لم تتحقق شركة فالكم للخدمات املالية
(«فالكم») بشكل مستقل من صحة ودقة املعلومات والبيانات الواردة في هذا التعميم ،وعليه فإن شركة فالكم للخدمات املالية («فالكم») أو أي من شركاتها التابعة
ال تتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن عدم صحة أو دقة أو اكتمال أي من البيانات أو املعلومات الواردة في هذا التعميم.

ج

التوقعات واإلفادات المستقبلية
يحتوي هذا التعميم بعض التوقعات واإلفادات املستقبلية املتعلقة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني ،وتتمثل التوقعات واإلفادات املستقبلية في كونها غير مبنية على
حقائق تاريخية أو حالية .ومن املمكن أن ُيستدل على هذه اإلفادات املستقبلية من خالل استخدام مفردات وعبارات مستقبلية ،ومنها على سبيل املثال وليس
الحصر كلمات مثل “سوف» أو «يجوز» أو «يجب» أو «يستمر» أو «يعتقد» أو «يتوقع» أو «يعتزم» أو «ينتظر» أو «يهدف» أو «يقدر» أو «ينوي” أو «يخطط» أو
«هدف» أو «يسعى» أو «ينبغي» أو «سيكون» أو «يمكن» ،أو أي عبارات مشابهة تحمل إشارات إلى املستقبل تمثل إفادات مستقبلية ،أو صيغ النفي لهذه املفردات أو
املفردات األخرى املقاربة أو املشابهة لها في املعنى .تنطوي اإلفادات املستقبلية على مخاطر وشكوك قد ينجم عنها اختالف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن اإلفادات
والتوقعات املستقبلية .والكثير من هذه املخاطر والشكوك تتعلق بعوامل وظروف خارجة عن نطاق سيطرة شركة الجزيرة تكافل أو قدرتها على وضع تقديرات دقيقة
مثل ظروف السوق املستقبلية وسلوك املشاركين اآلخرين في السوق .تتضمن اإلفادات املستقبلية الواردة في هذا التعميم ،على سبيل املثال ال الحصر ( )1التقديرات
األولية للمنافع املتوقعة من صفقة االندماج ،والتوقعات املستقبلية للمصاريف والنفقات واإليرادات واألداء املالي والظروف املالية وسياسة توزيع األرباح والخسائر
وغيرها من األحداث املستقبلية )2( ،استراتيجيات العمل واإلدارة والتوسع وتنمية أعمال شركة الجزيرة تكافل بعد إتمام الصفقة )3( ،املراحل األساسية واإلجراءات
املتعلقة بصفقة االندماج والتواريخ التي يتوقع فيها وقوع هذه األحداث ،وال يمكن الجزم أو التأكيد بإمكانية تحقيق أي من األهداف أو التوقعات املشار إليها في هذا
بشكل كلي على اإلفادات والتوقعات املستقبلية املبينة في هذا التعميم ،وال يتحمل أي من املستشارين الواردة أسمائهم في قسم («دليل
التعميم ،وال يجوز االعتماد
ٍ
الشركة») أو أي من مدراءهم أو موظفيهم أو املستشارين العاملين لديهم أي مسؤولية ناتجة عن أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد يتكبدها أي شخص
ً
نظرا العتماده على أي بيانات في هذا التعميم أو بسبب إغفال أي معلومات لم يتم تضمينها في هذا التعميم ،وال يعتزم أي من املذكورين أعاله تحديث هذه اإلفادات
ً
والتوقعات املستقبلية املبينة في هذا التعميم باستثناء ما هو مطلوب منهم نظاما.
وينبغي اإلشارة إلى أن هذه اإلفادات املستقبلية تتضمن مخاطر قد تكون ظاهرة أو غير ظاهرة ،كما توجد عوامل أخرى قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية أو األداء
ً
ً
بشكل جوهري عن تلك التي تضمنتها اإلفادات املبينة في هذا التعميم صراحة وضمنيا ،إن املخاطر املتعلقة باإلفادات املستقبلية هي خارجة عن سيطرة
أو التوقعات
ٍ
ق
بشكل دقيق ،على سبيل املثال أوضاع السو وسلوك املشاركين اآلخرين أو سلوك املساهمين ،ولهذا ينبغي
شركة الجزيرة تكافل وال يمكن توقع حصولها أو تقديرها
ٍ
ّ
ً
بشكل كلي ،كما ينبغي اإلشارة إلى أن هذه اإلفادات املستقبلية ال يمكن اعتبارها ضمانا لألداء الفعلي املستقبلي لشركة الجزيرة
عدم االعتماد على هذه اإلفادات
ٍ
ً
تكافل ولم يتم مراجعتها من قبل املحاسب القانوني لشركة الجزيرة تكافل إال في الحاالت املشار إليها .الجدير بالذكر أيضا أن هذه اإلفادات املستقبلية تستند على
افتراضات عديدة منها االفتراضات املتعلقة باستراتيجيات العمل املستقبلية والحالية لشركة الجزيرة تكافل واإلجراءات التنظيمية التي سيتم اعتمادها في املستقبل.
إن املعلومات املبينة في هذا التعميم هي عرضة للتغيير ،السيما الوضع املالي لشركة الجزيرة تكافل وقيمة األسهم بحيث أنه يمكن أن تتأثر بشكل سلبي نتيجة تطورات
مستقبلية من العوامل االقتصادية مثل عوامل التضخم أو غيرها من العوامل السياسية أو العوامل األخرى الخارجة عن سيطرة شركة الجزيرة تكافل تعاوني .بالتالي
ال يجوز اعتبار نشر هذا التعميم أو أية معلومات شفهية أو كتابية متعلقة باألسهم الجديدة على أنها تأكيد أو وعد أو التزام بشأن تحقق أي إيرادات أو نتائج معينة.
ملزيد من املعلومات حول هذه املخاطر( ،يرجى مراجعة القسم رقم (« )2عوامل املخاطرة»).

القيود المتعلقة بنشر وتوزيع هذا التعميم
إن هذا التعميم ّ
موجه ملساهمي شركة الجزيرة تكافل وال يجوز نشره أو توزيعه في أي والية قضائية غير اململكة العربية السعودية أو أي والية أخرى ُيعتبر فيها هذا
ً
التعميم مخالفا لقوانينها .لن تتخذ شركة الجزيرة تكافل أي إجراء يسمح بإصدار األسهم الجديدة في نطاق والية قضائية غير اململكة العربية السعودية ،وعلى
مساهمي شركة الجزيرة تكافل الذين يقيمون في والية قضائية غير اململكة العربية السعودية ،حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل في
اململكة العربية السعودية أو التصويت عن بعد ،أو تعيين وكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت نيابة عنهم.

عرض البيانات المالية وغيرها من المعلومات
ً
ّ
تم إعداد القوائم املالية لشركة سوليدرتي عن السنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر  2017م 31 ،ديسمبر2018م ،و 31ديسمبر2019م ،وفقا للمعايير الدولية
للتقارير املالية املعتمدة في اململكة العربية السعودية .إن البيانات املالية الواردة في هذا التعميم قائمة على أساس تقديرات إدارة شركة سوليدرتي ولم يتم تدقيقها
ً
بشكل مستقل من قبل املحاسبين أو غيرهم باستثناء ما تم النص عليه صراحة بخالف ذلك ،كما أنه باستثناء ما ورد به نص مخالف في هذا التعميم ،فإن جميع
ٍ
البيانات املالية الواردة في هذا التعميم هي بالريال السعودي.
ً
تم إعداد هذا املستند وفقا للقوانين واألنظمة السارية في اململكة العربية السعودية ،وقد يختلف حجم ونوع وطبيعة املعلومات الواردة فيه لو تم إعداد هذا املستند
ً
وفقا لقوانين أو أنظمة واليات قضائية أخرى غير اململكة العربية السعودية ،ال تنوي شركة الجزيرة تكافل اتخاذ أي إجراء لنشر هذا التعميم أو تسجيل األسهم
املقترح إصدارها في أي دولة أخرى غير اململكة العربية السعودية ،إن هذه الصفقة تتعلق بأوراق مالية لشركات سعودية مساهمة مدرجة في السوق املالية السعودية
ً
(تداول) ،وعليه فإن هذا التعميم وأي مستندات أو إعالنات أخرى تتعلق بالصفقة قد تم أو سوف يتم إعدادها وفقا ملتطلبات اإلفصاح عن املعلومات املعمول بها في
اململكة العربية السعودية فقط والتي قد تختلف عن تلك السارية أو املعمول بها في دول أخرى.
ال يعتبر هذا التعميم بمثابة توصية من مستشاري شركة الجزيرة تكافل للموافقة على صفقة االندماج أو أنها استشارة قانونية أو مالية أو ضريبية ،وتعتبر املعلومات
ُ َّ
متلق لها .ويتحمل
الواردة في هذا التعميم عامة ،وقد أعد هذا التعميم دون اعتبار ألهداف االستثمار الفردية أو الوضع املالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة ألي ٍ
متلق لهذا التعميم قبل اتخاذ قراره  -مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص صفقة االندماج وتقييم مدى مالءمة املعلومات الواردة في هذا
كل ٍ

د

التعميم ألهداف واالحتياجات املالية الخاصة به .كما ال يعد هذا التعميم وال يمكن اعتباره بمثابة مشورة قانونية ،أو مالية ،أو ضريبية ،وفي حال وجود أي شك
بمضمون هذا التعميم أو بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه في الجمعية العامة غير العادة الخاصة بصفقة االندماج ،فإننا نو�صي بأن يتم الحصول على
استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له لدى هيئة السوق املالية.
ً
ً
ال تعد محتويات املوقع اإللكتروني لشركة الجزيرة تكافل أو محتويات أي موقع الكتروني آخر منشور فيه هذا التعميم ،جزءا من التعميم أو مكمال له ،وال يتحمل أي
من مستشارين شركة الجزيرة تكافل أي مسؤولية عن محتويات هذه املواقع اإللكترونية.

هـ

دليل الشركة

شركة الجزيرة تكافل تعاوني
شركة الجزيرة تكافل تعاوني

جدة – مركز املساعدية التجاري–طريق املدينة املنورة الفرعي
ص.ب 5215 .جدة 21442
اململكة العربية السعودية
هاتف+966126688877 :
فاكس+966126677284 :
البريد اإللكترونيinfo@ajt.com.sa :
املوقع اإللكترونيwww.ajt.com.sa :
ممثال الشركة
البيان

الممثل األول

الممثل الثاني

االسم
الصفة

صقر بن عبداللطيف نادرشاده
العضو املنتدب

عبدهللا أحمد القرني
الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وأمين سر املجلس

العنوان

مركز املساعدية التجاري  -طريق املدينة ،جدة

مركز املساعدية التجاري  -طريق املدينة ،جدة

رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد اإللكتروني

 +966126688877تحويلة8881 :
+966126677284
snadershah@ajt.com.sa

 +966126688877تحويلة8385:
+966126677284
abdullahalqarni@ajt.com.sa

املصدر :الشركة

المستشار المالي لشركة الجزيرة تكافل
شركة فالكم للخدمات املالية

الرياض – حي الورود – شارع العليا
ص.ب  884الرياض 11421
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 8004298888 :
فاكس+966112054827 :
البريد اإللكترونيInfo@falcom.com.sa :
املوقع اإللكترونيwww.falcom.com.sa :

المستشار القانوني لشركة الجزيرة تكافل
شركة محمد مجدي زارع وخالد ناصرالحمدان للمحاماة واالستشارات القانونية
الرياض – شارع التحلية – مبنى سنتريا -الدور الرابع
ص.ب  9626الرياض 11423
اململكة العربية السعودية
هاتف+966112288052 :
فاكس+966112885405 :
البريد اإللكترونيinfo@zh-partners.com :
املوقع اإللكترونيwww.zh-partners.com :

و

مستشار العناية المهنية المالية واالكتوارية والزكوية والضريبية لشركة الجزيرة تكافل
شركة برايس وترهاوس كوبرزمحاسبون قانونيون

الرياض -برج اململكة ،الدور (.)21
ص.ب  ،8282الرياض 11482
اململكة العربية السعودية
هاتف+9661121104400 :
فاكس+966112110401 :
البريد اإللكترونيmer_insure@pwc.com :
املوقع اإللكترونيwww.pwc.com/me :

مراجعي الحسابات لشركة الجزيرة تكافل
كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

جدة -مركز زهران لألعمال -الدور التاسع -طريق األمير سلطان.
ص.ب  55078جدة 21534
اململكة العربية السعودية
هاتف+966126989595 :
فاكس+966126989494 :
البريد اإللكتروني aalfozan@kpmg.com :
املوقع اإللكترونيwww.KPMG.com/sa :

العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون

الرياض -شارع األمير محمد بن عبدالعزيز -وحدة رقم .11
ص.ب  11الرياض 10504
اململكة العربية السعودية
هاتف+96611217500 :
فاكس+96611217600 :
البريد اإللكتروني ch@crowe.sa :
املوقع اإللكترونيwww.crowe.com/sa :

المستشار االكتواري ومستشار التقييم للمحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل
شركة نطاق للخدمات اإلكتوارية
الرياض  -طريق عثمان بن عفان – الوادي سكوير – مكتب رقم 19
ص.ب  7270الرياض 13313
اململكة العربية السعودية
هاتف+966112005162 :
فاكس+966112005167 :
البريد اإللكترونيadmin.affairs@nitaq.com.sa :
املوقع اإللكترونيwww.nitaq.com.sa :

ز

محاسب القوائم المالية االفتراضية لشركة الجزيرة تكافل
شركة بيكرتيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون

شارع امللك فيصل ،مبنى الديوان – مكتب 310
ص.ب 34422 .الخبر
اململكة العربية السعودية
هاتف+966138300906 :
فاكس+966138347582 :
البريد اإللكترونيInfo@bakertilly.com :
املوقع اإللكترونيwww.bakertilly.ae :

تنويه:
ً
لقد ّ
قدم جميع املستشارين واملحاسبين القانونيين الواردة أسمائهم أعاله موافقاتهم الخطية على نشر أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم وفقا للسياق الوارد في هذا التعميم،
ولم يقم أي منهم بسحب هذه املوافقة حتى تاريخ صدور هذا التعميم .كما أنه ليس لديهم أية أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في شركة الجزيرة تكافل كما في تاريخ التعميم.

ح

مصادر معلومات القطاع والسوق
تم الحصول على املعلومات والبيانات الواردة في هذا التعميم عن قطاع التأمين في اململكة نتيجة بحوث حول سوق التأمين مشتقة من قبل معلومات متاحة للجمهور وتقارير خاصة
تم إعدادها لدراسة سوق التأمين في اململكة ،يعتقد مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل أن املعلومات التي تم تضمينها في هذا التعميم تم الحصول عليها من مصادر موثوقة ،وبالرغم
بشكل
من عدم وجود أي سبب العتقاد أن هذه املعلومات تفتقر الدقة في جوهرها ،إال أن أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل واملستشارين املبينة أسمائهم أعاله لم يتحققوا
ٍ
ً
مستقل من صحة ودقة هذه املعلومات والبيانات ،بالتالي ال يمكن ضمان دقتها أو اكتمالها .إضافة إلى ذلك ،إن الدراسات والتقارير وأبحاث السوق التي تعتقد إدارة شركة الجزيرة
تكافل بأنها موثوقة وقامت باستخدامها في هذا التعميم ،لم يتم التحقق منها بصورة مستقلة وال تقدم إدارة شركة الجزيرة تكافل أي تأكيد أو ضمانات بشأن دقة تلك املعلومات .إن
املعلومات املستسقاة من تقرير البنك املركزي السعودي واملعلومات املستسقاة من تقارير الهيئة العامة لإلحصاء والتي تم استخدامها في هذا التعميم هي معلومات متاحة للعموم،
وبالتالي ال يتطلب األمر الحصول على أي موافقة الستخدام هذه املعلومات.
تتضمن مصادر املعلومات والبيانات الخاصة بأطراف ثالثة والتي تم االستعانة بها في هذا التعميم الجهات التالية:
البنك المركزي السعودي
ص.ب 2922 .الرياض 11169
اململكة العربية السعودية
هاتف00966114633000 :
فاكس00966114662966 :
البريد االلكترونيinfo@sama.gov.sa :
املوقع االلكترونيwww.sama.gov.sa :

البنك املركزي السعودي هو البنك املركزي للمملكة العربية السعودية ،وقد تأسست في 1472هـ (1952م) لالضطالع بمجموعة
من املهام أهمها:
•إصدار العملة الوطنية (الريال السعودي) وتوطيد قيمته داخل اململكة وخارجها.
•مراقبة شركات التأمين التعاوني ،وشركات املهن الحرة املتعلقة بالتأمين.
•القيام بدور مصرف الحكومة ،ومراقبة البنوك التجارية.
•إدارة احتياطات الدولة من النقد األجنبي.
•إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار األسعار وأسعار الصرف.
•تشجيع نمو النظام املالي واملصرفي وضمان سالمته.
إن املعلومات املستسقاة من تقرير البنك املركزي السعودي والتي تم استخدامها في هذا التعميم معلومات متاحة للعموم ،وبالتالي
ال يتطلب األمر الحصول على أي موافقة الستخدام هذه املعلومات.
الهيئة العامة لإلحصاء

شارع األمير /عبد الرحمن بن عبدالعزيز آل سعود
الرياض -حي املربع
ص.ب 2735 .الرمز البريدي 11481
اململكة العربية السعودية
هاتف00966114014138 :
فاكس00966114059493 :
البريد االلكترونيinfo@stats.gov.sa :
املوقع االلكترونيwww.stats.gov.sa :
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تأسست الهيئة العامة لإلحصاء عام 1379هـ املوافق 1960م ،باسم «مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات» قبل تغيير اسمها عام
1436هـ املوافق 2015م ،لتصبح الهيئة العامة لإلحصاء.
إن الهيئة العامة لالحصاء هي املرجع اإلحصائي الرسمي الوحيد للحصول على البيانات واملعلومات اإلحصائية في اململكة العربية
السعودية ،وتقوم الهيئة العامة لإلحصاء بتنفيذ كافة األعمال اإلحصائية واإلشراف الفني على القطاع اإلحصائي ،كما تشرف على
تنفيذ االستراتيجية الوطنية للعمل اإلحصائي .فيما يلي بعض املهام املنوطة بالهيئة العامة لإلحصاء:
•تنفيذ العمل اإلخصائي بإعتبارها املرجع الرسمي والوحيد لإلشراف على القطاع اإلحصائي وتنظيمه.
•إعداد االستراتيجية الوطنية للعمل اإلحصائي في اململكة العربية السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ،ومتابعة
تنفيذها بعد إقرارها وإقتراح تحديثها بشكل دوري.
•تطبيق املعايير الدولية املتعارف عليها التي تتضمن منهجية العمل اإلحصائي ،وإجراء الدراسات والبحوث وتحليل البيانات
واملعلومات ،والقيام بتوثيق وحفظ كافة هذه املعلومات والبيانات.
•جمع البيانات واملعلومات اإلحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في اململكة العربية السعودية من مصادرها املتعددة.
ُ
•تعتبر املعلومات املستسقاة من تقارير الهيئة العامة لالحصاء والتي تم استخدامها في هذا التعميم معلومات متاحة للعموم،
وبالتالي ال يتطلب األمر الحصول على أي موافقة الستخدام هذه املعلومات.
شركة السوق المالية السعودية “تداول”
ّ
تأسست شركة السوق املالية السعودية (تداول) عام 1428هـ املوافق 2007م ،وتعد الجهة الوحيدة املصرح لها بالعمل كسوق
لألوراق املالية في اململكة العربية السعودية ،حيث تقوم بإدراج األوراق املالية وتداولها ،وتعتبر شركة السوق املالية السعودية
(تداول) املصدر الرسمي لجميع املعلومات املتعلقة بالسوق املالية السعودية.

الرياض 3388 -12211
اململكة العربية السعودية
هاتف0096620001919 :
البريد االلكترونيcsc@tadwul.com.sa :
املوقع االلكترونيwww.tadawul.com.sa :

ط

الملخص
يهدف ملخص صفقة االندماج املبين أدناه إلى تزويد مساهمي شركة الجزيرة تكافل بنبذة عامة عن صفقة االندماج .وال يتضمن هذا امللخص كافة املعلومات التي قد تكون ّ
مهمة
للمساهمين ليتمكنوا من التصويت خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني الخاصة بصفقة االندماج .لذلك فإنه يتوجب على كافة املساهمين
مجرد نظرة عامة ّ
اعتبار هذا امللخص ّ
تبين املعلومات املتعلقة بصفقة االندماج ،وعلى كافة املساهمين قراءة هذا التعميم بأكمله ومراجعة كامل املعلومات والبيانات الواردة فيه
بعناية ودقة ،وعلى وجه الخصوص فإنه من الضروري مراعاة ماورد في قسم «إشعار مهم» والقسم رقم (« )2عوامل املخاطرة» ،وذلك قبل اتخاذ أي قرار متعلق بالتصويت على
بنود الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفقة االندماج.
ملخص تفاصيل صفقة اإلندماج

ُ
اسم املصدرووصفه ومعلومات عن تأسيسه

نشاط شركة الجزيرة تكافل تعاوني

شركة الجزيرة تكافل تعاوني  -شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  137تاريخ 1431/04/27هـ.
املوافق 2010/04/12م .وبموجب املرسوم امللكي رقم م 23/تاريخ 1431/04/28هـ  .املوافق 2010/04/13م.
يقع املركز الرئي�سي لشركة الجزيرة تكافل في مدينة جدة ،مركز املساعدية التجاري ،طريق املدينة .ومقيدة بالسجل التجاري رقم
 4030251980الصادر من مدينة جدة بتاريخ 1434/09/02هـ .املوافق 2013/07/09م ،وقد حصلت على الترخيص رقم ت م
ن  201312/34/ملزاولة نشاط التأمين في مجال الحماية واالدخار صادر من البنك املركزي السعودي بتاريخ 1435/02/15هـ.
ً
يتمثل نشاط شركة الجزيرة تكافل تعاوني بالقيام وفقا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة
والقواعد السارية في اململكة العربية السعودية بمزاولة أعمال التأمين في مجال الحماية واالدخار وكل ما يتعلق بهذه األعمال من
إعادة تأمين أو توكيالت أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة ،وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها
ً
سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها او تأجيرها
بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات أخرى ،وتمارس شركة الجزيرة تكافل أنشطتها
ً
وفقا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في اململكة العربية السعودية
وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.
املساهم

املساهمون الكبارفي شركة الجزيرة تكافل وعدد أسهمهم
ونسب ملكيتهم قبل زيادة رأس املال وبعده

بنك الجزيرة
شركة اتحاد األخوة
للتنمية
شركة الجزيرة لألسواق
املالية
شركة مجموعة سوليدرتي
القابضة ش.م.ب

بعد زيادة زيادة رأس املال*
قبل زيادة رأس املال
عدد األسهم نسبة امللكية عدد األسهم نسبة امللكية
%22.31
10,500,000
%30
10,500,000
1,750,000

%5

1,750,000

%3.72

1,750,000

%5

1,750,000

%3.72

3,318,260

%7.05

اليوجد

املصدر :شركة الجزيرة تكافل تعاوني وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل

رأس مال شركة الجزيرة تكافل تعاوني
إجمالي عدد أسهم شركة الجزيرة تكافل تعاوني
فئة األسهم القائمة في شركة الجزيرة تكافل تعاوني
القيمة االسمية للسهم في شركة الجزيرة تكافل تعاوني
إجمالي عدد األسهم الجديدة التي سيتم إصدارها ملساهمي
شركة سوليدرتي
نسبة األسهم الجديدة من رأس املال الحالي لشركة الجزيرة
تكافل تعاوني
سعرإصداراألسهم الجديدة
إجمالي قيمة إصداراألسهم الجديدة

* تجدر اإلشارة إلى أن ملكية كل من شركة الجزيرة لألسواق املالية وشركة إتحاد اإلخوة للتنمية ستحتسب من ضمن ملكية
الجمهور بعد إتمام صفقة االندماج ،حيث أن نسبة ملكيتها ستكون أقل من  %5من إجمالي رأس مال الشركة الدامجة وبالتالي،
ستكون نسبة ملكية الجمهور في الشركة الدامجة  %70.64من إجمالي رأس مال الشركة الدامجة.
( )350,000,000ثالثمائة وخمسين مليون ريال سعودي.
( )35,000,000خمسة وثالثين مليون سهم.
أسهم عادية.
( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ،مدفوعة بالكامل.
ً
( )12,066,403إثنى عشر مليون وستة وستون ألفا وأربعمائة وثالثة سهم عادي جديد.
ستمثل األسهم الجديدة نسبة  %34.48من رأس املال الحالي لشركة الجزيرة تكافل كما في تاريخ هذا التعميم.
عشرة ( )10رياالت سعودية لكل سهم.
يبلغ قيمة إجمالي القيمة االسمية لألسهم الجديدة ( )120,664,030مائة وعشرين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين
ريال سعودي ،وسيتم تحديد إجمالي قيمة إصدار األسهم الجديدة (كما سيتم عكسها في القوائم املالية لشركة الجزيرة تكافل
تعاوني) في وقت الحق َ
وبناء على سعر اإلغالق لسهم شركة الجزيرة تكافل في آخر يوم تداول يسبق تاريخ إتمام صفقة االندماج.

ي

وصف صفقة اإلندماج

اسم ووصف الشركة املندمجة واملعلومات التأسيسة
الخاصة بها
نشاط شركة سوليدرتي (الشركة املندمجة)

ستقدم شركة الجزيرة تكافل عرض ملساهمي شركة سوليدرتي لغرض دمج شركة سوليدرتي في شركة الجزيرة تكافل ونقل جميع
أصولها والتزاماتها إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني ،وذلك مقابل قيام شركة الجزيرة تكافل بإصدار األسهم الجديدة لصالح
املساهمين في شركة سوليدرتي من خالل زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل من ( )350,000,000ثالثمائة وخمسين مليون
ريال سعودي إلى ( )470,664,030أربعمائة وسبعين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ريال سعودي ،عن طريق
ً
إصدار ( )12,066,403إثنى عشر مليون وستة وستون ألفا وأربعمائة وثالثة سهم عادي جديد ليزيد بذلك عدد أسهمها إلى
( )47,066,403سبعة وأربعين مليون وستة وستين ألف وأربعمائة وثالثة سهم ،أي بنسبة زيادة قدرها ( )%34.48من رأس املال
قبل إصدار األسهم الجديدة.
وبعد إتمام صفقة االندماج ،ستستمر شركة الجزيرة تكافل بالوجود وستصبح الشركة الدامجة ،أما شركة سوليدرتي
فستنق�ضي وسيتم إلغاء إدارج أسهمها وشطب سجلها التجاري وإلغاء كافة التراخيص الصادرة لها.
شركة سوليدرتي السعودية للتكافل  -شركة مساهمة عامة سعودية تأسست الشركة بموجب املرسوم امللكي رقم م 17/بتاريخ
1430/3/20هـ ،واملقيدة بالسجل التجاري رقم  1010288775بتاريخ 1431/11/01هـ( .املوافق 2010/10/08م) .ومقرها
الرئي�سي في مدينة الرياض ،حي الندى شارع التخص�صي .وقد حصلت على الترخيص رقم ت م ن 20113/31/ملزاولة نشاط
التأمين صادر من البنك املركزي السعودي بتاريخ 1432/04/15هـ..
يتمثل نشاط شركة سوليدرتي كما في سجلها التجاري في التأمين الصحي والتأمين والعام.
قبل زيادة رأس املال

املساهم

املساهمون الكبارفي شركة سوليدرتي وعدد األسهم ونسب
ملكيتهم قبل زيادة رأس املال وبعدها

شركة مجموعة سوليدرتي
القابضة ش.م.ب

عدد األسهم

نسبة امللكية

6,875,000

%27.50

املصدر :شركة سوليديرتي السعودية

بعد زيادة زيادة رأس املال
عدد األسهم نسبة امللكية

ال ينطبق ،حيث سيتم
انقضاء وشطب السجل
التجاري لشركة سوليدرتي
السعودية للتكافل كما سيتم
إلغاء إدراج أسهمها

رأس مال شركة سوليدرتي

( )250,000,000مائتان وخمسون مليون ريال سعودي.

عدد أسهم شركة سوليدرتي (الشركة املندمجة)

( )25,000,000خمسة وعشرون مليون سهم عادي ،بقيمة اسمية ( )10ريال سعودي مدفوعة بالكامل.

أطراف ذي عالقة

إن صفقة االندماج ال تنطوي على وجود أطراف ذي عالقة.

القيمة الكلية واملفصلة للعوض

ً
العوض الوحيد لصفقة االندماج هو قيام شركة الجزيرة تكافل بإصدار األسهم الجديدة بتاريخ النفاذ حصرا لصالح كافة
مساهمي شركة سوليدرتي مقابل نقل أصول والتزامات شركة سوليدرتي الى شركة الجزيرة تكافل بمعامل تبادل األسهم املحدد
كالتالي:
ً
إصدار عدد ( )12,066,403إثنى عشر مليون وستة وستون ألفا وأربعمائة وثالثة سهم عادي جديد من أسهم شركة الجزيرة
تكافل مقابل كل ( )2.071868476463120سهم مملوك في شركة سوليدرتي ،ويبلغ إجمالي القيمة االسمية لألسهم الجديدة
( )120,664,030مائة وعشرين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ريال سعودي ،ويبلغ إجمالي القيمة السوقية
ألسهم العوض ً
بناء على معامل املبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم شركة الجزيرة تكافل البالغ ( )20.90ريال سعودي كما في تاريخ

(2020/08/20م) وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج مبلغ وقدره ( )252,187,823مائتان واثنين وخمسين مليون

ومائة وسبعة وثمانين ألف وثمانمائة وثالثة وعشرين ريال سعودي ،وسيتم تحديد إجمالي قيمة إصدار األسهم الجديدة (كما سيتم
عكسها في القوائم املالية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني) في وقت الحق ً
وبناء على سعر اإلغالق لسهم شركة الجزيرة تكافل في آخر
يوم تداول يسبق تاريخ إتمام صفقة االندماج .كما يجدر بالذكر بأنه لن يحصل املساهمين في شركة سوليدرتي على أي مقابل
نقدي نتيجة صفقة االندماج.

هيكل االندماج

ستقوم شركة الجزيرة تكافل بزيادة رأس مالها لغرض االندماج مع شركة سوليدرتي عن طريق نقل جميع أصول شركة سوليدرتي
ً
والتزاماتها إلى شركة الجزيرة تكافل مقابل قيام شركة الجزيرة تكافل بإصدار ( )12,066,403إثنى عشر مليون وستة وستون ألفا
وأربعمائة وثالثة سهم عادي جديد ملساهمين شركة سوليدرتي كعوض ،وذلك بعد الحصول على على املوافقات الالزمة إلتمام
الصفقة .بعد االندماج ،ستكون نسبة امللكية املباشرة ملساهمي شركة الجزيرة تكافل في الشركة الدامجة ( )%74.36ونسبة
امللكية املباشرة ملساهمي شركة سوليدرتي في الشركة الدامجة (.)%25.64

ك

يوضح الجدول ( )1-4التالي تفاصيل امللكية في شركة الجزيرة تكافل لكل من املساهمين الكبار في شركة الجزيرة تكافل
وشركة سوليدرتي والجمهور قبل وبعد زيادة رأس املال:

هيكل امللكية في شركة الجزيرة تكافل قبل زيادة رأس املال
وبعدها

قبل زيادة رأس املال
املساهم
عدد األسهم نسبة امللكية
%30
10,500,000
بنك الجزيرة
%5
1,750,000
شركة اتحاد األخوة للتنمية**
%5
شركة الجزيرة لألسواق املالية** 1,750,000
شركة مجموعة سوليدرتي
اليوجد
القابضة ش.م.ب
الجمهور
%60
21,000,000
اإلجمالي

%100

35,000,000

بعد زيادة زيادة رأس املال*
نسبة امللكية
عدد األسهم
%22.31
10,500,000
%3.72
1,750,000
%3.72
1,750,000
3,318,260

%7.05

29,748,143
47,066,403

%63.20
%100

ً
*تجدر اإلشارة إلى أن ملكية كال من شركة اتحاد األخوة للتنمية وشركة الجزيرة لألسواق املالية سيتم حسابها من ضمن الجمهور بعد إتمام
ً
صفقة اإلندماج ،حيث ستكون نسبة ملكية كال منها أقل من  5%من إجمالي رأس مال شركة الجزيرة تكافل .وستصبح نسبة ملكية الجمهور
بعد زيادة رأس املال  70.64%من رأس مال شركة الجزيرة تكافل.

يوضح الجدول ( )2-4التالي تفاصيل امللكية في شركة سوليدرتي لكل من املساهمين الكبار في شركة سوليدرتي والجمهور قبل
وبعد االندماج:
هيكل امللكية في شركة سوليدرتي قبل صفقة االندماج
وبعدها

االنخفاض في نسب ملكية املساهمين الحاليين في شركة
الجزيرة تكافل نتيجة زيادة رأس املال

قبل صفقة اإلندماج

املساهم

عدد األسهم
سوليدرتي

بعد صفقة اإلندماج

نسبة امللكية

شركة مجموعة
القابضة ش.م.ب
الجمهور

18,128,000

%72.50

اإلجمالي

25,000,000

%100

6,875,000

%27.50

عدد األسهم

نسبة امللكية

ال ينطبق حيث سيتم إنقضاء وشطب السجل التجاري
لشركة سوليدرتي ،كما سيتم إلغاء إدراج أسهمها.

بعد االندماج ،ستنخفض نسبة ملكية املساهمين الحاليين في شركة الجزيرة تكافل من ( )100%إلى ( )74.36%أي بنسبة
انخفاض قدرها (.)%25.64
يوضـح الجـدول التالـي ربحيـة السـهم لـكل مـن شـركة الجزيرة تكافل وشـركة سوليدرتي قبـل االندماج وربحيـة السـهم االفتراضيـة
بعـد االندماج (وذلـك بنـاء علـى القوائـم املاليـة االفتراضيـة كمـا لـو تم االندماج فـي السـنة املاليـة 2019م).

بيان االرتفاع أو االنخفاض في ربحية السهم
ربحية السهم (ريال سعودي)

أسباب االندماج

الجزيرة تكافل
2019م

سوليدرتي 2019م

1.05

()1.72

القوائم املالية
اإلفتراضية املوحدة كما
لو تم اإلندماج في السنة
املالية 2019م
()0.13

وملزيد من املعلومات حول االرتفاع واالنخفاض في ربحية السهم ،الرجاء مراجعة القسم (( )4,8االرتفاع واالنخفاض في ربحية
السهم نتيجة اإلندماج).
إن الدوافـع الرئيسـية للصفقـة تتمحـور حـول تنافسـية الحصـص السـوقية فـي قطـاع التأمـيـن فــي اململكــة ،بحيــث تســتحوذ أكبــر
ثمان شــركات تأمــين فــي اململكــة علــى حوالــي  %74.6مــن ســوق التأميــن ،وذلــك بحســب إجمالــي أقســاط التأمـيـن املكتتبــة لعــام
2019م (بحسب تقرير سوق التأمين السعودي للعام 2019م الصادر عن البنك املركزي السعودي) .إن االندماج املقتــرح بـيـن
شــركة الجزيرة تكافل وشــركة سوليدرتي ُ
يع ّـد خطـوة هامـة لالسـتحواذ علـى حصـة سـوقية أكبـر ،حيـث بلغـت الحصـة الســوقية
لشــركة الجزيرة تكافل (بحسب إفادة شركة الجزيرة تكافل) مــا نســبته  %0.57مــن أقســاط التأمــين املكتتبــة لعــام 2019م،
ومانسبته  %18.98من إجمالي أقساط تأمين الحماية واإلدخار املكتتب بها .فيمـا بلغـت الحصـة السـوقية لشـركة سوليدرتي
(بحسب إفادة شركة سوليدرتي) مـا نسـبته  %1.06من أقساط التأمين املكتتبة لعام  ،2019ومانسبته  % 0.64من إجمالي أقساط
التأمين العام و الصحي ومانسبته  %0.42من إجمالي أقساط تأمين املركبات املكتتب بها  .مــن املتوقــع أن االندماج ســيعزز الوضــع
التنافســي للشــركة الدامجــة كونهــا ستسـتفيد مـن ( )1قـدرة الشـركة الدامجـة علـى تقـديم منتجـات تأمينيـة تغطـي كافـة قطاعــات
التأمــين فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،حيــث ســيتم تغطيــة منتــجات تأمينــية جديـدة وهـي التأمين العام والتأمين الصحي،
( )2زيـادة وتنـوع فـي قاعـدة العمـالء )3( ،تعزيـز االنتشــار الجغرافــي ألعمالهــا )4( ،تخفيـض نسـبة نفقـات املصاريـف العموميــة
واإلداريــة )5( ،تحســن رأس مــال الشــركة الدامجــة )6( ،تحســن قــدرة الشـركة الدامجـة علـى اسـتثمار أموالهـا )7( ،إمكانيـة حصـول
الشـركة الدامجـة علـى تقييــم أفضــل مــن قبــل وكاالت التصنيــف املالــي العامليــة )8( ،تعزيــز قــدرة الشــركة الدامجـة علـى التفـاوض
علـى األسـعار مـع معيـدي التأميـن )9( ،القـدرة علـى تقـديم منتجـات تأمينيـة بأسـعار أكثـر تنافسـية علـى املـدى الطويـل .

ل

ملخص االجراءات الرئيسية املطلوبة

األحقية في األرباح لألسهم الجديدة

املو افقات املطلوبة لزيادة راس املال

حقوق التصويت لألسهم الجديدة
القيود املفروضة على األسهم الجديدة

تتمثل الخطوات الرئيسية إلتمام صفقة االندماج بما يلي:
نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتيالخاصة بالصفقة.
موافقة مساهمي شركة الجزيرة تكافل خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقةاالندماج على زيادة رأس املال عن طريق إصدار اسهم جديدة لصالح مساهمي شركة سوليدرتي
لغرض دمج شركة سوليدرتي في شركة الجزيرة تكافل وذلك بنقل جميع أصول والتزامات شركة
سولييدرتي إلى شركة الجزيرة تكافل
موافقـة مسـاهمي شـركة سولديرتي خـالل اجتماع الجمعيـة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بصفقــةاالندماج علــى العــرض املقــدم مــن قبــل مجلـس إدارة شـركة الجزيرة تكافل لغـرض دمـج شـركة
سوليدرتي مــع شــركة الجزيرة تكافل مقابــل إصــدار األســهم الجديــدة مــن قبــل شــركة الجزيرة تكافل
لصالــح مســاهمي سوليدرتي وعلــى أســاس معامـل املبادلـة ،أي ( )2.071868476463120سـهم فـي
شـركة الجزيرة تكافل مقابـل كل سـهم مملـوك فـي شـركة سوليدرتي.
نشــر ق ـرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لــكل مــن شــركة الجزيرة تكافل وشــركة سوليدرتي.ً
ابتـداء فتـرة اعتراض الدائنيـن علـى الصفقـة ،والتـي ستسـتمر ملـدة ( )30يومـا مـن تاريـخ نشـر قـراراتالجمعيـة العامـة غيـر العاديـة.
انتهــاء فتــرة اعتراض الدائنــين أو تســوية جميــع اعتراضــات الدائنــين علــى صفقـة االندماج (أيهمـا يأتـيً
ً
الحقـا) وذلـك وفقـا ألحـكام املـادة ( )193مـن نظـام الشـركات.
 نفاذ صفقة االندماج.إلغاء إدراج أسهم شركة سوليدرتي وإدارج أسهم العوض في شركة الجزيرة تكافل لصالح املساهمينفي شركة سوليدرتي في تداول.
تعديل النظام األساس لشركة الجزيرة تكافل والسجل التجاري التابع لها.نقل جميع أصول وإلتزامات شركة سوليدرتي الى شركة الجزيرة تكافل ،وشطب السجل التجار ي الخاص بشركة سوليدرتي
وكافة التراخيص األخرى.
عند إتمـام صفقـة االندمـاج ،سـيكون ملالكـي األسـهم الجديـدة (وهـم املساهمين فـي شـركة سوليدرتي) جميـع الحقـوق املتعلقـة
ً
باألسـهم املصـدرة حاليا فـي شركة الجزيرة تكافل ،ال سـيما الحـق فـي الحصـول علـى أيـة أربـاح موزعـة تقـوم الشـركة الدامجـة
باإلعـالن عنهـا بعـد إتمـام صفقـة االندمـاج.
تتطلب صفقة االندماج وزيادة رأس املال الحصول على عدد من املوافقات كما يلي:
عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن صفقة االندماج.عدم ممانعة البنك املركزي السعودي على صفقة االندماج وزيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل.موافقـة هيئـة السـوق املاليـة علـى طلـب شـركة الجزيرة تكافل لزيـادة رأس املـال لغـرض دمـج شـركةسوليدرتي مـع شـركة الجزيرة تكافل وعلـى نشـر مسـتند العـرض املقـدم مـن شـركة الجزيرة تكافل إلـى
مسـاهمي شـركة سوليدرتي.
موافقـة السـوق املاليـة السـعودية (تـداول) علـى طلـب شـركة الجزيرة تكافل إدراج األسـهم الجديـدةاملصـدرة لصالـح مسـاهمي شـركة سوليدرتي.
موافقـة هيئـة السـوق املاليـة علـى انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لشـركة الجزيرة تكافل الخاصــةً
بصفقــة االندماج والجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة سوليدرتي والخاصـة أيضـا بصفقـة االندمـاج.
موافقـة مسـاهمي شـركة الجزيرة تكافل ومسـاهمي شـركة سوليدرتي علـى إقـرار صفقـة االندماجوالقـرارات اإلضافيـة ذات العالقـة بهـا.
موافقــة وزارة التجــارة علــى التعديــالت املقترحــة علــى النظــام األساســي لشــركة الجزيرة تكافل.ملزيــد مــن املعلومــات حــول الشــروط األخــرى لصفقــة االندماج وعــن الشــروط التــي تم اســتيفاؤه («املعلومــات القانونيــة»).
عند اسـتكمال صفقـة االندمـاج ،سـيكون ملالكـي األسـهم الجديـدة (وهـم املساهمين فـي شـركة سوليدرتي) جميـع الحقـوق املتعلقـة
ً
باألسـهم املصـدرة حاليــا فــي شــركة الجزيرة تكافل ،ال ســيما الحــق فــي التصويــت علــى ق ـرارات الجمعيــات العامــة العاديــة والغيــر
عاديــة بمــا يتوافــق مــع أحــكام نظــام الشــركات والنظــام األساســي للشــركة الدامجــة.
اليوجد أي قيود تنطبق على األسهم الجديدة.

إشعار هام:
إن الزيادة املقترحة لرأس مال شركة الجزيرة تكافل مشروطة بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية ملساهمي شركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفقة االندماج
ً
والحصول أ يضا على موافقة الجمعية العامة غير العادية ملساهمي شركة سوليدرتي على عرض االندماج خالل الجمعية العامة غير العادية التي سيتم عقدها لغاية الصفقة.
وبن ًـاء عليـه ،ينبغـي علـى كافـة مسـاهمي شـركة الجزيرة تكافل قـراءة هـذا التعميـم بالكامـل وبعنايـة (وليـس فقــط امللخــص املبـيـن أعــاله) ،وذلــك قبــل التصويــت باملوافقــة أو عــدم
ً
املوافقــة علــى إق ـرار الصفقــة وزيــادة رأس املـال خـالل اجتماع الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لشـركة الجزيرة تكافل الخاصـة بصفقـة االندمـاج( .فضال راجع قسم «إشـعار مهـم»
ـكل دقيـق قبـل اتخـاذ أي قـرار فيمـا يتعلـق بصفقـة االندمـاج.
والقسـم رقم (« )2عوامـل املخاطـرة»)مـن هـذا التعميـم بعنايـة وبش ٍ

م

التواريخ المهمة والمراحل األساسية لصفقة االندماج
ّ
(ويوضح القسم رقم (« )6املعلومات
إن التواريخ املبينة في الجدول أدناه هي إرشادية فقط بحيث أنها قد تتغير كونها تستند على عدة امور ،من بينها إستيفاء شروط صفقة االندماج،
ّ
القانونية») كافة شروط صفقة االندماج ،ستقوم شركة الجزيرة تكافل باإلعالن على موقعها اإللكتروني و/أو على موقع تداول عن أي تغييرات في التواريخ املذكورة في الجدول الزمني املبين أدناه:
الجدول الزمني /التاريخ

الحدث
 -1اإلجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة غير العادية
تقـديم مسـتند العـرض النهائـي لهيئـة السـوق املاليـة للمو افقـة علـى
نشره.

تم التقديم بتاريخ 1442/04/29ه (املوافق 2020/12/14م)

مو افقة هيئة السوق املالية على طلب زيادة رأس املال ونشرمستند
العرض.

1442/05/08ه (املوافق 2020/12/23م)

نشرتعميم مساهمي شركة الجزيرة تكافل ومستند العرض املوجه
ملساهمي شركة سوليدرتي.

1442/05/13ه (املوافق 2020/12/28م)

نشرتعميم مجلس إدارة شركة سوليدرتي.

1442/05/13ه (املوافق 2020/12/28م)

توفيراملستندات املتاحة للمعاينة.

من تاريخ 1442/05/13ه (املوافق 2020/12/28م)حتى تاريخ إنتهاء فترة العرض ( من
ً
صباحا وحتى الساعة الخامسة ً
مساء
يوم األحد الى يوم الخميس من الساعة التاسعة
باستثناء أيام اإلجازة الرسمية في اململكة).

مو افقة هيئة السوق املالية على انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية
لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفقة االندماج والجمعية العامة غير
العادية لشركة سوليدرتي الخاصة بصفقة االندماج.

1442/05/20ه (املوافق 2021/01/04م)

اإلعـالن علـى موقـع تـداول عـن دعـوة الجمعيـة العامـة غيـرالعادية
لشـركة الجزيرة تكافل الخاصـة بصفقـة االندماج (مـع اإلشـارة إلـى
إمكانيــة عقــد اجتماع ثانــي بعــد ســاعة واحــدة مــن انتهــاء املــدة املحــددة
النعقــاد االجتماع األول ،ذلــك فــي حــال عــدم اكتمــال النصـاب القانونـي
الـالزم لعقـد االجتماع األول)

1442/05/20ه (املوافق 2021/01/04م)

اإلعـالن علـى موقـع تـداول عـن دعـوة الجمعيـة العامـة غيـرالعادية
لشــركة سوليدرتي الخاصــة بصفقــة االندماج (مـع اإلشـارة إلـى إمكانيـة
عقـد اجتماع ثانـي بعـد سـاعة واحـدة مـن انتهـاء املـدة املحـددة النعقـاد
االجتماع األول ،ذلـك فـي حـال عـدم اكتمـال النصـاب القانونـي الـالزم
لعقـد االجتماع األول).

1442/05/20ه (املوافق 2021/01/04م)

بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير
العادية لشركة الجزيرة تكافل.

1442/06/08ه (املوافق 2021/01/21م)

بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير
العادية لشركة سوليدرتي.

1442/06/08ه (املوافق 2021/01/21م)

ن

الجدول الزمني /التاريخ

الحدث
انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـرالعاديـة لشـركة الجزيرة تكافل الخاصـة
بصفقــة االندماج (االجتماع األول) .يكتمــل النصــاب القانونــي
للجمعيـة بحضـورعـدد مـن املساهمين يمثلـون علـى األقـل نصـف رأس
مـال شـركة الجزيرة تكافل.

1442/06/13ه (املوافق 2021/01/26م)

انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـرالعاديـة لشـركة الجزيرة تكافل الخاصـة
بصفقــة االندماج (االجتماع الثانــي) فــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب
القانونــي الــالزم لالجتماع األول .يكتمــل النصــاب القانونـي لالجتماع
الثانـي بحضـورعـدد مـن املساهمين يمثلـون علــى األقــل ربــع رأس مــال
شــركة الجزيرة تكافل.

بعـد سـاعة واحـدة مـن انتهـاء املـدة املحـددة النعقــاد االجتماع األول للجمعيــة العامــة غيـر
العاديـة الـذي لـم يكتمـل فيـه النصـاب القانونــي الــالزم النعقــاده.

انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــرالعاديــة لشــركة سوليدرتي الخاصـة
بصفقـة االندماج (االجتماع األول) .يكتمـل النصـاب القانونـي للجمعيـة
بحضـورعـدد مـن املساهمين يمثلـون علـى األقـل نصـف رأس مـال شـركة
سوليدرتي.

1442/06/13ه (املوافق 2021/01/26م)

انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـرالعاديـة لشـركة سوليدرتي الخاصـة
بصفقــة االندماج (االجتماع الثانــي) فــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب
القانونــي الــالزم لالجتماع األول .يكتمــل النصــاب القانونـي لالجتماع
الثانـي بحضـورعـدد مـن املساهمين يمثلـون علــى األقــل ربــع رأس مــال
شركة سوليدرتي.

بعـد سـاعة واحـدة مـن انتهـاء املـدة املحـددة النعقــاد االجتماع األول للجمعيــة العامــة غيـر
العاديـة الـذي لـم يكتمـل فيـه النصـاب القانونــي الــالزم النعقــاده.

نشــرقــراراالندماج والقــرارات األخــرى التــي تم اتخاذهــا فــي االجتماع
األول أو االجتماع الثانـي للجمعيـة العامـة غيـرالعاديـة لشـركة الجزيرة
تكافل الخاصـة بصفقـة االندماج علـى موقـع تـداول (أو اإلعـالن عـن
عـدم انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـرالعاديـة فـي حـال عـدم تحقـق نصابهـا
القانونـي).

1442/06/14ه (املوافق 2021/01/27م)

نشــرقــراراالندماج والقــرارات األخــرى التــي تم اتخاذهــا فــي االجتماع
األول أو االجتماع الثانـي للجمعيـة العامـة غيـرالعاديـة لشــركة
سوليدرتي الخاصــة بصفقــة االندماج علـى موقـع تـداول )أو اإلعـالن
عـن عـدم انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـرالعاديـة فـي حـال عـدم تحقـق
نصابهـا القانونـي).

1442/06/14ه (املوافق 2021/01/27م)

 -2اإلجراءات في حال عدم تحقق النصاب القانوني لالجتماع األول والثاني للجمعية العامة غير العادية لكال
الشركتين
مو افقة هيئة السوق املالية على الدعوة النعقاد االجتماع الثالث
للجمعية العامة غيرالعادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفقة
االندماج و /أو مو افقة هيئة السوق املالية على الدعوة النعقاد
االجتماع الثالث للجمعية العامة غيرالعادية لشركة سوليدرتي
الخاصة بصفقة االندماج.

1442/06/18ه (املوافق 2021/01/31م)

اإلعـالن علـى موقـع تـداول عـن الدعـوة لالجتماع الثالـث للجمعيـة
العامــة غيــرالعاديــة لشــركة الجزيرة تكافل الخاصــة بصفقــة االندماج
و/أو اإلعـالن علـى موقـع تـداول عـن الدعـوة لالجتماع الثالـث للجمعيـة
العامـة غيـرالعاديـة لشـركة سوليدرتي الخاصــة بصفقــة االندمــاج.

1442/06/19ه (املوافق 2021/02/01م)

س
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الحدث
بـدء فتـرة التصويـت اإللكترونـي للمسـاهيمن فـي االجتماع الثالـث
للجمعيـة العامـة الغيـرعاديـة لشـركة الجزيرة تكافل و/أو بـدء فتـرة
التصويـت اإللكترونـي للمسـاهمين فـي االجتماع الثالـث للجمعيـة
العامـة الغيـرعاديـة لشـركة سوليدرتي.

1442/07/06ه (املوافق 2021/02/18م)

انعقـاد االجتماع الثالـث للجمعيـة العامـة غيـرالعاديـة لشـركة الجزيرة
تكافل الخاصـة بصفقـة االندماج و/أو االجتماع الثالـث للجمعية
العامـة غيـرالعاديـة لشـركة سوليدرتي الخاصـة بصفقــة االندمــاج.
يتحقــق النصــاب القانونــي النعقــاد االجتماع الثالـث للجمعيـة العامـة
ً
غيـرالعاديـة أيـا كان عـدد األسـهم املمثلـة فيـه.

1442/07/11ه (املوافق 2021/02/23م)

نشـرعلـى موقـع تـداول قـراراالندماج والقـرارات األخـرى التـي تم
اتخاذهــا فــي االجتماع الثالــث للجمعيــة العامــة غيــرالعاديــة لشــركة
الجزيرة تكافل و/أو لشــركة سوليدرتي (بحســب الحالــة).

1442/07/12ه (املوافق 2021/02/24م)

 -3فترة اعتراض الدائنين
1442/06/14ه (املوافق 2021/01/27م)( ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة الجزيرة
تكافل وشركة سوليدرتي.
1442/07/12ه (املوافق 2021/02/24م)( ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل
وشركة سوليدرتي.
ً
تستمر فترة اعتراض الدائنين ملدة ( )30يوما.

ابتداء فترة اعتراض الدائنين

إعالن تذكيري من شركة سوليدرتي عن قرب انتهاء فترة اعتراض
الدائنين.

1442/07/12ه (املوافق 2021/02/24م)( ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة الجزيرة
تكافل وشركة سوليدرتي.
1442/08/11ه (املوافق 2020/03/24م)( ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل
وشركة سوليدرتي.

انتهاء فترة اعتراض الدائنين

بنهاية يوم 1442/07/14ه (املوافق 2021/02/26م)( ،في حال صدور قرار باملوافقة
على صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة
الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي.
بنهاية يوم 1442/08/13ه (املوافق 2021/03/26م)( ،في حال صدور قرار باملوافقة
على صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة
تكافل وشركة سوليدرتي.

ع

الجدول الزمني /التاريخ

الحدث

1442/07/16ه (املوافق 2021/02/28م)( ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة الجزيرة
تكافل وشركة سوليدرتي.
1442/08/15ه (املوافق 2021/03/28م)( ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل
وشركة سوليدرتي.

إعالن شركة سوليدرتي عن وجود أو عدم وجود اعتراضات للدائنين

 -4إتمام صفقة االندماج

نفاذ قراراالندماج

بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات
ً
الدائنين على صفقة االندماج (أيهما يأتي الحقا) .ومن املتوقع أن يكون قرار االندماج
نافذ بتاريخ:
1442/07/16ه (املوافق 2021/02/28م)( ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة الجزيرة
تكافل وشركة سوليدرتي.
1442/08/15ه (املوافق 2021/03/28م)( ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل
وشركة سوليدرتي.

تعليق تداول أسهم شركة سوليدرتي

أول فترة تداول بعد نفاذ قراراالندماج ،ومن املتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:
1442/07/16ه (املوافق 2021/02/28م)( ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة الجزيرة
تكافل وشركة سوليدرتي.
1442/08/15ه (املوافق 2021/03/28م)( ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل
وشركة سوليدرتي.

إعالن كل من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي عن نفاذ
االندماج

1442/07/16ه (املوافق 2021/02/28م) ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة الجزيرة
تكافل وشركة سوليدرتي.
1442/08/15ه (املوافق 2021/03/28م) ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل
وشركة سوليدرتي.

إلغاء إدراج أسهم شركة سوليدرتي في تداول.

خالل فترة ال تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج وال تزيد عن سادس فترة
تداول بعد نفاذ قرار االندماج.

إدراج األسـهم الجديـدة فـي تـداول وتخصيصهـا ملسـاهمي شـركة
سوليدرتي املقيديــن بســجل مســاهمي شــركة سوليدرتي بنهايـة ثانـي فتـرة
تـداول بعـد نفـاذ قـراراالندمـاج.

خـالل فتـرة ال تقـل عن ثالـث فترة تداول بعد نفــاذ ق ـرار االندماج وال تزيــد عــن ســادس
فتـرة تـداول بعـد نفـاذ قـرار االندمـاج.

تعديل السجل التجاري لشركة الجزيرة تكافل.

1442/07/23ه (املوافق 2021/03/07م) ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة الجزيرة
تكافل وشركة سوليدرتي.
1442/08/22ه (املوافق 2021/04/04م) ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل
وشركة سوليدرتي.

ف
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شطب وإلغاء السجل التجاري لشركة سوليدرتي.

ً
خالل مدة ال تتجاوز ( )30يوما من تاريخ نفاذ قرار االندماج ،ومن املتوقع أن يتم ذلك
بتاريخ:
1442/08/15ه (املوافق 2021/03/28م) ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة الجزيرة
تكافل وشركة سوليدرتي.
1442/09/13ه (املوافق 2021/04/25م) ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل
وشركة سوليدرتي.

املوعــد النهائــي لتوزيــع متحصــالت بيــع كســوراألســهم التــي تم بيعهــا.

ً
خالل ثالثون ( )30يوما من تاريخ نفاذ قرار االندماج ،ومن املتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:
1442/08/15ه (املوافق 2021/03/28م) ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة الجزيرة
تكافل وشركة سوليدرتي.
1442/09/13ه (املوافق 2021/04/25م) ،في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل
وشركة سوليدرتي.

*مالحظة :إن التواريخ أعاله هى تواريخ تقريبية وسيتم اإلعالن عىل موقع تداول االلكرتوين ( )www.tadawul.com.saعن اي تغيريات يف هذه التواريخ.
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 -1التعريفات و المصطلحات
التعريف

المصطلح
التعميم أو تعميم املساهمين

تعميم املساهمين هذا املتعلق بزيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل عن طرق إصدار األسهم الجديدة لغرض دمج شركة سوليدرتي
ً
في شركة الجزيرة تكافل ،واملعد من قبل شركة الجزيرة تكافل وفقا للمادة ( )58من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة
ّ
واملوجه واملتاح ملساهمي شركة الجزيرة تكافل تعاوني فيما يتعلق بزيادة رأس املــال لغــرض االندمــاج مــع سوليدرتي للتكافل.

شركة الجزيرة تكافل أو الشركة الدامجة أو املصدر

شركة الجزيرة تكافل تعاوني

شركة سوليدرتي أو الشركة املندمجة

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

تعميم مجلس إدارة شركة سوليدرتي

التعميم الذي يصدره مجلس إدارة شركة سوليدرتي ملساهمي شركة سوليدرتي بخصوص العرض ّ
املقدم من شركة الجزيرة تكافل
لالندماج حيث يبدي فيه مجلس إدارة شركة سوليدرتي رأيه للمساهمين بخصوص ذلك العرض وخطط شركة الجزيرة تكافل بشأن
شركة سوليدرتي.

الشركتان أو الشركتين

شركة الجزيرة تكافل تعاوني وشركة سوليدرتي.

مذكرة التفاهم

مذكرة تفاهم غير امللزمة املبرمة بين شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي بتاريخ 2019/06/26م.

مذكرة التفاهم املعدلة

مذكرة تفاهم معدلة غير امللزمة املبرمة بين شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي بتاريخ 2020/01/19م.

اتفاقية االندماج

العقد املوقع بين كل من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي بتاريخ 1442/01/04ه (املوافق 2020/08/23م) ،والذي يتضمن
الشروط واألحكام املتعلقة بتنفيذ صفقة االندماج.

معامل املبادلة

أي عدد  0.482656120سهم في شركة الجزيرة تكافل لصالح مساهمي شركة سوليدرتي مقابل كل سهم مملوك في شركة سوليدرتي.

صفقة االندماج أو الصفقة أو اإلندماج أو عملية اإلندماج

ً
صفقة االندماج املقترحة بين شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي وفقا ألحكام املادة ( )191واملادة ( )192واملادة ( )193من
نظام الشركات والفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (أ) من املادة ( )49من الئحة االندماج واالستحواذ ،والتي سيتم من خاللها نقل
جميع أصول والتزامات شركة سوليدرتي إلى شركة الجزيرة تكافل مقابل قيام شركة الجزيرة تكافل بإصدار األسهم الجديدة لصالح
املساهمين في شركة سوليدرتي عبر زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل من ( )350,000,000ثالثمائة وخمسين مليون ريال سعودي
إلى ( )470,664,030أربعمائة وسبعين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ريال سعودي.

مستند العرض

ً
مستند العرض املعد من قبل شركة الجزيرة تكافل وفقا للمادة ( )38من الئحة االندماج واالستحواذ بشأن العرض املقدم من قبل
شركة الجزيرة تكافل لغرض دمج شركة سوليدرتي مع شركة الجزيرة تكافل مقابل نقل أصول والتزامات شركة سوليدرتي الى شركة
الجزيرة تكافل.

فترة العرض

الفترة املمتدة من تاريخ إعالن النية املؤكدة لشركة الجزيرة تكافل بتقديم عرض ملساهمي شركة سوليدرتي وحتى تاريخ صدور قرار
َ
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من الشركتين أو ان يتم إنهاء اتفاقيةاالندماج وفقا ألحكامها.

اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية

ً
اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة ذات الصلة والذي ُيعقد وفقا لنظامها األسا�سي.
اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل والذي ُ
سيعقد للتصويت على صفقة االندماج وعدد من القرارات األخرى
ذات العالقة ،وتتمثل هذه القرارات فيما يلي :
.
.

الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة
بصفقة االندماج

.
.

1املوافقة على أحكام وشروط اتفاقية االندماج املبرمة بين شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي بتاريخ
2020/08/23م.
2املوافقة على زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل من ( )350,000,000ثالثمائة وخمسين مليون ريال سعودي إلى
( )470,664,030أربعمائة وسبعين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ريال سعودي ،وزيادة عدد األسهم من
( )35,000,000خمسة وثالثين مليون سهم الى ( )47,066,403سبعة وأربعين مليون وستة وستين ألف وأربعمائة
ً
ً
ً
وثالثة سهم وذلك وفقا ألحكام اتفاقية االندماج اعتبارا من تاريخ نفاذ االندماج وفقا لنظام الشركات واتفاقية االندماج
ً
3املوافقة على التعديالت املقترحة على النظام األسا�سي لشركة الجزيرة تكافل وفقا للصيغة املوضحة من امللحق ()5
ً
بعنوان (التعديالت على النظام األسا�سي لشركة الجزيرة تكافل املرتبطة بصفقة اإلندماج) ووفقا للصيغة املوضحة
من امللحق ( )6بعنوان ( التعديالت العامة على النظام األسا�سي لشركة الجزيرة تكافل) من هذا التعميم.
ً
4تفويض مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ
أي من القرارات املذكورة أعاله.

وستكون بنود الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل هي التصويت على زيادة رأس املال ،وأحكام اتفاقية االندماج،
والتعديالت املقترحة على النظام األسا�سي لشركة الجزيرة تكافل بصفقة االندماج (ملحق  5من هذا التعميم) ،والتصويت على
التعديالت األخرى املقترحة على النظام األسا�سي لشركة الجزيرة تكافل (ملحق  6من هذا التعميم) ،وتفويض مجلس إدارة شركة
الجزيرة تكافل أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون
ً
ضروريا لتنفيذ أي من القرارات املذكورة التي تخص صفقة االندماج.

1

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي والذي ُ
سيعقد للتصويت على العرض املقدم من شركة الجزيرة تكافل وعدد
من القرارات األخرى ذات العالقة ،وتتمثل هذه القرارات فيما يلي :
.
الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي الخاصة
بصفقة االندماج

.

1املوافقة على أحكام اتفاقية االندماج املبرمة بين شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي بتاريخ
2020/08/23م.
2تفويض مجلس إدارة شركة سوليدرتي أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة شركة سوليدرتي،
ً
بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات املذكورة أعاله.

وستكون بنود الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي هي التصويت على أحكام اتفاقية االندماج وتفويض مجلس إدارة
َ
شركة سوليدرتي ،أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة شركة سوليدرتي ،بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا
لتنفيذ أي من القرارات املتعلقة بصفقة االندماج.

زيادة رأس املال

هــي الزيــادة املقترحــة فــي رأس مــال شــركة الجزيرة تكافل مــن ( )350,000,000ثالثمائة وخمسين مليون ريال سعودي إلى
( )470,664,030أربعمائة وسبعين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ريال سعودي من خالل إصدار ()12,066,403
ً
إثنى عشر مليون وستة وستون ألفا وأربعمائة وثالثة سهم عادي جديد لصالح املساهمين في شركة سوليدرتي لغرض إندماج شركة
سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل ونقل جميع أصول والتزامات شركة سوليدرتي تكافل إلى شركة الجزيرة تكافل.

األسهم

األسهم العادية بقيمة اسمية عشرة ( )10رياالت سعودية لكل سهم في رأس مال شركة الجزيرة تكافل أو شركة سوليدرتي.

األسهم الجديدة أو أسهم العوض

هي أسهم العوض في شركة الجزيرة تكافل التي سيتم إصدارها ملساهمي شركة سوليدرتي نتيجة صفقة االندماج والبالغ عددها
ً
إصدار ( )12,066,403إثنى عشر مليون وستة وستون ألفا وأربعمائة وثالثة سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ عشرة ( )10رياالت
سعودية للسهم الواحد (وال تختلف هذه األسهم الجديدة عن األسهم الحالية املصدرة لشركة الجزيرة تكافل بأي شكل من األشكال).

فترة اعتراض الدائنين

ً
الفترة التي يحق لدائني شركة سوليدرتي خاللها تقديم اعتراضاتهم على صفقة االندماج وفقا ألحكام املادة ( )193من نظام الشركات،
ً
لكل من الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي وتستمر ملدة ( )30يوما.
وتبدأ من تاريخ نشر املوافقة على قرارات االندماج ٍ

طلب زيادة رأسمال شركة الجزيرة تكافل لغرض االندماج

ً
هو طلب زيادة رأس املال لشركة الجزيرة تكافل لغرض دمج شركة سوليدرتي في شركة الجزيرة تكافل وفقا لقواعد طرح األوراق املالية
وااللتزامات املستمرة والئحة االندماج واالستحواذ.

نفاذ قراراالندماج

ً
ً
بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين او تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج (أيهما يأتي الحقا) وذلك وفقا ألحكام املادة
( )193من نظام الشركات.

إتمام صفقة االندماج

ً
اليوم الذي يتم فيه إدراج األسهم الجديدة ملساهمي شركة سوليدرتي في شركة الجزيرة تكافل تعاوني في تداول وفقا لشروط وأحكام
اتفاقية االندماج.

املجلس أو مجلس اإلدارة

مجلس إدراة الشركة ذات الصلة.

دمج األعمال

دمج أعمال شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي (بما في ذلك دمج الوظائف اإلدارية والهيكل التنظيمي وأنظمة املعلومات وغيرها)
لتحقيق سير أعمال الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج.

خطة لتنظيم عملية دمج األعمال بعد اإلنتهاء من عملية
اإلندماج

الخطة التي سيتم تطويرها بإشراف مجلس إدارة الشركة الدامجة لتنظيم عملية دمج األعمال بعد اإلنتهاء من عملية اإلندماج
(.)Detailed Transition Plan

اإلعالن ،أو إعالن النية املؤكدة

كبارالتنفيذيين

هو اإلعالن الذي صدر بتاريخ 1442/01/05هـ املوافق 2020/08/24م.
ً
بخصوص الصفقة وفقا للمادة (17هـ) من الئحة االندماج واالستحواذ.
ً
أي شخص طبيعي يدير ويكون مسؤوال عن وضع وتنفيذ القرارات االستراتيجية
للشركة بما في ذلك الرئيس التنفيذي ونوابه واملدير املالي.

مساهم كبيرأو املساهمون الكبار

شخص يمتلك ( )%5أو أكثر من األسهم في شركة الجزيرة تكافل أو في شركة سوليدرتي.

الشخص

أي شخص طبيعي ،أو اعتباري.

القوائم املالية

البيانات املالية املراجعة لشركة الجزيرة تكافل للسنوات املالية املنتهية في 2017/12/31م و2018/12/31م و2019/12/31م،
والبيانات املالية املراجعة لشركة سوليدرتي للسنوات املالية املنتهية في 2017/12/31م و2018/12/31م و2019/12/31م،

السنة املالية

السنة املنتهية بتاريخ  31ديسمبر من كل سنة ميالدية.

املساهمون

املساهمون في الشركة ذات الصلة.

املستشاراملالي

املستشار املالي املستقل لشركة الجزيرة تكافل ،شركة فالكم للخدمات املالية (“فالكم”).
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مستشارالعناية املهنية الالزمة املالية واالكتوارية والزكوية
والضريبية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني

شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون

املستشار االكتواري ومستشار التقييم للمحفظة التأمينية
لشركة الجزيرة تكافل تعاوني

شركة نطاق للخدمات اإلكتوارية

محاسب القوائم املالية االفتراضية

شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون.

املستشارالقانوني لشركة الجزيرة تكافل تعاوني

املستشار القانوني املستقل لشركة الجزيرة تكافل ،شركة محمد زارع وخالد الحمدان للمحاماة واالستشارات القانونية.

مراجع الحسابات لشركة الجزيرة تكافل

كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون و العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون
قانونيون

املستشارين

كل من املستشار املالي واملستشار القانوني ومستشار العناية الالزمة املهنية املالي واملستشار االكتواري ومستشار التقييم للمحفظة
التأمينية ومحاسب القوائم املالية االفتراضية ومراجع الحسابات مجتمعين.

شركة أي جي إم إس األثيرلإلستشارات

مستشار شركة سوليدرتي لتقييم األثر املالي والتشغيلي للمعيار الدولي للتقرير املالية رقم 17

املحفظة املدمجة لشركة الجزيرة تكافل تعاوني

(أ) محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية واإلدخار ( )Protection and Savings takaful Portfolioالخاصة بشركة الجزيرة
تكافل تعاوني (ب) محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية واإلدخار ( )Protection and Savings takaful Portfolioاملنقولة
من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في تاريخ  1يناير 2020م.

النظام األسا�سي

النظام األسا�سي للشركة ذات الصلة.

ريال

الريال السعودي ،العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

السوق

السوق املالية السعودية “تداول” وتشمل حيث يسمح سياق النص بذلك أي لجنة ،أو لجنة فرعية ،أو موظف ،أو مسؤول ،أو
شخص تابع ،أو وكيل يمكن أن يتم تكليفه في الوقت الحاضر بالقيام بأي من وظائف السوق ،وعبارة “في السوق” تعني أي نشاط يتم
من خالل أو بواسطة التجهيزات التي توفرها السوق.

فترة التداول

األوقات التي يمكن خاللها بيع وشراء األسهم في السوق بحسب ما تنص عليه تداول من وقت آلخر.

سعراإلغالق

آخر سعر تم تداول السهم عليه في يوم التداول ذي الصلة وفق اآللية املحددة من قبل السوق املالية السعودية (تداول).

اإلدراج

ً
هــو إدراج األســهم الجديــدة لشــركة الجزيرة تكافل فــي الســوق وفقــا لقواعــد اإلدراج ،ليتــم تداولهــا علــى “تــداول” ،أو حيــث يســمح
ســياق النص بذلك ،تقديم التسجيل لدى هيئة السوق املالية و/أو تداول لقبــول اإلدراج.

مدرجة

هي األسهم أو األوراق املالية التي تم قبول إدراجها في تداول.

تاريخ اإلدراج

ً
هو التاريخ الذي سيصبح فيه إدراج األسهم الجديدة لشركة الجزيرة تكافل تعاوني ساريا.
يقصد به في قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة ،ما يلي:

طرف ذو عالقة

.
.
.
.
.
.

1تابعي املصدر.
2املساهمين الكبار في املصدر.
3أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.
4أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي املصدر.
5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى املساهمين الكبار في املصدر.
6أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم في الفقرات ( 4 ،3 ،2 ،1أو )5أعاله.

أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في الفقرات ( 5 ،4 ،3 ،2 ،1أو )6أعاله.
ترخيص البنك املركزي السعودي

ترخيص مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين (حيثما ينطبق الصادر عن البنك املركزي السعودي).

بوليصة التأمين أو وثيقة التأمين

عقد تتعهد بمقتضاه شركة التأمين بأن ّ
تعوض املؤمن له عند حدوث الضرر أو الخسارة املغطاة بالوثيقة أو البوليصة ،وذلك مقابل
االشتراك الذي يدفعه ّ
املؤمن له لشركة التأمين.

التأمين

تحويل أعباء املخاطر من املؤمن له الى املؤمن (أو شركة التأمين) وتعويض من تعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل ّ
املؤمن (أو
شركة التأمين).

الوسطاء

وسطاء التأمين الذين يقومون بالتفاوض مع شركات التأمين إلتمام عملية التأمين لصالح املؤمن لهم لقاء مقابل مادي.

الوديعة النظامية

ً
نسبة من رأس املال املدفوع لشركة التأمين الواجب اقتطاعها كوديعة سندا لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
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اململكة

اململكة العربية السعودية.

الوزارة

وزارة التجارة باململكة.

البنك املركزي السعودي

ً
البنك املركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا).

الهيئة أو هيئة السوق املالية

هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية.

هيئة املنافسة

الهيئة العامة للمنافسة في اململكة العربية السعودية.

تداول أو السوق املالية السعودية

شركة السوق املالية السعودية (تــداول) املنشــأة فــي اململكــة العربيــة الســعودية وفقــا لنظــام الســوق املاليــة.

نظام السوق املالية

نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ (املوافق 2003/07/31م).

نظام الشركات

نظام الشركات الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم (م )3/بتاريخ 1437/01/28هـ املوافق 2015/11/10م ،واملعدل بموجب املرسوم
امللكي رقم (م )79/تاريخ 1439/07/25هـ.

نظام مر اقبة شركات التأمين التعاوني

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في اململكة الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م 32/بتاريخ 1424/06/02هـ املوافق
2003/07/31م.

الالئحة التنفيذية لنظام مر اقبة شركات التأمين التعاوني أو
الالئحة التنفيذية

الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في اململكة الصادرة من البنك املركزي السعودي بتاريخ 1425/03/01هـ
املوافق 2004/04/20م.

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  2017-16-8وتاريخ 1438/05/16هـ املوافق
2017/02/13م ،بناء على نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28هـ املعدل بقرار مجلس هيئة السوق
املالية رقم  2019-57-3وتاريخ 1439/09/015هـ )املوافق 2019/05/20م(.

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 2017-123-3م وتاريخ
1439/04/09هـ )املوافق 2017/12/27م( ،واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 2019-104-1م وتاريخ 1441/02/01هـ
املوافق 2019/09/30م.

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج لدى شركة السوق املالية (تداول) املوافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2017-123-3تاريخ
1439/04/09هـ املوافق 2017/12/27م ،واملعدلة بموجب قرار  2019-104-1وتاريخ 1331/02/01هـ املوافق 2019/09/30م.

الئحة االندماج واالستحواذ

الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القراررقم  2007-50-1وتاريخ 1428/09/21هـ )
املوافق( 2007/10/02واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2018-45-3وتاريخ 1439/08/07هـ املوافق 2018/04/23م.

إعادة التأمين

ّ
املؤمن الى معيد التأمين ،وتعويض ّ
تحويل أعباء املخاطر املؤمن عليها من ّ
للمؤمن لهم
املؤمن من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه
إذا تعرضوا للضرر أو الخسارة.

أخصائي تسوية املطالبات التأمينية

الشخص االعتباري الذي يقوم بإدارة ومراجعة وتسوية املطالبات التأمينية نيابة عن شركة التأمين.

إجمالي األقساط املكتتبة

إجمالي أقساط عقود التأمين املكتتبة خالل فترة محددة دون إقتطاع األقساط املسندة الى شركات إعادة التأمين.

األقساط املسندة

األقساط املتنازل عنها لفائدة شركات إعادة التأمين في إطار عمليات إعادة التأمين.

األقساط غيراملكتسبة

ً
الجزء من األقساط املكتتبة الذي يغطي أخطارا تتعلق بالفترات املالية الالحقة.

املطالبات تحت التسوية

املطالبات والحوادث التي قام َ
املؤمن له بإخطار شركة التأمين عنها والتي مازالت
قيد البحث ولم تتم تسويتها أو دفعها ،وهي تعادل قيمة الخسائر التي يطالب بها
َ
املؤمن له وذلك بناء على مبالغ التأمين في الوثيقة.

تكاليف إكتتاب وثائق التأمين

مجموع تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بما فيها العموالت والجزء من املصاريف املتعلقة باإلدارة والتكاليف العامة األخرى التي تعود
إلى عمليات التأمين.

إجمالي املطالبات املدفوعة

قيمة ما تدفعه شركة التأمين للمؤمن لهم كتعويض عن االخطار او االضرار التي تعرضوا لها بحسب شروط وأحكام وثيقة التأمين.

صافي املطالبات املدفوعة

إجمالي املطالبات بعد خصم حصة معيدي التأمين من تلك املطالبات.

تسوية املطالبات

اجراءات تقوم بها شركات التأمين سواء اكانت فنية او قانونية قد تؤخر صرف املطالبات ملستحقيها من حملة الوثائق في نفس فترة
االستحقاق.

ً
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مطالبات متكبدة غيرمبلغ عنها

ّ
املبالغ املستحقة على املُ ّ
ؤمن لصالح املؤمن لهم جراء املطالبات التي حدثت ولم يبلغ عنها في تاريخ إعداد القوائم املالية.

صافي املطالبات املتكبدة

املطالبات التي تم صرفها خالل الفترة بعد إجراء التسويات الخاصة باملطالبات تحت التسوية.

فائض عمليات التأمين

صافي نتائج أعمال شركة التأمين من التأمين ،ويمثل الفرق بين إجمالي اإليرادات وإجمالي التكاليف واملصروفات.

ديون مشكوك في تحصيلها

وهي الديون التي تكون الشركة غير متأكدة من قدرتها على تحصيلها من العميل.

إعادة التأمين اإلختياري ()Facultative

طريقة اختيارية إلعادة التأمين لكل حالة على حدة يكون فيها ملعيد التأمين الخيار في قبول املخاطر املعروضة عليه أو رفضها.

إعادة التأمين النسبي

طريقة توزيع مبالغ التأمين (سواء كانت أقساط أو مطالبات) بين شركة التأمين ومعيد التأمين بنسبة معينة متفق عليها.

فائض الخسارة ( إعادة التأمين غيرالنسبي)

نوع غير نسبي من اتفاقيات إعادة التأمين حيث يتعن على َ
املؤمن له أن يتنازل عن بعض املخاطر ضمن مبالغ معينة تزيد عن قيمة
املؤمن على قبولها ،ويتعهد معيد التأمين أن يتقبل التأمين على املخاطر املسندة إليه.
الخسارة والتي وافق ِ

َ
املؤمن له

الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يبرم عقد التأمين.

املؤمن
ِ

املؤمن له وتتولى التعويض عن األخطار التي يتعرض لها َ
شركة التأمين التي تقبل عقود التأمين من َ
املؤمن له بشكل مباشر.

املطالبة

هي إشعار كتابي يقدمه َ
للمؤمن يطلب تعويض عن حادثة مغطاة بموجب أحكام وثيقة التأمين.
املؤمن له
ِ

تامين الحماية واالدخار

ً
مبلغا أو مبالغ ،بما فيها حصيلة االدخار ،في تاريخ مستقبلي مقابل ما يدفعه َ
املؤمن له
املؤمن
عمليات التأمين التي يدفع بموجبها ِ
من اشتراكات.

التأمين الصحي

التأمين على التكاليف الطبية واألدوية وجميع الخدمات واملستلزمات الطبية والعالجية وإدارة البرامج الطبية.

التأمين العام

ً
يشمل التأمين العام ثالثة أنواع وهي التأمين البحري والذي يشمل التأمين على البضائع املنقولة بحرا وهياكل السفن ،والتأمين
الهند�سي والذي يغطي أخطار املقاولين وأخطار التركيب واالنشاءات واألجهزة الكهربائية اإللكترونية وكسر اآلالت ،وتأمين املركبات
والذي يغطي الخسائر واملسؤوليات املتعلقة باملركبات عدا مخاطر النقل.

تأمين املركبات

التأمين من الخسائر واملسؤوليات املتعلقة باملركبات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.

تأمين الحياة

َ
املؤمن دفع إستحقاقات الوفاة للمستفيدين املعالين من قبل حامل وثيقة التأمين عند وفاته.
املؤمن واملؤمن له يتعهد فينه ِ
عقد بين ِ

التأمين الجماعي

ً
تغطية تأمينية ملجموعة من األشخاص ،تتكون عادة من موظفي شركة أو أعضاء منظمة .ينقسم هذا النوع من التأمين إلى تأمين
املركبات الجماعي ،تأمين الحياة الجماعي ،والتأمين الطبي الجماعي.

االحتياطي النظامي

املبالغ التي يجب على الشركة اقتطاعها وتخصييصها لتغطية التزاماتها املالية.

عموالت إعادة التأمين

مؤم ٍن آخر ،ضد جميع أو جزء من مخاطر التأمين أو إعادة التأمين.
العمولة املتحصلة جراء إعادة التأمين على ِ

املخصصات الفنية

املسؤوليات التأمينية ،أي القيمة التي توضع لتغطية املخاطر املتوقعة الناتجة عن مجموعة من الوثائق والتزاماتها املالية.

معدل اإلحتفاظ

مقياس ألقساط التأمين املكتتب بها التي تحتفظ بها شركة التأمين ،ويمكن الحصول عليه من خالل قسمة صافي أقساط التأمين
املكتتب بها على إجمالي األقساط املكتتبة.

معدل الخسارة

نسبة املطالبات املتكبدة إلى صافي األقساط املكتسبة.

صافي النسبة املوحدة

صافي معدل الخسارة زائد صافي نسبة العمولة زائد صافي نسبة املصاريف.

توزيع الفائض

وهي الطريقة التي يتم بموجبها توزيع ربح شركة التأمين أو إعادة التأمين على أصحاب وثائق التأمين.

املحفظة االستثمارية

محفظة الشركة االستثمارية هي أداة مركبة من أدوات االستثمار تحتوي على أصلين أو أكثر.

S&P

وكالة ستاندرد آند بورز وهي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني.

A.M.Best

وكالة إيه إم بست وهي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف اإلئتماني تركز على قطاع التأمين في جميع أنحاء العالم.

Moody’s

وكالة مودي وهي وكالة أمريكية متخصصة باألبحاث االقتصادية و التحليالت املالية و تقييم مؤسسات خاصة و حكومية من حيث
القوة املالية و االئتمانية.
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تصنيف “”+A

َّ
املصنفة معرضة إلى حد ما لآلثار الضارة للتغيرات في الظروف
تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة
االقتصادية ،ولكن لديها قدرة عالية على الوفاء بالتزاماتها املالية .وتجدر املالحظة أنه تمت إضافة عالمة موجبة ) (+لدرجة
التصنيف إلظهار املكانة النسبية ضمن فئات التصنيف ،حيث أن اإلشارة املوجبة ) (+تشير إلى الحد األعلى في مجموعة “( ”Aمخاطر
منخفضة).

تصنيف ““-AA

ً
َّ
املصنفة لديها قدرة عالية جدا على الوفاء بالتزاماتها املالية .وتجدر
تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة
املالحظة أنه تمت إضافة عالمة سالبة ( )-لدرجة التصنيف إلظهار املكانة النسبية ضمن فئات التصنيف ،حيث أن اإلشارة السالبة
ً
( )-تشير إلى الحد األدنى في مجموعة “( ”AAمخاطر منخفضة جدا).

تصنيف “”-A

َّ
املصنفة لديها قدرة كافية على الوفاء بالتزاماتها املالية .وتجدر
تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة
املالحظة أنه تمت إضافة عالمة سالبة ( )-لدرجة التصنيف إلظهار املكانة النسبية ضمن فئات التصنيف.

تصنيف “”A

َّ
املصنفة لديها قدرة ممتازة للوفاء بالتزامات التأمين املستمرة.
تصنيف من قبل وكالة إيه إم بست ويعني أن الجهة

تصنيف “”A3

َّ
املصنفة تعتبر االلتزامات لديها ذات نوعية مرتفعة و معرضة لدرجة منخفضة من
تصنيف من قبل وكالة مودي ويعني أن الجهة
املخاطر.

مستقر

تصنيف من املرجح أنه ال يتغير.

هـ.

التقويم الهجري.

م.

التقويم امليالدي.
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 -2عوامل المخاطرة
يجب على مساهمي شركة الجزيرة تكافل قراءة املخاطر الواردة في هذا القسم ،باإلضافة إلى جميع األقسام األخرى واملعلومات الواردة في هذا التعميم ودراستها ،وذلك قبل اتخاذ
ً
أي قرار باملوافقة أو الرفض خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاص بالتصويت على صفقة االندماج .علما بأن املخاطر املوضحة في هذا التعميم قد ال تشمل على كافة
ً
املخاطر التي قد تواجهها شركة سوليدرتي حاليا أو التي تم رصدها قبل أو بتاريخ صدور هذا التعميم .يجدر بالذكر بأنه قد تكون هناك عوامل مخاطرة إضافية غير املخاطر الواردة
ً
ُ
في هذا القسم ،وهذه املخاطر قد تؤثر سلبا على الشركة الدامجة لكنها إما غير معلومة ملجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل بتاريخ صدور هذا التعميم أو أنها ال تعتبر من العوامل التي
قد تؤثر على الصفقة بتاريخ صدور هذا التعميم.
ً
إن تحقق أي من املخاطر املبينة في هذا القسم سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على نشاط شركة الجزيرة تكافل ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها املالية املستقبلية وربحية أسهمها،
كما أن تحقق أي مخاطر أخرى (غير املخاطر املذكورة أدناه) إما لعدم علم مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل بها حاليا أو لعدم اعتبار تلك املخاطر أنها جوهرية بتاريخ صدور هذا
ً
التعميم ،سيؤثر أيضا بشكل سلبي على نشاط الشركة الدامجة ومركزها املالي وتدفقاتها املالية ونتائج عملياتها وربحية أسهمها .وفي حال كان أي من املساهمين بحاجة ألي تفسير
إضافي أو كان لديه أي شكوك أو مخاوف بخصوص محتوى هذا التعميم و/أو صفقة االندماج ،يتوجب عليه الحصول على استشارة خاصة من قبل مستشار مالي مستقل مرخص
ً
له من قبل هيئة السوق املالية .إن تحقق أي من املخاطر الواردة في هذا القسم سيؤثر سلبا على نشاط الشركة الدامجة وعلى مركزها املالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها املالية وتوقعاتها
املستقبلية وربحية سهمها ،يجدر بالذكر أن املخاطر َّ
املحددة فيما يلي لم ُت َ
سرد بتسلسل يعبر عن مدى أهميتها وأثرها السلبي الذي قد ينعكس على شركة الجزيرة تكافل ،كما أن
ً
املخاطر االضافية املجهولة حاليا أو غير الجوهرية قد يكون لها ذات التأثيرات املبينة في هذا التعميم:

2.1

املخاطراملتعلقة بصفقة االندماج وإصداراألسهم الجديدة

2.1.1

املخاطراملرتبطة بعدم تحقيق القيمة املضافة املرجوة من عملية االندماج

ً
بتوقعات
ترتبط معظم مبررات صفقة االندماج (فضال راجع القسم الفرعي ( « )4.2.2دوافع الصفقة واآلثار املترتبة على شركة الجزيرة تكافل» من القسم رقم (« )4صفقة اإلندماج»)
ٍ
ً
ّ
مستقبلية ال يمكن إعطاء تأكيدات على تحققها أو تحقق أي من النتائج املرجوة منها .تبعا لذلك ،و في حال عدم تحقق النتائج املرجوة من عملية االندماج كليا أو جزئيا سيؤثر ذلك
ٍ
على األداء املالي للشركة الدامجة وعلى نتائج عملياتها بعد إتمام صفقة االندماج .كما أن عمليات االندماج ضمن قطاع التأمين تعد نادرة ،لذا ال يمكن ضمان ايجابية قبولها وتلقيها
لدى السوق والجمهور.

2.1.2

املخاطراملرتبطة بعملية التقييم بمعامل املبادلة لصفقة االندماج

ً
ّ
تبعا لزيادة رأس املال لصالح مساهمي شركة سوليدرتي ً
بناء على تقييم مالي تم إجراؤه على الشركتين .وعلى أساس هذا
تم تحديد عدد األسهم التي ستصدرها شركة الجزيرة تكافل
ً
ُ
ّ
التقييم ،تم تحديد أيضا معامل مبادلة األسهم بين الشركتين الدامجة والشركة املندمجة .وقد تم إعداد التقييم بعد تطبيق املعايير املهنية الالزمة ،لقد بنيت عملية التقييم على
أساس القيمة الدفترية للشركتين بعد اجراء تعديالت العناية املهنية الالزمة كما في القوائم املالية املنشورة للعام 2019م ،وبعد إضافة صافي األصول املدمجة الخاصة بمحفظة
التأمين التكافلي املنقولة من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في تاريخ  1يناير 2020م وكذلك القيمة الضمنية لكل من (أ) محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين
الحماية واإلدخار الخاصة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني (ب) محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية واإلدخار املنقولة من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما
في تاريخ  1يناير 2020م ،وقد تمت عملية العناية املهنية الالزمة وكذلك تحديد القيمة الضمنية للمحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني بناء على ما قدمته كل شركة
ً
للمستشارين ذوي العالقة .إن أي إخفاء أو تظليل ألي من املعلومات التي تم االفصاح عنها يؤثر جوهريا على عملية التقييم والتعديالت ذات العالقة .إضافة إلى ذلك فقد تم االفتراض
بأن القوائم املالية املنشورة هي صحيحة وعادلة وتعكس الوضع املالي الصحيح للشركتين .ويجدر بالذكر بأن أي اختالف أو خطأ في القوائم املالية قد ال يعكس القيمة الحقيقية
للشركتين .وتجدر اإلشارة إلى أنه يوجد خطر مستمر ينشأ بسبب إمكانية ُ
تغير العوامل واالفتراضات التي ُبني عليها التقييم وتحديد معامل املبادلة املتفق عليه في اتفاقية االندماج،
ويعود ذلك إلى أنه منذ تاريخ 2020/08/23م (وهو تاريخ توقيع اتفاقية االندماج) قامت كل من الشركتين بممارسة أعمالها التشغيلية املعتادة ،وسوف تستمر ممارسة األعمال
التشغيلية االعتيادية لكل من الشركتين حتى إتمام صفقة االندماج مما يجعل املركز املالي لكل من الشركتين عرضة للتغيير ،باإلضافة إلى ذلك فإن أي ُ
تغيرات في األوضاع السياسية
و/أو غيرها من األوضاع التي قد تؤثر على الوضع املالي ألي من الشركتين ،مما سيؤثر على تقييم كل من الشركتين .وبالتالي فإن معامل املبادلة املتفق عليه قد ال يعكس القيمة العادلة
عند تاريخ إتمام صفقة االندماج.

2.1.3

املخاطراملرتبطة بعملية التكامل بعد االندماج

تتطلب صفقة االندماج وضع آلية واضحة وفريق عمل ّ
متفرغ لضمان حسن التكامل بين كافة العناصر البشرية واملادية لكل من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي للتكافل.
حيث سيتم تطوير خطة لتنظيم عملية دمج األعمال بعد اإلنتهاء من عملية اإلندماج وبالتنسيق بين كل من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي .يجدر بالذكر أنه بعد إتمام عملية
ً ً
االندماج ،سوف ينتج عن عملية التكامل الكثير من اإلجراءات والخطوات املتناسقة املطلوب تنفيذها بنجاح ،وقد ال يكون هذا األمر متاحا نظرا إلمكانية اختالف آليات وأساليب
املطبقة من قبل كل من الشركتين .و في حال عدم قدرة شركة الجزيرة تكافل على التعامل مع آليات دمج األعمال وإدارتها بشكل ّ
العمل ّ
فعال ،ستتأثر أعمال وإنتاجية الشركة الدامجة
ً
عند إتمام صفقة االندماج وسيؤدي ذلك إلى عدم تحقيق املنافع املتوقعة من صفقة االندماج ،وبالتالي التأثير سلبا على أعمال الشركة الدامجة وأرباحها وتكاليفها وصافي دخلها
وأصولها والتزاماتها وتوقعاتها املستقبلية وعلى النتائج املالية املوحدة ونتائج العمليات بعد إتمام صفقة االندماج.

2.1.4

املخاطراملرتبطة بتأثيراإلعالن عن صفقة االندماج على أعمال الشركتين

قد ّ
يؤدي اإلعالن عن صفقة االندماج إلى (أ) تحول تركيز إدارة شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي إلى العمل على إتمام صفقة االندماج األمر الذي قد يؤثر على مستوى الخدمة
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املقدمة للعمالء الحاليين أو املحتملين للشركتين ّ
مما قد يدفعهم إلى عدم التعامل مع الشركتين( ،ب) نشوء خوف وعدم استقرار لدى املوظفين واملدراء األساسيين في الشركتين من
ناحية إمكانية فقدانهم لوظائفهم بعد إتمام صفقة االندماج.
وبالتالي ،فإن عدم قدرة الشركتين على التعامل مع هذه االنعكاسات املحتملة وإدارتها بشكل فعال سيؤدي إلى التأثير السلبي على أعمال الشركتين وعلى إنتاجيتهما ونتائجهما املالية.

2.1.5

املخاطراملرتبطة بتأخرإتمام صفقة االندماج بسب اإلجراءات املتصلة بفترة اعتراض الدائنين

ُيشترط إلتمام صفقة االندماج انقضاء فترة اعتراض الدائنين املشار إليها في املادة  193من نظام الشركات وتسوية أي اعتراضات مقدمة خاللها وفق أحكام نظام الشركات ،حيث
ً
يحق لدائني شركة سوليدرتي االعتراض على صفقة االندماج خالل مدة  30يوما من تاريخ نشر املوافقة على قرارات االندماج لكل من الشركتين .وفي حال وجود اعتراض من أي من
ً ً
ً
ً
حاال أو ّ
تقدم ضمانا كافيا للوفاء بالدين إذا كان آجال( ،وملزيد من
الدائنين فسيتم إيقاف صفقة االندماج إلى أن يتنازل الدائن عن معارضته أو تفي شركة سوليدرتي بالدين إن كان
ً
املعلومات فضال راجع القسم الفرعي رقم (« )6.3.3فترة اعتراض الدائنين»من القسم رقم ( « )6املعلومات القانونية»).
وفي حال تأخر إتمام صفقة االندماج بسبب فترة اعتراض الدئنين وإجراءات التعامل مع الديون املحتملة ،سيؤدي إلى عدم تحقق املنافع املرجوة من صفقة االندماج أو تأخر تحققها
ً
أو يؤدي إلى زيادة التكاليف املرتبطة بالصفقة ،وبالتالي التأثير سلبا على أعمال شركة الجزيرة تكافل وأرباحها وتكاليفها وصافي دخلها وأصولها والتزاماتها وتوقعاتها املستقبلية وعلى
النتائج املالية املوحدة ونتائج العمليات بعد إتمام صفقة االندماج.

2.1.6

املخاطراملرتبطة باختالف رغبة الشركة الدامجة في التعرض للمخاطر

من املحتمل أن تختلف رغبة الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج في التعرض للمخاطر عن رغبة شركة الجزيرة تكافل أو شركة سوليدرتي الحالية في التعرض للمخاطر ،حيث
أن تلك املخاطر يتم تقييمها من قبل قسم إدارة املخاطر لكل شركة بشكل مستقل ،وبالتالي من املمكن أن يؤدي االندماج إلى اختالف توجه قسم املخاطر بالشركة الدامجة فيما
يتعلق بتدني أو زيادة رغبة التعرض للمخاطر ،وذلك فيما يتعلق باستهداف فئات معينة من العمالء أو السياسة العامة في التعامل مع العمالء في فئة من الفئات مما يؤدي إلى تقليل
الخدمات واملنتجات املقدمة لهمً .
بناء عليه ،حيث في حال تدني رغبة الشركة الدامجة في التعرض للمخاطر ،قد تقوم الشركة الدامجة بعدم تجديد وثائق التأمين مع بعض العمالء
في بعض الفئات ممن ال يتوافقون مع نسبة التعرض للمخاطر املالئمة للشركة الدامجة في حينه أو تقليل االهتمام بهم .أو في حال زيادة رغبة الشركة الدامجة في التعرض للمخاطر قد
ً
تقوم الشركة الدامجة بتجديد أو تقديم وثائق تأمينية مع بعض العمالء عالي املخاطر مما يؤثر سلبا على أعمال الشركة الدامجة وأرباحها وتكاليف وصافي دخلها وأصولها والتزاماتها
وتوقعاتها املستقبلية.

2.1.7

املخاطراملتعلقة برأي املستشاراملالي املقدم لشركة الجزيرة تكافل

ً
تلقى مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل بتاريخ 1442/01/04ه (املوافق 2020/08/23م) رأيا من املستشار املالي لشركة الجزيرة تكافل («فالكم للخدمات املالية») يفيد بأن املستشار
ً
املالي يرى أن معامل املبادلة عادل بالنسبة لشركة الجزيرة تكافل من وجهة نظر مالية كما في تاريخ تقدييم الرأي ،وذلك وفقا للعوامل واالفتراضات املوضحة في الرأي (وملزيد من
التفاصيل حول الرأي ،الرجاء مراجعة امللحق رقم ( )3من هذا التعميم) .وحيث أنه لن يتم تحديث الرأي املقدم من املستشار املالي ،فإنه ال يوجد مايضمن أن يكون للمستشار املالي
نفس الرأي حول عدالة معامل املبادلة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفقة االندماج ،وذلك الحتمالية تغيير العوامل واالفتراضات
ً
التي بني عليها الرأي في تاريخ تقديمة ،وبالتالي قد ال يعكس رأي املستشار املالي لشركة الجزيرة تكافل مما يؤدي إلى التأثير سلبا على أصولها والتزامات الشركة الدامجة وربحية سهمها
وتوقعاتها املستقبلية.

2.2

املخاطراملتعلقة بالتغييرفي ملكية املساهمين الحالين و انخفاض القوة التصويتية لألسهم

2.2.1

املخاطراملرتبطة بالتغيرفي ملكية املساهمين الحاليين وانخفاض القوة التصويتية املصاحبة لذلك

ستتم صفقة االندماج من خالل عرض مبادلة أوراق مالية ،حيث ستقوم شركة الجزيرة تكافل بإصدار األسهم الجديدة لصالح مساهمي شركة سوليدرتي مقابل نقل جميع أصول
ً
شركة سوليدرتي والتزاماتها إلى شركة الجزيرة تكافل تبعا إلتمام صفقة االندماج ،سوف تصبح نسبة ملكية مساهمي شركة سوليدرتي ( )%25.64في شركة الجزيرة تكافل وبالتزامن
مع ذلك سوف تقل نسبة ملكية املساهمين الحاليين في شركة الجزيرة تكافل إلى ( )%74.36بينما كانت تمثل ملكيتهم ما نسبته ( )%100قبل صفقة االندماج .بالتالي ستقل قدرتهم
على التأثير في القرارت التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة الدامجة بما فيها اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة الدامجة والقرارت االستراتيجية األخرى الهامة للشركة الدامجة،
وباإلضافة إلى ذلك سوف تنخفض حصتهم من صافي أرباح الشركة الدامجة حال تم توزيعها.

2.2.2

املخاطراملرتبطة بالتذبذبات املحتملة في سعرسهم شركة الجزيرة تكافل حتى إتمام صفقة االندماج

قد يؤدي االعالن عن صفقة االندماج ومعرفة السوق والجمهور عنها أو حال تأخر اتمام صفقة االندماج ألي سبب من األسباب أو لظروف طارئة أو سياسية أو اقتصادية إلى زيادة
تذبذب سعر سهم الشركة الدامجة حتى تتم صفقة االندماج ،ومن املمكن يختلف سعر سهم شركة الجزيرة تكافل وقت اتمام صفقة االندماج بشكل كبير عن سعره وقت اصدار
ً
هذا التعميم ،وبالتالي سيؤثر ذلك سلبا على القيمة السوقية للشركة الدامجة وعلى استثمارات املساهمين فيها.

2.2.3

املخاطراملرتبطة بالسيطرة املحتملة من بعض املساهمين

بعد إتمام صفقة االندماج سيمتلك املساهمون الحاليون في شركة سوليدرتي مجتمعين ما نسبته ( )%25.64من أسهم شركة الجزيرة تكافل وبالتزامن مع ذلك سوف تقل نسبة ملكية
املساهمين الحالين في شركة الجزيرة تكافل إلى ( )%74.36بينما كانت تمثل ملكيتهم ما نسبته ( )%100قبل صفقة االندماج  ،وعليه سيكون بمقدرتهم مجتمعين الى حد ما التأثير على
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قرارات شركة الجزيرة تكافل ، ،وبالتالي سيكون بمقدرتهم التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة الدامجة بما فيها اختيار أعضاء مجلس ادارة الشركة الدامجة
والقرارات االستراتيجية االخرى الهامة للشركة الدامجة ،مما ستقلل قدرة تأثير املساهمين الحاليين بشركة الجزيرة تكافل في التأثير على هذه القرارات ،وباإلضافة إلى ذلك سوف
تنخفض حصتهم من صافي أرباح الشركة الدامجة.

2.2.4

املخاطراملرتبطة بالتذبذبات املحتملة في سعرسهم الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج

قد يتعرض سعر سهم الشركة الدامجة للتذبذب بعد إتمام صفقة االندماج ،وذلك بسبب عدد من العوامل التي تشمل التغير في النتائج والتوقعات املالية .ومن املمكن أن تؤثر هذه
العوامل بشكل سلبي على سعر تداول أسهم الشركة الدامجة بغض النظر عن األداء الفعلي للشركة الدامجة .وينبغي للمساهمين التنبه إلى أن سعر أسهم الشركة الدامجة (بما
في ذلك أسهم العوض التي ستصدر لصالح مساهمي شركة سوليدرتي) واألرباح املتحصلة منها قد تزيد أو تنقص كما هو الحال مع أي استثمارات أخرى في األوراق املالية املدرجة في
السوق ،إضافة إلى ذلك فإن األداء السابق لسهم شركة الجزيرة تكافل قد يختلف عن أداء سهم الشركة الدامجة وقد ال يشبهه بأي شكل من األشكال.

2.2.5

مخاطربيع عدد كبيرمن األسهم

إن بيع عدد كبير من األسهم في الشركة الدامجة بعد زيادة رأس املال ال سيما من قبل كبار املساهمين (ويشمل ذلك األسهم الجديدة التي ستصدر لصالح مساهمي شركة سوليدرتي
السعودية للتكافل) في السوق املالية بعد إتمام صفقة االندماج أو توقع مثل هذه العملية ،سيؤثر سلبا على سعر سهم الشركة الدامجة في السوق حيث ال يوجد ضمان باحتفاظ
هؤالء املساهمين بأسهمهم في الشركة الدامجة.
كما أن قيام شركة مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب ببيع عدد كبير من أسهمها بعد إتمام صفقة اإلندماج ،سيؤثر بشكل سلبي على سعر سهم الشركة الدامجة في السوق ،حيث
أن شركة مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب ستمتلك نسبة  %7.05من رأس مال الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة اإلندماج ولن تكون خاضعة ألي فترة حظر لبيع أسهمها بعد
اإلندماج.

2.2.6

مخاطرانخفاض سعرالسهم نتيجة صفقة االندماج

قد ينخفض سعر سهم الشركة الدامجة بما في ذلك أسهم العوض الصادرة ملساهمي شركة سوليدرتي ،وذلك في حال تأخر أو عدم اكتمال دمج أعمال الشركة الدامجة واملندمجة
خالل املدة املبدئية املتفق عليها بموجب اتفاقية االندماج املعلن عنها ،أو عدم تحقق املنافع املرجوة من صفقة االندماج خالل املدة املتوقعة من املحلليين املاليين أو مجلس ادارة
ً
الشركة الدامجة ،مما يؤدي إلى التأثير سلبا على أصولها والتزاماتها ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها املستقبلية.

2.2.7

مخاطرانخفاض ربحية السهم نتيجة صفقة االندماج

تعتمد أرباح السهم املستقبلية على عدد من العوامل من بينها ربحية شركة الجزيرة تكافل واملحافظة على مركزها املالي الجيد واالحتياجات الرأسمالية واحتياطاتها القابلة للتوزيع
والقوة االئتمانية املتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة،يجدر بالذكر أن القوائم املالية االفتراضية قد أظهرت أن زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل تعاوني لغرض دمج
شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في شركة الجزيرة تكافل تعاوني ونقل أصول والتزامات شركة سوليدرتي السعودية للتكافل إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني ،تؤدي إلى انخفاض
ربحية السهم بمجرد االندماج ،حيث بلغت ربحية سهم شركة الجزيرة تكافل تعاوني  1.05ريال سعودي في العام 2019م ،وبلغت خسارة سهم الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة
االندماج ( )0.13ريال سعودي كما في القوائم املالية االفتراضية املوحدة لعام 2019م ،إضافة إلى ذلك قد تؤدي صفقة االندماج إلى انخفاض ربحية السهم في املستقبل على خلفية
أن أرباح شركة الجزيرة تكافل تعاوني سوف توزع على عدد أكبر من األسهم نتيجة لزيادة رأسمالها.

2.3

املخاطراملرتبطة بشركة سوليدرتي السعودية للتكافل

2.3.1

املخاطراملرتبطة بتطويروتنمية االعمال الحالية لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل

ً
إن االعمال واالنشطة الحالية لشركة سوليدرتي قد ال تنمو وفقا للمستويات التي يأمل أعضاء مجلس ادارة شركة الجزيرة تكافل بأن تصل اليها بعد اتمام صفقة االندماج ،بما في ذلك
قدرتها بعد اتمام صفقة االندماج على املحافظة على املوظفيين الرئيسيين الحاليين في شركة سوليدرتي وعمالئها الرئيسيين أو توفر ظروف السوق املالئمة لتنمية أعمالها ،وبالتالي
ً
سيؤثر ذلك سلبا على نتائج عمليات الشركة الدامجة ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

2.3.2

ّ
املخاطراملرتبطة بتركزإجمالي أقساط التأمين املكتتبة على القطاع الصحي وتأمين املركبات ووسطاء التأمين

ّ
تركز إجمالي أقساط التأمين املكتتبة من قبل شركة سوليدرتي على القطاع الصحي وقطاع تأمين املركبات ،حيث شكلت نسبة  %88و  %92من إجمالي من إجمالي أقساط التأمين
املكتتبة كما في  31ديسمبر 2018م وكما في  31ديسمبر 2019م على التوالي وأثر ذلك بشكل مباشر على تركز توزيع إجمالي أقساط التأمين املكتتبة عن طريق وسطاء التأمين.
اعتمدت شركة سوليدرتي بشكل كبير على وسطاء التأمين بلغ عددهم ( )45وسيط خالل العام 2019م للحصول على وثائق تأمينية وباألخص للقطاع الصحي وقطاع تأمين املركبات،
ّ
حيث شكل تركز إجمالي أقساط التأمين املكتتبة عن طريق وسطاء التأمين ما نسبته  %42.5و  %43.5من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة كما في  31ديسمبر 2018م وكما في 31
ديسمبر 2019م على التوالي.
ّ
يجدر بالذكر أن تركز إجمالي أقساط التأمين املكتتبة على القطاع الصحي وقطاع تأمين املركبات يؤثر بشكل مباشر على توزيع املحفظة التأمينية لشركة سوليدرتي لغرض إدارة
ّ
املخاطر .إن تركز إجمالي أقساط التأمين املكتتبة على القطاع الصحي وقطاع تأمين املركبات يجعل شركة سوليدرتي عرضه للتأثر بشكل كبير ومباشر في حال انخفض الطلب أو زاد
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العرض على منتجات التأمين الصحي وقطاع تأمين املركبات و/أو لم تستطع شركة سوليدرتي تجديد الوثائق التأمينية الحالية و/أو عدم امكانيتها على اكتتاب وثائق تأمين جديدة.
ّ
كما يجدر بالذكر أن تركز إجمالي أقساط التأمين املكتتبة على وسطاء التأمين يشكل خطر مستمر على أعمال شركة سوليدرتي السعودية للتكافل ،حيث ال يوجد ضمان الستمرارية
ً
تقديم الوسطاء لهذه الخدمات ،وال يوجد ضمان بأن العقود سوف تستمر بنفس الشروط واألحكام مستقبال .إن أي تغيير في شروط وأحكام عقود وساطة التأمين و/أو عدم
ً
استمرارية عقود وساطة التأمين سيؤدي إلى التأثير سلبا وبشكل جوهري على أعمال شركة سوليدرتي .وبحكم انتقال أصول والتزامات شركة سوليدرتي إلى الشركة الدامجة بعد اتمام
صفقة االندماج ،فإن عدم استمرارية عقود وساطة التأمين و/أو عدم قدرة الشركة الدامجة على استبدال تلك العقود و/أو عدم قدرة الشركة الدامجة على االعتماد على مواردها
ّ
ّ
التركز على قطاع تأميني ّ
معن وذلك خالل عملية دمج األعمال
الداخلية لتقليل التركز على وسطاء التأمين و/أو عدم قدرة الشركة الدامجة على تنويع محفظتها التأمينية لتخفيض
سيظهر أثر سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائجها بعد إتمام صفقة االندماج.

2.3.3

املخاطراملرتبطة بالخسائراملتراكمة لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل

ُمنيت شركة سوليدرتي بخسائر خالل آخر سنتين ويعود ذلك بشكل عام الى عدم مالئمة أسعار وثائق التأمين مع مستوى املخاطر املكتتبة وباألخص في قطاعات التأمين الصحي
وتأمين املركبات باإلضافة الى ارتفاع املصاريف العمومية واالدارية .حيث حققت شركة سوليدرتي خسائر متراكمة بمقدار  9.7مليون ريال في عام 2018م ،وخسائر متراكمة بمقدار
 49.0مليون ريال في عام 2019م ،وبلغت نسبة صافي معدل الخسارة (صافي املطالبات املتكبدة/صافي أقساط التأمين املكتسبة)  %77و  %86خالل األعوام 2018م و 2019م على
التوالي .كما بلغت نسبة صافي النسبة املوحدة  %128.8و  %122.8خالل األعوام 2018م و 2019م على التوالي .يجدر بالذكر أن صافي النسبة املوحدة يشمل صافي معدل الخسارة
زائد صافي نسبة العمولة زائد صافي نسبة املصاريف.
يجدر بالذكر أن شركة سوليدرتي أعلنت على موقع تداول بتاريخ 2020/03/16م بأن خسائرها املتراكمة بلغت  49.0مليون ريال سعودي كما في قوائمها املالية السنوية املراجعة عن
السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م ،وشكلت تلك الخسائر املتراكمة مانسبته %19.59من رأس املال املدفوع كما في  31ديسمبر 2019م ،كما حققت شركة سوليدرتي خسائر
خالل أول ستة أشهر من عام 2020م بلغت ( )16,408,464ريال سعودي مما أدى إلى ارتفاع الخسائر املتراكمة لتصل إلى ( )65,375,135ريال سعودي شكلت مانسبته%26.15
من رأس املال املدفوع كما في  30يونيو 2020م ،كما حققت شركة سوليدرتي خسائر خالل أول تسعة أشهر من عام 2020م بلغت ( )21,700,507ريال سعودي مما أدى إلى ارتفاع
الخسائر املتراكمة لتصل إلى ( )70,667,178ريال سعودي شكلت مانسبته  %28.27من رأس املال املدفوع .يجدر بالذكر أن استمرار تراكم الخسائر يشير إلى عدم اليقين حول قدرة
شركة سوليدرتي على االستمرار كمنشأة مستقلة مستمرة .وتجدر اإلشارة إلى أنه سوف تنتقل أصول والتزامات سوليدرتي إلى الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج ،ويجب
ّ
تصحيحية فيما يتعلق بوقف الخسائر الناتجة عن أعمال شركة سوليدرتي املنتقلة إليها وذلك خالل عملية دمج األعمال .في حال لم تستطع
على الشركة الدامجة أن تتخذ اجراءات
الشركة الدامجة وقف الخسائر الناتجة عن أعمال شركة سوليدرتي املنتقلة إليها بعد إتمام صفقة االندماج سيظهر أثر سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائجها
وربحية سهمها وتوقعاتها املستقبلية وعلى تحقيق الفوائد املرجوة من صفقة االندماج.

2.3.4

املخاطراملتعلقة باملنازعات القضائية لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل

أظهر الفحص النافي للجهالة القانوني واملقام على شركة سوليدرتي أنه يوجد دعاوى قائمة ضد شركة سوليدرتي و التي يبلغ عددها أربعين ( )40قضية ومجموع مطالباتها مايقارب (
ً
 )7,089,475ريال سعودي ،كما يوجد كذلك دعاوى قائمة مرفوعة من قبل شركة سوليدرتي بصفتها مدعيا والتي يبلغ عددها مائة وواحد وسبعين ( )171قضية ومجموع مطالباتها
مايقارب ( )6,537,287ريال سعودي وذلك كما في تاريخ 2020/08/21م .وبحكم انتقال أصول والتزامات شركة سوليدرتي إلى الشركة الدامجة عند إتمام صفقة االندماج )وفي حال
استمرار القضايا إلى ما بعد تاريخ نفاذ صفقة االندماج( ،فيجدر بالذكر أن هذا املبلغ وفي حال صدور حكم ضد شركة سوليدرتي ستتحمل تسويته الشركة الدامجة كما يجدر بالذكر
أن قيمة املطالبات تقديريه كون املنازعات القضائية خاضعة بطبيعتها لسلطة تقدير املحاكم والجهات القضائية الناظرة بها .بالتالي ال يمكن لشركة سوليدرتي أو الشركة الدامجة
اإلفادة بمبلغ دقيق ونهائي يمثل القيمة النهائية لتلك املطالبات القضائية .وفي حال نتج عن هذه القضايا قرارات بإلزام شركة سوليدرتي تسديد املطالبات و/أو تسديد مبالغ جوهرية
ً
ً
أخرى غير متوقعة أو في حال ظهور دعاوى جوهرية جديدة متعلقة بشركة سوليدرتي وغير معلومة حاليا أو في حال نشوء دعاوى جديدة متعلقة بمطالبات غير موجودة حاليا وصدر
قرارات أو أحكام فيها ليست لصالح شركة سوليدرتي بعد إتمام صفقة االندماج ،سوف تكون الشركة الدامجة ملزمة بسداد جميع تلك التعويضات وسيؤثر ذلك وبشكل جوهري
سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

2.3.5

مخاطرارتفاع قيمة أقساط التأمين املشكوك في تحصيلها

ارتفعت الذمم املدينة ألقساط التأمين مستحقة السداد من حوالي  38.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى حوالي  70.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م نتيجة ألرتفاع أقساط التأمين املكتتبة ،منها مبلغ  32.7مليون ريال سعودي متراكمة منذ أكثر من  90يوم (منها  22.2مليون ريال سعودي متراكمة منذ أكثر من  180يوم كما
في  31ديسمبر 2019م) .في حال لم تتمكن الشركة من تحصيل هذه األقساط املستحقة ،فإن هذا سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة الدامجة وتوقعاتها املستقبلية ونتائج
عملياتها ووضعها املالي.

2.3.6

املخاطراملرتبطة باملنازعات وااللتزامات الضريبية والزكوية لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل

تخضع شركة سوليدرتي للزكاة ولضريبة الدخل بالقدر الذي ينطبق على املساهمين األجانب .لذلك قد تتعرض الشركة إللتزامات ناتجة عن فروقات طريقة احتساب مبلغ الزكاة
وضريبة الدخل ،والتي من شأنها أن تؤثر على أعمال الشركة ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.
قامت شركة سوليدرتي بتقديم اإلقرارات الزكوية والضريبية من عام 2009م وحتى عام 2019م ،وسددت الزكاة املستحقة ،وحصلت على شهادات الزكاة املقيدة عن هذه السنوات
حتى عام 2019م ،ومازال الربط الزكوي النهائي لهذه السنوات قيد املراجعة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى تاريخ إعداد هذا املستند.
بتاريخ 2018/04/29م و تاريخ 2018/04/30م أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل خطابات تعديل ربط نهائي للسنوات من 2009م إلى 2012م وكذلك أصدرت الهيئة العامة
للزكاة والدخل فواتير إلكترونية ورسائل نصية حيث تمت مطالبة شركة سوليدرتي بدفع فروقات زكوية وضريبية بمبلغ  18.9مليون ريال سعودي .كما تلقت شركة سوليدرتي
2019/01/03م و تاريخ 2019/01/05م خطابات تعديل من الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يتعلق بتقييمات الهيئة العامة للزكاة والدخل للفترة من 2013م إلى  2016م ،حيث
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تمت مطالبة شركة سوليدرتي بدفع فروقات زكوية وضريبية بمبلغ  22مليون ريال سعودي .وتعمل شركة سوليدرتي على تقديم اعتراضها على تلك الفروقات.
ويجدر بالذكر أن عملية الفحص النافي للجهالة الضريبي على شركة سوليدرتي أظهرت احتمالية نشوء التزامات ضريبية وزكوية بقيمة  49.9مليون ريال سعودي ولم تحصل شركة
سوليدرتي على أي إعفاءات من الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يختص بهذه االلتزامات الضريبية حتى تاريخ نشر هذا التعميم .وبالتالي فإنه يوجد خطر مستمر على شركة سوليدرتي
من ناحية إلزامها بدفع الفروقات الزكوية املتنازع عليها و/أو إلزامها بدفع فروقات زكوية عن األعوام غير املقيمة و/أو إلزامها بدفع التزامات ضريبة وزكوية كما أظهر الفحص النافي
للجهالة الضريبي و/أو الزامها بدفع التزامات ضريبية وزكوية لم تظهر خالل دراسة الوضع الضريبي والزكوي لشركة سوليدرتي .يجدر بالذكر أنه بعد إتمام صفقة االندماج سوف
تنتقل أصول والتزامات شركة سوليدرتي إلى الشركة الدامجة وستكون الشركة الدامجة مسؤولة عن دفع أي التزامات و/أو غرامات زكوية وضريبية ناشئة عن شركة سوليدرتي
ُ
السعودية للتكافل .وفي حال صدور القرارات النهائية ضد شركة سوليدرتي و/أو في حال تم اصدار قرارات تتعلق بمسائل ضريبية أخرى تلزم شركة سوليدرتي بدفع فروقات و/أو
غرامات ،فسيتم تكبدها ودفعها من قبل الشركة الدامجة ،وبالتالي سيظهر أثر سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائجها بعد إتمام صفقة االندماج.

2.3.7

املخاطراملرتبطة بنقص مخصص الزكاة لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل

أظهر الفحص النافي للجهالة الضريبي قيام شركة سوليدرتي بخصم وديعة نظامية من الزكاة ( )Zakat Deductibleعن األعوام 2017م و 2018م على أساس أن هذه الوديعة
ً
النظامية مفروضة بموجب القانون من قبل البنك املركزي السعودي وأن هنالك قرارات تم إصدارها من قبل لجان التقا�ضي الضريبي سابقا بخصم هذا البند من الوعاء الزكوي
لشركة سوليدرتي .باإلضافة إلى ذلك ،قامت شركة سوليدرتي باحتساب استثمار شركة سوليدرتي في الصكوك وصناديق اإلستثمار واملرابحة عن األعوام 2017م و 2018م على أنها
تخصم من الزكاة ( ،)Zakat Deductibleكما قامت شركة سوليدرتي بخصم رصيد هامش املالءة املالية من الزكاة ( )Zakat Deductibleعن األعوام 2017م و 2018م.
يجدر بالذكر أن معالجة شركة سوليدرتي لتلك البنود أثر على احتساب مخصص الزكاة بالنقص بقيمة  3.7مليون ريال سعودي و 4.4مليون ريال سعودي عن األعوام 2017م و
2018م على التوالي.
ويجدر بالذكر أن نقص مخصص الزكاة يؤثر على قائمة الدخل وقائمة املركز املالي وفي حال تمت مطالبة شركة سوليدرتي بدفع مبالغ زكاة إضافية لم يتم احتساب مخصصات كافية
لها سيظهر تأثير سلبي على قائمة الدخل واملركز املالي الخاص بها.
ويجدر بالذكر أنه بعد إتمام صفقة االندماج سوف تنتقل أصول والتزامات شركة سوليدرتي إلى الشركة الدامجة وسوف تكون الشركة الدامجة مسؤولة عن دفع أي مبالغ زكاة
ُ
إضافية تطالب بها شركة سوليدرتي ،وبالتالي فإن نقص مخصص الزكاة ودفع مبالغ إضافية غير محتسبة ضمن املخصصات من قبل الشركة الدامجة سينتج عنه أثر سلبي على
أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائجها بعد إتمام صفقة االندماج.

2.3.8

املخاطراملرتبطة بالسياسة التسعيرية ملنتجات التأمين

على الرغم من ارتفاع إجمالي أقساط التأمين املكتتبة لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل بنسبة نمو سنوي مركب يبلغ  %69.5من  136.1مليون ريال سعودي في عام 2017م
لتصل إلى  391.0مليون في عام 2019م ،وذلك يعود بشكل رئي�سي إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين املكتتبة في قطاع التأمين الصحي (ارتفعت من  70.5مليون ريال سعودي في عام
2017م إلى  203.6مليون ريال سعودي في عام  )2019وقطاع تأمين املركبات (ارتفعت من  33.7مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  156.6مليون ريال سعودي في عام ،)2019
إال أن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل حققت خسائر خالل األعوام 2018م و 2019م ويعزى ذلك إلى استراتيجة االكتتاب لكل من قطاع التأمين الصحي وقطاع املركبات واعتماد
سياسة تسعيرية غير مناسبة ملنتجات التأمين الصحي وتأمين قطاع املركبات من خالل منح خصومات كبيرة لوثائق التأمين.
في حال عدم قيام شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بتعديل سياستها التسعيرية ،فإنه من املمكن أن تستمر شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بتكبد خسائر إضافية ،كما إن
ارتفاع اسعار منتجات شركة سوليدرتي السعودية للتكافل سوف يؤدي إلى عدم تمكن الشركة من استقطاب عمالء جدد وخسارة عمالئها الحاليين ،وبالتالي توجههم لشركات أخرى.
ً
إن أي تغير في األسعار مستقبال سوف يؤثر على حصة الشركة السوقية وبالتالي على مبيعاتها ونتائج عملياتها.

2.3.9

مخاطرإلغاء أو عدم تجديد وثائق التأمين

على الرغم من ارتفاع إجمالي أقساط التأمين املكتتبة لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل بنسبة نمو سنوي مركب يبلغ  %69.5من  136.1مليون ريال سعودي في عام 2017م لتصل
إلى  391.0مليون في عام 2019م ،وذلك يعود بشكل رئي�سي إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين املكتتبة في قطاع التأمين الصحي (ارتفعت من  70.5مليون ريال سعودي في عام 2017م
إلى  203.6مليون ريال سعودي في عام  )2019وقطاع تأمين املركبات (ارتفعت من  33.7مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  156.6مليون ريال سعودي في عام  ،)2019إال أن
معدل تجديد وثائق التأمين الصادرة ظلت منخفضة خالل الفترة من 2017م إلى 2019م ،حيث بلغت نسبة  %10.0ونسبة  %9.9ونسبة  %17.5من إجمالي وثائق التأمين الصادرة كما
في 2017م و 2018م و 2019م على التوالي.
إن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في سوق تأمين تناف�سي ،وبما أن مدة وثائق التأمين قصيرة املدة في طبيعتها ،فقد ال تتمكن الشركة من االستمرار في تجديد وثائق التأمين
الصادرة أو الوثائق التي ستصدرها في املستقبل على النحو املتوقع .وفي حال عدم تجديد أو إلغاء حملة الوثائق لوثائقهم فإن مستوى األقساط املكتتبة لشركة سوليدرتي السعودية
للتكافل في السنوات القادمة ستتأثر بشكل سلبي وجوهري مما سيؤثر على أعمال شركة سوليدرتي السعودية للتكافل ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 2.3.10املخاطراملرتبطة بإتفاقيات إعادة التأمين
أظهر تقرير الفحص القانوني النافي للجهالة أنه يوجد لدى شركة سوليدرتي ما يقارب عدد ( )6من اتفاقيات إعادة التأمين املبرمة مع معيدي التأمين  ،والتي تنص على أحقية معيدي
التأمين في إنهاء االتفاقيات املعنية حال تغير السيطرة لدى شركة سوليدرتي أو في حال اندماجها مع شركة أخرى .لذلك إذا لم تتمكن شركة سوليدرتي من الحصول على تنازل خطي
عن هذا الشرط من قبل معيدي التأمين قبل اتمام صفقة االندماج ،فال يمكن أن تضمن الشركة الدامجة استمرار العمل بتلك االتفاقيات حال قرر أحد أو جميع معيدي التأمين
إنهاء االتفاقيات ذات الصلة .كما يجدر بالذكر أنه قد أظهرت نتائج الفحص القانوني النافي للجهالة إنتهاء اتفاقيات معيدي التأمين مع شركة سوليدرتي بتاريخ 2020/06/30م ،حيث
لم تقم شركة سوليدرتي بالحصول على موافقات تنص على تجديد هذه االتفاقيات بعد إتمام صفقة االندماج حتى تاريخ هذا التعميم .لذلك يصعب على الشركة الدامجة في حال لم
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َ
يتم تجديد أحد أو تلك االتفاقيات الحصول على اتفاقيات مشابهه بنفس الشروط واألحكام التجارية التي حازت عليها وفقا ألحكام وشروط االتفاقيات السابقة ،مما يؤدي إلى زيادة
التكاليف في حال تم التعاقد مع معيدي تأمين آخرين .في حال تحقق أحد أو كل املخاطر املذكورة أعاله سيظهر تأثير سلبي على أعمال الشركة الدامجة ونتائج عملياتها.

 2.3.11املخاطراملرتبطة بإتفاقيات الوساطة
أظهر الفحص القانوني النافي للجهالة عن وجود اتفاقية وساطة منتهية املدة ،حيث بلغت حجم األقساط املكتتبة لشركة شديد لوساطة إعادة التأمين قيمة  5,177,501ريال
سعودي تمثل حوالي  %1إجمالي أقساط التأمين املكتتبة لشركة سوليدرتي للعام 2019م ،حيث ال تنص على شرط التجديد التلقائي ،مما تعد تلك االتفاقية منتهية بانتهاء مدتها ،وال
ً
يوجد لدى شركة سوليدرتي ما يضمن تجديد تلك االتفاقية خطيا ،بالرغم من استمرار شركة سوليدرتي والوسيط املعني في تنفيذ التزاماتهم املرتبطة بتلك االتفاقية .في حال قرر
الوسيط بعد إتمام صفقة االندماج بإيقاف العمل بموجب االتفاقية املرتبطة به باعتبار انها منتهية املدة ،وعدم مقدرة الشركة الدامجة على تجديد تلك االتفاقية مع الوسيط املعني،
ً
فإن ذلك سيؤثر ذلك سلبا على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 2.3.12املخاطراملرتبطة بتراخيص الوسطاء
أظهر الفحص القانوني النافي للجهالة إنتهاء تراخيص البنك املركزي السعودي التابعة لبعض وسطاء التأمين املتعاقدين مع شركة سوليدرتي وهم على النحو التالي )1( :شركة
شديد لوساطة إعادة التأمين املحدودة ( )2شركة الوثيقة املعتمدة لوساطة التأمين ( )3الشركة الحديثة لوساطة التأمين بلغت حصتهم من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة لشركة
سوليدرتي نسبة  %1و  %0.02و  %0.01على التوالي .في حال استمرت الشركة الدامجة بالتعامل مع وسطاء تأمين غير مصرح لهم من البنك املركزي السعودي قد يسبب فرض عقوبات
وغرامات مالية بموجب الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،حيث تشير املادة ( )21من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى أنه مع عدم اإلخالل بأي عقوبة
أشد ينص عليها أي نظام آخر ،يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بغرامة ال تزيد على مليون ريال سعودي والسجن مدة ال تزيد على أربع
ً
سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين  ،مما سيؤثر ذلك سلبا على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 2.3.13املخاطراملرتبطة بتراخيص شركة سوليدرتي
أظهرت نتائج الفحص النافي للجهالة القانوني أن شركة سوليدرتي لم تتمكن من إصدار رخص سالمة أو الدفاع املدني ألي من فروعها بمدينة الرياض ،مما قد يعرضها لعقوبات
وغرامات من السلطات املختصة تصل إلى مبلغ قدره ثالثون ألف ريال للمخالفة الواحدة أو قد يؤدي عدم حصولها على تلك التراخيص إلغالق فروعها لفترة زمنية محددة أو غير
ً
محددة بحسب ما تراه السلطة املختصة ضروريا .ويجدر بالذكر أن شركة سوليدرتي لم تتمكن أيضا من تجديد رخصة البلدية ملقرها الرئي�سي بمدينة الرياض حتى تاريخ نشر هذا
التعميم ،مما قد يعرض مقر شركة سوليدرتي لإلغالق من قبل السلطات املختصة أو فرض غرمات مالية ال تقل عن ألف ريال سعودي ،وبالتالي فإن اتمام صفقة االندماج قبل
إصدار التراخيص املذكورة قد تكون الشركة الدامجة عرضة لتحمل أي غرامات مالية و/أو تحمل أي عقوبات قد تفرضها السلطات املعنية جراء عدم التزامها باألنظمة والتعليمات
ذات العالقة ،مما سيؤثر وبشكل سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

 2.3.14املخاطراملرتبطة بتعامالت أطراف ذات عالقة
أظهرت نتائج الفحص النافي للجهالة القانوني عن وجود تعامالت أطراف ذات عالقة بين شركة سوليدرتي وأحد مساهميها (سوليدرتي البحرين) وكذلك مع كبار موظفي اإلدارة و
ً
أعضاء مجلس اإلدارة دون حصول شركة سوليدرتي على موافقة الجمعية العامة العادية فيما يتعلق بتعامالت أطراف ذات عالقة .حيث أنه وفقا للبيانات املالية للسنة املنتهية في
2019/12/31م ،فإنه يتوجب على شركة سوليدرتي دفع مبلغ وقدره ( )890,811ريال سعودي لشركة سوليدرتي البحرين مقابل نفقات السفر املختلفة التي تم دفعها إلعضاء مجلس
اإلدارة وأعضاء اللجان في شركة سوليدرتي .كما أظهر الفحص النافي للجهالة القانوني أنه تم منح مبلغ وقدره ( )500,000ريال سعودي لشركة نجم لخدمات التأمين كمبلغ إستثماري
دون الحصول على موافقة الجمعية العامة .لذلك يجدر بالذكر أنه في حال اتمام صفقة االندماج ،فإن الشركة الدامجة ستصبح مسؤوله أمام كافة الجهات النظامية أو أي طرف
ثالث فيما يتعلق بأي مخالفات ارتكبتها شركة سوليدرتي قبل عملية االندماج والتي تتضمن التعامل مع أطراف ذات عالقة أو منح مبالغ إستثمارية لطرف ثالث دون موافقة الجمعية
العامة العادية ،وبالتالي سوف تصبح الشركة الدامجة مسؤولة عن دفع أي غرامات و/أو تعويضات قد تنشأ جراء تلك املخالفات املرتكبة من شركة سوليدرتي قبل عملية االندماج،
مما سيظهر أثر سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائجها بعد إتمام صفقة االندماج.

 2.3.15املخاطراملرتبطة بتراخيص الدفاع املدني والبلدية لشركة سوليدرتي
أظهر الفحص النافي للجهالة القانوني على شركة سوليدرتي بعض املخالفات الغير جوهرية فيما يتعلق بالتقيد باألنظمة الحالية ،حيث لم يتم إصدار تراخيص دفاع مدني لجميع
مقرات شركة سوليدرتي ،مما قد يعرضها لعقوبات وغرامات من السلطات املختصة تصل إلى مبلغ قدره ثالثون ألف ريال للمخالفة الواحدة أو قد يؤدي عدم حصولها على تلك
ً
التراخيص إلغالق فروعها لفترة زمنية محددة أو غير محددة بحسب ماتراه السلطة املختصة ضروريا.
كذلك أظهر الفحص النافي للجهالة القانوني انتهاء صالحية رخصة البلدية ملقر شركة سوليدرتي الرئي�سي بمدينة الرياض بتاريخ 2020/06/23م ،مما قد يعرض املقر الرئي�سي لإلغالق
من قبل السلطات املختصة أو فرض غرامات مالية تتراوح من  1,000ريال إلى  5,000ريال سعودي .وبالتالي ،وفي حال إتمام صفقة اإلندماج قبل تجديد التراخيص املشار إليها أعاله،
فإن الشركة الدامجة ستكون عرضة لتحمل أي غرامات مالية و  /أو تحمل أي عقوبات قد تفرضها السلطات املعنية جراء عدم التزاما باألنظمة والتعليمات ذات العالقة ،مما سيؤثر
بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

 2.3.16املخاطراملرتبطة بإنخفاض معدالت تجديد وثائق التأمين
أظهر الفحص النافي للجهالة املالي أنه على الرغم من ارتفاع إجمالي أقساط التأمين املكتتبة لشركة سوليدرتي بنسبة نمو سنوي مركب يبلغ  %69.5من  136.1مليون ريال سعودي
في عام 2017م لتصل إلى  391.0مليون في عام 2019م ،وذلك يعود بشكل رئي�سي إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين املكتتبة في قطاع التأمين الصحي (ارتفعت من  70.5مليون ريال
سعودي في عام 2017م إلى  203.6مليون ريال سعودي في عام  )2019وقطاع تأمين املركبات (ارتفعت من  33.7مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  156.6مليون ريال سعودي في
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عام  ،)2019إال أن معدل تجديد وثائق التأمين الصادرة ظلت منخفضة خالل الفترة من 2017م إلى 2019م ،حيث بلغت نسبة  %10.0ونسبة  %9.9ونسبة  %17.5من إجمالي وثائق
التأمين الصادرة كما في 2017م و 2018م و 2019م على التوالي .وحيث أنه سوف تنتقل الوثائق التأمينية لعمالء شركة سوليدرتي إلى الشركة الدامجة بعد إتمام عملية اإلندماج،
فإنه اليمكن للشركة الدامجة ضمان بقاء ثقة عمالء شركة سوليدرتي .وفي حال استمرار معدالت تجديد وثائق التأمين لعمالء سوليدرتي بشكل منخفض بعد إتمام عملية االندماج
أو في حال تراجع ثقة عمالء شركة سوليدرتي بالشركة الدامجة مما بدوره سيؤدي إلى إلغاء و /أو عدم تجديد وثائق التأمين في الشركة الدامجة ،مما بشكل سلبي وجوهري على أعمال
الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

 2.3.17املخاطراملتعلقة باإللتزام بأنظمة البنك املركزي السعودي
سوف تتحمل الشركة الدامجةأي مخالفات و/أو العقوبات التي يفرضها البنك املركزي السعودي وتتلخص تلك املخالفات و/أو العقوبات بحسب أحكام نظام مراقبة شركات التأمين
التعاوني ،باملادة ( )19حيث يحق للبنك املركزي السعودي إذا تبين له أن أيا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو
الئحته التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ،أن يتخذ إجر ًاء أو أكثر من اإلجراءات اآلتية ( )1تعيين مستشار أو أكثر لتقديم
املشورة لشركة التأمين في إدارة أعمالها )2( ،إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من موظفي شركة التأمين تثبت مسؤوليته عن املخالفة )3( ،منع شركة التأمين من
قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك )4(،إلزام شركة التأمين باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية .وإذا تبين للبنك املركزي
السعودي أن الشركة استمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو الئحته التنفيذية ولم تستجب ألي من اإلجراءات التي يتخذها البنك املركزي السعودي وفق هذه املادة ورغم توقيع
العقوبات املنصوص عليها في هذا النظام ،فيجوز للبنك املركزي السعودي أن يطلب حل الشركة .كما تشير املادة ( )21من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى أنه مع عدم
اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر ،يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بغرامة ال تزيد على مليون ريال سعودي والسجن
مدة ال تزيد على أربع سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين .يجدر بالذكر ،أنه سوف تتحمل الشركة الدامجة دفع أي غرامات مالية و/أو سوف تتحمل فرض عقوبات ناشئة عن أي
التزامات انتقلت إلييها من شركة سوليدرتي و/أو عن التزاماتها الحالية ،مما سيؤثر وبشكل جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

2.4

املخاطرالتشغيلية في الشركة الدامجة

2.4.1

املخاطراملرتبطة بعدم إفصاح شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن كافة املعلومات الجوهرية خالل عملية الفحص النافي للجهالة

ً
سيتم تنفيذ صفقة االندماج وفقا للمواد ( )191و ( )192و ( )193من نظام الشركات والفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (أ) من املادة ( )49من الئحة االندماج واالستحواذ ،وذلك عن
طريق دمج شركة سوليدرتي في شركة الجزيرة تكافل ونقل جميع أصول شركة سوليدرتي والتزاماتها إلى شركة الجزيرة تكافل .ولهذا الغرض ،أجرت شركة الجزيرة تكافل بالتعاون مع
مستشاريها ،فحص نافي للجهالة على أعمال شركة سوليدرتي .كما ّ
تم االتفاق بين الشركتين على معامل وقيمة مبادلة األسهم ً
بناء على عدة أمور ،من بينها املستندات واملعلومات التي
ّ
تم تزويدها من قبل شركة سوليدرتي إلى شركة الجزيرة تكافل ضمن إطار إجراءات الفحص النافي للجهالة.
في حال ظهور أي مخاطر تشغيلة أو قانونية أو مالية جوهرية تتعلق بأعمال شركة سوليدرتي أو أصولها أو التزاماتها ،لم يتم اإلفصاح عنها أو التوصل إليها خالل قيام شركة الجزيرة
تكافل ومستشاريها بإجراءات الفحص النافي للجهالة على شركة سوليدرتي وأعمالها وأصولها ،أو في حال لم يتم توقعها أو احتسابها أو اإلفصاح عنها من قبل شركة سوليدرتي أو أي
بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي
من مستشاريها ،فستؤدي تلك املخاطر (أو املعلومات التي لم يتم اإلفصاح عنها إلى شركة الجزيرة تكافل) إلى التأثير
ٍ
ونتائجها بعد إتمام الصفقة.

2.4.2

املخاطراملرتبطة بعملية دمج األعمال

تتطلب صفقة االندماج دمج أعمال شركة الجزيرة تكافل وأعمال شركة سوليدرتي ،بما في ذلك دمج الوظائف اإلدارية والهيكل التنظيمي وأنظمة املعلومات وغيرها .ستكون الشركة
الدامجة وبحكم الطبيعة املعقدة لعملية دمج األعمال فإن الشركة الدامجة معرضة ملخاطر تشغيلية ينتج عنها خسائر بسبب عدم كفاية أو فشل اإلجراءات الوقائية والتصحيحية
ّ
تتعرض الشركة الدامجة لالحتيال من قبل بعض موظفيها أو من قبل أي طرف آخر ،وفي حال تناولت الشركة
واألنظمة الداخلية لديها أو بسبب عوامل خارجية أخرى .كما قد
الدامجة تعامالت غير ّ
مصرح عنها أو أخطاء في التشغيل أو أخطاء كتابية أو أخطاء في حفظ السجالت الناتجة عن خلل في أجهزة الحاسوب أو أنظمة االتصاالت .سيظهر تأثير سلبي
على أعمال الشركة الدامجة وال يمكن للشركة الدامجة ضمان عدم تكبدها ألي خسائر بسبب قصور أي من هذه الضوابط أو أنظمة الكشف أو احتواء املخاطر التشغيلية في
املستقبل .في حال قصور أي من االجراءات أو األنظمة الداخلية في الشركة الدامجة في احتواء أو الكشف عن هذه املخاطر أو معالجتها بشكل سريع ّ
وفعال ،في حال تحقق أحد أو
جميع هذه املخاطر ،سيظهر تأثير سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

2.4.3

املخاطراملرتبطة بإيرادات الشركة الدامجة وقدرتها على توزيع األرباح للمساهمين

بلغت إيرادات شركة الجزيرة تكافل تعاوني  102.7مليون ريال في العام 2019م ،وبلغت االحتياطيات التي تملكها شركة الجزيرة تكافل تعاوني  228.9مليون ريال كما في  31ديسمبر
2019م .كما لم تقم شركة الجزيرة تكافل تعاوني بتوزيعات أرباح نقدية على مساهميها خالل العام 2019م مع العلم أن شركة الجزيرة تكافل قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها
ً
خالل األعوام 2017م و 2018م  ،كما ال توجد حاليا أي قيود مفروضة على شركة الجزيرة تكافل تعاوني يختص بتوزيع األرباح على مساهميها .بلغت إيرادات شركة سوليدرتي
السعودية للتكافل  292.2مليون ريال في العام 2019م ،كما بلغت صافي االحتياطيات التي تملكها شركة سوليدرتي السعودية للتكافل  77.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م .كما لم تقم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بتحقيق وتوزيع أي أرباح خالل الثالث سنوات السابقة.
ّ
يجب األخذ بعين االعتبار إلى أنه بعد إتمام صفقة االندماج قد تتأثر أعمال ويرادات شركة الجزيرة تكافل لعدد من مخاطر العوامل التشغيلية واملالية واالقتصادية وعوامل تتعلق
ً
ّ
بظروف سوق التأمين ،والتي قد ال تتوقعها الشركة الدامجة أو التي قد تخرج عن سيطرتها ،مما سيؤثر على أعمالها وربحيتها .إضافة إلى ذلك قد تتأثر قدرة الشركة الدامجة على
ً
توزيع األرباح على املساهمين بالقيود التي يمكن فرضها عليها مستقبال من قبل البنك املركزي السعودي ،حيث يتطلب توزيع األرباح على املساهمين موافقة البنك املركزي السعودي،
وقد يرى البنك املركزي السعودي في حينه – وبحسب الظروف  -أنه يجب على الشركة الدامجة تعزيز رأس مالها وذلك عن طريق إبقاء األرباح في املركز املالي للشركة الدامجة وعدم
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توزيعها وذلك لدعم أعمال الشركة الدامجة.
ال يمكن للشركة الدامجة التأكيد بأن إيراداتها و /أو احتياطاتها القابلة للتوزيع و/أو ربحية سهمها و/أو توزيع أرباحها ستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية سهم شركة الجزيرة تكافل
قبل إتمام صفقة االندماج.

2.4.4

ّ
مخاطرعدم التقيد باألنظمة الحالية و/أو صدورأنظمة جديدة

تخضع الشركة الدامجة واملندمجة لعدد من األنظمة واللوائح منها على سبيل املثال أنظمة وزارة التجارة ،هيئة السوق املالية ،البنك املركزي السعودي ،مجلس الضمان الصحي
ً
َ
التعاوني ،الهيئة العامة للزكاة والدخل ،وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية .ويجدر بالذكر أن شركة الجزيرة تكافل تتقيد حاليا بهذه األنظمة واللوائح .كما يجدر بالذكر أنه
أظهر الفحص النافي للجهالة القانوني على شركة سوليدرتي بعض املخالفات الغير جوهرية فيما يتعلق بالتقيد باألنظمة الحالية ،وهي كالتالي )1( :لم يتم إصدار تراخيص دفاع مدني
لجميع مقرات شركة سوليدرتي )2( .انتهاء صالحية رخصة البلدية ملقر الشركة الرئي�سي بمدينة الرياض بتاريخ 2020/06/23م .تجدر اإلحاطة إلى أنه يجب على الشركة الدامجة
االلتزام بجميع األنظمة واللوائح بعد إتمام صفقة االندماج ،ويجب عليها أن تتخذ الخطوات الالزمة لتصحيح املالحظات الواردة في الفحص النافي للجهالة القانوني على شركة
ً
سوليدرتي .إن مخالفة الشركة الدامجة أو عدم تقيدها بأحكام وشروط تلك األنظمة يؤدي إلى إلغاء أو تعليق التراخيص الصادرة لها أو فرض عقوبات أو غرامات مالية عليها .إضافة
إلى ذلك قد تتغير هذه األنظمة واللوائح في املستقبل أو يتم تحديثها من قبل الجهات اإلشرافية والجهات املختصة – وبالتالي -إصدار أنظمة ولوائح جديدة من حين إلى آخر .وال تستطيع
ً
الشركة الدامجة أن تؤكد أن التغييرات املستقبلية في األنظمة لن تؤثر سلبا على أعمالها أو على وضعها املالي أو على نتائج عملياتها ،كما أنه ال يمكن للشركة الدامجة أن تقدم أي
ّ
ّ
ضمان بأنها ستتمكن من التكيف مع كل تلك التغيرات النظامية في الوقت املناسب .في حال تحقق أحد أو جميع هذه املخاطر سيظهر تأثير سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها
املالي ونتائج عمليتها وربحية سهمها وتوقعاتها املستقبلية.

2.4.5

املخاطراملرتبطة بالتراخيص

ً
تمتلك شركة الجزيرة تكافل حاليا رخصة سارية املفعول (كما في تاريخ هذا التعميم) صادرة لها من البنك املركزي السعودي ملزاولة نشاط تأمين الحماية واالدخار وتعتبر هذه الرخصة
ً
ً
عامال أساسيا لقدرة شركة الجزيرة تكافل باالستمرار بتقديم أعمالها في نشاط التأمين.
ً
تمتلك شركة سوليدرتي حاليا رخصة سارية املفعول (كما في تاريخ هذا التعميم) صادرة لها من البنك املركزي السعودي ملزاولة نشاط التأمين بفروع التأمين العام والتأمين الصحي
ً
َ
وتأمين الحماية واالدخار .و تعتبر هذه الرخصة عامال أساسيا لقدرة شركة سوليدرتي باالستمرار بتقديم أعمالها في نشاط التأمين .يجدر بالذكر إلى أنه سوف تحتاج الشركة الدامجة
إلى اإلنتهاء من نقل تراخيص مزاولة نشاط التأمين بفروع التأمين العام والتأمين الصحي الخاصة بشركة سوليدرتي من البنك املركزي السعودي كما يجب على الشركة الدامجة
ً
ً
ً
املحافظة على الترخيص الصادرة لها سابقا واملتمثلة بترخيص مزاولة الحماية واالدخار .إن إصدار التراخيص املذكورة أعاله واملحافظة عليها يعد عامال أساسيا الستمرارية أعمال
ّ
التوسع فيها.
الشركة الدامجة و/أو
ً
ً
إن الحصول على هذه التصاريح واملوافقات قد يستغرق وقتا طويال ال يمكن التنبؤ به ،كما أنه قد ال تتمكن الشركة الدامجة من الحصول على هذه املوافقات والتصاريح بالتالي
سيؤثر ذلك على قدرة الشركة الدامجة من ممارسة أعمالها وتحقيق أهدافها .يجدر بالذكر أنه يجب على الشركة الدامجة االلتزام في جميع األوقات بتعليمات مؤسسة البنك
املركزي السعودي ولوائحه التنفيذية للمحافظة على الرخص الصادرة لها .يحق للبنك املركزي السعودي سحب التراخيص الصادرة للشركة الدامجة في الحاالت التالية :إذا لم
تف الشركة الدامجة بمتطلبات النظام أو الالئحة التنفيذية للبنك املركزي السعودي ،إذا تبين للبنك املركزي السعودي أن
يمارس النشاط املرخص له خالل ستة أشهر ،إذا لم ِ
ق
ي
الشركة الدامجة قد تعمدت تزويدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة ،إذا تبين للبنك املركز السعودي أن حقو املؤمن لهم أو املستفيدين أو املساهمين معرضة للضياع نتيجة
للطريقة التي يمارس بها النشاط ،إذا أفلست الشركة الدامجة مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها ،إذا مارست الشركة الدامجة النشاط بأسلوب متعمد للنصب واالحتيال،
إذا انخفض رأس املال على الحد األدنى املقرر ،إذا انخفض النشاط التأميني في فروع التأمين إلى املستوى الذي يرى معه البنك املركزي السعودي عدم فعالية أدائه ،إذا رفضت
الشركة الدامجة دفع املطالبات املستحقة للمستفيدين بدون وجه حق ،إذا منعت الشركة الدامجة فريق التفتيش املكلف من قبل البنك املركزي السعودي عن أداء مهامه في فحص
السجالت ،إذا امتنعت الشركة الدامجة عن تنفيذ حكم نهائي صادر في أي من املنازعات التأمينية وغيرها من الحاالت .يؤدي سحب أو عدم إصدار أي من التراخيص والتصاريح
للشركة الدامجة إلى تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها املستقبلية.

2.4.6

املخاطراملرتبطة بالسعودة ونظام العمل ولوائحه

كما في تاريخ 2020/06/30م ،بلغ عدد موظفي شركة الجزيرة تكافل تعاوني  119موظف منهم  107موظف سعودي و  12موظف غير سعودي ،وبنسبة سعودة قدرها حوالي ،%89.66
ً
ً
وتندرج الشركة حاليا تحت النطاق «البالتيني» من برنامج نطاقات للسعودة ،مما يشير إلى التزام شركة الجزيرة تكافل تعاوني بمتطلبات السعودة حاليا وذلك بحسب أنظمة وزارة
املوارد البشرية والتنمية اإلجتماعية ومتطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة عن البنك املركزي السعودي التي نصت على أنه يجب أن التقل نسبة
ً
املوظفين السعوديين عن  %30في نهاية السنة األولى لترخيص شركة التامين على أن تزداد سنويا ،كما نصت على شغر بعض املناصب بموظفين سعوديين فقط .وتلتزم شركة الجزيرة
ً
تكافل تعاوني بذلك أيضا .كما في تاريخ 2020/06/30م ،بلغ عدد موظفي شركة سوليدرتي السعودية تكافل  133موظف منهم  100موظف سعودي و 33موظف غير سعودي،
ً
وبنسبة سعودة قدرها حوالي  ،%75.18وتندرج الشركة حاليا تحت النطاق «البالتيني» من برنامج نطاقات للسعودة.
ستلزم وزارة العمل والبنك املركزي السعودي الدامجة بتوظيف نسبة محددة من املواطنين السعوديين باالضافة الى سعودة مناصب معينة من حين آلخر ،وستشهد الشركة الدامجة
منافسة في توظيف وتدريب املواطنين السعوديين ،مما قد تواجه صعوبة بين الحين واآلخر في توظيف مواطنين سعوديين مؤهلين واالبقاء عليهم ،وقد يؤدي عدم توظيف عدد كاف
من املواطنين السعوديين من قبل الشركة الدامجة او انخفاض نسبة السعودة لديها بسبب نقل موظفي شركة سوليدرتي بعد اتمام صفقة االندماج الى خضوع الشركة الدامجة
ً
للمسائلة من قبل وزارة العمل أو البنك املركزي السعودي بشأن عدم االلتزام بهذه املتطلبات ،مما سيؤثر سلبا على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج توقعاتها املستقبلية.
ً
إضافة إلى ذلك ،فإن إخفاق الشركة الدامجة في التقيد بنسبة السعودة املطلوبة منها ،سيؤدي إلى تقييد قدرتها في توظيف املوظفين غير السعوديين وهو ما سيؤثر سلبا على قدرة
الشركة الدامجة على مزاولة أعمالها بشكل اعتيادي.
ً
كما اتخذت الحكومة باململكة عددا من القرارات األخرى التي تهدف إلى تنفيذ إصالحات شاملة في سوق العمل في اململكة العربية السعودية ،والتي تضمنت فرض رسوم إضافية على
ً
كل موظف غير سعودي يعمل لدى املؤسسات السعودية اعتبارا من  1يناير2018م وعلى إصدار رخص اإلقامة وتجديدها لألسر غير السعودية ،والتي دخلت الرسوم حيز التنفيذ
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ً
ابتداء من  1يوليو2017م ،مع العلم أنه من املخطط زيادة هذه الرسوم بشكل تدريجي .وعند دخول هذه القرارات والزيادات املعلنة حيز التنفيذ ،فإنها تزيد من الرسوم الحكومية التي
تدفعها الشركة ملوظفيها غير السعوديين ،الذين يمثلون حوالي  %30من موظفي الشركة .وباإلضافة إلى ذلك ،قد يترتب على زيادة رسوم إصدار رخص اإلقامة وتجديدها التي يتكبدها
كل موظف غير سعودي إلى زيادة تكاليف املعيشة ،مما قد يضطر املوظف إلى البحث عن فرصة عمل في بلدان أخرى بتكلفة معيشة أقل .وفي هذه الحالة ،سيكون من الصعب على
الشركة االحتفاظ بموظفيها غير السعوديين .وقد تضطر الشركة إلى تحمل رسوم حكومية إضافية تتعلق بإصدار وتجديد رخص اإلقامات للموظفين غير السعوديين وأفراد أسرهم.
ولذلك ،فإن هذا القرار من شأنه أن يزيد من األعباء املالية التي تتكبدها الشركة ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على عمليات الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها
املستقبلية.

2.4.7

املخاطراملرتبطة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب

ً
تمتثل شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي حاليا بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب الصادرة عن البنك املركزي السعودي) قواعد مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب لشركات التأمين ،نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية ،نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله وقواعده التنفيذية ،وتوضح هذه اللوائح اإلجراءات الالزم
اتخاذها عند قبول أي عميل ) سواء فرد أو شركة ( ،كما توضح إجراءات العناية الواجبة الالزم اتباعها ،باإلضافة إلى إجراءات اإلبالغ عن العمليات املشبوهة وغيرها من االجراءات.
ً
تقوم شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي حاليا بحفظ املعلومات الخاصة بعمالئهما عبر أنظمتهما الحاسوبية .ويجدر بالذكر بأنه يتوجب على الشركة الدامجة عند إتمام صفقة
االندماج االستمرار باالمتثال ألحكام أنظمة مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب .سوف تقوم الشركة الدامجة بمراجعة معلومات العمالء الذين سوف تنتقل وثائقهم
التأمينية السارية إليها بعد إتمام صفقة االندماج كما ستقوم بحفظ معلوماتهم ضمن أنظمة الشركة الدامجة الحاسوبية ،وحيث أن مراجعة تلك امللفات والتأكد من امتثالها بلوائح
مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وحفظها ضمن أنظمة الشركة الدامجة الحاسوبية تعتبر عملية تتطلب إلى وقت قد يؤدي ذلك إلى عدم امتثال الشركة الدامجة بلوائح
مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب في وقت من األوقات .كما ال يمكن للشركة الدامجة أن تضمن التزامها الكامل والدائم بهذه اإلجراءات واملتطلبات .إن عدم االمتثال
بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب يجعل الشركة الدامجة عرضة للمساءلة القانونية وبالتالي يؤدي ذلك إلى فرض غرامات و/أو عقوبات سوف تتحملها الشركة
الدامجة.
في حال عدم امتثال الشركة الدامجة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب ،فإن ذلك سيترتب على مخالفتها من قبل الجهات التنظيمية ،وبالتالي سيظهر تأثير
جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها املستقبلية.

2.4.8

املخاطراملرتبطة بتأثيرتراجع ثقة العمالء

على الرغم من ارتفاع إجمالي أقساط التأمين املكتتبة لشركة سوليدرتي بنسبة نمو سنوي مركب يبلغ  %69.5من  136.1مليون ريال سعودي في عام 2017م لتصل إلى  391.0مليون
في عام 2019م ،وذلك يعود بشكل رئي�سي إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين املكتتبة في قطاع التأمين الصحي (ارتفعت من  70.5مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  203.6مليون
ريال سعودي في عام  )2019وقطاع تأمين املركبات (ارتفعت من  33.7مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  156.6مليون ريال سعودي في عام  ،)2019إال أن معدل تجديد وثائق
التأمين الصادرة ظلت منخفضة خالل الفترة من 2017م إلى 2019م ،حيث بلغت نسبة  %10.0ونسبة  %9.9ونسبة  %17.5من إجمالي وثائق التأمين الصادرة كما في 2017م و 2018م
و 2019م على التوالي .باعتبار أن عامل الثقة بين شركة الجزيرة تكافل وعمالئها له أهمية بالغة على استمرارية نمو اإليرادات والدخل وتعزيز املركز املالي .ال يمكن للشركة الدامجة
ً
ضمان بقاء ثقة العمالء على نفس املستوى ،وباألخص عمالء شركة سوليدرتي الذين سوف تنتقل وثائقهم التأمينية إليها عند إتمام صفقة االندماج .وال يمكن أيضا للشركة الدامجة
ضمان بقاء ثقة عمالئها الحاليين بنفس املستوى عند إتمام صفقة االندماج ،ويعزى ذلك إلى إمكانية تحويل اهتمام و/أو وتركيز بعض اإلدارات في الشركة الدامجة إلى عملية دمج
األعمال ،وبالتالي تقليل االهتمام و/أو التركيز على خدمة العمالء مما بدوره سيؤدي إلى انخفاض ثقة العمالء بالشركة الدامجة .إن أي تراجع في درجة ثقة العمالء بالشركة الدامجة
ً
سوف يؤدي إلى ارتفاع عدد حاالت إلغاء و/أو عدم تجديد وثائق التأمين في الشركة الدامجة ،مما سيؤثر سلبا على مبيعات الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج.
عند تحقق أحد أو كل املخاطر املذكورة أعاله سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها املستقبلية.

2.4.9

املخاطراملرتبطة بسمعة الشركة الدامجة

ً
تعد سمعة الشركة الدامجة أمرا بالغ األهمية الستقطاب عمالء جدد واالبقاء عليهم واقامة عالقة قوية مع األطراف النظيرة ،ويمكن أن تتضرر سمعة الشركة الدامجة في املستقبل
نتيجة عدة عوامل تشمل على سبيل املثال ال الحصر :تراجع نتائجها املالية أو تعديلها أو االجراءات القانونية أو النظامية ضد الشركة الدامجة أو سلوك أحد موظفيها الذي قد
ً
يتسبب في اخالل الشركة الدامجة باملتطلبات النظامية املعمول بها ،وسيؤدي تضرر سمعة الشركة الدامجة الى التأثير سلبا على أعمالها ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها
وتوقعاتها املستقبلية.

 2.4.10املخاطراملرتبطة بعدم التحكم باألسعار
تلتزم شركة الجزيرة تكافل باتباع تعليمات البنك املركزي السعودي وتوصيات املستشار اإلكتواري فيما يختص بوضع التسعيرات الخاصة بوثائق التأمين وذلك فيما يختص بوثائق
ً
تأمين الحماية واالدخار .كما تلتزم شركة سوليدرتي باتباع تلك التعليمات أيضا .حيث تقوم شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي بشكل سنوي )وبناء على تقرير كفايةالتسعير
الصادر عن املستشار اإلكتواري لكل شركة( بتقديم التسعيرات للبنك املركزي السعودي كمتطلب نظامي.
يقوم املستشارون اإلكتواريين بإصدار تقارير كفاية التسعير من خالل دراسة املحفظة التأمينية التي تمتلكها شركة الجزيرة تكافل والتي تمتلكها شركة سوليدرتي ،وبناء على املعطيات
اإلكتوارية والتي تأخذ بعين االعتبار أداء هذه الوثائق التأمينية )وذلك بالنظر إلى أداء املحفظة التأمينية بشكل عام(يجدر بالذكر أنه سوف تنتقل كافة الوثائق التأمينية التي تمتلكها شركة
سوليدرتي إلى الشركة الدامجة عند إتمام صفقة االندماج ،وعند انقضاء مدة هذه الوثائق التأمينية والوثائق التأمينية األخرى في محفظة الشركة الدامجة التأمينية سيقوم املستشار
اإلكتواري للشركة الدامجة عند حلول فترة دراسة كفاءة التسعير السنوية بإعادة دراسة كفاية التسعير لاللتزام باملتطلبات النظامية ،وذلك بالنظر إلى املحفظة التأمينية للشركة الدامجة)
التي ستشتمل على الوثائق التأمينية املنتقلة إليها من شركة سوليدرتي) .قد تكون توصيات املستشار االكتواري في ذلك الحين تقت�ضي بتغيير أسعار وثائق التأمين ملحفظة الشركة الدامجة
وذلك إلمكانية تغير أداء املحفظة التأمينية في ذلك الوقت .إن ارتفاع أسعار بعض أو كل هذه الوثائق التأمينية سيؤدي إلى عدم تمكن الشركة الدامجة من استقطاب عمالء جدد وخسارة
ً
عمالئها الحاليين ،مما يؤثر على حصة الشركة الدامجة السوقية وبالتالي التأثير سلبا على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها املستقبلية.
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 2.4.11املخاطراملرتبطة بالبيانات املستقبلية
ً
يرى أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل بأن صفقة االندماج تصب في مصلحة مساهمي شركة الجزيرة تكافل ،وتم تضمين مبررات صفقة االندماج فيهذا التعميم(فضال راجع
القسم الفرعي ( « )4.2.2دوافع الصفقة واآلثار املترتبة على شركة الجزيرة تكافل» من القسم رقم (« )4صفقة اإلندماج») .يجدر بالذكر أنه ال يمكن توقع النتائج املستقبلية وبيانات
األداء للشركة الدامجة بشكل دقيق وجازم وفي الواقع ،قد تختلف عما هي موجودة في تعميم املساهمين الراهن وقد تختلف النتائج الواقعية ألداء الشركة الدامجة عن تلك الدراسات
التي ُبني عليها قرار االندماج من قبل أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل ،حيث أن تلك الدراسات ٌبنيت على أساسات منها افتراض نجاح عملية دمج األعمال وضمان تكامل
األعمال عند إتمام صفقة االندماج .قد تواجه الشركة الدامجة تعقيدات فيما يختص بدمج األعمال وتكاملها ولن يسهم ذلك في تحقيق الفوائد املرجوة من االندماج ،وعليه إن
قدرة الشركة الدامجة على تحقيق النتائج اإليجابية مرتبط بتحقيق أهداف االندماج بنجاح .وال يمكن للشركة الدامجة التأكد من تحقيق أهداف االندماج بنجاح في الوقت الراهن.
يجب على املساهمين عدم االعتماد بشكل كامل على التوقعات واإلفادات املستقبلية .وعليه ،يجب عدم اعتبار هذه اإلفادات على أنها تأكيد بأن ربحية سهم الشركة الدامجة ستكون
ً
مساوية أو ستزيد عن ربحية سهم شركة الجزيرة تكافل للفترات املالية السابقة .في حال عدم تحقق بعض او كل البيانات املالية املتوقعة مستقبال ،سيظهر تأثير جوهري سلبي على
أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

 2.4.12املخاطراملرتبطة باالعتماد على موظفين رئيسيين واستقطاب الكفاءات
تعتمد شركة الجزيرة تكافل على موظفين رئيسيين لضمان نجاح واستمرارية أعمالها ،مثل مديرها التنفيذي ومديرها املالي ومدير العمليات ومدير اإلدارة الفنية .يجدر بالذكر أن
الشركة الدامجة سوف تحتاج إلى انتقال وبقاء الفريق الفني املسؤول عن التأمين بفروع التأمين العام والتأمين الصحي الحالي لدى شركة سوليدرتي ،وذلك بحكم خبرتهم في املحفظة
الحالية التي تمتلكها شركة سوليدرتي وفي األنظمة التشغيلية لهذه الوثائق التأمينية .يجدر بالذكر ،أن نجاح الشركة الدامجة سيعتمد بشكل كبير على مدى ضمان استمرارية بقاء
ً
املوظفين املشار إليهم للعمل لديها عند اتمام صفقة االندماج .من املمكن أن يتلقى أحد املوظفين املشار إليهم عروضا وظيفية من شركات أخرى و/أو يرغب أحد أو كل املوظفين املشار
إليهم بترك العمل في الشركة الدامجة ألسباب أخرى تتعلق بعملية دمج األعمال أو ألسباب شخصية ،ولذلك ال يمكن للشركة الدامجة ضمان بقاء املوظفين املشار إليهم في العمل لديها
أو إيجاد بدائل لهم في حال مغادرتهم الشركة الدامجة.
وبالتالي ،إن فقدان موظفين رئيسيين أو عدم القدرة على إيجاد بدائل لهم ،سيؤثر وبشكل جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

2.4.13

املخاطراملرتبطة بسلوك املوظفين وأخطائهم

تطبق شركة الجزيرة تكافل سياسة تتضمن تنظيم قواعد السلوك املنهي الخاص باملوظفين ،كما أن لكل قسم إداري سياسة تشمل إجراءات العمل واملهام املنوطة بكل إدارة .كما
ً
ً
تطبق شركة سوليدرتي الئحة تنظيم العمل والئحة السلوك ،وهي أيضا لوائح تختص بتنظيم قواعد السلوك املنهي الخاص باملوظفين .إن تطبيق مثل هذه السياسات مهم جدا ،حيث
ً
أنه يساعد في تالفي أخطاء املوظفين وتنظيم سلوكهم لتفادي فرض أي غرامات و/أو عقوبات و/أو نشوء أي قضايا قانونية جراء أي أخطاء تقع من قبلهم .وضعت شركة الجزيرة
تكافل برنامج لضمان انتقال موظفي شركة سوليدرتي بشكل سلس في حال ترشيحهم ،يشمل البرنامج تعريف املوظفين املنتقلين ببيئة العمل وثقافته وهيكلته باإلضافة إلى إجراءات
العمل واألنشطة والسياسات الداخلية املعمول بها في الشركة الدامجة .ال يمكن للشركة الدامجة ضمان نجاح برنامج انتقال املوظفين ،ولذلك تجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن للشركة
الدامجة أن تضمن التزام جميع موظفيها بلوائح تنظيم قواعد السلوك املنهي الخاص باملوظفين وال يمكن أن تضمن تالفي أخطاء و/أو سوء سلوك املوظفين لديها عند إتمام صفقة
ّ
املتعمد أو التقصير أو االحتيال أو
االندماج وذلك خالل و/أو بعد انتهاء عملية دمج األعمال .ال يمكن أن تضمن الشركة الدامجة أن موظفيها لن يقوموا بأعمال الغش أو الخطأ
ً
ً
االختاس أو السرقة أو التزوير أو إساءة استخدام ممتلكات الشركة الدامجة أو التصرف نيابة عنها دون الحصول على التصاريح والتفويضات اإلدارية املطلوبة داخليا .بالتالي قد
يترتب على تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تجاه عمالء الشركة الدامجة و/أو تجاه الجهات املنظمة واإلشرافية ،وبالتالي سوف تتحمل الشركة الدامجة دفع الغرامات و/أو تتحمل
العقوبات و/أو تتكبد تعويضات القضايا القانونية.
في حال تحقق أحد أو كل هذه املخاطر ،سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

 2.4.14املخاطراملرتبطة بعدم كفاية املخصصات (االحتياطات)
ً
عمال بأحكام املادة ( )69من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،يتوجب على شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي االحتفاظ بمخصصات مالية ملواجهة
وتغطية االلتزامات املالية ،وهذه املخصصات تشمل ( )1مخصصات األقساط غير املكتسبة )2( ،مخصصات املطالبات تحت التسوية )3(،مخصصات مصاريف تسوية املطالبات،
( )4مخصصات األخطار التي وقعت ولم تتم املطالبة بها بعد )5( ،مخصصات املخاطر التي لم تسقط )6( ،مخصصات الكوارث ،و( )7مخصصات املصاريف العامة .ويتم تقدير حجم
االحتياطيات بناء على االتجاهات املتوقعة في حجم املطالبات ومدى تكرارها بحسب البيانات املتاحة في حينه .ويعتبر وضع مستوى مالئم من احتياطات املطالبات عملية غير مؤكدة
ً
بطبيعتها نظرا لصعوبة وتعقيد وضع االفتراضات الالزمة .وبما أن حجم االحتياطيات يعتمد على تقديرات مستقبلية ،فإنه من املمكن أن يثبت عدم كفاية احتياطات شركة سوليدرتي
السعودية للتكافل في أي فترة ،وإذا حدث أن تجاوزت املطالبات الفعلية احتياطي املطالبات ،فإنه سيتوجب على شركة سوليدرتي السعودية للتكافل زيادة احتياطاتها ،ونتيجة لذلك،
فقد يثبت عدم كفاية االحتياطيات املخصصة ملواجهة مطالبات وثائق التأمين وبالتالي قد تحتاج الشركة إلى زيادة احتياطاتها .بالتالي سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة
الدامجة وسمعتها ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها املستقبلية.

 2.4.15املخاطراملرتبطة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات
ً
تعتمد شركة الجزيرة تكافل حاليا على عدد اثنين أنظمة تقنية معلومات لتشغيل أعمالها مقسمة إلى عدد ( )1نظام تشغيلي لتأمين الحماية واإلدخار وعدد ( )1نظام محاسبي .وتعتمد
شركة سوليدرتي السعودية للتكافل على نظام تقنية معلومات متكامل ( )ERP Systemلتشغيل أعمالها  ،ويجدر بالذكر بأن الشركة الدامجة ستستمر بالعمل على استخدام أنظمة
شركة سوليدرتي بشكل مستقل وذلك حتى انتهاء سريان وثائق التأمين واملطالبات والتقارير املالية الخاصة بالوثائق التأمينية التي تم اصدارها من قبل شركة سوليدرتي قبل إتمام
ً
صفقة االندماج ،وبعد ذلك ستقرر الشركة الدامجة آلية دمج األنظمة التشغيلية للشركتين وفقا لخطة لتنظيم عملية دمج األعمال بعد اإلنتهاء من عملية اإلندماج .ويجدر بالذكر
ً
أن أنظمة تقنية املعلومات مهمه جدا وأساسية للشركة الدامجة وذلك من ناحية قدرتها على القيام بأعمالها وال سيما حفظ معلومات عمالئها وتسيير مراجعة وإدارة املطالبات
ّ
املقدمة لها .مع األخذ باالعتبار أنه من الوارد حدوث تعقيدات من املمكن أن تسهم في حدوث أخطاء بشرية في التعامل مع أنظمة املعلومات التقنية عند إتمام صفقة االندماج .يعود
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ذلك إلى أنه سيكون للشركة الدامجة عدد كبير من أنظمة التشغيل التقنية ،مما يشتت تركيز فريق تقنية املعلومات واملوظفين الذين يستخدمون هذه األنظمة ألداء مهامهم اليومية
على حد سواء ،وذلك بحكم تعاملهم مع أنظمة تقنية مختلفة عن تلك التي تعاملوا معها في السابق .إضافة إلى ذلك وبالرغم من التقدم التقني في مجال حماية األنظمة اإللكترونية
ً
وحفظ املعلومات ّ
املخزنة الكترونيا ،قد تتعرض أنظمة تقنية املعلومات في الشركة الدامجة في أي وقت ملخاطر تقنية تشمل انهيار النظام اإللكتروني لديها أو فشل في أنظمة الحماية
لديها أو اختراق لألنظمة واملعلومات لديها أو تلقيها لفيروسات إلكترونية أو حدوث أخطاء بشرية أو كوارث طبيعية أو حرائق أو أعطال في شبكة االتصال أو عدم توفر العمالة املاهرة
الالزمة لتشغيل هذه األنظمة أو إصالحها .وفي حال حدوث مثل هذه املخاطر واملشاكل التقنية لدى الشركة الدامجة ،ستتأثر أعمالها بشكل كبير وستتأثر خدمتها لعمالئها ومعالجاتها
للمطالبات وإصدار تقاريرها املالية الدورية في التوقيت املناسب ،مما سيعرض الشركة الدامجة للمساءلة والعقوبة القانونية .بالتالي سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة
الدامجة وسمعتها ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها املستقبلية.

 2.4.16املخاطراملرتبطة بالدعاوى واملنازعات القضائية
أظهر الفحص النافي للجهالة القانوني واملقام على شركة سوليدرتي أنه يوجد دعاوى قائمة ضد شركة سوليدرتي و التي يبلغ عددها أربعين ( )40قضية ومجموع مطالباتها مايقارب
( )7,089,475ريال سعودي ،وذلك كما في تاريخ 2020/08/21م .وبحكم انتقال أصول والتزامات شركة سوليدرتي إلى الشركة الدامجة عند إتمام صفقة االندماج )وفي حال استمرار
القضايا إلى ما بعد تاريخ نفاذ صفقة االندماج( ،فيجدر بالذكر أن هذا املبلغ وفي حال صدور حكم ضد شركة سوليدرتي ستتحمل تسويته الشركة الدامجة كما يجدر بالذكر أن قيمة
املطالبات تقديريه كون املنازعات القضائية خاضعة بطبيعتها لسلطة تقدير املحاكم والجهات القضائية الناظرة بها .بالتالي ال يمكن لشركة سوليدرتي أو الشركة الدامجة اإلفادة
بمبلغ دقيق ونهائي يمثل القيمة النهائية لتلك املطالبات القضائية .وفي حال نتج عن هذه القضايا قرارات بإلزام شركة سوليدرتي تسديد املطالبات و/أو تسديد مبالغ جوهرية أخرى
ً
ً
غير متوقعة أو في حال ظهور دعاوى جوهرية جديدة متعلقة بشركة سوليدرتي وغير معلومة حاليا أو في حال نشوء دعاوى جديدة متعلقة بمطالبات غير موجودة حاليا وصدر قرارات
أو أحكام فيها ليست لصالح شركة سوليدرتي بعد إتمام صفقة االندماج ،سوف تكون الشركة الدامجة ملزمة بسداد جميع تلك التعويضات وسيؤثر ذلك وبشكل جوهري سلبي على
أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

 2.4.17املخاطراملرتبطة بالضرائب والزكاة
تخضع كل من شركة الجزيرة تكافل تعاوني وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل ألنظمة ولوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية ،ويتم احتساب الزكاة
ً
والضريبة وفقا ألنظمة ضريبة الدخل والزكاة وضريبة القيمة املضافة املعمول بها لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل .وتحتسب الزكاة والضريبة على أساس االستحقاق املحاسبي ويتم
احتساب مبالغ الزكاة ً
بناء على الوعاء الزكوي أو صافي الدخل املعدل ،ويتم تسجيل أي اختالف في التقديرات عند اعتماد الربط النهائي والذي يتم فيه تسوية املخصص.
بتاريخ 2019/11/06م أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل خطابات تعديل ربط نهائي للسنوات من 2014م إلى 2018م وطالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل بمستحقات إضافية
بمبلغ ( )41,165,900ريال سعودي ،وقدمت شركة الجزيرة تكافل تعاوني اعتراضها بهذا الخصوص والذي ال يزال تحت الدراسة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل كما في تاريخ
هذا املستند .قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية من عام 2014م وحتى عام 2019م ،وسددت الزكاة املستحقة ،وحصلت على شهادات الزكاة املقيدة عن هذه السنوات حتى عام
2019م ،كما اليزال اإلقرار الخاص بالعام 2019م املقدم من قبل شركة الجزيرة تكافل تعاوني قيد الدراسة من قبل الهيئة.
قامت شركة سوليدرتي بتقديم اإلقرارات الزكوية والضريبية من عام 2009م وحتى عام 2019م ،وسددت الزكاة املستحقة ،وحصلت على شهادات الزكاة املقيدة عن هذه السنوات
حتى عام 2019م .بتاريخ 2018/04/29م و تاريخ 2018/04/30م أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل خطابات تعديل ربط نهائي للسنوات من 2009م إلى 2012م وكذلك أصدرت
الهيئة العامة للزكاة والدخل فواتير إلكترونية ورسائل نصية حيث تمت مطالبة شركة سوليدرتي بدفع فروقات زكوية وضريبية بمبلغ  18.9مليون ريال سعودي ،كما تلقت شركة
سوليدرتي بتاريخ 2019/01/03م و تاريخ 2019/01/05م خطابات تعديل من الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يتعلق بتقييمات الهيئة العامة للزكاة والدخل للفترة من 2013م إلى
 2016م ،حيث تمت مطالبة شركة سوليدرتي بدفع فروقات زكوية وضريبية بمبلغ  22مليون ريال سعودي .وتعمل شركة سوليدرتي على تقديم اعتراضها على تلك الفروقات.
ويجدر بالذكر أن عملية الفحص النافي للجهالة الضريبي على شركة سوليدرتي أظهرت احتمالية نشوء التزامات ضريبية وزكوية بقيمة  49.9مليون ريال سعودي ولم تحصل شركة
سوليدرتي على أي إعفاءات من الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يختص بهذه االلتزامات الضريبية حتى تاريخ نشر هذا التعميم .وبالتالي فإنه يوجد خطر مستمر على شركة سوليدرتي
من ناحية إلزامها بدفع الفروقات الزكوية املتنازع عليها و/أو إلزامها بدفع فروقات زكوية عن األعوام غير املقيمة و/أو إلزامها بدفع التزامات ضريبة وزكوية كما أظهر الفحص النافي
للجهالة الضريبي و/أو الزامها بدفع التزامات ضريبية وزكوية لم تظهر خالل دراسة الوضع الضريبي والزكوي لشركة سوليدرتي .يجدر بالذكر أنه بعد إتمام صفقة االندماج سوف
تنتقل أصول والتزامات شركة سوليدرتي إلى الشركة الدامجة وستكون الشركة الدامجة مسؤولة عن دفع أي التزامات و/أو غرامات زكوية وضريبية ناشئة عن شركة سوليدرتي
ُ
السعودية للتكافل .وفي حال صدور القرارات النهائية ضد شركة سوليدرتي و/أو في حال تم اصدار قرارات تتعلق بمسائل ضريبية أخرى تلزم شركة سوليدرتي بدفع فروقات و/أو
غرامات ،فسيتم تكبدها ودفعها من قبل الشركة الدامجة ،وبالتالي سيظهر أثر سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائجها بعد إتمام صفقة االندماج.
يفضل ملساهمي شركة الجزيرة تكافل تعاوني وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل مناقشة أوضاعهم الزكوية والضريبية مع مستشاريهم املالين والضريبين.

2.4.18

املخاطراملتعلقة بالتصنيف االئتماني ملعيدي الـتأمين

ً
عمل بأحكام الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فيما يتعلق بمتطلبات التصنيف االئتماني إلعادة التأمين ،فإن اختيار معيدي التأمين خاضع لشروط حد
ً
التصنيف االئتماني األدنى ،التي تشير إلى أنه ال يجب التعامل مع معيدي تأمين ذوي تصنيف ائتماني أقل من  BBBوفقا لوكالة S&Pأو تصنيف معادل من وكاالت التصنيف األخرى.
تلتزم شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي بهذه الشروط كما في تاريخ هذا التعميم .يجدر بالذكر أنه يجب على الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج االستمرار بااللتزام
بمتطلبات التصنيف االئتماني إلعادة التأمين التي وضعها البنك املركزي السعودي .ال تضمن الشركة الدامجة التزامها في جميع األوقات بهذه املتطلبات وذلك إلمكانية تخفيض
التصنيف االئتماني ملعيدي التأمين أثناء تعاملهم مع الشركة الدامجة ،وفي حال تم ذلك يجب على الشركة الدامجة إيقاف ترتيبات إعادة التأمين مع تلك الشركات وإيجاد بدائل.
ويجدر بالذكر أنه في حال أرادت الشركة الدامجة أن تتعامل مع معيدي تأمين غير ُمعتمدين من قبل البنك املركزي السعودي و /أو معيدي تأمين حاصلين على تصنيف أدنى من
املتطلبات النظامية ،فيتوجب على الشركة الدامجة الحصول على موافقة خطية من البنك املركزي السعودي .إن عدم االلتزام بمتطلبات تصنيف معيدي التأمين يعرض الشركة
الدامجة لغرامات و/أو فرض عقوبات من قبل البنك املركزي السعودي .كما أن تجدر اإلشارة إلى أنه في حال تم تخفيض تصنيف معيد ائتمان تتعامل معه الشركة الدامجة ،سيكون
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ايجاد معيد تأمين بديل مكلف وقد تختلف شروط وأحكام االتفاقيات الجديدة عن تلك السابقة والتي ال تتناسب مع عمليات الشركة الدامجة في ذلك الوقت .في حال تحقق أحد أو
كل تلك املخاطر سيظهر تأثير سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها املستقبلية.

 2.4.19املخاطراملرتبطة بالقرارات االدارية
تعتمد نتائج أعمال الشركة الدامجة بشكل رئي�سي على قدرة ادارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة واملناسبة فيما يتعلق بأعمالها وبأنشطتها ،كما أن التغيير املتوقع في ادارة الشركة
الدامجة وكافة لجانها بعد اتمام صفقة االندماج من شأنه أن يزيد من مخاطر القرارات االدارية في حال قامت ادارة الشركة الدامجة الجديدة أو املعاد تشكيلها باتخاذ قرارات خاطئة
ً
فيما يخص أعمال الشركة الدامجة ،سيؤثر ذلك سلبا على أعمالها ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 2.4.20املخاطراملتعلقة باملخالفات واملطالبات املالية من قبل الهيئات التنظيمية
تلقت شركة سوليدرتي في تاريخ 2019/01/03م إنذار نهائي من البنك املركزي السعودي فيما يتعلق باستمرارية شركة سوليدرتي بالتعامل مع عدد من الشركات و الوسطاء الغير
مرخصين من البنك املركزي السعودي ،وقامت شركة سوليدرتي باتخاذ اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق باملخالفات املذكورة وتم الحصول على تأكيد من البنك املركزي السعودي على
معالجة هذه املالحظات .يجدر بالذكر ،وبحكم أنه بعد إتمام صفقة االندماج سوف تنتقل أصول والتزامات شركة سوليدرتي للشركة الدامجة مما يعني أنه في حال وقوع أي مخالفات
و/أو عقوبات فيما يختص بهذا اإلنذار ،سوف تتحمل الشركة الدامجة تلك املخالفات و/أو العقوبات التي يفرضها البنك املركزي السعودي وتتلخص تلك املخالفات و/أو العقوبات
ً
بحسب أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،باملادة ()19حيث يحق للبنك املركزي السعودي إذا تبين له أن أيا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ،أن تتخذ إجر ًاء أو أكثر من اإلجراءات
اآلتية ( )1تعيين مستشار أو أكثر لتقديم املشورة لشركة التأمين في إدارة أعمالها)2(،إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من موظفي شركة التأمين تثبت مسؤوليته عن
املخالفة )3( ،منع شركة التأمين من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك )4( ،إلزام شركة التأمين باتخاذ أي خطوات أخرى
تراها ضرورية .وإذا تبين للمؤسسة أن الشركة استمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو الئحته التنفيذية ولم تستجب ألي من اإلجراءات التي تتخذها املؤسسة وفق هذه املادة ورغم
توقيع العقوبات املنصوص عليها في هذا النظام ،فيجوز للمؤسسة أن تطلب حل الشركة .كما تشير املادة( )21من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى أنه مع عدم اإلخالل بأي
عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر ،يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بغرامة ال تزيد على مليون ريال سعودي والسجن مدة ال تزيد
على أربع سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين .يجدر بالذكر ،أنه سوف تتحمل الشركة الدامجة دفع أي غرامات مالية و/أو سوف تتحمل فرض عقوبات ناشئة عن أي التزامات انتقلت
إليها من شركة سوليدرتي و/أو عن التزاماتها الحالية ،مما سيؤثر وبشكل جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

 2.4.21املخاطراملرتبطة بسوء تقديراملخاطر
تقوم شركة الجزيرة تكافل بعمل دراسات تفصيلية للمخاطر املحتملة قبل إصدار وثائق التأمين للطلبات املقدمة ،حيث تتم هذه الدراسات من قبل الخبراء في عمليات االكتتاب،
ويقومون باستخدام برامج محددة بهدف تقدير الخسائر واملخاطر املحتملة وبمساعدة الخبير االكتواري املستقل ،والذي يقوم بدوره بدراسة أنماط تطور املخاطر والتوقعات
ً
ً
املستقبلية بناءا على األداء التاريخي ،وفي حال لم يتم تقدير املخاطر بشكل دقيق ،قد تتكبد شركة الجزيرة تكافل بخسائر مالية تؤثر سلبا على أعمالها وأدائها املستقبلي ،ويجدر
بالذكر أن الشركة الدامجة قد تواجه مخاطر سوء تقدير شركة سوليدرتي للمخاطر املحتملة قبل اصدار وثائق التأمين للطلبات املقدمة من عمالئها الحاليين ،وبالتالي في حال تبين
ً
أن شركة سوليدرتي أساءت في تقدير املخاطر املحتملة عند إصدار تثلك الوثائق ،سيؤثر ذلك سلبا على الشركة الدامجة وقد تتكبد خسائر مالية بشكل سلبي وجوهري مماسيؤثر
على أعمالها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 2.4.22املخاطراملرتبطة بسياسات إدارة املخاطر
تعتمد سياسات إدارة املخاطر على مالحظة السلوك التاريخي للسوق ،ولذلك ،فإن هذه السياسات قد ال تتمكن من التنبؤ بدقة املخاطر املحتملة مستقبال والتي قد تكون أكبر
من تلك التي تم استنتاججها من خالل الوسائل التاريخية ،وفي ظل وجود نقص في البيانات املتوفرة حول سوق التأمين السعودي ،فإن هذه املعلومات قد ال تكون دقيقية أو كاملة
ً
أو محدثة أو لم يتم تقييمها على الوجه الصحيح في جميع الحاالت ،وقد ال تكون سياسات ادارة املخاطر في الشركة الدامجة وإجراءاتها وضوابطها فعالة تماما في جميع األحوال
والظروف ،األمر الذي سيؤدي الى حصول شركة الجزيرة تكافل على معلومات غير وافية لكي تقوم بتقدير تعرضها للمخاطر وفق أسس صحيحة ،ونتيجة لذلك ،فإن ارتفاع مستوى
ً
املخاطر التي تتعرض لها الشركة الدامجة نتيجة لذلك سيؤثر سلبا على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها ،كما أن الشركة الدامجة بعد اتمام صفقة االندامج قد تواجه
ً
مخاطر عدم قيام االدارة السابقة لشركة سوليدرتي بالتنبؤ بدقة حول املخاطر املحتملة وتقديرها في عملياتها الحالية ،مما سيؤثر سلبا على أعمال الشركة الدامجة ونتائج عملياتها
وتوقعاتها املستقبلية.

 2.4.23املخاطراملتعلقة باملحافظة على متطلبات هامش املالءة املالية
تلتزم كل من شركة الجزيرة تكافل تعاوني وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل بمتطلبات البنك املركزي السعودي فيما يختص باملحافظة على هامش املالءة املالية والذي يقت�ضي
الحفاظ عل هامش مالءة مالية بنسبة ،%100بلغ هامش املالءة املالية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في تاريخ 2019/12/31م وكما في 2018/12/31م (كما في القوائم املالية
ً
املدققة لشركة الجزيرة تكافل تعاوني) نسبة  %1961ونسبة  %1936على التوالي ،كما أظهر تقرير املالءة املالية وفقا للقوائم االفتراضية أن هامش املالءة للشركة الدامجة بلغ
 %686كما في 2019/12/31م بعد تضمين كافة التعديالت على القيمة الدفترية لحقوق امللكية لكل من شركة الجزيرة تكافل (متضمنة املحفظة املدمجة لشركة الجزيرة تكافل)
وشركة سوليدرتي واملتفق عليها بين الطرفين ،وأظهر الفحص النافي للجهالة املالي على شركة سوليدرتي السعودية للتكافل أن هامش املالءة يساوي نسبة  %170ونسبة  %196كمافي
2019/12/31م وكمافي 2018/12/31م على التوالي كما أظهرت القوائم املالية أن هامش املالءة املالية لشركة سوليدرتي يبلغ  %154كمافي  30يونيو 2020م .كذلك أظهر تقرير
ً
املالءة املالية وفقا للقوائم االفتراضية أن هامش املالءة لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل بلغ  %138كما في 2019/12/31م بعد تضمين كافة التعديالت على القيمة الدفترية
لحقوق امللكية لشركة سوليدرتي واملتفق عليها بين الطرفين .يجدر بالذكر أن تلك الدراسة التي أجريت على هامش املالءة املالية تم احتسابها في تاريخ 2019/12/31م لشركة الجزيرة
تكافل تعاوني وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل ،وبسبب أن الشركتين مارست أعمالها املعتادة منذ ذلك التاريخ مما يجعل مركزها املالي عرضة للتغيير ،يتوجب التحقق من
استمرارية االلتزام بمتطلبات هامش املالءة املالية للشركة الدامجة عند اتمام صفقة اإلندماج ،يجدر بالذكر أن عدم االلتزام بهامش املالءة املالية بحسب متطلبات البنك املركزي
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ً
السعوديُ ،يلزم الشركة الدامجة اتخاذ إجراءات تصحيحية وفقا للمواد ( )66و( )68من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لتصبح على األقل  ،%100وفي حال
عدم االلتزام بأحكام هذه املادة ،يحق للبنك املركزي السعودي اتخاذ إجراءات تشمل كل من إلزام الشركة الدامجة باتخاذ كل أو أي من اإلجراءات اآلتية والتي تؤثر بشكل جوهري
على أعمال الشركة الدامجة :
•

زيادة رأس مال الشركة الدامجة

•

تعديل األسعار

•

تخفيض التكاليف

•

التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد ألي وثيقة تأمينية جديدة

•

تسييل بعض أصول الشركة الدامجة

•

ً
أي إجراء آخر تراه الشركة الدامجة مناسبا ويوافق عليه البنك املركزي السعودي

وفي حال اخفقت الشركة الدامجة في تصحيح أوضاعها املالية ،فيحق للبنك املركزي السعودي تعيين مستشار لتقديم املشورة للشركة الدامجة أو طلب سحب ترخيص الشركة.
في حال تحقق أحد أو كل هذه املخاطر ،سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

2.5

املخاطراملتعلقة بسوق التأمين في اململكة العربية السعودية

2.5.1

املخاطراملرتبطة باألداء االقتصادي للمملكة

يعتمد األداء املستقبلي املتوقع للشركة الدامجة على عدد من العوامل التي ترتبط باألوضاع االقتصادية في اململكة بشكل عام وتشمل ،على سبيل املثال ال الحصر :عوامل التضخم
ونمو الناتج املحلي االجمالي ومتوسط دخل الفرد وما شابه ذلك ،ويعتمد اقتصاد اململكة بشكل أسا�سي على النفط والصناعات النفطية والتي ال تزال تسيطر على حصة كبير من
الناتج املحلي االجمالي ،وبالرغم من النمو في القطاعات األخرى ،والتنوع االقتصادي املراد تحقيقه في إطار رؤية اململكة  ،2030إال أن أي تقلبات غير متوقعة تحدث في أسعار النفط
ً
سيكون لها تأثير مباشر وجوهري على خطط نمو االقتصاد السعودي بشكل عام وعلى معدالت االنفاق الحكومي ،والذي سيؤثر سلبا على قطاع التأمين بشكل عام ،والذي من شأنه
ً
ً
أن يؤثر سلبا على أداء الشركة الدامجة في مرحلة ما بعد اتمام صفقة االندماج نظرا لعملها ضمن منظومة االقتصاد السعودي وتأثرها بمعدالت االنفاق الحكومي .إضافة إلى ذلك أن
استمرار نمو االقتصاد السعودي يعتمد على عدة عوامل أخرى بما فيها استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص في البنية التحتية ،لذا فإن أي تغيير في هذه
ً
العوامل سيكون لها تأثير كبير على االقتصاد والذي بدوره سيؤثر سلبا على أعمال الشركة الدامجة وأدائها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.
عالوة على ذلك ،إن أي تغييرات كبيرة غير متوقعة تطرأ على األوضاع االقتصادية أو السياسية أو القانونية في اململكة أو الدول املجاورة أو غيرها من الدول في املنطقة قد يكون لها
تأثير سلبي وجوهري على الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها املستقبلية.

2.5.2

املخاطراملرتبطة بعدم االستقرارالسيا�سي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط والخليج العربي

ً
تقدم شركة الجزيرة تكافل حاليا منتج تأمين الحماية واالدخار ،كما تقوم شركة سوليدرتي بتقديم منتجات تأمينية في فروع التأمين العام والتأمين الصحي وتأمين الحماية واالدخار،
إن جميع وثائق التأمين املكتتب فيها من قبل شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي مكتتبة في اململكة العربية السعودية .يجدر بالذكر أنه بعد إتمام صفقة االندماج وبعد الحصول
على التراخيص الالزمة ،ستقدم الشركة الدامجة منتجات تأمينية في فروع التأمين العام ،الصحي والحماية واالدخار والتي سيتم اكتتابها في منطقة الشرق األوسط والخليج العربي.
تعاني العديد من دول منطقة الشرق األوسط والخليج العربي من عدم استقرار سيا�سي وأمني في الوقت الراهن .بالتالي ال توجد أي ضمانات أن الظروف السياسية واألمنية في الشرق
األوسط والخليج العربي لن يكون لها تأثير سلبي على سوق التأمين في اململكة وعلى أعمال الشركة الدامجة وعلى نتائج عملياتها وربحية سهمها ووضعها املالي.

2.5.3

املخاطراملرتبطة بزيادة املنافسة والقدرة على التوسع في سوق التأمين في اململكة

يبلغ عدد شركات التأمين املصرح لها بالعمل في اململكة ()32شركة كما في 2020/06/30م ،حيث تستحوذ أكبر ثمان شركات على ما نسبته حوالي  %74.6من إجمالي األقساط املكتتبة
كما في  31ديسمبر 2019م (بحسب تقرير سوق التأمين السعودي للعام 2019م الصادر عن البنك املركزي السعودي)  .يجدر بالذكر أن تركز الحصة السوقية في قطاع التأمين
على عدد محدود من الشركات يفقد الشركات الصغيرة قدرتها على السيطرة على تسعير منتجاتها ،إذ ال بد لها من أن تأخذ بعين االعتبار األسعار املطبقة من قبل كبار الشركات عند
تحديد أسعار منتجاتها .لقد بلغت الحصة السوقية لشركة الجزيرة تكافل ما نسبته %0.57من إجمالي األقساط املكتتبة لعام 2019م ومانسبته  %18.98من إجمالي أقساط تأمين
الحماية واإلدخار املكتتب بها  ،وبلغت الحصة السوقية لشركة سوليدرتي مـا نسـبته  %1.06من أقساط التأمين املكتتبة لعام  ،2019ومانسبته  % 0.64من إجمالي أقساط التأمين
العام و الصحي ومانسبته  %0.42من إجمالي أقساط تأمين املركبات املكتتب بها  .يجدر بالذكر أنه وعند إتمام صفقة االندماج سوف تستمر الشركة الدامجة في العمل ضمن سوق
تناف�سي كبير ،حيث أن املنافسة تنشأ عند وجود شركات أخرى تعمل في نفس قطاع األعمال وتقدم هذه شركات التأمين األخرى منتجات وخدمات مشابهة ومنافسة ملنتجات وخدمات
الشركة الدامجة في كافة فروع التأمين (العام ،الصحي ،الحماية واالدخار) .بالتالي ال توجد أي ضمانات أن الشركة الدامجة ستتمكن من املنافسة في السوق بكفاءة عالية بعد إتمام
صفقة االندماج ،ويجدر بالذكر أنه يؤدي حدوث أي تغير في البيئة التنافسية وذلك إما لزيادة عدد الشركات العاملة بالقطاع و/أو الستحداث منتجات تأمينية جديدة و/أو لزيادة
تنافسية األسعار في القطاع أو غيرها من العوامل إلى انخفاض في الحصة السوقية للشركة الدامجة و/أو أسعار املنتجات التأمينية و/أو انخفاض الهوامش الربحية ،في حال تحقق
أحد أو كل هذه املخاطر ،سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.
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2.5.4

املخاطراملرتبطة بالثقافة التأمينية باململكة وأهميتها

ً
ً
ً
ً
إن نظرة املجتمع تجاه قطاع التأمين تشكل عامال أساسيا لنجاح هذا القطاع .وبذلك يوجد مخاطرة حول تلك النظرة بصفة عامة حيث يرى املجتمع أن القطاع ال يلعب دورا أساسيا
ً
أو يعمل بنطاق خدمات ال تتوافق مع أصل التكافل والشريعة .فقد يفقد املجتمع ثقته في هذا القطاع وذلك سوف يؤثر سلبيا على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائجها التشغيلية.

2.5.5

املخاطراملتعلقة باالستثمار

تلتزم شركة الجزيرة تكافل بالتعليمات الواردة في الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحة االستثمار الصادرة عن البنك املركزي السعودي وسياسة االستثمار
الخاصة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني ،تبلغ القيمة السوقية إلجمالي املحافظ االستثمارية الخاصة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني  185مليون ريال سعودي وذلك كما في تاريخ
2019/12/31م ،تشمل املحفظة االستثمارية الخاصة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني األوراق املالية التالية :أسهم ،صكوك ،مرابحة واستثمارات في أسهم شركات غير مدرجة .كما
تلتزم شركة سوليدرتي بالتعليمات الواردة في الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحة االستثمار الصادرة عن البنك املركزي السعودي ،وبلغت قيمة املحفظة
االستثمارية لشركة سوليدرتي 72.7مليون ريال سعودي وذلك كما في تاريخ 2019/12/31م  ،تشمل املحفظة االستثمارية الخاصة بشركة سوليدرتي السعودية للتكافل األوراق املالية
التالية :أسهم ،صكوك ،صناديق أسهم واستثمارات في أسهم شركات غير مدرجة.
تعتمد النتائج التشغيلية لشركة الجزيرة تكافل على أداء محفظتها االستثمارية بشكل جزئي ،وتخضع نتائج االستثمار لعدة مخاطر استثمارية منها املرتبطة باالوضاع االقتصادية
العامة والسياسية ومستوى التذبذب في السوق وتقلب أسعار الفائدة في السوق ومخاطر السيولة واالئتمان ،وبالتالي عدم قدرة الشركة الدامجة على موازنة محفظتها االستثمارية
ومالئمتها مع مطلوباتها ،سيؤثر على عوائدها االستثمارية و نتائج عملياتها ،ويجدر بالذكر أن املحفظة االستثمارية لشركة سوليدرتي سوف تنتقل إلى الشركة الدامجة عند إتمام
صفقة االندماج .وستقوم الشركة الدامجة بمراجعة املحفظة االستثمارية التي نقلت لها ليتم التأكد من مطابقتها مع الئحة االستثمار الخاصة بها لضمان تماشيها مع االستراتيجية
االستثمارية للشركة الدامجة .يجدر بالذكر إلى أنه في حال عدم مطابقة محفظة شركة سوليدرتي لالئحة االستثمار الخاصة بالشركة الدامجة سيتم عمل إعادة هيكلة للمحفظة
ً
االستثمارية املنتقلة من شركة سوليدرتي .وقد ينتج عن إعادة هيكلة املحفظة بيع ألوراق مالية بأسعار غير مناسبة مما يؤثر سلبا على أداء املحفظة االستثمارية للشركة الدامجة.
ً
ويجدر بالذكر أنه تعتمد النتائج التشغيلية للشركة الدامجة على أداء محفظتها االستثمارية وتخضع أيضا في جميع األوقات لعدة مخاطر كاالرتباط باألوضاع االقتصادية العامة
ً
ومستوى التذبذب في السوق وتقلب أسعار السوق ومخاطر السيولة واالئتمان باإلضافة إلى األوضاع السياسية واألمنية .إضافة إلى ذلك ،إن عدم قدرة الشركة الدامجة على موازنة
ً
محفظتها االستثمارية ومالءمتها مع مطلوباتها سيجبرها على تصفية استثماراتها في أوقات معينة وبأسعار قد تكون غير مناسبة في حينه مما يؤثر على أداء املحفظة االستثمارية سلبا.
كما أنه يجب على الشركة الدامجة أن تلتزم في جميع األوقات بمتطلبات الئحة االستثمار ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية ،وفي حال عدم التزام الشركة
الدامجة بهذه املتطلبات سوف يقع عليها غرامات مالية و /أو عقوبات و/أو فرض إلعادة هيكلة للمحفظة مما يؤدي إلى تأثير سلبي جوهري على أداء املحفظة وأعمال الشركة الدامجة.
في حال تحقق أحد أو كل هذه املخاطر ،سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

2.5.6

املخاطراملرتبطة بدورة األعمال التأمينية

شهد قطاع التأمين على املستوى العالمي تغييرات دورية مع تذبذبات ملموسة في نتائج العمليات ،ويرجع سببها الى املنافسة واالحداث الكارثية واألوضاع االقتصادية واالجتماعية
التي تمر بها كافة الدول من وقت إلى آخر بشكل عام وغيرها من العوامل خارجة عن سيطرة الشركات العاملة في قطاع التأمين .وبالتالي قد ينتج عن ذلك فترات تتصف باملنافسة في
ً
االسعار الناتجة عن فائض العرض وكذلك فترات يتاح فيها للشركات الحصول على أقساط أفضل ،ومن املتوقع أن تتأثر دورة أعمال شركات التأمين من وقت آلخر ،مما سيؤثر سلبا
على أعمال الشركة الدامجة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية ال سيما بعد اتمام صفقة االندماج.

2.5.7

املخاطراملرتبطة بفرض ضرائب جديدة ( ضريبة القيمة املضافة)

قرر مجلس الوزراء في اململكة بتاريخ  2جمادى األولى 1438هـ املوافقة على االتفاقية املوحدة لضريبة القيمة املضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،والتي بدأ العمل
بها من  1يناير 2018م ،كضريبة جديدة تضاف ملنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل معظم القطاعات في اململكة ،باستثناء الخدمات املتعلقة بالرعاية
ً
ابتداء من شهر يوليو 2020م ، ،وبالتالي،
الصحية والتعليم وبعض منتجات األغذية االساسية ،وقد قررت حكومة اململكة زيادة نسبة ضريبة القيمة املضافة من  %5إلى  %15وذلك
فإنه يتعين على املنشآت ذات العالقة معرفة طبيعة ضريبة القيمة املضافة وطريقة تطبيقها وكيفية حسابها .كما سيتعين عليها تقديم تقاريرها الخاصة إلى الجهات الحكومية ذات
العالقةً .
وبناء على ذلك ،يتعين على الشركة التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة املضافة ،والتي تشمل تحصيلها وتسليمها ،وتأثير تطبيق نظام ضريبة القيمة
ُ
املضافة على أعمال الشركة .،كما إن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة الشركة ،سوف يعرضها لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعتها مما سيزيد
ً
أيضا من التكاليف واملصاريف التشغيلية ،وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التناف�سي للشركة ومستوى الطلب على منتجاتها ،مما سيكون له تأثير سلبي على الشركة ووضعها املالي
ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

2.5.8

املخاطراملرتبطة بعدم االلتزام بلوائح مجلس الضمان الصحي التعاوني

تخضع منتجات التأمين الصحي التي تقدمها شركة سوليدرتي للرقابة من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني ،وتلزم متطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني بااللتزام بمتطلبات
خاصة بتقديم املنتجات الطبية ،بما في ذلك توفير فريق طبي متخصص العطاء املوافقات خالل مهلة ال تتجاوز ( )60دقيقة من تقديم طلب املوافقة ،كما تلزم تلك املتطلبات شركات
ً
التأمين بسداد املبالغ املستحقة ملقدمي الخدمات الطبية مثل املستشفيات والعيادات وغيرها خالل مدة ال تتجاوز  30يوما .وقد يؤدي عدم التزام الشركة الدامجة بمتطلبات مجلس
ً
ً
الضمان الصحي التعاوني الى فرض عقوبات عليها ،بما في ذلك سحب رخصة تقديم منتجات الخدمات الطبية ،مما سيؤثر سلبا وجوهريا على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي
ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها املستقبلية.
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2.5.9

املخاطراملرتبطة بالقيود على ملكية األسهم في شركات التأمين

ً
ً
يضع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني قيودا معينة بخصوص ملكية االسهم في شركات التأمين ،ووفقا للمادة ( )9من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واملادة ( )39من
الالئحة التنفيذية بأنه ال يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين االندماج مع شركات التأمين وإعادة التأمين األخرى أو تملكها أو السيطرة عليها أو شراء أسهم فيها دون الحصول على
املوافقة الخطية املسبقة من البنك املركزي السعودي ،كما أن ينبغي لشركات التأمين بموجب املادة  38من الالئحة التنفيذية املشار إليها االلتزام بإبالغ البنك املركزي السعودي
بنسبة ملكية أي شخص يمتلك ما نسبته  %5من رأسمال الشركة من خالل تقرير ربع سنوي تعده الشركة ،وينبغي على الشخص نفسه ابالغ املؤسسة كتابة بنسبة ملكيته أو أي
تغيير يطرأ عليها خالل خمسة  5أيام عمل من تاريخ حدوث هذا التغيير .وبالتالي قد تؤدي هذه القيود في بعض الحاالت ،الى تحجيم قدرة الشركة الدامجة على استقطاب مستثمرين
استراتيجيين في حال رفض املؤسسة أو تأخرها في إصدار املوافقات املطلوبة أو فرض شروط ليس في مقدور الشركة الدامجة أو املستثمرين استيفائها ،مما سيكون له تأثير سلبي على
أعمال الشركة الدامجة ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 2.5.10مخاطرائتمان العمالء
ً
عمال باملادة السادسة من الوثيقة املوحدة للتأمين االلزامي على املركبات الصادرة عن البنك املركزي السعودي تلتزم شركات التأمين بتعويض طرف أو أطراف (غير املؤمن له) عما
يترتب على الحوادث املغطاة بموجب وثيقة التأمين ضد الغير ،ولشركات التأمين الحق في الرجوع على املؤمن له أو السائق أو املسؤول عن الحادث للمطالبة باملبالغ املدفوعة للغير.
وبالتالي عند الرجوع على املؤمن له أو السائق أو املسؤول عن الحادث الستعادة ما تم دفعه من مبالغ مالية يترتب على ذلك مخاطر عالية تكمن في مماطلة البعض في سداد أو عدم
ً
وفائهم باملبالغ املستحقة عليهم مما سيؤثر سلبا على أعمال الشركة الدامجة ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 2.5.11املخاطراملرتبطة بالكوارث واألزمات الغيرمتوقعة
إن وقوع الكوارث واألزمات الغير املتوقعة ،سواء الطبيعية منها أو غير الطبيعية ،قد تؤثر بشكل مباشر على أداء الشركة التي تقدم منتجات تأمين على الصحة أو على املركبات
واملمتلكات وغيرها ،وستتعرض الشركة الرتفاع عدد املطالبات التي تنشأ عن وقوع الكوارث واألزمات غير املتوقعة مثل الفيروسات واألوبئة املتفشية والعواصف واألعاصير والزالزل
والحرائق وأعمال االرهاب وغيرها ،وبما أن الشركة الدامجة تقدم تلك املنتجات ،فإن املطالبات املتعلقة بتلك املنتجات عند حدوث الكوراث واالزمات غير املتوقعة التي قد تؤثر على
أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها بشكل جوهري.

 2.5.12املخاطراملرتبطة باآلثاراملترتبة على االجراءات االحترازية املتخذة للتصدي والحد من انتشارفيروس كورونا املستجد (كوفيد)19-
ً
نظرا للظروف الراهنة وما يشهده العالم من انتشار سريع لفيروس كورونا املستجد «كوفيد ،»19والقرارات الصادرة من الجهات املختصه باململكة بشأن اإلجراءات اإلحترازية والتدابير
الوقائية للتصدي والحد من إنتشار جائحة فيروس كورونا املستجد (كوفيد )19-حتى تاريخ هذا التعميم ،والتي تقت�ضي على سبيل املثال ال الحصر :بحظر التجول الجزئي أو الكامل في
بعض مدن ومحافظات اململكة وإغالق مراكز التسوق ومعارض البيع بالتجزئة وتقليص عدد ساعات العمل لبعض القطاعات أو الزام بعضها بالعمل عن بعد وغير ذلك ،مما سيؤثر
ً
ذلك سلبا على العديد من األعمال التجارية والقطاعات االقتصادية باململكة جراء تلك االجراءات االحترازية والتدابير الوقائية ،بما فيها قطاع التأمين ،حيث قد تشهد قطاعات التأمين
انخفاض في مبيعات بعض خدماتها ومنتجاتها التأمينية خالل هذه الفترة أو قد يقل الطلب عليها ،إضافة إلى أنه تم استثناء القطاعات التي تخضع الشراف ورقابة البنك املركزي
السعودي وبعض القطاعات األخرى من امكانية االستفادة من الدعم املقدم من الجهات املختصة ملوظفي القطاع الخاص ،وبالتالي في ظل الظروف الحالية والتطورات املصاحبة لها
ً
ً
وتأثر مبيعات الوثائق التأمينية للشركة الدامجة وعدم وضوح مدة استمرار العمل بتلك االجراءات االحترازية والتدابير الوقائية وما سيستجد مستقبال ،فإن ذلك سيؤثر سلبا على
أعمال الشركة الدامجة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية ال سيما بعد إتمام صفقة االندماج.
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 -3المعلومات االقتصادية والسوقية عن قطاع أعمال شركة سوليدرتي السعودية للتكافل وإتجاهاته.
3.1

اقتصاد اململكة العربية السعودية

• بحسب تقرير االستقرار املالي 2020م الصادر عن البنك املركزي السعودي ،أظهـرت بيانـات الناتـج املحلـي اإلجمالـي الحقيقـي معـدالت نمـو إيجابيـة بنحـو  %0.33خـالل العـام 2019م
ً
مدعومـة بنمـو الناتـج غيـر النفطـي بنحـو  %3.31كمــا ســجل القطــاع الخــاص فــي الناتــج املحلــي غيــر النفطــي خــالل الفتــرة نفســها نمــوا بمقـدار  ،%3.78علـى الرغـم مـن تراجـع معـدالت
نمـو الناتـج املحلـي النفطـي واملرتبطـة بسياسـات إنتـاج النفـط الخـام بنسـبة (.)%3.65
• إن جائحة تف�شي وباء كورونا قد تسبب في إصابات عالية وخسائر بشرية في جميع أنحاء العالم .للحفاظ على األرواح والسماح ألنظمة الرعاية الصحية للتعامل مع الوضع الحالي
فقد طلبت الحكومات الدولية من الشعوب التباعد االجتماعي والعزلة و فرضت حظر التجول و أغلقت كثير من أماكن العمل للسيطرة وإبطاء انتشار الفايروس بين الناس .والذي
أدى إلى انخفاض حاد في القوى العاملة وانخفاض االنتاجية حول العالم .مما ساهم بشكل كبير على انخفاض الطلب على البترول ،وبالتالي انخفاض أسعار البترول .لذا فإن هذة
األزمة الصحية لها تأثير شديد على النشاط االقتصادي ،ومن املتوقع أن يتقلص االقتصاد العالمي بحدة بنسبة ( )%3في عام2020م حسب توقعات صندوق النقد الدولي( .مختصر
عن الوضع االقتصادي العالمي الحالي)
ً
• ونظرا للظروف االقتصادية والعاملية الناتجة عن تبعات تف�شي وباء كورونا واالنخفاض الحاد في توقعات نمو االقتصاد العالمي وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط،
وتأثيرها املباشر على املالية العامة في اململكة العربية السعودية ،اتخذت الحكومة إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول ،كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع
ً
انخفاض األسعار املتوقع .وهو ما سينعكس سلبا على االقتصاد السعودي .حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى انكماش االقتصاد بنسبة ( )%-2.3خالل عام 2020م ومن ثم
معاودة الصعود بنسبة  %2.9في عام 2021م .وللتخفيف من حدة هذا االنكماش فقد قررت الحكومة تقديم حزمات تحفيزية لالقتصاد السعودي ملواجهة األوضاع الحالية.

3.2

قطاع التأمين

3.2.1

نظرة عامة على قطاع التأمين

ُيعد قطاع التأمين من أهم قطاعات الخدمات املالية في أي اقتصاد ،ويواكب مجمل األنشطة االقتصادية األخرى ويساهم في دعمها واملحافظة على استقرارها .وبحسب تقرير سوق
التأمين السعودي 2019م الصادر عن البنك املركزي السعودي،فقد طبق البنك املركزي السعودي عدد من اإلصالحات التنظيمية في قطاع التأمين خالل عام 2019م .حيث تم
إصدار تحديث لضوابط األعمال اإلكتوارية و ذلك بعد أخذ مرئيات العموم في عام 2019م ,مما نتج عنه إصدار للضوابط بشكلها النهائي في الربع األول من عام 2020م كما تم اكتمال
املرحلة األولى من مشروع تطبيق املعيار الدولي املالي للتقارير رقم  17و البدء باملرحلة الثانية من أربعة مراحل من املشروع والذي يتوقع االنتهاء منها في النص األول من عام 2020م.
ً
وبحسب تقرير االستقرار املالي 2020م و تقرير سوق التأمين السعودي 2019م الصادرين عن البنك املركزي السعودي ،فقد سجل سوق التأمين ارتفاعا في األقساط ألول مرة
ً
في ثالث سنوات ،بلغت نسبته  %8.3في عام 2019م ،ليصل إجمالي أقساط التأمين املكتتبة إلى  37.89مليار ريال مدفوعا باألداء القو ي لقطاع التأمين الصحي واملمتلكات وتأمين
املسؤولية ،باإلضافة إلى ذلك ،زاد حجم سوق التأمين من ناحية األصول ،حيث سجل إجمالي األصول زيادة بنسبة  %9في املئة مقارنة بعام 2018م ليصل بذلك إلى  63مليار ريال و
ارتفع صافي الربح (بعد الزكاة و الضريبة) لقطاع التأمين أكثر من ثالثة أضعاف مقارنة بالعام املا�ضي .مما أدى إلى ارتفاع العائد على األصول و العائد على حقوق املساهمين ..كما
اليزال قطاع التأمين يتمتع بشكل عام بمالءة مالية قوية ومخصصات فنية كافية .كما استقر معدل الخسارة اإلجمالية للقطاع بدون تغيير ,حيث أن التحسن في نسبة خسارة في
ً
التأمين الصحي قابله ارتفاع في نسبة الخسارة لتأمين املركبات ..باإلضافة إلى ذلك ،التزال ربحية شركات التأمين ككل متدنية ،حيث بلغ صافي الربح في القطاع  873مليون ريال ،مسجال
ً
نموا بأكثر من  %300مقارنة بالعام 2018م .كما ارتفعت نسبة التوطين في شركات التأمين حيث بلغت  %74في العام 2019م مقارنة ب %72في عام 2018م.
وبحسب تقرير سوق التأمين السعودي 2019م وتقرير االستقرار املالي 2020م الصادرين عن البنك املركزي السعودي ،شهد قطاع التأمين العديد من التطورات خالل عام 2019م،
من أبرزها:
• ارتفاع عدد مبادرات اإلندماج ،حيث أعلنت ست شركات عن توقيع مذكرة تفاهم أولية لتقييم جدوى ثالث عمليات اندماج في قطاع التأمين (وقد شهد الربع األول من عام 2020م
أول عملية اندماج في القطاع).
• نجاح املرحلة التجريبية ملبادرة تقدير أضرار حوادث املركبات.
ً
• منح موافقة مبدئية لشركة تأمين أجنبية الفتتاح فرع في اململكة وذلك تبعا لقواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و /أو إعادة التأمين األجنبية في اململكة والتي أصدرها
ً
البنك املركزي السعودي مؤخرا.
• زيادة استخدام وساطة التأمين اإللكترونية وذلك بعد إصدار البنك املركزي السعودي للقواعد املنظمة ألعمالها.
وبحسب التقارير السنوية عن قطاع التأمين الصادر من البنك املركزي السعودي توضح البيانات أدناه أهم بنود املكونة للقطاع.
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3.2.2

األقساط املكتتب بها

الجدول رقم ( :)1إجمالي األقساط املكتتب بها

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

اإلجمالي
(بالمليون ريال
سعودي)

اإلجمالي ()%

اإلجمالي
(بالمليون ريال
سعودي)

اإلجمالي ()%

اإلجمالي (بالمليون
ريال سعودي)

اإلجمالي ()%

إجمالي التأمين الصحي

19,035.5

%52.1

19.883.4

%56.8

22,474.9

%59.3

إجمالي التأمين العام

16,327.4

%44.7

14,028.4

%40.1

14,280.7

%37.7

إجمالي تأمين الحماية واالدخار

1,140.3

%3.1

1,102.7

%3.1

1,134.9

%3.0

اإلجمالي

36,503.2

%100

35,014.5

%100

37,890.5

%100

نوع التأمين

ً
املصدر :التقرير السنوي للبنك املركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا) عام 2019م

يقصد باألقساط املكتتب بها هي اإلنفاق على أنواع التأمين التأمين املختلفة كما في الجدول أعاله ،وبحسب تقرير سوق التأمين السعودي للعام 2019م الصادر عن البنك املركزي
السعودي ،فقد ارتفع إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها بنسبة  %8في عام 2019م ليصل إلى  37.89مليار ريال مقابل  35.5مليار ريال في عام 2018م .كما حافظ التأمين الصحي على
مكانته باعتباره أكبر أنشطة التأمين ً
حجما في عام 2019م .حيث إرتفعت حصة التأمين الصحي من إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها لتصل إلى  %59.3في عام 2019م مقابل %58
في عام 2018م .باملقابل ،انخفضت حصة التأمين العام في قطاع التأمين العام إلى  %37.3في عام 2019م مقابل  %40.1في عام 2018م نتيجة انخفاض حجم تأمين املركبات وحافظ
نشاط تأمين الحماية و االدخار على مرتبته من حيث كونه أقل أنشطه التأمين ً
حجما ,حيث بلغت حصته في إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها . %3.0

3.2.3

عمق سوق التأمين

الجدول رقم ( :)2عمق سوق التأمين إلى الناتج املحلي اإلجمالي

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

الناتج المحلي
اإلجمالي

الناتج
المحلي غير
النفطي

الناتج المحلي
اإلجمالي

الناتج المحلي غير
النفطي

الناتج المحلي
اإلجمالي

الناتج المحلي غير
النفطي

إجمالي التأمين العام

%0.64

%0.89

%0.48

%0.73

%0.48

%0.70

إجمالي التأمين الصحي

%0.74

%1.04

%0.68

%1.03

%0.76

%1.11

إجمالي تأمين الحماية واالدخار

%0.04

%0.06

%0.04

%0.06

%0.04

%0.06

اإلجمالي

%1.42

%1.99

%1.20

%1.82

%1.28

%1.87

نوع التأمين

ً
املصدر :التقرير السنوي للبنك املركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا) عام 2019م

يقصد بعمق سوق التأمين على أنه إجمالي االقساط املكتتب بها بالنسبة إلى إجمالي الناتج املحلي اإلجمالي .وبحسب تقرير سوق التأمين السعودي للعام 2019م الصادر عن البنك
املركزي السعودي ،فقد ارتفع عمق التأمين في عام 2019م ليبلغ  %1.28مقابل  %1.2في عام 2018مً ,
نظرا الرتفاع إجمالي أقساط التأمين املكتتبة .كما بلغ معدل النمو السنوي املركب
(املتوسط) لعمق التأمين  %4-خالل الخمس أعوام املاضية و بلغ عمق التأمين من الناتج املحلي غير النفطي  %1.9في عام 2019م مقابل  %1.8للعام 2018م ،مع اإلشارة إلى أن عمق
التأمين غير النفطي يعرف بأنه نسبة إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها إلى الناتج املحلي غير نفطي

3.2.4

كثافة سوق التأمين

الجدول رقم ( :)3كثافة سوق الـتأمين
نوع التأمين (بالريال السعودي (للفرد)

2017م

2018م

2019م

إجمالي التأمين العام
إجمالي التأمين الصحي
إجمالي تأمين الحماية واالدخار
اإلجمالي

501.6
584.8
35.0
1,121.4

419.8
595.1
33.0
1,047.9

417.3
656.8
33.2
1,107.3

ً
املصدر :التقرير السنوي للبنك املركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا) عام 2019م

معدل النمو السنوي المركب
2017م2019-م
()%8.79
%5.98
()%2.61
()%0.63

يقصد بكثافة التأمين هو معدل انفاق الفرد على التأمين (أي إجمالي األقساط املكتتب بها مقسوم على عدد سكان اململكة) ،وبحسب تقرير سوق التأمين السعودي للعام 2019م
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الصادر عن البنك املركزي السعودي ،فقد ارتفعت كثافة التأمين من  1,048ريال للفرد في عام  2018إلى  1,107ريال للفرد في عام 2019م بارتفاع نسبته  .%5.7كما بلغ معدل النمو
السنوي املركب (املتوسط) ملستوى انفاق الفرد على خدمات التأمين  %1.0-خالل الخمس أعوام املاضية.
بلغ حجم رؤوس األموال املستثمرة في شركات التأمين العاملة في اململكة نحو  12.4مليار ريال في عام 2019م مقارنة في  11.8في العام 2018م .وقد ارتفعت النتائج من عمليات
ً
االكتتاب في قطاع التأمين من  295في العام 2018م لتصل إلى  952مليون ريال في العام 2019م ،وحقق القطاع صافي أرباح بلغت  858مليون ريال خالل عام 2019م مقارنة بـ 183
مليون ريال خالل العام 2018م.
ً
انخفض نشاط تأمين املركبات بنسبة  %8.7مما خفض من إرتفاع إجمالي اقساط التأمين املكتتب بها في اململكة خالل عام 2019م بنسبة بلغت  ،%8.2بلغ ارتفاعا بمقدار  2.9مليار
ريال إلى  37.9مليار ريال في 2019م مقارنة بمبلغ  35مليار ريال في 2018م .هذا وقد تم في عام 2018م تطبيق خصم عدم وجود مطالبات لوثائق التأمين الشامل ،وإدخال تحسينات
ً
على تأمين املسؤولية ضد الغير وفقا لوثيقة االستقرار املالي الصادرة من البنك املركزي السعودي لعام 2019م ،ويهدف لتحفيز نمو قطاع التأمين .وتم إصدار قواعد لتنظيم فتح فروع
لشركات التأمين األجنبية في اململكة وذلك لتسهيل دخول شركات التأمين الكبيرة إلى سوق التأمين السعودية وجذب االستثمارات األجنبية للمملكة.
وباملقابل ،ارتفع إجمالي األقساط املكتتب بها للتأمين الصحي خالل عام 2019م بنسبة  %13.0بقيمة  22.5مليار .ويمثل التأمين الصحي  %59.3من إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها
في سوق التأمين السعودي .فيما ارتفعت األقساط املكتتب بها للتأمين العام خالل عام 2019م بنسبة  %1.8وبما يعادل  14.3مليار ،ويمثل التأمين العام  %37.7من إجمالي أقساط
التأمين املكتتب بها .بينما بلغت نسبة االرتفاع في األقساط املكتتب بها لتأمين الحماية واالدخار  %2.9بما يعادل  1.1مليار ريال ،ويمثل تأمين الحماية واالدخار  %3.0من إجمالي
أقساط التأمين املكتتب بها.
انخفض إجمالي معدل االحتفاظ لقطاع التأمين ليصل إلى  %84في العام 2019م مقارنة في  %86في العام 2018م ،فيما بلغ إجمالي املطالبات املدفوعة  28.5مليار ريال للعام 2018م
مقارنة ب ـ  27.2مليار ريال للعام 2018م ،بارتفاع مانسبته  .%4.5وتمثل املطالبات املدفوعة للتأمين الصحي والتأمين على املركبات ما نسبته  %22.9 %65.2على التوالي من إجمالي
املطالبات املدفوعة للعام 2019م.
ً
حافظ معدل االحتفاظ للتأمين الصحي على ارتفاعه حيث بلغ في عام 2019م ما نسبته  %96مقارنة في  %97في العام 2018م .وتمثل املطالبات املدفوعة للتأمين الصحي والتأمين على
املركبات ما نسبته  %65.2و %22.9على التوالي من إجمالي املطالبات املدفوعة للعام 2019م.

3.2.5

اتجاهات سوق التأمين

ً
ارتفاعا في األقساط ,ألول مرة في ثالث سنوات ,بلغت نسبته  8,3في املئة في عام
بحسب تقرير االستقرار املالي 2020م الصادر عن البنك املركزي السعودي ،سجلت سوق التأمين
ً
مدفوعا باألداء القوي لقطاع التأمين الصحي .باإلضافة إلى ذلك زاد حجم سوق التأمين من ناحية األصول ,حيث
2019م ,ليصل إجمالي أقساط التأمين املكتتبة إلى  37,8مليار ريال
سجل إجمالي األصول زيادة بنسبة  9في املئة مقارنة بالعام املا�ضي ,ليصل بذلك إلى  63مليار ريال .كما ال يزال يتمتع قطاع التأمين بشكل عام بمالءة مالية قوية و مخصصات فنية
كافية .وفي املقابل ,ال تزال نسبة الخسارة مرتفعة ,مع ارتفاع املطالبات بشكل كبير على ربحية القطاع من عمليات االكتتاب .كما ال تزال ربحية شركات التأمين ككل متدنية ,حيث بلغ
ً
مسجال ً
نموا بأكثر من  300في املئة مقارنة بالعام السابق.
صافي الربح في القطاع  873مليون ريال,
كما وبحسب تقرير االستقرار املالي 2020م الصادر عن البنك املركزي السعودي ،ما يزال التأمين الصحي و تأمين املركبات يستحوذان على النسبة األكبر من قطاع التأمين ,حيث
شكال ً
معا ما نسبته  82في املئة من الحصة السوقية في القطاع للعام 2019م .وارتفعت حصة التأمين الصحي من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة إلى  66في املئة .بينما استمرت حصة
تأمين املركبات في التراجع للسنة الثالثة على التوالي من  33في املئة في عام 2016م ال  23في املئة في عام 2019م .و من ناحية أخرى ,حافظت مخنلف أنواع التأمين على املمتلكات
والحوادث على حصص مستقرة ً
نسبيا خالل السنوات الثالثة املاضية (تشكل مجتمعة حوالي  15في املئة من السوق).
استحوذت أكبر خمس شركات تأمين على نحو  67في املئة من إجملي أقساط التأمين املكتتبة في عام 2019م .وبلغ تركز األقساط أعلى مستوياته في نشاط التأمين الصحي حيث
استحوذت أكبر خمس شركات على نسبة  85في املئة من إجمالي أقساط النشاط و من العوامل التي ساهمت في هذا التركز العالي في قطاع التأمين الصحي هو تقديم إحدى شركات
نظاميا ً
ً
التأمين الكبرى لخدمات التأمين الصحي بشكل حصري ,و يشكل هذا التركز الكبير لألقساط التأمين الصحي ً
كامنا قد يؤثر على استقرار القطاع .وفي املقابل .في نشاط
خطرا
تأمين املركبات .حيث املنافسة عالية ,استحوذت أكبر خمس شركات تأمين  49في املئة فقط من إجمالي الألقساط.
ً
ُ
وبحسب تقرير االستقرار املالي 2020م الصادر عن البنك املركزي السعودي ،تشير توقعات قطاع التأمين على املدى املتوسط والبعيد أنه سيشهد نمو نظرا لإلصالحات الهيكلية
ً
ومبادرات التطوير املتخذة خالل السنوات القليلة املاضية ،باإلضافة إلى النشاط االقتصادي ومشاريع البنية التحتية العمالقة واملرتبطة برؤية  ،2030والتي تشكل فرصا سائحة
لإلكتتاب .إال أن هذه التوقعات سوف تتأثر بالتطورات األخيرة لالقتصاد الكلي ،وبالتحديد تقلب أسعار النفط والتداعيات الكبيرة لتف�شي فايوس كورونا على االقتصاد العالمي.
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 -4صفقة االندماج
4.1

ملحة عن صفقة االندماج

بتاريخ 1440/10/24هـ (املوافق 2019/06/27م) ،أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة سوليدرتي ،وذلك بغرض تقييم جدوى اندماج
الشركتين ،باالضافة الى املباشرة بدراسات التحقق والفحص النافي للجهالة من الناحية املالية ،القانونية واالكتوارية ،والضريبية .وقد جاء التوقيع على مذكرة التفاهم غير امللزمة
ً
تبعا للنتائج االولية للدراسات واملناقشات حول عملية االندماج املقترحة ،وقد اتفقت الشركتان بموجب هذه املذكرة غير امللزمة على ان االندماج املقترح سيتم من خالل عرض
مبادلة أوراق مالية يتم من خاللها نقل أصول والتزامات شركة سوليدرتي الى شركة الجزيرة تكافل مقابل إصدار األسهم الجديدة لصالح مساهمي شركة سوليدرتي في شركة الجزيرة
تكافل .كما اتفقت الشركتان بشكل مبدأي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق امللكية (،)Equity Book valueبعد اجراء التعديالت التي سيتم االتفاق
عليها تبعا لنتائج الفحص النافي للجهالة ،وعلى أن معامل املبادلة ( )swap ratioما بين شركةالجزيرة تكافل تعاوني ومساهمي شركة سوليدرتي سيتم احتسابها باستخدام القيمة
ً
ُ
الدفترية املعدلة للسهم لكل من الشركتين ( ) Adjusted book value per shareبحسب تاريخ يتفق عليه كال الطرفين .تبعا لذلك ،شكلت الشركتين فريق عمل يتألف من أعضاء في
اإلدارة التنفيذية لكل شركة وذلك لدراسة ومراجعة الجوانب التجارية واملالية والقانوينة للهيكل املقترح لصفقة االندماج ،وبتاريخ 1441/05/24هـ (املوافق 2020/01/19م) ،أعلنت
شركة الجزيرة تكافل عن توقيع مذكرة تفاهم معدلة غير ملزمــة مــع شــركة سوليدرتي ،وبحسب مذكرة التفاهم املعدلة ،اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون
ُ
باستخدام القيمة الدفترية لحقوق امللكية ( ، )Equity Book valueوطريقة القيمة الدفترية املعدلة لحقوق امللكية ( )Adjusted Equity Book Valueوفق البيانات املالية املعنلة لكل
ً
من الشركتين كما في تاريخ  31ديسمبر 2019م ،بعد إجراء التعديالت التي سيتم االتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص املنهي الالزم و  .باإلضافة إلى ذلك ،فإنه سيتم تعديل القيمة الدفترية
لحقوق امللكية الخاصة بشركة الجزيرة تكافل على النحو التالي:
 .1صافي األصول املدمجة الخاصة بمحفظة التأمين التكافلي املنقولة من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في تاريخ  1يناير 2020م .
 .2القيمة الضمنية ( )Embedded Valueلكل من (أ) محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية واإلدخار ( )Protection and Savings takaful Portfolioالخاصة
بشركة الجزيرة تكافل تعاوني (ب) محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية واإلدخار ( )Protection and Savings takaful Portfolioاملنقولة من بنك الجزيرة إلى
شركة الجزيرة تكافل كما في تاريخ  1يناير 2020م.
ُ
على أن معامل املبادلة ( )swap ratioما بين شركة الجزيرة تكافل ومساهمي شركة سوليدرتي سيتم احتسابها باستخدام القيمة الدفترية املعدلة للسهم لكل من الشركتين (Adjusted
 )Equity book valueبحسب التاريخ املتفق عليه بين الطرفين واملحدد بـ  31ديسمبر 2019م .بحيث ستقوم شركة الجزيرة تكافل عند اكتمال االندماج باصدار أسهم جديدة
ملساهمي شركة سوليدرتي مقابل كافة األسهم املصدرة في شركة سوليدرتي .وينتهي العمل بمذكرة التفاهم املعدلة بتوقيع الشركتين على اتفاقية االندماج أو حتى تاريخ  30سبتمبر
 ،2020أيهما أسبق.
ً
تبعا لذلك ،قامت كل من شركة الجزيرة تكافل تعاوني وشركة سوليدرتي بتوقيع اتفاقية اندماج ملزمة بتاريخ 1442/01/04ه (املوافق 2020/08/23م) ،تم االتفاق بموجبها على
ً
اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ صفقة االندماج وفقا ألحكام املواد ( 191و  192و  )193من نظام الشركات والفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (أ) من املادة ( )149من الئحة االندماج
واالستحواذ ،اتفق الطرفان على أن يكون العوض الوحيد لالندماج هو قيام شركة الجزيرة تكافل بإصدار أسهم جديدة بتاريخ نفاذ قرار االندماج (آخذين باالعتبار إجراءات التسوية)
ً
حصرا لصالح مساهمي شركة سوليدرتي املستحقين مقابل دمج شركة سوليدرتي في شركة الجزيرة تكافل ،حيث ستقوم شركة الجزيرة تكافل بإصدار ( )12,066,403إثنى عشر
ً
مليون وستة وستون ألفا وأربعمائة وثالثة سهم عادي جديد في شركة الجزيرة تكافل مقابل نقل جميع أصول والتزامات شركة سوليدرتي إلى شركة الجزيرة تكافل.
ً
ستقوم شركة الجزيرة تكافل بزيادة رأسمالها وإصدار ( )12,066,403إثنى عشر مليون وستة وستون ألفا وأربعمائة وثالثة سهم عادي جديد وبقيمة اسمية إجمالية تبلغ
( )120,664,030مائة وعشرين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ريال سعودي مقابل دمج شركة سوليدرتي للتكافل في شركة الجزيرة تكافل وقد تم االتفاق أنه لن يكون
ً
هناك أي مقابل نقدي ملساهمي شركة سوليدرتي للتكافل وسيبلغ إجمالي عدد أسهم العوض إثنى عشر مليون وستة وستون ألفا وأربعمائة وثالثة ()12,066,403سهم عادي جديد
مدفوعة بالكامل وبقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية بحيث يكون إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ وقدره تبلغ ( )120,664,030مائة وعشرين
مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ريال سعودي.
وتم تحديد إجمالي قيمة صفقة االندماج بناء على قيمة أسهم العوض اإلسمية ،ويبلغ إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ وقدره تبلغ ( )120,664,030مائة وعشرين مليون
وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ريال سعودي ،ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض ً
بناء على معامل املبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم شركة الجزيرة تكافل البالغ ()20.90
ريال سعودي كما في تاريخ (2020/08/20م) وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج مبلغ وقدره ( )252,187,823مائتان واثنين وخمسين مليون ومائة وسبعة وثمانين
ألف وثمانمائة وثالثة وعشرين ريال سعودي ،وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم عكسها في القوائم املالية لشركة الجزيرة تكافل في وقت الحق بناء على سعر اإلغالق
لسهم شركة الجزيرة تكافل في آخر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار االندماج.
بتاريخ نفاذ قرار االندماج ،سيمتلك املساهمون في شركة الجزيرة تكافل نسبة ( )%74.36من أسهم الشركة الدامجة وسيمتلك املساهمون في شركة سوليدرتي نسبة ( )%25.64من
أسهم الشركة الدامجة.
وفي حال نتج عن عملية إحتساب عدد األسهم املستحق ألي من مساهمي شركة سوليدرتي بناء على معامل املبادلة كسور أسهم ،فسيتم تقريب الرقم الناتج الى أقل رقم صحيح ،فعلى
سبيل املثال إذا كان أحد مساهمي شركة سوليدرتي يملك ( )50سهم في شركة سوليدرتي سيخصص له ( )24سهم من أسهم العوض وليس ( )25سهم ،وسيتم تجميع كسور األسهم
ً
وبيعها في تداول بسعر السوق في حينه بالنيابة عن مساهمي شركة سوليدرتي املستحقين لها ومن ثم سيتم توزيع املتحصالت الناتجة عن عملية بيع كسور األسهم على مستحقيها كال
ً
حسب ما يستحقه ،وذلك خالل مدة أقصاها ثالثين ( )30يوما من تاريخ إتمام صفقة االندماج ،وسيتم خصم التكاليف املتعلقة بعملية بيع كسور األسهم من إجمالي متحصالت بيع
كسور األسهم.
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ويوضح الجدول ( )4التالي تفاصيل امللكية في شركة الجزيرة تكافل لكل من املساهمين الكبار في شركة الجزيرة تكافل واملساهمين الكبار في شركة سوليدرتي والجمهور قبل زيادة رأس
املال وبعده:
الجدول رقم ( :)4هيكل ملكية كبار املساهمين قبل زيادة رأس املال وبعد الزيادة
المساهم

بعد زيادة رأس المال*

قبل زيادة رأس المال
عدد األسهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

بنك الجزيرة

10,500,000

%30.00

10,500,000

%22.31

شركة اتحاد األخوة للتنمية

1,750,000

%5.00

1,750,000

%3.72

شركة الجزيرة لألسواق املالية

1,750,000

%5.00

1,750,000

%3.72

3,318,260

%7.05

21,000,000

%60.00

29,748,143

%63.20

35,000,000

%100.00

47,066,403

%100.00

شركة مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب

اليوجد

الجمهور
اإلجمالي
املصدر :تداول  ،شركة الجزيرة تكافل تعاوني ،املستشار املالي

ً
*تجدر اإلشارة إلى أن ملكية كال من شركة اتحاد األخوة للتنمية وشركة الجزيرة لألسواق املالية سيتم حسابها من ضمن الجمهور بعد إتمام صفقة اإلندماج ،حيث ستكون نسبة
ً
ملكية كال منها أقل من  %5من إجمالي رأس مال شركة الجزيرة تكافل .وستصبح نسبة ملكية الجمهور بعد زيادة رأس املال  %70.64من رأس مال شركة الجزيرة تكافل.
وقامت شركة الجزيرة تكافل بتعيين شركة فالكم للخدمات املالية كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة االندماج ،وفيما يلي نموذج مبسط لهيكل صفقة االندماج:

الشكل رقم ( :)1هيكل صفقة االندماج
قبل اإلندماج

شركة سوليدرتي السعودية
للتكافل

شركة الجزيرة تكافل
تعاوني

مساهمي شركة
سوليدرتي السعودية للتكافل

مساهمي شركة الجزيرة
تكافل تعاوني

بعد اإلندماج

شركة الجزيرة تكافل تعاوني (الشركة الدامجة)

%25.64

%74.36

مساهمي شركة
سوليدرتي السعودية للتكافل

مساهمي شركة الجزيرة
تكافل تعاوني

إنقضاء شركة
سوليدرتي السعودية للتكافل
املصدر :املستشار املالي ،شركة الجزيرة تكافل ،شركة سوليدرتي تكافل

4.2

دو افع االندماج واآلثاراملترتبة على شركة الجزيرة تكافل تعاوني

4.2.1

إشعارهام

ً
ً
إن املعلومــات الــواردة فــي هــذا القســم تعكــس ال ـرأي الحالــي لشــركة الجزيرة تكافل متمثــال ب ـرأي أعضاء مجلــس إدارتهـا بشـأن املنافـع واملزايـا املتوقـع حاليـا تحقيقهـا مـن صفقـة االندمـاج.
ونـود التنويـه بـأن املعلومـات الـواردة فـي هـذا القسـم تتضمـن توقعـات وإفـادات مسـتقبلية وبالتالـي فهـي عرضـة للمخاطـر والتقلبـات ويجـب عـدم االعتمـاد عليهـا بشـكل كامـل .وملزيـد مـن
املعلومـات حـول هـذه املخاطـر( ،فضال راجع القسم رقم (« )2عوامل املخاطرة») .كمـا تجـدر اإلشـارة إلـى أن املعلومـات الـواردة فـي هـذا القسـم تم تضمينهـا بن ًـاء علـى تقييمـات أوليـة
أجرتهـا شـركة الجزيرة تكافل وبالتالـي فهـي عرضـة للتغييـر بعـد اكتمـال الدراسـات والتحليـالت الخاصـة بكيفيـة دمـج أعمـال شـركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي ،مـع العلـم بأنـه ال
توجـد نيـة بـأن يتـم تحديـث أو مراجعـة أي مـن املعلومـات أو التوقعـات واإلفـادات املسـتقبلية الـواردة فـي هـذا القسـم مـا لـم يكـن ذلـك التحديـث أو املراجعـة مطلوبـة بموجـب األنظمـة
ذات الصلـة .ويجـب أال يتـم اعتبـار أي مـن املعلومـات الـواردة فـي هـذا القسـم علـى أنهـا توقعـات أو تنبـؤات حـول األداء املالـي الحالـي أو املسـتقبلي لشركة الجزيرة تكافل أو اعتبار أي
		
عبارة في هذا التعميم على أنها تأكيد بأن ربحية السهم للشركة الدامجة ستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية سهم شركة الجزيرة تكافل للفترات املالية السابقة.
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4.2.2

دو افع الصفقة واآلثاراملترتبة على شركة الجزيرة تكافل

ً
تتمحـور دوافـع الصفقـة الرئيسـية حـول تنافسـية وتركـز الحصـص السـوقية فـي قطـاع التأمـين حاليـا ،حيـث استحوذت أكبـر خمـس شـركات علـى مـا نسـبته حوالـي  %67مـن السـوق-
وذلـك بحسـب إجمالـي أقسـاط التأمين املكتتبـة لعـام 2019م ( بحسب تقرير االستقرار املالي 2020م الصادر عن البنك املركزي السعودي) كما استحوذت أكبـر خمـس شـركات علـى
مـا نسـبته حوالـي  %64.8مـن السـوق -وذلـك بحسـب إجمالـي أقسـاط التأمين املكتتبـة لعـام 2018م ( بحسب تقرير سوق التأمين السعودي للعام 2018م الصادر عن البنك املركزي
السعودي) وبلغـت الحصـة السـوقية لشـركة الجزيرة تكافل مانسـبته  %0.29مـن إجمالـي األقسـاط املكتتبـة لعـام 2018م ،ومانسبته  %9.2من إجمالي أقساط تأمين الحماية واإلدخار
املكتتب بها ،فيما بلغـت الحصـة السـوقية لشـركة سوليدرتي مـا نسـبته  %0.70من إجمالي األقساط املكتتبة في سوق التأمين ،ومانسبته  %0.72من إجمالي أقساط التأمين العام
والصحي املكتتب بها لنفـس العـام .إن االندماج املقتـرح لشـركة الجزيرة تكافل مـع شـركة سوليدرتي يعـد خطـوة هامـة لالسـتحواذ علـى حصـة سـوقية أكبـر ممـا يعـزز مـن الوضـع التنافسـي
للشــركة الدامجــة عنــد إتمــام صفقــة االندمــاج .إضافــة إلــى ذلــك ،ستســتفيد الشــركة الدامجــة مــن تقــديم منتــجات تأمينـية جديـدة ،وهـي التأمـين بفروع التأمين العام والتأمين الصحي
ً
 وهـي منتـجات لـم تكـن تقدمـها شـركة الجزيرة تكافل سـابقا -ويـرى أعضاء مجلـس إدارة شـركة الجزيرة تكافل بـأن الخبـرة التـي يمتلكهـا فريـق شـركة سوليدرتي والبنيـة التقنيـة التـيتمتلكهـا شـركة سوليدرتي فيمـا يختـص بالتأمين في فروع التأمين العام والتأمين الصحي سـيعد نقطـة ايجابيـة ذات ميـزة نسـبية لتحسـن الحصـة السـوقية للشـركة الدامجـة فيمـا يختـص
بسـوق التأمين العام والتأمين الصحي علـى وجـه الخصـوص ،وبذلـك سـتغطي الشـركة الدامجـة كافـة منتجـات التأمـين بقطاعاتـه املختلفـة (العام ،الصحي،الحماية واالدخار) .ويجـدر
بالذكـر أنـه تتطلـب موافقـة البنك املركزي السعودي علـى إصـدار رخصـة التأمـين التأمين العام والتأمين الصحي للشـركة الدامجـة لتسـتطيع االسـتفادة مـن تقـديم هـذه املنتـجات.
ً
إضافـة إلـى ذلـك ،ونظـرا ألن الشـركة الدامجـة سـتتمتع بـرأس مـال أقـوى ،فإنهـا سـتكون أكثـر قـدرة علـى تحمـل املخاطـر واسـتيعاب املزيـد مـن االكتتابـات التأمينيـة وتقـديم خدمـات
تأمينيـة أفضـل لعمالئهـا .كمـا أنـه مـن املتوقـع أن يسـهم رأس مـال الشـركة الدامجـة الجديـد فـي تحسـن قـدرة الشـركة الدامجـة علـى اسـتثمار أموالهـا وبالتالـي العوائـد االسـتثمارية الناتجـة
عـن تلـك االسـتثمارات .ومـن ناحيـة أخـرىُ ،يت ّوقـع أن يسـهم رأس مـال الشـركة الدامجة الجديـد بالحصـول علـى تقييـم أفضـل مـن قبـل وكاالت التصنيـف املالـي العامليـة .إضافـة إلـى ذلـك
وبحكـم زيـادة حجـم األعمـال املتوقعـة ،سـتتمتع الشـركة الدامجـة بقـدرة أفضـل علـى التفـاوض باألسـعار مـع شـركات إعـادة التأمـين.
ُ
يــرى أعضاء مجلــس إدارة شــركة الجزيرة تكافل بــأن الشــركة الدامجــة ستســتطيع أن تخ ّفــض مــن نســبة نفقــات املصاريـف العموميـة واإلداريـة( )G&A Expense Ratioبمـا يتناسـب
ً
مـع حجـم أعمالهـا الجديـد والـذي سيشـمل أعمـال شـركة شركة سوليدرتي السعودي للتكافل وذلك وفقا لخطة تنظيم عملية دمج األعمال بعد اإلنتهاء من عملية اإلندماج  .باإلضافـة
إلـى ذلـك ،يعتقـد أعضاء مجلـس إدارة شـركة الجزيرة تكافل بـأن الشـركة الدامجـة سـتصبح قـادرة علـى املـدى الطويـل أن تقـدم أسـعار أكثـر تنافسـية لعمالئهـا فـي سـوق التأمـين علـى
صعيـد قطـاع األفـراد وقطـاع الشـركات.
وتتلخص دوافع االندماج على سبيل املثال ال الحصر في اآلتي:
• تحسين كفاءة رأس مال الشركة الدامجة :كنتيجة لصفقة اإلندماج ،فإن الشركة الدامجة ستتمتع برأس مال أقوى وبمستوى مالءة مالية أقوى ،وبالتالي ستكون أكثر
قدرة على تحمل مستوى مخاطر أعلى وتقديم خدمات تأمينية أفضل والقدرة على استثمار أموالها بشكل أفضل ،كما يتوقع أن يسهم رأس املال الجديد بالحصول على
تصنيف أفضل من قبل وكاالت التصنيف املالي العاملية.
• تحسين الوضع التناف�سي للشركة الدامجة في سوق التأمين :كنتيجة لصفقة اإلندماج ،فإنه من املتوقع أن تزيد الحصة السوقية للشركة الدامجة وبقاعدة عمالء أكبر
ً
وأكثر تنوعا ،وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تحسن وضع الشركة ونتائج عملياتها التشغيلية واملالية مقارنة باملراكز الحالية لكل من الجزيرة للتكافل التعاوني وسوليدرتي السعودية
ً
للتكافل كال على حده.
• زيادة منتجات التأمين املقدمة من قبل الشركة الدامجة :كنتيجة لصفقة اإلندماج ،فإن الشركة الدامجة ستغطي كافة منتجات التأمين بقطاعاته املختلفة (الحماية
واإلدخار ،العام ،الصحي).
• تخفيض مصاريف التشغيل والقدرة على تقديم منتجات بأسعار منافسة :كنتيجة لصفقة اإلندماج ،فإن الشركة الدامجة ستكون قادرة على تخفيض املصاريف
التشغيلية واملصاريف العمومية واإلدارية للشركة الدامجة بما يتناسب مع حجم أعمالها الجديد ،وبالتالي ستكون قادرة على تقديم منتجات تأمينية بأسعار أكثر تنافسية
على املدى الطويل.
• االستفادة من الخبرات اإلدارية والفنية والبنية التقنية :كنتيجة لصفقة اإلندماج ،فإنه من املتوقع أن تستفيد الشركة الدامجة من الخبرات التراكمية فيما يتعلق
بالجوانب اإلدارية والفنية والبنية التقنية التي تملكها كال الشركتين.
• االستفادة من الشركاء االستراتيجيين :كنتيجة لصفقة اإلندماج ،فإنه من املتوقع أن تستفيدالشركة الدامجة من وجود كل من بنك الجزيرة ومجموعة سوليدرتي
القابضةكشركاء استراتيجين للشركة الدامجة ،حيث سيتم االستفادة من شبكة التوزيع القوية لدى بنك الجزيرة وتقديم خدمات الشركة الدامجة للبنك وغير ذلك
من جوانب القيمة املضافة ،كما أن الشركة الدامجة ستسفيد من الخبرات التراكمية التي تمتلكها مجموعة سوليدرتي القابضة فيما يتعلق بأفضل املمارسات اإلقليمية
والعاملية والخبرات الفنية التراكمية في قطاع التأمين التي تمتلكها املجموعة من خالل شبكة فروعها في دول الخليج ومنطقة الشرق األوسط.
• تحسن قدرة الشركة الدامجة على التفاوض على األسعار مع معيدي التأمين.
ويجدر بالذكر أن صفقة االندماج تحظى بتأييد وتوصية من مجل�سي إدارة شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل.

4.3

التغييراملزمع في مجلس إدارة الشركة الدامجة

ً
يتولى حاليا إدارة شركة الجزيرة تكافل مجلس إدارة مؤلف من  7أعضاء وهم على النحو التالي:
 .1السيد /عبد املجيد إبراهيم عبداملحسن السلطان ،رئيس مجلس اإلدارة.
 .2السيد /زياد طارق عبدهللا أبا الخيل ،نائب رئيس مجلس اإلدارة.
 .3السيد /صقرعبداللطيف محمد نادرشاه ،عضو مجلس اإلدارة.
 .4السيد /عبداللطيف محمد عبدالعزيزبن غيث ،عضو مجلس اإلدارة.
 .5السيد /خليفة ناصر عبدالرزاق الخليفة ،عضو مجلس اإلدارة.
 .6السيد /خالد عثمان العبدهللا العثمان ،عضو مجلس اإلدارة.
 .7شاغر*
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*بتاريخ 1441/06/28ه (املوافق 2020/02/22م) أعلنت شركة الجزيرة تكافل عن وفاة العضو سيف اليزن بن أحمد  -رحمه هللا ولم يتم تعيين عضو بديل عن العضو املتوفى حتى
تاريخ هذا التعميم.
تم االتفاق بموجب اتفاقية االندماج أنه بعـد إتمـام صفقـة االندمـاج ،سـيتولى إدارة الشـركة الدامجـة مجلـس إدارة مؤلـف مـن تسعة ( )9أعضاء وفق التالي :
ً
• سبعة ( )7أعضاء يمثلـون األعضاء املعينـين حاليـا مـن قبـل شـركة الجزيرة تكافل من بينهم ثالثة ( )3أعضاء مستقلين.
• عضـوين ( )2جدد يتـم تعيينهم مـن قبـل الشركة الدامجة بعـد إتمـام صفقـة االندماج ،على أن يتم ترشيح العضوين من قبل شركة سوليدرتي وهم كالتالي :

الجدول رقم ( :)5مرشحي شركة سوليدرتي لشغل عضوية مجلس اإلدارة

االسم
عبداالله ابراهيم محمد القاسمي
اشرف عدنان نور الدين بسيسو

المنصب
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

املصدر :اتفاقية االندماج املوقعة في تاريخ 2020/08/23م

ويتـم تعيين العضوين الجديدين بعـد أخـذ موافقـة البنك املركزي السعودي ويجـب الحصـول علـى مصادقـة الجمعيـة العامـة العاديـة للشـركة الدامجـة علـى قـرار التعيين.
ً
كما تم االتفاق بموجب إتفاقية اإلندماج بأن السـيد /عبد املجيد إبراهيم عبداملحسن السلطان سيبقى رئيسـا ملجلـس إدارة الشـركة الدامجـة  ،كما ستتولى اإلدارة التنفيذية لشركة
ً
الجزيرة تكافل إدارة الشركة الدامجة لحين تحديد اإلدارة التنفيذية للشركة الدامجة وفقا لخطة تنظيم عملية دمج األعمال بعد اإلنتهاء من عملية اإلندماج والتي سيتم تطويرها
بإشراف مجلس إدارة الشركة الدامجة عند االنتهاء من تنفيذ اإلندماج.

4.4

نبذة عن عمليات شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

أ .التأسيس
تمت املوافقة على تأسيس شركة سوليدرتي السعودية للتكافل كشركة مساهمة سعودية عامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم( )83تاريخ1430/03/19هـ (املوافق 2009/03/15م)
و املرسوم امللكي رقم (م )17/الصادر بتاريخ 1430/03/20ه( املوافق2009/03/16م) .بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر باملرسوم امللكي الكريم رقم(م)32/
وتاريخ 1424/06/02هـ .ونظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي الكريم رقم( م ) 6 /وتاريخ 1385/03/22هـ .وتعديالته .كما تم تسجيل شركة سوليدرتي لدى السجل التجاري في
الرياض تحت الرقم 1010288775بتاريخ1431/11/01هـ املوافق 2010/10/08م .وقد حصلت شركة سوليدرتي على ترخيص بمزاولة نشاط التأمين رقم(ت م ن )20113/31/
وتاريخ 1432/04/15هـ (املوافق 2011/03/20م) الصادر من البنك املركزي السعودي .بلغ رأس مال شركة سوليدرتي عند التأسيس ( )555,000,000خمسمائة وخمسة وخمسون
مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )55,500,000خمسة وخمسين مليون وخمسمائة ألف سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .قامت شركة
سوليدرتي بتخفيض رأس مالها إلى ( )250,000,000مائتان وخمسون مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )25,000,000خمسة وعشرون مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة
رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك عن طريق إلغاء ( )30,500,000ثالثين مليون وخمسمائة ألف سهم بقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد لغرض
إعادة هيكلة رأس املال من أجل إطفاء الخسائر املتراكمة ،تحسين العائد على السهم مع تحقيق األرباح ،الحصول على تصنيف ائتماني جيد ،تخفيض الوديعة النظامية واستثمار
الفائض ومساعدة الشركة في تحقيق خطة أعمالها.
يبلغ رأس مال شركة سوليدرتي الحالي ( )250,000,000مائتان وخمسون مليون ريال سعودي مقسم إلى( )25,000,000خمسة وعشرون مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ()10
عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ،وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل ومدرجة في تداول منذ تاريخ 1431/06/25ه( ،املوافق 2010 /06/08م) .تعمل شركة سوليدرتي
في مجال التأمين العام والتأمين الصحي وتأمين الحماية واالدخار .يقع املقر الرئي�سي الحالي لشركة سوليدرتي في مدينة الرياض ،حي الندى،شارع التخص�صي ،ص.ب 85770الرياض
ً
 .11612كما يبلغ عدد املوظفين الذين يعملون في شركة سوليدرتي  133موظف كما في تاريخ 2020/06/30م .وبنسبة سعودة قدرها حوالي  ،%75.18وتندرج الشركة حاليا تحت
النطاق «البالتيني» من برنامج نطاقات للسعودة.

ب .السنة املالية ومراجعي الحسابات.
تبدأ السنة املالية لشركة سولدرتي في األول من يناير وتنتهي في  31ديسمبر في السنة نفسها من كل عام ميالدي ،وقد عينت الجمعية العامة العادية لشركة سوليدرتي السادة/شركة
إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه ،والسادة /مكتب العظم والسديري و آل الشيخ وشركاؤهم كمراجعي لحسابات الشركة،
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ت .هيكل رأس املال واملساهمين
يبلغ رأس مال شركة سوليدرتي ( )250,000,000مائتان وخمسون مليون ريال سعودي مقسم الى ( )25,000,000خمسة وعشرون مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة
رياالت سعودية للسهم الواحد ،ويوضح الجدول ( )2-10التالي ،هيكل ملكية شركة سوليدرتي كما في تاريخ هذا التعميم:
الجدول رقم ( :)6هيكل ملكية شركة سوليدرتي

نسبة الملكية ()%

االسم
شركة مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب.

%27.50

الجمهور

%72.50

اإلجمالي

%100.00

املصدر :تداول وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل.

ث .ملحة عامة عن أعمال شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
يتمثل نشاط شركة سوليدرتي في مزاولة أعمال التأمين التعاوني في فروع التأمين العام والتأمين الصــحي وتأمين الحماية واالدخار .وتقوم شركة سوليدرتي بجميع األعمال التي يلزم
ً
سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها و تملك و تحريك األموال الثابتة والنقدية أوبيعها أو اسـتبدالها أو تأجيرها بواسـطتها مباشـرة أو بواســطة
القيام بها لتحقيق أغراضها
ً
شــركات تؤســسها أوتشــتريها أوباالشتراك مع جهات أخرى وتمارس شركة سوليدرتي أنشــطتها وفقا ألحكام نظـام مراقبـة شــركـات التـأمين التعـاوني والئحته التنفيـذيـة واألنظمـة والقواعـد
السـاريـة في اململكة العربيـة السـعودية بعد الحصــول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصـة .وتقدم شركة سوليدرتي لعمالئها جميع أنواع التأمين العام مثل( :التأمين على
ّ
للممولين،
املركبات ،التأمين الهند�سي ،التأمين البحري ،تأمين املسؤوليات والحوادث العامة ،وتأمين املمتلكات ،وتأمين الحوادث الشخصية وتأمين الحياة ،ومنتج التأمين الجماعي
وتأمين مسؤوليات الطيران باإلضافة إلى التأمين الصحي).

ج .املنتجات التأمينية لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل
الجدول رقم ( :)7املنتجات التأمينية لشركة سوليدرتي

نشاط التأمين الرئيسي

تأمين الحوادث واملسؤوليات

تأمين املمتلكات

المنتج التأميني
التأمين ضد العنف السيا�سي
تأمين فساد املخزون
تأمين مسؤولية صاحب العمل
تأمين األموال
تأمين الحوادث الشخصية للمجموعات
تأمين الحوادث الشخصية لألفراد
تأمين ألواح الزجاج
تأمين مسؤولية املنتجات
التأمين ضد خيانة األمانة واالحتيال
تأمين املسؤولية العامة واملنتجات
تأمين املسؤولية العامة
التأمين ضد السرقة
تأمين املسؤولية املهنية – املهندسين املعماريين واملدنيين
تأمين املسؤولية املهنية – املحاسبين واملراجعين
تأمين املسؤولية املهنية – املحامون
تأمين أخطاء ممارسة املهن الطبية
تأمين تعويضات العمال
تأمين املراجل وأوعية الضغط
تأمين جميع مخاطر األعمال
تأمين الخسارة التبعية بسبب الحريق واألخطار الخاصة
التأمين ضد الحريق والصاعقة
التأمين على الحريق واألخطار الخاصة
تأمين املعدات االلكترونية
تأمين تعطل اآلالت
الـتأمين على تعطل املنتجات وفقدان األرباح
تأمين املمتلكات ضد جميع األخطار()ABI
تأمين املمتلكات ضد جميع األخطار()LM7
تأمين املمتلكات – ضد جميع األخطار()Business Interrution
تأمين املنازل
29

الوضع الحالي (كما في
تاريخ تعميم المساهمين)
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية
موافقة نهائية

خطاب البنك المركزي
السعودي (المرجع)
30820/89
371000125700
371000125704
371000125784
371000125786
371000125787
371000125788
371000125789
371000125711
371000125795
371000125796
371000125798
371000125790
371000125802
371000125802
371000125783
371000125800
371000125688
371000125692
371000125693
371000125715
371000125719
371000125703
371000125770
371000125778
371000125792
371000125793
371000125801
371000125767

تاريخ الموافقة
2019/04/30م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م

نشاط التأمين الرئيسي
التأمين الهند�سي

التأمين البحري
تأمين السفر
تأمين املركبات
تأمين الطيران
التأمين الصحي
تأمين الحماية واالدخار

المنتج التأميني
تأمين أعمال املقاولين
تأمين معدات وآليات املقاولين
تأمين جميع أخطارالتشييد
تأمين نقل املقاولين
تأمين الشحن البحري
تأمين الشحن البحري – رحلة واحدة
التأمين البحري على هياكل السفن الصغيرة
تأمين السفرواملساعدة الطبية
تأمين سفراألعمال
تأمين املركبات
تأمين مسؤولية الطيران
تأمين الزائرين
تأمين الحماية واالدخار

املصدر :شركة سولديرتي السعودية للتكافل
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الوضع الحالي (كما في
تاريخ تعميم المساهمين)
مو افقة نهائية
مو افقة نهائية
مو افقة نهائية
مو افقة نهائية
مو افقة نهائية
مو افقة نهائية
مو افقة نهائية
مو افقة نهائية
مو افقة نهائية

خطاب البنك المركزي
السعودي (المرجع)
371000125695
371000125697
371000125708
371000125724
371000125778
371000125781
371000125782
371000125799
371000125722

2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م
2016/09/08م

مو افقة نهائية
مو افقة نهائية
مو افقة نهائية
مو افقة نهائية

341000062946
38100110665
64255/89
89/6910

2013/03/30م
2017/08/01م
2019/06/30م
2019/11/07م

تاريخ الموافقة

ح .شرح عن الوثائق التأمينية التي تقدمها شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
الجدول رقم ( :)8رشح الوثائق التأمينية التي تقدمها رشكة سوليدريت السعودية للتكافل
نشاط التأمين الرئيسي

المنتج التأميني
تأمين مسئوولية أصحاب العمل

تأمين جميع أخطار التركيب
تأمين خيانة األمانة
تأمين مسئوولية متعهدي نقل البضائع
تأمين املسئولية العامة واملنتجات
التأمين ضد السرقة
تأمين فساد املخزون
تأمين األموال
تأمين الحوادث واملسؤوليات

تأمين الحوادث الشخصية للمجموعات
تأمين الحوادث الشخصية لألفراد
تأمين املسؤولية املهنية – مقيمي العقار
املعتمدين
تأمين املسؤولية املهنية – املحاسبين
واملراجعين
تأمين املسؤولية املهنية – املهندسين
املعماريين واملدنيين
تأمين ألواح الزجاج
تأمين مخاطر العنف السيا�سي
تأمين مسؤولية املنتجات
تأمين مسئوولية أعضاء مجلس اإلدارة
واملدراء التنفيذيين
تأمين املسؤولية املهنية – املحامون
تأمين أخطاء ممارسة املهن الطبية
التأمين ضد الحريق والصاعقة
التأمين على الحريق واألخطار الخاصة
ُ
تأمين تعطل آلالت

تأمين املراجل وأوعية الضغط
تأمين املمتلكات

تأمين الخسارة التبعية بسبب الحريق
والصاعقة
تأمين الخسارة التبعية بسبب الحريق
واألخطار الخاصة
تامين املعدات االلكترونية
تأمين جميع مخاطر األعمال
تأمين املمتلكات ضد جميع األخطار
تأمين املنازل

شرح مبسط عن الوثيقة التأمينية
تعويض صاحب العمل ضد كافة املبالغ التي سيتحمل دفعها بموجب القوانين إذا تعرض أي موظف في
الخدمة الحالية لصاحب العمل إلصابة جسدية بواسطة حادث أو مرض ينشأ عن وفي سياق وظيفته لدى
صاحب العمل.
ً
ً
تعويض املؤمن له عن جميع املبالغ التي سيكون مسؤال عن دفعها قانونا والتي تحدث كنتيجة مباشرة ألعمال
البناء أو تركيب املواد املؤمن عليها والتي تحدث في موقع العمل أو على مقربة مباشرة من املوقع.
تعويض املؤمن له مقابل خسارة األموال أو البضائع التي تعود ملكيتها للمؤمن له نتيجة السرقة أو أي فعل
احتيالي أو خيانة أمانة من قبل أي موظف لدى املؤمن له.
تعويض املؤمن له عن مسؤوليته كناقل عن خسارة أو تلف أو الضرر الالحق بالسلع و/أو البضائع التي تقع
أثناء الشحن من وقت إستالم املؤمن له للمتلكات وحتى التسليم النهائي إلى املرسل له.
تعويض املؤمن له عن االصابات الجسدية العرضية التي تصيب أي شخص ،والخسارة العرضية أو التلف
العر�ضي للمتلكات.
تعويض املؤمن له ضد خسارة العقار املؤمن أو تضرره ،والضرر النا�شئ عن السرقة بعد الدخول باالكراه
والعنف الفعلي الى ذلك املبنى أو املباني أو الخروج منه أو أية محاولة تهديد لذلك املبنى أو املباني.
تعويض املؤمن له عن تعرض البضاعة للتلف الذي ينتج عن أي خسارة أو ضرر مادي مفاجئ غير متوقع.
تعويض املؤمن له عن خسارة األموال التي تعود ملكيتها للمؤمن له األموال التي تكون تحت مسؤوليته القانونية
إذا تعرضت لحادث أو مكروه أو نهب أو سرقة أو الى محاولة سرقة خالل مدة التأمين.
يغطــي الوفــاة بســبب الحــوادث والعجــز الجزئــي الدائــم والعجــز الكلــي الكامــل.
يغطــي الوفــاة بســبب الحــوادث والعجــز الجزئــي الدائــم والعجــز الكلــي الكامــل.
تغطية املطالبات املقدمة من الطرف الثالث ضد املؤمن له لخسارة ناتجة عن مسؤولية فعلية أو دعوى
قانونية.
ً
تغطية أي مبالغ قد ُيعتبر املؤمن له ملزم قانونا بدفعها ناشئة عن أي مطالبة نتيجة خرقة للواجبات املرتبطة
بمهنة املحاسبين واملراجعين.
ً
تغطية أي مبالغ قد ُيعتبر املؤمن له ملزم قانونا بدفعها ناشئة عن أي مطالبة نتيجة خرقة للواجبات املرتبطة
بمهنة املهندسين املعماريين واملدنيين.
تعويض املؤمن له عن الخسارة أو الضرر عن كسر ألواح الزجاج املثبتة واإلطارات املحيطة واملرتبطة بها بفعل
أي وسائل خارجية عرضية.
تعويض املؤمن له عن الخسارة الصافية املحققة من وقوع أي حادث نتيجة للعنف السيا�سي.
تعويض املؤمن له في دفع تعويضات عن االصابات الجسدية أو املرض أو الخسائر أو األضرار التي تلحق
باملمتلكات.
توفيـر الحمايـة ضـد املطالبـات املتعلقـة باإلخـالل الفعلـي أو املزعـوم بالواجبـات واإلهمـال والبيانـات غيـر
الصحيحـة.
ً
ُ
تغطية أي مبالغ قد يعتبر املؤمن له ملزم قانونا بدفعها ناشئة عن أي مطالبة نتيجة خرقة للواجبات املرتبطة
بمهنة املحاماة.
تعويض الطرف الثالث عن األخطاء الطبية ملنسوبي املؤمن له بما ال يتجاوز الحد اإلجمالي املبين في الوثيقة.
تعويض املؤمن له في حالة تعرض أي مبنى أو أي من املمتلكات األخرى أو أي جزء منها إلى الخسارة أو الدمار أو
الضرربفعل الحريق ،الصاعقة ،أنفجار الغاز املستخدم لألغراض املنزلية.
تعويض الشخص املؤمن له في حالة تعرضت ممتلكاته ّ
املؤمن عليها للفقدان أو الدمار أو الضرر بواسطة
الحريق أو الصواعق أو االنفجار.
ً
تعويض ّ
املومن له فيما يتعلق بالخسارة أو التلف لآلالت املؤمن عليها عن طريق الدفع نقدا أو االستبدال
أو اإلصالح بآآلت جديدة من نفس النوع واملواصفات بما في ذلك رسوم الشحن ،رسوم الجمارك إن وجدت
وتكلفة التركيب ،االستبدال أو اإلصالح.
تعويض املؤمن له ضد األضرار الناجمة عن إنفجار أي مرجل أو وعاء ضغط وألي ممتلكات تخص املؤمن له
إزاء األضرار التي تحدث للممتلكات التي يملكها املؤمن له.
تعويض املؤمن له في دمار أو تلف يصيب أي بناية أو ممتكات أخرى أو أي جزء منها يستخدم املؤمن له في
مقره لغايات العمل.
ى
تعويض املؤمن له في حال تعرضت أي بناية أو ممتلكات أخر أو أي جزء منها يتم استخدامها من قبل املؤمن
له لغايات األعمال التجارية للدمار أو الضرر.
تعويض املؤمن له عن املعدات أثناء عملها أو توقفها أو أثناء نقلها داخل املوقع.
تعويض املؤمن له ضد الخسارة أو التلف أو الضرر الذي يلحق باملمتلكات وتحدث في أي مكان ضمن الحدود
االقليمية بوسيلة خارجية عرضية.
تعويض املؤمن له عن قيمة املمتلكات املعرضة للخسارة أو الدمار العرضيين.
تعويض املؤمن له ضد الخسارة أو الضرر الذي يلحق ببنايات املنزل الناجمة عن الحريق،الدخان ،االنفجار ،
البرق ،الزلزال ،العواصف أو الفيضانات ،الشغب ،السرقة ،تسرب املياة ..الخ
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نشاط التأمين الرئيسي

التأمين البحري

التأمين الهند�سي

تأمين السفر

شرح مبسط عن الوثيقة التأمينية
المنتج التأميني
تأمين الشحن البحري
تعويض املؤمن له ضد أي خسائر تلحق بالسلع املؤمن عليها أو مقابل النفقات الناجمة عن الخسارة أو التلف
الذي يلحق بالسلع.
تعويض املؤمن له مقابل أي خسارة أو تلف يلحق بالسلع املؤمن عليها أو مقابل النفقات الناجمة عن الخسارة
تأمين الشحن البحري – رحلة واحدة
أو التلف الذي يلحق بالسلع.
التأمين البحري على هياكل السفن تعويض املؤمن له عن األضرار التي تلحق بالسفينة ،وعن املسؤولية القانونية تجاة الطرف الثالث.
الصغيرة
ً
ً
تعويض املؤمن له عن جميع املبالغ التي سيكون مسؤوال عن دفعها قانونا.
تأمين أعمال املقاولين
توفيــر التغطيــة التأمينيــة لألض ـرار ملعــدات وآليــات وأدوات املقاولــين املســتخدمة فــي إنجــاز أعمالهــم.
تأمين معدات وآليات املقاولين
تعويض الشخص املؤمن له عن الخسارة أو الضرر الالحق به كالحوادث الشخصية ،املصاريف الطبية
تأمين سفر األعمال
والطارئة أو الضرر الالحق بأي أمتعة ومالبس ومنقوالت شخصية من ممتلكات الشخص املؤمن له والتي
تحدث خالل فترة السفر.
تغطيــة تكاليــف العــالج للمــرض املفاجــئ أو إصابــات الحــوادث أثنــاء الســفر واألض ـرار التــي تلحــق باألمتعــة.
تأمين السفر واملساعدة الطبية
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خ.

إعادة التأمين

تقـوم شـركة سوليدرتي بإعـادة التأمين علـى جـزء مـن املخاطـر التـي تؤمـن عليهـا بموجـب عمليـات التأمين التـي تقـوم بهـا وذلـك بهـدف:
•الحصـول علـى قـدرة االكتتـاب الكافيـة لشـركة سوليدرتي لتكـون قـادرة علـى املنافسـة فـي السـوق املحليـة.
•إدارة املخاطر ورأس املال بكفاءة.
•حماية وبناء الفائض املحلي ورأس املال.
•ش ـراء دعــم إعــادة التأمــين بمــرور الوقــت بتكاليــف تعــود بالنفــع فــي نهايــة املطــاف علــى حاملــي الوثائــق فــي الســوق املحلــي.
•حماية ضد الخسائر الكارثية.
•إدارة تركيز التعرض للمخاطر.
•اكتساب خبرة االكتتاب.

يوضح الجدول التالي معيدي التأمين لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل.
الجدول رقم ( :)9معيدي التأمين لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل

التصنيف االئتماني

الجهة المانحة للتصنيف
االئتماني

الوضع

شركة الصندوق الفرن�سي الع ـ ـ ـ ـ ــادة التـ ـ ـ ــأ تأمين الحياة للمجموعات ،تأمين الحياة
مي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
وتأمين الحوادث الشخصية.

A+

S&P

مستقر

شركة أودي�سي ري

A

A.M. Best

مستقر

AA-

S&P

مستقر

A-

S&P

مستقر

الشركة السعودية إلعادة التأمين

A3

Moody’s

مستقر

شركة بارتنرإلعادة التأمين

A+

S&P

مستقر

A-

A.M. Best

مستقر

A-

A.M. Best

مستقر

A

A.M. Best

مستقر

A-

A.M. Best

مستقر

AA-

S&P

مستقر

اسم معيد التأمين

أربلس في للتأمين أجي األملانية
الشركة العاملية للتأمينات العامة

نشاط إعادة التأمين

تأمين املركبات و التأمين ضد أخطاء
املهن الطبية.

الشركة السنغافورية إلعادة التأمين

تأمين املركبات ،التأمين ضد أخطاء
املهن الطبية ،التأمين ضد الحرائق،
التأمين البحري ،التأمين الهند�سي و
تأمين الحوادث العامة.

شركة الكويت إلعادة التأمين

التأمين ضد الحرائق ،التأمين البحري،
التأمين الهند�سي و تأمين الحوادث
العامة.

الشركة الهندية للتأمين العام
شركة بارينتس إلعادة التأمين

شركة سكورإلعادة التأمين
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د .املخصصات الفنية (االحتياطيات)
يتــم احتســاب االحتياطيــات الفنيــة بموجــب متطلبــات البنك املركزي السعودي وذلــك بنــاء علــى معاييــر محاسـبية مقبولـة مـن قبـل الهيئـة السـعودية للمحاسـبين القانونيـن وبعـد أن
يتـم اعتمادهـا مـن قبل الخبيـر اإلكتواري متضمنـة التزامـات شـركة سوليدرتي ويشـمل ذلـك املخصصـات الفنيـة التاليـة:
ّ
•احتياطي املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنهاُ :يمثل بند احتياطي املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها توقعـات شـركة سوليدرتي للخسـائر الناشـئة والتـي لـم تتـم املطالبـة بهـا
قبـل نهايـة السـنة املاليـة ولكنهـا حســب تجربــة شــركة سوليدرتي ســتتم املطالبــة بهــا فــي وقــت الحــق باإلعتماد على نمط البيانات التاريخية لشركة سوليدرتي باإلضافة إلى
رأي الخبير اإلكتواري.
كذلك يحتوي احتياطي املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها على مخصص ملطالبات تم تكبدها إال أنه لم يتم اإلبالغ عنها بالكامل ،وتتضمن مطالبات تم التبليغ عنها قبل نهاية السنة
ً
املالية ،إال أن جميع هذه املطالبات تم اإلفصاح عنها قبل نهاية السنة املالية ،إال أنه من املمكن أن يتم تسوية املطالبة الحقا بمبلغ أكبر.
كاف للوفاء باملطالبات املستقبلية
•احتياطي املخاطر السارية :في حال توقعت الشركة أن الجزء الحالي غير املكتسب من أقساط األعمال التجارية السارية غير ٍ
املتوقعة واملصروفات الناشئة ،يتم إعداد مخصص إضافي للمخاطر السارية ،والذي يمثل الفرق بين احتياطي أقساط التأمين غير املكتسبة املحتفظ به واملصاريف
املتوقعة من املطالبات والنفقات املستقبلية.
•احتياطي مخاطر الكوارث :عبــارة عــن احتياطــي إضافــي تخصصــه شــركة التأمـيـن ملقابلـة أي حـوادث كارثيـة غيـر متوقعـة تنطـوي علـى خسـائر متعـددة متزامنـة قـد تصـل
آثارهـا لنشـاطات التأمـين املحتفـظ بهـا لـدى شـركة التأميـن.
•احتياطي املصاريف العامة :عبـارة عـن احتياطـي ملقابلـة أي مصاريـف عامـة قـد تتكبدهـا شـركة سوليدرتي بعـد نهايـة السـنة املاليـة ولكنهـا تتعلـق بأنشـطة تشـغيلية عـن
العـام السـابق.

ذ .الهيكل التنظيمي لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل
الشكل رقم ( :)2الهيكل التنظيمي لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل
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ر .أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل
ً
أعضاء يتـم تعيينهـم مـن قبـل الجمعيـة العامــة العاديــة .ولــدى مجلــس إدارة شــركة سوليدرتي لجان فرعية تشمل
يتولـى إدارة شـركة سوليدرتي مجلـس إدارة يتألـف مـن تسعة()9
اللجنة التنفيذية ولجنة املراجعة ولجنة الترشيحات واملكافآت ولجنة إدارة املخاطر ولجنة االستثمار .تقوم هذه اللجان بمؤازرة دور مجلس اإلدارة لشركة سوليدرتي في متابعة
ومراجعة نشاطات شركة سوليدرتي وتزويد اإلدارة باإلرشاد والتوجيه الالزم .وتنعقد تلك اللجان بصفة دورية لدراسة املوضوعات املختلفة والقيام باملهام املنوطة بها وترفع تقاريرها
إلى مجلس إدارة شركة سوليدرتي .وتتمثل املسؤولية الرئيسية ملجلس إدارة شركة سوليدرتي ،ضمن أمور أخرى.
يتألف أعضاء مجلس إدارة شركة سوليدرتي كما في تاريخ هذا التعميم ،من ( )9أعضاء معينين للدورة املمتدة من تاريخ 2019/06/09م إلى 2022/06/08م ،على النحو التالي:
الجدول رقم ( :)10أعضاء مجلس اإلدارة لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل

االسم

 -1عبداالله إبراهيم محمد القاسمي

المنصب

التمثيل

نسبة الملكية في
شركة سوليدرتي
السعودية للتكافل

رئيس مجلس اإلدارة -غير
تنفيذي

بصفته الشخصية

%0.0036000

-2اشرف عدنان نورالدين بسيسو

عضو غير تنفيذي.

بصفته الشخصية

%0.0036000

-3جواد محمد شبرحسين.

-4محمد عبدالعزيزمحمد عبدالدائم.
-5ماجد على حسين القنديل

-8باسم راشد شرقي الشرقي
-9صالح سالم عبدهللا أل نشوان

•مجموعة
بالبحرين.
•شركة نسيج بالبحرين.

سوليدرتي

القابضة

•سـوليدرتي تكافل لوكسمـبورج.
•شـركة سـوليد فينتشـرز البحرين.
•الشـركة األولى للتأمين باألردن.
•شـركة املؤازرة لالستثمار باألردن.
•شــركـة الصــمود لالستثمار بـاألردن.
•بنـك البحرين والكويـت.
•سوليدرتي البحرين.
•املتحدة للتأمين بالبحرين.
•شـركة سـوليد فينتشـرز البحرين.
•شــركـة الصــمود لالستثمار بـاألردن.
•شـركة املؤازرة لالستثمار باألردن.
•الشـركة األولى للتأمين باألردن.

عضو غير تنفيذي.

بصفته الشخصية

%0.0036000

عضو مستقل

بصفته الشخصية

%0.0022160

ال يوجد

عضو مستقل

بصفته الشخصية

%0.0036000

ال يوجد

عضو غير تنفيذي

بصفته الشخصية

ال يوجد

•فيصـ ــل املالية-املغرب.
•مجموعة أوفر الند كـابيتـال-أمريكـا.
•شركة االستثمار املصرية.
•إثراء كابيتال – اململكة العربية
السعودية.
•شركة الخليج املالية لالستثمار.
•مجموعة سوليدرتي القابضة.

عضو غير تنفيذي

بصفته الشخصية

ال يوجد

•نسيج ش.م.ي.
•بنك البحرين والشرق األوسط.

عضو مستقل

بصفته الشخصية

اليوجد

ال يوجد

عضو مستقل

بصفته الشخصية

ال يوجد

ال يوجد

-6حسن محمد محمود حسن

-7خليل إسماعيل خليل املير

تمثيل إداري في شركات أخرى
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ويبين الجدول التالي أعضاء اإلدارة التنفيذية لشركة سوليدرتي وعدد نسبة األسهم التي يملكونها في شركة سوليدرتي:
الجدول رقم ( :)11أعضاء االدارة التفيذية لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل

المنصب

نسبة الملكية في شركة سوليدرتي
السعودية للتكافل

الرئيس التنفيذي

ال يوجد

مستشار الرئيس التنفيذي للشؤون املالية

ال يوجد

مدير عام التسويق واملبيعات

ال يوجد

مدير عام تقنية املعلومات

ال يوجد

االسم
بدرخالد ذعارالعنزي
تحسين عبدهللا أمان هللا
عبدالعزيزسعد محمد الدوسري
رائد حسن علي بكري
املصدر :تداول وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل.

4.5

تقييم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

تم االتفاق بين كل من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي على معامل املبادلة الذي يحدد عدد األسهم التي سيحصل عليها مساهمي شركة سوليدرتي في الشركة الدامجة بعد
نفاذ صفقة االندماج ،وذلك بعد التفاوض والتباحث بين الشركتين ،وقامت شركة الجزيرة تكافل خالل مرحلة التفاوض هذه باألخذ بمشورة مستشاريها باإلضافة الى مراجعة
بيانات العناية املهنية الالزمة الخاصة بأعمال شركة سوليدرتي.
ّ
لقد خضعت املناقشات التي أجريت حول معامل املبادلة ألحكام مذكرة التفاهم املوقعة بين شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل بتاريخ 2019/06/26م وألحكام مذكرة
ّ
التفاهم املعدلة املوقعة بين شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل بتاريخ 2020/01/19م ،بحيث أنه تم االتفاق بين الشركتين على أنه وفي حال التوصل إلى قرار نهائي بشأن
صفقة االندماج ،فإنه سيتم ذلك عن طريق دمج شركة سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل عبر قيام شركة الجزيرة تكافل بإصدار األسهم الجديدة ملساهمي شركة سوليدرتي
ُ
تكافل ،مقابــل نقــل أصــول والتزامــات شــركة سوليدرتي تكافل إلــى شــركة الجزيرة تكافل .كمــا تم االتفــاق بــين الشركتين أن التقييم سيكون على طريقة القيمة الدفترية املعدلة
ً
لحقوق امللكية وفق البيانات املالية املعلنة لكل من الشركتين كما في تاريخ  31ديسمبر 2019م وذلك بعد إجراء التعديالت التي سيتم االتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص املنهي الالزم
وعملية التحقق ،باإلضافة إلى ذلك ،فإنه سيتم تعديل القيمة الدفترية لحقوق امللكية الخاصة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني على النحو التالي:
1 .صافي األصول املدمجة الخاصة بمحفظة التأمين التكافلي املنقولة من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في تاريخ  1يناير 2020م .
2 .القيمة الضمنية ( )Embedded Valueلكل من (أ) محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية واإلدخار ()Protection and Savings takaful Portfolio
الخاصة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني (ب) محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية واإلدخار ( )Protection and Savings takaful Portfolioاملنقولة من
بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في تاريخ  1يناير 2020م.
بناء عليهّ ،
ً
تم التقييم باستخدام منهجية القيمة الدفترية املعدلة لحقوق امللكية كما في البيانات املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م ،وذلك بعد إجراء تعديالت العناية
ّ
املهنية الالزمة من أجل التوصل إلى معامل املبادلة املتعلق بصفقة االندماج.
وفيما يلي يوضح الجدول ( )12طريقة التقييم وإحتساب معامل املبادلة:
الجدول رقم ( :)12طريقة التقييم واحتساب معامل املبادلة
كما في القوائم المالية المراجعة للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2019م
القيمة الدفترية لحقوق امللكية
تعديالت الفحص النافي للجهالة املالي واالكتواري والقانوني*
صافي األصول املدمجة الخاصة بمحفظة التأمين التكافلي املنقولة
من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في تاريخ  1يناير
2020م
القيمة الضمنية لكل من (أ) محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين
الحماية واإلدخار الخاصة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني (ب) محفظة
وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية واإلدخار املنقولة من بنك
الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في تاريخ  1يناير 2020م**
التقييم بعد إضافة (خصم) تعديالت الفحص النافي للجهالة
وإضافة صافي األصول املدمجة الخاصة بمحفظة التأمين التكافل
املنقولة من بنك الجزيرة والقيمة الضمنية للمحفظة التأمينية
الخاصة بشركة الجزيرة تكافل واملحفظة التأمينية املنقولة من بنك
الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني
امللكية في الشركة الدامجة

الجزيرة تكافل تعاوني

سوليدرتي تكافل

الشركة الدامجة

434,547,000
إضافات

210,338,856
إستبعادات

ال ينطبق

1,092,193

()37,678,536

0

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

65,182,050

ال ينطبق

ال ينطبق

500,821,243

172,660,321

%74.36

%25.64

35

673,481,564
%100

35,000,000
25,000,000
0.482656120
12,066,403
47,066,403

عدد أسهم شركة الجزيرة تكافل
عدد أسهم شركة سوليدرتي تكافل
معامل املبادلة مقابل كل ( )1سهم مملوك في شركة سوليدرتي تكافل
عدد األسهم التي ستصدرلصالح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل
إجمالي عدد أسهم الشركة الدامجة (بعد إتمام صفقة االندماج)

*تتلخص تعديالت الفحص النافي للجهالة املالي واالكتواري والقانوني التي تم اعتمادها في التقييم لكل من شركة الجزيرة تكافل تعاوني وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل في كل
من التالي:
الجدول رقم ( :)13ملخص تعديالت الفحص النافي للجهالة

التعديل

شركة الجزيرة تكافل تعاوني

مخصصات دائنة لحسابات معيدي
التأمين
عموالت مستردة لصالح الشركة من
مندوبي التأمين

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

القيمة

التعديل

القيمة

()1,594,807

مخصص إضافي لديون مشكوك في تحصيلها
خاصة بالذمم املدينة لألقساط املستحقة

()3,383,000

2,687,000

مخصصات إضافية ملواجهة انخفاض قيمة
األصول األخرى

()1,508,000

مخصص إضافي للتعويضات املستحقة
املتعلقة بالتأمين على املركبات

()8,007,744

مخصص إضافي لديون مشكوك في تحصيلها
ملطالبات مدفوعة خاصة بتأمين املركبات

()1,567,793

ذمم مدينة مستحقة من شركة جوجيت
كابيتال

()4,911,000

املطالبات املتكبدة وغيراملبلغ عنها
( )IBNRلقطاع التأمين الصحي
احتياطي مصاريف تسوية الخسائرالغير
املخصصة

()1,800,000

()1,819,000

()ULAE – Reserve
احتياطي النقص في األقساط ( )PDRلقطاع
التأمين الصحي
احتياطي النقص في األقساط ( )PDRلقطاع
تأمين املركبات

مطالبات تأمين تحت التسوية

إجمالي تعديالت الفحص النافي للجهالة
املالي واالكتواري والقانوني لشركة
الجزيرة تكافل
املصدر :شركة الجزيرة تكافل تعاوني وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل

1,092,193

املنازعات العمالية القائمة
املطالبات التجارية القائمة
إجمالي تعديالت الفحص النافي للجهالة

املالي واالكتواري والقانوني لشركة سوليدرتي
السعودية للتكافل
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()5,000,000
()5,000,000
()3,098,734
()1,252,767
()330,498
()37,678,536

ً
ّ
** وفقا ألحكام مذكرة التفاهم املعدلة املوقعة بين شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل بتاريخ 2020/01/19م ،فإنه سيتم تحديد القيمة الضمنية للمحفظة املدمجة
لشركة الجزيرة تكافل تعاوني من خالل قيام كل طرف بتعيين مستشار تقييم للمحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل بشرط أن التتجاوز القيمة الضمنية للمحفظة املدمجة
لشركة الجزيرة تكافل تعاوني نسبة  %15من القيمة الدفترية لحقوق امللكية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في تاريخ  31ديسمبر 2020م أي بمايعادل قيمته ( )65,182,050ريال
سعودي ،مع اإلشارة إلى أنه قد تم تقييم القيمة الضمنية بقيمة ( )134,600,000ريال سعودي من قبل شركة نطاق للخدمات اإلكتوارية (مستشار شركة الجزيرة تكافل لتقييم
للمحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل) ،وبقيمة ( )37,676,000ريال سعودي من قبل شركة ديلويت آند توش( مستشار شركة سوليدرتي لتقييم للمحفظة التأمينية لشركة
الجزيرة تكافل) .وقد تم االتفاق بين الطرفين على تحديد القيمة الضمنية للمحفظة املدمجة لشركة الجزيرة تكافل تعاوني بقيمة ( )65,182,050ريال سعودي تم إضافتها لتقييم
شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في تاريخ  31ديسمبر 2019م .وقد تم تحديد القيمة الضمنية للمحفظة املدمجة لشركة الجزيرة تكافل تعاوني من خالل استخدام منهجية تحديد
القيمة الحالية لألرباح املستقبلية املتوقعة.
الجدول رقم ( :)14يوضح طريقة احتساب معامل املبادلة

البند

اإليضاح

تقييم الشركة الدامجة “بعد عملية اإلندماج”

تقييم شركة الجزيرة تكافل  +تقييم شركة سوليدرتي للتكافل.
تقييم شركة الجزيرة تكافل

نسبة ملكية شركة الجزيرة تكافل في الشركة الدامجة “بعد عملية اإلندماج”

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقييم الشركة الدامجة “ بعد عملية اإلندماج”
تقييم شركة سوليدرتي تكافل

نسبة ملكية شركة سوليدرتي تكافل في الشركة الدامجة “بعد عملية اإلندماج”

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقييم الشركة الدامجة “ بعد عملية اإلندماج”
كما هو قبل زيادة رأس املال خمسة وثالثون مليون ( )35,000,000سهم عادي.

عدد األسهم الجديدة ملساهمي شركة الجزيرة تكافل الحاليين بعد عملية اإلندماج

عدد األسهم ملساهمي شركة الجزيرة تكافل الحاليين بعد االندماج

عدد األسهم الجديدة ملساهمي شركة سوليدرتي تكافل الحاليين

نسبة ملكية شركة الجزيرة تكافل في الشركة الدامجة بعد االندماج

عدد األسهم ملساهمي شركة الجزيرة
تكافل الحاليين بعد االندماج

ُ
عدد األسهم التي سوف تصدر لصالح مساهمي سوليدرتي تكافل لغرض اإلندماج

معامل املبادلة مقابل كل ( )1سهم مملوك في شركة سوليدرتي تكافل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدد األسهم في شركة سوليدرتي تكافل لغرض اإلندماج

ً
وبناء على معامل املبادلة املذكور أعاله ،سوف تقوم شركة الجزيرة تكافل بزيادة رأس مالها وإصدار ( )12,066,403إثنى عشر مليون وستة وستون ألفا وأربعمائة وثالثة ســهم
ّ
وتسجل لصالح املساهمين في شركة سوليدرتي تكافل .ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض ً
بناء على
عــادي بقيمــة اســمية تبلــغ ( )10عشــر رياالت سعودية للسهم الواحد
معامل املبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم شركة الجزيرة تكافل البالغ ( )20.90ريال سعودي كما في تاريخ (2020/08/20م) وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج
مبلغ وقدره ( )252,187,823مائتان واثنين وخمسين مليون ومائة وسبعة وثمانين ألف وثمانمائة وثالثة وعشرين ريال سعودي .وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم
عكسها في القوائم املالية لشركة الجزيرة تكافل في وقت الحق ً
بناء على سعر اإلغالق لسهم شركة الجزيرة تكافل في آخر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار االندماج.
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الجدول رقم ( :)15قيمة العوض حسب سعر سهم الجزيرة تكافل ومقارنتها بالقيمة السوقية لشركة سوليدرتي السعودية تكافل

 12,066,403سهم عادي
ً
 252,187,823ريال سعودي ،علما بأن سعراإلغالق لشركة الجزيرة تكافل بلغ ()20.90
ريال سعودي
ً
 379,500,000ريال سعودي ،علما بأن سعراإلغالق لشركة سوليدرتي السعودية
تكافل ( )15.18ريال سعودي ،وعدد األسهم املصدرة للشركة خمسة وعشرون مليون
( )25,000,000سهم عادي.
انخفاض بنسبة  %34في القيمة اإلجمالية للعوض الخاصة بمساهمي شركة سوليدرتي
بحسب سعرإغالق شركة الجزيرة تكافل كما في 2020/08/20م مقارنة بالقيمة السوقية
لشركة سوليدرتي كما في تاريخ 2020/08/20م

عدد األسهم التي سوف تصدرلصالح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل
القيمة اإلجمالية للعوض بحسب سعرإغالق شركة الجزيرة تكافل في تاريخ 2020/08/20م)
آخريوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج
القيمة السوقية لشركة سوليدرتي تكافل في تاريخ (2020/08/20م) وهو آخر يوم تداول
سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج
نسبة الفرق بين القيمة السوقية لشركة سوليدرتي تكافل وإجمالــي قيمة العوض مقابل
االندماج في تاريخ (2020/08/20م) وهــوآخــريــوم تــداول ســبق تاريــخ إبــرام اتفاقيــة االندمــاج

4.6

تقييم شركة فالكم للخدمات املالية (املستشاراملالي) لكل من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي :

قيمت شركة فالكم للخدمات املالية (بصفتها املستشار املالي لشركة الجزيرة تكافل في صفقة االندماج) كل من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي بوزن  %80ملنهجية
القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر 2019م مع إضافة القيمة الضمنية للمحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل املتفق عليها بين الطرفين واملقدرة بقيمة ( )65,182,050ريال
سعودي لصالح شركة الجزيرة تكافل ،وبوزن  %20ملنهجية متوسط املرجح لحجم التداول ( )VWAPآلخر ستة أشهر لعام 2020م تسبق توقيع اتفاقية االندماج املوقعة بتاريخ
2020/08/23م ،مع اإلشارة إنه تم تقييم الشركتين بدون األخذ بعين االعتبار أي من تعديالت الفحص النافي للجهالة املالي والقانوني والضريبي واالكتواري  ،حيث أن التعديالت
ً
الناتجة عن الفحص النافي للجهالة يتم التفاوض عليها تجاريا بين كال الطرفين ،وقد بلغت قيمة الشركتين بناء على منهجية التقييم املعتمدة من قبل شركة فالكم للخدمات املالية
مبلغ ( )540,744,883ريال سعودي لشركة الجزيرة تكافل ومبلغ ( )242,233,166ريال سعودي لشركة سوليدرتي .يلخص الجدول التالي تقييم شركة فالكم للخدمات املالية كل
من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي :
الجدول رقم ( :)16ملخص منهجيات التقييم املستخدمة من قبل شركة فالكم للخدمات املالية

ملخص منهجيات التقييم المستخدمة
.

شركة سوليدرتي

شركة الجزيرة تكافل

ً
1التقييم وفقا ملنهجية القيمة الدفترية كما في تاريخ  31ديسمبر2019م

صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر 2019م

434,547,000

210,338,856

القيمة الضمنية للمحفظة املدمجة لشركة الجزيرة تكافل

65,182,050

-

إجمالي قيمة الشركة وفق منهجية القيمة الدفترية

499,729,050

210,338,856

ً
التقييم وفقا ملهنجية متوسط املرجح لحجم التداول ( )VWAPآلخرستة أشهرمن عام 2020م تسبق توقيع اتفاقية االندماج

سعر السهم متوسط املرجح لحجم التداول ( )VWAPآلخر ستة
أشهر تسبق توقيع اتفاقية االندماج

20.14

14.79

عدد األسهم املصدرة

35,000,000

25,000,000

إجمالي قيمة الشركة وفق منهجية متوسط املرجح لحجم التداول
( )VWAPآلخر ستة أشهر تسبق توقيع اتفاقية االندماج

704,808,214

369,810,407

املصدر :تحليل شركة فالكم للخدمات املالية

يوضح الجدول التالي ملخص تقييم شركة فالكم للخدمات املالية لكل من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي:
الجدول رقم ( :)16ملخص تقييم شركة فالكم للخدمات املالية لكل من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي

ملخص التقييم

ملخص تقييم شركة فالكم
للخدمات املالية لكال الشركتين

شركة الجزيرة تكافل

شركة سوليدرتي

الوزن النسبي
للمنهجية ()%

القيمة التقديرية
لشركة الجزيرة تكافل

القيمة التقديرية لشركة
سوليدرتي

التقييم بمنهجية القيمة الدفترية كما
في  31ديسمبر 2019م

499,729,050

210,338,856

%80.00

399,783,240

168,271,085

التقييم بمهنجية متوسط املرجح
لحجم التداول ( )VWAPآلخر
ستة أشهر تسبق توقيع اتفاقية
االندماج

704,808,214

إجمالي القيمة التقديرية (ريال
سعودي )

369,810,407

%20.00

140,961,643

73,962,081

%100.00

540,744,883

242,233,166

املصدر :تحليل شركة فالكم للخدمات املالية
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إجمالي القيمة التقديرية
(ريال سعودي)

782,978,049

قدمت شركة فالكم للخدمات املالية (بصفتها املستشار املالي لشركة الجزيرة تكافل في صفقة االندماج) رأيها بتاريخ 1442/01/04ه (املوافق 2020/08/23م) ،ملجلس إدارة شركة
ً
املوضحـة فيـه ،تـرى شـركة فالكم أن معامـل املبادلـة املتفـق عليـه بـين الشـركتين واملب ّ
ّ
ـين فـي
الجزيرة تكافل والذي يفيد أنه وفي تاريخ تقديم هذا الرأي ،ووفقـا للعوامـل واالفتراضـات
اتفاقيـة االندماج هـو عـادل لشـركة الجزيرة تكافل مـن وجهـة نظـر ماليـة .لقـد تم إرفـاق نسـخة مـن الـرأي املقـدم مـن قبـل شـركة فالكم ملجلــس إدارة شــركة الجزيرة تكافل بتاريــخ
1442/01/04ه (املوافق 2020/08/23م) كملحـق رقـم( )3لهـذا التعميـمُ ،ويبي ّـن فيـه االفتراضـات واإلجـراءات والقيـود التـي اسـتندت عليهـا شـركة فالكم إلصـدار هـذا الـرأي.
قدمـت خدمـات استشـارية لشـركة الجزيرة تكافل كمـا ّ
وتجـدر اإلشـارة إلـى أن شـركة فالكم للخدمات املالية قـد ّ
قدمـت رأيهـا عـن مـدى عدالـة معامـل املبادلـة إلـى مجلـس إدارة شـركة
الجزيرة تكافل لغرض مسـاعدة أعضاء مجلـس إدارة شـركة الجزيرة تكافل خـالل مرحلـة دراسـة صفقـة االندمـاج .وعليـه ،فـال يعـد الـرأي املقـدم مـن قبـل شـركة فالكم توصيـة ملسـاهمي
شـركة الجزيرة تكافل بالتصويـت بطريقـة معينـة فيمـا يتعلـق بالقـرارات التـي سـتعرض علـى الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لشـركة الجزيرة تكافل للتصويـت علـى صفقـة االندماج أو
ً
غيرهـا ،علمـا بـأن صفقـة االندماج خاضعـة للشـروط املحـددة فـي اتفاقيـة االندماج (ملزيد من املعلومات فضال راجع القسـم الفرعي رقم ( « )6.5البنود والشروط الجوهرية والشروط
املسبقة أو التعهدات الواردة في اتفاقية اإلندماج»من القسم رقم (« )6املعلومات القانونية»).

4.7

تفاصيل األطراف ذوي العالقة الذين لهم مصلحة مباشرة أو غيرمباشرة في االستحواذ

ال تنطوي هذه الصفقة على وجود أي أطراف ذوي عالقة.

4.8

هيكل امللكية قبل زيادة رأس املال وبعدها

الجدول رقم ( :)17هيكل ملكية شركة الجزيرة تكافل تعاوني قبل وبعد زيادة رأس املال

قبل زيادة رأس المال

المساهم

بعد زيادة رأس المال

عدد األسهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

بنك الجزيرة

10,500,000

%30.00

10,500,000

%22.31

شركة اتحاد األخوة للتنمية*

1,750,000

%5.00

1,750,000

%3.72

شركة الجزيرة لألسواق املالية*

1,750,000

%5.00

1,750,000

%3.72

3,318,260

%7.05

الجمهور

21,000,000

%60.00

29,748,143

*%63.20

اإلجمالي

35,000,000

%100.00

47,066,403

%100.00

اليوجد

شركة مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب

املصدر :شركة الجزيرة تكافل تعاوني وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل

ً
*تجدر اإلشارة إلى أن ملكية كال من شركة اتحاد األخوة للتنمية وشركة الجزيرة لألسواق املالية سيتم حسابها من ضمن الجمهور بعد إتمام صفقة اإلندماج ،حيث ستكون نسبة
ً
ملكية كال منها أقل من  %5من إجمالي رأس مال شركة الجزيرة تكافل .وستصبح نسبة ملكية الجمهور بعد زيادة رأس املال  %70.64من رأس مال شركة الجزيرة تكافل

4.9

القوائم املالية اإلفتراضية لشركة الجزيرة تكافل بعد االندماج

إن املعلومات املالية االفتراضية املوحدة التالية واإليضاحات ذات الصلة واملعدة من قبل إدارة شركة الجزيرة تكافل بمساعدة مستشار القوائم املالية االفتراضية (شركة بيكر تيلي
م ك م – محاسبون قانونيون) تتناول إيضاح التأثيرات الجوهرية لعملية االندماج بين شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي على قائمة املركز املالي التاريخي املوحد وقائمة الدخل
التاريخية املوحدة بتاريخ  31ديسمبر 2019م بافتراض أن الشركتين موجودتين بالفعل كما في  1يناير 2019م وفق الهيكل الذي سينتج عنه االندماج وذلك بعد إجراء التعديالت
الالزمة ً
وفقا لإليضاحات املرفقة على املعلومات املالية االفتراضية .يستند عرض املعلومات املالية االفتراضية على افتراضات تصورية معينة وتم إعدادها ألغراض التوضيح فقط،
وبسبب طبيعتها ،فإن قائمة املركز املالي االفتراضية وقائمة الدخل االفتراضية تعالجان حالة افتراضية ولذلك ،ال تمثالن وال تعطيان صورة حقيقية للمركز املالي واألداء املالي لشركة
الجزيرة تكافل عند إتمام صفقة االندماج .عالوة على ذلك ،فإن املعلومات املالية االفتراضية ال تكون ذات معنى إال باالقتران مع القوائم املالية التاريخية لشركة الجزيرة تكافل
وشركة سوليدرتي للسنة املالية املنتهية في  31ديسبمر 2019م ،وفيما يلي ملخص للقوائم املالية االفتراضية املوحدة:
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4.9.1

قائمة املركزاملالي االفتراضية للشركة الدامجة كما في  31ديسمبر2019م (غيرمراجعة).

الجدول رقم ( :)18قائمة املركز املالي االفتراضية للشركة الدامجة كما في  31ديسمبر 2019م (غير مراجعة)

شركة الجزيرة تكافل
تعاوني (الشركة
الدامجة)

الموجودات
النقد وما في حكمه

إيضاح

شركة ﺳﻮﻟﯿﺪرﺗﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
(االشركة المندمجة)

التعديالت
التصورية

معلومات تاريخية مراجعة

المعلومات
التصورية
(غير مراجعة)

19,687

211,950

25,434

257,071

-

105,279

-

105,279

2,094

-

-

2,094

األقساط وذمم معيدي التأمين املدينة – بالصافي

-

71,426

-

71,426

حصة معيدي التأمين من إشتراكات غير مكتسبة

12,923

14,896

-

27,819

حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

29,422

9,686

-

39,108

5,669

1,959

-

7,628

-

11,567

-

11,567

إستثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات
مرتبطة بوحدات
إستثمارات

185,178

-

-

185,178

411,414

77,738

-

489,152

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

30,367

-

-

30,367

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

2,473

23,676

-

26,149

-

-

19,406

19,406

809

8,949

-

9,758

-

10,642

-

10,642

35,000

37,500

)(25,434

47,066

735,036

585,268

19,406

1,339,710

-

27,594

-

27,594

18,651

18,412

-

37,063

-

10,339

-

10,339

مطالبات معيدي التأمين مستحقة الدفع

10,775

6,803

-

17,578

إشتراكات غير مكتسبة

35,087

211,332

-

246,419

-

2,135

-

2,135

مطالبات تحت التسوية

33,525

21,011

-

54,536

مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

7,023

52,150

-

59,173

187,979

-

-

187,979

360

-

-

360

احتياطي نقص اقساط التأمين

-

11,268

-

11,268

احتياطيات فنية أخرى

-

4,278

-

4,278

مبالغ مستحقة الى أطراف ذات عالقة

-

891

-

891

التزامات منافع املوظفين

2,624

4,003

-

6,627

الزكاة وضريبة الدخل املستحقة

1,110

4,295

-

5,405

فائض من عمليات التأمين

3,355

-

-

3,355

300,489

374,511

-

675,000

ودائع املرابحة
اشتراكات مستحقة القبض ،بالصافي

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ
عنها
تكاليف اقتناء وثائق تأمين املؤجلة

الشهرة
املمتلكات و املعدات ،بالصافي

3ج

موجودات حق االستخدام
وديعة نظامية
مجموع املوجودات

المطلوبات
مطالبات مستحقة الدفع
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
إلتزامات عقود اإليجار

عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

احتياطي وحدات
إجمالي االحتياطي الحسابي

مجموع املطلوبات

2ب

40

فائض عمليات التأمين
الفائض املتراكم

-

40

-

40

املكاسب االكتوارية املتراكمة على خطة املنافع املحددة

-

379

-

379

300,489

374,930

-

675,419

350,000
-

250,000
-

)(129,336
109,080

470,664
109,080

احتياطي نظامي

30,595

6,814

)(6,814

30,595

أرباح مبقاة

54,001

)(48,967

48,967

54,001

-

2,491

)(2,491

0

)(49

-

-

)(49

434,547

210,338

19,406

664,291

735,036

585,268

19,406

1,339,710

مجموع املطلوبات وفائض عمليات التأمين

حقوق الملكية
رأس املال
عالوة اإلصدار

احتياطي القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع
احتياطي إعادة قياس التزامات منافع املوظفين  -عمليات
التأمين
مجموع حقوق امللكية
المطلوبات وحقوق الملكية

4.9.2

3أ
3ب

2أ

قائمة الدخل االفتراضية للشركة الدامجة كما في  31ديسمبر2019م (غيرمراجعة).

الجدول رقم ( :)19قائمة املركز الدخل االفتراضية للشركة الدامجة كما في  31ديسمبر 2019م (غير مراجعة)

شركة الجزيرة
تكافل تعاوني
(الشركة الدامجة)

اإليرادات

شركة ﺳﻮﻟﯿﺪرﺗﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
( الشركة المندمجة)

التعديالت
التصورية

معلومات تاريخية مراجعة

المعلومات
التصورية
(غير مراجعة)

اشتراكات التأمين المكتتبة
 مباشرة إعادة التأمينإجمالي اشتراكات التأمين املكتتبة
اشتراكات إعادة التأمين املتنازل عنها

130,283
130,283

391,021
391,021

-

521,304
521,304

 محلي خارجيإجمالي اشتراكات إعادة التأمين املتنازل عنها
الزيادة في النفقات
صافي األشتراكات املكتتبة
التغييرات في االشتراكات غير املكتسبة ،بالصافي
التغييرات في حصة معيدي التأمين من االشتراكات غير املكتسبة
صافي األشتراكات املكتسبة
عموالت إعادة التأمين
رسوم الوثائق
إيرادات إكتتاب األخرى

()20,815
()20,815
109,468
)(8,396
101,072
1,594

()1,251
()22,173
()23,424
)(3,914
363,683
)(81,392
282,291
3,551
1,125
5,213

-

)(1,251
)(42,988
)(44,239
)(3,914
473,151
)(89,788
383,363
3,551
1,125
6,807

102,666

292,180

-

394,846

)(11,845
9,920
)(1,925
)(2,006
1,554

)(280,022
40,904
)(239,118
3,297
)(6,171

-

)(291,867
50,824
)(241,043
1,291
)(4,617

إجمالي اإليرادات

التكاليف ومصاريف األكتتاب
إجمالي مطالبات مدفوعة
حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة
صافي مطالبات مدفوعة
التغييرات في مطالبات تحت التسوية
التغييرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها ،بالصافي

41

صافي مطالبات متكبدة
التغيرات في احتياطي نقص االشتراكات
التغيرات في االحتياطي الحسابي
التغيرات في احتياطي نقص اقساط التأمين
التغيرات في االحتياطيات الفنية األخرى
تكاليف اقتناء وثائق التأمين
رسوم إشراف وتفتيش
مصاريف اكتتاب أخرى
إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
صافي دخل إكتتاب

(المصاريف) اإليرادات األخرى
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
مصاريف عمومية وإدارية
عموالت من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
دخل عموالت من ودائع
مكاسب غير متحققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
مكاسب متحققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
إيرادات أخرى
إجمالي املصاريف األخرى
صافي الربح(/الخسارة) للسنة
صافي (الخسارة) العائد إلى عمليات التأمين
صافي الربح(/الخسارة) للسنة العائد للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة
ضريبة الدخل
صافي الربح(/الخسارة) للسنة العائد للمساهمين

)(2,377
)(57,466
197
)(3,910
)(651
)(64,207

)(241,992
1,214
)(1,907
)(24,441
)(267,126

-

)(244,369
)(57,466
197
1,214
)(1,907
)(28,351
)(651
)(331,333

38,459

25,054

-

63,513

()183
()10,243
10,076
56
735
1,164
1,046
2,651
41,110
()3,355
37,755
()947
()100
36,708

()3,519
()80,298
10,173
4,669
()68,975
()43,921
()43,921
987
()42,934

-

()3,702
()90,541
10,076
10,229
735
5,833
1,046
()66,324
()2,811
()3,355
()6,166
40
()100
()6,226

ربحية السهم
ربحية السهم
املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة (باالالف)
إجمالي الدخل للسنة العائد للمساهمين

الدخل الشامل اآلخر:

1,05
35,000
36,708

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل التصورية في السنوات االحقة:
()131
الخسائر االكتوارية من اعادة قياس التزام منافع املوظفين

بنود يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل التصورية في السنوات الالحقة:
 صافي التغير في القيمة العادلة36,577
إجمالي الربح(/الخسارة)الخسارة الشاملة للسنة
إجمالي (الخسارة ) الشاملة الناتجة عن عمليات التأمين
36,577
إجمالي الربح(/الخسارة) الشامل العائد للمساهمين
36,577
إجمالي الربح(/الخسارة) الشاملة للسنة

42

()1,72
25,000
()42,934

()12,934
-

()0,13
47,066
()6,226

()25

-

()156

2,491
()40,468
()26
)(40,442
()40,468

-

2,491
()3,891
()26
)(3,865
()3,891

4.9.3
-1

إيضاحات على املعلومات املالية االفتراضية املوحدة
أسس إعداد وعرض املعلومات املالية التصورية

تبين هذه املعلومات املالية التصورية واإليضاحات املرفقة لها اآلثار املترتبة على قائمة املركز املالي وقائمة الدخل لالندماج املحتمل («الدمج») بين شركة الجزيرة تكافل تعاوني و
ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻟﯿﺪرﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ كما لو كان قد حدث في  1يناير .2019
تستند املعلومات املالية التصورية على القوائم املالية التاريخية املراجعة لـشركة الجزيرة تكافل تعاوني و ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻟﯿﺪرﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ كما في  31ديسمبر ( 2019يشار إليها
ً
معا بإسم «املنشأة املندمجة») كما تم تعديلها على النحو التالي:
أ) تفعيل صفقة االندماج
ب) تحويل محفظة التأمين من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني.
يتم تنفيذ االندماج عن طريق إصدار اسهم عددها  12.066.403سهم بقيمة  10ريال سعودي من قبل شركة الجزيرة تكافل تعاوني إلى مساهمي شركة ﺳﻮﻟﯿﺪرﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ ،في صفقة مقايضة أسهم بنسبة تغير  0.48265612سهم من شركة الجزيرة تكافل تعاوني لكل سهم من ﺳﻮﻟﯿﺪرﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ (إيضاح .)3
بعد اتمام عملية االندماج  ،سيكون رأس مال الشركة الجديدة  470.66مليون ريال سعودي يتكون من  47.066مليون سهم بقيمة إسمية  10رياالت سعودية لكل سهم.
تستند عملية عرض املعلومات املالية التصورية للمنشأة املندمجة على بعض االفتراضات الغير موجودة .وقد تم إعداد هذه املعلومات لألغراض التوضيحية فقط  ،وبسبب هذه
ً
الطبيعة  ،فإن بيان للمركز املالي وبيان الدخل يعالج ً
موقفا تصوريا ال يعكس الصورة الحقيقية للمركز املالي واألداء املالي للمنشأة املندمجة .عالوة على ذلك  ،ان املعلومات املالية
التصورية ال تصبح ذات جدوى إال اذا تم دمج املعلومات املالية التاريخية لشركة ﺳﻮﻟﯿﺪرﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ كما في  31ديسمبر  .2019ولم تأخذ املعلومات املالية التصورية في االعتبار
تأثيرات تكاليف األندماج املتوقعة تكبدها لتحقيق هذا األندماج .
تم إعداد املعلومات املالية التصورية وعرضها على أساس السياسات املحاسبية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني كما تم اإلفصاح عنها في قوائمها املالية املراجعة للسنة املنتهية في 31
ديسمبر  .2019إن السياسات املحاسبية املستخدمة من قبل شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما هو موضح في قوائمها املالية املراجعة للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2019ال تختلف
ً
جوهريا عن تلك املستخدمة من قبل شركة ﺳﻮﻟﯿﺪرﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ.
تم إجراء التعديالت التالية لضمان اتساق العرض مع قائمة املركز املالي بين شركة الجزيرة تكافل تعاوني وشركة ﺳﻮﻟﯿﺪرﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ ،وهي كما يلي:
أ) تم تعديل احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع لتحقق االحتياطي االفتتاحي لشركة شركة ﺳﻮﻟﯿﺪرﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ .وعليه ،فإن املنشأة
املندمجة تحتسب فقط التغير في احتياطي القيمة العادلة للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2019بافتراض تحقق االحتياطي االفتتاحي لشركة شركة ﺳﻮﻟﯿﺪرﺗﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ.
ب) ً
نظرا ألن شركة الجزيرة تكافل تعاوني مطالبة بالحفاظ على وديعة قانونية ال تقل عن  ٪10من رأس مالها املدفوع  ،فإن هيكل رأس املال الجديد سينتج عنه تغيير
ً
في الوديعة النظامية .وبناء على ذلك  ،فقد تم احتساب الوديعة النظامية الجديدة على رأس مال الشركة بعد االندماج من أجل التو افق مع السياسة التنظيمية
لشركة الجزيرة تكافل تعاوني .تم تسجيل الفرق البالغ  24.735مليون ريال سعودي كتعديل تصوري عن طريق تحويله إلى النقد وما في حكمه الخاص بمساهمي
املنشأة املندمجة.
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اثرالفرضيات املستخدمة

إن املعلومات التصورية مبنية على أساس تقديرات وافتراضات أولية التي هي قابلة للتغيير.
تم استخدام عدد من الفرضيات التمام انجاز هذه املعلومات املالية التصورية وهي على النحو التالي:
أ) اثبات عملية إصدار أسهم من شركة الجزيرة تكافل تعاوني ملساهمي شركة ﺳﻮﻟﯿﺪرﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ:
ألغراض املعلومات املالية التصورية ،تم احتساب مقابل االستحواذ على أساس وجود عملية مبادلة لألسهم بنسبة تبادل  0.48265612سهم من اسهم شركة ﺳﻮﻟﯿﺪرﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
لكل سهم من اسهم شركة الجزيرة تكافل تعاوني وكما هو موضح أدناه:
الجدول رقم ( :)20أثر الفرضيات املستخدمة على عدد األسهم ورأس املال

عدد األسهم القائمة في شركة ﺳﻮﻟﯿﺪرﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ
معامل املبادلة
عدد األسهم التي ستصدرها شركة الجزيرة تكافل تعاوني
القيمة االسمية لألسهم املصدرة من قبل شركة الجزيرة تكافل تعاوني إلى شركة ﺳﻮﻟﯿﺪرﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ ( 10ريال سعودي للسهم)
رأس املال القائم لشركة الجزيرة تكافل تعاوني ( 10ريال سعودي للسهم)
إجمالي رأس مال شركة الجزيرة تكافل تعاوني بعد االندماج

 25,000,000سهم
0.48265612
12,066,403سهم
 120,664,030ريال سعودي
 350,000,000ريال سعودي
 470,664,030ريال سعودي

ب) تسجيل عالوة إصدار اسهم ناتجة عن اصدار أسهم شركة الجزيرة تكافل تعاوني عند االندماج:
تم احتساب قيمة العوض لالندماج على أساس سعر إغالق سهم شركة الجزيرة تكافل تعاوني بتاريخ  13أغسطس  ،2020حيث بلغ سعر األغالق  19.04ريال سعودي
للسهم .
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الجدول رقم ( :)21احتساب عالوة اإلصدار

سعر السوق كما في  13أغسطس 2020
إجمالي املقابل ( 12,066,403سهم بسعر  19.04ريال سعودي للسهم)
يطرح :القيمة االسمية لألسهم املصدرة من قبل شركة الجزيرة تكافل تعاوني لشركة ﺳﻮﻟﯿﺪرﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ
عالوة اإلصدار

(بالريال سعودي)
19.04
229,744,313
()120,664,030
109,080,283

ج) تسجيل الشهرة باعتبارها الزيادة في إجمالي العوض املحتمل من عملية االستحواذ على صافي أصول شركة ﺳﻮﻟﯿﺪرﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ كما في  13أغسطس 2020
وبعد اجراء التعديالت:
الجدول رقم ( :)22احتساب الشهرة

(بالريال سعودي)
210,338,856
229,744,313
19,405,457

صافي أصول شركة ﺳﻮﻟﯿﺪرﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ كما في  31ديسمبر ( 2019أ)
إجمالي العوض مقابل حقوق ملكية شركة ﺳﻮﻟﯿﺪرﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ (ب)
الشهرة ( ب – أ )

د) معامل املبادلة حسب اتفاقية االندماج:
الجدول رقم ( :)23معامل املبادلة

معامل املبادلة (عدد األسهم العادية في شركة الجزيرة تكافل تعاوني لسهم عادي واحد في شركة ﺳﻮﻟﯿﺪرﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ)

0.48265612

هـ) مساهمة كل من شركة الجزيرة تكافل تعاوني و شركة ﺳﻮﻟﯿﺪرﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ في املنشأة املندمجة:
الجدول رقم ( :)24مساهمة كل شركة في املنشأة املندمجة

(باأللف ريال سعودي)
35,000,000
12,066,403
47,066,403
%74,36
%25,64

عدد األسهم العادية في شركة الجزيرة تكافل تعاوني (أ)
عدد األسهم العادية التي ستصدرها شركة الجزيرة تكافل تعاوني إلى شركة ﺳﻮﻟﯿﺪرﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ (إيضاح  3أ) (ب)
إجمالي عدد األسهم العادية بعد االندماج (ج )
مساهمة شركة الجزيرة تكافل تعاوني في املنشأة املندمجة ( أ  /ج )
مساهمة شركة ﺳﻮﻟﯿﺪرﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ في املنشأة املندمجة (ب  /ج)

4.9.4

ً
مقارنة ملؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بشركة الجزيرة تكافل وفقا للقوائم االفتراضية املوحدة مقابل القوائم املالية لشركة الجزيرة تكافل

الجدول رقم ( :)25مؤشرات األداء وفق القوائم اإلفتراضية املوحدة

شركة تكافل الجزيرة

القوائم االفتراضية الموحدة

( 31ديسمبر 2019م)

( 31ديسمبر 2019م)

معدل نمو اإليردات ً
(بناء على إيرادات العام 2018م لشركة الجزيرة تكافل تعاوني)

%21.67

%367.59

إجمالي األقساط املكتتبة (بآالف الرياالت السعودية)

130,283

521,304

إجمالي املوجودات (بآالف الرياالت السعودية)

735,036

1,339,710

إجمالي حقوق امللكية (بآالف الرياالت السعودية)

434,547

19,406

معدل االحتفاظ (صافي األقساط املكتتبة/مجمل األقساط املكتتبة)

%84.02

%90.76

معدل الخسائر (صافي املطالبات املتكبدة /صافي أقساط التأمين املكتسبة)

()%2.35

()%63.74

هامش الربح (صافي الدخل/إجمالي األقساط املكتتبة)

%28.18

()%0.74

العائد على حقوق املساهمين (صافي الدخل/إجمالي حقوق امللكية)

%8.45

()%19.92

بألف ريال سعودي
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االرتفاع أواالنخفاض في ربحية السهم نتيجة االندماج

4.10

يوضـح الجـدول التالـي ربحيـة السـهم لـكل مـن شـركة الجزيرة تكافل وشـركة سوليدرتي قبـل االندماج وربحيـة السـهم االفتراضيـة بعـد االندماج (وذلـك بنـاء علـى القوائـم املاليـة
االفتراضيـة كمـا لـو تم االندماج فـي السـنة املاليـة 2019م).
الجدول رقم ( :)26ربحية السهم للشركتين قبل اإلندماج واالفتراضية املوحدة في عام 2019م

الجزيرة تكافل 2019م

سوليدرتي 2019م

االفتراضية الموحدة 2019م

1.05

()1.72

()0.13

ربحية السهم (ريال سعودي)

4.11

أداء سعرأسهم شركة الجزيرة تكافل

ً
يوضح الجدول التالي ،أداء سهم شركة الجزيرة تكافل بنهاية إغالق كل شهر ميالدي خالل االثنى عشر شهرا التي تسبق تاريخ تقديم طلب شركة الجزيرة تكافل لتسجيل وطرح أسهم
زيادة رأس املال لغرض االندماج مع شركة سوليدرتي:
ً
الجدول رقم ( :)27اداء اسهم شركة الجزيرة تكافل خالل االثنى عشر شهرا التي تسبق طلب زيادة رأس املال

التاريخ

املصدر :تداول

سعر إقفال سهم الجزيرة تكافل (ريال سعودي)
18.70
17.20
14.98
16.24
16.06
17.00
18.06
20.40
24.96
19.54
25.15
26.65

2020/01/30م
2020/02/27م
2020/03/31م
2020/04/30م
2020/05/31م
2020/06/30م
2020/07/28م
2020/08/31م
2020/09/30م
2020/10/29م
2020/11/30م
2020/12/27م
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 -5المعلومات المالية
5.1

املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة

5.1.1

مقدمة

يستند ما يلي من مناقشة وتحليل للوضع املالي لشركة سوليدرتي («سوليدرتي») ونتائج عملياتها إلى القوائم املالية املدققة عن السنوات املنتهية في  31ديسمبر 2017م و 2018م
و 2019م («الفترة التاريخية») والتي تولى التدقيق فيها شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه محاسبون قانونيون (عضو بي كي إف العاملية) وشركة العظم والسديري وآل الشيخ
محاسبون قانونيون واستشاريون عضو كرو هوروث الدولية ،باإلضافة إلى اإليضاحات املرفقة بها والتي يلزم قراءتها مع هذه القوائم.
ً
تم إعداد القوائم املالية املدققة لشركة سوليدرتي عن السنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م واإليضاحات املرفقة بهم وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي
( )IFRSاملعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (.)SOCPA
تم استخراج األرقام املالية التابعة لعام 2018م من جداول املقارنة الواردة في القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م ،وتم استخراج األرقام املالية التابعة
لعام 2017م من جداول املقارنة الواردة في القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م.
إن جميع املعلومات املالية التي يحتويها هذا القسم تم عرضها بألف الريال السعودي ما لم ينص خالف ذلك .وتجدر اإلشارة بأن األرقام الواردة في هذا القسم تم تقريبها إلى أقرب
عدد صحيح ،ولهذا فإن مجموع تلك األرقام قد يختلف عما هو وارد بالجداول .كما تجدر اإلشارة إلى أن كافة النسب املئوية والهوامش واملصاريف السنوية ومعدالت النمو السنوي
املركب تستند إلى هذه األرقام ّ
املقربة.

5.1.2

إقرارأعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم املالية

قام مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني بإعداد مناقشة وتحليل الوضع املالي لشركة سوليدرتي ،وال يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل أي مسؤولية عن دقة
واكتمال املعلومات املتعلقة بشركة سوليدرتي الواردة في هذا القسم والتي تتعلق فقط بشركة سوليدرتي ،وقد تم الحصول على املعلومات الواردة في هذا القسم من مصادر عامة
(بما في ذلك القوائم املالية لشركة سوليدرتي) باإلضافة إلى املعلومات املقدمة من إدارة الشركة ،مع العلم بأن شركة سوليدرتي ملزمة بموجب اتفاقية االندماج بتزويد شركة
ً
الجزيرة تكافل بجميع املعلومات الالزمة لغرض إعداد التعميم .كما قدمت شركة سوليدرتي ضمانا لشركة الجزيرة تكافل بموجب اتفاقية االندماج (بحسب ما هو متعارف عليه في
مثل هذه االتفاقيات) فيما يتعلق بصحة واكتمال املعلومات (من جميع الجوانب الجوهرية) املقدمة من شركة سوليدرتي خالل مرحلة إجراء دراسات العناية املهنية الالزمة كما في
ً
تاريخ تقديمها وأن املعلومات املقدمة غير مضللة من جميع الجوانب الجوهرية .كما قدمت شركة سوليدرتي ضمانا بموجب اتفاقية االندماج بأنها لم تقم بشكل متعمد بإخفاء أي
معلومات جوهرية عن شركة الجزيرة تكافل تعاوني ،وذلك باستثناء املعلومات التي تم حجبها بعلم شركة الجزيرة تكافل خالل مرحلة إجراء دراسات العناية املهنية الالزمة ،مع العلم
ً
أن تم حجب هذه املعلومات نظرا لسريتها ووجود قيود تعاقدية أو نظامية تمنع اإلفصاح عنها.
و لغرض إعداد هذا القسم ،فقد افترضت شركة الجزيرة تكافل بأن املعلومات املالية الواردة في هذا القسم قد تم الحصول عليها من القوائم املالية املدققة لشركة سوليدرتي
دون إجراء أي تعديل جوهري عليها و أن القوائم املالية لشركة سوليدرتي قد تم إعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية ( )IFRSواملعدلة بواسطة البنك املركزي السعودي
بخصوص املحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل .وملزيد من التفاصيل حول اإلطار املحاسبي املعتمد لشركة سوليدرتي ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي رقم (« )5.2املعايير والتعديالت
الصادرة» من هذا القسم.
ً
كما افترضت شركة الجزيرة تكافل تعاوني بأنه ال توجد أي نية حاليا إلجراء أي تغيير جوهري في أنشطة شركة سوليدرتي وأنه لم يكن هناك أي تغير في أنشطة أعمالها يمكن أن يؤثر
ً
أو أن يكون قد أثر بشكل جوهري في الوضع املالية لشركة سوليدرتي خالل فترة الـ ( )12شهرا التي تسبق تاريخ هذ ا التعميم.

5.1.3

أسس اإلعداد للقوائم املالية

أسس القياس
تم إعداد القوائم املالية طبقا ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس «االستثمارات املتاحة للبيع» بالقيمة العادلة.
بيان االلتزام
تم إعداد القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية املعتمدة في اململكة العربية السعودية ،واملعايير واالصدارات االخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين وقانون الشركات والنظام األسا�سي لشركة سوليدرتي
ً
تم إعداد القوائم املالية لشركة سوليدرتي كما في  31ديسمبر2018م وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية واملعدلة بواسطة البنك املركزي السعودي بخصوص املحاسبة عن الزكاة
وضريبة الدخل ( فيما يتعلق بتطبيق معيار املحاسبة الدولي رقم  -12ضريبة الدخل وتفسيرات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية رقم  - 21الرسوم بما يتعلق بالزكاة وضريبة
الدخل).
في يوليو 2019م ،أصدر البنك املركزي السعودي تعليمات لشركات التأمين في اململكة العربية السعودية ملعالجة الزكاة وضرائب الدخل في قائمة الدخل .بما يتما�شى ذلك مع املعايير
الدولية إلعداد التقارير املالية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية واملعتمدة باململكة العربية السعودية ( يشار إليها مجتمعة باسم «املعايير الدولية إلعداد
التقارير املالية املعتمدة في اململكة العربية السعودية»).
وبالتالي قامت شركة سوليدرتي بتغيير املعالجة املحاسبية للزكاة وضريبة الدخل بتعديل األثر بأثر رجعي بما يتما�شى مع املعيار املحاسبي الدولي رقم  - 8 -السياسات املحاسبية
والتغييرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء ،وأثر هذا التغيير تم اإلفصاح عنه في القوائم املالية (كما في القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م).يتم إعداد القوائم
املالية ً
وفقا ملبدأ اإلستمرارية والتكلفة التاريخية ،باستثناء القياس بالقيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع.
لم يتم عرض قائمة املركز املالي لشركة سوليدرتي باستخدام تصنيف متداول  /غير متداول .ومع ذلك ،فإن األرصدة التالية تصنف ً
عموما على أنها متداولة :النقدية وما في حكمها،
ودائع قصيرة األجل /الدخل الثابت ،صافي أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ،حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة ،حصة معيدي التأمين من املطالبات
ً
تحت التسوية ،حصة معيدي التأمين من املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها ،تكاليف اكتتاب مؤجلة ،مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى ،مطالبات مستحقة الدفع
لحاملي الوثائق ،مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى ،أرصدة معيدي التأمين الدائنة ،أقساط تأمين غير مكتسبة ،عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة ،مطالبات تحت التسوية،
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مطالبات متكبدة غير املبلغ عنها ،احتياطيات أقساط إضافية واحتياطات أخرى ،توزيع فائض مستحق الدفع ،زكاة وضريبة الدخل ،مستحق ألطراف ذات عالقة .إن األرصدة التالية
ً
عموما على أنها غير متداولة :استثمارات ،ممتلكات ومعدات ،أصول غير ملموسة ،وديعة نظامية ،تعويضات نهاية الخدمة.
تصنف
أسس العرض
ً
وفقا ملتطلبات أنظمة التأمين في اململكة العربية السعودية ،تحتفظ شركة سوليدرتي بحسابات مستقلة لكل من عمليات التأمين وعمليات املساهمين ،تحتفظ شركة سوليدرتي
بجميع املوجودات املتعلقة بعمليات التأمين وعمليات املساهمين ،ويتم تضمينها في بيانات العمليات املعنية ً
بناء على استخدامها ومالئمتها .يتم تسجيل املوجودات واملطلوبات
واإليرادات واملصروفات الخاصة بكل نشاط في الحسابات الخاصة بذلك النشاط التي تنسب بوضوح إلى كل عملية في دفاترها الخاصة بها .يتم توزيع اإليرادات و املصروفات املتكبدة
بالعمليات املشتركة من قبل إدارة شركة سوليدرتي ومجلس اإلدارة.
تم تقديم قائمة املركز املالي وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات املساهمين الواردة في القوائم املالية (كما في القوائم املالية للسنة املنتهية
في  31ديسمبر 2019م) كمعلومات مالية تكميلية لالمتثال ملتطلبات اإلرشاد الصادرة عن البنك املركزي السعودي للوائح التنفيذية وغير مطلوبة بموجب املعايير الدولية للتقرير
املالي .تتطلب اللوائح التنفيذية لـلبنك املركزي السعودي الواضح بين املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملصروفات لعمليات التأمين وعمليات املساهمينً .
وفقا لذلك  ،فإن قائمة
املركز املالي وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية املعدة لعمليات التأمين وعمليات املساهمين على النحو املشار إليه أعاله ،تعكس فقط املوجودات واملطلوبات
واإليرادات واملصروفات واألرباح والخسائر الشاملة للعمليات املعنية.
عند إعداد القوائم املالية على مستوى شركة سوليدرتي ً
وفقا ملعايير الدولية التقارير املالية  ،يتم دمج األرصدة واملعامالت الخاصة بعمليات التأمين ودمجها مع عمليات املساهمين.
يتم استبعاد األرصدة واملعامالت واألرباح أو الخسائر غير املحققة بين العمليات بالكامل خالل عملية الدمج ،إن وجدت .السياسات املحاسبية املتبعة لعمليات التأمين وعمليات
املساهمين موحدة للمعامالت واألحداث املتشابهة في ظروف مماثلة.
ً
تقوم شركة سوليدرتي بصفتها مديرا لعمليات التأمين بجميع أعمال التأمين املنصوص عليها في هذه الوثيقة لصالح املؤمن لهم ،وفي حال وجود فائض صافي في حساب التأمين فيتم
توزيعه وفق الترتيب اآلتي:
أ  -توزيع  %10من الفائض الصافي السنوي على املؤمن لهم مباشرة أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية.
ب  -ومما يتبقى من الفائض ،تأخذ شركة سوليدرتي مبلغ يعادل نسبة ( )%5من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة كأتعاب إدارية ،ال يمكن لهذه األتعاب أن تتجاوز ( )%90من الفائض.
ج  -من املتبقي ،إذا وجد ،بعد توزيع ما سبق في الفقرتين (أ ،ب أعاله) تأخذ شركة سوليدرتي ما نسبته ( )%10من صافي الفائض كحافز أداء.
ً
تكبدت عمليات التأمين ً
عجزا صافي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2018وبالتالي و وفقا لذلك ،لم يتم تحويل أي مبالغ إلى عمليات املساهمين.
العملة الرئيسية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم املالية بالريال السعودي ،وهي عملة العرض والنشاط الرئيسية لشركة سوليدرتي .تم تقريب جميع املعلومات املالية املعروضة إلى أقرب ريال سعودي.

 5.2املعاييروالتعديالت الصادرة
التغييرات في السياسات املحاسبية واملعايير الجديدة والتعديالت الصادرة
يحتوي هذا القسم على ملخص عن املعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولإلطالع على تفاصيل إضافية يرجى مراجعة قسم التغييرات في السياسات املحاسبة واملعايير الجديدة
والتعديالت الصادرة في القوائم املالية لشركة سوليدرتي.
 )1التغييرات في السياسات املحاسبية واملعاييرالجديدة والتعديالت الصادرة واملعتمدة
السياسات املحاسبية املستخدمة في إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة تتوافق مع تلك املستخدمة في إعداد القوائم املالية السنوية كما في السنة املنتهية في  31ديسمبر
2018م ،باستثناء:
املعيارالدولي للتقاريراملالية رقم  – 16عقود اإليجار
يحل املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  16محل معيار املحاسبة الدولي « 17عقود اإليجار» ،وتفسير املعيار الدولي للتقرير املالي رقم « 4لتحديد ما إذا كان ترتيب ما يحتوي على
عقد إيجار» ،وتفسير لجنة تفسيرات املعايير» « 15عقود إيجار التشغيل  -حوافز» ،وتفسير لجنة تفسيرات املعايير رقم « »27تقييم جوهر املعامالت التي تأخذ الشكل القانوني
لعقد اإليجار».
يقدم املعيار الدولي للتقارير املالية رقم « 16عقود اإليجار» نموذج وحيد للمحاسبة عن عقود االيجار .يقوم املستأجر باالعتراف بحق استخدام األصل ليمثل حقه في استخدام
األصل األسا�سي والتزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار .يوجد هناك اعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة
املنخفضة .تبقى طريقة املحاسبة املتبعة من املؤجر مشابهة للمعيار الحالي -أي يستمر املؤجرين بتصنيف عقود االيجار الى عقود ايجار تمويلي أو تشغيلي.
التعديل املعترف به من تطبيق املعيارالدولي للتقاريراملالية رقم :16
اعتمدت شركة سوليدرتي املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  16في  1يناير 2019م باستخدام منهجية التطبيق بأثر رجعي املعدل وبالتالي يتم االعتراف باألثر التراكمي العتماد املعيار
الدولي للتقارير املالية رقم ( 16كتعديل للرصيد االفتتاحي) املدفوعات املقدمة دون أي تأثير على رصيد األرباح املبقاة في  1يناير 2019م ودون تعديل في ارقام املقارنة.
طبقت شركة سوليدرتي وسيلة عملية لتعريف عقد اإليجار عند االنتقال ،أي جميع العقود املبرمة قبل  1يناير 2019م تم تحديدها كعقود إيجار ً
وفقا ملعيار املحاسبة الدولي 17
وتفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية رقم (.)4
تأثير اعتماد املعيار الدولي للتقرير املالي  16على قائمة املركز املالي كما في  1يناير 2019م كاالتي:
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الجدول رقم ( :)28تأثير اعتماد املعيار الدولي للتقرير املالي 16

 31ديسمبر 2018م
حق إستخدام األصول
مدفوعات مقدما
التزام ايجار

املصدر :الشركة

الزيادة
(النقصان)

 1يناير 2019م

-

12,457,399

12,457,399

610,967

()610,967

-

-

()11,846,432

()11,846,432

السياسة املحاسبية
ُ
اعترفت شركة سوليدرتي باألصول واإللتزامات الجديدة لعقود اإليجار التشغيلية ملباني املكاتب .يتم تخصيص كل دفعة إيجار بين االلتزام وتكلفة التمويل .تحمل تكلفة التمويل
على قائمة الدخل الشامل األولية املوجزة على مدار فترة اإليجار إلنتاج معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد املتبقي من االلتزام لكل فترة .يتم استهالك حق استخداكم األصول على
املدى األقصر من العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإليجار على أساس القسط الثابت.
َ
يتم قياس املوجودات واملطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار مبدئيا على أساس القيمة الحالية.
 -1يتم قياس حق استخدام األصول بالتكلفة التي تشمل ما يلي:
•مقدار القياس األولي اللتزامات اإليجار.
•أي مدفوعات إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء مخصوما منها أي حوافز إيجار مستلمة.
•أي تكاليف مباشرة أولية ،وتكاليف الترميم.
 -2تشمل التزامات اإليجار صافي القيمة الحالية ملدفوعات اإليجار التالية:
•مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة جوهرية) مخصوما منها حوافز اإليجار املستحقة القبض.
•عقد إيجار متغير يستند إلى فهرس أو سعر.
•املبالغ التي يتوقع أن يدفعها املستأجر بموجب ضمانات القيمة املتبقية.
•سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان املستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار ،ودفع غرامات إلنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت مدة اإليجار تعكس
املستأجر الذي يمارس هذا الخيار.
يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي ،وهو املعدل الذي يتعين على املستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة
اقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة .يتم إدراج املدفوعات املرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير األصول منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف
في قائمة الدخل األولية .عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار مدتها ً 12
شهرا أو أقل .يتم التفاوض على شروط التأجير على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من
ل
الشروط واألحكام املختلفة .ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي عهود ،ولكن ال يجوز استخدام األصو املؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.
فيما يلي اإلستهالك املحمل لحق استخدام األصول والرصيد:
الجدول رقم ( :)29تأثير اعتماد املعيار الدولي للتقرير املالي 16

2019م
(ريال سعودي)

التكلفة
الرصيد في  1يناير 2019م
اإلضافات
اإلستبعادات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م
اإلستهالك املتراكم
الرصيد في  1يناير 2019م
املصروف
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م
الرصيد الدفتري كما في  31ديسمبر2019م

12,457,399
12,457,399
1,885,678
1,885,678
10,571,721

املصدر :الشركة
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يمكن تسوية التزامات اإليجاركما في  1يناير 2019م مع عقد اإليجار التشغيلي على النحو التالي:
الجدول رقم ( :)30تسوية التزامات االيجار كما في  1يناير 2019م

2019م
(ريال سعودي)
13,441,387
%4
11,846,432
1,682,408
10,164,024

التزام اإليجار التشغيلي كما في  31ديسمبر 2018م
املتوسط املرجح لسعر االقتراض اإلضافي كما في  1يناير 2019م
خصم إلتزام اإليجار التشغيلي كما في  1يناير 2019م
ناقص :الجزء املتداول من التزام االيجار
الجزء غير املتداول من التزام االيجار

املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)31تسوية التزامات االيجار كما في  1يناير 2019م

2019م
(ريال سعودي)
8,407,114
1,756,910

الجزء غير املتداول من التزام االيجار
الجزء املتداول من التزام االيجار

10,164,024

املصدر :الشركة

يبلغ إجمالي مصاريف الفوائد على التزامات اإليجار املعترف بها خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م مبلغ  431,932ريال سعودي.

 -2التغييرات في السياسات املحاسبية واملعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولم يتم إعتمادها بعد
* التغيرفي املعالجة املحاسبية للزكاة وضريبة الدخل
ً
تم تغيير أسس اإلعداد نتيجة ألحدث تعليمات صادرة من البنك املركزي السعودي،وفقا للشهادة امللكية رقم  36763بتاريخ  1440 - 07 - 03ه (املوافق 2019 – 03 - 10م )وعلى
ً
(سابقا تم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في قائمة
تعميم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم  23099 / 2019املؤرخ في  1440 / 08 / 26ه )املوافق 2019 – 05 - 01م
التغيرات في حقوق املساهمين ً
وفقا ملا ورد في تعميم البنك املركزي السعودي رقم  381000074519املؤرخ في  11أبريل 2017م  .مع أحدث التعليمات الصادرة عن البنك املركزي
السعودي  ،وذلك ً
وفقا للشهادة امللكية رقم  36763بتاريخ 1440 – 07 - 03هـ) املوافق 2019 – 03 - 10م ( وتعميم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم 23099 / 2019
بتاريخ 1440 / 08 / 26هـ) املوافق 2019 – 05 - 01م  ،أن يتم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل .راجعت شركة سوليدرتي هذا التغيير في محاسبة الزكاة وضريبة
الدخل بأثر رجعي على القوائم املالية األولية املوجزة .نتج عن هذا التغيير انخفاض في الدخل املسجل لشركة سوليدرتي للفترة املنتهية في  30سبتمبر 2018م بمبلغ  5.4مليون ريال
سعودي .لم يكن لهذا التغيير أي تأثير على قائمة التدفقات النقدية للفترة املنتهية في  30سبتمبر 2018م وقائمة املركز املالي كما في  31ديسمبر 2018م.
السياسة املحاسبية:
ضريبة الدخل
تمثل ضريبة الدخل املحملة أو املضافة للفترة الضريبية املستحقة على اإليرادات الخاضعة للضريبة للفترة وفقا ملعدل ضريبة الدخل املطبقة لكل إقليم واملعدل من قبل التغيرات
في موجودات ومطلوبات الضريبة املؤجلة املنسوبة للفروقات املؤقتة والخسائر الضريبية غير املستغلة.
تم احتساب ضريبة الدخل الحالية على أساس القوانين الضريبية التي تم سنها أو سنها بشكل جوهري في نهاية فترة التقرير في اململكة العربية السعودية حيث تعمل شركة سوليدرتي
وتنتج دخل خاضع للضريبة .تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم الحاالت املتخذة في اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي تخضع فيها للتنظيم الضريبي املطبق للتفسير .تنشأ
مخصصات على حس االقتضاء وعلى أساس املبالغ املتوقع دفعها للسلطات الضريبية.
تسجل التعديالت الناشئة عن تقييمات ضريبة الدخل النهائية في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه التقييمات.
* تفسير املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  23عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل
يتناول التفسير معالجة ضرائب الدخل عندما تتضمن معالجات الضرائب عدم تأكد محيط يؤثر على تطبيق معيار املحاسبة الدولي  12ضرائب بالدخل  .ال ينطبق على الضرائب أو
الرسوم خارج نطاق معيار املحاسبة الدولي –  . 12 -وال يشمل بالتحديد املتطلبات املتعلقة بالفوائد والعقوبات املرتبطة باملعالجات الضريبية غير املؤكدة .يتناول التفسير تحديدا
ما يلي:
 ما إذا كانت شركة سوليدرتي تأخذ في حسبانها كل معالجة من املعالجات الضريبية غير املؤكده على حده. اإلفتراضات التي تضعها شركة سوليدرتي بخصوص فحص السلطات الضريبية للمعالجات الضريبية. الكيفية التي تحدد بها شركة سوليدرتي الربح الخاضع للضريبة (الخسارة ألغراض ضريبية) واألسس الضريبية .والخسائر ألغراض الضريبة غير املستغلة .واإلعفاءات الضريبيةغير املستغلة ومعدالت الضريبة.
 الكيفية التي تأخذ بها املنشأة في حساباتها التغيرات في الحقائق والظروف.يجب على شركة سوليدرتي أن تحدد ما إذا كانت ستأخذ في حسبانها كل معالجة من املعالجات الضريبية غير املؤكدة على حده أم ستجمع بينها وبين معالجة واحدة أو أكثر من
املعالجات الضريبية غير املؤكدة األخرى .يجب إتباع النهج الذي يتوقع أنه سوف يحل على نحو أفضل عند حالة عدم التأكد.
حكما ً
تطبق شركة سوليدرتي ً
هاما في تحديد أوجه عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل.
لم يكن للتفسير تأثير على القوائم املالية لشركة سوليدرتي.
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ضريبة الدخل املؤجلة
يتم إحتساب ضريبة الدخل املؤجلة ،إن وجدت ،بإستخدام أساس اإللتزام للفروقات املؤقتة الناتجة بين األرصدة الدفترية للموجودات واإللتزامات ألغراض التقارير املالية واملبالغ
املستخدمة لألغراض الضريبية .يتم قياس قيمة الضريبة املؤجلة بمعدالت الضريبة املتوقع تطبيقها أو تتم التسوية للقيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات باإلستثناء إلى معدالت
الضريبة التي قد تم سنها أو تقريبا تم سنها في نهاية فترة التقرير .يجب إثبات الضريبة املؤجلة فقط بقدر ما يكون من املحتمل أن ربحا مستقبليا خاضعا للضريبة سوف يكون متاحا
بحيث يمكن إستخدام اإلعفاءات الضريبية مقابله .يتم تخفيض األصول الضريبية املؤجلة بقدر ما يكون غير محتمال بعد ذلك بحيث يتم اإلعتراف باملنافع الضريبية ذات العالقة.
ال يتم االعتراف باملوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروق املؤقتة بين القيمة الدفترية واألسس الضريبية لالستثمارات في العمليات األجنبية حيث تكون شركة سوليدرتي
قادرة على التحكم في توقيت عكس الفروق املؤقتة ومن املحتمل أال تنعكس الفروق فيها املستقبل املنظور.
يتم إجراء مقاصة بين املوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة عند وجود حق واجب النفاذ قانونا في إجراء مقاصة بين املوجودات الضريبية الحالية ومطلوبات الضريبة الحالية
والتي تتعلق بضرائب دخل تفرضها نفس السلطة الضريبة والتي لها الحق في إجراء املقاصة ،والتي تنوى إما التسوية على أساس صافي أو تحقيق املوجودات وتسوية املطلوبات في
آن معا .
يتم اإلعتراف بالضرائب الحالية واملؤجلة ضمن قائمة الدخل ،بإستثناء القدر املتعلق باملعامالت التي يتم اإلعتراف بها في قائمة الدخل الشامل أو بحقوق املساهمين بشكل مباشر.
في هذه الحالة ،يجب اإلعتراف بالضريبة أيضا.
ً
نظرا لخسائر املوجودات الضريبية املؤجلة وعدم أهميتها  ،لم تعترف شركة سوليدرتي بموجودات الضريبة املؤجلة.
الزكاة
ً
تخضع شركة سوليدرتي للزكاة وفقا للوائح الهيئة العامة للزكاة وضريبة الدخل .يتم احتساب مصروفات الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة .ال يتم معالجة الزكاة كضرائب الدخل
كما ال يتم احتساب ضرائب مؤجلة متعلقة بالزكاة.
الجدول رقم ( :)32أثر التعديالت على الزكاة في عام 2018م

تأثر القائمة المالية

الحساب

قبل التعديل للسنة
المنتهية في 31
ديسمبر 2018م

أثر التعديل

بعد التعديل للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2018م

قائمة التغيرات في حقوق املساهمين

مخصص الزكاة وضريبة الدخل
(العجز املتراكم)

5,502,035

()5,502,035

-

قائمة الدخل

مصاريف الزكاة وضريبة الدخل

-

5,502,035

5,502,035

قائمة الدخل

ربحية السهم

()2.40

0.21

()2.61

املصدر :الشركة

ً
اختارت شركة سوليدرتي أال تعتمد ً
اعتبارا من التواريخ املستقبلية:
مبكرا التعديالت والتعديالت على املعايير الدولية للتقارير املالية  ،والتي تم نشرها وهي إلزامية لالمتثال للشركة
الجدول رقم ( :)33تاريخ البدء في التعديالت على املعايير الدولية للتقارير املالية

المعيار  /التفسير  /التعديالت
املعيار الدولي للتقارير املالية 9
املعيار الدولي للتقارير املالية 17
تعديل على املعيار الدولي للتقارير املالية 10
تعديل على معيار املحاسبة الدولي 12

البيان
األدوات املالية
عقود التأمين

توزيعات األرباح املعترف بها في الربح أو الخسارة

املصدر :الشركة
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تاريخ البدء
 1يناير 2018م
 1يناير 2022م
سارية املفعول لسنوات
التعديالت التي تم إجراؤها في
 1يناير 2020م

 )1املعيارالدولي للتقاريراملالية رقم  :17عقود التأمين
نظرة عامة
نشر هذا املعيار في مايو 2017م وهو يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين والتي تحل محل املعيار الدولي للتقارير املالية  – 4عقود التأمين .هذا
املعيار الجديد ينطبق على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعلى عقود االستثمار التي تتمتع بخصائص املشاركة التقديرية شريطة أن تصدر الجهة هي األخرى
عقود التأمين .ويتطلب هذا فصل املكونات التالية عن عقود التأمين:
	•املشتقات املرفقة إذا كانت تقابل معاييرمحددة معينة و
	•مكونات االستثماراملتميزة و
	•أي تعهد بنقل سلع متميزة أو خدمات غيرتأمينية.
ً
يتعين أن يتم حساب هذه املكونات بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة (املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم .)15
القياسات:
على عكس املتطلبات الواردة في املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  4والتي تسمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام سياسات املحاسبة ألغراض القياس القائمة قبل يناير 2015م،
فإن املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  17يقدم نماذج القياس املختلفة التالية:
يعتمد نموذج القياس العام على مجموعات البناء التالية:
أ) التدفقات النقدية املحققة والتي تشمل:
	•تقديرات مرجحة للتدفقات النقدية املستقبلية و
	•تعديالت عاكسة للقيم الزمنية للنقود (على سبيل املثال الخصومات) واملخاطراملالية املرتبطة بهذه التدفقات النقدية املستقبلية
	•تعديل املخاطرللمخاطرغيراملالية.
ً
ب) يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير املكتسب ملجموعة من عقود التأمين وسيتم االعتراف به باعتباره كيانا يقدم الخدمات في املستقبل .ال يمكن أن يكون هامش الخدمة
ً
التعاقدية سلبيا عند البداية فأي مبلغ صافي سلبي للتدفقات النقدية املستوفاة عند البداية سيتم تسجيلها على الفور في الربح أو الخسارة.
في نهاية كل فترة تقارير الحقة ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية ملجموعة من عقود التأمين على أنها مجموع:
	•التزامات التغطية املتبقية والتي تشمل التدفقات النقدية املحققة ذات الصلة بالخدمات املستقبلية وهامش الخدمة التعاقدية للمجموعة في ذلك
التاريخ و
	•االلتزامات عن املطالبات املتكبدة والتي تقاس باعتبارها التدفقات النقدية املحققة املتعلقة بالخدمات السابقة املخصصة للمجموعة في هذا التاريخ.
ً
ً
ً
ويتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقا ألي تغيرات في التدفقات النقدية املتعلقة بالخدمات املستقبلية .ونظرا ألن هامش الخدمة التعاقدية ال يمكن أن يكون سلبيا ،فإن
التغيرات في التدفقات النقدية املستقبلية التي تكون أكبر من هامش الخدمة التعاقدية املتبقي يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.
سيتم اإلبالغ عن تأثير التغييرات في معدالت الخصم إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر ويتم تحديده من خالل إختيار السياسة املحاسبية.
ً
ً
ً
يعتبر نهج الرسوم املتغيرة نموذجا إلزاميا لقياس العقود التي تتسم باملشاركة املباشرة (يشار إليها أيضا باسم «عقود املشاركة املباشرة») .هذا التقييم حول إذا ما كان العقد يفي
ً
بهذه املعايير يتم إجراؤه عند بدء العقد وال يتم إعادة تقييمه الحقا.
ً
ولهذه العقود فإنه وباإلضافة إلى التعديالت بموجب نموذج القياس العام ،فإن هامش الخدمة التعاقدية يتم تعديله أيضا ألجل:
	•حصة الجهة من التغييرات في قيمتها العادلة للعناصراملدرجة أسفلها و
	•تأثيرالتغييرات في القيمة الزمنية للنقود واملخاطراملالية غيراملتصلة بالعناصراملدرجة.
ً
أما نهج تخصيص األقساط فهو نهج مبسطا يسمح بقياس املسؤولية عن التغطية املتبقية إذا كان يوفر قياسا ال يختلف بصورة جوهرية عن نموذج للقياس العام ملجموعة من
العقود أو إذا كانت فترة التغطية لكل عقد في املجموعة سنة واحدة أو أقل.
ً
مع نهج تخصيص األقساط ،فإن املسؤولية عن التغطية املتبقية تتوافق مع األقساط املستلمة عند االعتراف األولي مخصوما منها التدفقات النقدية إلكتتاب التأمين.
ً
يبقى نموذج القياس العام مطبقا في قياس املطلوب عن املطالبات املتكبدة .ومع ذلك ،ال ُيطلب من الجهة تعديل التدفقات النقدية املستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير املخاطر
املالية إذا كان من املتوقع دفع/استالم هذه التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد املطالبات.
تاريخ السريان
أصدر مجلس معايير املحاسبة الدولية مسودة عرضت في يونيو 2019م – تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  17وتقترح تعديالت معينة على املعيار الدولي للتقارير
املالية رقم  17وحصلت على تعليقات من أصحاب املصلحة املختلفين .يقوم مجلس معايير املحاسبة الدولية في الوقت الحالي بإعادة مناقشة القضايا التي أثارها أصحاب املصلحة.
بالنسبة ألي تعديالت مقترحة على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  17فإن مجلس معايير املحاسبة الدولية سيتبع إجراءاته القانونية املعتادة لوضع املعايير.
ً
إن تاريخ سريان املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  17وتأجيل املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9في اإلعفاء املؤقت للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم  4هو حاليا بتاريخ  1يناير
2021م .وبموجب املسودة الحالية يقترح تعديل تاريخ سريان املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  17إلى فترات رفع التقارير التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2022م .وهذا تأجيل ملدة سنة
واحدة مقارنة بالتاريخ السابق وهو  1يناير 2021م.
ُيسمح بالتطبيق املبكر إذا كان كل من املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  - 15اإليرادات من العقود املبرمة مع العمالء واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم  – 9األدوات املالية تم
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ً
تطبيقهما أيضا .تعتزم شركة سوليدرتي تطبيق املعيار في تاريخ سريانه في  1يناير 2022م.
فترة االنتقال:
مطلوب التطبيق بأثر رجعي ،وبالرغم من ذلك إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي ملجموعة من عقود التأمين غير عملي ،فإن الجهة ملزمة باختيار إما نهج بأثر رجعي معدل أو نهج
القيمة العادلة.
العرض واالفصاح:
تتوقع شركة سوليدرتي أن ينتج عن هذا املعيار الجديد تغيير في السياسات املحاسبية لعقود التأمين وعقود إعادة التأمين [وإلى أي عقود استثمار ذات مزايا تقديرية للمشاركة] مع
تعديالت على العرض واإلفصاحات.
التأثير:
ً
تقوم شركة سوليدرتي حاليا بتقييم تأثير تطبيق وتنفيذ املعيار الدولي للتقارير املالية رقم .17ومن تاريخ نشر هذه القوائم املالية ،لم يتم تقييم األثر املالي لتبني املعيار بالكامل من
قبل شركة سوليدرتي .قامت شركة سوليدرتي بإجراء تحليل أولي لفجوة التأثير التشغيلي وتجري ً
حاليا من خالل تقييم مفصل للتأثيرات التشغيلية واملالية .الفجوات الرئيسية
وتأثيرها هي كما يلي:
الجدول رقم ( :)34تأثير تطبيق وتنفيذ املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 17

مجال التأثير

التأثيراملالي

تأثيرالبيانات

ملخص التأثير
األثر املالي بموجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  17قيد اإلعداد ،مما سيؤثر على قائمة الربح أو الخسارة ،والدخل الشامل األخر ،وقائمة املركز املالي ،وسوف
ً
استنادا إلى محفظة املنتج.
يتغير بشكل كبير،
يتطلب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  17تقديم عرض منفصل لكل من:
• إيرادات التأمين
• مصاريف خدمة التأمين
• إيرادات أو مصاريف تمويل التأمين
• إيرادات أو مصروفات من عقود إعادة التأمين املحتفظ بها
• مطلوبات عقود التأمين
عند االنتقال إلى املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ،17لدى الشركة خيار تطبيق ( )1نهج رجعي كامل ( )2نهج رجعي ّ
معدل أو ( )3نهج القيمة العادلة.
يتطلب عرض الربح أو الخسارة تغييرات ً
بناء على النهج املطبق على الشركة
 .1إعفاء عن هامش الخدمة التعاقدية
 .2إعفاء عن تعديل املخاطر
 .3التغيير في تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية التي ال تضبط هامش الخدمة التعاقدية
 .4خسائر عند االعتراف األولي والتغييرات في العقود الشاقة
 .5الربح والخسارة من إلغاء االعتراف وتعديل العقود
 .6حساب االستثمار ( / BELهامش الخدمة التعاقدية  /تعديل املخاطر)
 .7مطلوبات عن التغطية املتبقية
امليزانية العمومية  -تمشيا مع املعيار الدولي للتقارير املالية - 17
 .1عقود التأمين الصادرة والتي تعتبر موجودات
 .2عقود التأمين الصادرة والتي تعتبر مطلوبات
 .3عقود إعادة التأمين املحتفظ بها والتي تعتبر موجودات
 .4عقود إعادة التأمين املحتفظ بها والتي تعتبر مطلوبات
ستؤثر القواعد الجديدة على القوائم املالية ومؤشرات األداء الرئيسية لجميع الكيانات التي تصدر عقود التأمين .للعرض في قائمة املركز املالي ،يتعين على الشركة
تجميع عقود التأمين وإعادة التأمين الصادرة وعقود إعادة التأمين املحتفظ بها على التوالي وتقديمها بشكل منفصل:
• مجموعات من عقود التأمين وإعادة التأمين الصادرة والتي تعتبر موجودات
• مجموعات من عقود التأمين وإعادة التأمين الصادرة والتي تعتبر مطلوبات
• مجموعات عقود إعادة التأمين املحتفظ بها والتي تعتبر موجودات
• مجموعات عقود إعادة التأمين املحتفظ بها والتي تعتبر مطلوبات
تتطلب العملية الحالية تقييم مدى تأثير البيانات لتقييم ممارسات لتسجيل البيانات الحالية وتحديد مجاالت التحسن في ممارسات تسجيل البيانات ،بما في ذلك:
أ .تقييم املجاالت األساسية
ب .تخزين البيانات التاريخية
ج .التقاط البيانات للنزاهة والجودة
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تأثيرأنظمة تقنية
املعلومات

تختلف مبادئ قياس نهج تخصيص األقساط عن “نهج األقساط املكتسبة” الذي تستخدمه الشركة بموجب املعيار الدولي للتقارير املالية  4في املجاالت الرئيسية
التالية:
• تعكس املطلوبات املتعلقة بالتغطية املتبقية األقساط املستلمة ناقص تكاليف االستحواذ املؤجلة وناقص منها املبالغ املعترف بها في إيرادات خدمات التأمين املقدمة
ً
• يشمل قياس املطلوبات بالتغطية املتبقية تعديل للقيمة الزمنية للنقود وتأثير املخاطر املالية عندما يكون تاريخ استحقاق األقساط وفترة التغطية ذات الصلة
أكثر من ً 12
شهرا
• يتضمن قياس املطلبوا تبالتغطية املتبقية إدراء تقييم واضح لتعديل املخاطر للمخاطر غير املالية عندما تكون مجموعة من العقود مرهقة من أجل حساب عنصر
الخسارة (قد تكون هذه العقود في السابق ً
جزءا من مخصصات احتياطي املخاطر غير املنتهية الصالحية)
ً
• يتم تحديد قياس املطلوبات للمطالبات املتكبدة (سابقا املطالبات تحت التسوية واملطالبات املتكبدة ولم يبلغ عنها) على أساس القيمة املخفضة املتعوقة واملرجحة
ويتضمن تعديل واضح للمخاطر الغير مالية
مراجعة وتصميم إجراءات اإلغالق املالي الجديدة إلدراج عناصر جديدة من املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  ،17وتعزيز اإلجراءات ملراعاة التعقيد املضاف من املعيار.
مراجعة وتحديث الجدول الزمني لإلغالق املالي ملراعاة اإلجراءات الجديدة .تحديث الضوابط الحالية ،أو إدخال ضوابط جديدة لإلجراءات املعدلة بما في ذلك نظام
اإلدارة والتوقيع.

تأثيرالعملية

التأثيرعلى ترتيبات
إعادة التأمين

التأثيرعلى السياسات
وأطرالتحكم

العمليات املالية واإلكتوارية واالكتتاب وتكنولوجيا املعلومات التي سيتم بناؤها بما يتناسب مع املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  ،17مع مجموعة جديدة من
الضوابط وإطار الحوكمة.
لالعتراف ،يجب مقارنة إيصاالت األقساط املسبقة بتاريخ بدء العقد
عمليات التسوية الجديدة يجب وضعها بين مصادر البيانات املحاسبية واالكتوارية واالكتتاب
يجب تتبع اإليصاالت النقدية لألقساط على مستوى الوثيقة
وضع سياسات محاسبية جديدة مناسبة لنموذج القياس والقرارات الفنية لكل مجال
مراقبة الشروط واألحكام امللحقة بعقود التأمين وإعادة التأمين
يتم وضع عمليات لتوزيع املصاريف كـ تكاليف االستحواذ وتكاليف تسوية املطالبات وتكاليف االكتتاب لتحديد الربحية على مستوى العقد.
يجب وضع نظام لتتبع فترة التغطية للمنتجات املستقبلية.
ً
بموجب املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  ،17بدل من خصم األقساط واملطالبات املسندة منها مباشرة من إجمالي األقساط واملطالبات ،يجب تقييم عقود إعادة
التأمين بشكل منفصل .بمجرد تقييم عقد إعادة التأمين ،فيتم التعامل معه كمصروفات لخدمة تأمين ويمكن أن يكون ً
ً
ً
وسالبا.
إيجابيا
عددا
يمكن استخدام طرق مختلفة في قياس عقد إعادة التأمين:
•نهج البناء األسا�سي
•نهج تخصيص األقساط
يجب أن تكون هناك أنظمة وعمليات نشطة قائمة للتحقق من معاهدات إعادة التأمين ،إذا كان نهج تخصيص األقساط ال يزال ساري أم ال .إذا لم يتم استيفاء
شروط تطبيق نهج تخصيص األقساط ً
وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم  ،17فقد يتعين التغيير إلى نهج البناء األسا�سي.
خصوصا ملنتجات طويلة األجل ،توجد معاهدات نسبية قائمة على أساس إرفاق املخاطر ،لذلك سيكون منهج البناء األسا�سي سارياً.
ً
سيتم وضع إرشادات ومنهجيات حول السياسات وإطار الرقابة من حيث تحمل مخاطر التأمين ،والفصل بين املشتقات املضمنة ،واملكونات االستثمارية املتميزة
والتزام األداء املتميز من عقود التأمين ،وتقسيم عقود التأمين إلى مجموعات لالعتراف والقياس ،واالعتراف بالربح من مجموعة من عقود التأمين خالل فترة التغطية
التأمينية والكيان خالي من املخاطر ،وتقديم إيرادات التأمين املنفصلة ،ونفقات خدمات التأمين وإيرادات أو نفقات تمويل التأمين في التقارير املالية ,واإلفصاح عن
املعلومات النوعية والكمية.

بدأت شركة سوليدرتي عملية التنفيذ وأنشأت فريق املشروع  ،يشرف عليه الرئيس التنفيذي للشركة .عالوة على ذلك ،قامت شركة سوليدرتي بتعيين شركة أي جي إم إس األثير
لإلستشارات  AJMS Al Atheerكمستشارين لهم لتقييم األثر املالي والتشغيلي للمعيار الدولي للتقرير املالية رقم .17

 )2املعيارالدولي للتقاريراملالية :9
األدوات املالية
ُ
نشر هذا املعيار في  24يوليو 2014م وحل محل املعيار املحاسبي الدولي رقم  .39يتناول املعيار الجديد البنود التالية املتعلقة باألدوات املالية:
أ) التصنيف والقياس:
ً
ً
يستخدم املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9نهجا واحدا لتحديد ما إذا كان األصل املالي يقاس بالتكلفة املطفأة ،وفقا للقيمة العادلة من خالل إيرادات شاملة أخرى أو بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يقاس األصل املالي بالتكلفة املطفأة إذا تم استيفاء كال الشرطين التاليين:
 i.يحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل هدفه االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و
 ii.تؤدي الشروط التعاقدية لألصل املالي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي ال تمثل سوى مدفوعات رأس املال والفائدة على املبلغ األصلي
ً
املستحق ويطلق عليه «األصل والفوائد املستحقة عليه حصرا».
يتم قياس األصل املالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم إعادة تدوير املكاسب أو الخسائر املحققة من خالل الربح أو الخسارة عند البيع ،إذا تم استيفاء كال
الشرطين التاليين:
 i.يحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل هدفه االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع و
ً
 ii.الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي األصل والفوائد املستحقة عليه حصرا.
يتم قياس األصول التي ال تفي بأي من هاتين الفئتين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
باإلضافة إلى ذلك ،عند االعتراف األولي ،يمكن للجهة استخدام خيار تعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من
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عدم التطابق املحاسبي.
ً
بالنسبة ألدوات حقوق امللكية التي ال يتم االحتفاظ بها للتداول ،يمكن للجهة أيضا إجراء عملية اختيار غير قابلة لإللغاء لعرض التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لألدوات (بما
في ذلك األرباح والخسائر املحققة) في الدخل الشامل اآلخر مع أرباح معترف بها في الربح أو الخسارة.
باإلضافة إلى ذلك ،بالنسبة للمطلوبات املالية التي يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،يتم االعتراف بمبلغ التغير في القيمة العادلة للمطلوبات املالية الذي
يعزى إلى التغيرات في املخاطر االئتمانية لتلك املطلوبات في الدخل الشامل اآلخر ،ما لم يكن االعتراف بآثار التغيرات في املخاطر االئتمانية املطلوبات في الدخل الشامل اآلخر من
شأنه أن يخلق أو يوسع عدم التطابق املحاسبي في الربح أو الخسارة.
ب) انخفاض القيمة:
يعكس نموذج انخفاض القيمة في إطار املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9الخسائر االئتمانية املتوقعة ،مقارنة بالخسائر االئتمانية املتكبدة بموجب املعيار املحاسبي الدولي رقم
.39
ً
ً
ي
في إطار نهج املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ،9لم يعد من الضرور أن يحدث حدث ائتماني قبل االعتراف بخسائر االئتمان .وبدال من ذلك ،تقوم الجهة دائما باحتساب الخسائر
االئتمانية املتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية املتوقعة .يتم تحديث مبلغ الخسائر االئتمانية املتوقعة في كل تاريخ رفع التقارير ليعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ
االعتراف األولي.
ج) محاسبة التحوط:
ً
ُيقدم املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9متطلبات جديدة للمحاسبة التحوطية التي تتما�شى مع املحاسبة التحوطية بشكل أوثق مع إدارة املخاطر .وتضع املتطلبات نهجا أكثر
ً
اعتمادا على املبادئ إزاء النموذج العام للمحاسبة التحوطية .تنطبق التعديالت على جميع املحاسبة التحوطية باستثناء تحوطات القيمة العادلة ملخاطر أسعار الفائدة ُ(يشار إليها
ً
عادة باسم «تحوط كلي للقيمة العادلة») .وبالنسبة لهذه  ،قد تواصل الجهة تطبيق متطلبات املحاسبة التحوطية السارية حاليا في معيار املحاسبة الدولي رقم  .39وقد ُمنح هذا
االستثناء إلى حد كبير ألن مجلس معايير املحاسبة الدولية يتناول محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفصل.
تاريخ السريان:
ُ
تاريخ سريان املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9املنشور هو  1يناير 2018م .ومع ذلك ،فإن التعديالت التي أدخلت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  - 4عقود التأمين :تطبيق
ُ
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  - 9األدوات املالية مع املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  - 4عقود التأمين ،التي نشرت في  12سبتمبر 2016م ،تغير املعيار الدولي للتقارير املالية رقم
 4الحالي للسماح للكيانات التي تصدر عقود التأمين في نطاق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  4إلى التخفيف من بعض آثار تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9قبل معيار
عقد التأمين الجديد معيار للتقارير املالية الدولي رقم  - 17تصبح عقود التأمين سارية النفاذ.
تقدم التعديالت خيارين بديلين على النحو التالي:
 .1تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9حتى حدوث االسبق مما يلي:
 -iتاريخ سريان معيارعقد التأمين الجديد أو
 -iiفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2021م (يقترح مجلس معايير املحاسبة الدولية تمديد تاريخ نفاذ املعيار الدولي للتقارير املالية 17
واإلعفاء املؤقت من املعيارالدولي للتقاريراملالية رقم  9في املعيارالدولي للتقاريراملالية رقم  4إلى  01يناير2022م) .ويلزم تقديم إفصاحات إضافية تتعلق
باألصول املالية خالل فترة التأجيل .وال يتاح هذا الخيارإال للكيانات التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق املعيارالدولي للتقاريراملالية رقم 9
من قبل.
 .2اعتماد املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ،9ولكن بالنسبة لألصول املالية املعينة ،ينقص من الربح أو الخسارة آثار بعض حاالت عدم التطابق املحاسبي التي قد تحدث قبل
تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد.
ً
ً
ً
أجرت شركة سوليدرتي تقييما مفصال اعتبارا من فبراير 2020م:
 )1تمت مقارنة القيمة الدفترية ملطلوبات الشركة الناشئة عن العقود التي تدخل في نطاق املعيارالدولي للتقاريراملالية رقم ( 4بما في ذلك مكونات اإليداع
أو املشتقات املضمنة غيراملمولة من عقود التأمين) بإجمالي القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها و
ً
 )2تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات شركة سوليدرتي املرتبطة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها .بناء على هذا التقييم
األولي ،قررت شركة سوليدرتي أنها مؤهلة للحصول على اإلعفاء املؤقت .وبالتالي ،قررت شركة سوليدرتي تأجيل تنفيذ املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9
حتى تاريخ نفاذ معيارعقود التأمين الجديدة .وترد اإلفصاحات املتعلقة باألصول املالية املطلوبة خالل فترة التأجيل في تقييم األثراملنصوص علية أدناه.
تقييم األثر
في  31ديسمبر 2019م ،بلغ إجمالي املوجودات املالية لشركة سوليدرتي وإجمالي املوجودات املتعلقة بالتأمين  913مليون و 377مليون على التوالي .في الوقت الحالي ،تتكون األصول
املالية املحتفظ بها بالتكلفة املطفأة من النقد وما في حكمه وبعض الذمم املدينة األخرى البالغة  913مليون ريال سعودي (2018م 882 :مليون ريال سعودي) .تتكون األصول املالية
األخرى من استثمارات متاحة للبيع بقيمة  36مليون ريال سعودي (2018م 35 :مليون ريال سعودي) .تتوقع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل استخدام تصنيف القيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر لهذه األصول املالية ً
بناء على نموذج أعمال شركة سوليدرتي فيما يتعلق بأوراق الدين والطبيعة االستراتيجية لالستثمارات في األسهم .ومع ذلك  ،فإن
ً
شركة سوليدرتي لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت سندات الدين تستوفي اختبار األصل والفوائد املستحقة عليه حصرا على النحو املطلوب في املعيار الدولي
للتقارير املالية رقم  .9بلغت القيمة العادلة للموجودات املالية األخرى  61مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م مع عدم تغير القيمة العادلة خالل العام .التعرض ملخاطر
االئتمان ،وتركيز مخاطر االئتمان ،ونوعية األصول املالية االئتمانية .األصول املالية لشركة سوليدرتي لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في  31ديسمبر 2019م و 2018م.
يستند ما ورد أعاله إلى تقييم األثر عالي املستوى للمعيار الدولي للتقارير املالية  .9ويستند هذا التقييم األولي إلى املعلومات املتاحة ً
حاليا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن املزيد من
التحليالت التفصيلية أو املعلومات املعقولة والداعمة اإلضافية املتاحة لشركة سوليدرتي في املستقبل .بشكل عام ،تتوقع شركة سوليدرتي بعض التأثير لتطبيق متطلبات انخفاض
القيمة للمعيار الدولي للتقارير املالية  .9ومع ذلك ،ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك ً
هاما .في الوقت الحالي ال يمكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا املعيار الجديد حيث أن شركة
سوليدرتي لم تقم بعد بمراجعة تفصيلية.
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السياسات املحاسبية
التقديرات املستخدمة في إعداد القوائم املالية
إن إعداد القوائم املالية يتطلب إستخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات املسجلة واإلفصاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ إعداد
القوائم املالية ومبالغ اإليرادات واملصاريف املسجلة خالل فترة التقدير .وبالرغم من أن هذه التقديرات واألحكام تستند على أفضل معرفة لدى اإلدارة لألحداث والعمليات الحالية،
فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن هذه التقديرات.
ً
ويتم تقييم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة استنادا إلى التجربة التاريخية وغيرها من العوامل ،بما في ذلك التوقعات لألحداث املستقبلية التي يعتقد أن تكون معقولة في ظل
هذه الظروف.
 )1اإللتزامات النهائية الناتجة عن املطالبات املقدمة بموجب عقود التأمين
تعتبر تقدير اإللتزامات النهائية الناتجة عن املطالبات املقدمة بموجب عقود التأمين من أهم التقديرات املحاسبية التي تقوم بها شركة سوليدرتي .هناك العديد من مصادر عدم
التأكد التي يجب أخذها بعين اإلعتبار عند تقدير اإللتزامات التي يتعين على شركة سوليدرتي دفعها بموجب هذه املطالبات .يتم عمل تقديرات في نهاية فترة التقرير لكل من التكلفة
النهائية املتوقعة للمطالبة املبلغ عنها والتكاليف النهائية املتوقعة للمطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها .يتم تقدير مطلوبات املطالبات غير املسددة املبلغ عنها باستخدام مدخالت
التقييمات للحاالت الفردية التي تم إبالغ شركة سوليدرتي بها .في نهاية كل فترة تقرير ،يتم إعادة تقييم تقديرات مطالبات السنة السابقة للتأكد من كفايتها ويتم إجراء تغييرات على
املخصص.
ً
تعتبر املطالبات املتكبدة وغير املبلغ عنها تقديرا للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد نهاية كل فترة مالية بشأن الحادث املؤمن عليه الذي وقع قبل نهاية الفترة املالية .إن الطرق
الفنية املتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها تتمثل في إتباع نفس طرق سداد املطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق
سداد املطالبات املستقبلية .يستخدم اإلكتواري مجموعة من الطرق اإلكتوارية لتحديد تلك املخصصات الفنية ،على سبيل املثال طريقة تشين الدر وطريقة بورنهيتر فيرغسون
وطريقة نسبة الخسارة املتوقعة .وقد استخدم االكتواري ً
أيضا نهج التجزئة بما في ذلك تحليل تكلفة الفرد لكل عام في مجال األعمال الطبية .تستند تلك الطرق الى عدد من
اإلفتراضات الصريحة والضمنية املتعلقة بقيمة التسوية املتوقعة وأنماط تسوية املطالبات.
 )2انخفاض قيمة املوجودات املالية
ي
ن
تقرر شركة سوليدرتي ما إذا كان هناك إنخفاض دائم في املوجودات املالية املتاحة للبيع عندما يكو هناك انخفاض جوهر أو مستمر في القيمة العادلة مقارنة بالتكلفة .إن تحديد
ماهية اإلنخفاض الجوهري أو املستمر هو مسألة تقدير .عند إعداد هذا التقدير تقوم شركة سوليدرتي بتقييم عدد من العوامل من بينها ،التغيير في أسعار األسهم واملالءة املالية
ً
للشركة املستثمر فيها وأداء الصناعة والقطاع والتغيرات التقنية والتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية والتمويلية .يعتبر تخفيض القيمة مناسبا عند وجود دليل على التدهور
في املالءة املالية للشركة املستثمر فيها وأداء الصناعة و القطاع والتغيرات التقنية والتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية والتمويلية.
 )3اإلنخفاض في األقساط املدينة
ً
يتم تحديد مخصص النخفاض قيمة الذمم املدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن شركة سوليدرتي لن تكون قادرة على تحصيل جميع املبالغ املستحقة وفقا للشروط
األساسية للذمم املدينة .الصعوبات املالية الخطرة للمدين ،واألحتمال بأن يدخل املدين في اإلفالس أو إعادة التنظيم املالي ،والتخلف عن السداد أو تأخر سداد املدفوعات ،تعتبر
مؤشرات على أن الذمم املدينة قد انخفضت قيمتها.
 )4القيمة العادلة لألدوات املالية غيراملتداولة في سوق مالي نشط
تستند القيم العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع على األسعار املعروضة لألوراق املالية القابلة للتسويق أو القيم العادلة املقدرة .يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل العموالت
على أساس التدفقات النقدية املخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة.
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات املالية التي ال يوجد فيها سوق نشط أو عندما ال تكون األسعار املعروضة متاحة بخالف ذلك باستخدام أساليب التقييم .في هذه الحاالت ،يتم
تقدير القيم العادلة من البيانات القابلة للمالحظة فيما يتعلق باألدوات املالية املماثلة أو باستخدام النماذج .في حالة عدم توفر مدخالت يمكن مالحظتها في السوق ،يتم تقديرها
ً
بناء على االفتراضات املناسبة .عند استخدام تقنيات التقييم (على سبيل املثال  ،النماذج) لتحديد القيم العادلة ،يتم التحقق من صحتها ومراجعتها بشكل دوري من قبل موظفين
مؤهلين مستقلين عن أولئك الذين قاموا بتوريدها .يتم معايرة كافة طرق التقييم للتأكد بأن النتائج تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق املقارنة .وبقدر املستطاع ،تستخدم
طرق التقييم البيانات القابلة للمالحظة فقط ،لكن النواحي املتعلقة بمخاطر اإلئتمان (الخاصة بشركة سوليدرتي والطرف اآلخر) والتقلبات واألمور املتداخلة تتطلب من اإلدارة
إجراء التقديرات.
 )5تكاليف اكتتاب املؤجلة
يتم تسجيل بعض تكاليف االكتتاب املتعلقة ببيع الوثائق كتكاليف اكتتاب مؤجلة ويتم إطفاؤها على مدى فترة تغطية الوثيقة ذات الصلة .إذا لم يتم تحقيق االفتراضات املتعلقة
بالربحية املستقبلية لهذه الوثائق ،يمكن تسريع إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلب ذلك ً
أيضا انخفاض القيمة في قائمة الدخل.
 )6احتياطيات اقساط إضافية
إن تقدير احتياطي عجز اقساط التأمين شديد الحساسية لعدد من االفتراضات فيما يتعلق باألحداث والظروف املستقبلية .يعتمد على نسبة الخسارة املتوقعة للجزء غير املنتهي
من مخاطر الوثائق املكتتبة .للوصول إلى تقدير نسبة الخسارة املتوقعة ،يبحث الخبير االكتواري في عالقة املطالبات واألقساط التي من املتوقع أن تتحقق في املستقبل.
عقود تأمين
ً ً
ّ
املؤمن جزءا كبيرا من مخاطر التأمين الناتجة من
تصدر شركة سوليدرتي عقود تأمين يتم بموجبها تحويل مخاطر التأمين .وتعرف عقود التأمين بأنها تلك ًالعقود التي يقبل بموجبها ِ
حملة الوثائق عبر املوافقة على تعويض حملة الوثائق في حال وقوع حادث مستقبلي غير محدد يؤثر سلبا على حامل الوثيقة .وكقاعدة عامة ،تحدد شركة سوليدرتي مخاطر التأمين
الكبيرة على أنها إمكانية دفع فوائد عند وقوع حدث للمؤمن عليه بنسبة تزيد عن  ٪10على األقل عن الفوائد املستحقة في حالة عدم حدوث الحدث للمؤمن عليه.
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النقدية وشبه النقدية
ُ
تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد في الصندوق ولدى البنوك وودائع ألجل والتي تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ اقتنائها.
أقساط التأمين املدينة
أقساط التأمين املدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة .يتم إثبات أقساط التأمين املدينة عند استحقاقها ويتم قياسها عند اإلثبات األولي لها بالقيمة
العادلة للمبلغ املستلم أو املستحق .الحقا وبعد اإلعتراف األولي ،يتم قياس الذمم املدينة على أساس التكلفة املطفأة وبإستخدام طريقة الفائدة املخصومة ناقص مخصص
إنخفاض القيمة .يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل حساب املخصص ويتم إثبات مبلغ الخسارة في قائمة عمليات التأمين .يتم تسجيل مخصص إلنخفاض القيمة في
الذمم املدينة عندما يوجد إثبات موضوعي بأن القيمة الدفترية ليست قابلة لإلسترداد.
تكاليف االكتتاب املؤجلة
ً
العموالت والتكاليف األخرى املتعلقة مباشرة باالكتتاب وتجديد عقود التامين يتم تأجيلها وإطفائها على أساس ثابت يتما�شى مع مدة تغطية وثيقة التأمين ذات العالقة ،باستثناء
ً
تغطية وثائق التأمين لبوليصة الشحن البحري التي يتم تأجيلها كليا خالل األشهر الثالثة األخيرة من السنة ،ويتم إثبات كافة تكاليف االكتتاب األخرى كمصروف عند تكبدها،
يسجل اإلطفاء في قائمة نتائج عمليات التأمين.
يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي املقدر أو الطريقة املتوقعة إلستنفاذ املنافع االقتصادية املستقبلية التي يتضمنها ذلك األصل وذلك بتعديل فترة اإلطفاء ويتم اعتبار ذلك
كتغيير في التقديرات املحاسبية.
يتم إجراء مراجعة لإلنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية أو بشكل متكرر ،وذلك عند وجود دليل على إنخفاض القيمة .وفي حالة عدم تحقيق االفتراضات املتعلقة
بالربحية املستقبلية لوثائق التأمين ،فإنه يمكن اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف ويتطلب ذلك إجراء شطب إضافي من املخصص في قائمة نتائج عمليات التأمين .كما تؤخذ تكاليف
اإلكتتاب املؤجلة بعين االعتبار عند إجراء إختبار مدى كفاية املطلوبات في كل فترة يتم فيها إعداد قوائم مالية.
املمتلكات ،املعدات والغيرامللموسة
ً
تقاس املمتلكات ،املعدات والغير ملموسة بالتكلفة ناقصا اإلستهالك املتراكم .يحمل اإلستهالك على قائمة عمليات التأمين بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة
للموجودات.
إن األعمار اإلنتاجية املقدرة هي كما يلي:
الجدول رقم ( :)35األعمار اإلنتاجية املقدرة

تحسينات املباني املستأجرة
األثاث والتركيبات
أجهزة الكمبيوتر واملعدات املكتبية
السيارات
أنظمة أجهزة الكمبيوتر

النسبة
طوال مدة العقد او  5سنوات ايهما أقل
 5سنوات
 3إلى  5سنوات
 4سنوات
 7-5سنوات

تحمل مصاريف الصيانة واإلصالح على املصاريف ،يتم رسملة التحسينات التي تزيد من قيمة األصل أو تطيل من عمره بصورة جوهرية .يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات
واملعدات للتأكد من وجود أي إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية .يتم إثبات خسارة اإلنخفاض إذا
وجدت باملبلغ الذي يزيد القيمة الدفترية لألصل عن املبلغ القابل لإلسترداد والذي هو أعلى من القيمة العادلة لألصل ناقص تكلفة البيع والقيمة املستخدمة .لغرض تقييم
االنخفاض في القيمة ،يتم تجميع املوجودات في أدنى مستوى والتي يوجد لها تدفقات نقدية منفصلة يمكن تحديدها (وحدات توليد النقد) .يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة
من البيع من خالل مقارنة العوائد مع القيمة الدفترية ويتم إدراجها في قائمة عمليات التأمين تحت بند مصروفات عمومية وإدارية أخرى .يتم رسملة برامج الكمبيوتر على أساس
التكاليف املتكبدة إلقتنائها والحصول عليها لالستخدام .يتم إطفاء هذه التكاليف على أساس العمر اإلنتاجي املتوقع لبرامج الكمبيوتر.
االستثمارات
 )1االستثمارات املتاحة للبيع
املوجودات املالية املتاحة للبيع هي تلك املوجودات املالية غير املشتقة التي ال يتم تصنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة أو املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أو القروض واملدينين ،وال
ً
مبدئيا بالتكلفة ،وهي القيمة العادلة للمقابل املدفوع بما في ذلك تكاليف املعاملة املنسوبة
يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم تسجيل هذه االستثمارات
بشكل مباشر إلى االستحواذ ويتم قياسها ً
الحقا بالقيمة العادلة .يتم إدراج التغيرات التراكمية في القيمة العادلة لهذه االستثمارات في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل
تحت عنوان «صافي التغير في القيمة العادلة  -االستثمارات املتاحة للبيع» .يتم إدراج األرباح أو الخسائر املحققة من بيع هذه االستثمارات في قائمة الدخل ضمن «الربح ( /الخسارة)
املحققة على االستثمارات املتاحة للبيع».
يتم إثبات توزيعات األرباح وإيرادات العموالت واألرباح  /خسائر العمالت األجنبية من االستثمارات املتاحة للبيع في قائمة الدخل أو قائمة الدخل الشامل  -عمليات املساهمين،
كجزء من صافي دخل  /خسارة االستثمار.
يتم تعديل أي انخفاض كبير أو طويل األجل في القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع واإلبالغ عنها في قائمة الدخل الشامل ،كتكاليف انخفاض القيمة.
تستند القيم العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع على األسعار املعروضة لألوراق املالية القابلة للتسويق أو القيم العادلة املقدرة .يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل العموالت
على أساس التدفقات النقدية املخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة.
 )2استثمارات مبقاة للتجارة
عند االعتراف املبدئي ،يتم تصنيف االستثمارات في هذه الفئة إذا كانت محتجزة للتداول أو تم تعيينها من قبل اإلدارة على أنها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .يتم حيازة
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االستثمارات املصنفة كمتاجرة بشكل أسا�سي لغرض البيع أو إعادة الشراء على املدى القصير ويتم تسجيلها في قائمة املركز املالي بالقيمة العادلة .يتم إدراج التغيرات في القيمة
العادلة في صافي دخل  /خسارة التداول.
عند االعتراف املبدئي ،قد يتم تخصيص االستثمار بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل قبل اإلدارة ،إذا كان يستوفي املعايير املنصوص عليها في املعيار املحاسبي الدولي رقم 39
باستثناء أدوات حقوق امللكية التي ليس لها سعر محدد في سوق نشط والذي قيمه العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق.
انخفاض إعادة التأمين واملوجودات املالية األخرى
يتم إجراء تقييم بتاريخ إعداد القوائم املالية للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي أو مجموعة من املوجودات املالية .وفي حالة مثل هذا الدليل ،يتم
إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل  -عمليات التأمين.
يحدد اإلنخفاض في القيمة على النحو التالي:
ً
بالنسبة لإلستثمارات املتاحة للبيع ،يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ،ناقصا خسارة االنخفاض املثبتة سابقا في قائمة الدخل الشامل -عمليات
املساهمين.
بالنسبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة ،يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املخصومة على أساس معدل
ً
العائد السائد في السوق حاليا ألصل مالي مماثل.
االنخفاض في قيمة املوجودات غيراملالية
املوجودات التي ليس لها عمر إنتاجي محدد على سبيل املثال - ،أرض ال تخضع لالستهالك ويتم اختبارها سنويا للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها -.بالنسبة للموجودات التي
تخضع لالستهالك يتم اختبارها للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية.
يتم إثبات خسائر االنخفاض بقدر زيادة القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد .القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع أو القيمة
الحالية ،أيهما أعلى .لغرض تقييم االنخفاض في القيمة ،يتم تجميع املوجودات ألدنى املستويات التي يمكن معها تحديد تدفقات نقدية قابلة للتمييز بصورة مستقلة (وحدة مدره
للنقدية).
الزكاة وضريبة الدخل
يخضع مساهمين شركة سوليدرتي السعوديين للزكاة وفقا لتعليمات الهيئة العامة للزكاة و الدخل .تستحق الزكاة املقدرة وتحمل على قائمة التغيرات في حقوق املساهمين.
يخضع مساهمين شركة سوليدرتي الغير سعوديين لضريبة الدخل وفقا للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل كما في اململكة العربية السعودية .تستحق ضريبة الدخل املقدرة وتحمل
على قائمة التغيرات في حقوق املساهمين.
املخصصات األخرى
يتم اثبات املخصصات عند وجود التزامات قانونية أو متوقعة على شركة سوليدرتي ناتجة عن أحداث سابقة ،وأن تكاليف سداد هذه االلتزامات محتملة ويمكن قياسها بشكل
موثوق به .كما انه ال يتم اإلعتراف بمخصصات خسائر التشغيل املستقبلية.
اإلحتياطي النظامي
ً
ي
وفقا للنظام األسا�سي لشركة سوليدرتي والتزاما باملادة ( 70الفقرة 2ز) في الالئحة التنفيذية لشركات التأمين والصادرة من البنك املركز السعودي ،يجب على شركة سوليدرتي
ً
أن تحول  %20من صافي دخل كل سنة إلى اإلحتياطي النظامي إلى أن يساوي هذا اإلحتياطي رأس املال .ونظرا للخسائر املتراكمة ،فإنه لم يتم إجراء مثل هذا التحويل خالل السنة
الحالية.
إثبات األقساط املكتسبة ودخل العموالت
ترحل أقساط التأمين إلى الدخل على أساس نسبي على مدى فترات وثائق التأمين التي تخصها .تمثل األقساط غير املكتسبة الحصة في أقساط التأمين املكتتبة واملتعلقة بفترة
التغطية سارية املفعول .يؤخذ التغير في الجزء من األقساط غير املكتسبة إلى قائمة عمليات التأمين بنفس الطريقة التي يتم بها اإلعتراف باإليرادات خالل فترة املخاطر.
تمثل نتائج اكتتاب األقساط املكتسبة ودخل األتعاب والعمولة بعد خصم املطالبات املسددة ،ومصاريف االكتتاب األخرى واملطالبات املتوقعة املستحقة املتعلقة بالفترة ،بعد
ً
ناقصا مخصص أي خسائر مستقبلية متوقعة عن التأمين سارية املفعول.
خصم املبالغ الخاضعة إلعادة التأمين
تظهر أقساط التأمين املحتفظ بها ودخل العمولة والتي تتعلق باملخاطر سارية املفعول ملا بعد نهاية الفترة املالية كأقساط غير مكتسبة ،ويتم تأجيلها باستخدام الطرق التالية:
	•آخرثالث شهورمن األقساط بالنسبة للشحن البحري.
	•عدد األيام الفعلية بالنسبة للفئات األخرى.
ل
	•حساب مسبق التحديد لفئة األعمال الهندسية للمخاطر التي تتم بعد عام واحد .وفقا لهذا الحساب يتم الحصو على أقل أقساط في السنة األولى التي
تزداد تدريجيا نحو نهاية فترة البوليصة.
توزيعات األرباح
يتم إثبات توزيعات األرباح عند ثبوت الحق في الحصول على السداد.
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املصاريف املستحقة
ً
يتم إثبات املصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى لقاء املبالغ الواجب دفعها في املستقبل عن البضاعة أو الخدمات املستلمة ،سواءا قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل املوردين
على أساس االستحقاق.
إعادة التأمين
تقوم شركة سوليدرتي خالل دورة أعمالها العادية بإسناد مخاطر التأمين املتعلقة بكافة أعمالها .تمثل موجودات إعادة التأمين األرصدة املستحقة من شركات إعادة التامين فيما
ً
يتعلق باألعمال التي تم التنازل عنها من قبل شركة سوليدرتي .يتم تقدير املبالغ القابلة لالسترداد بصورة مماثلة للطريقة التي يتم بها تقدير مخصص املطالبات تحت التسوية وطبقا
لعقد إعادة التأمين.
يتم إجراء مراجعة لالنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية أو على نحو متكرر وذلك عند وجود دليل على وقوع انخفاض في القيمة خالل السنة .يحدث االنخفاض في
القيمة عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم إمكانية شركة سوليدرتي استرداد املبالغ القائمة بموجب شروط العقد ومتى وقت الحدث مع إمكانية قياس األثر على املبالغ التي
ستستلمها شركة سوليدرتي من معيدي التأمين بشكل موثوق به .يتم تسجيل خسائر اإلنخفاض في القيمة في قائمة نتائج عمليات التأمين.
ال تعفي ترتيبات إعادة التامين املسندة شركة سوليدرتي من إلتزاماتها تجاه حملة الوثائق .يتم إثبات أقساط ومطالبات إعادة التامين كإيرادات ومصاريف بنفس الطريقة وكأن عملية
ً
ً
إعادة التأمين تعتبر نشاطا مباشرا بعد األخذ بعين االعتبار تصنيف املنتج للنشاط املعاد التأمين عليه.
تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة املستحقة إلى شركات إعادة التأمين .تقدر املبالغ املستحقة بطريقة مماثلة لتلك املتعلقة بعقود إعادة التامين.
يتم إظهار األقساط واملطالبات على أساس إجمالي لكل من عقود إعادة التأمين املسندة وتلك التي تم التعهد بها.
يتم التوقف عن إثبات موجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عند استنفاذ أو انتهاء الحقوق التعاقدية أو تحويل العقد إلى جهة أخرى.
عمولة إعادة التامين غيراملكتسبة
يتم تأجيل العمولة املدينة على عقود إعادة التأمين الصادرة وتطفأ على مدى فترات العقود التي تخصها ،يسجل اإلطفاء في قائمة الدخل الشامل  -عمليات التأمين.
املطالبات
ً
تتكون املطالبات من املبالغ املستحقة إلى الجهات املتعاقد معها واألطراف األخرى ،ومن مصاريف تسوية الخسارة املتعلقة بها ،ناقصا قيمة الخردة واإلستردادات األخرى ،وتحمل
على قائمة الدخل الشامل  -عمليات التأمين للفترة التي تكبدت فيها.
يشتمل إجمالي املطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غير املسددة بتاريخ قائمة املركز املالي ،سواء تم التبليغ عنها أم ال ،يتم تجنيب مخصصات
ّ
لقاء املطالبات املبلغ عنها وغير املدفوعة في تاريخ قائمة املركز املالي على أساس تقدير كل حاله على حده.
ّ
ً
كما يجنب مخصص ،وفقا لتقديرات اإلدارة وخبرة شركة سوليدرتي السابقة ،لقاء تكلفة سداد املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها تتضمن تكلفة إدراة املطالبات والقيمة املتوقعة
للحطام والتغطيات األخرى ذات الصلة بتاريخ قائمة املركز املالي .تم إحتساب االحتياطيات للمطالبات املتكبدة وغير املبلغ عنها بناء على توصيات خبير اكتواري مستقل.
يدرج الفرق بين املخصصات بتاريخ قائمة املركز املالي والسداد واملخصصات املجنبة في الفترة الالحقة في حساب اإلكتتاب لتلك السنة .ال تقوم شركة سوليدرتي بخصم مطلوباتها
لقاء املطالبات غير املدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة املطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املالي.
اختباركفاية املطلوبات
بتاريخ كل قائمة مركز مالي ،تقوم شركة سوليدرتي بإجراء تقيم للتأكد من كفاية مطلوبات التامين باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتعاقد عليها .وإذا
ً
ً
ما أظهر التقييم بأن القيمة الدفترية ملطلوبات إعادة التامين الخاصة به (ناقصا تكاليف االكتتاب املؤجلة ذات العالقة) غير كافية بناءا على التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة،
ً
فإنه يتم إدراج كامل العجز مباشرة في قائمة الدخل الشامل  -عمليات التأمين ،ويتم إنشاء مخصص لقاء املخاطر سارية املفعول ،تقوم شركة سوليدرتي بتقدير عدد اإلحتياطيات
بناء على تقيم خبير اكتواري مستقل.
القيم العادلة
تحدد القيم العادلة لألدوات املالية املتداولة في األسواق املالية النظامية النشطة على أساس األسعار املتداولة في السوق بالنسبة للموجودات ،وأسعار العرض بالنسبة للمطلوبات
عند إنتهاء العمل بتاريخ إعداد القوائم املالية .وفي حالة عدم توفر األسعار املتداولة في السوق ،يتم الرجوع إلى عروض األسعار املقدمة من الوسطاء أو املتعاملين في أسواق املال.
بالنسبة للموجودات املالية غير املتداولة في سوق نشطة ،تحدد القيمة العادلة بإستخدام طرق تقييم تشتمل على إستخدام أحدث معامالت تمت وفق شروط التعامل مع األطراف
ً
األخرى ،أو على أساس القيمة السوقية ألداة مالية أخرى مشابهة لها تقريبا أو  /وعلى أساس التدفقات النقدية املخصومة .وبالنسبة لطريقة التدفقات النقدية املخصومة ،تحدد
التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة على أساس أفضل تقديرات اإلدارة ،ويعتبر معدل الخصم املستخدم السعر السائد في السوق ألصول مماثلة.
التوقف عن إثبات األدوات املالية
ً
يتم التوقف عن إثبات أي أداة مالية عند التوقف عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تتكون منها ويتم ذلك عادة عند بيعها ،أو عند انتقال التدفقات النقدية املتعلقة
بها إلى جهة أخرى مستقلة.
املقاصة
تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية وتدرج بالصافي في قائمة املركز املالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم أو عندما يكون لدى شركة سوليدرتي نية لتسوية املوجودات مع
املطلوبات على أساس الصافي أو بيع املوجودات وسداد املطلوبات في آن واحد .ال يتم مقاصة اإليرادات واملصاريف في قائمة الدخل الشامل  -نتائج عمليات التأمين أو قائمة الدخل
ً
ً
ً
الشامل  -عمليات املساهمين ما لم يكن ذلك مطلوبا أو مسموحا به بموجب أي معيار محاسبي أو تفسير مثل هذا املعيار كما هو مفصح عنه تحديدا في السياسات املحاسبية
لشركة سوليدرتي.
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العمالت األجنبية
تمسك دفاتر حساب شركة سوليدرتي بالريال السعودي والذي يعتبر أيضا عملة العرض والنشاط الرئيسية لشركة سوليدرتي .يتم ترجمة املعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال
السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة في تواريخ تلك املعامالت .ويتم تحويل املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية النقدية إلى الريال السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة
في تاريخ قائمة املركز املالي .ترحل جميع الفروق إلى كال من قائمة الدخل الشامل  -عمليات التأمين  /قائمة الدخل الشامل  -عمليات املساهمين .فروق أسعار الصرف األجنبي ليست
جوهرية وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
ً
تدير شركة سوليدرتي خطة مكافأة نهاية الخدمة ملوظفيها بناء على قوانين العمل السعودية السائدة .يتم إجراء املستحقات بالقيمة الحالية للمدفوعات املستقبلية املتوقعة فيما
يتعلق بالخدمات املقدمة من املوظفين حتى نهاية فترة إعداد التقارير باستخدام طريقة ائتمان الوحدة املتوقعة .يتم إيالء االعتبار ملستويات األجور واملرتبات املتوقعة في املستقبل،
والخبرة ،للموظفين املغادرين وأولئك بفترات الخدمة .في نهاية كل فترة مالية يتم خصم املدفوعات املستقبلية املتوقعة باستخدام عائدات السوق من سندات الشركات عالية
الجودة بشروط وعمالت تتطابق بقدر اإلمكان مع التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة .يتم الوفاء بالتزامات مدفوعات االستحقاقات عند استحقاقها .يتم إعادة قياس املعالجات
(األرباح  /الخسائر االكتوارية) الناتجة عن تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل الشامل.
املعلومات القطاعية
يعتبر القطاع جزء أسا�سي من شركة سوليدرتي يقوم بتقييم منتجات أو خدمات (قطاع أعمال) ،والذي يكون عرضه ألرباح وخسائر تختلف عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى.
وألغراض إدارية ،تتكون شركة سوليدرتي من وحدات عمل وذلك حسب منتجاتها وخدماتها .يتم االبالغ عن املعلومات القطاعية بطريقة تتما�شى مع التقارير الداخلية املقدمة إلى
ً
رئيس العمليات كصانع القرار .تم تحديد رئيس العمليات الذي يتخذ قرارات إستراتيجية على أنه الرئيس التنفيذي والذي يعتبر مسؤوال عن توزيع املصادر وتقييم أداء الوحدات
ً
القطاعية .لم تحدث أية معامالت بين القطاعات خالل السنة .وفي حالة توقع حدوث أية معاملة ،فأنها تتم وفقا ألسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية ،وتتم بنفس شروط
التعامل مع األطراف األخرى .تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على التحويالت بين القطاعات التشغيلية والتي سيتم حذفها على مستوى القوائم املالية لشركة سوليدرتي.
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5.3

نتائج العمليات لشركة سوليدرتي -قائمة الدخل*

الجدول رقم ( :)36قوائم الدخل املوحدة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م
نسبة التغير
السنوي

نسبة التغير
السنوي

معدل النمو
السنوي المركب

2017م2018-م

2018م2019-م

2017م2019-م

%80.6

%59.0

%69.5

()1,251

()%14.9

%2.4

()%6.7

()22,173

%1.7

%4.3

%3.0

مصاريف فائض الخسارة

()4,297

()3,567

()3,914

()%17.0

%9.7

()%4.6

صافي أقساط التأمين املكتتبة

109,507

219,816

363,684

%100.7

%65.4

%82.2

التغيرفي أقساط التأمين غيراملكتسبة ،صافي

46,863

()59,532

()81,393

()%227.0

%36.7

ال ينطبق

صافي أقساط التأمين املكتسبة

156,370

160,283

282,291

%2.5

%76.1

%34.4

2,180

3,595

3,551

%64.9

()%1.2

%27.6

-

1,126

1,125

ال ينطبق

()%0.1

ال ينطبق

6,895

9,760

5,213

%41.6

()%46.6

()%13.0

165,445

174,765

292,180

%5.6

%67.2

%32.9

()121,871

()121,876

()280,021

%0.0

%129.8

%51.6

28,361

20,325

40,904

()%28.3

%101.2

%20.1

2017م

2018م

2019م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

136,134

245,857

391,021

أقساط إعادة التأمين املسندة – محلي

()1,436

()1,221

أقساط إعادة التأمين املسندة – دولي

()20,894

()21,253

ألف ريال سعودي
اإليرادات

عمولة إعادة تأمين مكتسبة
رسوم وثائق
إيرادات اكتتاب أخرى
إجمالي اإليرادات

تكاليف ومصاريف االكتتاب
إجمالي املطالبات املدفوعة
حصة معيدي التأمين من املطلوبات املدفوعة
صافي املطالبات املدفوعة

()93,510

()101,551

()239,117

%8.6

%135.5

%59.9

التغيرفي املطالبات تحت التسوية ،صافي

21,106

()1,105

3,297

()%105.2

()%398.3

()%60.5

التغيرفي املطالبات املتكبدة غيراملبلغ عنها ،صافي

19,743

()21,346

()6,171

()%208.1

()%71.1

ال ينطبق

صافي املطالبات املتكبدة

()52,661

()124,003

()241,992

%135.5

%95.2

%114.4

917

()12,482

1,214

()%1461.4

()%109.7

%15.1

-

()883

()1,908

ال ينطبق

%116.0

ال ينطبق

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

()16,519

()15,303

()24,441

()%7.4

%59.7

%21.6

التغيرفي احتياطيات عجزاألقساط
التغيرفي احتياطيات فنية أخرى
إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

()68,263

()152,671

()267,126

%123.7

%75.0

%97.8

صافي ربح االكتتاب

97,182

22,094

25,054

()%77.3

%13.4

()%49.2

348

()38

()3,519

()%111.0

%9160.5

ال ينطبق

مصاريف إدارية وعمومية

()55,830

()70,761

()80,298

%26.7

%13.5

%19.9

دخل عمولة على الودائع

6,273

8,767

10,173

%39.8

%16.0

%27.3

742

434

-

()%41.5

()%100.0

()%100.0

()4,139

()8,174

4,669

%97.5

()%157.1

ال ينطبق

-

5,138

-

ال ينطبق

()%100.0

ال ينطبق

خسائرانخفاض قيمة االستثمارات املتاحة للبيع

()6,163

()17,154

-

%178.3

()%100.0

()%100.0

إجمالي مصروفات تشغيل أخرى

()58,770

()81,789

()68,975

%39.2

()%15.7

%8.3

مصروفات

عكس ( /مخصص) ديون مشكوك في تحصيلها

توزيعات أرباح
(خسائر)  /أرباح محققة من استثمارات
دخل أخرى

إجمالي الدخل (/الخسائر) قبل الزكاة وضريبة الدخل

38,412

()59,696

()43,921

()%255.4

()%26.4

ال ينطبق

الفائض املنسوب لعمليات التأمين

()4,340

-

-

()%100.0

ال ينطبق

()%100.0

صافي الدخل ( /الخسائر) للسنة املنسوبة إلى
املساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل

34,072

()59,696

()43,921

()%275.2

()%26.4

ال ينطبق

-

()5,502

987

ال ينطبق

()%117.9

ال ينطبق

زكاة السنة
صافي الدخل ( /الخسارة) املنسوبة للمساهمين بعد
الزكاة وضريبة الدخل

34,072

()65,198

()42,934

()%291.4

()%34.1

ال ينطبق

1.36

()2.61

()1.72

()%291.4

()%34.1

ال ينطبق

ربحية السهم

ربحية ( /خسارة) السهم األسا�سي

املصدر :معلومات اإلدارة والقوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و2019م
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الجدول رقم ( :)37مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م
مؤشرات األداء الرئيسية

نقاط مئوية

نسبة مئوية

كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
قطاع التأمين الصحي

%51.8

%56.4

%52.1

4.6

()4.3

0.3

قطاع املركبات

%24.8

%31.8

%40.1

7.0

8.3

15.3

مؤشرات األداء الرئيسية
معدل النمو في إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

()%48.1

%80.6

%59.0

128.7

()21.6

107.2

نسبة اإلسناد :أقساط إعادة التأمين املسندة شاملة
مصاريف فائض الخسارة  /إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

%19.6

%10.6

%7.0

()9.0

()3.6

()12.6

صافي أقساط التأمين املكتسبة كنسبة مئوية من إجمالي
أقساط التأمين املكتتبة

%114.9

%65.2

%72.2

()49.7

7.0

()42.7

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين كنسبة مئوية من إجمالي أقساط
التأمين املكتتبة

%12.1

%6.2

%6.3

()5.9

0.0

()5.9

عمولة إعادة تأمين مكتسبة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط
التأمين املكتتبة

%1.6

%1.5

%0.9

()0.1

()0.6

()0.7

%71.4

%9.0

%6.4

()62.4

()2.6

()65.0

%9.2

%7.3

%7.4

()1.9

0.1

()1.8

صافي معدل الخسارة :صافي املطالبات املتكبدة/صافي أقساط
التأمين املكتسبة

%33.7

%77.4

%85.7

43.7

8.4

52.0

صافي نسبة املصاريف :مصاريف عمومية وإدارية زائد الديون
املشكوك في تحصيليها  /صافي أقساط التأمين املكتسبة

%35.5

%44.2

%29.7

8.7

()14.5

()5.8

صافي النسبة املوحدة :صافي معدل الخسارة زائد صافي نسبة
العمولة زائد صافي نسبة املصاريف

%78.3

%128.8

%122.8

50.5

()6.0

44.5

صافي ربح االكتتاب كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين
املكتتبة
ً
صافي نسبة العمولة :عمولة إعادة التأمين ناقصا تكاليف
اكتتاب وثائق التأمين  /صافي أقساط التأمين املكتسبة

نسبة مئوية
عدد وثائق التأمين

34,950

91,629

397,774

%162.2

%334.1

%237.4

إجمالي أقساط التأمين املكتتبة لكل وثيقة (ريال سعودي)

3,895

2,683

983

()%31.1

()%63.4

()%49.8

املصدر :معلومات اإلدارة والقوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و2019م

إجمالي أقساط التأمين املكتتبة
خالل السنة املالية 2019م ،مثل قطاع التأمين الصحي ما نسبته  %52.1من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة و مثل قطاع تأمين املركبات ما نسبته  %40.1من إجمالي أقساط التأمين
املكتتبة .ارتفع إجمالي أقساط التأمين املكتتبة بنسبة  %80.6من  136.1مليون ريال سعودي في السنة املالية 2017م إلى  245.9مليون ريال سعودي في عام 2018م ،ويعود ذلك
ً
بشكل رئي�سي إلى كثافة عمليات شركة سوليدرتي عن طريق وسطاء التأمين و تماشيا مع استراتيجية شركة سوليديرتي في التركيز على تنمية محفظة التأمين الصحي وتأمين املركبات
والتي ساهمت باالرتفاع بقيمة بلغت  68.1مليون ريال سعودي و  44.4مليون ريال سعودي على التوالي .استمر إجمالي أقساط التأمين املكتتبة باالرتفاع وذلك بنسبة  %59.0ليصل
ً
إلى  391.0مليون ريال سعودي في عام 2019م ،تماشيا مع ارتفاع إجمالي أقساط التأمين املكتتبة في قطاع التأمين الصحي وتأمين املركبات بقيمة بلغت  65.0مليون ريال سعودي
و  78.4مليون ريال سعودي على التوالي.
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أقساط إعادة التأمين املسندة
ن
ن
ارتفعت أقساط إعادة التأمين املسندة بنسبة  %0.6من  22.3مليو ريال سعودي في عام 2017م إلى  22.5مليو ريال سعودي في عام 2018م ،ويعود ذلك إلى ارتفاع أقساط
إعادة التأمين املسندة في قطاع الحوادث العام بمقدار  4.3مليون ريال سعودي وارتفاع أقساط إعادة التأمين املسندة في قطاع املمتلكات بمقدار  3.8مليون ريال سعودي ،مقابل
ً
انخفاض أقساط إعادة التأمين املسندة في قطاع الهندسة بمقدار  7.5مليون ريال سعودي تماشيا مع االنخفاض في األقساط املكتتبة.ارتفعت أقساط إعادة التأمين املسندة
ً
بنسبة  %4.2لتصل إلى  23.4مليون ريال سعودي في السنة املالية 2019م ،تماشيا مع ارتفاع أقساط إعادة التأمين املسندة في قطاع مجموعة الحياة و قطاع املمتلكات بمقدار 1.7
مليون ريال سعودي و 1.4مليون ريال سعودي على التوالي ،باإلضافة إلى قطاع الحوادث العام بمقدار  1.2مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .وقابل ذلك انخفاض في أقساط
إعادة التأمين املسندة في قطاع الهندسة بمقدار  3.6مليون ريال سعودي.
مصاريف فائض الخسارة
تتعلق مصاريف فائض الخسارة بشكل رئي�سي في قطاع التأمين الصحي وقطاع املركبات حيث شكال ما نسبته  %55.2و  %27.7من مصاريف فائض الخسارة في عام 2019م والذين
قد تم إعادة تأمينهما بشكل كامل باتفاقية فائض الخسارة خالل الفترة التاريخية .انخفضت مصاريف فائض الخسارة بنسبة  %17.0من  4.3مليون ريال سعودي في عام 2017م
إلى  3.6مليون ريال سعودي في عام 2018م ،وذلك نتيجة انخفاض مصاريف فائض الخسارة في قطاع التأمين الصحي من  2.2مليون ريال سعودي إلى  1.3مليون ريال سعودي خالل
ً
الفترة ذاتها .ارتفعت مصاريف فائض الخسارة بنسبة  %9.7لتصل إلى  3.9مليون ريال سعودي في عام 2019م ،تماشيا مع ارتفاع مصاريف فائض الخسارة في قطاع التأمين الصحي
لتصل إلى  2.2مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
التغيرفي أقساط التأمين غيراملكتسبة
ن
ن
انخفض التغير في أقساط التأمين غير املكتسبة بنسبة  %227.0من  46.9مليو ريال سعودي في عام 2017م إلى ( )59.5مليو ريال سعودي في عام 2018م ،وذلك يعود بشكل
رئي�سي إلى انخفاض التغير في قطاع التأمين الصحي بسبب زيادة الوثائق التي تم اكتتابها في أواخر عام 2018م .استمر التغير في أقساط التأمين غير املكتسبة باالنخفاض وذلك بنسبة
 %36.7ليصل إلى ( )81.4مليون ريال سعودي في السنة املالية 2019م ،ويعود ذلك إلى انخفاض التغير في قطاع املركبات بسبب زيادة الوثائق التي تم اكتتابها في أواخر السنة املالية
ً
2019م تماشيا مع االرتفاع في إجمالي األقساط املكتتبة للشركة.
عمولة إعادة تأمين مكتسبة
ارتفعت عمولة إعادة تأمين مكتسبة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  %27.6من  2.2مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  3.6مليون ريال سعودي في عام 2019م ،وذلك يعود إلى
ً
ارتفاع أقساط إعادة التأمين االختياري ( )Facultativeتماشيا مع ارتفاع األقساط املكتتبة.
رسوم وثائق
ن
بلغت رسوم الوثائق  1.1مليو ريال سعودي في عام 2018م و 2019م ،وتتعلق بشكل رئي�سي بـرسوم إصدار املستندات التي تغطي تكلفة الورق والطباعة عند تكبدها أثناء تحويل
الوثيقة من عرض سعري إلى إصدار الوثيقة النهائية وبدأت شركة سوليدرتي بتحصيل هذه الرسوم خالل عام 2018م.
إيرادات اكتتاب أخرى
ل
ى
تتمثل إيرادات االكتتاب األخر بشكل رئي�سي في اإليرادات الصادرة من منافذ الدخو للمملكة العربية السعودية و تخفيضات الجملة من «جلوب ميد» ،الشركة املعنية بادارة
املطالبات الصحية التي تتناسب مع حجم املطالبات الصحية املتداولة .تمثل اإليرادات من «منافذ» األرباح املشتركة من تأمين السيارات املكتسبة على الحدود من منافذ الدخول
للمملكة العربية السعودية.
ارتفعت إيرادات االكتتاب األخرى بنسبة  %41.6من  6.9مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  9.8مليون ريال سعودي في عام 2018م ،وذلك بسبب )1( :ارتفاع الفائض املوزع
من شركة ميونخ ري من  2.1مليون ريال سعودي إلى  4.9مليون ريال سعودي والتي يتعلق بفائض لعمليات قطاع التأمين الصحي في السنوات املالية من 2014م إلى 2016م)2( ،
باإلضافة إلى حصول شركة سوليدرتي على تخفيضات الجملة بقيمة  3.1مليون ريال سعودي من «جلوب ميد» نتيجة إلرتفاع عدد املطالبات .وقابل ذلك انخفاض في إيرادات املنافذ
من  4.8مليون ريال سعودي إلى  1.8مليون ريال سعودي في نفس الفترة .انخفضت إيرادات االكتتاب األخرى بنسبة  %46.6لتصل إلى  5.2مليون ريال سعودي في عام 2019م ،وذلك
يعود إلى )1( :انخفاض الفائض املوزع من شركة ميونخ ري بمقدار  4.9مليون ريال سعودي ليصل إلى صفر ريال سعودي في عام 2019م )2( ،وانخفاض تخفيضات الجملة من
«جلوب ميد» بمقدار  0.6مليون ريال سعودي من  3.1مليون ريال سعودي لتصل إلى  2.5مليون ريال سعودي .وقابل ذلك ،ارتفاع في إيرادات منافذ بمقدار  0.9مليون ريال سعودي
من  1.8مليون ريال سعودي لتصل إلى  2.7مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
صافي املطالبات املدفوعة
ن
ن
ارتفع صافي املطالبات املدفوعة بنسبة  %8.6من  93.5مليو ريال سعودي في عام 2017م إلى  101.6مليو ريال سعودي في عام 2018م ،ويعود ذلك إلى ارتفاع املطالبات في قطاع
املركبات أثر استراتيجية شركة سوليدرتي في تنمية محفظة املركبات مما أدى إلى ارتفاع في صافي املطالبات املدفوعة لقطاع املركبات بمقدار  30.3مليون ريال سعودي من 24.6
مليون ريال سعودي إلى  54.9مليون ريال سعودي الفترة ذاتها .قابل ذلك انخفاض في صافي املطالبات املدفوعة لقطاع التأمين الصحي بمقدار  19.8مليون ريال سعودي من 64.9
مليون ريال سعودي إلى  45.1مليون ريال سعودي بالرغم من االرتفاع في أقساط التأمين املكتتبة في قطاع التأمين الصحي الفترة ذاتها وذلك نتيجة زيادة الوثائق التي تم اكتتابها
في أواخر عام 2018م .استمر صافي املطالبات املدفوعة باالرتفاع وذلك بنسبة  %135.5لتصل إلى  239.1مليون ريال سعودي في عام 2019م ،ويعود ذلك إلى )1( :ارتفاع صافي
املطالبات املدفوعة في قطاع التأمين الصحي بمقدار  112.0مليون ريال سعودي من  45.1مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  157.2مليون ريال سعودي في عام 2019م)2( ،
استمرار االرتفاع في صافي املطالبات املدفوعة في قطاع املركبات بمقدار  25.1مليون ريال سعودي من  54.9مليون ريال سعودي لتصل إلى  80.0مليون ريال سعودي الفترة ذاتها،
ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى استراتيجية شركة سوليدرتي في تنمية محفظة املركبات والتأمين الصحي.
صافي املطالبات املتكبدة
ارتفع صافي املطالبات املتكبدة بنسبة  %135.5من  52.7مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  124.0مليون ريال سعودي في عام 2018م ،وذلك نتيجة ارتفاع صافي املطالبات
املتكبدة في قطاع املركبات بمقدار  64.7مليون ريال سعودي من ( )4.6مليون ريال سعودي إلى  60.1مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها بسبب )1( :ارتفاع صافي املطالبات
62

املدفوعة بمقدار  30.3مليون ريال سعودي )2( ،ارتفاع التغير في املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها بمقدار  23.5مليون ريال سعودي ،و ( )1ارتفاع التغير في املطالبات تحت التسوية
بمقدار  10.9مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .استمر صافي املطالبات املتكبدة باالرتفاع بنسبة  %95.2لتصل إلى  242.0مليون ريال سعودي في السنة املالية 2019م ،وذلك
ً
بسبب ارتفاع صافي املطالبات املتكبدة في قطاع التأمين الصحي بمقدار  113.8مليون ريال سعودي تماشيا مع ارتفاع صافي املطالبات املدفوعة بمقدار  112.0مليون ريال سعودي
وذلك يعود إلى استراتيجية شركة سوليدرتي في تنمية محفظة التأمين الصحي خالل الفترة ذاتها.
والجدير بالذكر أن ذلك قد أدى إلى ارتفاع صافي املطالبات املتكبدة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين املكتسبة من  %33.7في عام 2017م إلى  %85.7في عام 2019م.
التغيرفي احتياطيات عجزاألقساط
بلغ التغير في احتياطيات عجز األقساط  917ألف ريال سعودي في عام2017م بسبب انخفاض احتياطيات عجز األقساط من  917ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2016م
إلى صفر ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م .وقد بلغ التغير في احتياطيات عجز األقساط ( )12.5مليون ريال سعودي في عام 2018م ،يعود ذلك إلى االرتفاع في احتياطيات
عجز األقساط في قطاع التأمين الصحي بمقدار  11.7مليون ريال سعودي وقطاع الهندسة بمقدار  0.6مليون ريال سعودي أثر ارتفاع صافي معدل الخسارة وارتفاع أقساط
التأمين الغير مكتسبة خالل الفترة ذاتها .ارتفع التغير في احتياطيات عجز األقساط ليصل إلى  1.2مليون ريال سعودي في عام 2019م ،وذلك يعود إلى االنخفاض في احتياطيات
عجز األقساط في قطاع التأمين الصحي بمقدار  2.1مليون ريال سعودي وقطاع الهندسة بمقدار  0.6مليون ريال سعودي ،مقابل االرتفاع في احتياطيات عجز األقساط في قطاع
املركبات بمقدار  1.5مليون ريال سعودي أثر ارتفاع صافي معدل الخسارة وارتفاع أقساط التأمين الغير مكتسبة خالل الفترة ذاتها.
التغيرفي احتياطيات فنية أخرى
يتعلق التغير في احتياطيات فنية أخرى باحتياطي استحقاق إعادة التأمين وقد بلغ  883ألف ريال سعودي في عام 2018م و  1.9مليون ريال سعودي عام 2019م.
تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
ن
ن
انخفضت تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة  %7.4من  16.5مليو ريال سعودي في عام 2017م إلى  15.3مليو ريال سعودي في عام 2018م ،وذلك يعود ذلك إلى انخفاض
تكاليف اكتتاب وثائق التأمين في قطاع التأمين الصحي بمقدار  3.3مليون ريال سعودي بسبب االنخفاض في التغير في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين الصحي املؤجلة بمقدار 10.5
مليون ريال سعودي من  4.7مليون ريال سعودي لبصل إلى ( )5.8مليون ريال سعودي ،مقابل االرتفاع في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين الصحي املتكبدة بمقدار  7.2مليون ريال
اكتتاب وثائق التأمين في قطاع املركبات بمقدار  1.8مليون ريال
سعودي من  5.5مليون ريال سعودي إلى  12.7مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .قابل ذلك ارتفاع في تكاليف
ً
سعودي من  3.0مليون ريال سعودي في السنة املالية 2017م إلى  4.8مليون ريال سعودي في السنة املالية 2018م تماشيأ مع ارتفاع األقساط املكتتبة.
ارتفعت تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة  %59.7من  15.3مليون ريال سعودي في ًعام 2018م لتصل  24.4مليون ريال سعودي في عام 2019م ،ويعود ذلك إلى ارتفاع تكاليف
بمقدار  10.5مليون ريال سعودي تماشيأ مع ارتفاع األقساط املكتتبة .قابل ذلك انخفاض في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين في قطاع
اكتتاب وثائق التأمين في قطاع التأمين الصحي ً
ً
ي
ي
املركبات بمقدار  1.1مليون ريال سعودي تماشيأ مع قرار البنك املركز السعودي بتخفيض عمولة التأمين ضد الغير على املركبات تزامنا مع بدء البنك املركز السعودي باملوافقة
على خدمة الوساطة االلكترونية في قطاع التأمين وينص القرار أن يكون الحد األق�صى لنسبة العمولة املسموح تقديمها لشركات الوساطة اإللكترونية أو ألي وسيط أو وكيل تأمين
ً
ً
 %2من اشتراك التأمين اعتبارا من  17أغسطس 2017م ،ويستثنى مما تقدم شركات وساطة ووكالة التأمين التي كانت تزاول النشاط فعليا قبل صدور القرار وموظفي ومندوبي
ً
مبيعات شركات التأمين حيث تم تخفيض النسب إلى  %6و %4و %2كل ستة أشهر ابتداءا من تاريخ  1يناير 2018م.
عكس( /مخصص) ديون مشكوك في تحصيلها
بلغ عكس دين مشكوك في تحصليها  348ألف ريال سعودي في عام 2017م .ارتفع مخصص الديون املشكوك في تحصيلها من  38ألف ريال سعودي إلى  3.5مليون ريال سعودي في
ً
عام 2019م  ،تماشيا مع ارتفاع أقساط التأمين وذمم معيدي التأمين املدينة املعمرة ملدة بين  181يوم وأكثر.
مصاريف إدارية و عمومية
تتمثل املصاريف اإلدارية والعمومية في تكاليف املوظفين ورسوم إدارة املطالبات واألتعاب املهنية ورسوم اإلشراف والرقابة ومصاريف االستهالك واألتعاب القانونية واملهنية
ومصاريف متنوعة أخرى .ارتفعت املصاريف اإلدارية والعمومية بنسبة  %26.7من  55.8مليون ريال سعودي في السنة املالية 2017م إلى  70.8مليون ريال سعودي في السنة املالية
ً
2018م ،وذلك يعود إلى ارتفاع تكاليف املوظفين من  27.8مليون ريال سعودي إلى  33.8مليون ريال سعودي بسبب )1( :زيادة في العالوات بمقدار  2.4مليون ريال سعودي تماشيا
ً
مع النتائج املالية في عام 2018م )2(،باإلضافة إلى الزيادة في إجمالي الرواتب األساسية بمقدار  1.8مليون ريال سعودي تماشيا مع توظيف  19موظف ملواكبة التوسع في عمليات
الشركة )3(،وارتفاع مصاريف اإلجازات بمقدار  743ألف ريال سعودي نتيجة للتغير في نظام مراقبة إجازات املوظفين )4( ،وارتفاع في املزايا األخرى بمقدار  613ألف ريال سعودي
ً
ً
نظرا للتغير في اللوائح الحكومية والتي تلزم شركة سوليدرتي بدفع ألف ريال سعودي شهريا لكل موظف يقل راتبه الشهري عن  10اآلف ريال سعودي.
ً
باإلضافة ،ارتفعت املصاريف اإلدارية والعمومية في السنة املالية 2018م بسبب ارتفاع التعديالت على مصاريف فائض الخسارة بمقدار  4.7مليون ريال سعودي تماشيا مع ارتفاع
إجمالي األقساط املكتتبة وعدد املطالبات و ارتفاع التعديالت على عمولة إعادة تأمين لقطاع املركبات بمقدار  3.2مليون ريال سعودي ،مقابل انخفاض إيجار املكتب بمقدار 1.7
مليون ريال سعودي ،وذلك يعود إلى انتقال الفرع الرئي�سي للشركة إلى فرع أصغر في الربع الثاني من عام 2017م.
استمرت املصاريف اإلدارية والعمومية باالرتفاع وذلك بنسبة  %13.5لتصل إلى  80.3مليون ريال سعودي في عام 2019م،ويعود ذلك إلى )1( :ارتفاع تكاليف أخصائي تسوية
ً
املطالبات التأمينية الصحية لشركة سوليدرتي بمقدار  4.6مليون ريال سعودي تماشيا مع توسع عمليات شركة سوليدرتي في قطاع التأمين الصحي ،حيث تبلغ التكلفة %4.0
من إجمالي األقساط املكتتبة )2(،ارتفاع التكاليف املتعلقة في خدمات الوساطة اإللكترونية املقدمة من شركة تأميني وشركة عناية الوسيط «تأمينك» بمقدار  3.0مليون ريال
سعودي )3( ،تكاليف برنامج يقين بمقدار  1.9مليون ريال سعودي وهو أحد منتجات شركة علم للتحقق من املعلومات األساسية للمؤمن له.
دخل عمولة على الودائع
يتعلق دخل العمولة على الودائع بالعمولة التي تستحقها شركة سوليدرتي من ودائع املرابحة .ارتفع دخل العمولة على الودائع بنسبة  %39.8من  6.3مليون ريال سعودي في عام
2017م إلى  8.8مليون ريال سعودي في عام 2018م ،ومن ثم ارتفع بنسبة  %16.0لتصل إلى  10.2مليون ريال سعودي في عام 2019م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى الزيادة في ودائع
مرابحة على مدى الفترة التاريخية.
63

توزيعات أرباح
تتعلق توزيعات األرباح بشكل رئي�سي باألرباح املوزعة من شركة نجم لخدمات التأمين («نجم») ،املختصة بمتابعة ومعالجة الحوادث املرورية في اململكة العربية السعودية .انخفضت
توزيعات األرباح بنسبة  %41.5من  742ألف ريال سعودي في عام 2017م إلى  434ألف ريال سعودي في عام 2018م ولم يتم توزيع أرباح عام 2019م.
(خسائر) /أرباح محققة من استثمارات
ارتفعت الخسائر املحققة من االسثمارات بنسبة  %97.5من  4.1مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  8.2مليون ريال سعودي في عام 2018م ،ويعود ذلك إلى بيع شركة سوليدرتي
ً
إلستثمارتها في صناديق دراية للطروحات األولية نظرا ألدائها السلبي .بلغت األرباح املحققة من االستثمارات  4.7مليون ريال سعودي في عام 2019م ،وتعلقت بشكل رئي�سي بأرباح
محققة من بيع الصكوك.
دخل أخرى
ً
يتعلق الدخل اآلخر بمبالغ مستحقة من املدير االستثماري السابق لشركة سوليدرتي (املوكل بإدارة محفظة الشركة االستثمارية) وفقا ألمر املحكمة في تاريخ  23ديسمبر 2018م
ً
والذي نص على إلزام املدير االستثماري السابق بدفع  5.1مليون ريال سعودي لصالح شركة سوليدرتي نظرا لتقصيره في إدارة استثمار الشركة السابق في شركة الدرع العربي
للتأمين.
خسائرانخفاض قيمة االستثمارات املتاحة للبيع
ن
ن
بلغت خسائر انخفاض قيمة االستثمارات املتاحة للبيع  6.2مليو ريال سعودي في عام 2017م و  17.2مليو ريال سعودي في عام 2018م ،وتعلقت باستثمارات شركة سوليدرتي
في صناديق دراية للطروحات األولية .وقد أدى األداء السلبي للصناديق إلى تصفية هذه االستثمارات في السنة املالية 2018م.
الفائض املنسوب لعمليات التأمين
ً
بلغ الفائض املنسوب لعمليات التأمين  4.3مليون ريال سعودي في عام 2017م وتمثل  %10من الفائض الصافي السنوي لحساب التأمين ،التزاما بموجب املادة 2( 70هـ) من الالئحة
التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
إجمالي مصروفات تشغيل أخرى
ارتفع إجمالي مصروفات التشغيل األخرى بنسبة  %39.2من  58.8مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  81.8مليون ريال سعودي في عام 2018م ،ويعود ذلك إلى )1( :ارتفاع
املصاريف اإلدارية والعمومية بمقدار  14.9مليون ريال سعودي )2( ،وارتفاع خسائر انخفاض قيمة االستثمارات املتاحة للبيع بمقدار  11.0مليون ريال سعودي ،مقابل زيادة في
الدخل اآلخر بمقدار  5.1مليون ريال سعودي.
انخفض إجمالي مصروفات التشغيل األخرى بنسبة  %15.7من  81.8مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  69.0مليون ريال سعودي في عام 2019م ،ويعود ذلك إلى )1( :انخفاض
خسائر انخفاض قيمة االستثمارات املتاحة للبيع بمقدار  17.2مليون ريال سعودي ،إلى جانب ( )2انخفاض الخسائر املحققة من االستثمارات بمقدار  12.8مليون ريال سعودي
لتسجل ارباح بقيمة  4.7مليون ريال سعودي في عام 2019م .قابل ذلك ارتفاع في املصاريف اإلدارية والعمومية ومخصص الديون املشكوك في تحصيلها بمقدار  9.5مليون ريال
سعودي و 3.5مليون ريال سعودي على التوالي ،و انخفاض في الدخل اآلخر بمقدار  5.1مليون ريال سعودي.
إجمالي الدخل (/الخسائر) قبل الزكاة وضريبة الدخل
سجلت شركة سوليدرتي خسائر قبل الزكاة وضريبة الدخل بمقدار 59.7مليون ريال سعودي في عام 2018م مقارنة بدخل بمقدار  38.4مليون ريال سعودي في عام 2017م ،ويعود
ذلك بشكل رئي�سي إلى ارتفاع صافي املطالبات املتكبدة بمقدار  71.3مليون ريال سعودي مقابل ارتفاع في صافي أقساط التأمين املكتسبة بمقدار  3.9مليون ريال سعودي ،مما ادى
إلى زيادة صافي معدل الخسارة من  %33.7إلى  %77.4خالل الفترة ذاتها.
استمرت شركة سوليدرتي بتسجيل الخسائر في عام 2019م بقيمة  43.9مليون ريال سعودي .انخفضت الخسائر قبل الزكاة وضريبة الدخل من  59.7مليون ريال سعودي في عام
2018م إلى  43.9مليون ريال سعودي في عام 2019م ،ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي ربح االكتتاب بمقدار  3.0مليون ريال سعودي  ،باإلضافة الى انخفاض إجمالي مصروفات
التشغيل األخرى بمقدار  12.8مليون ريال سعودي.
زكاة السنة
لم تسجل الشركة أي مصروف للزكاة عن العام 2017م في قائمة الدخل ،حيث تم خصم مصروف الزكاة من قائمة التغيرات في حقوق املساهمين وذلك بحسب تعميم صادر عن
البنك املركزي السعودي والذي ينص على تسجيل مصاريف الزكاة في قائمة التغيرات في حقوق املساهمين،وخالل العام 2019م ،تم التغيير في املعالجة املحاسبية للزكاة وضريبة
ً
الدخل ً
وفقا ألحدث التعليمات الصادرة عن البنك املركزي السعودي ،والتي أدت إلى االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل بدال من حسمها مباشرة من قائمة التغيرات في
حقوق املساهمين .وقد قامت الشركة بتعديل املعالجة املحاسبية بأثر رجعي حيث سجلت مصروف الزكاة في العام 2019م و العام 2018م على قائمة الدخل.
بلغ مصروف الزكاة  5.5مليون ريال سعودي كما في عام 2018م .أما خالل العام 2019م ،سجلت الشركة إيراد من الزكاة بقيمة  1.0مليون ريال سعودي بعد أن قامت بعكس
مخصص الزكاة البالغ  4.2مليون ريال سعودي بناء على تقييم مرتبط بالسنوات السابقة مقابل مصروف بقيمة  3.2مليون ريال سعودي املتعلق بالعام 2019م.
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املعلومات القطاعية

5.3.1

الجدول رقم ( :)38املعلومات القطاعية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م
ألف ريال سعودي

طبي

ممتلكات

حوادث عام

المركبات

هندسة

مجموعة
الحياة

بحري

المجموع

اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

203,548

9,568

156,618

8,381

3,656

7,432

1,818

391,021

أقساط إعادة التأمين املسندة – محلي

-

()408

()198

()31

()527

-

()87

()1,251

أقساط إعادة التأمين املسندة – دولي

-

()8,429

-

()6,058

()2,441

()3,818

()1,426

()22,173

مصاريف فائض الخسارة

()2,160

()106

()1,085

()70

()419

-

()73

()3,914

صافي أقساط التأمين املكتتبة

201,388

626

155,335

2,222

270

3,613

231

363,684

التغير في أقساط التأمين غير
املكتسبة ،صافي

()10,447

()128

()70,657

36

483

()642

()36

()81,393

صافي أقساط التأمين املكتسبة

190,940

498

84,677

2,258

753

2,971

195

282,291

-

1,083

-

496

1,733

-

239

3,551

عمولة إعادة تأمين مكتسبة
رسوم الوثائق

851

-

274

-

-

-

-

1,125

إيرادات اكتتاب أخرى

2,537

-

2,676

-

-

-

-

5,213

194,328

1,581

87,627

2,753

2,486

2,971

434

292,180

()192,948

-

()80,628

()79

()2,613

()3,480

()273

()280,021

35,762

-

627

45

2,129

2,168

172

40,904

()157,186

-

()80,001

()35

()483

()1,312

()101

()239,117

التغير في املطالبات تحت التسوية،
صافي

()7,527

()29

10,899

()725

310

329

39

3,297

التغير في املطالبات املتكبدة غير املبلغ
عنها ،صافي

()8,404

362

()1,146

240

624

2,060

93

()6,171

صافي املطالبات واملزايا األخرى
املتكبدة

()173,117

332

()70,248

()520

451

1,077

32

()241,992

التغير في احتياطي عجز أقساط
التأمين واحتياطيات فنية أخرى

()166

67

()1,541

-

623

65

()74

()693

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

()17,139

()605

()3,762

()613

()1,305

()821

()195

()24,441

إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

()190,421

()205

()75,550

()1,134

()232

322

()237

()267,126

3,907

1,375

12,077

1,620

2,254

3,293

197

25,054

إجمالي اإليرادات

تكاليف ومصاريف االكتتاب
إجمالي املطالبات املدفوعة
حصة معيدي التأمين من املطالبات
املدفوعة
صافي املطالبات واملزايا األخرى
املدفوعة

صافي دخل االكتتاب

()68,975

مصروفات غيرموزعة

()43,921

إجمالي خسارة السنة
املصدر :القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

في عام 2019م ،استمر القطاع الصحي وقطاع املركبات بتشكيل غالبية محفظة شركة سوليدرتي حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة  391.0مليون ريال سعودي ،و شكل
ً
القطاع الصحي النسبة األكبر من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة ممثال ( ،)52.1%تبعه قطاع املركبات بنسبة ( )40.1%ثم قطاع املمتلكات بنسبة ( )2.5%ثم قطاع الحوادث العام
بنسبة ( )%2.1ثم مجموعة الحياة بنسبة ( )%1.9ثم القطاع البحري بنسبة (.)%0.5
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الجدول رقم ( :)39املعلومات القطاعية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م
ألف ريال سعودي

طبي

ممتلكات

المركبات

حوادث عام

هندسة

مجموعة
الحياة

بحري

المجموع

138,578

8,038

78,138

6,832

7,675

5,095

1,502

245,857

اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين املكتتبة
أقساط إعادة التأمين املسندة – محلي

()225

()263

()107

()18

()523

-

()85

()1,221

أقساط إعادة التأمين املسندة – دولي

-

()7,159

-

()4,888

()6,001

()2,158

()1,047

()21,253

مصاريف فائض الخسارة

()1,275

()131

()1,477

()112

()457

-

()115

()3,567

صافي أقساط التأمين املكتتبة

137,078

484

76,555

1,813

694

2,937

254

219,816

التغير في أقساط التأمين فير املكتسبة،
صافي

()57,656

()53

()4,787

715

2,218

38

()7

()59,532

صافي أقساط التأمين املكتسبة

79,422

432

71,768

2,527

2,912

2,975

247

160,283

-

1,100

-

395

1,851

10

240

3,595

رسوم الوثائق

942

-

185

-

-

-

-

1,126

عمولة إعادة تأمين مكتسبة
إيرادات اكتتاب أخرى

7,975

-

1,786

-

-

-

-

9,760

إجمالي اإليرادات

88,338

1,532

73,739

2,922

4,762

2,985

487

174,765

إجمالي املطالبات املدفوعة

()56,697

()2,799

()55,835

()13

()2,245

()4,210

()76

()121,876

حصة معيدي التأمين من املطالبات
املدفوعة

11,552

2,684

945

4

1,987

3,107

46

20,325

صافي املطالبات واملزايا األخرى املدفوعة

()45,145

()115

()54,890

()9

()258

()1,103

()30

()101,551

التغير في املطالبات تحت التسوية ،صافي

()4,785

136

5,214

()70

()2,157

531

25

()1,105

التغير في املطالبات املتكبدة غير املبلغ
عنها ،صافي

()9,367

()62

()10,435

()126

()604

()742

()12

()21,346

صافي املطالبات واملزايا األخرى املتكبدة

()59,297

()41

()60,111

()204

()3,019

()1,314

()17

()124,003

التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين
واحتياطيات فنية أخرى

()11,984

()67

()634

8

()623

()65

-

()13,365

تكاليف ومصاريف االكتتاب

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

()6,888

()678

()4,840

()536

()1,469

()704

()189

()15,303

إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

()78,168

()786

()65,585

()733

()5,111

()2,083

()206

()152,671

صافي دخل االكتتاب

10,170

746

8,153

2,189

()348

902

281

22,094
()81,789

مصروفات غير موزعة

()59,696

إجمالي خسارة السنة
املصدر :القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م

في عام 2018م ،استمر القطاع الصحي وقطاع املركبات بتشكيل غالبية محفظة شركة سوليدرتي حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة  245.9مليون ريال سعودي ،و شكل
ً
القطاع الصحي النسبة األكبر من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة ممثال ( ،)56.4%تبعه قطاع املركبات بنسبة ( )31.8%ثم قطاع املمتلكات بنسبة ( )3.3%ثم قطاع الهندسة بنسبة
( )3.1%ثم قطاع الحوادث العام بنسبة ( )%2.8ثم مجموع الحياة بنسبة ( )%2.1ثم القطاع البحري بنسبة (.)%0.6
الجدول رقم ( :)40املعلومات القطاعية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م*
ألف ريال سعودي

طبي

ممتلكات

المركبات

حوادث عام

هندسة

مجموعة
الحياة

بحري

المجموع

اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

70,494

4,238

33,723

3,218

17,283

5,512

1,667

136,134

أقساط إعادة التأمين املسندة – محلي

()240

()330

()120

()30

()726

-

()105

()1,436

أقساط إعادة التأمين املسندة – دولي

-

()3,331

-

()609

()13,369

()2,661

()1,133

()20,894

مصاريف فائض الخسارة

()2,160

()134

()1,104

()151

()293

-

()131

()3,973

صافي أقساط التأمين املكتتبة

68,094

443

32,499

2,428

2,894

2,851

298

109,507

التغير في أقساط التأمين فير املكتسبة،
صافي

53,320

()42

()4,476

392

()2,379

()38

87

46,863

صافي أقساط التأمين املكتسبة

121,413

401

28,023

2,820

515

2,813

385

156,370

()916

853

()177

200

1,849

-

371

2,180

-

-

-

-

-

-

-

-

2,149

-

4,745

-

-

-

-

6,895

عمولة إعادة تأمين مكتسبة
رسوم الوثائق
إيرادات اكتتاب أخرى

66

122,647

1,253

32,591

3,020

2,364

2,813

756

165,445

إجمالي اإليرادات

إجمالي املطالبات املدفوعة

()75,709

()593

()30,330

()138

()6,125

()8,895

()82

()121,871

حصة معيدي التأمين من املطالبات
املدفوعة

10,777

549

5,737

22

5,726

5,500

49

28,361

صافي املطالبات واملزايا األخرى املدفوعة

()64,932

()43

()24,593

()116

()399

()3,396

()33

()93,510

التغير في املطالبات تحت التسوية ،صافي

6,004

53

16,138

117

()1,556

308

43

21,106

التغير في املطالبات املتكبدة غير املبلغ
عنها ،صافي

4,220

308

13,035

()204

()26

2,419

()9

19,743

صافي املطالبات واملزايا األخرى املتكبدة

()54,708

318

4,580

()203

()1,981

()669

2

()52,661

التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين
واحتياطيات فنية أخرى

-

تكاليف ومصاريف االكتتاب

-

688

-

229

-

917

-

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

()10,196

()396

()3,028

()501

()1,421

()710

()267

()16,519

إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

()64,904

()78

2,240

()703

()3,174

()1,379

()265

()68,263

57,742

1,175

34,832

2,316

()810

1,435

491

97,182

صافي دخل االكتتاب

()58,770

مصروفات غير موزعة

38,412

إجمالي خسارة السنة
املصدر :القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م
*تم تعديل مسمى بعض البنود والقطاعات في العام2017م لتتناسب مع التصنيفات التي تم اتباعها في القوائم املالية للعام 2019م

ً
في عام 2017م ،بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة  136.1مليون ريال سعودي .شكل القطاع الصحي النسبة األكبر من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة ممثال ( ،)%51.8تبعه قطاع
املركبات بنسبة ( )%24.8ثم قطاع الهندسة بنسبة ( )%12.7ثم مجموع الحياة بنسبة ( )%4.0ثم قطاع املمتلكات بنسبة ( )%3.1ثم قطاع الحوادث العام بنسبة ( )%2.4ثم القطاع
البحري بنسبة (.)%1.2
5.3.2

إجمالي أقساط التأمين املكتتبة حسب قطاع التأمين

الجدول رقم ( :)41إجمالي أقساط التأمين املكتتبة حسب قطاع التأمين للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م و 2018و2019م*

ألف ريال سعودي

2017م

2018م

2019م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

203,548
138,578
70,494
طبي
9,568
8,038
4,238
ممتلكات
156,618
78,138
33,723
مركبات
8,381
6,832
3,218
حوادث عام
3,656
7,675
17,283
هندسة
7,432
5,095
5,512
مجموعة الحياة
بحري
1,818
1,502
1,667
391,021
245,857
136,133
اإلجمالي
كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
%52.1
%56.4
%51.8
طبي
%2.4
%3.3
%3.1
ممتلكات
%40.1
%31.8
%24.8
مركبات
%2.1
%2.8
%2.4
حوادث عام
%0.9
%3.1
%12.7
هندسة
%1.9
%2.1
%4.0
مجموعة الحياة
بحري
%0.5
%0.6
%1.2

نسبة التغير
السنوي

نسبة التغير
السنوي

معدل النمو
السنوي المركب

2017م2018-م
%96.5
%89.7
%131.7
%112.3
()%55.6
()%7.6
()%9.9
%80.6

2018م2019-م
%46.9
%19.0
%100.4
%22.7
()%52.4
%45.9
%21.0
%59.0
نقاط مئوية
()4.3
()0.8
8.3
()0.6
()2.2
()0.2
()0.1

2017م2019-م
%69.9
%50.3
%115.5
%61.4
()%54.0
%16.1
%4.4
%69.5

املصدر :معلومات اإلدارة والقوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و2019م
*تم تعديل مسمى بعض البنود والقطاعات في العام2017م لتتناسب مع التصنيفات التي تم اتباعها في القوائم املالية للعام 2019م

4.6
0.2
7.0
0.4
()9.6
()2.0
()0.6

0.3
()0.7
15.3
()0.2
()11.8
()2.2
()0.8

خالل العام 2019م ،مثل قطاع التأمين الصحي ما نسبته  %52.1من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة و مثل قطاع تأمين املركبات ما نسبته  %40.1من إجمالي أقساط التأمين
املكتتبة .ارتفع إجمالي أقساط التأمين املكتتبة من  136.1مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  391.0مليون ريال سعودي في عام 2019م بمعدل نمو مركب بلغ  ،%69.5ويعود
ً
ذلك بشكل رئي�سي إلى تكثيف عمليات الشركة و تماشيا مع استراتيجية شركة سوليدرتي في التركيز على تنمية محفظة التأمين الصحي وتأمين املركبات والتي ساهمت باالرتفاع بقيمة
بلغت  133.1مليون ريال سعودي و  122.9مليون ريال سعودي على التوالي.
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التأمين الصحي
تمثلت األقساط املكتتبة بالقطاع الصحي في أقساط التأمين من الشركات ( ،)%62.4والشركات الصغيرة واملتوسطة ( ،)%35.4وتأمين الزائرين ( )%2.2في عام 2019م.
ارتفع إجمالي األقساط املكتتبة بقطاع التأمين الصحي بنسبة  %96.5من  70.5مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  138.5مليون ريال سعودي في عام 2018م ،ويعود ذلك
ً
إلى( )1ارتفاع إجمالي األقساط املكتتبة من الشركات بمقدار  51.7مليون ريال سعودي من  37.0مليون ريال سعودي إلى  88.7مليون ريال سعودي تماشيا مع زيادة الوثائق الجديدة
بمقدار  42.3مليون ريال سعودي )2( ،وارتفاع إجمالي األقساط املكتتبة من الشركات الصغيرة واملتوسطة بمقدار  16.3مليون ريال سعودي من  33.5مليون ريال سعودي إلى
 49.8مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
استمر إجمالي األقساط املكتتبة بقطاع التأمين الصحي باالرتفاع وذلك بنسبة  %46.9لتصل إلى  203.6مليون ريال سعودي في عام 2019م وذلك بسبب استمرار ارتفاع إجمالي
ً
األقساط املكتتبة من الشركات بمقدار  38.4مليون ريال سعودي لتصل إلى  127.1مليون ريال سعودي تماشيا مع زيادة الوثائق املجددة بمقدار  30.9مليون ريال سعودي خالل
الفترة ذاتها وارتفاع إجمالي األقساط املكتتبة من الشركات الصغيرة واملتوسطة بمقدار  22.1مليون ريال سعودي لتصل إلى  72.0مليون ريال سعودي في السنة املالية 2019م .و
الجدير بالذكر أن شركة سوليدرتي قد وسعت شبكتها التوزيعية لتشمل ممثلين ووكاالت تسويق إضافية لتوسيع محفظتها الصحية.
تأمين املمتلكات
ن
ن
ارتفع إجمالي األقساط املكتتبة بقطاع تأمين املمتلكات بنسبة  %89.7من  4.2مليو ريال سعودي في عام 2017م إلى  8.0مليو ريال سعودي في عام2018م ،وذلك نتيجة الستحواذ
شركة سوليدرتي على وثائق جديدة بأقساط عالية مما أدى إلى ارتفاع متوسط األقساط املكتتبة للوثيقة من  54ألف ريال سعودي إلى  109ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
ارتفع إجمالي األقساط املكتتبة بقطاع تأمين املمتلكات بنسبة  %19.0ليصل إلى  9.6مليون ريال سعودي في عام 2019م ،بسبب ارتفاع الوثائق املجددة من  2.0مليون ريال سعودي
في عام 2018م إلى  8.5مليون ريال سعودي في عام 2019م ،مقابل انخفاض في الوثائق الجديدة من  6.4مليون ريال سعودي إلى  1.3مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
تأمين املركبات
بلغت األقساط املكتتبة في قطاع تأمين املركبات  156.6مليون ريال سعودي في عام 2019م ،ومثل التأمين ضد الغير ما نسبته  %91.9من إجمالي األقساط املكتتبة (  143.9مليون
ريال سعودي) ومثل التأمين الشامل ما نسبته  %8.1من إجمالي األقساط املكتتبة ( 12.8مليون ريال سعودي) خالل الفترة ذاتها.
ارتفع إجمالي األقساط املكتتبة بقطاع تأمين املركبات بنسبة  %131.7من  33.7مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  78.1مليون ريال سعودي في عام 2018م ،بسبب ارتفاع
التأمين ضد الغير بمقدار  39.1مليون ريال سعودي من  16.8مليون ريال سعودي إلى  55.9مليون ريال سعودي ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى وثائق التأمين املباعة عن طريق موقع
تأميني االلكتروني حيث ساهمت باالرتفاع بمقدار  28.8مليون ريال سعودي .استمر إجمالي األقساط املكتتبة بقطاع تأمين املركبات باالرتفاع بنسبة  %100.4ليصل إلى 156.6
ً
مليون ريال سعودي في عام 2019م ،تماشيا مع ارتفاع التأمين ضد الغير بمقدار  88.0مليون ريال سعودي ومع ارتفاع عدد وثائق التأمين ضد الغير بمقدار  157ألف وثيقة وحيث
ساهمت وثائق التأمين املابعة عن طريق موقع تأميني االلكتروني بارتفاع بمقدار  50.5مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .قابل ذلك انخفاض في األقساط املكتتبة في قطاع
ً
التأمين الشامل من  22.3مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  12.8مليون ريال سعودي في عام 2019م ،تماشيا مع انخفاض عدد الوثائق املكتتبة من الشركات من  164وثيقة
بمتوسط  83ألف ريال سعودي للوثيقة إلى  87وثيقة بمتوسط  44ألف ريال سعودي للوثيقة.
تأمين الحوادث العام
ن
ن
بلغت األقساط املكتتبة في قطاع تأمين الحوادث العام  8.4مليو ريال سعودي في عام 2019م ،وتمثلت بشكل رئي�سي في تأمين املسؤولية املهنية بمقدار  3.4مليو ريال سعودي
و تأمين الطيران بمقدار  2.2مليون ريال سعودي.
ارتفع إجمالي األقساط املكتتبة بقطاع تأمين الحوادث العام بنسبة  % 112.3من  3.2مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  6.8مليون ريال سعودي في عام 2018م ،ويعود ذلك
إلى استحواذ شركة سوليدرتي على وثائق جديدة بمقدار  3.4مليون ريال سعودي بأقساط تأمينية أعلى ،مما أدى إلى ارتفاع متوسط األقساط املكتتبة للوثيقة في قطاع الحوادث
العام من  2.4ألف ريال سعودي إلى  11ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .استمر إجمالي األقساط املكتتبة بقطاع تأمين الحوادث العام باالرتفاع بنسبة  %22.7ليصل إلى 8.4
ً
مليون ريال سعودي في السنة املالية 2019م ،تماشيا مع ارتفاع الوثائق املجددة بمقدار  3.0مليون ريال سعودي ،مقابل انخفاض في الوثائق الجديدة بمقدار  1.5مليون ريال
سعودي خالل الفترة ذاتها.
تأمين الهندسة
ن
ن
انخفض إجمالي األقساط املكتتبة بقطاع تأمين الهندسة بنسبة  %55.6من  17.3مليو ريال سعودي في عام 2017م إلى  7.7مليو ريال سعودي في عام 2018م ،وذلك يعود إلى
انخفاض الوثائق الجديدة بمقدار  8.5مليون ريال سعودي والوثائق املجددة بمقدار  1.1مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .استمر إجمالي األقساط املكتتبة بقطاع تأمين
ً
الهندسة باالنخفاض وذلك بنسبة  %52.4ليصل إلى  3.7مليون ريال سعودي في عام 2019م ،تماشيا مع انخفاض الوثائق الجديدة بمقدار  4.8مليون ريال سعودي وقابل ذلك
ارتفاع في الوثائق املجددة بمقدار  829ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
تأمين مجموعة الحياة
تركزت األقساط املكتتبة في قطاع مجموعة الحياة بشكل رئي�سي في أقساط التأمين املكتتبة لشركة النايفيات للتمويل حيث مثلت ما نسبته  %68.9تقريبا في عام 2019م .انخفض
إجمالي األقساط املكتتبة بقطاع تأمين الهندسة بنسبة  %7.6من  5.5مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  5.1مليون ريال سعودي في عام 2018م ،وذلك يعود بشكل كامل إلى
انخفاض الوثائق الجديدة بمقدار  417ألف ريال سعودي مما ساهم في انخفاض متوسط األقساط املكتتبة للوثيقة في قطاع تأمين مجموعة الحياة من  167ألف ريال سعودي إلى
 90ألف ريال سعودي رغم عن ارتفاع عدد الوثائق املؤمنة من  33وثيقة إلى  57وثيقة خالل الفترة ذاتها .ارتفع إجمالي األقساط املكتتبة بقطاع تأمين الهندسة بنسبة  %45.9ليصل
ً
إلى  7.4مليون ريال سعودي في عام 2019م ،تماشيا مع ارتفاع الوثائق الجديدة لتصل إلى  160وثيقة (بمقدار  2.3مليون ريال سعودي) وقابل ذلك انخفاض في متوسط االقساط
املكتتبة للوثيقة في قطاع تأمين مجموعة الحياة ليصل إلى  46ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
التأمين البحري
ً
يتمثل قطاع التأمين البحري بشكل رئي�سي في التأمين على بضائع الشحن البحري ،واستقرت محفظة التأمين البحري نسبيا خالل الفترة التاريخية .انخفض إجمالي األقساط املكتتبة
بقطاع التأمين البحري بنسبة  %9.9من  1.7مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  1.5مليون ريال سعودي في عام 2018م ،وذلك يعود إلى انخفاض األقساط املكتتبة للوثائق
68

ً
الجديدة واملجددة .ارتفع إجمالي األقساط املكتتبة بقطاع التأمين البحري بنسبة  %21.0ليصل إلى  1.8مليون ريال سعودي في عام 2019م ،تماشيا مع الزيادة في األقساط املكتتبة
للوثائق املجددة بمقدار  652ألف ريال سعودي مقابل انخفاض في األقساط املكتتبة للوثائق الجديدة بمقدار  336ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
5.3.3

إجمالي أقساط التأمين املكتتبة حسب قناة املبيعات

الجدول رقم ( :)42أقساط التأمين املكتتبة حسب قناة املبيعات للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م
ألف ريال سعودي

2017م

2018م

2019م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

نسبة التغير
السنوي

2017م2018-م

نسبة التغير السنوي
2018م2019-م

معدل النمو السنوي
المركب
2017م2019-م

وسطاء

42,082

104,565

170,205

%148.5

%62.8

%101.1

مندوب تسويق

26,054

49,118

73,550

%88.5

%49.7

%68.0

وكالء

37,640

61,944

71,143

%64.6

%14.9

%37.5

مندوب مبيعات

22,879

24,846

19,015

%8.6

()%23.5

()%8.8

املبيعات املباشرة

7,478

5,383

57,108

()%28.0

%960.9

%176.3

136,133

245,857

391,021

%80.6

%59.0

وسطاء

%30.9

%42.5

%43.5

11.6

1.0

12.6

مندوب تسويق

%19.1

%20.0

%18.8

0.8

()1.2

()0.3

املجموع

كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة:

نقاط مئوية

%69.5

وكالء

%27.6

%25.2

%18.2

()2.5

()7.0

()9.5

مندوب مبيعات

%16.8

%10.1

%4.9

()6.7

()5.2

()11.9

%14.6

()3.3

12.4

9.1

%2.2
%5.5
املبيعات املباشرة
املصدر :معلومات اإلدارة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و2019م

الوسطاء
ارتفعت األقساط املكتتبة من الوسطاء بنسبة  %148.5من  42.1مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  104.6مليون ريال سعودي في عام 2018م ،وذلك نتيجة ارتفاع األقساط
املكتتبة من موقع تأميني اإللكتروني بمقدار  29.0مليون ريال سعودي والتي تتعلق بشكل رئي�سي بالتأمين ضد الغير للمركبات و شركة األفضل لوساطة التأمين بمقدار  11.0مليون
ً
ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .استمرت األقساط املكتتتبة من الوسطاء باالرتفاع وذلك بنسبة  %62.8لتصل إلى  170.2مليون ريال سعودي في السنة املالية 2019م  ،تماشيا مع
استمرار ارتفاع األقساط املكتتبة من موقع تأميني اإللكتروني بمقدار  51.8مليون ريال سعودي باإلضافة إلى األقساط املكتتبة من خالل املوقع اإللكتروني لشركة عناية الوسيط
لوساطة التأمين وإعادة التأمين (التي تعتبر إحدى وسطاء التأمين لشركة سوليدرتي) بمقدار  17.0مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
مندوب تسويق
تتمثل األقساط املكتتبة من مندوبي التسويق في قطاع التأمين الصحي فقط .ارتفعت األقساط املكتتبة من مندوبي التسويق بنسبة  %88.5من  26.1مليون ريال سعودي في عام
ً
2017م إلى  49.1مليون ريال سعودي في عام 2018م ،تماشيا مع االرتفاع في إجمالي األقساط املكتتبة في قطاع التأمين الصحي أثر استراتيجية شركة سوليدرتي في التركيز على
التأمين الصحي لتنمية حصتها السوقية من قطاع التأمين السعودي .استمرت االقساط املكتتبة من مندوبي التسويق باالرتفاع وذلك بنسبة  %49.7لتصل إلى  73.6مليون ريال
سعودي في السنة املالية 2019م،وذلك نتيجة الستمرار االرتفاع في إجمالي األقساط املكتتبة في قطاع التأمين الصحي.
الوكالء
ارتفعت األقساط املكتتبة من الوكالء بنسبة  %64.6من  37.6مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  61.9مليون ريال سعودي في عام 2018م ،وذلك يعود إلى )1( :ارتفاع األقساط
املكتتبة من شركة عنادل السعودية لوكالة التأمين بمقدار  20.5مليون ريال سعودي والتي تمثلت بشكل رئي�سي في بيع التأمين الصحي للشركات الصغيرة واملتوسطة وذلك بعد توقيع
الشركة إلتفاقية تسويق وبيع الوثائق التأمينية في الربع الثاني من عام 2018م )2(،باإلضافة إلى ارتفاع األقساط املكتتبة من شركة الغطاء اآلمن لوكالة التأمين بمقدار  12.8مليون
ريال سعودي التي تمثلت بشكل رئي�سي على تنمية وثائق التأمين الصحي للشركات الصغيرة واملتوسطة حيث وقعت معها شركة سوليدرتي اتفاقية تسويق وبيع الوثائق التأمينية في
الربع الثاني من 2017م )3( ،و ارتفاع األقساط املكتتبة من شركة ثياتل لوكالة التأمين بمقدار  12.8مليون ريال سعودي .قابل ذلك انخفاض في األقساط املكتتبة من شركة بانوراما
النخبة لوكالة التأمين التعاوني (بمقدار  11.5مليون ريال سعودي) و شركة ألفا لوكالة التأمين (بمقدار  6.0مليون ريال سعودي) بعد أن أنهت شركة سوليدرتي عالقتها التعاقدية
للبيع والتسويق غير الحصري ملنتجات الشركة مع هذين الوكيلين في عام2017م.
استمرت األقساط املكتتبة من الوكالء باالرتفاع وذلك بنسبة  %14.9لتصل إلى  71.1مليون ريال سعودي في عام 2019م ،نتيجة الرتفاع األقساط املكتتبة من شركة الغطاء اآلمن
لوكالة التأمين بمقدار  25.4مليون ريال سعودي ،باإلضافة إلى ذلك ساهم توقيع اتفاقية تسويق وبيع الوثائق التأمينية مع شركة وتد الوطنية لوكالة التأمين في الربع الثاني من
عام 2019م بارتفاع بمقدار  9.7مليون ريال سعودي والتي ساهمت بشكل رئي�سي في بيع وثائق التأمين الصحي للشركات الصغيرة واملتوسطة خالل الفترة ذاتها .قابل ذلك انخفاض
في األقساط املكتتبة من عنادل السعودية لوكالة التأمين (بمقدار  20.4مليون ريال سعودي) وشركة ثياتل لوكالة التأمين (بمقدار  5.5مليون ريال سعودي) بعد أن أنهت شركة
ً
سوليدرتي عالقتها التعاقدية للبيع والتسويق غير الحصري ملنتجات شركة سوليدرتي مع هذين الوكيلين اعتبارا من  2فبراير 2019م.
مندوب مبيعات
تتمثل األقساط املكتتبة من مندوبي املبيعات في جميع القطاعات وبشكل رئي�سي في قطاع املركبات حيث يمثل ما نسبته  %56.5من األقساط املكتتبة من مندوبي املبيعات خالل
الفترة التاريخية .ارتفعت األقساط املكتتبة من مندوبي املبيعات بنسبة  %8.6من  22.9مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  24.9مليون ريال سعودي في عام 2018م ،وذلك يعود
بشكل رئي�سي إلى ارتفاع األقساط املكتتبة من مندوبي املبيعات في قطاع الهندسة من  2.9مليون ريال سعودي إلى  5.7مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .انخفضت األقساط
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املكتتبة من مندوبي املبيعات بنسبة  %23.5لتصل إلى  19.0مليون ريال سعودي في عام 2019م ،وذلك نتجية النخفاض األقساط املكتتبة من مندوبي املبيعات في قطاع املركبات
من  16.0مليون ريال سعودي إلى  8.3مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها أثر تركيز بيع منتجات التأمين في قطاع املركبات من خالل الوسطاء (موقع تأميني اإللكتروني املوقع
اإللكتروني لشركة عناية الوسيط).
املبيعات املباشرة
انخفضت املبيعات املباشرة بنسبة  %28.0من  7.5مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  5.4مليون ريال سعودي في عام 2018م ،وذلك نتيجة انخفاض املبيعات املباشرة لقطاع
التأمين الصحي من  3.6مليون ريال سعودي إلى  2.5مليون ريال سعودي و قطاع تأمين املمتلكات من  1.3مليون ريال سعودي إلى  0.3مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .ارتفعت
ً
األقساط املكتتبة من املبيعات املباشرة بنسبة  %960.9لتصل إلى  57.1مليون ريال سعودي في عام 2019م ،تماشيا مع ارتفاع املبيعات املباشرة في قطاع املركبات من  1.7مليون
ريال سعودي في عام 2018م إلى  45.9مليون ريال سعودي في عام 2019م أثر بدء بيع منتجات التأمين من خالل املوقع اإللكتروني للشركة الذي تم تشغيله في الربع الثالث من
السنة املالية 2019م.
5.3.4

أقساط مسندة بحسب القطاع

الجدول رقم ( :)43األقساط املسندة بما في ذلك فائض الخسارة بحسب القطاع للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م
ألف ريال
سعودي

2017م

2018م

2019م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

نسبة التغير
السنوي

2017م2018-م

نسبة التغير السنوي
2018م2019-م

معدل النمو السنوي
المركب
2017م2019-م
()%5.1

طبي

2,400

1,500

2,160

()%37.5

%44.0

املمتلكات

3,795

7,553

8,943

%99.0

%18.4

%53.5

مركبات

1,224

1,584

1,283

%29.4

()%18.9

%2.4

حوادث عام

790

5,018

6,159

%534.9

%22.7

%179.2

هندسة

14,388

6,981

3,387

()%51.5

()%51.5

()%51.5

مجموعة حياة

2,661

2,158

3,818

()%18.9

%77.0

%19.8

بحري

1,369

1,247

1,586

()%8.8

%27.2

%7.7

املجموع

26,628

26,041

27,337

()%2.2

%5.0

%1.3

طبي

%3.4

%1.1

%1.1

()2.3

()0.0

()2.3

نسبة اإلسناد

نقاط مئوية

املمتلكات

%89.6

%94.0

%93.5

4.4

()0.5

3.9

مركبات

%3.6

%2.0

%0.8

()1.6

()1.2

()2.8

حوادث عام

%24.5

%73.5

%73.6

48.9

0.2

49.1

هندسة

%83.3

%91.0

%92.6

7.7

1.7

9.4

مجموعة حياة

%48.3

%42.2

%51.6

()6.1

9.4

3.3

بحري

%82.1

%82.6

%86.3

0.5

3.7

4.2

()9.0

()3.6

()12.6

%7.0
%10.6
%19.6
املجموع
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التأمين الصحي
انخفضت نسبة اإلسناد لقطاع التأمين الصحي بـ  2.3نقطة مئوية من  %3.4في عام 2017م إلى  %1.1في عام 2018م و عام 2019م ،ويعود ذلك إلى زيادة حد فائض الخسارة
للمطالبات التي تتحملها الشركة املسندة حيث ارتفعت من  20ألف ريال سعودي (صافي الخسارة القصوى لكل عضو في السنة) إلى  25ألف ريال سعودي .والجدير بالذكر ،أن
شركة سوليدرتي قد حافظت على استقرار نسبة اإلسناد لقطاع التأمين الصحي في عام 2019م بالرغم عن خفضها لحد فائض الخسارة من املطالبات التي تتحملها الشركة املسندة
من  25ألف ريال سعودي للوثيقة الواحدة إلى  15ألف ريال سعودي للوثيقة الواحدة خالل الفترة ذاتها.
تأمين املمتلكات
ارتفعت نسبة اإلسناد لقطاع تأمين املممتلكات بـ  4.4نقطة مئوية من  %89.6في عام 2017م إلى  %94.0في عام 2018م ،ويعود ذلك إلى ارتفاع أقساط إعادة التأمين االختياري
ً
( )Facultativeكنسبة مئوية من أقساط التأمين املسندة لقطاع تأمين املمتلكات من  1.4مليون ريال سعودي إلى  5.3مليون ريال سعودي .استقرت نسبيا نسبة اإلسناد لقطاع
تأمين املمتلكات حيث بلغت  %93.5في عام 2019م .والجدير بالذكر أن قطاع تأمين املمتلكات يتصف بالخطورة العالية مما يوضح نسبة اإلسناد العالية خالل الفترة التاريخية.
تأمين املركبات
انخفضت نسبة اإلسناد لقطاع تأمين املركبات بـ  1.6نقطة مئوية من  %3.6في عام 2017م إلى  %2.0في عام 2018م ،ويعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي األقساط املكتتبة بنسبة أكبر من
األقساط املسندة ،حيث تعتبر األقساط املسندة (مصاريف فائض الخسارة) ثابتة وال تتأثر بشكل لحظي بإجمالي األقساط املكتتبة .استمرت نسبة اإلسناد لقطاع تأمين املركبات
باالنخفاض وذلك بـ  1.2نقطة مئوية لتصل إلى  %0.8في عام 2019م ،وذلك نتيجة لزيادة حد فائض الخسارة للمطالبات التي تتحملها الشركة املسندة من  400ألف ريال سعودي
إلى  600ألف ريال سعودي.
تأمين الحوادث العام
ً
ارتفعت نسبة اإلسناد لقطاع الحوادث العام بـ  48.9نقطة مئوية من  %24.5في عام 2017م إلى  %73.6في عام 2019م ،تماشيا مع ارتفاع أقساط إعادة التأمين االختياري
( )Facultativeمن  505ألف ريال سعودي إلى  5.9مليون ريال سعودي ويعود ذلك إلى استحواذ شركة سوليدرتي على بعض من وثائق التأمين التي بطبيعتها تستلزم إعادة تأمينها
70

بنسب إسناد عالية.
تأمين الهندسة
ارتفعت نسبة اإلسناد لقطاع تأمين الهندسة بـ  7.7نقطة مئوية من  %83.3في عام 2017م إلى  %91.0في عام 2018م ،ويعود ذلك إلى ارتفاع مصاريف فائض الخسارة كنسبة مئوية
من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة لقطاع تأمين الهندسة بـ  5.0نقطة مئوية.
استمرت نسبة اإلسناد لقطاع تأمين الهندسة باالرتفاع وذلك بـ  1.7نقطة مئوية لتصل إلى  %92.6في عام 2019م ،وذلك نتيجة الستمرار ارتفاع مصاريف فائض الخسارة كنسبة
مئوية من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة لقطاع تأمين الهندسة بـ  6.6نقطة مئوية خالل الفترة ذاتها و ارتفاع أقساط إعادة التأمين النسبي ( )Proportionalكنسبة مئوية من
أقساط التأمين املكتتبة لقطاع تأمين الهندسة من  %36.8إلى . %64.5وذلك مقابل انخفاض أقساط إعادة التأمين االختياري ( )Facultativeكنسبة مئوية من أقساط التأمين
املكتتبة لقطاع تأمين الهندسة من  %47.3إلى  %14.7خالل الفترة ذاتها.
تأمين مجموعة الحياة
انخفضت نسبة اإلسناد لقطاع تأمين مجموعة الحياة بـ  6.1نقطة مئوية من  %48.3في عام 2017م إلى  %42.2في عام 2018م ،ويعود ذلك إلى انخفاض إجمالي األقساط املكتتبة
ً
لقطاع تأمين مجموعة الحياة التي يعاد تأمينها .ارتفعت نسبة اإلسناد لقطاع تأمين مجموعة الحياة بـ  9.4نقطة مئوية لتصل إلى  %51.6في عام 2019م ،وذلك تماشيا مع ارتفاع
إجمالي األقساط املكتتبة لقطاع تأمين مجموعة الحياة التي يعاد تأمينها.
التأمين البحري
ارتفعت نسبة اإلسناد لقطاع التأمين البحري بـ  4.2نقطة مئوية من  %82.1في عام 2017م إلى  %86.3في عام 2019م ،وذلك نتيجة ارتفاع أقساط إعادة التأمين االختياري
( )Facultativeكنسبة مئوية من إجمالي األقساط املسندة لقطاع التأمين البحري وذلك من  %38.5إلى  %63.1خالل الفترة ذاتها ،حيث أن أغلب الوثائق قد تم إعادة تأمينها من
خالل إعادة التأمين االختياري في عام 2019م.
5.3.5

صافي املطالبات املتكبدة حسب القطاع

الجدول رقم ( :)44صافي املطالبات املتكبدة حسب القطاع للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م
ألف ريال سعودي

2017م

2018م

2019م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

نسبة التغير
السنوي
2017م2018-م

نسبة التغير السنوي
2018م2019-م

معدل النمو السنوي
المركب
2017م2019-م

طبي

54,708

59,297

173,117

%8.4

%191.9

%77.9

املمتلكات

()318

41

()332

()%112.9

()%909.8

%2.2

()4,580

60,111

70,248

()%1412.5

%16.9

ال ينطبق

203

204

520

%0.5

%154.9

%60.0

هندسة

1,981

3,019

()451

%52.4

()%114.9

ال ينطبق

مجموعة حياة

669

1,314

()1,077

%96.4

()%182.0

ال ينطبق

()2

17

()32

()%950.0

()%288.2

%300.0

52,661

124,003

241,992

%135.5

%95.2

%114.4

مركبات
حوادث عام

بحري
املجموع

صافي معدل الخسارة

نقاط مئوية

طبي

%45.1

%74.7

%90.7

29.6

16.0

45.6

املمتلكات

()%79.4

%9.4

()%66.8

88.8

()76.2

12.6

()%16.3

%83.8

%83.0

100.1

()0.8

99.3

%7.2

%8.1

%23.0

0.9

14.9

15.8

هندسة

%384.5

%103.7

()%59.9

()280.8

()163.6

()444.4

مجموعة حياة

%23.8

%44.4

()%36.3

20.6

()80.7

()60.0

7.2

()23.4

()16.2

مركبات
حوادث عام

بحري
()%16.6
%6.8
()%0.4
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التأمين الصحي
ارتفع صافي معدل الخسارة بمقدار  29.6نقطة مئوية من  %45.1في عام2017م إلى  %74.7في عام 2018م ،بسبب )1( :انخفاض صافي األقساط املكتسبة من  121.4مليون ريال
سعودي إلى  79.4مليون ريال سعودي أثر اكتتاب شركة سوليدرتي لعديد من الوثائق في الربع الرابع من السنة املالية 2018م )2( ،ارتفاع صافي املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها
بمقدار  9.4مليون ريال سعودي في عام2018م )3( ،ارتفاع صافي املطالبات تحت التسوية بمقدار  4.8مليون ريال سعودي في عام 2018م.
استمر صافي معدل الخسارة باالرتفاع وذلك بمقدار  16.0نقطة مئوية ليصل إلى  %90.7في عام 2019م ،ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي املطالبات املتكبدة من  59.3مليون ريال
سعودي في عام 2018م إلى  173.1مليون ريال سعودي في عام 2019م :نتيجة لـ ( )1ارتفاع في صافي املطالبات املدفوعة بمقدار  112.0مليون ريال سعودي ( )2وارتفاع التغير في
صافي املطالبات تحت التسوية بمقدار  2.7مليون ريال سعودي بين عام 2018م وعام 2019م.
تأمين املمتلكات
ارتفع صافي معدل الخسارة بمقدار  88.8نقطة مئوية من ( )%79.4في عام 2017م إلى  %9.4في عام 2018م ،ويعود ذلك إلى ارتفاع في صافي املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها بمقدار
 62ألف ريال سعودي في عام 2018م مقارنة بانخفاض بمقدار  308ألف ريال سعودي في عام 2017م.
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انخفض صافي معدل الخسارة بمقدار  76.2نقطة مئوية ليصل إلى ( )%66.8في عام2019م ،نتيجة ـ )1(:انخفاض صافي املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها بمقدار  362ألف ريال
سعودي في عام 2019م )2( ،و انخفاض صافي املطالبات املدفوعة من  115ألف ريال سعودي في عام 2018م إلى صفر في عام 2019م.
تأمين املركبات
ارتفع صافي معدل الخسارة بمقدار  100.1نقطة مئوية من ( )%16.3في عام 2017م إلى  %83.8في عام 2018م ،ويعود ذلك إلى ارتفاع في صافي املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها
بمقدار  10.4مليون ريال سعودي أثر انخفاض حصة معيدي التأمين من املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها من  %44.7إلى صفر خالل الفترة ذاتها .انخفض صافي معدل الخسارة
بمقدار  0.8نقطة مئوية ليصل إلى  %83.0في عام 2019م ،ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي املطالبات املدفوعة من  54.9مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  80.0مليون ريال
سعودي في عام 2019م ،مقابل ( )1انخفاض صافي املطالبات تحت التسوية بمقدار 10.9مليون ريال سعودي في عام 2019م )2( ،و انخفاض صافي املطالبات املتكبدة غير املبلغ
عنها بمقدار  1.1مليون ريال سعودي بين عام 2018م وعام 2019م.
تأمين الحوادث العام
ارتفع صافي معدل الخسارة بمقدار  0.9نقطة مئوية من  %7.2في عام 2017م إلى  %8.1في عام 2018م ،ويعود ذلك إلى التغير السلبي في صافي املطالبات تحت التسوية بمقدار 70
ألف ريال سعودي خالل عام 2018م.
ارتفع صافي معدل الخسارة بمقدار  14.9نقط مئوية ليصل إلى  %23.0في عام 2019م ،ويعود ذلك إلى التغير السلبي في صافي املطالبات تحت التسوية وذلك بمقدار  725ألف ريال
ً
سعودي في عام 2019م نظرا الرتفاع عدد املطالبات من  11مطالبة في عام 2017م إلى  46مطالبة في عام 2019م ،مقابل انخفاض صافي املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها بمقدار
 240ألف ريال سعودي بين عام 2018م وعام 2019م.
تأمين الهندسة
انخفض صافي معدل الخسارة بمقدار  280.8نقطة مئوية من  %384.5في عام 2017م إلى  %103.7في عام 2018م ،ويعود ذلك إلى )1( :ارتفاع صافي األقساط املكتسبة من 515
ألف ريال سعودي إلى  2.9مليون ريال سعودي وذلك يعود إلى أن الكثير من الوثائق تم اكتتابها في النصف الثاني من عام 2017م حيث أدى ذلك إلى انخفاض صافي األقساط
املكتسبة لتصبح  515ألف ريال سعودي في عام 2017م )2( ،انخفاض صافي املطالبات املدفوعة من  399ألف ريال سعودي إلى  258ألف ريال سعودي .انخفض صافي معدل
الخسارة بمقدار  163.6نقطة مئوية ليصل إلى  %-59.9في عام 2019م ،ويعود ذلك إلى )1( :التغير اإليجابي في صافي املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها بمقدار  624ألف ريال
سعودي )2( ،التغير اإليجابي في صافي املطالبات تحت التسوية بمقدار  310ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
تأمين مجموعة الحياة
ارتفع صافي معدل الخسارة بمقدار  20.6نقطة مئوية من  %23.8في عام 2017م إلى  %44.4في عام 2018م ،ويعود ذلك إلى ارتفاع في صافي املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها بمقدار
 0.7مليون ريال سعودي في عام 2018م مقارنة بانخفاض بمقدار  2.4مليون ريال سعودي في عام 2017م ،مقابل انخفاض في صافي املطالبات املدفوعة من  3.4مليون ريال سعودي
إلى  1.1مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .انخفض صافي معدل الخسارة بمقدار  80.7نقطة مئوية ليصل إلى  %-36.3في عام 2019م ،ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى التغير
اإليجابي في صافي املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها بمقدار  2.1مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
التأمين البحري
ارتفع صافي معدل الخسارة بمقدار  7.2نقطة مئوية من  %-0.4في عام 2017م إلى  %6.8في عام 2018م ،ويعود ذلك إلى انخفاض صافي األقساط املكتسبة من  385ألف ريال
سعودي إلى  247ألف ريال سعودي في نفس الفترة.انخفض صافي معدل الخسارة بمقدار  23.4نقطة مئوية ليصل إلى  %-16.6في عام 2019م ،بسبب )1( :التغير اإليجابي في صافي
املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها والذي بلغ  93الف ريال سعودي )2( ،التغير اإليجابي في صافي املطالبات تحت التسوية والذي بلغ  39ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها ،مقابل
ارتفاع في صافي املطالبات املدفوعة من  30ألف ريال سعودي إلى  101ألف ريال سعودي.
تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

5.3.6

الجدول رقم ( :)45تكاليف اكتتاب وثائق التأمين حسب القطاع للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م
2017م

2018م

2019م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

طبي

5,774

13,051

18,039

ألف ريال سعودي

نسبة التغير
السنوي

2017م2018-م

نسبة التغير السنوي
2018م2019-م

معدل النمو السنوي
المركب
2017م2019-م
%76.8

%126.0

%38.2

املمتلكات

395

824

990

%108.6

%20.1

%58.3

مركبات

3,805

5,255

4,275

%38.1

()%18.6

%6.0

حوادث عام

426

602

694

%41.3

%15.3

%27.6

هندسة

2,572

703

545

()%72.7

()%22.5

()%53.9

مجموعة حياة

715

700

1,038

()%2.1

%48.3

%20.5

بحري

221

206

271

()%6.8

%31.6

%10.7

اإلجمالي

13,907

21,340

25,852

%53.4

%21.1

%36.3

الوثائق امللغاة

()660

()758

()1,577

%14.8

%108.0

%54.6

العمولة املدفوعة

13,247

20,582

24,275

%55.4

%17.9

%35.4

التغير في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
املؤجلة

3,369

()5,025

253

()%249.2

()%105.0

()%72.6

تعديالت

()97

()253

()87

%160.8

()%65.6

()%5.3

املجموع

16,519

15,303

24,441

()%7.4

%59.7

()%21.6
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العمولة المدفوعة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط المكتتبة (بإستثناء الوثائق الخالية
من العموالت)

نقاط مئوية

طبي

%8.1

%9.2

%8.4

1.1

()0.8

0.4

املمتلكات

%13.8

%14.0

%12.8

0.2

()1.2

()0.9

مركبات

%11.1

%6.6

%3.6

()4.5

()3.0

()7.5

حوادث عام

%14.5

%13.8

%11.6

()0.7

()2.2

()2.9

هندسة

%14.9

%10.8

%14.7

()4.1

3.9

()0.2

مجموعة حياة

%13.0

%14.0

%14.3

1.0

0.3

1.3

بحري

%14.9

%17.3

%15.0

2.4

()2.3

0.1

%7.2

()1.5

()1.5

()3.0

%8.7
%10.2
املجموع
املصدر :معلومات اإلدارة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و2019م

التأمين الصحي
ارتفعت نسبة العمولة املدفوعة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املكتتبة بواقع  1.1نقطة مئوية من  %8.1في عام 2017م إلى  %9.2في عام 2018م،ثم انخفضت بمقدار 0.8
ً
نقطة مئوية لتصل إلى  %8.4في عام 2019م ،وذلك يعود إلى أن العمولة املدفوعة على قطاع التأمين الصحي للشركات كانت مرتفعة نسبيا في عام 2018م مقارنة في السنوات األخرى.
تأمين املمتلكات
ارتفعت نسبة العمولة املدفوعة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املكتتبة بواقع  0.2نقطة مئوية من  %13.8في عام 2017م إل  %14.0في عام 2018م ،ثم بواقع  1.2نقطة مئوية
ً
لتصل إلى  %12.8في عام 2019م تماشيا مع استحواذ شركة سوليدرتي لـوثيقتين بعمولة ( %7.5إجمالي األقساط املكتتبة للوثيقيتن  1.4مليون ريال سعودي) والتي تعتبر أقل عمولة
في هذا القطاع خالل عام 2019م.
تأمين املركبات
انخفضت نسبة العمولة املدفوعة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املكتتبة بواقع  4.5نقطة مئوية من  %11.1في عام 2017م إلى  %6.6في عام 2018م ،واستمرت باالنخفاض
بمقدار  3.0نقطة مئوية لتصل إلى  %3.6في عام 2019م ،ويعود ذلك إلى )1( :توجه شركة سوليدرتي في تنمية محفظة املركبات مما أدى إلى انخفاض أقساط التأمين الشامل
للمركبات (والتي تتصف بعمولتها العالية مقارنة بالتأمين ضد الغير) كنسبة مئوية من إجمالي محفظة املركبات )2( ،قرار البنك املركزي السعودي بتخفيض عمولة التأمين ضد
ً
الغير على املركبات تزامنا مع بدء املؤسسة باملوافقة على خدمة الوساطة االلكترونية في قطاع التأمين .وينص القرار أن يكون الحد األق�صى لنسبة العمولة املسموح تقديمها
ً
لشركات الوساطة اإللكترونية أو ألي وسيط أو وكيل تأمين  %2من اشتراك التأمين اعتبارا من  17أغسطس 2017م ،ويستثنى مما تقدم شركات وساطة ووكالة التأمين التي كانت
ً
ً
تزاول النشاط فعليا قبل صدور القرار وموظفي ومندوبي مبيعات شركات التأمين حيث سيتم تخفيض النسب إلى  %6و %4و %2كل ستة أشهر ابتداءا من تاريخ  1يناير 2018م.
تأمين الحوادث العام
انخفضت نسبة العمولة املدفوعة كنسبة مئوية من إجمالي االقساط املكتتبة بواقع  2.9نقطة مئوية من  %14.5في عام 2017م إلى  %11.6في عام 2019م ،ويعود ذلك إلى استحواذ
شركة سوليدرتي على وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بنسبة عمولة بلغت .%2.0
تأمين الهندسة
انخفضت نسبة العمولة املدفوعة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املكتتبة بواقع  4.1نقطة مئوية من  %14.9في عام 2017م إلى  %10.8في عام 2018م ،زمن ثم ارتفعت نسبة
العمولة املدفوعة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املكتتبة بواقع  3.9نقطة مئوية لتصل إلى  %14.7في عام 2019م ،نتيجة الستحواذ شركة سوليدرتي لوثيقة في عام 2018م بلغ
ً
إجمالي قسطها املكتتب  2.1مليون ريال سعودي وبعمولة  %2.5والتي تعتبر عمولة قليلة نسبيا ،مما أدى إلى انخفاض نسبة العمولة املدفوعة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط
املكتتبة في عام 2018م.
تأمين مجموعة الحياة
ارتفعت نسبة العمولة املدفوعة كنسبة مئوية من إجمالي االقساط املكتتبة بواقع  1.3نقطة مئوية من  %13.0في عام 2017م إلى  %14.3في عام 2019م ،ويعود ذلك إلى تجديد
الوثائق ألحد العمالء بعمولة مرتفعة مقارنة في عام 2017م حيث رفعت شركة سوليدرتي العمولة من  %13.3في عام 2017م إلى  %15.0في عام 2019م.
التأمين البحري
ارتفعت نسبة العمولة املدفوعة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املكتتبة بواقع  2.4نقطة مئوية من  %14.9في عام 2017م إلى  %17.3في عام 2018م ،ثم انخفضت نسبة
العمولة املدفوعة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املكتتبة بواقع  2.3نقطة مئوية لتصل إلى  %15.0في عام 2019م .بلغت نسبة العمولة املدفوعة كنسبة مئوية من إجمالي
األقساط املكتتبة  %17.3في عام 2018م ،حيث تعتبر مرتفعة مقارنة بـ  %15.0في عام 2017م و عام 2019م ويعود ذلك إلى تصنيف احدى الوثائق كجزء من «املبيعات املباشرة»
بشكل خاطئ و لذلك لم يتم تضمين إجمالي قسطها عند احتساب نسبة العمولة املدفوعة في عام 2018م.
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5.3.7

عمولة إعادة التأمين

الجدول رقم ( :)46عمولة إعادة التأمين حسب القطاع للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م
ألف ريال سعودي
طبي*

نسبة التغير
السنوي

2017م

2018م

2019م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

-

-

-

ال ينطبق

2017م2018-م

نسبة التغير السنوي
2017م2018-م
ال ينطبق

معدل النمو السنوي
المركب
2017م2019-م
ال ينطبق

املمتلكات

776

1,269

1,434

%63.5

%13.0

%35.9

مركبات*

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

حوادث عام

102

787

546

%671.6

()%30.6

%131.4

هندسة

3,180

1,055

771

()%66.8

()%26.9

()%50.8

-

10

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

278

252

271

()%9.4

%7.5

()%1.3

التغير في عموالت إعادة
التأمين غير املكتسبة

()2,155

222

529

()%110.3

%138.3

ال ينطبق

املجموع

2,180

3,595

3,551

%64.9

()%1.2

%27.6

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

مجموعة حياة
بحري

طبي

العمولة المستلمة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط المسندة

نقاط مئوية

ال ينطبق

املمتلكات

%20.4

%16.8

%16.0

()3.6

()0.8

()4.4

مركبات

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

%12.9

%15.7

%8.9

2.8

()6.8

()4.0

حوادث عام
هندسة

%22.1

%15.1

%22.8

()7.0

7.7

0.7

مجموعة حياة

%0.0

%0.4

%0.0

0.4

()0.4

ال ينطبق

()0.1

()3.1

()3.2

بحري
%20.2
%20.3
املصدر :معلومات اإلدارة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و2019م.
* قطاع املركبات وقطاع التأمين الصحي معاد تأمينهم من خالل اتفاقيات فائض الخسارة والتي ال تمتاز بعموالت إعادة التأمين.
%17.1

تجدر اإلشارة إلى أن التذبذب في نسبة العمولة املستلمة من إجمالي األقساط املسندة تتعلق بشكل رئي�سي إلى االختالف في كمية األعمال في املعاهدات أو االتفاقية وتذبذب العمولة
ً
ً
املستلمة من أقساط إعادة التأمين االختياري أو أقساط إعادة التأمين االتفاقي .وفقا إلدارة شركة سوليدرتي فإن العمولة املستلمة من إعادة التأمين االتفاقي ثابت نسبيا ()%28.5
لقطاع املمتلكات والهندسة والحوادث العام ،وأن العمولة املستلمة من إعادة التأمين االختياري كل حالة على حدة حيث تعتمتد على عدة عوامل (على سبيل املثال ال الحصر):
املخاطر وعرض إعادة التأمين ومعايير اختيار معيدي التأمين وبالتالي فإن العمولة املستلمة تختلف عادة من (  %5إلى .)%16
تأمين املمتلكات
انخفضت العمولة املستلمة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املسندة بواقع  3.6نقطة مئوية من  %20.4في عام 2017م إلى  %16.8في عام 2018م ،وذلك يعود إلى ارتفاع أقساط
إعادة التأمين االختياري ( )Facultativeبمقدار  3.9مليون ريال سعودي و ارتفاع نسبة أقساط إعادة التأمين االختياري ( )Facultativeمن إجمالي األقساط املسندة من  %39.4إلى
ً
 %71.7على التوالي .انخفضت العمولة املستلمة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املسندة بواقع  0.8نقطة مئوية لتصل إلى  %16.0في عام 2019م ،وذلك تماشيا مع استمرار
ارتفاع أقساط إعادة التأمين االختياري ( )Facultativeفي قطاع املمتلكات بمقدار  900ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
تأمين الحوادث العام
انخفضت العمولة املستلمة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املسندة بواقع  4.0نقطة مئوية من  %12.9في عام 2017م إلى  %8.9في عام 2019م ،ويعود ذلك إلى ارتفاع نسبة
أقساط إعادة التأمين االختياري ( )Facultativeمن إجمالي األقساط املسندة من  %80.8إلى  %97.2على التوالي.
تأمين الهندسة
انخفضت العمولة املستلمة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املسندة بواقع  7.0نقطة مئوية من  %22.1في عام 2017م إلى  %15.1في عام 2018م ،وذلك بسبب انخفاض أقساط
إعادة التأمين خالل الفترة ذاتها واالختالف في نسبة العمولة املستلمة بين الوثائق خالل الفترة ذاتها.
ً
ارتفعت العمولة املستلمة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املسندة بواقع  7.7نقطة مئوية لتصل إلى  %22.8في عام 2019م ،وذلك تماشيا مع ارتفاع أقساط إعادة التأمين
االتفاقي ( )Treatyكنسبة مئوية من إجمالي األقساط املسندة من  %43.8إلى  %81.4على التوالي.
تأمين مجموعة الحياة
ً
ً
ً
استقرت العمولة املستلمة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املسندة نسبيا حيث ارتفعت ارتفاعا طفيفا بواقع  0.4نقطة مئوية من  %0.0في عام 2017م إلى  %0.4في عام 2018م،
ثم انخفضت لتصل إلى  %0.0في عام 2019م.
التأمين البحري
انخفضت العمولة املستلمة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املسندة بواقع  3.2نقطة مئوية من  %20.3في عام 2017م إلى  %17.1في عام 2019م ،ويعود ذلك إلى ارتفاع نسبة
أقساط إعادة التأمين االختياري ( )Facultativeمن األقساط املسندة من  %43.0إلى  %66.7على التوالي.
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املصاريف العمومية واإلدارية

5.3.8

الجدول رقم ( :)47املصاريف العمومية واإلدارية للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
ألف ريال سعودي

2017م

2018م

2019م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

عمليات التأمين

نسبة التغير
السنوي
2017م2018-م

نسبة التغير السنوي
2018م2019-م

معدل النمو السنوي
المركب
2017م2019-م

تكاليف املوظفين

27,743

33,764

31,760

%21.7

()%5.9

%7.0

إيجار املكتب

3,982

2,237

-

()%43.8

()%100.0

()%100.0

مصاريف تسويق*

879

647

598

()%26.4

()%7.6

()%17.5

أتعاب قانونية ومهنية

2,708

3,075

2,377

%13.5

()%22.7

()%6.3

استهالك

3,209

3,377

3,472

%5.3

%2.8

%4.0

مصاريف سفر

641

866

517

%35.2

()%40.3

()%10.2

مكافآت أتعاب اجتماعات مجلس
اإلدارة واللجان

891

746

1,168

()%16.3

%56.5

%14.5

-

-

7,742

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

رسوم إدارة املطالبات
األتعاب املهنية

-

3,820

5,289

ال ينطبق

%38.5

ال ينطبق

رسوم إشراف ورقابة

-

2,610

3,985

ال ينطبق

%52.7

ال ينطبق

استهالك حق استخدام األصول

-

-

1,886

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

مصروف فوائد التزام اإليجار

-

-

432

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

الرسوم البنكية

-

122

1,957

ال ينطبق

%1504.1

ال ينطبق

14,079

17,777

17,297

%26.3

()%2.7

%10.8

54,132

69,041

78,479

%27.5

%13.7

%20.4

أتعاب قانونية ومهنية

1,170

218

327

()%81.4

%50.3

()%47.1

مكافآت أتعاب اجتماعات مجلس
اإلدارة واللجان

528

1,497

1,485

%183.4

()%0.8

%67.7

أخرى
إجمالي عمليات التأمين

عمليات المساهمين

أخرى
إجمالي عمليات املساهمين

1,698

6
1,720

ال ينطبق

6
1,819

80,298
70,761
55,830
اإلجمالي
املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و2019م.
*تم تعديل التبويبات في العام 2017م لتتناسب مع التصنيفات التي تم اتباعها في القوائم املالية للعام 2019م

%0.0

%17.6

%1.3

%5.7

%3.5

%26.7

%13.5

%19.9

عمليات التأمين
تكاليف املوظفين
تتعلق تكاليف املوظفين بالرواتب األساسية واملزايا والبدالت والعالوات والتأمين الصحي واملصاريف الحكومية وتكاليف املوظفين األخرى .ارتفعت تكاليف املوظفين بنسبة %21.7
ً
من  27.7مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  33.8مليون ريال سعودي في عام 2018م ،وذلك بسبب )1( :زيادة في العالوات بمقدار  2.4مليون ريال سعودي تماشيا مع النتائج
ً
املالية في عام 2018م )2(،باإلضافة إلى الزيادة في إجمالي الرواتب األساسية بمقدار  1.8مليون ريال سعودي تماشيا مع توظيف  19موظف ملواكبة التوسع في عمليات الشركة)3(،
ً
وارتفاع مصاريف اإلجازات بمقدار  743ألف ريال سعودي نتيجة للتغير في نظام مراقبة إجازات املوظفين )4( ،وارتفاع في املزايا األخرى بمقدار  613ألف ريال سعودي نظرا للتغير
ً
في اللوائح الحكومية والتي تلزم شركة سوليدرتي بدفع ألف ريال سعودي شهريا لكل موظف يقل راتبه الشهري عن  10اآلف ريال سعودي.
انخفضت تكاليف املوظفين بنسبة  %5.9لتصل إلى  31.8مليون ريال سعودي في عام 2019م ،ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى انخفاض العالوات من  2.4مليون ريال سعودي في عام
2018م إلى  665ألف ريال سعودي في عام 2019م وذلك بسبب انخفاض ربحية شركة سوليدرتي في عام 2019م.
إيجاراملكتب
يتعلق إيجار املكتب بـإيجار املكتب الرئي�سي ،ومكتب جدة ،والخبر  ،وإيجار مركز املطالبات ،وإيجار مستودعات .انخفض إيجار املكتب بنسبة  %43.8من  4.0مليون ريال سعودي
في عام 2017م إلى  2.2مليون ريال سعودي في عام 2018م ،ويعود ذلك إلى انتقال الفرع الرئي�سي لشركة سوليدرتي إلى فرع أصغر في الربع الثاني من عام 2017م .انخفض إيجار
ً
املكتب ليصل إلى صفر ريال سعودي في عام 2019م ،وذلك نتيجة رسملة إيجار املكتب تماشيا لتطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم « 16عقود اإليجار».
مصاريف التسويق
تتعلق مصاريف التسويق باألنشطة الترويجية لشركة سوليدرتي والتي تتم بشكل رئي�سي من خالل اإلعالنات على شبكة اإلنترنت «جوجل» وشبكات التواصل اإلجتماعي ومصاريف
أكشاك في الفعاليات ورعاية بعض الفعاليات .انخفضت مصاريف التسويق بنسبة  %26.4من  879ألف ريال سعودي في عام 2017م إلى  647ألف ريال سعودي في عام 2018م،
واستمرت مصاريف التسويق باالنخفاض بنسبة  %7.6لتصل إلى  598ألف ريال سعودي في عام 2019م ،ويعود ذلك إلى جهود اإلدارة في النظر إلى ميزانية التسويق وسبل تخفيضها.
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أتعاب قانونية ومهنية
تمثلت األتعاب القانونية واملهنية في مصاريف املحاماة ومصاريف املراجع املالي ومصاريف الخبير االكتواري ومصاريف أخرى .ارتفعت األتعاب القانونية واملهنية بنسبة  %13.5وذلك
من  2.7مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  3.1مليون ريال سعودي في عام 2018م ،ومن ثم انخفضت األتعاب القانونية واملهنية بنسبة  %22.7لتصل إلى  2.4مليون ريال
سعودي في عام 2019م ،وذلك يعود بشكل رئي�سي إلى ارتفاع مصاريف الخبير االكتواري في عام 2018م .حيث قامت شركة سوليدرتي باإلستغناء عن الخبير االكتواري السابق
(منار سيجما الستشارات التأمين والخدمات االكتوارية ) والتوقيع مع خبير اكتواري جديد (شركة بدري للخدمات االستشارية) ليكون الخبير االكتواري لشركة سوليدرتي خالل
عام 2019م.
استهالك
ارتفعت مصاريف االستهالك بنسبة  %5.3من  3.2مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  3.4مليون ريال سعودي في عام 2018م ،وذلك نتيجة الرتفاع مصاريف استهالك أجهزة
ً
الكمبيوتر واملعدات املكتبية تماشيا مع إضافات بلغت قيمتها  400ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .واستمرت مصاريف االستهالك باالرتفاع وذلك بنسبة  %2.8لتصل إلى 3.5
ً
مليون ريال سعودي وذلك تماشيا مع زيادة مصاريف استهالك السيارات نتيجة إلضافات بلغت قيمتها  868ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .والجدير بالذكر أن مصاريف
ً
ً
االستهالك كنسبة مئوية من تكلفة األصول استقرت نسبيا على  %9تقريبا خالل الفترة التاريخية.
مصاريف سفر
ارتفعت مصاريف السفر بنسبة  %35.2من  641ألف ريال سعودي في عام 2017م إلى  866ألف ريال سعودي في عام 2018م ،وانخفضت مصاريف السفر بنسبة  %40.3لتصل
إلى  517الف ريال سعودي في عام 2019م ،حيث أن شركة سوليدرتي بدأت في تخفيض مصاريف السفر خالل عام 2019م.
مكافآت أتعاب اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان
ً
انخفضت مكآفات أتعاب اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان بنسبة  %16.3من  891ألف ريال سعودي في عام 2017م إلى  746ألف ريال سعودي في عام 2018م ،تماشيا مع
انخفاض اجتماعات مجلس اإلدارة من  5اجتماعات إلى  4اجتماعات و انخفاض اجتماعات اللجان من  24اجتماع إلى  20اجتماع خالل الفترة ذاتها.
ارتفعت مكافآت أتعاب اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان بنسبة  %56.5لتصل إلى  1.2مليون ريال سعودي في عام 2019م ،نتيجة الرتفاع عدد اجتماعات مجلس اإلدارة لتصل إلى
 6اجتماعات وارتفاع اجتماعات اللجان لتصل إلى  26اجتماع خالل الفترة ذاتها .باإلضافة إلى ذلك ،خالل الربع األول من عام 2019م ارتفع بدل حضور جلسة املجلس من  3آالف
ريال سعودي للجلسة إلى  5آالف ريال سعودي للجلسة وارتفع بدل حضور جلسات اللجان من  1.5ألف ريال سعودي إلى 4ا آلف ريال سعودي.
رسوم إدارة املطالبات
بلغت رسوم إدارة املطالبات  7.7مليون ريال سعودي في عام 2019م حيث أن قد تم إعادة تصنيف رسوم إدارة املطالبات من املصاريف العمومية واإلدارية األخرى إلى رسوم إدارة
املطالبات في عام 2019م  .بلغت رسوم إدارة املطالبات املصنفة ضمن املصاريف العمومية واإلدارية األخرى  3.5مليون ريال سعودي في عام 2017م و  3.1مليون ريال سعودي في
عام 2019م وتتعلق بتكاليف أخصائي تسوية املطالبات التأمينية الصحية لشركة سوليدرتي  ،حيث تبلغ التكلفة  %4.0من إجمالي األقساط املكتتبة.
األتعاب املهنية
ي
تتعلق األتعاب املهنية بمصاريف خدمة يقين وأتعاب املحاماة واملصاريف املتعلقة باملراجعيين املاليين لشركة سوليدرتي ومصاريف االستشاريين و أتعاب الخبير االكتوار  .ارتفعت
ً
األتعاب املهنية بنسبة  %38.5من  3.8مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  5.3مليون ريال سعودي في عام 2019م ،وذلك تماشيا مع ارتفاع مصاريف خدمة يقين من  731ألف
ريال سعودي إلى  2.7مليون ريال سعودي أثر ارتفاع إجمالي األقساط املكتتبة خالل الفترة ذاتها .والجدير بالذكر أن تم إعادة تصنيف هذا البند من املصاريف العمومية واإلدارية
األخرى إلى األتعاب املهنية في عام 2018م.
رسوم إشراف ورقابة
ي
تتعلق رسوم اإلشراف والرقابة بالرسوم اإلشرافية للبنك املركز السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني .ارتفعت رسوم اإلشراف والرقابة من صفر ريال سعودي في عام
2017م إلى  2.6مليون ريال سعودي في عام 2018م ،وذلك يعود إلى إعادة تصنيفها من املصاريف العمومية واإلدارية األخرى إلى رسوم إشراف ورقابة ،حيث بلغت رسوم اإلشراف
والرقابة  1.3مليون ريال سعودي في عام 2017م.
ارتفعت رسوم اإلشراف والرقابة بنسبة  %52.7لتصل إلى  4.0مليون ريال سعودي في عام 2019م ،ويعود ذلك إلى ارتفاع الرسوم اإلشرافية للبنك املركزي السعودي من  1.2مليون
ريال سعودي في عام 2018م إلى  1.9مليون ريال سعودي في عام 2019م باإلضافة إلى ارتفاع الرسوم اإلشرافية ملجلس الضمان الصحي التعاوني من  1.4مليون ريال سعودي في عام
ً
2018م إلى  2.0مليون ريال سعودي في عام 2019م تماشيا مع ارتفاع إجمالي األقساط املكتتبة.
استهالك حق استخدام األصول
ً
بلغت مصاريف استهالك حق استخدام األصول  1.9مليون ريال سعودي في عام 2019م ،وتتعلق باألصول التي تم رسملتها تماشيا مع تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 16
«عقود اإليجار» باألخص املكتب الرئي�سي ومركز املطالبات.
مصروف فوائد التزام اإليجار
ً
بلغ مصروف فوائد التزام اإليجار  432ألف ريال سعودي في عام 2019م ،ويتعلق بالفوائد على التزامات اإليجار املعترف بها في عام 2019م ،تماشيا مع تطبيق املعيار الدولي للتقرير
املالي رقم « 16عقود اإليجار».
الرسوم البنكية
ارتفعت الرسوم البنكية من  122ألف ريال سعودي في عام 2018م إلى  2.0مليون ريال سعودي في عام 2019م ،وتتعلق بشكل رئي�سي في الرسوم البنكية املتعلقة في مبيعات الوثائق
في موقع الشركة اإللكتروني والتي تم بدء تشغيله في الربع الثالث من عام 2019م ،باإلضافة إلى بعض الرسوم املتعلقة باملبيعات اإللكترونية عن طريق موقع تأميني اإللكتروني
واملوقع اإللكتروني لشركة عناية الوسيط «تأمينك».
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أخرى
تتعلق املصاريف العمومية واإلدارية األخرى بتعديالت على مصاريف فائض الخسارة ومصروفات الكترونية ورسوم تقييم األضرار ومصاريف أخرى .ارتفعت املصاريف األخرى
بنسبة  %26.3من  14.1مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  17.8مليون ريال سعودي في عام 2018م ،ويعود ذلك إلى ارتفاع التعديالت على مصاريف فائض الخسارة بمقدار
ً
 4.7مليون ريال سعودي تماشيا مع ارتفاع إجمالي األقساط املكتتبة وعدد املطالبات باإلضافة إلى ارتفاع التعديالت على عمولة إعادة تأمين لقطاع املركبات بمقدار  3.2مليون
ريال سعودي ،مقابل انخفاض في رسوم إدارة املطالبات بمقدار  3.5مليون ريال سعودي بعد إعادة تصنيفها من املصروفات األخرى إلى رسوم إدارة املطالبات .انخفضت املصاريف
األخرى بنسبة  %2.7لتصل إلى  17.3مليون ريال سعودي في عام 2019م ،حيث انخفضت التعديالت على مصاريف فائض الخسارة و عمولة إعادة تأمين لقطاع املركبات مقارنة
بعام 2018م.
عمليات املساهمين
أتعاب قانونية ومهنية
انخفضت األتعاب القانونية واملهنية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  %47.1من  1.2مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  327ألف ريال سعودي في عام 2019م ،ويعود ذلك إلى
دفع شركة سوليدرتي ملصاريف متعلقة بتخفيض رأس مال شركة سوليدرتي خالل عام 2017م.
مكافآت أتعاب اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان
ن
ي
ارتفعت مكافآت أتعاب اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان بمعدل نمو سنو مركب بلغ  %67.7وذلك من  528ألف ريال سعودي في عام 2017م إلى  1.5مليو ريال سعودي في عام
2018م2019/م ،وتتعلق هذه املكافآت بشكل رئي�سي لعمليات املساهمين مثل العالوات و أتعاب لجنة االستثمار.

5.4

قائمة املركزاملالي لشركة سوليدرتي

الجدول رقم ( :)48قائمة املركز املالي كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م

كما في  31ديسمبر 2017م

كما في  31ديسمبر 2018م

كما في  31ديسمبر 2019م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

152,177

158,091

211,950

-

81,224

105,279

أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ،صافي

35,508

59,457

71,426

حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة

13,395

15,649

14,896

بألف ريال سعودي
الموجودات
النقدية وما في حكمها
وديعة مرابحة

حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية

10,361

8,313

9,686

حصة معيدي التأمين من املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها

16,389

7,669

1,959

تكاليف اكتتاب مؤجلة

6,794

11,820

11,567

استثمارات

174,308

119,308

77,739

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

13,045

23,110

23,676

-

-

10,642

ممتلكات ومعدات وأصول غير ملموسة ،صافي

9,811

8,499

8,949

وديعة نظامية

55,500

37,500

37,500

حق استخدام األصول ،صافي

-

-

-

إجمالي املوجودات

487,288

530,639

585,269

عوائد استثمار الوديعة النظامية

مطالبات مستحقة الدفع لحاملي الوثائق

21,745

19,827

27,594

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

4,337

17,152

18,412

-

-

10,339

مستحق ألطراف ذات عالقة

181

542

891

أرصدة معيدي التأمين الدائنة

8,819

4,421

6,803

أقساط تأمين غير مكتسبة

68,906

130,692

211,332

عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة

2,887

2,664

2,135

مطالبات تحت التسوية

24,753

22,944

21,011

مطالبات متكبدة غير املبلغ عنها

37,914

51,689

52,150

-

12,482

11,268

1,770

2,370

4,278

-

-

-

المطلوبات

التزامات اإليجار

احتياطيات عجز األقساط
احتياطيات فنية أخرى
عوائد استثمار الوديعة النظامية املستحقة
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مكافأة نهاية الخدمة

3,763

3,946

4,003

زكاة وضريبة دخل مستحقة

10,873

6,582

4,295

إجمالي املطلوبات

185,947

275,312

374,511

فائض عمليات التأمين
الفائض املتراكم

9,419

4,312

40

الربح االكتواري املتراكم في خطة املنافع املحددة

230

233

379

195,596

279,858

374,930

مجموع املطلوبات وفائض عمليات التأمين
حقوق المساهمين
رأس املال

250,000

250,000

250,000

6,814

6,814

6,814

أرباح مبقاه( /خسائر متراكمة)

48,111

()9,726

()48,967

خسائر احتياطي القيمة العادلة على االستثمارات
احتياطيات أخرى

()16,925

-

2,491

3,692

3,692

-

291,693

250,781

210,339

487,288
إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمين
املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و2019م

530,639

585,269

احتياطي نظامي

إجمالي حقوق املساهمين

الجدول رقم ( :)49مؤشرات األداء الرئيسية كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م
بألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2017م

كما في  31ديسمبر 2018م

كما في  31ديسمبر 2019م

أقساط التأمين وذمم معيدي التأمين املدينة كنسبة مئوية من
إجمالي األقساط املكتتبة

%26.1

%24.2

%18.3

نسبة حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير
املكتسبة

%19.4

%12.0

%7.0

نسبة حصة معيدي التأمين من إجمالي املطالبات تحت
التسوية

%41.9

%36.2

%46.1

نسبة حصة معيدي التأمين من إجمالي املطالبات املتكبدة
غير املبلغ عنها

%43.2

%14.8

%3.8

تكاليف االكتتاب املؤجلة كنسبة مئوية من العمولة املدفوعة

%51.3

%57.4

%47.7

إجمالي األقساط غير املكتسبة كنسبة مئوية من إجمالي
األقساط املكتتبة

%50.6

%53.2

%54.0

إجمالي عموالت معيدي التأمين غير املكتسبة كنسبة مئوية
من عمولة إعادة التأمين املستلمة خالل السنة

%66.6

%79.0

%70.7

العائد على املوجودات

%6.7

()%12.8

()%7.7

()%24.0

()%18.6

%12.7
العائد على حقوق املساهمين
املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و2019م

املوجودات
النقدية وما في حكمها
تشمل النقدية وما في حكمها ،الودائع ألجل ملدة أقل من ثالث أشهر واألرصدة لدى البنوك و وديعة مقابل خطابات ضمان  .ارتفعت النقدية وما في حكمها من  152.2مليون ريال
ً
سعودي كما في  31ديسمبر 2017م لتصل إلى  158.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،تماشيا مع االرتفاع في األرصدة لدى البنوك بمقدار  13.3مليون ريال سعودي
خالل الفترة ذاتها ،مقابل انخفاض في الودائع ألجل بمقدار  7.4مليون ريال سعودي .ارتفعت النقدية وما في حكمها لتصل إلى  212.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م ،وذلك بسبب ارتفاع الودائع ألجل بمقدار  55.5مليون ريال سعودي أثر توسع عمليات شركة سوليدرتي خالل الفترة ذاتها.
وديعة مرابحة
تشمل وديعة املرابحة الودائع ألجل ملدة استحقاق أكثر من ثالثة أشهر .لم تسجل شركة سوليدرتي ودائع مرابحة كما في  31ديسمبر 2017م ،وقد بلغت وديعة املرابحة  81.2مليون
ً
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،وقد ارتفعت لتصل إلى  105.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م وذلك تماشيا مع توسع عمليات شركة سوليدرتي ونمو
إجمالي األقساط املكتتبة.
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ،صافي
بلغت أقساط التأمين وإعادة التأمين املدينة  35.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م ،وقد ارتفعت لتصل إلى  59.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م،
ً
تماشيا مع الزيادة في إجمالي األقساط املكتتبة بمقدار  109.7مليون ريال سعودي أثر استراتيجية شركة سوليدرتي في تنمية محفظة املركبات والتأمين الصحي .ارتفعت بعد ذلك
من  59.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م لتصل إلى  71.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة الرتفاع إجمالي األقساط املكتتبة بمقدار 145.2
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ً
مليون ريال سعودي تماشيا مع استمرار تركيز شركة سوليدرتي على استراتيجيتها لزيادة حصة الشركة السوقية من سوق التأمين السعودي.
بلغت أقساط التأمين وإعادة التأمين املدينة  71.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م وتمثلت في )1( :أقساط تأمين حاملي الوثائق بقيمة  61.6مليون ريال سعودي،
( )2أقساط تأمين من الوسطاء والوكالء بقيمة  8.3مليون ريال سعودي )3( ،ذمم إعادة تأمين مدينة بقيمة  12.7مليون ريال سعودي )4( ،ومخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
بقيمة  11.2مليون ريال سعودي.
حصة معيدي التأمين من األقساط غيراملكتسبة
ارتفعت حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة من  13.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م لتصل إلى  15.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م،
ً
نتيجة لـ )1( :ارتفاع حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة في قطاع الحوادث العام بمقدار  2.0مليون ريال سعودي تماشيا مع ارتفاع نسبة اإلسناد في قطاع الحوادث
العام من  %24.5إلى  %73.5خالل الفترة ذاتها ،مما أدى إلى ارتفاع حصة إعادة التأمين من احتياطي أقساط التأمين غير املكتسبة كنسبة مئوية من إجمالي احتياطي أقساط التأمين
غير املكتسبة في قطاع الحوادث العام من  %13.1إلى  %51.2في نفس الفترة )2( ،باإلضافة إلى ارتفاع حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة في قطاع املمتلكات بمقدار
ً
 1.6مليون ريال سعودي تماشيا مع ارتفاع نسبة اإلسناد في قطاع املمتلكات من  %89.6إلى  %94.0على التوالي وارتفاع حصة إعادة التأمين من احتياطي أقساط التأمين غير املكتسبة
كنسبة مئوية من إجمالي احتياطي أقساط التأمين غير املكتسبة في قطاع املمتلكات من  %85.2إلى  %91.5في نفس الفترة .قابل ذلك انخفاض في حصة معيدي التأمين من األقساط
ً
غير املكتسبة في قطاع الهندسة بمقدار  1.4مليون ريال سعودي تماشيا مع انخفاض إجمالي األقساط املكتتبة في قطاع الهندسة من  17.3مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى
 7.7مليون ريال سعودي في عام 2018م.
انخفضت حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة لتصل إلى  14.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م وذلك بسبب انخفاض حصة معيدي التأمين من
ً
األقساط غير املكتسبة في قطاع الهندسة بمقدار  5.2مليون ريال سعودي تماشيا مع انخفاض إجمالي األقساط املكتتبة في قطاع الهندسة من  7.7مليون ريال سعودي في عام
ً
2018م إلى  3.7مليون ريال سعودي في عام 2019م ،بينما استقرت نسبة اإلسناد في قطاع الهندسة نسبيا حيث بلغت  %91.0و  %92.6على التوالي  .قابل ذلك ارتفاع في حصة
ً
معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة في قطاع املمتلكات و الحوادث العام بمقدار  1.9مليون ريال سعودي و  1.1مليون ريال سعودي على التوالي ،تماشيا مع انخفاض إجمالي
األقساط املكتتبة.
حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية
انخفضت حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية من  10.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  8.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م،
نتيجة لـ )1( :انخفاض حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية في قطاع املمتلكات بمقدار  4.0مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها ويعود ذلك إلى انخفاض إجمالي
ً
املطالبات تحت التسوية بمقدار  4.4مليون ريال سعودي مع تكبد الشركة ملطالبات ضخمة في عام 2017م والتي كان معاد تأمينها بنسبة  %92تقريبا )2( ،انخفاض حصة معيدي
ً
التأمين من املطالبات تحت التسوية في قطاع مجموعة الحياة بمقدار  1.4مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها تماشيا مع انخفاض إجمالي املطالبات تحت التسوية بمقدار 2.2
مليون ريال سعودي ،حيث بلغت حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية في قطاع مجموعة الحياة  %65.8و  %68.1على التوالي .قابل ذلك ارتفاع في حصة معيدي التأمين
ً
من املطالبات تحت التسوية في قطاع الهندسة بمقدار  2.9مليون ريال سعودي تماشيا مع ارتفاع إجمالي املطالبات تحت التسوية بمقدار  4.7مليون ريال سعودي.
ارتفعت حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية لتصل إلى  9.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،بسبب ارتفاع حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت
التسوية في قطاع املركبات بمقدار  5.3مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها حيث ارتفعت حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية في قطاع املركبات (باستثناء املطالبات
املستردة) من  %4.9كما في  31ديسمبر 2018م إلى  %10.3كما في  31ديسمبر 2019م ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد املطالبات الضخمة فوق حد فائض الخسارة .قابل ذلك انخفاض
ً
في حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية في قطاع الهندسة بمقدار  4.3مليون ريال سعودي تماشيا مع انخفاض إجمالي املطالبات تحت التسوية بمقدار  4.6مليون
ريال سعودي.
حصة معيدي التأمين من املطالبات املتكبدة غيراملبلغ عنها
ن
ن
انخفضت حصة معيدي التأمين من املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها من  16.4مليو ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  7.7مليو ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2018م ،نتيجة النخفاض حصة معيدي التأمين من قطاع املركبات بمقدار  9.0مليون ريال سعودي .استمرت حصة معيدي التأمين من املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها في
االنخفاض لتصل إلى  2.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وذلك يعود إلى انخفاض حصة معيدي التأمين من املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها في قطاع مجموعة
ً
الحياة بمقدار  1.9مليون ريال سعودي وقطاع الهندسة بمقدار  1.4مليون ريال سعودي وقطاع املمتلكات بمقدار  1.3مليون ريال سعودي ،تماشيا مع انخفاض إجمالي املتكبدة
غير املبلغ عنها في هذة القطاعات خالل الفترة ذاتها.
تكاليف اكتتاب مؤجلة
ً
ارتفعت تكاليف االكتتاب املؤجلة من  6.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  11.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م تماشيا مع ارتفاع تكاليف
ً
االكتتاب املؤجلة في قطاع التأمين بمقدار  5.8مليون ريال سعودي بسبب الزيادة في حجم األعمال .واستقرت تكاليف االكتتاب املؤجلة نسبيا حيث بلغت  11.6مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2019م  .شكل قطاع التأمين الصحي غالبية تكاليف االكتتاب املؤجلة حيث مثل ما نسبته  %68.0من إجمالي تكاليف االكتتاب املؤجلة كما في  31ديسمبر
2019م.
استثمارات
تتعلق استثمارات شركة سوليدرتي بشكل رئي�سي في الصكوك حيث شكلت غالبية االستثمارات خالل الفترة التاريخية و ما نسبته  %93.5من محفظة االستثمارات كما في  31ديسمبر
2019م .انخفضت االستثمارات من  174.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  119.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،نتيجة لـ )1( :انخفاض في
الصكوك بمقدار  26.1مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها أثر بيع شركة سوليدرتي لبعض من الصكوك ذات القسيمة املتغيرة واستبدالها بصكوك ذات قسيمة ثابتة وذلك
ً
لإلستفادة من التخفيض املتوقع ألسعار الفائدة الفيدرالية األمريكية آنذاك )2( ،انخفاض االستثمار في الصناديق االستثمارية بمقدار  16.8مليون ريال سعودي تماشيا مع بيع
ً
ً
الشركة إلحدى استثماراتها نظرا النخفاض في القيمة العادلة لالستثمار في الصناديق االستثمارية )3( ،انخفاض محفظة األسهم بمقدار  12.1مليون ريال سعودي نظرا لبيع الشركة
ً
الستثمارتها نظرا للخسائر املحققة على هذه املحفظة خالل عام 2017م و 2018م.
استمرت االستثمارات باالنخفاض لتصل إلى  77.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،بسبب )1( :انخفاض في االستثمار في الصناديق االستثمارية بمقدار 28.9
ً
ً
مليون ريال سعودي أثر بيع الشركة لجميع استثماراتها في الصناديق نظرا للخسائر املستمرة في قيمتها العادلة )2( ،انخفاض في الصكوك بمقدار  15.8مليون ريال سعودي تماشيا
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مع استمرار بيع الشركة لبعض من استثماراتها في الصكوك ،مقابل ارتفاع محفظة األسهم بمقدار  3.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،واملتعلقة بإكتتاب شركة
سوليدرتي في الطرح األولي ألسهم شركة الزيت العربية السعودية (ارامكو) بعددـ  88.7ألف سهم.
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
ارتفعت املصاريف املدفوعة ً
مقدما واملوجودات األخرى من  13.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م لتصل إلى  23.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م،
ً
وذلك بشكل رئي�سي بسبب ارتفاع التعويض املستحق بمقدار  5.1مليون ريال سعودي ويتعلق بمبالغ مستحقة من املدير االستثماري السابق لشركة سوليدرتي وفقا ألمر املحكمة في
ً
تاريخ  23ديسمبر 2018م والذي نص على إلزام شركة األولى جوجيت بدفع  5.1مليون ريال سعودي لصالح شركة سوليدرتي تعويضا لتقصيرها في إدارة استثمار الشركة السابق في
ً
شركة الدرع العربي للتأمين .وفقا لإلدارة دفعت شركة األولى جوجيت  226ألف ريال سعودي في سبتمبر 2019م .باإلضافة إلى ارتفاع دفعات مقدمة ملقدمي الخدمات بمقدار 2.3
ً
ً
مليون ريال سعودي .واستمرت املصاريف املدفوعة مقدما واملوجودات األخرى باالرتفاع لتصل إلى  23.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وذلك تماشيا مع ارتفاع
التغطية من طرف ثالث مدينة بمقدار  888ألف ريال سعودي وتتعلق بشكل رئي�سي باملبالغ التي دفعتها الشركة عن حاملي الوثائق األفراد.
حق استخدام األصول ،صافي
بلغ حق استخدام األصول  10.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ويتعلق بشكل رئي�سي بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية «عقود اإليجار  »16والذي ينص على أنه
يجب على املستأجر االعتراف بحق استخدام االصل ليمثل حقه في استخدام األصل األسا�سي والتزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار.
ممتلكات ومعدات وأصول غيرملموسة ،صافي
انخفضت صافي ممتلكات ومعدات وأصول غير ملموسة من  9.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م لتصل إلى  8.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م،
نتيجة النخفاض التحسينات على املباني املستأجرة من  3.5مليون ريال سعودي إلى  2.5مليون ريال سعودي إثر مصاريف استهالك التي بلغت  1.2مليون ريال سعودي خالل الفترة
ذاتها باإلضافة إلى انخفاض أنظمة أجهزة الكمبيوتر من  5.3مليون ريال سعودي إلى  5.2مليون ريال سعودي إثر مصاريف استهالك التي بلغت  1.5مليون ريال سعودي مقابل
إضافات أجهزة الكمبيوتر بلغت قيمتها  1.4مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .ثم بعد ذلك ارتفعت املمتلكات ومعدات وأصول غير ملموسة لتصل إلى  8.9مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2019م ،وذلك بسبب ارتفاع أنظمة أجهزة الكمبيوتر من  5.2مليون ريال سعودي إلى  6.1مليون ريال سعودي أثر إضافات بلغت قيمتها  2.6مليون ريال سعودي
خالل عام 2019م مقابل مصاريف استهالك التي بلغت  1.6مليون ريال سعودي.
كما في  31ديسمبر 2019م ،تمثلت املمتلكات ومعدات وأصول غير ملموسة في أنظمة أجهزة الكمبيوتر ()%68.6من صافي القيمة الدفترية ،وتحسينات على املباني املستأجرة
( )%16.8من صافي القيمة الدفترية ،والسيارات ( )%7.8من صافي القيمة الدفترية ،وأجهزة الكمبيوتر واملعدات املكتبية ( )%5.2من صافي القيمة الدفترية ،واألثاث والتركيبات
( )%1.6من صافي القيمة الدفترية.
وديعة نظامية
ً
انخفضت الوديعة النظامية من  55.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  37.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .وذلك تماشيا مع تخفيض رأس مال
شركة سوليدرتي ،بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1438/06/09ه (املوافق 2017/03/08م)على توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة من خمسمائة
ً
وخمسة وخمسون مليون ( )555,000,000ريال سعودي إلى مائتان وخمسون مليون ( )250,000,000ريال سعودي (ملزيد من املعلومات فضال راجع بند «رأس املال»من هذا
القسم).
املطلوبات
مطالبات مستحقة الدفع لحاملي الوثائق
تتمثل هذه املطالبات بشكل رئي�سي في املبالغ املستحقة ملقدمي الخدمات الصحية والوسطاء ومقدري الخسائر ومطلوبات أخرى .انخفضت املطالبات املستحقة من  21.7مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م لتصل إلى  19.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،وذلك نتيجة إلعادة تصنيف بند املستحقات للوكالء والوسطاء من
مطالبات مستحقة الدفع لحاملي الوثائق إلى مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى حيث بلغ قيمتها  5.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م ،مقابل ارتفاع في املستحقات
ألخصائي املطالبات التأمينية الصحية بمقدار  3.1مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .ارتفعت املطالبات املستحقة الدفع لحاملي الوثائق لتصل إلى إلى  27.6مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة الرتفاع في املستحقات ألخصائي املطالبات التأمينية الصحية بمقدار  6.7مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
تتمثل املصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى بشكل رئي�سي في توزيع الفائض املستحق وموردين دائنون و ضريبة إستقطاع دائنة ومستحقات املوظفين وأتعاب مجلس اإلدارة و
أتعاب مهنية مستحقة ومطلوبات أخرى .ارتفعت املصاريف املستحقة من  4.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  17.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2018م ،بسبب ارتفاع توزيع الفائض املستحق نتيجة إلى فائض مستحق للسنة املالية 2016م بمقدار  4.3مليون ريال سعودي وإعادة تصنيف بنود في املطلوبات األخرى (بند
املستحقات للوكالء والوسطاء بمقدار  6.8مليون ريال سعودي) من مطالبات مستحقة الدفع لحاملي الوثائق إلى مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى خالل عام 2018م .واستمرت
باالرتفاع لتصل إلى  18.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،بسبب )1( :ارتفاع توزيع الفائض املستحق نتيجة إلى فائض مستحق للسنة املالية 2017م بمقدار 3.1
مليون ريال سعودي )2( ،ارتفاع املوردين الدائنون بمقدار  1.1مليون ريال سعودي أثر مستحقات لخدمات شركة علم ،مقابل انخفاض املستحقات للوكالء من  6.8مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  5.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م باإلضافة إلى انخفاض املستحقات األخرى من  575ألف ريال سعودي إلى ( )1.2مليون
ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
التزامات إيجار
بلغت التزامات اإليجار  10.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م وتتعلق بشكل رئي�سي بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية «عقود اإليجار  »16والذي ينص على أنه
يجب على املستأجر االعتراف بحق استخدام االصل ليمثل حقه في استخدام األصل األسا�سي والتزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار.
مستحق ألطراف ذات عالقة
يتعلق املستحق ألطراف ذات عالقة بشكل رئي�سي باملصاريف املدفوعة نيابة عن شركة سوليدرتي من قبل سوليدرتي البحرين .ارتفع املستحق إلى جهات ذات عالقة من  181ألف
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  542ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،وارتفع املستحق إلى جهات ذات عالقة ليصل إلى  891ألف ريال سعودي كما في 31
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ً
ديسمبر 2019م ،تماشيا مع ارتفاع في األرصدة املستحقة من عمليات املساهمين والتي تعلقت بشكل رئي�سي مصاريف السفر املتعلقة بحضور االجتماعات.
أرصدة معيدي التأمين الدائنة
انخفضت أرصدة معيدي التأمين الدائنة من  8.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  4.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،وذلك بسبب انخفاض
املستحقات لشركة شديد وشركاه لوساطة إعادة التأمين بمقدار  5.2مليون ريال سعودي ،مقابل ارتفاع املستحقات لشركة مارش السعودية بمقدار  0.7مليون ريال سعودي .ثم
ارتفعت لتصل إلى  6.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وذلك بسبب ارتفاع املستحقات لشركة مارش السعودية بمقدار  2.1مليون ريال سعودي وشركة يو آي بي
لوساطة التأمين وإعادة التأمين بمقدار  1.7مليون ريال سعودي  ،مقابل انخفاض املستحقات لشركات أخرى بمقدار  1.6مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .
أقساط تأمين غيرمكتسبة
ارتفعت أقساط التأمين غير املكتسبة من  68.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  130.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،ذلك بسبب ارتفاع
ً
أقساط التأمين غير املكتسبة في قطاع التأمين الصحي بمقدار  57.7مليون ريال سعودي من  29.3مليون ريال سعودي إلى 87.0مليون ريال سعودي في نفس الفترة تماشيا مع ارتفاع
أقساط التأمين املكتتبة في القطاع الصحي من  70.5مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  138.5مليون ريال سعودي في عام 2018م.
ارتفعت بعد ذلك لتصل إلى  211.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ذلك بسبب ارتفاع أقساط التأمين غير املكتسبة في قطاع املركبات بمقدار  70.7مليون ريال
ً
سعودي من  24.4مليون ريال سعودي إلى 95.1مليون ريال سعودي تماشيا مع ارتفاع أقساط التأمين املكتتبة لقطاع املركبات من  78.1مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى
 156.6مليون ريال سعودي في عام 2019م.
عموالت معيدي التأمين غيراملكتسبة
انخفضت عموالت معيدي التأمين غير املكتسبة من  2.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى 2.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،ذلك بسبب
ً
انخفاض عموالت معيدي التأمين غير املكتسبة في قطاع الهندسة بمقدار  795ألف ريال سعودي تماشيا مع عموالت معيدي التأمين في قطاع الهندسة بمقدار  2.1مليون ريال
سعودي خالل الفترة ذاتها ،مقابل ارتفاع في عموالت معيدي التأمين غير املكتسبة في قطاع الحوادث العام و قطاع املمتلكات بمقدار  392ألف ريال سعودي و169ألف ريال
سعودي على التوالي .استمرت عموالت معيدي التأمين غير املكتسبة في االنخفاض لتصل إلى  2.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وذلك نتيجة الستمرار انخفاض
عموالت معيدي التأمين غير املكتسبة في قطاع الهندسة بمقدار  962ألف ريال سعودي ،مقابل ارتفاع في عموالت معيدي التأمين غير املكتسبة في قطاع املمتلكات بمقدار 351
ألف ريال سعودي.
مطالبات تحت التسوية
ن
ن
انخفض إجمالي املطالبات تحت التسوية من  24.8مليو ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  22.9مليو ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،ويعود ذلك إلى:
( )1انخفاض إجمالي املطالبات تحت التسوية في قطاع املركبات بمقدار  4.9مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع التعويضات املستردة وذلك بمقدار  5.6مليون ريال سعودي)2( ،
ً
انخفاض إجمالي املطالبات تحت التسوية في قطاع املمتلكات بمقدار  4.4مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها نظرا للمطالبات الضخمة التي تكبدتها شركة سوليدرتي خالل عام
ً
2017م )3( ،وانخفاض إجمالي املطالبات تحت التسوية في قطاع مجموعة الحياة بمقدار  2.2مليون تماشيا مع انخفاض عدد املطالبات .
ً
قابل ذلك ارتفاع في إجمالي املطالبات تحت التسوية في قطاع التأمين الصحي بمقدار  4.9مليون ريال سعودي تماشيا مع ارتفاع إجمالي األقساط املكتتبة و قطاع الهندسة بمقدار
 4.7مليون ريال سعودي أثر ارتفاع عدد املطالبات من  88مطالبة إلى  233مطالبة خالل الفترة ذاتها.
استمر إجمالي املطالبات تحت التسوية ليصل إلى  21.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة لـ )1( :انخفاض إجمالي املطالبات تحت التسوية في قطاع املركبات
ً
بمقدار  5.6مليون ريال سعودي تماشيا مع استمرار ارتفاع التعويضات املستردة بمقدار  8.8مليون ريال سعودي )2( ،و انخفاض إجمالي املطالبات تحت التسوية في قطاع الهندسة
ً
بمقدار  4.6مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة وذلك تماشيا مع مراجعة التقديرات على بعض املطالبات .قابل ذلك ارتفاع في إجمالي املطالبات تحت التسوية في قطاع التأمين
الصحي بمقدار  8.4مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
مطالبات متكبدة غيرمبلغ عنها
ن
ن
ارتفعت املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها من  37.9مليو ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  51.7مليو ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،ويعود ذلك بشكل
رئي�سي إلى ارتفاع املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها في قطاع التأمين الصحي من  8.3مليون ريال سعودي إلى  17.6مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .ثم بعد ذلك استمر في
االرتفاع ليصل إلى  52.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى استمرار ارتفاع املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها في قطاع التأمين الصحي و
قطاع املركبات بمقدار  8.4مليون ريال سعودي و 1.5مليون ريال سعودي على التوالي ،مقابل انخفاض في املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها في جميع باقي القطاعات بمقدار 9.4
مليون ريال سعودي.
أقساط عجزاالحتياطي
لم تسجل شركة سوليدرتي أقساط عجز االحتياطي كما في  31ديسمبر 2017م .ارتفعت أقساط العجز االحتياطي إلى  12.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م،
ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى القطاع الصحي بمقدار  11.7مليون ريال سعودي وقطاع الهندسة بمقدار  0.6مليون ريال سعودي ،نتيجة لصافي معدل الخسارة املرتفع في القطاعين
ً
باإلضافة إلى األقساط غير املكتسبة املرتفعة نسبيا خالل الفترة التاريخية .انخفضت أقساط العجز االحتياطي إلى 11.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م بسبب)1( :
انخفاض أقساط عجز االحتياطي في القطاع الصحي وقطاع الهندسة بمقدار  2.1مليون ريال سعودي و  0.6مليون ريال سعودي على التوالي )2(،تسجيل أقساط عجز االحتياطي
في القطاع املركبات بمقدار  1.5مليون ريال سعودي.
احتياطات فنية أخرى
تتعلق االحتياطيات الفنية األخرى باحتياطي إعادة التأمين املستحق ،حيث تتمثل هذه املبالغ املستحقة في املبالغ التي تدفعها الشركة عن أقساط لتأمين فائض الخسارة لشركة
إعادة التأمين .ويتعلق هذا االحتياطي بشكل رئي�سي باتفاقيات فائص الخسارة لقطاع التأمين الصحي حيث مثل قطاع التأمين الصحي ما نسبته  %95.6من االحتياطيات األخرى كما
ً
في  31ديسمبر 2019م ،ويتم تقدير هذا االحتياطي من قبل الخبير االكتواري لشركة سوليدرتي وفقا لتعليمات البنك املركزي السعودي.
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ارتفعت االحتياطيات الفنية األخرى من  1.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  2.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى
ارتفاع قطاع املركبات بمقدار  432ألف ريال سعودي وقطاع التأمين الصحي بمقدار  257ألف ريال سعودي .استمرت االحتياطيات الفنية األخرى باالرتفاع لتصل إلى  4.3مليون
ً
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،تماشيا مع ارتفاع قطاع التأمين الصحي بمقدار 2.6مليون ريال سعودي ،مقابل انخفاض في قطاع املركبات بمقدار  688ألف ريال
سعودي.
مكافأة نهاية الخدمة
ارتفعت مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من  3.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  3.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م .استمرت باالرتفاع لتصل
ً
إلى  4.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،تماشيا مع التزايد املستمر في عدد املوظفين ( من  120موظف في عام 2017م إلى  142موظف في عام 2019م) ملواكبة
توسع عمليات شركة سوليدرتي.
وتدير شركة سوليدرتي خطة مكافأة نهاية الخدمة ملوظفيها ً
بناء على قوانين العمل السعودية السائدة ويتم إجراء املستحقات بالقيمة الحالية للمدفوعات املستقبلية املتوقعة فيما
يتعلق بالخدمات املقدمة من املوظفين حتى نهاية فترةإعداد التقارير باستخدام طريقة ائتمان الوحدة املتوقعة .يتم إيالء االعتبار ملستويات األجور واملرتبات املتوقعة في املستقبل
والخبرة للموظفين املغادرين وأولئك بفترات الخدمة .وفي نهاية كل فترة مالية يتم خصم املدفوعات املستقبلية املتوقعة الستخدام عائدات السوق من سندات الشركات عالية
الجودة بشروط وعمالت تتطابق بقدر اإلمكان مع التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة .ويتم الوفاء بالتزامات مدفوعات االستحقاقات عند استحقاقها.
زكاة وضريبة دخل مستحقة
انخفضت الزكاة من  10.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  6.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،بسبب عكس مخصص زكاة بقيمة  7.4مليون
ريال سعودي بناء على تقييم مرتبط بالسنوات السابقة ودفع  2.4مليون ريال سعودي خالل عام 2018م ،مقابل تسجيل مخصص بقيمة 5.5مليون ريال سعودي .وقد انخفضت
الزكاة وضريبة الدخل املستحقة لتصل إلى  4.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة لعكس مخصص زكاة إضافي بقيمة  4.2مليون ريال سعودي بناء على تقييم
مرتبط بالسنوات السابقة ودفع  1.3مليون ريال سعودي خالل عام 2019م  ،مقابل تسجيل مخصص بقيمة 3.2مليون ريال سعودي.
فائض عمليات التأمين
الفائض املتراكم
انخفض الفائض املتراكم من  9.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  4.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،واستمر باالنخفاض ليصل إلى  40ألف
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة للخسائر التي تكبدتها شركة سوليدرتي.
الربح االكتواري املتراكم في خطة املنافع املحددة
ارتفع الربح االكتواري املتراكم في خطة املنافع املحددة من  230ألف ريال سعودي إلى  233ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م  ،ثم بعد ذلك ارتفع ليصبح  379ألف
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ونتجت هذه األرباح عن إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة والتي يتم خاللها إعادة قياس املعالجات الناتجة عن تعديالت الخبرة
والتغيرات في االفتراضات االكتوارية.
حقوق املساهمين
رأس املال
وافقت الجمعية العامة غير العادية كما في تاريخ 1438/06/09ه (املوافق 2017/03/08م) على توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة من خمسمائة وخمسة وخمسون
مليون ( )555,000,000ريال سعودي إلى مائتان وخمسون مليون ( )250,000,000ريال سعودي .وقد بلغت نسبة التخفيض ( )%55من رأس مال الشركة عن طريق تخفيض سهم
واحد لكل ( )1.82سهم ،وقد تم إالغاء عدد ثالثون مليون وخمسمائة ألف ( )30,500,000سهم عادي.
ً
يبلغ رأس مال شركة سوليدرتي مائتان وخمسون مليون ( )250,000,000ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م ،مقمسا إلى خمسة وعشرون مليون
( )25,000,000سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة ( )10رياالت سعودي لكل سهم.
احتياطي نظامي
ً
ً
وفقا للنظام الداخلي لشركة سوليدرتي ووفقا للمادة  )2( 70من الالئحة التنفيذية الصادرة عن البنك املركزي السعودي تقوم الشركة بتخصيص  %20من صافي دخل املساهمين
كل عام إلى اإلحتياطي النظامي إلى أن يصل هذا اإلحتياطي إلى  %100من رأس املال املدفوع .إن اإلحتياطي النظامي غير مسموح توزيعه على املساهمين حتى تتم تصفية الشركة.
ً
بلغ االحتياطي النظامي للشركة  6.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م ،ولم تحول الشركة أي أرباح إلى االحتياطي النظامي نظرا لتكبدها خسائر
خالل عام 2018م وعام 2019م على التوالي.
أرباح مبقاة(/خسائرمتراكمة)
انخفضت األرباح املبقاة من  48.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى خسائر متراكمة بلغت  9.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،نتيجة لتكبد شركة
سوليدرتي صافي خسارة السنة التي بلغت  59.7مليون ريال سعودي خالل عام 2018م.
واستمرت الخسائر املتراكمة باالرتفاع لتصل إلى  49.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،بسبب تكبد الشركة صافي خسارة السنة التي 42.9مليون ريال سعودي خالل
ً
عام 2019م ،وقابل ذلك تحويل  3.7مليون ريال سعودي من بند احتياطيات أخرى إلى بند األرباح املبقاة ( /الخسائر املتراكمة) وفقا ملوافقة املساهمين خالل الجمعية العمومية
الغير عادية التي عقد بتاريخ  9يونيو 2019م.
أرباح ( /خسائر) احتياطي القيمة العادلة على االستثمارات
انخفضت خسائر احتياطي القيمة العادلة على االستثمارات من  16.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى صفر ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،وذلك يعود
إلى بيع الشركة الستثماراتها في صناديق دراية االستثمارية .كما في  31ديسمبر 2019م ،بلغت األرباح في احتياطي القيمة العادلة على االستثمارات  2.5مليون ريال سعودي ،واملتعلقة
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بشكل رئي�سي الرتفاع القيمة العادلة لبعض استثمارات الشركة في الصكوك باإلضافة إلى ارتفاع في القيمة العادلة ملحفظة األسهم.
احتياطيات أخرى
بلغت االحتياطيات األخرى لشركة سوليدرتي  3.7مليون ريال كما في  31ديسمبر 2017م و2018م ،وتعلقت باحتياطات نتجت عن تخفيض رأس مال الشركة في عام 2017م (ملزيد
من املعلومات فضال راجع بند «رأس املال» من هذا القسم) والتي تم تحويلها إلى الخسائر املتراكمة كما في  31ديسمبر 2019م.

5.4.1

النقدية وما في حكمها

الجدول رقم ( :)50النقدية وما في حكمها كما في  31ديسمبر 2017م2018 ،م و2019م

كما في  31ديسمبر 2017م

كما في  31ديسمبر 2018م

كما في  31ديسمبر 2019م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

13,854

27,032

25,885

-

-

-

النقدية وشبه النقدية كما في قائمة التدفقات النقدية

13,854

27,032

25,885

وديعة مقابل خطابات ضمان (أ)

2,150

2,244

1,670

إجمالي النقد وأرصدة البنوك

16,004

29,276

27,555

بألف ريال سعودي
عمليات التأمين
أرصدة لدى البنوك – حسابات جارية
ودائع ألجل

عمليات المساهمين

20

20

95

ودائع ألجل

136,153

128,795

184,300

أرصدة لدى البنوك – حسابات جارية
النقدية وشبه النقدية كما في قائمة التدفقات النقدية

136,173

128,815

184,395

-

-

-

وديعة مقابل خطابات ضمان (أ)

136,173

128,815

184,395

152,177
مجموع النقد وأرصدة لدى البنوك
املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و2019م

158,091

211,950

إجمالي النقد وأرصدة لدى البنوك

النقدية وما في حكمها لعمليات التأمين
أرصدة لدى البنوك
تتمثل أرصدة لدى البنوك بشكل رئي�سي في حسابات جارية بالريال السعودي .وارتفعت األرصدة لدى البنوك – حسابات جارية من  13.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
ً
2017م إلى  25.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،تماشيا مع توسع عمليات شركة سوليدرتي.
وديعة مقابل خطابات ضمان (أ)
تتعلق وديعة مقابل خطابات ضمان بشكل رئي�سي بخطابات ضمان لصالح مقدمي الخدمات ووكالء مركبات وورش وفقا لشروط االتفاقيات معهم،والتي انخفضت من  2.2مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م و2018م إلى  1.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .
النقدية وما في حكمها لعمليات املساهمين
ودائع ألجل
ن
ن
تتعلق الودائع ألجل بودائع مرابحة قصيرة األجل ملدة  3أشهر أو اقل والتي انخفضت من  136.2مليو ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  128.8مليو ريال سعودي كما
ً
في  31ديسمبر 2018م ،تماشيا مع بدء استثمار شركة سوليدرتي في ودائع ألجل ملدة أكثر من ثالثة أشهر .ثم ارتفعت الودائع ألجل لتصبح  184.3مليون ريال سعودي كما في 31
ً
ديسمبر 2019م ،تماشيا مع التوسع في عمليات الشركة ونمو إجمالي األقساط املكتتبة.
والجدير بالذكر أن معدل العمولة ارتفع من  %2.2كما في  31ديسمبر 2017م إلى  %3.2كما في  31ديسمبر 2018م ،ومن ثم انخفض إلى  %2.31كما في  31ديسمبر 2019م.
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5.4.2

أقساط التأمين وإعادة تأمين مدينة ،صافي

الجدول رقم ( :)51أقساط تأمين وذمم تأمين مدينة كما في  31ديسمبر 2017م2018 ،م و2019م

بألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر
2017م

أقساط تأمين مدينة – حاملي الوثائق
أقساط تأمين مدينة – الوسطاء والوكالء
ذمم معيدي تأمين مدينة
إجمالي
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
أقساط التأمين إعادة تأمين مدينة ،صافي

(مدققة)
35,401
3,509
4,222
43,132
()7,624
35,508

أقساط تأمين مدينة – حاملي الوثائق
أقساط تأمين مدينة – الوسطاء والوكالء
ذمم إعادة تأمين مدينة
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

%82.1
%8.1
%9.8
%17.7

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و2019م

كما في  31ديسمبر 2018م

كما في  31ديسمبر 2019م

(مدققة)

(مدققة)

57,359
2,749
7,012
67,120
()7,663
59,457
كنسبة مئوية من اإلجمالي
%85.5
%4.1
%10.4
%11.4

61,607
8,333
12,666
82,607
()11,181
71,426
%74.6
%10.1
%15.3
%13.5

الجدول رقم ( :)52الحركة في مخصص أقساط التأمين املشكوك في تحصيلها كما في  31ديسمبر 2017م2018 ،م و2019م

بألف ريال سعودي
الرصيد االفتتاحي للسنة
عكس املحمل خالل السنة( /املخصص)
الرصيد الختامي للسنة

كما في  31ديسمبر 2017م
(مدققة)

كما في  31ديسمبر
2018م
(مدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(مدققة)

()7,973

()7,624

()7,663

348

()38

()3,519

()7,663

()11,181

()7,624

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و2019م

أقساط التأمين وإعادة تأمين مدينة
حاملي الوثائق
ارتفعت أقساط التأمين وذمم التأمين املدينة من حاملي الوثائق من  35.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  57.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م،
ً
تماشيا مع ارتفاع إجمالي األقساط املكتتبة من  136.1مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  245.9مليون ريال سعودي في عام 2018م .استمرت في االرتفاع لتصل إلى  61.6مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة الستمرار ارتفاع إجمالي األقساط املكتتبة لتصل إلى  391.0مليون ريال سعودي في عام 2019م.
الوسطاء والوكالء
انخفض إجمالي األقساط من الوسطاء والوكالء من  3.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  2.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،ويعود ذلك إلى انهاء
شركة سوليدرتي اتفاقيتها مع اثنين من وكالئها .ثم ارتفعت األقساط من الوسطاء والوكالء لتصل إلى  8.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة ارتفاع عمليات
الشركة التأمينية مع بعض من الوسطاء ( موقع تأميني اإللكتروني وشركة عناية الوسيط «تأمينك») باإلضافة إلى توقيع الشركة التفاقيات مع وكيلين إضافيين خالل الفترة ذاتها.
ذمم إعادة تأمين مدينة
ارتفعت ذمم إعادة تأمين مدينة من  4.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  7.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،استمرت في االرتفاع لتصل إلى
ً
ً
 12.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،تماشيا مع نمو عمليات شركة سوليدرتي خالل الفترة التاريخية خصوصا في قطاع الصحي.
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
يتعلق مخصص الذمم املشكوك في تحصيلها بشكل رئي�سي بأقساط التأمين املدينة والذمم املدينة لحاملي الوثائق والوسطاء والوكالء .استقر مخصص الذمم املشكوك في تحصيلها
حيث بلغ  7.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م و 2018م ،وارتفع ليصل إلى  11.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وذلك يعود إلى زيادة أقساط التأمين
املدينة املعمرة ألكثر من  181يوم.
و بحسب القوائم املالية ،تتوقع شركة سوليدرتي وبناء على الخبرة السابقة تحصيل األقساط وأرصدة إعادة التأمين املدينة غير منخفضة القيمة بالكامل .و ليس من سياسة
الشركة الحصول على ضمانات بشأن األقساط املدينة ،وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات .وال يوجد لدى الشركة نظام تصنيف ائتمان داخلي وبالتالي فإن املبالغ التي ال تعتبر
متأخرة السداد أو منخفضة القيمة فيما يتعلق باألقساط واألرصدة املدينة فهي من أفراد وشركات غير مصنفة.
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5.4.3

األقساط غيراملكتسبة

الجدول رقم ( :)53األقساط غير املكتسبة كما في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و 2019م

بألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر
2017م

كما في  31ديسمبر
2018م

(مدققة)
29,308
1,438
19,622
3,579
14,709
81
169
68,906
()1,225
()469
()11,538
()44
()120

(مدققة)
86,963
3,107
24,409
4,912
11,082
218
130,692
()2,842
()2,516
()10,129
()162

كما في  31ديسمبر 2019م

الصحي
املمتلكات
املركبات
حوادث عام
هندسة
مجموعة الحياة
بحري
إجمالي األقساط غير املكتسبة
الصحي
املمتلكات
املركبات
حوادث عام
هندسة
مجموعة الحياة
بحري
إجمالي حصة معيدي التأمين من األقساط غير
()15,649
()13,395
املكتسبة
115,043
55,511
صافي األقساط غيراملكتسبة
األقساط غير المكتسبة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
%62.8
%41.6
الصحي
%38.7
%33.9
املمتلكات
%31.2
%58.2
املركبات
%71.9
%111.1
حوادث عام
%144.4
%85.1
هندسة
%0.0
%1.5
مجموعة الحياة
بحري
%14.4
%10.1
%53.2

%50.6
املجموع
املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و2019م

(مدققة)
97,411
5,158
95,067
5,975
5,436
1,595
691
211,332
()4,765
()3,615
()4,966
()953
()599
()14,896
196,436
%47.9
%53.9
%60.7
%71.4
%148.7
%21.5
%37.6
%54.0

الصحي
ارتفعت األقساط غير املكتسبة للقطاع الصحي من  29.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  87.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،ويعود ذلك إلى
ارتفاع أقساط التأمين املكتتبة في القطاع الصحي من  70.5مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  138.5مليون ريال سعودي في عام 2018م .استمرت األقساط غير املكتسبة
للقطاع الصحي في االرتفاع لتصل إلى  97.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعود ذلك إلى استمرار ارتفاع أقساط التأمين املكتتبة في القطاع الصحي لتصل إلى
 203.5مليون ريال سعودي في عام 2019م .بلغت نسبة األقساط غير املكتسبة من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة  %62.8في عام 2018م ،حيث يعتبر مرتفع مقارنة بـ  %41.6في
عام 2017م و  %47.9في عام 2019م وذلك يعود إلى استحواذ شركة سوليدرتي على عدد وثائق أكبر في النصف الثاني من عام 2018م مقارنة في السنوات األخرى.
املمتلكات
ارتفعت األقساط غير املكتسبة لقطاع املمتلكات من  1.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  3.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،ويعود ذلك إلى
ارتفاع أقساط التأمين املكتتبة في قطاع املمتلكات من  4.2مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  8.0مليون ريال سعودي في عام 2018م .استمرت األقساط غير املكتسبة لقطاع
املمتلكات باالرتفاع لتصل إلى  5.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة الستمرار ارتفاع أقساط التأمين املكتتبة في قطاع املمتلكات لتصل إلى  9.6مليون ريال
سعودي في عام 2019م.
بلغت نسبة األقساط غير املكتسبة من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة  %53.9في عام 2019م ،حيث يعتبر مرتفع مقارنة بـ  %33.9في عام 2017م و  %38.7في عام 2019م و يعود
ذلك إلى استحواذ شركة سوليدرتي على عدد وثائق أكبر ومنها للشركة السعودية للخطوط الحديدية في النصف الرابع من عام 2019م مقارنة في السنوات األخرى.
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املركبات
ارتفعت األقساط غير املكتسبة لقطاع املركبات من  19.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  24.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،ويعود ذلك
إلى ارتفاع أقساط التأمين املكتتبة في قطاع املركبات من  33.7مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  78.1مليون ريال سعودي في عام 2018م .واستمرت األقساط غير املكتسبة
ً
لقطاع املركبات باالرتفاع لتصل إلى  95.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،تماشيا مع ارتفاع أقساط التأمين املكتتبة لقطاع املركبات لتصل إلى  156.6مليون ريال
سعودي في عام 2019م.
بلغت نسبة األقساط غير املكتسبة من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة  %31.2في عام 2018م ،حيث يعتبر منخفض مقارنة بـ  %58.2في عام 2017م و  %60.7في عام 2019م ويعود
ذلك إلى استحواذ شركة سوليدرتي على عدد وثائق أكبر في الربع األول من عام 2018م مقارنة بالسنوات األخرى.
حوادث عام
ارتفعت األقساط غير املكتسبة لقطاع الحوادث العام من  3.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  4.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،ويعود ذلك
إلى ارتفاع أقساط التأمين املكتتبة في قطاع الحوادث العام من  3.2مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  6.8مليون ريال سعودي في عام 2018م .واستمرت األقساط غير املكتسبة
ً
لقطاع الحوادث العام باالرتفاع لتصل إلى  6.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،تماشيا مع استمرار ارتفاع أقساط التأمين املكتتبة في قطاع الحوادث العام لتصل إلى
 8.4مليون ريال سعودي في عام 2019م .انخفضت األقساط غير املكتسبة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة من  %111.1في عام 2017م إلى  %71.4في عام 2019م،
ويعود ذلك إلى استحواذ شركة سوليدرتي على وثائق تأمين ملدة  3سنوات بقيمة  2.4مليون ريال سعودي من األقساط غير املكتسبة للسنة املالية 2017م.
هندسة
انخفضت األقساط غير املكتسبة لقطاع الهندسة من  14.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  11.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،نتيجة
النخفاض أقساط التأمين املكتتبة في قطاع الهندسة من  17.3مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  7.7مليون ريال سعودي في عام 2018م .استمرت األقساط غير املكتسبة
لقطاع الهندسة باالنخفاض لتصل إلى  5.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،أثر استمرار انخفاض أقساط التأمين املكتتبة في قطاع الهندسة لتصل إلى  3.7مليون
ريال سعودي في عام 2019م  .ارتفعت األقساط غير املكتسبة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة من  %85.1في عام 2017م إلى  %148.7في عام 2019م ،وذلك نتيجة
الستحواذ شركة سوليدرتي على وثيقة بمدة  5سنوات وتم اكتتابها في شهر أبريل من عام 2018م.
مجموعة الحياة
انخفضت األقساط غير املكتسبة لقطاع مجموعة الحياة من  81ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى صفر ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،حيث بلغت
األقساط الغير مكتسبة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة  %1.5و  %0.0على التوالي ويعود ذلك إلى أن غالبية وثائق التأمين في مجموعة الحياة يتم اكتتابها في بداية
العام .ارتفعت األقساط غير املكتسبة لقطاع مجموعة الحياة لتصل إلى  1.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،أثر استحواذ شركة سوليدرتي على وثائق تأمين في شهر
نوفمبر من عام 2019م مما أدى إلى ارتفاع األقساط الغير مكتسبة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة لتصل إلى  %21.5في عام 2019م.
البحري
ارتفعت األقساط غير املكتسبة لقطاع التأمين البحري من  169ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  218ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،ويعود ذلك إلى
ارتفاع أقساط التأمين املكتتبة في النصف الثاني من العام .استمرت األقساط غير املكتسبة لقطاع التأمين البحري باالرتفاع لتصل إلى  691ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر
ً
2019م ،تماشيا مع ارتفاع أقساط التأمين املكتتبة من  1.5مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  1.8مليون ريال سعودي في عام 2019م .ارتفعت األقساط غير املكتسبة كنسبة
مئوية من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة من  %10.1في عام 2017م إلى  %37.6في عام 2019م ،وذلك بسبب استحواذ شركة سوليدرتي على وثيقتين في أواخر عام 2019م يسري
ً
مفعولهما ابتداءا من  1يناير 2020م.
إجمالي حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غيراملكتسبة
ن
ن
ارتفعت حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة من  13.4مليو ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م لتصل إلى  15.6مليو ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م،
ً
نتيجة لـ )1( :ارتفاع حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة في قطاع الحوادث العام بمقدار  2.0مليون ريال سعودي تماشيا مع ارتفاع نسبة اإلسناد في قطاع الحوادث
العام من  %24.5إلى  %73.5خالل الفترة ذاتها ،مما أدى إلى ارتفاع حصة إعادة التأمين من احتياطي أقساط التأمين غير املكتسبة كنسبة مئوية من إجمالي احتياطي أقساط التأمين
غير املكتسبة في قطاع الحوادث العام من  %13.1إلى  %51.2في نفس الفترة )2( ،باإلضافة إلى ارتفاع حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة في قطاع املمتلكات بمقدار
ً
 1.6مليون ريال سعودي تماشيا مع ارتفاع نسبة اإلسناد في قطاع املمتلكات من  %89.6إلى  %94.0على التوالي وارتفاع حصة إعادة التأمين من احتياطي أقساط التأمين غير املكتسبة
كنسبة مئوية من إجمالي احتياطي أقساط التأمين غير املكتسبة في قطاع املمتلكات من  %85.2إلى  %91.5في نفس الفترة .قابل ذلك انخفاض في حصة معيدي التأمين من األقساط
ً
غير املكتسبة في قطاع الهندسة بمقدار  1.4مليون ريال سعودي تماشيا مع انخفاض إجمالي األقساط املكتتبة في قطاع الهندسة من  17.3مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى
 7.7مليون ريال سعودي في عام 2018م.
انخفضت حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة لتصل إلى  14.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م وذلك بسبب انخفاض حصة معيدي التأمين من
ً
األقساط غير املكتسبة في قطاع الهندسة بمقدار  5.2مليون ريال سعودي تماشيا مع انخفاض إجمالي األقساط املكتتبة في قطاع الهندسة من  7.7مليون ريال سعودي في عام
ً
2018م إلى  3.7مليون ريال سعودي في عام 2019م ،بينما استقرت نسبة اإلسناد في قطاع الهندسة نسبيا حيث بلغت  %91.0و  %92.6على التوالي  .قابل ذلك ارتفاع في حصة
ً
معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة في قطاع املمتلكات و الحوادث العام بمقدار  1.9مليون ريال سعودي و  1.1مليون ريال سعودي على التوالي ،تماشيا مع انخفاض إجمالي
األقساط املكتتبة.
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5.4.4

االحتياطيات الفنية

الجدول رقم ( :)54صافي املطالبات تحت التسوية واالحتياطيات كما في  31ديسمبر 2017م2018 ،م و2019م

كما في  31ديسمبر 2017م

كما في  31ديسمبر 2018م

كما في  31ديسمبر 2019م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

املطالبات تحت التسوية

()2,903

()5,465

21,011

بألف ريال سعودي

ناقص :القيمة املحقق للخردة والتعويضات املستردة

27,656

28,409

-

إجمالي املطالبات تحت التسوية

24,753

22,944

21,011

املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها

37,914

51,688

52,150

-

12,482

11,268

1,770

2,370

4,278

أقساط عجز االحتياطي
احتياطيات أخرى
املجموع

64,436

89,485

88,707

ناقص :حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية

()10,361

()8,313

()9,686

ناقص :حصة معيدي التأمين من املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها

()16,389

()7,669

()1,959

املجموع

()26,750

()15,981

()11,645

73,503

77,063

37,686
صافي املطالبات املستحقة واالحتياطيات
املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و2019م.

الجدول رقم ( :)55إجمالي املطالبات تحت التسوية (بما في ذلك املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها) بحسب القطاع كما في  31ديسمبر 2017م  ،و 2018م ،و 2019م

بألف ريال سعودي
الصحي
املمتلكات
املركبات
حوادث عام
هندسة
مجموعة الحياة
بحري
إجمالي املطالبات تحت التسوية (بما في ذلك
املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها)
الصحي
املمتلكات
املركبات
حوادث عام
هندسة
مجموعة الحياة
بحري
حصة معيدي التأمين من إجمالي املطالبات تحت
التسوية (بما في ذلك املطالبات املتكبدة غير املبلغ
عنها)
صافي املطالبات تحت التسوية (بما في ذلك املطالبات
املتكبدة غير املبلغ عنها)

كما في  31ديسمبر
2017م

كما في  31ديسمبر
2018م

(مدققة)
15,231
6,217
18,408
1,214
12,313
8,018
1,266

(مدققة)
29,498
2,461
15,203
1,944
18,670
5,759
1,098

46,258
863
11,065
1,772
11,972
799
432

62,667

74,633

73,161

()273
()5,698
()4,158
()407
()9,762
()5,498
()953

()389
()1,979
4,470
()942
()13,316
()3,028
()799

()1,218
()692
()1,174
()284
()7,552
()458
()266

()26,750

()15,982

()11,645

35,917

58,651

61,517

كما في  31ديسمبر 2019م
(مدققة)

حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية كنسبة مئوية من إجمالي المطالبات تحت التسوية (بما في ذلك المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها)

الصحي
املمتلكات
املركبات
حوادث عام
هندسة
مجموعة الحياة

%1.3
%80.4
()%29.4
%48.4
%71.3
%52.6

%1.8
%91.7
%22.6
%33.5
%79.3
%68.6
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%2.6
%80.2
%10.6
%16.0
%63.1
%57.3

بحري
املجموع
الصحي
املمتلكات
املركبات
حوادث عام
هندسة
مجموعة الحياة
بحري
املجموع

%61.6
%72.8
%75.3
%15.9
%21.4
%42.7
إجمالي المطالبات المتكبدة الغير مبلغ عنها كنسبة مئوية من إجمالي المطالبات تحت التسوية
%56.3
%59.8
%54.6
%78.0
%96.5
%28.6
%203.1
%138.1
%104.9
%26.6
%80.7
%71.3
%12.1
%18.9
%15.4
%98.2
%81.8
%59.9
%59.1
%79.8
%74.6
%71.3
%69.3
%60.5

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و2019م

الصحي
ارتفع إجمالي املطالبات تحت التسوية في قطاع التأمين الصحي من  15.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  29.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م،
ويعود ذلك إلى ارتفاع املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها بمقدار  9.3مليون ريال سعودي باإلضافة إلى ارتفاع املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها بمقدار  4.9مليون ريال سعودي خالل
الفترة ذاتها .واستمر إجمالي املطالبات تحت التسوية في قطاع التأمين الصحي باالرتفاع لتصل إلى  46.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة لـ )1( :ارتفاع املطالبات
املتكبدة غير املبلغ عنها بمقدار  8.4مليون ريال سعودي )2( ،وارتفاع املطالبات تحت التسوية بمقدار  8.4مليون ريال سعودي .وذلك بسبب االرتفاع املستمر في إجمالي املطالبات
تحت التسوية خالل الفترة التاريخية إلى ارتفاع عدد املطالبات أثر ارتفاع إجمالي األقساط املكتتبة خالل الفترة ذاتها.
املمتلكات
انخفض إجمالي املطالبات تحت التسوية في قطاع املمتلكات من  6.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  2.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،ويعود
ذلك إلى انخفاض املطالبات تحت التسوية بمقدار  4.4مليون ريال سعودي وذلك أثر املطالبات الضخمة التي قامت بتسويتها شركة سوليدرتي خالل عام 2018م .واستمر إجمالي
املطالبات تحت التسوية في قطاع املمتلكات باالنخفاض لتصل إلى  863ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة النخفاض املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها بمقدار
 1.7مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
املركبات
انخفض إجمالي املطالبات تحت التسوية في قطاع املركبات من  18.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  15.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م،
بسبب انخفاض املطالبات تحت التسوية بمقدار  4.9مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع التعويضات املستردة وذلك بمقدار  5.6مليون ريال سعودي من  5.3مليون ريال سعودي إلى
 11.0مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .قابل ذلك ارتفاع في املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها بمقدار  1.7مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
واستمر إجمالي املطالبات تحت التسوية باالنخفاض ليصل إلى  11.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعود ذلك إلى استمرار انخفاض املطالبات تحت التسوية
ً
وذلك بمقدار  5.6مليون ريال سعودي تماشيا مع استمرار ارتفاع التعويضات املستردة بمقدار  8.8مليون ريال سعودي من  11.0مليون ريال سعودي إلى 19.8مليون ريال سعودي
ً
خالل الفترة ذاتها .وكما في  31ديسمبر 2019م ،بلغت التعويضات املستردة والتي يتم تقديرها داخليا  19.8مليون ريال سعودي ومثلت التعويضات املستردة املعمرة ألكثر من سنة
 8.1مليون ريال سعودي .قابل ذلك ارتفاع في املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها بمقدار  1.5مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
حوادث عام
ارتفع إجمالي املطالبات تحت التسوية في قطاع الحوادث العام من  1.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  1.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م،
نتيجة الرتفاع املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها بمقدار  703ألف ريال سعودي .انخفض إجمالي املطالبات تحت التسوية في قطاع الحوادث العام ليصل إلى  1.8مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،بسبب انخفاض املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها بمقدار  1.1مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها ،مقابل ارتفاع املطالبات تحت التسوية
بمقدار  0.9مليون ريال سعودي.
هندسة
ارتفع إجمالي املطالبات تحت التسوية في قطاع الهندسة من  12.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  18.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،ويعود
ذلك إلى ارتفاع املطالبات تحت التسوية بمقدار  4.7مليون ريال سعودي أثر ارتفاع عدد املطالبات من  88مطالبة إلى  233مطالبة خالل الفترة ذاتها باإلضافة إلى ارتفاع املطالبات
املتكبدة غير املبلغ عنها بمقدار  1.6مليون ريال سعودي.
انخفض إجمالي املطالبات تحت التسوية في قطاع الهندسة ليصل إلى  12.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة النخفاض املطالبات تحت التسوية بمقدار 4.6
ً
مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها وذلك تماشيا مع مراجعة التقديرات على بعض املطالبات باإلضافة إلى انخفاض املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها بمقدار  2.1مليون ريال
سعودي خالل الفترة ذاتها.
مجموعة الحياة
انخفض إجمالي املطالبات تحت التسوية في قطاع مجموعة الحياة من  8.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  5.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
ً
2018م،نتيجة النخفاض املطالبات تحت التسوية بمقدار  2.2مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها تماشيا مع انخفاض عدد املطالبات ـ استمر إجمالي املطالبات تحت التسوية
في قطاع مجموعة الحياة باالنخفاض ليصل إلى  799ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،بسبب انخفاض املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها بمقدار  3.9مليون ريال
سعودي باإلضافة إلى انخفاض املطالبات تحت التسوية بمقدار  1.0مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .والجدير بالذكر أن بلغ عدد املطالبات تحت التسوية  29مطالبة كما في
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 31ديسمبر 2017م و مطالبة واحدة كما في  31ديسمبر 2019م مما يفسر سبب انخفاض املطالبات تحت التسوية على مدى الفترة التاريخية.
البحري
انخفض إجمالي املطالبات تحت التسوية في قطاع التأمين البحري من  1.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  1.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م،
بسبب انخفاض في املطالبات تحت التسوية بمقدار  100ألف ريال سعودي وانخفاض في املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها بمقدار  68ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .واستمر
إجمالي املطالبات تحت التسوية في قطاع التأمين البحري باالنخفاض ليصل إلى  432ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعود ذلك إلى انخفاض املطالبات املتكبدة
غير املبلغ عنها بمقدار  620ألف ريال سعودي باإلضافة إلى انخفاض املطالبات تحت التسوية بمقدار  45ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .والجدير بالذكر أن املطالبات تحت
التسوية لقطاع التأمين البحري بلغت  17مطالبة بمتوسط  13.2ألف ريال سعودي لكل مطالبة كما في  31ديسمبر 2019م.
5.4.5

املدفوعات املقدمة واملوجودات األخرى

الجدول رقم ( :)56املدفوعات املقدمة واملوجودات األخرى حسب النوع كما في  31ديسمبر 2017م2018 ،م ،و2019م

كما في  31ديسمبر 2018م

كما في  31ديسمبر 2019م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

إيجار مدفوع ً
مقدما

505

611

-

تكلفة طبية مسبقة الدفع للموظفين

2,072

2,103

1,968

ذمم موظفين مدينة

1,342

1,859

1,425

دفعات مقدمة ملقدمي خدمات

1,089

3,395

3,704

إيراد املنافذ املستحقة

3,923

2,376

2,862

تغطية من طرف ثالث مدينة

1,663

1,831

2,719

دفعات مقدمة ملوردين

895

2,411

2,576

-

5,138

4,911

أخرى

1,557

3,386

3,511

إجمالي املدفوعات املقدمة واملوجودات األخرى

13,045

23,110

23,676

بألف ريال سعودي

تعويض مستحق

كما في  31ديسمبر 2017م

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و2019م

املدفوعات املقدمة واملوجودات األخرى
ً
مقدما
إيجارمدفوع
ً
ارتفع اإليجار املدفوع مقدما من  505ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  611ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،ومن ثم انخفض ليصل إلى صفر ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة إلى لتطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم « 16عقود اإليجار».
تكلفة طبية مسبقة الدفع للموظفين
تتعلق التكلفة الصحية مسبقة الدفع للموظفين بالتأمين الصحي للموظفين من شركة سوليدرتي ويتم احتساب قسط الوثيقة كمدفوعات مقدمة ويتم إطفائها على مدة الوثيقة
ً
(سنة) واستقرت التكلفة الصحية مسبقة الدفع للموظفين نسبيا حيث بلغت  2.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م و 2018م ،ثم انخفضت التكلفة لتصل على 2.0
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م.
ذمم موظفين مدينة
تتعلق ذمم املوظفين املدينة في السلف املدفوعة للموظفين فيما يتعلق بـ )1( :سلف سكن والتي يستحقها املوظف وتبلغ مجموع ثالث رواتب الراتب األسا�سي )2( ،سلف مقدمة
لسفرات العمل )3( ،الرسوم الحكومية )4( ،سلف أخرى.
ارتفعت ذمم املوظفين املدينة من  1.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  1.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،انخفضت بعد ذلك لتصل إلى 1.4
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعود التذبذب في ذمم املوظفين املدينة لعدد موظفين شركة سوليدرتي باإلضافة إلى متطلبات املوظفين.
دفعات مقدمة ملقدمي الخدمات
ارتفعت الدفعات املقدمة ملقدمي الخدمة من  1.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  3.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م،ثم عاودت االرتفاع
لتصل إلى  3.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وتتعلق بالدفعات مقدمة إلخصائي املطالبات التأمينية الصحية ويتعلق ارتفاعها إلى الزيادة الوثائق في خالل الفترة
التاريخية ،حيث أن تكلفة أخصائي املطالبات التأمينية الصحية متغيرية وتبلغ  %4.0من إجمالي القسط املكتتب للوثيقة.
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إيراد املنافذ املستحقة
قامت شركة سوليدرتي باملشاركة في اتفاقية املنافذ املبرمة بين الشركة التعاونية للتأمين والغالبية العظمى من شركات التأمين في اململكة وتخص املشاركة في التأمين على املركبات
األجنبية العابرة للمملكة العربية السعودية عبر جميع املنافذ الحدودية (باستثناء منفذ البحرين) وبناء على االتفاقية فإن جميع شركات التأمين املشاركة يكون لها حصة متساوية
من النتيجة الصافية لهذه املحفظة.
انخفض إيراد املنافذ املستحقة من  3.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  2.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،أثر التباطؤ االقتصادي الذي أثر
ً
سلبيا على السياحة .من ثم ارتفع إيراد املنافذ املستحقة لتصل إلى  2.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م.
تغطية من طرف ثالث مدينة
ارتفعت التغطية من طرف ثالث من  1.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إل  1.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،ثم استمرت في االرتفاع لتصل إلى
 2.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وتتعلق بشكل رئي�سي باملبالغ التي دفعتها شركة سوليدرتي عن حاملي الوثائق األفراد .والجدير بالذكر ،أن كما في  31ديسمبر
2019م بلغت املطالبات املعمرة ألكثر من سنة ما قيمته  1.6مليون ريال سعودي ولم يتم تضمينها في احتساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها.
دفعات مقدمة للموردين
ً
تتعلق بالدفعات املقدمة للموردين مقدما في بداية كل عقد وتمثلت في املقاولين املتعلقين باملكتب الرئي�سي الجديد للشركة والخدمات املهنية (املستشار املالي واملحامي واملراجعين
املاليين) باإلضافة إلى دفعات مقدمة تعلقت بعمليات التأمين (الخبير االكتواري وأخصائي تسوية املطالبات التأمينية) ومقدمي خدمات نظم املعلومات ومقدمي خدمات النظافة
والصيانة وخدمات التنقل وأخرى.
ارتفع إجمالي الدفعات املقدمة للموردين من  895ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  2.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،نتيجة إلى دفع شركة
ً
سوليدرتي ( )1دفعة مقدمة فيما تتعلق بإطار األمن اإللكتروني وفقا ملتطلبات البنك املركزي السعودي بقيمة  610ألف ريال سعودي  )2( ،دفعة مقدمة فيما تتعلق بالخدمات
االكتوارية بقيمة  785ألف ريال سعودي .واستمر في االرتفاع ليصل إلى  2.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعود ذلك إلى دفع الشركة دفعات مقدمة تعلقت بعقد
صيانة الطابعات وأجهزة النسخ بقيمة  677ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
تعويض مستحق
ً
يتعلق التعويض املستحق بمبالغ مستحقة من املدير االستثماري السابق لشركة سوليدرتي وفقا ألمر املحكمة في تاريخ  23ديسمبر 2018م والذي نص على إلزام شركة األولى
ً
جوجيت بدفع  5.1مليون ريال سعودي لصالح شركة سوليدرتي تعويضا لتقصيرها في إدارة استثمار الشركة السابق في شركة الدرع العربي للتأمين .انخفض التعويض املستحق من
 5.1مليون ريال سعودي كما  31ديسمبر 2018م إلى  4.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة دفع املدير االستثماري السابق ما قيمته  226ألف ريال سعودي
من التعويض املستحق في سبتمبر 2019م.
أخرى
ى
ى
ى
تتعلق املدفوعات املقدمة األخر بالعمولة املستحقة من ودائع املرابحة والسلف املقدمة لنقاط البيع واملدفوعات املقدمة األخر  .ارتفعت املدفوعات املقدمة األخر من 1.6
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  3.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،نتيجة لـ )1( :ارتفاع السلف املقدمة لنقاط البيع من  1.0مليون ريال سعودي
إلى  1.8مليون ريال سعودي وتتعلق هذه السلف باملبالغ املحصلة من قبل وكالء شركة سوليدرتي من خالل إصدار وثائق التأمين وتقوم الشركة بإدارة هذه السلف من خالل إلزام
الوكالء بدفع كامل املبالغ عند الوصول إلى حد معين ،إال أن الشركة لم تتمكن في تحصيل أموالها من أحد الوكالء وقامت برفع قضية ضد الوكيل في عام 2015م )2( ،ارتفاع
ً
العمولة املستحقة من ودائع املرابحة من  110ألف ريال سعودي إلى  768ألف ريال سعودي تماشيا مع زيادة االستثمار في الودائع.
ثم استمرت في االرتفاع لتصل إلى  3.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعود ذلك إلى استمرار ارتفاع العمولة املستحقة بمقدار  727ألف ريال سعودي لتصل إلى
ً
 1.5مليون ريال سعودي تماشيا مع زيادة االستثمار في الودائع ،مقابل االنخفاض السلف املقدمة لنقاط البيع بمقدار  682ألف ريال سعودي لتصل إلى  1.1مليون ريال سعودي.
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5.4.6

االستثمارات

الجدول رقم ( :)57االستثمارات حسب النوع كما في  31ديسمبر 2017م2018 ،م ،و2019م

بألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2017م

كما في  31ديسمبر 2018م

كما في  31ديسمبر 2019م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

المتاحة للبيع
صكوك

114,534

-

72,689

صناديق استثمارية

45,719

28,940

-

محفظة األسهم

12,132

-

3,127

أسهم

1,923

1,923

1,923

174,308

30,863

77,739

إجمالي االستثمارات املتاحة للبيع
المقتناه حتى تاريخ االستحقاق:
صكوك

-

88,445

-

إجمالي االستثمارات املقتناة حتى تاريخ
االستحقاق

-

88,445

-

174,308

119,308

77,739

مجموع االستثمارات

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و2019م
الجدول رقم ( :)58الحركة في االستثمارات كما في  31ديسمبر 2017م2018 ،م ،و2019م

كما في  31ديسمبر 2017م

كما في  31ديسمبر 2018م

كما في  31ديسمبر 2019م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

الرصيد االفتتاحي

177,549

174,308

30,863

املشتراة خالل السنة

43,374

95,418

64,537

املستبعدة خالل السنة

()41,325

()142,292

()113,267

(الخسارة)/صافي الربح املحقق للسنة

()4,139

()7,897

4,669

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات

5,013

16,925

2,491

انخفاض القيمة خالل السنة

()6,163

()17,154

-

-

-

88,445

119,308

77,739

بألف ريال سعودي

محولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

174,308
كما في  31ديسمبر
املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و2019م

االستثمارات
تتعلق استثمارات شركة سوليدرتي بشكل رئي�سي في الصكوك حيث شكلت غالبية االستثمارات خالل الفترة التاريخية و ما نسبته  %93.5من محفظة االستثمارات كما في  31ديسمبر
2019م .انخفضت االستثمارات من  174.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  119.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،نتيجة لـ )1( :انخفاض في
الصكوك بمقدار  26.1مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها أثر بيع الشركة لبعض من الصكوك ذات القسيمة املتغيرة واستبدالها بصكوك ذات قسيمة ثابتة وذلك لإلستفادة من
ً
التخفيض املتوقع ألسعار الفائدة الفيدرالية األمريكية آنذاك )2( ،انخفاض االستثمار في الصناديق االستثمارية بمقدار  16.8مليون ريال سعودي تماشيا مع بيع الشركة إلحدى
ً
ً
استثماراتها نظرا النخفاض في القيمة العادلة لالستثمار في الصناديق االستثمارية )3( ،انخفاض محفظة األسهم بمقدار  12.1مليون ريال سعودي نظرا لبيع الشركة الستثمارتها
ً
نظرا للخسائر املحققة على هذه املحفظة خالل عام 2017م و 2018م.
استمرت االستثمارات باالنخفاض لتصل إلى  77.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،بسبب )1( :انخفاض في االستثمار في الصناديق االستثمارية بمقدار  28.9مليون
ً
ً
ريال سعودي أثر بيع الشركة لجميع استثماراتها في الصناديق نظرا للخسائر املستمرة في قيمتها العادلة )2( ،انخفاض في الصكوك بمقدار  15.8مليون ريال سعودي تماشيا مع
استمرار بيع الشركة لبعض من استثماراتها في الصكوك ،مقابل ارتفاع محفظة األسهم بمقدار  3.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة إلكتتاب شركة سوليدرتي
في الطرح األولي ألسهم شركة الزيت العربية السعودية (ارامكو) بـعدد  88.7ألف سهم.
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إن القيم العادلة لالستثمارات هي القيم التي يتم بموجبها تبادل موجودات أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل ،يفترض تعريف القيمة العادلة بأن
ً
املنشأة قادرة على العمل وفقا ملبدأ االستمرارية ،مع عدم وجود نية أو حاجة لتصفيتها أو إجراء تخفيض حاد في مستوى عملياتها أو القيام بأي تعامل بشروط لها تأثير عك�سي .ويتم
تحديد القيمة العادلة واإلفصاح عنها وفقا لثالث مستويات )1( :األسعار املتداولة في سوق نشط لنفس األداة (بدون تعديل أو إعادة تسعير) )2( ،األسعار املتداولة في سوق نشط
أو طرق تقييم أخرى حيث يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة )3( ،طرق تقييم لم يتم تحديد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة .وكما
في  31ديسمبر 2019م ،تم تقييم محفظة األسهم ( 3.1مليون ريال سعودي) باستخدام املستوى األول ،وتم تقييم الصكوك من خالل استخدام املستوى األول ( 51.1مليون ريال
سعودي) واملستوى الثاني ( 21.6مليون ريال سعودي) ،باإلضافة إلى ذلك تم تقييم األسهم الغير مدرجة ( 1.9مليون ريال سعودي ) من خالل استخدام املستوى الثالث.
االستثمارات املتاحة للبيع
صكوك
كما في  31ديسمبر 2019م ،تكونت محفظة الصكوك من  13استثمار وتمثلت بشكل رئي�سي في قطاع النفط والغاز ( )%30والقطاع املالي ( )%25والشركات السيادية و الحكومية
( ،)%24وينقسم توزيعها الجغرافي بشكل رئي�سي إلى اململكة العربية السعودية ( )%46واإلمارات العربية املتحدة ( .)%41وتبلغ الصكوك ذات القسيمة الثابتة ما نسبته ( )%70من
ً
محفظة الصكوك بينما تبلغ نسبة الصكوك ذات القسيمة املتغيرة ( )%30من محفظة الصكوك .وفقا لشركة سوليدرتي فإن محفظة الصكوك عالية السيولة حيث أن قيم الصكوك
تعتبر قليلة وتصنيفها جيد (  -BBBإلى  )+Aباستثناء شركة صدارة للكيميائيات و بنك الكويت الدولي التي تعتبر غير مصنفة.
انخفضت الصكوك املتاحة للبيع من  114.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى صفر ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،نتيجة إلعادة تصنيف الصكوك
ً
من االستثمارات املتاحة للبيع إلى ااالستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق حيث بلغت قيمتها  88.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م وتم إعادة تصنيفها تماشيا
ً
مع تغيير شركة سوليدرتي الستراتيجيتها في استثمار الصكوك والذي تم عن طريق سوليدرتي البحرين واالستغناء عن شركة دراية املالية كمدير للمحفظة وفقا لقرار مجلس اإلدارة
الجديد .ويعود سبب انخفاض الصكوك من  114.5مليون ريال سعودي إلى  88.4مليون ريال سعودي لبيع الشركة لبعض من الصكوك ذات القسيمة املتغيرة واستبدالها بصكوك
ذات قسيمة ثابتة وذلك لإلستفادة من التخفيض املتوقع ألسعار الفائدة الفيدرالية األمريكية آنذاك.
بلغت محفظة الصكوك  72.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،حيث تم إعادة تصنيف الصكوك من االستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق إلى االستثمارات
املتاحة للبيع ويعود ذلك إلى معيار املحاسبة الدولي رقم  39والذي يمنع الشركة من تصنيف الصكوك كاسثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق لسنيتن على التوالي .باإلضافة إلى
ذلك ،يعود سبب انخفاض الصكوك من  88.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  72.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة لبيع الشركة لبعض
من صكوكها.
صناديق استثمارية
تتعلق االستثمارات في الصناديق االستثمارية بشكل رئي�سي في صندوق دراية للطروحات األولية وصندوق دراية للطروحات األولية الثاني و صندوق السنبلة مرابحة .انخفضت
االستثمارات في الصناديق االستثمارية من  45.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  28.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،ويعود ذلك بشكل رئي�سي
إلى بيع الشركة الستثمارها في صندوق السنبلة مرابحة.
واستمرت الصناديق االستثمارية في االنخفاض لتصل إلى صفر ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعود ذلك إلى بيع الشركة الستثماراتها في صناديق دراية .والجدير بالذكر
ً
ً
ً
أن الشركة استردت استثماراتها في الصناديق االستثمارية تدريجيا تماشيا مع التغير في استراتيجية االستثمارية للشركة لتصبح أكثر تحفظا.
محفظة األسهم
ن
ق
ل
تتمثل محفظة األسهم في تداو األسهم في السو عن طريق شركة دراية املالية .انخفضت محفظة األسهم من  12.1مليو ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى صفر ريال
ً
سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،وذلك يعود إلى بيع شركة سوليدرتي الستثمارتها نظرا للخسائر املحققة على هذه املحفظة خالل عام 2017م و 2018م.
ارتفعت محفظة األسهم لتصل إلى  3.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،واملتعلقة بشكل رئي�سي إلكتتاب شركة سوليدرتي في الطرح األولي ألسهم شركة الزيت العربية
السعودية (ارامكو) بعددـ  88.7ألف سهم .
أسهم
بلغت قيمة االستثمار في األسهم  1.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وتتعلق بأسهم في شركة غير متداولة (شركة نجم لخدمات التأمين) وبما أنه ال يمكن تحديد
ً
القيمة العادلة على نحو موثوق ،فإنه تم تسجيل هذه األسهم بالتكلفة ناقصا أي انخفاض في القيمة .وبلغت حصة شركة سوليدرتي من توزيعات األرباح  742ألف ريال سعودي
في عام 2017م و 434ألف ريال سعودي في عام 2018م و لم توزع شركة نجم لخدمات التأمين أي أرباح في للسنة املالية 2019م حيث أن الجمعية العمومية لشركة نجم لخدمات
التأمين لم يتم عقدها بعد (عند تاريخ إصدار القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2019م) ليتم إقرار أي أرباح.
االستمثارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق
تتمثل االستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق بشكل رئي�سي في الصكوك .ارتفعت من صفر ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  88.4مليون ريال سعودي كما في 31
ً
ديسمبر 2018م ،نتيجة إلى إعادة تصنيف الصكوك تماشيا مع التغير في استراتيجية الشركة االستثمارية ،ثم انخفضت لتصل إلى صفر ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م،
نتيجة ملعيار املحاسبة الدولي رقم  39والذي يمنع الشركة من تصنيف الصكوك كاسثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق لسنيتن على التوالي.
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5.4.7

املصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى

الجدول رقم ( :)59املصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى حسب النوع لعمليات التأمين ،كما في  31ديسمبر 2017م و 2018و2019م
كما في  31ديسمبر 2017م

كما في  31ديسمبر 2018م

كما في  31ديسمبر 2019م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

1,463

1,488

1,455

موردين دائنون

553

1,378

2,525

أتعاب مهنية مستحقة

486

424

115

ضريبة استقطاع دائنة

1,536

1,810

1,980

أتعاب مجلس اإلدارة

128

140

238

-

4,271

7,412

23

7,534

4,574

4,188

17,045

18,300

132

97

102

بألف ريال سعودي
مستحقات موظفين

توزيع الفائض املستحق
أخرى
اإلجمالي لعمليات التأمين
أتعاب مهنية مستحقة
أتعاب مجلس اإلدارة

17

11

11

اإلجمالي لعمليات املساهمين

149

108

113

17,153

18,413

مجموع املصاريف املستحقة واملطلوبات
األخرى
املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و2019م
4,337

املصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى لعمليات التأمين
مستحقات املوظفين
ً
تتعلق مستحقات املوظفين باإلجازات املستحقة ملوظفي شركة سوليدرتي .واستقرت مستحقات املوظفين نسبيا حيث بلغت  1.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م و
2018م و2019م.
موردين دائنون
ارتفع املوردين الدائنون من  553ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  1.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى تطبيق ضريبة
ً
القيمة املضافة ابتداءا من  1يناير 2018م .و استمر في االرتفاع ليصل إلى  2.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،بشكل رئي�سي نتيجة مستحقات لخدمات شركة علم.
أتعاب مهنية مستحقة
تتعلق األتعاب املهنية املستحقة باألتعاب املستحقة للمراجعيين املاليين والخبير االكتواري لشركة سوليدرتي .انخفضت األتعاب املهنية من  486ألف ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2017م إلى  424ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،ثم بعد ذلك استمرت في االنخفاض لتصل إلى  115ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م.
ضريبة استقطاع دائنة
تتعلق ضريبة االستقطاع الدائنة باألقساط املسندة إلعادة التأمين األجنبي .ارتفعت ضريبة االستقطاع الدائنة من  1.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى 1.8
ً
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م لتصل إلى  2.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،تماشيا مع ارتفاع أقساط إعادة التأمين املسندة – دولي من 20.9
مليون ريال سعودي إلى 22.2مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
أتعاب مجلس اإلدارة
تتعلق أتعاب مجلس اإلدارة بالتعويضات واملبالغ املستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له .ارتفعت أتعاب مجلس اإلدارة من  128ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2017م إلى  140ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،واستمرت في االرتفاع لتصل إلى  238ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م.
توزيع الفائض املستحق
يتعلق توزيع الفائض املستحق بالفائض املوزع والذي يمثل  %10من فائض عمليات التأمين و ارتفع توزيع الفائض املستحق من  4.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م
إلى  7.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة إلى فائض مستحق للسنة املالية 2017م.
أخرى
تتمثل املستحقات األخرى في مستحقات للوكالء والوسطاء ومستحقات أخرى .ارتفعت املسحقات األخرى من  23ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  7.5مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،ويعود ذلك إلى إعادة تصنيف املستحقات للوكالء والوسطاء من مطالبات مستحقة الدفع لحاملي الوثائق إلى هذا البند .انخفضت املستحقات
األخرى لتصل إلى  4.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة النخفاض املستحقات للوكالء والوسطاء من  6.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى
 5.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م باإلضافة إلى انخفاض املستحقات األخرى من  575ألف ريال سعودي إلى ( )1.2مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
املصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى لعمليات املساهمين
انخفض إجمالي املصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى لعمليات املساهمين من  149ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  108ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر
ً
2018م ،تماشيا مع انخفاض األتعاب املهنية املستحقة بمقدار  35ألف ريال سعودي .ارتفعت إجمالي املصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى لعمليات املساهمين لتصل إلى 113
ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعود ذلك إلى ارتفاع األتعاب املهنية املستحقة بمقدار  5ألف ريال سعودي.
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5.4.8

الزكاة وضريبة الدخل

الجدول رقم ( :)60الزكاة وضريبة الدخل املحملة على السنة كما في  31ديسمبر 2017م2018 ،م و2019م

بألف ريال سعودي
حصة املساهمين السعوديين
القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل
مخصصات
اإلجمالي
الربح املعدل للسنة
الوعاء الزكوي

كما في  31ديسمبر
2017م

كما في  31ديسمبر 2018م

كما في  31ديسمبر 2019م

(مدققة)

(مدققة)

289,454
()52,599
21,853
258,708
()38,627
220,081

267,153
()116,113
10,369
161,408
()36,670
124,738

(مدققة)
121,187
()83,314
7,368
45,242
41,348
86,589

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و2019م

الجدول رقم ( :)61حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة كما في  31ديسمبر 2017م2018 ،م و2019م

بألف ريال سعودي
الرصيد االفتتاحي
املخصص خالل السنة
املدفوع خالل السنة
عكس مخصص خالل السنة*
كما في  31ديسمبر

كما في  31ديسمبر 2017م

كما في  31ديسمبر 2018م

كما في  31ديسمبر 2019م

(مدققة)
19,999
2,559
()2,734
()8,951
10,873

(مدققة)
10,873
5,502
()2,433
()7,361
6,582

(مدققة)
6,582
3,215
()1,299
()4,203
4,295

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و2019م
*خالل عام 2019م ،قامت شركة سوليدرتي بعكس مخصص زكاة بقيمة  4.2مليون ريال سعودي للسنة املالية 2019م و  7.4مليون ريال سعودي للسنة املالية 2018م بناء على تقييم مرتبط بالسنوات السابقة.

الزكاة وضريبة الدخل
تتضمن الزكاة املحملة على السنة قيمة املخصص للسنة والبالغ  3.2مليون ريال سعودي للسنة املالية 2019م ،ويتم احتساب مخصص الزكاة ً
بناء على حصة املساهمين السعوديين
في رأس املال و التي تمثل  %93.7كما في  31ديسمبر 2019م و يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل والبالغ صفر ريال سعودي ً
بناء على حصة املساهمين غير السعوديين في رأس
املال والتي تمثل  %6.3كما في  31ديسمبر 2019م.
الجدير بالذكر ،أن شركة سوليدرتي قدمت إقراراتها الزكوية والضريبية للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2011م و حتى  31ديسمبر 2018م و ال تزال اإلقرارات قيد الدراسة
من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ولم يتم إنهاء أي ربوط.
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5.4.9

معامالت مع جهات ذات عالقة

الجدول رقم ( :)62مستحق (إلى)  /من جهات ذات عالقة كما في  31ديسمبر 2017م2018 ،م و2019م

بألف ريال سعودي

طبيعة المعاملة

كما في  31ديسمبر
2017م

كما في  31ديسمبر
2018م

كما في  31ديسمبر
2019م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

()181

()146

()146

()181
649
128
777

()146
730
140
870

()146
923
238
1,161

-

()369

()745

17
17

()369
11
11

()745
11
11

181

542

891

793

881

1,171

عمليات التأمين
مصاريف أخرى مدفوعة نيابة عن
سوليدرتي – مملكة البحرين (مساهم)
الشركة
مستحق إلى جهات ذات عالقة
مكافأة نهاية الخدمة
كبار موظفي اإلدارة
مكافآت وأتعاب حضور
مجلس اإلدارة واللجان التنفيذية
مستحق من جهات ذات عالقة

عمليات المساهمين

مصاريف أخرى مدفوعة نيابة عن
سوليدرتي – مملكة البحرين (مساهم)
الشركة
مستحق إلى جهات ذات عالقة
مكافآت وأتعاب حضور
مجلس اإلدارة واللجان التنفيذية
مستحق من جهات ذات عالقة
مجموع مستحق إلى جهات ذات
عالقة
مجموع مستحق من جهات ذات
عالقة

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و2019م

مستحق إلى جهات ذات عالقة
تتعلق املبالغ املستحقة إلىى جهات ذات عالقة باملصاريف املدفوعة نيابة عن شركة سوليدرتي من قبل سوليدرتي – مملكة البحرين (مساهم) ،حيث تتعلق هذه املصاريف بشكل
رئي�سي باملبالغ املدفوعة لتذاكر السفر ومصاريف السفر عن بعض من املوظفين في شركة سوليدرتي البحرين لحضور الجمعية العمومية السنوية لشركة سوليدرتي أو حضور
اجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجان املصاحبة له .ارتفع املستحق إلى جهات ذات عالقة من  181ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  542ألف ريال سعودي كما في
ً
 31ديسمبر 2018م ،وارتفع املستحق إلى جهات ذات عالقة ليصل إلى  891ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،تماشيا مع ارتفاع في األرصدة املستحقة من عمليات
املساهمين و املتعلقة بشكل رئي�سي ملصاريف السفر لحضور االجتماعات.
مستحق من جهات ذات عالقة
تتعلق املبالغ املستحقة من جهات ذات عالقة بمكافأة نهاية الخدمة و مكافآت وأتعاب حضور .ارتفع املستحق من جهات ذات عالقة من  793ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر
ً
2017م إلى  881ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،وارتفع املستحق من جهات ذات عالقة ليصل إلى  1.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،تماشيا مع
ارتفاع في مكافأة نهاية الخدمة بمقدار  274ألف ريال سعودي خالل الفترة التاريخية.
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5.5

قائمة التدفقات النقدية لشركة سوليدرتي*

الجدول رقم ( :)63قائمة التدفقات النقدية للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 2018و2019م.

السنة المالية 2017م
(مدققة)

السنة المالية 2018م
(مدققة)

السنة المالية 2019م
(مدققة)

إجمالي الربح( /الخسارة) قبل توزيع الفائض والزكاة وضريبة الدخل

38,412

()59,696

()43,921

استهالكات املمتلكات واملعدات

3,209

3,377

3,472

بألف ريال سعودي
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
تعديالت للبنود غير النقدية

(عكس) /مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()348

38

3,519

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

1,475

1,257

1,297

الخسائر( /األرباح) املحققة من االستثمارات املتاحة للبيع

4,139

7,897

()4,669

-

()29

-

6,163

17,154

-

استهالك حق في استخدام األصول

-

-

1,886

مصروف العموالت على مطلوبات اإليجار

الربح من بيع ممتلكات ومعدات
خسائر انخفاض قيمة االستثمارات املتاحة للبيع

-

-

432

53,049

()30,001

()37,984

أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة

()8,823

()23,987

()15,487

حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة

()5,442

()2,254

753

حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية

10,156

2,048

()1,373

حصة معيدي التأمين من املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها

2,797

8,720

5,710

اإلجمالي

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

تكاليف اكتتاب مؤجلة
ً
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

3,369

()5,025

253

5,264

()10,064

()395

مطالبات مستحقة الدفع لحاملي الوثائق

4,628

9,312

7,767

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

()1,477

1,585

1,260

أرصدة معيدي التأمين الدائنة

6,754

()4,169

2,382

()41,421

61,786

80,640

1,042

()222

()529

مطالبات تحت التسوية

()32,268

()1,809

()1,933

مطالبات متكبدة غير املبلغ عنها

()21,341

13,546

461

احتياطيات عجز األقساط

3

13,083

()1,214

احتياطيات فنية اخرى

-

-

1,908

أقساط تأمين غير مكتسبة
عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
ودائع نظامية
النقد (املستخدم في) /الناتج من التشغيل

45

361

348

1,520

18,000

-

()22,144

50,910

42,566

()595

()1,070

()1,266

توزيع الفائض لحاملي الوثائق

-

()5,107

()4,272

الزكاة وضريبة الدخل املدفوعة

(* )2,734

()2,432

()1,299

صافي النقد (املستخدم في) /الناتج من األنشطة التشغيلية

()25,473

**42,301

35,728

إضافات في استثمارات

()43,374

()95,418

()64,537

املتحصل من استبعاد استثمارات

41,325

142,292

113,267

إضافات ودائع مرابحة

-

()81,224

()24,055

إضافة ممتلكات ومعدات

-

()2,362

()3,923

مكافأة نهاية الخدمة املدفوعة

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

عائدات من استبعاد ممتلكات ومعدات

()2,730

325

-

صافي النقد (املستخدم في) /الناتج من األنشطة االستثمارية

()4,779

()36,387

20,751

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
املدفوع من التزامات اإليجار خالل السنة

-

-

()2,621

صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية

-

-

()2,621

صافي التغير في النقدية وما في حكمها

()30,252

النقدية وما في حكمها ،بداية الفترة

182,429

5,914

152,177
النقدية وما في حكمها ،نهاية الفترة
املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و2018م ،و2019م
*تم تعديل التبويبات في العام 2017م2018،م لتتناسب مع التصنيفات التي تم اتباعها في القوائم املالية للعام 2019م
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53,859

152,177

158,091

158,091

211,950

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ارتفع صافي النقد من نقد مستخدم في األنشطة التشغيلية بقيمة  25.5مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى نقد ناتج من األنشطة التشغيلية بقيمة  42.3مليون ريال سعودي
ً
في عام 2018م ،نتيجة لـ )1( :ارتفاع التغير في أقساط التأمين الغير مكتسبة من ()41.4مليون ريال سعودي إلى  61.8مليون ريال سعودي تماشيا مع زيادة عمليات شركة سوليدرتي
 )2( ،ارتفاع املطالبات تحت التسوية واملطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها بمقدار  65.3مليون ريال سعودي نتيجة لزيادة عدد املطالبات املكتبدة أثر زيادة حجم محفظة تأمين
املركبات اإللزامي والتأمين الصحي للشركات ،مقابل انخفاض صافي الربح قبل توزيع الفائض والزكاة وضريبة الدخل من 38.4مليون ريال سعودي ليصل إلى خسارة بلغت ()59.7
مليون ريال سعودي.
انخفض النقد الناتج من األنشطة التشغيلية ليصل إلى  35.7مليون ريال سعودي في عام 2019م ،ويعود ذلك إلى انخفاض تعديالت للبنود غير النقدية من 29.7مليون ريال
سعودي إلى 5.9مليون ريال سعودي ،مقابل انخفاض الخسارة قبل توزيع الفائض والزكاة وضريبة الدخل من ( )59.7مليون ريال سعودي إلى ( )42.9مليون ريال سعودي و انخفاض
في التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية بمقدار  523ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
ً
ارتفع صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية من  4.8مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  36.4مليون ريال سعودي في عام 2018م تماشيا مع )1( :إضافات في ودائع
املرابحة بقيمة  81.2مليون ريال سعودي )2( ،باإلضافة إلى ارتفاع اإلضافات في االستثمارات بمقدار  52.0مليون ريال سعودي من  43.4مليون ريال سعودي إلى  95.4مليون ريال
ً
سعودي على التوالي .قابل ذلك ارتفاع في املتحصل في استبعاد استثمارات بمقدار  101.0مليون ريال سعودي تماشيا مع بيع شركة سوليدرتي السعودية لبعض من صكوكها ذات
الفائدة املتغيرة واستبدالها بصكوك ذات فائدة ثابتة خالل الفترة ذاتها.
بلغت صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية  20.8مليون ريال سعودي في عام 2019م أثر )1( :انخفاض اإلضافات في ودائع املرابحة بمقدار 57.2مليون ريال سعودي من
 81.2مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  24.1مليون ريال سعودي في عام 2019م )2( ،وانخفاض اإلضافات في االستثمارات بمقدار 30.9مليون ريال سعودي من  95.4مليون
ريال سعودي إلى  64.5مليون ريال سعوي على التوالي .قابل ذلك انخفاض في املتحصل من استباعد استثمارات بمقدار  29.0مليون ريال سعودي.
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
بلغت صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية  2.6مليون ريال سعودي في عام 2019م وتعلقت بتطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم « 16عقود اإليجار».
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 -6المعلومات القانونية
 6.1إقرارات أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني
يقر أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل بما يلي:
 -1أن صفقة االندماج ال تخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في اململكة العربية السعودية.
ً
 -2أن إصداراألسهم الجديدة ال يخل بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون شركة الجزيرة تكافل طرفا فيها.
 -3أن هــذا القســم يتضمــن جميــع املعلومــات القانونيــة الجوهريــة املتعلقــة بمســتندات صفقــة االندماج التــي يجــب علــى مســاهمي شــركة الجزيرة تكافل أخذهــا بعيــن
االعتبــارللتصويــت بشــكل مبنــي علــى درايــة وإدراك.
ُ
ـرى
 -4أنــه ال توجــد معلومــات قانونيــة جوهريــة أخــرى فــي هــذا القســم تــؤدي إزالتهــا إلــى أن تصبــح البيانــات األخـ مضللــة.
 -5يقـر األعضاء املسـتقلون فـي مجلـس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني أنـه ليـس لديهـم أي مصلحـة مباشـرة أو غيـر مباشــرة فــي أي مــن أســهم شــركة الجزيرة تكافل
أو فــي شــركة سوليدرتي أو فــي أعمالهــا أو فـي أي عقـد مبـرم أو سـيتم إبرامـه بـن أطـراف صفقـة االندمـاج ،وأنهـم يقـرون بكامـل اسـتقالليتهم بخصـوص صفقـة االندماج
موضـوع هـذا التعميـم.
ً
و يــرى أعضاء مجلــس إدارة شــركة الجزيرة تكافل تعاوني أن صفقــة االندماج موضــوع هــذا التعميــم هــي عادلــة ومعقولــة،وذلـك بعـد بـذل العنايـة املهنيـة الالزمـة كمـا يرونـه مناسـبا
فـي ظـل الظـروف السـائدة وبمسـاعدة مستشـاريهم وبعـد األخـذ بعـين االعتبـار وضـع السـوق بتاريـخ نشـر هـذا التعميـم وفـرص النمـو املسـتقبلية للشـركة الدامجـة واملنافـع املتوقعـة
ً
مـن صفقـة االندمـاج ،وأيضـا بعـد األخـذ في االعتبار بـرأي شـركة فالكم للخدمات املالية بتاريـخ 1442/01/04ه (املوافق 2020/08/23م)( ،مرفــق نســخة منــه كملحــق رقــم( )3لهــذا
ً
ّ
املوضحـة فـي هـذا الـرأي نفسـه ،إن معامـل املبادلـة املتفـق عليـه بموجـب اتفاقيـة االندماج هـو عـادل مـن وجهـة نظـر ماليـة.
التعميــم) بمــا مفــاده أنــه ووفقـا لالفتراضـات
كمــا يــرى أعضاء مجلــس إدارة شــركة الجزيرة تكافل أن صفقــة االندماج تصــب فــي مصلحــة شــركة الجزيرة تكافل ومسـاهميها ،وبالتالـي يوصـون باإلجمـاع مسـاهمي شـركة الجزيرة
تكافل باملصادقـة علـى قـرار صفقـة االندمـاج ،مـع اإلشــارة أنــه وعنــد تقديمهــم لهــذه التوصيــة ،فقــد أخــذ أعضاء مجلــس إدارة شــركة الجزيرة تكافل بعيــن االعتبــار املشـورة الخارجيـة
التـي تلقوهـا بشـأن املسـائل القانونيـة واملاليـة واملحاسـبية واالسـتراتيجية وغيرهـا مـن املسـائل املتعلقـة بالصفقـة .كمـا تجـدر اإلشـارة أن جميـع أعضاء مجلـس إدارة شـركة الجزيرة
تكافل املسـاهمين الـذين سـيقومون بالتصويـت خـالل اجتمـاع الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لشـركة الجزيرة تكافل سـيصادقون علـى صفقـة االندمـاج ،و تجـدر اإلشـارة إلـى أن أعضاء
ً
مجلـس إدارة شـركة الجزيرة تكافل لـم يأخـذوا بعـين االعتبـار األهـداف االسـتثمارية الفرديـة أو الظـروف الخاصـة بـكل مسـاهم علـى حـدة ،ونظـرا الختـالف األوضـاع والظـروف الخاصـة
بـكل مسـاهم ،يؤكـد أعضاء مجلـس إدارة شـركة الجزيرة تكافل علـى ضـرورة قيـام مسـاهمين شـركة الجزيرة تكافل بالحصـول علـى استشـارة مهنيـة مسـتقلة مـن مستشـار مالـي مرخـص
لـه مـن هيئـة السـوق املاليـة فـي حـال وجـود شـك حـول مسـألة مـا تتعلـق بصفقـة االندمـاج ،كمـا يجـب علـى املسـاهمين االعتمـاد علـى مراجعتهـم الخاصـة بصفقـة االندماج للتأكـد مـن
ً
مـدى مالئـمة الصفقـة وفقا للمعلومـات املبينـة فـي هـذا التعميـم واألوضـاع املاليـة الخاصـة بهـم.
 6.2الهيكل القانوني لصفقة االندماج
ً
سـيتم تنفيـذ صفقـة االندماج وفقـا للمـواد( 191و 192و  )193مـن نظـام الشـركات والفقـرة الفرعيـة( )1مـن الفقـرة (أ) مـن املـادة( )49مـن الئحـة االندماج واالسـتحواذ .وبعـد اسـتيفاء
ً
الشـروط املسـبقة التـي تم ذكرهـا فـي اتفاقيــة االندماج وامللخصــة فــي القسم الفرعي رقم (« )6.5.1الشروط املسبقة» مــن القســم ( « )6املعلومات القانونية» وإتمــام الصفقــة وفقــا
للجــدول املبــين فــي القســم «التواريــخ املهمــة واملراحــل األساســية لصفقــة االندمـاج» ،سـتنتقل جميـع أصـول شـركة سوليدرتي والتزاماتهـا إلـى شـركة الجزيرة تكافل وذلـك مقابـل قيـام
شـركة الجزيرة تكافل بإصـدار األسـهم الجديـدة ملسـاهمي شـركة سوليدرتي املقيديـن فـي سـجل املسـاهمين بنهايـة ثانـي فتـرة تـداول بعـد نفـاذ قـرار االندمـاج.
ً
بعـد نفـاذ قـرار االندماج (أي انقضـاء فتـرة اعتراض الدائنيـن علـى الصفقـة التـي ستسـتمر ملـدة ( )30يومـا مـن تاريـخ نشـر قـرارات الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة باملصادقـة علـى الصفقـة
ً
ً
أو تسـوية جميـع اعتراضـات الدائنـين علـى صفقـة االندماج (أيهمـا يأتـي الحقـا) وذلـك وفقـا ألحـكام املـادة(  )193مـن نظـام الشـركات ،ستسـتمر شـركة الجزيرة تكافل بالوجـود ،أمـا شـركة
ً
سوليدرتي ،فسـتنق�ضي وسـيتم إلغـاء جميـع أسـهمها وشـطب سـجلها التجـاري لـدى وزارة التجـارة وفقـا للمـواد(191و 192و  )193مـن نظـام الشـركات.
نتيجـة صفقـة االندماج سـيحصل مسـاهمي شركة سوليدرتي علـى عـدد ( )2.071868476463120سـهم فـي شـركة الجزيرة تكافل مقابـل كل سـهم يملكونـه فـي شـركة سوليدرتي.
سـتصدر هـذه األسـهم الجديـدة مـن خـالل زيـادة رأس مـال شـركة الجزيرة تكافل مـن ( )350,000,000ثالثمائة وخمسين مليون ريال سعودي إلى ( )470,664,030أربعمائة
وسبعين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ريال سعودي مــن خــالل زيــادة عــدد األســهم املصــدرة لشــركة الجزيرة تكافل مــن ( )35,000,000خمسة وثالثين مليون سهم الى
( )47,066,403سبعة وأربعين مليون وستة وستين ألف وأربعمائة وثالثة سهم عـادي والتـي تمثـل زيـادة قدرهـا ( )34.48%مـن إجمالـي رأس مـال شـركة الجزيرة تكافل الحالـي .وسـيبلغ
ً
إجمالـي عـدد األسـهم الجديـدة ( )12,066,403إثنى عشر مليون وستة وستون ألفا وأربعمائة وثالثة سهم عادي جديد بقيمـة اسـمية قدرهـا عشـرة ( )10ريـاالت سـعودية للسـهم
الواحـد بحيـث يكـون إجمالـي القيمـة االسـمية لألسـهم الجديـدة مبلـغ وقـدره تبلغ ( )120,664,030مائة وعشرين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ريال سعودي .عنـد إتمـام
صفقـة االندمـاج ،سـتكون نسـبة ملكيـة مسـاهمي شـركة الجزيرة تكافل الحاليـن قدرهـا ( )%74.36مـن رأس مـال الشـركة الدامجـة ،وسـتكون نسـبة ملكيـة مسـاهمي شـركة سوليدرتي
قدرهـا ( )%25.64مـن رأس مـال الشـركة الدامجـة.
نوضح فيما يلي ملخص مبسط عن الهيكل لصفقة االندماج ،مع االشارة الى أنه ستستمر كال الشركتين باستخدام أسمائها وعالمتها التجارية خالل فترة تنفيذ صفقة االندماج:
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الشكل رقم ( :)3هيكل صفقة االندماج

قبل اإلندماج

شركة سوليدرتي السعودية
للتكافل

شركة الجزيرة تكافل
تعاوني

مساهمي شركة
سوليدرتي السعودية للتكافل

مساهمي شركة الجزيرة
تكافل تعاوني

بعد اإلندماج

شركة الجزيرة تكافل تعاوني (الشركة الدامجة)

%25.64

%74.36

مساهمي شركة
سوليدرتي السعودية للتكافل

مساهمي شركة الجزيرة
تكافل تعاوني

إنقضاء شركة
سوليدرتي السعودية للتكافل

املصدر :املستشار املايل ،رشكة الجزيرة تكافل ،رشكة سوليدريت تكافل

 6.3املو افقات الالزمة إلتمام صفقة االندماج
 6.3.1املو افقات الحكومية
تتطلب صفقة االندماج الحصول على عدد من املوافقات الحكومية ،وهي على النحو التالي:
• الحصـول علـى عـدم ممانعـة الهيئـة العامـة للمنافسـة علـى التركـز االقتصـادي النـاتج عـن صفقـة االندماج ،وقـد تم الحصـول علـى عـدم ممانعـة الهيئـة العامـة للمنافسـة بتاريـخ
1442/01/14ه (املوافق 2020/09/02م).
• الحصـول علـى عـدم ممانعـة البنك املركزي السعودي علـى صفقـة االندماج وزيـادة رأس مـال شـركة الجزيرة تكافل ،وقـد تم الحصـول علـى عـدم ممانعـة البنك املركزي السعودي
بتاريـخ 1442/04/15ه (املوافق2020/11/30م).
• الحصـول علـى موافقـة السـوق املاليـة السـعودية (تـداول) علـى طلـب شـركة الجزيرة تكافل إدراج األسـهم الجديـدة املصــدرة لصالــح مســاهمي شــركة سوليدرتي ،وقــد تم الحصــول
علــى موافقــة الســوق املاليــة السـعودية (تـداول) بتاريـخ 1442/04/28ه (املوافق 2020/12/11م).
• الحصـول علـى موافقـة هيئـة السـوق املاليـة علـى طلـب شـركة الجزيرة تكافل لزيـادة رأس املـال لغـرض االندماج مـع شـركة سوليدرتي وعلـى نشـر مسـتند العـرض املقـدم مـن شـركة
الجزيرة تكافل إلـى مسـاهمي شـركة سوليدرتي ،وقـد تم الحصـول علـى موافقـة هيئـة السـوق املاليـة بتاريـخ 1442/05/08ه (املوافق 2020/12/23م).
• الحصـول عـلى موافقـة هيئـة السـوق املاليـة لدعـوة الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لشـركة الجزيرة تكافل الخاصـة بصفقــة االندماج والجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة سوليدرتي
ً
الخاصــة أيضــا بصفقــة االندمـاج ،وسـيتم اإلعـالن عـن موعـد انعقـاد الجمعيـة علـى موقـع تـداول.
 6.3.2مو افقة الجميعة العامة غيرالعادية
ـكل مــن الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
إحــدى شــروط إتمــام صفقــة االندماج تتمثــل فــي الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لـ ٍ
 .1موافقـة مـا ال يقـل عـن ثالثـة أربـاع األسـهم املمثلـة فـي اجتمـاع الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لشـركة الجزيرة تكافل علـى صفقـة االندماج والقـرارات األخـرى ذات الصلـة ،وهـي
التصويـت علـى زيـادة رأس املـال ،وأحـكام اتفاقيـة االندمـاج ،والتعديـالت املقترحـة علـى النظـام األساسـي لشـركة الجزيرة تكافل الخاصـة بصفقـة االندماج (ملحـق  5مـن هـذا التعميـم)،
والتصويـت علـى التعديـالت األخـرى املقترحـة علـى النظـام األساسـي لشـركة الجزيرة تكافل (ملحـق  6مـن هـذا التعميـم) ،وتفويـض مجلـس إدارة شـركة الجزيرة تكافل أو أي شـخص
ً
مفـوض لـه مـن قبـل مجلـس إدارة شـركة الجزيرة تكافل بإصـدار أي قـرار أو اتخـاذ أي إجـراء قـد يكـون ضروريـا لتنفيـذ أي مـن القـرارات املذكـورة التـي تخـص صفقـة االندمـاج.
 .2موافقـة مـا ال يقـل عـن ثالثـة أربـاع األسـهم املمثلـة فـي اجتمـاع الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لشـركة سوليدرتي علـى صفقـة االندماج والقـرارات األخـرى ذات الصلـة ،وهـي التصويـت
علـى أحـكام اتفاقيـة االندماج وتفويــض مجلـس إدارة شـركة سوليدرتي ،أو أي شـخص مفـوض مـن قبـل مجلـس إدارة شـركة سوليدرتي ،بإصـدار أي قـرار أو اتخـاذ أي إجـراء قـد يكـون
ً
ضروريـا لتنفيـذ أي مـن القـرارات املتعلقـة بصفقـة االندمـاج.
سـتقوم شـركة الجزيرة تكافل بالتقـدم لهيئـة السـوق املاليـة بطلـب لدعـوة الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة بعـد نشـر هـذا التعميـم ،وبعـد الحصـول علـى موافقـة هيئـة السـوق املاليـة علـى
انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة ،سـتقوم شـركة الجزيرة تكافل بنشـر الدعـوة الجتمـاع الجمعيـة والتـي يجـب أن تعقـد بعـد مدة التقل عن ( )21يـوم علـى األقـل مـن تاريـخ نشـر
ً
الدعوة .يكـون اجتمـاع الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لشـركة الجزيرة تكافل صحيحـا إذا حضـره مسـاهمون يمثلـون علـى األقـل نصـف رأس مـال شـركة الجزيرة تكافل .فـإذا لـم يكتمـل
هـذا النصـاب فـي االجتمـاع األول ،سـيتم عقـد االجتمـاع الثانـي للجمعيـة العامـة غيـر العاديـة بعـد سـاعة واحـدة مـن انتهـاء املـدة املحـددة النعقـاد االجتمـاع األول ،بشـرط أن تكـون
الدعـوة لعقـد االجتمـاع األول قـد تضمنـت مـا يفيـد عـن إمكانيـة عقـد اجتمـاع ث ٍـان بعـد سـاعة واحـدة مـن انتهـاء املـدة املحـددة النعقـاد االجتمـاع األول فـي حـال لـم يكتمـل النصـاب.
ً
ويكـون االجتمـاع الثانـي للجمعيـة العامـة غيـر العاديـة صحيحـا إذا حضـره مسـاهمون يمثلـون علـى األقـل ربـع رأس مـال شـركة الجزيرة تكافل .وفـي حـال لـم يكتمـل النصـاب الـالزم فـي
االجتمـاع الثانـي ،سـتقدم شـركة الجزيرة تكافل طلـب إلـى هيئـة السـوق املاليـة للحصـول علـى موافقتهـا لعقـد اجتمـاع ثالـث للجمعيـة العامـة غيـر العاديـة بعـد مـدة ال تقـل عـن ()21
يـوم مـن تاريـخ نشـر الدعـوة السـابقة.
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ً ًّ
وسـيكون االجتمـاع الثالـث صحيحـا أيـا كان عـدد األسـهم املمثلـة فيـه.
يحـق لجميـع املساهمين املقيديـن بسـجل مسـاهمي شـركة الجزيرة تكافل بنهايـة تـداول يـوم انعقـاد اجتمـاع ُالجمعيـة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بصفقــة االندماج حضــور الجمعيــة.
ً
ً
ً
ّ
ً
ســيكون بإمــكان أي مســاهم الحضــور بنفســه شــخصيا والتصويــت علــى بنــود جــدول األعمــال ،أو أن يــوكل شــخصا آخــر للحضــور والتصويــت نيابــة عنــه وفقــا لإلج ـراءات ذات
ً
العالقــة ،ســواء كان هــذا الشــخص مســاهما فــي شــركة الجزيرة تكافل أو غيــر ذلــك ،وشــرط أال يكـون هـذا الشـخص مـن أعضاء مجلـس إدارة شـركة الجزيرة تكافل أو أي مـن موظفـي
ّ
ّ ً
ّ
شـركة الجزبرة تكافل .يجـب أن يكـون التوكيـل خطـي وموقـع عليـه مـن قبـل املسـاهم املف ّـوض ومصدقـا مـن الغرفـة التجاريـة أو مـن أحـد األشـخاص املرخـص لهـم مـن هيئـة السـوق
املاليـة أو كتابـة العـدل أو األشـخاص املرخـص لهـم بأعمـال التوثيـق .يتوجـب علـى الوكيـل إبـراز أصـل التوكيـل املصـادق عليـه عنـد حضـوره يـوم انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة،
ً
ً
إضافـة إلـى أصـل الهويـة الوطنيـة أو جـواز السـفر أو هويـة مقيـم .كمـا سـيتمكن املساهمين مـن التصويـت عـن بعـد (الكترونيـا) علـى بنـود جـدول أعمـال الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة
ً
الخاصـة باالندمـاج .سـيكون التصويـت اإللكترونـي متاحـا قبـل ( )3أيـام مـن تاريـخ انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة علـى األقـل ،وسـيتم تحديـد التواريـخ التـي سـيتاح فيهـا التصويـت
اإللكترونـي ضمـن الدعـوة النعقـاد الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة.
سـتتم املوافقـة علـى قـرار االندماج خـالل الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لشـركة الجزيرة تكافل إذا صـدر قـرار املوافقـة بأغلبيـة ثـالث أربـاع األسـهم املمثلـة فـي االجتمـاع (سـواء باألصالـة
ً
أو بالوكالـة) ،كمـا أنـه ال يحـق للمسـاهم الـذي يملـك أسـهما فـي كل مـن شـركة الجزيرة تكافل وشـركة سوليدرتي التصويـت علـى قـرارات االندماج إال مـن خـالل الجمعيـة العامـة غيـر
العاديـة إلحـدى الشركتين .تحسـب األصـوات فـي الجمعيـات العامـة غيـر العاديـة علـى أسـاس صـوت واحـد لـكل سـهم ،واملسـاهم الـذي ال يحضـر الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة الخاصـة
ً
ً
بالصفقـة سـواء شـخصيا أو عـن طريـق وكيـل أو الكترونيـا سيخسـر حقـه فـي التصويـت علـى قـرارات الجمعيـة.
ً
يسـتطيع املسـاهمين الراغبيـن بالتصويـت الكترونيـا القيـام بذلـك عبـر موقـع («تداوالتـي») وهـي خدمـة مقدمـة مـن تــداول ،علــى أن يكــون املســاهمين قــد قامــوا بالتســجيل فــي خدمــة
ً
ً
(«تداوالتــي») علمــا بــأن التســجيل والتصويــت فــي خدمــات («تداوالتــي») متــاح مجانــا لجميــع املساهمين .وللمزيــد مــن املعلومــات الرجــاء زيــارة الرابــط التالــي:
https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml?lang=ar
ً
سيكون التصويت االلكتروني متاحا قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثالثة ايام ،وسيتم تحديد التواريخ التي سيتاح فيها التصويت االلكتروني في دعوة الجمعية العامة غير
العادية.
مع مراعاة ،تحسب األصوات في الجمعيات العامة غير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ،ويخسر املساهم الذي يعتذر عن حضور الجمعية العامة غير العادية (سواء
بنفسه أو بواسطة التصويت االلكتروني أو عن طريق الوكالة) حقه بالتصويت في الجمعية العامة غير العادية ولن تؤخذ األصوات املرتبطة بأسهمه في عين االعتبار.
 6.3.3فترة اعتراض الدائنين
اسـتنادا ألحـكام املـادة ( )193مـن نظـام الشـركات ،فإنـه يحـق لدائنـي شـركة سوليدرتي االعتراض علـى صفقـة االندماج خـالل فتـرة اعتراض الدائنيـن التـي تمتـد ملـدة ( )30يـوم مـن تاريـخ
نشـر قـرارات الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة باملوافقـة علـى صفقـة االندمـاج .بن ًـاء عليـه ،وبعـد موافقـة الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لـكال الشــركتين علــى صفقــة االندمــاج ،ســتقوم
كل مــن شــركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي بنشــر قـرارات الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة ،وسيشـير هـذا اإلعـالن إلـى حـق دائنـي شـركة سوليدرتي االعتراض علـى صفقـة االندماج
ً
مـن خـالل إرسـال خطـاب مس ّـجل إلـى املقـر الرئيسـي لشـركة سوليدرتي خالل ( )30يومـا مـن تاريـخ نشـر نتائـج الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة الخاصـة بصفقـة االندمـاج .سـيكون قـرار
ً
ً
االندماج نافـذا بعـد انقضـاء ( )30يومـا مـن اإلعـالن عنـه وذلـك فـي حـال عـدم وجـود أي اعتراض قائـم مـن أي مـن دائنـي شـركة سوليدرتي علـى صفقـة االندمـاج .وفـي حـال تقـدم أي مـن
ً
الدائنـين باعتراضاتهـم خـالل املـدة املشـار إليهـا أعـاله ،فسـيتم إيقـاف االندماج إلـى أن يتنـازل الدائـن عـن معارضتـه أو إلـى أن تقــوم شــركة سوليدرتي بالوفــاء بالديــن إذا كان حــاال ،أو
ً
كاف للوفـاء بـه إن كان آجـال.
قيــام شــركة الجزيرة تكافل أو شــركة سوليدرتي بتقـديم ضمـان ٍ
 6.4ملخص جميع العقود واالتفاقيات الجوهرية الخاصة بصفقة زيادة رأس املال لغرض االندماج
 6.4.1اتفاقيةاالندماج
ً
كال مـن مجلـس إدارة شـركة الجزيرة تكافل ومجلـس إدارة شـركة سوليدرتي تكافل اتفاقيـة االندماج بتاريـخ 1442/01/04ه (املوافق 2020/08/23م) ،وقد ّ
تضمنت هذه
أبـرم
ً
ّ
ّ
ّ
االتفاقية شروط خاصة لتنفيذ صفقة االندماج وفقا للخطوات واإلجراءات ومعامل املبادلة املحددة في مستند العرض ،باإلضافة إلى تعهدات وضمانات معينة من قبل إدارة
الشركتين .وبالتالي ستخضع صفقة االندماج إلى الشروط ّ
املبينة في بنود اتفاقية االندماج واملذكورة أدناه.
 6.5البنود والشروط الجوهرية والشروط املسبقة أو التعهدات الواردة في اتفاقية االندماج
 6.5.1الشروط املسبقة
وافــق مجلــس إدارة شــركة الجزيرة تكافل ومجلــس إدارة شــركة سوليدرتي تكافل علــى أن تكــون صفقــة االندماج خاضعــة إلتمــام الشــروط ُ
املســبقة التاليــة:
 .1الحصول على موافقة أو عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام صفقة االندماج؛ و
 .2الحصول على موافقة أو عدم ممانعة البنك املركزي السعودي على إتمام صفقة االندماج؛ و
 .3الحصول على موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى طلــب زيــادة رأس مــال شــركة الجزيرة تكافل عبــر إصــدار أســهم جديــدة ملسـاهمي شـركة سوليدرتي لغـرض تنفيـذ االندمـاج ،بمـا
فيهـا املوافقـة علـى مسـتند العـرض وعلـى تعميـم املسـاهمين ،بمـا يتوافـق مـع الئحـة االندماج واالسـتحواذ وقواعـد طـرح األوراق املاليـة وااللتزامـات املسـتمرة الصـادرة مـن هيئـة السـوق
املاليـة.
ً
 .4الحصول على موافقة تداول على طلب إدراج األسهم الجديدة لشركة الجزيرة تكافل وفقا لقواعد اإلدراج.
 6.5.2التغييرات الجوهرية السلبية
وافـق مجلـس إدارة شـركة الجزيرة تكافل ومجلـس إدارة شـركة سوليدرتي علـى أنـه فـي حـال حصـول أي ظــرف أو حــدث أو سلســلة ظــروف أو أحــداث ينتــج عنهــا ،انخفــاض بنســبة
 %15أو أكثــر مــن صافي القيمــة الدفتريـة ألي مـن الشركتين( ،وذلـك بن ًـاء علـى منهجيـة التقييـم ،طريقـة االحتسـاب واالفتراضـات ُ
املعتمـدة مـن قبـل كل شـركة للشـركة األخـرى لتقييـم
ً
ً
ُ ّ
األصـول وااللتزامـات بغـرض االندمـاج) ،خرق للضمانات ،خرق جوهري ألي من اإللتزامات أو إفالس أي الطرفين وذلـك بعد توقيع اتفافية االندمـاج ،يشـكل ذلـك «تغييـرا جوهريـا
100

ً
كل مـن الشركتين.
سـلبيا» ألعمـال ٍ
ً
ّ ّ
ألي مـن الطرفـين حـدوث (أو احتمـال حـدوث) أي تغييـر جوهـري سـلبي قبـل نفـاذ قـرار االندماج ،يقتضـي أن يت ّـم إخطـار الطـرف اآلخـر فـورا بذلـك .وعليـه ،يجتمـع ممثلـي
فـي حـال تبـين ٍ
الشـركتين ملناقشـة ظـروف وأسـس التغييـر الجوهـري السـلبي وذلـك ضمـن فتـرة ال تتعـدى ال ـ  10أيـام مـن تاريـخ اإلخطـار .فـي حـال عدم قدرة ممثلـي الشركتين تحديد خبير خالل 10
أيام عمل من تاريخ إستالم اإلخطار أو في حال لـم ّيتفـق ممثلي الشركتين تحديد خبير خالل  20يوم من إستالم اإلخطار ،فإنه يحق للطرف الذي يدعي حدوث تغيير جوهري أن
ً
ً
يتقدم بطلب إلى املركـز السـعودي للتحكيـم التجـاري لغرض واحد وهو تعيين خبيـر ويكون هذا الخبير ملزما للطرفين لدراسـة الظـرف أو الحـدث وتحديــد مــا إذا كان يشــكل تغيي ـرا
ً
ً
جوهريــا ســلبيا .يتحمل الطرفين بالتساوي جميع الرسوم والتكاليف املتعلقة بتعيين الخبير ،في حال كان قرار الخبير بعدم حدوث تغيير جوهري سلبي فإن الطرف املدعي حدوث
ً
ً
ً
ّ
مثل هذا الحدث يكون مسؤوال عن تعويض الطرف اآلخر تكاليف تعيين الخبير .فــي حــال اتفــق ممثلــي الشركتين أو اعتبــر الخبيــر املعيــن أن الحـدث أو الظـرف يشـكل فعـال تغييـرا
ً
ً
جوهريـا سـلبيا ،يعـود لألطـراف القيـام بمـا يلـي:
 .1االتفــاق علــى املضــي قدمـ ًـا بالصفقــة وفقـ ًـا لبنــود اتفاقيــة االندماج بغـ ّ
ـض النظــر عــن التغييــر الجوهــري الســلبي لــدى إحــدى الشركتين؛ أو
ً
ّ
ـروط جديـدة واملضـي قدمـا بالصفقـة بعـد إجـراء
 .2إعـادة التفـاوض علـى معامـل مبادلـة األسـهم املبـين فـي هـذا العـرض و/أو علـى بنـود أخـرى فـي االتفاقيـة ليتـم االتفـاق علـى ش ٍ
التعديـالت الالزمـة علـى بنـود اتفاقيـة االندمـاج ،وذلـك دون اإلخـالل بحـق الشـركة املتضـررة مـن التغييـر الجوهـري السـلبي لـدى الشـركة األخـرى إنهـاء اتفاقيـة االندماج واملطالبـة
بتسـديد سـم اإلنهـاء كمـا هـو مب ّ
ـين أدنـاه؛ أو
ر
ّ
ّ
ـكل فـوري.
 .3إنهـاء اتفاقيـة االندماج ومطالبـة الشـركة التـي تعرضـت لتغييـر جوهـري سـلبي تسـديد رسـم اإلنهـاء املحـدد بقيمـة ثالثة ماليين ( )3,000,000ريـال سـعودي بش ٍ
 6.5.3شروط إنهاء الصفقة /اتفاقيةاالندماج
ً
مـا لـم يتفـق مجلـس إدارة الشركتين خطيـا علـى خـالف ذلـك ،تنتهـي اتفاقيـة االندماج إمـا بحلـول التاريـخ األخيـر للتنفيــذ املتفــق عليــه بموجــب االتفاقيــة وهــو 1442/10/10هـ (املوافق
أي مــن الشــروط أو األحــداث التاليـة أيهمـا أقـرب:
2021/05/22م) أو بتاريــخ حــدوث ٍ
املسبقة ّ
 .1في حال عدم استيفاء أي من الشروط ُ
املبينة في الفقرة  6,5,1أعاله.
ّ
ً
كل مـن شـركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي علـى إنهـاء اتفاقيـة االندمـاج.
 .2بنـاء علـى موافقـة مشـتركة وخطيـة بـين ٍ
 .3يحق ألي من الشركتين في حال ّ
تبين أن الشركة األخرى قد خرقت موجبها لناحية الضمانات املعطاة ضمن اتفاقية االندماج وبشرط أن يكون هذا الخرق قد ّأدى إلى تأثير مالي
سلبي أو ضرر بإجمالي قيمة خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي أو أكثر .حيث تتضمن اتفاقية االندماج إقرارات وتعهدات مقدمة من كل من شركة الجزيرة تكافل و شركة
سوليدرتي ،مع العلم أن هذه اإلقرارات والتعهدات إنما هي خاضعة ملعيار األهمية النسبية ،بمعنى أن شركة الجزيرة أو شركة سوليدرتي لن تعتبر مخلة بأي إقرار أو تعهد إال إذا كان
هناك -أو من املحتمل أن يكون هناك -أثر سلبي هام على شركة الجزيرة أو شركة سوليدرتي بسبب وجود أي من الوقائع أو األحداث أو الظروف ،منفردة كانت أو مجتمعة .وتتضمن
هذه اإلقرارات والتعهدات ،فيما تتضمنه من أمور أخرى ،التعهدات واإلقرارات املتبادلة بين الشركتين بخصوص:
• هيكل رأسمال كل شركة،
• صالحيات وسلطات كل شركة فيما يخص تنفيذ وإتمام واستيفاء التزاماتهما املنصوص عليها في اتفاقية االندماج،
• املوافقات واالعتمادات املطلوبة،
• عدم وجود أي تعارض بين االلتزامات املترتبة على كل شركة بموجب اتفاقية االندماج وتلك املنصوص عليها في وثائق تأسيسها ونظامها األسا�سي وعقودها أو في أي من األنظمة أو
ً
القوانين أو الضوابط أو اللوائح أو األحكام أو األوامر أو املراسيم املطبقة الصادرة عن أي جهة حكومية مما تكون أي من الشركتين طرفا فيها أو ملزمة بها،
• صحة الوثائق ،بما فيها القوائم املالية وغيرها من التقارير التي يتم إيداعها من قبل كل شركة من الشركتين لدى الجهات املختصة في اململكة العربية السعودية،
• عدم وجود حاالت تقصير بموجب العقود واالتفاقيات،
ً
• إعداد الحسابات وفقا للمعايير املحاسبية املعتمدة في اململكة العربية السعودية،
• حفظ الدفاتر والسجالت بصورة كاملة وصحيحة وبحيث تعطي صورة عادلة عن األحداث والصفقات،
• خلو األصول من أية أعباء وبحيث تكون مملوكة ملكية كاملة وخاضعة لعملية إصالح جيدة وسليمة ،وعلى أن تكون في حالة تشغيل جيدة وتحت السيطرة الحصرية لكل شركة
من الشركتين،
• عدم وجود أي مطلوبات لم يتم اإلفصاح عنها بمقت�ضى خطاب اإلفصاح الصادر عن شركة الجزيرة أو عن شركة سوليدرتي،
• الضرائب والزكاة وضريبة القيمة املضافة واألمور التنظيمية الخاصة بذلك،
• إدارة النشاط بصورة حصرية من قبل أي شركة من الشركتين مع التقيد التام باألنظمة واللوائح املطبقة ،إضافة إلى عدم وجود أي من العقود أو االتفاقيات التي يتوقع أن يكون
لها تأثير سلبي هام على النشاط،
• األمور املتعلقة بمزايا العاملين وبرامج التقاعد ،واالمتثال لجميع أنظمة العمل والتوظيف واشتراطات السعودة ،وعدم وجود أي تعهدات تقييدية في عقود العمل،
• األدوات النافذة إلدارة املخاطر،
• التقا�ضي واملسائل ذات الصلة،
• أمور التأمين،
• االمتثال لجميع األنظمة والقوانين املطبقة املتعلقة بمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب ولوائحها التنفيذية ،متى كانت قابلة للتطبيق ،ومكافحة الرشوة والفساد،
• حماية البيانات،
• األمور املتعلقة بتقنية املعلومات ،و
• األمور املتعلقة بامللكية الفكرية.
ً
ً
ً
إن عبارة «أثر سلبي هام» تعني أي حدث أو تغيير أو أثر أو تطور أو حالة واقعية أو ظرف أو حادث ،منفردا أو باملجمل ،مما هو )1( :يعتبر هاما وسلبيا على املركز املالي وعلى نتائج
عمليات أو نشاط شركة الجزيرة وشركاتها التابعة ككل أو شركة سوليدرتي وشركاتها التابعة ككل ،أو ( )2من شأنه أن يضعف ،إلى حد كبير ،قدرة شركة الجزيرة أو شركة سوليدرتي
على تنفيذ التزاماتهما املنصوص عليها في هذه االتفاقية أو أن يهدد ،إلى حد كبير ،أو أن يعيق ،إلى حد كبير ،إتمام إجراءات صفقة االندماج وغيرها من الصفقات املشار إليها في
اتفاقية االندماج ،مع مراعاة أن البنود التالية لن تعتبر ذات أثر سلبي هام:
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• التغيرات في أنظمة الضريبة والتأمين وغيرها من األنظمة املشابهة ذات التطبيق العام وتفسيراتها من قبل املحاكم أو الجهات الحكومية املختصة ما لم يكن لهذه التغيرات أثر
غير تناسبي على شركة الجزيرة أو شركة سوليدرتي ،حسب الحال ،وذلك فيما يتعلق بمجمل اآلثار املترتبة على قطاع التأمين،
• التغيرات في املبادئ املحاسبية السعودية املتعارف عليها أو في املتطلبات املحاسبية التنظيمية املطبقة على شركات التأمين على وجه العموم ،ما لم يكن لهذه التغيرات أثر غير
تناسبي على شركة الجزيرة أو شركة سوليدرتي ،حسب الحال ،وذلك فيما يتعلق بمجمل اآلثار املترتبة على قطاع التأمين،
• التغيرات في األوضاع االقتصادية ذات التأثير على املؤسسات املالية على وجه العموم ،وبما يشتمل على التغيرات في أسعار الفائدة السائدة في السوق ،وتوافر االئتمان
والسيولة ،ومستويات األسعار أو حجم التداول في أسواق األوراق املالية ،ما لم يكن لهذه التغيرات أثر غير تناسبي على شركة الجزيرة أو شركة سوليدرتي ،حسب الحال ،وذلك
فيما يتعلق بمجمل اآلثار املترتبة على قطاع التأمين،
ً
• أي تعديالت أو تغييرات على سياسات وممارسات التقييم املتعلقة باالندماج وفقا للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها،
ً
• األفعال واإلغفاالت من جانب شركة الجزيرة أو شركة سوليدرتي مما يتم اإلقدام عليه بموجب موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر تعبيرا عن الصفقات املشار إليها في
هذه االتفاقية،
• أي حدث من أحداث القوة القاهرة ،وبما يشتمل وال يقتصر على نشوب أو تصعيد األعمال العدائية أو الحرب (سواء تم اإلعالن عنها أم ال) أو أي عمل إرهابي أو أي من الزالزل
أو األعاصير أو الكوارث الطبيعية،
• إخفاق شركة الجزيرة أو شركة سوليدرتي في الوفاء بأي تنبؤات مالية أو أي توقعات إيرادات (سواء تم إعدادها من قبل شركة الجزيرة أو شركة سوليدرتي أو أي شخص
آخر)،
• اإلفصاح العلني عن هذه االتفاقية وأثره على العالقات مع العمالء أو املوظفين ،أو
• آثار االلتزام بهذه االتفاقية على األداء التشغيلي للطرفين ،وبما يشتمل على ما يتكبده الطرفان من مصاريف في سياق إتمام اإلجراءات املتعلقة بالصفقات املشار إليها في هذه
االتفاقية.
ّ
 .4يحـق ألي مـن الشركتين ،فـي حـال تب ّ
ـين أن الشـركة األخـرى قـد خرقـت موجبهـا لناحيـة االلتـزام بعـدم حـث أو تشـجيع أو مباشـرة أو التمـاس أي مناقشـات أو مفاوضـات مـع أي شـركة
ّ
ّ
أو طـرف آخـر فيمـا يتعلـق بعمليـة اندماج أخـرى أو صفقـة مماثلـة ،أو اتخـاذ أي إجـراء آخـر قـد يؤثـر علـى قـدرة الشركتين فـي اسـتكمال صفقـة االندمـاج.
ّ
واملتعلقة بـ  -1اإلفصاح عن أي حالة أو ظرف
 .5يحـق ألي مـن الشركتين ،فـي حـال إخـالل أو عـدم التـزام أو إخفـاق الشـركة األخـرى بعـدد مـن االلتزامـات الــواردة فــي اتفاقيــة االندماج
ّ
يحدث بعد توقيع اتفاقية االندماج والذي يشكل أو من املحتمل أن يشكل خرق لضمانات ّ
صحة ودقة املعلومات املفصح عنها من قبل إدارة الشركتين قبل توقيع االتفاقية -2 ،عدم
القيام بأي إجراء له تأثير سلبي على أعمال وأصول والشهرة اإليجابية للشركة -3 .عدم التنازل أو االستحواذ على أي أصول قد يكون لها تأثير سلبي على أعمال الشركة -4 .عدم القيام
بأي إجراء من شأنه إنشاء قيود أو رهونات على أصول الشــركة -5 .عــدم توزيــع أربــاح -6 .فــي حــال حــدوث تغييــر جوهــري ســلبي كمــا هــو مبين فــي .6.5.2
 .6فــي حــال حــدوث أي حالــة أو ظــرف يشــكل قــوة قاهــرة خارجــة عــن ســيطرة أي مــن الشركتين (علــى ســبيل املثــال وليــس الحصــر حــدوث ثــورة ،حــرب ،اضطرابــات مدنيــة ،أعمــال
شــغب ،هجــوم إرهابــي ،فعــل عــدو عــام ،حصــار ،حظــر ،تخريــب ،تهديــد بالتحريــض لحــرب ،قطــع عالقــات ديبلوماســية ،حرائــق ،انفجــار ،عاصفـة ،إعصـار ،فيضـان ،زلـزال ،حالـة
خمـود ،تشـعب وبـاء أو غيرهـا مـن الكـوارث لطبيعيـة ،وانقطـاع الطاقـة الكهربائيــة) ،وتســتمر آثــار هــذه القــوة القاهــرة لفتــرة زمنيــة ال تقــل عــن شــهرين.
 .7فـي حـال صـدور حكـم أو أمـر قضائـي أو مرسـوم أو قـرار مـن أي جهـة حكوميـة أو محكمـة أو أي جهـة ناظمـة لديهـا واليـة قضائيـة يقضـي بعـدم االسـتمرار باالندماج بـن الشركتين
ويكـون هـذا الحكـم أو األمـر أو املرسـوم نهائـي وغيـر قابـل لالعتراض عليـه.
 .8صدور نظام يجعل االستمرار باالندماج أو الصفقة غير نظامي.
 6.5.4رسوم اإلنهاء
تم االتفـاق علـى تحديـد رسـوم اإلنهـاء بمبلـغ قـدره ثالثة ماليين ( )3,000,000ريـال سـعودي ،تمثـل رسـوم وتكاليـف االستشـارات املاليـة والقانونيـة واالكتواريـة وغيرهـا مـن املصاريـف
كل مـن الشركتين السـتكمال صفقـة االندمـاج .يتـم تسـديد رسـوم اإلنهـاء مـن قبـل إحـدى الشركتين للشـركة األخـرى فـي أي مـن الحـاالت التاليـة:
التـي تكبدتهـا ٍ
 .1فـي حـال قـرر مجلـس إدارة أي مـن الشركتين عـدم التوصيـة ملسـاهمي الشـركة بالتصويـت لصالـح العـرض ،أو قـرر سـحب توصيتـه بهـذا الخصـوص أو تعديلهـا بشـكل جوهـري ّ
عمـا
ٍ
هـو مح ّـدد فـي مستند العرض وفـي اتفاقيـة االندمـاج.
 .2فــي حــال عــدم القيــام بالخطــوات الالزمــة فــي حــدود ســلطة كل مــن الشركتين ،والتــي تكــون مناســبة أو مطلوبـة إلنفـاذ صفقـة االندماج فـي مهلـة ال تتع ّـدى التاريـخ األخيـر للتنفيـذ
ً
املتفـق عليـه بموجـب االتفاقيـة .عـدا الخطـوات التـي يكـون قـد وافـق مجلـس إدارة إحـدى الشركتين خطيـا عـدم اتخاذهـا مـن قبـل مجلـس إدارة الشـركة األخـرى.
 .3فـي حـال تب ّ
ـين أن إحـدى الشركتين قـد خرقـت إلتزامها بعـدم حـث أو تشـجيع أو مباشـرة أو التمـاس أي مناقشـات أو مفاوضـات مـع أي شـركة أو طـرف آخـر فيمـا يتعلـق بعمليـة
اندماج أخـرى أو صفقـة مماثلـة ،وقـد أدى ذلـك علـى سـحب أو إنهـاء العـرض.
 .4فـي حـال حـدوث تغييـر جوهـري سـلبي كمـا هـو مبي ّـن فـي الفقـرة 6,5,2أعـاله( ،وهـو أي ظـرف أو حـدث أو سلسـلة ظـروف أو أحـداث ينتـج عنهـا ،انخفـاض بنسـبة %15أو أكثـر مـن
ً
إجمالـي القيمـة الدفتريـة) وعـدم تمكــن الشركتين مــن االتفــاق علــى املضــي قدمــا بالصفقــة أو عــدم تمكنهمــا مــن االتفــاق علــى معامــل مبادلــة جديـد بعـد التفـاوض.
ً
 .5فـي حـال قيـام شـركة سوليدرتي بـأي مـن األعمـال التاليـة مخالفـة بهـا للفقـرة (أ) مـن املــادة ( )36مــن الئحــة االندماج واالســتحواذ ،وذلــك خــالل فتــرة هــذا العــرض ودون موافقــة
الجمعيــة العامــة للمسـاهمن فـي شـركة سوليدرتي:
مصرح بها غير ّ
• إصدار أي أسهم ّ
مصدرة؛
ّ
• إصدار أو منح حقوق تتعلق بأي أسهم غير مصدرة؛
• إنشاء أو السماح بإنشاء أو إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق اكتتاب أسهم؛
ً
• بيــع أو التصــرف أو االندمــاج ،أو املوافقــة علــى بيــع أو التصــرف أو االندمــاج ،فــي أي أصــول ذات قيمــة تســاوي  ٪10أو أكثــر مــن صافــي موجــودات شــركة سوليدرتي وفقــا آلخــر
قوائــم ماليــة مفحوصــة ،أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة ،أيهمــا أحــدث ،سـ ً
ـواء عــن طريــق صفقــة واحــدة أو عــدة صفقــات؛
• شراء شركة سوليدرتي ألسهمها؛ أو
• إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي لشركة سوليدرتي.
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 .6فــي حــال عــدم إمتثــال شــركة سوليدرتي بالتزامهــا تســديد ديونهــا الحاليــة أو تقــديم ضمانـات كافيـة للوفـاء بالديـون اآلجلـة تجـاه أي مـن الدائنـين الـذي يعترضـون علـى صفقـة
ّ
واملوضحـة فـي الفقـرة  6,3,3مــن هــذا التعميــم.
االندماج خـالل فتـرة ال ـ ( )30يـوم العتراض الدائنـين املنصـوص عليهـا فـي املـادة ( )193مـن نظـام الشـركات
 .7فــي حــال ثبــوت خــرق (أو عـ ّـدة خروقــات) للضمانــات املعطــاة مــن قبــل الشــركتين واملبينــة فــي اتفاقيــة االندماج ً
بناء على املعلومات التي تم اإلفصاح عنها من قبل الشركتين في سياق
الصفقة ،شرط أن يكون إجمالي قيمة الضرر أو التأثير املالي الناتج عن هذا الخرق أو الخروقات قد أدى إلى تأثير سلبي أو ضرر قدره خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي أو
ً
ّ
أكثر ،وشرط عدم تمكن الشركتين من االتفاق على معامل مبادلة جديد للم�ضي قدما بالصفقة بعد التفاوض.
 6.5.5اإلجراءات املعلقة حتى تاريخ نفاذ قراراإلندماج
 6.5.5.1يتعهد كل طرف من الطرفين حتى تاريخ نفاذ قراراإلندماج بكل من التالي:
ً
ً
ً
أ) إخطار الطرف اآلخر كتابيا بموجب خطاب (خطابات) إفصاح إضافي أو أكثر وفقا للبند  3من إتفاقية اإلندماج بأي مسألة (مسائل) أو ظرف (ظروف) بحيث يكون معلوما
للطرف اآلخر والذي من شأنه أن يجعل أي من الضمانات املقدمة غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة أو من شأنه أن يؤثر على استعداد الطرف اآلخر (التصرف بعقالنية)
ً
للم�ضي ً
قدما في عملية اإلندماج وفقا للشروط في اتفاقية اإلندماج.
ً
ب) ال يجوز في أي وقت اعتبارا من تاريخ التوقيع القيام أو اإلغفال عن قصد أو السماح ألي شخص آخر بالقيام أو اإلغفال عن قصد عن القيام بأي فعل من شأنه (أو من
املحتمل) أن يؤدي إلى أي خرق ألي من ضماناتها.
ج) ال يجوز خالل الفترة املمتدة من تاريخ توقيع اتفاقية اإلندماج وتاريخ نفاذ قرار اإلندماج ألي من األطراف إجراء أي تغييرات أو اتخاذ أي قرار (قرارات) من شأنها  ،بشكل
منفصل أو مجمع مع تغييرات أخرى ،يؤدي إلى تأثير سلبي على أعمالها أو أصولها أو في شهرتها.
د) ال يجوز ألي من الطرفين استبعاد أي أصل أو املوافقة على استبعاد أي أصل أو االستحواذ على أصل أو املوافقة على االستحواذ على أصل باستثناء:
 )1أي أصل يتم تصنيفه أنه يقع ضمن سياق عملها املعتاد .أو
 )2أي أصل يقع ضمن سياق عملية اإلندماج.
ً
ه) ال يجوز ألي من الطرفين اعتبارا من تاريخ التوقيع وحتى تاريخ نفاذ اإلندماج تقديم رهن أو إصدار املوافقة على منح رهن على أي من أصولها.
و) ال يجوز ألي من الطرفين القيام أو اإلغفال عن القيام مع الحرص على اتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية ملنع أي حدث حالي أو متوقع يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على حالة
األصول أو الوضع املالي ،مع عدم اإلخالل بجميع ماسبق  ،يجب أن يضمن كال الطرفين تجديد والحفاظ على صالحية جميع التراخيص والتصاريح الالزمة الستمرار العمليات
ً
التشغيلية اعتبارا من تاريخ التوقيع على اتفاقية اإلندماج.
ً
ز) ما لم يكن ذلك بناء على طلب من البنك املركزي السعودي ،ال يجوز ألي من الطرفين السماح كما يجب منع اي اتفاقيات إعادة التأمين أو بوالص التأمين فيما يتعلق بأي
من أصولها أو التزاماتها ،وفي حالة إنتهاء أي من اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها أو متوقع أن تنتهي قبل تاريخ نفاذ اإلندماج ،يجب على الطرف ذات العالقة أن يبذل قصارى
جهده ،بالتعاون مع الطرف اآلخر وبعد التشاور معه ،لتجديد اتفاقيات إعادة التأمين هذه أو استبدالها بترتيبات إعادة تأمين مماثلة والتي بموجبها تستفيد من تغطية إعادة
التأمين التي تم توفيرها بموجب اتفاقيات إعادة التأمين املنتهية ،وال يجوز القيام بأي �شيء من شأنه أن يجعل أي بوليصة تأمين أو إعادة تأمين باطلة أو الغية.
ح) يجب على كل طرف أن يدير أعماله التشغيلية وفق املعتاد ،وال يجوز له القيام بأي عمليات تشغيلية خارج عملياته املعتادة دون الحصول على موافقة كتابية وصريحة من
الطرف اآلخر وبشكل مسبق  ،كما اليجوز استنفاد صافي األصول إال بطريقة بما يتفق مع العمليات التشغيلية االعتيادية.
ط) يجب أن يضمن حصول ممثلي ومستشاري الطرف اآلخر على حق الوصول لفحص الدفاتر والسجالتً ،
وبناء على طلبه ،يجب أن تقدم على الفور أي معلومات أو وثيقة
مطلوبة أو ذات صلة فيما يتعلق بصفقة اإلندماج.
ً
 6.5.5.2يتعهد كل طرف للطرف اآلخرأنه من تاريخ توقيع اتفاقية اإلندماج ،أنه يجب إبالغ الطرف اآلخر كتابيا وفي غضون ثالثة ( )3أيام عمل في حالة حدوث أي
من األحداث التالية قبل تاريخ نفاذ اإلندماج:
أ) توزيع أية أرباح (بما في ذلك األرباح الفصلية) ؛
ب) الدخول في أي اتفاقية قرض جديدة أو سداد أي قرض  ،بما في ذلك قروض املساهمين (إن وجد) ؛
ج) الدخول في أي معامالت جديدة مع األطراف ذات العالقة ؛
ن
د) الدخول في أو تعديل أو إنهاء اتفاقية أو ترتيب أو التزامات جوهرية تزيد عن ماقيمته  2مليو ريال سعودي (بما في ذلك العقود املبرمة في سياق العمليات التشغيلية
االعتيادية) ؛
ه) تكبد أي نفقات رأسمالية على أي بند (أصل) بشكل مفرد بقيمة تزيد عن مبلغ  2مليون ريال سعودي للبند (األصل) الواحد:
و) إجراء ،أو املوافقة على إجراء ،أي تعديالت جوهرية على شروط وأحكام التوظيف (بما في ذلك املزايا) ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو املديرين التنفيذيين أو املسؤولين أو
املوظفين ،أو تعيين أو املوافقة على تعيين أي من كبار املديرين التنفيذيين؛
ز) فصل أي من موظفي اإلدارة  /التنفيذيين الرئيسيين؛ و
ح) إنشاء أي رهونات على أي من أصولها أو تعهداتها.
ً
 6.5.5.3يجب على كل طرف من األطراف بداية من تاريخ توقيع االتفاقية وحتى تاريخ نفاذ اإلندماج أو تاريخ إنهاء إتفاقية اإلندماج وفقا للبند رقم ( )7من اتفاقية
ً
اإلندماج (أيهما يحدث أوال)  ،يجب على كل طرف:
أ) االمتناع عن اتخاذ أي إجراء (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) لتشجيع أو بدء الدخول أو البحث عن الدخول في مناقشات أو مفاوضات مع أي كيان آخر فيما يتعلق
بأي عملية اندماج أو معاملة أخرى مماثلة ،أو اتخاذ أي إجراء بخالف ذلك من أي نوع (بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر توصية مجلس إدارة الطرف املعني إلى مساهمي
هذا الطرف بعرض أعلى أو عرض منافس يتعارض مع شروط مستند العرض) والذي من شأنه أن يضر بقدرة األطراف على إتمام الشروط واألحكام بموجب اتفاقية اإلندماج
لتحقيق عملية اإلندماج؛ و
ب) التعاون الكامل بين الطرفين بأسرع الطرق وأكثرها فعالية فيما يتعلق بتقديم امللفات واإلعالنات والطلبات املطلوبة للحصول على جميع املوافقات أو التصاريح أو خطابات
عدم االعتراض أو املوافقات األخرى املماثلة على النحو املطلوب بموجب قوانين اململكة العربية السعودية أو الجهات الحكومية املختصة إلتمام صفقة اإلندماج بموجب
ً
اتفاقية اإلندماج .وفقا ملا سبق ،يتعاون كل طرف مع طلبات الطرف اآلخر إلبالغه بحالة أي امللفات أو الطلبات أو أي اتصاالت ذات صلة بصفقة اإلندماج ،وأي استفسارات
أو طلبات أخرى للحصول على معلومات إضافية من أو إلى أي جهة حكومية مختصة في اململكة العربية السعودية.
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 6.5.6التنفيذ  /اإلنجاز
 6.5.6.1يجب على الطرفين تسليم املستندات التالية عند أو حول تاريخ توقيع إتفاقية اإلندماج  ،التي تم تنفيذها على النحو الواجب من قبل ممثلي الطرفين:
أ) على شركة الجزيرة تكافل تقديم لشركة سوليدرتي كل من التالي :
ً
ضوئيا قبل توقيع هذه االتفاقية ؛
 -1نسخة أصلية وموقعة من خطاب اإلفصاح الذي تم تسليمه بالفعل إلى سوليدرتي عن طريق البريد اإللكتروني وبتنسيق ممسوح
 -2نسخة أصلية وموقع من اتفاقية اإلندماج; و
 -3نسخة من قرار مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل باملوافقة على اتفاقية اإلندماج.
ب) على شركة سوليدرتي تقديم لشركة الجزيرة تكافل كل من التالي :
ً
ضوئيا قبل توقيع هذه االتفاقية ؛
-1نسخة أصلية وموقعة من خطاب اإلفصاح الذي تم تسليمه بالفعل إلى سوليدرتي عن طريق البريد اإللكتروني وبتنسيق ممسوح
-2نسخة أصلية وموقع من اتفاقية اإلندماج; و
 -3نسخة من قرار مجلس إدارة شركة سوليدرتي باملوافقة على اتفاقية اإلندماج.
 -4نسخة من قرار مجلس إدارة شركة سوليدرتي يؤكد للهيئة العامة لسوق املال أن رسم اإلنهاء في مصلحة مساهمي شركة سوليدرتي ً
وفقا للمادة ( 36ب) من الئحة اإلندماج
واالستحواذ.
 6.5.6.2يتعين على كال الطرفين  ،حسب الحاجة  ،ضمان عقد اجتماعات مجلس اإلدارة لتمريرجميع القرارات للمو افقة على اإلجراءات املنصوص عليها في البنود
 2و  3و  4و  5و  6من إتفاقية اإلندماج
 6.5.6.3في تاريخ نفاذ قرار اإلندماج وبعـد اسـتيفاء الشـروط املسـبقة التـي تم ذكرهـا فـي البند ( )4من اتفاقيــة اإلندماج ،يجب على شركة سوليدرتي اإليفاء
بالتزاماتها خالل فترة اعتراض الدائنين التـي تمتـد ملـدة ( )30يـوم على النحو املنصوص عليه في البند ( 2.1د) ( )4من اتفاقية اإلندماج وتسليم املستندات بموجب
البند  ، 6.1يتعين على األطراف القيام و  /أو تدبيرمثل هذه اإلجراءات املطلوبة إلكمال ما يلي:
ُ
أ) يتم تسجيل األسهم الجديدة املصدرة في شركة الجزيرة تكافل لصالح مساهمي شركة سوليدرتي مقابل نقل جميع أصول والتزامات شركة سوليدرتي إلى شركة الجزيرة تكافل
ً
بناء على معامل املبادلة ،ولن يحصل املساهمين في شركة سوليدرتي على أي مقابل نقدي نتيجة صفقة اإلندماج .وفي حال نتج عن عملية إحتساب عدد األسهم املستحق ألي
من مساهمي شركة سوليدرتي بناء على معامل املبادلة كسور أسهم ،فسيتم تقريب الرقم الناتج الى أقل رقم صحيح.
ب) سيتم نقل جميع أصول والتزامات شركة سوليدرتي إلى شركة الجزيرة تكافل (التي ستصبح الشركة الدامجة) في مقابل تسجيل األسهم الجديدة املصدرة في شركة الجزيرة
تكافل لصالح مساهمي شركة سوليدرتي ،ويعتبر تاريخ تسجيل األسهم لصالح مساهمي شركة سوليدرتي بمثابة تاريخ نفاذ قرار اإلندماج.
ج) يجب عقد إجتماع مجلس إدارة للشركة الدامجة إلتخاذ جميع القرارات املنصوص عليها في الفقرة ( 2.1ه) من اتفاقية اإلندماج.
 6.5.6.4يتعهد كل طرف للطرف لآلخر أنه من تاريخ توقيع اتفاقية اإلندماج حتى تاريخ نفاذ قراراإلندماج ،الستخدام جهوده املعقولة من أجل ( )1إستكمال جميع
اإلقرارات الضريبية والزكوية و إقرارات ضريبة القيمة املضافة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ( )2معالجة جميع الربوط الزكويةمع الهيئة العامة للزكاة والدخل
و ( )3الحصول على شهادات الزكاة والضريبة النهائية من الهيئة العامة للزكاة والدخل تغطي الفترات الخاضعة للضريبة والزكاة املنتهية في تاريخ نفاذ اإلندماج.

 6.5.7ملخص شروط إتمام صفقة االندماج
تخضع صفقة االندماج للشروط التالية:
 .1عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن الصفقة ،عدم ممانعة البنك املركزي السعودي على صفقة االندماج وزيادة رأس مال شركة الجزيرة
تكافل ،موافقـة هيئـة السـوق املاليـة علـى طلـب شـركة الجزيرة تكافل تسجيل وطرح أسهم زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل وعلـى نشـر مسـتند العـرض ،وموافقة تداول على طلب
ً
إدراج األسهم الجديدة لشركة الجزيرة تكافل في تداول وفقا لقواعد اإلدراج.
 .2التزام كل من مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل ومجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل واملديرين التنفيذين بكافة بنود اتفاقية االندماج ،وعدم إنهائها من قبل أي من الشركتين
في حال حدوث أي من حاالت التغيير الجوهري السلبي املبينة في الفقرة  6.5.2من هذا التعميم ،وعدم خرق أي بند من بنود اتفاقية االندماج ،وااللتزام بكافة األنظمة واللوائح
السارية في اململكة.
 .3موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل على  .1شروط وأحكام الصفقة و .2زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل من خالل إصدار عدد إثنى عشر مليون وستة
ً
ً
ً
وستون ألفا وأربعمائة وثالثة ( )12,066,403سهما جديدا لصالح كافة املساهمين في شركة سوليدرتي تكافل  ،اعتماد النظام األسا�سي لشركة الجزيرة تكافل 4 ،تفويض مجلس
إدارة شركة الجزيرة تكافل باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلتمام الصفقة مع اإلشارة إلى أن الئحة االندماج واالستحواذ اشترطت إلتمام اإلندماج ،ودون اإلخالل بأحكام نظام
الشركات ،أن تتم املوافقة عليه من قبل عدد مساهمين في الشركة الدامجة واملندمجة مالكين بما ال يقل عن  %75من األسهم املمثلة خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية،
ً
سواء األول أو الثاني أو الثالث ،إما شخصيا أو بالوكالة ،أو عن طريق التصويت عن بعد.
ّ
 .4موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة سوليدرتي تكافل علــى  .1العــرض املقـ ّـدم مــن قبل شركة الجزيرة تكافل فيما يتعلق بصفقة االندماج و .2الحصول على أسهم في
ً
شركة الجزيرة تكافل إنفاذا لصفقة االندماج وذلك عن طريق مبادلة أوراق مالية بواقع  0.482656120سهم في شركة الجزيرة تكافل مقابل كل سهم مملوك في شركة سوليدرتي
تكافل بدون تسديد أي مقابل نقدي ،و .3تفويض مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلتمام الصفقة .مع اإلشارة إلى أن الئحة االندماج واالستحواذ
اشترطت إلتمام اإلندماج ،ودون اإلخالل بأحكام نظام الشركات ،أن تتم املوافقة عليه من قبل عدد مساهمين في الشركة الدامجة واملندمجة مالكين بما ال يقل عن  %75من األسهم
ً
املمثلة خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية ،سواء األول أو الثاني أو الثالث ،إما شخصيا أو بالوكالة ،أو عن طريق التصويت عن بعد.
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 .5انقضاء فترة اعتراض الدائنين دون أن ّ
يتقدم أي من الدائنين لشركة سوليدرتي تكافل باعتراض على صفقة االندماج أو في حال تقدم أي من الدائنين باعتراض خالل املدة املشار
ً
ً
كاف للوفاء به إن كان آجال.
إليها ،قيام شركة سوليدرتي تكافل بالوفاء بالدين إن كان حاال ،أو بتقديم ضمان ٍ
 .6تزويد شركة الجزيرة تكافل بجميع اتفاقيات الوسطاء املتعاقدين مع شركة سوليدرتي على أن تكون سارية املفعول أو إثبات تجديد هذه االتفاقيات.
 .7تزويد شركة الجزيرة تكافل بنسخ من تراخيص الوسطاء املتعاقدين مع شركة سوليدرتي على أن تكون سارية املفعول أو إثبات إنهاء العالقة مع الوسطاء املنتهية صالحية
تراخيصهم.
 .8تزويد شركة الجزيرة تكافل بموافقات خطية من شركات إعادة الـتأمين (املحددة في اتفاقية االندماج) املتعاقدين مع شركة سوليدرتي بإنهاء اتفاقيات إعادة التأمين ذات العالقة
عند إكتمال صفقة االندماج.
ً
 .9إتمام الصفقة قبل التاريخ املتفق عليه في اتفاقية االندماج ،وهو 2021/05/22م إال إذا وافقت كل من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل خطيا على تعديل اتفاقية
االندماج لناحية تمديد تاريخ إتمام الصفقة.
 .10التزام كل من الطرفين حتى تاريخ اتمام صفقة االندماج .1 :بعدم خرق أي من الضمانات ،أو  .2إجراء أي تغييرات أو اتخاذ أي قرارات يكون لها تأثير سلبي على أصول وأعمال
الشركة ،أو  .3عدم التصرف أو املوافقة على حيازة أي أصل بإستثناء األمور اإلعتيادية أو التي في سياق االندماج .4 ،عدم وضع أي أعباء على أصول الشركة .5 ،إتخاذ جميع
االحتياطات الالزمة ملنع أي حدث متوقع يمكن أن يكون له تأثير سلبي على املركز املالي أو أصول الشركة .6 ،الحرص على أستمرارية وعدم انتهاء اتفاقيات إعادة التأمين .7 ،أخذ
املوافقة الكتابية املسبقة من الطرف األخر فيما يتعلق باملعامالت الخارجة عن إطار النشاط العادي .8 ،السماح ملمثلي ومستشاري الطرف األخر باالطالع على املستندات املطلوبة
ذات الصلة باالندماج.
ً
ً
ابتداء من تاريخ التوقيع حتى تاريخ اتمام صفقة االندماج بإبالغ الطرف األخر كتابيا خالل ثالثة ( )3أيام عمل حال حدوث أي من األمور التالية قبل.1 :
 .11التزام كل من الطرفين
توزيع أي أرباح .2 ،الدخول في اتفاقية قرض جديدة أو سداد أي قرض ،بما في ذلك قروض املساهمين (إن وجدت) .3 ،الدخول في أي معامالت جديدة مع أطراف ذات عالقة.4 ،
إبرام ،تعديل أو إنهاء أي اتفاقيات جوهرية تزيد عن مليونين ريال سعودي (بما في ذلك االتفاقيات املبرمة في إطار العمليات التجارية العادية) .5 ،تكبد أي نفقات مالية على أي بند
فردي تزيد عن مليونين ريال سعودي .6 ،إجراء أي تعديالت جوهرية على أحكام وشروط التوظيف (بما في ذلك املزايا) ألي من املدراء التنفيذيين ،املدراء أو املوظفين ،أو التعاقد أو
املوافقة على توظيف أي مدراء تنفيذيين .7 ،إنهاء عقد أي مدير رئي�سي أو تنفيذي .7 ،إنشاء أي عبء على أي من األصول أو التعهدات.
ً
ابتداء من تاريخ التوقيع حتى تاريخ اتمام صفقة االندماج .1 :بعدم اتخاذ أي إجراء (سواء مباشر أو غير مباشر ) لتشـجيع أو مباشـرة أو التمـاس أي
 .12التزام كل من الطرفين
ّ
ّ
مناقشـات أو مفاوضـات مـع أي شـركة أو طـرف آخـر فيمـا يتعلـق بعمليـة اندماج أخـرى أو صفقـة مماثلـة ،أو اتخـاذ أي إجـراء آخـر قـد يؤثـر علـى قـدرة الشركتين فـي اسـتكمال صفقـة
االندمـاج .2 ،التعاون التام للحصول على جميع املوافقات الالزمة إلتمام صفقة االندماج.
 .13عــدم قيــام أيــة محكمــة ،أو جهــة تنظيميــة ،أو هيئــة ،أو مؤسســة حكوميــة فــي اململكــة باتخــاذ ،أو املطالبــة باتخاذ أي إجراء ،أو اقتراح تعديل على األنظمة والقوانين أو اإلجراءات
بعد تاريخ اإلعالن ،بما يؤدي ،أو من املتوقع أن يؤدي إلى أي مما يلي:
أ .جعــل هــذه الصفقــة ،أو تنفيذهــا ،أو االندمــاج مــع شــركة سوليدرتي تكافل ،باطــل أو غير قانوني ،أو غير قابل للتنفيذ بموجب قوانين اململكة ،أو منع أو حظر ،أو تقييد ،أو
تحديد ،أو تأخيــر أو التدخــل ،بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،فــي تنفيــذ ،أو فــرض شــروط أو التزامــات إضافيــة بهذا الخصوص ،أو إعاقة ،أو عرقلة الصفقة أو التدخل فيها،
أو املطالبة بتعديل الصفقة ،أو عملية استحواذ شركة الجزيرة تكافل على أي من تلك األوراق املالية.
ب .إلزام أي عضو في مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل بالتخلص أو التصرف في أي من أو جميع أعمال شركة سوليدرتي تكافل أو ممتلكاتها أو أصولها أو منع أو وضع قيود
عليها أو على شركة سوليدرتي تكافل في ممارستها ألي من نشاطاتها أو تملك أي من أو جميع أصولها وممتلكاتها.
ج .فرض أية قيود على أو التسبب ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،في أي تأخير فيما يتعلق بقدرة شركة الجزيرة تكافل ،املباشرة أو غير املباشرة ،على شراء ،أو تملك ،أو ممارسة
كافة أو بعض حقوق امللكية فيما يتعلق باألوراق املالية الخاصة بشركة سوليدرتي تكافل ،أو فرض أية قيود ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،على قدرة أي من مساهمي شركة
سوليدرتي تكافل على تملــك أو ممارســة أي مــن حقــوق امللكيــة فيمــا يتعلــق باألســهم الجديــدة املصــدرة مــن قبــل شــركة الجزيرة تكافل ملساهمي شركة سوليدرتي تكافل.
د .فرض أية قيود على قدرة أي عضو في مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل على دمج ،أو التنسيق بين جميع ،أو جزء من أعماله مع جميع ،أو جزء من أعمال أي عضو في
ً
ً ً
مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل ،أو دمج  .أي إجراء أو أمر قد يؤثر سلبا كليا أو جزئيا ،على أي من األعمال املتعلقة بهذه الصفقة.
 .14عدم حدوث أي حالة أوظرف يشكل قوة قاهرة خارجة عن سيطرة الشركتين لفترة زمنية التقل عن شهرين.
 .15باستثناء ما تم اإلفصاح عنه من قبل شركة سوليدرتي تكافل في تقريرها وحساباتها السنوية للعــام املنتهــي فــي  31ديســمبر 2019م ،أو مــا أعلــن عنــه فــي تــداول مــن قبــل شــركة
سوليدرتي تكافل أو نيابة عنها قبل تاريخ توقيع اتفاقية االندماج ،أو ما تضمنته غرفة البيانات التي أعدتها شركة سوليدرتي تكافل بخصوص الصفقة ملستشاريها ،أو ما أفصحت
ً
عنه شركة سوليدرتي تكافل كتابة لشركة الجزيرة تكافل أو مستشاريها قبل توقيع اتفاقية االندماج بتاريخ 1442/01/04هـ (املوافق 2020/08/23م) ال توجد أية ترتيبات أو عقود
أو تعامالت لم يتم اإلفصاح أو اإلعالن عنها أو اتفاقيات أو التزامات أو امتالكات أو تراخيص أو مستندات أو تعهدات أو إقرارات أو تصاريح أو امتيازات أو قــروض (للموظفيــن أو
ألط ـراف ثالثيـن) أو إيجــارات أو دعــاوى قضائيــة أو أي معلومــات أخــرى لــم يتــم اإلفصــاح أو اإلعــالن عنهــا لشــركة الجزيرة تكافل أو أي مــن مستشــاريها املســتقلين املاليين أو القانونيين
أو للعناية املالية الالزمة (يشار اليها فيما بعد بـالـ «ترتيبات غير املعلنة») ،تكون شركة سوليدرتي تكافل أو أحد كبار التنفيذيين أو أعضاء مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل طرفا
ملسؤولية ما ،أو أن
فيها ،ويؤدي – أو من املحتمل أن يؤدي – إلى تحمل شركة سوليدرتي تكافل أو أحد كبار التنفيذيين أو أعضاء مجلس إدارتها ،أو أي من أصولهم ،اللتزام ما ،أو
ٍ
ً
يكون خاضعا بموجبها أو من خاللها االلتزام بما ال تعلم به إدارة شركة الجزيرة تكافل أو أي من مستشاريها املستقلين املاليين أو القانونيين أو للعناية املالية الالزمة بتاريخ توقيع
اتفاقية االندماج.
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 6.6البنود والشروط الجوهرية والشروط املسبقة أو التعهدات الواردة في املستندات او االتفاقيات األخرى للشراء أو االندماج
عدا اتفاقيةاالندماج التي تم تلخيص بنودها وشروطها الجوهرية والشروط املسبقة او التعهدات الواردة فيها في الفقرة 12,5أعاله ،ال توجد مستندات أو اتفاقيات أخرى متعلقة
بصفقة االندماج.
 6.7الدعاوي القضائية واملطالبات على شركة الجزيرة تكافل
ً
ً
ً
بناء على تأكيد وعلى حد علم مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل أنه ال يوجد أي دعاوى قضائية أو مطالبات قائمة أو محتملة يمكن أن تؤثر تأثيرا جوهريا على أعمال شركة الجزيرة
تكافل أو مركزها املالي.
 6.8الدعاوي القضائية واملطالبات على شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
ً
ً
ً
بناء على تأكيد مجلس إدارة شركة سوليدرتي أنه ال يوجد أي دعاوى قضائية أو مطالبات قائمة أو محتملة يمكن أن تؤثر تأثيرا جوهريا على أعمال شركة سوليدرتي أو مركزها املالي.
ً
(وملزيد من املعلومات فضال راجع القسم الفرعي رقم (« )2.3.4املخاطر املتعلقة باملنازعات القضائية لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل» من القسم رقم (« )2عوامل املخاطرة».
 6.9اإلفالس
لم تسجل أي حالة إفالس ألي عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل أو أعضاء مجلس إدارتها املقترحين أو أحد كبار التنفيذيين في شركة الجزيرة تكافل أو امين سر
مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل.
 6.10اإلعسار
لم تسجل أي حالة إعسار في السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل أو أعضاء مجلس اإلدارة املقترحين لشركة الجزيرة تكافل وأحد
ً
كبار التنفيذيين في شركة الجزيرة تكافل أو أمين سر مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل معينا من قبل الشركة املعسرة في منصب إداري أو إشرافي فيها.
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 -7إفادات الخبراء
لقد قدم املستشارين املوضحة أسماؤهم في القسم»دليل الشركة» موافقتهم الكتابية على نشر أسمائهم وشعاراتهم وعناوينهم وإفاداتهم بالصيغة الواردة في هذا التعميم ،ولم
يسحب أي من املستشارين موافقته حتى تاريخ صدور هذا التعميم ،كما نشير أنه ليس أي من املستشارين أي سهم أو مصلحة مهما كان نوعها في شركة الجزيرة تكافل أو في شركة
سوليدرتي.
ال يشمل هذا التعميم أي إفادة قدمها الخبراء.
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 -8المصاريف
ً
ً
تقدر التكاليف واملصاريف املتعلقة بإتمام صفقة االندماج بحوالي ( 3.2مليون) ريال سعودي تقريبا ،وتشمل أتعاب كال من املستشار املالي واملستشار القانوني ومستشار العناية
املهنية املالية ومراجع الحسابات وغيرهم من املستشارين ،إضافة الى رسوم الجهات الحكومية للحصول على املوافقات النظامية ومصاريف التنسيق واإلعالن وجيمع التكاليف
األخرى املتعلقة بصفقة االندماج ،ونشير إلى أن املبالغ املشار إليها أعاله ال تشمل التكاليف واملصاريف املتعلقة بدمج الشركتين خالل مرحلة ما بعد إتمام صفقة االندماج.
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 -9اإلعفاءات
لم تقم شركة الجزيرة تكافل بتقديم أي طلب إعفاء إلى هيئة السوق املالية.
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 -10المستندات المتاحة للمعاينة
سـوف تكـون نسـخ مـن املسـتندات التاليـة متاحـة للمعاينـة فـي املقـر الرئيسـي لشركة الجزيرة تكافل (العنـوان :مركز املساعدية التجاري -طريق املدينة ،جدة ص.ب  ،5215جدة
ً
 ،21422اململكة العربية السعودية ،هاتف ،00966236688877 :فاكس ،) 0096677248 :مـن يـوم األحـد إلـى الخميـس مـن السـاعة التاسـعة صباحـا وحتـى السـاعة الخامسـة
مس ًـاء باسـتثناء أيـام اإلجـازات الرسـمية فـي اململكـة العربيـة السـعودية مـن تاريـخ نشـر تعميـم املسـاهمين ومسـتند العـرض وحتـى نهايـة فتـرة العـرض:
• النظام األسا�سي لشركة سوليدرتي وعقد تأسيسها.
• اتفاقية االندماج (باللغة اإلنجليزية).
• القوائـم املاليـة املراجعـة لشـركة سوليدرتي للسـنوات املاليـة الثـالث املنتهيـة بتاريـخ  31ديسـمبر 2017م و 31ديسـمبر 2018م و 31ديسـمبر 2019م ،والقوائـم املاليـة غيـر
املراجعـة لفتـرة ستة أشـهر لعـام 2020م.
• القوائـم املاليـة االفتراضيـة املفحوصـة التـي تعكـس الوضـع املالـي لشـركة الجزيرة تكافل كمـا لـو تم االندماج فـي السـنة املاليـة 2019م.
• تقرير التقييم وتقارير القيمة الضمنية الخاصة باملحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني.
• خطابات موافقات املستشارين على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا التعميم.
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 -11المالحق
 11.1ملحق ( )1القوائم املالية السنوية لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل للسنوات املالية الثالث بتاريخ  31ديسمبر2017م و31ديسمبر2018م
و31ديسمبر2019م ،والقوائم املالية غيراملراجعة لفترة ستة أشهرلعام 2020م.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -3المنشأة واألنشطة الرئيسية
شركة سوليدرتي السعودية للتكافل ( "الشركة" ) هي شركة مساهمة سععودية مسعجلة فعي المملكعة العربيعة السععودية بموجع السعجل
التجاري رقم  0101288775بتاريخ  00جمادى الثاني 0610هـ (الموافق  25معايو .)2101إن عنعوان المكتع الرئيسعي المسعجل
للشركة هو كما يلي:
شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
المركز الرئيسي
ص.ب 85771
الرياض  ،00602المملكة العربية السعودية.
تم ترخيص الشركة لمزاولة أعمال التأمين التعاوني فعي المملكعة العربيعة السععودية طبقعا ً للمرسعوم الملكعي رقعم  81بتعاريخ  09ربيعع
األول 0611هـ (الموافق  06مارس  ،)2119وقرار مجلس الوزراء رقم ق 080 /بتاريخ  1جمادى الثعاني 0610هعـ (الموافعق 07
مايو  .)2101تم إدراج الشركة في سوق األسهم السعودية (تداول) منذ  25جمادى الثعاني 0610هعـ (الموافعق  8يونيعو  .)2101فعي
 06ربيع الثاني 0612هـ (الموافق  09مارس  )2100أصدرت مؤسسة النقد العربعي السععودي ("سعاما") خطعاب الموافقعة بموجع
الخطاب رقم ت م ن  21001/10/للشركة لمزاولة أعمال التأمين.
وقعععت الشععركة فععي  26يونيععو ( 2109الموافععق  21شععوال  0661هععـ) مععذكرة تفععاهم غيععر ملزمععة مععع شععركة الجزيععرة تكافععل تعععاوني
("الجزيععرة") ووقعععت علععى مععذكرة تفععاهم معدلععة غيععر ملزمععة فععي  09ينععاير ( 2121الموافععق  26جمععادى األولععى  0660هععـ) لتقيععيم
االندماج المحتمل .اتفقت الشركتان بشكل متبادل علعى أنعس سعيتم تحديعد أسعاس تقيعيم األسعهم باسعتخدام القيمعة الدفتريعة ل سعهم والقيمعة
الدفترية ل سهم المعدلة (بعد أي تعديالت إلجراءات العناية الواجبة المتفق عليها بشعكل متبعادل) .قامعت الشعركة بتعيعين بيعت التمويعل
السعودي الكويتي كمستشار مالي لالندماج المقترح.
كما يتطل االندماج الحصول على الموافقات النظامية .تتوقع الشركتان أن تكون قادرة على تلبية جميع متطلبات الموافقعات النظاميعة
لالندماج.
 -9أسس اإلعداد
أسس القياس
تعد القوائم المالية طبقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس "االستثمارات المتاحة للبيع" بالقيمة العادلة.
بيان اإللتزام
تم إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليعة المعتمعدة فعي المملكعة العربيعة السععودية ،والمععايير واالصعدارات
االخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقانون الشركات والنظام األساسي للشركة.
تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في في  10ديسعمبر 2108وفقعا ً للمععايير الدوليعة للتقعارير الماليعة والمعدلعة بواسعطة مؤسسعة النقعد
العربي السعودي بخصوص المحاسعبة ععن الزكعاة وضعريبة العدخل ( فيمعا يتعلعق بتطبيعق معيعار المحاسعبة العدولي رقعم  -02ضعريبة
الدخل وتفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  -20الرسوم بما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل).
في يوليو  ، 2109أصدرت مؤسسة النقد العربعي السععودي تعليمعات لشعركات التعأمين فعي المملكعة العربيعة السععودية لمعالجعة الزكعاة
وضرائ الدخل في قائمة الدخل .بما يتماشى ذلك مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتفسيراتها الصادرة عن مجلعس مععايير
المحاسبة الدولية والمعتمدة بالمملكة العربية السعودية ( يشار إليها مجتمعة باسم "المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة فعي
المملكة العربية السعودية").
وبالتالي قامت الشركة بتغيير المعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل بتعديل األثر بأثر رجععي بمعا يتماشعى معع المعيعار المحاسعبي
الععدولي رقععم  - 8 -السياسععات المحاسععبية والتغييععرات فععي التقععديرات المحاسععبية واالخطععاء ،وأثععر هععذا التغييععر تععم اإلفصععاح عنععس فععي
اإليضاح رقم  25في القوائم المالية.
يتم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ اإلستمرارية والتكلفة التاريخية ،باستثناء القياس بالقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -1أسس اإلعداد (تتمة)
بيان اإللتزام (تتمة)
لم يتم عرض قائمة المركز المالي للشركة باستخدام تصنيف متداول  /غير متداول .ومعع ذلعك ،فعان األرصعدة التاليعة تصعنف عمو ًمعا
على أنها متداولة :النقدية وما في حكمها ،ودائع قصيرة األجل /الدخل الثابت ،صافي أقساط تأمين وذمعم معيعدي تعأمين مدينعة ،حصعة
معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة ،حصة معيدي التأمين معن المطالبعات تحعت التسعوية ،حصعة معيعدي التعأمين معن المطالبعات
المتكبعدة غيععر المبلععغ عنهععا ،تكععاليف اكتتععاب مؤجلععة ،مصععاريف مدفوعععة مقععدما ً وموجععودات أخععرى ،مطالبععات مسععتحقة الععدفع لحععاملي
الوثائق ،مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى ،أرصدة معيعدي التعأمين الدائنعة ،أقسعاط تعأمين غيعر مكتسعبة ،عمعوالت معيعدي التعأمين
غير مكتسبة ،مطالبات تحت التسوية ،مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها ،احتياطيات أقساط إضافية وإحتياطات أخعرى ،توزيعع فعائض
مسععتحق الععدفع ،زكععاة وضععريبة ال عدخل ،مسععتحق ألطععراف ذات عالقععة .إن األرصععدة التاليععة تصععنف عمو ًمععا علععى أنهععا غيععر متداولععة:
استثمارات ،ممتلكات ومعدات ،أصول غير ملموسة ،وديعة نظامية ،تعويضات نهاية الخدمة.
 -1أسس العرض
وفقعا ً لمتطلبععات أنظمععة التععأمين فععي المملكععة العربيععة السعععودية ،تحععتف الشععركة بحسععابات مسععتقلة لكععل مععن عمليععات التععأمين وعمليععات
المسعاهمين ،تحعتف الشعركة بجميعع الموجعودات المتعلقعة بعمليعات التععأمين وعمليعات المسعاهمين ،ويعتم تضعمينها فعي بيانعات العمليععات
المعنيععة بنععا ًء علععى اسععتخدامها ومالئمتهععا .يععتم تسععجيل الموجععودات والمطلوبععات واإليععرادات والمصععروفات الخاصععة بكععل نشععاط فععي
الحسابات الخاصة بذلك النشاط التعي تنسع بوضعوح إلعى كعل عمليعة فعي دفاترهعا الخاصعة بهعا .يعتم توزيعع اإليعرادات والمصعروفات
المتكبدة بالعمليات المشتركة من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة.
تععم تقععديم قائمععة المركععز المععالي وقععوائم الععدخل والععدخل الشععامل والتععدفقات النقديععة لعمليععات التععأمين وعمليععات المسععاهمين الععواردة فععي
اإليضاح  27من القوائم المالية كمعلومات مالية تكميلية لالمتثال لمتطلبات اإلرشاد الصادرة عن ساما للوائح التنفيذيعة وغيعر مطلوبعة
بموج المعايير الدولية للتقرير المعالي .تتطلع اللعوائح التنفيذيعة لعـ سعاما الفصعل الواضعح بعين الموجعودات والمطلوبعات واإليعرادات
والمصروفات لعمليات التأمين وعمليات المساهمين .وفقًا لعذلك  ،فعان قائمعة المركعز المعالي وقعوائم العدخل والعدخل الشعامل والتعدفقات
النقدية المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين على النحعو المشعار إليعس أععاله ،تعكعس فقع الموجعودات والمطلوبعات واإليعرادات
والمصروفات واألرباح والخسائر الشاملة للعمليات المعنية.
عند إعداد القوائم المالية على مستوى الشركة وفقًا لمعايير الدولية التقارير المالية  ،يتم دمج األرصعدة والمععامالت الخاصعة بعمليعات
التأمين ودمجها مع عمليات المساهمين .يتم استبعاد األرصعدة والمععامالت واألربعاح أو الخسعائر غيعر المحققعة بعين العمليعات بالكامعل
خععالل عمليععة الععدمج ،إن وجععدت .السياسععات المحاسععبية المتبعععة لعمليععات التععأمين وعمليععات المسععاهمين موحععدة للمعععامالت واألحععدا
المتشابهة في ظروف مماثلة.
تقوم الشركة بصفتها مديرا ً لعمليات التأمين بجميع أعمال التعأمين المنصعوص عليهعا فعي هعذه الوثيقعة لصعالح المعؤمن لهعم ،وفعي حعال
وجود فائض صافي في حساب التأمين فيتم توزيعس وفق الترتي اآلتي:
أ  -توزيع  %01من الفائض الصافي السنوي على المؤمن لهم مباشرة أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية.
ب  -ومما يتبقى من الفائض ،تأخذ الشركة مبلغ يعادل نسبة ( )%5من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة كأتعاب إدارية ،ال يمكن
لهذه األتعاب أن تتجاوز ( )%91من الفائض.
ج  -من المتبقي ،إذا وجد ،بعد توزيع ما سبق في الفقرتين (أ ،ب أعاله) تأخذ الشركة ما نسبتس ( )%01من صافي الفائض
كحافز أداء.
تكبد ع لياتددلع ميتددجيتا لاد م
لياتلع مييسلهيتا.

ددل ي ياسد ا ميي تةتددا ددي  20تسدديب  8102وبليتددليي و و ددل يددكي  ،يددي تددتي ت وتددب لغ يبددلي يد

 -4العملة الرئيسية وعملة العرض
تي ل ض هكه مي ومئي مييليتا بلي تلب ميسعو غ ،وهي لياا ميع ض ومي شلط مي ئتسدتا ياشد كا .تدي ت تد ايتدا مييعاويدلع مييليتدا
تلب سعو غ.
مييع وضا ي لق

- 01 -

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة
 3-,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة والمعتمدة
السياسات المحاسبية المستخدمة فعي إععداد هعذه القعوائم الماليعة األوليعة المعوجزة تتوافعق معع تلعك المسعتخدمة فعي إععداد القعوائم الماليعة
السنوية كما في السنة المنتهية في  10ديسمبر  ،2108باستثناء:

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 33عقود اإليجار
يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  06محل معيار المحاسبة الدولي " 07عقود اإليجار" ،وتفسير المعيار الدولي للتقرير المالي
رقم " 6لتحديد ما إذا كان ترتي ما يحتوي على عقد إيجار" ،وتفسير لجنة تفسيرات المعايير" " 05عقود إيجار التشغيل  -حعوافز"،
وتفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم " "27تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار".
يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 06عقود اإليجار" نموذج وحيد للمحاسبة عن عقود االيجار .يقوم المستأجر باالعتراف
بحق استخدام األصل ليمثل حقس في استخدام األصل األساسي والتزام اإليجار الذي يمثل التزامس بسداد دفعات اإليجار .يوجد هناك
اعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة .تبقى طريقة المحاسبة المتبعة من
المؤجر مشابهة للمعيار الحالي -أي يستمر المؤجرين بتصنيف عقود االيجار الى عقود ايجار تمويلي أو تشغيلي.
أ) التعديل المعترف به من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :33
اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  06في  0يناير  2109باستخدام منهجية التطبيق بأثر رجعي المعدل وبالتالي يتم
االعتراف باألثر التراكمي العتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 06كتعديل للرصعيد االفتتعاحي) المعدفوعات المقدمعة دون أي
تأثير على رصيد األرباح المبقاة في  0يناير  2109ودون تعديل في ارقام المقارنة.
طبقت الشركة وسيلة عملية لتعريف عقد اإليجار عند االنتقال ،أي جميع العقود المبرمة قبل  0يناير  2109تم تحديدها كعقود إيجار
وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  07وتفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم (.)6
تأثير اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي  61على قائمة المركز المالي كما في  6يناير  9162كاالتي:
 82ديسمبر 1922
حق إستخدام األصول
مدفوعات مقدما
التزام ايجار

501,95,
-
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الزيادة
(النقصان)
08,16,,299
)(501,95,
)(00,215,128

 2يناير 1922
21,157,822
)(22,211,181

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 - 5التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة (تتمة)
 3-,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة والمعتمدة (تتمة)
ب) السياسة المحاسبية
إعترفت الشركة باألصول واإللتزامات الجديدة لعقود اإليجار التشغيلية لمباني المكات  .يتم تخصيص كل دفعة إيجار بين االلتزام
وتكلفة التمويل .تُحمل تكلفة التمويل على قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة على مدار فترة اإليجار إلنتاج معدل فائدة دوري ثابت
على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة .يتم استهالك حق استخداكم األصول على المدى األقصر من العمر اإلنتاجي ل صل ومدة
اإليجار على أساس القس الثابت.
يتم قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار مبدئيا على أساس القيمة الحالية.
 -0يتم قياس حق استخدام األصول بالتكلفة التي تشمل ما يلي:
 مقدار القياس األولي اللتزامات اإليجار.
 أي مدفوعات إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء مخصوما منها أي حوافز إيجار مستلمة.
 أي تكاليف مباشرة أولية ،وتكاليف الترميم.
 -2تشمل التزامات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية:
 مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة جوهرية) مخصوما منها حوافز اإليجار المستحقة القبض.
 عقد إيجار متغير يستند إلى فهرس أو سعر.
 المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموج ضمانات القيمة المتبقية.
 سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار ،ودفع غرامات إلنهاء عقد اإليجار ،إذا
كانت مدة اإليجار تعكس المستأجر الذي يمارس هذا الخيار.

* المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 33عقود اإليجار
ب) السياسة المحاسبية (تتمة)
يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي ،وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر دفعس القتراض األموال
الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة.
يتم إدراج المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير األصول منخفضة القيمة على أساس القس الثابت
شهرا أو أقل.
كمصروف في قائمة الدخل األولية .عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار مدتها 02
ً
يتم التفاوض على شروط التأجير على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة .ال تفرض
اتفاقيات اإليجار أي عهود ،ولكن ال يجوز استخدام األصول المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 - 5التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة (تتمة)
 3-,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة والمعتمدة (تتمة)

* المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 33عقود اإليجار (تتمة)
فيما يلي اإلستهالك المحمل لحق استخدام األصول والرصيد:
9132
التكلفة
الرصيد في  0يناير 2109
اإلضافات
اإلستبعادات
الرصيد كما في  10ديسمبر 2109
اإلستهالك المتراكم
الرصيد في  0يناير 2109
المصروف
الرصيد كما في  10ديسمبر 2109

38,,,832,
38,,,832,

الرصيد الدفتري كما في  13ديسمبر 9132

318,238293

39,4,2,122
39,4,2,122

يمكن تسوية التزامات اإليجاركما في  0يناير  2109مع عقد اإليجار التشغيلي على النحو التالي:
التزام اإليجار التشغيلي كما في  10ديسمبر 2108
المتوس المرجح لسعر االقتراض اإلضافي كما في  0يناير 2109
خصم إلتزام اإليجار التشغيلي كما في  0يناير 2109
ناقص :الجزء المتداول من التزام االيجار
الجزء غير المتداول من التزام االيجار

9132
28,112,827
14
22,211,181
2,121,192
29,211,911

التزام االيجار كما في نهاية السنة كالتالي:
9132
2,197,221
2,751,229
29,211,911

الجزء غير المتداول من التزام االيجار
الجزء المتداول من التزام االيجار

يبلغ إجمالي مصاريف الفوائد على التزامات اإليجار المعترف بها خالل السنة المنتهية في  10ديسمبر  2109مبلغ 610.912
ريال سعودي.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة (تتمة)
 9-,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولم يتم إعتمادها بعد

* التغير في المعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل
كما ذكر في اإليضاح رقم  ،2تم تغيير أسس اإلعداد نتيجة ألحد تعليمات صادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي،وفقًا للشهادة
الملكية رقم  16761بتاريخ  0661 - 17 - 11ه )الموافق  ( 2109 - 11 - 01وعلى تعميم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
رقم  21199 / 2109المؤرخ في  0661 / 18 / 26ه )الموافق  .( 2109 - 15 - 10سابقًا تم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل
في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين وفقًا لما ورد في تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  180111176509المؤرخ في
 00أبريل  . 2107مع أحد التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي  ،وذلك وفقًا للشهادة الملكية رقم 16761
بتاريخ  ) 0661 - 17 - 11الموافق  ( 2109 - 11 - 01وتعميم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم 21199 / 2109
بتاريخ  )0661 / 18 / 26الموافق  ، 2109 - 15 - 10أن يتم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل .راجعت الشركة
هذا التغيير في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي )انظراإليضاح رقم  ( 2وتم الكشف عن آثر التغيير في اإليضاح رقم )
 ( 02على القوائم المالية األولية الموجزة .نتج عن هذا التغيير انخفاض في الدخل المسجل للشركة للفترة المنتهية في  11سبتمبر
 2108بمبلغ  5.6مليون ريال سعودي .لم يكن لهذا التغيير أي تأثير على قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في  11سبتمبر
 2108وقائمة المركز المالي كما في  10ديسمبر . 2108
السياسة المحاسبية:
ضريبة الدخل
تمثل ضريبة الدخل المحملة أو المضافة للفترة الضريبية المستحقة على اإليرادات الخاضعة للضريبة للفترة وفقا لمعدل ضريبة
الدخل المطبقة لكل إقليم والمعدل من قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة المنسوبة للفروقات المؤقتة والخسائر
الضريبية غير المستغلة.
تم احتساب ضريبة الدخل الحالية على أساس القوانين الضريبية التي تم سنها أو سنها بشكل جوهري في نهاية فترة التقرير في
المملكة العربية السعودية حيث تعمل الشركة وتنتج دخل خاضع للضريبة .تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم الحاالت المتخذة في
اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي تخضع فيها للتنظيم الضريبي المطبق للتفسير .تنشأ مخصصات على حس االقتضاء
وعلى أساس المبالغ المتوقع دفعها للسلطات الضريبية.
تسجل التعديالت الناشئة عن تقييمات ضريبة الدخل النهائية في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه التقييمات.

* تفسير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  32عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل
يتناول التفسير معالجة ضرائ الدخل عندما تتضمن معالجات الضرائ عدم تأكد محي يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي
 02ضرائ بالدخل  .ال ينطبق على الضرائ أو الرسوم خارا نطاق معيار المحاسبة الدولي –  . 02 -وال يشمل بالتحديد المتطلبات
المتعلقة بالفوائد والعقوبات المرتبطة بالمعالجات الضريبية غير المؤكدة .يتناول التفسير تحديدا ما يلي:
 ما إذا كانت الشركة تأخذ في حسبانها كل معالجة من المعالجات الضريبية غير المؤكده على حده. اإلفتراضات التي تضعها الشركة بخصوص فحص السلطات الضريبية للمعالجات الضريبية. الكيفية التي تحدد بها الشركة الربح الخاضع للضريبة )الخسارة ألغراض ضريبية( واألسس الضريبية .والخسائر ألغراضالضريبة غير المستغلة .واإلعفاءات الضريبية غير المستغلة ومعدالت الضريبة.
 الكيفية التي تأخذ بها المنشأة في حساباتها التغيرات في الحقائق والظروف.يج على الشركة أن تحدد ما إذا كانت ستأخذ في حسبانها كل معالجة من المعالجات الضريبية غير المؤكدة على حده أم ستجمع
بينها وبين معالجة واحدة أو أكثر من المعالجات الضريبية غير المؤكدة األخرى .يج إتباع النهج الذي يتوقع أنس سوف يحل على
نحو أفضل عند حالة عدم التأكد.
تطبق الشركة حك ًما ها ًما في تحديد أوجس عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل.
لم يكن للتفسير تأثير على القوائم المالية للشركة.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة (تتمة)
 9-,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولم يتم إعتمادها بعد
ضريبة الدخل المؤجلة
يتم إحتساب ضريبة الدخل المؤجلة ،إن وجدت ،باستخدام أساس اإللتزام للفروقات المؤقتة الناتجة بين األرصدة الدفترية للموجودات
واإللتزامات ألغراض التقارير المالي ة والمبالغ المستخدمة ل غراض الضريبية .يتم قياس قيمة الضريبة المؤجلة بمعدالت الضريبة
المتوقع تطبيقها أو تتم التسوية للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات باإلستثناء إلى معدالت الضريبة التي قد تم سنها أو تقريبا تم
سنها في نهاية فترة التقرير .يج إثبات الضريب ة المؤجلة فق بقدر ما يكون من المحتمل أن ربحا مستقبليا خاضعا للضريبة سوف
يكون متاحا بحيث يمكن إستخدام اإلعفاءات الضريبية مقابلس .يتم تخفيض األصول الضريبية المؤجلة بقدر ما يكون غير محتمال بعد
ذلك بحيث يتم اإلعتراف بالمنافع الضريبية ذات العالقة.
ال يتم االع تراف بالموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة للفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية واألسس الضريبية لالستثمارات في
العمليات األجنبية حيث تكون الشركة قادرة على التحكم في توقيت عكس الفروق المؤقتة ومن المحتمل أال تنعكس الفروق فيها
المستقبل المنظور.
يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة عند وجود حق واج النفاذ قانونا في إجراء مقاصة بين
الموجودات الضريبية الحالية ومطلوبات الضريبة الحالية والتي تتعلق بضرائ دخل تفرضها نفس السلطة الضريبة والتي لها الحق
في إجراء المقاصة ،والتي تنوى إما التسوية على أساس صافي أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في آن معا .
يتم اإلعتراف بالضرائ الحالية والمؤجلة ضمن قائمة الدخل ،باستثناء القدر المتعلق بالمعامالت التي يتم اإلعتراف بها في قائمة
الدخل الشامل أو بحقوق المساهمين بشكل مباشر .في هذه الحالة ،يج اإلعتراف بالضريبة أيضاّ.
نظرا لخسائر الموجودات الضريبية المؤجلة وعدم أهميتها  ،لم تعترف الشركة بموجودات الضريبة المؤجلة.
ً
الزكاة
تخضع الشركة للزكاة وفقًا للوائح الهيئة العامة للزكاة وضريبة الدخل .يتم احتساب مصروفات الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة.
ال يتم معالجة الزكاة كضرائ الدخل كما ال يتم إحتساب ضرائ مؤجلة متعلقة بالزكاة.
كما في و لفترة السنة المنتهية في  10ديسمبر :2108
تأثر القائمة المالية
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
قائمة الدخل
قائمة الدخل

قبل التعديل للسنة
المنتهية في  13ديسمبر
913,

الحساب
مخصص الزكاة وضريبة الدخل
(العجز المتراكم)
مصاريف الزكاة وضريبة الدخل
ربحية السهم

أثر التعديل

بعد التعديل للسنة المنتهية
في  13ديسمبر 913,

6,618,126

)(6,618,126

-

)(8611

6,618,126
1680

6,618,126
)(8650

- 08 -

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة (تتمة)
 9-,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولم يتم إعتمادها بعد
مبكرا التعديالت والتعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية  ،والتي تم نشرها وهي إلزامية لالمتثال
اختارت الشركة أال تعتمد
ً
اعتبارا من التواريخ المستقبلية
للشركة
ً
تاريخ البدء
البيان
المعيار  /التفسير  /التعديالت
 0يناير 2108
األدوات المالية (راجع أدناه)
المعيار الدولي للتقارير المالية 9
 0يناير 2122
عقود التأمين (راجع أدناه)
المعيار الدولي للتقارير المالية 07
سارية المفعول لسنوات
تعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية 01
توزيعات األرباح المعترف بها في الربح أو التعديالت التي تم إجراؤها في
تعديل على معيار المحاسبة الدولي 02
 0يناير 2121
الخسارة
 .)3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :32عقود التأمين
نظرة عامة
نُشر هذا المعيار في مايو  . 2107وهو يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين والتي تحل محل
المعيار الدولي للتقارير المالية  – 6عقود التأمين .هذا المعيار الجديد ينطبق على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة
التأمين وعلى عقود االستثمار ال تي تتمتع بخصائص المشاركة التقديرية شريطة أن تصدر الجهة هي األخرى عقود التأمين .ويتطل
هذا فصل المكونات التالية عن عقود التأمين:
 المشتقات المرفقة إذا كانت تقابل معايير محددة معينة و مكونات االستثمار المتميزة و أي تعهد بنقل سلع متميزة أو خدمات غير تأمينية.يتعين أن يتم حساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقا ً للمعايير ذات الصلة (المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9والمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم .)05
القياسات:
على عكس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  6والتي تسمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام سياسات
المحاسبة ألغراض القياس القائمة قبل يناير  ،2105فان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  07يقدم نماذج القياس المختلفة التالية:
يعتمد نموذج القياس العام على مجموعات البناء التالية:
أ) التدفقات النقدية المحققة والتي تشمل:
 تقديرات مرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية و تعديالت عاكسة للقيم الزمنية للنقود (على سبيل المثال الخصومات) والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية.ً
ب) يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المكتس لمجموعة من عقود التأمين وسيتم االعتراف بس باعتباره كيانا يقدم الخدمات
في المستقبل .ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية سلبيا ً عند البداية فأي مبلغ صافي سلبي للتدفقات النقدية المستوفاة عند
البداية سيتم تسجيلها على الفور في الربح أو الخسارة.
في نهاية كل فترة تقارير الحقة ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من عقود التأمين على أنها مجموع:
 التزامات التغطية المتبقية والتي تشمل التدفقات النقدية المحققة ذات الصلة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقديةللمجموعة في ذلك التاريخ و
 االلتزامات عن المطالبات المتكبدة والتي تقاس باعتبارها التدفقات النقدية المحققة المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصةللمجموعة في هذا التاريخ.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة (تتمة)
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  :32عقود التأمين (تتمة)
ويتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقا ً ألي تغيرات فعي التعدفقات النقديعة المتعلقعة بالخعدمات المسعتقبلية .ونظعرا ً ألن هعامش الخدمعة
التعاقدية ال يمكن أن يكون سلبياً ،فان التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تكون أكبر من هامش الخدمة التعاقديعة المتبقعي يعتم
االعتراف بها في الربح أو الخسارة.
سيتم اإلبالغ عن تأثير التغييرات في معدالت الخصم إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر ويتم تحديده معن خعالل إختيعار
السياسة المحاسبية.
يعتبر نهج الرسوم المتغيرة نموذجا ً إلزاميعا ً لقيعاس العقعود التعي تتسعم بالمشعاركة المباشعرة (يشعار إليهعا أيضعا ً باسعم "عقعود المشعاركة
المباشرة") .هذا التقييم حول إذا ما كان العقد يفي بهذه المعايير يتم إجراؤه عند بدء العقد وال يتم إعادة تقييمس الحقاً.
ولهذه العقود فانس وباإلضافة إلى التعديالت بموج نموذج القياس العام ،فان هامش الخدمة التعاقدية يتم تعديلس أيضا ً ألجل:
 حصة الجهة من التغييرات في قيمتها العادلة للعناصر المدرجة أسفلها و تأثير التغييرات في القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية غير المتصلة بالعناصر المدرجة.أمعا نهججج تخصججيق األقسججاط فهععو نهععج مبسعطا يسععمح بقيععاس المسععؤولية عععن التغطيععة المتبقيعة إذا كععان يععوفر قياسعا ً ال يختلععف بصععورة
جوهرية عن نموذج للقياس العام لمجموعة من العقود أو إذا كانت فترة التغطية لكل عقد في المجموعة سنة واحدة أو أقل.
مع نهج تخصيص األقساط ،فان المسؤولية عن التغطية المتبقية تتوافق مع األقسعاط المسعتلمة عنعد االعتعراف األولعي مخصعوما ً منهعا
التدفقات النقدية إلكتتاب التأمين.
يبقى نموذج القياس العام مطبقا ً فعي قيعاس المطلعوب ععن المطالبعات المتكبعدة .ومعع ذلعك ،ال يُطلع معن الجهعة تععديل التعدفقات النقديعة
المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع/استالم هذه التدفقات النقدية في سعنة واحعدة أو أقعل معن
تاريخ تكبد المطالبات.
تاريخ السريان:
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرضت فعي يونيعو  – 2109تععديالت علعى المعيعار العدولي للتقعارير الماليعة رقعم 07
وتقترح تعديالت معينة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  07وحصلت على تعليقات من أصعحاب المصعلحة المختلفعين .يقعوم
مجلس معايير المحاسبة الدولية في الوقت الحالي باعادة مناقشة القضايا التي أثارها أصحاب المصلحة .بالنسبة ألي تعديالت مقترحة
على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  07فان مجلس معايير المحاسبة الدولية سيتبع إجراءاتس القانونية المعتادة لوضع المعايير.
إن تاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  07وتأجيل المعيار العدولي للتقعارير الماليعة رقعم  9فعي اإلعفعاء المؤقعت للمعيعار
الدولي للتقارير المالية رقم  6هو حاليا ً بتاريخ  0يناير  .2120وبموج المسودة الحالية يقترح تععديل تعاريخ سعريان المعيعار العدولي
للتقارير المالية رقم  07إلى فترات رفع التقارير التي تبدأ في أو بععد  0ينعاير  .2122وهعذا تأجيعل لمعدة سعنة واحعدة مقارنعة بالتعاريخ
السابق وهو  0يناير .2120
يُسمح بالتطبيق المبكر إذا كان كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 05اإليرادات معن العقعود المبرمعة معع العمعالء والمعيعار
العدولي للتقعارير الماليعة رقعم  – 9األدوات الماليععة تعم تطبيقهمعا أيضعاً .تعتععزم الشعركة تطبيعق المعيعار فععي تعاريخ سعريانس فعي  0ينععاير
.2122
فترة االنتقال:
مطلوب التطبيق بأثر رجعي ،وبالرغم من ذلك إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عملي ،فان الجهة
ملزمة باختيار إما نهج بأثر رجعي معدل أو نهج القيمة العادلة.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة (تتمة)
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  :32عقود التأمين (تتمة)
العرض واالفصاح:
تتوقع الشركة أن ينتج عن هعذا المعيعار الجديعد تغييعر فعي السياسعات المحاسعبية لعقعود التعأمين وعقعود إععادة التعأمين دوإلعى أي عقعود
استثمار ذات مزايا تقديرية للمشاركة] مع تعديالت على العرض واإلفصاحات.
التأثير:
تقوم الشركة حاليًا بتقييم تأثير تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .07ومن تاريخ نشر هعذه القعوائم الماليعة ،لعم يعتم تقيعيم
األثر المالي لتبني المعيار بالكامل من قبل الشركة .قامت الشركة باجراء تحليل أولي لفجوة التأثير التشغيلي وتجري حاليًا معن خعالل
تقييم مفصل للتأثيرات التشغيلية والمالية .الفجوات الرئيسية وتأثيرها هي كما يلي:
مجال التأثير
التأثير المالي

ملخق التأثير
األثر المالي بموج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  07قيد اإلعداد ،مما سيؤثر على قائمة العربح أو
الخسارة ،والدخل الشامل األخر ،وقائمة المركز المالي ،وسوف يتغير بشعكل كبيعر ،اسعتنادًا إلعى محفظعة
المنتج.
يتطل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  07تقديم عرض منفصل لكل من:
• إيرادات التأمين
• مصاريف خدمة التأمين
• إيرادات أو مصاريف تمويل التأمين
• إيرادات أو مصروفات من عقود إعادة التأمين المحتف بها
• مطلوبات عقود التأمين
عند االنتقعال إلعى المعيعار العدولي للتقعارير الماليعة رقعم  ،07لعدى الشعركة خيعار تطبيعق ( )0نهعج رجععي
كامل ( )2نهج رجعي معدّل أو ( )1نهج القيمة العادلة.
يتطل عرض الربح أو الخسارة تغييرات بنا ًء على النهج المطبق على الشركة
 .0إعفاء عن هامش الخدمة التعاقدية
 .2إعفاء عن تعديل المخاطر
 .1التغيير في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية التي ال تضب هامش الخدمة التعاقدية
 .6خسائر عند االعتراف األولي والتغييرات في العقود الشاقة
 .5الربح والخسارة من إلغاء االعتراف وتعديل العقود
 .6حساب االستثمار ( / BELهامش الخدمة التعاقدية  /تعديل المخاطر)
 .7مطلوبات عن التغطية المتبقية
الميزانية العمومية  -تمشيا مع المعيار الدولي للتقارير المالية - 07
 .0عقود التأمين الصادرة والتي تعتبر موجودات
 .2عقود التأمين الصادرة والتي تعتبر مطلوبات
 .1عقود إعادة التأمين المحتف بها والتي تعتبر موجودات
 .6عقود إعادة التأمين المحتف بها والتي تعتبر مطلوبات
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة (تتمة)
التأثير( :تتمة)
ستؤثر القواعد الجديدة على القوائم المالية ومؤشرات األداء الرئيسية لجميعع الكيانعات التعي تصعدر عقعود
التععأمين .للعععرض فععي قائمععة المركععز المععالي ،يتعععين علععى الشععركة تجميععع عقععود التععأمين وإعععادة التععأمين
الصادرة وعقود إعادة التأمين المحتف بها على التوالي وتقديمها بشكل منفصل:

تأثير البيانات

تأثير أنظمة تقنية المعلومات

• مجموعات من عقود التأمين وإعادة التأمين الصادرة والتي تعتبر موجودات
• مجموعات من عقود التأمين وإعادة التأمين الصادرة والتي تعتبر مطلوبات
• مجموعات عقود إعادة التأمين المحتف بها والتي تعتبر موجودات
• مجموعات عقود إعادة التأمين المحتف بها والتي تعتبر مطلوبات
تتطل العملية الحالية تقييم مدى تأثير البيانات لتقييم ممارسات لتسجيل البيانات الحاليعة وتحديعد مجعاالت
التحسن في ممارسات تسجيل البيانات ،بما في ذلك:
أ .تقييم المجاالت األساسية
ب .تخزين البيانات التاريخية
ج .التقاط البيانات للنزاهة والجودة
تختلععف مبععادئ قيععاس نهععج تخصععيص األقسععاط عععن "نهععج األقسععاط المكتسععبة" الععذي تسععتخدمس الشععركة
بموج المعيار الدولي للتقارير المالية  6في المجاالت الرئيسية التالية:
• تعكععس المطلوبععات المتعلقععة بالتغطيععة المتبقيععة األقسععاط المسععتلمة نععاقص تكععاليف االسععتحواذ المؤجلععة
وناقص منها المبالغ المعترف بها في إيرادات خدمات التأمين المقدمة
ً
تععديال للقيمعة الزمنيعة للنقعود وتعأثير المخعاطر الماليعة عنعدما
• يشمل قياس المطلوبعات بالتغطيعة المتبقيعة
شهرا
يكون تاريخ استحقاق األقساط وفترة التغطية ذات الصلة أكثر من 02
ً
• يتضمن قياس المطلوبات بالتغطية المتبقية إجراء تقييم واضعح لتععديل المخعاطر للمخعاطر غيعر الماليعة
عنععدما تكععون مجموعععة معن العقععود مرهقععة مععن أجععل حسععاب عنصععر الخسععارة (قععد تكععون هععذه العقععود فععي
السابق جز ًءا من مخصصات احتياطي المخاطر غير المنتهية الصالحية)
• يتم تحديد قياس المطلوبعات للمطالبعات المتكبعدة ( سعابقا المطالبعات تحعت التسعوية والمطالبعات المتكبعدة
ولم يبلغ عنها) على أساس القيمة المخفضة المتوقعة والمرجحة ويتضعمن تععديل واضعح للمخعاطر الغيعر
مالية
مراجعة وتصميم إجراءات اإلغعالق المعالي الجديعدة إلدراج عناصعر جديعدة معن المعيعار العدولي للتقريعر
المالي رقم  ،07وتعزيز اإلجراءات لمراعاة التعقيد المضاف من المعيار.
مراجعة وتحديث الجدول الزمني لإلغالق المالي لمراعاة اإلجراءات الجديدة .تحديث الضواب الحاليعة،
أو إدخال ضواب جديدة لإلجراءات المعدلة بما في ذلك نظام اإلدارة والتوقيع.

تأثير العملية








العمليععات الماليععة واإلكتواريععة واالكتتععاب وتكنولوجيععا المعلومععات التععي سععيتم بناؤهععا بمععا يتناس ع مععع
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،07مع مجموعة جديدة من الضواب وإطار الحوكمة.
لالعتراف ،يج مقارنة إيصاالت األقساط المسبقة بتاريخ بدء العقد
عمليات التسوية الجديدة يج وضعها بين مصادر البيانات المحاسبية واالكتوارية واالكتتاب
يج تتبع اإليصاالت النقدية ل قساط على مستوى الوثيقة
وضع سياسات محاسبية جديدة مناسبة لنموذج القياس والقرارات الفنية لكل مجال
مراقبة الشروط واألحكام الملحقة بعقود التأمين وإعادة التأمين
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة (تتمة)
التأثير( :تتمة)
تأثير العملية (تتمة)

 يععتم وضععع عمليععات لتوزيععع المصععاريف كععـ تكععاليف االسععتحواذ وتكععاليف تسععوية المطالبععات وتكععاليف
االكتتاب لتحديد الربحية على مستوى العقد.
 يج وضع نظام لتتبع فترة التغطية للمنتجات المستقبلية.
بموج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،07ب ً
دال من خصم األقساط والمطالبات المسندة منها مباشرة
من إجمالي األقساط والمطالبات ،يج تقييم عقود إعادة التأمين بشعكل منفصعل .بمجعرد تقيعيم عقعد إععادة
التأمين ،فيتم التعامل معس كمصروفات لخدمة تأمين ويمكن أن يكون عددًا إيجابيًا وسالبًا.

التأثير على ترتيبات إعادة
التأمين

يمكن استخدام طرق مختلفة في قياس عقد إعادة التأمين:
 نهج البناء األساسي
 نهج تخصيص األقساط
يجع أن تكععون هنععاك أنظمععة وعمليععات نشععطة قائمععة للتحقععق مععن معاهععدات إعععادة التععأمين ،إذا كععان نهععج
تخصيص األقساط ال يزال سعاري أم ال .إذا لعم يعتم اسعتيفاء شعروط تطبيعق نهعج تخصعيص األقسعاط وفقًعا
للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،07فقد يتعين التغيير إلى نهج البناء األساسي.
خصوصا لمنتجات طويلة األجل ،توجد معاهدات نسبية قائمة على أساس إرفاق المخاطر ،لعذلك سعيكون
منهج البناء األساسي ساريًا.

التأثير على السياسات وأطر
التحكم

سيتم وضع إرشادات ومنهجيات حول السياسات وإطار الرقابة من حيث تحمل مخاطر التأمين ،والفصل
بععين المشععتقات المضععمنة ،والمكونععات االسععتثمارية المتميععزة والتععزام األداء المتميععز مععن عقععود التععأمين،
وتقسعيم عقعود التعأمين إلععى مجموععات لالعتعراف والقيععاس ،واالعتعراف بعالربح مععن مجموععة معن عقععود
التععأمين خععالل فتععرة التغطيععة التأمينيععة والكيععان خععالي مععن المخععاطر ،وتقععديم إيععرادات التععأمين المنفصععلة،
ونفقات خدمات التأمين وإيرادات أو نفقات تمويل التأمين في التقارير المالية ,واإلفصعاح ععن المعلومعات
النوعية والكمية.

بدأت الشركة عملية التنفيذ وأنشأت فريق المشروع  ،يشرف عليس العرئيس التنفيعذي للشعركة .ععالوة علعى ذلعك ،ولتقيعيم األثعر المعالي
والتشغيلي للمعيار الدولي للتقرير المالية رقم  ،07قامت الشركة بتعيين  AJMS Alatheer Consultingكمستشارين لهم.
 .)9المعيار الدولي للتقارير المالية  :2األدوات المالية
نُشععر هععذا المعيععار فععي  26يوليععو  2106وحععل محععل المعيععار المحاسععبي الععدولي  .19يتنععاول المعيععار الجديععد البنععود التاليععة المتعلقععة
باألدوات المالية:
أ) التصنيف والقياس:
يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9نهجا ً واحدا ً لتحديد ما إذا كان األصل المالي يقاس بالتكلفة المطفعأة ،وفقعا للقيمعة العادلعة
من خالل إيرادات شاملة أخرى أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء كال الشرطين التاليين:
يحتف باألصل ضمن نموذج عمل هدفس االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و
.i
تؤدي الشروط التعاقدية ل صل المعال ي فعي تعواريخ محعددة إلعى التعدفقات النقديعة التعي ال تمثعل سعوى معدفوعات رأس المعال
.ii
والفائدة على المبلغ األصلي المستحق ويطلق عليس "األصل والفوائد المستحقة عليس حصراً".
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة (تتمة)
 .)9المعيار الدولي للتقارير المالية  :2األدوات المالية (تتمة)
يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم إعادة تدوير المكاس أو الخسائر المحققة من خالل الربح
أو الخسارة عند البيع ،إذا تم استيفاء كال الشرطين التاليين:
يحتف باألصل ضمن نموذج عمل هدفس االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع و
.i
الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي األصل والفوائد المستحقة عليس حصراً.
.ii
يتم قياس األصول التي ال تفي بأي من هاتين الفئتين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
باإلضافة إلى ذلك ،عند االعتراف األولي ،يمكن للجهة استخدام خيار تعيين أصل مالي بالقيمعة العادلعة معن خعالل العربح أو الخسعارة
إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم التطابق المحاسبي.
بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفعاظ بهعا للتعداول ،يمكعن للجهعة أيضًعا إجعراء عمليعة اختيعار غيعر قابلعة لإللغعاء لععرض
التغييرات الالحقة في القيمة العادلة ل دوات (بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة) في الدخل الشامل اآلخر مع أرباح معتعرف بهعا
في الربح أو الخسارة.
باإلضافة إلى ذلك ،بالنسبة للمطلوبات المالية التي يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،يتم االعتراف بمبلغ التغير
في القيمة العادلة ل لمطلوبات المالية الذي يعزى إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية لتلك المطلوبات في الدخل الشامل االخعر ،معا لعم
يكن االعتراف بآثار التغيرات في المخاطر االئتمانية المطلوبات في الدخل الشامل اآلخعر معن شعأنس أن يخلعق أو يوسعع ععدم التطعابق
المحاسبي في الربح أو الخسارة.
ب) انخفاض القيمة:
يعكس نموذج انخفاض القيمة في إطار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9الخسائر االئتمانية المتوقعة ،مقارنة بالخسائر االئتمانيعة
المتكبدة بموج المعيار المحاسبي الدولي .19
في إطار نهج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9لم يعد من الضروري أن يحد حد ائتماني قبل االعتعراف بخسعائر االئتمعان.
وبدالً من ذلك ،تقوم الجهة دائما ً باحتساب الخسعائر االئتمانيعة المتوقععة والتغيعرات فعي تلعك الخسعائر االئتمانيعة المتوقععة .يعتم تحعديث
مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة في كل تاريخ رفع التقارير ليعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.
ج) محاسبة التحوط:
يُقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9متطلبات جديدة للمحاسبة التحوطية التي تتماشعى معع المحاسعبة التحوطيعة بشعكل أوثعق معع
إدارة المخاطر .وتضع المتطلبات نهجا ً أكثعر اعتمعادا ً علعى المبعادئ إزاء النمعوذج الععام للمحاسعبة التحوطيعة .تنطبعق التععديالت علعى
جميع المحاسبة التحوطية باستثناء تحوطات القيمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة (يُشار إليها عادة باسم "تحوط كلي للقيمعة العادلعة").
وبالنسبة لهذه  ،قد تواصل الجهة تطبيق متطلبات المحاسبة التحوطية السارية حاليا ً في معيار المحاسبة الدولي رقم  .19وقد ُمنح هذا
االستثناء إلى حد كبير ألن مجلس معايير المحاسبة الدولية يتناول محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفصل.
تاريخ السريان:
تاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9المنشور هو  0يناير  .2108ومع ذلك ،فان التعديالت التي أُدخلت علعى المعيعار
الدولي للتقارير المالية رقعم  - 6عقعود التعأمين :تطبيعق المعيعار العدولي للتقعارير الماليعة رقعم  - 9األدوات الماليعة معع المعيعار العدولي
للتقعارير الماليعة رقعم  - 6عقععود التعأمين ،التعي نُشععرت فعي  02سعبتمبر  ،2106تغيععر المعيعار العدولي للتقععارير الماليعة رقعم  6الحععالي
للسماح للكيانات التي تصدر عقود التأمين في نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  6إلى التخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  9قبعل معيعار عقعد التعأمين الجديعد معيعار للتقعارير الماليعة العدولي رقعم  - 07تصعبح عقعود التعأمين سعارية
النفاذ.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة (تتمة)
 .)9المعيار الدولي للتقارير المالية  :2األدوات المالية (تتمة)
تقدم التعديالت خيارين بديلين على النحو التالي:
 .0تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9حتى حدو االسبق مما يلي:
 -iتاريخ سريان معيار عقد التأمين الجديد أو
 -iiفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  10يناير ( 2120يقتعرح مجلعس مععايير المحاسعبة الدوليعة تمديعد تعاريخ نفعاذ المعيعار
الدولي للتقارير المالية  07واإلعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9في المعيار الدولي للتقارير المالية رقعم  6إلعى
 10يناير  .)2122ويلزم تقديم إفصاحات إضافية تتعلق باألصول المالية خالل فترة التأجيل .وال يتعاح هعذا الخيعار إال للكيانعات التعي
ترتب أنشطتها في الغال بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9من قبل.
 .2اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9ولكن بالنسبة ل صول المالية المعينة ،يعنقص معن العربح أو الخسعارة آثعار بععض
حاالت عدم التطابق المحاسبي التي قد تحد قبل تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد.
أجرت الشركة تقييما ً مفصالً اعتبارا ً من فبراير :2121
 )0تمت مقارنة القيمة الدفترية للمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود التعي تعدخل فعي نطعاق المعيعار العدولي للتقعارير الماليعة رقعم 6
(بما في ذلك مكونات اإليداع أو المشتقات المضمنة غير الممولة من عقود التأمين) باجمالي القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها و
 )2تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشركة المرتبطة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميعع مطلوباتهعا .بنعا ًء علعى
هذا التقييم األولي ،قررت الشركة أنها مؤهلة للحصول على اإلعفاء المؤقعت .وبالتعالي ،قعررت الشعركة تأجيعل تنفيعذ المعيعار العدولي
للتقارير المالية رقم  9حتى تاريخ نفاذ معيار عقود التأمين الجديدة .وترد اإلفصاحات المتعلقة باألصول المالية المطلوبعة خعالل فتعرة
التأجيل في تقييم األثر المنصوص علية أدناه.
تقييم األثر
في  10ديسمبر  ، 2109بلغ إجمالي الموجعودات الماليعة للشعركة وإجمعالي الموجعودات المتعلقعة بالتعأمين  901مليعون و 177مليعون
على التوالي .في الوقت الحالي ،تتكون األصول المالية المحعتف بهعا بالتكلفعة المطفعأة معن النقعد ومعا فعي حكمعس وبععض العذمم المدينعة
األخرى البالغة  901مليون ريعال سععودي ( 882 :2108مليعون ريعال سععودي) .تتكعون األصعول الماليعة األخعرى معن اسعتثمارات
متاحة للبيع بقيمة  16مليون ريال سعودي ( 15 :2108مليعون ريعال سععودي) .تتوقعع الشعركة اسعتخدام تصعنيف القيمعة العادلعة معن
خالل الدخل الشامل األخر لهذه األصول الماليعة بنعا ًء علعى نمعوذج أعمعال الشعركة فيمعا يتعلعق بعأوراق العدين والطبيععة االسعتراتيجية
لالستثمارات في األسهم .ومع ذلك  ،فان الشركة لم تقعم بععد بعاجراء تقيعيم مفصعل لتحديعد معا إذا كانعت سعندات العدين تسعتوفي اختبعار
األصععل والفوائععد المسععتحقة عليععس حصععرا ً علععى النحععو المطلععوب فععي المعيععار الععدولي للتقععارير الماليععة رقععم  .9بلغععت القيمععة العادلععة
للموجودات المالية األخرى  60مليون ريال سعودي كما في  10ديسمبر  2109مع ععدم تغيعر القيمعة العادلعة خعالل الععام .التععرض
لمخاطر االئتمان ،وتركيز مخعاطر االئتمعان ،ونوعيعة األصعول الماليعة االئتمانيعة معذكورة فعي إيضعاح  .26األصعول الماليعة للشعركة
لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في  10ديسمبر  2109و .2108
يسعتند معا ورد أععاله إلعى تقيععيم األثعر ععالي المسعتوى للمعيععار العدولي للتقعارير الماليعة  .9ويسعتند هععذا التقيعيم األولعي إلعى المعلومععات
المتاحة حاليًا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن المزيد معن التحلعيالت التفصعيلية أو المعلومعات المعقولعة والداعمعة اإلضعافية المتاحعة
للشركة في المستقبل .بشكل عام ،تتوقع الشعركة بععض التعأثير لتطبيعق متطلبعات انخفعاض القيمعة للمعيعار العدولي للتقعارير الماليعة :9
ومع ذلك ،ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك ها ًما .في الوقت الحالي ال يمكن تقديم تقدير معقول آلثعار تطبيعق هعذا المعيعار الجديعد حيعث أن
الشركة لم تقم بعد بمراجعة تفصيلية.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -3السياسات المحاسبية الهامة
 2-1التقديرات المستخدمة في إعداد القوائم المالية
إن إعداد القوائم المالية يتطل إستخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن
الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصاريف المسجلة خالل فترة التقدير .وبالرغم
من أن هذه التقديرات واألحكام تسعتند علعى أفضعل معرفعة لعدى اإلدارة ل حعدا والعمليعات الحاليعة ،فعان النتعائج الفعليعة يمكعن أن
تختلف عن هذه التقديرات.
ويتم تقييم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة استنادا ً إلى التجربة التاريخية وغيرها من العوامل ،بما في ذلك التوقعات ل حعدا
المستقبلية التي يعتقد أن تكون معقولة في ظل هذه الظروف.
أ) اإللتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين
يعتبر تقدير اإللتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموج عقعود التعأمين معن أهعم التقعديرات المحاسعبية التعي تقعوم بهعا
الشركة .هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يج أخذها بعين اإلعتبار عند تقدير اإللتزامات التي يتععين علعى الشعركة دفعهعا
بموج هذه المطالبات .يتم عمل تقديرات في نهاية فترة التقرير لكل من التكلفة النهائية المتوقععة للمطالبعة المبلعغ عنهعا والتكعاليف
النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها .يتم تقدير مطلوبات المطالبات غير المسعددة المبلعغ عنهعا باسعتخدام معدخالت
التقييمات لل حاالت الفردية التي تم إبالغ الشركة بها .فعي نهايعة كعل فتعرة تقريعر ،يعتم إععادة تقيعيم تقعديرات مطالبعات السعنة السعابقة
للتأكد من كفايتها ويتم إجراء تغييرات على المخصص.
يعتبر المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنهعا تقعديرا ً للمطالبعات التعي يتوقعع اإلبعالغ عنهعا بععد نهايعة كعل فتعرة ماليعة بشعأن الحعاد
المؤمن عليس الذي وقع قبل نهاية الفترة الماليعة .إن الطعرق الفنيعة المتبععة معن قبعل اإلدارة فعي تقعدير تكلفعة المطالبعات المبلعغ عنهعا
وكذلك المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها تتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السعابقة عنعد التنبعؤ بطعرق سعداد المطالبعات
المستقبلية .يستخدم اإلكتواري مجموعة من الطعرق اإلكتواريعة لتحديعد تلعك المخصصعات الفنيعة ،علعى سعبيل المثعال طريقعة تشعين
الدر وطريقة بورنهيتر فيرغسون وطريقة نسبة الخسارة المتوقعة .وقد استخدم االكتواري أيضًا نهج التجزئة بمعا فعي ذلعك تحليعل
تكلفة الفرد لكل عام في مجال األعمال الطبية .تستند تلعك الطعرق العى ععدد معن اإلفتراضعات الصعريحة والضعمنية المتعلقعة بقيمعة
التسوية المتوقعة وأنماط تسوية المطالبات.
ب) انخفاض قيمة الموجودات المالية
تقرر الشركة ما إذا كان هناك إنخفاض دائم في الموجودات المالية المتاحة للبيع عنعدما يكعون هنعاك انخفعاض جعوهري أو مسعتمر
في القيمة العادلة مقارنة بالتكلفة .إن تحديد ماهية اإلنخفاض الجوهري أو المستمر هو مسعألة تقعدير .عنعد إععداد هعذا التقعدير تقعوم
الشركة بتقييم عدد من العوامل من بينها ،التغيير في أسعار األسهم والمالءة المالية للشركة المستثمر فيها وأداء الصناعة والقطعاع
والتغير التقنية والتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية والتمويلية .يعتبر تخفيض القيمة مناسبا ً عنعد وجعود دليعل علعى التعدهور فعي
المععالءة الماليععة للشععركة المسععتثمر فيهععا وأداء الصععناعة و القطععاع والتغيععرات التقنيععة والتععدفقات النقديععة مععن األنشععطة التشععغيلية
والتمويلية.
ج) اإلنخفاض في األقساط المدينة
يتم تحديد مخصص النخفاض قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة علعى تحصعيل
جميع المبالغ المستحقة وفقًا للشروط األساسية للذمم المدينة .الصعوبات المالية الخطرة للمعدين ،واألحتمعال بعأن يعدخل المعدين فعي
اإلفععالس أو إعععادة التنظععيم المععالي ،والتخلععف عععن السععداد أو تععأخر سععداد المععدفوعات ،تعتبععر مؤشععرات علععى أن الععذمم المدينععة قععد
انخفضت قيمتها.

- 26 -

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2-1التقديرات المستخدمة في إعداد القوائم المالية (تتمة)
د) القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق مالي نشط
تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار المعروضة ل وراق المالية القابلة للتسويق أو القيم العادلة المقدرة .يعتم
تقعدير القيمععة العادلععة للبنععود التععي تحمععل العمععوالت علععى أسعاس التععدفقات النقديععة المخصععومة باسععتخدام العمولععة لبنععود ذات شععروط
وخصائص مخاطر مماثلة.
يتم تحديد القيمة العادلة ل دوات المالية التي ال يوجد فيها سعوق نشع أو عنعدما ال تكعون األسععار المعروضعة متاحعة بخعالف ذلعك
باستخدام أسالي التقييم .في هذه الحاالت ،يتم تقدير القيم العادلة من البيانات القابلة للمالحظة فيما يتعلق باألدوات الماليعة المماثلعة
أو باستخدام النماذج .في حالة عدم توفر مدخالت يمكن مالحظتها في السعوق ،يعتم تقعديرها بنعا ًء علعى االفتراضعات المناسعبة .عنعد
استخدام تقنيات التقييم (على سبيل المثال  ،النماذج) لتحديد القيم العادلة ،يتم التحقق من صحتها ومراجعتهعا بشعكل دوري معن قبعل
موظفين مؤهلين مستقلين عن أولئك الذين قاموا بتوريدها .يتم معايرة كافة طرق التقيعيم للتأكعد بعأن النتعائج تعكعس البيانعات الفعليعة
وأسعار السوق المقارنة .وبقدر المستطاع ،تسعتخدم طعرق التقيعيم البيانعات القابلعة للمالحظعة فقع  ،لكعن النعواحي المتعلقعة بمخعاطر
اإلئتمان (الخاصة بالشركة والطرف اآلخر) والتقلبات واألمور المتداخلة تتطل من اإلدارة إجراء التقديرات.
هـ) تكاليف اكتتاب المؤجلة
يتم تسجيل بعض تكاليف االكتتاب المتعلقة ببيع الوثائق كتكاليف اكتتاب مؤجلة ويعتم إطفاؤهعا علعى معدى فتعرة تغطيعة الوثيقعة ذات
الصلة .إذا لم يتم تحقيق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لهذه الوثائق ،يمكن تسريع إطفاء هعذه التكعاليف وقعد يتطلع ذلعك
أيضًا انخفاض القيمة في قائمة الدخل.
و) احتياطيات اقساط إضافية
إن تقدير احتياطي عجز اقس التأمين شعديد الحساسعية لععدد معن االفتراضعات فيمعا يتعلعق باألحعدا والظعروف المسعتقبلية .يعتمعد
على نسبة الخسارة المتوقعة للجزء غير المنتهي من مخاطر الوثائق المكتتبة .للوصول إلى تقدير نسعبة الخسعارة المتوقععة ،يبحعث
الخبير االكتواري في عالقة المطالبات واألقساط التي من المتوقع أن تتحقق في المستقبل.
 9-3عقود تأمين
تصدر الشركة عقود تأمين يتم بموجبها تحويل مخاطر التأمين .وتعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التعي يقبعل بموجبهعا المعؤ ّمن
جزءا ً كبيرا ً من مخاطر التأمين الناتجة من حملة الوثائق عبر الموافقة على تعويض حملة الوثائق في حعال وقعوع حعاد مسعتقبلي
غير محدد يؤثر سلبا ً على حامل الوثيقة .وكقاعدة عامة ،تحعدد الشعركة مخعاطر التعأمين الكبيعرة علعى أنهعا إمكانيعة دفعع فوائعد عنعد
وقوع حد للمؤمن عليس بنسبة تزيد عن  ٪01على األقل عن الفوائد المستحقة في حالة عدم حدو الحد للمؤمن عليس.
 1-3النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبس النقدية من النقد في الصندوق ولدى البنوك وودائع ألجل والتي تُستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ اقتنائها.
 4-3أقساط التأمين المدينة
أقساط التأمين المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة .يتم إثبات أقساط التعأمين المدينعة عنعد اسعتحقاقها
ويتم قياسها عنعد اإلثبعات األولعي لهعا بالقيمعة العادلعة للمبلعغ المسعتلم أو المسعتحق .الحقعا وبععد اإلعتعراف األولعي ،يعتم قيعاس العذمم
المدينعة علععى أسعاس التكلفععة المطفعأة وباسععتخدام طريقعة الفائععدة المخصععومة نعاقص مخصععص إنخفعاض القيمععة .يعتم تخفععيض القيمععة
الدفترية ل صل من خالل حساب المخصص ويتم إثبات مبلغ الخسارة في قائمة عمليات التأمين .يتم تسجيل مخصص لإلنخفعاض
القيمة في الذمم المدينة عندما يوجد إثبات موضوعي بأن القيمة الدفترية ليست قابلة لإلسترداد.
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جميع المبالغ بالريال السعودي
 -1السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 ,-3تكاليف اإلكتتاب المؤجلة
العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة ً باالكتتاب وتجديد عقود التامين يتم تأجيلها وإطفائهعا علعى أسعاس ثابعت يتماشعى معع
مدة تغطية وثيقة التأمين ذات العالقة ،باستثناء تغطية وثائق التأمين لبوليصة الشحن البحعري التعي يعتم تأجيلهعا كليعا ً خعالل األشعهر
الثالثعة األخيعرة مععن السعنة ،ويعتم إثبععات كافعة تكععاليف االكتتعاب األخعرى كمصععروف عنعد تكبععدها ،يسعجل اإلطفعاء فععي قائمعة نتععائج
عمليات التأمين.
يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقعدر أو الطريقعة المتوقععة إلسعتنفاذ المنعافع االقتصعادية المسعتقبلية التعي يتضعمنها ذلعك
األصل وذلك بتعديل فترة اإلطفاء ويتم اعتبار ذلك كتغيير في التقديرات المحاسبية.
يتم إجراء مراجعة لإلنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية أو بشكل متكرر ،وذلك عند وجود دليل على إنخفاض القيمة.
وفععي حالععة عععدم تحقيععق االفتراضععات المتعلقععة بالربحيععة المسععتقبلية لوثععائق التععأمين ،فانععس يمكععن اإلسععراع فععي إطفععاء هععذه التك عاليف
ويتطل ذلك إجعراء شعط إضعافي معن المخصعص فعي قائمعة نتعائج عمليعات التعأمين .كمعا تؤخعذ تكعاليف اإلكتتعاب المؤجلعة بععين
االعتبار عند إجراء إختبار مدى كفاية المطلوبات في كل فترة يتم فيها إعداد قوائم مالية.
 3-3الممتلكات ،المعدات والغير الملموسة
ً
تقاس الممتلكات ،المعدات والغير ملموسة بالتكلفة ناقصا اإلستهالك المتراكم .يحمل اإلستهالك على قائمة عمليات التأمين بطريقة
القس الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات.
إن األعمار اإلنتاجية المقدرة هي كما يلي:
تحسينات المباني المستأجرة
األثا والتركيبات
أجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية
السيارات
أنظمة أجهزة الكمبيوتر

النسبة
طوال مدة العقد او  5سنوات ايهما أقل
 5سنوات
 1إلى  5سنوات
 6سنوات
 7-5سنوات

تحمل مصاريف الصيانة واإلصالح على المصاريف ،يتم رسملة التحسينات التي تزيد من قيمة األصل أو تطيل من عمره
بصورة جوهرية .يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود أي إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير
األحدا أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية .يتم إثبات خسارة اإلنخفاض إذا وجدت بالمبلغ الذي
يزيد القيمة الدفترية ل صل عن المبلغ القابل لإلسترداد والذي هو أعلى من القيمة العادلة ل صل ناقص تكلفة البيع والقيمة
المستخدمة .لغرض تقييم االنخفاض في القيمة ،يتم تجميع الموجودات في أدنى مستوى والتي يوجد لها تدفقات نقدية منفصلة
يمكن تحديدها (وحدات توليد النقد) .يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة من البيع من خالل مقارنة العوائد مع القيمة الدفترية ويتم
إدراجها في قائمة عمليات التأمين تحت بند مصروفات عمومية وإدارية أخرى .يتم رسملة برامج الكمبيوتر على أساس التكاليف
المتكبدة إلقتنائها والحصول عليها لالستخدام .يتم إطفاء هذه التكاليف على أساس العمر اإلنتاجي المتوقع لبرامج الكمبيوتر.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -1السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2-3االستثمارات المتاحة للبيع
أ -االستثمارات المتاحة للبيع
الموجودات المالية المتاحة للبيع هي تلك الموجودات المالية غير المشتقة التي ال يتم تصنيفها كمحتف بها للمتاجرة أو المحتف بها
حتععى تععاريخ االسععتحقاق أو القععروض والمععدينين ،وال يععتم تصععنيفها بالقيمععة العادلععة مععن خععالل الععربح أو الخسععارة .يععتم تسععجيل هععذه
االستثمارات مبدئيًا بالتكلفة ،وهي القيمة العادلة للمقابل المدفوع بما في ذلك تكاليف المعاملة المنسوبة بشكل مباشر إلى االستحواذ
ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة .يتم إدراج التغيرات التراكمية في القيمة العادلعة لهعذه االسعتثمارات فعي العدخل الشعامل اآلخعر فعي
قائمة الدخل الشامل تحت عنوان "صافي التغير في القيمعة العادلعة  -االسعتثمارات المتاحعة للبيعع" .يعتم إدراج األربعاح أو الخسعائر
المحققة من بيع هذه االستثمارات في قائمة الدخل ضمن "الربح ( /الخسارة) المحققة على االستثمارات المتاحة للبيع".
يتم إثبات توزيعات األرباح وإيرادات العمعوالت واألربعاح  /خسعائر العمعالت األجنبيعة معن االسعتثمارات المتاحعة للبيعع فعي قائمعة
الدخل ذات أو قائمة الدخل الشامل  -عمليات المساهمين ،كجزء من صافي دخل  /خسارة االستثمار.
يتم تعديل أي انخفاض كبير أو طويل األجل في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع واإلبالغ عنهعا فعي قائمعة العدخل الشعامل،
كتكاليف انخفاض القيمة.
تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار المعروضة ل وراق المالية القابلة للتسويق أو القيم العادلة المقدرة .يعتم
تقعدير القيمععة العادلععة للبنععود التععي تحمععل العمععوالت علععى أسعاس التععدفقات النقديععة المخصععومة باسععتخدام العمولععة لبنععود ذات شععروط
وخصائص مخاطر مماثلة.
ب -استثمارات مبقاة للتجارة
عند االعتراف المبدئي ،يتم تصنيف االستثمارات في هذه الفئة إذا كانت محتجزة للتعداول أو تعم تعيينهعا معن قبعل اإلدارة علعى أنهعا
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .يتم حيازة االستثمارات المصنفة كمتاجرة بشكل أساسي لغرض البيع أو إععادة الشعراء علعى
المدى القصير ويعتم تسعجيلها فعي قائمعة المركعز المعالي با لقيمعة العادلعة .يعتم إدراج التغيعرات فعي القيمعة العادلعة فعي صعافي دخعل /
خسارة التداول.
عند االعتراف المبدئي ،قد يتم تخصيص االستثمار بالقيمة العادلعة معن خعالل قائمعة العدخل قبعل اإلدارة ،إذا كعان يسعتوفي المععايير
المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الدولي  19باستثناء أدوات حقوق الملكية التي ليس لها سعر محدد فعي سعوق نشع والعذي
قيمس العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق.
 ,-3انخفاض إعادة التأمين والموجودات المالية األخرى
يتم إجراء تقييم بتاريخ إعداد القوائم المالية للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي أو مجموعة
من الموجودات المالية .وفي حالة مثل هذا الدليل ،يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل  -عمليات
التأمين.
يحدد اإلنخفاض في القيمة على النحو التالي:
صا خسارة االنخفاض المثبتة
بالنسبة لإلستثمارات المتاحة للبيع ،يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ،ناق ً
سابقا في قائمة الدخل الشامل -عمليات المساهمين.
بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة ،يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية المخصومة على أساس معدل العائد السائد في السوق حاليا ً ألصل مالي مماثل.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -1السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2-3االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
الموجودات التي ليس لها عمر إنتاجي محدد  -على سبيل المثال ،أرض – ال تخضع لالستهالك ويتم اختبارها سنويا للتأكد من
وجود إنخفاض في قيمتها .بالنسبة للموجودات التي تخضع لالستهالك يتم اختبارها للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك
عندما تشير األحدا أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية.
يتم إثبات خسائر االنخفاض بقدر زيادة القيمة الدفترية ل صل عن قيمتس القابلة لالسترداد .القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة
العادلة ل صل بعد خصم تكاليف البيع أو القيمة الحالية ،أيهما أعلى .لغرض تقييم االنخفاض في القيمة ،يتم تجميع الموجودات
ألدنى مستويات التي يمكن معها تحديد تدفقات نقدية قابلة للتمييز بصورة مستقلة (وحدة مدره للنقدية).
 31-3الزكاة وضريبة الدخل
يخضع مساهمين الشركة السعودية للزكاة وفقا لتعليمات الهيئة العامة للزكاة و الدخل .تستحق الزكاة المقدرة وتحمل على قائمة
التغيرات في حقوق المساهمين.
يخضع مساهمين الشركة الغير سعوديين لضريبة الدخل وفقا للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل كما في المملكة العربية
السعودية .تستحق ضريبة الدخل المقدرة وتحمل على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.
 33-3المخصصات األخرى
يتم اثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونية أو متوقعة على الشركة ناتجة عن أحدا سابقة ،وأن تكاليف سداد هذه
االلتزامات محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق بس .كما انس ال يتم اإلعتراف بمخصصات خسائر التشغيل المستقبلية.
 39-3اإلحتياطي النظامي
وفقا ً للنظام األساسي للشركة والتزاما بالمادة ( 71الفقرة 2ز) في الالئحة التنفيذية للشركات التأمين والصادرة من مؤسسة النقد
العربي السعودي ،يج على الشركة أن تحول  %21من صافي دخل كل سنة إلى اإلحتياطي النظامي إلى أن يساوي هذا
اإلحتياطي رأس المال .ونظرا ً للخسائر المتراكمة ،فانس لم يتم إجراء مثل هذا التحويل خالل السنة الحالية.
 31-1إثبات األقساط المكتسبة ودخل العموالت
ترحل أقساط التأمين إلى العدخل علعى أسعاس نسعبي علعى معدى فتعرات وثعائق التعأمين التعي تخصعها .تمثعل األقسعاط غيعر المكتسعبة
الحصة في أقساط التأمين المكتتبة والمتعلقة بفترة التغطية سارية المفعول .يؤخذ التغير في الجزء من األقسعاط غيعر المكتسعبة إلعى
قائمة عمليات التأمين بنفس الطريقة التي يتم اإلعتراف باإليرادات خالل فترة المخاطر.
تمثععل نتععائج اكتتععاب األقسععاط المكتسععبة ودخععل األتعععاب والعمولععة بعععد خصععم المطالبععات المسععددة ،ومصععاريف االكتتععاب األخععرى
صعا مخصعص أي خسعائر مسعتقبلية
والمطالبات المتوقعة المستحقة المتعلقة بالفترة ،بعد خصم المبالغ الخاضععة إلععادة التعأمين ناق ً
متوقعة عن التأمين سارية المفعول.
تظهر أقساط التأمين المحتف بها ودخل العمولة والتي تتعلق بالمخاطر سعارية المفععول لمعا بععد نهايعة الفتعرة الماليعة كأقسعاط غيعر
مكتسبة ،ويتم تأجيلها باستخدام الطرق التالية:
 آخر ثال شهور من األقساط بالنسبة للشحن البحري.
 عدد األيام الفعلية بالنسبة للفئات األخرى.
 حساب مسبق التحديد لفئة األعمال الهندسية للمخاطر التي تتم بعد عام واحد .وفقا لهذا الحساب يتم الحصعول علعى أقعل أقسعاط
في السنة األولى التي تزداد تدريجيا نحو نهاية فترة البوليصة.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -1السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 34-3توزيعات األرباح
يتم إثبات توزيعات األرباح عند ثبوت الحق في الحصول على السداد.
 3,-3المصاريف المستحقة
يتم إثبات المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى لقاء المبالغ الواج دفعها في المستقبل عن البضعاعة أو الخعدمات المسعتلمة،
سواءا ً قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين على أساس االستحقاق.
 33-1إعادة التأمين
تقوم الشركة خالل دورة أعمالها العادية باسعناد مخعاطر التعأمين المتعلقعة بكافعة أعمالهعا .تمثعل موجعودات إععادة التعأمين األرصعدة
المسععتحقة مععن شععركات إعععادة التععامين مععع فيمععا يتعلععق باألعمععال التععي تععم التنععازل عنهععا مععن قبععل الشععركة .يععتم تقععدير المبععالغ القابلععة
لالسترداد بصورة مماثلة للطريقة التي يتم بها تقدير مخصص المطالبات تحت التسوية وطبقا ً لعقد إعادة التأمين.
يتم إجراء مراجعة لالنخفاض في القيمعة بتعاريخ إععداد كعل قعوائم ماليعة أو علعى نحعو متكعرر وذلعك عنعد وجعود دليعل علعى وقعوع
انخفاض في القيمة خالل السنة .يحد االنخفاض في القيمة عند وجود دليعل موضعوعي يشعير إلعى ععدم إمكانيعة الشعركة اسعترداد
المبالغ القائمة بموج شروط العقد ومتعى وقعت الحعد معع إمكانيعة قيعاس األثعر علعى المبعالغ التعي ستسعتلمها الشعركة معن معيعدي
التأمين بشكل موثوق بس .يتم تسجيل خسائر اإلنخفاض في القيمة في قائمة نتائج عمليات التأمين.
ال تعفععي ترتيبععات إعععادة التععامين المسععندة الشععركة مععن إلتزاماتهععا تجععاه حملععة الوثععائق .يععتم إثبععات أقسععاط ومطالبععات إعععادة التععامين
كايرادات ومصعاريف بعنفس الطريقعة وكعأن عمليعة إععادة التعأمين تعتبعر نشعاطا ً مباشعرا ً بععد األخعذ بععين االعتبعار تصعنيف المنعتج
للنشاط المعاد التأمين عليس.
تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة المستحقة إلى شركات إععادة التعأمين .تقعدر المبعالغ المسعتحقة بطريقعة مماثلعة لتلعك المتعلقعة
بعقود إعادة التامين.
يتم إظهار األقساط والمطالبات على أساس إجمالي لكل من عقود إعادة التامين المسندة وتلك التي تم التعهد بها.
يعتم التوقععف عععن إثبععات موجعودات أو مطلوبععات إعععادة التععأمين عنعد اسععتنفاذ أو انتهععاء الحقععوق التعاقديعة أو تحويععل العقععد إلععى جهععة
أخرى.
 32-3عمولة إعادة التامين غير المكتسبة
يتم تأجيل العمولة المدينة على عقود إعادة التأمين الصادرة وتطفأ على مدى فترات العقود التي تخصها ،يسجل اإلطفاء فعي قائمعة
الدخل الشامل  -عمليات التأمين.
 3,-3المطالبات
تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة إلى الجهعات المتعاقعد معهعا واألطعراف األخعرى ،ومعن مصعاريف تسعوية الخسعارة المتعلقعة
بها ،ناقصا ً قيمة الخردة واإلستردادات األخرى ،وتحمل على قائمة الدخل الشامل  -عمليات التأمين للفترة التي تكبدت فيها.
يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركعز المعالي،
سواء تم التبليغ عنها أم ال ،يتم تجني مخصصات لقاء المطالبات المبلّغ عنها وغير المدفوعة في تاريخ قائمة المركز المالي علعى
أساس تقدير كل حالس على حده.
كما يجن مخصص ،وفقا ً لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة ،لقاء تكلفة سداد المطالبعات المتكبعدة غيعر المبلّعغ عنهعا تتضعمن
تكلفععة إدراة المطالبععات والقيمععة المتوقعععة للحطععام والتغطيععات األخععرى ذات الصععلة بتععاريخ قائمععة المركععز المععالي .تععم إحتسععاب
االحتياطيات المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها بناء على توصيات خبير اكتواري مستقل.
يدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات المجنبة في الفترة الالحقة فعي حسعاب اإلكتتعاب
لتلك السنة .ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنس يتوقع سداد كافة المطالبات خعالل سعنة واحعدة معن
تاريخ قائمة المركز المالي.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -1السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 32-1اختبار كفاية المطلوبات
بتاريخ كل قائمة مركز مالي ،تقوم الشعركة بعاجراء تقعيم للتأكعد معن كفايعة مطلوبعات التعامين باسعتخدام التقعديرات الحاليعة للتعدفقات
النقدية المستقبلية المتعاقعد عليهعا .وإذا معا أظهعر التقيعيم بعأن القيمعة الدفتريعة لمطلوبعات إععادة التعامين الخاصعة بعس (ناقصعا ً تكعاليف
االكتتاب المؤجلة ذات العالقة) غير كافية بناءا ً على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ،فانس يعتم إدراج كامعل العجعز مباشعرةً فعي
قائمة الدخل الشامل  -عمليات التامين ،ويتم إنشاء مخصص لقاء المخاطر سارية المفعول ،تقوم الشركة بتقعدير ععدد اإلحتياطيعات
بناء على تقيم خبير اكتواري مستقل.
 19-1القيم العادلة
تحدد القيم العادلة ل دوات المالية المتداولة في األسواق المالية النظامية النشطة على أساس األسعار المتداولعة فعي السعوق بالنسعبة
للموجودات ،وأسعار العرض بالنسعبة للمطلوبعات عنعد إنتهعاء العمعل بتعاريخ إععداد القعوائم الماليعة .وفعي حالعة ععدم تعوفر األسععار
المتداولة في السوق ،يتم الرجوع إلى عروض األسعار المقدمة من الوسطاء أو المتعاملين في أسواق المال.
بالنسبة للموجودات المالية غير المتداولة في سوق نشطة ،تحدد القيمة العادلة باسعتخدام طعرق تقيعيم تشعتمل علعى إسعتخدام أحعد
معامالت تمت وفق شروط التعامل مع األطراف األخرى ،أو على أساس القيمة السوقية ألداة مالية أخرى مشعابهة لهعا تقريبعا ً أو /
وعلى أساس التدفقات النقدية المخصومة .وبالنسبة لطريقة التدفقات النقدية المخصومة ،تحعدد التعدفقات النقديعة المسعتقبلية المقعدرة
على أساس أفضل تقديرات اإلدارة ،ويعتبر معدل الخصم المستخدم السعر السائد في السوق ألصول مماثلة.
 12-1التوقف عن إثبات األدوات المالية
ً
يتم التوقف عن إثبات أي أداة مالية عند التوقف عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تتكون منها ويعتم ذلعك ععادة عنعد
بيعها ،أو عند انتقال التدفقات النقدية المتعلقة بها إلى جهة أخرى مستقلة.
 99-3المقاصة
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المعالي فقع عنعد وجعود حعق نظعامي ملعزم أو عنعدما
يكون لدى الشركة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسعداد المطلوبعات فعي آن واحعد.
ال يتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل الشامل  -نتائج عمليات التامين أو قائمة الدخل الشامل  -عمليات المساهمين
معا لعم يكعن ذلععك مطلوبعا ً أو مسعموحا ً بععس بموجع أي معيعار محاسععبي أو تفسعير مثعل هعذا المعيععار كمعا هعو مفصععح عنعس تحديعداً فععي
السياسات المحاسبية للشركة.
 91-1العمالت األجنبية
تمسك دفاتر حساب الشركة بالريال السعودي والذي يعتبر أيضا عملة العرض والنشاط الرئيسعية للشعركة .يعتم ترجمعة المععامالت
بععالعمالت األجنبيععة إلععى الريععال السعععودي وفقععا ألسعععار الصععرف السععائدة فععي تععواريخ تلععك المعععامالت .ويععتم تحويععل الموجععودات
والمطلوبات بالعمالت األجنبية النقدية إلى الريال السعودي وفقا ألسعار الصرف السعائدة فعي تعاريخ قائمعة المركعز المعالي .ترحعل
جميعععع الفعععروق إلعععى كعععال معععن قائمعععة العععدخل الشعععامل  -عمليعععات التعععأمين  /قائمعععة العععدخل الشعععامل  -عمليعععات المسعععاهمين .فعععروق
أسعار الصرف األجنبي ليست جوهرية وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -1السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 94-1مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تدير الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها بنا ًء على قوانين العمعل السععودية السعائدة .يعتم إجعراء المسعتحقات بالقيمعة الحاليعة
للمدفوعات المستقبلية المتوقعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من الموظفين حتى نهاية فترة إعداد التقارير باسعتخدام طريقعة ائتمعان
الوحدة المتوقعة .يتم إيالء االعتبار لمستويات األجور والمرتبعات المتوقععة فعي المسعتقبل ،والخبعرة ،للمعوظفين المغعادرين وأولئعك
بفترات الخدمة .في نهاية كل فترة مالية يتم خصم المدفوعات المستقبلية المتوقعة باسعتخدام عائعدات السعوق معن سعندات الشعركات
عاليععة الجععودة بشععروط وعمععالت تتطععابق بقععدر اإلمكععان مععع التععدفقات النقديععة المسععتقبلية المقععدرة .يععتم الوفععاء بالتزامععات مععدفوعات
االستحقاقات عند استحقاقها .يتم إعادة قياس المعالجات (األربعاح  /الخسعائر االكتواريعة) الناتجعة ععن تععديالت الخبعرة والتغيعرات
في االفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل الشامل.
 15-1المعلومات القطاعية
يعتبعر القطعاع جعزء أساسعي معن الشعركة يقعوم بتقيعيم منتجعات أو خعدمات (قطعاع أعمعال) ،والعذي يكعون عرضعس ألربعاح وخسععائر
تختلععف عععن أربععاح وخسععائر القطاعععات األخععرى .وألغععراض إداريععة ،تتكععون الشععركة مععن وحععدات عمععل وذلععك حس ع منتجاتهععا
وخدماتها .يتم االبالغ عن المعلومات القطاعية بطريقة تتماشى مع التقارير الداخلية المقدمة إلعى رئعيس العمليعات كصعانع القعرار.
تم تحديد رئيس العمليات العذي يتخعذ قعرارات إسعتراتيجية علعى أنعس العرئيس التنفيعذي والعذي يعتبعر مسعؤوالً ععن توزيعع المصعادر
وتقييم أداء الوحدات القطاعية .لم تحد أية معامالت بين القطاعات خالل السنة .وفي حالة توقع حدو أية معاملة ،فأنها تتم وفقا ً
ألسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية ،وتتم بنفس شعروط التعامعل معع األطعراف األخعرى .تشعتمل إيعرادات ومصعاريف ونتعائج
القطاع على التحويالت بين القطاعات التشغيلية والتي سيتم حذفها على مستوى القوائم المالية للشركة.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -2النقدية وما في حكمها

ارصده لدى البنوك – حسابات جارية
ودائع ألجل

النقديججة وشججبه النقديججة كمججا فججي قائمججة
التدفقات النقدية
وديعة مقابل خطابات ضمان 0-7

9132
عمليات المساهمين
عمليات التأمين
ريال سعودي
2,,121
9,,,,4,213
3,4,922,29,
9,,,,4,213

3,4,12,,13,

3,321,13,
92,,,4,2,4

3,4,12,,13,

2108
عمليات التأمين عمليات المساهمين
ريال سعودي
09,970 27.112.165
028.796.766
27.112.165
2.266.682
29.276.527

028.806.717
028.806.717

وفقععا لمتطلبععات التععدفقات النقديععة للشععركة ،يععتم ايععداع الودائععع ألجععل لفتععرات تتععراوح مععا بععين يععوم واحععد وثالثععة أشععهر وذلععك حسع
المتطلبععات النقديععة للشععركة ويتحقععق عنهععا دخععل عمععوالت خاصععة بمعععدل متوسع بنسععبة  %2.10سععنوياً :2108( .بنسععبة %1.2
سنوياً)
يتم إيداع النقد لدى البنوك والودائع ألجل لدى أطراف ذات تصنيف ائتماني جيعد .إن القيمعة الدفتريعة المفصعح عنهعا أععاله تقعارب
قيمتها العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي.
(  )0-7وديعة مقابل خطابات الضمان يتكون من المبالغ المودعة مع بنك محلي مقابل إصدار ضمانات دفع لصالح مقعدمي خدمعة
للشركة .وألن هذه الوديعة ال يمكن سحبها قبل نهاية فترة الضمان ،فان طبيعتها مقيدة.
 -,أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ،صافي
 13ديسمبر 9132
33,312,432
,,111,934
39,333,321
,9,313,213
)(33,3,3,933

أقساط تأمين مدينة  -حاملي الوثائق
أقساط تأمين مدينة  -الوسطاء والوكالء
ذمم معيدي التأمين مدينة
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها (ايضاح )0-8
أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة ،صافي

23,49,,341
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 10ديسمبر 2108
57.158.879
2.769.162
7.100.691
67.009.600
()7.662.609
59.656.992

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -2أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ،صافي (تتمة)

إن تحليل أعمار أرصدة األقساط المدينة هو كما يلي:
غير متأخرة
السداد ولم
تنخفض قيمتها

9132
أقسععاط تععأمين وإعععادة
تأمين مدينة
مخصععععععععععص ذمععععععععععم
مشكوك في تحصيلها
أقسععاط تععأمين وإعععادة
تأمين مدينة  ،صافي

اإلجمالي

42,212,422

31,423,32,

34,241,314

2,4,2,391

,9,313,213

-

()3,,2,,4,2

()1,322,392

(),,213,34,

()33,3,3,933

42,212,422

,,293,3,3

33,144,11,

3,,,9,229

23,49,,341

غير متأخرة
السداد ولم
تنخفض قيمتها

2108
أقسعععاط تعععأمين وإععععادة
تأمين مدينة
مخصص ذمم مشعكوك
في تحصيلها
أقسعععاط تعععأمين وإععععادة
تأمين مدينة

مستحقة ولم تنخفض قيمتها
أكثر من 13,
 21يوم 3,1-يوم  13, -3,3يوم
يوم

مستحقة ولم تنخفض قيمتها
 91يوم 081-يوم

 165 -080يوم

اإلجمالي

أكثر من 165

62.190.201

00,722,171

8.286.851

6,709,075

67.009.600

-

()0,761,251

()2.191.629

()1,800,761

()7,662,609

62.190.201

9,962,021

6.096.220

917,615

59.656.992

تتوقع الشركة وبناء على الخبرة السابقة تحصيل االقساط وأرصدة إععادة التعأمين المدينعة غيعر منخفضعة القيمعة بالكامعل .لعيس معن
سياسة الشركة الحصول على ضمانات بشأن األقساط المدينة ،وبالتالي فان معظمها بدون ضمانات.
ال يوجد لدى الشركة نظام تصنيف ائتمان داخلي وبالتالي فان المبالغ التي ال تعتبعر متعأخرة السعداد أو منخفضعة القيمعة فيمعا يتعلعق
باألقساط واألرصدة المدينة من أفراد وشركات غير مصنفة.
 3-,إن حركة مخصق أقساط التأمين المشكوك في تحصيلها هي كاآلتي:
9132

2108

الرصيد اإلفتتاحي للسنة
المخصص المحمل خالل السنة

)(7,662,609
)(1,508,667

()7,626,628
()18,090

الرصيد الختامي للسنة

)(00,080,266

()7,662,609
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -2االحتياطيات الفنية
 3-2صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية
2108
(ريال سعودي)

9132
(ريال سعودي)
20,100,259
20,100,259
52,069,966
00,268,051
6,277,561
88,716,911

المطالبات تحت التسوية
ناقص :القيمة المحقق للخردة والتعويضات المستردة
المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
أقساط عجز االحتياطي
احتياطيات فنية أخرى
ناقص:
 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنهاصافي المطالبات المستحقة واالحتياطيات

()5.665.161
28.618.880
22.961.818
50.688.969
02.682.267
2.171.126
89.685.161

9,686,119
0,958,620
00,666,611

8.101.057
7.668.807
05.980.976

77,162,111

71.511.186

 9-2الحركة في األقساط غير المكتسبة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
إعادة تأمين
إجمالي
الرصيد كما في بداية السنة
األقساط المكتتبة خالل السنة
األقساط المكتسبة خالل السنة
الرصيد كما في نهاية السنة

311,329,324
123,193,142
)(131,1,3,133
933,119,939

إجمالي
الرصيد كما في بداية السنة
األقساط المكتتبة خالل السنة
األقساط المكتسبة خالل السنة
الرصيد كما في نهاية السنة

68,916,151
265.856.876
()086,171,751
011.692.076

- 16 -

)(3,,34,,222
)(92,112,331
9,,1,2,232
)(34,,23,941

33,,141,122
131,3,1,,21
)(9,9,923,924
323,41,,221

للسنة المنتهية في  10ديسمبر 2108
إعادة تأمين
()01,195,151
()26,160,015
21.787.158
()05,668,797

صافي

صافي

55,500,111
209.805.769
()061,281,195
005.161.177

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -2االحتياطيات الفنية (تتمة)
 1-2الحركة في عمولة إعادة التامين غير المكتسبة
9132
الرصيد كما في بداية السنة
عمولة إعادة التامين مستلمة خالل السنة
عمولة إعادة التامين المكتسبة خالل السنة
الرصيد كما في نهاية السنة

9,334,133
1,193,212
)(1,,,1,,,4
9,31,,123

2108
2.886.657
1.172.182
()1.596.728
2.666.100

 4-2الحركة في تكاليف اإلكتتاب المؤجلة
9132
الرصيد كما في بداية السنة
تكاليف اإلكتتاب المتكبدة خالل السنة
تكاليف اإلكتتاب المطفأة خالل السنة
الرصيد كما في نهاية الفترة

33,,32,3,3
94,3,,,922
)(94,441,,34
33,,32,393

2108
6.796.168
21.128.628
()05.111.291
00.809.686

 -31مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
9132
ايجار مدفوع مقدما ً
تكلفة طبية مسبقة الدفع للموظفين
ذمم موظفين مدينة
دفعات مقدمة لمقدمي خدمات
ايراد المنافذ المستحقة
تغطية من طرف ثالث مدينة
دفعات مقدمة لموردين
تعويض مستحق
أخرى

3,232,2,,
3,49,,914
1,214,13,
9,,33,,92
9,232,12,
9,,2,,319
4,233,323
1,,33,993
91,32,,223
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2108
601.968
2.011.167
0.859.216
1.196.526
2.175.718
0.810.669
2.600.125
5.017.501
1.186.166
21.019.511

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -33الممتلكات والمعدات واألصول الغير الملموسة ،صافي

أجهزة الكمبيوتر
تحسينات على
المباني المستأجرة األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية

السيارات

أنظمة أجهزة
الكمبيوتر

اإلجمالي
9132

التكلفة:
كما في بداية السنة
إضافات خالل السنة
اإلستبعادات خالل السنة

1,314,24, 31,,19,2,2
9,,311
1,314,24, 31,,9,,1,2

2,429,231
424,934
2,242,392

,33,343
,32,,11
)(19,,331
3,1,9,2,4

12,1,4,191 34,139,9,2
1,299,292 9,,,3,334
)(19,,331
41,3,3,9,, 33,23,,123

االستهالك واإلطفاء:
كما في بداية السنة
المحمل على السنة
اإلستبعادات خالل السنة
صافي القيمة الدفترية:
كما في  10ديسمبر 2109

,,92,,2,,
3,191,313
2,193,233
3,,13,341

تحسينات على
المباني المستأجرة

1,411,,33
31,291
1,424,9,3
341,4,2

2,994,1,2
931,392
2,4,4,4,4
439,349

األثا
والتركيبات

أجهزة الكمبيوتر
والمعدات
المكتبية

4,1,2,2
,93,11,
)(19,,339
3,4,311
32,,1,4

السيارات

9,,,,,,1,2 2,324,494
1,429,1,3 3,319,12,
)(19,,339
13,213,,1, 31,223,,99
3,343,,42

أنظمة أجهزة
الكمبيوتر

,,242,422

اإلجمالي
2108

التكلفة:
كما في بداية السنة
إضافات خالل السنة
اإلستبعادات خالل السنة

01,511,699
272.661
01.812.959

1,516,171
011.175
1.616.765

7.089.867
281.166
7.672.901

985,681
125.661
()511.111
800.066

02.982.068
0.181.019
06.162.257

15,222,167
2.160.671
()511.111
17.186.121

االستهالك واإلطفاء:
كما في بداية السنة
المحمل على السنة
اإلستبعادات خالل السنة

صافي القيمة الدفترية:
كما في  10ديسمبر 2108

7,166,286
0.212.699
8,298,785

2,516,076

1,276,061
057.621
1,611,566

210,079

6.826.680
199.876
7,226,157

268,556
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527,710
011.166
()216.001
651,957

157,089

7.707.098
0.657.226
9,076,626

5,087,811

25,600,819
1.177.191
()216.001
28,585,189

8,698,910

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -39اإلستثمارات
9132
المقتناة حتى تاريخ االستحقاق
المتاحة للبيع

22,21,,312
22,21,,312

2108
88.665.029
11.861.106
009.118.061

 3-39اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق
9132
صكوك

-

2108
,,844,8392
,,844,8392

كانت حركة االستثمارات خالل العام على النحو التالي:
9132

الرصيد االفتتاحي

,,844,8392
(),,844,8392
-

تم شرائس خالل العام
محول إلى االستثمارات المتاحة للبيع

الرصيد النهائي

2108
88.665.029
88.665.029

بللع ميش كا بعدض يدا مسدتميل متةل ميي دت ب بةدل تد تدل تت ماسدت لا عدمب ميعدلي ييدل ل ى يد بدم ي دد قد ه 26,
ياتوا تلب سعو غ .ب م ألا ماستميل مع ق تي بتعةدل قبدب تدل تت مسدت لقةل ،دشا ميشد كا تعضدا يد كسد مي وملد و دل
ييعتل ميي لسبا مي ويي  29ميكغ ت بد بيوابدع لاد ميشد كا مسدتع مي ميت د تت ميي دت ب بدع تد تدل تت ماسدت لا ييد
س تتا يليتتتا يتتليتتتا لغ  8181و .8180
 9-39اإلستثمارات المتاحة للبيع
9132
صناديق استثمارية
محفظة األسهم
أسهم
صكوك

1,393,,33
3,291,12,
29,3,,,231
22,21,,312
9132
11,,31,134
34,,12,3,4
)(331,933,32,
4,33,,2,4
9,423,323
,,,44,,392
22,21,,312

الرصيد االفتتاحي
المشتراة خالل السنة
المستبعدة خالل السنة
صافي الربح ( /الخسارة) المحققة للسنة
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات
إنخفاض للقيمة خالل السنة
محولة من استثمارات محتف بها حتى تاريخ االستحقاق
الرصيد النهائي
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2108
28.919.916
0.921.178
11.861.106
2108
076.117.956
95.608.201
()062.290.966
()7.897.155
06.925.611
()07.056.656
009.118.061

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -39اإلستثمارات (تتمة)
تتضمن االسعتثمارات المتاحعة للبيعع اسعتثمار فعي أسعهم بمبلعغ  0,921,178ريعال سععودي ( 10ديسعمبر 0,921,178 :2108
ريال سعودي) في شركة (غير متداولة) وبما أنس ال يمكن تحديد القيمة العادلعة علعى نحعو موثعوق ،وبالتعالي فانعس يعتم تسعجيل هعذه
االستثمارات بالتكلفة ناقصا أي انخفاض في القيمة.
 -31الوديعة النظامية
تمثععل الوديعععة النظاميععة  %01مععن رأس المععال المععدفوع للشععركة والتععي يععتم االحتفععاظ بهععا لععدى بنععك تحععدده مؤسسععة النقععد العربععي
السعودي طبقا ً لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني .ال يمكن سعح هعذه الوديععة النظاميعة بعدون موافقعة مؤسسعة النقعد العربعي
السعودي.
 -34المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى
مستحقات موظفين
موردين دائنون
أتعاب مهنية مستحقة
ضريبة إستقطاع دائنة
أتعاب مجلس اإلدارة (إيضاح )06
توزيع الفائض المستحق

2108
9132
عمليات التأمين عمليات المساهمين
عمليات التأمين عمليات المساهمين
0.688.075
3,4,,,41,
0.178.100
9,,94,,,3
96.968
621.751
313,2,2
33,,9,1
0.801.167
3,2,1,4,1
01.511
019.951
31,,11
912,2,1
6.271.966
2,433,23,
7.511.616
4,,24,424
017.668
07.166.511
339,9,2
3,,922,,13

 -3,زكاة وضريبة الدخل

أ) المحملة على السنة
تتضمن الزكاة المحملة على السنة قيمة المخصعص للسعنة والبعالغ  1.205.166ريعال سععودي ( 5.512.115 :2108ريعال
سععودي) ،يععتم احتسعاب مخصععص الزكعاة بنععا ًء علعى حصععة المسعاهمين السعععوديين فعي رأس المععال بنسععبة :2108( %91,65
:)%91,65
9132

2108

حصة المساهمين السعوديين
القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل
مخصصات

932,3,9,,22
)(333,331,131
31,13,,32,
333,41,,32,
)(13,321,41,

289.651.712
()52.598.815
20.851.606
258.718.281
()18.626.916

الوعاء الزكوي

394,212,221

221.180.177

الربح المعدّل للسنة

ب ) ضريبة الدخل المحملة على السنة
تتضععمن ضععريبة الععدخل المحملععة علععى السععنة قيمععة المخصععص للسععنة وتبلععغ صععفر ( 10ديسععمبر  :2108صععفر) ،يععتم احتسععاب
مخصص ضريبة الدخل بنا ًء على حصة المساهمين غير السعوديين في رأس المال بنسبة .)%6,15 :2108( %6,15
 -3,زكاة وضريبة الدخل (تتمة)
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي

ج) حركة مخصق الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة
إن حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة هي كما يلي:
 13ديسمبر 9132
الرصيد اإلفتتاحي
المخصص خالل السنة
المدفوع خالل السنة
عكس مخصص خالل السنة*

3,,,3,24,
1,93,,143
)(3,922,9,2
)(4,919,243
4,92,,1,3

 10ديسمبر 2108
01.872.828
5.512.115
()2.612.552
()7.161.566
6.580.765

* خالل العام  ،2109قامت الشركة بعكس مخصص زكاة بقيمة  6.212.766ريال سعودي ( )7.161.566 :2108بنعاء علعى
تقييم مرتب بالسنوات السابقة.

د) الموقف الزكوي والضريبي
قععدمت الشععركة إقراراهععا الزكععوي والضععريبي للسععنوات المنتهيععة فععي  10ديسععمبر  ،2100حتععى  10ديسععمبر  2108وال تععزال
اإلقرارات قيد الدراسة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ولم يتم إنهاء أي ربوط.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -33المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة خالل السنة واألرصدة المتعلقة بها كما في نهاية السنة هي كما يلي:
مبالغ المعامالت
للسنة المنتهية في
 10ديسمبر
 13ديسمبر
2108
9132
الجهة ذات عالقة

الرصيد كما في
 10ديسمبر
 13ديسمبر
2108
9132

طبيعة المعاملة

مستحق (إلى) /من جهات ذات عالقة
عمليات التأمين
سوليدرتي – مملكة
البحرين (مساهم)

كبار موظفي اإلدارة

 مصاريف أخرىمدفوعة نيابة عن الشركة

 مزايا قصيرة األجل -مكافأة نهاية الخدمة

مجلس اإلدارة واللجان
 مكافآت وأتعاب حضورالتنفيذية

-

15.111

()34,82,1

()065.981

-

15.111

()34,82,1

()065.981

4,3,1,111
9,,,,,,

6.217.212
268.782

299,23,

711,119

3,1,,,114

652.811

912,2,1

019,951

3,1,4,9,9

5.018.786

3,331,33,

871,289

مستحق (إلى)  /من جهات ذات عالقة
عمليات المساهمين
سوليدرتي – مملكة
البحرين (مساهم)

 مصاريف أخرىمدفوعة نيابة عن الشركة

مجلس اإلدارة واللجان
مكافآت وأتعاب حضورالتنفيذية
-عالوة

14,,434
14,,434
1,,111
3,12,,,42
3,313,,42
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()169.166
()169.166
27.111
0.171.589
0.011.589

)(244,,9,
)(244,,9,
31,,11
31,,11

()169.166
()169.166
01.511
01.511

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -32رأس المال
يبلغ رأس المال المصدّر والمدفوع للشركة  555,111,111ريال سعودي ،مقسم إلى  55,511,111سهم ،قيمة كل سهم 01
ريال سعودي ،وقد قام المساهمون المؤسسون باالكتتاب في دفع قيمة  11,111,111سهم ،بقيمة اسمية قدرها  01ريال سعودي
للسهم ،والتي تمثل  %61من أسهم رأس مال الشركة وأما األسهم المتبقية والبالغة  22,211,111سهم بقيمة اسمية قدرها 01
ريال سعودي للسهم وقد تم االكتتاب بها من قبل الجمهور.
أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعس الذي عقد في  6ربيع األول لعام 0618هـ ،الموافق  1ديسمبر " 2106الجمعية العمومية غير
العادية" لتخفيض رأس المال بمبلغ  115مليون ريال سعودي مقابل الخسائر المتراكمة كما في  11سبتمبر  2106بمبلغ 110.1
مليون ريال سعودي يتم االحتفاظ بالقيمة المتبقية بمبلغ  1.7مليون ريال سعودي في قائمة حقوق المساهمين كاحتياطيات أخرى.
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتاريخ  5ربيع الثاني لعام 0618هـ ،الموافق  1يناير  2107موافقة رسمية برقم
 180111117127لتخفيض رأس مال الشركة بمبلغ  115مليون ريال سعودي وبذلك سيصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض
بمبلغ  251مليون ريال سعودي ،وينبغي على الشركة تلبية متطلبات الجهات الرسمية األخرى ،وضمان تطبيق القوانين واللوائح
ذات الصلة .في  09يناير  2107حصلت الشركة على الموافقة ذات الصلة من هيئة السوق المالية.
من ناحية أخرى حصلت الشركة على خطابات موافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة واالستثمار بشأن تعديل
النظام األساسي للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد.
واستنادا ً إلى ما ورد أعاله ،عقدت الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتاريخ  8مارس  ،2107الموافق  9جمادي األخرة
 0618هـ وتمت الموافقة على تخفيض رأس المال والنظام األساسي الجديد للشركة .وفقا لذلك ،بلغ رأس المال المصرح بس 251
مليون ريال سعودي مقسما ً على  25مليون سهم بقيمة  01ريال سعودي لكل منها بتاريخ  10مارس .2107
 -3,إحتياطي نظامي
وفقا للنظام الداخلي للشركة ووفقا للمادة  )2( 71من الالئحة التنفيذية للتأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)
تقوم الشركة بتخصيص  %21من صافي دخل المساهمين كل عام إلى اإلحتياطي النظامي إلى أن يصل هذا اإلحتياطي %011
من رأس المال المدفوع .إن اإلحتياطي النظامي غير متوفر للتوزيع على المساهمين حتى تتم تصفية الشركة.
في الجمعية العمومية الغير عادية والتي عقدت بتاريخ  9يونيو  2109وافق المساهمون بتحويل مبلغ  1,692,667من بند
احتياطيات أخرى الى بند األرباح المبقاة ( /الخسائر المتراكمة) خالل العام .2109
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -32المصاريف العمومية واإلدارية
9132
عمليات التأمين
تكاليف الموظفين
إيجار المكت
مصاريف تسويق
أتعاب قانونية ومهنية
استهالك (إيضاح )00
مصاريف سفر
مكافآت و أتعاب اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان
رسوم إدارة المطالبات
األتعاب المهنية
رسوم اشراف ورقابة
استهالك حق استخدام األصول
مصروف فوائد التزام اإليجار
الرسوم بنكية
أخرى

13,2,2,,3,
,22,223
9,123,312
1,429,1,3
,33,,32
3,33,,34,
2,243,322
,,9,2,412
1,2,,,1,4
3,,,,,32,
413,219
3,2,3,2,,
32,923,29,
2,,422,131

عمليات المساهمين
192,992
3,4,,,131
3,4,2
3,,32,192
2108

عمليات التأمين
11,761,507
2,217,111
666,970
1,176,895
1,177,191
866,160
766,270
1,809,706
2,619,662
022,252
07,776,982
69,160,127

تكاليف الموظفين
إيجار المكت
مصاريف تسويق
أتعاب قانونية ومهنية
استهالك (إيضاح )00
مصاريف سفر
مكافآت و أتعاب اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان
رسوم إدارة المطالبات
األتعاب المهنية
رسوم اشراف ورقابة
استهالك حق استخدام األصول
مصروف فوائد التزام اإليجار
الرسوم بنكية
أخرى
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عمليات المساهمين
207,668
0,696,956
5,508
0,721,061

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -91جدول حوادث المطالبات
يعكس الجدول التالي المطالبات المتكبدة المتراكمة ،بما في ذلك المطالبات المخطر عنها والمتكبدة وغير المبلغ عنها لكل سنة من
الحواد المتتالية والالحقة في كل تاريخ قائمة المركز المالي للشركة ،إلى جان المدفوعات المتراكمة حتى اآلن ،ويوفر حواد
التزامات التأمين مقياسا لقدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات .
تهدف الشركة إلى المحافظة على احتياطيات كافية لعمليات التأمين لمواجهة الخبرة السلبية للمطالبات والحواد المستقبلية لها
وتكون الشركة قادرة على التعامل مع الخبرة السلبية لمطالبات العمالء من خالل إصدار احتياطيات حواد السنوات السابقة حيث
أن حواد تلك المطالبات والتكلفة النهائية لها تصبح ثابتة ومؤكدة لدى الشركة ولغرض المحافظة على احتياطيات كافية تقوم إدارة
الشركة بتحويل نسبة كبيرة من هذا االصدار إلى إحتياطيات حواد السنة الحالية عندما يكون حواد المطالبات أقل في نسبة
استحقاقها وهناك الكثير من الغموض مصاحبا ً للتكلفة النهائية للمطالبات .
تحليل المخط اإلجمالي للمطالبات الخاصة بحواد السنة لعدد من السنوات المالية كما يلي:

 913,والسنوات
السابقة
حوادث السنة
تقعععديرات مطالبعععات الخسعععارة
النهائية:
في نهاية سنة الحاد
,23,32,,,92
بعد سنة واحدة
,41,94,,419
بعد سنتين
,91,32,,229
بعد ثال سنوات
1,,,923,122
بعد أربع سنوات
932,123,123
التقععديرات الحاليععة للمطالبععات
المتراكمة
932,123,123
المعععدفوعات المتراكمعععة حتعععى
األن
93,,,32,,4,
المطلوبععات المثبتععة فععي قائمععة
المركز المالي
3,,13,,,3

9133

9132

913,

9132

اإلجمالي

921,29,,,2, 3,3,941,232 313,122,,21 3,1,23,,433
- 31,,3,1,,91 22,,21,239 31,,,32,131
- 2,,,,3,29, 314,4,3,342
- 311,11,,911
2,,,,3,29, 311,11,,911

29,,,31,44, 921,29,,,2, 31,,3,1,,91

29,132,,13 311,341,,91

,,4,143,122 914,,2,,42, 311,2,,,19,

324,212

1,,32,93,
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2,12,,423

,,,,,1,1,1

23,434,1,1

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -91جدول حوادث المطالبات (تتمه)
 9134والسنوات
السابقة
حوادث السنة
تقعععديرات مطالبعععات الخسعععارة
النهائية:
116.808.685
في نهاية سنة الحاد
155.951.975
بعد سنة واحدة
156.665.525
بعد سنتين
157.865.066
بعد ثال سنوات
221.518.115
بعد أربع سنوات
التقععديرات الحاليععة للمطالبععات
221.518.115
المتراكمة
المعععدفوعات المتراكمعععة حتعععى
()226.201.719
األن
المطلوبععات المثبتععة فععي قائمععة
()1.712.676
المركز المالي

913,

221.726.856
085.582.917
065.111.626
067.781.162
-

9133

9132

913,

051.765.606
015.869.101
016.650.669
-

050.261.769 016.199.571
- 99.871.962
-

016.650.669 067.781.162

050.261.769

99.871.962

اإلجمالي

771.856.677

()716.152.505( )91.117.156( )90.669.690( )028.897.981( )066.287.178
0.695.986

5.551.666
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8.220.270

57.911.705

69.510.962

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -93القطاعات التشغيلية
بما يتماشى مع إجراءات التقارير الداخلية للشركة ،تمت الموافقة على قطاعات التشغيل من قبل اإلدارة فيما يتعلق بأنشطة التأمين
للشركة والموجودات والمطلوبات المتعلق بها كما هو مبين بالجدول أدناه .ال تعتبر عمليات المساهمين قطاعا ً تشغيلياً .إن الدخل
المكتس من ودائع المرابحة واإلستثمارات هو فق أنشطة مدرة لإليرادات من عمليات المساهمين .يتم توزيع الخسارة أو الفائض
من عمليات التأمين لهذا القطاع على أساس مناس .
إن نتائج القطاعات ال تشمل المصاريف االدارية والعمومية .إن موجودات القطاع ال تتضمن ممتلكات ومعدات عمليات التأمين
والمدفوعات المقدمة والموجودات األخرى وأقساط التأمين المدينة والنقد ومافي حكمس .بنا ًء على ذلك ،يتم إدراجها في الموجودات
غير الموزعة والتي تدار ويتم اإلبالغ عنها إلى صانع القرار التشغيلي على أساس التجميع .إن مطلوبات القطاع ال تشمل المستحق
الى عمليات المساهمين والمستحق إلى طرف ذو عالقة وذمم معيدي التأمين الدائنة والذمم والعموالت الدائنة وتعويضات نهاية
الخدمة والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى .بنا ًء على ذلك ،يتم إدراجها في المطلوبات غير الموزعة.
جميع الموجودات التشغيلية للشركة وأنشطتها الرئيسية تقع في المملكة العربية السعودية.
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
إجمالي أقساط التأمين
المكتتبة
أفراد
صغيرة جدا
صغيرة
متوسطة
شركات
المجموع

صحي
12,413,,93
49,334,224
9,,4,2,9,,
2,,421,,32
911,,42,241

ممتلكات وحوادث

مركبات

21,,12,
99,4,,,293
91,491,,13

344,914,233
3,99,,214
9,24,,23,
4,132,4,3
1,291,,,1
3,3,332,,21

مجموعة الحياة
,,3
3,,23
2,492,423
2,413,33,

اإلجمالي
34,,349,223
1,,3,,,923
4,,331,2,,
,,,939,13,
313,,42,91,
123,193,142

للسنة المنتهية في  10ديسمبر 2108
إجمالي أقساط التأمين
المكتتبة
أفراد
صغيرة جدا
صغيرة
متوسطة
شركات
المجموع

صحي
21,656,280
10,071,996
21,860,655
66,187,789
018,577,720

مركبات
68,117,296
0,689,827
5,169,996
7,989,105
06,972,161
78,018,675

ممتلكات وحواد
969,702
21,176,122
26,165,716
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مجموعة الحياة
06
007
5,196,800
5,196,966

اإلجمالي
69,117,118
20,966,025
16,526,017
50,926,692
86,056,961
265,856,876

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمة )
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
-93

القطاعات التشغيلية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132

القطاعات التشغيلية
اإليرادات

ممتلكات

طبي

المركبات

حوادث عام

هندسة

3,3,332,,21
)(32,,199

,,1,3,123
)(11,,32
)(3,1,,,133
)(21,141

مجموعة الحياه
2,413,33,

بحري

المجموع

1,3,3,421
)(,93,,19
)(9,443,321
)(43,,,,3

)(1,,3,,433
-

3,,32,23,
)(,2,,39
)(3,493,133
)(21,112

123,193,142
)(3,9,1,219
)(99,329,,44
)(1,231,,,1

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
أقساط إعادة التامين المسندة  -محلي
أقساط إعادة التامين المسندة  -دولي
مصاريف فائض الخسارة

911,,42,241
)(9,331,111

2,,3,,993
)(412,,42
)(,,49,,,92
)(313,19,

)(3,1,,,929

9,993,,3,
1,,311
9,9,2,,13
42,,,,1

932,,,1
4,1,32,
2,9,224
3,219,,93

1,331,912
)(349,921
9,221,214
-

911,,11
)(13,12,
324,21,
912,949

131,3,1,,21
)(,3,129,,23
9,9,923,924
1,,,1,,,4

صافي أقساط التامين المكتتبة
التغير في أقساط التامين غير المكتسبة ،صافي
صافي أقساط التامين المكتسبة
عمولة إعادة تأمين مكتسبة

913,1,2,241
)(31,442,42,
321,241,939
-

393,391
)(39,,149
422,22,
3,1,9,21,

3,,,114,,2,
)(21,3,2,914
,4,322,149
-

311

-

-

3,39,,994

9,4,,,211

9,221,214

411,242

,,939,,23
929,3,1,941

رسوم الوثائق

,,1,,2,

3,1

924,124

9,

إيرادات اكتتاب أخرى
إجمالي اإليرادات

9,,12,313
324,19,,91,

3,,,1,,31

9,32,,232
,2,392,3,,

9,2,1,123

)(1,422,,,2

)(929,2,2

)(9,1,193,43,

إجمالي المطالبات المدفوعة

)(329,24,,144

-

)(,1,39,,3,,

)(22,931

)(9,339,231

329,4,4

41,214,142

حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

1,,239,4,3

-

393,222

44,,,1

9,392,4,3

9,33,,139

)(912,332,493

صافي المطالبات والمزايا األخرى المدفوعة

)(3,2,3,,,,21

)(,1,113,1,3

)(14,333

)(4,1,419

)(3,133,,42

)(311,,11

التغير في المطالبات تحت التسوية ،صافي

)(2,,93,,21

)(92,314

31,,2,,24,

)(29,,111

131,123

192,121

12,4,9

1,922,394

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها ،صافي

)(,,414,19,

133,39,

)(3,34,,312

912,,92

394,1,9

9,1,2,,11

21,1,2

)(3,323,933

صافي المطالبات والمزايا األخرى المتكبدة
التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين وإحتياطيات
فنية أخرى

)(321,333,,33

119,429

)(21,94,,1,1

)(,91,313

4,3,193

3,122,1,2

19,113

)(943,223,,1,

)(33,,21,

32,991

)(3,,41,,3,

-

399,342

3,,3,3

)(21,,22

)(321,412

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

)(32,31,,2,9

)(31,,313

)(1,233,,41

)(331,442

)(3,11,,121

)(,91,,22

)(32,,4,,

)(94,441,,34

إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

)(321,493,49,

)(91,,49,

)(2,,,,1,443

)(3,311,,,1

)(913,32,

193,33,

)(913,29,

)(932,39,,,12

صافي دخل االكتتاب
مصروفات غير موزعة
اجمالي الخسارة للسنة

1,213,,31

3,12,,41,

39,123,244

3,332,223

9,9,4,119

1,929,,,9

322,932

9,,1,4,414
)(3,,22,,121
)(41,291,213
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمة )
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
-93

القطاعات التشغيلية (تتمة)
للسنة المنتهية في  10ديسمبر 2108

القطاعات التشغيلية
اإليرادات

ممتلكات

طبي

المركبات

هندسة

حواد عام

بحري

مجموعة الحياه

المجموع

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
أقساط إعادة التامين المسندة  -محلي
أقساط إعادة التامين المسندة  -دولي
مصاريف فائض الخسارة

018,577,720
)(225,111
)(0,275,111

8,117,656
)(261,186
)(7,059,691
)(011,616

78,018,675
)(016,651
)(0,676,501

6,810,511
)(08,252
)(6,887,785
)(002,178

7,676,888
)(521,181
)(6,111,668
)(657,627

5,196,966
)(2,075,710
-

0,510,691
)(85,611
)(0,167,199
)(005,267

265,856,876
)(0,220,696
)(20,252,721
)(1,566,886

صافي أقساط التامين المكتتبة
التغير في أقساط التامين غير المكتسبة ،صافي
صافي أقساط التامين المكتسبة
عمولة إعادة تأمين مكتسبة

017,177,720
)(57,655,666
79,622,155
-

686,678
)(52,709
610,759
0,011,011

76,555,105
)(6,787,100
70,768,116
-

0,801,185
706,765
2,528,011
196,809

691,711
2,207,952
2,900,685
0,851,561

2,917,261
17,521
2,976,761
9,516

251,896
)(6,896
266,998
219,719

209,805,769
)(59,512,176
061,281,195
1,596,728

رسوم الوثائق

960,591

086,775

27

-

-

0,026,192

إيرادات اكتتاب أخرى

7,976,601

-

0,785,816

-

-

-

-

9,761,666

إجمالي اإليرادات

88,118,255

0,510,892

71,718,601

2,922,976

6,762,268

2,986,267

686,717

076,766,959

إجمالي المطالبات المدفوعة

)(56,697,008

)(2,799,111

)(55,815,675

)(02,719

)(2,265,262

)(6,201,101

)(76,210

)(020,876,175

حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

00,552,118

2,686,091

965,606

1,755

0,986,816

1,017,118

65,720

21,125,215

صافي المطالبات والمزايا األخرى المدفوعة

)(65,066,801

)(005,017

)(56,891,160

)(8,956

)(258,656

)(0,011,272

)(11,681

)(010,550,061

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

التغير في المطالبات تحت التسوية ،صافي

)(6,785,116

016,189

5,206,290

)(69,861

)(2,056,912

511,970

25,268

)(0,015,068

التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها ،صافي

)(9,166,558

)(60,982

)(01,615,061

)(025,560

)(611,877

)(760,621

)(00,526

)(20,166,262

صافي المطالبات والمزايا األخرى المتكبدة
التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين وإحتياطيات
فنية أخرى

)(59,296,676

)(61,711

)(61,001,911

)(216,155

)(1,109,215

)(0,101,920

)(06,716

)(026,112,551

)(00,981,909

)(67,221

)(616,095

7,786

)(622,669

)(65,056

-

)(01,165,151

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

)(6,887,755

)(677,755

)(6,861,176

)(516,076

)(0,668,707

)(711,776

)(089,119

)(05,111,291

إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

)(78,068,168

)(785,675

)(65,585,099

)(712,765

)(5,001,610

)(2,182,850

)(215,775

)(052,670,091

صافي دخل االكتتاب
مصروفات غير موزعة
اجمالي الخسارة للسنة

01,069,917

766,207

8,051,606

2,091,228

)(168,151

910,606

281,912

22,191,766
)(80,789,125
)(59,695,559
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمة )
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
-93

القطاعات التشغيلية (تتمة)
كما في  13ديسمبر 9132
طبي

مركبات

ممتلكات

هندسة

حوادث عام

بحري

مجموعة الحياة

المجموع

الموجودات
8,121,587

1,215,727

251,529

522,221

حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

-

1,711,529

199,999

1,212,211

2,892

218,521

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ
عنها

2,122,991

222,992

2,271,812

729,128

112,189

211,225

-

578,111

-

28,122

122,171

298,922

تكاليف اكتتاب مؤجلة

7,212,281

189,222

2,712,819

581,982

112,252

2,112,225

212,111

مجموع موجودات القطاع

2,927,282

1,927,981

1,218,122

1,181,221

21,252,295

21,221,119
2,121,992
2,252,112
22,517,212
82,297,222

موجودات غير موزعة

113,332,313

مجموع موجودات عمليات التأمين

812,777,527

المطلوبات وحقوق المساهمين
أقساط التأمين غير المكتسبة

22,431,322

,,3,,,113

2,,133,323

,,224,,31

,,413,124

3,,24,,,1

323,1,4

933,119,939

عموالت معيدي التأمين غير المكتسبة

-

,31,322

-

,3,,442

21,,244

-

32,193

9,31,,123

مطالبات تحت التسوية

91,934,219

321,111

)3,111,111 (33,431,32,

31,,9,,,31

34,199

323,,21

93,133,9,2

مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

93,141,312

321,993

99,424,2,9

423,,19

3,443,,32

2,,,331

9,,,,4,

,9,342,234

احتياطي قس إضافي

2,3,1,2,1

-

3,,41,,3,

-

-

-

21,,22

33,93,,3,1

إحتياطيات فنية أخرى

4,123,3,,

-

3,3,41,

-

-

-

-

4,922,,31

مجموع مطلوبات القطاع

3,2,431,123

3,,14,214

,,933,233 312,,,,,33,

3,,342,391

9,124,9,,

3,934,122

119,324,,43

مطلوبات غير موزعة

32,311,1,3

مجموع مطلوبات عمليات التأمين

812,777,527
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمة )
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
-93

القطاعات التشغيلية (تتمة)
كما في  10ديسمبر 2108
طبي

ممتلكات

حواد عام

مركبات

هندسة

بحري

مجموعة الحياة

المجموع

الموجودات
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

-

2,860,966

-

2,506,220

01,028,811

-

060,801

05,668,797

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ
عنها

189,018

66,625

)(6,012,526

-

00,050,666

700,851

028,810

8,101,057

-

0,906,151

)(117,771

960,566

2,066,661

2,106,287

669,926

7,668,807

7,962,751

261,256

0,821,887

511,179

0,201,162

-

29,150

00,809,686

8,150,890

5,181,995

)(2,669,602

1,988,066

26,657,790

1,128,061

989,888

61,651,657

تكاليف اكتتاب مؤجلة
مجموع موجودات القطاع
موجودات غير موزعة

229,120,791

مجموع موجودات عمليات التأمين

8,8,,,8,861

المطلوبات وحقوق المساهمين
أقساط التأمين غير المكتسبة

86,961,210

1,017,166

26,619,658

6,902,026

00,182,171

-

207,952

011,692,076

عموالت معيدي التأمين غير المكتسبة

-

662,785

-

665,576

0,711,698

-

15,256

2,666,100

مطالبات تحت التسوية

00,859,269

85,111

)(5,788,522

175,111

05,065,562

0,165,919

220,601

22,961,818

المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها

07,619,179

2,175,917

21,990,561

0,568,976

1,526,570

6,702,811

876,166

50,688,969

احتياطي قس إضافي وإحتياطيات فنية أخرى
مجموع مطلوبات القطاع

01,211,607

67,221

876,759

09,172

622,669

65,056

-

06,852,271

089,551,915

5,192,115

11,12,,826

,,211,,12

28,1,6,262

6,282,296

0,261,258

888,210,616

مطلوبات غير موزعة

69,911,715

مجموع مطلوبات عمليات التأمين

8,8,,,8,861
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -99مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تلخص الجداول التالية مكونات مكافأة نهاية الخدمة المعترف بها في قائمة الدخل الشامل لعمليات التأمين و الفائض المتراكم
وفي قائمة الدخل الشامل لعمليات المساهمين و قائمة المركز المالي:
المبالغ المعترف بها في قائمة المركز المالي

 13ديسمبر 9132

 10ديسمبر 2108

القيمة الحالية لإللتزامات المحددة المزايا
القيمة العادلة لخطة الموجودات

4,119,22,
-

صافي المطلوبات في نهاية السنة

4,119,22,

1.966.281

مصاريف المزايا (المعترف بها في قائمة الربح او
الخسارة)

 13ديسمبر 9132

 10ديسمبر 2108

تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة معدل العمولة

3,3,1,232
33,,233

38341823,
3398232

مصاريف المزايا

3,923,21,

389,38,,,

الحركة في القيمة الحالية لإللتزامات المحددة للمزايا

 13ديسمبر 9132

 10ديسمبر 2108

القيمة الحالية لإللتزامات المحددة المزايا في بداية السنة
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة معدل العمولة
خسارة اكتوارية على خطة المنافع المحددة
المزايا المدفوعة

1,243,9,1
3,3,1,232
33,,233
9,,213
)(3,93,,2,2

القيمة الحالية لإللتزامات المحددة المزايا في نهاية السنة 4,119,22,

1.966.281
-

1.762.607
0.061.908
002.967
()1.260
()0.169.978
1.966.281

تحليل الحساسية
تحد تغييرات محتملة بشكل معقول فيما يتعلق باحدى االفتراضات اإلكتوارية ذات الصلة ،مع االحتفاظ باإلفتراضات األخرى
ثابتة ،كما قيمة اإللتزامات المحددة المزايا كالتالي
9132
القيمة الحالية لإللتزامات المحددة المزايا
معدل الخصم %0+
معدل الخصم %0-
زيادة الرات %0+
زيادة الرات %0-

1,392,9,3
4,4,3,931
4,4,1,31,
1,33,,323
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2108
1.577.676
6.185.679
6.188.101
1.569.009

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -99مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)
الحركة في صافي المطلوبات المعترف بها في المركز
المالي

 13ديسمبر 9132

صافي المطلوبات في بداية السنة
المحمل المعترف بها في الربح أو الخسارة
الخسارة االكتوارية المعترف بها في الدخل الشامل األخر
المزايا المدفوعة
صافي المطلوبات في نهاية السنة

1,243,9,1
3,923,21,
9,,213
)(3,93,,2,2
4,119,22,

اإلفتراضات اإلكتوارية األساسية
معدل الخصم
معدل زيادة الرات
العائد على موجودات البرنامج

%9821
%3891
ال ينطبق

 10ديسمبر 2108
1.762.607
0.256.885
()1.260
()0.169.978
1.966.281

%1.51
%2
ال ينطبق

 -91ربح ( /خسارة) السهم األساسي والمخفض
يتم إحتسعاب خسعارة السعهم األساسعي للسعنة والمخفعض للسعنة وذلعك بتقسعيم صعافي دخعل ( /خسعارة) السعنة علعى األسعهم العاديعة
المصدرة والقائمة في نهاية الفترة والبالغ عددها  25مليون سهم.
 -94إدارة المخاطر

حوكمة المخاطر
تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية المقررة التي تستخدم الهيكل
التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف االستراتيجية ،تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بها والمعروفعة والتعي تتوافعق
مع الخطة االست راتيجية المتعلقة بادارة وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس اإلدارة ،تتععرض الشعركة لمخعاطر التعأمين وإععادة
التامين ،وأسعار العموالت الخاصعة ،ومخعاطر االئتمعان ،ومخعاطر السعيولة ،ومخعاطر العمعالت والمخعاطر المتعلقعة بالمتطلبعات
النظامية.

هيكل إدارة المخاطر
تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة ومراقبة المخاطر.

مجلس اإلدارة
إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حيث يقعوم بتقعديم التوجيعس واعتمعاد االسعتراتيجيات والسياسعات
لتحقيق األهداف المحددة للشركة.

اإلدارة العليا

اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهعداف اإلسعتراتيجية ضعمن سياسعة محعددة مسعبقا ً معن قبعل الشعركة
بشأن قبول المخاطر.
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 -94إدارة المخاطر (تتمة)

لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية

يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر داخل الشركة سنويا ً من قبل إدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بالتأكد من كفائعة اإلجعراءات
ومن االلتزام بهذه اإلجراءات ،تقوم إدارة المراجعة الداخلية ببحث نتائج كافة عمليات التقعويم معع اإلدارة العليعا ،وتقعديم تقريعر
النتائج والتوصيات مباشرة ً إلى لجنة المراجعة.
فيما يلي ملخصا ً بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة من قبل اإلدارة للتقليل منها.

أ) مخاطر التأمين
تمثل المخاطر بموج عقود التامين المخاطر الناتجة عن وقوع حد مؤمن عليس مع عدم التأكعد معن مبلعغ أو توقيعت المطالبعة
الناتجة عن ذلك ،تتمثل المخاطر األساسية التي تواجهها الشركة بموج هذه العقود في المطالبعات الفعليعة وسعداد المزايعا التعي
تزيد عن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين ،ويتأثر ذلك بتكعرار وحجعم المطالبعات والمزايعا الفعليعة المدفوععة بالزيعادة ععن تلعك
المقدرة أصالً ،والتطورات الالحقة على المطالبات طويلة األجل ،إن مخاطر التأمين الناتجة عن ما ذكر أععاله متركعزة بشعكل
أساسي في المملكة العربية السعودية.
يتم تحسين تغير المخاطر وذلك بتنويع مخاطر الخسعارة لمحعاف عقعود التعأمين الكبعرى ألن تعأثر المحعاف المتنوععة فعي جميعع
المجاالت نتيجة لتغير لفرع من المحفظة سيكون أقل احتماالً وكذلك النتائج غير المتوقعة ،كما يعتم تحسعين تغيعر المخعاطر ععن
طريق االختيار الدقيق وتطبيق استراتيجية اكتتاب وإتباع اإلرشادات واستخدام اتفاقيات إعادة التامين.
يتم جزء كبير من عمليات إعادة التأمين المسندة على أساس نسبي مع وجود حدود لالحتفاظ بهعا وذلعك حسع خطعوط اإلنتعاج،
تقدر المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بطريقة مماثلة لالفتراضات المستخدمة في التأكد من مزايا وثائق التعامين ذات
العالقة ،وتم إظهارها في قائمة المركز المالي كموجودات إعادة التأمين.
وبالرغم من أن ترتيبات إعادة التامين ال تعفي الشركة من التزاماتها المباشرة تجاه حملة وثائق التعأمين ،فعان مخعاطر االئتمعان
تبقى موجودة فيما يتعلق بعمليات إعادة التأمين المسندة وذلك بعدم مقعدرة معيعدي التعأمين علعى الوفعاء بالتزامعاتهم التعي تعهعدوا
بها بموج اتفاقيات إعادة التأمين.

االفتراضات األساسية
تتمثل االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات في نسبة الخسارة النهائية المقدرة للشركة ،والتي يتم تحديعدها باسعتخدام طعرق
اكتوارية حيثما ينطبق ذلك.

الحساسيات
يتم إجراء التحليل أدنعاه للتغيعرات المحتملعة والمعقولعة فعي االفتراضعات األساسعية مثعل متوسع مععدل الخسعارة معع إبقعاء كافعة
االفتراضات األخرى ثابتة لتوضح التأثير على المطلوبات وصافي الخسارة.
 13ديسمبر 9132

التغير في اإلفتراضات
%,+
%,-

التأثير على المطلوبات
34,334,,3,
)(34,334,,3,

 10ديسمبر 2108

التغير في اإلفتراضات
%5+
%5-

التأثير على المطلوبات
0.806.162
()0.806.162

معدل المطالبات

معدل المطالبات
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التأثير على صافي الخسارة
34,334,,3,
)(34,334,,3,
التأثير على صافي الخسارة
0.806.162
()0.806.162
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 -94إدارة المخاطر (تتمة)

ب) مخاطر إعادة التأمين
تقوم الشركة بابرام إتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين ،وذلك لتقليل تعرضعها المعالي لخسعائر محتملعة التعي قعد
تنشأ عن مطالبات التامين ا لضخمة ،أن هذه الترتيبات تؤمن تنوع أكبر في األعمال وتسمح لعإلدارة بمراقبعة الخسعائر المحتملعة
التي قد تنشأ عن المخاطر الكبيرة وتؤمن قدرات نمو إضافية ،يتم جزء كبير من عمليات إعادة التامين بموجع اتفاقيعات إععادة
تأمين ،وعقود إعادة تامين اختيارية ،وإعادة تأمين فائض الخسارة.
لتقليععل تعرضععها لمخععاطر الخسععائر الضععخمة الناشععئة عععن إفععالس شععركات إعععادة التععامين ،تقععوم الشععركة بتقععويم الوضععع المععالي
لشركات إعادة التامين ،ومراقبة تركيز مخاطر االئتمان الناتجعة فعي منعاطق جغرافيعة ونشعاطات وخصعائص اقتصعادية مماثلعة
لشركات إعادة التأمين.
إن اتفا قيات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة الوثعائق ،ونتيجعة لعذلك ،تبقعى الشعركة ملتزمعة تجعاه
حملة الوثائق بحصتها من المطالبات تحت التسوية المعاد التامين عليها بالقدر الذي لم تعف بعس شعركة إععادة التعامين بالتزاماتهعا
بموج اتفاقيات إعادة التأمين.

ج) مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تنشعأ مخععاطر أسعععار العمعوالت الخاصععة مععن إمكانيعة تععأثير التغيععرات فعي أسعععار العمععوالت علعى الربحيععة المسععتقبلية أو القيمععة
العادلة ل دوات المالية.
تتعععرض الشععركة لمخععاطر أسعععار العمععوالت بشععأن اسععتثماراتها فععي محععاف إختياريععة مععدارة واألسععواق الماليععة المتمثلععة فععي
استثمارات في األسواق المالية والودائع ألجل ،ومع ذلك ،ونظرا ً ألن الشركة تعتبر كمستثمر في هذه المحاف  ،فال يمكن التنبؤ
بشكل موثوق باألثر على الدخل نتيجة للتغيرات المحتملة والمعقولة في أسعار العموالت التي تؤثر في األموال المستثمر فيها.

د) مخاطر االئتمان
تمثل مخعاطر االئتمعان ععدم مقعدرة طعرف معا علعى الوفعاء بالتزاماتعس بشعأن أداة ماليعة معا ،ممعا يعؤدي إلعى تكبعد الطعرف اآلخعر
لخسارة ماليعة ،بالنسعبة لكافعة فئعات األدوات الماليعة المقتنعاة معن قبعل الشعركة ،تمثعل مخعاطر االئتمعان القصعوى للشعركة القيمعة
الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي.
فيما يلي بيانا ً بالسياسات واإلجراءات المتبعة لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة:
 -0تقوم الشركة بابرام اتفاقيات تأمين وإعادة تأمين مع جهات معترف بها وذات سمعة جيدة ،تكمن سياسة الشركة بأن يخضع
كافة العمالء الذين تود ال تعامل معهم للتحقق والدراسة من الناحية االئتمانية ،إضافة إلى ذلك ،يتم مراقبعة المبعالغ المسعتحقة
بموج اتفاقيات التامين وإعادة التامين بصورة مستمرة لتقليل تعرضها لمخاطر الديون المعدومة.
 -2تقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل وسعي ووكيعل ومراقبعة
الذمم المدينة القائمة.
 -1فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى ،تقوم الشركة بالتعامل فق مع بنوك تجارية وأطعراف
أخرى ذات مركز مالي قوي وتصنيف ائتماني جيد.
ال يوجد تركيزات ائتمانية هامة داخل الشركة.
تودع األرصدة لدى البنوك والودائع المرابحة لعدى بنعوك تجاريعة محليعة معتمعدة معن اإلدارة .وبالتعالي ،كشعرط مسعبق ،يجع أن
تكون البنوك والشركات االستثمارية التي تودع لديها النقد واألرصدة لدى البنوك مصنفة على أنها ذات مستوى مقبول ممعا يؤكعد
متانة وضعها المالي.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -94إدارة المخاطر (تتمة)
يعرض الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان المتعلقة فق ببنود قائمة المركز المالي الجوهرية:

النقد وما في حكمس
أقساط تأمين وذمم معيدي التأمين مدينة ،صافي
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
استثمارات محتف بها حتى تاريخ االستحقاق
وديعة نظامية

عمليات التأمين
92,,,4,2,4
23,49,,341
2,3,3,112
31,,333,311

النقد وما في حكمس
أقساط تأمين وذمم معيدي التأمين مدينة ،صافي
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
استثمارات محتف بها حتى تاريخ االستحقاق
اإليراد المستحق من وديعة ألجل
وديعة نظامية

عمليات التأمين
29.276.527
59.656.992
8.101.057
97.166.676

9132
عمليات المساهمين
3,4,12,,13,
29,3,,,231
12,,11,111
924,,,4,19,
2108
عمليات المساهمين
028.806.717
88.665.029
767.889
17.511.111
255.527.775

هـ) مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتعهدات المتعلقة بمطلوباتها المالية عند إستحقاقها.
يتم مراقبة متطلبات السيولة شهريا ً وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر األموال الكافية للوفاء بأية إلتزامات عند نشوئها.
إن جميع مطلوبات الشركة في قائمة المركز المالي ،فيما عدا مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ،هي مستحقة السداد تعاقديا ً عند
الطل على أساس قصير األجل.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -94إدارة المخاطر (تتمة)

تواريخ االستحقاق
يعكس الجدول أدناه تواريخ إستحقاق موجودات ومطلوبات الشركة الهامة وذلك على أساس تواريخ االستحقاق المتوقعة:
9132
متداولة
موجودات
نقدية وما في حكمها
933,2,1,932
ودائع مرابحة
31,,92,,292
أقساط تأمين وذمم معيدي التأمين مدينة ،صافي 23,49,,341
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 34,,23,941
حصعععة معيعععدي التعععأمين معععن المطالبعععات تحعععت
2,3,3,112
التسوية
حصععة معيععدي التععأمين مععن المطالبععات المتكبععدة
3,2,,,393
غير المبلغ عنها
تكاليف إكتتاب مؤجلة
33,,32,393
استثمارات
22,21,,312
ً
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
91,32,,223
ممتلكات ومعدات وأصول غير ملموسة ،صافي -
وديعة نظامية
12,,11,111
مجموع الموجودات
مطلوبات
مطالبات مستحقة الدفع لحاملي الوثائق
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مستحق ألطراف ذات عالقة
أرصدة معيدي التأمين الدائنة
أقساط تأمين غير مكتسبة
عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
احتياطيات عجز األقساط
إحتياطايت فنية أخرى
مكافأة نهاية الخدمة
زكاة وضريبة دخل مستحقة
مجموع مطلوبات

,3,,322,492
92,,24,41,
3,,439,391
,21,,33
3,,19,232
933,119,939
9,31,,123
93,133,9,2
,9,342,234
33,93,,3,1
4,922,,31
1,132,22,
131,332,213
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غير متداولة

اإلجمالي

-

933,2,1,932
31,,92,,292
23,49,,341
34,,23,941

-

2,3,3,112

-

3,2,,,393

,,242,422
,,242,422

33,,32,393
22,21,,312
91,32,,223
,,242,422
12,,11,111
,24,393,214

4,119,22,
4,119,22,

92,,24,41,
3,,439,391
,21,,33
3,,19,232
933,119,939
9,31,,123
93,133,9,2
,9,342,234
33,93,,3,1
4,922,,31
4,119,22,
4,92,,1,3
134,329,213

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -94إدارة المخاطر (تتمة)
متداولة
موجودات
نقدية وما في حكمها
وديعة مرابحة
أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة ،صافي
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غيعر
المبلغ عنها
تكاليف إكتتاب وثائق التأمين مؤجلة
استثمارات
ً
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
ممتلكات ومعدات وأصول غير ملموسة ،صافي
وديعة نظامية
مجموع الموجودات

2108
غير متداولة

اإلجمالي

058.190.266
80.221.719
59.656.992
05.668.797
8.101.057

058.190.266
80.221.719
59.656.992
05.668.797
8.101.057

7.668.807
00.809.686
009.118.061
21.019.511

7.668.807
00.809.686
009.118.061
21.019.511
8.698.910
17.511.111
511.619.129

8.698.910
17.511.111
522.061.198

مطلوبات
مطالبات مستحقة الدفع لحاملي الوثائق
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مستحق ألطراف ذات عالقة
أرصدة معيدي التأمين الدائنة
أقساط تأمين غير مكتسبة
عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
احتياطيات أقساط إضافية
إحتياطات فنية أخرى
مكافأة نهاية الخدمة
زكاة وضريبة دخل مستحقة

6.580.765

مجموع مطلوبات

270.166.206

8.698.910

10.157.206
5.922.171
562.167
6.620.290
011.692.076
2.666.100
22.961.818
50.688.969
02.125.098
2.827.175
1.966.281
1.966.281

10.157.206
5.922.171
562.167
6.620.290
011.692.076
2.666.100
22.961.818
50.688.969
02.125.098
2.827.175
1.966.281
6.580.765
275.102.697

و) إدارة رأس المال
تحدد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على توازن نس رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة الفائدة للمساهمين.
تقوم الشرك ة بعادارة متطلبعات رأس المعال وذلعك بتقعدير العنقص بعين مسعتويات رأس المعال المعلعن عنهعا والمطلوبعة بانتظعام ،يعتم
إجراء التسويات على مستويات رأس المال الحالية وذلك حس التغيعرات فعي الظعروف السعائدة فعي السعوق وخصعائص مخعاطر
نشاطات الشركة .وللحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال ،تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوععة للمسعاهمين أو
تقوم باصدار أسهم.
يعتقد مجلس اإلدارة بأن الشركة قد إلتزمت بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من قبل جهات خارجية خعالل الفتعرات الماليعة
المصرح عنها.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -94إدارة المخاطر (تتمة)

ز) المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية
تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية .إن هعذه األنظمعة ال تتطلع فقع الحصعول علعى
الموافقات ومراقبة النشاطات فحس  ،بل وتفرض بعض القيود مثل كفايعة رأس المعال لتقليعل مخعاطر العجعز واإلفعالس معن قبعل
شركات التأمين ولتمكينها من سداد إلتزاماتها غير المتوقعة عند نشوئها.
 -9,القيم العادلة لألدوات المالية
تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية .تتضمن الموجودات المالية الخاصة بالشركة من النقدية وشعبس
النقديععة واالسععتثمارات والمععدينين .بينمععا تتكععون المطلوبععات الماليععة مععن المطالبععات الدائنععة والمصععاريف المسععتحقة والمطلوبععات
األخرى.
إن القيم العادلة هي القيم التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة فعي ذلعك وبشعروط تعامعل
عادل ،يفترض تعريف القيمة العادلة بأن المنشأة قادرة على العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية ،مع عدم وجود نية أو حاجة لتصعفيتها
أو إجراء تخفيض حاد في مستوى عملياتها أو القيام بأي تعامل بشروط لها تأثير عكسعي .تظهعر االسعتثمارات بقيمهعا العادلعة .إن
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى الخاصة بالشركة ال تختلف جوهريا ً عن قيمتها الدفترية.
 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلةتستخدم الشركة المستويات الهرمية التالية لتحديد القيمة العادلة ل دوات المالية واإلفصاح عنها:
المستوى األول :األسعار المتداولة في سوق نش لنفس األداة (بدون تعديل أو إعادة تسعير).
المستوى ا لثاني :األسعار المتداولة فعي سعوق نشع موجعودات ومطلوبعات مماثلعة أو طعرق تقيعيم أخعر حيعث يعتم تحديعد
كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة و
المستوى الثالث :طرق تقييم لم يتم تحديد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة.
يعرض الجدول التالي األدوات المالية بالقيمة العادلة كما في  10ديسمبر  2109بناء على التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:
 13ديسمبر 9132
محفظة أسهم
صكوك
أسهم
اإلجمالي

المستوى األول
1,393,,33
,3813,8423
,483298929

المستوى الثاني
9383918912
9383918912

المستوى الثالث
3,291,12,
3,291,12,

اإلجمالي
1,393,,33
29,3,,,231
3,291,12,
22,21,,312

 10ديسمبر 2108
المستوى األول
صكوك
الصناديق المشتركة
أسهم
اإلجمالي

-

المستوى الثاني
28.919.916
28.919.916
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المستوى الثالث
91.168.217
91.168.217

اإلجمالي
28.919.916
91.168.217
009.118.061

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -9,القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة)
بالنسبة ل دوات المالية التي يتم االعتراف بالقيمة العادلة على أساس متكرر ،تحدد الشعركة معا إذا كعان قعد حعدثت تحعويالت بعين
المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيفات (اسعتنادا إلعى أدنعى مسعتوى معن المعدخالت الهامعة لقيعاس القيمعة
العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
لغععرض إفصععاحات القيمععة العادلععة ،حععددت شععركة مسععتويات الموجععودات والمطلوبععات علععى أسععاس طبيعععة ،خصععائص ومخععاطر
الموجودات أو المطلوبات ومستوى تسلسل القيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
تحد د إدارة الشركة السياسات واإلجراءات لقياس القيمة العادلة المتكررة ،مثل الموجعودات الماليعة المتاحعة للبيعع وغيعر مدرجعة،
والقياس الغير متكررة ،مثل الموجودات المحتف بها للتوزيع في أي من العمليات المتوقفة.
يشارك مقيمين خارجيين لتقييم الموجودات المهمة ،مثل الممتلكات والموجودات المالية المتاحة للبيعع ،وااللتزامعات الهامعة ،مثعل
تعويض مالي محتمل .قررت لجنة التقيعيم إشعراك مثمنعين خعارجيين سعنويا بععد مناقشعة معع  /والموافقعة معن قبعل لجنعة المراجععة
للشركة .وتشمل معايير االختيار المعرفة بالسوق ،السمعة ،االستقالل وما إذا كانت المحافظة على المعايير المهنية.
لم تكن هناك تحويالت بين المستوى األول والثاني خالل السنة المنتهية في  10ديسمبر  2109والسنة المنتهيعة فعي  10ديسعمبر
.2108
 -93التعهدات واإللتزامات المحتملة
كما في  10ديسمبر  ،2109أصدر بنك الشركة خطابات ضمان للشركة بمبلغ  0.67مليون ريال سععودي ( 10ديسعمبر :2108
 2.26مليون ريال سعودي) إلى عدة وكالء مركبات وورش وفقا لشروط االتفاقيات معهم (ايضاح .)7
تعمل الشركة في مجال التأمين وتخضع لإلجراءات القانونية في سياق األعمال العادية .في حين أنس من غير الممكن عمليا التنبؤ
أو تحديد النتائج النهائية لجم يع اإلجراءات القانونيعة المعلقعة أو المهعددة  ،ال تعتقعد اإلدارة أن مثعل هعذه اإلجعراءات (بمعا فعي ذلعك
الدعاوى القضائية) سيكون لها تأثير مادي على نتائجها ومركزها المالي.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -92إيضاحات تكميلية
 13ديسمبر 9132
عمليات المساهمين

قائمة المركز المالي
عمليات التأمين
الموجودات
النقدية وما في حكمها
ودائع مرابحة
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ،صافي
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
تكاليف اكتتاب مؤجلة
استثمارات
مستحق من عمليات المساهمين
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
حق إستخدام األصول ،صافي
ممتلكات ومعدات وأصول غير ملموسة ،صافي
وديعة نظامية
عوائد إستثمار الوديعة نظامية
إجمالي الموجودات

 10ديسمبر 2108
عمليات المساهمين

عمليات التأمين

اإلجمالي

اإلجمالي

92,,,4,2,4
23,49,,341
34,,23,941
2,3,3,112
3,2,,,393
33,,32,393
32,,,92,224
32,932,,44
31,343,291
,,242,422
132,222,,22

3,4,12,,13,
31,,92,,292
22,21,,312
3,413,342
12,,11,111
433,132,113

933,2,1,932
31,,92,,292
23,49,,341
34,,23,941
2,3,3,112
3,2,,,393
33,,32,393
22,21,,312
32,,,92,224
91,32,,223
31,343,291
,,242,422
12,,11,111
2,3,123,,2,

89,8,5,68,
69,165,998
06,512,,9,
2,202,06,
,,552,20,
00,209,525
001,226,819
0,,811,021
2,192,920
8,8,,,8,861

082,201,,2,
20,882,,19
009,212,012
6,916,299
2,,611,111
2,8,,60,922

062,190,851
20,882,,19
69,165,998
06,512,,9,
2,202,06,
,,552,20,
00,209,525
009,212,012
001,226,819
82,019,622
2,192,920
2,,611,111
516,681,822

المطلوبات
مطالبات مستحقة الدفع لحاملي الوثائق
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
الترامات اإليجار
مستحق ألطراف ذات عالقة
أرصدة معيدي التأمين الدائنة
أقساط تأمين غير مكتسبة
عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
احتياطيات أقساط إضافية
احتياطات فنية أخرى
إيرادات عموالت مستحقة الدفع لمؤسسة النقد العربي
السعودي
مستحق إلى عمليات التأمين
مكافأة نهاية الخدمة
زكاة وضريبة دخل مستحقة
إجمالي المطلوبات

92,,24,41,
3,,922,,13
31,11,,,91
34,,2,1
3,,19,232
933,119,939
9,31,,123
93,133,9,2
,9,342,234
33,93,,3,1
4,922,,31

339,9,2
244,,9,
-

92,,24,41,
3,,439,391
31,11,,,91
,21,,33
3,,19,232
933,119,939
9,31,,123
93,133,9,2
,9,342,234
33,93,,3,1
4,922,,31

09,28,,226
0,,111,618
016,922
1,180,890
021,598,0,1
8,551,200
88,912,222
60,522,919
08,128,81,
8,2,1,185

01,,119
295,251
-

09,28,,226
0,,060,960
618,21,
1,180,890
021,598,0,1
8,551,200
88,912,222
60,522,919
08,128,81,
8,2,1,185

-

-

-

-

-

-

4,119,22,
132,1,2,9,1

32,,,92,224
4,92,,1,3
911,2,1,34,

32,,,92,224
4,119,22,
4,92,,1,3
,21,112,12,

2,915,822
852,885,929

001,226,819
5,620,,16
080,9,1,,5,

001,226,819
2,915,822
5,620,,16
291,09,,,15

فائض عمليات التأمين
الفائض المتراكم
الربح االكتواري المتراكم في خطة المنافع المحددة
إجمالي المطلوبات و فائض عمليات التأمين

12,323
12,,34,
132,222,,22

911,2,1,34,

12,323
12,,34,
,21,2,2,249

1,208,182
822,822
8,8,,,8,861

080,9,1,,5,

1,208,182
822,822
291,,12,10,

حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي نظامي
خسائر متراكمة
خسائر احتياطي القيمة العادلة على االستثمارات
احتياطات أخرى
إجمالي حقوق المساهمين

-

9,1,111,111
3,,34,1,3
)(4,,233,323
9,423,323
931,11,,,,3

9,1,111,111
3,,34,1,3
)(4,,233,323
9,423,323
931,11,,,,3

-

861,111,111
5,201,265
)(9,,86,628
2,598,11,
861,,20,880

861,111,111
5,201,265
)(9,,86,628
2,598,11,
861,,20,880

إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين

132,222,,22

433,132,113

2,3,123,,2,

8,8,,,8,861

2,8,,60,922

516,681,822
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 - 92إيضاحات تكميلية (تتمة)
قائمة الدخل

للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
عمليات المساهمين
عمليات التأمين

للسنة المنتهية في  10ديسمبر 2108
عمليات المساهمين
عمليات التأمين

اإلجمالي

اإلجمالي

اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
أقساط إعادة التامين المسندة:
محلي
دولي
مصاريف فائض الخسارة
صافي أقساط التامين المكتتبة
التغير في أقساط التامين غير المكتسبة ،صافي
صافي أقساط التامين المكتسبة
عمولة إعادة تأمين مكتسبة
رسوم الوثائق
إيرادات اكتتاب أخرى
إجمالي اإليرادات

123,193,142

265,856,876

-

265,856,876

)(3,9,1,219
)(99,329,,44
131,3,1,,21
)(,3,129,,23
9,9,923,924
1,,,1,,,4
3,39,,994
,,939,,23
929,3,1,941
123,193,142

-

)(3,9,1,219
)(99,329,,44
131,3,1,,21
)(,3,129,,23
9,9,923,924
1,,,1,,,4
3,39,,994
,,939,,23
929,3,1,941
123,193,142

)(0,220,696
)(20,252,721
209,805,769
)(59,512,176
061,281,195
1,596,728
0,026,192
9,761,666
076,766,959
265,856,876

-

)(0,220,696
)(20,252,721
209,805,769
)(59,512,176
061,281,195
1,596,728
0,026,192
9,761,666
076,766,959
265,856,876

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
صافي المطالبات المدفوعة
التغير في المطالبات تحت التسوية ،صافي
التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها ،صافي
صافي المطالبات المتكبدة
التغير في احتياطي قس إضافي
التغير في احتياطيات فنية أخرى
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين
إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

)(9,1,193,43,
41,214,142
)(912,332,493
1,922,394
)(3,323,933
)(943,223,,1,
3,934,122
)(3,212,,14
)(94,441,,34
)(932,39,,,12

-

)(9,1,193,43,
41,214,142
)(912,332,493
1,922,394
)(3,323,933
)(943,223,,1,
3,934,122
)(3,212,,14
)(94,441,,34
)(932,39,,,12

)(020,876,175
21,125,215
)(010,550,061
)(0,015,068
)(20,166,262
)(026,112,551
)(02,682,267
)(881,016
)(05,111,291
)(052,670,091

-

)(020,876,175
21,125,215
)(010,550,061
)(0,015,068
)(20,166,262
)(026,112,551
)(02,682,267
)(881,016
)(05,111,291
)(052,670,091

صافي ربح اإلكتتاب

9,,1,4,414

-

9,,1,4,414

22,191,766

-

22,191,766

مصروفات تشغيلية  /الدخل
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
مصاريف إدارية وعمومية
دخل عمولة على الودائع
توزيعات أرباح
أرباح ( /خسائر) محققة من االستثمارات
خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع
إيرادات أخرى
إجمالي مصروفات تشغيل أخرى

)(1,,3,,342
)(2,,422,131
)(22,227,257

)(3,,32,192
31,329,,11
4,33,,2,4
28,911,527

إجمالي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل
صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين قبل الزكاة
وضريبة الدخل
زكاة السنة
صافي الخسارة للسنة بعد الزكاة وضريبة الدخل

123,193,142

)(1,,3,,342
)(,1,92,,112
31,329,,11
4,33,,2,4
)(12,275,879

)(18,090
)(69,160,126
)(69,179,207

)(0,721,060
8,767,686
611,912
)(8,076,619
)(07,056,656
5,017,501
)(02,701,018

)(18,090
)(71,760,067
8,767,686
611,912
)(8,076,619
)(07,056,656
5,017,501
)(80,789,125

)(51,218,518

28,911,527

)(18,219,281

)(66,985,650

)(02,701,018

)(59,695,559

51,218,518

)(51,218,518

-

66,985,650

)(15,926,160

-

-

227,199
)(11,288,581

227,199
)(11,288,581

-

)(6,618,126
)(56,09,,691

)(6,618,126
)(56,09,,691

البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في
الفترات الالحقة
 صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحةللبيع
تحويل من خسارة غير محققة إلى انخفاض القيمة
الربح االكتواري في خطة المنافع المحددة

-

9,423,323

9,423,323

-

)(889,182

)(889,182

)(9,,213

-

)(9,,213

)(1,260

0,,061,161
-

0,,061,161
)(2,810

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

)(9,,213

)(41,449,13,

)(41,43,,313

)(1,260

)(12,8,8,052

)(12,8,6,111
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -92إيضاحات تكميلية (تتمة)
قائمة التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
إجمالي الخسارة قبل توزيع الفائض والزكاة
وضريبة الدخل

للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
عمليات المساهمين
عمليات التأمين

للسنة المنتهية في  10ديسمبر 2108
عمليات المساهمين
عمليات التأمين

اإلجمالي

اإلجمالي

-

)(41,291,213

)(41,291,213

-

)(59,695,559

)(59,695,559

1,429,1,3
1,,3,,343
3,923,21,

-

1,429,1,3
1,,3,,343
3,923,21,

1,177,191
)(29,001
18,090
0,256,885

-

1,177,191
)(29,001
18,090
0,256,885

-

)(4,33,,2,4

)(4,33,,2,4

-

7,897,155

7,897,155

3,,,,,32,
413,219

-

3,,,,,32,
413,219

-

07,056,656
-

07,056,656
-

)(,1,249,23,
)(3,,4,2,924
2,9,,,2
)(3,129,,,9

,1,249,23,
-

)(3,,4,2,924
2,9,,,2
)(3,129,,,9

)(50,518,171
)(21,987,176
)(2,251,767
2,168,110

50,518,171
-

)(21,987,176
)(2,251,767
2,168,110

التعديالت للبنود غير النقدية:

إستهالكات الممتلكات والمعدات
الربح من بيع ممتلكات ومعدات
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(أرباح)  /خسائر خسائر محققة من استثمارات
متاحة للبيع
خسائر إنخفاض قيمة من استثمارات متاحة للبيع
إستهالك حق إستخدام األصول
مصروف الفوائد على مطلوبات اإليجار
التغيرات في الموجودات واألصول التشغيلية
مستحق من  /إلى عمليات التأمين والمساهمين
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير
المبلغ عنها
تكاليف اكتتاب مؤجلة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
مطالبات مستحقة الدفع لحاملي الوثائق
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
أرصدة معيدي التأمين دائنة
أقساط تأمين غير مكتسبة
عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
احتياطيات عجز أقساط إضافية
احتياطيات فنية اخرى
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
ودائع نظامية
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
توزيع الفائض على حاملي الوثائق
الزكاة المدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

,,231,323

-

,,231,323

8,721,016

-

8,721,016

9,9,,3,
31,,12,
2,232,121
3,9,,,111
9,1,3,323
,1,341,11,
)(,9,,23,
)(3,219,,22
433,13,
)(3,934,122
3,212,,14
)(4,929,192
)(3,93,,2,2
4,,99,333

)(,11,242
4,,12
14,,434
)(3,922,9,2
11,213,131

9,9,,3,
)(12,,1,4
2,232,121
3,931,329
9,1,3,323
,1,341,11,
)(,9,,23,
)(3,219,,22
433,13,
)(3,934,122
3,212,,14
14,,434
)(4,929,192
)(3,93,,2,2
)(3,922,9,2
1,,29,,423

)(5,125,118
)(6,268,609
9,102,068
0,625,820
)(6,068,687
60,786,020
)(222,166
)(0,818,866
01,565,820
01,182,669

)(5,795,708
)(61,661
-

)(5,125,118
)(01,166,117
9,102,068
0,585,078
)(6,068,687
60,786,020
)(222,166
)(0,818,866
01,565,820
01,182,669

)(15,110
)(5,017,122
)(0,169,978
-05,118,708

196,165
08,111,111
-)(2,612,552
26,990,775

160,166
08,111,111
)(5,017,122
)(0,169,978
)(2,612,552
62,111,691

)(8,211,217
-

)(11,587,221
228,111,175
)(11,955,118
-

)(11,587,221
228,111,175
)(11,955,118
)(8,211,217
-

)(8,250,522
286,111

)(96,102,801
018,890,911
)(20,882,,19
-

)(96,102,801
018,890,911
)(20,882,,19
)(8,250,522
286,111

)(8,211,217

11,171,112

19,752,812

)(8,125,522

)(21,219,9,6

)(25,225,562

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
المدفوع من إلتزام اإليجار خالل السنة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)(1,119,221
)(1,119,221

-

)(1,119,221
)(1,119,221

-

-

-

صافي التغير في النقدية و ما في حكمها
النقدية وما في حكمها ،بداية الفترة
النقدية وما في حكمها ،نهاية الفترة

)(2,712,578
12,171,517
17,551,251

55,529,572
212,221,787
221,825,825

58,252,995
252,922,111
122,259,112

02,8,8,126
05,111,198
89,8,5,68,

)(,,262,811
025,0,8,92,
082,201,,2,

6,902,226
068,0,,,189
062,190,851

معامالت غير نقدية:
التغير في خطة المزايا اإلكتوارية المحددة
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

)(15,781
-

1,122,272

)(15,781
1,122,272

2,810
-

)(889,182

2,810
)(889,182

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
إضافات في االستثمارات
إستبعادات من استثمارات
إضافات ودائع مرابحة
إضافات ممتلكات ومعدات
إستبعادات ممتلكات ومعدات
صافي النقد الناتج من ( /المتسخدم في) األنشطة
االستثمارية
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -9,أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام سنة المقارنة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية .مع ذلك كان تأثير إعادة التصنيف غير جوهري
على العرض الشامل للقوائم المالية.
 -92أحداث الحقة
تم تأكيد وجود فيروس كورونا الجديد ( )Covid -09في أوائل عام  2121وانتشر في جميع أنحعاء جمهوريعة الصعين الشععبية
وخارجها مما تسعب فعي اضعطرابات فعي األعمع ال التجاريعة والنشعاط االقتصعادي وزيعادة فعي مطالبعات التعأمين المتعلقعة بشعكل
رئيسي بقطاع األعمال الطبية في تلك المناطق .تعتبر الشركة هذا االنتشار أحدا غير معدلعة فعي قائمعة المركعز المعالي .نظعراً
الن الموقف غيعر مسعتقر ويتسعم بعالتطور السعريع .فاننعا ال نعتبعر أنعس معن الناحيعة العمليعة معن الممكعن عمعل تقعدير كمعي للتعأثير
المحتمل لهذا االنتشار على الشركة .سيتم النظر في تأثير هذا االنتشار على مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها فعي
تقديرات الشركة لمطلوبات المطالبة النهائية المستقبلية في عام .2121
 -11إعتماد القوائم المالية
تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس االدارة بتاريخ  81ا 0610هـ ،الموافق  06مارس .2121
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
) شركة مساهمة سعودية (
القوائم المالية اﻷولية الموجزة ) غير مراجعة (
لﻔتـرة الثﻼثة والستة أشهـر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
مﻊ تقرير الﻔﺤﺺ المﺤدود لمراجعي الﺤسابات المستقلين

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
) شركة مساهمة سعودية (
القوائم المالية اﻷولية الموجزة )غير مراجعة(
مﻊ تقرير الﻔﺤﺺ المﺤدود لمراجعي الﺤسابات المستقلين
لﻔترة الثﻼثة والستة أشهـر المنتهية ﻓي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
فهــرس

ﺻﻔﺤـات

تقرير الﻔﺤﺺ المﺤدود لمراجعي الﺤسابات المستقلين

١

ﻗاﺋمة المركز المالي اﻷولية الموجزة

٢

ﻗاﺋمة الدخل اﻷولية الموجزة

٣

ﻗاﺋمة الدخل الشامل اﻷولية الموجزة

٤

ﻗاﺋمة التغيرات ﻓي حقوق المساهمين اﻷولية الموجزة

٥

ﻗاﺋمة التدﻓقات النقدية اﻷولية الموجزة

٦

إيضاحات حول القواﺋم المالية اﻷولية الموجزة

٢٩ – ٧

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية اﻻولية الموجزة )غير مراجعة(
لﻔترة الثﻼثة والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
جميﻊ المبالغ بالريال السعودي
-١

المنشأة واﻷنشطة الرئيسية
شركة سوليدرتي السعودية للتكاﻓل ) "الش ركة" ( ه ي ش ركة مس اهمة س عودية مس جلة ﻓ ي المملك ة العربي ة الس عودية بموج ﺐ
ق
ـ )المواﻓ
اني ١٤٣١ه
ادى الث
اريخ  ١١جم
م  ١٠١٠٢٨٨٧٧٥بت
اري رﻗ
جل التج
الس
 ٢٥مايو ،(٢٠١٠إن عنوان المكتﺐ الرﺋيسي المسجل للشركة كما يلي:
شركة سوليدرتي السعودية للتكاﻓل
المكتﺐ الرﺋيسي
شارع الثمامة
ص.ب ٨٥٧٧٠
الرياض ١١٦١٢
المملكة العربية السعودية.
ت م ت رخيﺺ الش ركة لمزاول ة أعم ال الت أمين التع اوني ﻓ ي المملك ة العربي ة الس عودية طبق ا ً للمرس وم الملك ي رﻗ م
 ٨٣بت اريخ  ١٩ربي ﻊ اﻷول ١٤٣٠ه ـ )المواﻓ ق  ١٦م ارس  ،(٢٠٠٩وﻗ رار مجل ﺲ ال وزراء رﻗ م ق١٨١ /
بت اريخ  ٣جم ادى الث اني ١٤٣١ه ـ )المواﻓ ق  ١٧م ايو  ،(٢٠١٠ت م إدراج الش ركة ﻓ ي الس وق المالي ة الس عودية
)ت داول( من ذ  ٢٥جم ادى الث اني ١٤٣١ه ـ )المواﻓ ق  ٨يوني و  .(٢٠١٠ﻓ ي  ١٤ربي ﻊ الث اني ١٤٣٢ه ـ )المواﻓ ق
 ١٩م ارس  (٢٠١١أص درت مؤسس ة النق د العرب ي الس عودي )"س اما"( مواﻓق ة رس مية بموج ﺐ الخط اب )رﻗ م
ت م ن  (٢٠١١٣/٣١/للشركة لمزاولة أعمال التأمين.
وﻗعت الشركة ﻓي  ٢٦يونيو ) ٢٠١٩المواﻓق  ٢٣شوال  ١٤٤٠هـ( مذكرة تﻔاهم غير ملزمة مﻊ شركة الجزيرة للتكاﻓل
التعاوني )"الجزيرة"( ووﻗعت على مذكرة تﻔاهم معدلة غير ملزمة ﻓي  ١٩يناير ) ٢٠٢٠المواﻓق  ٢٤جمادى اﻷولى
 ١٤٤١هـ( لتقييم اﻻندماج المﺤتمل .اتﻔقت الشركتان بشكل متبادل على أنه سيتم تﺤديد أساس تقييم اﻷسهم باستخدام القيمة
الدﻓترية لﻸسهم والقيمة الدﻓترية لﻸسهم المعدلة )بعد أي تعديﻼت ﻹجراءات العناية الواجبة المتﻔق عليها بشكل متبادل(.
ﻗامت الشركة بتعيين بيت التمويل السعودي الكويتي كمستشار مالي لﻼندماج المقترح .وﻗعت الشركة بتاريخ  ٢٣أغسطﺲ
 ٢٠٢٠اتﻔاﻗية ملزمة مﻊ شركة الجزيرة للتكاﻓل التعاوني )"الجزيرة"(.
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أسس اﻹعداد
تم إعداد القواﺋم المالية اﻷولية الموجزة للشركة كما ﻓي وللﻔترة المنتهية ﻓي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م وﻓقا ً لمعيار المﺤاسبة الدولي
 -٣٤التقرير المالي اﻷولي المعتمد ﻓي المملكة العربية السعودية والمعايير واﻹصدارات اﻷخرى الصادرة عن الهيئة
السعودية للمﺤاسبين القانونيين ووﻓقا ً لنظام الشركات والنظام اﻷساسي للشركة.
أعدت القواﺋم المالية اﻷولية الموجزة وﻓقا ً لمبدأ اﻻستمرارية ومبدأ التكلﻔة التاريخية ،باستثناء القياس بالقيمة العادلة
لﻼستثمارات المتاحة للبيﻊ .كما لم يتم عرض ﻗاﺋمة المركز المالي اﻷولية الموجزة للشركة بطريقة التصنيف المتداول /
غير المتداول ومﻊ ذلك يمكن تصنيف اﻷرصدة التالية بصﻔة عامة على أنها متداولة :النقدية وما ﻓي حكمها ،وداﺋﻊ ﻗصيرة
اﻷجل  /إيرادات ثابتة ،أﻗساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ،صاﻓي ،حصة معيدي التأمين من اﻷﻗساط غير المكتسبة،
حصة معيدي التأمين من المطالبات تﺤت التسوية ،حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها ،تكاليف
اكتتاب مؤجلة ،مصاريف مدﻓوعة مقدما ً وموجودات أخرى ،مطالبات مستﺤقة الدﻓﻊ لﺤاملي الوثاﺋق ،داﺋنون ومصاريف
مستﺤقة ومطلوبات أخرى ،أرصدة معيدي التأمين الداﺋنة ،أﻗساط تأمين غير مكتسبة ،عموﻻت إعادة تأمين غير مكتسبة،
مطالبات تﺤت التسوية ،مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها ،إحتياطي عجز أﻗساط التأمين واحتياطيات ﻓنية أخرى ،توزيعات
الﻔاﺋض المستﺤقة ،زكاة وضريبة الدخل ،مستﺤق ﻷطراف ذات عﻼﻗة .يمكن تصنيف اﻷرصدة التالية بصﻔة عامة على أنها
غير متداولة :اﻻستثمارات ،ممتلكات ومعدات ،اﻷصول غير الملموسة ،وديعة نظامية ،مكاﻓأة نهاية الخدمة ،وحق استخدام
اﻷصول.
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أسس اﻹعداد )تتمة(
وﻓقا ً لمتطلبات أنظمة التأمين ﻓي المملكة العربية السعودية ،يجﺐ على الشركة أن تﺤتﻔظ بﺤسابات منﻔصلة لكل من عمليات
التأمين وعمليات المساهمين ويتم عرض القواﺋم المالية وﻓقا لذلك .يتم تسجيل الموجودات ،والمطلوبات ،وكذلك اﻹيرادات
والمصاريف الخاصة بكل نشاط ﻓي الﺤسابات الخاصة بذلك النشاط .يتم تﺤديد أساس توزيﻊ المصاريف المتعلقة بالعمليات
المشتركة والمواﻓقة عليها من ﻗبل إدارة الشركة ومجلﺲ اﻹدارة.
موسمية العمليات
تزاول الشركة اعمالها ﻓي نشاط يجعلها تتعرض لتغيرات موسمية جوهرية ﻓي دخل التشغيل خﻼل السنة المالية.
تم عرض ﻗاﺋمة المركز المالي اﻷولية الموجزة ،ﻗاﺋمة الدخل وﻗاﺋمة الدخل الشامل وﻗاﺋمة التدﻓقات النقدية لعمليات التأمين
وعمليات المساهمين ﻓي الصﻔﺤات  ٢٣إلى  ٢٥كمعلومات مالية تكميلية التزاما ً بمتطلبات المبادئ التوجيهية الصادرة عن
اللواﺋح التنﻔيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي .تتطلﺐ اللواﺋح التنﻔيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي
السعودي الﻔصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات واﻹيرادات والمصروﻓات لعمليات التأمين وعمليات المساهمين.
وبنا ًء على ذلك ،ﻓإن ﻗاﺋمة المركز المالي اﻷولية الموجزة وﻗاﺋمة الدخل وﻗاﺋمة الدخل الشامل والتدﻓقات النقدية المعدة
لعمليات التأمين وعمليات المساهمين المشار إليها أعﻼه ،تعكﺲ ﻓقط الموجودات والمطلوبات واﻹيرادات والمصروﻓات
واﻷرباح أو الخساﺋر الشاملة ﻓي العمليات المعنية.
عند إعداد المعلومات المالية على مستوى الشركة وﻓ ًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،يتم دمج أرصدة ومعامﻼت عمليات
التأمين مﻊ أرصدة المعامﻼت الخاصة بعمليات المساهمين .اﻷرصدة والمعامﻼت واﻷرباح أو الخساﺋر غير المﺤققة بين
العمليات المشتركة يتم إستبعادها بالكامل أثناء الدمج ،إن وجدت .إن السياسات المﺤاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات
المساهمين موحدة بالنسبة للمعامﻼت واﻷحداث المشابهة ﻓي ظروف مماثلة.
إدراج ﻗواﺋم منﻔصلة لعمليات التأمين مﻊ المعلومات المالية للشركة ﻓي ﻗاﺋمة المركز المالي اﻷولية الموجزة ،وﻗاﺋمة الدخل،
وﻗاﺋمة الدخل الشامل ،والتدﻓقات النقدية ،باﻹضاﻓة إلى إيضاحات معينة ذات الصلة بالقواﺋم المالية كمعلومات تكميلية
إضاﻓية لﻼمتثال لمتطلبات اللواﺋح التنﻔيذية.
إن المعلومات المالية اﻷولية الموجزة ﻻ تﺤتوي على جميﻊ المعلومات المطلوبة ﻓي القواﺋم المالية السنوية ويجﺐ أن تقرأ
باﻹﻗتران مﻊ القواﺋم المالية للشركة للسنة المنتهية ﻓي  ٣١ديسمبر .٢٠١٩
يتم التعبير عن هذه المعلومات المالية اﻷولية الموجزة بالريال السعودي.
اﻷحكام الهامة والسياسات المﺤاسبية واﻻفتراضات
يتطلﺐ إعداد القواﺋم المالية من اﻹدارة استخدام بعض التقديرات و اﻷحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودات و المطلوبات
المصرح عنها ،و اﻹﻓصاح عن الموجودات و المطلوبات الطارﺋة كما ﻓي تاريخ القواﺋم المالية ،و مبالغ اﻹيرادات و
المصاريف المصرح ﻓي تاريخ القواﺋم المالية اﻷولية الموجزة .و بالرغم من أن هذه التقديرات و اﻷحكام مبنية على أﻓضل
معلومات لدى إدارة الشركة باﻷحداث و الظروف الﺤالية ،إﻻ أن النتاﺋج الﻔعلية ﻗد تختلف عن تلك التقديرات.
وﻓي سياق اعداد القواﺋم المالية اﻷولية الموجزة ،ﻓأن التقديرات الجوهرية التي اتخذتها اﻹدارة ﻓي تطبيق السياسات
المﺤاسبية للشركة هي ذات السياسات المطبقة ﻓي القواﺋم المالية السنوية كما ﻓي وللسنة المنتهية ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
عﻼوة على ذلك  ،ﻓقد نظرت الشركة ﻓي التالي:
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أسس اﻹعداد )تتمة(
اﻷحكام الهامة والسياسات المﺤاسبية واﻻفتراضات )تتمة(
تأثير الكوفيد ١٩-على اﻻحتياطيات الﻔنية الطبية واﻷﺻول المالية
احتياطيات فنية طبية
ﻓي  ١١مارس  ،٢٠٢٠أعلنت منظمة الصﺤة العالمية ) (WHOتﻔشي ﻓيروس كورونا )"كوﻓيد ("١٩-على أنه جاﺋﺤة
ضا على منطقة مجلﺲ التعاون الخليجي بما ﻓي ذلك
اعتراﻓًا بانتشاره السريﻊ ﻓي جميﻊ أنﺤاء العالم .وﻗد أثر هذا التﻔشي أي ً
المملكة العربية السعودية .اتخذت الﺤكومات ﻓي جميﻊ أنﺤاء العالم خطوات ﻻحتواء انتشار الﻔيروس .نﻔذت المملكة العربية
السعودية على وجه الخصوص إغﻼق الﺤدود ،وأصدرت المبادئ التوجيهية للمساﻓة اﻻجتماعية واﻹغﻼق وحظر التجول
على مستوى الدولة.
استجابة ﻻنتشار ﻓيروس كوﻓيد ١٩-ﻓي دول مجلﺲ التعاون الخليجي واﻷﻗاليم اﻷخرى حيث تعمل الشركة وما يترتﺐ على
ذلك من تعطل لﻸنشطة اﻻجتماعية واﻻﻗتصادية ﻓي تلك اﻷسواق ،ﻗامت إدارة الشركة بتقييم تأثيراتها اﻻستباﻗية على
عملياتها واتخذت سلسلة من اﻹجراءات والعمليات اﻻستباﻗية والوﻗاﺋية لضمان:
 صﺤة وسﻼمة موظﻔيها ونطاق المجتمﻊ ككل حيث تمارس نشاطها. استمرارية اﻷعمال ﻓي جميﻊ أنﺤاء المملكة على نﺤو آمن وسليم.يظهر التأثير الرﺋيسي لوباء "كوﻓيد "١٩-ﻓي ﻗطاع اﻷعمال الطبية والسيارات كما هو موضح أدناه .كما هو الﺤال مﻊ أي
تقدير ،ﻓإن التوﻗعات واحتماﻻت الﺤدوث مدعومة بأحكام هامة وتطور سريﻊ للوضﻊ والشكوك المﺤيطة بمدة وشدة الوباء،
وبالتالي  ،ﻗد تكون النتاﺋج الﻔعلية مختلﻔة عن تلك المتوﻗعة .إن تأثير هذه البيئة اﻻﻗتصادية غير المؤكدة هو تقديري ،وسوف
تستمر الشركة ﻓي إعادة تقييم وضعها واﻷثر المرتبط به بشكل منتظم.
اﻹحتياطيات الﻔنية الطبية
بنا ًء على تقييم اﻹدارة  ،تعتقد اﻹدارة أن ﻗرار الﺤكومة بتﺤمل تكاليف العﻼج الطبي لكل من المواطنين السعوديين
ضا ﻓي المطالبات الطبية المبلغ
والواﻓدين ﻗد ساعد ﻓي الﺤد من أي تأثير غير مواتٍ .خﻼل اﻹغﻼق  ،شهدت الشركة انخﻔا ً
عنها )مطالبات العﻼج اﻻختيارية وغير المزمنة بشكل رﺋيسي( مما أدى إلى انخﻔاض المطالبات .ومﻊ ذلك  ،بعد رﻓﻊ
اﻹغﻼق منذ  ٢١يونيو  ، ٢٠٢٠تشهد الشركة ارتﻔا ًعا ﻓي المطالبات بما يتماشى مﻊ توﻗعات إدارة الشركة .نظرت إدارة
الشركة على النﺤو الواجﺐ ﻓي تأثير الزيادة ﻓي المطالبات ﻓي التقدير الﺤالي للتدﻓقات النقدية التعاﻗدية المستقبلية لعقود
التأمين السارية ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢٠ﻻختبار كﻔاية اﻻلتزامات .بنا ًء على النتاﺋج  ،ﻗامت الشركة بتسجيل مبلغ
 ٥٬٤٩٣٬٧٢٠﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر  :٢٠١٩ﻻ شيء ؛  ٣١مارس  :٢٠٢٠ﻻ شيء( كاحتياطي عجز ﻓي أﻗساط
التأمين.
اﻹحتياطيات الﻔنية للمركبات
استجابة لجاﺋﺤة كوﻓيد ،١٩-أصدرت مؤسسة النقد العربي الس عودي مرس وم رﻗ م ") ١٨٩المرس وم"( بت اريخ  ٨م ايو ٢٠٢٠م
لجميﻊ شركات التأمين ﻓي المملكة العربية الس عودية .م ن ب ين اﻷم ور اﻷخ رى المتعلق ة بقط اع الت أمين ،يوج ه المرس وم جمي ﻊ
شركات الت أمين لتمدي د ﻓت رة ص ﻼحية جمي ﻊ وث اﺋق الت أمين عل ى الس يارات القاﺋم ة للبي ﻊ بالتجزﺋة لم دة ش هرين باﻹض اﻓة إل ى
توﻓير تغطية إضاﻓية لمدة شهرين لجميﻊ وثاﺋق سيارات التجزﺋة الجديدة المكتوبة ﻓي غضون شهر واحد من هذا المرسوم.
ناقشت اﻹدارة  ،باﻻشتراك مع الخبير اﻻكتواري المعين  ،مجموعة متنوع ة م ن العوام ل الداخلية وخلص ت إل ى أن الش ركة
تعتب ر تمدي د ش هرين ف ي إنه اء وث ائق ت أمين المركب ات كسياس ة جدي دة وتس جيل احتي اطي عج ز ف ي اﻷقس اط ق دره
 ٢٤،٧٧٢،٤٤٩﷼ سعودي بنا ًء على توقع مطالبات لفترة شهرين إضافيين.
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أسس اﻹعداد )تتمة(
اﻷحكام الهامة والسياسات المﺤاسبية واﻻفتراضات )تتمة(
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أﺻول مالية أخرى
قامت الشركة بإجراء تقييم وفقًا لسياستها المحاس بية بس بب جائح ة كوفي د  ١٩لتحدي د م ا إذا ك ان هن اك دلي ل موض وعي عل ى
أن أحد اﻷصول المالية أو مجموعة من اﻷصول المالي ة ق د انخفض ت قيمته .وتش مل ه ذه العوام ل  ،مث ل الص عوبات المالي ة
الكبي رة للمص در أو الم دين  ،أو التخل ف أو الت أخر ف ي الس داد  ،واحتم ال دخ ول المص در أو الم دين إل ى اﻹف ﻼس أو إع ادة
تنظيم مالي أخر ،وما إلى ذلك .في حالة اﻷسهم  ،أجرت الشركة تقيي ًما لتحدي د م ا إذا هن اك انخف اض كبي ر ف ي القيم ة العادل ة
للموجودات المالية المتاحة للبيع بأقل من تكلفتها .استنادًا إلى هذه التقييمات  ،تعتق د الش ركة أن جائح ة كوفي د ١٩-ل م يك ن له ا
أي آثار جوهرية على النتائج المبلغ عنها للش ركة ع ن الرب ع المنته ي ف ي  ٣٠يوني و  .٢٠٢٠وتواص ل إدارة الش ركة مراقب ة
الوضع عن كثب.
إدارة مخاطر اﻻئتمان
ع ززت الش ركة سياس ات إدارة مخ اطر اﻻﺋتم ان لمواجه ة المخ اطر المتغي رة والمتغي رة بس رعة الت ي تﻔرض ها الظ روف
الﺤالية .وتشمل هذه مراجعة الترك زات اﻻﺋتماني ة ﻓ ي القط اع اﻻﻗتص ادي الﺤبيب ي والمنطقة ومس توى الط رف المقاب ل واتخ اذ
اﻹجراءات المناسبة عند اللزوم.
تركيزات مخاطر اﻻﺋتمان  -بنا ًء على المراجعة ،حددت الشركة القطاعات التالية الت ي ت أثرت بش كل كبي ر بجاﺋﺤ ة كوﻓي د١٩-
وانخﻔاض أسعار النﻔط:
 الطعام الخطوط الجوية شركات الشﺤن -الﻔنادق

-٣

السياسات المﺤاسبية الهامة
تتواﻓق السياسات والتقديرات واﻻﻓتراضات المﺤاسبية المستخدمة ﻓي إعداد هذه المعلومات المالية اﻷولية الموجزة مﻊ تلك
المستخدمة ﻓي إعداد القواﺋم المالية السنوية للسنة المنتهية ﻓي  ٣١ديسمبر .٢٠١٩
معايير ﺻادرة ليست فعالة بعد
ﻓيما يلي المعايير والتﻔسيرات الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المﻔعول حتى تاريخ إصدار القواﺋم المالية اﻷولية الموجزة.
تتضمن القاﺋمة أدناه ﻗاﺋمة بالمعايير والتﻔسيرات الصادرة التي تتوﻗﻊ الشركة بشكل معقول تطبيقها ﻓي المستقبل .تعتزم
الشركة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المﻔعول .عﻼوة على ذلك  ،اختارت الشركة عدم التطبيق المبكر للتعديﻼت
والتﻔسيرات على المعايير الدولية ﻹعداد التقرير المالي  ،والتي تم اصدارها وهي إلزامية للتطبيق عندما تصبح ناﻓذة.
المعيار الدولي ﻹعداد التقرير المالي رقم  - ٩اﻷدوات المالية )يتضمن التعديﻼت للمعيار الدولي ﻹعداد التقرير المالي
 "٤عقود التأمين(
القياس .يتضمن المعيار متطلبات تصنيف وﻗياسات جديدة للموجودات المالية وإدخال نموذج خساﺋر انخﻔاض القيمة
اﻹﺋتمانية المتوﻗعة والذي سيﺤل مﺤل نموذج الخسارة المتكبدة ﻓي معيار المﺤاسبة الدولي ) (٣٩ومتطلبات مﺤاسبة التﺤوط
الجديدة وبموجﺐ المعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم ) (٩يتم ﻗياس جميﻊ الموجودات المالية إما بالتكلﻔة المطﻔأة أو بالقيمة
العادلة وكذلك يعتمد أساس التصنيف على نموذج العمل وخصاﺋﺺ التدﻓقات النقدية التعاﻗدية للموجودات المالية يﺤتﻔظ
المعيار بمعظم متطلبات معيار المﺤاسبة الدولي رﻗم ) (٣٩للمطلوبات المالية باستثناء تلك المصنﻔة بالقيمة العادلة من خﻼل
الربح أو الخسارة حيث يتم اﻻعتراف بجزء من التغيرات ﻓي القيمة العادلة ﻻمتﻼك اﻻﺋتمان ﻓي الدخل الشامل اﻵخر بدﻻً
من ﻗاﺋمة الدخل.
تتواﻓق متطلبات محاسبة التحوط علﯽ نحو أوثق مﻊ ممارسات إدارة المخاطر واتباع النهج القاﺋم على المبدأ.

- ١٠ -

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية اﻻولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
لﻔترة الثﻼثة والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
جميﻊ المبالغ بالريال السعودي
-٣

السياسات المﺤاسبية الهامة )تتمة(
معايير ﺻادرة ليست فعالة بعد )تتمة(
المعيار الدولي ﻹعداد التقرير المالي  - ٩اﻷدوات المالية )يتضمن التعديﻼت للمعيار الدولي ﻹعداد التقرير المالي "٤
عقود التأمين( )تتمة(
في سبتمبر ٢٠١٦م  ،نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديﻼت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) - (٤عقود
التأمين وهي متعلقة بمعالجة اﻵثار المحاسبية لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) (٩على شركات التأمين قبل نشر
المعيار المحاسبي المتوقع لعقود التأمين .التعديﻼت قدمت خيارين لشركات التأمين :خيار التأجيل و خيار التغطية .خيار
التأجيل يوفر للمنشأة  ،إذا كانت مؤهلة ،إعفا ًء مؤقتا ً من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) (٩حتى تاريخ تطبيق
معيار عقود التأمين أو ٢٠٢٢م  -ايهما أقرب .خيار التغطية يسمح للمنشأة بحذف إجمالي الفروق المحاسبية التي يمكن أن
تحدث قبل تطبيق معايير التأمين الجديد من الربح أو الخسارة.
الشركة مؤهلة لتطبيق طريقة التأجيل بموجب التعديﻼت على المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (٤سوف يؤثر
تأثير اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية ) (٩على القوائم المالية للشركة ،إلى حد كبير ،كما يجب أن يؤخذ باﻻعتبار
حساب التفاعل مع معايير عقود التأمين القادمة .على هذا النحو ،ﻻ يمكن إجراء تقييم كامل لتأثير اعتماد المعيار الدولي
ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (٩ﻷن الشركة لم تقم بعد بإجراء مراجعة تفصيلية.
تتواﻓق متطلبات محاسبة التحوط علﯽ نحو أوثق مﻊ ممارسات إدارة المخاطر واتباع النهج القاﺋم على المبدأ.
المعيار الدولي ﻹعداد التقرير المالي  – ١٧عقود التأمين
المعيار الدولي ﻹعداد التقرير المالي " - ١٧عقود التأمين"  ،ينطبق على الﻔترة التي تبدأ ﻓي أو بعد  ١يناير ، ٢٠٢٣
وسوف يﺤل مﺤل المعيار الدولي للتقرير المالي " ٤عقود التأمين" .يُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم أيضا ً تطبيق المعيار
الدولي ﻹعداد التقرير المالي " ١٥اﻹيرادات من العقود مﻊ العمﻼء والمعيار الدولي للتقرير المالي  "٩اﻷدوات المالية ".
تتوﻗﻊ الشركة تأثير جوهري على ﻗياس واﻹﻓصاح عن التأمين وإعادة التأمين الذي سيؤثر على كل من ﻗاﺋمة الدخل و ﻗاﺋمة
المركز المالي .ﻗررت الشركة عدم اعتماد هذا المعيار الجديد ﻓي وﻗت مبكر.

-٤

النقد وما في حكمه

نقد و ارصده لدى البنوك

 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م

)غير مراجعة(

)مراجعة(

عمليات التأمين

عمليات المساهمين

٢٤٬٠٥١٬٤١٠

٥٬٠٥٩٬٠١٧

اﻹجمالي

عمليات التأمين

٢٩٬١١٠٬٤٢٧

٢٧٬٥٥٤٬٩٥٤

عمليات المساهمين
٩٥٬٣٩٠

اﻹجمالي
٢٧٬٦٥٠٬٣٤٤

وديعة ﻷجل خﻼل ثﻼثة
أشهر

اﻹجمالي

٢٤٬٠٥١٬٤١٠

١٨٤٬٧٨٢٬٥٨٩

١٨٤٬٧٨٢٬٥٨٩

-

١٨٤٬٢٩٩٬٩٢٥

١٨٤٬٢٩٩٬٩٢٥

١٨٩٬٨٤١٬٦٠٦

٢١٣٬٨٩٣٬٠١٦

٢٧٬٥٥٤٬٩٥٤

١٨٤٬٣٩٥٬٣١٥

٢١١٬٩٥٠٬٢٦٩

- ١١ -

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية اﻻولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
لﻔترة الثﻼثة والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
جميﻊ المبالغ بالريال السعودي
أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة ،بالصافي

-٥

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
)مراجعة(

 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)غير مراجعة(
عمليات التأمين

عمليات
المساهمين

اﻹجمالي

عمليات التأمين

عمليات المساهمين

اﻹجمالي

حاملي الوثائق

٥٤٬٥٣٤٬٣٧١

-

٥٤٬٥٣٤٬٣٧١

٦١٬٦٠٧٬٤٦٩

-

٦١٬٦٠٧٬٤٦٩

الوسطاء والوكﻼء

١٠٬٦٨٣٬١١٢

-

١٠٬٦٨٣٬١١٢

٨٬٣٣٣٬٢٦٤

-

٨٬٣٣٣٬٢٦٤

ذمم مدينة إعادة تأمين

١٢٬٥٣٩٬٧١٩

-

١٢٬٥٣٩٬٧١٩

١٢٬٦٦٦٬١٧٣

-

١٢٬٦٦٦٬١٧٣

-

-

-

٧٧٬٧٥٧٬٢٠٢

٨٢٬٦٠٦٬٩٠٦

-

٨٢٬٦٠٦٬٩٠٦

مخصﺺ ديون
مشكوك في تﺤصيلها

)(١٠٬٠٨٥٬٠٧١

-

)(١٠٬٠٨٥٬٠٧١

)(١١٬١٨١٬٢٦٦

-

)(١١٬١٨١٬٢٦٦

اﻹجمالي

٦٧٬٦٧٢٬١٣١

-

٦٧٬٦٧٢٬١٣١

٧١٬٤٢٥٬٦٤٠

-

٧١٬٤٢٥٬٦٤٠

ذمم مدينة أخرى

-

٧٧٬٧٥٧٬٢٠٢

-٦

-

اﻻستثمارات
 ٣٠يونيو ٢٠٢٠
)غير مراجعة(

استثمارات متاحة للبيﻊ
استثمارات مقتناة لتاريخ اﻻستﺤقاق

٩٩٬٥٥٥٬٥٤٢
٩٩٬٥٥٥٬٥٤٢

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩
)مراجعة(
٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧
٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧

باعت الشركة بعض اﻻستثمارات المﺤتﻔظ بها حت ى ت اريخ اﻻس تﺤقاق خ ﻼل الع ام مم ا ن تج عنه مكاس ﺐ مﺤقق ة بلغ ت  ٣٫٧ملي ون ﷼
نظرا ﻷن اﻻستثمارات ﻗد تم بيعه ا ﻗب ل ت واريخ اس تﺤقاﻗها ،ﻓ إن الش ركة تخض ﻊ لقواع د التش ويه وﻓقً ا لمعي ار المﺤاس بة ال دولي
سعوديً .
 ٣٩ال ذي بموجب ه يُﺤظ ر عل ى الش ركة اس تخدام التص نيف المﺤ تﻔظ ب ه حت ى اﻻس تﺤقاق لم دة س نتين م اليتين متت اليتين  ،أي  ٢٠٢٠و
.٢٠٢١
استثمارات متاحة للبيﻊ
 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
)مراجعة(

 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)غير مراجعة(
عمليات التأمين

عمليات المساهمين

اﻹجمالي

عمليات التأمين

عمليات المساهمين

اﻹجمالي

أسهم عادية

-

٤٬٨٠٥٬٩٥٨

٤٬٨٠٥٬٩٥٨

-

٥٬٠٤٩٬٨٩٤

٥٬٠٤٩٬٨٩٤

صكوك

-

٩٤٬٧٤٩٬٥٨٤

٩٤٬٧٤٩٬٥٨٤

-

٧٢٬٦٨٨٬٧١٣

٧٢٬٦٨٨٬٧١٣

المجموع

-

٩٩٬٥٥٥٬٥٤٢

٩٩٬٥٥٥٬٥٤٢

-

٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧

٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧

- ١٢ -

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية اﻻولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
لﻔترة الثﻼثة والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
جميﻊ المبالغ بالريال السعودي
-٦

اﻻستثمارات )تتمة(

استثمارات متاحة للبيﻊ )تتمة(
الﺤركة في اﻻستثمارات المتاحة للبيﻊ خﻼل الﻔترة على النﺤو التالي:
 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
)مراجعة(

 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)غير مراجعة(
عمليات التأمين

عمليات المساهمين

عمليات
التأمين

اﻹجمالي

اﻹجمالي

عمليات المساهمين

الرصيد اﻻﻓتتاحي

-

٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧

٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧

-

المشتراة خﻼل الﻔترة /السنة

-

٢١٬٤٧٣٬٠٥٩

٢١٬٤٧٣٬٠٥٩

-

٦٤٬٥٣٧٬١٨٤

المستبعدة خﻼل الﻔترة /السنة
صاﻓي الربح ) /الخسارة(
المﺤققة للﻔترة  /السنة
التغيرات ﻓي القيمة العادلة
لﻼستثمارات

-

-

-

-

)(١١٣٬٢٦٦٬٦٧٥

)(١١٣٬٢٦٦٬٦٧٥

-

-

٤٬٦٦٨٬٧٨٤

٤٬٦٦٨٬٧٨٤

٣٤٣٬٨٧٦

٣٤٣٬٨٧٦

٢٬٤٩١٬١٧١

٢٬٤٩١٬١٧١

مﺤول من استثمارات مﺤتﻔظ
بها حتى تاريخ اﻻستﺤقاق
الرصيد النهاﺋي

-

-

٣٠٬٨٦٣٬٠١٤

٣٠٬٨٦٣٬٠١٤
٦٤٬٥٣٧٬١٨٤

-

-

-

-

٨٨٬٤٤٥٬١٢٩

٨٨٬٤٤٥٬١٢٩

-

٩٩٬٥٥٥٬٥٤٢

٩٩٬٥٥٥٬٥٤٢

-

٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧

٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧

تتضمن اﻻس تثمارات المتاح ة للبي ﻊ أس هم عادي ة بمبل غ  ١٫٩٢٣٫٠٧٨﷼ س عودي ) ٣١ديس مبر  ١٫٩٢٣٫٠٧٨ :٢٠١٩﷼ س عودي(
ﻓي شركة غير مدرجة وﻻيمكن تﺤديد القيم ة العادل ة له ا بش كل موث وق ول ذلك ي تم إثب ات اﻹس تثمار بالتكلﻔ ة مطروح ا ً منه ا أي إنخﻔ اض
ﻓي القيمة.
-٧
١-٧

اﻻحتياطيات الفنية
ﺻافي المطالبات واﻻحتياطيات القائمة

تشتمل صاﻓي المطالبات واﻻحتياطيات القاﺋمة على ما يلي:

المطالبات تﺤت التسوية

 ٣٠يونيو ٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩

) غير مراجعة(

)مراجعة (

١٥٬٤٩٧٬٩٥١

ناﻗﺺ :القيمة البيعية للخردة

٢١٬٠١١٬٢٥٩
-

١٥٬٤٩٧٬٩٥١

٢١٬٠١١٬٢٥٩

مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

٦٦٬٨٥٥٬٨٣٥

٥٢٬١٤٩٬٩٦٤

إحتياطي عجز أﻗساط التأمين
تأجيل /زيادة إحتياطي عجز أﻗساط التأمين

٥٬٩٣٩٬٨٦٣
٣٠٬٢٦٦٬١٧٠

١١٬٢٦٨٬١٥٠

احتياطيات ﻓنية أخرى

٥٬١٧٢٬٧٣٥

٤٬٢٧٧٬٥٦٠

١٢٣٬٧٣٢٬٥٥٤

٨٨٬٧٠٦٬٩٣٣

-

ناﻗﺺ:
 -حصة معيدي التأمين من المطالبات تﺤت التسوية

١٠٬٠١٥٬٣٥٨

 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنهاﺻافي المطالبات المستﺤقة واﻻحتياطيات

- ١٣ -

٩٬٦٨٦٬٠٠٩

٧٬٠٠٩٬٢٣٤

١٬٩٥٨٬٦٢١

١٧٬٠٢٤٬٥٩٢

١١٬٦٤٤٬٦٣٠

١٠٦٬٧٠٧٬٩٦٢

٧٧٬٠٦٢٬٣٠٣

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية اﻻولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
لﻔترة الثﻼثة والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
جميﻊ المبالغ بالريال السعودي
-٧

اﻻحتياطيات الفنية )تتمة(

 ٢-٧الﺤركة في اﻷقساط غير المكتسبة
الﺤركة ﻓي اﻷﻗساط الغير مكتسبة تتكون مما يلي:
 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)غير مراجعة(
إجمالي
الرصيد كما ﻓي بداية الﻔترة /السنة
اﻷﻗساط المكتتبة خﻼل الﻔترة/
السنة
اﻷﻗساط المكتسبة خﻼل الﻔترة/
السنة
الرصيد كما ﻓي نهاية الﻔترة /السنة

-٨
أ(

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
)مراجعة(
ﺻافي

إعادة تأمين

إعادة تأمين

إجمالي

٢١١٬٣٣٢٬٢١٢

)(١٤٬٨٩٦٬٢٤٠

١٩٦٬٤٣٥٬٩٧٢

١٣٠٬٦٩٢٬١٧٤

)(١٥٬٦٤٨٬٧٩٧

١١٥٬٠٤٣٬٣٧٧

١٩٦٬٧٨٣٬١٢٢

)(٦٬٨٥٦٬٣٧٦

١٨٩٬٩٢٦٬٧٤٦

٣٩١٬٠٢١٬٠٤٩

)(٢٧٬٣٣٧٬١٦٠

٣٦٣٬٦٨٣٬٨٨٩

)(٢١٤٬٠١٩٬٠٢٩

١٣٬٢٩٤٬٨٢٤

)(٢٠٠٬٧٢٤٬٢٠٥

)(٣١٠٬٣٨١٬٠١١

٢٨٬٠٨٩٬٧١٧

)(٢٨٢٬٢٩١٬٢٩٤

١٩٤٬٠٩٦٬٣٠٥

)(٨٬٤٥٧٬٧٩٢

١٨٥٬٦٣٨٬٥١٣

٢١١٬٣٣٢٬٢١٢

)(١٤٬٨٩٦٬٢٤٠

١٩٦٬٤٣٥٬٩٧٢

اﻻلتزامات والتعهدات
تتمثل التزامات وتعهدات الشركة ﻓيما يلي
 ٣٠يونيو ٢٠٢٠
) غير مراجعة(

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩
)مراجعة (

خطابات الضمان

١٬٦٨٥٬٦٥٢

١٬٦٧٠٬٠١٨

إجمالي

١٬٦٨٥٬٦٥٢

١٬٦٧٠٬٠١٨

كما ﻓي  ٣٠يونيو  ،٢٠٢٠أصدر مصرﻓي الشركة خطابات ضمان بمبلغ  ١٫٦٩مليون ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر
 ١٫٦٧ :٢٠١٩مليون ﷼ سعودي( لمختلف وكاﻻت السيارات وورش العمل وﻓقًا لشروط اﻻتﻔاﻗيات المبرمة معهم.
ب(
-٩

ﺻافي

تخضﻊ الشركة لﻺجراءات القانونية ﻓي سياق اﻷعمال العادية .لم يكن هناك أي تغيير ﻓي حالة اﻹجراءات القانونية كما
تم الكشف عنها ﻓي  ٣١ديسمبر .٢٠١٩
القيمة العادلة لﻸدوات المالية

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استﻼمه لبيﻊ أصل أو مدﻓوع لتﺤويل التزام ﻓي معاملة منظمة بين المشاركين ﻓي السوق ﻓي
تاريخ القياس .يستند ﻗياس القيمة العادلة على اﻓتراض أن المعاملة تتم إما:
 ﻓي السوق الرﺋيسي الذي يمكن الوصول إليه لﻸصل أو اﻻلتزام ،أو ﻓي غياب السوق الرﺋيسي ،ﻓي السوق اﻷكثر مﻼءمة للوصول لﻸصول أو الخصومﻻ تختلف القيم العادلة لﻸدوات المالية بموجودات الموازنة بشﮐل ﮐبير عن ﻗيمتها الدﻓترية المدرجة ﻓي المعلومات المالية المرحلية
الموجزة.

- ١٤ -

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية اﻻولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
لﻔترة الثﻼثة والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
جميﻊ المبالغ بالريال السعودي
-٩

القيمة العادلة لﻸدوات المالية )تتمة(

تﺤديد القيمة العادلة ومستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تستخدم الشركة المستويات الهرمية التالية لتﺤديد القيمة العادلة لﻸدوات المالية واﻹﻓصاح عنها:
المستوى اﻷول :اﻷسعار المتداولة ﻓي سوق نشط لنﻔﺲ اﻷداة أو نﻔﺲ اﻷداة التي يمكن للكيان الوصول اليها ﻓي تاريخ القياس
المستوى الثاني :اﻷسعار المتداولة ﻓي سوق نشط موجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى حيث يتم تﺤديد كاﻓة مدخﻼتها
الهامة وﻓقا ً لمعلومات السوق القابلة للمﻼحظة.
المستوى الثالث :أساليﺐ التقييم التي لم تﺤدد أي من مدخﻼتها الهامة وﻓقا ً لبيانات السوق القابلة للمﻼحظة.
القيمة الدفترية والقيمة العادلة
يوض ح الج دول الت الي القيم ة الدﻓتري ة والق يم العادل ة للموج ودات المالي ة والمطلوب ات المالي ة ،بم ا ﻓ ي ذل ك مس توياتها ﻓ ي التسلس ل
الهرم ي للقيم ة العادل ة ل ﻸدوات المالي ة الت ي ي تم ﻗياس ها بالقيم ة العادل ة .ﻻ تتض من معلوم ات القيم ة العادل ة للموج ودات المالي ة
والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدﻓترية تقريبية معقولة للقيمة العادلة.
عمليات المساهمين

القيمة الدفترية

المستوى اﻷول

 ٣٠يونيو ) ٢٠٢٠غير مراجعة(
موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة
العادلة
صكوك

٩٤٬٧٤٩٬٥٨٤

٧٤٬٣٤٩٬٥٨٤

أسهم عادية

٤٬٨٠٥٬٩٥٨

٢٬٨٨٢٬٨٨٠

٩٩٬٥٥٥٬٥٤٢

٧٧٬٢٣٢٬٤٦٤

القيمة الدﻓترية

المستوى اﻷول

عمليات المساهمين

المستوى الثاني

٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠
٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠
المستوى الثاني

المستوى الثالﺚ

-

اﻹجمالي

٩٤٬٧٤٩٬٥٨٤

١٬٩٢٣٬٠٧٨

٤٬٨٠٥٬٩٥٨

١٬٩٢٣٬٠٧٨

٩٩٬٥٥٥٬٥٤٢

المستوى الثالث

اﻹجمالي

 ٣١ديسمبر ) ٢٠١٩مراجعة(
موجودات مالية يتم ﻗياسها بالقيمة
العادلة
صكوك

٧٢٬٦٨٨٬٧١٣

٥١٬٠٦٥٬٤٧٦

أسهم عادية

٥٬٠٤٩٬٨٩٤

٣٬١٢٦٬٨١٦

٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧

٥٤٬١٩٢٬٢٩٢

٢١٬٦٢٣٬٢٣٧
٢١٬٦٢٣٬٢٣٧

-

٧٢٬٦٨٨٬٧١٣

١٬٩٢٣٬٠٧٨

٥٬٠٤٩٬٨٩٤

١٬٩٢٣٬٠٧٨

٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧

تتضمن اﻻس تثمارات المتاح ة للبي ﻊ أس هم عادي ة بمبل غ  ١٫٩٢٣٫٠٧٨﷼ س عودي ) ٣١ديس مبر  ١٫٩٢٣٫٠٧٨ :٢٠١٩﷼ س عودي(
ﻓي شركة غير مدرجة وﻻيمكن تﺤديد القيم ة العادل ة له ا بش كل موث وق ول ذلك ي تم إثب ات اﻹس تثمار بالتكلﻔ ة مطروح ا ً منه ا أي إنخﻔ اض
ﻓي القيمة .
تقييم التصنيف )بنا ًء على أدنى مستوى من المدخﻼت مهم لقياس القيمة العادلة ككل( ﻓي نهاية كل ﻓترة تقرير.
لم تكن هناك تﺤويﻼت بين المستويات  ١و  ٢و  ٣خﻼل الﻔترة المنتهية ﻓي  ٣٠يونيو .٢٠٢٠

- ١٥ -

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية اﻻولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
لﻔترة الثﻼثة والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
جميﻊ المبالغ بالريال السعودي
-١٠

المعامﻼت مﻊ اﻷطراف ذات العﻼقة واﻷرﺻدة المتعلقة بها:

تتألف اﻷطراف ذات العﻼﻗة من المساهمين الرﺋيسيين والمديرين وموظﻔي اﻹدارة الرﺋيس يين للش ركة والش ركات الت ي ه م الم ﻼك الرﺋيس يون به ا
وأي كيان ات أخ رى خاض عة للس يطرة أو ي تم ال تﺤكم ﻓيه ا بش كل مش ترك أو تت أثر بش كل كبي ر به ا .ي تم اعتم اد سياس ات التس عير وش روط ه ذه
المعامﻼت من ﻗبل إدارة الشركة ومجلﺲ اﻹدارة .ﻓيما يل ي تﻔاص يل مع امﻼت اﻷط راف الرﺋيس ية ذات العﻼﻗ ة خ ﻼل الﻔت رة واﻷرص دة المرتبط ة
بها:
الرﺻيد كما في

مبالغ المعامﻼت للﻔترة المنتهية في

المستﺤق من أطراف ذات عﻼقة
الجهة ذات عﻼقة

 ٣٠يونيو ٢٠٢٠
)غير مراجعة(

طبيعة المعاملة

عمليات التأمين
سوليدرتي – مملكة البﺤرين
) مساهم (

مص اريف أخ رى مدﻓوع ة نياب ة ع ن
الشركة

المستﺤق إلى أطراف ذات عﻼقة
عمليات التأمين
كبار موظﻔي اﻹدارة

مجلﺲ اﻹدارة واللجان التنﻔيذية

-

-

)(١٤٥٫٩٨٣

)(١٤٥٫٩٨٣

-

-

)(١٤٥٫٩٨٣

)(١٤٥٫٩٨٣

 -مزايا ﻗصيرة اﻷجل

١٬٨١٥٬١٣٤

١٫١٧٥٫٨٥٠

-

-

 -مكاﻓآت نهاية الخدمة

١٥٥٬٩١١

٩٧٬٠٠٧

٦٦١٬٠٥٦

٩٢٢٫٧١٥

مكاﻓآت وأتعاب حضور

٦٦٨٬٢٦٠

٤٢٢٬١٧١

٢٧٣٬٩٥٠

٢٣٧٫٩٥٠

٢٬٦٣٩٬٣٠٥

١٬٦٩٥٬٠٢٨

٩٣٥٬٠٠٦

١٫١٦٠٫٦٦٥

-

-

)(٧٤٤٫٨٢٨

)(٧٤٤٫٨٢٨

-

-

)(٧٤٤٫٨٢٨

)(٧٤٤٫٨٢٨

المس تﺤق ال ى أط راف ذات عﻼق ة
عمليات المساهمين
سوليدرتي  -البﺤرين )المساهمين(

مصاريف أخرى مدﻓوعة نيابة عن
الشركة

مجلﺲ اﻹدارة واللجان التنﻔيذية

مكاﻓآت وأتعاب حضور
حاﻓز

-١١

 ٣٠يونيو ٢٠١٩
)غير مراجعة(

 ٣٠يونيو  ٣٠ ٢٠٢٠ديسمبر ٢٠١٩
)مراجعة(
)غير مراجعة(

٣٢٬٠٠٠
٩٠٠٬٠٠٠

١٬٠٩٨٬٨٤٩

١٠٬٥٠٠
-

١٠٫٥٠٠
-

٩٣٢٬٠٠٠

١٬٠٩٨٬٨٤٩

١٠٬٥٠٠

١٠٬٥٠٠

الزكاة وضريبة الدخل
أ( المﺤمل للﻔترة
يت ألف مخص ﺺ الزك اة للﻔت رة م ن مخص ﺺ الﻔت رة الﺤالي ة والب الغ ﻗيمت ه  ٥٦٧٬٨٦٤﷼ س عودي ) ٣١ديس مبر :٢٠١٩
 ٩٨٧٫٤٠٠﷼ س عودي( ويس تند مخص ﺺ الزك اة عل ى حص ة المس اهمين م ن الجان ﺐ الس عودي ﻓ ي رأس الم ال بنس بة
 ٣١) ٪٩٣٫٦٥ديسمبر .(٪٩٣٫٦٥ :٢٠١٩
ب( المﺤمل لضريبة الدخل للﻔترة
تتك ون ض ريبة ال دخل للس نة م ن مخص ﺺ الﻔت رة الﺤالي ة الب الغ  ٧٢٬٧٤١﷼ س عودي ) ٣١ديس مبر  :٢٠١٩ﻻ ش يء(.
ويستند مخصﺺ ضريبة الدخل إلى حصة المساهمين غير السعوديين ﻓي رأس المال بنسبة .(٪٦٫٣٥: ٢٠١٩) ٪٦٫٣٥

- ١٦ -

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية اﻻولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
لﻔترة الثﻼثة والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
جميﻊ المبالغ بالريال السعودي
 -١١الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(
ج( وضﻊ الربوط الزكوية والضريبية
ﻗ دمت الش ركة اﻹﻗ رارات للزك اة وض ريبة ال دخل للﻔت رات المنتهي ـة م ن  ٣١ديس مبر  ٢٠١١إل ى  ٣١ديس مبر  ٢٠١٨والت ي
مازالت ﻗيد المراجع ة م ن ﻗب ل الهيئ ة العامة للزك اة وال دخل ول م ينته ي ال ربط له ا بع د .ﻗ دمت الش ركة اﻹﻗ رار الزك وي للس نة
المنتهية ﻓي  ٣١ديسمبر  ٢٠١٩للهيئة العامة للزكاة والدخل ﻗبل إنتهاء المهلة اﻹضاﻓية المعلنة ﻓي  ٣١يوليو .٢٠٢٠
د( تخضﻊ الشركة للزكاة وﻓقا ً ﻷنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل .يتم تﺤميل مصروف الزكاة على الربح أو الخسارة .ﻻ
تﺤتسﺐ الزكاة كضريبة دخل وبالتالي ﻻ يتم احتساب ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.
-١٢

حصة رأس المال
حصة رأس المال الصادر والمدﻓوع للش ركة ه و مبل غ  ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠﷼ س عودي مقس مة إل ى  ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠س هم ﻗيم ة
كل منهما  ١٠رياﻻت سعودي ،ﻗ ام المس اهمين باكتت اب ودﻓ ﻊ  ٣٣٫٣٠٠٫٠٠٠س هم بقيم ة اس مية تبل غ  ١٠ري اﻻت لك ل س هم،
والذي يمثل  %٦٠من أسهم رأس مال الشركة ،وع رض اﻷس هم المتبقي ة وع ددها  ٢٢٫٢٠٠٫٠٠٠س هم لﻼكتت اب الع ام بقيم ة
اسمية تبلغ  ١٠رياﻻت لكل سهم.

-١٣

اﻹحتياطي النظامي
ً
وامتثاﻻ للمادة  (٢) ٧٠من الﻼﺋﺤة التنﻔيذية لشركات التأمين التعاوني الصادرة من مؤسسة
وﻓقًا للنظام اﻷساسي للشركة
النقد العربي السعودي  ،تخصﺺ الشركة  ٪٢٠من صاﻓي دخل المساهمين سنويًا لﻼحتياطي النظامي حتى يعادل هذا
اﻻحتياطي  ٪١٠٠من رأس المال المدﻓوع .اﻻحتياطي النظامي غير ﻗابل للتوزيﻊ على المساهمين حتى تصﻔية الشركة.
تم ت المواﻓق ة عل ى تﺤوي ل اﻻحتي اطي اﻵخ ر إل ى اﻷرب اح المﺤتج زة ) /الخس ارة المتراكم ة( خ ﻼل الجمعي ة العمومي ة غي ر
العادية للشركة التي انعقدت العام الماضي بتاريخ  ٩يونيو ٢٠١٩م.

- ١٤

القطاعات التشغيلية
يتم تﺤديد ﻗطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتها بانتظام من ﻗبل مجلﺲ
إدارة الشركة لوظيﻔتها كصانﻊ القرار التشغيلي من أجل تخصيﺺ القرار للقطاعات وتقسيم اداؤها.
تتم المعامﻼت بين القطاعات التشغيلية وﻓقًا للشروط واﻷحكام التجارية العادية .تقاس إيرادات اﻷطراف الخارجية المسجلة
إلﯽ المجلس بطريقة تتواﻓق مﻊ ذلك ﻓي ﻗاﺋمة الدخل .تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات
التشغيلية.
لم تطرأ أي تغيرات على أساس التﻔسير أو أساس القياس ﻷرباح أو خساﺋر القطاع منذ  ٣١ديسمبر .٢٠١٩
ﻻ تشتمل موجودات القطاع على النقد وما ﻓي حكمه ،وأﻗساط التأمين ومستﺤقات معيدي التأمين  -الصاﻓي ،ومصاريف
الدﻓﻊ المسبق واﻷصول اﻷخرى ،والممتلكات والمعدات ،والموجودات غير الملموسة .وﻓقا لذلك ،يتم تضمينها ﻓي اﻷصول
غير الموزعة .إن مطلوبات القطاع ﻻ تشمل المستﺤق الى عمليات المساهمين والمصاريف المستﺤقة والمطلوبات اﻷخرى
وذمم معيدي التأمين الداﺋنة وتعويضات نهاية الخدمة والتوزيﻊ الﻔاﺋض المستﺤق الدﻓﻊ .بنا ًء على ذلك ،يتم إدراجها ﻓي
المطلوبات غير الموزعة.
لم يتم ذكر هذه الموجودات والمطلوبات غير الموزعة لمتخذ القرار ﻓي إطار ﻗطاعات ذات الصلة ،وتتم مراﻗبتها على
أساس مركزي.
المعلومات المقدمة إلى مجلﺲ إدارة الشركة عن القطاعات التي تم اﻹبﻼغ عنها ﻷصول ومطلوبات الشركة اﻹجمالية ﻓي
 ٣٠يونيو  ٢٠٢٠و ٣١ديسمبر  ،٢٠١٩إجمالي إيراداتها ومصاريﻔها وصاﻓي إيراداتها لﻔترات الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓي
ذلك التاريخ ،كاﻵتي:

- ١٧ -

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
)شركة مساهمة سعودية(
ايضاحات حول القوائم المالية اﻻولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
لﻔترة الثﻼثة والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
جميﻊ المبالغ بالريال السعودي
 ١-١٤إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
لﻔترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
أفراد
ﺻﺤي
المركبات
ممتلكات وحوادث
مجموعة الﺤياه

ﺻﺤي
المركبات
ممتلكات وحوادث
حماية وإدخار

ﺻﺤي
المركبات
ممتلكات وحوادث
حماية وإدخار

صﺤي
المركبات
ممتلكات وحوادث
حماية وإدخار

كبيرة

٧٬٢١٣٬٢٦١
٣١٬١٣٢٬١٨٢
١٬٦٦٦٬٠٢٢
٣٧١٬٧٦٥
٨٬٨٧٩٬٢٨٣ ٣١٬٥٠٣٬٩٤٧

أﻓراد
١٩٫٦١٩٫٨٧٩
١٦١٫٧٨٠
١٩٫٧٨١٫٦٥٩

متوسطة
٧٬٦٨٥٬٣١٠
١٬٦٢٨٬٧٧٩
٩٬٣١٤٬٠٨٩

ﺻغيرة
٩٬٩٢٨٬٣٨٧
٥٢٬٣٦١
٩٬٩٨٠٬٧٤٨

لﻔترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓي  ٣٠يونيو ٢٠١٩
صغيرة
متوسطة
كبيرة
٩٫٠٤٣٫٠٧٢
٦٫١٥٦٫٦٠٠
٢٩٫٢١٢٫٤٠٢
٥٩٧٫٠٧٥
١٫٠١٨٫٠٦٥
)(٩٧٧٫٠٧٤
٢٫٥٨٠٫٦٦٤
١٫٥٠٦٫٧٧١
٩٫٦٤٠٫١٤٧
٩٫٧٥٥٫٣٢٩
٢٩٫٧٤٢٫٠٩٩

لﻔترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
ﺻغيرة
متوسطة
كبيرة
أفراد
٢٥٬٥٤٢٬١٨٣
٢٢٬٨٢٠٬٢٠٧
١٢٬١٩٣٬٢٠٢
١٤٠٬٧٥٣
٦٦١٬٥٠٤
- ٨١٬٥٣١٬١١٨
٣٬٥٥٧٬٦٤٣
٣٬٠٧٢٬٦٣١
٧٠٨٬٤١٦
٢٥٬٦٨٢٬٩٣٦
٢٧٬٠٣٩٬٣٥٤
١٥٬٢٦٥٬٨٣٣ ٨٢٬٢٣٩٬٥٣٤

أﻓراد
٢٨٫٧٤٨٫٧٦٧
٤٨٠٫٩٨٢
٢٩٫٢٢٩٫٧٤٩

لﻔترة الستة أشهر المنتهية ﻓي  ٣٠يونيو ٢٠١٩
صغيرة
متوسطة
كبيرة
١٧٫٦٩٤٫٧٠٩
١٢٫٥٢٧٫٧٢٦
٥٨٫٠٧٦٫٩١٣
٢٫١٩٨٫٥٦٠
٢٫٨٠٣٫٦١٧
٣٫٩٤٩٫٤٢٣
٨٫٣٤٨٫٤٠٠
٢٬٧١٥٬٢٧١
١٩٫٨٩٣٫٢٦٩
٢٣٫٦٧٩٫٧٤٣
٦٤٫٧٤١٫٦٠٧

- ١٨ -

ﺻغيرة جداً

اﻹجمالي

٤٢٬٩٩٤٬٦٣٥ ١٨٬١٦٧٬٦٧٧
٣١٬٢٤٨٬٩٠٧
٦٤٬٣٦٤
٣٬٦٦٦٬٥٦٦
٧٧٬٩١٠٬١٠٨ ١٨٬٢٣٢٬٠٤١
صغيرة جداً
٦٫٧٩٣٫٣٨٣
٣٠٩٫٣٧٦
٧٫١٠٢٫٧٥٩

اﻹجمالي
٥١٫٢٠٥٫٤٥٧
٢٠٫٥٦٧٫٣٢١
٤٬٢٤٩٬٢١٥
٧٦٫٠٢١٫٩٩٣

ﺻغيرة جداً
اﻹجمالي
١٠٦٬٩٠٦٬٣٣٥ ٤٦٬٣٥٠٬٧٤٣
٨٢٬٥٣٧٬٧٦٢
٢٠٤٬٣٨٧
٧٬٣٣٩٬٠٢٥
٣٣٥
١٩٦٬٧٨٣٬١٢٢ ٤٦٬٥٥٥٬٤٦٥

صغيرة جداً
١٥٫٥٨٧٫٠٢٥
٨٧١٫٧١٠
١٦٫٤٥٨٫٧٣٥

اﻹجمالي
١٠٣٫٨٨٦٫٣٧٣
٣٨٫٥٧٢٫٠٧٧
١١٬٥٤٤٬٦٥٣
١٥٤٫٠٠٣٫١٠٣

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
) شركة مساهمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية اﻻولية الموجزة )غير مراجعة( ) تتمة (
لﻔترة الثﻼثة والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
جميﻊ المبالغ بالريال السعودي
-١٤

القطاعات التشغيلية )تتمة(
لﻔترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ) ٢٠٢٠غير المراجعة(

طبي
اﻹيرادات
إجمالي أﻗساط التأمين المكتتبة
أﻗساط إعادة التامين المسندة  -مﺤلي
أﻗساط إعادة التامين المسندة  -خارجي
مصاريف ﻓاﺋض الخسارة
ﺻافي أقساط التامين المكتتبة
التغير ﻓي أﻗساط التامين غير المكتسبة ،صاﻓي
ﺻافي أقساط التامين المكتسبة
عمولة إعادة تأمين مكتسبة
اتعاب الوثاﺋق
إيرادات اكتتاب أخرى
إجمالي اﻹيرادات التامين
تكاليف ومصاريف اﻹكتتاب
إجمالي المطالبات المدﻓوعة
حصة معيدي التأمين من المطالبات المدﻓوعة
صاﻓي المطالبات والمزايا اﻷخرى المدﻓوعة
التغير ﻓي المطالبات تﺤت التسوية ،صاﻓي
التغير ﻓي المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها،
صاﻓي
ﺻافي المطالبات والمزايا اﻷخرى المتكبدة
إحتياطي إضاﻓي لعجز أﻗساط التأمين
التغير ﻓي أحتياطيات أخرى
تكاليف إكتتاب وثاﺋق تأمين
إجمالي تكاليف ومصاريف اﻹكتتاب
صاﻓي خسارة اﻻكتتاب
مصروفات عمومية وإدارية
مخصﺺ ديون مشكوك في تﺤصيلها
أيراد عمولة من ودائﻊ
اجمالي الخسارة الشاملة للﻔترة

٤٢٬٩٩٤٬٦٣٥
)(١٬١١٥٬٦٢٥
٤١٬٨٧٩٬٠١٠
٩٬٧٩٢٬٢٠٩
٥١٬٦٧١٬٢١٩
٥٤٢٬٧٢٥
١٬٤٨٢٬٠٠٠
٥٣٬٦٩٥٬٩٤٤

)(٤٦٬٧٥٠٬٣٠٨
١٬٩٠٦٬٩٣٦
)(٤٤٬٨٤٣٬٣٧٢
)(٢٬٩٧٣٬٠٦٧
١٬٩٢٨٬٧٤٦
)(٤٥٬٨٨٧٬٦٩٣
)(٧٬٥٨٣٬٧٢٦
)(٤٬١٠٠٬٩٠٤
)(٥٧٬٥٧٢٬٣٢٣
)(٣٬٨٧٦٬٣٧٩

ممتلكات وحوادث
٦٠٧٬٥٧٠
)(٦٣٬٤١٥
)(٣٣٤٬٠٣٨
)(٣٠٬٧٠١
١٧٩٬٤١٦
)(٤٣٬٩٦٤
١٣٥٬٤٥٢
٢٩٣٬٥٤٨
١٠٠
٤٢٩٬١٠٠

)(٣١٥٬٢٦٠
١٢٩٬١٥٦
)(١٨٦٬١٠٤
٧٦٬١٤١
)(٢٠٬٤٣٢
)(١٣٠٬٣٩٥
)(٢١٦٬٦٢٧
)(٣٤٧٬٠٢٢
٨٢٬٠٧٨

المركبات

هندسة

حوادث عام

مجموعة الﺤياه

أخرى

مجموع عمليات
التأمين

عمليات
المساهمين

المجموع

٣١٬٢٤٨٬٩٠٧
)(٢٧٬٩٦١
)(١٥٣٬٨٧٣
٣١٬٠٦٧٬٠٧٣
١٧٬٢٣٠٬٠٦٦
٤٨٬٢٩٧٬١٣٩
٥١٬٢٠٠
)(٤٠٩٬٧٠٠
٤٧٬٩٣٨٬٦٣٩

٧٨٢٬٣٤٣
)(٦٢٨
)(١٧٥٬٠٤٢
)(٨٬٦٨٩
٥٩٧٬٩٨٤
١٧٬٢٣٥
٦١٥٬٢١٩
١٢٨٬٥٥٣
٤٠٠
١٬٩٩٩٬٠٠٠
٢٬٧٤٣٬١٧٢

٣٧٧٬٠٧٣
)(٤٤٬٨٨٢
)(١٨٨٬٧٠٦
)(٧٧٬٥١٨
٦٥٬٩٦٧
)(٢٬٢٧١
٦٣٬٦٩٦
١٦٧٬٥٥٢
١٠٠
٢٣١٬٣٤٨

١٬٦٦٨٬٤١٥
)(٨٢٢٬٢٢٨
٨٤٦٬١٨٧
٤٧٬٧٦١
٨٩٣٬٩٤٨
٨٩٣٬٩٤٨

٢٣١٬١٦٥
)(٢٣٬٦٦٣
)(١١٨٬٧٧١
)(١٨٬٥٨٥
٧٠٬١٤٦
٦١٬٨٠٤
١٣١٬٩٥٠
٨٦٬٥٠٠
٢١٨٬٤٥٠

٧٧٬٩١٠٬١٠٨
)(١٦٠٬٥٤٩
)(١٬٦٣٨٬٧٨٥
)(١٬٤٠٤٬٩٩١
٧٤٬٧٠٥٬٧٨٣
٢٧٬١٠٢٬٨٤٠
١٠١٬٨٠٨٬٦٢٣
٦٧٦٬١٥٣
٥٩٤٬٥٢٥
٣٬٠٧١٬٣٠٠
١٠٦٬١٥٠٬٦٠١

-

٧٧٬٩١٠٬١٠٨
)(١٦٠٬٥٤٩
)(١٬٦٣٨٬٧٨٥
)(١٬٤٠٤٬٩٩١
٧٤٬٧٠٥٬٧٨٣
٢٧٬١٠٢٬٨٤٠
١٠١٬٨٠٨٬٦٢٣
٦٧٦٬١٥٣
٥٩٤٬٥٢٥
٣٬٠٧١٬٣٠٠
١٠٦٬١٥٠٬٦٠١

)(١٩٬٩٥٧٬٧٩٥
٣٢٬٧٩٥
)(١٩٬٩٢٥٬٠٠٠
١٬٥٤٣٬١١٤

)(١٥٬٠٠٠
)(١٥٬٠٠٠
)(١٨٠٬٠٠٠

)(١٩٢٬٢١٤
١٨٣٬٩٢٨
)(٨٬٢٨٦
٢٣٬٨٤٥

)(٧١٦٬٤٤١
٤٣١٬٩٣١
)(٢٨٤٬٥١٠
-

)(١٬٠٩٩
١٬٠٨٥
)(١٤
)(٤٠٬٩٣٢

)(٦٧٬٩٤٨٬١١٧
٢٬٦٨٥٬٨٣١
)(٦٥٬٢٦٢٬٢٨٦
)(١٬٥٥٠٬٨٩٩

-

)(٦٧٬٩٤٨٬١١٧
٢٬٦٨٥٬٨٣١
)(٦٥٬٢٦٢٬٢٨٦
)(١٬٥٥٠٬٨٩٩

)(٦٬٣٠٠٬٩١١
)(٢٤٬٦٨٢٬٧٩٧
)(٢٣٬٦٤٧٬٣٥٠
)(٨٤٠٬١٩٦
)(٤٩٬١٧٠٬٣٤٣
)(١٬٢٣١٬٧٠٤

)(٢٢٬١٤٠
)(٢١٧٬١٤٠
)(١٢٢٬٥٧١
)(٣٣٩٬٧١١
٢٬٤٠٣٬٤٦١

)(١٦٬٢٨٠
)(٧٢١
)(١١١٬٨٣٥
)(١١٢٬٥٥٦
١١٨٬٧٩٢

٢٥٤٬٣٨٥
)(٣٠٬١٢٥
)(٣٢٥٬١٥٥
)(٣٥٥٬٢٨٠
٥٣٨٬٦٦٨

٧٠٬٤٥٥
٢٩٬٥٠٩
)(٨٨٬٠٢٤
)(٥٨٬٥١٥
١٥٩٬٩٣٥

)(٤٬١٠٦٬١٧٧
)(٧٠٬٩١٩٬٣٦٢
)(٣١٬٢٣١٬٠٧٦
)(٥٬٨٠٥٬٣١٢
)(١٠٧٬٩٥٥٬٧٥٠
)(١٬٨٠٥٬١٤٩
)(٢٣٬٨٨٢٬٢٢٣
)(١٬٤١٧٬٦٩٢
)(٢٧٬١٠٥٬٠٦٤

)(١٬٥١١٬٧٤٨
١٬٩٨٧٬٠٨١
٤٧٥٬٣٣٣

)(٤٬١٠٦٬١٧٧
)(٧٠٬٩١٩٬٣٦٢
)(٣١٬٢٣١٬٠٧٦
)(٥٬٨٠٥٬٣١٢
)(١٠٧٬٩٥٥٬٧٥٠
)(١٬٨٠٥٬١٤٩
)(٢٥٬٣٩٣٬٩٧١
)(١٬٤١٧٬٦٩٢
١٬٩٨٧٬٠٨١
)(٢٦٬٦٢٩٬٧٣١

- ١٩ -

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
) شركة مساهمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية اﻻولية الموجزة )غير مراجعة( ) تتمة (
لﻔترة الثﻼثة والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
جميﻊ المبالغ بالريال السعودي
-١٤

القطاعات التشغيلية )تتمة(
لﻔترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ) ٢٠١٩غير المراجعة(

طبي
اﻹيرادات
إجمالي أﻗساط التأمين المكتتبة
أﻗساط إعادة التامين المسندة  -مﺤلي
أﻗساط إعادة التامين المسندة  -خارجي
مصاريف ﻓاﺋض الخسارة
ﺻافي أقساط التامين المكتتبة
التغير ﻓي أﻗساط التامين غير المكتسبة ،صاﻓي
ﺻافي أقساط التامين المكتسبة
عمولة إعادة تأمين مكتسبة
اتعاب الوثاﺋق
إيرادات اكتتاب أخرى
إجمالي اﻹيرادات التامين
تكاليف ومصاريف اﻹكتتاب
إجمالي المطالبات المدﻓوعة
حصة معيدي التأمين من المطالبات المدﻓوعة
صاﻓي المطالبات والمزايا اﻷخرى المدﻓوعة
التغير ﻓي المطالبات تﺤت التسوية ،صاﻓي
التغير ﻓي المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها،
صاﻓي
ﺻافي المطالبات والمزايا اﻷخرى المتكبدة
التغير ﻓي إحتياطي عجز أﻗساط التأمين
تكاليف إكتتاب وثاﺋق تأمين
إجمالي تكاليف ومصاريف اﻹكتتاب
صاﻓي خسارة اﻻكتتاب
مصروفات عمومية وإدارية
مخصﺺ ديون مشكوك في تﺤصيلها
ايراد عمولة من ودائﻊ
اجمالي الخسارة الشاملة للﻔترة

٥١٫٢٠٥٫٤٥٧
-

)(٥٤٠٫٠٠٠
٥٠٬٦٦٥٫٤٥٧
)(٣٫٠١٧٫٩٠٨
٤٧٫٦٤٧٫٥٤٩
-

١٣٨٫٨٠٠
-

٤٧٫٧٨٦٫٣٤٩

)(٤٤٫١٤٧٫٣٥٧
٦٫٨٩٠٫٤٩٧
)(٣٧٫٢٥٦٫٨٦٠
)(٢٫٠٤٨٫٨٦١
)(٩٫٠٠٩٫٠٢٣
)(٤٨٫٣١٤٫٧٤٤
)(١٫٧٩٤٫٩٦٩
)(٤٫٣٠٥٫٥٧٧
)(٥٤٫٤١٥٫٢٩٠
)(٦٫٦٢٨٫٩٤١

حوادث عام

هندسة

ممتلكات وحوادث
٨٤٤٫٠٥٨
)(٥٥٫٥٦٤

٢٠٫٥٦٧٫٣٢١
)(٧١٫٠٠٠

٥٠٩٫٥٣٣
)(٣٫٢٨٦

)(٨٥٥٫٨٨٨

-

)(٦٦٫٤٥٧

)(٣٠٫٦٠٠
)(٩٧٫٩٩٤
٥٦٫٦١٥
)(٤١٫٣٧٩
٢٩٠٫٦٣٣

)(٢٧٫٦٠٧
٤١٢٫١٨٣
)(٦٦٥٫٦٥٣
)(٢٥٣٫٤٧٠
١٥٠٫٩٤٦

١٫١٠٣٫٧٧٢
)(١٧٦٫١٩٧
)(٧٠٩٫٢٧٢
)(١٥٣٫٠٠٠
٦٥٫٣٠٣
٨٣٫٩٢٠
١٤٩٫٢٢٣
٤٦٨٫٥٦٣

-

٢٤٩٫٢٥٤

-

١١٢٫٥١٥
١١٢٫٥١٥
)(١٠٠٫٨٩٥
١١٫٦٢٠
٢٦٠٫٨٧٤

المركبات

مجموعة الﺤياه

المجموع

)(٣٨٨٫٧٨٠
٢٠٫١٠٧٫٥٤١
)(٨٫٧٤٤٫٦٢٥
١١٫٣٦٢٫٩١٦
٣٠٫٦٧٥
٦٣٨٫٨٥٢
١٢٫٠٣٢٫٤٤٣

٢٨٥٫٠٨١
)(٢٤٫٦٩٩
)(٢٤٠٫٥٠٩
)(٢٢٫٩٥٠
)(٣٫٠٧٧
٥٧٫٩٤١
٥٤٫٨٦٤
١١٤٫٧٤١

)(١٠٢٫٥٢٤

٦١٧٫٧٨٦

٦٤١٫٥٢٤

١٦٩٫٦٠٥

٧٦٫٠٢١٫٩٩٣
)(٣٣٠٫٧٤٦
)(٢٫٧٣٧٫٣٧٣
)(١٫١٦٢٫٩٣٧
٧١٫٧٩٠٫٩٣٧
)(١٢٫٢٢٩٫٧١٠
٥٩٫٥٦١٫٢٢٧
١٫٠٢٤٫٨٨٣
١٦٩٫٤٧٥
٦٣٨٫٨٥٢
٦١٫٣٩٤٫٤٣٧

-

٧٦٫٠٢١٫٩٩٣
)(٣٣٠٫٧٤٦
)(٢٫٧٣٧٫٣٧٣
)(١٫١٦٢٫٩٣٧
٧١٫٧٩٠٫٩٣٧
)(١٢٫٢٢٩٫٧١٠
٥٩٫٥٦١٫٢٢٧
١٫٠٢٤٫٨٨٣
١٦٩٫٤٧٥
٦٣٨٫٨٥٢
٦١٫٣٩٤٫٤٣٧

)(١٣٫٦٦١٫٠٢٣
٨٣٩٫٩٢٦
)(١٢٫٨٢١٫٠٩٧
١٫٩٢٨٫٧٢٦

)(٩٫٠٠٠
)(٩٫٠٠٠
)(٥٠٫٠٠٠

)(٥٦٨٫٤٩٧
٥٢١٫٢٤٨
)(٤٧٫٢٤٩
)(١٫٠٥٦٫٦٤٩

)(٤٣٠٫٤٣٢

)(١٩٫٥٠٣

٢٦٧٫٨٨٢
)(١٦٢٫٥٥٠
٢٩٥٫٩٤٧

١٨٫١٦٨
)(١٫٣٣٥
٤٧٫٧٨٧

)(٥٨٫٨٣٥٫٨١٢
٨٫٥٣٧٫٧٢١
)(٥٠٫٢٩٨٫٠٩١
)(٨٨٣٫٠٥٠

-

)(٥٨٫٨٣٥٫٨١٢
٨٫٥٣٧٫٧٢١
)(٥٠٫٢٩٨٫٠٩١
)(٨٨٣٫٠٥٠

)(١٫٧٥٥٫٤٨٠
)(١٢٫٦٤٧٫٨٥١
)(٦٣٤٫٧١٢
)(١٣٫٢٨٢٫٥٦٣

)(٥٩٫٢٠١
)١١٨٫٢٠١
)(٧٧٫٨٤٥
)(١٩٦٫٠٤٦
)(٢٩٨٫٥٧٠

)(١٣٢٫٩٩٦
)(١٫٢٣٦٫٨٩٤
)(٣٥٠٫٩٩٠
)(١٫٥٨٧٫٨٨٤
)(٩٧٠٫٠٩٨

١٢٫٧٥٦
١٤٦٫١٥٣
٧٢٫٣٧٧
)(٢٠١٫٧٧٤
١٦٫٧٥٦
٦٥٨٫٢٨٠

١٤٫٨٥٩
٦١٫٣١١

)(١٠٫٨١٦٫٥٧٠
)(٦١٫٩٩٧٫٧١١
)(١٫٧٢٢٫٥٩٢
)(٥٫٧٧٣٫٥١٠
)(٦٩٫٤٩٣٫٨١٣
)(٨٫٠٩٩٫٣٧٦
)(١٧٬٩٥٥٬٣٩٩
)(١٬١٧٢٬٥٧٣
)(٢٧٬٢٢٧٬٣٤٨

)(١٬٥٥٩٬٣٣٣
٢٬٢٥٣٬٤٦٧
٦٩٤٬١٣٤

)(١٠٫٨١٦٫٥٧٠
)(٦١٫٩٩٧٫٧١١
)(١٫٧٢٢٫٥٩١
)(٥٫٧٧٣٫٥١٠
)(٦٩٫٤٩٣٫٨١٢
)(٨٫٠٩٩٫٣٧٥
)(١٩٬٥١٤٬٧٣٢
)(١٬١٧٢٬٥٧٣
٢٬٢٥٣٬٤٦٧
)(٢٦٫٥٣٣٫٢١٤

)(١٫٢٥٠٫١٢٠

-

-

- ٢٠ -

١٫٥٠٦٫٧٧١
)(٨٦٥٫٢٤٧
٦٤١٫٥٢٤
٦٤١٫٥٢٤

أخرى

مجموع عمليات
التأمين

عمليات
المساهمين

-

-

-

)(١٠١٫٧١٧
)(٤٠٫٤٠٦
١٢٩٫١٩٩

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
) شركة مساهمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية اﻻولية الموجزة )غير مراجعة( ) تتمة (
لﻔترة الثﻼثة والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
جميﻊ المبالغ بالريال السعودي
-١٤

القطاعات التشغيلية)تتمة(

لﻔترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ) ٢٠٢٠غير المراجعة(
طبي

اﻹيرادات
إجمالي أﻗساط التأمين المكتتبة
أﻗساط إعادة التامين المسندة  -مﺤلي
أﻗساط إعادة التامين المسندة – خارجي
مصاريف ﻓاﺋض الخسارة
ﺻافي أقساط التامين المكتتبة
التغير ﻓي أﻗساط التامين غير المكتسبة،
صاﻓي
ﺻافي أقساط التامين المكتسبة
عمولة إعادة تأمين مكتسبة
اتعاب وثاﺋق التأمين
إيرادات اكتتاب أخرى
إجمالي اﻹيرادات التامين
تكاليف ومصاريف اﻹكتتاب
إجمالي المطالبات المدﻓوعة
حصة معيدي التأمين من المطالبات
المدﻓوعة
صاﻓي المطالبات والمزايا اﻷخرى
المدﻓوعة
التغير ﻓي المطالبات تﺤت التسوية ،صاﻓي
التغير ﻓي المطالبات المتكبدة غير المبلغ
عنها ،صاﻓي
ﺻافي المطالبات والمزايا اﻷخرى المتكبدة
التغير ﻓي إحتياطي عجز أﻗساط التأمين
أحتياطيات ﻓنية أخرى
تكاليف إكتتاب وثاﺋق تأمين
إجمالي تكاليف ومصاريف اﻹكتتاب
صاﻓي دخل اﻻكتتاب
مصروفات عمومية وإدارية
عكس مخصﺺ ديون مشكوك في
تﺤصيلها
ايراد عمولة على ودائﻊ
اجمالي الخسارة الشاملة للﻔترة

ممتلكات وحوادث

المركبات

هندسة

حوادث عام

مجموعة الﺤياه

أخرى

مجموع عمليات
التأمين

عمليات المساهمين

المجموع

١٠٦٬٩٠٦٬٣٣٥
)(٢٬٢٣١٬٢٥٠
١٠٤٬٦٧٥٬٠٨٥

١٬١٦٨٬٨٨٠
)(١٢٣٬٧٠٢
)(٧٤٥٬١٠٨
)(٥٧٬٦٠٥
٢٤٢٬٤٦٥

٨٢٬٥٣٧٬٧٦٢
)(٥٥٬٩٢٢
)(٣٠٧٬٧٨٩
٨٢٬١٧٤٬٠٥١

١٬٥٢٠٬٠٠١
)(٢٬٩٤٧
)(٤٦٧٬٥٢٨
)(١٦٬٨٦٣
١٬٠٣٢٬٦٦٣

٩١١٬٦٦٣
)(٩٦٬٥٥٢
)(٦١٦٬٤٢٢
)(١٤٥٬١٦٨
٥٣٬٥٢١

٣٬٠٧٥٬٣٥٩
)(١٬٥٢٩٬٤٥٨
١٬٥٤٥٬٩٠١

٦٦٣٬١٢٢
)(٦١٬٦٦٣
)(٣٦٣٬٥٢٧
)(٣٤٬٨٧٢
٢٠٣٬٠٦٠

١٩٦٬٧٨٣٬١٢٢
)(٣٤٠٬٧٨٦
)(٣٬٧٢٢٬٠٤٣
)(٢٬٧٩٣٬٥٤٧
١٨٩٬٩٢٦٬٧٤٦

-

١٩٦٬٧٨٣٬١٢٢
)(٣٤٠٬٧٨٦
)(٣٬٧٢٢٬٠٤٣
)(٢٬٧٩٣٬٥٤٧
١٨٩٬٩٢٦٬٧٤٦

)(٨٢٬١٩٩
١٠٤٬٥٩٢٬٨٨٦
١٬٣٦٨٬٥٢٥
٧٬٤٨٢٬٠٠٠
١١٣٬٤٤٣٬٤١١

٢٢٬٤٠٦
٢٦٤٬٨٧١
٦٠٩٬٨٥٢
٣٢٥
٨٧٥٬٠٤٨

١٠٬٣١٦٬٤٤٢
٩٢٬٤٩٠٬٤٩٣
١٦٢٬٧٧٥
٢٠٣٬٩١٦
٩٢٬٨٥٧٬١٨٤

١٤٥٬٩٤٢
١٬١٧٨٬٦٠٥
٢٥٧٬٣٠٢
٧٠٠
١٬٩٩٩٬٠٠٠
٣٬٤٣٥٬٦٠٧

١٦٥٬٤٥٠
٢١٨٬٩٧١
٤١٧٬٠٠٠
٢٠٠
٦٣٦٬١٧١

٢٣٤٬٦٧٥
١٬٧٨٠٬٥٧٦
١٬٧٨٠٬٥٧٦

)(٥٬٢٥٧
١٩٧٬٨٠٣
١٤٥٬٩٧٥
٣٤٣٬٧٧٨

١٠٬٧٩٧٬٤٥٩
٢٠٠٬٧٢٤٬٢٠٥
١٬٤٣٠٬١٢٩
١٬٥٣٢٬٥٢٥
٩٬٦٨٤٬٩١٦
٢١٣٬٣٧١٬٧٧٥

-

١٠٬٧٩٧٬٤٥٩
٢٠٠٬٧٢٤٬٢٠٥
١٬٤٣٠٬١٢٩
١٬٥٣٢٬٥٢٥
٩٬٦٨٤٬٩١٦
٢١٣٬٣٧١٬٧٧٥

)(٥٩٬٦٨٨٬٠٤٤

)(١٥٬٠٠٠

)(٢٢٠٬٢٠٣

)(٢٬١١٢٬٢٢٩

)(٦٧٬٦٦٩

)(١٥٨٬١٧٨٬٤٣٣

-

)(١٥٨٬١٧٨٬٤٣٣

٣٠٬٢٢٤

-

٢١١٬٤٤٨

١٬٢٧١٬٣٤٨

٤٢٬٧٥٤

١٣٬١٤٠٬٦٠٠

-

١٣٬١٤٠٬٦٠٠

)(٨٤٬٣٠٤٬٣٥٨
)(١٬٨١١٬٢٦٨

)(١٨٦٬١٠٤
٣٤٬٦٤١

)(٥٩٬٦٥٧٬٨٢٠
٨٬٤٩٨٬٥٥٨

)(١٥٬٠٠٠
)(٧٢٥٬٥٠٠

)(٨٬٧٥٥
)(١١٨٬٢٢٣

)(٨٤٠٬٨٨١
-

)(٢٤٬٩١٥
)(١٦٬٩٢٩

)(١٤٥٬٠٣٧٬٨٣٣
٥٬٨٦١٬٢٧٩

-

)(١٤٥٬٠٣٧٬٨٣٣
٥٬٨٦١٬٢٧٩

١٬٣٧٠٬٩٠٢
)(٨٤٬٧٤٤٬٧٢٤
)(١٬٢١٧٬٨٩٠
٧١٣٬٩٦٦
)(٨٬٢١٩٬٩٧٣
)(٩٣٬٤٦٨٬٦٢١
١٩٬٩٧٤٬٧٩٠

)(٩٬٤٦٢
)(١٦٠٬٩٢٥
)(٤٣٢٬٢٥٤
)(٥٩٣٬١٧٩
٢٨١٬٨٦٩

)(١١٬٣١١٬٥٥٤
)(٦٢٬٤٧٠٬٨١٦
)(٢٣٬٧٩٣٬٥٧٢
)(١٬٦٠٩٬١٤١
)(١٬٨٢١٬٩٧٩
)(٨٩٬٦٩٥٬٥٠٨
٣٬١٦١٬٦٧٦

)(٥٤٬١٥١
)(٧٩٤٬٦٥١
)(٢٥٠٬٩٢١
)(١٬٠٤٥٬٥٧٢
٢٬٣٩٠٬٠٣٥

٢٢٣٬٣٢٠
٩٦٬٣٤٢
)(٢٨٠٬٤٧٤
)(١٨٤٬١٣٢
٤٥٢٬٠٣٩

١٢٩٬٢٣٣
)(٧١١٬٦٤٨
)(٥٩١٬٥٨٥
)(١٬٣٠٣٬٢٣٣
٤٧٧٬٣٤٣

)(٣٬٥٤٥
)(٤٥٬٣٨٩
٧٣٬٥٧٩
)(١٥٩٬٥٢٦
)(١٣١٬٣٣٦
٢١٢٬٤٤٢

)(٩٥٬٧٦٠٬٠٢٨
١١٬٤٥٥٬٦٧٠

)(٣١٥٬٢٦٠
١٢٩٬١٥٦

- ٢١ -

)(٩٬٦٥٥٬٢٥٧
)(١٤٨٬٨٣١٬٨١١
)(٢٤٬٩٣٧٬٨٨٣
)(٨٩٥٬١٧٥
)(١١٬٧٥٦٬٧١٢
)(١٨٦٬٤٢١٬٥٨١
٢٦٬٩٥٠٬١٩٤
)(٤٥٬٦٨٢٬٦٤٦

)(٢٬٢٨٧٬٢٦٢

)(٩٬٦٥٥٬٢٥٧
)(١٤٨٬٨٣١٬٨١١
)(٢٤٬٩٣٧٬٨٨٣
)(٨٩٥٬١٧٥
)(١١٬٧٥٦٬٧١٢
)(١٨٦٬٤٢١٬٥٨١
٢٦٬٩٥٠٬١٩٤
)(٤٧٬٩٦٩٬٩٠٨

١٬٠٩٦٬١٩٥
)(١٧٬٦٣٦٬٢٥٧

٤٬١٥٥٬٦٦٠
١٬٨٦٨٬٣٩٨

١٬٠٩٦٬١٩٥
٤٬١٥٥٬٦٦٠
)(١٥٬٧٦٧٬٨٥٩

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
) شركة مساهمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية اﻻولية الموجزة )غير مراجعة( ) تتمة (
لﻔترة الثﻼثة والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
جميﻊ المبالغ بالريال السعودي
-١٤

القطاعات التشغيلية)تتمة(
لﻔترة الستة أشهر المنتهية ﻓي  ٣٠يونيو ) ٢٠١٩غير المراجعة(

طبي
اﻹيرادات
إجمالي أﻗساط التأمين المكتتبة
أﻗساط إعادة التامين المسندة  -مﺤلي
أﻗساط إعادة التامين المسندة  -خارجي
مصاريف ﻓاﺋض الخسارة
صاﻓي أﻗساط التامين المكتتبة
التغير ﻓي أﻗساط التامين غير المكتسبة،
صاﻓي
صاﻓي أﻗساط التامين المكتسبة
عمولة إعادة تأمين مكتسبة
اتعاب الوثاﺋق
إيرادات اكتتاب أخرى
إجمالي اﻹيرادات التامين
تكاليف ومصاريف اﻹكتتاب
إجمالي المطالبات المدﻓوعة
حصة معيدي التأمين من المطالبات
المدﻓوعة
صاﻓي المطالبات والمزايا اﻷخرى
المدﻓوعة
التغير ﻓي المطالبات تﺤت التسوية ،صاﻓي
التغير ﻓي المطالبات المتكبدة غير المبلغ
عنها ،صاﻓي
صاﻓي المطالبات والمزايا اﻷخرى المتكبدة
التغير ﻓي إحتياطي عجز أﻗساط التأمين
تكاليف إكتتاب وثاﺋق تأمين
إجمالي تكاليف ومصاريف اﻹكتتاب
صاﻓي دخل اﻻكتتاب

١٠٣٫٨٨٦٫٣٧٤

المركبات

ممتلكات وحوادث

هندسة

حوادث عام

مجموعة الﺤياه

أخرى

مجموع عمليات
التأمين

عمليات المساهمين

المجموع

٢٫٨٢٥٫٩٥٦
)(٢٠٢٫٣٣٧

٣٨٫٥٧٢٫٠٧٥
)(١٤٢٫١٠٠

٣٫١٣٠٫٥٠٨
)(١٦٫٦٤٥

)(٢٫٤٧٨٫٤٩٣

-

)(٢٫٠٤٦٫٩٨٦

)(١٫٠٨٠٫٠٠٠
١٠٢٫٨٠٦٫٣٧٤

)(٦١٫٢٠٠
٨٣٫٩٢٦

)(٧٧٧٫٤٦٠
٣٧٫٦٥٢٫٥١٥

)(٥٥٫٢١٤
١٫٠١١٫٦٦٣

١٫٨٨٤٫٦٦٢
)(٢٨٤٫١٦٦
)(١٫١٧٦٫٩٨٧
)(٣٠٦٫٠٠٠
١١٧٫٥٠٩

٢٫٧١٥٫٢٧١
)(١٫٣٦٤٫٣١٦
١٫٣٥٠٫٩٥٥

٩٨٨٫٢٥٧
)(٥٠٫٤٣٨
)(٨٢٨٫٣٠٨
)(٤٥٫٩٠٠
٦٣٫٦١١

١٥٤٫٠٠٣٫١٠٣
)(٦٩٥٫٦٨٦
)(٧٫٨٩٥٫٠٩٠
)(٢٫٣٢٥٫٧٧٤
١٤٣٫٠٨٦٫٥٥٣

-

١٥٤٫٠٠٣٫١٠٣
)(٦٩٥٫٦٨٧
)(٧٫٨٩٥٫٠٩٠
)(٢٫٣٢٥٫٧٧٤
١٤٣٫٠٨٦٫٥٥٣

)(١٥٫٠٣٣٫٦٠٤
٨٧٫٧٧٢٫٧٧٠

١٦٫٠٧٣
٩٩٫٩٩٩
٦٠٠٫٨٧٣

)(١١٫٢٧٢٫٢٢٧
٢٦٫٣٨٠٫٢٨٨
٤٤٫٥٧٤
١٫٥٣٨٫٨٥٢
٢٧٫٩٦٣٫٧١٤

)(٧٢٥٫٧٧٩
٢٨٥٫٨٨٤
٣٥٠٫٨٩٥

٣٧٨٫١٥٦
٤٩٥٫٦٦٥
١٫٠٩٩٫٠٧٨

١٫٣٥٠٫٩٥٥

١٦٫٤٨٢
٨٠٫٠٩٣
١٤٩٫٩٢٣

٦٣٦٫٧٧٩

١٫٥٩٤٫٧٤٣

١٫٣٥٠٫٩٥٥

٢٣٠٫٠١٦

)(٢٦٫٦٢٠٫٨٩٩
١١٦٫٤٦٥٫٦٥٤
٢٫٢٠٠٫٧٦٩
٣٥٠٫٩٢٤
١٫٥٣٨٫٨٥٢
١٢٠٫٥٥٦٫١٩٩

-

)(٢٦٫٦٢٠٫٨٩٩
١١٦٫٤٦٥٫٦٥٤
٢٫٢٠٠٫٧٦٩
٣٥٠٫٩٢٤
١٫٥٣٨٫٨٥٢
١٢٠٫٥٥٦٫١٩٩

)(٧٣٫٥٦٩٫٢٨٧

-

)(٢٦٫٢٠٩٫٢٦١

)(٧٢٫٦٦٠

)(٥٨٢٫٦٢١

)(١٫٦٦٥٫٣٢٩

)(١٢٠٫٣٨٥

)(١٠٢٫٢١٩٫٥٤٣

-

)(١٠٢٫٢١٩٫٥٤٣

١١٫١٩٧٫٥٩٧

-

١٫٠٦٨٫٤٣٩

٣٨٫١٩٦

٥٢٩٫٧٢٢

١٫٠٧٠٫٥٦٥

٧٨٫٦٩٧

١٣٫٩٨٣٫٢١٦

-

١٣٫٩٨٣٫٢١٦

-

)(٢٥٫١٤٠٫٨٢٢
١٫٦١١٫٦٥٤

)(٣٤٫٤٦٤
)(١٨٠٫٠٠٠

)(٥٢٫٨٩٩
)(٢٫٠٣٤٫٩٦٦

)(٥٩٤٫٧٦٤
٣٢٦٫٢١٠

)(٤١٫٦٨٨
٣٨٫١٧٢

)(٨٨٫٢٣٦٫٣٢٧
)(٥٫٧٦٦٫٥٥٨

-

)(٨٨٫٢٣٦٫٣٢٧
)(٥٫٧٦٦٫٥٥٨

٦٫٣٩١٫٣٩٤
)(١٧٫١٣٧٫٧٧٤
)(١٫٧٣٠٫٩٦٥
)(١٨٫٨٦٨٫٧٣٩

)(٤٠٥٫٢٦٣
)(٦١٩٫٧٢٧
)(٢٤٧٫١٧٢
)(٨٦٦٫٨٩٩
)(٢٣٠٫١٢٠

٤٢٣٫٠٥٩
)(١٫٦٦٤٫٨٠٦
٦٢٢٫٦٤٩
)(٨٣٥٫٦٣٨
)(١٫٨٧٧٫٧٩٥
)(٢٨٣٫٠٥٢

٥٧٩٫٩٠٨
٣١١٫٣٥٤
٦٥٫١٥٦
)(٣٧٣٫٧١٨
٢٫٧٩٢
١٫٣٥٣٫٧٤٧

١٠٫٤٤٤
٦٫٩٢٨

)(٢٫٥٢١٫٧١٨
)(٩٦٫٥٢٤٫٦٠٣
)(١٢٧٫٩٣٩
)(١١٫٥٩٤٫٥١٧
)(١٠٨٫٢٤٧٫٠٥٩
١٢٫٣٠٩٫١٤٠
)(٣٣٬٦١٥٬٦٧٢
)(٣٬٤٣٥٬٨٥١
)(٢٤٫٧٤٢٫٣٨٣

)(١٬٥٨١٬٥٢٨
٤٬٧٣٢٬٤٨٦
٩٨٨٬٧٩٤
٤٬١٣٩٬٧٥٢

)(٢٫٥٢١٫٧١٨
)(٩٦٫٥٢٤٫٦٠٣
)(١٢٧٫٩٣٩
)(١١٫٥٩٤٫٥١٧
)(١٠٨٫٢٤٧٫٠٥٩
١٢٫٣٠٩٫١٤٠
)(٣٥٬١٩٧٬٢٠٠
)(٣٬٤٣٥٬٨٥١
٤٬٧٣٢٬٤٨٦
٩٨٨٬٧٩٤
)(٢٠٬٦٠٢٬٦٣١

-

-

٣٠٦٫٣٥٠

-

-

٨٨٫٠٧٩٫١٢٠

٧٠٠٫٨٧٢

)(٦٢٫٣٧١٫٦٩٠
)(٥٫٥٣٦٫٩٧٣

٩٫٣٤٥

)(٩٫٥٤٦٫٨٠٩
)(٧٧٫٤٥٥٫٤٧٢
)(٨٨٢٫٩٦٤
)(٨٫٠٠٤٫٦١١
)(٨٦٫٣٤٣٫٠٤٧
١٫٧٣٦٫٠٧٣

٢٥٫٥٤٩
٣٤٫٨٩٤
٦٧٫٢٢٠
)(٢٧١٫٤٠٦
)(١٦٩٫٢٩٢
٥٣١٫٥٨٠

٩٫٠٩٤٫٩٧٥

-

-

مصروﻓات عمومية وإدارية
مخصﺺ ديون مشكوك ﻓي تﺤصيلها
ايراد عمولة على وداﺋﻊ
أرباح مﺤققة من إستثمارات

اجمالي الخسارة الشاملة للﻔترة

- ٢٢ -

-

-

-

)(١٣١٫٠٠٧
)(١٢٤٫٠٧٩
١٠٥٫٩٣٧

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
) شركة مساهمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية اﻻولية الموجزة )غير مراجعة( ) تتمة (
لﻔترة الثﻼثة والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
جميﻊ المبالغ بالريال السعودي
-١٤

القطاعات التشغيلية )تتمة(
كما في  ٣٠يونيو ) ٢٠٢٠غير مراجعة(
طبي

الموجودات
حصة معيدي التأمين من اﻷﻗساط غير المكتسبة
٦٦٧٬٨٨٨
حصة معيدي التأمين من المطالبات تﺤت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها ٥٬٣٠٧٬٥٥٥
٩٬٠٨٦٬٣٠٥
تكاليف اكتتاب وثاﺋق التأمين المؤجلة
١٥٬٠٦١٬٧٤٨
إجمالي موجودات القطاع

ممتلكات
وحوادث
٢٬٠٥٧٬٧٢٩
٨٨٬٧٠٣
٦٤٠٬٩٧٦
٣٥٣٬٩١٧
٣٬١٤١٬٣٢٥

مركبات
٢٬٦٥١٬٣٢٤
٢٢٬٩٩٠
١٬٣٧٨٬٢١٩
٤٬٠٥٢٬٥٣٣

حوادث عام

هندسة

مجموعة الﺤياة

٥٣٧٬٢٦٢ ٣٬٧٦٣٬٩٦٥ ١٬٩٤٣٬٢٥٦
٩٬٣٠٩ ٦٬٢٥٤٬٤٧٧
٢٠٠٬٠٠٠
٢٧٦٬١٢٠
٥٢١٬٥٩٥
٩٢٬٠٩٣
١٠٤٬٢٦٤
٢٨٢٬٨١٨
٤٠٨٬٢٧٧
٩٢٦٬٩٥٥ ١٠٬٨٢٢٬٨٥٥ ٢٬٦٤٣٬٦٢٦

أخرى
١٥٥٬٥٨٠
١٤٣٬٦٥٧
١٤٧٬٩٠٥
٣٧٬٢٠٦
٤٨٤٬٣٤٨

موجودات غير موزعة
مجموع الموجودات
المطلوبات
إجمالي أﻗساط التأمين غير المكتسبة
عمولة أﻗساط التأمين غير المكتسبة
مطالبات تﺤت التسوية
المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اﻹبﻼغ عنها
إحتياطي عجز أﻗساط التأمين
احتياطيات أﻗساط إضاﻓية
إجمالي مطلوبات القطاع

المجموع
٨٬٤٥٧٬٧٩٢
١٠٬٠١٥٬٣٥٨
٧٬٠٠٩٬٢٣٤
١١٬٦٥١٬٠٠٦
٣٧٬١٣٣٬٣٩٠
٥٣٣٬٩٠٧٬٠٤٨
٥٧١٬٠٤٠٬٤٣٨

٩٧٬٤٩٢٬٨٩٨
٢١٬٤٧٥٬٨٥٧
٢٩٬٩٧٩٬٧٥٩

٢٬٤٢٨٬٧٦٣
٤٤٥٬٧١٤
١٠٣٬٧٧٠
٧٥٠٬٣٩٩

١٤٬٢٤٨٬٨٣١
٣٬٧٢٨٬٦٤٦ ١٦٣٬١٩٧٬٣٢٥

٩٤٤٬٨٦١ ٤٬٠٦٨٬٨٩٣ ٤٬١٥٧٬٥٨٦ ٨٤٬٧٥٠٬٢٤٩
٥٠٦٬٨٤٢
٣٣٥٬٩٧٨
)١٤٬٣٢٢ ١٠٬٠٧٦٬٣٦٣ ٢٬٠٢٥٬٥٠٠ (١٨٬٤١١٬٨٠٣
٤٨٣٬٥٦٨ ١٬٠٣٤٬٣٠١
٥٣٤٬١٢٧ ٣٣٬٨٠٩٬٤٩٦

٢٥٣٬٠٧٥
٤٠٬٤٥١
٢١٣٬٩٤٢
٢٦٤٬١٨٥

١٩٤٬٠٩٦٬٣٠٥
١٬٣٢٨٬٩٨٥
١٥٬٤٩٧٬٩٥١
٦٦٬٨٥٥٬٨٣٥

٢٧٬١٢٩٬٩٣٧
١٬٤٤٢٬٧٥١ ١٥٬٦٨٦٬٣٩٩ ٧٬٠٥٣٬١٩١ ١٢٧٬٢٧٧٬٨٧٩

٧٧١٬٦٥٣

٤١٬٣٧٨٬٧٦٨
٣١٩٬١٥٧٬٨٤٤
٥٧٬٦٠٨٬٣٢٦
١٩٤٬٢٧٤٬٢٦٨
٥٧١٬٠٤٠٬٤٣٨

مطلوبات غير موزعة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات

- ٢٣ -

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
) شركة مساهمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية اﻻولية الموجزة )غير مراجعة( ) تتمة (
لﻔترة الثﻼثة والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
جميﻊ المبالغ بالريال السعودي
-١٤

القطاعات التشغيلية )تتمة(
كما ﻓي  ٣١ديسمبر ) ٢٠١٩مراجعة(
طبي

الموجودات
حصة معيدي التأمين من اﻷﻗساط غير المكتسبة
١٬٢١٨٬٠٠٢
حصة معيدي التأمين من المطالبات تﺤت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
٧٬٨٦٩٬٩٣٦
تكاليف اكتتاب وثاﺋق التأمين المؤجلة
٩٬٠٨٧٬٩٣٨
إجمالي موجودات القطاع

ممتلكات
وحوادث

مركبات

٤٬٧٦٤٬٥٩٠
١٬١٧٤٬٣٤١
١١٩٬٠٠١
٥٧٣٬٢٦٤
١٬٧٦٩٬٣٤٠
٦٣٠٬١٨١
٢٬٩٤٣٬٦٨١ ٦٬٠٨٧٬٠٣٦

حوادث عام

هندسة

٣٬٦١٤٬٥٣٧
٢٠٠٬٠٠٠
٨٣٬٦١٩
٥٣٤٬٠٣٨
٤٬٤٣٢٬١٩٤

٤٬٩٦٥٬٧١٧
٦٬٨٤١٬٨٤٤
٧١٠٬٤٩٣
٤٤١٬٨٥١
١٢٬٩٥٩٬٩٠٥

مجموعة الﺤياة

٩٥٢٬٥٨٠
٩٬٣٠٩
٤٤٨٬٤٣٠
٢١٨٬٦٧٦
١٬٦٢٨٬٩٩٥

أخرى

٥٩٨٬٨١٦
١٢٣٬٥١٢
١٤٢٬٨١٥
١٠٣٬٠٩٩
٩٦٨٬٢٤٢

موجودات غير موزعة
مجموع الموجودات
المطلوبات
إجمالي أﻗساط التأمين غير المكتسبة
عمولة أﻗساط التأمين غير المكتسبة
مطالبات تﺤت التسوية
المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اﻹبﻼغ عنها
إحتياطي عجز أﻗساط التأمين
احتياطيات ﻓنية أخرى
إجمالي مطلوبات القطاع

مجموع عمليات
التأمين

١٤٬٨٩٦٬٢٤٠
٩٬٦٨٦٬٠٠٩
١٬٩٥٨٬٦٢١
١١٬٥٦٧٬١٢١
٣٨٬١٠٧٬٩٩١
٥٤٧٬١٦٠٬٦٣٣
٥٨٥٬٢٦٨٬٦٢٤

٥٬٩٧٤٬٨١٠ ٩٥٬٠٦٦٬٦٩١ ٥٬١٥٨٬٠٣١
٩٧٬٤١٠٬٦٧٩
٥١٥٬٤٤٩
٨١٣٬٦٧٧
)١٬٣٠٠٬٠٠٠ (١١٬٤١٠٬١٩٨
١٩٠٬٠٠٠
٢٠٬٢١٤٬٧٠٢
٤٧١٬٥٠٢ ٢٢٬٤٧٤٬٩٥٢
٦٧٣٬٢٢٦
٢٦٬٠٤٣٬١٠٧
١٬٥٤٠٬٨١٨
٩٬٦٥٣٬٧٥٣
١٨٦٬٤٠٥
٤٬٠٩١٬١٥٥
٨٬٢٦١٬٧٦١ ١٠٧٬٨٥٨٬٦٦٨ ٦٬٨٣٤٬٩٣٤ ١٥٧٬٤١٣٬٣٩٦

مطلوبات غير موزعة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات

٥٬٤٣٦٬٠٩٤
٧٣٨٬٩٤٤
١٠٬٥٢٥٬٥٦٣
١٬٤٤٦٬٥١٩
١٨٬١٤٧٬١٢٠

١٬٥٩٤٬٨٥٣
١٤٬٣٢٢
٧٨٥٬١١٠
٢٬٣٩٤٬٢٨٥

٦٩١٬٠٥٤
٦٧٬٣٢٦
١٧٦٬٨٧٠
٢٥٥٬٥٤٨
٧٣٬٥٧٩
١٬٢٦٤٬٣٧٧

٢١١٬٣٣٢٬٢١٢
٢٬١٣٥٬٣٩٦
٢١٬٠١١٬٢٥٩
٥٢٬١٤٩٬٩٦٤
١١٬٢٦٨٬١٥٠
٤٬٢٧٧٬٥٦٠
٣٠٢٬١٧٤٬٥٤١
٧٢٬٧٥٥٬٢٢٧
٢١٠٬٣٣٨٬٨٥٦
٥٨٥٬٢٦٨٬٦٢٤

- ٢٤ -

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
) شركة مساهمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية اﻻولية الموجزة )غير مراجعة( ) تتمة (
لﻔترة الثﻼثة والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠

 -١٥إيضاحات تكميلية
 ١-١٥قائمة الركز المالي اﻷولية الموجزة
ايضاح
الموجودات
النقدية وما ﻓي حكمها
وداﺋﻊ ﻗصيرة اﻷجل
أﻗساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة،
صاﻓي
حصة معيدي التأمين من اﻷﻗساط غير
المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تﺤت
التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة
غير المبلغ عنها
تكاليف اكتتاب مؤجلة
استثمارات متاحة للبيﻊ
مستﺤق من عمليات المساهمين
مصاريف مدﻓوعة مقدما ً وموجودات أخرى
حق إستخدام اﻷصول ،صاﻓي
ممتلكات ومعدات
أصول غير ملموسة
وديعة نظامية
إجمالي الموجودات

المطلوبات
مطالبات مستﺤقة الدﻓﻊ لﺤاملي الوثاﺋق
داﺋنون ومصاريف مستﺤقة ومطلوبات أخرى
ذمم معيدي التأمين
أﻗساط تأمين غير مكتسبة
عموﻻت إعادة تأمين غير مكتسبة
مطالبات تﺤت التسوية
مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
إحتياطي عجز أﻗساط التأمين
تأجيل  /توزيﻊ إحتياطي عجز أﻗساط التأمين
احتياطيات ﻓنية أخرى
مستﺤق الى عمليات التأمين
التزامات اﻹيجار
مخصﺺ مكاﻓأة نهاية الخدمة
زكاة وضريبة دخل مستﺤقة
مستﺤق ﻷطراف ذات عﻼﻗة
إجمالي المطلوبات

٤

٢٤٬٠٥١٬٤١٠
-

١٨٩٬٨٤١٬٦٠٦
٥٢٬٦٢٨٬١٢١

٢١٣٬٨٩٣٬٠١٦
٥٢٬٦٢٨٬١٢١

٢٧٬٥٥٤٬٩٥٤
-

١٨٤٬٣٩٥٬٣١٥
١٠٥٬٢٧٨٬٩٢٩

٢١١٬٩٥٠٬٢٦٩
١٠٥٬٢٧٨٬٩٢٩

٥

٦٧٬٦٧٢٬١٣١

-

٦٧٬٦٧٢٬١٣١

٧١٬٤٢٥٬٦٤٠

-

٧١٬٤٢٥٬٦٤٠

٧ـ٢

٨٬٤٥٧٬٧٩٢

-

٨٬٤٥٧٬٧٩٢

١٤٬٨٩٦٬٢٤٠

-

١٤٬٨٩٦٬٢٤٠

١٠٬٠١٥٬٣٥٨

-

١٠٬٠١٥٬٣٥٨

٩٬٦٨٦٬٠٠٩

-

٩٬٦٨٦٬٠٠٩

٧٬٠٠٩٬٢٣٤

-

٧٬٠٠٩٬٢٣٤

١٬٩٥٨٬٦٢١

-

١٬٩٥٨٬٦٢١

٧ـ١
٧ـ١
٧ـ١

٧ـ٢

٧ـ١
٧ـ١
٧ـ١
٧ـ١

١١
١٠

الﻔاﺋض المتراكم
الربح اﻻكتواري المتراكم ﻓي خطة المناﻓﻊ
المﺤددة
مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي نظامي
خساﺋر متراكمة
خسارة احتياطي القيمة العادلة لﻼستثمارات
احتياطيات ﻓنية أخرى
إجمالي حقوق المساهمين
إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين

 ٣٠يونيو ) ٢٠٢٠غير مراجعة(
عمليات المساهمين
عمليات التأمين

اﻹجمالي

 ٣١ديسمبر ) ٢٠١٩مراجعة(
عمليات المساهمين
عمليات التأمين

اﻹجمالي

١٢

١١٬٦٥١٬٠٠٦
١٨٦٬٣٠٢٬٢٦٤
٣٥٬٣٠٢٬٩٣١
٩٬٦٩٨٬٨٨١
٧٬٦٦٥٬٣٠٤
٤٬٤٤٣٬١٥٤
٣٧٢٬٢٦٩٬٤٦٥
٣٠٬٥٨١٬٠٢٤
٥٬٣٢٥٬٩٦٩
٤٬١٢٢٬٩٥٤
١٩٤٬٠٩٦٬٣٠٥
١٬٣٢٨٬٩٨٥
١٥٬٤٩٧٬٩٥١
٦٦٬٨٥٥٬٨٣٥
٥٬٩٣٩٬٨٦٣
٣٠٬٢٦٦٬١٧٠
٥٬١٧٢٬٧٣٥
٨٬٦٨١٬٠١٥
٣٬٨٣٦٬٣٣٢
١٤٥٬٩٨٣
٣٧١٬٨٥١٬١٢١

٩٩٬٥٥٥٬٥٤٢
٥٬٥٤٧٬٩٦٨
٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠
٣٨٥٬٠٧٣٬٢٣٧

١٤١٬٦٤٣

١٨٦٬٣٠٢٬٢٦٤

٣٬٦١٠٬٢٣٤
٧٤٤٬٨٢٨
١٩٠٬٧٩٨٬٩٦٩

١١٬٦٥١٬٠٠٦
٩٩٬٥٥٥٬٥٤٢
١٨٦٬٣٠٢٬٢٦٤
٤٠٬٨٥٠٬٨٩٩
٩٬٦٩٨٬٨٨١
٧٬٦٦٥٬٣٠٤
٤٬٤٤٣٬١٥٤
٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠
٧٥٧٬٣٤٢٬٧٠٢

١١٬٥٦٧٬١٢١
١٩٥٬٨٢٧٬٩٧٤
١٧٬٢٦٩٬٨٤١
١٠٬٦٤١٬٧٢٠
٢٬٩١٧٬٥٨٢
٦٬٠٣١٬٨٩٥
٣٦٩٬٧٧٧٬٥٩٧

٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧
٦٬٤٠٦٬١٥٠
٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠
٤١١٬٣١٩٬٠٠١

١١٬٥٦٧٬١٢١
٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧
١٩٥٬٨٢٧٬٩٧٤
٢٣٬٦٧٥٬٩٩١
١٠٬٦٤١٬٧٢٠
٢٬٩١٧٬٥٨٢
٦٬٠٣١٬٨٩٥
٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠
٧٨١٬٠٩٦٬٥٩٨

٣٠٬٥٨١٬٠٢٤
٥٬٤٦٧٬٦١٢
٤٬١٢٢٬٩٥٤
١٩٤٬٠٩٦٬٣٠٥
١٬٣٢٨٬٩٨٥
١٥٬٤٩٧٬٩٥١
٦٦٬٨٥٥٬٨٣٥
٥٬٩٣٩٬٨٦٣
٣٠٬٢٦٦٬١٧٠
٥٬١٧٢٬٧٣٥
١٨٦٬٣٠٢٬٢٦٤
٨٬٦٨١٬٠١٥
٣٬٨٣٦٬٣٣٢
٣٬٦١٠٬٢٣٤
٨٩٠٬٨١١
٥٦٢٬٦٥٠٬٠٩٠

٢٧٬٥٩٤٬٤٠٨
١٨٬٢٩٩٬٨٣٦
٦٬٨٠٢٬٩٦٧
٢١١٬٣٣٢٬٢١٢
٢٬١٣٥٬٣٩٦
٢١٬٠١١٬٢٥٩
٥٢٬١٤٩٬٩٦٤
١١٬٢٦٨٬١٥٠

١١٢٬٢٨٧
-

٢٧٬٥٩٤٬٤٠٨
١٨٬٤١٢٬١٢٣
٦٬٨٠٢٬٩٦٧
٢١١٬٣٣٢٬٢١٢
٢٬١٣٥٬٣٩٦
٢١٬٠١١٬٢٥٩
٥٢٬١٤٩٬٩٦٤
١١٬٢٦٨٬١٥٠

٤٬٢٧٧٬٥٦٠
١٠٬٣٣٨٬٥٢٣
٤٬٠٠٢٬٩٩٥
١٤٥٬٩٨٣
٣٦٩٬٣٥٩٬٢٥٣

١٩٥٬٨٢٧٬٩٧٤
٤٬٢٩٥٬٠٥٦
٧٤٤٬٨٢٨
٢٠٠٬٩٨٠٬١٤٥

٤٬٢٧٧٬٥٦٠
١٩٥٬٨٢٧٬٩٧٤
١٠٬٣٣٨٬٥٢٣
٤٬٠٠٢٬٩٩٥
٤٬٢٩٥٬٠٥٦
٨٩٠٬٨١١
٥٧٠٬٣٣٩٬٣٩٨

٣٩٬٦٩٦

-

٣٩٬٦٩٦

٣٩٬٦٩٦

-

٣٩٬٦٩٦

٣٧٨٬٦٤٨

-

٣٧٨٬٦٤٨

٣٧٨٬٦٤٨

-

٣٧٨٬٦٤٨

٣٧٢٬٢٦٩٬٤٦٥

١٩٠٬٧٩٨٬٩٦٩

٥٦٣٬٠٦٨٬٤٣٤

٣٦٩٬٧٧٧٬٥٩٧

٢٠٠٬٩٨٠٬١٤٥

٥٧٠٬٧٥٧٬٧٤٢

٣٧٢٬٢٦٩٬٤٦٥

٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٦٬٨١٤٬٣٥٦
)(٦٥٬٣٧٥٬١٣٥
٢٬٨٣٥٬٠٤٧

٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٦٬٨١٤٬٣٥٦
)(٦٥٬٣٧٥٬١٣٥
٢٬٨٣٥٬٠٤٧

١٩٤٬٢٧٤٬٢٦٨
٣٨٥٬٠٧٣٬٢٣٧

١٩٤٬٢٧٤٬٢٦٨
٧٥٧٬٣٤٢٬٧٠٢

٣٦٩٬٧٧٧٬٥٩٧

٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٦٬٨١٤٬٣٥٦
)(٤٨٬٩٦٦٬٦٧١
٢٬٤٩١٬١٧١
٢١٠٬٣٣٨٬٨٥٦
٤١١٬٣١٩٬٠٠١

٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٦٬٨١٤٬٣٥٦
)(٤٨٬٩٦٦٬٦٧١
٢٬٤٩١٬١٧١
٢١٠٬٣٣٨٬٨٥٦
٧٨١٬٠٩٦٬٥٩٨

- ٢٥ -

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
) شركة مساهمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية اﻻولية الموجزة )غير مراجعة( ) تتمة (
لﻔترة الثﻼثة والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
 -١٥إيضاحات تكميلية )تتمة(
 ٢-١٥قائمة الدخل اﻷولية الموجزة )غير مراجعة(
لﻔترة الثﻼثة اشهر المنتهية ﻓي  ٣٠يونيو ٢٠١٩
عمليات
اﻹجمالي
المساهمين
عمليات التأمين

لﻔترة الثﻼثة اشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
ايضاح
اﻹيرادات
إجمالي أﻗساط التأمين المكتتبة
أﻗساط إعادة التامين المسندة:
مﺤلي
دولي
-

 ٧ـ٢

مصاريف ﻓاﺋض الخسارة
ﺻافي أقساط التامين المكتتبة
التغير ﻓي أﻗساط التامين غير المكتسبة،
صاﻓي
ﺻافي أقساط التامين المكتسبة
عمولة إعادة تأمين مكتسبة
اتعاب الوثاﺋق
إيرادات اكتتاب أخرى
إجمالي اﻹيرادات

عمليات التأمين

عمليات المساهمين

اﻹجمالي

٧٧٬٩١٠٬١٠٨

-

٧٧٬٩١٠٬١٠٨

٧٦٫٠٢١٫٩٩٣

-

٧٦٫٠٢١٫٩٩٣

)(١٦٠٬٥٤٩
)(١٬٦٣٨٬٧٨٥

--

)(١٦٠٬٥٤٩
)(١٬٦٣٨٬٧٨٥

)(٣٣٠٫٧٤٦
)(٢٫٧٣٧٫٣٧٣

)(١٬٤٠٤٬٩٩١
٧٤٬٧٠٥٬٧٨٣

)(١٫١٦٢٫٩٣٧
٧١٫٧٩٠٫٩٣٧

--

)(٣٣٠٫٧٤٦
)(٢٫٧٣٧٫٣٧٣

-

)(١٢٫٢٢٩٫٧١٠
٥٩٫٥٦١٫٢٢٧
١٫٠٢٤٫٨٨٣
١٦٩٫٤٧٥
٦٣٨٫٨٥٢
٦١٫٣٩٤٫٤٣٧

-

)(١٢٫٢٢٩٫٧١٠
٥٩٫٥٦١٫٢٢٧
١٫٠٢٤٫٨٨٣
١٦٩٫٤٧٥
٦٣٨٫٨٥٢
٦١٫٣٩٤٫٤٣٧

-

)(٥٨٫٨٣٥٫٨١٢
٨٫٥٣٧٫٧٢١
)(٥٠٫٢٩٨٫٠٩١
)(٨٨٣٫٠٥٠

)(١٠٫٨١٦٫٥٧٠
)(٦١٫٩٩٧٫٧١١
)(١٫٧٢٢٫٥٩٢

)(١٫١٦٢٫٩٣٧
٧١٫٧٩٠٫٩٣٧

)(١٬٤٠٤٬٩٩١
٧٤٬٧٠٥٬٧٨٣

-

٢٧٬١٠٢٬٨٤٠
١٠١٬٨٠٨٬٦٢٣
٦٧٦٬١٥٣
٥٩٤٬٥٢٥
٣٬٠٧١٬٣٠٠
١٠٦٬١٥٠٬٦٠١

-

٢٧٬١٠٢٬٨٤٠
١٠١٬٨٠٨٬٦٢٣
٦٧٦٬١٥٣
٥٩٤٬٥٢٥
٣٬٠٧١٬٣٠٠
١٠٦٬١٥٠٬٦٠١

تكاليف ومصاريف اﻹكتتاب
إجمالي المطالبات المدﻓوعة
حصة معيدي التأمين من المطالبات المدﻓوعة
ﺻافي المطالبات المدفوعة
التغير ﻓي المطالبات تﺤت التسوية ،صاﻓي
التغير ﻓي المطالبات المتكبدة غير المبلغ
عنها ،صاﻓي
ﺻافي المطالبات المتكبدة والمزايا اﻷخرى
التغير ﻓي إحتياطي عجز أﻗساط التأمين
التغير ﻓي إحتياطيات ﻓنية أخرى
تكاليف اكتتاب وثاﺋق تأمين
إجمالي تكاليف ومصاريف اﻻكتتاب

)(٦٧٬٩٤٨٬١١٧
٢٬٦٨٥٬٨٣١
)(٦٥٬٢٦٢٬٢٨٦
)(١٬٥٥٠٬٨٩٩

-

)(٦٧٬٩٤٨٬١١٧
٢٬٦٨٥٬٨٣١
)(٦٥٬٢٦٢٬٢٨٦
)(١٬٥٥٠٬٨٩٩

)(٥٨٫٨٣٥٫٨١٢
٨٫٥٣٧٫٧٢١
)(٥٠٫٢٩٨٫٠٩١
)(٨٨٣٫٠٥٠

)(٤٬١٠٦٬١٧٧
)(٧٠٬٩١٩٬٣٦٢
)(٣١٬٢٣١٬٠٧٦
)(٥٬٨٠٥٬٣١٢
)(١٠٧٬٩٥٥٬٧٥٠

-

)(٤٬١٠٦٬١٧٧
)(٧٠٬٩١٩٬٣٦٢
)(٣١٬٢٣١٬٠٧٦
)(٥٬٨٠٥٬٣١٢
)(١٠٧٬٩٥٥٬٧٥٠

)(١٠٫٨١٦٫٥٧٠
)(٦١٫٩٩٧٫٧١١
)(١٫٧٢٢٫٥٩٢

-

)(٥٫٧٧٣٫٥١٠
)(٦٩٫٤٩٣٫٨١٣

-

)(٥٫٧٧٣٫٥١٠
)(٦٩٫٤٩٣٫٨١٣

ﺻافي خسارة اﻹكتتاب

)(١٬٨٠٥٬١٤٩

-

)(١٬٨٠٥٬١٤٩

)(٨٫٠٩٩٫٣٧٦

-

)(٨٫٠٩٩٫٣٧٦

)(١٬٤١٧٬٦٩٢
)(٢٣٬٨٨٢٬٢٢٣
)(٢٥٬٢٩٩٬٩١٥

)(١٬٥١١٬٧٤٨
١٬٩٨٧٬٠٨١
٤٧٥٬٣٣٣

)(١٬٤١٧٬٦٩٢
)(٢٥٬٣٩٣٬٩٧١
١٬٩٨٧٬٠٨١
)(٢٤٬٨٢٤٬٥٨٢

)(١٫١٧٢٫٥٧٣
)(١٧٫٩٥٥٫٣٩٩
)(١٩٫١٢٧٫٩٧٢

)(١٫٥٥٩٫٣٣٣
٢٫٢٥٣٫٤٦٧
٦٩٤٫١٣٤

)(١٫١٧٢٫٥٧٣
)(١٩٫٥١٤٫٧٣٢
٢٫٢٥٣٫٤٦٧
)(١٨٫٤٣٣٫٨٣٨

)(٢٧٬١٠٥٬٠٦٤
٢٧٬١٠٥٬٠٦٤
-

٤٧٥٬٣٣٣

)(٢٦٬٦٢٩٬٧٣١
-

)(٢٧٫٢٢٧٫٣٤٨
٢٧٫٢٢٧٫٣٤٨
-

٦٩٤٫١٣٤
)(٢٧٫٢٢٧٫٣٤٨
)(٢٦٫٥٣٣٫٢١٤
)(٦٧٤٫٢٥٥
٩٧٫٠٤٩
)(٢٧٫١١٠٫٤٢٠

)(٢٦٫٥٣٣٫٢١٤
)(٢٦٫٥٣٣٫٢١٤
)(٦٧٤٫٢٥٥
٩٧٫٠٤٩
)(٢٧٫١١٠٫٤٢٠

مصروفات تشغيلية  /الدخل
مخصﺺ ديون مشكوك ﻓي تﺤصيلها
مصاريف إدارية وعمومية
دخل عمولة على الوداﺋﻊ
توزيعات أرباح
أرباح ) /خساﺋر( مﺤققة من اﻻستثمارات
إيرادات أخرى
إجمالي مصروفات تشغيلية/ﺻافي الدخل
اجمالي خسارة الﻔترة قبل الزكاة وضريبة
الدخل
اجمالي الدخل المنسوب عمليات للمساهمين
مصروف الزكاة
مصروف ضريبة الدخل
ﺻافي خسارة الﻔترة

البنود التي يمكن إعادة تصنيﻔها إلى قائمة
الدخل المرحلية الشاملة في الﻔترات الﻼحقة
 صاﻓي التغير ﻓي القيمة العادلة لﻼستثماراتالمتاحة للبيﻊ
إجمالي الخسارة الشاملة للﻔترة

-

)(٢٧٬١٠٥٬٠٦٤
)(٢٦٬٦٢٩٬٧٣١

)(٢٦٬٦٢٩٬٧٣١

٤٤٩٬٠١٨
٨٠٬٣٤٠
)(٢٦٬١٠٠٬٣٧٣

٤٤٩٬٠١٨
٨٠٬٣٤٠
)(٢٦٬١٠٠٬٣٧٣

٤٬٣٩٦٬٤٢٥
)(٢١٬٧٠٣٬٩٤٨

- ٢٦ -

٤٬٣٩٦٬٤٢٥
)(٢١٬٧٠٣٬٩٤٨

-

)(٢٧٫١١٠٫٤٢٠

)(٢٧٫١١٠٫٤٢٠

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
) شركة مساهمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية اﻻولية الموجزة )غير مراجعة( ) تتمة (
لﻔترة الثﻼثة والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
 -١٥إيضاحات تكميلية )تتمة(
 ٢-١٥قائمة الدخل اﻷولية الموجزة )غير مراجعة(
لﻔترة الستة اشهر المنتهية ﻓي  ٣٠يونيو ٢٠١٩
عمليات
اﻹجمالي
المساهمين
عمليات التأمين

لﻔترة الستة اشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
ايضاح

عمليات التأمين

٧ـ٢

اﻹجمالي

عمليات المساهمين

اﻹيرادات
إجمالي أﻗساط التأمين المكتتبة
أﻗساط إعادة التامين المسندة:
مﺤلي
دولي
-

١٩٦٬٧٨٣٬١٢٢

-

١٩٦٬٧٨٣٬١٢٢

١٥٤٫٠٠٣٫١٠٣

-

١٥٤٫٠٠٣٫١٠٣

)(٣٤٠٬٧٨٦
)(٣٬٧٢٢٬٠٤٣

مصاريف ﻓاﺋض الخسارة
ﺻافي أقساط التامين المكتتبة
التغير ﻓي أﻗساط التامين غير المكتسبة ،صاﻓي
ﺻافي أقساط التامين المكتسبة
عمولة إعادة تأمين
اتعاب الوثاﺋق
إيرادات اكتتاب أخرى
إجمالي اﻹيرادات

)(٢٬٧٩٣٬٥٤٧
١٨٩٬٩٢٦٬٧٤٦
١٠٬٧٩٧٬٤٥٩
٢٠٠٬٧٢٤٬٢٠٥
١٬٤٣٠٬١٢٩
١٬٥٣٢٬٥٢٥
٩٬٦٨٤٬٩١٦
٢١٣٬٣٧١٬٧٧٥

--

)(٣٤٠٬٧٨٦
)(٣٬٧٢٢٬٠٤٣

)(٦٩٥٫٦٨٦
)(٧٫٨٩٥٫٠٩٠

)(٢٬٧٩٣٬٥٤٧
١٨٩٬٩٢٦٬٧٤٦
١٠٬٧٩٧٬٤٥٩
٢٠٠٬٧٢٤٬٢٠٥
١٬٤٣٠٬١٢٩
١٬٥٣٢٬٥٢٥
٩٬٦٨٤٬٩١٦
٢١٣٬٣٧١٬٧٧٥

)(٢٫٣٢٥٫٧٧٤
١٤٣٫٠٨٦٫٥٥٣
)(٢٦٫٦٢٠٫٨٩٩
١١٦٫٤٦٥٫٦٥٤
٢٫٢٠٠٫٧٦٩
٣٥٠٫٩٢٤
١٫٥٣٨٫٨٥٢
١٢٠٫٥٥٦٫١٩٩

--

)(٦٩٥٫٦٨٦
)(٧٫٨٩٥٫٠٩٠

-

)(١٥٨٬١٧٨٬٤٣٣
١٣٬١٤٠٬٦٠٠
)(١٤٥٬٠٣٧٬٨٣٣
٥٬٨٦١٬٢٧٩

)(١٠٢٫٢١٩٫٥٤٣
١٣٫٩٨٣٫٢١٦
)(٨٨٫٢٣٦٫٣٢٧
)(٥٫٧٦٦٫٥٥٨

-

)(١٠٢٫٢١٩٫٥٤٣
١٣٫٩٨٣٫٢١٦
)(٨٨٫٢٣٦٫٣٢٧
)(٥٫٧٦٦٫٥٥٨

)(٩٬٦٥٥٬٢٥٧
)(١٤٨٬٨٣١٬٨١١
)(٢٤٬٩٣٧٬٨٨٣
)(٨٩٥٬١٧٥
)(١١٬٧٥٦٬٧١٢
)(١٨٦٬٤٢١٬٥٨١
٢٦٬٩٥٠٬١٩٤

)(٢٫٥٢١٫٧١٨
)(٩٦٫٥٢٤٫٦٠٣
)(١٢٧٫٩٣٩
)(١١٫٥٩٤٫٥١٧
)(١٠٨٫٢٤٧٫٠٥٩
١٢٫٣٠٩٫١٤٠

-

)(٢٫٥٢١٫٧١٨
)(٩٦٫٥٢٤٫٦٠٣
)(١٢٧٫٩٣٩
)(١١٫٥٩٤٫٥١٧
)(١٠٨٫٢٤٧٫٠٥٩
١٢٫٣٠٩٫١٤٠

)(٣٫٤٣٥٫٨٥١
)(٣٣٫٦١٥٫٦٧٢
)(٣٧٫٠٥١٫٥٢٣

)(١٫٥٨١٫٥٢٨
٤٫٧٣٢٫٤٨٦
٩٨٨٫٧٩٤
٤٫١٣٩٫٧٥٢

)(٣٫٤٣٥٫٨٥١
)(٣٥٫١٩٧٫٢٠٠
٤٫٧٣٢٫٤٨٦
٩٨٨٫٧٩٤
)(٣٢٬٩١١٬٧٧١

٤٬١٣٩٬٧٥٢

)(٢٠٬٦٠٢٬٦٣١
-

تكاليف ومصاريف اﻹكتتاب
إجمالي المطالبات المدﻓوعة
حصة معيدي التأمين من المطالبات المدﻓوعة
ﺻافي المطالبات المدفوعة
التغير ﻓي المطالبات تﺤت التسوية ،صاﻓي
التغير ﻓي المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها،
صاﻓي
ﺻافي المطالبات المتكبدة
التغير ﻓي إحتياطي عجز أﻗساط التأمين
التغير ﻓي احتياطيات ﻓنية أخرى
تكاليف اكتتاب وثاﺋق تأمين
إجمالي تكاليف ومصاريف اﻻكتتاب
ﺻافي ربح اﻹكتتاب
)مصروفات(  /دخل تشغيلية
)مخصﺺ( /عكﺲ ديون مشكوك ﻓي تﺤصيلها
مصاريف إدارية وعمومية
دخل عمولة على الوداﺋﻊ
توزيعات أرباح
أرباح ) /خساﺋر( مﺤققة من اﻻستثمارات
إيرادات أخرى
إجمالي مصروفات تشغيلية

)(١٥٨٬١٧٨٬٤٣٣
١٣٬١٤٠٬٦٠٠
)(١٤٥٬٠٣٧٬٨٣٣
٥٬٨٦١٬٢٧٩

-

)(٢٫٣٢٥٫٧٧٤
١٤٣٫٠٨٦٫٥٥٣
)(٢٦٫٦٢٠٫٨٩٩
١١٦٫٤٦٥٫٦٥٤
٢٫٢٠٠٫٧٦٩
٣٥٠٫٩٢٤
١٫٥٣٨٫٨٥٢
١٢٠٫٥٥٦٫١٩٩

)(٩٬٦٥٥٬٢٥٧
)(١٤٨٬٨٣١٬٨١١
)(٢٤٬٩٣٧٬٨٨٣
)(٨٩٥٬١٧٥
)(١١٬٧٥٦٬٧١٢
)(١٨٦٬٤٢١٬٥٨١
٢٦٬٩٥٠٬١٩٤

-

١٬٠٩٦٬١٩٥
)(٤٥٬٦٨٢٬٦٤٦
)(٤٤٬٥٨٦٬٤٥١

)(٢٬٢٨٧٬٢٦٢
٤٬١٥٥٬٦٦٠
١٬٨٦٨٬٣٩٨

١٬٠٩٦٬١٩٥
)(٤٧٬٩٦٩٬٩٠٨
٤٬١٥٥٬٦٦٠
)(٤٢٬٧١٨٬٠٥٣

اجمالي الخسارة للﻔترة قبل الزكاة وضريبة الدخل
إجمالي الدخل للﻔترة المنسوب إلى عمليات
المساهمين

)(١٧٬٦٣٦٬٢٥٧

١٬٨٦٨٬٣٩٨

)(١٥٬٧٦٧٬٨٥٩

)(٢٤٬٧٤٢٬٣٨٣

١٧٬٦٣٦٬٢٥٧

)(١٧٬٦٣٦٬٢٥٧

-

٢٤٬٧٤٢٬٣٨٣

)(٢٤٬٧٤٢٬٣٨٣

اجمالي الخسارة للﻔترة قبل الزكاة وضريبة الدخل

-

)(١٥٬٧٦٧٬٨٥٩

)(١٥٬٧٦٧٬٨٥٩

-

)(٢٠٬٦٠٢٬٦٣١

)(٢٠٬٦٠٢٬٦٣١

مصروف الزكاة للﻔترة

-

)(٥٦٧٬٨٦٤

)(٥٦٧٬٨٦٤

-

٢٬٣٢٥٬٧٧٩

٢٬٣٢٥٬٧٧٩

مصروف ضريبة الدخل للﻔترة

-

)(٧٢٬٧٤١

)(٧٢٬٧٤١

-

-

-

ﺻافي خسارة الﻔترة

-

)(١٦٬٤٠٨٬٤٦٤

)(١٦٬٤٠٨٬٤٦٤

-

)(١٨٫٢٧٦٫٨٥٢

)(١٨٫٢٧٦٫٨٥٢

-

البنود التي يمكن إعادة تصنيﻔها إلى قائمة الدخل
الشاملة اﻷولية الموجزة في الﻔترات الﻼحقة
 صاﻓي التغير ﻓي القيمة العادلة لﻼستثماراتالمتاحة للبيﻊ

-

٣٤٣٬٨٧٦

٣٤٣٬٨٧٦

-

-

-

إجمالي الخسارة الشاملة للﻔترة

-

)(١٦٬٠٦٤٬٥٨٨

)(١٦٬٠٦٤٬٥٨٨

-

)(١٨٫٢٧٦٫٨٥٢

)(١٨٫٢٧٦٫٨٥٢

- ٢٧ -

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
) شركة مساهمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية اﻻولية الموجزة )غير مراجعة( ) تتمة (
لﻔترة الثﻼثة والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠

-١٥
٣-١٥

إيضاحات تكميلية )تتمة(
قائمة التدفقات النقدية اﻷولية الموجزة )غير المراجعة(
لﻔترة الستة أشهر المنتهية  ٣٠يونيو ٢٠١٩
اﻹجمالي
عمليات المساهمين
عمليات التأمين

لﻔترة الستة أشهر المنتهية  ٣٠يونيو ٢٠٢٠
اﻹجمالي
عمليات المساهمين
عمليات التأمين
التدفقات النقدية من اﻷنشطة التشغيلية
صاﻓي خسارة الﻔترة
التعديﻼت للبنود غير النقدية:
إستهﻼكات الممتلكات والمعدات
اطﻔاءات أصول غير ملموسة
مخصﺺ)/عكﺲ( ديون مشكوك ﻓي تﺤصيلها
مخصﺺ مكاﻓأة نهاية الخدمة
استهﻼك حق استخدام اﻷصول
مصاريف تمويلية
خساﺋر مﺤققة من استثمارات متاحة للبيﻊ

التغيرات في الموجودات واﻷﺻول التشغيلية
أﻗساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ،صاﻓي
حصة معيدي التأمين من اﻷﻗساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تﺤت
التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة
غير المبلغ عنها
تكاليف اكتتاب مؤجلة
مصاريف مدﻓوعة مقدما ً وموجودات أخرى
مطالبات مستﺤقة الدﻓﻊ لﺤاملي الوثاﺋق
مصاريف مستﺤقة ومطلوبات أخرى
ذمم معيدي التأمين
أﻗساط تأمين غير مكتسبة
عموﻻت إعادة تأمين غير مكتسبة
مطالبات تﺤت التسوية
مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
احتياطيات أﻗساط إضاﻓية
تأجيل /زيادة احتيطي عجز أﻗساط التأمين
أحتياطيات ﻓنية أخرى
مكاﻓأة نهاية الخدمة المدﻓوعة
زكاة وضريبة الدخل المدﻓوعة
ﺻافي النقد المستخدم في اﻷنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من اﻷنشطة اﻻستثمارية
إضاﻓات ﻓي اﻻستثمارات
التخلﺺ من اﻻستثمارات
إضاﻓات الوداﺋﻊ ذات الدخل الثابت
إضاﻓات ممتلكات ومعدات
إضاﻓات ﻓي اﻷصول غير الملموسة
ﺻافي النقد الناتج من )المستخدم في( اﻷنشطة
اﻻستثمارية
التدفقات النقدية من اﻷنشطة التمويلية
المستﺤق إلى عمليات المساهمين
ايجارات مدﻓوعة خﻼل الﻔترة
الﻔاﺋض الموزع على حاملي الوثاﺋق
ﺻافي النقد المستخدم في اﻷنشطة التمويلية
صاﻓي التغير ﻓي النقدية و ما ﻓي حكمها
النقدية وما ﻓي حكمها ،بداية الﻔترة
النقدية وما في حكمها ،نهاية الﻔترة
معلومات غير نقدية:
صاﻓي التغير ﻓي القيمة العادلة لﻼستثمارات
المتاحة للبيﻊ

-

)(٢٠٫٦٠٢٫٦٣١

)(٢٠٫٦٠٢٫٦٣١

٧١٨٫٩٦٣
٧٤٧٫١٩٧
٣٫٤٣٥٫٨٥١
٧٠٥٫٤٧٢
٩٤٢٫٨٣٩
٢٢٧٫٢٨٩

)(٩٨٨٫٧٩٤
)(٢١٫٥٩١٫٤٢٥

٧١٨٫٩٦٣
٧٤٧٫١٩٧
٣٫٤٣٥٫٨٥١
٧٠٥٫٤٧٢
٩٤٢٫٨٣٩
٢٢٧٫٢٨٩
)(٩٨٨٫٧٩٤
)(١٤٫٨١٣٫٨١٤

-

)(٢١٫٤٠٢٫١٧٦
٤٫٨٩٠٫٨٩٥
)(١٫٦٦٢٫٤٨٣

)(١٥٬٧٦٧٬٨٥٩

)(١٥٬٧٦٧٬٨٥٩

٩٢٤٬٦٨٩
١٬١٦٧٬٦٠٩
)(١٬٠٩٦٬١٩٥
٧٢٦٬٧٢٢
٩٤٢٬٨٤٠
١٨٧٬٥١٨
٢٬٨٥٣٬١٨٣

)(١٥٬٧٦٧٬٨٥٩

٩٢٤٬٦٨٩
١٬١٦٧٬٦٠٩
)(١٬٠٩٦٬١٩٥
٧٢٦٬٧٢٢
٩٤٢٬٨٤٠
١٨٧٬٥١٨
)(١٢٬٩١٤٬٦٧٦

٦٫٧٧٧٫٦١١

٤٬٨٤٩٬٧٠٤
٦٬٤٣٨٬٤٤٨
)(٣٢٩٬٣٤٩

-

٤٬٨٤٩٬٧٠٤
٦٬٤٣٨٬٤٤٨
)(٣٢٩٬٣٤٩

)(٢١٫٤٠٢٫١٧٦
٤٫٨٩٠٫٨٩٥
)(١٫٦٦٢٫٤٨٣

)(٥٬٠٥٠٬٦١٣

٢٫٨٢١٫٧٨٠

)(٨٣٬٨٨٥
)(١٦٬٧٣٧٬٠١٧
٢٬٩٨٦٬٦١٦
)(١٢٬٩٤٤٬٥١١
)(٢٬٦٨٠٬٠١٣
)(١٧٬٢٣٥٬٩٠٧
)(٨٠٦٬٤١١
)(٥٬٥١٣٬٣٠٨
١٤٬٧٠٥٬٨٧١
)(٥٬٣٢٨٬٢٨٧
٣٠٬٢٦٦٬١٧٠
٨٩٥٬١٧٥
)(٣٬٧١٤٬١٣٤
)(٨٩٣٬٣٨٥
)(١٬٣٢٥٬٤٢٧
)(٥٬٩٣٢٬٩٤٦

)(٤٣٧٬٨٩١
)(١٦٬٢٠٥٬٧٥٠
)(١٦٬٢٠٥٬٧٥٠

)(٨٣٬٨٨٥
)(١٧٬١٧٤٬٩٠٨
٢٬٩٨٦٬٦١٦
)(١٢٬٩٤٤٬٥١١
)(٢٬٦٨٠٬٠١٣
)(١٧٬٢٣٥٬٩٠٧
)(٨٠٦٬٤١١
)(٥٬٥١٣٬٣٠٨
١٤٬٧٠٥٬٨٧١
)(٥٬٣٢٨٬٢٨٧
٣٠٬٢٦٦٬١٧٠
٨٩٥٬١٧٥
)(١٩٬٩١٩٬٨٨٤
)(٨٩٣٬٣٨٥
)(١٬٣٢٥٬٤٢٧
)(٢٢٬١٣٨٬٦٩٦

)(٤٩٢٫٠٣٠
)(٢٫١٦٥٫٩٤٣
٣٫١٠٧٫٠٢٩
)(٢٬٨٥٧٬٢٩٠
)(٨٥٢٫١٨٢
٢١٫٧٣٠٫٠٠٤
)(١٫٠٠١٫٧٥٤
٧٫٤٢٩٫٠٤١
)(٣٠٠٫٠٦١
١٢٧٫٩٣٩
٣٥٠٫٦٧١
١٦٬٥٠١٬٠٥١
)(٧٥٦٫٤١٩
)(١٫٢٩٩٫٢٨٩
١٤٬٤٤٥٬٣٤٣

)(٥٬٠٥٠٬٦١٣

-

-

٢٫٨٢١٫٧٨٠

)(٦٨٥٫١٤٧
)(٢٢٬٢٧٦٬٥٧٢
)(٢٢٬٢٧٦٬٥٧٢

)(٤٩٢٫٠٣٠
)(٢٫٨٥١٫٠٩٠
٣٫١٠٧٫٠٢٩
)(٢٫٨٥٧٫٢٩٠
)(٨٥٢٫١٨٢
٢١٫٧٣٠٫٠٠٤
)(١٫٠٠١٫٧٥٤
٧٫٤٢٩٫٠٤١
)(٣٠٠٫٠٦١
١٢٧٫٩٣٩
٣٥٠٫٦٧١
)(٥٫٧٧٥٫٥٢١
)(٧٥٦٫٤١٩
)(١٫٢٩٩٫٢٨٩
)(٧٫٨٣١٫٢٢٩

)(٤٬٧٢٦٬٢٧٩
)(٥٢٥٬٠٠١

)(٢١٬٤٧٣٬٠٥٩
٥٢٬٦٥٠٬٨٠٨
-

)(٢١٬٤٧٣٬٠٥٩
٥٢٬٦٥٠٬٨٠٨
)(٤٬٧٢٦٬٢٧٩
)(٥٢٥٬٠٠١

-

)(٢٨٫٣٨٨٫٨٨٢
٢٩٫٩٢٨٫٧٣٠
)(٦١٫١٨٦٫٨٠٤
)(٣٤٢٫١٥٣
)(٢٫٠٨١٫٠٨٣

)(٢٨٫٣٨٨٫٨٨٢
٢٩٫٩٢٨٫٧٣٠
)(٦١٫١٨٦٫٨٠٤
)(٣٤٢٫١٥٣
)(٢٫٠٨١٫٠٨٣

)(٥٬٢٥١٬٢٨٠

٣١٬١٧٧٬٧٤٩

٢٥٬٩٢٦٬٤٦٩

-

)(٦٢٬٠٧٠٬١٩٢

)(٦٢٫٠٧٠٫١٩٢

٩٬٥٢٥٬٧١٠
)(١٬٨٤٥٬٠٢٦
٧٬٦٨٠٬٦٨٤
)(٣٬٥٠٣٬٥٤٢
٢٧٬٥٥٤٬٩٥٤
٢٤٬٠٥١٬٤١٢

)(٩٬٥٢٥٬٧١٠
)(٩٬٥٢٥٬٧١٠
٥٬٤٤٦٬٢٨٩
١٨٤٬٣٩٥٬٣١٥
١٨٩٬٨٤١٬٦٠٤

)(١٬٨٤٥٬٠٢٦
)(١٬٨٤٥٬٠٢٦
١٬٩٤٢٬٧٤٧
٢١١٬٩٥٠٬٢٦٩
٢١٣٬٨٩٣٬٠١٦

)(٢٥٫٧٢٨٫٦٩٦
)(٤٫٢٧٢٫٣٢٧
)(٣٠٫٠٠١٫٠٢٣
)(١٥٬٥٥٥٬٦٨٠
٢٩٫٢٧٦٫٥٢٧
١٣٬٧٢٠٬٨٤٧

٢٥٫٧٢٨٫٦٩٦
٢٥٫٧٢٨٫٦٩٦
)(٥٨٬٦١٨٬٠٦٨
١٢٨٫٨١٤٫٧٣٧
٧٠٬١٩٦٬٦٦٩

)(٤٫٢٧٢٫٣٢٧
)(٤٫٢٧٢٫٣٢٧
)(٧٤٫١٧٣٫٧٤٨
١٥٨٫٠٩١٫٢٦٤
٨٣٫٩١٧٫٥١٦

-

٣٤٣٬٨٧٦

٣٤٣٬٨٧٦

-

-

-

- ٢٨ -

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
) شركة مساهمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية اﻻولية الموجزة )غير مراجعة( ) تتمة (
لﻔترة الثﻼثة والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠

-١٦

احداث هامة
استجابة لجاﺋﺤة كوﻓيد ،١٩-أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي مرسوم رﻗم ") ١٨٩المرسوم"( بتاريخ ٨
مايو ٢٠٢٠م لجميﻊ شركات التأمين ﻓي المملكة العربية السعودية .من بين اﻷمور اﻷخرى المتعلقة بقطاع
التأمين ،يوجه المرسوم جميﻊ شركات التأمين لتمديد ﻓترة صﻼحية جميﻊ وثاﺋق التأمين على السيارات القاﺋمة
للبيﻊ بالتجزﺋة لمدة شهرين باﻹضاﻓة إلى توﻓير تغطية إضاﻓية لمدة شهرين لجميﻊ وثاﺋق سيارات التجزﺋة
الجديدة المكتتبة ﻓي غضون شهر واحد من هذا المرسوم والسماح لشركات التأمين بعدم إلغاء الوثيقة ﻓي حالة
ﻓشل المؤمن عليه ﻓي دﻓﻊ أﻗساط التأمين .تم معالجة القواﺋم المالية اﻷولية الموجزة للﻔترة الﺤالية وﻓقا ُ لذلك.

 -١٧اعتماد القوائم المالية اﻷولية الموجزة
تم اعتماد القواﺋم المالية اﻷولية الموجزة ﻓي  ٢٩ذو الﺤجة ١٤٤١هـ المواﻓق  ١٩أغسطﺲ .٢٠٢٠

- ٢٩ -

 11.2ملحق ( )2القوائم املالية االفتراضية املفحوصة

112

 11.3ملحق ( )3الرأي املقدم من املستشاراملالي

الرأي املقدم من املستشاراملالي بخصوص معامل املبادلة
التاريخ1442/01/04 :ه
املوافق2020/08/23 :م
شركة الجزيرة تكافل تعاوني
مركزاملساعدية التجاري ،طريق املدينة املنورة النازل ،ص.ب 5215 .جدة  21442اململكة العربية السعودية
املحترمين

السادة /أعضاء مجلس اإلدارة

حيث أن شركة الجزيرة تكافل تعاوني (ويشار إليها فيما بعد ب ـ «شركة الجزيرة») تعتزم االندماج مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل (يشار إليها فيما بعد ب ـ
«شركة سوليدرتي») وذلك من خالل عرض مبادلة أوراق مالية لشراء كامل األسهم في رأس مال شركة سوليدرتي («الصفقة») ،وذلك من خالل عملية زيادة رأس
مال شركة الجزيرة عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة («األسهم الجديدة» أو «أسهم العوض») لصالح مساهمي شركة سوليدرتي ً
وفقا لقواعد وأنظمة هيئة
السوق املالية («الـهـيـئـة») ونظام الشركات ونظام املنافسة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس املنافسة ،وباإلشارة إلى طلبكم تزويد شركة الجزيرة
ً ً
برأي شركة فالكم للخدمات املالية (يشار إليها فيما بعد ب ـ «املستشار املالي») بصفتنا مستشارا ماليا لشركة الجزيرة فيما يتعلق بعدالة معامل املبادلة (يشار
ً
إليها فيما يلي بمصطلح «معامل املبادلة») ،وطبقا للمادة ( )18من الئحة االندماج واالستحواذ («الالئحة») فإننا ومن خالل هذا الخطاب نود أن نقدم لكم رأينا
فيما يخص عدالة معامل املبادلة واملشار إليه في اتفاقية االندماج مع شركة سوليدرتي املوقعة بتاريخ 1442/01/04ه( .املوافق 2020/08/23م«( ).اتفاقية
ً
االندماج») ،حيث أنه بموجب اتفاقية االندماج ،سوف تقوم شركة الجزيرة بإصدار ( )12,066,403إثنى عشر مليون وستة وستون ألفا وأربعمائة وثالثة سهم
عادي جديد و بقيمة إجمالية اسمية تبلغ ( )120,664,030مائة وعشرين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ريال سعودي مقابل شراء كامل األسهم في
رأس مال شركة سوليدرتي،حيث سيتم إصدار سهم واحد ( )١في شركة الجزيرة مقابل كل ( )2.071868476463120سهم مملوك في شركة سوليدرتي («معامل
املبادلة») ،مما سيترتب عليه زيادة رأس مال شركة الجزيرة من ( )350,000,000ثالثمائة وخمسين مليون ريال سعودي إلى ( )470,664,030أربعمائة وسبعين
مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثين ريال سعودي ،وزيادة عدد األسهم من ( )35,000,000خمسة وثالثين مليون سهم إلى ( )47,066,403سبعة وأربعين
مليون وستة وستين ألف وأربعمائة وثالثة سهم.
وفيما يتعلق بتقديم هذا الرأي ،فإن نطاق املراجعة واالفتراضات الرئيسية التي اعتمدت عليها شركة فالكم للخدمات املالية تشمل على سبيل املثال ال الحصر:
 .1االطالع على القوائم املالية املدققة لكل من شركة الجزيرة وشركة سوليدرتي للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م
و  31ديسمبر2019م.
 .2االطالع ومراجعة تقاريرالعناية املهنية الالزمة املالية والقانونية واالكتوارية والضريبية لكل من شركة الجزيرة وشركة سوليدرتي املعدة من قبل
مستشارين مستقلين آخرين.
 .3اإلطالع ومراجعة تقارير تقييم القيمة الضمنية لكل من (أ) محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية واالدخار الخاصة بشركة الجزيرة
(ب) محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية واالدخار املنقولة من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة كما في تاريخ  1يناير 2020م املعدة من
قبل مستشارين مستقلين آخرين.
ً
 .4صافي األصول املدمجة الخاصة بمحفظة التأمين التكافلي املنقولة من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة كما في تاريخ  1يناير 2020م وفقا لتقرير
اإلجراءات املحاسبية املتفق عليها بين الطرفين (.)Agreed Upon Procedures Report
 .5مراجعة اتفاقية االندماج ومذكرات التفاهم املوقعة بين شركة الجزيرة وشركة سوليدرتي.
وألغراض تقديم هذه الرأي ،فإننا في شركة فالكم للخدمات املالية قد اعتمدنا بموجب موافقتكم وافترضنا دقة وصحة واكتمال جميع البيانات واملعلومات
واملستندات املالية والنظامية والتنظيمية والضريبية واملحاسبية وغيرها من املعلومات املقدمة لنا أو التي تمت مناقشتها معنا أو االطالع عليها من قبلنا .وعليه،
ً
فإن شركة فالكم للخدمات املالية ال تتحمل أي مسؤولية عن صحة ودقة واكتمال البيانات واملعلومات واملستندات املقدمة لها خصوصا تلك البيانات واملعلومات
واملستندات التي تم الحصول عليها من مصادر خارجية ،وبالرغم من أنه ليس لدى املستشار املالي أي سبب لالعتقاد بأن تلك البيانات واملعلومات واملستندات
غير دقيقة في جوهرها ،إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من هذه البيانات واملعلومات واملستندات من قبل املستشار املالي ،وعليه فإنه ال يوجد أي تأكيد أو
ضمان بشأن صحة أو اكتمال أي من هذه البيانات واملعلومات واملستندات .كما افترضت شركة فالكم للخدمات املالية أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري على الوضع
املالي واألصول والخصوم لكل من شركة الجزيرة وشركة سوليدرتي ،كما أن شركة فالكم للخدمات املالية تفترض أنه ال توجد ّ
أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم
تضمينها إلى جعل ّ
أي إفادة واردة فيها مضللة ،كما افترضت شركة فالكم للخدمات املالية أنه سيتم الحصول على جميع املوافقات الحكومية والنظامية وغيرها من
املوافقات الالزمة إلتمام الصفقة ،دون أن يترتب على ذلك أي أثر سلبي على شركة الجزيرة أو شركة سوليدرتي.
ال يشمل رأينا القرار الذي اتخذته شركة الجزيرة بخصوص الدخول في الصفقة؛ كما ال يتناول رأينا أي جوانب تتعلق بصحة أو عدالة الهيكل القانوني أو املالي
الذي تنطوي عليه الصفقة ،ويتناول هذا الرأي فقط عدالة معامل املبادلة من وجهة نظر مالية بالنسبة لشركة الجزيرة بموجب اتفاقية االندماج كما في التاريخ
113

املبين في هذا الخطاب.
سوف تتقا�ضى شركة فالكم للخدمات املالية بصفتها املستشار املالي لشركة الجزيرة فيما يتعلق بالصفقة أتعاب مهنية من شركة الجزيرة مقابل الخدمات التي
تقدمها شركة فالكم للخدمات املالية واملتضمنة هذا الرأي .إن خدمات املشورة املالية املقدمة من قبلنا ورأينا هذا تم تقديمه لغرض استخدامه من قبل عناية
مجلس إدارة شركة الجزيرة فقط ملساعدته فيما يتعلق بتقييم صفقة اإلندماج ولألغراض املتعلقة بها ،وال يمثل هذا الرأي توصية حول كيفية تصويت أي حامل
ألسهم شركة الجزيرة العادية فيما يتعلق بالصفقة أو أي أمر آخر ،وال يجوز االعتماد عليه أو استخدامه من قبل الغير دون موافقة خطية مسبقة من قبل شركة
فالكم للخدمات املالية .وقد أعطينا موافقتنا على تضمين هذا الرأي في تعميم املساهمين الذي ستقوم شركة الجزيرة تكافل تعاوني بنشره فيما يتعلق بصفقة
اإلندماج.
واستنادا ملا سبق ،ترى شركة فالكم للخدمات املالية أن معامل املبادلة ً
ً
وفقا لالتفاقية ،كما في تاريخ هذا الخطاب ،عادل بالنسبة لشركة الجزيرة تكافل تعاوني
من وجهة النظر املالية.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،

شركة فالكم للخدمات املالية
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ً
 11.4ملحق ( )4نسخة من النظام األسا�سي لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل وعقد التأسيس شامال جميع التعديالت
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 11.5ملحق ( )5التعديالت على النظام األسا�سي لشركة الجزيرة تكافل املرتبطة بصفقة االندماج
الجدول التالي يوضح التعديالت على النظام األساس لشركة الجزيرة تكافل املرتبط بصفقة االندماج.
امللحق رقم ( :)1التعديالت على النظام األسا�سي لشركة الجزيرة تكافل املرتبطة بصفقة االندماج

املادة بعد التعديل

املادة قبل التعديل
املادة الثالثة  :أغراض الشركة:

املادة الثالثة  :أغراض الشركة:

مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين أو توكيالت أو تمثيل أو
ً
سواء
مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها
في مجال التأمين أو استثمار أموالها و أن تقوم بتملك و تحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو
استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات
ً
أخرى وتمارس الشركة أنشطتها وفقا ألحكام نظام مر اقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية
واألنظمة والقواعد السارية في اململكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من
الجهات املختصة إن وجدت.

مزاولة أعمال التأمين التعاوني في فرع التأمين العام والتأمين الصحي وتأمين الحماية واالدخاروللشركة
ً
أن تباشر جميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها و تمارس الشركة أنشطتها وفقا لنظام
مر اقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية و األحكام الصادرة من البنك املركزي السعودي
واألنظمة والقواعد السارية في اململكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من
الجهات املختصة إن وجدت.

املادة الثامنة :رأس املال:

املادة الثامنة :رأس املال:

رأس مال الشركة هو ( )350.000.000ثالثمائة وخمسون مليون ريال سعودي ،مقسم الى رأس مال الشركة هو ( )470,664,030أربعمائة وسبعين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثالثون
ً
( )35.000.000خمسة وثالثون مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية ( )10عشرة رياالت سعودية ريال سعودي ،مقسم الى ( )47,066,403سبعة وأربعون مليونا وستة وستون ألف وأربعمائة وثالثة
سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية
للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.
نقدية.
املادة الخامسة عشر :إدارة الشركة:

املادة الخامسة عشر :إدارة الشركة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية ملدة ال تزيد
على ثالث سنوات –على أن ال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن ( )5خمسة أعضاء وال يزيد على ()11
ً
ً
ً
أحد عشر عضوا – ويجب أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثيال مناسبا من األعضاء املستقلين .وفي
جميع األحوال ال يجوزأن يقل عدد أعضاء املجلس املستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء املجلس أيهما
واستثناء من ذلك ّ
ً
تعين الجمعية التأسيسية أعضاء أول مجلس إدارة ملدة ال تتجاوز ( )3ثالث
أكثر.
سنوات تبدأ من تاريخ شهرقراروزارة التجارة واالستثماربتأسيس الشركة.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ( )9تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية ملدة ال
ً
ً
تزيد على ثالث سنوات ،ويجب أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثيال مناسبا من األعضاء املستقلين.
وفي جميع األحوال ال يجوز أن يقل عدد أعضاء املجلس املستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء املجلس
واستثناء من ذلك ّ
ً
تعين الجمعية التأسيسية أعضاء أول مجلس إدارة ملدة ال تتجاوز ()5
أيهما أكثر.
خمسة سنوات تبدأ من تاريخ شهرقراروزارة التجارة بتأسيس الشركة.

املادة الثانية والعشرون :نصاب اجتماع املجلس:

املادة الثانية والعشرون :نصاب اجتماع املجلس:

ً
ال يكون اجتماع املجلس صحيحا إال إذا حضره (ثلثا) األعضاء بأنفسهم أو بطريق اإلنابة بشرط أن
يكون عدد األعضاء الحاضرين بأنفسهم (أربعة) أعضاء على األقل من بينهم عضو مستقل ،وللعضو
ً
أن ينيب عنه عضوا آخر في حضور اجتماعات املجلس وفي التصويت فيها .تصدر قرارات املجلس
ي
بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو املمثلين فيه ،وعند تساو اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه
رئيس الجلسة .وملجلس اإلدارة أن يصدر القرارات في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين ما
لم يطلب أحد األعضاء –كتابة -اجتماع املجلس للمداولة فيها ،وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات
على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له.

ً
ال يكون اجتماع املجلس صحيحا إال إذا حضره (ثلثا) األعضاء بأنفسهم أو بطريق اإلنابة بشرط أن
يكون عدد األعضاء الحاضرين بأنفسهم (خمسة) أعضاء على األقل من بينهم عضو مستقل ،وللعضو
ً
أن ينيب عنه عضوا آخر في حضور اجتماعات املجلس وفي التصويت فيها .تصدر قرارات املجلس
ي
بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو املمثلين فيه ،وعند تساو اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه
رئيس املجلس .وملجلس اإلدارة أن يصدر القرارات في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين ما
لم يطلب أحد األعضاء –كتابة -اجتماع املجلس للمداولة فيها ،وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات
على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له.
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امللحق رقم ( :)2التعديالت العامة على النظام األسا�سي لشركة الجزيرة تكافل

املادة بعد التعديل

املادة قبل التعديل
املادة الثالثون :دعوة الجمعيات:

املادة الثالثون :دعوة الجمعيات:

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،وعلى مجلس اإلدارة أن تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،وعلى مجلس اإلدارة أن
يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من
املساهمين يمثل ( )%5من رأس املال على األقل .ويجوزملراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم املساهمين يمثل ( )%5من رأس املال على األقل .ويجوزملراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم
ً
ً
يقم املجلس بدعوة الجمعية خالل ( )30ثالثين يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
يقم املجلس بدعوة الجمعية خالل ( )30ثالثين يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
تنشرهذه الدعوة في صحيفة توزع في املنطقة التي فيها مركزالشركة الرئيس قبل امليعاد املحدد النعقاد تنشرهذه الدعوة في صحيفة توزع في املنطقة التي فيها مركزالشركة الرئيس قبل امليعاد املحدد النعقاد
ً
بـ( )10عشرة أيام على األقل وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق املالية .ومع بـ( )21واحد وعشرين يوما على األقل وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق املالية.
ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في امليعاد املذكور إلى جميع املساهمين بخطابات مسجلة .وترسل ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في امليعاد املذكور إلى جميع املساهمين بخطابات مسجلة.
وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق املالية وذلك خالل املدة املحددة للنشر.
صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق املالية وذلك خالل املدة املحددة للنشر.

املادة الثالثة واألربعون :الوثائق املالية:

املادة الثالثة واألربعون :الوثائق املالية:
1.يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعد القوائم املالية (وتتكون القوائم املالية
من :قائمة املركز املالي لعمليات التأمين واملساهمين ،قائمة فائض أو عجز عمليات التأمين،
قائمة دخل املساهمين ،قائمة حقوق املساهمين ،قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
ً
وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين) .وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها املالي عن السنة
املالية املنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح ويضع املجلس هذه
الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات ،قبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية العامة بـ()45
ً
خمسة وأربعين يوما على األقل.

1.يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعد القوائم املالية (وتتكون القوائم املالية
من :قائمة املركز املالي لعمليات التأمين واملساهمين ،قائمة فائض أو عجز عمليات التأمين،
قائمة دخل املساهمين ،قائمة حقوق املساهمين ،قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
ً
وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين) .وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها املالي عن السنة
املالية املنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح ويضع املجلس هذه
الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات ،قبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية العامة بـ()45
ً
خمسة وأربعين يوما على األقل.

2.يجب أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة والعضواملنتدب التنفيذي واملديراملالي على الوثائق املذكورة
في الفقرة ( ،)1وتودع نسخ منها في املركز الرئيس للشركة تحت تصرف املساهمين ،قبل املوعد
املحدد النعقاد الجمعية العامة ب ـ ( )10عشرة أيام على األقل.

2.يجب أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب التنفيذي واملدير املالي على الوثائق
املذكورة في الفقرة ( ،)1وتودع نسخ منها في املركزالرئيس للشركة تحت تصرف املساهمين ،قبل
ً
املوعد املحدد النعقاد الجمعية العامة ب ـ ( )21واحد وعشرين يوما على األقل.

3.على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود املساهمين بالقوائم املالية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة
وتقرير مراجع الحسابات مالم تنشر في صحيفة يومية توزع في املركز الرئيس للشركة ،على أن
يرسل صورة من هذه الوثائق إلى هيئة السوق املالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة
ً
العادية بـ( )15خمسة عشريوما على األقل.

3.على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود املساهمين بالقوائم املالية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة
وتقرير مراجع الحسابات مالم تنشر في صحيفة يومية توزع في املركز الرئيس للشركة ،على أن
يرسل صورة من هذه الوثائق إلى هيئة السوق املالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة
ً
العادية بـ( )15خمسة عشريوما على األقل.
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