ﻧﺸﺮﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻼﺫ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ
≥aGƒŸG ` `g1427 ¿É°†eQ 18 ïjQÉàH 60/Ω º``bQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T »g ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d PÓ``e ácô°T
(Ω2007/4/24) `g1428/04/07 ïjQÉàH 1010231787 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃh (Ω2006/10/11)
ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY óMGƒdG º¡°ù∏d ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH …OÉY º¡°S (38^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒKÓKh á«fÉªK ìôW
ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %316^7 É¡àÑ°ùf ≠∏ÑJ ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒfÉªKh áFÉªKÓK (380^000^000) ÉgQób ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ IOÉjR πã“
(ﻡ٢٠١٧/١٠/١٩ ﻫـ )ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ١٤٣٩/٠١/٢٩ ﻡ( ﺇﻟﻰ٢٠١٧/١٠/٠٩ ﻫـ )ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ١٤٣٩/٠١/١٩  ﻣﻦ:ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻄﺮﺡ
Ωƒ«dG øe Ék MÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ≈àMh (Ω2017/10/24 ≥aGƒŸG) ` `g1438/02/04 AÉKÓãdG Ωƒj Ék MÉÑ°U
ºà«°Sh .(z»≤ÑàŸG ìô£dG{ `H ìô£dG Gòg ≈dEG QÉ°ûjh) (Ω2017/10/25 ≥aGƒŸG) ` ` g1438/02/05 ÊÉãdG
¢ü«°üîJ ºàj ¿CG ≈∏Y πbC’Éa πbC’G ºK ≈∏YC’G ¢Vô©dG äGP ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒª∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ¢ü«°üîJ
ºà«°ùa º¡°SC’G Qƒ°ùµd áÑ°ùædÉH ÉeCG .¢Vô©dG ¢ùØf Ωó≤J »àdG ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y Ö°SÉæàdÉH º¡°SC’G
´RƒJh ácô°û∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ìôW ô©°S ‹ÉªLEG ójó°ùJ ºà«°Sh ,πãŸÉH É¡à∏eÉ©eh á«≤ÑàŸG º¡°SCÓd É¡àaÉ°VEG
Ée Ö°ùëH πc É¡«≤ëà°ùe ≈∏Y (ìô£dG ô©°S ió©àj ÉÃ) º¡°SC’G Qƒ°ùch á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ™«H äÓ°üëàe »bÉH
.(Ω2017/11/16≥aGƒŸG) `g1439/02/27 √É°übCG óYƒe ‘ ¬≤ëà°ùj
…ó¡©àŸ º¡°SC’G √òg ¢ü«°üîJ ºà«°ùa ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG πÑb øe √GÎ°ûe ÒZ º¡°SCG Oƒ``Lh ∫ÉM ‘
∫ÉªàcG ó©Hh .(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ º°ùb ™LGQ Ók °†a) ìô£dG ô©°ùH É¡FGô°ûH ¿ƒeƒ≤«°S øjòdG á«£¨àdG
≈dG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉª°ùªN (500^000^000) ácô°ûdG ∫Ée ¢``SCGQ íÑ°ü«°S ÜÉààc’G á«∏ªY
øe »°ù«FQ πµ°ûH ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U ΩGóîà°SG ºà«°Sh .…OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e Ú°ùªN (50^000^000)
á©jOƒdG ‘ IOÉjõdG πjƒ“ ‘h á«dÉŸG IAÓŸG äÉÑ∏£àÃ AÉØjE’G ±ó¡H IAÓŸG AÉ£Zh ¢ûeGƒg ™aôd ácô°ûdG πÑb
º°ùb ™LGQ Ó°†a) ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ÖÑ°ùH ∂dPh ó≤ædG á°ù°SDƒe øe ácô°ûdG ≈∏Y á°VhôØŸG á«eÉ¶ædG
á«FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓY’G ºà«°Sh .(zá«∏Ñ≤à°ùŸG ™jQÉ°ûŸGh ìô£dG äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{ (9)
º°ùb ™LGQ Ó°†a) (z¢ü«°üîàdG ïjQÉJ{) (Ω2017/11/02 ≥aGƒŸG) ` ` g1439/02/13 √É°übCG óYƒe ‘
á«dÉŸG ¥GQhCÓd QÉªãà°S’G ácô°T πÑb øe ÜÉààcÓd á∏eÉµdG á«£¨àdÉH ó¡©àdG ” Éªc .(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{
.(zÜÉààc’G á«£¨àH ó¡©àdG{ º°ùb ™LGQ Ó°†a) á«dÉŸG áWÉ°SƒdG ácô°Th áWÉ°SƒdGh
hCG ô°TÉÑe πµ°ûH ¿ƒµ∏Á ácô°ûdG ‘ ¿ƒªgÉ°ùe óLƒj ’ Éªc ,Iô£«°ùe á°üëH ácô°ûdG »ªgÉ°ùe øe …CG ßØàëj ’
.É¡ª¡°SG øe ÌcCG hCG %5 áÑ°ùf ô°TÉÑe ÒZ
¿ƒµà°S .á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤M ¬∏eÉ◊ º¡°S …CG »£©j ’h ,ájOÉ©dG º¡°SC’G »gh óMGh áÄa øe ácô°ûdG º¡°SCG ™«ªL
‘ ≥◊G ¬∏eÉ◊ º¡°S πc »£©jh .áªFÉ≤dG º¡°SCÓd ÉeÉ“ ájhÉ°ùàeh πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe Iójó÷G º¡°SC’G
á«©ª÷G{) ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG äÉ«©ª÷G Qƒ°†M (zºgÉ°ùŸG{) ácô°ûdG ‘ ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U
ÉgQGó°UEG ïjQÉJ òæe IÎØdG øY ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG Iójó÷G º¡°SC’G ≥ëà°ùà°Sh .É¡«a âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG
πeGƒY{ º°ùbh zìÉ``HQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ (- 8) º°ùb ™LGQ Ó°†a) äóLh ¿EG á≤MÓdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG øYh
.(zIôWÉîŸG

ájOƒ©°S áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T (zPÓe{ hCG zácô°ûdG{ `H ó©H Éª«a É¡«dG QÉ°ûjh) ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d PÓe ácô°T
πé°ùdG ÖLƒÃh (Ω2006/10/11) ≥aGƒŸG `g1427/9/18 ïjQÉàH 60/Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ
.(Ω2007/04/24 ≥aGƒŸG) `g1428/04/07 ïjQÉàH 1010231787 ºbQ …QÉéàdG
≈dG º°ù≤e …Oƒ``©`°`S ∫É`` jQ ¿ƒ«∏e ¿hô``°`û`Yh á``FÉ``e (120^000^000) ‹É`` ◊G ácô°ûdG ∫É``e ¢`` SGQ ≠∏Ñj
óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H …OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e ô°ûY ÉæKG (12^000^000)
áª«≤dG áYƒaóe º¡°SC’G ∂∏J ™«ªLh (zá«dÉ◊G º¡°SC’G{`H É¡©«ªL ≈dEGh z‹ÉM º¡°S{ `H É¡æe πc ≈dG QÉ°ûjh)
.πeÉµdÉH
IOÉjõH (Ω2016/12/14) ≥aGƒŸG ``g1438/03/15 ïjQÉàH ó≤©æŸG ¬YÉªàLG ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG
äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh ,∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒfÉªKh áFÉªKÓK (380^000^000) ≠∏ÑÃ ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ
IOÉjR ≈∏Y (zó≤ædG á°ù°SDƒe{) …Oƒ©°ùdG »Hô©dG ó≤ædG á°ù°SDƒe á≤aGƒe ≈∏Y ácô°ûdG â∏°üM .áeRÓdG á«eÉ¶ædG
.(Ω2017/05/01 ≥aGƒŸG) `g1438/08/05 ïjQÉàH 381000082216 ºbQ ÜÉ£ÿG ÖLƒÃ É¡dÉe ¢SCGQ
≈∏Y ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh ,(Ω2017/09/28 ≥aGƒŸG) ` ` g1438/01/08 ïjQÉJ ‘
ìôW ‘ ÜÉààc’G Gòg πãªàjh ,(zÜÉààc’G{) ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ∫ÓN øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR
(zIójó÷G º¡°SC’G{ hCG zájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG{) ójóL …OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e ¿ƒKÓKh á«fÉªK (38^000^000)
øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõd ∂dPh (zìô£dG ô©°S{) óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH
,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉª°ùªN (500^000^000) ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh áFÉe (120^000^000)
º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H º¡°S ¿ƒ«∏e Ú°ùªN (50^000^000) ≈dEG º°ù≤e
.óMGƒdG
IOôØæeh zájƒdhCG ¥ƒ≤M{ `H á©ªà› É¡«dEG QÉ°ûjh) ∫hGóà∏d á∏HÉb á«dÉe ¥GQhCÉc ájƒdhC’G ¥ƒ≤M QGó°UEG ºàj ±ƒ°S
áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ‘ Éªc ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πé°ùH øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d (zájƒdhCG ≥M{ `H
`H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) (zá«≤MC’G ïjQÉJ{) (Ω2017/09/28 ≥aGƒŸG) `g1439/01/08 ïjQÉàH ájOÉ©dG ÒZ
øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ßaÉfi ‘ ¥ƒ≤◊G ∂∏J ´OƒJ ¿CG ≈∏Y (zó«≤ŸG ºgÉ°ùŸG{ `H øjOôØæeh zøjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG{
¬∏eÉ◊ ≥M πc »£©jh ácô°ûdG º¡°SCG øe º¡°S (1) πµd ≥M (3^17) Oó©H á«≤MC’G ïjQÉJ øe Úeƒj ∫ÓN
.ìô£dG ô©°ùH ∂dPh ójóL óMGh º¡°ùH ÜÉààc’G á«≤MCG
z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’Gh ∫hGóàdG ÚªgÉ°ùŸG ™«ªL ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh
(Ω2017/10/09 ≥aGƒŸG) `g 1439/01/19 ÚæKE’G Ωƒj ‘ ÜÉààc’Gh ∫hGóàdG á∏Môe CGóÑJ å«M (z¥ƒ°ùdG{ hCG
ÜÉààc’G IÎa ôªà°ùJh (Ω2017/10/16 ≥aGƒŸG) `g 1439/01/26 ÚæKE’G Ωƒj ‘ ∫hGóàdG IÎa »¡àæJ ¿CG ≈∏Y
.(zÜÉààc’Gh ∫hGóàdG IÎa{) (Ω2017/10/19 ≥aGƒŸG) `g 1439/01/29 ¢ù«ªÿG Ωƒj ájÉ¡f ≈àM

øY (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ácô°û∏d …OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e ÚKÓK (30^000^000) ácô°ûdG âLQOCG
¬àÑ°ùf ÉÃ ¿ƒ°ù°SDƒŸG ÖààcG å«M ,(Ω2007/02/03 ≥aGƒŸG) `g1428/01/16 ïjQÉàH ÜÉààcÓd É¡MôW ≥jôW
ºàj .Qƒ¡ª÷G πÑb øe ΩÉ©dG ÜÉààcÓd º¡°SC’G øe %47^48 ¬àÑ°ùf Ée ìôW ”h ,º¡°SC’G √òg øe %52^52
ácô°ûdG âeó≤J óbh .(z¥ƒ°ùdG{ hCG z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ácô°û∏d áªFÉ≤dG º¡°SC’G ∫hGóJ É«dÉM
”h É¡LGQOEG ∫ƒÑbh Iójó÷G º¡°SC’G π«é°ùàd (záÄ«¡dG{) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d Ö∏£H
øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .äÉÑ∏£àŸG áaÉµH AÉaƒdG
íª°ùj ±ƒ°Sh .(zÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ{ º°ùb ™LGQ Ó°†a) ¢†FÉØdG OQh Iójó÷G º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY
äÉcô°û∏dh »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒŸh á«eÉ¶f áeÉbEG É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ
ÚjOƒ©°ùdG ÒZ OGôaC’G ≈dG áaÉ°VE’ÉH á«é«∏ÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh
ácô°ûdG º¡°SCG ‘ ∫hGóàdG ¬«∏Y ≥aGƒŸG π«ª©dGh πgDƒŸG »ÑæLC’G ôªãà°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh áµ∏ªŸG êQÉN Úª«≤ŸG
êQÉN á∏é°ùŸG äÉ°ù°SDƒŸGh áLQóŸG º¡°SC’G ‘ á∏gDƒŸG á«ÑæLC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸG QÉªãà°S’ áª¶æŸG óYGƒ≤dG Ö°ùM
á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh áÄ«¡dG πÑb øe º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G óMCG ∫ÓN øe ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ≥jôW øY áµ∏ªŸG
.¥ƒ°ùdÉH É¡dhGóJh É¡LGQOEG ó©H Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH áÄ«¡dG πÑb øe É¡d ¢üNôŸG á∏gDƒŸG á«ÑæLC’G

Oó÷Gh Ú∏é°ùŸG øjôªãà°ùŸG ™«ª÷ ÜÉààc’Gh ∫hGóàdG IÎØdG √òg ‘ ìÉà«°S
IójóL Ébƒ≤M √AGô°T ∫ÉM ‘h .ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN ¬ª¡°SCG Oó©H Iô°TÉÑe ÜÉààc’G ó«≤ŸG ºgÉ°ùª∏d ìÉà«°S
(πªY »eƒj) É¡àjƒ°ùJ IÎa AÉ¡àfG É¡H ÜÉààc’G ¬d ìÉà«°ùa
Iô°TÉÑe ¥ƒ≤◊G AGô°T á«∏ªY ájƒ°ùJ ó©H ÜÉààc’G øjó«≤ŸG ÒZ ÚªgÉ°ùª∏d ìÉà«°S
øe ºàj »àdG ∫hGóàdG äÉ≤«Ñ£Jh äÉ°üæe ‘ ájQÉªãà°S’G á¶ØëŸG ≥jôW øY É«fhÎµdG ÜÉààc’G ìÉà«°S
iód IôaƒàŸG iôNC’G πFÉ°SƒdGh äGƒæ≤dG ‘ ÜÉààc’G ≈dG áaÉ°VE’ÉH AGô°ûdGh ™«ÑdG ôeGhCG ∫ÉNOEG É¡dÓN
.§«°SƒdG

ºbQ zIôWÉîŸG πeGƒYzh (Ü) áëØ°U zΩÉg QÉ©°TEG{ »ª°ùb á°SGQOh πeÉµdÉH √òg QGó°UE’G Iô°ûf IAGôb »¨Ñæj
QGôb PÉîJG πÑb Iójó÷G º¡°SC’G AGô°T ‘ ÚÑZGôdG Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe ájÉæ©H É¡«a øjOQGƒdG (2)
.Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ QÉªãà°S’G

øe OóY ≈∏Y ≈fOCG óëc ìô£dG ô©°ùH ìô£J ±ƒ°ùa (zá«≤ÑàŸG º¡°SC’G{) É¡H Öààµj ⁄ º¡°SCG ≈≤ÑJ ∫ÉM ‘
äÉ°ù°SDƒŸG ∂∏J Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y .(zájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG{ `H º¡d QÉ°ûjh) »°ù°SDƒŸG ™HÉ£dG …hP øjôªãà°ùŸG
Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG øe AGóàHG ¢Vhô©dG ∫ÉÑ≤à°SG ºà«°Sh á«≤ÑàŸG º¡°SCÓd AGô°ûdG ¢VhôY Ëó≤àH ájQÉªãà°S’G

ﻣﺘﻌﻬﺪﻱ
ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

:‹Éà∏d É≤ah √óMGh ¬∏Môe ≈∏Y Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G ºà«°S
.1
.2
.3
.4

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ

ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dG{`H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeób äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–{
óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (R) h (h) äÉëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG
É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒà øY á«dhDƒ°ùe …CG (z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG
.zÉ¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh .É¡dÉªàcG hCG
(Ω2017/07/31 ≥aGƒŸG) `g1438/11/08 ïjQÉàH √òg QGó°UE’G Iô°ûf äQó°U

إشعار مهم
حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه («ن�شرة الإ�صدار») على تفا�صيل وافية عن �شركة مالذ للت�أمني التعاوين («ال�شركة» �أو «مالذ») وعن �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب.
وعند التقدم بطلب لالكتتاب يف الأ�سهم املطروحة� ،ستتم معاملة امل�ستثمرين على �أ�سا�س �أن طلبـاتهم ت�ستنـد �إلى املعلـومات التي حتتـويها ن�شرة الإ�صدار هذه والتي ميكن
احل�صـول على ن�سخة منها من املقر الرئي�سي لل�شركة ومن مدير االكتتاب �أو عن طريق زيارة موقع ال�شركة الإلكرتوين� www.malath.com.sa :أو موقع امل�ست�شار املايل:
� www.icap.com.saأو موقع هيئة ال�سوق املالية.www.cma.org.sa :
لقد قامت ال�شركة بتعيني �شركة اال�ستثمار للأوراق املالية والو�ساطة («امل�ست�شار املايل») ومدير ًا لالكتتاب («مدير االكتتاب») كما قامت بتعيني كل من �شركة اال�ستثمار للأوراق
املالية والو�ساطة و�شركة الو�ساطة املالية متعهدي لتغطية االكتتاب («متعهدي التغطية») وذلك فيما يتعلق بطرح �أ�سهم حقوق الأولوية لزيادة ر�أ�س مال ال�شركة مبوجب هذه
الن�شرة.
حتتوي ن�شرة الإ�صدار على معلومات قدمت بح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن الهيئة («قواعد الت�سجيل واالدراج») .ويتحمل �أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين
تظهر �أ�سما�ؤهم على ال�صفحة (د) .جمتمعني ومنفردين كامل امل�س�ؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه ،وي�ؤكدون بح�سب علمهم واعتقادهم ،بعد �إجراء
الدرا�سات املمكنة و�إلى احلد املعقول� ،أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف ن�شرة الإ�صدار �إلى جعل �أي �إفادة واردة فيها م�ضللة .وال تتحمل الهيئة و�شركة
ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) �أي م�س�ؤولية عن حمتويات هذه الن�شرة ،وال تعطيان �أي ت�أكيدات تتعلق بدقتها �أو اكتمالها ،وتخليان نف�سيهما �صراحة من �أي م�س�ؤولية مهما كانت
عن �أي خ�سارة تنتج عما ورد يف ن�شرة الإ�صدار هذه �أو عن االعتماد على �أي جزء منه.
وعلى الرغم من �أن ال�شركة قد قامت بكافة الدرا�سات املعقولة للتحري عن �صحة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها� ،إال �أن جزء ًا كبري ًا من املعلومات الواردة
يف هذه الن�شرة بخ�صو�ص ال�سوق والقطاع الذين تعمل فيهما ال�شركة مت احل�صول عليها من م�صادر خارجية ،ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أو �أي من مدراءها �أو �أع�ضاء جمل�س
�إدارتها �أو امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني فيها �أو امل�ست�شار املايل �أو �أي من م�ست�شاري ال�شركة الواردة �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحات (و) و (ز) («امل�ست�شارون») �أي �سبب لالعتقاد ب�أن املعلومات
املتعلقة بال�سوق والقطاع غري دقيقة يف جوهرها� ،إال �أنه مل يتم التحقق ب�صورة م�ستقلة من هذه املعلومات ،وبالتايل ال ميكن تقدمي �أي التزام �أو �إفادة فيما يتعلق بدقة هذه
املعلومات �أو اكتمالها.
�إن املعلومات التي ت�ضمنتها ن�شرة الإ�صدار هذه كما يف تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيري ،ال�سيما �أن الو�ضع املايل لل�شركة وقيمة �أ�سهم االكتتاب ميكن �أن تت�أثر ب�شكل �سلبي نتيجة
للتطورات امل�ستقبلية مثل عوامل الت�ضخم ومعدالت الفائدة وال�ضرائب �أو غريها من العوامل االقت�صادية وال�سيا�سية �أو العوامل الأخرى اخلارجة عن �سيطرة ال�شركة (راجع
ق�سم «عوامل املخاطرة» من ن�شرة الإ�صدار هذه) .وال يجوز اعتبار تقدمي ن�شرة الإ�صدار هذه �أو �أية معلومات �شفهية �أو كتابية متعلقة ب�أ�سهم الطرح �أو تف�سريها �أو االعتماد
عليها ،ب�أي �شكل من الأ�شكال ،على �أنها وعد �أو ت�أكيد �أو �إقرار ب�ش�أن حتقق �أي �إيرادات �أو نتائج �أو �أحداث م�ستقبلية.
ال يجوز اعتبار ن�شرة الإ�صدار هذه مبثابة تو�صية من جانب ال�شركة �أو من �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو �أي من م�ست�شاريها للم�شاركة يف عملية االكتتاب .وتعترب املعلومات املوجودة
يف ن�شرة الإ�صدار هذه ذات طبيعة عامة مت �إعدادها بدون الأخذ يف االعتبار الأهداف اال�ستثمارية الفردية �أو الو�ضع املايل �أو االحتياجات اال�ستثمارية اخلا�صة .ويتحمل كل
م�ستلم لن�شرة الإ�صدار هذه ،وقبل اتخاذ قرار باال�ستثمار ،م�س�ؤولية احل�صول على ا�ست�شارة مهنية من م�ست�شار مايل مرخ�ص له من قبل الهيئة بخ�صو�ص االكتتاب لتقييم مدى
مالئمة هذا اال�ستثمار واملعلومات الواردة بخ�صو�صه يف ن�شرة الإ�صدار هذه للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات املالية اخلا�صة به.
و�سيكون ب�إمكان جميع امل�ساهمني التداول واالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية يف ال�سوق املالية ال�سعودية («تداول» �أو «ال�سوق») حيث تبد�أ مرحلة التداول واالكتتاب يف يوم االثنني
 1439/01/19هـ (املوافق 2017/10/09م) على �أن تنتهي فرتة التداول يف يوم االثنني  1439/02/26هـ (املوافق 2017/10/16م) وت�ستمر فرتة االكتتاب حتى نهاية يوم
اخلمي�س  1439/01/29هـ (املوافق 2017/10/19م) («فرتة التداول واالكتتاب») وفقا للتايل:
�1-1ست�شمل هذه الفرتة جميع امل�ستثمرين امل�سجلني واجلدد
�2-2سيتاح للم�ساهم املقيد االكتتاب مبا�شرة بعدد �أ�سهمه خالل فرتة االكتتاب ،ويف حال �شراءه حقوقا �إ�ضافية ف�سيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فرتة ت�سويتها (يومي
عمل)
�3-3سيتاح للم�ساهمني غري املقيدين االكتتاب بعد ت�سوية عملية �شراء احلقوق مبا�شرة
�4-4سيتاح االكتتاب الكرتونيا عن طريق املحفظة اال�ستثمارية يف من�صات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها �إدخال �أوامر البيع وال�شراء بالإ�ضافة الى االكتتاب
يف القنوات والو�سائل الأخرى املتوفرة لدى الو�سيط
ويف حال تبقي �أ�سهم مل يكتتب بها («الأ�سهم املتبقية») يف مرحلة االكتتاب بالإ�ضافة الى ك�سور الأ�سهم (�إن وجدت) ف�سوف تطرح تلك الأ�سهم على عدد من امل�ستثمرين
ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�شار �إليهم ب ـ «امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية») على �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض ل�شراء الأ�سهم املتبقية ،و�سيتم ا�ستقبال العرو�ض
ابتداء من ال�ساعة العا�شرة �صباحا يوم الثالثاء 1439/02/04هـ (املوافق 2017/10/24م) وحتى ال�ساعة العا�شرة �صباحا من اليوم الثاين بتاريخ 1439/10/05هـ (املوافق
2017/10/25م) (وي�شار �إلى هذا الطرح بـ «الطرح املتبقي») و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض الأعلى ثم الأقل فالأقل ،على �أن يتم
تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض .و�سوف يكون �سعر االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة التي مل يكتتب فيها يف هذه الفرتة بحد �أدنى
�سعر الطرح ،واذا كان �سعر بيع الأ�سهم غري املكتتب بها �أعلى من �سعر الطرح ،يوزع الفرق (�إن وجد) كتعوي�ض حلملة حقوق الأولوية الذين مل يقوموا مبمار�سة حقوقهم يف
االكتتاب بن�سبة ما ميلكون من حقوق ،و�ستوزع هذه املبالغ على م�ستحقيها كل بح�سب ما ي�ستحقه من متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح)
يف موعد �أق�صاه 1439/02/27هـ (املوافق 2017/11/16م).
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بيانات القطاع والسوق
مت احل�سول على املعلومات املتعلقة بالقت�ساد ال�سعودي وبقطاع التاأمني وبيانات ال�سوق الواردة يف هذه الن�سرة من م�سادر عامة وخمتلفة .يعتقد باأنه قد مت احل�سول على هذه
املعلومات من م�سادر موثوقة ،وقد بذلت ال�سركة جهدا منا�سبا واإلى احلد املعقول للتحقق من �سحة هذه امل�سادر ،ومع اأنه ل يوجد لدى ال�سركة اأو جمل�س اإدارتها اأي �سبب
لالعتقاد باأن اأيا من هذه املعلومات املتعلقة بقطاع التاأمني اأو البيانات املتعلقة بال�سوق غري دقيقة يف جوهرها .غري اأن ال�سركة اأو جمل�س اإدارتها اأو امل�ست�سار املايل اأو اأي من
م�ست�ساري ال�سركة الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحات (و) و (ز) من هذه الن�سرة مل يقوموا بالتحقق منها ب�سكل م�ستقل ،وبالتايل ل ميكن اإعطاء بيان اأو تاأكيد وا�سح ب�ساأن
�سحة هذه املعلومات واكتمالها.
وا�ستملت م�سادر معلومات القطاع وال�سوق ب�سكل رئي�سي على امل�سادر التالية:
موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ({موؤ�س�سة النقد)z
الريا�ض – �سارع املعذر
�س.ب -2992 .الريا�س 11169
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4633000 :
فاك�س+966 )11( 4662966 :
الربيد الإلكرتوينinfo@sama.gov.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.sama.gov.sa:
�سوق االأ�سهم
�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية (تـداول)
اأبراج التعاونية 700 ،طريق امللك فهد
�س.ب  ،60612الريا�س 11555
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2181200 :
فاك�س+966 )11( 2181260 :
موقع اإلكرتوينwww.tadawul.com.sa :
بريد اإلكرتوينinfo@tadawul.com.sa :
الهيئة العامة لالإح�ساء
مدينة الريا�س  -حي املربع
�سارع الأمري عبد الرحمن بن عبدالعزيز اآل �سعود
�س.ب  ،3735الريا�س 11481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4014138 :
فاك�س+966 )11( 4059493 :
موقع اإلكرتوينwww.stats.gov.sa :
بريد اإلكرتوينinfo@stats.gov.sa :
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المعلومات المالية
مت مراجعة القوائم املالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م من قبل مكتب ارن�ست ويونغ ومكتب كي بي �إم جي الفوزان وال�سدحان ،يف حني مت مراجعة القوائم املالية
املنتهية يف  31دي�سمرب 2015م من قبل مكتب املحا�سبون الدوليون وكي بي �إم جي الفوزان و�شركا�ؤه ،ومتت مراجعة القوائم املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م من قبل مكتب
املحا�سبون الدوليون ومكتب الدكتور حممد العمري و�شركاه.
مت اعداد القوائم املالية لل�شركة وفقا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية ( )IFRSولي�س وفقا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
يجب على امل�ستثمرين عدم االعتماد على هذه املعلومات مع لفت االنتباه ان احت�ساب امل�ؤ�شرات املالية قد تختلف ب�شكل ن�سبي عن مقايي�س ذات عناوين متطابقة قد اعتمدتها
�أو تعتمدها �شركات �أخرى.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
مت �إعداد التوقعات والإفادات امل�ستقبلية التي تت�ضمنها هذه الن�شرة على �أ�سا�س افرتا�ضات حمددة ومعلنة .وقد تختلف ظروف العمل امل�ستقبلية عن االفرتا�ضات امل�ستخدمة،
وبالتايل لي�س هناك �أي ت�أكيد �أو �ضمان فيما يتعلق بدقة �أي من هذه التوقعات �أو اكتمالها ،وت�ؤكد ال�شركة ب�أن الإفادات الواردة يف هذه الن�شرة متت بناء على العناية املهنية
الالزمة .متثل بع�ض التوقعات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار «�إفادات م�ستقبلية» .وي�ستدل على هذه الإفادات امل�ستقبلية عن طريق ا�ستخدام بع�ض الكلمات مثل «يخطط»« ،يقدر»،
«يعتقد»« ،يتوقع»« ،ميكن»« ،قد»« ،ينوي»« ،يعتزم»�« ،سوف»« ،ينبغي»« ،من املتوقع»�« ،سيكون» �أو �صيغ النفي لهذه املفردات وغريها من املفردات املقاربة �أو امل�شابهة لها يف املعنى.
وتعك�س هذه الإفادات امل�ستقبلية وجهات النظر احلالية لل�شركة فيما يتعلق ب�أحداث م�ستقبلية ،ولكنها لي�ست �ضمانا للأداء امل�ستقبلي ،حيث �إن هناك العديد من العوامل التي قد
ت�ؤثر على الأداء الفعلي لل�شركة �أو �إجنازاتها �أو النتائج التي حتققها وت�ؤدي �إلى اختالفها ب�شكل كبري عما كان متوقعا �صراحة �أو �ضمنا .وقد مت ا�ستعرا�ض بع�ض املخاطر والعوامل
التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى مثل هذا الت�أثري ب�صورة �أكرث تف�صيال يف �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة (راجع ق�سم « عوامل املخاطرة») .ف�إذا ما حتقق واحد �أو �أكرث من هذه املخاطر
�أو الأمور االحتمالية �أو ثبت عدم �صحة �أو دقة �أي من االفرتا�ضات التي مت االعتماد عليها ،ف�إن النتائج الفعلية قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك التي مت توقعها �أو تقديرها �أو
االعتقاد بها �أو التخطيط لها �أو افرتا�ضها يف هذه الن�شرة.
مع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ،يتعني على ال�شركة تقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية �إلى الهيئة �إذا علمت ال�شركة يف �أي وقت بعد موافقة الهيئة على ن�شرة الإ�صدار
هذه وقبل �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف القائمة الر�سمية ،ب�أي من الآتي:
1-1وجود تغيري مهم يف �أمور جوهرية واردة يف ن�شرة الإ�صدار� ،أو �أي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج� ،أو
2-2ظهور �أي م�سائل مهمة كان يجب ت�ضمينها يف ن�شرة الإ�صدار.
وفيما عدا هاتني احلالتني ،ف�إن ال�شركة ال تعتزم حتديث �أو تعديل �أية معلومات متعلقة بالقطاع وال�سوق �أو يف الإفادات امل�ستقبلية الواردة يف هذه الن�شرة� ،سواء نتيجة ملعلومات
جديدة �أو �أحداث م�ستقبلية �أو غري ذلك .ونتيجة لهذه العوامل واملخاطر والأمور االحتمالية واالفرتا�ضات الأخرى ،ف�إن الأحداث والظروف امل�ستقبلية التي مت تناولها يف هذه
الن�شرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�شركة وقد ال حتدث �إطالقا .وعليه ،يجب على املكتتبني املحتملني درا�سة جميع الإفادات امل�ستقبلية يف �ضوء هذه التو�ضيحات وعدم
االعتماد على الإفادات امل�ستقبلية ب�شكل ا�سا�س.

دليل الشركة
مجلس إدارة الشركة
املن�صب

اال�سم

الع�ضوية

التمثيل/
ا�سم امل َمثل

اجلن�سية

العمر

م .مبارك عبداهلل اخلفرة

رئي�س جمل�س الإدارة

غري تنفيذي/غري م�ستقل

-

�سعودي

71

%0.268

-

32.158

�أ .حممد علي العماري

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

غري تنفيذي/غري م�ستقل

-

�سعودي

74

%0.029

-

3.426

�أ .حممد �صالح العذل

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي/م�ستقل

-

�سعودي

33

%0.003

-

400

�أ .فواز بن حممد الفواز

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي/م�ستقل

-

�سعودي

56

%0.004

-

423

�أ .عبداملح�سن حممد ال�صالح

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي/غري م�ستقل

-

�سعودي

81

%0.003

-

400

�أ .عبيد عبداهلل الر�شيد

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي/م�ستقل

-

�سعودي

60

%0.003

-

400

�أ .حممد عبدالعزيز النملة

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي/م�ستقل

-

�سعودي

38

%0.003

-

400

�أ .طارق عثمان العبداجلبار

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي/م�ستقل

-

�سعودي

49

%0.003

-

400

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي /غري م�ستقل

-

�سعودي

60

-

-

-

*

�أ .حممد �سليمان احلجيالن

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني
*مت التعيني يف تاريخ 1438/09/25هـ (املوافق 2017/06/20م) و�سيتم عر�ض هذا التعيني على �أول اجتماع للجمعية العامة للم�ساهمني لإقراره

د

الن�سبة
مبا�شر غري مبا�شر

عدد اال�سهم

عنوان الشركة
�شركة مالذ للت�أمني
الريا�ض ،حي ال�سليمانية
�ص.ب ،99763 .الريا�ض 11625
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )011( 4168222 :
فاك�س+966 )011( 4168333 :
موقع �إلكرتوينwww.malath.com.sa :
بريد �إلكرتوينinfo@malath.com.sa :
ممثل ال�شركة املفو�ض الأول
حممد بن علي العماري
نائب رئي�س املجل�س
�ص.ب 105508 .الريا�ض 11656
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )011( 4550655 :
جوال0505200066 :
فاك�س+966 )011( 4548404 :
بريد �إلكرتوينinfo@malath.com.sa :

ممثل ال�شركة املفو�ض الثاين
نا�صر البني
الرئي�س التنفيذي
�ص.ب 99763 .الريا�ض 11625
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )011( 4168222 :
جوال0504100035 :
فاك�س+966 )011( 4168333 :
بريد �إلكرتوينn.bunni@malath.com.sa :

�أمني �سر و�سكرتري جمل�س الإدارة
عمار ال�صرييف
�ص.ب 99763 .الريا�ض 11625
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )011( 4168222 :حتويلة1114 :
جوال0504545638 :
فاك�س+966 )011( 4168333 :
بريد �إلكرتوينA.sayrafi@malath.com.sa :

سوق األسهم
ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
�أبراج التعاونية ،الربج ال�شمايل – طريق امللك فهد – الريا�ض
�ص.ب  – 60612الريا�ض 11555
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )011(2189999 :
فاك�س+966 )011( 2189090 :
الربيد الإلكرتوينwebinfo@tadawul.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.tadawul.com.sa :

ه

المستشارون
امل�ست�سار املايل ومدير االكتتاب
�سركة اال�ستثمار لالأوراق املالية والو�ساطة (اال�ستثمار كابيتال)
طريق امللك فهد – حي العقيق  -الريا�س
�س.ب  ،6888الريا�س 11452
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2547666 :
فاك�س+966 )11( 4892653 :
موقع اإلكرتوينwww.icap.com.sa :
بريد اإلكرتوينinfo@icap.com.sa :
متعهدي التغطية
�سركة اال�ستثمار لالأوراق املالية والو�ساطة (اال�ستثمار كابيتال)
طريق امللك فهد – حي العقيق  -الريا�س
�س.ب  ،6888الريا�س 11452
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2547666 :
فاك�س+966 )11( 4892653 :
موقع اإلكرتوينwww.icap.com.sa :
بريد اإلكرتوينinfo@icap.com.sa :
�سركة الو�ساطة املالية (و�ساطة كابيتال)
�سارع العليا العام  -الريا�س
�س.ب  ،50315الريا�س 11523
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4944067 :
فاك�س+966 )11( 4944205 :
موقع اإلكرتوينwww. wasatah.com.sa :
بريد اإلكرتوينinfo@wasatah.com.sa :
املحا�سب القانوين
املحا�سبون الدوليون
�سندوق بريد  ،18025الريا�س 11415
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2002111 :
فاك�س+966 )11( 2051215966 :
موقع اإلكرتوينwww.internationalaccountants.sa :
بريد اإلكرتوينinfo@omcpa.com.sa :
مكتب الدكتور حممد العمري و�سركا√
�سندوق بريد  ،8736الريا�س 11492
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2780608 :
فاك�س+966 )11( 2782883 :
موقع اإلكرتوينwww.alamri.com :
بريد اإلكرتوينinfo@alamri.com :

و

International

An Independent Member of

املحا�سب القانوين
كي بي اإم جي الفوزان و�سركا√
برج كي بي اإم جي  -طريق �سالح الدين الأيوبي – الريا�س
�س.ب 92876 :الريا�س 11663
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 8748500 :
فاك�س+966 )11( 875600 :
موقع اإلكرتوينwww.kpmg.com.sa :
الربيد الإلكرتوينadvsiorysa@kpmg.com:
* قام مكتب املحا�سبون الدوليون مبراجعة القوائم املالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2015و2016
* قام مكتب الدكتور حممد العمري و�سركاه مبراجعة القوائم املالية لل�سنة املالية املنتهية يف 2016م
* قام مكتب كي بي اإم جي الفوزان و�سركاه مبراجعة القوائم املالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  2014م و2015م

م�ست�سار العناية املهنية املالية
براي�ض وتر هاو�ض كوبر
برج اململكة – طريق امللك فهد
�س ب  ،8282الريا�س 11482
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2110400 :
فاك�س+966 )11( 2110250 :
موقع اإلكرتوينwww.pwc.com/middle-east :
بريد اإلكرتوينkhalid.mahdhar@sa.pwc.com :
امل�ست�سار القانوين
مكتب عبداهلل ال�سالح للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
مركز ال�سيف التجاري – طريق امللك عبداهلل
�س ب  ،90217الريا�س 11613
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2054555 :
فاك�س+966 )11( 2054222 :
موقع اإلكرتوينwww.alsalehfirm.com :
بريد اإلكرتوينinfo@alsalehfirm.com:
اخلبري االكتواري
لوك�ض خرباء اإكتواريون وا�ست�ساريون
 21بناية نيوتيل – جزيرة اأمواج  -البحرين
�س ب  50912املحرق
مملكة البحرين
هاتف+77005456 973 :
فاك�س :غري م�ستخدم
موقع اإلكرتوينwww.luxactuaries.com :
بريد اإلكرتوينruan@luxactuaries.com:
تنويه :قدم امل�ست�سارون الواردة اأ�سمائهم اأعاله موافقتهم اخلطية لإدراج ا�سمائهم و�سعاراتهم واإفاداتهم بال�سيغة الواردة يف هذه الن�سرة ومل يتم �سحب تلك املوافقات حتى تاريخ هذه
الن�سرة .كما اأنه لي�س لأي من امل�ست�سارين اأو العاملني لديهم اأو اأي من اأقربائهم اأ�سهما اأو م�سالح مهما كان نوعها يف ال�سركة.

ز

البنوك الرئي�سية التي تتعامل معها ال�سركة
البنك ال�سعودي الربيطاين
�سارع الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي
�س.ب – 9084 .الريا�س 11413
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4050677 :
فاك�س+966 )11( 4050660 :
موقع اإلكرتوينwww.sabb.com :
الربيد الإلكرتوينinfo@sabb.com.sa :
البنك العربي الوطني
�سارع امللك في�سل
�س.ب – 56921 .الريا�س 11564
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4029000 :
فاك�س+966 )11( 4027747 :
موقع اإلكرتوينwww.anb.com.sa :
الربيد الإلكرتوينinfo@anb.com.sa :
م�سرف الراجحي
�سارع العليا
�س.ب – 28 .الريا�س 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2116000 :
فاك�س+966 )11( 4600705 :
موقع اإلكرتوينww.alrajhibank.com.sa :
الربيد الإلكرتوينcontactcenter1@alrajhibank.com.sa :

ح

ملخص الطرح
يجب على امل�ستثمرين الراغبني يف االكتتاب يف �أ�سهم هذا الطرح قراءة ن�شرة الإ�صدار كامله قبل اتخاذ قرارهم اال�ستثماري املتعلق باالكتتاب يف هذه الأ�سهم و�أن ملخ�ص الطرح
غري كايف التخاذ قرار ا�ستثماري ،وفيما يلي ملخ�ص عن الطرح:
ال�شركة

ملخ�ص �أن�شطة ال�شركة

ت�أ�س�ست �شركة مالذ للت�أمني التعاوين مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 60/بتاريخ  18رم�ضان 1427هـ املوافق (2006/10/11م) ومبوجب
ال�سجل التجاري رقم  1010231787بتاريخ 1428/04/07هـ (املوافق 2007/04/24م) ك�شركة م�ساهمة �سعودية عامة بر�أ�س مال
يبلغ  300مليون ريال �سعودي .ويف نف�س العام طرحت مالذ للت�أمني  %47.48من ر�أ�س مالها لالكتتاب العام ،وتبع ذلك �إدراج �أ�سهم
ال�شركة للتداول .يف تاريخ 1438/07/02هـ (املوافق 2017/03/29م) وافقت اجلمعية العامة ل�شركة مالذ تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة
من  300مليون ريال الى  120مليون ريال عن طريق الغاء  18مليون �سهم لي�صبح ر�أ�س مال ال�شركة اجلديد  120مليون ريال مق�سمة
على  12مليون �سهم
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف تقدمي منتجات الت�أمني  ،ومتار�س ال�شركة جميع �أن�شطتها وفق ًا لأنظمة ولوائح الت�أمني ال�صادرة يف
اململكة العربية ال�سعودية .وتقدم �شركة مالذ منتجات متكاملة يف جمال الت�أمني العام ب�أنواعه املختلفة والتي ت�شمل الت�أمني الهند�سي،
ت�أمني احلريق واملمتلكات ،الت�أمني البحري (ب�ضائع وهياكل) ،الت�أمينات املتنوعة وت�أمني املركبات .كما تقدم ال�شركة خدماتها يف
الت�أمني ال�صحي التعاوين للمجموعات والأفراد ،وتقوم ال�شركة بخدمة عمالئها من خالل مركزها الرئي�سي مبدينة الريا�ض و�إداراتها
الإقليمية الثالث يف املنطقة الو�سطى والغربية وال�شرقية ،وفروعها العديدة ووكالءها املنت�شرين يف خمتلف مناطق اململكة� ،إ�ضافة �إلى
مركز خدمة العمالء ومراكز تعوي�ضات ال�سيارات و�إدارة متخ�ص�صة يف الت�أمني ال�صحي

امل�ساهمون الكبار

هم امل�ساهمني الذين ميلكون �أكرث من  %5ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من �أ�سهم ال�شركة حتى تاريخ هذه الن�شرة( :ال يوجد)

ر�أ�س مال ال�شركة قبل الطرح

 120.000.000مائة وع�شرون مليون ريال �سعودي

�إجمايل عدد الأ�سهم القائمة وامل�صدرة قبل
الطرح
القيمة اال�سمية

 12.000.000اثنا ع�شر مليون �سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل
( )10ع�شرة ريال �سعودي لل�سهم الواحد

طبيعة الطرح

زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من خالل �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولية

�إجمايل عدد �أ�سهم الطرح

 38.000.000ثمانية و ثالثون مليون �سهم عادي

�إجمايل عدد الأ�سهم بعد الطرح

( )50.000.000خم�سني مليون �سهم عادي

ن�سبة الزيادة يف ر�أ�س املال

٪316.67

�سعر الطرح

 10رياالت لل�سهم تدفع بالكامل عند االكتتاب

�إجمايل قيمة الطرح

( )380.000.000ثالثمائة وثمانون مليون ريال �سعودي

ر�أ�س مال ال�شركة بعد الطرح

( )500.000.000خم�سمائة مليون ريال �سعودي

ا�ستخدام متح�صالت الطرح

�سيتم زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من ( )120.000.000مائة وع�شرين مليون ريال �سعودي �إلى ( )500.000.000خم�سمائة مليون ريال
�سعودي ،ويتوقع �أن تبلغ �صايف متح�صالت االكتتاب ( )370.000.000ثالثمائة و�سبعون مليون ريال �سعودي بعد خ�صم م�صاريف
الطرح البالغة ( )10.000.000ع�شرة ماليني ريال �سعودي من �إجمايل متح�صالت االكتتاب البالغة ( )380.000.000ثالثمائة
وثمانون مليون ريال �سعودي .متثل م�صاريف الطرح �أتعاب كل من امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ومتعهدي التغطية وامل�ست�شار
القانوين وم�ست�شار العناية املهنية املالية بالإ�ضافة الى م�صاريف الت�سويق وامل�صاريف الأخرى املتعلقة باالكتتاب ،و�سيتم ا�ستخدام
�صايف متح�صالت االكتتاب ب�شكل رئي�سي من قبل ال�شركة لرفع معدالت وهوام�ش املالءة بهدف الإيفاء مبتطلبات املالءة املالية ويف
متويل الزيادة يف الوديعة النظامية املفرو�ضة على ال�شركة من م�ؤ�س�سة النقد وذلك ب�سبب زيادة ر�أ�س مال ال�شركة (ف�ضال راجع ق�سم
«ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب»)

عدد �أ�سهم الطرح املتعهد بتغطيتها

( )38.000.000ثمانية وثالثون مليون �سهم عادي

�إجمايل قيمة الطرح املتعهد بتغطيته

( )380.000.000ثالثمائة وثمانون مليون ريال �سعودي

تكاليف الطرح

( )10.000.000ع�شرة ماليني ريال �سعودي

�صايف ح�صيلة الطرح املتوقعة بعد خ�صم تكاليف
الطرح
طريقة االكتتاب

( )370.000.000ثالثمائة و�سبعون مليون ريال �سعودي
يتم تقدمي طلبات االكتتاب الكرتونيا عن طريق املحفظة اال�ستثمارية يف من�صات التداول التي يتم من خاللها �إدخ��ال �أوام��ر البيع
وال�شراء� ،إ�ضافة الى امكانية االكتتاب من خالل �أي و�سائل �أخرى يوفرها الو�سيط و�أمني حفظ الأ�سهم

فرتة التداول واالكتتاب

تبد�أ مرحلة التداول واالكتتاب يف يوم الإثنني  1439/01/19هـ (املوافق 2017/10/09م) على �أن تنتهي فرتة التداول يف يوم
الإثنني  1439/01/26هـ (املوافق 2017/10/16م) وت�ستمر فرتة االكتتاب حتى نهاية يوم اخلمي�س  1439/01/29هـ (املوافق
2017/10/19م)

طريقة تخ�صي�ص الأ�سهم ورد الفائ�ض

�سوف يتم �إعادة فائ�ض االكتتاب (�إن وجد) �إلى املكتتبني دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب .و�سوف يتم رد الفائ�ض
(�إن وجد) يف موعد �أق�صاه يوم اخلمي�س 1439/02/27هـ (املوافق 2017/11/16م)

الأحقية يف الأرباح

ت�ستحق �أ�سهم الطرح ن�صيبها من �أية �أرباح تعلن عنها ال�شركة وتدفعها من تاريخ ن�شرة الإ�صدار والفرتات املالية التي تليها

ط

حقوق الت�صويت

لل�شركة فئة واح��دة فقط من الأ�سهم (�سهم ع��ادي) ولي�س لأي م�ساهم �أية حقوق ت�صويت تف�ضيلية .ويحمل كل �سهم من الأ�سهم
املطروحة حق الت�صويت ،ولكل م�ساهم احلق يف ح�ضور اجلمعية العامة والت�صويت فيها .ويجوز للم�ساهم تفوي�ض �أي م�ساهم �آخر ،من
غري �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو موظفيها ،لينوب عنه يف ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة والت�صويت على قراراتها

تاريخ الأحقية

نهاية فرتة تداول ثاين يوم عمل يلي تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي �ست�صوت على الزيادة املقرتحة لر�أ�س املال بح�سب
تو�صية جمل�س الإدارة ،وذلك بتاريخ 1439/01/12هـ (املوافق 2017/10/02م)

القيود املفرو�ضة على الأ�سهم

ال يوجد

الأ�سهم التي �سبق للم�صدر �إدراجها

�أدرج��ت ال�شركة ( )30.000.000ثالثني مليون �سهم عادي بتاريخ 1428/01/16ه��ـ (املوافق 2007/02/03م) يف ال�سوق املالية
ال�سعودية (تداول) ،حيث اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون مبا ن�سبته  %52.52من ر�أ�س مال ال�شركة ،ومت طرح ما ن�سبته  %47.48من ر�أ�س
املال لالكتتاب العام

عوامل املخاطرة

هنالك خماطر معينة تتعلق باال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة .وقد متت مناق�شة عوامل املخاطرة هذه يف ق�سم «عوامل املخاطرة» من
هذه الن�شرة ويتوجب درا�ستها بعناية قبل اتخاذ القرار باال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة

ت�سجيل وتداول الأ�سهم

مت تقدمي طلب لدى الهيئة لت�سجيل و�إدراج �أ�سهم حقوق الأولوية يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية ،وقد قدمت ال�شركة كافة املوافقات
وامل�ستندات التي طلبتها الهيئة فيما يتعلق بن�شرة الإ�صدار وكافة املتطلبات الالزمة لطرح الأ�سهم� .إن الأ�سهم احلالية م�سجلة ومدرجة
يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية ،ومن املتوقع �أن يبد�أ تداول الأ�سهم يف ال�سوق املالية عقب عملية التخ�صي�ص النهائية للأ�سهم و�إيداعها يف
حمافظ املكتتبني ،واالنتهاء من جميع املتطلبات ذات العالقة

معامل �أحقية االكتتاب

حق ( )3.167لكل (� )1سهم قائم مملوك للم�ساهمني املقيدين ،وهي ناجت ق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة على الأ�سهم احلالية

امل�ساهمون املقيدون

م�ساهمو ال�شركة املقيدون يف �سجل امل�ساهمني بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1439/01/08هـ (املوافق
2017/09/28م)

حقوق الأولوية

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

عدد حقوق الأولوية

 38مليون حق

الأ�شخا�ص امل�ستحقون/امل�ستثمرين امل�ستهدفني

هم جميع حملة حقوق الأولوية من امل�ساهمني املقيدين �أو من عامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد ممن قاموا ب�شراء حقوق االولوية
خالل فرتة التداول

ال�سعر املعدل

مت تعديل �سعر �سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية �إلى  12.35ريال �سعودي لل�سهم وذلك بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية
وبعد موافقة امل�ساهمني يف ال�شركة على زيادة ر�أ�س املال وميثل ذلك انخفا�ض ب�سعر ال�سهم مبقدار  7.35ريال لل�سهم الواحد

تاريخ التخ�صي�ص

�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم يف يوم 1439/02/10هـ (املوافق 2017/10/30هـ)

تخ�صي�ص الأ�سهم

�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم لكل م�ستثمر بناء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�شكل �صحيح ومكتمل .وبالن�سبة لك�سور الأ�سهم ،ف�سوف يتم
جمعها وطرحها على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي� .سوف يتم ت�سديد �إجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�شركة،
وتوزع باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) على م�ستحقيها كل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد
�أق�صاه يوم اخلمي�س 1439/02/27هـ (املوافق 2017/11/16م)

الأ�سهم اجلديدة

هي الأ�سهم املطروحة لالكتتاب من قبل امل�ساهمني املقيدين والناجتة عن زيادة الأ�سهم امل�صدرة لل�شركة

الأ�سهم املتبقية

الأ�سهم املتبقية التي مل يتم االكتتاب بها خالل الفرتة امل�سموح بها باالكتتاب

الطرح املتبقي

تطرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�ساتي (وي�شار �إليهم بـ (امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية») على �أن تقوم
تلك امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض �شراء للأ�سهم املتبقية و�سيتم ا�ستقبال العرو�ض ابتداء من ال�ساعة العا�شرة �صباحا من
يوم الثالثاء 1439/02/04ه��ـ (املوافق 2017/10/24م) وحتى ال�ساعة العا�شرة �صباحا من اليوم التايل 1439/02/05ه��ـ (املوافق
2017/10/25م) (وي�شار �إلى هذا الطرح بـ «الطرح املتبقي») ،و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض
الأعلى ثم الأقل فالأقل على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض� .أما بالن�سبة لك�سور
الأ�سهم ،ف�سيتم �إ�ضافتها للأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل

�إدراج وتداول حقوق الأولوية

تقوم «تداول» بتجهيز �آليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية بو�ضع رمز منف�صل حلقوق الأولوية بحيث يكون م�ستقال عن رمز �سهم
ال�شركة ،وميلك امل�ساهمون املقيدون خالل فرتة اكتتاب حقوق الأولوية اخليارات التالية:
•االحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما بتاريخ الأحقية وممار�سة االكتتاب فيها
•بيع احلقوق املكت�سبة �أو جزء منها
•�شراء حقوق �إ�ضافية من خالل ال�سوق
•عدم القيام ب�أي �شيء مما يتعلق بحقوق الأولوية �سواء ببيعها �أو ممار�سة حق االكتتاب فيها ،ويف هذه احلالة �سيتم طرح الأ�سهم
املتبقية يف فرتة الطرح املتبقي نتيجة لعدم ممار�سة تلك احلقوق
�سيقوم نظام «تداول» ب�إلغاء رمز حقوق الأولوية لل�شركة بعد انتهاء فرتة التداول واالكتتاب

ي

القيمة الإر�شادية للحق

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

�سعر تداول احلق

هو ال�سعر الذي يتم التداول به علما ب�أنه يحدد من خالل �آلية العر�ض والطلب ،وبالتايل ف�إنه قد يختلف عن قيمة احلق الإر�شادية

دفع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت)

�سيتم دفع مبالغ التعوي�ض النقدي للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ميار�سوا حقهم يف االكتتاب كليا �أو جزئيا يف الأ�سهم اجلديدة
ومل�ستحقي ك�سور الأ�سهم من دون �أي ا�ستقطاعات يف موعد �أق�صاه 1439/02/27ه���ـ (املوافق 2017/11/16م) ،علما ب�أن مبالغ
التعوي�ض النقدي متثل متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) من عملية الطرح املتبقي

ممار�سة حقوق �أولوية االكتتاب

قيام الأ�شخا�ص امل�ستحقني باالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية باالكتتاب لدى فروع الو�سطاء �أو عن طريق االكتتاب الكرتونيا عرب مواقع
ومن�صات الو�سطاء االلكرتونية التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني .وميكن للأ�شخا�ص امل�ستحقني ممار�سة حقوق الأولوية كالتايل:
1-1يتاح يف مرحلة االكتتاب ممار�سة حقوق الأولوية للم�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية يف حدود عدد حقوق
الأولوية التي ميتلكوها .ميكن يف هذه املرحلة للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد تداول حقوق
الأولوية وممار�سة حق االكتتاب
2-2يف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني عند نهاية مرحلة االكتتاب� ،سيتم طرح الأ�سهم املتبقية
الناجتة عن عدم ممار�سة حقوق الأولوية يف فرتة الطرح املتبقي

القيود املفرو�ضة على حقوق الأولوية

ال توجد �أي قيود مفرو�ضة على حقوق الأولوية.
ال يوجد �أي م�ساهم ميتلك � %5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة

امل�ساهمني غري املقيدين

م�ساهمو ال�شركة الذين ال تظهر �أ�سمائهم يف �سجل م�ساهمي ال�شركة بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية

تنويه :ينبغي قراءة ق�سمي «ا�شعار مهم» و «عوامل املخاطرة» الواردين يف ن�شرة الإ�صدار هذه بعناية تامة قبل اتخاذ �أيّ قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم حقوق الأولوية وفق هذه الن�شرة.

ك

تواريخ مهمة للمكتتبين
الت ـ ـ ـ ــاريخ

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

يوم اخلمي�س تاريخ 1439/01/08هـ (املوافق 2017/09/28م

تاريخ مرحلة التداول واالكتتاب يف حقوق الأولوية

تبد�أ مرحلة التداول واالكتتاب يف يوم الإثنني 1439/01/19هـ (املوافق 2017/10/09م) على
�أن تنتهي فرتة التداول يف يوم الإثنني 1439/01/26هـ (املوافق 2017/10/16م) وت�ستمر فرتة
االكتتاب حتى نهاية يوم اخلمي�س 1439/01/29هـ (املوافق 2017/10/19م)

تاريخ انتهاء مرحلة االكتتاب

تنتهي مرحلة االكتتاب وينتهي ا�ستقبال طلبات االكتتاب بانتهاء يوم اخلمي�س 1439/01/29هـ
(املوافق 2017/10/19م)

تاريخ فرتة الطرح املتبقي

من يوم 1439/02/04هـ (املوافق 2017/10/24م) الى يوم 1439/02/05هـ (املوافق
2017/10/25م)

الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي لكافة املكتتبني

يوم الأربعاء 1439/02/13هـ (املوافق 2017/11/02م)

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

�سيتم دفع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت) يف موعد �أق�صاه يوم اخلمي�س 1439/02/27هـ (املوافق
2017/11/16م)

بدء تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

�سوف يتم تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب عند االنتهاء من كافة الإجراءات النظامية ذات
العالقة .و�سوف يتم الإعالن عنه الحقا يف ال�صحف املحلية وعلى موقع تداول

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

تواريخ اإلعالنات المهمة
الإعالن

املعلن

تاريخ الإعالن

�إعالن انعقاد اجلمعية العامة غري العادية (تاريخ الأحقية)

ال�شركة

يوم اخلمي�س تاريخ 1439/01/08هـ (املوافق 2017/09/28م)

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

ال�شركة

يوم الأحد تاريخ 1439/01/11هـ (املوافق 2017/10/01م)

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

تداول

يوم الأحد تاريخ 1439/01/11هـ (املوافق 2017/10/01م)

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

ال�شركة

يوم الثالثاء تاريخ 1439/01/13هـ (املوافق 2017/10/03م)

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

ال�شركة

يوم الإثنني تاريخ 1439/02/19هـ (املوافق 2017/10/09م)

�إعالن تذكريي عن �آخر يوم لتداول حقوق الأولوية واالكتتاب يف الطرح

تداول

يوم الأحد تاريخ 1439/01/25هـ (املوافق 2017/10/15م)

الإعالن عن:
•نتائج االكتتاب
•تفا�صيل عملية بيع الأ�سهم التي مل يتم االكتتاب بها (�إن وجدت) وبدء فرتة الطرح املتبقي

ال�شركة

يوم الأحد تاريخ 1439/02/02هـ (املوافق 2017/10/23م)

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

ال�شركة

يوم الثالثاء تاريخ 1439/02/11هـ (املوافق 2017/10/31م)

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

تداول

يوم الأربعاء تاريخ 1439/02/12هـ (املوافق 2017/11/01م)

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

ال�شركة

يوم اخلمي�س تاريخ 1439/02/27هـ (املوافق 2017/11/16م)

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

ل

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�صر االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية يف البداية على الأ�شخا�ص امل�ستحقني� ،سوا ًء مالك �أ�سهم امل�سجلني بنهاية اجلمعية العامة الغري عادية �أو امل�ستثمرين الذين قاموا
ب�شراء حقوق الأولوية من ال�سوق .ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�صة بالأ�شخا�ص امل�ستحقني غري امل�شاركني ف�سوف تطرح �أية �أ�سهم متبقية غري مكتتب بها من قبل
الأ�شخا�ص امل�ستحقني غري امل�شاركني على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي .يتعني على الأ�شخا�ص امل�ستحقني الراغبني يف االكتتاب يف الأ�سهم
اجلديدة تقدمي طلبات االكتتاب عرب الو�سائل واخلدمات التي يوفرها الو�سيط للم�ستثمرين ،وذلك ب�شرطني �أ�سا�سيني هما:
 �أن يكون لل�شخ�ص امل�ستحق ح�ساب لدى �أحد الو�سطاء الذين يقدمون هذه اخلدمات .و
 �أال يكون قد طر�أ �أي تغيريات على البيانات �أو املعلومات اخلا�صة بال�شخ�ص امل�ستحق (بحذف �أو �إ�ضافة �أحد �أفراد عائلته) منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثا مامل
تكن هذه التعديالت قد بلغت للو�سطاء واعتمدت من قبلهم.
يتم تقدمي طلبات االكتتاب عن طريق املحفظة اال�ستثمارية يف من�صات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها �إدخال �أوامر البيع وال�شراء� ،إ�ضافة الى امكانية االكتتاب من
خالل �أي و�سائل �أخرى يوفرها الو�سيط و�أمني حفظ الأ�سهم .وحتتفظ ال�شركة بحقها يف رف�ض �أي طلب لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كليا �أو جزئيا ،يف حالة عدم ا�ستيفائه لأي
من �شروط �أو متطلبات االكتتاب .ال يجوز التعديل يف طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه وميثل هذا الطلب عند تقدميه عقدا ملزما بني ال�شركة وامل�ساهم امل�ستحق.

أسئلة وأجوبة عن اآللية المطورة لحقوق األولوية المتداولة
ماهي حقوق األولوية؟
هي �أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها �أحقية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد زيادة ر�أ�س املال ،وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني يف �سجل م�ساهمي
ال�شركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .ويعطي كل حق حلامله �أحقية االكتتاب يف �سهم واحد ،وذلك ب�سعر الطرح.
لمن تمنح حقوق األولوية؟
جلميع حملة الأ�سهم املقيدين يف �سجالت ال�شركة بنهاية تداول ثاين يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وموافقتها على زيادة ر�أ�س املال من خالل طرح �أ�سهم حقوق �أولوية ،تودع حقوق الأولوية ك�أوراق مالية يف املحافظ اخلا�صة بامل�ساهمني يف
�سجل م�ساهمي ال�شركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ،و�ستظهر الأ�سهم يف حمافظهم حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية،
ولن ي�سمح بتداول هذه احلقوق �أو االكتتاب فيها �إال عند بداية فرتتي التداول واالكتتاب.
كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟
يتم الإ�شعار عن طريق �إعالن ال�شركة يف موقع تداول وعن طريق خدمة (تداوالتي) ور�سائل ن�صية ق�صرية تر�سل عن طريق �شركات الو�ساطة.
كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟
يعتمد العدد على ح�سب �أحقيتهم بالن�سبة والتنا�سب مع ن�سبة ما ميلكه كل م�ساهم يف ر�أ�س املال كما يف �سجل م�ساهمي ال�شركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول بعد
انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
ما هو معامل األحقية؟
هو املعامل الذي ميكن للم�ساهم املقيد من خالله معرفة عدد حقوق الأولوية امل�ستحقة له مقابل الأ�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .وعلى �سبيل
املثال� ،إذا كان عدد الأ�سهم امل�صدرة ل�شركة ي�ساوي � 1.000سهم ورفعت تلك ال�شركة ر�أ�س مالها عن طريق طرح � 500سهم جديد بحيث ارتفع عدد �أ�سهمها �إلى � 1.500سهم،
يكون معامل الأحقية عندها � 1إلى ( 2حق واحد لكل �سهمني).
هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟
نعم� ،سيتم �إ�ضافة احلق املكت�سب الى حمافظ امل�ستثمرين حتت ا�سم ال�سهم الأ�صلي ،وب�إ�ضافة كلمة حقوق �أولوية� ،إ�ضافة الى رمز جديد لهذه احلقوق.
ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟
�سعر االفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر �إغالق �سهم ال�شركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح (قيمة احلق الإر�شادية) .وعلى �سبيل املثال ف�إذا كان �سعر �إغالق
ال�سهم يف اليوم ال�سابق  35ريا ًال ،و�سعر الطرح ع�شرة رياالت ف�إن �سعر االفتتاح حلقوق الأولوية �سيكون ( 25 = 35-10ريا ًال).
من هو المساهم المقيد؟
هو �أي م�ساهم يظهر يف �سجل م�ساهمي ال�شركة بنهاية قرتة تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟
نعم ،ي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون االكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية من خالل �شراء حقوق جديدة يف فرتة التداول.

م

هل من الممكن أن يفقد المساهم المقيد أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية
والتصويت على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
نعم ،يفقد امل�ساهم �أحقيته يف االكتتاب يف حال قام ببيع �أ�سهمه يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية �أو قبلها بيوم عمل.
كيف تتم عملية االكتتاب؟
يتم تقدمي طلبات االكتتاب من خالل املحفظة اال�ستثمارية يف من�صات التداول التي يتم من خاللها �إدخال �أوامر البيع وال�شراء� ،إ�ضافة الى امكانية االكتتاب من خالل �أي و�سائل
�أخرى يوفرها الو�سيط و�أمني حفظ الأ�سهم.
هل يمكن االكتتاب أكثر من مرة ومن خالل أكثر من وسيط؟
نعم ،ميكن ولكن يجب مراعاة �أن ال تزيد كمية الأ�سهم املكتتب بها عن عدد احلقوق اململوكة عند انتهاء فرتة تداول احلقوق ،حيث �أن �أي زيادة يف كمية الأ�سهم املكتتب بها عن
عدد احلقوق امللوكة عند انتهاء فرتة تداول احلقوق �سينتج عنه �إلغاء طلب االكتتاب.
في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية ،في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟
�سيتم �إيداع حقوق الأولوية يف نف�س املحفظة املودع بها �أ�سهم ال�شركة املرتبطة باحلقوق .فعلي �سبيل املثال� ،إذا كان م�ساهم ميلك � 1.000سهم يف ال�شركة على النحو التايل800 :
�سهم يف حمفظة (�أ) و� 200سهم يف حمفظة (ب) ،ف�إن جمموع احلقوق التي �ستودع ( )1.000حق على اعتبار �أن لكل �سهم ( )1حق ،عليه ف�سيتم �إيداع  800حق يف حمفظة
(�أ) و 200حق يف حمفظة (ب).
هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟
نعم يحق لهم ،ولكن بعد �إيداع ال�شهادات يف حمافظ ا�ستثمارية عن طريق الو�سطاء �أو مركز الإيداع يف تداول وذلك قبل نهاية مرحلة االكتتاب ،و�إح�ضار الوثائق الالزمة .ويف
حال عدم قيامهم ب�إيداع ال�شهادات وفقا ملا ذكر ،ف�إن حملة هذه ال�شهادات لن ي�ستطيعوا االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة.
ً
إضافية تداولها مرة أخرى؟
هل يحق لمن اشترى حقوقاً
يحق له بيعها و�شراء حقوق �أخرى خالل فرتة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟
ب�إمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق واالكتتاب باجلزء املتبقي.
متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟
بعد انتهاء ت�سوية �شراء احلقوق (يومي عمل).
هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟
ال ،ال ميكن ذلك .بعد انق�ضاء فرتة التداول يتبقى ملالك احلق فقط ممار�سة احلق يف االكتتاب بالزيادة يف ر�أ�س املال �أو عدم ممار�سة ذلك .ويف حال عدم ممار�سة احلق ميكن
�أن يخ�ضع امل�ستثمر للخ�سارة �أو االنخفا�ض يف قيمة حمفظته اال�ستثمارية.
ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلة االكتتاب؟
يف حال عدم االكتتاب بكامل الأ�سهم اجلديدة خالل فرتة االكتتاب ،تطرح الأ�سهم اجلديدة املتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب ،ويتم احت�ساب قيمة التعوي�ض (�إن وجد)
ملالك احلقوق بعد خ�صم قيمة االكتتاب و�أي م�صاريف بح�سب املعايري التي حتددها ن�شرة الإ�صدار .علما �أن امل�ستثمر قد ال يح�صل على �أي مقابل اذا مت البيع يف فرتة الطرح
املتبقي ب�سعر الطرح.
من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم
حقوق أولوية؟
يحق للم�ساهم املقيد يف �سجل م�ساهمي امل�صدر لدى مركز الإيداع بعد نهاية يوم تداول يوم اجلمعية العامة غري العادية بح�ضور اجلمعية العامة غري العادية والت�صويت على
زيادة ر�أ�س مال امل�صدر عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية.
متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
يتم تعديل �سعر ال�سهم عن طريق ال�سوق قبل بداية تداول اليوم الالحق ليوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على
زيادة رأس مال المصدر؟
نعم حيث انه �سيتم القيد يف �سجل ملكية الورقة املالية عند اكتمال ت�سوية �صفقات الأوراق املالية بعد يومي عمل بعد تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .ولن يحق له
احل�ضور �أو الت�صويت يف اجلمعية العامة غري العادية.
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اذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع اكثر من شركة وساطة ،كيف سيتم احتساب الحقوق له؟
�سيتم توزيع ن�صيب امل�ستثمر على املحافظ التي ميلكها امل�ستثمر ،بح�سب ن�سبة امللكية املوجودة يف كل حمفظة ،ويف حال وجود ك�سور �سيتم جتميع تلك الك�سور ،واذا �أكملت رقما
�صحيحا او اكرث يتم �إ�ضافة الرقم ال�صحيح الى املحفظة التي ميلك فيها امل�ستثمر �أكرب كمية من احلقوق.
ماهي فترات التداول واالكتتاب؟
يبد�أ تداول واكتتاب احلقوق يف الوقت ذاته حتى انتهاء التداول يف اليوم ال�ساد�س ،بينما ي�ستمر االكتتاب حتى اليوم التا�سع وذلك ح�سب ما هو مذكور يف ن�شرة الإ�صدار واعالنات
ال�شركة امل�صدرة.
هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟
ال ،ال ميكن ذلك.
هل يستطيع المساهمون غير المقيدون في سجالت الشركة يوم انعقاد الجمعية االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟
ي�ستطيع امل�ساهمون غري املقيدون االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية بعد �إمتام �شراء حقوق الأولوية خالل الفرتة املحددة لتداولها.

�

ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخ�ص املعلومات الأ�سا�سية هذا �إلى �إعطاء نبذة موجزة عن املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار .ونظرا لكونه ملخ�ص ف�إنه ال ي�شتمل على جميع املعلومات التي قد
تهم املكتتبني .ويتعني على الراغبني يف االكتتاب ب�أ�سهم ال�شركة قراءة ن�شرة الإ�صدار ب�أكملها قبل اتخاذهم القرار باال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح من عدمه .ويكون للتعريفات
واالخت�صارات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه نف�س املعاين املعطاة لها يف الق�سم رقم« - 1التعريفات وامل�صطلحات» و�أماكن �أخرى من ن�شرة الإ�صدار.

نبذة عن الشركة
ت�أ�س�ست �شركة مالذ للت�أمني التعاوين من قبل جمموعة من امل�ستثمرين ال�سعوديني بر�أ�س مال مدفوع قدره  300مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى (� )30.000.000سهم ،ك�شركة
م�ساهمة �سعودية يف مدينة الريا�ض – �شارع الأمري حممد بن عبدالعزيز -باململكة العربية ال�سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 60/بتاريخ 18رم�ضان 1427هـ املوافق 11
�أكتوبر 2006م ،ومت طرح ما ن�سبته  ٪47.48من ر�أ�س املال لالكتتاب الأويل العام خالل الفرتة من  3الى  12فرباير 2007م .ويف  9ابريل 2007م ومبوجب ال�سجل التجاري
رقم  1010231787مت �إعالن ت�أ�سي�س مالذ ك�شركة م�ساهمة عامة متار�س ن�شاط الت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين ح�سب اللوائح ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
وجمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين ،ومت ادراج ال�شركة بال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) بتاريخ  5مايو 2007م ،ويف  5مايو 2010م مت رفع احلظر عن �أ�سهم الت�أ�سي�س ،و�أ�صبح
للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني حرية الت�صرف ب�أ�سهمهم.
بتاريخ 2016/09/30م ،بلغت اخل�سائر املرتاكمة لل�شركة ( )187.670.000ريال والتي تعادل  %62.56من ر�أ�س مال ال�شركة ،وبتاريخ 2016/11/19م� ،أو�صى جمل�س الإدارة
ب�إطفاء خ�سائر ال�شركة املرتاكمة بقيمة ( )180.000.000ريال �أي ما يعادل ( )%60من �إجمايل ر�أ�س املال من خالل تخفي�ض (� )1.8سهم لكل ثالثة �أ�سهم (مت �شطب ما
جمموعه � 18.000.000سهم من �أ�سهم ال�شركة).
اتخذ جمل�س الإدارة الإجراءات الالزمة لدعم ال�شركة وا�ستمراراها وت�صحيح و�ضعها من خالل �إعداد خطة لإعادة هيكلة ر�أ�سمال ال�شركة ،حيث وافق على التو�صية �إلى
اجلمعية العامة غري العادية بتخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة من ( )300مليون ريال �إلى ( )120مليون ريال من خالل �شطب � 18.000.000سهم على �أن يتبع ذلك مبا�شرة زيادة
ر�أ�سمال ال�شركة من ( )120مليون لي�صبح ( )500مليون ريال .وقد وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 1438/07/01هـ (املوافق 2017/03/29م) على تو�صية
جمل�س الإدارة بتخفي�ض ر�أ�س املال.
تعترب مالذ ثاين �شركة حت�صل على رخ�صة مزاولة ن�شاط الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية .ومنذ بدايتها� ،أولت مالذ اهتمام ًا خا�ص ًا لتطوير وت�أهيل ال�شباب ال�سعودي يف
قطاع الت�أمني ،وبلغت ن�سبة ال�سعودة يف ال�شركة  %65وي�شغل ال�سعوديون معظم املنا�صب القيادية بال�شركة .ال يوجد لأي من امل�ساهمني ملكية متثل  %5او �أكرث من را�س املال.

رسالة الشركة
تقدمي منتجات وخدمات ت�أمينية متنوعة ومبتكرة وتناف�سية من �ش�أنها ان ت�ضيف قيمة للعمالء وامل�ستفيدين بكفاءة عالية.

رؤية الشركة
�أن تكون �شركة الت�أمني املف�ضلة يف اململكة العربية ال�سعودية.

استراتيجية وفلسفة الشركة
ترتكز فل�سفة االدارة ب�شكل مبا�شر على منو مطرد وم�ستدام مع حتقيق الربحية مدعومة باملوثوقية والأمان للعمالء وامل�ساهمني على حد �سواء.

قيم الشركة
تتبنى ال�شركة جمموعة من القيم الأ�سا�سية التي من �ش�أنها حتدد التزامات ال�شركة وواجباتها جتاه عمالئها ومن�سوبيها والأطراف ذات العالقة ومن خاللها تتحقق �أهدافها:
 امل�صداقية� :إن �أع�ضاء جمل�س الإدارة والتنفيذيني على خربة �شا�سعة يف جمال �إدارة الأعمال يف ال�سوق ال�سعودي .وعلى التزام باملحافظة على الكفاءة والدقة يف
ت�سوية املطالبات بالوقت املنا�سب وبال�شكل الفعال.
 ال�شفافية� :إن كفاءة اجلودة تتمحور يف ال�شفافية بني ال�شركة والعميل ملعرفة حقوق الطرفني بالكامل وبالتايل االرتقاء باخلدمة وتقدمي جودة عالية.
 ال�سرعة واملرونة :التعوي�ضات والإجراءات ودرا�سة القرارات تتطلب ال�سرعة واملرونة لتنظيم املطالبات واملوافقات.
 اجلودة :حتر�ص ال�شركة على ت�أ�صيل مبادئ اجلودة وتقدمي �أعلى م�ستوياتها لتلبية احتياجات عمالئها ،وتثق ب�أن اجلودة تقل�ص من حجم اخل�سائر والأ�ضرار
املرتتبة.
 النزاهة :التم�سك بقواعد و�سلوك االخالق املهنية بالتزامن مع امل�س�ؤولية وال�شفافية وامل�صداقية.
 امل�س�ؤولية :ال�سعي لتقدمي نوعية عمل مبتكر بكفاءة عالية.

ع

األنشطة الرئيسية للشركة
يتمثل ن�شاط ال�شركة يف تقدمي منتجات متكاملة يف جمال الت�أمني العام ب�أنواعه املختلفة والتي ت�شمل الت�أمني الهند�سي ،ت�أمني احلريق ،الت�أمني البحري (ب�ضائع وهياكل)،
الت�أمينات املتنوعة وت�أمني املركبات .كما تقدم ال�شركة خدماتها يف الت�أمني ال�صحي التعاوين للمجموعات والأفراد ،وتقوم ال�شركة بخدمة عمالئها من خالل مركزها الرئي�سي
مبدينة الريا�ض و�إداراتها الإقليمية الثالث يف املنطقة الو�سطى والغربية وال�شرقية ،وفروعها العديدة ووكالءها املنت�شرين يف خمتلف مناطق اململكة� ،إ�ضافة �إلى مركز خدمة
العمالء ومراكز تعوي�ضات ال�سيارات و�إدارة متخ�ص�صة يف الت�أمني ال�صحي .ومن منتجاتها الت�أمينية:
•التأمين الصحي
ي�شمل الت�أمني ال�صحي للمجموعات والت�أمني ال�صحي للأفراد واملجموعات ال�صغرية.
•تأمين السيارات
ي�ضم الت�أمني الإلزامي �ضد الغري والأ�ضرار الواقعة للمركبات و�أي�ضا ي�ضم الت�أمني ال�شامل .وميثل هذا القطاع الن�سبة الأكرب  %87.7من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني يف عام 2016م.
•التأمينات العامة
ت�شمل ت�أمني املمتلكات ،الت�أمني الهند�سي ،ت�أمني احلوادث املتنوعة ،الت�أمني البحري ،ت�أمني احلماية للمجموعات.
ي�شمل ت�أمني احلوادث املتنوعة ت�أمني امل�س�ؤولية العامة جتاه الغري ،ت�أمني م�س�ؤولية املنتجات ،ت�أمني النقود املنقولة وداخل اخلزن ،ت�أمني احلوادث ال�شخ�صية ،ت�أمني ال�سفر
الدويل ،ت�أمني �ضمان الأمانة ،ت�أمني الزجاج ،ت�أمني �إ�صابات العمال وم�س�ؤولية �صاحب العمل ،ت�أمني ال�سرقة وت�أمني �أخطاء املهن الطبية.

ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة
تتمتع ال�شركة بعدد من املزايا التناف�سية منها:
 لديها اخلربة الكافية يف جمال العمل.
 تنوع اخلدمات الت�أمينية.
 توفر خرباء خمت�صون يف املعاينة و�إدارة املخاطر.
 تتعامل ال�شركة مع و�سطاء ت�أمني عامليني ذات ت�صنيف مايل عايل.
 انت�شار فروع ال�شركة ونقاط البيع خلدمة العمالء.

كبار المساهمين
ال يوجد م�ساهمني ميلكون ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر � %5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة.

نظرة عامة على قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية
�إن �سوق الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية من �أكرب و�أ�سرع الأ�سواق منوا ،كما يت�أثر بعوامل وخماطر تختلف عن بقية القطاعات بح�سب طبيعته .حيث �أن خطوط الت�أمني
الإلزامية تعترب �إحدى دوافع ال�سوق للنمو كالت�أمني ال�صحي وت�أمني املركبات الذي ميثل الن�سبة الأكرب من منتجات �شركات الت�أمني .خالل ذلك ،املناف�سة الكبرية يف ال�سوق
ومنو عدد املناف�سني يعترب من �أهم املخاطر التي تواجه �شركات الت�أمني .يعترب جمل�س ال�ضمان ال�صحي (� )CCHIإحدى املحركات الأ�سا�سية لنمو طلب الت�أمني ال�صحي حيث
�أن الأنظمة التي ت�صدرها عن �إلزامية التغطية الت�أمينية ل�شرائح متنوعة كالعاملني الغري �سعوديني يف القطاع اخلا�ص تدفع من منو الطلب وال�سوق� .أي�ضا ،ارتفاع �أ�سعار الفائدة
على الدوالر يدعم من عائدات ا�ستثمارات �شركات الت�أمني حيث �أنه يحتمل ارتفاع �إ�ضايف يف الفائدة مما يعود ب�أرباح �إ�ضافية وبالتايل منو القطاع تزامنا مع ذلك االرتفاع.
وعلى نطاق �شركات الت�أمني املدرجة يف ال�سوق ال�سعودي ف�إنه يت�سم بدرجة من اال�ستحواذ على حجم ال�سوق .بلغت احل�صة ال�سوقية لبوبا العربية ،التعاونية ،ميد غلف للت�أمني،
مالذ للت�أمني ،تكافل الراجحي  %5.4 ،%6.1 ،%8.9 ،%22.5 ،%22.2على التوايل يف عام 2016م .متار�س �شركات الت�أمني امل�ؤهلة من جمل�س ال�ضمان ال�صحي ن�شاط الت�أمني
العام ،الت�أمني ال�صحي ،ن�شاط ت�أمني احلماية واالدخار.

ف

ملخص المعلومات المالية
�إن ملخ�ص القوائم املالية الوارد �أدناه مبني على القوائم املالية املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م و2015م و2016م ،مبا يف ذلك الإي�ضاحات املرفقة بها
وبالتايل يجب قراءته مقرتن ًا بها.

قائمة المركز المالي
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015م

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
جمموع موجودات عمليات الت�أمني

1.630.096

1.609.060

1.550.423

جمموع موجودات امل�ساهمني

316.991

286.309

274.027

جمموع املوجودات

1.947.087

1.895.369

1.824.450

جمموع مطلوبات و (عجز) فائ�ض عمليات الت�أمني

1.630.096

1.609.060

1.550.423

�إجمايل مطلوبات امل�ساهمني

40.772

27.875

184.668

جمموع حقوق امل�ساهمني

276.219

258.434

89.359

جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

316.991

286.309

274.027

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

1.947.087

1.895.369

1.824.450

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

قائمة الدخل الشامل
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015م

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

1.412.841

1.863.478

2.167.856

جمموع الإيرادات

1.086.512

1.793.122

1.868.272

جمموع التكاليف وامل�صاريف

1.109.607

1.801.519

2.012.135

الفائ�ض(/العجز) من عمليات الت�أمني

()23.095

()8.397

()143.863

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

23.095

8.397

143.863

ح�صة امل�ساهمني من العجز

23.095

8.397

143.863

دخل اال�ستثمار لعمليات امل�ساهمني

18.460

7.974

11.670

جمموع امل�صاريف لعمليات امل�ساهمني

()1.577

()1.460

()17.981

خم�ص�ص الزكاة

()7.500

()8.000

()6.000

�صايف خ�سارة ال�سنة

()13.712

()9.883

()156.174

�إجمايل اخل�سارة ال�شاملة لل�سنة

()14.761

()17.785

()169.075

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

التدفقات النقدية لعمليات التأمين
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015م

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م

�صايف نتيجة ال�سنة املعدلة

()24.697

()4.416

()132.652

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية

259.984

272.714

215.162

�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

235.287

268.298

82.510

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

33.020

()186.758

186.229

�صايف التغري يف النقدية وما يف حكمها

268.307

81.540

268.739

النقدية وما يف حكمها ،بداية ال�سنة

188.947

457.254

538.794

النقدية وما يف حكمها ،نهاية ال�سنة

457.254

538.794

807.533

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

�

التدفقات النقدية للمساهمين
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015م

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م

الدخل قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية

3.195

3.099

()12.254

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية

()42.535

()29.905

3.313

�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

()39.340

()26.806

()8.941

�صايف النقد من الأن�شطة اال�ستثمارية

59.887

27.612

80.115

�صايف التغري يف النقدية وما يف حكمها

20.547

806

71.174

النقدية وما يف حكمها ،بداية ال�سنة

58.971

79.518

80.324

النقدية وما يف حكمها ،نهاية ال�سنة

79.518

80.324

151.498

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

النسب والمؤشرات المالية
النسب المالية
ال�سنة املنتهية يف 31دي�سمرب 2014م

ال�سنة املنتهية يف 31دي�سمرب 2015م

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م

معدل منو �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%83.3

%31.9

%16.3

�صايف املطالبات املدفوعة�/أق�ساط الت�أمني املكتتبة

%53.2

%74.2

%73.9

�صايف معدل اخل�سارة� :صايف املطالبات املتكبدة�/صايف
�أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

%89.7

%86.3

%114

ن�سبة اال�سناد� :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة�/إجمايل
�أق�ساط الت�أمني املكتتبة

%10.4

%18.2

%30.8

ن�سبة االحتفاظ� :صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة�/إجمايل
�أق�ساط الت�أمني املكتتبة

%89.6

%81.8

%69.2

ن�سبة تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني من �إجمايل �أق�ساط
الت�أمني املكتتبة

%3.96

%9.2

%10

امل�صدر :م�ستخل�صة من القوائم املالية املراجعة

مت تغيري املحا�سب القانوين لعام 2016م من �شركة (كي بي ام جي الفوزان و�شركاه) الى �شركة (د .حممد العمري و�شركاه).

ق

ملخص عوامل المخاطرة
هنالك عدد من املخاطر املتعلقة ب�إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية (الرجاء الرجوع الى ق�سم عوامل املخاطرة ق�سم رقم ( )- 2حيث �أن هذه الفقرة هي جمرد ملخ�ص لهذه
العوامل) ،وقد مت تلخي�ص هذه املخاطر يف ثالثة جمموعات �أ�سا�سية:
1 -1المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

�أ-
ب-
ج-
د-
هـ-
و-
ز-
ح-
ط-
ي-
ك-
ل-
م-
ن-
�س-
ع-
ف-
�ص-
ق-
ر-
�ش-
ت-
ث-
خ-

خماطر عدم احل�صول على الرتاخي�ص والت�صاريح وال�شهادات الالزمة وعدم جتديدها.
خماطر ائتمان العمالء.
خماطر االعتماد على موظفني رئي�سيني وا�ستقطاب الكفاءات.
خماطر �سلوك املوظفني و�أخطائهم.
خماطر عدم كفاية ر�أ�س املال ومتطلبات احلد الأدنى املطلوب لر�أ�س املال.
خماطر احل�صول على التمويل املنا�سب.
خماطر اال�ستثمار.
خماطر كفاية املخ�ص�صات واالحتياطات.
خماطر اال�ستحواذ على حمفظة ت�أمينية.
خماطر �سوء تقدير املخاطر.
خماطر �إلغاء �أو عدم جتديد وثائق التامني.
خماطر ترجمة وثائق الت�أمني.
املخاطر املتعلقة باخل�سائر املرتاكمة.
املخاطر املتعلقة ب�أنظمة الت�شغيل وتقنية املعلومات.
خماطر �سيا�سات �إدارة املخاطر.
خماطر الدعاوى واملنازعات الق�ضائية.
خماطر ارتفاع قيمة الديون امل�شكوك بتح�صيلها.
خماطر حماية العالمة التجارية.
خماطر الأداء املايل لل�شركة.
املخاطر املتعلقة بخلو منا�صب هامة يف ال�شركة.
خماطر فر�ض الغرامات.
خماطر �إعادة الت�أمني.
املخاطر املتعلقة بالعقود مع الغري.
خماطر فروقات مبلغ الزكاة.

2 -2المخاطر ذات الصلة بالسوق والبيئة التشريعية:

�أ-
ب-
ج-
د-
هـ-
و-
ز-
ح-
ط-
ي-
ك-
ل-
م-

ر

خماطر االلتزام بالأنظمة واللوائح.
املخاطر املتعلقة ب�صدور نظام ال�شركات اجلديد.
خماطر �سحب ترخي�ص مزاولة �أن�شطة الت�أمني.
خماطر متطلبات املالءة.
املخاطر املتعلقة باملوظفني غري ال�سعوديني.
خماطر التقارير املطلوبة.
خماطر منو �سوق الت�أمني.
خماطر حمدودية البيانات التاريخية لل�سوق.
خماطر نق�ص التوعية الثقافية للت�أمني يف اململكة ومدى �أهميتها.
خماطر املناف�سة.
خماطر ت�أثري تراجع ثقة العمالء.
خماطر احل�صول على املوافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة �أو جتديد املنتجات احلالية.
خماطر الأو�ضاع االقت�صادية و�أو�ضاع قطاع الت�أمني.

ن -خماطر دورة الأعمال الت�أمينية.
�س -املخاطر ال�سيا�سية.
ع -خماطر عدم التحكم يف الأ�سعار.
3 -3المخاطر المتعلقة باألسهم:

�أ-
ب-
ج-
د-
هـ-
و-
ز-
ح-
ط-

خماطر متعلقة بت�أرجح �سعر حقوق الأولوية.
خماطر متعلقة بالتذبذبات املحتملة يف �سعر ال�سهم.
خماطر عدم ربحية �أو بيع احلقوق الأولوية.
املخاطر املتعلقة بالبيانات امل�ستقبلية.
املخاطر املتعلقة باحتمال �إ�صدار �أ�سهم جديدة.
خماطر نق�ص الطلب على حقوق الأولوية وا�سهم ال�شركة.
خماطر انخفا�ض ن�سب امللكية.
خماطر عدم ممار�سة حقوق الأولوية يف الوقت املنا�سب.
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1.1التعريفات والمصطلحات
يبني اجلدول التايل قائمة بالتعريفات وامل�صطلحات للعبارات يف ن�شرة اال�صدار:

لودجلا  لا جدول التعريفات واالخت�صارات
التعريف

امل�صطلح
�شركة مالذ �أو ال�شركة �أو امل�صدر

�شركة مالذ للت�أمني التعاوين

الإدارة

فريق �إدارة �شركة مالذ للت�أمني التعاوين

اجلريدة الر�سمية

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

احلكومة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية

ال�سهم

�سهم من �أ�سهم ال�شركة مدفوع بالكامل بقيمة ا�سمية تبلغ  10رياالت

ال�سوق املالية «تداول»

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

امل�ؤ�س�سة �أو م�ؤ�س�سة النقد �أو �ساما

م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

ترخي�ص م�ؤ�س�سة النقد

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

الهيئة العامة للإح�صاء

املرجع الر�سمي والوحيد لتنفيذ العمل الإح�صائي والإ�شراف والتنظيم الفني على القطاع الإح�صائي كجهة معنية بالإح�صاء على
م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية

القوائم املالية

القوائم املالية املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م و2015م و2016م

امل�ساهمون

حملة الأ�سهم يف �أي وقت

امل�ست�شار املايل

�شركة اال�ستثمار للأوراق املالية والو�ساطة ،والتي مت تعيينها من قبل ال�شركة كم�ست�شار مايل فيما يتعلق بطرح �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق
الرئي�سية

مدير االكتتاب

�شركة اال�ستثمار للأوراق املالية والو�ساطة

املكتتب

كل م�ساهم م�ستحق يكتتب �أو يقدم طلب ًا لالكتتاب يف �أ�سهم ال�شركة وفق ًا ل�شروط و�أحكام �إ�صدار �أ�سهم ال�شركة

اململكة

اململكة العربية ال�سعودية

النظام الأ�سا�سي

النظام الأ�سا�سي ل�شركة مالذ للت�أمني

الطرح

طرح �أ�سهم ال�شركة والبالغ عددها ( )38.000.000ثمانية وثالثون مليون �سهم وبقيمة �أ�سمية تبلغ 10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد

ريال

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

�سعر الطرح

 10رياالت �سعودية لكل �سهم من �أ�سهم الطرح

فرتة الطرح

الفرتة التي تبد�أ من يوم الإثنني 1439/01/19هـ (املوافق 2017/10/09م) �إلى يوم 1439/01/29ه (املوافق 2017/01/29م).

قواعد الت�سجيل والإدراج

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم  2004-11-3وتاريخ 1425-8-20هـ املوافق
2004/10/4م بنا ًء على نظام ال�سوق املالية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ .املعدلة بقرار جمل�س هيئة ال�سوق
املالية رقم  2016-64-1وتاريخ 1437/8/19هـ املوافق 2016/5/26م

�صايف املتح�صالت

�صايف متح�صالت الطرح بعد خ�صم م�صاريف الطرح

�أ�سهم الطرح

( )38.000.000ثمانية وثالثون مليون �سهم عادي من �أ�سهم ال�شركة

املجل�س �أو جمل�س الإدارة

جمل�س �إدارة �شركة مالذ للت�أمني التعاوين

م�ست�شارو ال�شركة

هم م�ست�شارو ال�شركة فيما يتعلق بطرح �أ�سهم ال�شركة والواردة �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحات (و) و (ز) من ن�شرة الإ�صدار

ن�شرة الإ�صدار

ن�شرة الإ�صدار هذه املعدة من قبل ال�شركة واملتعلقة بالطرح

نظام ال�شركات

نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )3/وتاريخ 1437/1/28هـ (املوافق
2015/11/10م) والذي دخل حيز التنفيذ يف تاريخ 1437/07/25هـ (املوافق 2016/5/2م)

هيئة ال�سوق املالية �أو (الهيئة)

هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية

امل�ساهمني الكبار

هم امل�ساهمون الذين ميتلكون  ٪5و�أكرث من �إجمايل �أ�سهم ال�شركة كما يف ال�صفحة رقم (ف)

اجلمعية العامة

اجلمعية العامة للم�ساهمني يف ال�شركة

الئحة حوكمة ال�شركات

الئحة حوكمة ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم  2017-16-8وتاريخ
1438/5/16هـ املوافق 2017/2/13م بناء على نظام ال�شركات ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 3/وتاريخ 1437/1/28هـ

وزارة التجارة/الوزارة

وزارة التجارة واال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية

1

امل�صطلح

2

التعريف

جمل�س ال�ضمان ال�صحي

هيئة حكومية للإ�شراف على تطبيق نظام ال�ضمان ال�صحي التعاوين

عمق الت�أمني

ن�سبة �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها الى �إجمايل الناجت املحلي

كثافة الت�أمني

معدل �إنفاق الفرد على الت�أمني

اجلمهور

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

�إعادة الت�أمني

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

اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب املربمة بني ال�شركة ومتعهدي التغطية

وثيقة الت�أمني

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

الت�أمني

�آلية تعاقدية يتم مبوجبها حتويل �أعباء املخاطر البحتة عن طريق ت�صنيفها وجتميعها

وكالة الت�أمني

�شخ�ص معنوي يقوم مقابل عمولة بتمثيل امل�ؤمن الجتذاب عقود الت�أمني والتفاو�ض عليها و�إبرامها

و�سطاء الت�أمني

�شخ�ص اعتباري يقوم مقابل �أجر معني بتمثيل امل�ؤمن عليهم القائمني �أو املحتملني يف اجتذاب عقود الت�أمني والتفاو�ض عليها

املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
()IFRS
الأ�شخا�ص امل�ستحقون

جمموعة من املعايري املحا�سبية وتف�سرياتها �صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية
جميع حملة حقوق الأولوية �سواء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول

ال�سنة املالية

ال�سنة املالية التي تنتهي يف  31دي�سمرب من كل عام

اخلبري االكتواري

م�ست�شار يقوم ب�إعداد النظريات الإح�صائية واالحتماالت املختلفة التي على �أ�سا�سها يتم ت�سعري اخلدمات وتقييم االلتزامات وح�ساب
املخ�ص�صات

اجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

�إجمايل �أق�ساط عقود الت�أمني املكتتبة خالل فرتة حمددة (�سواء كانت م�سندة �أم ال) دون اقتطاع الأق�ساط املتنازل عنها

امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية

ت�شمل جمموعة من امل�ؤ�س�سات وهي كالتايل:
1-1اجلهات احلكومية وال�شركات اململوكة من احلكومة ،مبا�شرة �أو عن طريق مدير حمفظة خا�صة� ،أو �أي هيئة دولية تعرتف بها
الهيئة� ،أو ال�سوق ،و�أي �سوق مالية �أخرى تعرتف بها الهيئة� ،أو مركز الإيداع.
�2-2صناديق اال�ستثمار العامة امل�ؤ�س�سة يف اململكة املطروحة طرحا عاما �إ�ضافة الى ال�صناديق اخلا�صة والتي ت�ستثمر يف الأوراق املالية
املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية �إذا كانت �شروط واحكام ال�صندوق تتيح له ذلك ،مع االلتزام بالأحكام والقيود املن�صو�ص عليها
يف الئحة �صناديق اال�ستثمار.
3-3الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم يف التعامل يف الأوراق املالية ب�صفة �أ�صيل ،مع التزام متطلبات الكفاية املالية
4-4عمالء �شخ�ص مرخ�ص له يف ممار�سة �أعمال الإدارة �شريطة �أن يكون ذلك ال�شخ�ص املرخ�ص له قد مت تعيينه ب�شروط متكنه
من اتخاذ القرارات اخلا�صة بقبول امل�شاركة يف الطرح واال�ستثمار يف ال�سوق املالية ال�سعودية نيابة عن العميل دون احلاجة الى
احل�صول على موافقة م�سبقة منه
�5-5أي ا�شخا�ص اعتباريني �آخرين يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع� ،آخذا باالعتبار �ضوابط
ا�ستثمار ال�شركات املدرجة يف الأوراق املالية ،على �أن ال ت�ؤدي م�شاركة ال�شركة الى �أي تعار�ض يف امل�صالح
6-6امل�ستثمرين اخلليجني من ذوي ال�شخ�صية االعتبارية والتي ت�شمل ال�شركات وال�صناديق امل�ؤ�س�سة يف دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية
7-7امل�ستثمرون الأجانب امل�ؤهلون

املحافظ

�أداة ا�ستثمارية ت�شتمل على عدد من الأ�صول

امل�ساهمون املقيدون

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

الهيئة العامة لال�ستثمار

الهيئة العامة لال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية

التعريف

امل�صطلح
امل�ساهمون

حملة �أو مالك الأ�سهم اعتبارا من �أي وقت حمدد

هام�ش املالءة

مدى �إمكانية حتويل �أ�صول ال�شركة �إلى نقد (فيما يتعدى التزاماتها)

االحتياطي النظامي

املبالغ التي يجب على ال�شركة اقتطاعها وتخ�صي�صها لتغطية التزاماتها املالية

التوطني

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

حملة وثائق الت�أمني

ال�شخ�ص الطبيعي الذي �أبرم عقد الت�أمني ويحق له تعوي�ضات مالية مقابل �أ�ضرار معينة

متعهدي تغطية االكتتاب

�شركة اال�ستثمار للأوراق املالية والو�ساطة و�شركة الو�ساطة املالية

بولي�صة الت�أمني

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

عموالت �إعادة الت�أمني

العمولة املتح�صلة جراء �إعادة الـت�أمني على م�ؤمن �آخر� ،ضد جميع �أو جزء من خماطر الت�أمني �أو �إعادة الت�أمني

املخ�ص�صات الفنية

حتت�سب هذه املخ�ص�صات الفنية مبوجب متطلبات م�ؤ�س�سة النقد بناء على املعايري املحا�سبية املقبولة وبعد اعتمادها من قبل اخلبري
االكتواري مت�ضمنة التزامات ال�شركة

امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون

امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون لل�شركة

الو�سطاء

هم م�ؤ�س�سات ال�سوق املرخ�ص لهم عن طريق هيئة ال�سوق املالية مبزاولة ن�شاط التعامل ب�صفة وكيل

امل�ساهمني غري املقيدين

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

2222المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها
222222مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها
يتعني على ال�شركة احل�صول على الت�صاريح والرتاخي�ص واملوافقات النظامية الالزمة واملحافظة عليها فيما يتعلق بن�شاطها .وت�شمل هذه الرتاخي�ص على �سبيل املثال ال احل�صر:
تراخي�ص املنتجات التي حت�صل عليها ال�شركة من م�ؤ�س�سة النقد ،تراخي�ص فتح نقاط البيع والفروع ال�صادرة من وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية� ،شهادات ت�سجيل ال�شركة
وفروعها ال�صادرة من وزارة التجارة واال�ستثمار� ،شهادات ع�ضوية الغرفة التجارية� ،شهادات ت�سجيل العالمات التجارية� ،شهادات ال�سعودة والزكاة والت�أمينات االجتماعية
(ف�ض ًال راجع الق�سم رقم - 13املعلومات القانونية – ملخ�ص الرتاخي�ص وال�شهادات واملوافقات التي ح�صلت عليها ال�شركة»).
ن�صت املادة ( )5اخلام�سة من نظام ال�سجل التجاري� ،أنه يجب على كل من يتم قيده يف ال�سجل التجاري وي�ستخرج �شهادة �سجل جتاري �أن يودع لدى مكتب ال�سجل التجاري،
خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ القيد� ،شهادة باال�شرتاك يف الغرفة التجارية وال�صناعية .مل ت�ستخرج ال�شركة �شهادات ا�شرتاك بالغرفة التجارية جلميع ال�سجالت التجارية
التي ح�صلت عليها من وزارة التجارة وعددها (� )17سبعة ع�شر �شهادة �سجل جتاري ،مما قد ُيعر�ض ال�شركة للغرامة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )15من نظام ال�سجل التجاري
والتي ال تزيد قيمتها عن ( )50.000خم�سون �ألف ريال عن كل خمالفة .قامت ال�شركة بتجديد ال�سجالت التجارية من دون تقدمي �شهادة ا�شرتاك بالغرفة التجارية لكل �شهادة
�سجل خا�صة بالفرع و�/أو نقطة البيع ،و�أنه يتم االكتفاء ب�شهادة ا�شرتاك واحدة لع�ضوية الغرفة التجارية وال�صناعية يف كل منطقة �إدارية بغ�ض النظر عن عدد �شهادة ال�سجل
التجاري التي يتم ا�ستخراجها يف كل منطقة من مناطق اململكة (كاملنطقة الو�سطى �أو ال�شرقية �أو الغربية.)...
لدى ال�شركة (� )31إحدى وثالثني موقع ًا تزاول من خالله ن�شاطها من بينها عدد ( )12فرع و ( )3مراكز مطالبات و( )16نقطة بيع (منها �ست نقاط بيع يتم ت�شغيلها من قبل
ال�شركة ،والباقي يتم ت�شغيلها من قبل وكالء الت�أمني املعينني من ال�شركة) .مل تقم ال�شركة بتجديد رخ�صة البلدية لنقطة البيع يف حائل .ويف حال عدم جتديد الرخ�صة امل�شار �إليها
�ستتعر�ض ال�شركة للعقوبات املن�صو�ص عليها بالئحة الغرامات واجلزاءات عن املخالفات البلدية (ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم  218وتاريخ 1422/08/06هـ) والتي
حددت غرامات ترتاوح ما بني (� )1.000ألف ريال بحد �أدنى �إلى ( )5.000خم�سة �آالف ريال بحد �أق�صى عن كل خمالفة ،وقد ت�صل �إلى حد �إغالق نقطة البيع يف مدينة حائل،
مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على عمليات ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل.
يف عام 2016م قامت ال�شركة ب�إغالق ( )19ت�سعة ع�شر نقطة بيع يف خمتلف مناطق اململكة وذلك من دون �أخذ عدم ممانعة م�ؤ�س�سة النقد الكتابية قبل الإغالق ،مما �سيعترب
خمالفة لالئحة «�ضوابط تو�سع الفروع ونقاط البيع ال�سنوية ل�شركات الت�أمني» ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة بتاريخ 2016/05/02م و�ستُع ّر�ض ال�شركة للم�ساءلة من قبل امل�ؤ�س�سة التي
قد تفر�ض العقوبات النظامية يف حال ر�صدها لتلك املخالفة (غرامة مالية قد ت�صل قيمتها �إلى ( )1.000.000مليون ريال عن كل فرع وذلك وفق ًا للمادة ( )21من نظام
مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين) من خالل �إجراءاتها الإ�شرافية والرقابية.
�إن عدم متكن ال�شركة من جتديد رخ�صها احلالية �أو احل�صول على �أي من الرتاخي�ص الالزمة لأعمالها �أو �إذا مت تعليق �أو انتهاء �أي من تراخي�صها �أو �إذا مت جتديد �أي من
تلك الرتاخي�ص ب�شروط غري منا�سبة لل�شركة� ،أو يف حالة عدم قدرة ال�شركة على احل�صول على الرخ�ص الإ�ضافية التي قد تُطلب منها يف امل�ستقبل �أو عدم االلتزام مبتطلبات
املوافقات النظامية والرتاخي�ص وال�شهادات التي حت�صل عليها ال�شركة ،ف�إن ذلك قد يعر�ض ال�شركة للتوقف واالمتناع عن القيام ب�أعمالها ك�أغالق فرع و�/أو نقطة بيع لل�شركة
�أو جتميد جميع اخلدمات التي تقدمها اجلهات الرقابية لل�شركة (كتجديد الرتاخي�ص وال�شهادات وا�ستخراج الت�أ�شريات ورخ�ص الإقامة ونقل الكفاالت الخ) مما �سينتج عنه
تعطل عمليات ال�شركة وتكبدها تكاليف �إ�ضافية مما �سي�ؤثر �سلب ًا على نتائج عملياتها وو�ضعها املايل.
222222مخاطر ائتمان العمالء
عمال باملادة ( )6ال�ساد�سة من الوثيقة املوحدة للت�أمني الإلزامي على ال�سيارات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد تلتزم �شركات الت�أمني بتعوي�ض طرف �أو �أطراف (غري امل�ؤمن له)
عما يرتتب على احلوادث املغطاة مبوجب وثيقة الت�أمني �ضد الغري ،ول�شركات الت�أمني احلق يف الرجوع على امل�ؤمن له �أو ال�سائق �أو امل�س�ؤول عن احلادث للمطالبة باملبالغ املدفوعة
للغري .بالتايل عند الرجوع على امل�ؤمن له �أو ال�سائق �أو امل�س�ؤول عن احلادث ال�ستعادة ما مت دفعه من مبالغ مالية يرتتب على ذلك خماطر عالية تكمن يف مماطلة البع�ض يف
ال�سداد �أو عدم وفائهم باملبالغ امل�ستحقة عليهم مما ي�ؤثر �سلبا على و�ضع ال�شركة املايل ونتائج عملياتها .يف عام 2016م ،بلغت ن�سبة التح�صيل  %40من املبالغ املطلوبة.
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222222مخاطر االعتماد على موظفين رئيسيين واستقطاب الكفاءات
تعتمد ال�شركة على خربات وقدرات املوظفني القياديني ،وعليه ف�إن جناح ال�شركة قد يعتمد على مدى قدرتها على �ضمان ا�ستمرارية بقاء هذه الكفاءات ،و�إيجاد بدائل لهم يف
حال مغادرتهم ال�شركة .حيث �أن ال�شركة تعتمد على مدى جناحها يف املحافظة على العالقة مع الو�سطاء من خالل بقاء املوظفني و�ضمان ا�ستمراريتهم ،وعلى مدى قدرتها على
ا�ستقطاب املوظفني امل�ؤهلني اجلدد و�ضمان ا�ستمرارية بقائهم.
لي�س هناك ما ي�ؤكد ب�أن ال�شركة �ستتمكن من �ضمان ا�ستمرارية خدمات املوظفني �أو رفع م�ستوى مهاراتهم .كذلك قد حتتاج ال�شركة لزيادة الرواتب لكي ت�ضمن ا�ستمرارية
بقاء موظفيها وا�ستقطاب كوادر جديدة ذات م�ؤهالت منا�سبة مما قد يكون له �أثر �سلبي على و�ضع ال�شركة املايل .قد ي�ؤدي كل ذلك �إلى �صعوبة املحافظة على بع�ض املوظفني
وقد ي�ؤدي فقدان ال�شركة خلدمات واحد �أو �أكرث من �أع�ضاء �إدارتها العليا �أو �أق�سامها و�إداراتها �إلى �إعاقة تطبيق ا�سرتاتيجية عملها ،وهذا �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمالها
وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
222222مخاطر سلوك الموظفين وأخطائهم
ال ت�ستطيع ال�شركة �أن ت�ضمن تاليف �سوء �سلوك املوظفني �أو �أخطائهم كالغ�ش والأخطاء املتعمدة واالختال�س واالحتيال وال�سرقة والتزوير و�إ�ساءة ا�ستخدام ممتلكاتها والت�صرف
نياب ًة عنها دون احل�صول على التفوي�ضات الإدارية املطلوبة .وبالتايل قد يرتتب عن تلك الت�صرفات تبعات وم�س�ؤوليات تتحملها ال�شركة� ،أو عقوبات نظامية� ،أو م�س�ؤولية مالية
مما �سوف ي�ؤثر �سلب ًا على �سمعة ال�شركة وعملياتها ومركزها املايل .لذا ف�إن ال�شركة ال ت�ستطيع �أن ت�ضمن �أن �سوء �سلوك موظفيها لن ي�ؤدي �إلى الإ�ضرار ب�شكل جوهري على
و�ضعها املايل �أو نتائج عملياتها.
222222مخاطر فرض غرامة من قبل وزارة العمل
لدى ال�شركة الئحة تنظيم عمل (� )HR Manualشاملة لقواعد تنظيم العمل وما يت�صل به من �أحكام (مبا يف ذلك الأحكام املتعلقة بامليزات والأحكام اخلا�صة باملخالفات
واجلزاءات الت�أديبية) وهي معتمدة من قبل وزارة العمل مبوجب القرار الوزاري رقم( )1/2646وتاريخ 1427/9/7هـ (املوافق 2006/9/30م) .مل تقم ال�شركة بتحديث الئحة
تنظيم العمل الداخلية عم ًال بالتعديالت الأخرية لنظام العمل ال�صادرة باملر�سوم امللكي رقم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ (املوافق 2015/3/25م) مما �سيعترب خمالفة
لنظام العمل ينجم عنها فر�ض غرامة ترتاوح ما بني (� 2.000ألفي ريال) �إلى ( 5.000خم�سة �آالف ريال) وذلك وفق جدول املخالفات واجلزاءات .بتاريخ 1437/01/21هـ
(املوافق 2015/11/03م) قدمت ال�شركة طلب �إلى وزارة العمل العتماد الئحة العمل الداخلية بعد حتديثها ،وحتى تاريخ هذه الن�شرة مل ت�صدر موافقة وزارة العمل.
222222مخاطر عدم كفاية رأس المال ومتطلبات الحد األدنى المطلوب لرأس المال
قد حتتاج ال�شركة م�ستقب ًال �إلى زيادة ر�أ�س املال لتو�سيع اعمالها وااللتزام مبتطلبات كفاية ر�أ�س املال ومتطلبات هوام�ش املالءة لتبقى يف مركز تناف�سي� .إن زيادة ر�أ�س املال
يف امل�ستقبل خا�ضعة ملوافقات اجلهات املنظمة لذلك مثل م�ؤ�س�سة النقد وهيئة ال�سوق املالية ووزارة التجارة واال�ستثمار بالإ�ضافة �إلى جمعية م�ساهمي ال�شركة ،ويف حال عدم
ح�صول ال�شركة على تلك املوافقات ف�إنه �سيعيق ال�شركة من مواكبة النمو وااللتزام باملتطلبات النظامية املذكورة �أعاله ،وبالتايل الت�أثري ب�شكل �سلبي وجوهري على �أعمال
ال�شركة ونتائجها املالية.
222222مخاطر الحصول على التمويل المناسب
تعتمد قدرة ال�شركة يف احل�صول على م�صادر لتمويل �أعمالها على عدة عوامل ،منها عوامل متعلقة بقدرتها على احل�صول على املوافقات النظامية بالإ�ضافة �إلى و�ضع ال�شركة
املايل وجدارتها االئتمانية� .إن احتاجت ال�شركة يف امل�ستقبل �إلى متويل �إ�ضايف لتو�سيع ن�شاطها �أو منتجاتها� ،أو لتح�سني مالئتها املالية ،فقد تواجه �صعوبة يف احل�صول على
م�صادر متويل و�إن ح�صلت عليها قد تكون بتكلفة و�شروط غري منا�سبة .و�إن لزم �أن ترفع ال�شركة ر�أ�سمالها للح�صول على متويل �إ�ضايف ،فقد ي�ؤدي هذا �إلى تقليل ن�سبة ملكية
امل�ساهمني احلاليني� .إن �صعوبة احل�صول على التمويل املنا�سب يف امل�ستقبل �سوف ي�ؤثر �سلبا على ال�شركة و�أدائها املايل وخطة عملها.
222222مخاطر االستثمار
تعتمد النتائج الت�شغيلية لل�شركة ب�شكل جزئي على �أداء حمفظتها اال�ستثمارية ،وتخ�ضع نتائج اال�ستثمار لعدة خماطر ا�ستثمارية منها املخاطر املرتبطة بالأو�ضاع االقت�صادية
العامة وم�ستوى التذبذب يف ال�سوق وتقلب ا�سعار الفائدة يف ال�سوق وخماطر ال�سيولة واالئتمان� ،إ�ضافة �إلى الأو�ضاع ال�سيا�سية� .إن عدم قدرة ال�شركة على موازنة حمفظتها
اال�ستثمارية ومالءمتها مع مطلوباتها� ،سيجربها على ت�صفية ا�ستثماراتها يف �أوقات وب�أ�سعار غري منا�سبة و�سي�ؤثر ذلك على عائداتها من اال�ستثمارات ب�شكل �سلبي مما �سينعك�س
على الو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها.
222222مخاطر عدم كفاية المخصصات (االحتياطات)
تقوم ال�شركة باالحتفاظ مبخ�ص�صات ملواجهة وتغطية االلتزامات املالية وذلك طبقا للمادة ( )69التا�سعة وال�ستني من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني
التعاوين .وت�شمل تلك املخ�ص�صات ما يلي:
 خم�ص�صات االق�ساط غري املكت�سبة.
 خم�ص�صات املطالبات حتت الت�سوية.
 خم�ص�صات م�صاريف ت�سوية املطالبات.
 خم�ص�صات الأخطار التي وقعت ومل تتم املطالبة بها بعد.
 خم�ص�صات املخاطر التي مل ت�سقط.
 خم�ص�صات الكوارث.
 خم�ص�صات امل�صاريف العامة.
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ويتم تقدير حجم االحتياطات بنا ًء على االجتاهات املتوقعة يف حجم املطالبات ومدى تكرارها بح�سب البيانات املتاحة يف حينه .ويعترب و�ضع م�ستوى مالئم من احتياطات
املطالبات عملية غري م�ؤكدة بطبيعتها نظر ًا ل�صعوبة وتعقيد و�ضع االفرتا�ضات الالزمة.
ومبا �أن حجم االحتياطات يعتمد على تقديرات م�ستقبلية ،ف�إنه من املمكن �أن يثبت عدم كفاية احتياطات ال�شركة يف �أي فرتة ،و�إذا حدث �أن جتاوزت املطالبات الفعلية احتياطي
املطالبات ،ف�إنه �سيتوجب على ال�شركة زيادة احتياطاتها .و�سوف يكون لذلك �أثر �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
22-2222مخاطر االستحواذ على محفظة تأمينية
يف �سياق قيام ال�شركة بعملية ا�ستحواذ على حمفظة عمليات الت�أمني تكون عملية تقييم اال�ستحواذ خا�ضعة للمراجعة من قبل جلنة م�ستقلة يتم تعيينها من قِبل م�ؤ�س�سة النقد
للت�أكد من اتباع املحا�سب القانوين والإكتواري للمعايري املو�ضوعة من قبل م�ؤ�س�سة النقد فيما يتعلق بتقييم املحافظ الت�أمينية املزمع اال�ستحواذ عليها .ولإمتام عملية اال�ستحواذ
يجب �أن ت�صدر موافقة م�ؤ�س�سة النقد النهائية على �أحكام و�شروط اتفاقية بيع ونقل املحفظة الت�أمينية .وكما بتاريخ هذه الن�شرة مل تقم ال�شركة ب�أي عملية ا�ستحواذ ،ويف حال
رغبت ال�شركة باال�ستحواذ على حمفظة ت�أمينية يف امل�ستقبل� ،سوف يتوجب عليها احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد النهائية على �أحكام و�شروط اتفاقية بيع ونقل املحفظة
الت�أمينية وموافقة اجلمعية العامة للم�ساهمني وكذلك قد تدفع ال�شركة مبالغ �أكرث من القيمة الدفرتية وبالتايل �سوف ي�ؤثر ذلك على ربحيتها والتي �سيكون لها ت�أثري �سلبي على
الو�ضع املايل لل�شركة.
22-2222مخاطر سوء تقدير المخاطر
تقوم ال�شركة بدرا�سة تف�صيلية للمخاطر املحتملة قبل ا�صدار وثائق الت�أمني للطلبات املقدمة  ،حيث تتم هذه الدرا�سة من قبل خرباء يف عمليات االكتتاب يقومون با�ستخدام
برامج حمددة بهدف تقدير اخل�سائر والأخطار املحتملة ومب�ساعدة من اخلبري االكتواري امل�ستقل  ،والذي يقوم بدرا�سة �أمناط تطور املخاطر والتوقعات امل�ستقبلية بنا ًء على
الأداء التاريخي .من املمكن عدم تقدير املخاطر املحتملة ب�شكل دقيق وبالتايل قد تتكبد ال�شركة خ�سائر مالية ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أدائها امل�ستقبلي وت�ساعد درا�سة املخاطر
املحتملة والدرا�سات االكتوارية يف تخفيف خماطر �سوء تقدير املخاطر.
22-2222مخاطر إلغاء أو عدم تجديد وثائق التأمين
�إن ال�شركة يف �سوق ت�أمني تناف�سي ،ومبا �أن مدة وثائق الت�أمني ق�صرية املدة يف طبيعتها ،فقد ال تتمكن ال�شركة من اال�ستمرار يف جتديد وثائق الت�أمني ال�صادرة �أو الوثائق التي
�ست�صدرها يف امل�ستقبل على النحو املتوقع .ويف حال عدم جتديد �أو �إلغاء حملة الوثائق لوثائقهم ف�إن م�ستوى الأق�ساط املكتتبة لل�شركة يف ال�سنوات القادمة �ستت�أثر ب�شكل �سلبي
وجوهري مما �سي�ؤثر على نتائج �أعمال ال�شركة.
22-2222مخاطر ترجمة وثائق التأمين
بع�ض وثائق ت�أمني ال�شركة مكتوبة باللغة العربية وهي مرتجمة من اللغة الإجنليزية �إال �أن ترجمة بع�ض بنود وثائق الت�أمني التي تقدمها ال�شركة لي�ست دقيقة من حيث تو�ضيح
بع�ض امل�صطلحات الواردة يف الوثيقة ،مما �سي�ؤدي �إلى ن�شوء نزاع بني الأطراف حول تف�سري املق�صود من الوثيقة ،خا�ص ًة و�أن اللجان الق�ضائية واملحاكم يف اململكة العربية
ال�سعودية تعتمد على الن�ص العربي يف حال ن�ش�أ �أي خالف بني ال�شركة و�أحد عمالئها ،مما قد يعر�ض ال�شركة للدخول يف نزاعات مع العمالء وي�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أعمالها
الن�ص الإجنليزي ملعظم وثائق الت�أمني ،با�ستثناء الت�أمني االلزامي للمركبات ووثيقة ال�ضمان ال�صحي االلزامي ،دون �أن يتم ترجمتها
ونتائجها املالية .كذلك اعتمدت ال�شركة ّ
للغة العربية ،وهو خمالف لن�ص املادة ( )52الثانية واخلم�سني من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين التي �أوجبت �أن تكون وثيقة الت�أمني مكتوبة بخط
وا�ضح ولغة ي�سهل فهمها من عامة النا�س و�سوف ي�ؤدي ذلك �إلى منع ال�شركة من قبول مكتتبني �أو م�ستثمرين �أو م�شرتكني جدد يف �أي من �أن�شطتها الت�أمينية �أو احل ّد من ذلك
حتى يتم ت�صحيح لغة الوثائق� ،أو �إلزام ال�شركة باتخاذ �أي خطوات �أخرى تراها م�ؤ�س�سة النقد �ضرورية وذلك وفق ًا للمادة ( )19من نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين مما
�سي�ؤثر �سلبا على الو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها.
22-2222المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة
�سجلت ال�شركة خ�سائر مرتاكمة قدرها ( )213.08مليون ريال �سعودي بنهاية الربع الرابع من 2016م والتي متثل ما ن�سبته ( )%71من را�س مال ال�شركة .وال توجد �أي �ضمانات
بعدم ا�ستمرار ال�شركة يف ت�سجيل خ�سائر �إ�ضافية .ويف حال حدوث ذلك ،ف�إن ال�شركة �ستخ�ضع لعدد من الأنظمة واللوائح ذات العالقة يف اململكة ،وعلى وجه اخل�صو�ص املادة
( )150اخلم�سون بعد املائة من نظام ال�شركات التي تلزم �أع�ضاء جمل�س الإدارة بدعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف �إمكانية ا�ستمرار �أعمال ال�شركة �أو حلها قبل انتهاء
مدتها �إذا بلغت خ�سائر ال�شركة املرتاكمة ( )1/2ن�صف ر�أ�س مالها.
كما جتدر الإ�شارة �أنه بتاريخ 1438/01/23هـ (املوافق 2016/10/24م) �صدر قرار جمل�س الهيئة رقم ( )2016-130-1بتعديل الإجراءات والتعليمات اخلا�صة بال�شركات
املدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق التي بلغت خ�سائرها املرتاكمة ( )%50ف�أكرث من ر�أ�س مالها يف �ضوء نظام ال�شركات اجلديد ،ومت تعديل م�سماها لت�صبح «الإجراءات والتعليمات
اخلا�صة بال�شركات املدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق التي بلغت خ�سائرها املرتاكمة ( )%20ف�أكرث من ر�أ�س مالها» ،على �أن يعمل بالإجراءات والتعليمات املعدلة ابتدا ًء من تاريخ
1438/07/25هـ (املوافق 2017/04/22م).
كذلك �ألزمت الهيئة ال�شركات املدرجة يف ال�سوق املالية التي تبلغ خ�سائرها املرتاكمة ( )%50ف�أكرث من ر�أ�س املال املدفوع بالإف�صاح على موقع تداول قبل تاريخ 1438/07/24هـ
(املوافق 2017/04/21م) عن خطتها حيال تطبيق املادة ( )150من نظام ال�شركات.
وبتاريخ 2017/04/11م ،مت تعديل و�ضع ال�شركة و�إزالة العالمة باللون الأ�صفر والتي كانت بجانب ا�سم ال�شركة يف موقع تداول االلكرتوين وذلك بعد موافقة اجلمعية العامة
غري العادية بتاريخ 2017/03/29م على تخفي�ض ر�أ�س املال وخف�ض خ�سائرها املرتاكمة عن (.)%20
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22-2222المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات
�إن ال�شركة تعتمد على �أنظمة تقنية املعلومات للقيام ب�أعمالها� .إال �أنها قد تتعر�ض ملخاطر تعطلها ،مبا فيها انهيار النظام وف�شل �أنظمة احلماية �أو اخرتاق لأنظمة ال�شركة
والفريو�سات الإلكرتونية والأخطاء الب�شرية والكوارث الطبيعية واحلرائق و�أخطاء االت�صال وعدم توفر العمالة املاهرة الالزمة لت�شغيل هذه الأنظمة و�إدارتها� .إذا حدث عطل
كبري �أو �إخفاق متكرر� ،ستت�أثر الإيرادات ب�شكل �سلبي ولن تتمكن ال�شركة من �إ�صدار تقاريرها املالية الدورية يف التوقيت املنا�سب مما يعر�ضها للم�ساءلة والعقوبة وبالتايل الت�أثري
�سلب ًا على ن�شاطها ونتائجها الت�شغيلية خ�صو�ص ًا �إذا ا�ضطرت ال�شركة للإعالن عن قوائمها ب�شكل �شهري.
22-2222مخاطر سياسات إدارة المخاطر
تعتمد �سيا�سات �إدارة املخاطر على مالحظة ال�سلوك التاريخي لل�سوق ،ولذلك ،ف�إن هذه ال�سيا�سات قد ال تتمكن من التنب�ؤ بدقة املخاطر املحتملة م�ستقب ًال والتي قد تكون �أكرب
من تلك التي مت ا�ستنتاجها من خالل الو�سائل التاريخية ،ويف ظل النق�ص يف البيانات املتوفرة حول �سوق الت�أمني ال�سعودي ،ف�إن هذه املعلومات قد ال تكون دقيقة �أو كاملة �أو
حمدثة �أو مل يتم تقييمها على الوجه ال�صحيح يف جميع احلاالت ،وقد ال تكون �سيا�سات ال�شركة و�إجراءاتها و�ضوابطها الداخلية فعالة متام ًا يف جميع الأحوال والظروف الأمر
الذي �سي�ؤدي �إلى ح�صول ال�شركة على معلومات غري وافية لكي تقوم بتقدير تعر�ضها للمخاطر وفق �أ�س�س �صحيحة ،ونتيجة لذلك ،ف�إن ارتفاع م�ستوى املخاطر التي تتعر�ض لها
ال�شركة نتيجة لذلك �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي وجوهري على مركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
مل تقم ال�شركة ب�إعداد التقرير ال�سنوي حول خطتها يف �إدارة املخاطر والذي يتم تقدميه للم�ؤ�س�سة يف نهاية كل �سنة وفق متطلبات املادة ( )19من الئحة �إدارة املخاطر ،وبالتايل،
ووفق املادة ( )9من الالئحة امل�شار �إليها �ستعترب ال�شركة خمالفة لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين مما �سيعر�ضها للم�ساءلة من قبل امل�ؤ�س�سة وميكن �أن يعر�ض ال�شركة
للعقوبات النظامية (غرامة مالية قد ت�صل قيمتها �إلى ( )1.000.000مليون ريال وذلك وفق ًا للمادة ( )21من نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين).
22-2222مخاطر الدعاوى والمنازعات القضائية
قد تتعر�ض ال�شركة يف �سياق ممار�سة �أعمالها لق�ضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها الت�أمينية ونزاعات ومطالبات تتعلق بالغطاء الت�أميني ،وال ت�ضمن ال�شركة عدم وقوع نزاع بينها
وبني بع�ض حاملي الوثائق .مما قد ي�ؤدي �إلى رفع ق�ضايا لدى اجلهات الق�ضائية املخت�صة .ونتيجة لذلك ،قد تكون ال�شركة ُعر�ضة ملطالبات ق�ضائية من هيئات و�إدارات حكومية
وحتقيقات يف �سياق ال�ضوابط اجلديدة على قطاع الت�أمني يف اململكة .وبطبيعة احلال ،ال ميكن لل�شركة تو ُّقع نتائج تلك املطالبات يف حال حدوثها ،كما ال ت�ضمن ال�شركة �أال
يكون لتلك املطالبات ت�أثري جوهري على �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها .كما �أن ال�شركة ال ت�ستطيع �أن تتوقع ب�شكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى �أو الإجراءات الق�ضائية
التي ميكن �أن تقيمها �أو تقام �ضدها �أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى �أو الأحكام التي ت�صدر فيها وما تت�ضمنه من تعوي�ضات وجزاءات ،وبالتايل ف�إن �أي نتائج �سلبية ملثل هذه
الق�ضايا �سوف ت�ؤثر �سلب ًا على ال�شركة.
كما يف  31دي�سمرب 2016م ،بلغ جمموع قيمة املطالبات يف الدعاوى املقامة �ضد ال�شركة مبلغ وقدره حوايل ( )32.495.720اثنان وثالثون مليون ًا و�أربعمائة وخم�سة وت�سعون
�ألف ًا و�سبعمائة وع�شرون ريا ًال من بينها مبلغ ( )23.282.790ثالثة وع�شرون مليون ًا ومائتان واثنان وثمانون �ألف ًا و�سبعمائة وت�سعون ريا ًال يتعلق مبطالبة امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط
احلديدية لتعوي�ضها عن الأ�ضرار التي حلقت بالقطارات نتيجة ت�صادم قطارين والباقي يتعلق مبطالبات يف قطاع ت�أمني املركبات وهي عبارة عن تعوي�ضات عن تلفيات املركبات.
�إن �أغلب املطالبات ما زالت قيد النظر �أمام اللجان الق�ضائية املخت�صة.
22-2222مخاطر ارتفاع قيمة الديون المشكوك بتحصيلها
لدى ال�شركة كما يف  31دي�سمرب  2016ذمم مدينة م�ستحقة ال�سداد تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب  184مليون ريال �سعودي وهي مبالغ مرتاكمة منها  100مليون مت�أخرة
ال�سداد لأقل من  90يوم و 84مليون منذ �أكرث من ( )90يوم ،وبلغ خم�ص�ص الديون امل�شكوك بتح�صيلها ( )43.000.000ثالثة و�أربعون مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب
� 2016إن القيمة املرتفعة ملخ�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها خالل عام 2016م كان له ت�أثري �سلبي وجوهري على هام�ش املالءة لل�شركة ومركزها املايل .ويف حال مل تتمكن
ال�شركة من تنفيذ �سيا�سة حت�صيل جدية وفعالة ،ف�إن هذا �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
22-2222مخاطر حماية العالمة التجارية
تعتمد قدرة ال�شركة يف ت�سويق منتجاتها الت�أمينية وتطوير �أعمالها على ا�ستخدام ا�سمها و�شعارها� .إن عدم قدرة ال�شركة على منع انتهاك حقوقها بهذا اخل�صو�ص �سي�ؤثر �سلبيا
على عالمتها التجارية و�سوف يجعل ممار�سة عملها �أكرث تكلفة وبالتايل ي�ؤثر على نتائج ال�شركة الت�شغيلية ،و�سوف يت�أثر عمل ال�شركة �أكرث �إذا كان عليها �أن تتناف�س مع عالمات
جتارية م�شابهة �ضمن الأ�سواق الرئي�سية التي تعمل فيها والتي ال متلك فيها حقوق ملكية م�سجلة.
ولدى ال�شركة عالمة جتارية خا�صة بها وهي م�سجلة لدى وزارة التجارة واال�ستثمار حتت الفئة (� )36ستة وثالثون اخلا�صة بخدمات الت�أمني
قد ال تتمكن ال�شركة من منع الغري من ا�ستعمال عالمة جتارية مطابقة �أو م�شابهة للعالمة التجارية امل�ستخدمة من قبلها مما �سي�ؤثر على �سمعتها و�سينعك�س ذلك �سلبا على
قدرتها يف ت�سويق منتجاتها مما �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أرباح ال�شركة ونتائج �أعمالها امل�ستقبلية.
22-2222مخاطر األداء المالي للشركة
قدمت ال�شركة خطة العمل امل�ستقبلية الى م�ؤ�س�سة النقد بهدف زيادة ر�أ�س مالها .ترتكز هذه الدرا�سة على افرتا�ضات من �أهمها جتديد املوافقات اخلا�صة باملنتجات احلالية
والتوقعات اخلا�صة باملطالبات وتكاليف الت�شغيل امل�ستقبلية .يف حال عدم ح�صول ال�شركة على املوافقات الالزمة ملنتجاتها القائمة �أو يف حال اختالف النتائج امل�ستقبلية عن
النتائج املتوقعة ،ممن املمكن �أن يكون لهذا االختالف ت�أثري �سلبي على �أرباح ال�شركة ونتائج �أعمالها امل�ستقبلية.
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22-2222المخاطر المتعلقة بخلو مناصب هامة في الشركة
لدى ال�شركة عدة منا�صب �شاغرة حتى تاريخ هذه الن�شرة كاالتي :مدير تنفيذ �إعادة الت�أمني ،مدير تنفيذي عمليات الت�أمني ال�صحي ومدير تنفيذي تطوير املبيعات والوكالء.
من املمكن �أن تت�أثر �إنتاجية ال�شركة �سلبا يف حال ت�أخرها يف التوظيف �أو يف حال عدم متكنها من تعيني ال�شخ�ص الذي ميتلك الكفاءة واخلربة املطلوب توفرهما يف املر�شحني
ل�شغل هذه املراكز ملا لها من ت�أثري ي�صب يف قدرة ال�شركة على تنفيذ ا�سرتاتيجيتها وخططها املر�سومة.
فعلى �سبيل املثال ،يعترب �شغور �أي من املنا�صب التالية (رئي�س املجل�س �أو نائبه �أو الرئي�س التنفيذي �أو املدير املايل �أو �أمني ال�سر) خمالفة لنظام ال�شركات مما يعطي الهيئة احلق
بفر�ض العقوبة (غرامة ال تزيد عن  500.000ريال) املن�صو�ص عليها يف املادة ( )213من نظام ال�شركات .وبخ�صو�ص �إدارة املخاطر ف�إن جناح ال�شركة و�ضمان ا�ستمراريتها
يرتبط مبدى قدرتها على تقييم املخاطر و�إدارتها ومراقبتها ب�صورة م�ستمرة ،كما �أنّ املادة ( )15اخلام�سة ع�شرة من الئحة �إدارة املخاطر ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي تُلزم �شركات الت�أمني بتعيني م�س�ؤول خماطر عن الت�أمني العام و�آخر م�س�ؤول عن �إدارة خماطر الت�أمني ال�صحي� .أما بالن�سبة ملن�صب م�س�ؤول �إعادة الت�أمني ،ف�إن �أبرز
مهامه هي التعامل مع �سجالت �إعادة الت�أمني والإ�شراف على �إلتزام ال�شركة ب�إ�سرتاجتيتها املكتوبة لإعادة الت�أمني و�إبالغ م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي عن �أي خمالفة بهذا
اخل�صو�ص .و�إن عدم التعيني يف هذا املن�صب يعترب خمالفة للمادة ( )21من الالئحة التنفيذية واملادة ( )14الرابعة ع�شر من الالئحة التنظيمية لأعمال �إعادة الت�أمني،
و�سيعر�ض ال�شركة للغرامات املالية التي قد ت�صل قيمتها �إلى ( )1.000.000مليون ريال وفقا للمادة ( )21احلادية والع�شرون من نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين.
22-2222مخاطر فرض الغرامات
يتعني على ال�شركة احل�صول على الت�صاريح والرتاخي�ص واملوافقات النظامية الالزمة واملحافظة عليها فيما يتعلق بن�شاطها والتي ت�شمل على �سبيل املثال تراخي�ص املنتجات
التي حت�صل عليها ال�شركة من م�ؤ�س�سة النقد ،وتراخي�ص فتح املحالت ال�صادرة من وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ،و�شهادات ت�سجيل ال�شركة وفروعها ال�صادرة من وزارة
التجارة واال�ستثمار ،و�شهادات ع�ضوية الغرف التجارية ،و�شهادات ت�سجيل العالمات التجارية ،و�شهادات ال�سعودة والزكاة والت�أمينات االجتماعية.
قد تقوم م�ؤ�س�سة النقد بفر�ض غرامات على ال�شركة يف حال خمالفتها للأنظمة واللوائح املتعلقة على �سبيل املثال باملدد املفرو�ضة من قبل م�ؤ�س�سة النقد بت�سوية املطالبات �أو بلغة
وثائق الت�أمني املعتمدة من ال�شركة والرتجمة املعتمدة للن�صو�ص الإجنليزية والتي قد ت�صل قيمتها �إلى ( )1.000.000مليون ريال �سعودي وفقا للمادة ( )21احلادية والع�شرون
من نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ،والذي �سوف ي�ؤثر �سلبا على �أرباح ال�شركة ونتائجها املالية� ،إن عدم متكن ال�شركة من االلتزام بهذه الأنظمة والتعليمات واملعايري
ب�صورة م�ستمرة يعر�ضها للغرامات املالية الأمر الذي ي�ؤدي �إلى حتمل ال�شركة نفقات مالية �إ�ضافية غري متوقعة والت�أثري �سلبا على عملياتها.
22-2222مخاطر إعادة التأمين
تعتمد ال�شركة على عدد من معيدي الت�أمني من ال�شركات العاملية و�أبرزهم� :شركة هانوفر ( )Hannover Reوميونيخ ( )Munich Reو�سوي�س لإعادة الت�أمني ( )Swiss Reو
ويف�سر مبوجب الأنظمة ال�سارية املفعول يف اململكة ،ف�إن معظم
�أر �أف �أي بي ( .)RFIBوبا�ستثناء العقد املربم مع �شركة هانوڤر( )Hannover Retakaful BSCالذي يخ�ضع ّ
عقود �إعادة الت�أمني ن�صت على �أن يكون االخت�صا�ص الق�ضائي لنظر �أي نزاعات تن�ش�أ بني الأطراف للتحكيم خارج اململكة العربية ال�سعودية ووفق قوانني اجنلرتا وويلز .ويعترب
ذلك خمالفة للمادة ( )22من نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين الذي �أعطى االخت�صا�ص احل�صري لديوان املظامل يف الف�صل يف جميع املنازعات التي تقع بني �شركات
الت�أمني و�شركات �إعادة الت�أمني �أو فيما بني كل منهما ،مما �سيعر�ض ال�شركة خلطر فر�ض عقوبات وغرامات مالية من قبل م�ؤ�س�سة النقد قد ت�صل قيمتها �إلى ()1.000.000
مليون ريال وذلك وفق ًا للمادة ( )21من نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين.
كذلك ويف حال ح�صول منازعة ق�ضائية مع �أحد معيدي الت�أمني ف�إنه قد يتم اختيار حماكم �أجنبية �أو جهات حتكيم خارج اململكة غري معلوم لل�شركة حيثياتها وبالتايل لن تتمكن
ال�شركة من تنفيذ الأحكام �أو الأوامر الق�ضائية �أو �أحكام املحكمني �أو املحررات املوثقة ال�صادرة يف بلد �أجنبي يتعار�ض م�ضمونها مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية �أو تكون الدولة
الأجنبية التي �صدر بها احلكم �أو الأمر الأجنبي ال تتعامل باملثل مع اململكة .كما �ستتحمل ال�شركة �أعباء مالية وتكاليف وم�صاريف �إ�ضافية يف �سياق متابعة اجراءات املحاكمة
خارج اململكة وذلك �سيكلف ال�شركة �أعباء �إ�ضافية مما �سي�ؤثر �سلب ًا على نتائج ال�شركة املالية.
�إ�ضافة لذلك ،وعم ًال ب�أحكام الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين يجب اختيار معيدي ت�أمني حا�صلني بحد �أدنى على ت�صنيف بي بي بي ( )BBBمن وكالة
الت�صنيف االئتماين �ستاندرد �آند بورز (� )S&Pأو تقييم مكافئ لذلك من �إحدى وكاالت الت�صنيف العاملية املعرتف بها� .أما بالن�سبة ملعيدي الت�أمني احلا�صلني على تقييم �أدنى
من (� )BBBأو ت�صنيف مكافئ لذلك ،فيتوجب على ال�شركة احل�صول على املوافقة اخلطية من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قبل التعاقد معهم وفق ًا لالئحة التنفيذية لنظام
مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين .و�إذا مل تتمكن من احل�صول على املوافقة فيجب عليها �إيقاف ترتيبات �إعادة الت�أمني مع تلك ال�شركات ذات الت�صنيف املنخف�ض ،مما �سيزيد
من �أعباء ال�شركة و ُيعر�ضها للمزيد من املخاطر وهي عدم قدرة معيدي الت�أمني ذوي الت�صنيف املنخف�ض على االلتزام بالتزاماتهم وبالتايل الت�أثري �سلب ًا على مركز ال�شركة
املايل ونتائجها الت�شغيلية.
دخلت ال�شركة يف اتفاقية �إعادة ت�أمني مع ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني التعاوين يف  30يونيو 2015م ومت �إنهاء هذه االتفاقية يف  30يونيو 2016م بنا ًء على طلب من م�ؤ�س�سة
النقد حيث ارت�أت امل�ؤ�س�سة �أن م�ضمون هذا العقد خمتلف وم�ضلل عن ال�شكل املفرت�ض به� .أدى �إلغاء هذه االتفاقية �إلى تغريات كبرية يف ح�سابات �إعادة الت�أمني للأعوام املالية
2015م و2016م ،وقد �أدى ذلك �إلى ارتفاع يف عمولة �إعادة الت�أمني لت�صل �إلى  415.3مليون ريال يف عام  .2016مت ت�سجيل الأثر املايل على ال�شركة ،والبالغ  11مليون ريال
�سعودي ،يف ال�سنة املالية 2016م وقد ت�أثر العر�ض املحا�سبي لعموالت �إعادة الت�أمني �إيجابيا مقابل ت�أثر �سلبي على �صايف الأق�ساط املكت�سبة.
22-2222المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير
�أبرمت ال�شركة عقود واتفاقيات مع �أطراف �أخرى تعمل يف جمال الت�أمني كعقود و�ساطة ت�أمني وعقود مع وكالء الت�أمني وعقود �إعادة الت�أمني بالإ�ضافة �إلى عقود خدمة �أخرى
كعقود تقنية املعلومات وعقود ا�ست�شارية ،وتعتمد ال�شركة على �إمكانية وقدرة تلك الأطراف على الوفاء بالتزاماتها مبوجب �شروط و�أحكام تلك العقود واالتفاقيات .وال ميكن
الت�أكيد ب�أن تلك الأطراف �سوف تكون على م�ستوى تطلعات ال�شركة ،ويف حال عدم قدرة ال�شركة �أو الأطراف املتعاقدة معها على االلتزام ببنود تلك العقود �أو يف حال وقوع �أي
منازعات م�ستقبلية �أو ق�ضايا وخ�سارة ال�شركة لتلك املنازعات ف�إن ذلك �سي�ؤثر �سلبي ًا على مركزها املايل والتدفقات النقدية والنتائج الت�شغيلية لل�شركة وتطلعاتها امل�ستقبلية
(وملزيد من التفا�صيل ف�ض ًال راجع الق�سم « 14املعلومات القانونية»»-ملخ�ص العقود اجلوهرية»).
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22-2222مخاطر فروقات مبلغ الزكاة
قد تتعر�ض ال�شركة اللتزامات ناجتة عن فروقات طريقة احت�ساب مبلغ الزكاة .و�سبق �أن قدمت ال�شركة اعرتا�ض ًا لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل حول �إخ�ضاع الوديعة
النظامية وبع�ض اال�ستثمارات ل�ضريبة الزكاة .وقدمت ال�شركة اعرتا�ضها على الربط الزكوي لدى جلنة االعرتا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية مبوجب خطاب �صادر من مكتب
البيوك حما�سبون قانونيون برقم ( )15/172وتاريخ 1436/06/24هـ (املوافق 2015/04/13م) حول قيمة الزكاة املتوجبة على ال�شركة عن الأعوام 2007م حتى2010م،
وبتاريخ 1438/04/24هـ (املوافق 2017/01/22م) ح�ضر ممثل ال�شركة اجلل�سة املحددة لدى اللجنة االبتدائية ملناق�شة االعرتا�ض ،و حتى تاريخ هذه الن�شرة مل ت�ستلم ال�شركة
�أي قرار من اللجنة االبتدائية بهذا اخل�صو�ص .يف حال �ألزمت ال�شركة بدفع مبلغ فروقات الزكاة� ،سوف ي�ؤثر الأمر على القوائم املالية وبالتايل نتائج ال�شركة ومركزها املايل
�سلبا.
22-2222مخاطر التغيرات في المعايير المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة
يتم �إعداد القوائم املالية لل�شركة وفقا للمعايري املحا�سبية الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية (ولي�س طبقا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة وال�صادرة عن الهيئة
ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني) .وال�شركة ملزمة يف هذه احلالة بتطبيق التعديالت �أو التغيريات التي تطر�أ على هذه املعايري من وقت لأخر ،وبالتايل ف�إن �أي تغيريات يف هذه
املعايري �أو �إلزامية تطبيق بع�ض املعايري اجلديدة �سوف ي�ؤثر �سلب ًا على القوائم املالية وبالتايل على نتائج ال�شركة املالية ومركزها املايل.
22-2222مخاطر التصنيف االئتماني
ح�صلت ال�شركة على ت�صنيف ائتماين بي بي بي ( )+BBBمن وكالة الت�صنيف االئتماين �ستاندرد �آند بورز ( ،)S&Pكما مت ت�صنيف ال�شركة بو�ضع م�ستقر على م�ستوى دول
جمل�س التعاون اخلليجي ( ،)gcAAوال يوجد ما ي�ضمن �أن حتافظ ال�شركة على ت�صنيف جيد يف حال كانت املخاطر لديها �أعلى من احلد املتعارف عليه يف �سوق الت�أمني �أو تراجع
قوة و�أمان و�ضع ر�أ�سمال ال�شركة ،بالإ�ضافة �إلى تراجع يف النمو املتوازن لل�شركة ،مما �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة.
�إ�ضافة لذلك ،وعم ًال ب�أحكام الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين يجب اختيار معيدي ت�أمني حا�صلني بحد �أدنى على ت�صنيف بي بي بي ( )BBBمن
وكالة الت�صنيف االئتماين �ستاندرد �آند بورز (� )S&Pأو تقييم مكافئ لذلك من �إحدى وكاالت الت�صنيف العاملية املعرتف بها� .أما بالن�سبة ملعيدي الت�أمني احلا�صلني على
تقييم �أدنى من (� )BBBأو ت�صنيف مكافئ لذلك كحد �أدنى ،فيتوجب على ال�شركة احل�صول على املوافقة اخلطية من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قبل التعاقد معهم وفق ًا
لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين .و�إذا مل تتمكن من احل�صول على املوافقة فيجب عليها �إيقاف ترتيبات �إعادة الت�أمني مع تلك ال�شركات ذات التن�صيف
املنخف�ض ،مما �سيزيد من �أعباء ال�شركة و ُيعر�ضها للمزيد من املخاطر وهي عدم قدرة معيدي الت�أمني ذوي الت�صنيف املنخف�ض على االلتزام بالتزاماتهم وبالتايل الت�أثري �سلب ًا
على مركز ال�شركة املايل ونتائجها الت�شغيلية.
22-2222مخاطر أسعار صرف العمالت
تعزى املخاطر املتعلقة ب�أ�سعار العمالت �إلى التقلبات يف اال�ستثمارات املالية نظرا للتغري يف �أ�سعار ال�صرف .ال�شركات التي تتعر�ض ملخاطر �أ�سعار �صرف العمالت يف الغالب
لديها تعامالت مع �أطراف خارج اململكة وبعمالت تلك الأطراف .معظم عمليات ال�شركة تتم بالريال ال�سعودي كما �أن كافة �إيراداتها حمققة من عمالء يف ال�سوق املحلية وبالعملة
املحلية .ويف حال قيام ال�شركة بتح�صيل �أي مبالغ من مبيعات منتجاتها �أو �أجرت �أي تعامالت بعملة �أجنبية ف�إنها قد تتعر�ض ملخاطر �أ�سعار ال�صرف ويف حال حدوث �أي تقلبات
كبرية يف �أ�سعار ال�صرف ف�إن ذلك �سي�ؤثر �سلبا على �أداء ال�شركة املايل.
22-2222مخاطر تركز األعمال
ترتكز �أعمال الت�أمني التي تقوم بها ال�شركة على تامني ال�سيارات حيث متثل  %87.67من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة كما يف  31دي�سمرب 2016م ،على التوايل.
يف تاريخ 1438/03/15هـ (املوافق 2016/12/14م) قامت ال�شركة ب�إعالن على موقع تداول بخ�صو�ص عدم تقدمي عر�ض لتجديد ت�أمني امل�سئولية اجتاه الغري وت�أمني ج�سم
املركبات ل�شركة عبداللطيف جميل املتحدة للتمويل وعن �إنهاء التعاقد مع �شركة عبداللطيف جميل لوكالة الت�أمني .اجلدير بالذكر �أن هذه البولي�صة متثل حوايل  %40من
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني لل�شركة .عدم جتديد هذه البولي�صة �سي�ؤثر �سلبا على اجمايل الأق�ساط املكتتبة لل�شركة يف الأعوام القادمة.
يعترب قطاع الت�أمني على ال�سيارات من القطاعات ال�شديدة املناف�سة ،ويف حال عدم قدرة ال�شركة على تو�سيع قاعدة عمالئها يف هذا الن�شاط �أو عدم قدرتها على التنويع يف
امل�ستقبل ف�إن ذلك �سي�ؤثر �سلبا على و�ضعها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
22-2222مخاطر عدم القدرة على االلتزام بمتطلبات السالمة والوقاية من الحريق
حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة مل ت�ستخرج ال�شركة ت�صريح الدفاع املدين املتعلق باملوقع امل�ست�أجر لنقطة البيع يف مدينة حائل مما �سيعر�ضها للعقوبات والإجراءات التي قد تتخذ
ب�سبب عدم وجود ترخي�ص الدفاع املدين �أو عدم جتديده وفق جدول خمالفات الئحة �شروط ال�سالمة و�سبل احلماية الواجب توافرها يف املباين ال�سكنية والإدارية ال�صادر عن
وزارة الداخلية/املديرية العامة للدفاع املدين ،وهي على النحو التايل:
 الغرامة :يجب �أال تتجاوز مبلغ  30.000ريال.
 وقف العمل يف جزء �أو ق�سم من املن�ش�أة �إذا كان ي�شكل خطورة حتى يتم �إزالة اخلطر.
 منح مهلة للمن�ش�أة املخالفة من �أجل �إزالة املخالفة.
 الأمر ب�إغالق املن�ش�أة.
ويف حال تعر�ض ال�شركة لأي من هذه العقوبات �أو الإجراءات ف�إنه �سيكون له ت�أثري �سلبي على نتائج عملياتها ومركزها املايل.
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22-2222مخاطر االعتماد على الوسطاء والوكالء
تعتمد ال�شركة ب�شكل �أ�سا�سي على و�سطاء الت�أمني حيث بلغ الإجمايل ال�صايف للأق�ساط املكتتبة من خالل الو�سطاء (� )653.420.000ستمائة وثالثة وخم�سون مليون ًا و�أربعمائة
وع�شرون �ألف ريال والتي متثل ( )%30من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة كما بنهاية 2016/12/31م (ف�ض ًال راجع الق�سم « 2-8-13اتفاقيات و�سطاء الت�أمني»).
كما بلغت �إيرادات ال�شركة من �شركة عبداللطيف جميل لوكالة الت�أمني ن�سبة  %40من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف جمال الت�أمني على ال�سيارات خالل �سنة 2016م .مل
يتم جتديد العقد و�سي�ؤدي ذلك �إلى انخفا�ض مبيعات و�أرباح ال�شركة و�سي�ؤثر �أي�ضا على انخفا�ض وتذبذب هوام�ش ربح ال�شركة ،مما �سيكون له ت�أثري �سلبي وجوهري على �أعمال
ال�شركة امل�ستقبلية ونتائجها املالية ،وتوقعاتها ،وو�ضعها املايل و�أ�سعار �أ�سهمها.
22-2222مخاطر العقود واألعمال مع األطراف ذات العالقة
�أبرمت ال�شركة عقود الت�أمني مع �أطراف ذات عالقة ،مبا يف ذلك بع�ض �أع�ضاء جمل�س �إدارتها و�شركات تابعة لأع�ضاء جمل�س الإدارة بقيمة �إجمالية قدرها) 5.318.000
(خم�سة مليون وثالثمائة وثمانية ع�شر �ألف ريال كما يف 2016/12/31م( .ف�ض ًال راجع الق�سم « 1-8-13العقود والتعامالت مع الأطراف ذات عالقة»).
كما �أبرمت ال�شركة اتفاقية مع �شركة نا�سكو ال�سعودية (لو�ساطة الت�أمني) والتي ي�شارك يف ملكيتها رئي�س جمل�س الإدارة (املهند�س/مبارك عبداهلل اخلفرة) وهي عقود �إعادة
ت�أمني بال�صيغة املعتمدة مع كافة و�سطاء �إعادة الت�أمني الذين تتعامل معهم ال�شركة وبلغت �إجمايل التعامالت مبلغ (� )1.234ألف ريال �أق�ساط �إعادة ت�أمني ومبلغ (� )123ألف
ريال تعوي�ضات م�سرتدة عن طريقهم .غري �أن ال�شركة لن تتمكن من تقدمي خدمات �إعادة الت�أمني بعد تخفي�ضها ر�أ�س املال مما �سي�ؤدي حكم ًا �إلى انتهاء االتفاقية وي�ؤثر على
ربحية ال�شركة.
وال يوجد �أي �ضمان لتجديد العقود مع الأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل عند انتهاء مددها� ،إذ من املمكن �أال يوافق جمل�س �إدارة ال�شركة �أو اجلمعية العامة على جتديد تلك
العقود �أو �أال يوافق الأطراف ذات العالقة على جتديدها وفق ًا ل�شروط وثائق الت�أمني التي حتددها ال�شركة .ونظر ًا لذلك ف�إن عدم جتديد تلك العقود قد يكون له �أثر �سلبي على
ربحية ال�شركة وبالتايل على �أعمالها وتوقعاتها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
22-2222المخاطر المتعلقة بالحوكمة
�صدرت الئحة حوكمة ال�شركات اجلديدة مبوجب قرار جمل�س الهيئة رقم ( )2017-16-8وتاريخ 1438/05/16هـ (املوافق 2017/02/13م) ،بنا ًء على نظام ال�شركات
اجلديد ،وقد بد�أ العمل بالالئحة ابتدا ًء من 2017/04/22م وهي تت�ضمن بنود الزامية �أكرث �صرامة من تلك املوجودة يف الالئحة القدمية.
ونظر ًا حلداثة الئحة احلوكمة ،فال ميكن لل�شركة �ضمان مقدرة اجلهاز الإداري وجلان املجل�س على اال�ضطالع بامل�س�ؤوليات املحددة لها واتباع منهجية عمل تكفل حماية م�صالح
ال�شركة وم�ساهميها ،مما �سي�ؤثر على تطبيق نظام احلوكمة اجلديد يف ال�شركة ،الأمر الذي قد ي�ؤدي �إلى عدم التزام ال�شركة ب�أنظمة الهيئة مما �سيعر�ضها خلطر فر�ض
غرامات وعقوبات من قبلها بالإ�ضافة �إلى خماطر ت�شغيلية و�إدارية �أخرى.
22-2222المخاطر المرتبطة بأعمال واجتماعات لجان مجلس اإلدارة
كاف من �أع�ضاء جمل�س
ي�ضع النظام الأ�سا�سي لل�شركة والئحة حوكمة ال�شركات قيود ًا معينة بخ�صو�ص ت�شكيل جلان جمل�س الإدارة وعدد اجتماعاتها ،ويجب �أن يتم تعيني عدد ٍ
الإدارة (غري التنفيذيني) يف اللجان املعنية باملهمات التي قد ينتج عنها حاالت تعار�ض م�صالح( ،مثل الت�أكد من �سالمة التقارير املالية وغري املالية ،ومراجعة عقود وتعامالت
الأ�شخا�ص ذوي العالقة ،والرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة ،وتعيني املدراء التنفيذيني ،وحتديد املكاف�آت).
ن�صت الئحة حوكمة �شركات الت�أمني ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة يف تاريخ 2015/10/21م ،على �أن تقوم �شركات الت�أمني بت�شكيل جلان متخ�ص�صة لتو�سيع نطاق عملها يف املجاالت
املتخ�ص�صة التي منها على �سبيل املثال ال احل�صر ،جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت وجلنة املراجعة وجلنة �إدارة املخاطر وجلنة اال�ستثمار وجلنة احلوكمة وجلنة االلتزام النظامي
وجلنة الإف�صاح وجلنة املوارد الب�شرية وجلنة التطوير اال�سرتاتيجي ،الخ و�أن متنح هذه اللجان ال�صالحيات الالزمة لأداء �أعمالها .كما �ألزمت املادة ( )90ت�سعني من الالئحة
على �أن يكون لدى كل �شركة ت�أمني بحد �أدنى جلنة تنفيذية ،وجلنة للمراجعة ،وجلنة للرت�شيحات واملكاف�آت وجلنة لإدارة املخاطر وجلنة اال�ستثمار.
وفق املادة ( )50خم�سون من الئحة حوكمة ال�شركات اجلديدة مبوجب القرار رقم ( )2017-16-8وتاريخ 1438/05/16هـ (املوافق 2017/02/13م) ،ي�شكل جمل�س الإدارة
 مع مراعاة املادة ( )101الأولى بعد املائة من نظام ال�شركات اخلا�صة بلجنة املراجعة  -جلان ًا متخ�ص�صة وفق ًا ملا يلي:1-1حاجة ال�شركة وظروفها و�أو�ضاعها مبا مي ّكنها من ت�أدية مهامها بفعالية.
2-2يكون ت�شكيل اللجان وفق ًا لإجراءات عامة ي�ضعها املجل�س تت�ضمن حتديد مهمة كل جلنة ومدة عملها وال�صالحيات املخولة لها خالل هذه املدة وكيفية رقابة جمل�س
الإدارة عليها ،وعلى اللجنة �أن تبلغ املجل�س مبا تتو�صل �إليه من نتائج �أو تتخذه من قرارات ب�شفافية ،وعلى املجل�س �أن يتابع عمل هذه اللجان بانتظام للتحقق من
ممار�ستها الأعمال املوكلة �إليها.
3-3تكون كل جلنة م�س�ؤولة عن �أعمالها �أمام املجل�س ،وال يخ ّل ذلك مب�س�ؤولية املجل�س عن تلك الأعمال وعن ال�صالحيات �أو ال�سلطات التي فو�ضها �إليها.
�4-4أال يقل عدد �أع�ضاء اللجان عن ( )3ثالثة وال يزيد على ( )5خم�سة.
5-5يجب ح�ضور ر�ؤ�ساء اللجان (�أو من ينوب عنهم من �أع�ضائها) للجمعيات العامة للإجابة عن �أ�سئلة امل�ساهمني.
6-6على ال�شركة �أن ت�شعر الهيئة ب�أ�سماء �أع�ضاء اللجان و�صفات ع�ضويتهم خالل خم�سة �أيام عمل من تاريخ تعيينهم و�أي تغيريات تطر�أ على ذلك خالل خم�سة �أيام
عمل من تاريخ حدوث التغيريات.
وقد نتج عن ا�ستقالة �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة (د/غ�سان ال�شبل) �شغور ًا يف رئا�سة اللجنة التنفيذية ،ومت ا�شعار م�ؤ�س�سة النقد بتاريخ 2017/02/23م وفق متطلبات املادة
( )14من الئحة متطلبات التعيني يف املنا�صب القيادية .وقد قام جمل�س الإدارة خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ 2017/02/22م برت�شيح نائب رئي�س املجل�س الأ�ستاذ/حممد
العماري لرئا�سة اللجنة التنفيذية وتر�شيح الأ�ستاذ/حممد �صالح العذل لع�ضوية اللجنة ،وكما بتاريخ هذه الن�شرة مل ت�صدر موافقة امل�ؤ�س�سة على التعيني .و�سيعترب عدم ح�ضور
رئي�س اللجنة التنفيذية الجتماع اجلمعية العامة (العادية) بتاريخ 2017/05/21م خمالفة لالئحة احلوكمة و�سيعر�ض ال�شركة للم�ساءلة من قبل الهيئة.
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اجلدير بالذكر �أي�ض ًا �أن املادة ( )34الرابعة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين تلزم ال�شركة بتكوين �إدارة للرقابة النظامية للتحقق من
االلتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات ويكون ارتباطها مبا�شرة بلجنة املراجعة .وقد مت تعيني مدير لل�ش�ؤون القانونية وااللتزام وله االت�صال مبا�شرة مب�ؤ�س�سة النقد وتزويدها
باملعلومات ح�سب الإجراءات التي حتددها .ويتبني من الهيكل التنظيمي لل�شركة ب�أن �إدارة الرقابة النظامية لي�س لها �أي ارتباط مبا�شر بلجنة املراجعة .ويعترب ذلك خمالفة
لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين وعدم التزامها بذلك �سيعر�ضها للم�سائالت واتخاذ بع�ض الإجراءات بحقها من قبل م�ؤ�س�سة النقد التي قد ت�صل الى
منعها من قبول مكتتبني �أو م�ستثمرين �أو م�شرتكني جدد يف �أي من �أن�شطتها الت�أمينية �أو احلد من ذلك كما و�إلزام ال�شركة باتخاذ �أي خطوات �أخرى تراها م�ؤ�س�سة النقد �ضرورية
وذلك عم ًال ب�أحكام املادة ( )19التا�سعة ع�شر من نظام مراقبة �شركات التامني التعاوين .وهذا بدوره �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها.

2222المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع
222222مخاطر االلتزام باألنظمة واللوائح
تخ�ضع ال�شركة للأنظمة واللوائح ال�سائدة يف اململكة والتي تخ�ص قطاع الت�أمني ب�شكل خا�ص ،ومن �ضمنها نظام ال�شركات ونظام الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية ،وتخ�ضع
�أي�ضا لإ�شراف من قبل م�ؤ�س�سة النقد ،حيث �أن امل�ؤ�س�سة م�س�ؤولة عن تنظيم قطاع الت�أمني يف اململكة مبا يف ذلك ال�سيا�سات والقواعد والرتاخي�ص واملناف�سة وتخ�صي�ص اال�ستثمار
ومعايري اخلدمة واملعايري الفنية وترتيبات الت�سويات.
مبا �أن �سوق الت�أمني ال�سعودي يعترب من الأ�سواق النا�شئة دائمة التطوير ،ف�إن ذلك قد يحد من قدرة ال�شركة على اال�ستجابة لفر�ص ال�سوق ،وقد ي�ضطرها �إلى حتمل نفقات
�سنوية كبرية للتقيد بالأنظمة واللوائح النظامية ،ولذا ال ميكن �إعطاء �أي ت�أكيد ب�أن الأنظمة �أو الإطار التنظيمي لقطاع الت�أمني يف اململكة �سي�شهد مزيدا من التغريات التي قد
ت�ؤثر بدرجة كبرية �أو �سلبية على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل �أو نتائج عملياتها.
وكذلك� ،إذا مل تلتزم ال�شركة بالأنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها ،ف�إنها �سوف تخ�ضع لعقوبات نظامية منها الغرامة وتعليق العمل و�سحب الرتخي�ص اخلا�ص مبزاولة ن�شاط
الت�أمني ،الأمر الذي �سي�ؤثر �سلبا على عمليات ال�شركة ونتائج عملياتها.
222222المخاطر المتعلقة بصدور نظام الشركات الجديد
بتاريخ 1437/02/22هـ (املوافق 2015/12/04م) وافق جمل�س الوزراء على ا�صدار نظام جديد لل�شركات ليحل حمل نظام ال�شركات القدمي ،والذي دخل حيز التنفيذ يف �شهر
مايو 2016م .ويفر�ض نظام ال�شركات بع�ض املتطلبات النظامية التي يتوجب على ال�شركة االلتزام بها و�سيفر�ض ذلك على ال�شركة القيام بالإجراءات املنا�سبة وتعديل بع�ض
القواعد املتبعة يف ال�شركة والتي من املمكن �أن ت�ؤثر على خطة �أعمالها �أو ت�ستغرق وقت طويل .كما فر�ض نظام ال�شركات احلايل عقوبات �أ�شد �صرامة على خمالفة �أحكامه
وقواعده الإلزامية ،حيث ت�صل ح�سب نظام ال�شركات اجلديد (املادة � )213إلى (� )500ألف ريال وقد ت�صل يف بع�ض الأحيان �إلى ( )5مليون ريال بح�سب طبيعة ونوع املخالفة
املرتكبة؛ وبالتايل من املمكن �أن تتعر�ض ال�شركة �إلى مثل هذه العقوبات يف حال عدم التزامها بتلك القواعد والأحكام ،والذي من �ش�أنه الت�أثري �سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمال
ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
222222مخاطر سحب ترخيص مزاولة أنشطة التأمين
ح�صلت ال�شركة على ترخي�ص م�ؤ�س�سة النقد ملزاولة �أعمالها يف تاريخ 1428/8/29هـ (املوافق 2007/09/11م) ،كما قامت بتجديده بتاريخ 1437/8/27هـ (املوافق
2016/06/03م) وملدة ثالث �سنوات تنتهي يف تاريخ 1440/8/26هـ (املوافق 2017/05/01م).
وتن�ص املادة ( )76ال�ساد�سة وال�سبعون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين �أن مل�ؤ�س�سة النقد حق �سحب الرتخي�ص يف احلاالت التالية:
�أ�	-إذا مل متار�س ال�شركة الن�شاط املرخ�ص لها به خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار الرتخي�ص.
ب�	-إذا مل تف مبتطلبات نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين �أو الئحته التنفيذية.
ت�	-إذا تبني للم�ؤ�س�سة تعمد ال�شركة تزويد امل�ؤ�س�سة مبعلومات غري �صحيحة عند طلبها للرتخي�ص.
ث�	-إذا �أفل�ست ال�شركة.
ج�	-إذا مار�ست ال�شركة الن�شاط ب�أ�سلوب احتيايل.
ح�	-إذا انخف�ض ر�أ�س املال عن احلد الأدنى املقرر �أو مل ت�ستوف ال�شركة مبتطلبات املالءة املالية الواردة يف الالئحة التنفيذية.
خ�	-إذا انخف�ض الن�شاط الت�أميني �إلى امل�ستوى الذي ترى امل�ؤ�س�سة عدم فعالية �أدائه.
د�	-إذا رف�ضت �أو �أخرت ال�شركة دفع املطالبات امل�ستحقة دون وجه حق.
ذ�	-إذا منعت ال�شركة فريق التفتي�ش املكلف من قبل امل�ؤ�س�سة عن �أداء مهمته يف فح�ص �سجالتها.
ر�	-إذا امتنعت ال�شركة عن تنفيذ حكم نهائي �صادر �ضدها يف اي من املنازعات الت�أمينية.
ويف حال مت �سحب الرتخي�ص من ال�شركة ف�إنه لن يكون با�ستطاعتها اال�ستمرار يف ممار�سة ن�شاطها ب�صورة نظامية يف اململكة العربية ال�سعودية مما ي�ؤثر ب�شكل �سلبي وجوهري
على ن�شاط ال�شركة وا�ستمراريتها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها يف حينها كذلك �أن يخ�سر امل�ساهمون كل �أو جزء من ا�ستثماراتهم يف ال�شركة.
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222222مخاطر متطلبات المالءة
وفقا للمادة ( )66و ( )67و( )68من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين يجب على ال�شركة االحتفاظ مب�ستويات معينة من املالءة ملختلف �أنواع الأعمال.
وينبغي التنبيه �إلى �أنه كما يف 2016/12/31م ،فقد كان هام�ش املالئة املالية لل�شركة �أقل من ( )%25مما يعني عدم التزامها باحلد الأدنى.
وتفر�ض م�ؤ�س�سة النقد على �شركات الت�أمني غري امللتزمة مب�ستويات مالءة منا�سبة �سل�سلة من الإجراءات لت�صحيح �أو�ضاعها ومن �ضمنها:
�أ -زيادة را�س مال ال�شركة.
ب -تعديل الأ�سعار.
ت -تخفي�ض التكاليف.
ث -التوقف عن قبول �أي اكتتاب جديد.
ج -ت�سييل بع�ض الأ�صول.
ح�	-أي �إجراء �آخر تراه ال�شركة منا�سبا وتوافق عليه امل�ؤ�س�سة.
ويف حال عدم قدرة ال�شركة على الوفاء مبتطلبات العمالء لفرتة حتددها امل�ؤ�س�سة وبعد اتخاذ الإجراءات �أعاله ،فقد تقوم امل�ؤ�س�سة بتعيني م�ست�شار (لتقدمي امل�شورة ح�سب ما
تقت�ضيه احلاجة) �أو �سحب ترخي�ص ال�شركة وذلك وفقا ملا ن�صت عليه الفقرة (د) من البند ( )2من املادة ( )68من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن هام�ش املالءة قد يت�أثر ب�شكل رئي�سي باالحتياطيات التي يتعني االحتفاظ بها والتي تت�أثر بدورها بحجم وثائق الت�أمني املباعة واالنظمة املتعلقة بتحديد
االحتياطي النظامي ،كما �أن ذلك يت�أثر بعدة عوامل �أخرى ت�شمل هام�ش الربح والعائد على اال�ستثمار وتكاليف الت�أمني� .إذا وا�صلت ال�شركة منوها ب�سرعة �أو زاد احلد املطلوب
للمالءة م�ستقبال فقد يتعني على ال�شركة زيادة ر�أ�س املال ملواجهة حد املالءة املطلوب وهو ما قد ي�ؤدي �إلى ت�ضخيم ر�أ�س املال .و�إذا مل تتمكن ال�شركة من زيادة را�س مالها
فقد جترب على احلد من منو �أن�شطتها وبالتايل عدم الإعالن عن �أية �أرباح .وقد ينتج عن ذلك تطبيق �إجراءات جزائية يف حق ال�شركة قد ت�صل �إلى �سحب ترخي�صها يف بع�ض
احلاالت اال�ستثنائية .وحلماية ال�شركة من هذه احلاالت اال�ستثنائية ،تقوم ال�شركة بالت�أمني والتجديد للعمالء املربحني واال�ستغناء عن العمالء �أ�صحاب معدالت اخل�سائر
املرتفعة وذلك للحفاظ على هام�ش املالئة املالية بالإ�ضافة الى تطوير فاعلية ادارة املطالبات وتطوير الأنظمة املعلوماتية بال�شركة لرفع كفاءة الأداء ،كذلك قامت ال�شركة
بتخفي�ض ر�أ�س املال ليبلغ  120مليون ريال خالل عام 2017م.
222222المخاطر المتعلقة بالموظفين غير السعوديين
اتخذت حكومة اململكة تدابري و�إجراءات لتنظيم توظيف العمال غري ال�سعوديني وفق ًا لنظام العمل و�أنظمة الإقامة والتي ت�سعى من خاللها �إلى اتخاذ �إجراءات �ضد ال�شركات
واملوظفني الأجانب الذين ال يعملون لدى �صاحب العمل الذي يكفلهم �أو يقومون ب�أعمال ال تتطابق مع امل�سمى الوظيفي وفق ًا لرخ�ص �إقاماتهم.
من جهة �أخرى ،ف�إن امل�سمى الوظيفي يف رخ�صة العمل ملوظفان قياديان يختلف عن ذلك الوارد يف عقد عملهما ،مما �سيعر�ض ال�شركة لغرامة ترتاوح ما بني (� )2.000ألفي ريال
بحد �أدنى و( )5.000خم�سة �آالف ريال بحد �أق�صى عن كل موظف خمالف وفق ًا جلدول املخالفات والعقوبات ال�صادر بقرار من معايل وزير العمل وذلك عم ًال بال�صالحيات
املعطاة له مبوجب املادة ( )230من نظام العمل .وقد �أفادت ال�شركة �أنها �ستعمل على تعديل رخ�ص الإقامات تالفي ًا لأي م�ساءلة قد تتعر�ض لها من قبل وزارة العمل.
�إن تغرمي ال�شركة �أو فر�ض عقوبات عليها يف حال عدم التزامها بنظام العمل واللوائح والتعليمات املطبقة بهذا اخل�صو�ص �سوف ي�ؤثر �سلبي ًا على ن�شاطها ونتائج �أعمالها.
222222مخاطر التقارير المطلوبة
ي�شرتط نظام الت�أمني والئحته التنفيذية على ال�شركة �أن تقدم �إلى م�ؤ�س�سة النقد قوائم مالية وتقارير �سنوية ،معدة على �أ�س�س حما�سبية نظامية معينة ،ومعلومات �أخرى مبا
فيها معلومات حول العمليات املتعلقة بالن�شاط العام وهيكل ر�أ�س املال وامللكية والو�ضع املايل لل�شركة ،مبا يف ذلك ،ك�شف ًا �سنوي ًا لإجمايل العموالت الطارئة املدفوعة .وتخ�ضع
ال�شركة لإجراءات وعقوبات وغرامات فيما لو ر�أت م�ؤ�س�سة النقد �أن ال�شركة ف�شلت يف التقيد باي من الأنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها .وعليه ف�إن �أي تق�صري يف التقيد
بهذه الأنظمة واللوائح والتعليمات �ست�ؤدي �إلى فر�ض قيود حتد من قدرة ال�شركة على مزاولة �أعمالها �أو فر�ض غرامات كبرية ميكن �أن ت�ؤثر �سلب ًا على نتائج �أعمال ال�شركة
وو�ضعها املايل.
222222مخاطر نمو سوق التأمين
قد ال يكون معدل منو �سوق الت�أمني يف اململكة مرتفعا �أو م�ستقر ًا بالدرجة التي تتوقعها ال�شركة حالي ًا .كما �أن الت�أثري على �سوق الت�أمني يف اململكة نتيجة زيادة معدل النمو يف عدد
امل�ؤمن لهم بالتزامن مع النمو االقت�صادي وال�سكاين يف اململكة� ،إ�ضافة �إلى ا�ستمرار التطوير يف جمال الرعاية االجتماعية والتغريات ال�سكانية وفتح �سوق الت�أمني يف اململكة
لل�شركات الأجنبية هو ب�شكل عام �أمر م�ستقبلي غري وا�ضح يف الوقت الراهن ،وبالتايل ف�إن النمو والتطور يف �سوق الت�أمني يف اململكة يخ�ضع لعدة توقعات غري م�ؤكدة وخارجة عن
نطاق �سيطرة ال�شركة ،مما قد ي�ؤثر ب�شكل �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة.
222222مخاطر محدودية البيانات التاريخية للسوق
رغم �أن ال�سوق ال�سعودي لي�س حديث العهد على مفهوم الت�أمني غري �أنه مل يتم تنظيمه �إال منذ فرتة قريبة .ولذلك مل يتم جمع وتوفري املعلومات والبيانات املطلوبة لبناء اجلداول
الت�أمينية ب�شكل دقيق .وب�سبب ذلك تعتمد �شركات الت�أمني يف تقدير اخل�سائر وتقييم الأق�ساط على تقديرات قد ال ترتقي للم�ستوى املطلوب من الدقة وبالتايل فقد تزيد ن�سبة
املخاطرة للمحافظ الت�أمينية مما �سي�ؤدي �إلى حدوث خ�سائر لل�شركة مما �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة.
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222222مخاطر نقص التوعية الثقافية للتأمين في المملكة ومدى أهميتها
�إن نظرة املجتمع جتاه قطاع الت�أمني ت�شكل عام ًال �أ�سا�سي ًا لنجاح القطاع .وبذلك يوجد خماطرة حول تلك النظرة ب�صفة عامة حيث يرى املجتمع �أن القطاع ال يلعب دور ًا ا�سا�سي ًا
�أو يعمل بنطاق خدمات قد ال تتوافق مع �أ�صل التكافل وال�شريعة .قد يفقد املجتمع ثقته يف القطاع وذلك �سوف ي�ؤثر �سلبي ًا على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
22-2222مخاطر المنافسة
�إن البيئة التناف�سية يف قطاع الت�أمني يف ازدياد م�ضطرد ،حيث و�صل عدد �شركات الت�أمني امل�صرح لها �إلى �أكرث من � 30شركة تناف�س على زيادة ح�ص�صها يف ال�سوق .حيث
�سيتم اعتماد الو�ضع التناف�سي لل�شركة على العديد من العوامل التي ت�شمل قوة مركزها املايل والنطاق اجلغرايف لأعمالها ،وعالقة العمل التي تربطها بعمالئها وحجم �أق�ساط
الت�أمني املكتتبة ،و�أحكام و�شروط الت�أمني ال�صادرة ،واخلدمات واملنتجات املقدمة مبا يف ذلك قدرة ال�شركة على ت�صميم برامج ت�أمني وفقا ملتطلبات ال�سوق ،وكذلك �سرعة �سداد
املطالبات ،و�سمعة ال�شركة ،وخربة وكفاءة املوظفني ومدى التواجد يف ال�سوق املحلي.
ال ميكن الت�أكيد على �أن ال�شركة �سوف تكون قادرة على حتقيق �أو االحتفاظ ب�أي م�ستوى حمدد من الأق�ساط يف هذه البيئة التناف�سية ،و�ست�ؤدي حدة املناف�سة �إلى حدوث ت�أثري
�سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها وو�ضعها املايل ،وذلك عن طريق:
 انخفا�ض الهوام�ش والربحية.
 تباط�ؤ منو قاعدة عمالء ال�شركة.
 انخفا�ض احل�صة ال�سوقية.
 ارتفاع معدل ا�ستقاالت �أفراد الإدارة العليا واملبيعات.
 ت�ضخم النفقات الت�شغيلية مثل م�صاريف الت�سويق واملبيعات.
 زيادة تكاليف احل�صول على وثائق الت�أمني.
22-2222مخاطر تأثير تراجع ثقة العمالء
�إن ثقة العميل بقطاع الت�أمني على م�ستوى العامل لها �أهمية بالغة يف تعزيز قوة هذا القطاع .ويف املقابل� ،إن �أي تراجع يف ثقة العميل يف �صناعة الت�أمني ب�شكل عام �أو ثقته يف
ال�شركة ب�شكل خا�ص قد ي�ؤدي �إلى ارتفاع عدد حاالت �إلغاء وثائق الت�أمني وا�سرتجاع الأموال الأمر الذي �سي�ؤثر �سلبا على مبيعات ال�شركة وبالتايل على �أو�ضاعها املالية.
22-2222مخاطر الحصول على الموافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة أو تجديد المنتجات الحالية
بنا ًء على نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية اخلا�صة بطرح منتجات ت�أمينية جديدة ،ف�إنه على ال�شركة احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد قبل ت�سويق
�أو طرح �أي منتج جديد .و�إن �أي ت�أخري يتعلق باحل�صول على موافقات ملنتجات جديدة �أو جتديد املوافقات للمنتجات احلالية �سوف ي�ؤثر �سلبا على �أعمال ال�شركة وربحيتها يف
امل�ستقبل.
22-2222مخاطر األوضاع االقتصادية وأوضاع قطاع التأمين
يعتمد الأداء املايل ل�شركات الت�أمني ب�صورة كبرية على الأو�ضاع االقت�صادية املحلية داخل اململكة وكذلك الأو�ضاع االقت�صادية العاملية التي ت�ؤثر على اقت�صادها� .إن الأو�ضاع
االقت�صادية العاملية غري امل�ستقرة وانخفا�ض �أ�سعار النفط ب�صورة ملمو�سة قد يكون عام ًال م�ؤثر ًا على اقت�صاد اململكة ،ومبا �أن �أداء ال�شركة االقت�صادي يرتبط �إلى حد ما بو�ضع
االقت�صاد يف اململكة ويف العامل ،ف�إن النتائج املالية لل�شركة �سوف تت�أثر بالتغريات التي قد تطر�أ والتي ينتج عنها انخفا�ض بالطلب على منتجات وخدمات ال�شركة .بالإ�ضافة �إلى
ذلك ف�إن اجتاهات الأق�ساط واملطالبات يف �أ�سواق الت�أمني تعترب متقلبة يف طبيعتها والأحداث غري املتوقعة مثل الكوارث الطبيعية وارتفاع معدالت الت�ضخم واملناف�سة قد ت�ؤثر
على حجم املطالبات امل�ستقبلية بالتايل ينعك�س �سلب ًا على �أرباح وعائدات �شركات الت�أمني.
كما �أن انخفا�ض �أ�سعار النفط ب�صورة ملمو�سة �سي�ؤثر على الدخل املحلي والن�شاط االقت�صادي ودخل الأفراد وبالتايل على قدرة الأفراد وال�شركات يف احل�صول على منتجات
ت�أمينية مثل التي تقدمها ال�شركة ،وبالتايل انخفا�ض مبيعات ال�شركة وت�أثر مركزها املايل �سلب ًا.
كما �أن ارتفاع الإيجارات والتي تت�أثر باملتغريات االقت�صادية يف اململكة �سي�ؤدي �إلى ارتفاع التكاليف على ال�شركة وقد تقوم ال�شركة بتغيري مواقع فروعها �إلى �أماكن �أخرى ،وفرتة
االنتقال �إلى فروع �أخرى �ست�ؤدي �إلى تباط�ؤ �أعمال ال�شركة حلني �إمتام عملية االنتقال ،وبالتايل الت�أثري ب�شكل �سلبي على مبيعاتها ونتائج �أعمالها.
يرتبط �أداء وازدياد الأق�ساط املكتتبة ب�شكل عام بالظروف االقت�صادية العامة للملكة .وقد �شهدت قطاعات ت�أمني العقارات والهند�سة والبحرية تباط�ؤا ن�سبيا يف مبلغ الأق�ساط
املكتتبة ب�سبب انخفا�ض املبالغ امل�ؤمن عليها مما �أثر ب�شكل كبري على �أ�سعار البولي�صات.
 22-2222مخاطر دورة األعمال التأمينية
�شهد قطاع الت�أمني على امل�ستوى العاملي تغريات دورية مع تذبذبات ملمو�سة يف نتائج العمليات يرجع �سببها �إلى املناف�سة والأحداث الكارثية والأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية
ب�شكل عام وغريها من العوامل خارجة عن �سيطرة ال�شركات العاملة يف ال�صناعة الت�أمينية� .إن ذلك قد ينتج عنه فرتات تت�صف باملناف�سة يف الأ�سعار الناجتة عن فائ�ض العر�ض
وكذلك فرتات يتاح فيها لل�شركات احل�صول على �أق�ساط �أف�ضل .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن االرتفاعات يف تكرار وج�سامة اخل�سائر التي ت�صيب امل�ؤمن لهم ميكن �أن يكون لها ت�أثري
ملمو�س على دورة الأعمال املذكورة .ومن املتوقع ان تت�أثر دورة �أعمال ال�شركات الت�أمينية نتيجة لهذه العوامل مما ينتج عن ذلك ت�أثري �سلبي على ال�شركة.
22-2222المخاطر السياسية
�إن الأو�ضاع ال�سيا�سية املتوترة يف ال�شرق الأو�سط قد ت�ؤثر �سلب ًا على اقت�صاد اململكة ،وبالتايل على قدرة عمالء ال�شركة على جتديد عالقتهم معها وعدم قدرتها من احل�صول
على عمالء جدد وبالتايل الت�أثري ب�شكل �سلبي على �إيراداتها و�أرباحها ونتائج عملياتها .ومن �ش�أن هذه املخاطر �أن يكون لها �أثر �سلبي على �أ�سواق املال وبالتايل �ست�ؤدي �إلى ت�أثري
�سلبي جوهري على �سعر �سهم ال�شركة وخ�سارة امل�ستثمر كامل �أو جزء من قيمة ا�ستثماره.
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22-2222مخاطر عدم التحكم في األسعار
تلتزم ال�شركة باتباع تو�صية اخلبري االكتواري وبتعليمات م�ؤ�س�سة النقد فيما يخ�ص ت�سعرية وثائق الت�أمني ،وقد تكون تو�صيات تلك التقارير وتعليمات م�ؤ�س�سة النقد تق�ضي بتغيري
�أ�سعار وثائق ال�شركة� .إن ارتفاع ا�سعار �أحد منتجات ال�شركة �سوف ي�ؤدي �إلى عدم متكن ال�شركة من ا�ستقطاب عمالء جدد وخ�سارة عمالئها احلاليني وبالتايل توجههم �إلى
�شركات �أخرى� .إن �أي تغري يف الأ�سعار م�ستقب ًال �سوف ي�ؤثر على ح�صة ال�شركة ال�سوقية وبالتايل على مبيعاتها ونتائج عملياتها.

2222المخاطر المتعلقة باألسهم
222222مخاطر متعلقة بتأرجح سعر حقوق األولوية
قد يت�أرجح ال�سعر ال�سوقي حلقوق الأولوية ب�سبب تغري توجهات ال�سوق ونظرته على �أ�سهم ال�شركة .يعترب التذبذب امل�سموح به لأ�سعار تداول احلقوق الأولوية (قيمة احلق
الإر�شادية) خمتلف ًا من تذبذب التداول يف ال�سوق مبا ي�ساوي � %10صعود ًا ونزو ًال كنطاق التذبذب امل�سموح التداول به ،ونظرا �إلى ذلك ،يوجد ن�شاطات م�ضاربة يف حقوق الأولوية
التي تعترب �أحد املخاطر اجلوهرية التي لها ت�أثريها على حركة �سعر ال�سهم.
222222مخاطر متعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم
يتعر�ض �سعر ال�سهم بعد الطرح لتذبذبات وذلك ب�سبب عدة عوامل منها توجهات ال�سوق ،تغريات يف قطاع ال�شركة و�أنظمتها و�إجراءاتها ،حدة املناف�سة يف ال�سوق ،تقديرات
من قبل املحللني ،مما قد ي�ؤدي �إلى نزول �سعر ال�سهم �إلى ما دون �سعر الإ�صدار وال يوجد ما ي�ضمن عدم حدوث ذلك� .إ�ضافة الى ذلك ،ال�سعر ال�سوقي لل�شركة قد يت�أثر �سلب ًا
يف حال بيع امل�ساهمني كميات كبرية من الأ�سهم دفعة واحدة يف ال�سوق بعد الطرح� .إذ �أن على امل�ساهم االطالع و�إدراك كافة املخاطر التي قد ت�ؤثر على القرار اال�ستثماري.
222222مخاطر عدم ربحية أو بيع الحقوق األولوية
لي�س هنالك ما ي�ضمن ربحية ال�سهم من خالل التداول به ب�سعر �أعلى .وي�ضاف الى ذلك ،عدم �ضمان التمكن من بيعه من الأ�سا�س ،مما ينوه الى عدم وجود ما ي�ضمن الطلب
الكايف يف ال�سوق ملمار�سة حقوق الأولوية �أو ا�ستالم تعوي�ض من قبل ال�شركة.
222222المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية
�إن النتائج امل�ستقبلية وبيانات الأداء لل�شركة ال ميكن توقعها فعلي ًا وقد تختلف عنما هي موجودة يف هذه الن�شرة� .إذ �أن �إجنازات وقدرة ال�شركة على التطور هي من حتدد النتائج
الفعلية والتي ال ميكن توقعها �أو حتديدها� .إن عدم دقة البيانات والنتائج تعترب �إحدى املخاطر التي يجب على امل�ساهم التعرف عليها حتى ال ت�ؤثر على قراره اال�ستثماري.
222222المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة
يف حال قررت ال�شركة �إ�صدار �أ�سهم جديدة ،ف�إن ملكية الأ�سهم �سوف تنخف�ض ب�شكل تنا�سبي �إ�ضافة الى ملحقاته من حق الت�صويت واحل�صول على الأرباح مما قد ي�ؤثر على
ال�سعر ال�سوقي لل�سهم.
222222مخاطر نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة
لي�س هناك ما ي�ضمن �أنه �سيكون هناك طلب كاف على حقوق الأولوية خالل فرتة التداول وذلك لتمكني حامل حقوق الأولوية (�سواء كان م�ساهم مقيد �أو م�ستثمر جديد) من
بيع حقوق الأولوية وحتقيق ربح منها� ،أو متكينه من بيع احلقوق على الإطالق .كما �أنه لي�س هناك �أي �ضمان ب�أنه �سيكون هناك طلب كاف على �أ�سهم ال�شركة من قبل امل�ؤ�س�سات
اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي .ويف حال مل تقم امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض للأ�سهم املتبقية ب�سعر عايل ،قد ال يكون هناك تعوي�ض كايف لتوزيعه على �أ�صحاب
حقوق الأولوية الذين مل ميار�سوا حقهم باالكتتاب .وعالوة على ذلك ،لي�س هناك �ضمان من وجود طلب كاف يف ال�سوق على الأ�سهم التي ح�صل عليها مكتتب �إما من خالل
ممار�سة حقوق الأولوية لهذه الأ�سهم� ،أو من خالل الطرح املتبقي �أو من خالل ال�سوق املفتوحة.
222222مخاطر انخفاض نسب الملكية
�إذا مل يكتتب �أ�صحاب حقوق الأولوية بكامل حقهم يف الأ�سهم اجلديدة� ،سوف تنخف�ض ملكيتهم وحقوق الت�صويت التابعة لها .كما �أنه لي�س هناك �أي �ضمان يف حال رغب حامل
حقوق الأولوية املقيد ببيع حقوق الأولوية اخلا�صة به خالل فرتة التداول ،ب�أن يكون العائد الذي يتلقاه كافيا لتعوي�ضه بالكامل عن انخفا�ض ن�سبة ملكيته يف را�س مال ال�شركة
نتيجة لزيادة ر�أ�سمالها.
222222مخاطر عدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب
�إذا مل يتمكن امل�ساهمني امل�ستحقني من ممار�سة حقوق االكتتاب ب�شكل �صحيح بحلول نهاية فرتة االكتتاب ،بناء على ما ميلكونه من حقوق الأولوية ،فال يوجد �ضمان ان يكون
هناك مبلغ تعوي�ض يوزع على امل�ساهمني امل�ستحقني غري امل�شاركني �أو ممن مل يقوموا ب�إجراءات ممار�سة االكتتاب ب�شكل �صحيح.
222222مخاطر أرباح األسهم
تعتمد �أرباح ال�سهم يف امل�ستقبل على عدد من العوامل من بينها ربحية ال�شركة واملحافظة على مركزها املايل اجليد واالحتياجات الر�أ�سمالية واحتياطاتها القابلة للتوزيع والقوة
االئتمانية املتوفرة لل�شركة والأو�ضاع االقت�صادية العامة .قد ت�ؤدي زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى انخفا�ض ربحية ال�سهم يف امل�ستقبل على خلفية �أن �أرباح ال�شركة �سوف توزع على
عدد �أكرب من الأ�سهم نتيجة لزيادة ر�أ�سمالها.
ال ت�ضمن ال�شركة ب�أن �أية �أرباح على الأ�سهم �سوف توزع فعلي ًا ،كما ال ت�ضمن املبلغ الذي �سيوزع يف �أي �سنة معينة .يخ�ضع توزيع الأرباح لقيود و�شروط معينة ين�ص عليها النظام
الأ�سا�س لل�شركة.
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3.3اقتصاد المملكة العربية السعودية وقطاع التأمين

1

333333نظرة عامة على اقتصاد المملكة
حافظت اململكة العربية ال�سعودية على مكانتها باعتبارها الدولة التي متتلك �أكرب اقت�صاد يف ال�شرق الأو�سط لعام 2015م� ،إذ بلغ ناجتها املحلي الإجمايل الإ�سمي 2.449.6
مليار ريال �سعودي .ولكن هبوط �أ�سعار النفط يف عام 2015م �أ ّثر �سلب ًا على الناجت املحلي الإجمايل الإ�سمي ،الذي هبط للم�ستوى املذكور بعد �أن بلغ  2.791.3مليار ريال
�سعودي يف عام 2013م.
وت�شري الأرقام �إلى �أن الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف اململكة العربية ال�سعودية قد �شهد منو ًا بن�سبة  2.7باملئة ،و 3.6باملئة ،و 3.4باملئة للأعوام 2013م ،و2014م ،و2015م
على التوايل .ومن املتوقع �أن ينخف�ض معدل الإنفاق العام على النقل والبنية التحتية يف عام 2016م .كما تعمل احلكومة حالي ًا على و�ضع خطط تهدف �إلى تنويع االقت�صاد الكلي
يف اململكة بعيد ًا عن النفط؛ فعلى �سبيل املثال :تدر�س كل من احلكومة والهيئة العامة للطريان املدين �إمكانية ت�أ�سي�س مناطق حرة يف مطارات جدة والريا�ض .وتهدف هذه
املناطق �إلى ا�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية اخلا�صة من خالل ت�سهيل احل�صول على الرتاخي�ص التجارية والت�أ�شريات ،ف�ض ًال عن زيادة مرونة ال�سيا�سات ال�ضريبية .و ُي�شار �إلى
�أن جهود التنويع االقت�صادي ترت ّكز �أي�ض ًا على قطاعات االت�صاالت والبرتوكيماويات وال�سياحة والتعدين .كما ت�شري التوقعات �إلى �أن النمو يف الناجت املحلي الإجمايل �سيتخطى
حدود  1.2باملئة ،و 1.9باملئة ،و 2باملئة للأعوام 2016م ،و2017م2018 ،م على التوايل.
333333الدخل السنوي اإلنفاقي في السعودية
منا الدخل الإنفاقي ال�سنوي مبعدل مركب بلغت ن�سبته  4.9باملئة بني عامي 2013م و2015م ،حيث و�صل �إلى  974.4مليار ريال �سعودي ،يف حني �أن ن�صيب الفرد من الدخل
الإنفاقي املرتفع ن�سبي ًا يف اململكة العربية ال�سعودية قد و�صل �إلى  30.895ريال �سعودي يف عام 2015م .ومن املتوقع �أن ينمو مبعدل �سنوي مركب ن�سبته  1.8باملئة حتى عام
2018م .كما و�صل الت�ضخم يف عام 2015م �إلى  2.2باملئة ومن املتوقع �أن يرتفع �إلى  3باملئة يف عام 2018م.
333333تنويع االقتصاد وانخفاض نسبة البطالة في فترة التوقع
من املتوقع �أن ي�ؤدي تنويع االقت�صاد �إلى �إيجاد فر�ص عمل يف قطاعات �أخرى غري قطاع النفط ،فقد بلغت ن�سبة البطالة  5.8باملئة يف عام 2015م ،ومن املتوقع انخفا�ضها �إلى
 5.4باملئة عام 2018م .ويبلغ معدل منو القوى العاملة ال�سنوي  5باملئة ،حيث �شكل القطاع احلكومي م�صدر الوظائف الرئي�س للمواطنني ال�سعوديني ،يف حني يعتمد القطاع
اخلا�ص على توظيف العمالة الوافدة .وتبلغ ن�سبة البطالة بني املواطنني ال�سعوديني نحو  12باملئة بنهاية عام 2015م.

لودجلا  لا امل�ؤ�شرات ال�سكانية
الفئة

الوحدة

النمو ال�سنوي املركب
2013م2015-م
٪2.2

النمو ال�سنوي املركب
2015م2018-م
٪1.8

2013م

2015م

2018م (متوقعة)

جمموع ال�سكان

�ألف

30.201.1

31.540.4

33.299.9

-

عدد الأجانب

�ألف

9.700

10.100

10.400

%3.55

ال�سكان الذكور

�ألف

17.072

17.836

18.762

٪2.2

٪1.7

ال�سكان الإناث

�ألف

13.129

13.705

14.538

٪2.2

٪2.0

عدد الأ�سر

�ألف

5.409.6

5.661.8

5.994.1

٪2.3

٪1.9

امل�صدر� :إح�صاءات وطنية ،الأمم املتحدة� ،صندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون والتطوير االقت�صادي

تعترب اململكة العربية ال�سعودية �أكرث دول جمل�س التعاون اخلليجي تعداد ًا �سكاني ًا ،حيث بلغ عدد ال�سكان نحو  31.5مليون ن�سمة يف عام 2015م ،ومن املتوقع �أن ي�سجل معدل منو
�سنوي يبلغ  1.8باملئة ،لي�صل العدد �إلى  33.3مليون ن�سمة بحلول عام 2018م .كما منا الدخل الإنفاقي ال�سنوي مبعدل �سنوي مركب بلغت ن�سبته  4.9باملئة بني عامي 2013م
و2015م ،حيث و�صل �إلى  974.4مليار ريال �سعودي ،يف حني �أن ن�صيب الفرد من الدخل الإنفاقي املرتفع ن�سبي ًا يف اململكة العربية ال�سعودية قد و�صل �إلى  30.895ريال �سعودي
يف عام 2015م (�سنويا) .ومن املتوقع �أن ينمو مبعدل �سنوي مركب ن�سبته  1.8باملئة حتى عام 2018م .كما و�صل الت�ضخم يف عام 2015م �إلى  2.2باملئة ومن املتوقع �أن يرتفع
�إلى  3باملئة يف عام 2018م.

1

الهيئة العامة للإح�صاء :املرجع الر�سمي الوحيد للبيانات واملعلومات الإح�صائية يف اململكة العربية ال�سعودية.
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لودجلا  لا م�ؤ�شرات االقت�صاد الكلي
الفئة

2018م (متوقعة)

معدل النمو ال�سنوي
املركب
2013م2015-م
٪6.3-

معدل النمو ال�سنوي
املركب
2015م2018-م
٪1.7

الوحدة

2013م

2015م

الناجت املحلي الإجمايل الإ�سمي

مليون ريال

2.791.260.8

2.449.572

2.576.589

٪0.1-

ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل

ريال �سعودي

92.422.5

77.664.6

77.375.3

٪8.3-

الت�ضخم

باملئة

٪ 3.5

٪2.2

٪3.0

غري متاح

غري متاح

معدل البطالة (ن�سبة ال�سكان الفاعلني اقت�صاديا)

باملئة

٪ 5.6

٪5.8

٪5.4

غري متاح

غري متاح

الدخل ال�سنوي الإنفاقي

مليون ريال

844.643.3

974.426

1.085.543.1

٪4.9

٪3.7

ن�صيب الفرد من الدخل ال�سنوي الإنفاقي

ريال �سعودي

29.241.51

30.894.54

32.598.99

٪2.6

٪1.8

جمموع �إنفاق امل�ستهلك

ريال �سعودي

784.408.4

906.846.1

1.013.266.4

٪7.5

٪3.8

�إنفاق امل�ستهلك على الطعام

ريال �سعودي

182.587.2

205.721.2

220.755.1

٪6.1

٪2.4

امل�صدر� :إح�صاءات وطنية ،الأمم املتحدة� ،صندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون والتطوير االقت�صادي

333333قطاع التأمين
�إن �سوق الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية من �أكرب و�أ�سرع الأ�سواق منوا كما يت�أثر بعوامل وخماطر تختلف عن بقية القطاعات بح�سب طبيعته .حيث �أن خطوط الت�أمني
الإلزامية تعترب �إحدى دوافع ال�سوق للنمو كالت�أمني ال�صحي وت�أمني املركبات الذي ميثل الن�سبة الأكرب من منتجات �شركات الت�أمني .خالل ذلك ،املناف�سة الكبرية يف ال�سوق
ومنو عدد املناف�سني يعترب من �أهم املخاطر التي تواجه �شركات الت�أمني .يعترب جمل�س ال�ضمان ال�صحي (� )CCHIإحدى املحركات الأ�سا�سية لنمو طلب الت�أمني ال�صحي حيث
�أن الأنظمة التي ت�صدرها عن �إلزامية التغطية الت�أمينية ل�شرائح متنوعة كالعاملني الغري �سعوديني يف القطاع اخلا�ص تدفع من منو الطلب وال�سوق� .أي�ضا ،ارتفاع �أ�سعار الفائدة
على الدوالر يدعم من عائدات ا�ستثمارات �شركات الت�أمني حيث �أنه يحتمل ارتفاع �إ�ضايف يف الفائدة مما يعود ب�أرباح �إ�ضافية وبالتايل منو القطاع تزامنيا مع ذلك االرتفاع.
وعلى نطاق �شركات الت�أمني املدرجة يف ال�سوق ال�سعودي ف�إنه يت�سم بدرجة من اال�ستحواذ على حجم ال�سوق .بلغت احل�صة ال�سوقية لبوبا العربية ،التعاونية ،ميد غلف للت�أمني،
مالذ للت�أمني ،وتكافل الراجحي  %5.4 ،%6.1 ،%8.9 ،%22.5 ،%22.2على التوايل يف عام 2016م 2.متار�س �شركات الت�أمني امل�ؤهلة من جمل�س ال�ضمان ال�صحي ن�شاط
الت�أمني العام ،الت�أمني ال�صحي ،ن�شاط ت�أمني احلماية واالدخار.

لودجلا  لا �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها
2011

2012

2013

2014

2015

مليون ريال �سعودي
الت�أمني العام

7.890

9.000

11.500

13.857

16.494

الت�أمني ال�صحي

9.708

11.285

12.895

15.721

18.967

ت�أمني احلماية واالدخار

905

889

845

904

1.036

18.504

21.174

25.239

30.482

36.497

الإجمايل
امل�صدر :تقرير �سوق الت�أمني  -2015م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي

يف عام 2015م بلغت �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها  36.496مليون ريال �سعودي بارتفاع قدره  %19.6من عام 2014م حيث كان للت�أمني ال�صحي احل�صة الأكرب مبا ميثل
 %52ثم الت�أمني العام بن�سبة  %45و�آخرا  %3ت�أمني احلماية واالدخار يف عام 2015م .وحافظ الت�أمني ال�صحي على احل�صة الكربى خالل اخلم�س �سنوات ال�سابقة .تتنوع �أن�شطة
الت�أمني ح�سب جمالها كت�أمني الطريان ،الطاقة ،البحري ،احلماية واالدخار ،احلوادث وامل�س�ؤوليات ،الهند�سي ،املمتلكات ،املركبات ،وال�صحي .حافظ الت�أمني ال�صحي على
حجمه من بني ن�شاطات الت�أمني الأخرى ،يف حني احتل ت�أمني املركبات املرتبة الثانية يف عام 2015م.
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ
) - (٢٠١١-٢٠١٥ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ

40^000

1^036
904
18^967

15^721

845
889
12^895

2
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نظرا �إلى عمق الت�أمني بالن�سبة �إلى �إجمايل الناجت املحلي ف�إنه �شهد منو �سنوي مركب بن�سبة  %15خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية من عام 2015م� .أما بالن�سبة الى عمقه
بالن�سبة الى الناجت املحلي الغري نفطي ف�إنه �أي�ضا �شهد ارتفاع لي�صل الى  %2.1يف عام 2015م مقارنة بعام 2012م حيث كان ي�شكل .%1.56
بلغ عدد ال�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية نحو  31.5مليون ن�سمة يف عام 2015م .وتزامنا مع هذا النمو ف�إن للت�أمني ن�صيبا حيث ارتفع م�ستوى �إنفاق الفرد  %15على
اخلدمات الت�أمينية من عام 2011م الى 2015م .فبالتايل ارتفعت كثافة الت�أمني (�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها مق�سومة على عدد ال�سكان) ما مقداره  %19.7من عام
2014م الى 2015م ،حيث تعترب هذه الكثافة الت�أمينية يف اململكة العربية ال�سعودية �أقل من دول اخلليج الأخرى مما ي�شري الى امكانية منو كبرية يف �سوق الت�أمني.
ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﻠﻔﺮﺩ(
1200
700
200
ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

2015

2014

2013

300-.10
2012

2011

�سجلت املطالبات املدفوعة الإجمالية يف عام 2015م  24.5مليار ريال �سعودي من 20.3مليار ريال �سعودي يف 2014م مما يعني ارتفاع يقدر بـ  .%20.3حيث ت�صدرت �أحجام
املطالبات املدفوعة على الت�أمني ال�صحي ثم ت�أمني املركبات� .أظهر ت�أمني الطريان �أعلى معدالت النمو يف عام 2015م من 2014م مبا ي�ساوي .%621.7
نظرا الى موجودات امل�ساهمني ل�شركات الت�أمني ف�إن اال�ستثمارات حتتل �أكرب ح�صة من �إجمايل موجودات امل�ساهمني .تتنوع اال�ستثمارات ما بني الودائع ،القرو�ض ،الدخل
الثابت ،الأ�سهم ،وغريها .يف عام 2015م حققت ا�ستثمارات �شركات الت�أمني ما مقداره  10.86مليون ريال �سعودي .تعترب الودائع من �أكرب اال�ستثمارات التي تتعامل بها �شركات
الت�أمني �سواء يف موجودات امل�ؤمن لهم �أو للم�ساهمني .بلغ �إجمايل املوجودات ل�شركات الت�أمني  54.12مليار ريال �سعودي يف عام 2015م.

لودجلا  لا العاملني يف قطاع الت�أمني
2014

2015

عدد العاملني
غري �سعودي

4.150

3.976

�سعودي

5.409

5.706

الإجمايل

9.556

9.682

ن�سبة ال�سعودة ()%

%57

%59

بلغ عدد املوظفني الإجمايل يف قطاع الت�أمني  9682موظف يف عام 2015م حيث �شكلت ن�سبة ال�سعودة  %59مبا يتنا�سب مع متطلبات ال�سعودة التي تلزم ال�سعودة بن�سبة %30
على �أن تزداد مع اخلطط امل�ستقبلية.
يف عام 2016م قامت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ب�إ�صدار تعاميم �شاملة �شركات الت�أمني التعاوين لتحديث �آليات االكتتاب ومتطلبات الت�سعري لت�أمني املركبات والت�أمني
ال�صحي� .أي�ضا� ،شمل التحديث تنظيم عمليات ت�سوية مطالبات الت�أمني الإلزامي للمركبات� .أما جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين فقد قام ب�إطالق الوثيقة املوحدة لأ�صحاب
العمل.
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4.4الـشــركـــة
4444نبذة عن الشركة
ت�أ�س�ست �شركة مالذ للت�أمني التعاوين من قبل جمموعة من امل�ستثمرين ال�سعوديني بر�أ�س مال مدفوع قدره  300ثالثمائة مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ()30.000.000
ثالثون مليون �سهم عادي بقيمة �إ�سمية ( )10ع�شرة رياالت لكل �سهم ،ك�شركة م�ساهمة �سعودية يف مدينة الريا�ض حي ال�سليمانية – طريق الأمري حممد بن عبدالعزيز -مركز
التحلية الدور  ،1باململكة العربية ال�سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 60/بتاريخ 18رم�ضان 1427هـ املوافق � 11أكتوبر 2006م ،ومت طرح ما ن�سبته  ٪47.48من ر�أ�س املال
لالكتتاب الأويل العام خالل الفرتة من  3الى  12فرباير 2007م .ويف � 9أبريل 2007م ومبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010231787مت �إعالن ت�أ�سي�س مالذ ك�شركة م�ساهمة
عامة متار�س ن�شاط الت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين ح�سب اللوائح ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وجمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين ،ومت �إدراج ال�شركة بال�سوق
املالية ال�سعودية (تداول) بتاريخ  5مايو 2007م ،ويف  5مايو 2010م مت رفع احلظر عن �أ�سهم الت�أ�سي�س ،و�أ�صبح للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني حرية الت�صرف ب�أ�سهمهم .تعترب مالذ
ثاين �شركة حت�صل على رخ�صة مزاولة ن�شاط الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية .ومنذ بدايتها� ،أولت مالذ اهتمام ًا خا�ص ًا لتطوير وت�أهيل ال�شباب ال�سعودي يف قطاع الت�أمني،
حيث بلغت ن�سبة ال�سعودة يف ال�شركة  %65وي�شغل ال�سعوديون معظم املنا�صب القيادية بال�شركة .يف تاريخ 14388/07/02هـ (املوافق 2017/03/29م) وافقت اجلمعية العامة
ل�شركة مالذ تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة من  300مليون ريال الى  120مليون ريال عن طريق الغاء  18مليون �سهم لي�صبح ر�أ�س مال ال�شركة اجلديد  120مليون ريال مق�سمة على
 12مليون �سهم وقامت ال�شركة يف نف�س التاريخ ب�إلغاء ن�شاط �إعادة الت�أمني.
ال يوجد لأي من امل�ساهمني ملكية متثل � %5أو �أكرث من ر�أ�س املال.
يتمثل ن�شاط ال�شركة يف تقدمي منتجات متكاملة يف جمال الت�أمني العام ب�أنواعه املختلفة والتي ت�شمل :الت�أمني الهند�سي ،ت�أمني احلريق واملمتلكات ،الت�أمني البحري (ب�ضائع
وهياكل) ،الت�أمينات املتنوعة وت�أمني املركبات .كما تقدم ال�شركة خدماتها يف الت�أمني ال�صحي التعاوين للمجموعات والأفراد ،وتقوم ال�شركة بخدمة عمالئها من خالل مركزها
الرئي�سي مبدينة الريا�ض و�إداراتها الإقليمية الثالث يف املنطقة الو�سطى والغربية وال�شرقية ،وفروعها العديدة ووكالءها املنت�شرين يف خمتلف مناطق اململكة� ،إ�ضافة �إلى مركز
خدمة العمالء ومراكز تعوي�ضات ال�سيارات و�إدارة متخ�ص�صة يف الت�أمني ال�صحي.
�أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة بتاريخ 1438/03/15هـ (املوافق 2016/12/14م) بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ ( )380.000.000ثالثمائة وثمانون مليون ريال �سعودي عن
طريق ا�صدار ( )38.000.000ثمانية وثالثون مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية ( )10ع�شرة رياالت وذلك بعد احل�صول على املوافقات النظامية الالزمة ،كما ح�صلت ال�شركة
على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي النهائية مبوجب اخلطاب رقم  381000036835وبتاريخ 1438/04/04هـ (املوافق 2017/01/02م) على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة
مببلغ ( )380.000.000ثالثمائة وثمانون مليون ريال عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية .يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة احلايل ( )120.000.000مائة وع�شرون مليون ريال مق�سم
الى ( )12.000.000اثنا ع�شر مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
ت�ؤكد ال�شركة ب�أنها مل تقم منذ ت�أ�سي�سها حتى تاريخ هذه الن�شرة بزيادة ر�أ�س مالها عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية.

4444رؤية الشركة
�أن تكون �شركة الت�أمني املف�ضلة يف اململكة العربية ال�سعودية.

4444رسالة الشركة
تقدمي منتجات وخدمات ت�أمينية متنوعة ومبتكرة وتناف�سية من �ش�أنها �أن ت�ضيف قيمة للعمالء وامل�ستفيدين بكفاءة عالية.

4444استراتيجية الشركة
ترتكز فل�سفة وا�سرتاتيجية االدارة ب�شكل مبا�شر على منو مطرد وم�ستدام مع حتقيق الربحية مدعومة باملوثوقية والأمان للعمالء وامل�ساهمني على حد �سواء .وانطالقا من ذلك،
ف�إن ال�شركة قامت باال�ستعانة ب�شركة ا�ست�شارات ا�سرتاتيجية عاملية لتحديد نقاط القوة لل�شركة وتعزيزها وحتديد نقاط ال�ضعف للعمل على تطويرها .اعتمد جمل�س الإدارة
اخلطة اخلم�سية بالتعاون مع اللجان املخت�صة لتحقيق االهداف املطلوبة ومقارنة الإجنازات املو�ضوعة .وبناء على ذلك ،قامت ال�شركة بت�أ�سي�س �إدارة خا�صة بال�شركة لإدارة
امل�شاريع اال�سرتاتيجية.

4444قيم الشركة
تتبنى ال�شركة جمموعة من القيم الأ�سا�سية التي من �ش�أنها حتدد التزامات ال�شركة وواجباتها جتاه عمالئها ومن�سوبيها والأطراف ذات العالقة ومن خاللها تتحقق �أهدافها:
•المصداقية
�إن �أع�ضاء جمل�س الإدارة والتنفيذيني على خربة �شا�سعة يف جمال �إدارة الأعمال يف ال�سوق ال�سعودي .وعلى التزام باملحافظة على الكفاءة والدقة يف ت�سوية املطالبات بالوقت
املنا�سب وبال�شكل الفعال.
•الشفافية
�إن كفاءة اجلودة تتمحور يف ال�شفافية بني ال�شركة والعميل ملعرفة حقوق الطرفني بالكامل وبالتايل االرتقاء باخلدمة وتقدمي جودة عالية.
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•السرعة والمرونة
التعوي�ضات والإجراءات ودرا�سة القرارات تتطلب ال�سرعة واملرونة لتنظيم املطالبات واملوافقات.
•الجودة
حتر�ص ال�شركة على ت�أ�صيل مبادئ اجلودة وتقدمي �أعلى م�ستوياتها لتلبية احتياجات عمالئها ،وتثق ب�أن اجلودة تقل�ص من حجم اخل�سائر والأ�ضرار املرتتبة.
•النزاهة
التم�سك بقواعد و�سلوك االخالق املهنية بالتزامن مع امل�س�ؤولية وال�شفافية وامل�صداقية.
•المسؤولية
ال�سعي لتقدمي نوعية عمل مبتكر بكفاءة عالية.

4444نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة
تتمتع ال�شركة بعدد من املزايا التناف�سية منها:
•لديها الخبرة الكافية في مجال العمل
تعترب مالذ ثاين �شركة حت�صل على رخ�صة مزاولة ن�شاط الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية مما يدعم خربتها يف جمال الت�أمني والتعامل مع العمالء باحرتافية� .أي�ضا يعترب
فريق �إدارة ال�شركة من رواد اخلربات يف جمال �إدارة الأعمال يف ال�سوق ال�سعودي .تدعم �شركة مالذ الكوادر الوطنية وا�ستقطاب اخلربات العلمية والعملية يف جميع فروع
الت�أمني .و�أي�ضا العن�صر الن�سائي ي�ضع ب�صمته بن�سبة  %11من �إجمايل العاملني يف عام 2016م .تهتم ال�شركة بتقدمي عدد من الدورات التدريبية وور�ش العمل الكت�ساب مهارات
وخربات مهنية م�ستهدفة لتطوير البيئة والعمل .ومن �أهم الدورات هي دورة متخ�ص�صة مل�ساعدة املوظفني الجتياز امتحان �شهادة �أ�سا�سيات الت�أمني.
•تنوع الخدمات التأمينية
مع تزايد عدد �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني املدرجة يف ال�سوق ال�سعودي التي بلغ عددها � 35شركة يف عام 2015م ومواكبة للبيئة التناف�سية يف قطاع الت�أمني ف�إن مالذ توفر
�أحدث منتجات الت�أمني متوافقة مع �أنظمة ولوائح الت�أمني ال�صادرة من اململكة العربية ال�سعودية .وتتنوع يف تغطية �أنواع من القطاعات ومنها ال�صحي ،ال�سيارات ،والت�أمينات
العامة وذلك حر�صا على توفري جميع �سبل الت�أمني واالرتقاء بخدمة العمالء.
•توفر خبراء مختصون في المعاينة وإدارة المخاطر
حر�صا على تلبية احلاجة الى �سرعة القرار وال�سعي ب�شكل دقيق الى معاينة املطالبات ،ف�إن مالذ ولت عناية كبرية لإدارة املخاطر من خالل ت�شكيل جلان معاينة مكونة من خرباء
متخ�ص�صون يف املعاينة و�إدارة املخاطر ومن ثم تقدمي تو�صياتهم وعلى �إثر ذلك اتخاذ االجراءات الالزمة.
 تتعامل ال�شركة مع و�سطاء ت�أمني عامليني ذات ت�صنيف مايل عايل
 انت�شار فروع ال�شركة ونقاط البيع خلدمة العمالء ( 12فرع و 3مراكز مطالبات و 16نقطة بيع)
تخدم مالذ جميع �شرائح املجتمع �سواء من الأفراد ،املجموعات ال�صغرية ،ال�شركات وغريها عن طريق انت�شار فروعها و�شبكاتها يف خمتلف مناطق اململكة العربية ال�سعودية.

4444نشاط الشركة
444444نشاط الشركة ومنتجاتها
مزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وكل ما یتعلق بهـذه الأعمـال مـن �إعـادة ت�أمني �أو توكيالت �أو متثیـل �أو مرا�سـلة �أو و�ساطة لتحقيق �أغرا�ضها �سواء يف جمال الت�أمني �أو ا�سـتثمار
�أموالهـا وتقـوم بتملـك وحتریـك الأمـوال الثابتـة والنقدية �أو بیعهـا �أو ا�سـتبدالها �أو ت�أجريها بوا�سـطتها مبا�شـرة �أو لأحكـام نظـام بوا�سـطة �شـركات ت�ؤ�س�سـها �أو ت�شـرتیها �أو
باال�شـرتاك مـع جهـات �أخـرى ومتـار�س ال�شـركة �أن�شـطتها وفقـا لأحكام نظام مراقبـة �شـركات الت�أمني التعـاوين والئحتـه التنفيذية والأنظمـة والقواعـد ال�سـاریة فـي اململكـة
العربية ال�سعودية وبعـد احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة من اجلهات املخت�صة �إن وجدت.
تقوم ال�شركة بخدمة عمالئها من خالل مركزها الرئي�سي مبدينة الريا�ض و�إداراتها الإقليمية الثالث يف املنطقة الو�سطى والغربية وال�شرقية ،و ( )12فرع و ( )3مراكز
مطالبات و( )16نقطة بيع (من بينها  6نقاط بيع يتم ت�شغيلها من قبل مالذ والباقي يتم ت�شغيلها من قبل وكالء الت�أمني املعينني من قبل مالذ) ووكالءها املنت�شرين يف خمتلف
مناطق اململكة� ،إ�ضافة �إلى مركز خدمة العمالء ومراكز تعوي�ضات ال�سيارات و�إدارة متخ�ص�صة يف الت�أمني ال�صحي .ويتمثل ن�شاط ال�شركة يف تقدمي منتجات متكاملة يف جمال
الت�أمني ب�أنواعه املختلفة:
•التأمين الصحي
ي�شمل الت�أمني ال�صحي للمجموعات والت�أمني ال�صحي للأفراد واملجموعات ال�صغرية .وميثل هذا القطاع ما ن�سبته  %4.4من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني يف عام 2016م.
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•تأمين السيارات
ي�ضم الت�أمني الإلزامي �ضد الغري والأ�ضرار الواقعة للمركبات و�أي�ضا ي�ضم الت�أمني ال�شامل .وميثل هذا القطاع الن�سبة الأكرب  %87.7من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني يف عام 2016م.
•التأمينات العامة
ت�شمل ت�أمني املمتلكات ،الت�أمني الهند�سي ،ت�أمني احلوادث املتنوعة ،الت�أمني البحري ،ت�أمني احلماية للمجموعات .وميثل هذا القطاع ما ن�سبته  %7.9من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
يف عام 2016م.
ت�أمني احلوادث املتنوعة ي�شمل ت�أمني امل�س�ؤولية العامة جتاه الغري ،ت�أمني م�س�ؤولية املنتجات ،ت�أمني النقود املنقولة وداخل اخلزن ،ت�أمني احلوادث ال�شخ�صية ،ت�أمني ال�سفر
الدويل ،ت�أمني �ضمان الأمانة ،ت�أمني الزجاج ،ت�أمني �إ�صابات العمال وم�س�ؤولية �صاحب العمل ،ت�أمني ال�سرقة وت�أمني �أخطاء املهن الطبية.

لودجلا  لا الرتاخي�ص
381000022536

تاريخ الإ�صدار
1438/02/28ه

اجلهة امل�صدرة
م�ؤ�س�سة النقد

رقم الرتخي�ص

نوع الرتخي�ص
منتج جمموعة احلياة االئتمانية
ت�أمني ال�شحن البحري

IS/40988/724

2007/10/29م

م�ؤ�س�سة النقد

ت�أمني �ضمان الأمانة

IS/40988/724

2007/10/29م

م�ؤ�س�سة النقد

ت�أمني النقد

IS/40988/724

2007/10/29م

م�ؤ�س�سة النقد

ت�أمني الزجاج

IS/40988/724

2007/10/29م

م�ؤ�س�سة النقد

IS/2332/81

2008/01/19م

م�ؤ�س�سة النقد

ت�أمني �سوء املمار�سة الطبية

IS/49191/1828

1431/10/18ه

م�ؤ�س�سة النقد

ت�أمني احلادث ال�شخ�صي

IS/50774/1063

2008/01/08م

م�ؤ�س�سة النقد

ت�أمني املنتجات الهند�سية

IS/50774/1063

2008/01/08م

م�ؤ�س�سة النقد

ت�أمني عام مل�س�ؤولية طرف ثالث

IS/49190/1827

1431/10/18ه

م�ؤ�س�سة النقد

ت�أمني منتجات

IS/49190/1827

1431/10/18ه

م�ؤ�س�سة النقد

ت�أمني التعوي�ض املهني (جممد)

IS/40988/724

2007/10/29م

م�ؤ�س�سة النقد

ت�أمني ال�سطو

IS/50774/1063

2008/01/08م

م�ؤ�س�سة النقد

ت�أمني جمموعة احلياة

IS/40988/724

2007/10/29م

م�ؤ�س�سة النقد

ت�أمني امل�س�ؤولية التعاقدية

341000018235

1434/02/11ه

م�ؤ�س�سة النقد

ت�أمني املركبات

IS/50774/1063

2008/01/08م

م�ؤ�س�سة النقد

ت�أمني ال�سفر

IS/54650/2130

2010/10/30م

م�ؤ�س�سة النقد

ت�أمني �أ�صحاب املنازل

371000069454

1437/06/20ه

م�ؤ�س�سة النقد

ت�أمني العقارات التجارية

444444الشركات التي تمتلك فيها الشركة حصص أو أسهم

لودجلا  لا ال�شركات التي متتلك فيها ال�شركة �أ�سهم
ا�سم ال�شركة

عدد الأ�سهم اململوكة

�شركة جنم خلدمات الت�أمني

192.308

ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني التعاونية («�إعادة»)

100.000

القيمة بالريال ال�سعودي
( 10ريال كل �سهم)
1.923.080
1.000.000

�إجمايل ر�أ�س املال

ن�سبة التملك ()%

50.000.080

%3.85

1.000.000.000

%0.10

1 -1شركة نجم لخدمات التأمين («نجم»)

�شركة جنم هي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة تقوم ب�أعمال خبري معاينة ومقدر خ�سائر و�أخ�صائي ت�سوية املطالبات الت�أمينية.
2 -2الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاونية («إعادة»)

�شركة �إعادة هي �شركة م�ساهمة �سعودية ،مرخ�صة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ك�شركة �إعادة ت�أمني .ال�شركات التابعة خارج اململكة:
ال يوجد �شركات تابعة ل�شركة مالذ للت�أمني وال �أ�صول خارج اململكة.
الربنامج التدريبي والتطويري ل�شركة مالذ للت�أمني:
تقدم �شركة مالذ العديد من الربامج التطويرية والتدريبية ملوظفيها من حيث تطوير اللغة الإجنليزية والتدريب على نطاق الأعمال التي تقوم بها ال�شركة ومنتجاتها .وتعمل
ال�شركة على تقدمي تلك الربامج على مدار ال�سنة ملوظفيها الذكور والإناث.
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لودجلا  لا برامج التدريب و التطوير
تاريخه

ا�سم الربنامج
1

تطوير اللغة االجنليزية

2016/07

2

�أ�سا�سيات الت�أمني

2016/07

3

ت�أمني املركبات

2016/08

4

مهارات العالقات ال�شخ�صية

2016/09

5

مبادئ اخلدمات

2016/10

6

�أنظمة ولوائح جمل�س ال�ضمان ال�صحي

2016/10

7

عمليات الت�أمني ال�صحي

2016/11

8

ت�صحيح بيانات جنم

2016/11

9

ت�أمني جميع خماطر املقاولون والت�شييد

2016/11

10

ت�أمني النقود

2016/12

11

�ضمان الأمانة

2016/12

4444سياسة التطوير
تتخذ مالذ �سيا�سة التطوير امل�ستمر منهاجا لها لرفع م�ستوى املهارات واملعرفة ملن�سوبيها على جميع امل�ستويات لكل الإدارات والأق�سام ،وحتقيق �أعلى درجات الأداء للقيام بالعمل
باحرتافية متناهية عن طريق عدة قنوات كالف�صول التدريبية واملعامل الآلية وكذلك التدريب على ر�أ�س العمل با�ستخدام الدورات املتخ�ص�صة والتقنية والآلية والإدارية ،كما
من �أولوياتها ت�أهيل وم�ساعدة موظفيها على ال�شهادات والرخ�ص املطلوبة ملمار�سة مهنة الت�أمني كل ح�سب جماله وتخ�ص�صه ت�شجيعا منها لهم ولغر�س الوالء لل�شركة .ال يوجد
�أي �سيا�سة متبعة لتطوير املنتجات خالل ال�سنوات املالية الثالث ال�سابقة.

4444انقطاعات في االعمال
ا�ستلمت �شركة مالذ يف تاريخ 1438/02/28هـ (املوافق 2016/11/28م) خطاب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم  381000022825امل�ؤرخ يف 1438/02/28هـ (املوافق
2016/11/28م) بخ�صو�ص عدم التزام ال�شركة ب�شكل كامل باملتطلبات النظامية املتعلقة بت�سوية مطالبات ت�أمني املركبات ومعاجلة �شكاوى العمالء .وعليه ،مت منع ال�شركة
من قبول مكتتبني جدد يف ت�أمني املركبات.
يف تاريخ 1438/04/13هـ (املوافق 2017/01/11م) ا�ستلمت �شركة مالذ خطاب م�ؤ�س�سة النقد رقم  381000041057امل�ؤرخ يف 1438/04/13هـ (املوافق 2017/01/11م)
املت�ضمن قرار م�ؤ�س�سة النقد بال�سماح لل�شركة بقبول مكتتبني جدد يف ن�شاط ت�أمني املركبات وبالتايل �إ�صدار وثائق ت�أمني مركبات جديدة اعتبارا من الأربعاء 1438/04/13هـ
(املوافق 2017/01/11م).

44-44الموظفون والسعودة
وفق ًا لن�ص املادة ( )26ال�ساد�سة والع�شرين من نظام العمل ال�سعودي يجب �أال تقل ن�سبة العمال ال�سعوديني الذين ي�ستخدمهم �صاحب العمل عن خم�سة و�سبعني باملائة ()%75
من جمموع عماله .ويف حال تعذر �إ�شغال الوظائف باملواطنني ال�سعوديني ،لعدم توافر الكفاءات الفنية �أو امل�ؤهالت الدرا�سية ،يحق للوزير �أن يخف�ض ن�سبة ال�سعودة م�ؤقتا.
بالإ�ضافة لذلك ،مت اعتماد برنامج حتفيز املن�ش�آت لتوطني الوظائف «نطاقات» مبوجب قرار وزير العمل رقم ( )4040وتاريخ 1432/10/12هـ (املوافق 2011/09/10م)
واملبني على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )50وتاريخ 1415/04/ 21هـ (املوافق 1994/09/26م ( ،والذي بدء تطبيقه اعتبار ًا من 1432/10/12هـ) املوافق 2011/09/10م).
لقد و�ضعت وزارة العمل برنامج نطاقات لتحفيز املن�ش�آت على توطني الوظائف وتقييم �أدائها بنا ًء على نطاقات حمددة هي نطاق بالتيني ،و�أخ�ضر (وينق�سم هذا النطاق بدوره
�إلى نطاق �أخ�ضر منخف�ض ونطاق �أخ�ضر متو�سط ونطاق �أخ�ضر مرتفع) ونطاق �أ�صفر ونطاق �أحمر ،بحيث يكافئ النطاقني البالتيني والأخ�ضر الأعلى توطين ًا وتعامل بحزم مع
النطاق الأحمر توطين ًا ويعطي مهلة �أطول املن�ش�آت الواقعة �ضمن النطاق الأ�صفر لت�صحيح �أو�ضاعها.
�صنفت وزارة العمل ال�شركة على �أنها من�ش�أة تعمل يف ن�شاط الت�أمني وخدمات الأعمال ،ووفق ًا لدليل نطاقات الذي �أ�صدرته وزارة العمل بالإ�صدار رقم 1435/1هـ فيتوجب على
املن�ش�آت حتقيق الن�سب املو�ضحة يف اجلدول �أدناه على الأقل للدخول �ضمن النطاق الأخ�ضر.
عدد العاملني
�إلى
من
49
10
499
50
2999
500
3000

�أحمر
%0
%0
%0
%0

%4
%4
%4
%4

%5
%5
%5
%5

ن�شاط الت�أمني
توزيع النطاقات ح�سب ن�سب التوطني كما هي معلنة من وزارة العمل
�أخ�ضر متو�سط
�أخ�ضر منخف�ض
�أ�صفر
%29
%20
%19
%10
%9
%43
%32
%31
%20
%19
%43
%32
%31
%20
%19
%43
%32
%31
%20
%19

�أخ�ضر مرتفع
%39
%30
%54
%44
%54
%44
%54
%44

بالتيني
%40
%55
%55
%55
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مينح النطاق البالتيني �صاحب العمل عدة مزايا ميكن تلخي�ص �أهمها فيما يلي� :إ�صدار ت�أ�شريات جديدة لأي مهنة تطلبها املن�ش�أة ،و�إ�صدار ت�أ�شريات �إ�ضافية ،والقدرة على
تغيري مهن العمالة الوافدة التي تعمل لديها �إلى مهن �أخرى (عدا املهن امل�ستثناة بقرارات جمل�س الوزراء �أو ب�أوامر �سامية ( ،والقدرة على جتديد رخ�ص العمل للعمالة الوافدة
التي تعمل لديه .ومينح النطاق الأخ�ضر �صاحب العمل عدة مزايا ميكن تلخي�ص �أهمها فيما يلي :التقدم بطلب ت�أ�شريات جديدة وبتغيري مهنة العاملني لديها ومنح ال�شركة
ت�أ�شريات بديلة لعامليه بد ًال من العاملني املغادرين بت�أ�شري خروج نهائي من اململكة والقدرة على جتديد رخ�ص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لدى �صاحب العمل .ويرتتب على
الدخول يف النطاق الأ�صفر عدة تبعات من �أهمها� :إيقاف طلب احل�صول على ت�أ�شريات جديدة ،وعدم ال�سماح بنقل خدمات العمالة الوافدة وعدم ال�سماح بتغيري املهن للعمالة
الوافدة وعدم ال�سماح بتجديد رخ�ص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لدى �صاحب العمل وا�ستمرت على ر�أ�س العمل لديه ملدة (� )6ستة �سنوات �أو �أكرث داخل اململكة وعدم
ال�سماح ب�إ�صدار رخ�ص العمل للعمالة الوافدة اجلديدة� ،إال �أنه يجوز ل�صاحب العمل جتديد رخ�ص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديه �شريطة �أال يزيد املتبقي يف �إقامة العامل
عن ( )3ثالثة �أ�شهر عند التجديد� .أما بالن�سبة للنطاق الأحمر ،فيرتتب على الدخول �ضمن هذا النطاق عدة تبعات من �أهمها :عدم ال�سماح بتغيري املهن للعمالة الوافدة التي
تعمل لدى �صاحب العمل وعدم ال�سماح بنقل خدمات العمالة الوافدة ،وعدم ال�سماح بطلب �أي ت�أ�شريات جديدة ،وعدم ال�سماح ب�إ�صدار رخ�ص العمل للعمالة الوافدة اجلديدة،
وعدم ال�سماح بفتح ملف ملن�ش�أة جديدة �أو فرع جديد ،وعدم ال�سماح بتجديد رخ�ص العمل للعمالة التي تعمل لديها.
هذا مع الإ�شارة �إلى �أن املادة ( )79التا�سعة وال�سبعون من الالئحة التنفيذية تلزم �شركات الت�أمني على �أال تقل ن�سبة املوظفني ال�سعوديني العاملني لديها يف نهاية ال�سنة الأولى
عن ثالثني باملائة ( ،)%30مع �إمكانية زيادة هذه الن�سبة �سنويا.
بتاريخ ( 1438/05/11املوافق 2017/02/08م)� ،صدر تعميم عن م�ؤ�س�سة النقد يلزم مبوجبه جميع �شركات الت�أمني بالعمل على توطني جميع الوظائف املتعلقة ب�إدارات
مطالبات املركبات ،وي�شمل ذلك فروع ومراكز ا�ستقبال املطالبات ،املعاينني� ،إدارة احلطام ،واال�سرتداد .كذلك توطني جميع الوظائف املتعلقة ب�إدارات العناية بالعمالء،
والوظائف املتعلقة مبهام معاجلة ال�شكاوى ،وذلك جلميع فروع الت�أمني .كما �شملت �إلزامية التوطني جميع الوظائف يف الإدارات املحددة �أعاله مبختلف �أنواعها ودرجاتها
وم�ستوياتها .ويتعني على �شركات الت�أمني �ضمن �إطار عملهم مبقت�ضى هذا التعميم ،القيام بتزويد امل�ؤ�س�سة بتقارير �شهرية لبيان الإجراءات التي مت اتخاذها بهذا ال�ش�أن ومدى
تقدم ال�شركة يف توطني الوظائف .كما يتعني على �شركات الت�أمني االلتزام با�ستكمال توطني الوظائف الواردة يف التعميم بن�سبة ( )%100خالل موعد �أق�صاه 1438/10/08هـ
(املوافق 2017/07/02م) .كما �أكدت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على واجب �شركات الت�أمني االلتزام بتدريب وت�أهيل موظفيهم من املواطنني يف جميع الإدارات وجميع
فروع الت�أمني ،واال�ستعداد لتنفيذ تعليمات امل�ؤ�س�سة التي �ست�أتي يف هذا ال�ش�أن والتي �ستلزم ال�شركات بزيادة ن�سب التوطني يف جميع الوظائف وعلى ر�أ�سها الفنية والقيادية.
و�ستتخذ امل�ؤ�س�سة كافة الإجراءات النظامية جتاه �شركات الت�أمني غري امللتزمة با�ستيفاء املتطلبات الواردة يف هذا التعميم.
يو�ضح اجلدول التايل عدد املوظفني (ال�سعوديني وغري ال�سعوديني) يف ال�شركة بح�سب الإدارات وذلك عن ال�سنوات الثالث ال�سابقة (2014م و2015م و2016م).
الإدارة

كما يف 2014/12/31م

كما يف 2016/12/31م

كما يف 2015/12/31م

�سعودي

غري �سعودي

الإجمايل

�سعودي

غري �سعودي

الإجمايل

�سعودي

غري �سعودي

الإجمايل

الإدارة التنفيذية

4

2

6

3

2

5

3

2

5

املوارد الب�شرية

7

0

7

8

0

8

9

0

9

ال�ش�ؤون الإدارية

6

5

11

6

4

10

6

3

9

تقنية املعلومات

1

20

21

2

25

27

3

26

29

االلتزام واملطابقة

2

0

2

3

0

3

2

0

2

الت�سويق واملبيعات

117

45

162

119

44

163

102

32

134

الت�أمني العام

7

14

21

6

16

22

5

12

17

الت�أمني على احلياة
والت�أمني ال�صحي

17

39

56

2

36

38

3

32

35

ت�أمني ال�سيارات

80

7

87

102

11

113

94

12

106

املالية

15

15

30

23

14

37

20

14

34

�إدارة امل�شاريع

2

0

2

1

0

1

2

0

2

�إدارة املخاطر

0

0

0

0

0

0

0

0

0

التدقيق الداخلي

1

1

2

0

1

1

2

0

2

259

148

407

275

153

428

251

133

384

%63.64

%36.36

%100

%64.25

%35.75

%100

%65.36

%34.64

%100

املجموع
الن�سبة املئوية
امل�صدر :ال�شركة
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بلغ عدد موظفي ال�شركة ( )389موظف منهم ( )253موظف �سعودي و ( )136موظف غري �سعودي �أي بن�سبة �سعودة قدرها  %65.04حتى تاريخ 2017/1/18م ،وتندرج
ال�شركة حالي ًا حتت النطاق «بالتيني « من برنامج نطاقات لل�سعودة.
ت�سعى ال�شركة با�ستمرار �إلى زيادة عدد املوظفني ال�سعوديني العاملني لديها و�سوف تتبع خطة حمكمة يف التوظيف والتدريب والتطوير وكافة الإجراءات الأخرى التي من �ش�أنها
حتقيق املتطلبات اخلا�صة بال�سعودة .ويبني اجلدول �أدناه التزام ال�شركة بزيادة ن�سبة املوظفني ال�سعوديني ب�شكل تدريجي ت�صاعدي يف خالل ال�سنوات القادمة وفق ما يلي:
ال�سنة

�سعودي

غري �سعودي

املجموع

الن�سبة

2017

230

125

355

%65

2018

250

115

365

%68

4

265

110

375

%71

4

2019

املجموع

الن�سبة

الإدارة التنفيذية الإدارة التنفيذية
(غري �سعودي)
(�سعودي)
4
3

7

%43

3

7

%57

3

7

%57

امل�صدر :ال�شركة

ال�شركة ملتزمة بتطبيق �أغلب الأنظمة والتعليمات ال�صادرة عن اجلهات املخت�صة بالن�سبة لت�شغيل املوظفني غري ال�سعوديني و�إن غالبيتهم يعملون بطريقة نظامية وعلى كفالة
ال�شركة.
�إ�شارة �إلى تعميم امل�ؤ�س�سة رقم (/38639م ت )1051/وتاريخ 1430/08/03هـ (املوافق 2009/07/25م) ب�ش�أن �إلزامية احل�صول على ال�شهادة العامة يف �أ�سا�سيات الت�أمني
( )IFCEللموظفني يف بع�ض املنا�صب يف �شركات الت�أمني ،تبني ب�أنه من بني املوظفني يوجد ( )114موظف ت�ستوجب وظائفهم احل�صول على هذا الت�أهيل (وهي وظائف ملزم
�شاغريها احل�صول على هذا الت�أهيل وذلك ح�سب تعليمات م�ؤ�س�سة النقد :مدير االلتزام ،مدير وموظفي املراجعة الداخلية ،وجميع املوظفني الذين لهم تعامل مبا�شر مع العمالء
وحملة وثائق الت�أمني) من بينهم ( )80موظف ح�صلوا على �شهادة ( )IFCEو( )34موظف مل يتمكنوا من احل�صول على �شهادة الت�أهيل ( )IFCEوال يوجد �أي خطر على
ال�شركة حيث ان تعليمات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي تتيح للموظف (امللزم باحل�صول على ت�أهيل) دخول االختبار لـ  5حماوالت يف ال�سنة الواحدة حتى يتمكن املوظف من
اجتياز االختبار ،ويحق للموظف �إعادة املحاولة يف ال�سنة التالية لـ  5حماوالت �أخرى حتى يتح�صل على الت�أهيل .وجتدر الإ�شارة الى �أن ( )29موظف ممن ال ت�ستوجب وظائفهم
احل�صول على �شهادة ( )IFCEقد متكنوا من احل�صول على هذه ال�شهادة رغبة منهم ودعما من ال�شركة يف تطوير م�ؤهالت موظفيها.

44-44إقرار عدم وجود نية لتغيير طبيعة النشاط
يقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة مالذ للت�أمني بعدم وجود �أي نية لإجراء �أي تغيري جوهري لطبيعة ن�شاط ال�شركة.
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هيكل الشركة1.4

الهيكل التنظيمي للشركة1124
 ويو�سح ال�سكل التايل الهيكل التنظيمي.قامت اإدارة �سركة مالذ للتاأمني بو�سع ت�سميم للهيكل التنظيمي العام الذي يلبي احتياجات ال�سركة بناء على العمال والأق�سام احلالية
:احلايل لل�سركة
»ª«¶æàdG πµ«¡dG

ájò«ØæàdG áæé∏dG

äÉ©«ÑŸGh ≥jƒ°ùà∏d - …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf
¿É°Tƒ◊G »eGQ
2015/05/01

á«°ù«FôdG äÉHÉ°ù◊G - …ò«ØæJ ôjóe
(Ω) »°VÉŸG ˆGóÑY
2017/03/26
á«ª«∏b’G IQGOE’G - …ò«ØæJ ôjóe
á«Hô¨dG á≤£æª∏d
»Ñ«à©dG QóH
2016/04/03
á«ª«∏b’G IQGOE’G - …ò«ØæJ ôjóe
á«bô°ûdG á≤£æª∏d
ΩÉªg ∫BG …OÉg
2011/03/01
á«ª«∏b’G IQGOE’G - …ò«ØæJ ôjóe
(Ω) ≈£°SƒdG á≤£æª∏d
»ëjƒ°†dG QóH
2017/01/01
AÓcƒdGh äÉ©«ÑŸG ôjƒ£J - …ò«ØæJ ôjóe
ôZÉ°T
AÉ£°SƒdG äÉbÓY - …ò«ØæJ ôjóe
…óeÉ¨dG ¥QÉW
2016/04/03
≥jƒ°ùàdG - …ò«ØæJ ôjóe
…ô°üjƒædG ó«dh
2017/04/04

á©LGôŸG áæ÷

á©HÉàdG ¿Éé∏dGh IQGOE’G ¢ù∏›
ôWÉîŸG IQGOEG áæ÷

äBÉaÉµŸGh äÉë«°TÎdG áæ÷

á«Ñ°SÉëŸG IQGOE’G - …ò«ØæJ ôjóe
…Ò°ûæª°T ¿ÉfÉª°ûc’
2014/10/26

…ò«ØæàdG ‹ÉŸG ôjóŸG
ÜÉ¡°T ôµHƒHCG
2010/06/01

äGQÉ«°ùdG äÉÑdÉ£e - …ò«ØæJ ôjóe
…óeÉ¨dG ô£e Ö©àe
2017/03/08

á«dÉŸG - …ò«ØæJ ôjóe
‘Ò°üdG QÉªY
2017/05/07

äGQÉ«°ùdG ÚeCÉJ - …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf
»é◊G RGƒa
2016/11/15

äGQÉ«°ùdG ÜÉààcG - …ò«ØæJ ôjóe
∫ÉªYC’G ôjƒ£Jh
QÉgO ähQÉe
2016/10/23

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
»æÑdG ô°UÉf
2013/07/01

…ôëÑdG ÚeCÉàdG - …ò«ØæJ ôjóe
…ôëÑdG Ò¨dGh
(Ω) ¿ÉN ˆÉ°VÉjQ óªfi
2017/05/07
ΩÉ©dG ÚeCÉàdG äÉÑdÉ£e - …ò«ØæJ ôjóe
ó«°ùdG ÊÉg
2013/07/01

äÉµ∏àªŸG ÚeCÉJ - …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf
ÚeCÉàdG IOÉYGh áYƒæàŸG äÉæ«eCÉàdGh
(Ω) ó«aÉL ó°SCG
2017/05/07

ÚeCÉJ ÜÉààcG - …ò«ØæJ ôjóe
äÉYƒªéª∏d IÉ«◊G
óªMCG øjódG »fi
2016/01/18
»ë°üdG ÜÉààc’G - ôjóe
¢VÉjQ ¿GôªY
2016/01/18

ÚeCÉàdG IOÉYG - …ò«ØæJ ôjóe
ôZÉ°T

»ë°üdG ÚeCÉà∏d - …ò«ØæJ ôjóe
äÉYƒªéª∏d IÉ«◊Gh
…ôjô◊G óªMCG
2016/11/07

»ë°üdG ÚeCÉàdG äÉ«∏ªY - …ò«ØæJ ôjóe
ôZÉ°T

QÉªãà°S’G áæ÷

ΩGõàd’G - …ò«ØæJ ôjóe
ô£ŸG ΩÓ°ùdGóÑY
2017/05/01

á«∏NGódG á©LGôŸG - …ò«ØæJ ôjóe
ÊÉÑ«ë°ùdG ∞°Sƒj
2016/07/10

ôWÉîŸG - ôjóe
(Ω) ™«æ°üdG ∫ÓW
2016/07/10

äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J IQGOEG - …ò«ØæJ ôjóe
±QÉY ódÉN
2010/12/10

™jQÉ°ûŸG IQGOEG õcôe - ôjóe
»∏«≤©dG PÉ©e
2013/06/01

ájô°ûÑdG OQGƒŸG - …ò«ØæJ ôjóe
ájQGO’G ¿hDƒ°ûdGh
(Ω) ¿É«Ø°üdG óªfi
2017/04/27

AÓª©dÉH ájÉæ©dG IQGOEG - …ò«ØæJ ôjóe
(Ω) ¢ùjhôdG õjõ©dGóÑY
2017/05/18

24

5555مجلس إدارة الشركة
يعتمد جمل�س �إدارة ال�شركة تخطيط ال�سيا�سات اال�سرتاتيجية واملحا�سبية والتنظيمية والتمويلية التي تطبقها وتنتهجها ال�شركة.
ومن م�س�ؤوليات املجل�س:
 و�ضع اال�سرتاتيجية ال�شاملة لل�شركة وخطط العمل الرئي�سية و�سيا�سة �إدارة املخاطر.
 الإ�شراف وتنفيذ ال�سيا�سة العامة لل�شركة وو�ضع اخلطط الإدارية والفنية الالزمة لت�سيري �أعمال ال�شركة وحتقيق �أغرا�ضها.
 املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف ال�شركة واعتمادها.
 املراجعة ال�سنوية لفاعلية �إجراءات الرقابة الداخلية يف ال�شركة.
 و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات التي ت�ضمن �إحرتام ال�شركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإف�صاح عن املعلومات اجلوهرية.
 متثيل ال�شركة يف عالقاتها مع الغري واجلهات احلكومية واخلا�صة.
يت�ألف جمل�س الإدارة من ثمانية �أع�ضاء منتخبني من اجلمعية العامة لل�شركة وهم:

لودجلا  لا جدول �أع�ضاء جمل�س الإدارة
اال�سم

الع�ضوية

املن�صب

تاريخ التعيني

اجلن�سية

العمر

الن�سبة

عدد اال�سهم

م .مبارك عبداهلل اخلفرة

رئي�س جمل�س الإدارة

غري تنفيذي/غري م�ستقل

2016/4/6

�سعودي

71

32.158

%0.268

�أ .حممد علي العماري

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

غري تنفيذي/غري م�ستقل

2016/4/6

�سعودي

74

3.426

%0.029

�أ .حممد �صالح العذل

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي/م�ستقل

2016/4/6

�سعودي

33

400

%0.003

�أ .فواز بن حممد الفواز

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي/م�ستقل

2016/4/6

�سعودي

56

423

%0.004

�أ .عبداملح�سن حممد ال�صالح

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي/غري م�ستقل

2016/4/6

�سعودي

81

400

%0.003

�أ .عبيد عبداهلل الر�شيد

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي/م�ستقل

2016/4/6

�سعودي

60

400

%0.003

�أ .حممد عبدالعزيز النملة

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي/م�ستقل

2016/4/6

�سعودي

38

400

%0.003

�أ .طارق عثمان العبداجلبار

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي/م�ستقل

2016/4/6

�سعودي

49

400

%0.003

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي /غري م�ستقل

20/06/2017

�سعودي

60

-

-

*

�أ .حممد �سليمان احلجيالن

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني
*مت التعيني يف تاريخ 1438/09/25هـ (املوافق 2017/06/20م) و�سيتم عر�ض هذا التعيني على �أول اجتماع للجمعية العامة للم�ساهمني لإقراره

مؤهالت وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر وسكرتير مجلس اإلدارة:
فيما يلي نبذة عن خربات وم�ؤهالت �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أمني �سر و�سكرتري جمل�س الإدارة:

لودجلا  لا ال�سرية الذاتية للمهند�س /مبارك عبداهلل اخلفرة
العمر

� 71سنة

اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س هند�سة �صناعية من الواليات املتحدة 1973م
•دبلوم الدرا�سات العليا – كندا 1976م

اخلربات العملية

• ع�ضو جمل�س ال�شورى منذ 1418/03/03هـ
•وكيل وزارة ال�صناعة والكهرباء ل�ش�ؤون ال�صناعة
•وكيل وزارة ال�صناعة والكهرباء ل�ش�ؤون ال�صناعة بالنيابة
•�أمني عام اال�ستثمار الأجنبي يف وزارة ال�صناعة والكهرباء
•مدير الإدارة الهند�سية وامل�شروعات يف وزارة ال�صناعة والكهرباء
•مدير �إدارة احلماية ال�صناعية يف وزارة ال�صناعية والكهرباء

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

•رئي�س جمل�س �إدارة �شركة مالذ للت�أمني التعاوين (2007م  -حتى الآن) (م�ساهمه عامه)
•رئي�س جمل�س �إدارة البنك الأول (2008م – حتى الآن) (م�ساهمه عامه)
•رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الت�صنيع الوطنية (1998م – حتى الآن) (م�ساهمه عامه)
•رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب ل�شركة الت�صنيع وال�صحراء للأوليفينات (2006م – حتى الأن) (م�ساهمة مقفلة)
•رئي�س جمل�س غدارة ال�شركة ال�سعودية للبويل اوليفينات (2001م – حتى الآن) (ذات م�س�ؤولية حمدودة)

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني
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لودجلا  لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /حممد علي العماري
العمر

� 74سنة

اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•درجة البكالوريو�س يف الفيزياء والريا�ضيات ،جامعة امللك �سعود عام 1974م
•دورة يف �أعمال البنوك والإدارة من بنك تتي�س منهاتن يف نيويورك عام 1980م
•العديد من الدورات والندوات يف املجاالت امل�صرفية والإدارية عام 1980م
•كاتب وحما�ضر يف املجاالت االقت�صادية وامل�صرفية والعقارية والت�أمني عام 1980م

اخلربات العملية

•رئي�س جمل�س الإدارة �شركة �أ�سماك تبوك (من 2012/12م حتى الآن).
•نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة مالذ للت�أمني التعاوين (من2007م حتى الآن)
•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة وجيف خلدمات و�ساطة الت�أمني (من 2007م حتى الآن)
•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة �أ�سمنت تبوك (2008م 2014-م)
•رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب� ،شركة املنتجات الغذائية ( 2002م –2007م)
•املدير العام� ،شركة املنتجات الغذائية (2001م2002-م)
•نائب املدير العام� ،شركة املنتجات الغذائية (1999م2001-م)
•املدير العام ،وجيف للتجارة (م�ست�شارون وو�سطاء للت�أمني) (1997م – 2006م)
•املدير العام ،ال�شركة العقارية ال�سعودية (1995م 1997-م)
•م�ساعد املدير لل�شئون امل�صرفية املحلية ،الإدارة العامة لبنك الريا�ض (1987م 1995-م)
•املدير الإقليمي لبنك الريا�ض باملنطقة ال�شرقية (1987م – 1987م)
•نائب املدير الإقليمي لبنك الريا�ض باملنطقة ال�شرقية (1984م 1986-م)
•م�ساعد املدير الإقليمي لبنك الريا�ض يف املنطقة الو�سطى (1983م1984-م)
•مدير م�شاريع� ،صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (1979م 1983-م)
•معيد بق�سم الفيزياء،كلية العلوم ،جامعة امللك �سعود (1974م 1979-م)

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

•ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العقارية ال�سعودية (1987م – 1992م) (م�ساهمه عامه)
•ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية لل�صادرات ال�صناعية (1989م 1993 -م) (م�ساهمه عامه)
•ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية لل�صادرات ال�صناعية (2001م 2004-م) (م�ساهمه عامه)
•ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العاملية للت�أمني (رويال �صن �أالين�س) (1988م1991 -م) (ذات م�س�ؤولية حمدودة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة بنك يوباف هوجن كوجن (1991م1993 -م) (م�ساهمة مقفلة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة ما�سرت كارد الدولية ،منطقة �أفريقيا وال�شرق الأو�سط (1995م) (فرع �شركة اجنبية ،م�ساهمة عامة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة طيبة لال�ستثمار والتنمية العقارية (1995م 1997-م) (م�ساهمة عامة)
•ع�ضوية جلنة املراجعة ،البنك ال�سعودي الأمريكي (1997م) (م�ساهمة عامة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الباحة لال�ستثمار والتنمية (1997م 2003-م) (م�ساهمة عامة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �أرك�س ال�سعودية للت�أجري التمويلي (2000م2001 -م) (م�ساهمة مقفلة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة املنتجات الغذائية (2001م – 2007م) (م�ساهمة عامة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة جازان للتنمية الزراعية (2001م2007-م) (م�ساهمة عامة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �أ�سمنت تبوك (2005م –حتى الآن) (م�ساهمة عامة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مالذ للت�أمني و�إعادة الت�أمني (2007م –حتى الآن) (م�ساهمة عامة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة وطن لال�ستثمار (2008م –حتى الآن) (م�ساهمة مقفلة)
•ع�ضو اللجنة الوطنية لل�شركات امل�ساهمة (2006م – 2010م)
•رئي�س جمل�س الإدارة �شركة وجيف خلدمات الت�أمني (2006م -حتى الآن) (ذات م�س�ؤولية حمدودة)
•نائب رئي�س اللجنة الوطنية للت�أمني (2008م 2010 -م)
•رئي�س جمل�س الإدارة �شركة �أ�سماك تبوك (2010م – حتى الآن) (�شركة م�ساهمة مقفلة)
•رئي�س اللجنة التنفيذية لو�سطاء الت�أمني (2011م2014 -م)
•ع�ضوية العديد من اجلان يف جمل�س الغرف التجارية ال�صناعية ال�سعودية والغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني
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لودجلا  لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /حممد �صالح العذل
العمر

� 33سنة

اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س يف الإدارة املالية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن عام 2007م
•درجة املاج�ستري يف ادارة الأعمال من جامعة ( )Queen’s Universityبكندا عام 2011م

اخلربات العملية

•م�ساعد حملل ائتمان يف �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (2007م2008-م)
•حملل ائتمان يف �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (2008م2009-م)
•حملل ائتمان �أول يف �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (2009م2011-م)
•رئي�س فريق االئتمان يف �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (2011م2013-م)
•القائم ب�أعمال مدير اال�ستثمارات يف ال�شركة ال�سعودية للتنمية واال�ستثمار التقني (2013م -حتى االن)

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ت�صنيع مواد التعبئة والتغليف (2015م – حتى الآن) (م�ساهمة عامة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة ( )Venture Capital Bankيف مملكة البحرين (2015م – حتى الآن) (م�ساهمة مقفلة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مالذ للت�أمني التعاوين (2016م – حتى الآن) (م�ساهمة عامة)

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

لودجلا  لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /فواز حممد الفواز
العمر

� 56سنة

اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س يف الإدارة املالية واملحا�سبة من جامعة امللك �سعود عام 1983م

اخلربات العملية

• �سابك للت�سويق املحدودة (1983م – 1995م)
•م�ساعد نائب الرئي�س ق�سم املالية � -سابك للت�سويق املحدودة (1996م – 1999م)
•مدير عام اخلدمات امل�شرتكة ق�سم املحا�سبة – �سابك (2000م 2004-م)
•املدير العام ق�سم املالية – �سابك (2004م – 2009م)
•نائب الرئي�س ق�سم املالية – �سابك (2010م – 2015م)
•املدير املايل العاملي – ت�صنيع (2015م – حتى الآن)

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة التدقيق يف �شركة ين�ساب (2007م – 2015م) (م�ساهمة عامة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة �أملنيوم البحرين (2014م – 2015م) (�شركة م�ساهمه)
•ع�ضو جلنة التدقيق يف بنك اجلزيرة (2012م – حتى الآن) (م�ساهمه عامه)
•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مالذ للت�أمني التعاوين (2016م – حتى الآن) (م�ساهمه عامه)
•ع�ضو جلنة التدقيق يف �شركة مالذ للت�أمني التعاوين (2013م – حتى الآن) (م�ساهمه عامه)
•ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة طاقة (2015م – حتى الآن) (م�ساهمة مقفلة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة ال�صحراء للبرتوكيماويات (2015م – حتى الآن) (م�ساهمه عامه)

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني
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لودجلا  لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /عبداملح�سن حممد ال�صالح
العمر

� 81سنة

اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س �إدارة الأعمال واالقت�صاد من جامعة تيري ،كاليفورنيا – الواليات املتحدة الأمريكية عام 1967م

اخلربات العملية

•رئي�س ق�سم اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة �سيتي بنك ال�سعودية
•نائب الرئي�س �سيتي بنك ال�سعودية
•م�ست�شار البنك ال�سعودي الأمريكي (1980م1999-م)

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات
�أخرى (حالية و�سابقة)

•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ت�صنيع مواد التعبئة والتغليف (1990م – 2009م) (م�ساهمة عامة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة بنك باركليز ال�سعودية (2011م – 2014م) (فرع م�ؤ�س�سة مالية بريطانية م�ساهمة)
•رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ت�صنيع مواد التعبئة والتغليف (2009م – 2015م) (م�ساهمة عامة)
•رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية لل�صادرات ال�صناعية (2007م – حتى الآن) (م�ساهمة عامة)
•م�ؤ�س�س وع�ضو جمل�س �إدارة ورئي�س جلنة املراجعة وع�ضو جلنة اال�ستثمار ل�شركة مالذ للت�أمني التعاوين (2007م – حتى الآن)
(م�ساهمة عامه)
•م�ؤ�س�س وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة فالكم للخدمات املالية (2007م – حتى الآن) (م�ساهمة مقفلة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة وع�ضو اللجنة التنفيذية ل�شركة املخازن واخلدمات امل�ساندة (2008م – حتى الآن) (م�ساهمة مقفلة)
•رئي�س جمل�س �إدارة ومالك �شركة م�صادر القاب�ضة (2010م حتى الآن) (ذات م�س�ؤولية حمدودة) و�شركة املناجر ال�سعودية (1997م
حتى الآن) (ذات م�س�ؤولية حمدودة) و�شركة الكوكبة ال�سعودية لل�صيانة وامليكانيكا (1997م حتى الآن) (ذات م�س�ؤولية حمدودة)
و�شركة املنا�سبة التجارية (1997م – 2005م) (ذات م�س�ؤولية حمدودة)

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

لودجلا  لا ال�سرية الذاتية لأ�ستاذ /عبيد عبداهلل الر�شيد
العمر

� 60سنة

اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س �إدارة �أعمال من جامعة ( )San Jose State Universityبوالية كاليفورنيا بالواليات املتحدة الأمريكية عام 1983م.

اخلربات العملية

•ي�شغل حاليا من�صب نائب الرئي�س التنفيذي بالبنك العربي الوطني منذ تاريخ 2011/03م من خالل  27عام من التدرج يف منا�صب
قيادية.
•ع�ضو اللجنة العليا لالئتمان يف البنك العربي الوطني.
•ع�ضو جلنة الإدارة التنفيذية.
•ع�ضو جلنة الأ�صول واملوجودات.
•ع�ضو جلنة تقييم كفاية ر�أ�س املال الداخلية.

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

•رئي�س جمل�س �إدارة �شركة العربي لت�أجري املعدات الثقيلة (�أهل) (2013م – حتى الآن) (م�ساهمة مقفلة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية لتمويل امل�ساكن (2010م – حتى الآن) (م�ساهمة مقفلة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مالذ للت�أمني التعاوين (2010م – حتى الآن) (م�ساهمة عامة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية الكيميائية (2013م – حتى الآن) (م�ساهمة عامة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة اخلطوط ال�سعودية لهند�سة و�صناعة الطريان (2015م – 2016م) (ذات م�س�ؤولية حمدودة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة جمموعة الدكتور �سليمان احلبيب للخدمات الطبية القاب�ضة (2015م – حتى الآن) (م�ساهمة مقفلة)

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني
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لودجلا  لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /حممد عبدالعزيز النملة
العمر

� 38سنة

اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س علوم يف الهند�سة امليكانيكية عام 2003م من جامعة نيوهيفن بالواليات املتحدة الأمريكية.

اخلربات العملية

• عمل بوظيفة مهند�س �صيانة لدى �شركة �أرامكو ال�سعودي العربية من 2003م �إلى نهاية عام 2004م.
•التحق للعمل لدى ق�سم امل�شاريع بالإقليم الأو�سط/ال�شرقي بوظيفة مهند�س م�شاريع وذلك حتى ا�ستقالته من العمل لدى �أرامكو يف عام
2007م.
•التحق للعمل يف جمموعة �أمن�ست بوظيفة مدير تطوير الأعمال يف عام 2007م وقد كان �أول م�شروع مت تكليفه به هو �إعادة هيكلة
املجموعة وحتويلها �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة .كما قام بتمثيل املجموعة يف �إجراء املباحثات واملداوالت مع �شركة �أموال اخلليج
لت�ستحوذ على  %20من �شركة جمموعة العزل اخلليجية (� )GIGإحدى �شركات املجموعة.
•املدير التنفيذي والع�ضو املنتدب ل�شركة جمموعة عبدالعزيز حممد النملة القاب�ضة.

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الإمارات لعزل الأنابيب املحدودة (2009م – حتى الآن) (ذات م�س�ؤولية حمدودة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة جمموعة العزل اخلليجية (2011م – حتى الآن) (م�ساهمة مقفلة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة جمموعة عبدالعزيز حممد النملة القاب�ضة (2009م – حتى الآن) (م�ساهمة مقفلة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مالذ للت�أمني التعاوين (2010م – حتى الآن) (م�ساهمة عامة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت (2013م – حتى الآن) (م�ساهمة عامة)

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

لودجلا  لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /طارق عثمان العبداجلبار
العمر

� 49سنة

اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة ( )Maineبالواليات املتحدة الأمريكية 1993م
•ماج�ستري يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة ( )Maineبالواليات املتحدة الأمريكية 1995م

اخلربات العملية

•كبري املهند�سني يف احلر�س الوطني (ال�ش�ؤون ال�صحية) (1998م – 2007م)
•م�ساعد رئي�س جمل�س الإدارة يف �شركة عبدالرحمن الرا�شد القاب�ضة (2008م – 2010م)
•املدير التنفيذي ل�شركة ان�شاءات (2007م – 2011م)
•الع�ضو املنتدب يف �شركة (2012( ).Top Technical Coم – حتى الآن)

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

•ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة مالذ للت�أمني التعاوين (2016م – حتى الآن) (م�ساهمة عامة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات املتطورة (2013م – 2017م) (م�ساهمة عامة)

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /حممد �سليمان احلجيالن
العمر

� 60سنة

اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س اقت�صاد من جامعة امبوريا ( )Emporia State Universityبالواليات املتحدة الأمريكية 1983م
•دورات متعددة بااللتزام وغ�سيل الأموال  /التخطيط اال�سرتاتيجي � /إدارة الأ�صول واملطلوبات  /ا�سرتاتيجيات ومهارات �إدارة امل�شاريع
� /أ�سا�سيات املحا�سبة

اخلربات العملية

•املدير العام يف ال�سعودية لبنك الإمارات دبي الوطني خالل الفرتة 2004م – 2015م
•رئي�س االقرا�ض (ق�سم الأفراد) البنك ال�سعودي الفرن�سي 2001م – 2003م
•جمموعة اخلدمات امل�صرفية لل�شركات يف البنك ال�سعودي الأمريكي (�سامبا) 1984م – 2001م

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

•ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة مالذ للت�أمني التعاوين (2017م – حتى الآن) (م�ساهمة عامة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة يف ال�شركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية (�سمة( (2002م – 2003م) (ذات م�س�ؤولية حمدودة)
•�شركة الي�سر للإجارة والتمويل (2015م – حتى الآن) (م�ساهمة مقفلة)
•ع�ضو جمل�س �إدارة يف بنك الإمارات دبي الوطني (2007م – 2015م) (فرع �شركة م�ساهمة عامة مدرجة يف �سوق دبي املايل)

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني
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لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /عمار فواز ال�صرييف
العمر

� 35سنة

اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س حما�سبة – جامعة �أم القرى 2006م

اخلربات العملية

•�أمني �سر و�سكرتري جمل�س الإدارة ب�شركة مالذ للت�أمني التعاوين 2017م حتى الآن
•�شركة مالذ للت�أمني التعاوين 2017م حتى الآن
•ال�شركة اخلليجية العامة للت�أمني التعاوين 2012م الى 2017م
•�شركة كيوهني ناجل (2011 )Kuehne-nagel Companyم الى 2012م
•ارن�ست ويونغ 2006م الى 2011م

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

ال يوجد

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
التوجد �أي عقود عمل بني ال�شركة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�صفتهم املذكورة ،و�إمنا يتم تعيينهم مبوجب قرار �صادر عن اجلمعية العامة العادية لل�شركة وفقا لنظام ال�شركات
والنظام الأ�سا�س لل�شركة وت�صرف مكاف�آتهم مقابل ع�ضويتهم يف جمل�س الإدارة بعد اقرتاح جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت وفق ًا لل�شروط واملعايري املن�صو�ص عليها يف نظام
ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،وبعد �أخذ موافقة م�ؤ�س�سة النقد ،ويتم رفعها ملجل�س الإدارة متهيد ًا العتمادها من قبل اجلمعية العامة العادية لل�شركة.
تكون مكاف�أة رئي�س جمل�س الإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ (  200.000ريال ) مائتا �ألف ريال �سعودي �سنوي ًا  ،واحلد الأعلى مبلغ ( 500.000ريال) خم�سمائة �ألف
ريال نظري ع�ضويتهم يف جمل�س الإدارة وم�شاركتهم يف �أعماله� ،شاملة للمكافات الإ�ضافية يف حالة م�شاركة الع�ضو يف �أي جلنة من اللجان املنبثقة من املجل�س.
ويف حال حققت ال�شركة �أرباح يجوز �أن يتم توزيع ن�سبة تعادل ( )%10من باقي �صايف الربح بعد خ�صم االحتياطيات التي قررتها اجلمعية العامة تطبيق ًا لأحكام نظام مراقبة
�شركات الت�أمني التعاوين وبعد توزيع ربح على امل�ساهمني ال يقل عن ( )%5من ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع ،على �أن يكون ا�ستحقاق هذه املكاف�أة متنا�سب ًا مع عدد اجلل�سات التي
يح�ضرها الع�ضو ،وكل تقدير يخالف ذلك يكون باط ًال.
ويكون احلد الأعلى لبدل ح�ضور جل�سات املجل�س وجلانه مبلغ ( 5.000ريال) خم�سة �آالف ريال �سعودي عن كل اجتماع غري �شاملة م�صاريف ال�سفر والإقامة.
وتدفع ال�شركة كذلك لكل من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة النفقات الفعلية التي يتحملونها من �أجل ح�ضور اجتماعات املجل�س �أو اللجان املنبثقة منه مبا يف ذلك م�صروفات
ال�سفر والإقامة والإعا�شة.
ويف كل الأحوال ،ال يجوز �أن يزيد جمموع ما ي�صرف للرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة من مكاف�آت ومزايا مالية مبلغ ( 500.000ريال) خم�سمائة �ألف ريال �سنوي ًا.

اإلدارة العليا
تعمل الإدارة العليا على �أداء مهامها بقيادة الرئي�س التنفيذي وفريق تنفيذي يتمتع بخربات وقدرات عالية.
تت�شكل الإدارة العليا كما بتاريخ هذه الن�شرة من الأع�ضاء التالية �أ�سمائهم:

لودجلا  ا لا جدول كبار التنفيذيني
العمر

اجلن�سية

موافقة م�ؤ�س�سة النقد

اال�سم
نا�صر ها�شم البني

الرئي�س التنفيذي

2013/7/1م

48

�سوري

خطاب رقم ()341000082689
وتاريخ ( 1434/07/03املوافق
2013/05/13م)

رامي احلو�شان

نائب الرئي�س التنفيذي للت�سويق واملبيعات

2015/5/1م

39

�سعودي

خطاب رقم ()351000151204
وتاريخ  1435/12/20هـ (املوافق
2014/10/14م)

فواز احلجي

نائب الرئي�س التنفيذي للمركبات

2016/11/15م

40

�سعودي

خطاب رقم ()371000127887
وتاريخ  1437/12/20هـ (املوافق
2016/09/21م)

�أبو بكر احمد �شهاب

املدير املايل التنفيذي

2010/6/1م

45

ميني

خطاب رقم (/21735م
ت )757/وتاريخ 1431/04/25
هـ (املوافق 2010/04/10م)

30

املن�صب

تاريخ التعيني

املن�صب

اال�سم

العمر

تاريخ التعيني

اجلن�سية

موافقة م�ؤ�س�سة النقد

احمد ب�سام احلريري

مدير تنفيذي للت�أمني ال�صحي واحلياة

2016/11/7م

36

لبناين

خطاب رقم ()381000013106
وتاريخ  1438/02/03هـ (املوافق
*
2016/11/03م)

خالد م�صطفى عارف

مدير تنفيذي لإدارة تقنية املعلومات

2010/12/19م

53

م�صري

الينطبق

يو�سف حممد ال�سحيباين

مدير تنفيذي للمراجعة الداخلية

2016/07/10م

32

�سعودي

خطاب رقم ()371000083939
وتاريخ  1437/07/27هـ (املوافق
2016/05/04م)

عبدالعزيز عبداهلل الروي�س

مدير تنفيذي � -إدارة العناية بالعمالء

2017/5/18م

37

�سعودي

خطاب رقم ()381000089026
وتاريخ  1438/08/22هـ (املوافق
2017/05/18م)

طارق الغامدي

مدير تنفيذي لعالقات الو�سطاء

2016/04/03م

45

�سعودي

الينطبق

حمي الدين �أحمد

مدير تنفيذي الكتتاب ت�أمني احلياة

2016/01/18م

59

هندي

الينطبق

هاين ال�سيد

مدير تنفيذي ملطالبات الت�أمني العام

2013/07/01م

41

م�صري

الينطبق

�أ�سد جافيد

نائب الرئي�س التنفيذي – ت�أمني املمتلكات
والت�أمينات املتنوعة و�إعادة الت�أمني

2011/03/01م

46

باك�ستاين

خطاب رقم ()381000084349
وتاريخ  1438/08/11هـ (املوافق
2017/05/07م)

ماروت دهار

مدير تنفيذي الكتتاب ال�سيارات وتطوير الأعمال

2016/10/23م

50

هندي

الينطبق

بدر العتيبي

مدير تنفيذي يف الإدارة الإقليمية للمنطقة الغربية

2016/04/03م

45

�سعودي

الينطبق

بدر ال�ضويحي

مدير تنفيذي يف الإدارة الإقليمية للمنطقة
الو�سطى

2017/01/01م

34

�سعودي

الينطبق

هادي �آل همام

مدير تنفيذي يف الإدارة الإقليمية للمنطقة ال�شرقية

2011/03/01م

52

�سعودي

الينطبق

وليد النوي�صري

مدير تنفيذي للت�سويق

2017/04/04م

45

�سعودي

الينطبق

حممد خان

مدير تنفيذي للت�أمني البحري والغري بحري

2017/04/04م

47

هندي

الينطبق

حممد ال�صفيان

مدير تنفيذي للموارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية

2017/04/03م

33

�سعودي

الينطبق

الك�شمانان �شمن�شريي

مدير تنفيذي للإدارة املحا�سبية

2014/10/26م

55

هندي

الينطبق

متعب الغامدي

مدير تنفيذي ملطالبات ال�سيارات

2017/03/08م

33

�سعودي

الينطبق

عبداهلل املا�ضي

مدير تنفيذي للح�سابات الرئي�سية

2017/03/26م

34

�سعودي

الينطبق

عمار ال�صرييف

مدير تنفيذي  -مالية

2017/05/07م

35

�سعودي

الينطبق

عبدال�سالم املطر

مدير تنفيذي لاللتزام

2017/05/18م

35

�سعودي

خطاب رقم ()381000054017
وتاريخ  1438/05/18هـ (املوافق
2017/02/14م)

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني
* بالن�سبة لوظيفة املدير التنفيذي لإدارة الت�أمني الطبي – ت�أمني احلياة ،تبني �أن موافقة امل�ؤ�س�سة م�شروطة ب�أن يتم �إحالله ب�شخ�ص �سعودي م�ؤهل خالل � 3سنوات من تاريخ خطاب امل�ؤ�س�سة.
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لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /نا�صر ها�شم البني
العمر

� 48سنة

اجلن�سية

�سوري

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س هند�سة احلا�سب االيل من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف الظهران عام 1992م.
•�شهادة الت�أمني للكفاءة من معهد ت�شارترد للت�أمني يف لندن عام 1996م
•عدة دورات تدريبية يف جمال القيادة ،االدارة ،االت�صاالت ،والت�أمني والتمويل.

اخلربات العملية

•عمل كمهند�س ميداين يف �شلمربجري �شركة خدمات النفط من 1992م1995-م
•عمل يف �شركة التعاونية للت�أمني كمدير مركز خدمة العمالء من 1995م – 2000م.
•عمل كمدير يف تاج لتطوير النظم الطبية 2000م – 2002م.
•مدير م�شاريع الت�سويق و املبيعات يف تاج لتطوير النظم الطبية 2002م2005 -م.
•ثم كمدير مكتب االدارة اال�سرتاتيجية يف تاج لتطوير النظم الطبية 2005م.
•انتقل الى �شركة مالذ للت�أمني و �إعادة الت�أمني التعاوين من 2005م حتى االن
•مدير م�شروع جمموعة االن�شاء 2005م – 2007م
•نائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون املالية واال�سرتاتيجية و�سكرتري جمل�س االدارة 2007م2013 -م
•الرئي�س التنفيذي حتى تاريخه

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة جنم خلدمات الت�أمني 2013م – 2016م (م�ساهمة مقفلة)
•رئي�س جلنة املراجعة ل�شركة جنم خلدمات الت�أمني 2013م – 2016م (م�ساهمة مقفلة)

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /رامي احلو�شان
العمر

� 40سنة

اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•جامعة الأمري �سلطان .الريا�ض – ماج�ستري ادارة �أعمال (2007 )MBAم2009-م
•جامعة امللك �سعود – بكالوريو�س هند�سة كيميائية 1995م – 2000م
•�أ�سا�سيات الت�أمني ( – )IFCمعهد الزمالة الربيطاين
•�أ�سا�سيات الت�أمني ( – )IFCEاملعهد امل�صريف
•مت ح�ضور العديد من الدورات التدريبية مثل:
•ت�أمني الطاقة – ايون .لندن.
•قيادة فريق املبيعات بفعالية .ان�سياد� .سنغافورة
•�إدارة املخاطر .IIR .دبي
•ور�شة عمل الت�أمني الهند�سي .ميونخ ري والتعاونية .الريا�ض
•�.أ�سا�سيات الت�سويق .املعهد امل�صريف.
•لإدارة لتحقيق املبيعات ،MERIC ،دبي
•املالية لغري املاليني ،اخلليج للتدريب

اخلربات العملية

•نائب الرئي�س التنفيذي للمبيعات والت�سويق يف �شركة مالذ للت�أمني واعادة الت�أمني التعاوين 2015م وحتى االن
•مدير تنفيذي الإدارة الإقليمية للمنطقة الو�سطى ب�شركة مالذ للت�أمني واعادة الت�أمني التعاوين 2014م 2015 -م
•مدير احل�سابات الرئي�سية يف املنطقة الو�سطى بالتعاونية للت�أمني 2012م 2013 -م
•مدير تنفيذي للح�سابات الرئي�سية يف مالذ للت�أمني و�إعادة الت�أمني 2011م 2012 -م
•مدير احل�سابات الرئي�سية يف املنطقة الو�سطى ملالذ للت�أمني و�إعادة الت�أمني 2009م 2011 -م
•املدير الإقليمي للمنطقة الو�سطى ب�شركة �سند للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين 2008م 2009 -م
•مدير مبيعات الفروع يف املنطقة الو�سطى يف التعاونية للت�أمني 2006م
•م�س�ؤول خدمات احل�سابات حل�سابات ال�شركات يف التعاونية للت�أمني 2001م 2005 -م.

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني
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ال يوجد

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /فواز احلجي
العمر

� 40سنة

اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•درجة املاج�ستري يف الإدارة تخ�ص�ص خدمات مالية وت�أمني من جامعة �سانت غالون يف �سوي�سرا
•بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال ،جامعة امللك في�صل
•دبلوم يف �إدارة الت�أمني ،جامعة �سانت غالون يف �سوي�سرا.
•دبلوم يف العمليات البنكية ،معهد الإدارة العامة
•الزمالة الأمريكية يف ت�أمني احلياة – معهد ت�أمني احلياة والطبي من الواليات املتحدة الأمريكية
•�شهادة مبادئ الت�أمني – املعهد امللكي الربيطاين للت�أمني
•�شهادة �إدارة امل�شاريع – جامعة جورج وا�شنطن
•برنامج تطوير التنفيذيني – جامعة �شيكاغو

اخلربات العملية

• عمل يف مركز خدمات العمالء لل�شركة التعاونية للت�أمني كم�سئول خدمات عمالء من اكتوبر 1997م – 1998م
•عمل يف �إدارة خدمات املطالبات كم�سئول مطالبات يف ال�شركة التعاونية للت�أمني 1998م – 2003م
•عمل كقائد فريق لعمليات املطالبات يف ال�شركة التعاونية للت�أمني من يناير 2003م �إلى �سبتمرب 2003م
•عمل كقائد فريق ملركز تعوي�ضات املركبات يف ال�شركة التعاونية للت�أمني  2003م – 2004م
•عمل كمدير لعمليات التعوي�ضات يف ال�شركة التعاونية للت�أمني 2004م – 2005م
•مدير �إدارة االكتتاب للمركبات يف ال�شركة التعاونية للت�أمني  2005م – 2011م
•مدير تطوير الأعمال يف ال�شركة التعاونية للت�أمني 2011م – 2011م
•مدير عام ت�أمني املركبات يف ال�شركة التعاونية للت�أمني 2012م – 2014م
•نائب الرئي�س التنفيذي يف ال�شركة التعاونية للت�أمني لت�أمني املركبات 2014م – 2016م
•نائب الرئي�س التنفيذي لت�أمني املركبات يف �شركة مالذ للت�أمني 2016م �إلى االن

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

ال يوجد

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ� /أبو بكر �أحمد �شهاب
العمر

� 45سنة

اجلن�سية

ميني

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س العلوم املالية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن مع مرتبة ال�شرف يناير 1995م
•�شهادة مهنية لأ�سا�سيات الت�أمني من معهد الت�أمني بلندن دي�سمرب 2000م
•دورات متعددة بالتحليل املايل  /امليزانيات التقديرية  /التدفق النقدي  /التخطيط اال�سرتاتيجي /ادارة امل�شاريع

اخلربات العملية

•حملل مايل يف ق�سم التخطيط واملوازنة لدى ال�شركة التعاونية للت�أمني خالل الفرتة 1995م – 1997م
•مدير يف الإدارة املالية لدى ال�شركة التعاونية للت�أمني خالل الفرتة 1997م – 2009م
•نائب املدير العام لل�ش�ؤون املالية ل�شركة امانة للت�أمني 2009م2010-م
•املدير املايل التنفيذي ل�شركة مالذ للتامني منذ 2010م
•�سكرتري جمل�س االدارة ل�شركة مالذ للتامني 2015م – 2017م
•ع�ضو بلجنة ال�ش�ؤون املالية ل�شركات الت�أمني 2009م2014 -م
•ع�ضو فريق عمل م�شروع خالل فرتة العمل لدى التعاونية  /امانة  /مالذ

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

ال يوجد

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

33

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ� /أحمد ب�سام احلريري
العمر

� 36سنة

اجلن�سية

لبناين

امل�ؤهالت العلمية

•ماج�ستري يف ادارة االعمال من جامعة لندن – كلية ادارة االعمال (كا�س) 2010م2012 -م
•بكالوريو�س يف ادارة االعمال من اجلامعة الأمريكية يف بريوت – كلية ادارة االعمال 1998م – 2002م
•�أ�سا�سيات يف الت�أمني العام ( – )IFCمعهد الزمالة الربيطاين عام 2014م
•اجازة يف الت�أمني – معهد الزمالة الربيطاين 2015م

اخلربات العملية

•املدير التنفيذي للت�أمني ال�صحي واحلياة يف �شركة مالذ للت�أمني و�إعادة الت�أمني 2016م وحتى الآن
•عمل يف �شركة ميد غلف للت�أمني �إعادة الت�أمني التعاوين
• -رئي�س ق�سم البحث والتطوير (الت�أمني ال�صحي واحلياة) 2010م – 2016م.
•مدير يف ق�سم البحث والتطوير (الت�أمني ال�صحي واحلياة) 2008م 2010 -م
•مدير اكتتاب الت�أمني ال�صحي 2006م 2008 -م.
•م�شرف االح�صاءات والدعم الفني يف �شركة ميدي فيزا لإدارة املطالبات الطبية (ع�ضو جمموعة ميد غلف) 2002م 2006 -م.

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

ال يوجد

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /خالد م�صطفى عارف
العمر

� 54سنة

اجلن�سية

م�صري

امل�ؤهالت العلمية

34

•حا�صل على بكالوريو�س العلوم يف تخ�ص�ص املحا�سبة من كلية التجارة بجامعة الإ�سكندرية – م�صر
•مركز البث الربيطاين الإ�سكندرية  – BBCم�صر 1985م
•والعديد من الدورات الر�سمية:
•التدريب الر�سمي
•جامعة اوراكل بناء بوابات ال�شركة
•جامعة اوراكل بناء املداخل مع PL/SQL
•جامعة اوراكل تطوير تطبيق XML
•جامعة اوراكل  ،م�صمم اوركل � 9آي و  10جي
•اوراكل  X.8مع مطور 2000 /حتى  10جي
•حم ّمل اوراكل  Sq 1والن�ص 10
•نوفل  4.0وندوز  NT/200/2000AS/Xيونك�س  ،لونيك�س
•مقدمة لأوراكل PL/SQLو  SQLمع ا�ستخدام اجراءات الباين مركز اوراكل التعليمي الريا�ض
•كاتب/باين تقارير اوراكل مركز اوراكل التعليمي – الريا�ض
•م�ستك�شف اوراكل  3.1مركز اوراكل التعليمي – الريا�ض
•م�صمم اوراكل  6.0مركز اوراكل التعليمي – الريا�ض
•تدفق العمل اوراكل  2.6مركز اوراكل التعليمي – الريا�ض
•مطور جيه اوراكل  3.1مركز اوراكل التعليمي – الريا�ض
•خادم تطبيقات اوراكل � 9آي و  10جي مركز اوراكل التعليمي – الريا�ض
•و�سيلة ابتدائية ،متو�سطة ،متطورة مركز الأفق اجلديد لدرا�سة الكمبيوتر – الريا�ض
•العادات ال�سبع للأ�شخا�ص الأكرث فعالية
•برجمة جافا با�ستخدام مطور جيه مركز اوراكل التعليمي – الريا�ض
•قيادة تقنية املعلومات معهد ادارة امل�شاريع – دبي الإمارات العربية املتحدة.
•االدارة الأ�سا�سية لتقنية املعلومات  IIRال�شرق الأو�سط  -دبي الإمارات العربية املتحدة
•معهد املعايري ال�صحة املركز الوطني ملعايري الت�أمني ال�صحي ( – )NCHISالريا�ض
• SHIB HLالدورة التدريبية الت�أ�سي�سية ملجل�س الت�أمني ال�صحي التعاوين ( – )CCHIاململكة العربية ال�سعودية

• كبري موظفي املعلومات يف �شركة مالذ للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين 2009م حتى تاريخه
•قائد فريق /حملل �أنظمة رئي�سي وم�ست�شار برنامج �أوراكل التعاونية ،الريا�ض 1993م2009 -م
•م�صمم  -اداري �شبكات �شركة الإعالم والن�شر يف الريا�ض 1991م 1993 -م
•اخ�صائي تدريب – �ضابط ات�صال �سلطة امليناء ل�شركة طابا للأعمال املتقدمة والكمبيوتر ،اال�سكندرية  -م�صر 1990م – 1991م

اخلربات العملية

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

ال يوجد

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /يو�سف حممد ال�سحيباين
العمر

32

اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•ماج�ستري يف الإدارة املالية جامعة بورت�سموث ،اململكة املتحدة 2010م
•بكالوريو�س  -حما�سبة جامعة امللك �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية 2006م
•م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
•اختبار �شهادة قواعد التامني – IFCE 2005

اخلربات العملية

•مدير �إدارة املراجعة الداخلية ،مالذ للت�أمني 2016م حتى تاريخه
•مدير املخاطر الت�شغيلية ،ميد غلف 2015م – 2016م
•ا�ست�شاري كبري ارن�ست ويونغ ،اململكة املتحدة 2015– 2014م
•ا�ست�شاري كبري ،ارن�ست ويونغ ،اململكة العربية ال�سعودية 2015– 2010م

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

ال يوجد

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /عبدالعزيز عبداهلل الروي�س
العمر
اجلن�سية
امل�ؤهالت العلمية

اخلربات العملية

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

37
�سعودي
•بكالوريو�س هند�سة �صناعية – جامعة امللك �سعود
•�شهادة اال�ستثمار الأ�سا�سية – املعهد امل�صريف
•دبلوم مبقدمة الت�أمني – املعهد امل�صريف
•�شهادة بت�أمني احلريق وخ�سائر الأرباح – معهد البحرين للدرا�سات امل�صرفية واملالية
•�شهادة ممار�سة التامني املهنية – معهد البحرين للدرا�سات امل�صرفية واملالية
•�شهادة م�سئول االلتزام املعتمد – املعهد املايل
•و عدد من الدورات:
•مهارات التدريب والتوجيه – املعهد امل�صريف
•االحتيال بالت�أمني – –CII
•اتخاذ القرار وحل امل�شاكل – مركز التدريب ب�شركة التعاونية للت�أمني
•حما�سبة ومالية الت�أمني لغري املتخ�ص�صني – �شركة مالذ للتامني و�إعادة التامني التعاوين
• �شركة مالذ للتامني و�إعادة التامني التعاوين
•مدير تنفيذي – �إدارة العناية بالعمالء 2017م – حتى الآن
•مدير تنفيذي – �إدارة االلتزام 2014م – 2017م
•مدير تنفيذي – تعوي�ضات املركبات 2012م
•مدير وحدة الدعم بتعوي�ضات املركبات 2011م
•مدير مراكز تعوي�ضات املركبات 2010م
•م�س�ؤول مطالبات – �إدارة املطالبات �شركة �ساب تكافل 2008م
•معالج تعوي�ضات  -ادارة خدمات التعوي�ضات �شركة التعاونية للتامني 2006م
•معالج عمليات ا�سهم دولية – عمليات اال�ستثمار بنك �ساب 2005م
ال يوجد

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

35

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /طارق �صالح الغامدي
العمر

� 46سنة

اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•دبلوم ت�أمني من معهد االدارة العامة بالريا�ض
•�أ�سا�سيات الت�أمني ( – )IFCمعهد الزمالة الربيطاين
•دبلوم ت�أمني عايل ( – )PICاملعهد امل�صريف البحريني املعتمد من املعهد الربيطاين امللكي
•زمالة الت�أمني ال�صحي ( – )HIAاحتاد الت�أمني ال�صحي االمريكي
•زمالة خدمة العمالء للت�أمني ال�صحي (- )HCSAاحتاد الت�أمني ال�صحي االمريكي
•زمالة احرتافية يف �إدارة الت�أمني ال�صحي ( – )MHPاحتاد الت�أمني ال�صحي االمريكي
•ح�ضر الكثري من الدورات التدريبية يف الت�أمني والت�سويق والتطوير مثل العادات ال�سبعة للنا�س االكرث فعالية
•عمل يف مركز اعداد وتقييم الكفاءات و القادة بالتعاونية.

اخلربات العملية

•ال�شركة التعاونية للت�أمني
•م�ساعد مطالبات 1991م
•م�ساعد �إكتاب 1994م
•م�ساعد اول للمطالبات واالكتتاب 1996م
•م�ساعد اول لالكتتاب 1999م
•مدير اكتتاب لق�سم املمتلكات والهند�سي 2004م
•مالذ للت�أمني و�إعادة الت�أمني
•مدير اكتتاب الت�أمينات العامة 2007م
•مدير تنفيذي اكتتاب الت�أمينات العامة 2009م
•مدير تنفيذي ملطالبات الت�أمينات العامة 2011م
•مدير تنفيذي اكتتاب الت�أمني البحري وغري البحري 2012م
•مدير تنفيذي للمنطقة االقليمية الو�سطى 2015م
•مدير تنفيذي لعالقات الو�سطاء 2016م وحتى االن

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

ال يوجد

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /حميي الدين �أحمد
العمر

� 59سنة

اجلن�سية

هندي

امل�ؤهالت العلمية

36

•بكالوريو�س يف العلوم – جامعة نقبور ،الهند
•دبلوم يف ال�صيدلة – الكلية التقنية ،الهند
•الزمالة من معهد ت�أمني احلياة ()FLMI
•( (LOMAتخ�ص�ص يف املخاطرة
•وعدة �شهادات تدريبية اخرى:
•�إدارة املخاطر و�إيجاد احللول يف �إدارة الأعمال
•الإدارة الناجحة جناح الأعمال
•مبادئ الت�أمني ال�صحي
•العادات ال�سبعة للأ�شخا�ص الأكرث فعالية
•�إدارة الأ�شخا�ص
•ال�سيطرة على القيمة النف�سية
•�أوراكل

اخلربات العملية

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

•�شركة مالذ للت�أمني و�إعادة الت�أمني
•مدير تنفيذي لت�أمني االكتتاب ال�صحي واحلياة 2010م
•مدير تنفيذي لت�أمني اكتتاب احلياة 2016م حتى تاريخه
•العمل كمدير ت�أمني االكتتاب ال�صحي واحلياة يف �شركة التعاونية للت�أمني 1991م
•العمل كم�شرف �صحي لدى ال�شركة الأمريكية لت�أمني احلياة 1984م
ال يوجد

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /هاين ها�شم ال�سيد
العمر

� 41سنة

اجلن�سية

م�صري

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س التجارة من كلية التجارة و�إدارة الأعمال – جامعة القاهرة
•دبلوم معهد الت�أمني القانوين – لندن – �إجنلرتا
•ال�شهادة املتخ�ص�صة يف الت�أمني من معهد الت�أمني القانوين – لندن – �إجنلرتا
•�شهادة الت�أمني التكافلي معهد الت�أمني القانوين – لندن – �إجنلرتا
•�شهادة الت�أمني املهنية من معهد الت�أمني القانوين – لندن -معهد الدرا�سات املالية وامل�صرفية  -البحرين
•العديد من الدورات والندوات العامة يف الت�أمني من االحتاد امل�صري للت�أمني
•ودورات متنوعة �إ�ضافية يف املجاالت التالية:
•مكافحة غ�سيل الأموال ومكافحة الغ�ش
•االلتزام
•�إدارة ال�ضغوط
•الع�صف الفكري والتفكري الإبداعي
•القبعات ال�ستة يف التفكري
•مهارات التفاو�ض
•الدورات التدريبية الفنية التي تقدم من قبل �شركات �إعادة الت�أمني مثال �شركة ميونخ
• خماطر الت�أمينات الهند�سية املقدمة من �شركة �سوي�س ري لإعادة الت�أمني
•و�شهادات ملهارات �إ�ضافية متعلقة بقطاع الت�أمني
•�شهادة تكنولوجيا املعلومات للمحرتفني يف قطاع الت�أمني.
•نظام برمييا الإ�صدار رقم  02ل�شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني.
•الإملام الكامل بالعديد من الربامج امل�ستخدمة بقطاع �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني.
•الإملام الكامل بالربامج الت�شغيلية مايكرو�سوفت.

اخلربات العملية

• مدير �أول مطالبات الت�أمينات العامة يف مالذ للت�أمني 2007م حتى تاريخه
•رئي�س ق�سم مطالبات الت�أمينات العامة 1998م2007-م

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

ال يوجد

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

37

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ� /أ�سد جافيد
العمر

� 46سنة

اجلن�سية

باك�ستاين

امل�ؤهالت العلمية

• M.Aيف اللغة االجنليزية من جامعة ، BZباك�ستان
• B.Aمع االقت�صاد من جامعة  ،BZباك�ستان
• A.C.I.Iو ت�شارترد امل�ؤمن ()UK
•�شهادة من �سوي�س ري على ELRAC

اخلربات العملية

• م�ساعد نائب الرئي�س للعامة للت�أمني املحدودة ،باك�ستان 1990م2004-م
•رئي�س ق�سم االكتتاب/من�سق العمليات يف ال�شركة اال�سالمية العربية للت�أمني (�إياك) ،جدة ،اململكة العربية ال�سعودية 2004م
•م�ست�شار الت�أمني يف الت�أمني اال�ست�شاريون لندن العاملية ،اململكة املتحدة 2007م
•مدير �أول �إعادة الت�أمني ومدير �أول االكتتابات البحرية وغري البحرية 2007م حتى 2017م
•نائب الرئي�س التنفيذي – ت�أمني املمتلكات والت�أمينات املتنوعة و�إعادة الت�أمني 2017م حتى الأن

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

ال يوجد

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /ماروت دهار
العمر

� 50سنة

اجلن�سية

هندي

امل�ؤهالت العلمية

•ماج�ستري يف التجارة من جامعة كوتا املفتوحة ،راج�ستان 1989م
•دبلوم الدرا�سات العليا يف �إدارة الأعمال ،معهد االنتاجية واالدارة ،غازي �أباد 1988م
•زمالة  CIIمن معهد ت�شارترد للت�أمني 2000م

اخلربات العملية

• امل�س�ؤول عن املطالبات (جميع خطوط الأعمال) والعمليات وفريق دعم خدمة الأعمال التجارية ،ال�صهارة  HDIالعامة للت�أمني
املحدودة ،دلهي 2014م – 2016م
•فولك�س واجن املالية اخلا�صة املحدودة ،مومباي 2008م – 2014م

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

ال يوجد

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /بدر العتيبي
العمر

45

اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•ماج�ستري يف �إدارة الأعمال من الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا – 2005م
•بكالوريو�س كيمياء من جامعة امللك �سعود – 1995م
•�أ�سا�سيات يف الت�أمني العام – معهد الزمالة الربيطاين – 2001م
•�شهادة دبلوم الت�أمني املهني – املعهد امل�صريف البحريني – 2005م
•�شهادة الت�أمني ال�صحي اجلزء الأول والثاين – الهيئة الأمريكية للت�أمني ال�صحي – 2006م

اخلربات العملية

•�شركة مالذ للت�أمني التعاوين – املدير التنفيذي بالإدارة الإقليمية للمنطقة الغربية – 2007م حتى تاريخه
•�شركة بعد لالت�صاالت – مدير املوارد الب�شرية – 2007م
•�شركة التعاونية للت�أمني – 1999م الى 2007م

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

38

ال يوجد

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /بدر ال�ضويحي
العمر

34

اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س �إدارة �أعمال من جامعة امللك في�صل
•دبلوم الأعمال البنكية من معهد الإدارة العامة
•�شهادة �أ�سا�سيات الت�أمني من املعهد املايل

اخلربات العملية

•�شركة مالذ للت�أمني التعاوين – 2011م حتى تاريخه
•جمموعة �سامبا املالية – 2007م الى 2011م

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

ال يوجد

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /وليد النوي�صري
العمر

45

اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•دبلوم مبيعات من معهد الإدارة العامة بالريا�ض

اخلربات العملية

•�شركة مالذ للت�أمني التعاوين – 2011م حتى تاريخه
•ال�شركة العربية للخدمات الزراعية (�أرا�سكو) – 2003م الى 2011م
•�شركة اخلزف ال�سعودية – 1996م الى 2002م

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

ال يوجد

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /حممد ال�صفيان
العمر

33

اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•دبلوم تطبيقات املوارد الب�شرية من معهد ت�شارتد للتطوير
•دبلوم املوارد الب�شرية املهنية من الغرفة التجارية
•دبلوم املحا�سبة التجارية من معهد الإدارة العامة
•دبلوم لغة �إجنليزية من معهد الإدارة العامة

اخلربات العملية

•�شركة مالذ للت�أمني التعاوين – 2013م حتى تاريخه
•تكافل الراجحي – 2011م الى 2013م
•دويت�شه اخلليج للتمويل – 2010م الى 2011م
•�شركة مالذ للت�أمني التعاوين – 2008م الى 2010م
•التعاونية للت�أمني التعاوين – 2006م الى 2008م

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

ال يوجد

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

39

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /متعب الغامدي
العمر

33

اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•دبلوم من الكلية التقنية
•�شهادة مزاولة مهنة الت�أمني من املعهد امل�صريف
•دورة يف �أ�سا�سيات الت�أمني

اخلربات العملية

•�شركة مالذ للت�أمني التعاوين – 2016م حتى تاريخه
•االمناء طوكيو مارين – 2016م
•�شركة مالذ للت�أمني التعاوين – 2009م الى 2016م
•�شركة كودو للتغذية والإعا�شة – 2006م الى 2007م

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

ال يوجد

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /عبداهلل املا�ضي
العمر

34

اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س يف اال�ساليب الكمية من جامعة امللك �سعود – 2008م
•دورة يف �أ�سا�سيات الت�أمني

اخلربات العملية

•�شركة مالذ للت�أمني التعاوين – 2009م حتى تاريخه
•�شركة التعاونية للت�أمني – 2008م الى 2009م

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

ال يوجد

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /هادي �آل همام
العمر

52

اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية من جامعة امللك �سعود – 1996م
•�شهادة �أ�سا�سيات الت�أمني
•�شهادة الت�أمني االحرتايف

اخلربات العملية

•�شركة مالذ للت�أمني التعاوين – 2010م حتى تاريخه
•ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين – 2007م الى 2010م
•�شركة التعاونية للت�أمني – 1996م الى 2007م

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

ال يوجد

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /حممد خان
العمر

47

اجلن�سية

هندي

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س هند�سة يف الإلكرتونيات واالت�صاالت من جامعة مدرا�س بالهند – 1990م
•زمالة معهد التامني بالهند

اخلربات العملية

•�شركة مالذ للت�أمني التعاوين – 2011م حتى تاريخه
•�شركة قطر للت�أمني – 2007م الى 2011م
•�شركة التعاونية للت�أمني – 2003م الى 2007م
•ال�شركة الهندية للت�أمني بالهند – 1991م الى 2003م

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

40

ال يوجد

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /الك�شمانان �شمن�شريي
العمر

55

اجلن�سية

هندي

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س جتارة من جامعة ( )Calicutالهند
•بكالوريو�س قانون من جامعة ( )Gaujaratالهند
•ع�ضو معهد الت�أمني بالهند

اخلربات العملية

•�شركة مالذ للت�أمني التعاوين – 2006م حتى تاريخه
•ال�شركة العربية ال�سعودية للت�أمني التعاوين – 2003م الى 2006م

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

ال يوجد

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /عبدال�سالم املطر
العمر
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اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س �إدارة م�شاريع – البحرين 2007م

اخلربات العملية

•�شركة مالذ للت�أمني التعاوين – 2017م حتى تاريخه
•�شركة ال�صقر للت�أمني التعاوين – 2015م الى 2017م
•�ساب تكافل – 2013م الى 2015م
•احتاد اخلليج للت�أمني التعاوين – 2011م الى 2013م

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

ال يوجد

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /عمار ال�صرييف
العمر
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اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س حما�سبة – جامعة �أم القرى 2006م

اخلربات العملية

•�أمني �سر و�سكرتري جمل�س الإدارة ب�شركة مالذ للت�أمني التعاوين 2017م حتى الآن
•�شركة مالذ للت�أمني التعاوين 2017م حتى الآن
•ال�شركة اخلليجية العامة للت�أمني التعاوين 2012م الى 2017م
•�شركة كيوهني ناجل (2011 )Kuehne-nagel Companyم الى 2012م
•ارن�ست ويونغ 2006م الى 2011م

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

ال يوجد

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

تقرير حاالت �إفال�س �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أحد كبار التنفيذيني
ال يوجد حاالت �إفال�س لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أحد كبار التنفيذيني حتى تاريخ هذه الن�شرة.
تفا�صيل عن �إع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�شركة كان �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�صدر �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة املقرتحني او كبار التنفيذيني �أو �أمني �سر جمل�س
�إدارة امل�صدر معينا من قبل ال�شركة املع�سرة يف من�صب �إداري �أو �إ�شرايف فيها
ال يوجد تقرير �إع�سار لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أحد كبار التنفيذيني حتى تاريخ هذه الن�شرة.
تقرير وجود م�صالح م�شرتكة بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أمني �سر املجل�س �أو �أحد كبار التنفيذيني �أو �أقربائهم يف �أ�سهم �أو �أدوات دين امل�صدر
اليوجد
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التفا�صيل الكاملة لأي عقد او ترتيب �ساري املفعول او مزمع ابرامه عند تقدمي ن�شرة اال�صدار فيه لأحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي من كبار التنفيذيني �أو �أي من
اقربائهم م�صلحة يف �أعمال امل�صدر
�أقر جمل�س الإدارة تعديالت على �سيا�سة تنظيم تعار�ض امل�صالح مع �أع�ضاء جمل�س الإدارة و املديرين التنفيذيني و امل�ساهمني لتتما�شى مع اللوائح و الأنظمة ال�صادرة من هيئة
ال�سوق املالية .و قد متت بع�ض التعامالت و العقود التي كانت ال�شركة طرفا فيها وتوجد فيها م�صلحة لبع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني ،ومل متنح ال�شركة �أي ميزة
خا�صة لهذه التعامالت كما بالتايل:
 �شركة نا�سكو ال�سعودية لو�ساطة الت�أمني والتي ي�شارك يف ملكيتها �سعادة املهند�س مبارك عبداهلل اخلفرة رئي�س جمل�س الإدارة وهي عقود �إعادة ت�أمني بال�صيغة
املعتمدة مع كافة و�سطاء �إعادة الت�أمني الذين تتعامل معهم ال�شركة .بلغت �إجمايل التعامالت لعام 2016م مبلغ  1.234.000ريال �سعودي �أق�ساط �إعادة الت�أمني
ومبلغ  123.000ريال �سعودي تعوي�ضات م�سرتدة عن طريقهم.
 ت�أمني �شخ�صي للع�ضو الأ�ستاذ حممد علي العماري بلغت قيمته  16.000ريال �أق�ساط ت�أمني وتعوي�ضات مدفوعة بقيمة  2.000ريال.
 ت�أمني �شخ�صي للع�ضو الأ�ستاذ عبداملح�سن ال�صالح بلغت قيمته  34.000ريال �أق�ساط ت�أمني وتعوي�ضات مدفوعة بقيمة  530ريال.
 جمموعة م�ؤ�س�سات �أبامني وتخ�ص �سعادة الأ�ستاذ حممد بن �سليمان �أبامني ع�ضو جمل�س الإدارة ال�سابق وهي وثائق ت�أمني ح�سب وثائق ال�شركة املعتمدة بدون
�شروط �أو مزايا خا�صة ومدتها �سنة وبلغت �أق�ساطها  330.000ريال.
 �شركة �أ�سمنت تبوك والتي ي�شارك يف ملكيتها �سعادة الأ�ستاذ حممد علي العماري وهي وثائق ت�أمني ح�سب وثائق ال�شركة املعتمدة بدون �شروط �أو مزايا خا�صة
ومدتها �سنة وبلغت �أق�ساطها  3.581.000ريال وتعوي�ضات بقيمة  240.000ريال.
قام جميع الأع�ضاء ممن ح�صلوا على وثائق ت�أمني من ال�شركة ب�سداد الأق�ساط امل�ستحقة عليهم كاملة وبنف�س مميزات الوثائق املمنوحة لكافة العمالء.
ما عدا املذكور ،ال توجد خالل هذه الفرتة �أية عقود كانت ال�شركة طرفا فيها وكانت توجد فيها م�صلحة للرئي�س التنفيذي �أو املدير املايل �أو لأي �شخ�ص ذو عالقة ب�أي منهم.
وال توجد ترتيبات اتفاق تنازل مبوجبه �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أحد كبار التنفيذيني عن �أي راتب �أو تعوي�ض.
وقع الأ�ستاذ نا�صر البني عقد توظيف مع ال�شركة بتاريخ 2005/10/01م ،ومبوجب قرار جمل�س الإدارة مت تعيني الأ�ستاذ نا�صر يف من�صب الرئي�س التنفيذي لل�شركة اعتبار ًا
من 2013/07/01م  ،و�سيكون العقد �ساري املفعول ابتدا ًء من 2005/10/01م ويجوز لأي من الطرفني �إبداء الرغبة يف �إنهاء العقد كتابة وذلك ب�إ�شعار خطي قبل � 3أ�شهر
من تاريخ االنتهاء.
يتقا�ضى الأ�ستاذ نا�صر البني مبوجب هذا العقد تعوي�ضا ماليا �سنويا ثابت ًا ومكاف�أة متفاوتة �إ�ضافة �إلى املخ�ص�صات املعتادة املمنوحة ل�شاغلي مثل هذه الدرجة الوظيفية .وقد
التزم بعدم االرتباط ب�أي وظيفة �أخرى طوال �سريان هذا العقد �سواء كانت مبقابل �أو بدون مقابل وبغ�ض النظر عن القيام بذلك �أثناء الإجازة �أو العطالت الر�سمية �أو خارج
�أوقات العمل الر�سمية لل�شركة.
ووفقا لأحكام هذه االتفاقية يقر الأ�ستاذ نا�صر ب�إبقائه على كافة املعلومات ال�سرية ذات ال�صلة بن�شاط ال�شركة طي الكتمان والتعهد بعدم �إف�شائها �إلى �أي �شخ�ص �أو جهة �أخرى.
وقع الأ�ستاذ �أبو بكر �شهاب عقد توظيف مع ال�شركة بتاريخ  2010/06/01ومبوجب هذا العقد مت تعيني الأ�ستاذ �أبو بكر يف من�صب املدير املايل التنفيذي لل�شركة ،و�سيكون العقد
�ساري املفعول ابتدا ًء من  2010/06/01ويجوز لأي من الطرفني �إبداء الرغبة يف �إنهاء العقد كتابة وذلك ب�إ�شعار خطي قبل � 3أ�شهر من تاريخ االنتهاء.
يتقا�ضى الأ�ستاذ �أبو بكر �شهاب مبوجب هذا العقد تعوي�ضا ماليا �سنويا ثابت ًا ومكاف�أة متفاوتة �إ�ضافة �إلى املخ�ص�صات املعتادة املمنوحة ل�شاغلي مثل هذه الدرجة الوظيفية .وقد
التزم بعدم االرتباط ب�أي وظيفة �أخرى طوال �سريان هذا العقد �سواء كانت مبقابل �أو بدون مقابل وبغ�ض النظر عن القيام بذلك �أثناء الإجازة �أو العطالت الر�سمية �أو خارج
�أوقات العمل الر�سمية لل�شركة.
ووفقا لأحكام هذه االتفاقية يقر الأ�ستاذ �أبو بكر ب�إبقائه على كافة املعلومات ال�سرية ذات ال�صلة بن�شاط ال�شركة طي الكتمان والتعهد بعدم �إف�شائها �إلى �أي �شخ�ص �أو جهة �أخرى

5555لجان مجلس اإلدارة
وفيما يلي ملخ�ص ملهام اللجان وم�س�ؤولياتها والأع�ضاء احلاليني لكل جلنة:
•اللجنة التنفيذية

لودجلا  ا لا �أع�ضاء اللجنة التنفيذية
ال�صفة

اال�سم

نوع الع�ضوية

حممد علي العماري

رئي�س اللجنة

ع�ضو جمل�س الإدارة

حممد عبدالعزيز النملة

ع�ضو

ع�ضو جمل�س الإدارة

طارق عثمان العبداجلبار

ع�ضو

ع�ضو جمل�س الإدارة

حممد �صالح العذل

ع�ضو

ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو

الرئي�س التنفيذي لل�شركة

نا�صر ها�شم البني
امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني
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مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية
ﺗﻘﻮﻡ اللجنة ﻤﺑﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﺨﻟﻄﺔ ﺍ�ﻹ �ﺳﺮﺘﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻤﻟﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟ�ﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠ�ﺸركة ﻭﻤﺑﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟ�ﺴﻴﺎ�ﺳﺎﺕ ﻭ ﺍ�ﻹﺟﺮاءات ﺍﻤﻟﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍ�ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑ�ﺸﻜﻞ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻣﺘ�ﻀﻤﻨﺔ
ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻤﻟﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟ�ﺴﻠﻄﺔ ﺍﻤﻟ�ﺴﻨﺪﺓ ﻭﻤﺑﺎ ﻳﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﺍ�ﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻤﻟﻮ�ﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺠﻟﻬﺎﺕ ﺍ�ﻹ �ﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ،ﻭﻤﺑﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭ�ﺽ �ﺃﻳ� ًﻀﺎ ﻣﻊ �ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍ�ﻷﺧﺮﻯ ﺍﻤﻟﻨﺒﺜﻘﺔ
ﻣﻦ ﺠﻣﻠ�ﺲ ﺍ�ﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ �ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍ�ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘ�ﺄﻛﺪ ﻣﻦ �ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺎ�ﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺠﻣﻠ�ﺲ ﺍ�ﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻮ�ﺻﻴﺔ ﺑ�ﺄﻳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟﻠﺤ�ﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺠﻣﻠ�ﺲ ﺍ�ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﺗقدﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ تقاريرها ﺍلدﻭﺭﻳﺔ ﻤﻟﺠل�س ﺍ�ﻹﺩﺍﺭﺓ بطﺮﻳﻘﺔ ﻣفهوﻣﺔ ووا�ضحة ﻣﺘ�ﻀﻤﻨﺔ ﻣﻌلوماﺕ ﻛﻤﻴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ،ﻭيجب ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭير ﻤﻟﺠل�س ﺍ�ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍ�ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔيذية
ﺑ�صورة ﻣﺒﺎ�ﺷﺮﺓ ﻭ�ﺃ�سا�سية .
 مراجعة اخلطط اال�سرتاتيجية واملوازنات التقديرية اجلديدة لل�شركة وتقييم املقرتحات املقدمة من االدارة والعمل على حتقيق االهداف املالية والغري مالية
لل�شركة ورفع التو�صيات ملجل�س االدارة
 مراجعة �أداء ال�شركة بناء على تقارير االدارة التنفيذية وحتليل ودرا�سة امل�ؤثرات وامل�ؤ�شرات والتطورات الرئي�سية
 رفع التو�صيات ملجل�س االدارة بخ�صو�ص توزيع االرباح مع مراعاة ما تو�صي به جلنة املراجعة واملخاطر فيما يتعلق بذلك
 مراجعة ال�سيا�سات واللوائح والأنظمة املتعلقة ب�سري العمل يف ال�شركة والأمور والعقبات الهامة واملتعلقة ب�أعمال ال�شركة
 ال�صالحيات املمنوحة من جمل�س الإدارة للجنة واملتعلقة بالأمور املالية ،الفنية ،و�ش�ؤون املوظفني وامل�شرتيات بح�سب احلدود واملبالغ املمنوحة يف اللوائح املُعتمدة.
 �أي �صالحيات �أخرى يرى املجل�س منحها للجنة بنا ًء على قرارات ُي�صدرها املجل�س.
•لجنة المراجعة

لودجلا  ا لا �أع�ضاء جلنة املراجعة
ال�صفة

اال�سم

نوع الع�ضوية

فواز حممد الفواز

رئي�س اللجنة

ع�ضو جمل�س ادارة

عبدالعزيز �سليمان العتيقي

ع�ضو

ع�ضو م�ستقل

نائف حممد اخلم�شي

ع�ضو

ع�ضو م�ستقل

ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /عبدالعزيز �سليمان العتيقي
العمر
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اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•بكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة امللك �سعود يف الريا�ض
•زمالة معتمدة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني

اخلربات العملية

•رئي�س ق�سم الرقابة على ال�سوق يف هيئة ال�سوق املالية 2013م2015-م
•م�ست�شار يف هيئة ال�سوق املالية 2009م – 2013م
•مدير ق�سم الأ�سهم يف �سابك 2004م – 2009م
•رئي�س ق�سم احل�سابات الدائنة يف �سابك 1998م – 2004م
•حما�سب يف ق�سم حما�سبة امل�شاريع� ،سابك الت�سويق 1991م1998-م
•حما�سب يف �شركة االت�صاالت ال�سعودية 1990م

ع�ضوية جمال�س الإدارة يف �شركات �أخرى
(حالية و�سابقة)

•ع�ضو جلنة املراجعة يف �شركة FIPCO

•ع�ضو جلنة معايري مراجعة يف الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني
•ع�ضو جلنة م�شروع نظام ال�شركات اجلديد
•ع�ضو يف اللجنة امل�شكلة للتملك يف مكة واملدينة
•ع�ضو يف اللجنة امل�شكلة لدرا�سة ق�ضية جمعية الرب بجدة و�شركة �صدق
•ع�ضو جلنة تعديل النظام الأ�سا�سي للهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني
•ع�ضو اللجنة امل�شكلة لدرا�سة �إن�شاء �شركة اال�ستثمارات ال�صحية
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لودجلا  ا لا ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ /نائف حممد اخلم�شي
العمر

� 44سنة

اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

•حا�صل على �شهادة الدكتوراه يف علم النف�س الرتبوي.
•ال�شهادة االحرتافية يف الت�أمني  PICواملعتمدة من .CII
•ال�شهادة االحرتافية يف االلتزام.

اخلربات العملية

• خربة � 18سنة يف �أكرب �شركة ت�أمني يف ال�سعودية (التعاونية)
•تدرج يف العديد من الوظائف يف قطاعات خمتلفة
•حاليا ،مدير �إدارة االلتزام لدى �شركة دويت�شه اخلليج للتمويل
•خربة يف جمال التدريب ،فقد دربت عمالء وموظفني ومقدمي خدمة (التدريب يف جمال االلتزام وخدمة العمالء وكيفية التعامل مع
احل�سابات الرئي�سية والت�أمني�...إلى �آخره)
•خربة يف �إدارة امل�شاريع
•معرفة باملنتجات الت�أمينية املختلفة مثل الت�أمني الطبي وال�سيارات والهند�سي واملمتلكات من حيث االكتتاب واملطالبات
•معرفة ب�سوق الت�أمني ال�سعودي

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة









الإ�شراف على �إدارة املراجعة الداخلية و�إدارة الرقابة النظامية بال�شركة ،والتحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات التي يحددها جمل�س الإدارة.
درا�سة نظام الرقابة الداخلية ونظام الرقابة النظامية وو�ضع تقرير مكتوب عن ر�أيها وتو�صياتها يف هذا ال�ش�أن.
درا�سة تقارير املراجعة الداخلية والرقابة النظامية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية للمالحظات الواردة فيها.
التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني ،وحتديد �أتعابهم وعدم التجديد لهم ،ويراعى عند التو�صية ا�ستقالليتهم ثم متابعة �أعمالهم.
درا�سة خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين ومناق�شة املالحظات على القوائم املالية.
درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة و�إبداء الر�أي والتو�صية ملجل�س الإدارة يف �ش�أنها.
اعتماد ن�شر القوائم املالية الأولية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة لالطالع و�إبداء الر�أي والتو�صية.
درا�سة القوائم املالية ال�سنوية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة.

•لجنة إدارة المخاطر

لودجلا  ا لا �أع�ضاء جلنة �إدارة املخاطر
ال�صفة

اال�سم

نوع الع�ضوية

حممد �صالح العذل

رئي�س اللجنة

ع�ضو جمل�س ادارة

حممد علي العماري

ع�ضو

ع�ضو جمل�س ادارة

عبدالعزيز حممد النملة

ع�ضو

ع�ضو جمل�س ادارة
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مهام ومسؤوليات لجنة إدارة المخاطر








حتديد املخاطر التي قد تتعر�ض لها ال�شركة واملحافظة على م�ستوى مقبول من املخاطرة.
الإ�شراف على نظام �إدارة املخاطر وتقييم فعاليته.
مراجعة �سيا�سات �إدارة املخاطر.
�إعادة تقييم قدرة ال�شركة على حتمل املخاطر وتعر�ضها لها ب�شكل دوري.
رفع تقارير مف�صلة ملجل�س الإدارة حول التعر�ض للمخاطر واخلطوات املقرتحة لإدارتها.
تقدمي التو�صيات ملجل�س حول امل�سائل املتعلقة ب�إدارة املخاطر.
�إجراء املراجعة الدورية وحتديث ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر مع الأخذ باالعتبار املتغريات الداخلية واخلارجية لل�شركة.

لودجلا  ا لا �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
ال�صفة

اال�سم

نوع الع�ضوية

عبداملح�سن ال�صالح

رئي�س اللجنة

ع�ضو جمل�س الإدارة

عبيد عبداهلل الر�شيد

ع�ضو

ع�ضو جمل�س الإدارة

طارق عثمان العبداجلبار

ع�ضو

ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو

ع�ضو جمل�س الإدارة

حممد بن علي العماري
امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت











التو�صية ملجل�س الإدارة بالرت�شيح لع�ضوية املجل�س وفقا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة.
عمل املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�ضوية جمل�س الإدارة.
�إعداد و�صف للقدرات وامل�ؤهالت املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة.
مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�صيات يف �ش�أن التغيريات التي ميكن �إجرا�ؤها.
 تقييم �أداء املجل�س (�شامل وفردي) لأع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء اللجان وحتديد نقاط القوة وال�ضعف ،واقرتاح �أ�ساليب املعاجلة.
الت�أكد من ا�ستقاللية الأع�ضاء وجلان املجل�س وعدم وجود ت�ضارب م�صالح.
التو�صية فيما يخ�ص تعيني �أو �إعفاء �أع�ضاء الإدارة العليا.
و�ضع �سيا�سة و�إجراءات التعاقب الوظيفي للرئي�س التنفيذي والإدارة العليا ومراقبة تطبيق خطط واجراءات التعاقب الوظيفي لهم .مراجعة خطط التعوي�ضات
اخلا�صة ب�أع�ضاء الإدارة العليا.
الإ�شراف على الربنامج التعريفي والتدريب الدوري لأع�ضاء املجل�س.
التو�صية للمجل�س حول امل�سائل املتعلقة بالرت�شيحات واملكاف�آت.

لودجلا  ا لا �أع�ضاء جلنة اال�ستثمار
ال�صفة

اال�سم

نوع الع�ضوية

حممد عبدالعزيز النملة

رئي�س اللجنة

ع�ضو جمل�س ادارة

عبد املح�سن حممد ال�صالح

ع�ضو

ع�ضو جمل�س ادارة

ع�ضو

ع�ضو جمل�س ادارة

حممد �صالح العذل
امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

مهام ومسؤوليات لجنة االستثمار










حتديد �أهداف اال�ستثمار وو�ضع اخلطط الالزمة والتي ت�شمل تطوير خطط اال�ستثمار ،و�سيا�سة اال�ستثمار املرحلية واملتوافقة مع الت�شريعات واللوائح ال�صادرة.
حتديد الأهداف واخلطط طويلة املدى وت�شمل م�ستويات اخلطر ،تنويع الأ�صول ،تنويع العمالت ،وخيارات �إدارة اال�ستثمار الداخلي واخلارجي.
مراقبة �أداء اال�ستثمارات
التو�صية بتعيني مدراء اال�ستثمارات وتقييم �أدائهم ب�شكل دوري وو�ضع املعايري.
�إعداد ال�سيا�سة اال�ستثمارية مكتوبة مت�ضمنة حدود املخاطر وال�سلطة امل�سندة ،مع الأخذ باالعتبار الأداء ،التقلبات ،ال�سيولة ،املدة ،والعائد وجميع العوامل الأخرى
التي تراها اللجنة مالئمة.
مراجعة تنفيذ �سيا�سة اال�ستثمار ب�صفة ربع �سنوية مبا بت�ضمن وال يقت�صر على �أداء كل فئة من فئات الأ�صول ،املخاطر العامة لل�سيا�سة اال�ستثمارية� ،إ�صدار تقرير
�أداء املحفظة اال�ستثمارية ،وو�ضع املعايري الفنية لأن�شطة اال�ستثمار.
تقييم نتائج اال�ستثمارات ب�شكل دوري مع مراجعة مكونات املحفظة اال�ستثمارية احلالية وامل�ستقبلية ،والت�أكد من التزام القائمني على �إدارة الأموال بال�سيا�سة
اال�ستثمارية ،ومراجعة قرارات ال�شراء والبيع.
يحق للجنة بعد موافقة املجل�س ،تعيني �أع�ضاء من خارج املجل�س �أو من خارج الإدارة والتو�صية ب�أتعابهم.
يحق للجنة �صالحية احل�صول على امل�شورة وامل�ساعدة القانونية وخدمات ا�ست�شارية لال�ستثمار بح�سب ال�صالحيات املمنوحة.
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االطالع على ومراجعة التقارير االكتوارية واالفرتا�ضات كجزء من نظام و�ضع خطة توزيع الأ�صول والتحليل.
تقييم البيانات واملنهجية التي ي�ستخدمها اخلبري االكتواري عند و�ضع االفرتا�ضات املتعلقة بالت�ضخم وعائد اال�ستثمارات.
درا�سة القيمة االكتوارية للأ�صول و�ضمان الأخذ مبعطيات االكتواري اال�ست�شاري مع درا�سات �إدارة الأ�صول واخل�صوم لل�شركة.
درا�سة وتقييم �أي ا�ستثمار خا�ص خارج ال�سيا�سة.
القيام ب�أي �أعمال �أخرى تكلف بها اللجنة من قبل املجل�س.

مجموع المكافآت والمزايا العينية التي منحتها الشركة
بلغ �إجمايل تكاليف بدل ح�ضور جمل�س الإدارة وجلانه  264.000ريال �سعودي خالل 2016/01/01م – 2016/12/31م حيث بلغت يف ال�سنة التي ت�سبقها ما مقداره 216.000
ريال ،وبلغ �إجمايل مكافئات �أع�ضاء جمل�س الإدارة املقرة من اجلمعية العامة لعام  2015م املنعقدة بتاريخ  25جمادى الآخر 1437هـ املوافق 2016/04/03م 1.020.000
ريال ومل يو�صي جمل�س الإدارة للجمعية العامة ب�صرف مكاف�أة نظري �أتعابهم لعام 2016م    .
�ألف ريال �سعودي

2014م

2015م

2016م

�أع�ضاء جمل�س الإدارة (بدل ح�ضور للعام نف�سه)

189

216

264

�أع�ضاء جمل�س الإدارة (مكافات �سنوية للعام ال�سابق مبوافقة اجلمعية العامة)

1140

1020

1020

جمموع مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة

1.329

1.236

1.284

8.603

9.805

8.759

9.932

11.041

10.043

*

كبار التنفيذيني مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملايل
الإجمايل

*كبار التنفيذيني مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملايل لعام ( 2014خم�سة) ولعامي �( 2016/2015ستة)

تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
وقع الأ�ستاذ نا�صر البني عقد توظيف مع ال�شركة بتاريخ  ،2005/10/01ومبوجب قرار جمل�س الإدارة مت تعيني الأ�ستاذ نا�صر يف من�صب الرئي�س التنفيذي لل�شركة اعتبار ًا من
2013/07/01م  ،و�سيكون العقد �ساري املفعول ابتدا ًء من 2005/10/01م ويجوز لأي من الطرفني �إبداء الرغبة يف �إنهاء العقد كتابة وذلك ب�إ�شعار خطي قبل � 3أ�شهر من
تاريخ االنتهاء.
يتقا�ضى الأ�ستاذ نا�صر البني مبوجب هذا العقد تعوي�ضا ماليا �سنويا ثابت ًا ومكاف�أة متفاوتة �إ�ضافة �إلى املخ�ص�صات املعتادة املمنوحة ل�شاغلي مثل هذه الدرجة الوظيفية .وقد
التزم بعدم االرتباط ب�أي وظيفة �أخرى طوال �سريان هذا العقد �سواء كانت مبقابل �أو بدون مقابل وبغ�ض النظر عن القيام بذلك �أثناء الإجازة �أو العطالت الر�سمية �أو خارج
�أوقات العمل الر�سمية لل�شركة.
ووفقا لأحكام هذه االتفاقية يقر الأ�ستاذ نا�صر ب�إبقائه على كافة املعلومات ال�سرية ذات ال�صلة بن�شاط ال�شركة طي الكتمان والتعهد بعدم �إف�شائها �إلى �أي �شخ�ص �أو جهة �أخرى.
وقع الأ�ستاذ �أبو بكر �شهاب عقد توظيف مع ال�شركة بتاريخ  2010/06/01ومبوجب هذا العقد مت تعيني الأ�ستاذ �أبو بكر يف من�صب املدير املايل التنفيذي لل�شركة ،و�سيكون العقد
�ساري املفعول ابتدا ًء من  2010/06/01ويجوز لأي من الطرفني �إبداء الرغبة يف �إنهاء العقد كتابة وذلك ب�إ�شعار خطي قبل � 3أ�شهر من تاريخ االنتهاء.
يتقا�ضى الأ�ستاذ �أبو بكر �شهاب مبوجب هذا العقد تعوي�ضا ماليا �سنويا ثابت ًا ومكاف�أة متفاوتة �إ�ضافة �إلى املخ�ص�صات املعتادة املمنوحة ل�شاغلي مثل هذه الدرجة الوظيفية .وقد
التزم بعدم االرتباط ب�أي وظيفة �أخرى طوال �سريان هذا العقد �سواء كانت مبقابل �أو بدون مقابل وبغ�ض النظر عن القيام بذلك �أثناء الإجازة �أو العطالت الر�سمية �أو خارج
�أوقات العمل الر�سمية لل�شركة.
ووفقا لأحكام هذه االتفاقية يقر الأ�ستاذ �أبو بكر ب�إبقائه على كافة املعلومات ال�سرية ذات ال�صلة بن�شاط ال�شركة طي الكتمان والتعهد بعدم �إف�شائها �إلى �أي �شخ�ص �أو جهة �أخرى
يو�ضح اجلدول التايل التعوي�ضات واملزايا والأجور التي ح�صل عليها �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،والرواتب واملكاف�آت والبدالت لكبار التنفيذيني يف ال�شركة مبا فيهم الرئي�س التنفيذي
والرئي�س املايل خالل ال�سنوات 2014م2015 ،م و2016م.
2014م

2015م

2016م

�أع�ضاء جمل�س الإدارة (بدل ح�ضور للعام نف�سه)

189

216

264

�أع�ضاء جمل�س الإدارة (مكافات �سنوية للعام ال�سابق مبوافقة اجلمعية العامة)

1140

1020

1020

جمموع مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة

1.329

1.236

1.284

8.603

9.805

8.759

9.932

11.041

10.043

*

كبار التنفيذيني مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملايل
الإجمايل

*كبار التنفيذيني مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملايل لعام ( 2014خم�سة) ولعامي �( 2016/2015ستة)
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حوكمة الشركة:
تلتزم ال�شركة بتطبيق �أعلى معايري احلوكمة والتي تتوافق متاما مع كافة املتطلبات الإلزامية يف الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية وتعديالتها .ويدرك
جمل�س الإدارة ب�أن الإدارة والرقابة الفاعلة مهمة لنجاح ال�شركة ،وي�أتي التزام ال�شركة ب�إتباع �أعلى معايري احلوكمة وتطبيقها من �أجل الت�أكد من �أن جمل�س الإدارة يعمل من
�أجل حتقيق م�صالح امل�ساهمني على �أكمل وجه ،وتقدمي �صورة حقيقية ووا�ضحة وعادلة لأو�ضاع ال�شركة املالية ونتائج عملياتها.
�إن ال�شركة ملتزمة بتطبيق جميع اللوائح والأنظمة ال�صادرة عن اجلهات الرقابية والتنظيمية املنطبقة عليها.

برامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب التسجيل وقبول اإلدراج
ال يوجد لدى ال�شركة يف الوقت احلايل �أي برنامج تخ�صي�ص �أ�سهم ملوظفيها.

ترتيبات تشرك الموظفين في رأس المال
ال يوجد ترتيبات ت�شرك املوظفني يف ر�أ�س مال ال�شركة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
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6.6مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها
6666مقدمة
يعر�ض الق�سم التايل مراجعة حتليلية لأداء ال�شركة وو�ضعها املايل لل�سنوات الثالث املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م و2015م و2016م .يجب قراءة هذا الق�سم مع القوائم املالية
املراجعة لل�سنوات الثالث املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م و2015م و2016م واالي�ضاحات املرفقة بها والواردة يف هذه الن�شرة.
* قام مكتب املحا�سبون الدوليون مبراجعة القوائم املالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2015م و2016م
* قام مكتب الدكتور حممد العمري و�شركاه مبراجعة القوائم املالية لل�سنة املالية املنتهية يف 2016م
* قام مكتب كي بي �إم جي الفوزان و�شركاه مبراجعة القوائم املالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  2014م و2015م
* قام مكتب �إرن�ست ويونغ مبراجعة القوائم املالية لل�سنة املالية املنتهية يف 2014م

مؤشرات األداء والنسب المالية
الن�سب املالية
ال�سنة املنتهية يف 31دي�سمرب
2014م
%83.3

ال�سنة املنتهية يف 31دي�سمرب
2015م
%31.9

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م
%16.3

�صايف املطالبات املدفوعة�/أق�ساط الت�أمني املكتتبة

%53.2

%74.2

%73.9

�صايف معدل اخل�سارة� :صايف املطالبات املتكبدة�/صايف �أق�ساط الت�أمني
املكت�سبة

%89.7

%86.3

%114

ن�سبة اال�سناد� :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة�/إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

%10.4

%18.2

%30.8

ن�سبة االحتفاظ� :صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة�/إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة

%89.6

%81.8

%69.2

ن�سبة تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

%3.96

%9.2

%10

معدل منو �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

امل�صدر :م�ستخل�صة من القوائم املالية املراجعة

تت�أثر نتائج ال�شركة ب�شكل عام بعدة عوامل منها الت�أمني االلزامي ،ال�صحي واملركبات ،مما قد ي�أثر على زيادة الأق�ساط املكتتبة من قبل ال�شركة نتيجة ارتفاع الطلب على
بولي�صات الت�أمني ب�شكل عام باململكة.
فيما يخ�ص العوامل املو�سمية ،ف�إن نتائج ال�شركة تت�أثر �سلبا ب�شكل عام يف نهاية الربع الثاين من العام حيث يجب عليها جتنيب احتياطات لأي مطالبات مل يتم حت�صيلها خالل
 90يوم �أو �أكرث ح�سب متطلبات م�ؤ�س�سة النقد.
عدا عن ما ذكر �أعاله ،ال يت�ضمن ق�سم مناق�شة الإدارة وحتليلها للو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها حتليال للعوامل املو�سمية �أو الدورات االقت�صادية �أو ال�سيا�سات احلكومية
املتعلقة بن�شاط ال�شركة ،حيث �أن ن�شاط ال�شركة الأ�سا�سي يعتمد على �إ�صدار وثائق ت�أمني متثل عقود ق�صرية املدة يف طبيعتها (غالبا ملدة اثني ع�شر �شهرا).
يرجى مراجعة ق�سم عوامل املخاطرة من هذه الن�شرة ملعرفة تفا�صيل كافة املخاطر التي ميكن �أن تتعر�ض لها ال�شركة.
يحتوي ق�سم مناق�شة الإدارة وحتليل الو�ضع املايل ونتائج عمليات ال�شركة على بيانات م�ستقبلية تنطوي على خماطر و�أمور احتمالية غري م�ؤكدة.

6666إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية
يقر جمل�س الإدارة جمتمعني ومنفردين مبا يلي:
 �أن املعلومات املالية الواردة يف ن�شرة الإ�صدار مقتب�سة دون تغيري جوهري من القوائم املالية املراجعة و�أن هذه البيانات مت �إعدادها على �أ�سا�س موحد وفقا للمعايري
الدولية للتقارير املالية
 ال يوجد على ر�أ�سمال ال�شركة �أي حق خيار كما بتاريخ هذه الن�شرة
 لدى ال�شركة ر�أ�س مال عامل يكفي مدة � 12شهرا تلي مبا�شرة تاريخ ن�شر ن�شرة الإ�صدار
 با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف هذه الن�شرة ،ال يوجد �أي رهونات �أو حقوق �أو �أعباء على ممتلكات ال�شركة كما بتاريخ هذه الن�شرة
 با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف ن�شرة الإ�صدار فيما يخ�ص اخل�سائر املرتاكمة ،مل يطر�أ �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة خالل ال�سنوات
املالية الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج� ،إ�ضاف ًة الى الفرتة التي ي�شملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�شرة اال�صدار
 ال متلك ال�شركة �أي ممتلكات �أو �أوراق مالية تعاقدية �أو غريها من الأ�صول التي تكون قيمتها عر�ضة للتقلبات �أو يكون من ال�صعب التحقق من قيمتها والتي ت�ؤثر
ت�أثريا كبريا على تقييم الو�ضع املايل لل�شركة
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6666أسس اإلعداد
بيان االلتزام:
�أعدت القوائم املالية لل�شركة وفقا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية (.)IFRS
وفقا ملتطلبات نظام الت�أمني املعمول به يف اململكة العربية ال�سعودية حتتفظ ال�شركة بح�سابات منف�صلة لعمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني وتعر�ض القوائم املالية وفقا لذلك.
�إن احليازة املادية وحق �إثبات ملكية كافة املوجودات املتعلقة بعمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني حمتفظ بها لدى ال�شركة ،يتم ت�سجيل االيرادات وامل�صاريف التي تعود بو�ضوح
لكل ن�شاط يف احل�سابات اخلا�صة بذلك الن�شاط .حتدد الإدارة و�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أ�سا�س توزيع امل�صاريف املتعلقة بالعمليات امل�شرتكة.
وفقا لنظام ال�شركة الأ�سا�سي يتم توزيع الفائ�ض الناجت من عمليات الت�أمني كما يلي:
 املحول �إلى عمليات امل�ساهمني%90 :
 املحول �إلى حملة وثائق الت�أمني%10 :

أسس القياس:
مت اعداد القوائم املالية وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،با�ستثناء اال�ستثمارات املتاحة للبيع ،حيث يتم قيا�سها بالقيمة العادلة.

العملة الرئيسية وعملة العرض:
مت عر�ض القوائم املالية بالريال ال�سعودي والتي تعترب العملة الرئي�سية لل�شركة.

رأس المال:
يف تاريخ 14388/07/02هـ (املوافق 2017/03/29م) وافقت اجلمعية العامة ل�شركة مالذ تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة من  300مليون ريال الى  120مليون ريال عن طريق الغاء
 18مليون �سهم لي�صبح ر�أ�س مال ال�شركة اجلديد  120مليون ريال مق�سمة على  12مليون �سهم بقيمة ا�سمية تبلغ ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم.

6666ملخص السياسات المحاسبية الهامة
النقدية وما في حكمها:
تتكون النقدية وما يف حكمها من احل�سابات اجلارية لدى البنوك ،وودائع املرابحة ق�صرية الأجل والتي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ اقتنائها.

عقود التأمين:
تعرف عقود الت�أمني ب�أنها تلك العقود التي ت�شتمل على خماطر ت�أمني عند ن�ش�أة العقد �أو تلك التي يكون فيها ،عند ن�ش�أة العقود� ،سيناريو ي�شتمل يف جوهره التجاري على خماطر
ت�أمني .تعتمد �أهمية خماطر الت�أمني على كل احتمال وقوع حادثة للجهة امل�ؤمنة وحجم الأثر املحتمل املتعلق به.
ويف حال ت�صنيف العقد كـ «عقد ت�أمني» ،ف�إنه يبقى كذلك طوال الفرتة املتبقية منه حتى لو انخف�ضت خماطر الت�أمني ب�شكل كبري خالل ال�سنة.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها:
يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل� ،إجراء تقييم للت�أكد من وجود �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أي �أ�صل مايل �أو جمموعة من املوجودات املالية( .مبا يف ذلك �أر�صدة
الت�أمني املدينة) ويف حالة وجود دليل مو�ضوعي على وقوع خ�سائر او انخفا�ض يف قيمة �أي �أ�صل مايل ،يتم حتديد القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل ،ويتم �إثبات
خ�سارة االنخفا�ض بالتغريات التي تطر�أ على قيمته الدفرتية وكما يلي:
 بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة املطف�أة ،حتدد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة على ا�سا�س الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة
والقيمة الدفرتية
 بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالقيمة العادلة ،حتدد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة على �أ�سا�س االنخفا�ض يف القيمة العادلة ،و
 بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة ،يحدد االنخفا�ض يف القيمة بالفرق بني التكلفة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة على ا�سا�س
معدل العائد ال�سائد يف ال�سوق حاليا لأ�صل مايل مماثل
ولأغرا�ض العر�ض ،يقيد االحتياطي يف البند اخلا�ص به يف قائمة املركز املايل ،ويتم تعديل قائمة الدخل – عمليات الت�أمني �أو قائمة الدخل ال�شامل للم�ساهمني.
عندما تعترب ال�شركة �أنه ال توجد احتماالت واقعية ال�سرتداد الأ�صل ،ف�إنه يتم �شطب املبالغ املتعلقة به .و�إذا ما طر�أ الحقا �أي نق�ص يف قيمة خ�سارة االنخفا�ض و�أن ذلك يعود
ب�صورة مو�ضوعية �إلى حدث وقع بعد �إثبات االنخفا�ض يف القيمة ،عندئذ يتم عك�س االنخفا�ض املثبتة �سابقا من خالل الربح �أو اخل�سارة.
ت�شمل الأدلة املو�ضوعية على االنخفا�ض الدائم يف قيمة املوجودات املالية �أو جمموعة من املوجودات على البيانات التي ا�سرتعت انتباه ال�شركة عن الأحداث التالية:
 ال�صعوبات املالية اجلوهرية للم�صدر �أو املدين
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الإخالل بالعقد مبا يف ذلك التعرث �أو التخلف عن ال�سداد
هناك احتمالية لإفال�س امل�صدر �أو املدين �أو لإعادة هيكلته املالية
عدم وجود �سوق ن�شط للموجودات املالية ب�سبب ال�صعوبات املالية
بيانات قابلة للمالحظة ت�شري �إلى �أن وجود نق�ص قابل للقيا�س يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من جمموعة من املوجودات املالية منذ تاريخ االعرتاف
الأويل بهذه املوجودات ،بالرغم من عدم �إمكانية حتديد �أ�صل مايل معني مرتبط بهذا االنخفا�ض .ت�شمل هذه البيانات:
 التغريات ال�سلبية يف حالة ال�سداد من قبل امل�صدرين �أو املدينني يف ال�شركة
 الظروف االقت�صادية املحلية �أو الداخلية يف بلد امل�صدر املرتبطة بحاالت التعرث يف املوجودات

االنخفاض في الموجودات المالية األخرى:
ال يتم ا�ستهالك املوجودات التي لي�س لها عمر انتاجي حمدد ،بل يتم �إجراء اختبار �سنوي للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها .يتم مراجعة املوجودات اخلا�ضعة لال�ستهالك
للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري االحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى عدم امكانية ا�سرتداد قيمتها الدفرتية.
يتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة بقدر زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل عن القيمة القابلة لال�سرتداد والتي متثل القيمة العادلة للأ�صل ناق�صا تكاليف البيع والقيمة احلالية
�أيهما �أعلى.

تكاليف االكتتاب المؤجلة:
يتم ت�أجيل التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة املتكبدة خالل الفرتة املالية عند �إ�صدار �أو �إعادة جتديد عقود الت�أمني بالقدر الذي تكون فيه هذه التكاليف قابلة لال�سرتداد من
االق�ساط امل�ستقبلية .يتم اثبات كافة تكاليف االكتتاب الأخرى كم�صروف عند تكبدها .وبعد الإثبات الأويل لها ،يتم �إطفاء هذه التكاليف على �أ�سا�س ن�سبي على مدى فرتة
الأق�ساط امل�ستقبلية املتوقعة ،ماعدا ال�شحن البحري حيث يكون اجلزء امل�ؤجل هو التكلفة املتكبدة خالل الربع الأخري .يقيد الإطفاء يف قائمة الدخل – عمليات الت�أمني.
يتم احت�ساب التغريات يف العمر االنتاجي املقدر �أو الطريقة املتوقعة ال�ستنفاذ املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية التي ت�ضمنها ذلك الأ�صل وذلك بتعديل فرتة الإطفاء ،ويتم اعتبار
ذلك كتغري يف التقديرات املحا�سبية.
يتم �إجراء مراجعة للت�أكد من وقوع انخفا�ض يف القيمة ،وذلك بتاريخ �إعداد كل قوائم مالية مرة واحدة �أو �أكرث ،وذلك عند وجود دليل على وقوع هذا االنخفا�ض .ويف احلاالت
التي تقل فيها املبالغ القابلة لال�سرتداد عن القيمة الدفرتية ،يتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض يف قائمة الدخل – عمليات الت�أمني .كما ت�ؤخذ تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة بعني االعتبار
عند �إجراء اختبار كفاية املطلوبات يف كل فرتة يتم فيها �إعداد القوائم املالية.
يتم ا�ستبعاد تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة عندما يتم ت�سوية العقود ذات ال�صلة �أو التخل�ص منها.

الخردة والتعويضات المستردة:
ت�سمح بع�ض عقود الت�أمني لل�شركة ببيع موجودات م�ستحوذة عند ت�سوية املطالبات .لل�شركة احلق مبالحقة ومطالبة الأطراف الثالثة لدفع جزء من �أو كل التكاليف.
تدرج تقديرات ا�سرتداد اخلردة كمخ�ص�ص عند قيا�س �إلتزامات املطالبات حتت الت�سوية .ميثل املخ�ص�ص القيمة التي ميكن ا�سرتدادها من الطرف الثالث.

االستثمارات المتاحة للبيع:
املوجودات املالية املتاحة للبيع هي موجودات مالية غري م�شتقة وم�صنفة يف هذه الفئة �أو غري م�صنفة يف فئة �أخرى .تقا�س هذه اال�ستثمارات ا�سا�سا يف الأ�صل بالتكلفة ،ويعاد
قيا�سها بالقيمة العادلة .تظهر التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة لهذه اال�ستثمارات كبند م�ستقل يف قائمة املركز املايل وقائمة الدخل ال�شامل لعمليات الت�أمني وقائمة
الدخل ال�شامل للم�ساهمني .يتم ت�سجيل الأرباح واخل�سائر املحققة من عملية بيع هذه اال�ستثمارات يف قائمة الدخل – عمليات الت�أمني وقائمة الدخل ال�شامل للم�ساهمني.
كما يتم ت�سجيل توزيعات الأرباح ودخل العمولة و�أرباح/خ�سائر حتويل العمالت املتعلقة باال�ستثمارات املتاحة للبيع يف قائمة الدخل – عمليات الت�أمني �أو قائمة الدخل ال�شامل
للم�ساهمني.
يتم ت�سوية و�إظهار االنخفا�ض الدائم يف قيمة اال�ستثمارات يف قائمة الدخل – عمليات الت�أمني �أو قائمة الدخل ال�شامل للم�ساهمني ك�أعباء انخفا�ض يف القيمة.
بالن�سبة لال�ستثمارات التي يتم تداولها يف اال�سواق النظامية ،حتدد القيمة العادلة على ا�سا�س اال�سعار املتداولة يف ال�سوق .يتم تقدير القيمة العادلة للبنود املرتبطة بعمولة على
�أ�سا�س التدفقات النقدية املخ�صومة با�ستخدام العمولة لبنود بنف�س ال�شروط وخ�صائ�ص املخاطر .ويف حالة عدم امكانية حتديد القيمة العادلة ،تدرج اال�ستثمارات بالتكلفة
ناق�صا خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجد.

تاريخ التداول المحاسبي:
يتم �إثبات �أو التوقف عن �إثبات كافة العمليات االعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول (اي التاريخ الذي تلتزم فيه ال�شركة ب�شراء �أو بيع املوجودات).
العمليات االعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية هي العمليات التي تتطلب �أن يتم �سداد تلك املوجودات خالل الفرتة الزمنية التي تن�ص عليها الأنظمة �أو تلك املتعارف
عليها يف ال�سوق.

50

الممتلكات والمعدات:
تظهر كافة املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض يف القيمة .وعندما يكون هناك �ضرورة ال�ستبدال �أجزاء مهمة من املمتلكات واملعدات خالل
الفرتة ،تقوم ال�شركة ب�إثبات هذه الأجزاء كموجودات منف�صلة وب�أعمار �إنتاجية حمددة ويتم ا�ستهالكها وفقا لذلك .م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة الأخرى يتم �إثباتها يف قائمة
الدخل عند تكبدها .ويتم احت�ساب اال�ستهالك على مدى الأعمار االنتاجية املقدرة با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت� .إن ن�سب اال�ستهالك للبنود الرئي�سية لهذه املوجودات هي:
الن�سبة
حت�سينات املباين امل�ست�أجرة

%20

�أجهزة احلا�سب الآيل

%25

برامج احلا�سب الآيل

%10

الأثاث واملفرو�شات

%10

املعدات املكتبية
ال�سيارات

%25-20
%25

يتم ا�ستبعاد �أي بند من املمتلكات واملعدات �أو �أي جزء مهم مت �إثباته م�سبقا عند ا�ستبعاده �أو عدم وجود منافع اقت�صادية متوقعة من ا�ستخدامه �أو ا�ستبعاده يتم ت�ضمني �أي
ربح �أو خ�سارة ناجتة عن ا�ستبعاد املوجودات (حت�سب على �أ�سا�س الفرق بني �صايف متح�صالت البيع والقيمة الدفرتية للموجودات) يف قائمة الدخل – عمليات التامني عند
ا�ستبعاد الأ�صول.

مخصصات:
يجنب خم�ص�ص عدم وجود التزام قانوين او متوقع على ال�شركة ناجت عن احداث �سابقة ،ومن املحتمل �أن يكون هناك حاجة �إلى تدفق املوارد التي تت�ضمن املنافع االقت�صادية
لت�سوية االلتزام وميكن التقدير ب�شكل موثوق به ملبلغ االلتزام .كما يجنب خم�ص�ص عند وجود التزام حايل قانوين �أو متوقع على ال�شركة ناجت عن �أحداث �سابقة ومن املرجح �أن
يكون هناك حاجة �إلى تدفق املوارد االقت�صادية لت�سوية االلتزام و�أن املبالغ مت تقديرها ب�شكل موثوق به.

تحويل العمالت األجنبية:
يتم حتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند �إجراء املعامالت .ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية
كما يف تاريخ قائمة املركز املايل �إلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ� .إن املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن الت�سديدات �أو حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية
امل�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار التحويل يف نهاية ال�سنة .يتم �إدراجها يف قائمة الدخل – عمليات الت�أمني �أو قائمة الدخل ال�شامل للم�ساهمني.

اختبار كفاية المطلوبات:
يتم �إجراء اختبارات بتاريخ كل قائمة مركز مايل للت�أكد من مدى كفاية مطلوبات عقود الت�أمني ،بعد خ�صم تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة ذات العالقة .ولإجراء هذه االختبارات،
تقوم الإدارة با�ستخدام �أف�ضل التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعاقد عليها ،وم�صاريف �إدارة ومعاجلة املطالبات .يحمل �أي نق�ص يف القيمة الدفرتية مبا�شرة
على قائمة الدخل – عمليات الت�أمني وذلك بتكوين خم�ص�ص اخل�سائر الناجمة عن اختبار كفاية املطلوبات .كان لدى ال�شركة يف ال�سنوات املا�ضية �سيا�سة ال�شطب املبدئي
لتكاليف االكتتاب امل�ؤجلة ويتم الحقا حتميل خم�ص�ص اخل�سائر غري املنتهية يف قائمة الدخل – عمليات الت�أمني .مع ذلك ،مل يكن للتغري يف ال�سيا�سة �أي �أثر على القوائم املالية.

إعادة التأمين:
�إن عقود �إعادة الت�أمني هي عبارة عن عقود تربمها ال�شركة مع معيدي الت�أمني خالل دورة الأعمال العادية يتم مبوجبها تعوي�ض ال�شركة عن خ�سائر عقود الت�أمني امل�صدرة.
يتم �إثبات املزايا التي ت�ستحقها ال�شركة مبوجب عقود �إعادة الت�أمني كموجودات �إعادة الت�أمني .وتتكون هذه املوجودات من الأر�صدة امل�ستحقة من معيدي الت�أمني عند �سداد
املطالبات والذمم املدينة الأخرى مثل العموالت على الأرباح ،وح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية والتي تتوقف على املطالبات املتوقعة واملزايا النا�شئة مبوجب
عقود الت�أمني املعاد ت�أمينها .يتم �إثبات املبالغ القابلة لال�سرتداد من�/أو امل�ستحقة �إلى معيدي الت�أمني ب�صورة مماثلة للمبالغ املتعلقة بعقود الت�أمني وطبقا ل�شروط كل عقد �إعادة
ت�أمني.
وبتاريخ كل تقرير مايل ،تقوم ال�شركة ب�إجراء مراجعة للت�أكد من وجود م�ؤ�شر على وقوع انخفا�ض يف قيمة موجودات �إعادة الت�أمني ويف حالة وجود مثل هذا امل�ؤ�شر ،تقوم ال�شركة
ب�إجراء تقدير للمبالغ القابلة لال�سرتداد.
ويف حالة زيادة القيمة الدفرتية ملوجودات �إعادة الت�أمني عن القيمة القابلة لال�سرتداد ،عندئذ يعترب الأ�صل منخف�ض القيمة ،ويخف�ض �إلى قيمته القابلة لال�سرتداد ويتم �إثبات
االنخفا�ض يف القيمة يف قائمة الدخل – عمليات الت�أمني.
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اإليجارات:
يتم �إثبات الدفعات مبوجب عقود االيجارات الت�شغيلية كم�صروف يف قائمة الدخل – عمليات الت�أمني بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.

المصاريف:
يتم �إثبات امل�صاريف يف قائمة الدخل – عمليات الت�أمني وقائمة الدخل ال�شامل – عمليات امل�ساهمني عند وجود انخفا�ض يف املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية املتعلقة بانخفا�ض
يف املوجودات �أو زيادة يف املطلوبات وميكن قيا�سها ب�شكل موثوق .ويتم �إثبات امل�صاريف يف قائمة الدخل – عمليات الت�أمني وقائمة الدخل ال�شامل – عمليات امل�ساهمني على
ا�سا�س االرتباط املبا�شر بني التكاليف املتكبدة والربح اخلا�ص ببنود حمددة من الدخل ،ويتم ذلك وفقا لأ�س�س توزيع منهجية ومنطقية .وعندما يكون من املتوقع �أن تن�ش�أ منافع
اقت�صادية خالل الفرتة املالية ،يتم عر�ض امل�صاريف يف قائمة الدخل – عمليات الت�أمني وقائمة الدخل ال�شامل – عمليات امل�ساهمني با�ستخدام طريقة طبيعة امل�صروف.

الذمم المدينة:
الذمم املدينة هي موجودات مالية غري م�شتقة ذات دفعات ثابتة �أو ممكن حتديدها .ت�صنف الذمم املدينة النا�شئة من عقود الت�أمني يف هذه الفئة .ويتم االعرتاف بها عند
ا�ستحقاقها وتقا�س عند االعرتاف املبدئي بالقيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم �أو امل�ستحق .يتم مراجعة القيمة الدفرتية للذمم املدينة للتحقق من انخفا�ض القيمة عندما ت�شري
الأحداث �أو الظروف �إلى �أن القيمة الدفرتية قد ال تكون قابلة لال�سرتداد ،وت�سجيل خ�سارة انخفا�ض القيمة يف قائمة الدخل – عمليات الت�أمني .ويتم ا�ستبعاد الذمم املدينة
عندما تكون معايري اال�ستبعاد للموجودات املالية قائمة.

إثبات اإليرادات:
إثبات دخل األقساط والعموالت
دخل الأق�ساط املحتفظ بها والعموالت التي تتعلق بالأخطار ال�سارية بعد نهاية الفرتة املالية ،يتم التقرير عنها كغري مكت�سبة وم�ؤجلة بناء على الطرق التالية:
 �آخر ثالثة �أ�شهر من الفرتة فيما يتعلق بال�شحن البحري
 احت�ساب حمدد م�سبقا لفئة هند�سة الأعمال ملواجهة املخاطر التي تتجاوز �سنة واحدة .ووفقا لهذا االحت�ساب ،يتم اكت�ساب جزء قليل من �أق�ساط الت�أمني يف ال�سنة
الأولى والتي تزيد ب�شكل تدريجي مع نهاية فرتة البولي�صة
 عدد الأيام الفعلية خلطوط الأعمال الأخرى
وقد بد�أت ال�شركة با�ستخدام احت�ساب حمدد م�سبقا لفئة هند�سة الأعمال بدءا من  1يناير  .2014حيث �أن االحت�ساب اخلا�ص بت�أجيل الأق�ساط فقط قد مت تعديله ،وهذا تغيري
يف التقديرات املحا�سبية.
وهذا التغيري من املتوقع �أن يكون له ت�أثري �ضئيل على �صايف الأق�ساط املكت�سبة لل�شركة لل�سنوات املقبلة ،حيث تتوقع �إدارة ال�شركة �أن تكون �صايف املحتجزات فيما يتعلق بهند�سة
الأعمال �ضئيلة.
متثل �أق�ساط التامني غري املكت�سبة اجلزء من الأق�ساط املكتتبة املتعلقة بالفرتة ال�سارية من الغطاء الت�أميني .ي�ؤخذ التغري يف خم�ص�ص الأق�ساط غري املكت�سبة �إلى قائمة الدخل
من عمليات الت�أمني وفقا لنف�س الرتتيب الذي يتم به االعرتاف بالإيراد على مدى فرتة املخاطر.
دخل رسوم عقود التامين
يتم حتميل حاملي وثائق الت�أمني بر�سوم على اخلدمات الإدارية للبولي�صة ور�سوم العقود الأخرى .ويتم االعرتاف بهذه الر�سوم ك�إيرادات على مدى الفرتة التي يتم خاللها تنفيذ
اخلدمات ذات ال�صلة� .إذا كانت الر�سوم مقابل اخلدمات املقدمة يف الفرتات امل�ستقبلية ،يتم ت�أجيلها واالعرتاف بها على مدى الفرتات امل�ستقبلية.
دخل االستثمار
يتم �إثبات دخل اال�ستثمار على ا�سا�س العائد الفعلي بعد الأخذ بعني االعتبار �أ�صل املبلغ القائم ومعدل العمولة.
توزيعات األرباح
يتم �إثبات توزيعات الأرباح عند الإقرار ب�أحقية ا�ستالمها.

المطالبات:
ي�شتمل �إجمايل املطالبات على املزايا واملطالبات املدفوعة حلملة وثائق الت�أمني ،والتغريات يف قيمة املطلوبات النا�شئة عن العقود مع حملة وثائق الت�أمني وتكاليف معاجلة
املطالبات اخلارجية والداخلية بعد خ�صم القيمة املتوقعة لال�سرتدادات.
ت�شتمل املطالبات حتت الت�سوية على التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غري امل�سددة بتاريخ قائمة املركز املايل ،وكذلك تكاليف معاجلة املطالبات ،والنق�ص يف القيمة املتوقعة
للخردة واال�سرتدادات الأخرى� ،سواء مت التبليغ عنها من قبل امل�ؤمنني �أم ال .يتم جتنيب خم�ص�صات لقاء املطالبات املبلغ عنها وغري املدفوعة بتاريخ قائمة املركز املايل على
�أ�سا�س تقدير كل حاله على حده .كما يجنب خم�ص�ص ،وفقا لتقديرات الإدارة وخربة ال�شركة ال�سابقة ،لقاء تكلفة �سداد املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها ،مبا يف ذلك
تكاليف معاجلة املطالبات والقيمة املتوقعة للخردة واال�سرتدادات الأخرى كما يف تاريخ قائمة املركز املايل .يدرج الفرق بني املخ�ص�صات بتاريخ قائمة املركز املايل وال�سداد
واملخ�ص�صات املجنبة يف الفرتة الالحقة يف قائمة الدخل – عمليات الت�أمني لل�سنة.
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يتم �إظهار املطالبات حتت الت�سوية على �أ�سا�س �إجمايل ،ويتم �إظهار اجلزء املتعلق مبعيدي الت�أمني ب�صورة منف�صلة.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:
يتم حتديد مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني با�ستخدام التقييم االكتواري .التقييم االكتواري ي�ستخدم طريقة الأجر املقدر .وهذا يت�ضمن توقع املزايا حتى ترك اخلدمة �أو
التقاعد �أو الوفاة والتي ت�سمح بتوقع االحتماالت عند بلوغ تلك احلاالت ،والتي ت�سمح اي�ضا بالزيادة الت�صاعدية للراتب مع مرور الوقت ،ومن ثم خ�صم تلك املزايا التي تعود
�إلى تاريخ التقييم.

التوقف عن إثبات األدوات المالية:
املوجودات املالية (�أو ،عند االقت�ضاء ،جزء من موجودات مالية �أو جزء من جمموعة موجودات مالية مماثلة) يتم التوقف عن �إثباتها (�إزالتها من قائمة املركز املايل لل�شركة)
عند:
 انق�ضاء احلق يف احل�صول على التدفقات النقدية من املوجودات� ،أو
 حتويل ال�شركة حلقوقها يف احل�صول على التدفقات النقدية من الأ�صل �أو تتوقع التزام بدفع التدفقات النقدية امل�ستلمة بالكامل دون ت�أخري جوهري لطرف ثالث
مبوجب اتفاقية مترير ،و�إما
 قامت ال�شركة بتحويل كافة خماطر ومنافع املوجودات� ،أو
 مل تقم ال�شركة بتحويل �أو االحتفاظ بكافة اخاطر ومنافع الأ�صل ولكن قامت بتحويل ال�سيطرة على املوجودات

المقاصة:
تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج �صافيها يف قائمة املركز املايل عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى ال�شركة نية لت�سويتها على ا�سا�س ال�صايف او بيع
املوجودات وت�سديد املطلوبات يف �آن واحد .ال يتم مقا�صة االيرادات وامل�صاريف يف قائمة الدخل – عمليات الت�أمني وقائمة الدخل ال�شامل للم�ساهمني �إال �إذا كان ذلك مطلوبا
�أو م�سموحا من قبل املعايري املحا�سبية او تف�سرياتها.

الزكاة:
تخ�ضع ال�شركة للزكاة وفقا لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية� .إن الزكاة ت�ستحق وحتمل على قائمة الدخل ال�شامل للم�ساهمني.

المعلومات القطاعية:
يعترب القطاع جزء �أ�سا�سي من ال�شركة يقوم بتقدمي منتجات �أو خدمات (قطاع �أعمال) ،والذي يكون عر�ضه لأرباح وخ�سائر تختلف عن �أرباح وخ�سائر القطاعات الأخرى.
ولأغرا�ض �إدارية ،تتكون ال�شركة من وحدات عمل وذلك ح�سب منتجاتها وخدماتها ،ولديها خم�سة قطاعات يتم رفع التقارير ب�ش�أنها وكما يلي:
 املمتلكات ،وتقوم بتغطية خماطر ت�أمني احلريق وعمليات الت�أمني االخرى التي تندرج �ضمن هذا النوع من الت�أمني
 الهند�سة ،وتقوم بتغطية خماطر �أعمال البناء ،واالن�شاءات واالعمال امليكانيكية والكهربائية وااللكرتونية ،وتوقف الآالت واملكائن ،وغريها من عمليات الت�أمني التي
تندرج �ضمن هذا النوع من الت�أمني
 املركبات ،تقوم بتغطية اخل�سائر وااللتزامات املتعلقة باملركبات
 ال�صحي ،وتقوم بتغطية الت�أمني ال�صحي
 الأخرى وت�شمل احلوادث املتنوعة والبحري
يتم االبالغ عن املعلومات القطاعية بطريقة تتما�شى مع التقارير الداخلية املقدمة �إلى رئي�س العمليات ك�صانع القرار .مت حتديد رئي�س العمليات الذي يتخذ قرارات ا�سرتاتيجية
على �أنه الرئي�س التنفيذي والذي يعترب م�س�ؤوال عن تنوع امل�صادر وتقييم �أداء الوحدات القطاعية.
مل حتدث اية معامالت بني القطاعات خالل الفرتة .ويف حالة توقع حدوث �أية معاملة ،ف�إنها تتم وفقا لأ�سعار التحويل بني القطاعات الت�شغيلية ،وتتم بنف�س �شروط التعامل مع
الأطراف الأخرى .ت�شتمل �إيرادات وم�صاريف ونتائج القطاع على التحويالت بني القطاعات الت�شغيلية والتي �سيتم حذفها على م�ستوى القوائم املالية لل�شركة.

المصاريف المدفوعة مقدما:
متثل امل�صاريف املدفوعة مقدما امل�صاريف التي مل يتم تكبدها بعد ولكن مت دفعها نقدا .ويتم ت�سجيلها يف البداية كموجودات وتقا�س وفقا للمبلغ النقدي املدفوع .ويف وقت الحق،
حتمل على قائمة الدخل لعمليات الت�أمني وقائمة الدخل ال�شامل للم�ساهمني حيث يتم ا�ستهالك �أو انق�ضائها مع مرور الوقت.

المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى:
يتم �إثبات امل�صروفات امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى للمبالغ امل�ستحقة الدفع يف امل�ستقبل للب�ضائع واخلدمات� ،سواء مت فوترتها من قبل املورد �أو ال.

دخل العموالت غير المكتسبة:
يتم ت�أجيل العموالت امل�ستحقة على عقود �إعادة الت�أمني ال�صادرة ويتم �إطفائها على مدى عقود الت�أمني املتعلقة بها .ويتم ت�سجيل الإطفاء يف قائمة عمليات الت�أمني.
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية:
يقت�ضي �إعداد القوائم املالية ا�ستخدام التقديرات والأحكام التي ت�ؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات امل�سجلة ،والإف�صاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة كما يف تاريخ
القوائم املالية ،ومبالغ االيرادات وامل�صاريف امل�صرح عنها لل�سنة املعرو�ضة .وبالرغم من �إعداد هذه التقديرات والأحكام وفقا ملعرفة الإدارة للأحداث والعمليات اجلارية ،ف�إن
النتائج الفعلية ميكن �أن تختلف عن هذه التقديرات.
تقوم ال�شركة بعمل تقديرات وافرتا�ضات قد ت�ؤثر على املبالغ امل�سجلة للموجودات واملطلوبات لل�سنة املالية القادمة .يتم تقييم التقديرات والأحكام ب�شكل م�ستمر باالعتماد على
اخلربة التاريخية وعوامل �أخرى مبا فيها التوقعات للأحداث امل�ستقبلية واملتوقع �أن تكون معقولة ح�سب الظروف .االفرتا�ضات الرئي�سية املتعلقة بامل�ستقبل وامل�صادر الرئي�سية
الأخرى لتقدير عدم الت�أكد بتاريخ قائمة املركز املايل يتم مناق�شتها �أدناه .ت�شمل االي�ضاحات �أدناه املتعلقة بال�سيا�سات املحا�سبية على تفا�صيل �إ�ضافية ب�ش�أن االفرتا�ضات
والأحكام املعدة من قبل االدارة:
•االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات بموجب عقود التأمين
ي�شكل تقدير االلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات مبوجب عقود الت�أمني �أهم تقدير حما�سبي جوهري لل�شركة .هناك عدد من م�صادر عدم الت�أكد والتي يجب �أخذها
بعني االعتبار عند تقدير االلتزامات النهائية التي �ستقوم ال�شركة بدفعها لقاء هذه املطالبات .يعترب خم�ص�ص املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها تقديرا للمطالبات التي يتوقع
الإبالغ عنها بعد تاريخ قائمة املركز املايل ب�ش�أن احلادث امل�ؤمن عليه الذي وقع قبل �أو بعد تاريخ قائمة املركز املايل .ان الطرق الفنية املتبعة من قبل االدارة يف تقدير تكلفة
املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها تتمثل يف اتباع نف�س طرق �سداد املطالبات ال�سابقة عند التنب�ؤ بطرق �سداد املطالبات امل�ستقبلية.
•االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع
تقرر ال�شركة اال�ستثمارات املتاحة للبيع على �أنها منخف�ضة القيمة عند وجود انخفا�ض جوهري �أو م�ستمر يف القيمة العادلة دون التكلفة .ويتطلب التحديد فيما �إذا كان
االنخفا�ض «جوهري» �أو «م�ستمر» �إجراء التقديرات .وللقيام بذلك ،تقوم الإدارة بتقومي ،من بني عوامل �أخرى ،التغري العادي يف �أ�سعار الأ�سهم ،والو�ضع املايل لل�شركة امل�ستثمر
فيها ،و�أداء ال�صناعة والقطاع ،والتغريات يف التقنية ،والتدفقات النقدية التمويلية والت�شغيلية .يعترب االنخفا�ض يف القيمة مالئما عند وجود دليل على التدهور يف الو�ضع املايل
لل�شركة امل�ستثمر فيها و�أداء ال�صناعة والقطاع والتغريات التقنية والتدفقات النقدية من الن�شطة الت�شغيلية والتمويلية.
•خسائر االنخفاض في الذمم المدينة
تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها ،كذلك الذمم املدرجة �ضمن جمموعة من املوجودات املالية التي لها خ�صائ�ص ائتمان مماثلة وذلك للت�أكد من
وجود انخفا�ض يف قيمتها .ان الذمم املدينة التي يتم مراجعتها ب�صورة فردية للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها والتي يتم ب�ش�أنها �إثبات �أو ي�ستمر يف �إثبات خ�سارة االنخفا�ض
ال يتم �إدراجها عند مراجعتها ب�صورة جماعية للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها .تتطلب مراجعة االنخفا�ض يف القيمة هذه �إجراءات الأحكام والتقديرات .ولإجراء ذلك،
تقوم ال�شركة بتقييم خ�صائ�ص االئتمان التي ت�أخذ بعني االعتبار حاالت الإخفاق ال�سابقة والتي تعترب م�ؤ�شرا على القدرة على �سداد كافة املبالغ امل�ستحقة طبقا لل�شروط
التعاقدية.
•تكاليف االكتتاب المؤجلة
يتم ت�سجيل بع�ض تكاليف االكتتاب املتعلقة ب�شكل ا�سا�سي باحل�صول على عقود جديدة كتكاليف اكتتاب م�ؤجلة وتطف�أ يف قائمة الدخل – عمليات التامني على مدى فرتة العقد
ومبا يتما�شى مع �شروط التغطية املعنية .ويف حالة عدم حتقق االفرتا�ضات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لهذه الوثائق ،ف�إنه ميكن اال�سراع يف �إطفاء هذه التكاليف ،وميكن �أن
يتطلب ذلك �إجراء تخفي�ض �إ�ضايف يف قائمة الدخل – عمليات الت�أمني.
•مبدأ االستمرارية
قامت الإدارة بتقومي مقدرة ال�شركة على اال�ستمرار يف العمل وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية ،و�أنها على قناعة ب�أنه يوجد لدى ال�شركة املوارد الكافية لال�ستمرار يف العمل يف امل�ستقبل
املنظور .كذلك ،ال علم للإدارة ب�أية حاالت عدم ت�أكد جوهرية قد تثري �شكوكا هامة حول مقدرة ال�شركة على اال�ستمرار يف العمل وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية .وبالتايل ،مت �إعداد
هذه القوائم املالية وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية.
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6666قوائم الدخل الشامل
البيانات التاريخية للدخل
لودجلا  لا قائمة الدخل
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2014م

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2015م

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م

قائمة الدخل ال�شامل  -عمليات الت�أمني
الإيرادات
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

1.412.841

1.863.478

2.167.856

يخ�صم� :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()147.087

()339.695

()667.164

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

1.265.754

1.523.783

1.500.692

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

()232.271

197.491

()76.850

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

1.033.483

1.721.274

1.423.842

عمولة �إعادة الت�أمني

31.816

56.482

415.332

دخل اال�ستثمار

2.938

5.300

17.571

ايرادات اخرى

18.275

10.066

11.527

جمموع الإيرادات

1.086.512

1.793.122

1.868.272

التكاليف و امل�صاريف
�إجمايل املطالبات املدفوعة

811.098

1.444.794

1.955.189

يخ�صم :ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة

()59.383

()62.084

()353.885

�صايف املطالبات املدفوعة

751.715

1.382.710

1.601.304

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية و االحتياطات

175.340

102.760

21.970

�صايف املطالبات املتكبدة

927.055

1.485.470

1.623.274

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

55.958

171.927

217.666

م�صاريف فائ�ض اخل�سارة

22.574

27.211

38.750

احتياطي عدم مطابقة الأ�صول

-

-

2.005

رواتب ت�شغيلية و �إدارية

72.689

72.006

78.560

م�صاريف عمومية و �إدارية اخرى

31.331

44.905

51.880

جمموع التكاليف و امل�صاريف

1.109.607

1.801.519

2.012.135

عجز عمليات الت�أمني

()23.095

()8.397

()143.863

ح�صة امل�ساهمني من العجز

23.095

8.397

143.863

�صايف النتيجة يف نهاية ال�سنة

-

-

-

�صايف التغري يف احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

()475

1.566

()1.523

خ�سائر �إعادة قيا�س خطط املنافع املحددة

-

-

()1.754

�إجمايل الدخل ( اخل�سارة) ال�شامل لل�سنة

()475

1.566

()3.277

قائمة الدخل ال�شامل  -عمليات امل�ساهمني
العجز املحول من عمليات الت�أمني

()23.095

()8.397

()143.863

دخل ا�ستثمار

18.460

7.974

11.670

احتياطي عدم مطابقة الأ�صول

-

-

()16.466

م�صاريف عمومية و �إدارية

()1.577

()1.460

()1.515

الربح (اخل�سارة) قبل الزكاة

()6.212

()1.883

()150.174
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ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2014م
()7.500

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2015م
()8.000

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م
()6.000

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

�صايف خ�سارة ال�سنة

()13.712

()9.883

()156.174

التغري يف احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

12.639

()4.487

()6.441

الربح املحقق من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

()13.688

()3.415

()6.460

�إجمايل اخل�سارة ال�شاملة لل�سنة

()14.761

()17.785

()169.075

خم�ص�ص الزكاة

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

ارتفع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف عام 2015م الى  1.863مليون ريال من  1.413مليون ريال يف عام 2014م بن�سبة ارتفاع تبلغ  %31.8وذلك يعود �إلى �سببني رئي�سيني:
(�أ) االرتفاع يف ح�صة تغطية الأ�ضرار يف �شركة عبداللطيف جميل من � %30إلى  %60والتي ت�ستحوذ �شركة مالذ على احل�صة الأكرب من هذه ال�سيا�سة مقارنة باملناف�سني ،و
(ب) �سيا�سة الأ�سعار التي حت�سنت ل�صالح �شركة مالذ ب�سبب �أداء البولي�صة يف تلك الفرتة .ا�ستمر �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف االرتفاع �إلى  2.168مليون ريال بن�سبة
 %16.4مقارنة بعام 2015م وكان ال�سبب الرئي�سي لهذا االرتفاع هو �سيا�سة التغطية ل�شركة الي�سر لعام كامل والتي كانت قيمتها  288مليون ريال يف عام 2016م.
ﻗﻄﺎﻋﺎت أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١٦م
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ارتفعت عمولة �إعادة الت�أمني من  31.8مليون ريال يف عام 2014م �إلى  415.3مليون ريال يف عام 2016م بن�سبة ارتفاع تبلغ  %1206.0ب�سبب العموالت التي ح�صلت عليها
ال�شركة فيما يتعلق بعقود قطاع املركبات والذي عادل  379.6مليون ريال يف عام 2016م.
ارتفع دخل اال�ستثمار من عمليات الت�أمني من  2.9مليون ريال يف عام 2014م �إلى  5.3مليون ريال يف عام 2015م بن�سبة ارتفاع بلغت  %82.8ب�سبب االرتفاع يف الدخل من
الإيداعات لدى امل�ؤ�س�سات املالية.
تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني تتعلق بالعموالت املدفوعة للعمالء والو�سطاء وممثلي الت�سويق وهي مرتبطة يف الغالب بن�شاطات املبيعات للمحافظة على احل�سابات املهمة يف
ال�سوق .ارتفعت هذه التكاليف من  56مليون ريال يف عام 2014م �إلى  217.7مليون ريال يف عام 2016م بن�سبة  %288.8وذلك ب�سبب حتول �سيا�سة عبداللطيف جميل من
امل�صادر املبا�شرة �إلى وكالة عبداللطيف جميل بعد �إن�شائها يف عام 2015م.
دخل اال�ستثمار يتكون ب�شكل �أ�سا�سي من دخل عموالت على ودائع مرابحة ق�صرية الأجل ودخل عموالت على ا�ستثمارات متاحة للبيع .قامت الإدارة بتغيري خطة اال�ستثمار يف عام
2016م ملدة م�ؤقتة وقامت ببع�ض الت�سييالت مما �أدى �إلى ارتفاع يف دخل العموالت على اال�ستثمارات املتاحة للبيع� .إ�ضافة �إلى ذلك ،فقد ارتفع معدل العوائد من ا�ستثمارات
املرابحة خالل الفرتة مبقدار  2.2مليون ريال �سعودي.
الإيرادات الأخرى تت�ألف ب�شكل رئي�سي من ر�سوم �إ�صدار عقود الت�أمني ( 25ريال على العقد) والأق�ساط من املركبات الأجنبية التي تعرب احلدود ال�سعودية .انخف�ضت الإيرادات
الأخرى  18.3مليون ريال يف عام 2014م �إلى  11.5ريال يف عام 2016م بن�سبة  %37.2ب�سبب جمع املركبات امل�ؤمنة من البنك العربي الوطني حتت بولي�صة واحدة لت�سريع
عمليات الإ�صدار.
ارتفعت امل�صاريف الت�شغيلية والإدارية من  72.7مليون ريال يف عام 2014م �إلى  78.6مليون ريال يف عام 2016م بن�سبة ارتفاع تبلغ  .%8.1وارتفعت امل�صاريف الت�شغيلية
والإدارية الأخرى من  31.3مليون ريال يف عام 2014م �إلى  51.9مليون ريال يف عام 2016م بن�سبة  %65.8ب�سبب االرتفاع يف الديون امل�شكوك يف حت�صيلها مبقدار  12.7مليون
ريال .قالت الإدارة �أن �سبب هذا االرتفاع هو تباط�ؤ الدفعات من العمالء ب�سبب قلة ال�سيولة يف ال�سوق.
بلغ احتياطي عدم مطابقة الأ�صول  18.5مليون ريال يف عام 2016م والغر�ض منها فر�ض عقوبات على ال�شركات التي لها ن�سب مالءة مالية منخف�ضة .حتى و�إن كانت طريقة
ح�سابها بناء على االكتواري كما هو يف  31دي�سمرب 2015م �إال �أنها �ستحتاج �أن ت�سجل على مراحل ابتداء من  30يونيو 2016م .يتم ح�ساب هذا االحتياطي بناء على و�ضع
اال�ستثمار احلايل الذي له ن�سب متزايدة من اال�ستثمارات الغري �سائلة �أو التي فيها خماطرة عالية .بناء على ذلك وحاجات ال�شركة للنقد وحت�سني املالءة املالية ،قامت ال�شركة
بتغري ا�سرتاتيجيتها بزيادة ا�ستثماراتها يف الودائع ق�صرية الأجل وقامت بت�سييل ا�ستثماراتها يف �صكوك الهيئة العامة للطريان املدين و�شركة ات�ش ا�س بي �سي يف نهاية عام
2016م .ونتيجة لذلك ،ارتفع عائد اال�ستثمارات يف عام 2016م لي�صل الى  11.7مليون ريال �سعودي .ارتفعت عوائد الودائع بـ  2.2مليون ريال �سعودي وعوائد اال�ستثمارات يف
الأ�سهم بـ  3.3مليون ريال �سعودي خالل عام  .2016يتطلب خم�ص�ص عدم مطابقة الأ�صول جتنيب  %25من قيمة ال�صكوك و %50من ا�ستثمارات الأ�سهم.
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ارتفع خم�ص�ص الزكاة من  7.5مليون ريال يف عام 2014م �إلى  8مليون ريال يف عام 2015م ب�سبب االرتفاع يف الوعاء الزكوي نتيجة االنخفا�ض يف اخل�سائر قبل الزكاة .يف
عام 2016م ،انخف�ض املخ�ص�ص �إلى  6مليون ريال ب�سبب االرتفاع يف اخل�سائر قبل الزكاة ومن ثم الوعاء الزكوي.
�شهد �صايف نتائج االكتتاب انخفا�ضا من  59.7مليون ريال يف � 2014إلى ( )40.5-مليون ريال يف  2016بن�سبة  %167.8ب�سبب الزيادة يف �صايف املطالبات املتكبدة مببلغ
 696.2مليون ريال والتي قابلها منو يف �إيرادات عموالت �إعادة الت�أمني مببلغ  383.5مليون ريال على مدى الفرتة.
كما يف اجلدول �أدناه ،يف عام  2016ت�صدر ت�أمني املركبات الن�سبة الأكرب من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة مبا ي�شكل  %87.7ثم الت�أمني الطبي مبا يقارب  ،%4.4ثم يليها
ت�أمني املمتلكات ،الهند�سي ،البحري ،و غريها .و تعترب �سيا�سة املركبات اخلا�صة ب�شركة عبداللطيف جميل �أحد �أهم �أ�سباب ت�صدر �أق�ساط ت�أمني املركبات املكتتبة يف �شركة
مالذ .ت�أثر القطاع الهند�سي بتباط�ؤ منو االقت�صاد ال�سعودي من حيث م�شاريع املقاوالت والبناء.

أقساط التأمين المكتتبة حسب نوع التأمين
لودجلا  لا �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ح�سب نوع الت�أمني
نوع الت�أمني
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
املركبات

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2014م
1.159.180

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2015م
1.585.736

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م
1.900.633

معدل النمو ال�سنوي املركب
2014م – 2016م
%28

الطبي

86.745

91.653

95.160

%4.7

املمتلكات

77.952

80.367

72.980

()%3.2

الهند�سي

47.908

43.757

42.565

()%5.7

البحري

13.090

18.662

12.664

()%1.6

�أخرى

27.966

43.303

43.854

%25.2

الإجمايل

1.412.841

1.863.478

2.167.856

%23.9

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

تأمين المركبات
ارتفع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة للمركبات من  1.159مليون ريال يف عام 2014م �إلى  1.586مليون ريال يف عام 2015م وذلك يعود �إلى �سببني رئي�سيني�( :أ) االرتفاع
يف ح�صة تغطية الأ�ضرار يف �شركة عبداللطيف جميل من � %30إلى  %60والتي ت�ستحوذ �شركة مالذ على احل�صة الأكرب من هذه ال�سيا�سة مقارنة باملناف�سني ،و (ب) �سيا�سة
الأ�سعار التي حت�سنت ل�صالح �شركة مالذ ب�سبب �أداء البولي�صة يف تلك الفرتة .ا�ستمر �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف االرتفاع �إلى  1.901مليون ريال يف عام 2016م وال�سبب
الرئي�سي لذلك هو بولي�صة التغطية ال�سنوية من �شركة الي�سر للتق�سيط («الي�سر») والتي عادلت  287.7مليون يف عام 2016م ،مقارنة ب  106.9مليون ريال يف عام 2015م.
التأمين الطبي
االرتفاع يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  86.7مليون ريال يف عام 2014م �إلى  95.2مليون ريال يف عام 2016م وال�سبب الرئي�سي وراء ذلك هو ارتفاع ت�سعرية البولي�صة
مع م�ست�شفى املانع بحوايل  3.2مليون ريال ب�سبب ارتفاع عدد املوظفني حتت الت�أمني.
تأمين الممتلكات
االرتفاع يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  78مليون ريال يف عام 2014م �إلى  80.4مليون ريال يف عام 2015م وال�سبب الرئي�سي وراء ذلك هو ارتفاع ت�سعرية البولي�صة مع
امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة مبقدار  3.5مليون ريال ب�سبب املرافق وامل�صانع اجلديدة التي �أ�ضيفت �إلى بولي�صة الت�أمني .جدير بالذكر �أن بولي�صة امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية
املياه املاحلة متثل حوايل  %34من �إجمايل الأق�ساط يف قطاع املمتلكات يف عام 2016م .انخف�ض �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف عام 2016م ب�سبب االنخفا�ض يف الأق�ساط
من �شركة االت�صاالت ال�سعودية مبقدار  3.7مليون ريال والتي كانت نتيجة ب�شكل رئي�سي للتخفي�ض يف �سعر البولي�صة نتيجة ت�صاعد املناف�سة يف ال�سوق.
التأمين الهندسي
انخف�ض �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  47.9مليون ريال يف عام 2014م �إلى  42.6مليون ريال يف عام 2016م وكان ذلك نتيجة التباط�ؤ التدريجي يف الو�ضع االقت�صادي
وبالتايل كمية الن�شاط وعدد م�شاريع البناء والبنية التحتية يف اململكة .وكما �صرحت �إدارة �شركة مالذ ،ف�إن حجم �إجمايل الت�أمني فيما يتعلق بالت�أمني الهند�سي والت�أمني البحري
قد انخف�ض ب�شكل كبري.
التأمين البحري
ارتفع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  13.1مليون ريال يف عام 2014م �إلى  18.7مليون ريال يف عام 2015م وال�سبب الرئي�سي هو ارتفاع ت�سعرية بولي�صة �شركة الق�صيبي
التجارية بحوايل  3.9مليون ريال .االنخفا�ض �إلى  12.7مليون ريال يف عام 2016م كان ب�سبب التباط�ؤ يف الو�ضع االقت�صادي ب�شكل عام ويف الن�شطات التجارية ب�شكل خا�ص.
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أقساط التأمين المكتتبة حسب العميل
لودجلا  لا �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من �أكرب  10عمالء
نوع الت�أمني
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
عبداللطيف جميل

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2014م
494.932

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2015م
839.377

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م
870.519

معدل النمو ال�سنوي املركب
2014م – 2016م
%32.6

�شركة الي�سر للتق�سيط

264.839

106.860

287.685

%4.2

البنك العربي الوطني

157.185

253.920

270.124

%31.1

امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة

39.651

49.194

63.223

%26.3

�شركة الأف�ضل للتجارة

39.893

19.889

33.263

()%8.7

�شركة عبداللطيف جميل للتمويل

9.872

32.638

32.971

%82.8

م�ست�شفى املانع العام

14.808

15.610

18.025

%10.3

ال�شركة ال�سعودية للكهرباء

10.274

14.402

14.559

%19

�شركة عبدالرحمن الق�صيبي

-

10.913

13.202

%0

�شركة اليمامة

9.294

12.019

12.019

%13.7

�أخرى

372.093

508.655

552.265

%21.8

1.412.841

1.863.478

2.167.856

%23.9

الإجمايل
امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

اجلدول �أعاله يو�ضح �أكرب  10ح�سابات لعمالء �شركة مالذ يف الفرتة ما بني عام 2014م وعام 2016م .تركز �شركة مالذ على خدمة بع�ض العمالء املهمني والذين ي�شكلون ن�سبة
كبرية من �أق�ساط ال�شركة .كان معدل الع�شر بولي�صات الأكرب املذكورة يف اجلدول �أعاله يعادل حوايل  %74يف الفرتة بني عامي 2014م2016-م.
1 -1شركة عبداللطيف جميل

بولي�صة التـ�أمني ل�شركة عبداللطيف جميل هي الأكرب بني جميع بولي�صات الت�أمني يف حمفظة �شركة مالذ حيث �شكلت  %40.2من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لل�شركة
يف عام 2016م .قامت �إدارة �شركة مالذ بت�صنيف �شركة عبداللطيف جميل على �أنها عميل ا�سرتاتيجي حيث �أنها قد تتيح الفر�ص لبدء عالقات جديدة مع عمالء يف ال�سوق
وبالتايل حت�سني حمفظة ال�شركة وقوة التفاو�ض يف ال�سوق .ارتفع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من �شركة عبداللطيف جميل من  494.9مليون ريال يف عام 2014م �إلى
 870.5مليون ريال يف عام 2016م وال�سبب الرئي�سي هو ارتفاع ح�صة تغطية الأ�ضرار من � %30إلى  %60وكذلك ارتفاع �سعر البولي�صة على املركبة ب�سبب هبوط �أداء احل�ساب
يف الفرتات ال�سابقة.
2 -2شركة اليسر للتقسيط

انخف�ض �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من �شركة الي�سر من  264.8مليون ريال يف عام 2014م �إلى  106.9مليون ريال يف عام 2015م ب�سبب طلب �شركة الي�سر بتمديد مدة
التغطية لأربعة �أ�شهر �إ�ضافية بعد انتهاء مدة العقد يف عام 2015م .كان �سبب هذا التمديد �أن �شركة الي�سر �أرادت �أن يتغري توقيت البولي�صة �إلى الربع الأول من ال�سنة ليتما�شى
مع متطلبات ال�سيولة ل�شركة الي�سر .ارتفع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة �إلى  287.7مليون ريال يف عام 2016م والتي متثل بولي�صة ت�أمني بتغطية �سنة كاملة.
3 -3البنك العربي الوطني

ارتفع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من البنك العربي الوطني من  157.2مليون ريال يف عام 2014م �إلى  270.1مليون ريال يف عام 2016م ب�سبب االرتفاع الكبري يف كمية
املركبات امل�ؤمنة وذلك بعد احلمالت الت�سويقية التي قام بها البنك العربي خالل الفرتة.
4 -4المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

بولي�صة امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة هي الأكرب بني �أنواع الت�أمني العامة والتي ت�شمل ت�أمني املمتلكات والت�أمني الهند�سي والت�أمني البحري .ارتفع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة من امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة من  39.7مليون ريال يف عام 2014م �إلى  63.2مليون ريال يف عام 2016م وال�سبب الرئي�سي هو �إ�ضافة مرافق حتت الت�أمني
والتي ت�شمل م�صنع جديد لتحلية املياه يف اجلبيل.
5 -5شركة األفضل للتجارة

تعترب �شركة الأف�ضل للتجارة هي الذراع الت�أجريي ل�شركة عبداللطيف العي�سى لل�سيارات و�أي�ضا �شركة �شقيقة ل�شركة الي�سر للتق�سيط .اتبع هذا احل�ساب ترتيبات م�شابهة لتلك
يف �شركة الي�سر.
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6 -6شركة عبداللطيف جميل للتمويل

ت�شمل هذه البولي�صة تغطية حياة جمموعة عبداللطيف جميل وتغطية الت�أمني على احلياة� .أما الأولى فهي تقدم تعوي�ضات للحوادث القاتلة ملوظفي و�إدارة �شركة عبداللطيف
جميل .والثانية تعو�ض لباقي دفعات الت�أجري للمركبات امل�ؤمن عليها يف حال احلوادث القاتلة .تغطية الت�أمني على احلياة كانت من خالل وكالة عبداللطيف جميل يف عام 2015م
وكان ل�شركة مالذ احل�صرية يف جميع �أعمال الوكالة .وكان هذا �سبب ارتفاع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  9.9مليون ريال يف عام 2014م �إلى  33مليون ريال يف عام
2016م.
7 -7مستشفى المانع العام

هذا احل�ساب يتعلق بالبولي�صات الطبية ملوظفي امل�ست�شفى .قالت �إدارة �شركة مالذ �أن االرتفاع يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  14.8مليون ريال يف عام 2014م �إلى 18
مليون ريال يف عام 2016م كان ب�سبب ارتفاع عدد املوظفني امل�ؤمن عليهم بعد زيادة الن�شاط يف م�ست�شفى املانع.
8 -8الشركة السعودية للكهرباء

تتعلق هذه البولي�صة بالتغطية على املمتلكات واملرافق والتي ت�شمل الكابالت تخت الأر�ض .هذه البولي�صة م�شرتكة مع مناف�سني �آخرين يف قطاع الت�أمني حيث ت�ستحوذ �شركة
مالذ على  %15من �إجمايل ما هو م�ؤمن عليه يف عام 2016م .ارتفع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  10.3مليون ريال يف عام 2014م �إلى  14.6مليون ريال يف عام 2016م
بعد �أن رفعت �شركة مالذ ح�صتها يف البولي�صة من  %10يف عام 2014م �إلى  %15يف عام 2016م كما �سبق ذكره.
9 -9شركة عبدالرحمن القصيبي

تعمل �شركة عبدالرحمن الق�صيبي يف جمال الإمدادات ال�صيدلية والطبية .ارتفع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من البنك العربي الوطني من  10.9مليون ريال يف عام
2014م �إلى  13.2مليون ريال يف عام 2016م ب�سبب التغري الإيجابي ل�صالح �شركة مالذ من ناحية �سعر البولي�صة.
1010شركة اليمامة

تتعلق هذه البولي�صة ب�شكل رئي�سي بتغطية الت�أمني على �شاحنات النظافة التابعة ل�شركة اليمامة .ارتفع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  9.3مليون ريال يف عام 2014م �إلى
 12مليون ريال يف عام 2016م ب�سبب االرتفاع يف ال�سعر لكل مركبة بني عام 2015م و عام 2016م.

أقساط التأمين المكتتبة حسب قنوات البيع
لودجلا  لا �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ح�سب قنوات البيع
قناة البيع
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
الوكالء

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2014م
152.345

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2015م
954.853

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م
1.052.761

معدل النمو ال�سنوي املركب
2014م – 2016م
%162.9

الو�سطاء

554.496

467.666

653.422

%8.6

املبيعات املبا�شرة

706.000

440.959

461.673

()%19.1

1.412.841

1.863.478

2.167.856

%23.9

الإجمايل
امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

يو�ضح اجلدول �أعاله �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة على ح�سب قنوات البيع .من املالحظ التغري املفاجئ يف نوع املبيعات حيث تغريت من البيع املبا�شر �إلى البيع عرب الوكالء
والو�سطاء يف خالل الفرتة بني عام 2014م وعام 2016م .ت�أ�س�ست وكالة عبداللطيف جميل يف عام 2015م بهدف �إدارة ن�شاط الت�أمني يف �شركة عبداللطيف جميل .هذه الوكالة
لي�ست مقت�صرة على نطاق عمل �شركة عبداللطيف جميل ولهذا ت�ساعد يف ت�أتي ب�أق�ساط �إ�ضافية من �أنواع ت�أمني �أخرى.
الوكالء
هم ب�شكل عام مرتبطني ببولي�صات ت�أمني املركبات مع وكالة عبداللطيف جميل ( %97.2من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من العمالء يف عام 2016م جاءت من وكالة
عبداللطيف جميل) .ارتفع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من العمالء بقوة من  152.3مليون ريال يف عام 2014م �إلى  954.9مليون ريال يف عام 2015م ب�سبب �إن�شاء وكالة
عبداللطيف جميل يف عام 2015م من �أدى �إلى تغيري الكثري من املبيعات لتكون عرب قنوات الوكالء .ا�ستمر �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف االرتفاع �إلى  1.053مليون ريال
يف عام 2016م.
الوسطاء
انخف�ض �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  554.5مليون ريال يف عام 2014م �إلى  467.7مليون ريال يف عام 2015م ب�سبب متديد عقد �شركة الي�سر والذي �أدى �إلى انخفا�ض
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة مبقدار  86.8مليون ريال خالل نف�س الفرتة .ثم ارتفع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف ال�سنة التي تليها �إلى  653.4مليون ريال ب�سبب تغطية
ال�سنة الكاملة ل�شركة الي�سر .العموالت املدفوعة للو�سطاء هي الأعلى من بني قنوات البيع الثالثة ب�سبب قوة التفاو�ض لدى �شركات الو�ساطة.
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البيع المباشر
ميثل البيع املبا�شر جميع املبيعات والأعمال التي ت�أتي مبا�شرة عرب فريق املبيعات يف �شركة مالذ مبا يف ذلك البولي�صات التي ت�أتي من ممثلي الت�سويق .البولي�صات عرب البيع
املبا�شر عادة يكون لها عموالت �أقل مقارنة بقنوات البيع الأخرى .حتول املبيعات �إلى من البيع املبا�شر �إلى الوكالء بعد �إن�شاء وكالة عبداللطيف جمل كما هو مذكور �سابقا �أدى
�إلى انخفا�ض �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ب�شكل كبري من  706مليون ريال يف عام 2014م �إلى  441مليون ريال يف عام 2015م .ثم ارتفع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
ب�شكل طفيف يف عام 2016م ب�سبب ارتفاع م�س�ؤولية �أطراف ذات عالقة.

األقساط المسندة لمعيدي التأمين
لودجلا  لا الأق�ساط امل�سندة ملعيدي الت�أمني ح�سب نوع الت�أمني
نوع الت�أمني
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
املركبات

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2014م
11.060

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2015م
218.691

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م
563.583

معدل النمو ال�سنوي املركب
2014م – 2016م
%613.8

املمتلكات

75.052

70.618

71.321

()%2.5

الهند�سي

44.067

42.485

42.882

()%1.4

البحري

10.137

14.287

9.387

()%3.8

الطبي

9.487

4.111

2.335

()%50.4

�أخرى

19.858

16.714

16.406

()%9.1

169.661

366.906

705.914

%104

الإجمايل
امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

ارتفعت الأق�ساط امل�سندة ملعيدي الت�أمني ب�شكل كبري خالل الفرتة حتت الدرا�سة من  169.7مليون ريال يف عام 2014م �إلى  705.9مليون ريال يف عام 2016م ب�سبب اتفاقية
�إعادة الت�أمني املتعلقة مبحفظة املركبات .متت املعاهدة عرب ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني للمحافظة على ن�سب مالءة مالية معينة خالل الفرتة.
المركبات
ارتفعت ن�سبة الأق�ساط امل�سندة ملعيدي الت�أمني من  %1يف عام 2014م �إلى  %13.8يف عام 2015م وال�سبب الرئي�سي هو اتفاقية �إعادة الت�أمني مع ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني
املذكورة �أعاله� .إ�ضافة �إلى ذلك وب�سبب الفروقات بني معاهدة �إعادة الت�أمني وتاريخ بدء البولي�صة ،ف�إن بولي�صة عبداللطيف جميل متت تغطيتها باملعاهدة يف عام 2016م مما
ادى �إلى ارتفاع ن�سبة الأق�ساط امل�سندة ملعيدي الت�أمني مبقدار  %29.7يف عام 2016م .يالحظ �أن بولي�صة عبداللطيف جميل للأ�ضرار ال�شخ�صية م�ستثناة من املعاهدة ب�سبب
�أداءها اجليد مقارنة باملخاطر اخلا�صة ببولي�صات م�س�ؤولية �أطراف ثالثة.
الممتلكات
انخف�ضت ن�سبة الأق�ساط امل�سندة ملعيدي الت�أمني من  %96.3يف عام 2014م �إلى  %87.9يف عام 2015م حيث قامت �إدارة �شركة مالذ باتخاذ قرار ا�سرتاتيجي باملحافظة على
بع�ض احل�سابات املهمة لتح�سني املخاطر يف املحفظة للم�ساعدة يف التفاو�ض يف �شروط املعاهدات مثل العموالت الأكرث على �سبيل املثال ال احل�صر .يف عام 2016م ،ارتفعت ن�سبة
الأق�ساط امل�سندة ملعيدي الت�أمني �إلى  %97.7وهو يعترب املعدل الطبيعي للأق�ساط امل�سندة ملعيدي الت�أمني اخلا�صة باملمتلكات.
الهندسي
ارتفعت ن�سبة الأق�ساط امل�سندة ملعيدي الت�أمني من  %92يف عام 2014م �إلى  %100.7يف عام 2016م وذلك ب�سبب �إعادة الت�أمني االختياري فيما يتعلق بالعموالت امللكية يف
اجلبيل.
الطبي
اخل�سائر من بولي�صات الت�أمني الطبي مغطاة من خالل الفائ�ض من خ�سائر املعاهدات يف الفرتة املا�ضية .ونظرا لقلة املخاطر يف املحفظة ب�سبب انخفا�ض ن�سب اخل�سائر ،قررت
�إدارة �شركة مالذ بزيادة حد التغطية من � 25ألف ريال �إلى � 50ألف ريال وبالتايل تقليل الفائ�ض من اخل�سائر .كان لهذا �أثر كبري و�أ�سا�سي يف انخفا�ض ن�سبة الأق�ساط امل�سندة
ملعيدي الت�أمني خالل الفرتة ما بني عام 2014م وعام 2016م.
البحري
بقيت ن�سبة الأق�ساط امل�سندة ملعيدي الت�أمني ثابتة ن�سبيا مبعدل  %76خالل الفرتة ما بني عام 2014م وعام 2016م.
أنواع التأمين األخرى
االنخفا�ض الكبري يف ن�سبة الأق�ساط امل�سندة ملعيدي الت�أمني من  %71يف عام 2014م �إلى  %37.4يف عام 2016م هو ب�سبب املحافظة الكاملة على بولي�صة احلياة اخلا�صة ب�شركة
عبداللطيف جميل .مت البدء يف هذه البولي�صة يف عام 2015م حيث �أرادت ال�شركة �أن تبقيها كاملة ب�سبب ن�سبة اخل�سائر املتدنية.
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عمولة إعادة التأمين
لودجلا  لا عمولة �إعادة الت�أمني
نوع الت�أمني
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
املركبات

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2014م
-

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2015م
31.854

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م
379.582

معدل النمو ال�سنوي املركب
2014م – 2016م
%0

املمتلكات

21.775

25.123

25.048

%7.3

الهند�سي

15.693

19.612

21.717

%17.6

البحري

3.543

5.301

3.393

()%2.1

�أخرى

7.770

8.551

9.206

%8.8

العموالت امل�ستلمة

48.781

90.441

438.946

%200

العموالت غري املكت�سبة

()16.965

()33.959

()23.614

%18

31.816

56.482

415.332

%261.3

الإجمايل
امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

المركبات
ارتفعت عموالت ت�أمني املركبات كن�سبة من �أق�ساط �إعادة الت�أمني من �صفر يف عام 2014م �إلى  %67.4يف عام 2016م وكان �سبب هذا االرتفاع هو العموالت التي جاءت من
اتفاقية �إعادة الت�أمني مع ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني .ح�صلت �شركة مالذ على مبلغ كبري من العموالت من هذه املعاهدة مع ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني والتي عادلت
 379.6مليون ريال يف عام 2016م.
الممتلكات
ارتفعت عموالت ت�أمني املركبات كن�سبة من �أق�ساط �إعادة الت�أمني من  %29يف عام 2014م �إلى  %35.1يف عام 2016م ب�سبب االرتفاع يف ن�سب العموالت فيما يتعلق ب�إعادة
الت�أمني االختياري .قالت �إدارة ال�شركة �أن هذا االرتفاع يف املعدالت هو ب�سبب �أداء ال�شركة التاريخي وحت�سن و�ضع �إدارة املخاطر يف ال�شركة وبالتايل حت�سني �شروط التفاو�ض
يف املعاهدة.
الهندسي
كما يف ت�أمني املمتلكات ،االرتفاع يف عموالت الت�أمني الهند�سي كن�سبة من �أق�ساط �إعادة الت�أمني من  %35.6يف عام 2014م �إلى  %50.6يف عام 2016م كان ب�سبب االرتفاع يف
ن�سب العموالت فيما يتعلق ب�إعادة الت�أمني االختياري.
البحري
بقيت عموالت الت�أمني البحري كن�سبة من �أق�ساط �إعادة الت�أمني ثابتة ن�سبيا مبعدل  %36خالل الفرتة ما بني عام 2014م وعام 2016م.
أنواع التأمين األخرى
ارتفعت عموالت �أنواع الت�أمني الأخرى (�أخرى) كن�سبة من �أق�ساط �إعادة الت�أمني من  %39.1يف عام 2014م �إلى  %56.1يف عام 2016م ب�سبب االرتفاع يف العموالت يف بولي�صات
�أنواع الت�أمني املتنوعة.

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
لودجلا  لا تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني
نوع الت�أمني
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
املركبات
املمتلكات
الطبي
الهند�سي
البحري
�أخرى
العموالت املدفوعة
التغري يف تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة
الإجمايل

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2014م
59.932
6.639
4.913
3.111
1.787
1.435
77.818
()21.860
55.958

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2015م
151.542
8.480
5.404
2.264
2.663
4.964
175.317
()3.390
171.927

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2016م
178.414
7.032
5.966
2.295
1.824
22.955
218.486
()820
217.666

معدل النمو ال�سنوي املركب
2014م – 2016م
%72.5
%2.9
%10.2
()%14.1
%1
%299.9
%67.6
()%80.6
%97.2
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معظم تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني ل�شركة مالذ جاءت من بولي�صات ت�أمني املركبات والتي �شكلت حوايل  %84من �إجمايل العموالت املدفوعة وكانت متعلقة يف الغالب بالعموالت
املدفوعة لوكالة عبداللطيف جميل يف عام 2015م .بقيت تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني من �أنواع الت�أمني الأخرى (�أخرى) �أقل ن�سبيا خالل الفرتة املا�ضية.
المركبات
ارتفعت العموالت املدفوعة كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ب�شكل كبري من  %5.2يف عام 2014م �إلى  %9.4يف عام 2016م ب�سبب �إن�شاء وكالة عبداللطيف جميل يف
عام 2015م مما نتج عنه �أن �أ�صبحت بولي�صة عبداللطيف جميل عرب الوكالة .من املالحظ �أن بولي�صة عبداللطيف جميل كانت مبيعات عرب الطرق املبا�شرة ولذلك ف�إن ن�سبة
العموالت املدفوعة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة للمركبات يف عام 2014م كانت  %5.2وهي �أقل مقارنة بعامي 2015م ( )%9.6و 2016م (.)%9.4
الممتلكات
ارتفعت العموالت املدفوعة كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  %8.5يف عام 2014م �إلى  %10.6يف عام 2015م ب�سبب االرتفاع يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
من ال�شركة ال�سعودية للكهرباء مبقدار  4.1مليون ريال .انخف�ضت ن�سبة العموالت املدفوعة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة للممتلكات �إلى  %9.6يف عام 2016م ب�سبب
االرتفاع يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة القادمة من امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة.
الطبي
ارتفعت العموالت املدفوعة كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  %5.7يف عام 2014م �إلى  %6.3يف عام 2016م ومن �أهم �أ�سباب ذلك هو االنخفا�ض التدريجي يف
مبيعات قطاع التجزئة الطبي متا�شيا مع املتطلبات اجلديدة ملجل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين.
الهندسي
كما يف املمتلكات ،االرتفاع يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من ال�شركة ال�سعودية للكهرباء (الأعلى يف الت�أمني الهند�سي) �أدى �إلى االنخفا�ض يف ن�سبة العموالت املدفوعة من
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  %6.5يف عام 2014م �إلى  %5.4عام 2016م.
البحري
ارتفعت العموالت املدفوعة كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  %13.7يف عام 2014م �إلى  %14.4يف عام 2016م كان ب�سبب االرتفاع يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة فيما يتعلق ببولي�صة �شركة عبدالرحمن الق�صيبي والتي كانت عرب �شركة و�ساطة.
أنواع التأمين األخرى
ارتفعت العموالت املدفوعة كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  %5.1يف عام 2014م �إلى  %11.5يف عام 2016م ب�سبب بولي�صة احلياة يف عبداللطيف جميل حيث
�أن �شركة مالذ احل�صرية على البولي�صات من وكالة عبداللطيف جميل .يف عام 2016م ،ارتفعت العموالت املدفوعة كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة �إلى .%52.3

لودجلا  لا امل�صاريف العمومية والإدارية
امل�صاريف العمومية والإدارية
نوع امل�صروف
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
الرواتب الت�شغيلية والإدارية

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م
2015م
2014م
78.560
72.006
72.689

معدل النمو ال�سنوي املركب
2014م – 2016م
%4

ر�سوم تفتي�ش

6.618

9.785

8.601

%14

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()5.317

1.000

7.400

ال يوجد

�إيجارات

6.839

7.022

7.218

%2.7

�أتعاب مهنية

4.136

3.729

6.177

%22.2

�ضريبة ا�ستقطاع

2.275

7.972

3.401

%22.3

م�صروف اال�ستهالك

3.715

2.981

2.627

()%15.9

�أخرى

13.065

12.416

16.456

%12.2

104.020

116.911

130.440

%12

الإجمايل
امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

الرواتب التشغيلية واإلدارية
ارتفعت الرواتب الت�شغيلية والإدارية من  72.7مليون ريال يف عام 2014م �إلى  78.6مليون ريال يف عام 2016م ب�سبب ارتفاع عدد املوظفني مبا فيهم موظفي الإدارة العليا وذلك
بعد االرتفاع يف الن�شاط والعمليات يف �شركة مالذ خالل الفرتة.
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رسوم تفتيش
تتعلق هذه الر�سوم يف الغالب بر�سوم التفتي�ش من م�ؤ�س�سة النقد وجمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين .ارتفعت هذه الر�سوم من  6.6مليون ريال يف عام 2014م �إلى  9.8مليون
ريال يف عام 2015م ب�سبب االرتفاع يف الأق�ساط امل�سندة ملعيدي الت�أمني خارج اململكة .انخف�ضت ر�سوم التفتي�ش �إلى  8.6مليون ريال يف عام 2016م بالرغم من االرتفاع يف
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ب�سبب االرتفاع يف �إعادة الت�أمني املحلية.
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
حت�سن التح�صيل يف �شركة مالذ يف عام 2014م فتم عك�س ديون م�شكوك يف حت�صيلها مبقدار  5.3مليون ريال .ثم يف عام 2015م وعام 2016م ب�سبب تباط�ؤ االقت�صاد ب�شكل
عام والت�أثري على ال�سيولة يف ال�سوق ،فقد مت احت�ساب ديون م�شكوك يف حت�صيلها مبقدار مليون و  7.4مليون ريال على التوايل.
إيجارات
تتعلق هذه بتكاليف الإيجار ل�صاالت العر�ض ل�شركة مالذ ومراكز البيع واملباين الإدارية .ارتفعت هذه التكاليف من  6.8مليون ريال يف عام 2014م �إلى  7.2مليون ريال يف عام
2016م ب�سبب االرتفاع التدريجي يف قيمة الت�أجري.
أتعاب مهنية
وتتعلق بتكاليف اال�ست�شارات مع بع�ض الر�سوم الروتينية للتدقيق املحا�سبي وغريها .كانت الأتعاب املهنية  4.1مليون ريال والتي ت�ضمنت ر�سوم مدفوعة مرة واحدة خلدمة
معينة .ثم ارتفعت الأتعاب املهنية من  3.7مليون ريال يف عام 2015م �إلى  6.2مليون ريال يف عام 2016م والتي كان �سببها الرئي�سي الر�سوم التي دفعتها �شركة مالذ
لال�ست�شارات لتنفيذ خطط �إعادة الهيكلة مبا يف ذلك ا�ست�شارات زيادة ر�أ�س املال.
ضريبة استقطاع
زادت �ضريبة اال�ستقطاع ب�سبب ال�ضرائب التي فر�ضت على �إعادة الت�أمني العاملية .ارتفعت ال�ضرائب من  2.3مليون ريال يف عام 2014م �إلى  8مليون ريال يف عام 2015م ب�سبب
النظام اجلديد من الهيئة العامة للزكاة والدخل لفر�ض ال�ضرائب من �إجمايل �أق�ساط معيدي الت�أمني بدل من ال�صايف .ثم انخف�ضت �ضريبة اال�ستقطاع �إلى  3.4مليون ريال
يف عام 2016م والذي ميثل امل�ستوى الطبيعي من ال�ضرائب املفرو�ضة.
مصروف استهالك
انخف�ضت هذه امل�صاريف خالل الفرتة بني عام 2014م وعام 2016م ب�سبب الإ�ضافات ال�ضئيلة �إلى املوجودات الثابتة على ح�سب متطلبات ال�شركة.
مصاريف عمومية وإدارية أخرى
كان هناك تذبذب يف هذه امل�صاريف خالل الفرتة بني عام 2014م وعام 2016م وهي تت�ألف ب�شكل رئي�سي من م�صاريف تقنية املعلومات ،م�صاريف الدعاية والإعالن وم�صاريف
امل�ستلزمات املكتبية� .أي�ضا ،انخف�ضت م�صاريف التدريب والتطوير من مليونني ريال يف عام 2014م �إلى � 404ألف ريال يف عام 2015م ب�سبب توقف برنامج تدريب ملوظفني غري
تنفيذيني خارج اململكة.
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6666قائمة المركز المالي
البيانات التاريخية للمركز المالي
قائمة املركز املايل
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2014م

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2015م

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م

موجودات عمليات الت�أمني
نقدية وما يف حكمها

457.254

538.794

807.533

ودائع مرابحة ق�صرية الأجل

50.621

235.766

75.000

ا�ستثمارات متاحة للبيع

35.303

36.869

5.346

ذمم مدينة� ،صايف

457.636

263.678

158.624

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

59.928

188.724

118.149

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

478.067

264.567

163.740

تكاليف اكتتاب م�ؤجلة

43.737

47.127

47.947

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

16.410

18.462

22.819

ممتلكات ومعدات� ،صايف

8.045

6.676

7.402

مبالغ م�ستحقة من عمليات امل�ساهمني

23.095

8.397

143.863

جمموع موجودات عمليات الت�أمني
موجودات امل�ساهمني
نقدية وما يف حكمها

1.630.096

1.609.060

1.550.423

79.518

80.324

151.498

ودائع مرابحة ق�صرية الأجل

15.000

-

3.446

ا�ستثمارات متاحة للبيع

192.006

174.907

72.834

وديعة نظامية

30.000

30.000

45.000

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

467

1.078

1.249

جمموع موجودات امل�ساهمني

316.991

286.309

274.027

جمموع املوجودات
مطلوبات عمليات الت�أمني
�أر�صدة معيدي ت�أمني دائنة

1.947.087

1.895.369

1.824.450

37.690

180.203

42.122

�أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة

544.583

475.888

482.163

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

16.965

33.959

23.614

املطالبات حتت الت�سوية واالحتياطات

843.636

732.896

654.040

مطالبات م�ستحقة وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

178.618

175.944

339.586

احتياطي عدم مطابقة الأ�صول

-

-

2.005

توزيعات الفائ�ض امل�ستحقة

8.301

8.301

8.301

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

1.629.793

1.607.191

1.551.831

احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

303

1.869

346

خ�سائر �إعادة قيا�س خطط املنافع املحددة

-

-

()1.754

جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني
مطلوبات امل�ساهمني
خم�ص�ص الزكاة

1.630.096

1.609.060

1.550.423

17.121

18.923

20.307

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

556

555

586

عوائد ا�ستثمار الوديعة النظامية

-

-

3.446

احتياطي عدم مطابقة الأ�صول

-

-

16.466

مبالغ م�ستحقة لعمليات الت�أمني

23.095

8.397

143.863

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
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جمموع مطلوبات امل�ساهمني
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

قائمة املركز املايل
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2014م
40.772

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2015م
27.875

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م
184.668

300.000

300.000

300.000

احتياطي نظامي

2.131

2.131

2.131

خ�سائر مرتاكمة

()47.023

()56.906

()213.080

احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

21.111

13.209

308

جمموع حقوق امل�ساهمني

276.219

258.434

89.359

جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

316.991

286.309

274.027

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

1.947.087

1.895.369

1.824.450

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

موجودات عمليات التأمين:
النقد وما يف حكمه
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
نقد يف ال�صندوق

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2014م
38

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2015م
85

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م
10

نقد لدى البنوك

24.716

83.709

86.499

ودائع لآجل (�أقل من � 3أ�شهر)

432.500

455.000

721.024

جمموع النقد وما يف حكمه

457.254

538.794

807.533

ارتفعت نقدية عمليات الت�أمني وما يف حكمها من الودائع ق�صرية االجل التي ال تتعدى الـ� 3شهور مع ارتفاع الأ�سعار وحجم املبيعات ،والرتكيز اال�ستثماري على املرابحات التي
ينتهي تاريخ ا�ستحقاقها يف �أقل من � 3شهور ،ومتزامنا مع فر�ض متطلب احتياطي عدم مطابقة الأ�صول الذي يحمي من الرتكيز يف الأ�صول امل�صنفة خطرة وعدمية ال�سيولة .يف
عام 2016م قفز النقد الى  807.5مليون ريال من  457.3مليون ريال يف 2014م .يعزى انخفا�ض الودائع الق�صرية الأجل يف 2016م الى ت�سييل الودائع امل�ستحقة بفرتة �أكرث
من � 3شهور و حتويلها �إلى ودائع م�ستحقة ب�أقل من � 3شهور و ذلك نظري ارتفاع �سعر الفائدة ومن ثم اال�ستفادة من العائد .يف حني ارتفاع الودائع الق�صرية الأجل يف 2015م
كانت مواتية لزيادة التدفق النقدي من �شركة عبداللطيف جميل .تقل�صت اال�ستثمارات املتاحة للبيع من  35.3مليون ريال يف 2014م الى  5.3مليون ريال يف 2016م من خالل
ت�سييلها على �إثر قرار م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي لتكوين خم�ص�ص عدم مطابقة الأ�صول.
بلغت موجودات عمليات الت�أمني  1.630.1مليون ريال يف 2014م حيث �شكلت ما ن�سبته  %83.7من جمموع موجودات ال�شركة ،وارتفعت لت�صل الى  %85.0بنهاية عام 2016م.
بلغت موجودات امل�ساهمني  317.0مليون ريال بنهاية عام 2014م حيث بلغت ن�سبت موجودات امل�ساهمني الى موجودات ال�شركة ما ن�سبته  %16.3وانخف�ضت الى  %15.0بنهاية
2016م.
بلغت �صايف الذمم املدينة  457.6مليون ريال يف 2014م نتيجة لال�ستحواذ على بولي�صة �شركة الي�سر يف نهاية �سنة 2014م والتي �شكلت  %58.6من �صايف املجموع .انخف�ضت
الذمم املدينة يف عام 2015م ب�شكل رئي�سي نتيجة متديد بولي�صة �شركة الي�سر لـ � 4أ�شهر بدال من جتديدها .يف عام 2016م وا�صلت �صايف الذمم املدينة انخفا�ضها نتيجة
النخفا�ض املدفوعات من قبل حاملي وثائق التامني.
ارتفعت ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة من  59.9مليون ريال يف عام 2014م �إلى  188.7مليون ريال بنهاية عام 2015م ثم تبعها انخفا�ض لت�صل �إلى 118.1
مليون ريال نتيجة انهاء التعاقد مع ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني يف منت�صف عام 2016م .انخف�ضت ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية الى  163.7مليون
ريال يف 2016م و يرجع ذلك الى �إقامة احتياطي املطالبات حتت الت�سوية املتعلقة بامل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة .ارتفعت تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة بن�سبة  %9.7من 43.7
مليون ريال يف عام 2014م �إلى  47.9بنهاية عام 2016م نتيجة االرتفاع يف الأق�ساط املكتتبة من بولي�صة البنك العربي الوطني.
ارتفعت امل�صاريف املدفوعة مقدما ب�شكل تدريجي بني الأعوام 2016-2014م من  16.4مليون ريال الى  22.8مليون ريال نتيجة للعوامل التالية:
 ارتفاع ا�ستحقاقات املوظفني من  6.1مليون ريال �إلى  7.7مليون ريال يف عام 2016م نتيجة لزيادة عدد املوظفني يف ال�شركة
 ارتفاع العموالت امل�ستحقة فيما يخ�ص ودائع املرابحة من � 380ألف ريال �إلى  3.4مليون ريال يف عام 2016م نتيجة زيادة اال�ستثمارات يف ودائع املرابحة ق�صرية
الأجل
 الدفعات املقدمة للموظفني ت�أرجحت خالل فرتة املراجعة لت�صل �إلى  1.8مليون ريال بنهاية عام 2016م .ت�شكل هذه الدفعات الرواتب املدفوعة مقدما وقرو�ض
ال�سكن
ا�ستمرت املمتلكات و املعدات على م�ستوى ثابت خالل الثالث �سنني حيث تكون ب�شكل ا�سا�سي من املباين امل�ست�أجرة و�أجهز الكمبيوتر .مت ا�ضافة بع�ض املعدات خالل فرتة
املراجعة مما �أدى �إلى االرتفاع يف اال�ستهالك.
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الممتلكات والمباني والمعدات:
انخف�ض بند املمتلكات واملعدات الى � 7.402ألف ريال �سعودي بنهاية عام 2016م مبقدار � 643ألف مقارنة بعام 2014م .يف عام 2016م ،قامت ال�شركة ببع�ض الإ�ضافات يف بنود
حت�سينات املباين امل�ست�أجرة� ،أجهزة احلا�سب الآيل ،برامج احلا�سب الآيل ،الأثاث واملفرو�شات واملعدات املكتبية بقيمة اجمالية بلغت � 36.615ألف ريال �سعودي .بلغ جمموع
االهالكات املحملة يف نهاية عام 2016م مبلغ � 29.213ألف ريال �سعودي.
�أ�صول ال�شركة الثابتة عالية اال�ستهالك بتقدير  %20.2متبقي لال�ستهالك .يقيت هذه الأ�صول على نف�س امل�ستوى خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية وتكونت ب�شكل �أ�سا�سي من
املباين امل�ست�أجرة لعمليات ال�شركة� ،أجهزة احلا�سب الآيل وبرامج احلو�سبة امل�ستخدمة من قبل ال�شركة.

نسب االستهالك للبنود الرئيسية للشركة:
البند

الن�سبة

حت�سينات املباين امل�ست�أجرة

%20

�أجهزة احلا�سب الآيل

%25

برامج احلا�سب الآيل

%10

الأثاث واملفرو�شات

%10

املعدات املكتبية
ال�سيارات

%25-%20
%25

تقوم ال�شركة با�ستبعاد �أي بند من املمتلكات واملعدات �أو �أي جزء مهم مت �إثباته م�سبقا عند ا�ستبعاده �أو عدم وجود منافع اقت�صادية متوقعة من ا�ستخدامه �أو ا�ستبعاده يتم
ت�ضمني �أي ربح او خ�سارة ناجتة عن ا�ستبعاد املوجودات (حت�سب على �أ�سا�س الفرق بني �صايف متح�صالت البيع والقيمة الدفرتية للموجودات) يف قائمة الدخل – عمليات
الت�أمني عند ا�ستبعاد الأ�صل.
وال تتوقع ال�شركة �أي تغري يف �سيا�سات احت�ساب االهالكات.

موجودات المساهمين:
ارتفعت النقدية وما يف حكمها خالل الفرتة 2016-2014م من  79.5مليون ريال �إلى  151.5مليون ريال بالتما�شي مع خطة ال�شركة لزيادة �صايف الأ�صول املقبولة واحلد من
�أثر االحتياطات املفرو�ضة على ال�شركة م�ؤخرا.
انخف�ضت اال�ستثمارات املتاحة للبيع من  192.0مليون ريال �إلى  72.8مليون ريال خالل الأعوام 2016-2014م نتيجة لت�سييل بع�ض املراكز اال�ستثمارية ح�سب متطلبات م�ؤ�س�سة
النقد التي تتطلب احلفاظ على خم�ص�صات مقابل اال�ستثمارات يف حقوق امللكية .غريت ال�شركة ا�سرتاتيجيتها من اال�ستثمار يف ا�ستثمارات متاحة للبيع �إلى �إبقاء نقدية �أكرث
واال�ستثمار يف ودائع ق�صرية الأجل (مرابحة) متا�شيا مع املناخ اال�ستثماري املتغري يف اململكة وحت�سن هام�ش املالئة لل�شركة.
بحكم عجز ال�شركة وو�ضعها احلايل ف�إن الئحة م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي ت�ستلزم ن�سبة احتياطي لر�أ�س املال مما ادى الى ارتفاع الوديعة النظامية من  30مليون ريال الى 45
مليون يف 2016م.
مطلوبات عمليات الت�أمني:
ارتفعت �أر�صدة معيدي الت�أمني بن�سبة  %378.1من �سنة 2014م �إلى 2015م نتيجة االتفاقية املوقعة مع ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني .نتيجة لإلغاء عقد �إعادة الت�أمني
منت�صف  ،2016انخف�ضت �أر�صدة معيدي ت�أمني دائنة لت�صل �إلى  42.1مليون ريال.
�أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة ت�أثرت بتغيري ا�ستحقاق �سيا�سة �شركة الي�سر حيث �سببت انخفا�ض يف عام 2015م الى  475.9مليون ريال .لكن حت�سنت ب�شكل طفيف يف 2016م
متزامنة مع التح�سن العام يف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة مبا يقارب  482.2مليون ريال.
التح�سن يف عموالت �إعادة الت�أمني غري املكت�سبة يف 2015م �أتى من الزيادة يف عموالت �إعادة الت�أمني املتعلقة باالتفاقية مع ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني ثم االنخفا�ض يف
2016م الى  23.6مليون ريال على �أثر �إنهاء االتفاقية املذكورة م�سبقا .تناق�صت املطالبات حتت الت�سوية و االحتياطات ب�سبب ت�سوية مطالبات امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه
املاحلة.
بلغت املطالبات امل�ستحقة  49.8مليون ريال نهاية عام 2015م مقارنة بـ  63.9مليون نهاية عام 2014م ،حيث يرجع �سبب هذا االنخفا�ض �إلى زيادة عدد املوظفني لدعم التو�سع
يف العمليات بالإ�ضافة �إلى ت�شجيع حاملي الوثائق تقدمي مطالباتهم عن طريق الهاتف او االنرتنت .يف عام 2016م ،ارتفع ر�صيد املطالبات امل�ستحقة �إلى  126.6مليون ريال
حيث يعزى هذا الأمر ب�شكل رئي�سي �إلى ت�سوية مطالبة مببلغ  50مليون ريال مع امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة.
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لودجلا  لا املطالبات امل�ستحقة
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
نهاية العام

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2014م
63.897

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2015م
49.844

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م
126.573

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة ل�شركة مالذ للت�أمني

�إن توزيعات الفائ�ض امل�ستحقة التي متثل الأرباح امل�ستحقة حلاملي وثائق الت�أمني �ضلت على نف�س امل�ستوى من عام 2012م ب�سبب عدم توفر الفائ�ض خالل ال�سنوات ال�سابقة.
يف منت�صف عام 2016م ،فر�ضت م�ؤ�س�سة النقد على ال�شركة عزل خم�ص�ص لعدم مطابقة الأ�صول نتيجة العجز املوجود يف ال�شركة حيث بلغ العجز  293.3مليون ريال مقابل
حد �أدنى من املالءة املالية املطلوبة يبلغ  331.0مليون ريال بنهاية 2016م.

مطلوبات المساهمين:
لودجلا  ا لا التحركات يف خم�ص�ص الزكاة
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
بداية العام

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2014م
15.119

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2015م
17.121

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م
18.923

خم�ص�ص ال�سنة

7.500

8.000

6.000

املدفوع خالل العام

()5.498

()6.198

()4.616

نهاية العام

17.121

18.923

20.307

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

�إن النمو التدريجي ملخ�ص�ص الزكاة مدعوم من ارتفاع �أ�سا�س الزكاة .كما نلحظ وجود خم�ص�ص قدره  14.3مليون ريال بنهاية عام 2016م يتعلق باالعرتا�ض املقدم من قبل
ال�شركة للزكاة املطلوبة للفرتة 2010-2007م .انخف�ض جمموع حقوق امل�ساهمني خالل الأعوام 2016-2014م من  276.2مليون ريال �إلى  89.4مليون ريال نتيجة الرتفاع
اخل�سائر املرتاكمة من � %15.7إلى  %71.0من ر�أ�س املال خالل نف�س الفرتة.

لودجلا  ا لا جدول احتياطي املطالبات املعلقة و ن�سبتها من �إجمايل املطالبات املدفوعة
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2014م
%891.3

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2015م
%572.3

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م
%94.3

القطاع
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
املركبات

%7.4

%4.7

%1.6

الهند�سي

%1365.9

%1336.7

%1036.5

البحري

%227.6

%410.2

%413.7

ال�صحي

%4.3

%8.8

%9.6

�أخرى

%272.4

%281.7

%95.6

�إجمايل

%58.8

%19.1

%8.6

املمتلكات

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

انخف�ضت ن�سبة احتياطي املطالبات املعلقة من �إجمايل املطالبات املدفوعة يف قطاع املمتلكات بن�سبة كبرية من  %891.3يف 2014م �إلى  %94.3يف 2016م وذلك ب�سبب حدث
انفجار حمطة التدفئة للم�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة و�أي�ضا لها ت�أثريها على القطاع الهند�سي .قامت الإدارة بتبني ا�سرتاتيجية جديدة للمركبات من حيث توظيف
التقنيات احلديثة التي ت�سهل من مترير املطالبات وت�سويتها مما �أدى الى انخفا�ض املطالبات حتت الت�سوية� .أما بالن�سبة للقطاع ال�صحي ،فكان لقرار جمل�س ال�ضمان ال�صحي
دوره يف ارتفاع الن�سبة.
ارتفعت اخل�سائر املرتاكمة من  47مليون ريال يف 2014م الى  213.1مليون ريال حيث �شكلت اخل�سائر املرتاكمة ما ن�سبته  %71من ر�أ�س املال يف 2016م و  %15.7يف 2014م.
وعلى �إثر ذلك انخف�ض جمموع حقوق امل�ساهمني الى  89مليون ريال يف 2016م.
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6666قائمة التدفقات المالية
البيانات التاريخية للتدفقات النقدية
لودجلا  ا لا التدفقات النقدية لعمليات الت�أمني
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2014م

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2015م

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف نتيجة ال�سنة

-

-

-

التعديالت:
ا�ستهالك

3.715

2.981

2.627

خ�سارة بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

-

-

1.184

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()5.317

1.000

7.400

ح�صة امل�ساهمني من العجز

()23.095

()8.397

()143.863

�صايف نتيجة ال�سنة املعدلة
التغريات:

()24.697

()4.416

()132.652

ذمم مدينة

()234.653

192.958

97.654

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

()26.383

()128.796

70.575

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

()17.331

213.500

100.827

تكاليف اكتتاب م�ؤجلة

()21.860

()3.390

()820

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

2.190

()2.051

()4.357

�أر�صدة معيدي ت�أمني دائنة

4.505

142.513

()138.081

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

258.654

()68.695

6.275

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

7.853

16.994

()10.345

مطالبات حتت الت�سوية

192.671

()110.739

()78.856

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

57.007

()2.675

161.888

احتياطي عدم مطابقة الأ�صول

-

-

2.005

م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

37.331

23.095

8.397

�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية

235.287

268.298

82.510

�إ�ضافات للممتلكات واملعدات� ،صايف

()1.359

()1.613

()3.353

�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

()10.000

-

-

متح�صالت من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

10.000

-

28.816

ودائع مرابحات ق�صرية الأجل

74.379

15.000

160.766

ا�ستحقاق ودائع مرابحة ق�صرية الأجل

()40.000

()200.145

-

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

33.020

()186.758

186.229

�صايف التغري يف النقدية وما يف حكمها

268.307

81.540

268.739

النقدية وما يف حكمها ،بداية ال�سنة

188.947

457.254

538.794

النقدية وما يف حكمها ،نهاية ال�سنة
معلومات �إ�ضافية غري نقدية

457.254

538.794

807.533

خ�سائر �إعادة قيا�س خطط املنافع املحددة

-

-

1.754

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

()475

1.566

()1.523

حمول من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ الى حت�سينات مباين م�ست�أجرة

()475

()171

-

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني
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ورد تدفق نقدي �صايف يبلغ  235.3مليون ريال من الأن�شطة الت�شغيلية خالل عام 2014م كما ورد  268.3مليون ريال خالل عام 2015م .ثم انخف�ض �صايف التدفق النقدي من
الأن�شطة الت�شغيلية �إلى  82.5مليون ريال خالل عام 2016م غالبا ب�سبب ح�صة امل�ساهمني من العجز� .أما �صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية فقد ارتفعت ب�شكل
كبري �إلى  186.2مليون ريال خالل عام 2016م وال�سبب الرئي�سي هو التدفق النقدي من ودائع مرابحات ق�صرية الأجل حيث بلغت  160.8مليون ريال خالل العام .كما هو
وا�ضح يف اجلدول �أعاله وكما �سبق ذكره ف�إن ال�شركة مل تقم �إال ب�إ�ضافة �ضئيلة للممتلكات واملعدات وغريها بناء على حاجة ال�شركة .جدير بالذكر �أنه ال توجد �أن�شطة متويلية
لل�شركة خالل الفرتة بني عام 2014م وعام 2016م .بلغ �صايف التغري يف النقدية من عمليات الت�أمني  268.3مليون ريال و 81.5مليون ريال و 268.7مليون ريال خالل الأعوام
2014م و2015م و2016م على التوايل.

لودجلا  ا لا التدفقات النقدية لعمليات امل�ساهمني
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2014م

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2015م

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
اخل�سارة قبل الزكاة

()6.212

()1.883

()150.174

التعديالت:
خ�سائر انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع

-

-

517

ربح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

()13.688

()3.415

()6.460

ح�صة امل�ساهمني من عجز عمليات الت�أمني

23.095

8.397

143.863

الدخل قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية

3.195

3.099

()12.254

التغريات:
عموالت م�ستحقة مدينة

294

()612

-

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

-

-

()171

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

-

-

31

احتياطي عدم مطابقة الأ�صول

-

-

16.466

مبالغ م�ستحقة الى عمليات الت�أمني

()37.331

()23.095

()8.397

زكاة مدفوعة

()5.498

()6.198

()4.616

�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

()39.340

()26.806

()8.941

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
ودائع مرابحة ق�صرية الأجل

50.000

15.000

-

وديعة نظامية

-

-

()15.000

�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

()42.434

()20.798

()1.913

متح�صالت من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

52.321

33.410

97.028

�صايف النقد من الأن�شطة اال�ستثمارية

59.887

27.612

80.115

�صايف التغري يف النقدية وما يف حكمها

20.547

806

71.174

النقدية وما يف حكمها ،بداية ال�سنة

58.971

79.518

80.324

النقدية وما يف حكمها ،نهاية ال�سنة

79.518

80.324

151.498

معلومات �إ�ضافية غري نقدية
التغري يف احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

()1.049

()7.902

()12.901

عوائد ا�ستثمار الوديعة النظامية

-

-

3.446

امل�صدر� :شركة مالذ للت�أمني

انخف�ض �صايف التدفقات النقدية اخلارجة من الأن�شطة الت�شغيلية  39.3مليون ريال خالل عام 2014م ثم انخف�ض �إلى  26.8مليون ريال خالل عام 2015م ثم �إلى  8.9مليون
ريال خالل عام 2016م �أما �صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية فقد ارتفعت ب�شكل ملحوظ �إلى  80.1مليون ريال خالل عام 2016م وال�سبب الرئي�سي هو التدفق
النقدي من متح�صالت بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع والتي بلغت  97مليون ريال خالل عام 2016م .كما مت ذكره �سابقا ،ال توجد �أن�شطة متويلية لل�شركة خالل الفرتة بني عام
2014م و عام 2016م .بلغ �صايف التغري يف النقدية من عمليات امل�ساهمني  20.5مليون ريال و  0.8مليون ريال و  71.2مليون ريال خالل الأعوام 2014م و 2015م و 2016م
على التوايل.
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7.7الرسملة والمديونية
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )120.000.000مائة وع�شرون مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )12.000.000اثنا ع�شر مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شر رياالت
�سعودية لل�سهم الواحد.
يقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أنه لي�س هناك �أي ر�أ�س مال لل�شركة م�شمو ًال بحق خيار ،و�أن ال�شركة مل متنح �أي مزايا �أو حقوق تف�ضيلية للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أو �أي �شخ�ص
�آخر.
وقد قرر جمل�س �إدارة ال�شركة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 1438/01/18هـ (املوافق 2016/10/19م) بالتو�صية للجمعية العامة غري العادية بتخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة من
( )300.000.000ثالثمائة مليون ريال �سعودي �إلى ( )120.000.000مائة وع�شرون مليون ريال �سعودي وذلك عن طريق �إلغاء ( )18.000.000ثمانية ع�شر مليون �سهم
من �أ�سهم ال�شركة القائمة .وقد وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 1438/07/01هـ (املوافق 2017/03/29م) على تو�صية جمل�س الإدارة بتخفي�ض ر�أ�س املال
على النحو املذكور يف هذه الفقرة.
كما قرر جمل�س �إدارة ال�شركة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 1438/03/15هـ (املوافق 2016/12/14م) بالتو�صية للجمعية العامة غري العادية بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ
( )380.000.000ثالثمائة وثمانني مليون ريال �سعودي وذلك عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية .وقد ح�صلت ال�شركة م�ؤخرا على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
النهائية مبوجب اخلطاب رقم  381000036835وتاريخ 1438/04/04هـ (املوافق 2017/01/02م) على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ ( )380.000.000ثالثمائة وثمانني
مليون ريال �سعودي عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية بعدد ( )38.000.000ثمانية وثالثني مليون �سهم بقيمة �إ�سمية ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الوحد.
وقد وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 1439/01/08هـ (املوافق 2017/09/28م) على تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س املال عن طريق طرح �أ�سهم حقوق
�أولوية .و�سوف تقت�صر الزيادة على امل�ساهمني امل�ستحقني املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية (تاريخ الأحقية) وفق ال�شروط والأحكام الواردة يف
هذه الن�شرة.
هذا ويقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة و�سكرتري جمل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة العليا لل�شركة ب�أنه:
 ال يوجد على ال�شركة �أي �أدوات دين �صادرة �أو قائمة �أو موافق عليها ومل يتم �إ�صدارها� ،أو �أية قرو�ض لأجل تكون م�ضمونة ب�ضمان �شخ�صي �أو غري م�ضمونة ب�ضمان
�شخ�صي �أو م�ضمونة برهن �أو غري م�ضمونة كما يف تاريخ هذه الن�شرة
 ال يوجد على ال�شركة �أية قرو�ض �أخرى �أو مديونية مبا يف ذلك ال�سحب على املك�شوف من احل�سابات امل�صرفية ،وااللتزامات حتت القبول وائتمان القبول �أو التزامات
ال�شراء الت�أجريي ،تكون م�شمولة ب�ضمان �شخ�صي �أو غري م�شمولة ب�ضمان �شخ�صي �أو م�ضمونة برهن �أو غري م�ضمونة برهن كما يف تاريخ هذه الن�شرة
 ال توجد �أية رهونات �أو حقوق �أو �أعباء على ممتلكات ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة
 ال توجد لل�شركة �أية التزامات حمتملة �أو �ضمانات كما يف تاريخ هذه الن�شرة
 ال يخ�ضع ر�أ�سمال ال�شركة لأي حق خيار كما يف تاريخ هذه الن�شرة
 لدى ال�شركة ر�أ�سمال عامل بعد الطرح يكفي لتغطية االثنا ع�شر �شهرا التالية لتاريخ هذه الن�شرة
 عدا عن اخل�سائر املرتاكمة واملو�ضحة يف هذه الن�شرة ،ال يوجد �أي تغري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة
لتقدمي طلب الت�سجيل وقبول االدراج لأ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة �إ�ضافة الى الفرتة التي ي�شملها املحا�سب القانوين حتى اعتماد هذه الن�شرة
 حتى تاريخ ن�شر هذه الن�شرة ،قامت ال�شركة بتعديل ر�أ�سمالها مرة واحدة منذ ت�أ�سي�سها بتخفي�ضه من ( )300.000.000ثالثمائة مليون ريال �سعودي �إلى
( )120.000.000مائة وع�شرون مليون ريال �سعودي يف تاريخ 1438/07/01هـ (املوافق 2017/03/29م).
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8.8سياسة توزيع األرباح
8888توزيع األرباح
ي�ستحق امل�ساهم ح�صته يف الأرباح وفق ًا لقرار اجلمعية العامة ال�صادر يف هذا ال�ش�أن ،ويبني القرار تاريخ اال�ستحقاق وتاريخ التوزيع .وتكون �أحقية الأرباح ملالكي الأ�سهم
امل�سجلني يف �سجالت امل�ساهمني يف نهاية اليوم املحدد لال�ستحقاق.

حسابات عمليات التأمين:
تكون ح�سابات عملية الت�أمني م�ستقلة عن قائمة دخل امل�ساهمني ،وذلك على التف�صيل التايل:
أوال :حسابات عمليات التأمين
1-1يفرد ح�ساب للأق�ساط املكت�سبة وعموالت �إعادة الت�أمني والعموالت الأخرى
2-2يفرد ح�ساب للتعوي�ضات املتكبدة من ال�شركة
3-3يحدد يف نهاية كل عام الفائ�ض الإجمايل الذي ميثل الفرق بني جمموع الأق�ساط والتعوي�ضات حم�سوما منه امل�صاريف الت�سويقية والإدارية والت�شغيلية واملخ�ص�صات
الفنية الالزمة ح�سب التعليمات املنظمة لذلك.
4-4يكون حتديد الفائ�ض ال�صايف على النحو التايل :ي�ضاف للفائ�ض الإجمايل الوارد يف الفقرة (� )3أعاله �أو يخ�صم منه ما يخ�ص امل�ؤمن لهم من عائد اال�ستثمار بعد
احت�ساب مالهم من عوائد وخ�صم ما عليهم من م�صاريف حمققه
5-5توزيع الفائ�ض ال�صايف ،ويتم �إما بتوزيع ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة للم�ؤمن لهم مبا�شرة� ،أو بتخفي�ض �أق�ساطهم لل�سنة التالية ،ويرحل ما ن�سبته ( )%90ت�سعون
باملائة الى ح�سابات دخل امل�ساهمني
ثانيا :قائمة دخل المساهمين
1-1تكون �أرباح امل�ساهمني من عائد ا�ستثمار �أموال امل�ساهمني وفقا للقواعد التي ي�ضعها جمل�س الإدارة
2-2تكون ح�صة امل�ساهمني من الفائ�ض ال�صايف ح�سب ما ورد يف الفقرة اخلام�سة منن البند �أوال من هذه املادة

الزكاة واالحتياطي
يجب على ال�شركة:
 جتنب الزكاة و�ضريبة الدخل املقررة
 جتنب ( )%20من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي ( )%100من ر�أ�س املال املدفوع
 للجمعية العامة العادية عند حتديد ن�صيب الأ�سهم يف �صايف الأرباح �أن تقرر تكوين احتياطيات �أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق م�صلحة ال�شركة �أو يكفل توزيع
�أرباح ثابتة قدر الإمكان على امل�ساهمني
وتُبلغ ال�شركة هيئة ال�سوق املالية دون ت�أخري ب�أي قرارات لتوزيع الأرباح �أو التو�صية بذلك وتدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س
الإدارة ،وفق ًا للتعليمات التي ت�صدرها اجلهة املخت�صة مع مراعاة املوافقة الكتابية امل�سبقة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ومراعاة ا�ستيفاء هام�ش املالءة املالية املطلوبة.
مل تقم ال�شركة بتوزيع �أية �أرباح خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة.
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9.9استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية
صافي متحصالت االكتتاب:
قدر �إجمايل متح�صالت اكتتاب �أ�سهم حقوق الأولوية مببلغ ( )380.000.000ثالثمائة وثمانون مليون ريال �سيدفع منها مبلغ ( )10.000.000ع�شرة ماليني ريال لتغطية
م�صاريف و�أتعاب االكتتاب اخلا�صة بامل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين ومدير االكتتاب ومتعهدي التغطية وم�صاريف الإعالنات والطباعة وغريها من امل�صاريف املتعلقة
باالكتتاب .و�سيبلغ �صايف املتح�صالت مبلغ ( )370.000.000ثالثمائة و�سبعون مليون ريال ،و�سيتم ا�ستخدامها ب�شكل رئي�س لرفع معدالت وهوام�ش املالءة بهدف الإيفاء
مبتطلبات املالءة املالية ولن يح�صل امل�ساهمون على �أي من متح�صالت االكتتاب.

استخدام متحصالت الطرح:
تزاول جميع �شركات الت�أمني العاملة باململكة ن�شاطها وفقا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة التي ت�صدر من م�ؤ�س�سة النقد من وقت لآخر.
�سيتم ا�ستخدام �صايف متح�صالت االكتتاب ب�شكل رئي�سي لرفع هام�ش وغطاء املالءة املالية بهدف الإيفاء مبتطلبات املالءة املالية التي تفر�ضها م�ؤ�س�سة النقد على �شركات
الت�أمني العاملة باململكة العربية ال�سعودية ويف متويل الزيادة يف الوديعة النظامية املفرو�ضة على ال�شركة من م�ؤ�س�سة النقد وذلك ب�سبب زيادة ر�أ�س مال ال�شركة ،ولن يح�صل
امل�ساهمون على �أي من متح�صالت االكتتاب .فيما يلي اال�ستخدام املقرتح ملتح�صالت الطرح:

االستخدام المقترح لمتحصالت االكتتاب
القيمة (مليون ريال �سعودي)

البيان
اجمايل متح�صالت االكتتاب

380

م�صاريف االكتتاب املقدرة

()10

�صايف متح�صالت االكتتاب
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القيمة (مليون ريال �سعودي)

البيان
اجمايل متح�صالت االكتتاب

380

   م�صاريف االكتتاب املقدرة

10

�صايف متح�صالت االكتتاب

370

زيادة الوديعة النظامية  %15ح�سب متطلبات م�ؤ�س�سة النقد

57

ا�ستثمارات مالية

313

امل�صدر :ال�شركة

اال�ستثمارات املالية من خالل اوعية وا�صول ا�ستثمارية ق�صرية وطويلة االجل حمت�سبة �ضمن هام�ش املالءة لتعزيزها ً � 
أخذا يف االعتبار املخاطر املرتبطة ذات العالقة ح�سب
ما يلي:
املبلغ (مليون ريال)

الن�سبة من االجمايل

نوع اال�ستثمار
ا�ستثمارات يف حمافظ ا�ستثمارية ق�صرية الأجل

206

%66

ا�ستثمارات يف �سندات وا�ستثمارات طويلة الأجل

107

%34

�صايف متح�صالت االكتتاب بعد خ�صم الوديعة النظامية

313

%100

ومتا�شيا مع متطلبات املادة ( )30الفقرة (ج) من قواعد الت�سجيل واالدراج� ،ستقوم ال�شركة بتقدمي تقرير ربع �سنوي عن تفا�صيل ا�ستخدامها ملتح�صالت ا�صدار �أ�سهم حقوق
الأولوية و�ستعلن ال�شركة تطورات ا�ستخدام املتح�صالت للجمهور.

استخدام صافي متحصالت االكتتاب لزيادة الوديعة النظامية للشركة:
بح�سب املادة ( )58من نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين يجب �أن تكون ن�سبة الوديعة النظامية ( )%10ع�شرة باملائة من ر�أ�س املال املدفوع وللم�ؤ�س�سة �أن ترفع هذه الن�سبة
بحد �أق�صى الى ( )%15خم�س ع�شرة باملائة وفقا للمخاطر التي تواجهها ال�شركة .وعليه� ،سوق تقوم ال�شركة بتخ�صي�ص  57مليون ريال من �صايف متح�صالت االكتتاب كوديعة
نظامية لي�صبح اجمايل الوديعة النظامية  75مليون ريال �سعودي ح�سب ما توجه به م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
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استخدام صافي متحصالت االكتتاب لرفع هامش وغطاء المالءة للشركة:
تفر�ض الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني على �شركات الت�أمني االحتفاظ بحد �أدنى من �صايف الأ�صول القابلة للت�ضمني يف ح�ساب هام�ش املالءة ويرتجم هذا
املطلب الى االحتفاظ باحلد الأدنى من الغطاء التام ( )%100لهام�ش املالءة املالية (�صايف الأ�صول القابلة للت�ضمني يف ح�ساب املالءة املالية مق�سوما على احلد الأدنى لهام�ش
املالءة).
وتفر�ض م�ؤ�س�سة النقد على �شركات الت�أمني �أن تقوم �أ�صولها لغر�ض احت�ساب �صايف الأ�صول للت�ضمني يف ح�ساب املالءة املالية وفقا جلداول ون�سب ت�ضمني حمددة من م�ؤ�س�سة
النقد على �أن يراعى االتي:
 اال يتجاوز تقومي الأ�صول قيمتها ال�سوقية ،وي�ستثنى من ذلك الأ�صول اخلا�صة بت�أمني احلماية واالدخار املرتبطة باجلزء اخلا�ص باال�ستثمار
 ان يكون احلد الأق�صى ( )%20ع�شرين باملائة من اجمايل الأ�صول امل�سموح بها املرتبطة بطرف واحد
وتن�ص املادة ( )66ال�ساد�سة وال�ستني من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني ب�أنه على ال�شركة التي تزاول الت�أمني العام وال�صحي االحتفاظ بحد �أدنى لهام�ش
املالءة املالية املطلوب باعتماد الأعلى لأي من الطرق الثالثة التالية:
 احلد الأدنى من متطلبات ر�أ�س املال والبالغ ( )100.000.000مائة مليون ريال ل�شركات الت�أمني التي ال متار�س ن�شاط �إعادة الت�أمني (ويرفع احلد الى
( )200.000.000مائتي مليون ريال لل�شركات التي متار�س ن�شاط �إعادة الت�أمني)
هام�ش املالئة املالية للأق�ساط والذي يحت�سب وفقا ملا يلي:
 يتم ت�صنيف معدل اجمايل املطالبات املتكبدة لل�سنوات ال�سابقة وفقا للجدول رقم ( )4من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني
 يحت�سب �صايف املطالبات املتكبدة لكل ن�شاط بعد خ�صم ح�صة �إعادة الت�أمني امل�سندة بحيث ال تقل �صايف املطالبات املتكبدة عن ( )%50خم�سني باملائة من اجمايل
املطالبات املتكبدة لهذا الن�شاط
 يتم احت�ساب هام�ش املالءة املطلوبة ب�ضرب املعامل الن�سبي يف �صايف املطالبات املعدل
وتن�ص املادة ( )67ال�سابعة وال�ستني من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني ب�أنه على ال�شركة التي تزاول ت�أمني احلماية واالدخار االحتفاظ بهام�ش مالءة عن
طريق حا�صل جمع ما يلي:
 (� )%4.0أربعة باملائة من املخ�ص�صات الفنية لت�أمني احلماية واالدخار املبا�شر
 ( )%0.3ثالثة بالألف من اجمايل ر�أ�س املال املعر�ض ملخاطر وثائق ت�أمني احلماية واالدخار الفردية بعد خ�صم �إعادة الت�أمني امل�سندة� ،شريطة �أال يتعدى مبلغ
�إعادة الت�أمني ( )%50خم�سني باملائة من اجمايل ر�أ�س املال املعر�ض ملخاطر وثائق ت�أمني احلماية وادخار الفردية
 ( )%0.1واحد بالألف من اجمايل ر�أ�س املال املعر�ض ملخاطر وثائق ت�أمني احلماية واالدخار للمجموعات بعد خ�صم �إعادة الت�أمني امل�سندة� ،شريطة �أال يتعدى مبلغ
�إعادة الت�أمني ( )%50خم�سني باملائة من اجمايل ر�أ�س املال املعر�ض ملخاطر وثائق ت�أمني احلماية واالدخار للمجموعات
يو�ضح اجلدول ادناه تفا�صيل هام�ش املالءة كما يف 2017/03/31م.
كما يف 2017/03/31م
 100مليون

مليون ريال
1

متطلبات احلد الأدنى من ر�أ�س املال

2

اجمايل هام�ش املالءة املالية للأق�ساط

 245مليون

3

هام�ش املالءة املالية للمطالبات

 333مليون

احلد الأعلى ملطلوب لهام�ش املالءة املالية لل�شركة (يحت�سب باعتماد الأعلى لأي من � 2 ،1أو � 3أعاله)

 333مليون

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

 53مليون
%16

غطاء هام�ش املالءة املالية ()%

مل تلتزم ال�شركة باحلد الأدنى لغطاء هام�ش املالءة املالية املفرو�ض من م�ؤ�س�سة النقد والبالغ ( )%100مائة باملائة حيث �سجل غطاء هام�ش املالءة املالية ( )%16كما يف
2017/03/31م مما �أوجب على ال�شركة زيادة ر�أ�س مالها بهدف الإيفاء بهذا احلد الأدنى.
يو�ضح اجلدول �أدناه الإ�سهام املتوقع ل�صايف متح�صالت االكتتاب يف رفع هام�ش املالءة املالية الى م�ستوى �أعلى من احلد الأدنى املفرو�ض من م�ؤ�س�سة النقد خالل ال�سنوات
القليلة القادمة.
مليون ريال
متطلبات احلد الأدنى من ر�أ�س املال
هام�ش املالءة املالية للأق�ساط
هام�ش املالءة املالية للمطالبات
احلد الأدنى املطلوب لهام�ش املالءة املالية
�صايف الأ�صول القابلة للت�ضمني يف املالءة املالية
غطاء هام�ش املالءة املالية ()%
اخل�سائر املرتاكمة ( %من ر�أ�س املال)

2015/12/31م
 200مليون
 311مليون
 253مليون
 311مليون
 231مليون
%74
%19

*

2016/12/31م
 200مليون
 305مليون
 331مليون
 331مليون
 38مليون
%11.5
%71

2017/12/31م
 100مليون
 250مليون
 389مليون
 389مليون
 510مليون
%131
-

2018/12/31م
 100مليون
 275مليون
 278مليون
 278مليون
 520مليون
%187
-

2019/12/31م
 100مليون
 307مليون
 306مليون
 307مليون
 535مليون
%174
-

امل�صدر :ال�شركة ح�سب خطة العمل
*املعلومات امل�ضمنة يف اجلدول �أعاله تقديرية للفرتات ما بعد 2016/12/31م .وعليه قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التوقعات .على اعتبار ان زيادة ر�أ�س املال متت خالل 2017م.
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1010إفادات الخبراء
قدم جميع امل�ست�شارين الواردة �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحات (و) و (ز) موافقتهم اخلطية على الإ�شارة �إلى �أ�سمائهم وعناوينهم و�شعاراتهم وعلى ن�شر �إفاداتهم يف ن�شرة الإ�صدار،
ومل يقم �أي منهم ب�سحب موافقته حتى تاريخ ن�شر ن�شرة الإ�صدار هذه .كما �أن جميع امل�ست�شارين والعاملني لديهم – من �ضمن فريق العمل القائم على تقدمي خدمات لل�شركة
– �أو �أقاربهم ال ميلكون �أي �أ�سهم يف ال�شركة ولي�س لأي منهم م�صلحة مهما كان نوعها يف ال�شركة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه مبا قد ي�ؤثر على ا�ستقالليتهم.
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1111اإلقرارات
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة حتى تاريخ هذه الن�شرة مبا يلي:
1-1بخالف ما ورد يف �صفحة ( )21من هذه الن�شرة ،مل يكن هناك �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثريا ملحوظا يف الو�ضع املايل خالل
الـ(� )12شهرا الأخرية.
2-2مل متنح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي من قبل ال�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل
وقبول الإدراج فيما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي �أوراق مالية.
3-3مل يكن هناك �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج� ،إ�ضافة
الى الفرتة التي ي�شملها تقرير املحا�سبان القانونيان حتى اعتماد ن�شرة الإ�صدار.
4-4بخالف ما ورد يف �صفحة ( )94من هذه الن�شرة ،لي�س لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو لأي من �أقربائهم �أي �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة.
5-5كما يقر كل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ب�أن لي�س لديهم �صالحية الت�صويت على عقد او اقرتاح لههم فيه م�صلحة.
6-6كما يقر كل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ب�أن لي�س لديهم �صالحية الت�صويت على مكافات متنح لهما.
 7-7كما يقر كل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ب�أن لي�س لديهم �صالحية االقرتا�ض من امل�صدر
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1212ملخص النظام األساسي للشركة
يت�ضمن النظام الأ�سا�سي لل�شركة البنود املذكورة �أدناه .وال يجب االعتماد على هذا امللخ�ص اعتماد ًا تام ًا عو�ض ًا عن النظام الأ�سا�سي الكامل والذي ميكن االطالع عليه يف
املقر الرئي�سي لل�شركة يف مدينة الريا�ض – حي ال�سليمانية – طريق الأمري حممد بن عبدالعزيز – مركز التحلية الدور الأول .واجلدير بالذكر �أن هناك عدة �إجراءات
تتطلب موافقة م�ؤ�س�سة النقد مثل :زيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س املال ،وتوزيع الأرباح ،ونقل ملكية �أ�سهم امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ،ودمج ال�شركة مع �شركات �أخرى ،وت�صفية ال�شركة،
وتعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة .كما جتدر الإ�شارة ب�أن ال�شركة قامت بتحديث نظامها الأ�سا�سي متا�شي ًا مع بع�ض التعديالت التي �أدخلها نظام ال�شركات اجلديد .وقد ح�صلت
ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد ووزارة التجارة على م�سودة النظام الأ�سا�سي املقرتح ومتت املوافقة عليه من قبل امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ
2017/03/29م ،ومت اعتماده من قبل الإدارة العامة لل�شركات�/إدارة حوكمة ال�شركات (وزارة التجارة واال�ستثمار) بتاريخ 2017/04/10م.

11112التأسيس:
ت�ؤ�س�س طبق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية ،ونظام ال�شركات ،ونظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية ،والنظام الأ�سا�سي لل�شركة� ،شركة
م�ساهمة �سعودية بني مالكي الأ�سهم املبينة �أحكامها �أدناه.

11112اسم الشركة:
�شركة مالذ للت�أمني التعاوين – �شركة م�ساهمة �سعودية.

11112أغراض الشركة:
مزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من �إعادة ت�أمني �أو توكيالت �أو متثيل �أو مرا�سلة �أو و�ساطة ولل�شركة �أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها
لتحقيق �أغرا�ضها �سوا ًء يف جمال الت�أمني �أو ا�ستثمار �أموالها و �أن تقوم بتملك و حتريك الأموال الثابتة والنقدية �أو بيعها �أو ا�ستبدالها �أو ت�أجريها بوا�سطتها مبا�شرة �أو بوا�سطة
�شركات ت�ؤ�س�سها �أو ت�شرتيها �أو باال�شرتاك مع جهات �أخرى ومتار�س ال�شركة �أن�شطتها وفق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد
ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية وبعد احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة من اجلهات املخت�صة �إن وجدت.

11112المشاركة والتملك في الشركات:
يجوز لل�شركة �إن�شاء �شركات ذات م�س�ؤولية حمدودة� ،أو م�ساهمة مقفلة (ب�شرط �أال يقل ر�أ�س املال عن ( )5خم�سة مليون ريال �سعودي) كما يجوز لها �أن متتلك الأ�سهم
واحل�ص�ص يف �شركات �أخرى قائمة �أو تندمج معها ولها حق اال�شرتاك مع الغري يف ت�أ�سي�س ال�شركات امل�ساهمة �أو ذات امل�س�ؤولية املحدودة –على �أن تكون ال�شركات التي تن�شئها
ال�شركة �أو ت�شرتك فيها �أو تندمج معها تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو الأعمال املالية �أو التي تعاونها على حتقيق غر�ضها -وذلك بعد ا�ستيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات
املتبعة يف هذا ال�ش�أن ،وبعد احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

11112المركز الرئيسي:
يقع املركز الرئي�سي لل�شركة يف مدينة الريا�ض.

11112مدة الشركة:
مدة ال�شركة ( )99ت�سع وت�سعون �سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ قيدها يف ال�سجل التجاري ،وجتوز �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء هذه
املدة ب�سنة على الأقل.

 11112القواعد التي تلتزم بها الشركة
ت�ستثمر ال�شركة ما يتجمع لديها من �أموال امل�ؤمن لهم وامل�ساهمني يف ال�شركة وفق ًا للقواعد التي ي�ضعها جمل�س الإدارة ومبا ال يتعار�ض مع نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين
والئحته التنفيذية واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العالقة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أو �أي جهة �أخرى ذات عالقة.

11112االكتتاب في األسهم
اكتتب امل�ساهمون بكامل ر�أ�س مال ال�شركة ،ومت دفع القيمة كاملة.

11112سجل المساهمين
تتتداول �أ�سهم ال�شركة وفق ًا لأحكام نظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية.
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112112إصدار األسهم
تكون �أ�سهم ال�شركة ا�سمية وال يجوز �أن ت�صدر ب�أقل من قيمتها اال�سمية و�إمنا يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،ويف هذه احلالة الأخرية ي�ضاف فرق القيمة يف بند م�ستقل
�ضمن حقوق امل�ساهمني .وال يجوز توزيعها ك�أرباح على امل�ساهمني ،وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�شركة ،ف�إذا ملك ال�سهم �أ�شخا�ص متعددون وجب عليهم ان يختاروا
�أحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املتعلقة به ،ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�س�ؤولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة من ملكية ال�سهم.

112112رأس مال الشركة:
ر�أ�س مال ال�شركة هو ( )120.000.000مائة وع�شرون مليون ريال �سعودي ،مق�سم �إلى ( )12.000.000اثنا ع�شر مليون �سهم مت�ساوية القيمة تبلغ القيمة الأ�سمية لكل منها
( )10ع�شرة رياالت �سعودية.

112112تخفيض رأس المال:
للجمعية العامة غري العادية �أن تقرر تخفي�ض ر�أ�س املال �إذا زاد على حاجة ال�شركة �أو �إذا منيت بخ�سائر-بعد موافقة اجلهات املخت�صة-على �أن ال يقل ر�أ�س املال املدفوع ل�شركة
الت�أمني بعد تخفي�ض ر�أ�س املال عن ( )100مائة مليون ريال كما ال يقل ر�أ�س املال املدفوع ل�شركة �إعادة الت�أمني �أو �شركة الت�أمني التي تزاول يف الوقت نف�سه �أعمال �إعادة الت�أمني
عن ( )200مائتي مليون ريال .وال ي�صدر قرار التخفي�ض �إال بعد تالوة تقرير خا�ص يعده مراجع احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة وعن �أثر
التخفي�ض يف هذه االلتزامات .و�إذا كان تخفي�ض ر�أ�س املال نتيجة زيادته على حاجة ال�شركة ،وجبت دعوة الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�ضاتهم خالل (� )60ستون يوم ًا من تاريخ
ن�شر قرار التخفي�ض يف �صحيفة يومية توزع يف املنطقة التي فيها مركز ال�شركة الرئي�سي .ف�إن اعرت�ض �أحد الدائنني وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور ،وجب على
ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم له �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.

112112زيادة رأس المال:
للجمعية العامة غري العادية �أن تقرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة –بعد موافقة اجلهات املخت�صة-وب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال قد دفع كام ًال .وللم�ساهم املالك لل�سهم – وقت �صدور
قرار اجلمعية العامة باملوافقة على زيادة ر�أ�س املال – الأولوية يف االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة التي ت�صدر مقابل ح�ص�ص نقدية ،ويبلغ ه�ؤالء ب�أولويتهم �-إن وجدت-بالن�شر يف
�صحيفة يومية �أو ب�إبالغهم بوا�سطة الربيد امل�سجل عن قرار زيادة ر�أ�س املال و�شروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه .ويحق للجمعية العامة غري العادية وقف العمل بحق
الأولوية للم�ساهمني يف االكتتاب بزيادة ر�أ�س املال مقابل ح�ص�ص نقدية �أو �إعطاء الأولوية لغري امل�ساهمني يف احلاالت التي تراها منا�سبة مل�صلحة ال�شركة .ويحق للم�ساهم بيع
حق الأولوية �أو التنازل عنه حالل املدة من وقت �صدور قرار اجلمعية العامة باملوافقة على زيادة ر�أ�س املال �إلى �آخر يوم لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املرتبطة بهذه احلقوق
وفق ًا لل�ضوابط التي ت�ضعها اجلهة املخت�صة.

112112تداول األسهم:
ال يجوز تداول الأ�سهم التي يكتتب بها امل�ؤ�س�سون �إال بعد ن�شر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني ال تقل كل منهما عن ( )12اثني ع�شرة �شهر ًا من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة .وي�ؤ�شر
على �صكوك هذه الأ�سهم مبا يدل على نوعها وتاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة واملدة التي مينع فيها تداولها ،مع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم وفق ًا لأحكام بيع احلقوق
من �أحد امل�ؤ�س�سني �إلى م�ؤ�س�س �آخر �أو من ورثة �أحد امل�ؤ�س�سني يف حالة وفاته �إلى الغري �أو يف حالة التنفيذ على �أموال امل�ؤ�س�س املع�سر �أو املفل�س ،على �أن تكون �أولوية امتالك تلك
الأ�سهم للم�ؤ�س�سني الآخرين .وت�سري �أحكام هذه املادة على ما يكتتب به امل�ؤ�س�سون يف حالة زيادة ر�أ�س املال قبل انق�ضاء مدة احلظر.

112112مجلس اإلدارة:
يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من ( )9ت�سعة �أع�ضاء تنتخبهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد على ثالث �سنوات ،ويجب �أن تعك�س تركيبة جمل�س الإدارة متثي ًال
منا�سب ًا من الأع�ضاء امل�ستقلني .ويف جميع الأحوال ال يجوز �أن يقل عدد �أع�ضاء املجل�س امل�ستقلني عن ع�ضوين �أو ثلث �أع�ضاء املجل�س �أيهما �أكرث وا�ستثناء من ذلك تعينّ اجلمعية
الت�أ�سي�سية �أع�ضاء �أول جمل�س �إدارة ملدة ال تتجاوز ثالث �سنوات تبد�أ من تاريخ �شهر قرار وزارة التجارة واال�ستثمار بت�أ�سي�س ال�شركة.
يحق لل�شركة بعد احل�صول على عدم ممانعة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي�-أن تعقد اتفاقية لإدارة اخلدمات الفنية مع �شركة �أو �أكرث من ال�شركات امل�ؤهلة يف جمال الت�أمني.
ويجوز لأع�ضاء املجل�س �أن يربموا مع ال�شركة عقود ت�أمني لهم م�صلحة فيها �شريطة �أن يزود رئي�س جمل�س االدارة اجلمعية العامة بتفا�صيل تلك العقود الت�أمينية .وعلى ع�ضو
جمل�س الإدارة �أن يبلغ املجل�س مبا له من م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة ،ويثبت هذا التبليغ يف حم�ضر االجتماع .وال يجوز لهذا
الع�ضو اال�شرتاك يف الت�صويت على القرار الذي ي�صدر يف هذا ال�ش�أن يف جمل�س الإدارة وجمعيات امل�ساهمني .ويبلغ رئي�س جمل�س الإدارة اجلمعية العامة العادية عند انعقادها
عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد �أع�ضاء املجل�س م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فيها ،ويرافق التبليغ تقرير خا�ص من مراجع ح�سابات ال�شركة اخلارجي .و�إذا تخلف ع�ضو
املجل�س عن الإف�صاح عن م�صلحته ،جاز لل�شركة �أو لكل ذي م�صلحة املطالبة �أمام اجلهة الق�ضائية املخت�صة ب�إبطال العقد �أو �إلزام الع�ضو ب�أداء �أي ربح �أو منفعة حتققت له
من ذلك.

112112العضوية الشاغرة بمجلس اإلدارة:
تنتهي ع�ضوية جمل�س الإدارة بانتهاء مدة التعيني �أو اال�ستقالة �أو الوفاة �أو �إذا ثبت ملجل�س الإدارة �أن الع�ضو قد �أخل بواجبته بطريقة ت�ضر م�صلحة ال�شركة ب�شرط �أن يقرتن
ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية� ،أو بانتهاء ع�ضويته وفق ًا لأي نظام �أو تعليمات �سارية يف اململكة� ،أو تغيبه عن ح�ضور �أكرث من ثالثة جل�سات متتالية دون عذر يقبله جمل�س
الإدارة �أو �إذا حكم ب�شهر �إفال�سه �أو �إع�ساره �أو قدم طلب ًا للت�سوية مع دائنيه �أو توقف عن دفع ديونه �أو �أ�صبح فاقد ال�شعور �أو �أ�صيب مبر�ض عقلي �أو �إذا ثبت ارتكابه عم ُال خم ًال
بالأمانة والأخالق �أو �أدين بالتزوير .و�إذا �شغر مركز �أحد �أع�ضاء املجل�س كان للمجل�س �أن يعني ع�ضو ًا يف املركز ال�شاغر ،على �أن يعر�ض هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية
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يف �أول اجتماع لها .ويكمل الع�ضو اجلديد مدة �سلفه فقط .و�إذا نق�ص عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن الن�صاب الالزم ل�صحة اجتماعاته ،وجب دعوة اجلمعية العامة العادية
يف �أقرب وقت لتعيني العدد الالزم من الأع�ضاء.

112112المركز الشاغر في المجلس
يف حال �شغر مركز �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،كان للمجل�س �أن يعني –م�ؤقت ًا -ع�ضو ًا يف املركز ال�شاغر ممن يتوافر فيهم اخلربة الكافية وبعد احل�صول على عدم ممانعة
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ودون النظر للرتتيب يف احل�صول على الأ�صوات يف اجلمعية العامة التي مت انتخاب جمل�س الإدارة من خاللها ،ويجب �أن تبلغ بذلك هيئة ال�سوق
املالية خالل خم�سة ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ التعيني و�أن يعر�ض هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لها ،ويكمل الع�ضو اجلديد مدة �سلفه فقط.
ويجوز بقرار من اجلهة املخت�صة دعوة اجلمعية العامة العادية لالنعقاد يف حال نق�ص عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن احلد الأدنى ل�صحة انعقاده ،ويجب �إبالغ م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي عند ا�ستقالة �أي ع�ضو يف املجل�س �أو �إنهاء ع�ضويته لأي �سبب عدا انتهاء دورة املجل�س وذلك خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ ترك العمل ومراعاة متطلبات
الإف�صاح ذات العالقة.

112112صالحيات مجلس اإلدارة:
مع مراعاة االخت�صا�صات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجل�س الإدارة �أو�سع ال�سلطات يف �إدارة ال�شركة مبا يحقق غر�ضها ،كما يكون له يف حدود اخت�صا�صه �أن يفو�ض واحد ًا �أو
�أكرث من �أع�ضائه �أو من الغري يف مبا�شرة عمل �أو �أعمال معينة – مبا ال يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح ذات العالقة -وملجل�س الإدارة ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،متثيل ال�شركة
يف عالقاتها مع الغري واجلهات احلكومية واخلا�صة و�أمام كافة املحاكم ال�شرعية وديوان املظامل ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية لت�سوية اخلالفات العمالية
وجلنة الأوراق التجارية وكافة اللجان الق�ضائية الأخرى وهيئات التحكيم واحلقوق املدنية و�أق�سام ال�شرطة والغرف التجارية وال�صناعية وكافة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات والبنوك
وامل�صارف التجارية وبيوت املال وكافة �صناديق وم�ؤ�س�سات التمويل احلكومي مبختلف م�سمياتها واخت�صا�صاتها وغريهم من املقر�ضني وللمجل�س حق الإقرار واملطالبة واملدافعة
واملرافعة واملخا�صمة والتنازل وال�صلح وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ الأحكام ومعار�ضتها وقب�ض ما يح�صل من التنفيذ و�إبراء ذمة مديني ال�شركة من التزاماتهم
والدخول يف املناق�صات وبيع و�شراء ورهن العقارات .كما للمجل�س حق التعاقد والتوقيع با�سم ال�شركة ونيابة عنها على كافة �أنواع العقود والوثائق وامل�ستندات مبا يف ذلك دون
ح�صر عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�شرتك فيها ال�شركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع على االتفاقيات وال�صكوك �أمام كاتب العدل واجلهات الر�سمية،
وكذلك اتفاقيات القرو�ض وال�ضمانات والكفاالت وال�صكوك لبيع و�شراء العقارات و�إ�صدار الوكاالت ال�شرعية نيابة عن ال�شركة ،والبيع وال�شراء والإفراغ وقبوله واال�ستالم
والت�سليم واال�ستئجار والت�أجري والقب�ض والدفع وفتح احل�سابات واالعتمادات وال�سحب والإيداع لدى البنوك و�إ�صدار ال�ضمانات للبنوك وال�صناديق وم�ؤ�س�سات التمويل احلكومي
والتوقيع على كافة الأوراق و�سندات الأمر وال�شيكات وكافة الأوراق التجارية وامل�ستندات وكافة املعامالت امل�صرفية.

112112مكافآت مجلس اإلدارة:
يكون احلد الأدنى للمكاف�أة ال�سنوية لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة مبلغ ( 200.000ريال) مائتا �ألف ريال �سعودي �سنوي ًا ،واحلد الأعلى مبلغ ( 500.000ريال) خم�سمائة �ألف
ريال نظري ع�ضويتهم يف جمل�س الإدارة وم�شاركتهم يف �أعماله� ،شاملة للمكاف�آت الإ�ضافية يف حالة م�شاركة الع�ضو يف �أي جلنة من اللجان املنبثقة من املجل�س.
ويف حال حققت ال�شركة �أرباح ،يجوز �أن يتم توزيع ن�سبة تعادل ( )%10من باقي �صايف الربح بعد خ�صم االحتياطيات التي قررتها اجلمعية العامة تطبيق ًا لأحكام نظام مراقبة
�شركات الت�أمني التعاوين وبعد توزيع ربح على امل�ساهمني ال يقل عن ( )%5من ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع ،على �أن يكون ا�ستحقاق هذه املكاف�أة متنا�سب ًا مع عدد اجلل�سات التي
يح�ضرها الع�ضو ،وكل تقدير يخالف ذلك يكون باط ًال.
ويكون احلد الأعلى لبدل ح�ضور جل�سات املجل�س وجلانه مبلغ ( 5.000ريال) خم�سة �آالف ريال �سعودي عن كل اجتماع غري �شاملة م�صاريف ال�سفر والإقامة.
وتدفع ال�شركة كذلك لكل من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة النفقات الفعلية التي يتحملونها من �أجل ح�ضور اجتماعات املجل�س �أو اللجان املنبثقة منه مبا يف ذلك م�صروفات
ال�سفر والإقامة والإعا�شة.
ويف كل الأحوال ،ال يجوز �أن يزيد جمموع ما ي�صرف للرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة من مكاف�آت ومزايا مالية �أو عينية مبلغ ( 500.000ريال) خم�سمائة �ألف ريال �سنوي ًا.
ويجب �أن ي�شتمل تقرير جمل�س الإدارة �إلى اجلمعية العامة العادية كل ما ح�صل عليه �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية من مكاف�آت وبدل م�صروفات وغري ذلك من
املزايا .و�أن ي�شتمل كذلك على بيان ما قب�ضه �أع�ضاء املجل�س بو�صفهم عاملني �أو �إداريني �أو ما قب�ضوه نظري �أعمال فنية �أو �إدارية �أو ا�ست�شارات .و�أن ي�شتمل �أي�ض ًا على بيان بعدد
جل�سات املجل�س وعدد اجلل�سات التي ح�ضرها كل ع�ضو من تاريخ �آخر اجتماع للجمعية العامة.

112112الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر:
يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�س ًا ونائب ًا للرئي�س .ويعني رئي�س ًا تنفيذي ًا ،ويجوز �أن يعني ع�ضو ًا منتدب ًا ،وال يجوز اجلمع بني من�صب رئي�س جمل�س الإدارة و�أي من�صب
تنفيذي بال�شركة ،ويحق لرئي�س جمل�س الإدارة التوقيع عن ال�شركة وتنفيذ قرارات املجل�س .ويخت�ص رئي�س جمل�س الإدارة بتمثيل ال�شركة �أمام الق�ضاء وهيئات التحكيم والغري،
ولرئي�س جمل�س الإدارة بقرار مكتوب تفوي�ض بع�ض ال�صالحيات �إلى غريه من �أع�ضاء املجل�س �أو من الغري مبا�شرة عمل �أو �أعمال حمددة .ويحدد جمل�س الإدارة الرواتب
والبدالت واملكاف�آت لكل من رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب وفق ًا ملا هو مقرر يف املادة ( )19من هذا النظام .ويجب على جمل�س الإدارة �أن يعني �أمين ًا ل�سر املجل�س .كما يجوز
للمجل�س �أن يعني م�ست�شار ًا له �أو �أكرث يف خمتلف �ش�ؤون ال�شركة ويحدد املجل�س مكاف�آتهم .وال تزيد مدة رئي�س املجل�س ونائبه والع�ضو املنتدب و�أمني ال�سر ع�ضو جمل�س الإدارة
على مدة ع�ضوية كل منهم يف املجل�س ،ويجوز �إعادة انتخابهم وللمجل�س يف �أي وقت �أن يعزلهم �أو �أيا منهم دون �أخالل بحق من عزل يف التعوي�ض �إذا وقع العزل ل�سبب غري
م�شروع �أو يف وقت غري منا�سب.
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112112اجتماعات مجلس اإلدارة:
يجتمع املجل�س يف املركز الرئي�س لل�شركة بدعوة من رئي�سه ويجب على رئي�س املجل�س �أن يدعو �إلى االجتماع متى طلب �إليه ذلك اثنان من الأع�ضاء ويجب �أن تكون الدعوة موثقة
بالطريقة التي يراها املجل�س .وتُعقد اجتماعات املجل�س ب�صفة دورية وكلما دعت احلاجة ،على �أال يقل عدد اجتماعات املجل�س ال�سنوية عن ( )4اجتماعات بحيث يكون هناك
اجتماع واحد على الأقل كل ثالثة �أ�شهر.
ال يكون اجتماع املجل�س �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره ثلثا الأع�ضاء ب�أنف�سهم �أو بطريق الإنابة ب�شرط �أن يكون عدد الأع�ضاء احلا�ضرين ب�أنف�سهم (�أربعة) �أع�ضاء على الأقل من بينهم
ع�ضو م�ستقل ،وللع�ضو �أن ينيب عنه ع�ضو ًا �آخر يف ح�ضور اجتماعات املجل�س ويف الت�صويت فيها .ت�صدر قرارات املجل�س ب�أغلبية �آراء الأع�ضاء احلا�ضرين �أو املمثلني فيه ،وعند
ت�ساوي الآراء يرجح اجلانب الذي �صوت معه رئي�س اجلل�سة .وملجل�س الإدارة �أن ي�صدر القرارات يف الأمور العاجلة بعر�ضها على الأع�ضاء متفرقني ما مل يطلب �أحد الأع�ضاء
–كتابة-اجتماع املجل�س للمداولة فيها ،ويف هذه احلالة تعر�ض هذه القرارات على جمل�س الإدارة يف �أول اجتماع تال له.

112112محاضر اجتماعات المجلس:
تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�ضر يوقعها رئي�س اجلل�سة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة احلا�ضرون و�أمني ال�سر .وتدون هذه املحا�ضر يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س جمل�س
الإدارة و�أمني ال�سر.

112112لجان مجلس االدارة:
تُ�شكل جلان جمل�س الإدارة وفق ًا للأنظمة واللوائح ذات العالقة.

112112الجمعيات العامة للمساهمين:
اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني ،وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�شركة ،ولكل م�ساهم �أي ًا كان عدد �أ�سهمه حق ح�ضور اجلمعيات
العامة للم�ساهمني وله يف ذلك �أن يوكل عنه �شخ�ص ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو عاملي ال�شركة يف ح�ضور اجلمعية العامة ،ويجوز عقد اجتماعات اجلمعيات العامة
للم�ساهمني وا�شرتاك امل�ساهم يف مداوالتها والت�صويت على قرارتها بوا�سطة و�سائل التقنية احلديثة بح�سب ال�ضوابط التي ت�ضعها اجلهة املخت�صة.

112112الجمعية العامة العادية:
ال يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضر م�ساهمون ميثلون (ربع) ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل .ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب الالزم يف االجتماع الأول وجهت
الدعوة �إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق .وتن�شر هذه الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )30من النظام.
كما ميكن �أن ُيعقد االجتماع الثاين بعد �ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع الأول ب�شرط �أن تت�ضمن الدعوة لعقد االجتماع الأول ما ُيفيد الإعالن عن �إمكانية عقد
هذا االجتماع.
ويف جميع الأحوال يكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه .ويجوز عقد اجتماعات اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني وا�شرتاك امل�ساهم يف مداوالتها
والت�صويت على قراراتها بوا�سطة و�سائل التقنية احلديثة ،بح�سب ال�ضوابط التي ت�ضعها اجلهة املخت�صة.
فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة وتنعقد مره على الأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة �أ�شهر
التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة ،ويجوز الدعوة جلمعيات عامة عادية �أخرى لالجتماع كلما دعت احلاجة �إلى ذلك ،ومن اخت�صا�صات اجلمعية العامة العادية ت�شكيل جلنة
املراجعة وحتديد �أتعابها.

112112الجمعية العامة غير العادية:
ال يكون انعقاد اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون (ن�صف) ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول ،ويجوز
�أن ُيعقد االجتماع الثاين بعد �ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع الأول ب�شرط �أن تت�ضمن الدعوة لعقد االجتماع الأول ما ُيفيد الإعالن عن �إمكانية عقد هذا االجتماع.
ويف جميع الأحوال يكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثلون (ربع) ر�أ�س املال على الأقل .و�إذا مل يتوافر الن�صاب الالزم يف االجتماع الثاين ،وجهت
دعوة �إلى اجتماع ثالث ينعقد بالأو�ضاع نف�سها املن�صو�ص عليها يف املادة ( )30من النظام ،ويكون االجتماع الثالث �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه ،بعد موافقة اجلهات
املخت�صة .ويجوز عقد اجتماعات اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني وا�شرتاك امل�ساهم يف مداوالتها والت�صويت على قراراتها بوا�سطة و�سائل التقنية احلديثة ،بح�سب
ال�ضوابط التي ت�ضعها اجلهة املخت�صة.
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�صا�ص اجلمعية
العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية العامة

112112التصويت في الجمعيات:
حت�سب الأ�صوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت لكل �سهم .ويجب ا�ستخدام الت�صويت الرتاكمي يف انتخاب جمل�س الإدارة ،بحيث ال يجوز ا�ستخدام
حق الت�صويت لل�سهم �أكرث من مرة واحدة .وال يجوز لأع�ضاء جمل�س الإدارة اال�شرتاك يف الت�صويت على قرارات اجلمعية التي تتعلق ب�إبراء ذممهم من امل�س�ؤولية عن �إدارة
ال�شركة �أو التي تتعلق مب�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لهم.

79

112112قرارات الجمعيات:
ت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة فيها ومع ذلك ف�إنه �إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم مزايا خا�صة لزمت موافقة �أغلبية املكتتبني بالأ�سهم
التي متثل (ثلثي) الأ�سهم املذكورة بعد ا�ستبعاد ما اكتتب به امل�ستفيدون من املزايا اخلا�صة ،وال يكون له�ؤالء ر�أي يف هذه القرارات ولو كانوا من �أ�صحاب الأ�سهم النقدية .وت�صدر
القرارات يف اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة
قبل املدة املحددة يف نظامها �أو ب�إدماجها يف �شركة �أو يف م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

112112المناقشة في الجمعيات:
لكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعية وتوجيه الأ�سئلة يف �ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراجع احل�سابات .وكل ن�ص يف نظام ال�شركة
الأ�سا�س يحرم امل�ساهم من هذا احلق ،يكون باط ًال .ويجيب جمل�س الإدارة �أو مراجع احل�سابات عن �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر .و�إذا ر�أى
امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع ،احتكم �إلى اجلمعية ،وكان قرارها يف هذا ال�ش�أن نافذ ًا.

112112رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر:
ير�أ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبه عند غيابه �أو من ينتدبه جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه لذلك يف حال غياب رئي�س جمل�س الإدارة ونائبه ،ويحرر باجتماع
اجلمعية العامة حم�ضر يت�ضمن عدد امل�ساهمني احلا�ضرين �أو املمثلني وعدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�صالة �أو الوكالة وعدد الأ�صوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت
وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شة التي دارت يف االجتماع ،وتدون املحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س
اجلمعية و�أمني �سرها وجامع الأ�صوات.

112112مراقب الحسابات:
يجب �أن تعني اجلمعية العامة مراجعي ح�سابات من بني مراجعي احل�سابات املرخ�ص لهم بالعمل يف اململكة ،وحتدد مكاف�أتهم ومدة عملهم ،ويحوز لها �إعادة تعينهم ،ويجوز
للجمعية العامة �أي�ض ًا ويف كل وقت تغيريهم مع عدم االخالل بحقهم يف التعوي�ض �إذا وقع التغيري يف وقت غري منا�سب �أو ل�سبب غري م�شروع.
ملراجع احل�سابات -يف �أي وقت-حق االطالع على دفاتر ال�شركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق وله �أن يطلب البيانات والإي�ضاحات التي يرى �ضرورة احل�صول عليها وله
�أي�ض ًا �أن يتحقق من موجودات ال�شركة والتزاماتها ،وغري ذلك مما يدخل يف نطاق عمله .وعلى رئي�س جمل�س الإدارة �أن ميكنه من �أداء واجبه ،و�إذا �صادف مراجع احل�سابات
�صعوبة يف هذا ال�ش�أن �أثبت ذلك يف تقرير يقدم �إلى جمل�س الإدارة ،ف�إذا مل يي�سر املجل�س عمل مراجع احل�سابات ،وجب عليه �أن يطلب من جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة
العادية للنظر يف الأمر.
على مراجع احل�سابات �أن يقدم �إلى اجلمعية العامة ال�سنوية تقرير ًا يعد وفق ًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها ي�ضمنه موقف �إدارة ال�شركة من متكينه من احل�صول على البيانات
والإي�ضاحات التي طلبها وما يكون قد ك�شفه من خمالفة لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العالقة
ور�أيه يف مدى عدالة القوائم املالية لل�شركة .ويتلو مراجع احل�سابات تقريره يف اجلمعية العامة .و�إذا قررت اجلمعية الت�صديق على تقرير جمل�س الإدارة والقوائم املالية دون
اال�ستماع �إلى تقرير مراجع احل�سابات ،كان قرارها باط ًال.

112112السنة المالية:
تبد�أ �سنة ال�شركة املالية من الأول من (يناير) وتنتهي بنهاية (دي�سمرب) يف ال�سنة نف�سها على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأولى من تاريخ القرار الوزاري ال�صادر ب�إعالن ت�أ�سي�س
ال�شركة وتنتهي يف ( )31دي�سمرب من العام التايل.

112112الوثائق المالية:
يجب على جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية �أن يعد القوائم املالية (وتتكون القوائم املالية من :قائمة املركز املايل لعمليات الت�أمني وامل�ساهمني ،قائمة فائ�ض (عجز) عمليات
الت�أمني ،قائمة دخل امل�ساهمني ،قائمة حقوق امل�ساهمني ،قائمة التدفقات النقدية لعمليات الت�أمني وقائمة التدفقات النقدية للم�ساهمني) .وتقرير ًا عن ن�شاط ال�شركة ومركزها
املايل عن ال�سنة املالية املنق�ضية ويت�ضمن هذا التقرير الطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح وي�ضع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�صرف مراجع احل�سابات ،قبل املوعد املحدد
النعقاد اجلمعية العامة بـ( )45خم�سة و�أربعني يوم ًا على الأقل.
يجب �أن يوقع رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�سها التنفيذي ومديرها املايل على الوثائق املذكورة ،وتودع ن�سخ منها يف املركز الرئي�س لل�شركة حتت ت�صرف امل�ساهمني ،قبل املوعد
املحدد النعقاد اجلمعية العامة بـ( )10ع�شرة �أيام على الأقل.
على رئي�س جمل�س الإدارة �أن يزود امل�ساهمني بالقوائم املالية لل�شركة وتقرير جمل�س الإدارة وتقرير مراجع احل�سابات مامل تن�شر يف �صحيفة يومية توزع يف املركز الرئي�س
لل�شركة ،على �أن ير�سل �صورة من هذه الوثائق �إلى هيئة ال�سوق املالية وذلك قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة العادية ب ـ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا على الأقل.

112112حسابات عمليات التأمين:
تكون ح�سابات عملية الت�أمني م�ستقلة عن قائمة دخل امل�ساهمني ،وذلك على التف�صيل التايل:
أوال :حسابات عمليات التأمين:
ً
1-1يفرد ح�ساب للأق�ساط املكت�سبة وعموالت �إعادة الت�أمني والعموالت الأخرى.
2-2يفرد ح�ساب للتعوي�ضات املتكبدة من ال�شركة.
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3-3يحدد يف نهاية كل عام الفائ�ض الإجمايل الذي ميثل الفرق بني جمموع الأق�ساط والتعوي�ضات حم�سوم ًا منه امل�صاريف الت�سويقية والإدارية والت�شغيلية واملخ�ص�صات
الفنية الالزمة ح�سب التعليمات املنظمة لذلك.
4-4يكون حتديد الفائ�ض ال�صايف على النحو التايل:
ي�ضاف للفائ�ض الإجمايل الوارد يف الفقـرة (� )3أعاله �أو يخ�صم منه ما يخ�ص امل�ؤمن لهم من عائد اال�ستثمار بعد احت�ساب ما لهم من عوائد وخ�صم ما عليهم
من م�صاريف حمققه.
5-5توزيع الفائ�ض ال�صايف ،ويتم �إما بتوزيع ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة للم�ؤمن لهم مبا�شرة� ،أو بتخفي�ض �أق�ساطهم لل�سنة التالية ،ويرحل ما ن�سبته ( )%90ت�سعون
باملائة �إلى ح�سابات دخل امل�ساهمني.
ثانياً  :قائمة دخل المساهمين:
ً
1-1تكون �أرباح امل�ساهمني من عائد ا�ستثمار �أموال امل�ساهمني وفقا للقواعد التي ي�ضعها جمل�س الإدارة.
2-2تكون ح�صة امل�ساهمني من الفائ�ض ال�صايف ح�سب ما ورد يف الفقرة اخلام�سة من البند �أو ًال من هذه املادة.

112112الزكاة واالحتياطي:
يجب على ال�شركة:
1-1جت ّنب الزكاة و�ضريبة الدخل املقررة
2-2جت ّنب ( )%20من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اجمايل االحتياطي ( )%100من ر�أ�س
املال املدفوع.
3-3للجمعية العامة العادية عند حتديد ن�صيب الأ�سهم يف �صايف الأرباح �أن تقرر تكوين احتياطيات �أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق م�صلحة ال�شركة �أو يكفل توزيع
�أرباح ثابتة قدر الإمكان على امل�ساهمني.

112112توزيع األرباح:
ي�ستحق امل�ساهم ح�صته يف الأرباح وفق ًا لقرار اجلمعية العامة ال�صادر يف هذا ال�ش�أن ،ويبني القرار تاريخ اال�ستحقاق وتاريخ التوزيع .وتكون �أحقية الأرباح ملالكي الأ�سهم
امل�سجلني يف �سجالت امل�ساهمني يف نهاية اليوم املحدد لال�ستحقاق.
وتُبلغ ال�شركة هيئة ال�سوق املالية دون ت�أخري ب�أي قرارات لتوزيع الأرباح �أو التو�صية بذلك وتدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س
الإدارة ،وفق ًا للتعليمات التي ت�صدرها اجلهة املخت�صة مع مراعاة املوافقة الكتابية امل�سبقة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

112112خسائر الشركة:
�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة (ن�صف) ر�أ�س املال املدفوع يف �أي وقت خالل ال�سنة املالية ،وجب على �أي م�س�ؤول يف ال�شركة �أو مراجع احل�سابات فور علمه بذلك �إبالغ رئي�س جمل�س
الإدارة ،وعلى رئي�س جمل�س الإدارة �إبالغ �أع�ضاء املجل�س بذلك ،وعلى جمل�س الإدارة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من علمه بذلك دعوة اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع
خالل ( )45خم�سة و�أربعني يوم من تاريخ علمه باخل�سائر لتُقرر �إما زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �أو تخفي�ضه -وفق ًا لأحكام نظام ال�شركات -وذلك �إلى احلد الذي تنخف�ض معه
ن�سبة اخل�سائر �إلى ما دون (ن�صف) ر�أ�س املال املدفوع� ،أو حل ال�شركة قبل الأجل املحدد يف نظامها الأ�سا�س .وين�شر قرار اجلمعية يف جميع االحوال يف على املوقع االلكرتوين
لوزارة التجارة واال�ستثمار .وتعد ال�شركة منق�ضية بقوة النظام �إذا مل جتتمع اجلمعية العامة غري العادية خالل املدة املحددة �أعاله� ،أو �إذا اجتمعت وتعذر عليها �إ�صدار قرار يف
املو�ضوع� ،أو �إذا قررت زيادة ر�أ�س املال وفق الأو�ضاع املقررة يف هذه املادة ومل يتم االكتتاب يف كل زيادة ر�أ�س املال خالل ( )90ت�سعني يوم ًا من �صدور قرار اجلمعية بالزيادة.

112112حل وتصفية الشركة:
تدخل ال�شركة مبجرد انق�ضائها دور الت�صفية وحتتفظ بال�شخ�صية االعتبارية الالزمة بالقدر الالزم للت�صفية ،وي�صدر قرار الت�صفية االختيارية من هيئة ال�سوق املالية ،ويجب
�أن ي�شتمل قرار الت�صفية على تعيني املُ�صفي وحتديد �سلطاته و�أتعابه والقيود املفرو�ضة على �سلطاته واملدة الزمنية الالزمة للت�صفية ويجب �أن ال تتجاوز مدة الت�صفية االختيارية
( )5خم�س �سنوات ،وال يجوز متديدها لأكرث من ذلك �إال ب�أمر ق�ضائي ،وتنتهي �سلطة جمل�س �إدارة ال�شركة بحلها ومع ذلك يظل ه�ؤالء قائمني على �إدارة ال�شركة ويعدون بالن�سبة
للغري يف حكم امل�صفني �إلى �أن ُيعني املُ�صفي وتبقى لأجهزة ال�شركة خالل مدة الت�صفية اخت�صا�صاتها التي ال تتعار�ض مع اخت�صا�صات املُ�صفي ،ويراعي يف الت�صفية حفظ حق
امل�شرتكني يف فائ�ض عمليات الت�أمني واالحتياطات املكونة ح�سب املن�صو�ص عليه يف املادتني ( )44و ( )45من النظام الأ�سا�سي.

112112األحكام الختامية:
تط ّبق �أحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية ونظام ال�شركات ولوائحه والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العالقة على كل ما مل يرد ذكره يف
هذا النظام الأ�سا�سي
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1313المعلومات القانونية
11113تأسيس الشركة والتراخيص والتصاريح التي تعمل بموجبها
وفق ًا للمادة ( )3الثالثة من نظام الت�أمني ،مت ت�أ�سي�س �شركة مالذ مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )60/وتاريخ 1427/09/18هـ (املوافق 2006/10/11م) وقرار جمل�س الوزراء
رقم ( )233وتاريخ 1427/09/16هـ (املوافق 2006/10/09م) والقرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة رقم (/75ق) وتاريخ  1428/03/21هـ (املوافق 2007/04/09م)
وترخي�ص م�ؤ�س�سة النقد رقم (ت م ن )20079/2/وتاريخ 1428/08/29هـ (املوافق 2007/09/11م) .وعليه مت الرتخي�ص لل�شركة مبزاولة ن�شاط الت�أمني و�إعادة الت�أمني
يف الفروع التالية )1( :الت�أمني العام و ( )2الت�أمني ال�صحي .وتزاول ال�شركة ن�شاطها وفقا لنظام الت�أمني والئحته التنفيذية والأنظمة والتعليمات الأخرى ال�سارية يف اململكة
حتت �إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد ،و ُق ِّيدت ك�شركة م�ساهمة عامة مبوجب ال�سجل التجاري رقم ( )1010231787ال�صادر من مدينة الريا�ض بتاريخ  1428/04/07هـ (املوافق
2007/04/24م) ومت ت�سجيلها ب�سجل مدينة الريا�ض.
بتاريخ 1438/07/01هـ (املوافق 2017/03/29م) ،وافقت اجلمعية العامة (غري العادية) للم�ساهمني على تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة من ( )300ثالثمائة مليون ريال �إلى
( )120مائة وع�شرون مليون ريال ،وقد مت تعديل ا�سم ال�شركة (لي�صبح «�شركة مالذ للت�أمني التعاوين») وتعديل ت�صريح ال�شركة بحذف ن�شاط �إعادة الت�أمني.
ح�صلت ال�شركة على كافة الرتاخي�ص الالزمة ملزاولة ن�شاطها وفق ًا للأنظمة املعمول بها وهي على النحو التايل:
نوع الرتخي�ص

الغر�ض

رقم الرتخي�ص

تاريخ الإ�صدار

تاريخ االنتهاء

مالحظة

اجلهة امل�صدرة

ال�سجل
التجاري

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

1010231787

1428/04/07هـ
املوافق
(2007/04/24م)

1441/06/22هـ
املوافق
(2020/02/16م)

وزارة التجارة-
مكتب ال�سجل
التجاري مبدينة
الريا�ض

-

�شهادة ع�ضوية
الغرفة التجارية
ال�صناعية
(الدرجة
املمتازة)

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

101000179500

1437/03/16هـ
املوافق
(2015/12/27م)

1441/06/22هـ
املوافق
(2020/02/16م)

الغرفة التجارية
ال�صناعية بالريا�ض

-

ت�صريح
مبزاولة ن�شاط
الت�أمني

مزاولة الت�أمني العام
والت�أمني ال�صحي

ت م ن20079/2/

1428/08/29هـ
(املوافق
2007/09/11م)

1440/08/26هـ
(املوافق
2019/05/01م)

م�ؤ�س�سة النقد

مت جتديد الت�صريح بتاريخ
1437/08/27هـ (املوافق
2016/06/03م) ،ومت
تعديل الت�صريح ب�إلغاء
ن�شاط �إعادة الت�أمني بتاريخ
2017/01/25م.

�شهادة
الت�أمينات
االجتماعية

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

�شهادة رقم
()21973335
ا�شرتاك رقم
()501438138

1438/05/17هـ
(املوافق
2017/02/14م)

بدون

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

تت�ضمن فقط بيان بالأجور
واال�شرتاكات لتقدميه
للهيئة العامة للزكاة والدخل
ويقت�صر ا�ستخدامها على
الهيئة العامة للزكاة والدخل
فقط وال متثل �شهادة وفاء
بالتزامات ال�شركة جتاه
امل�ؤ�س�سة العامة .للت�أمينات

�شهادة الزكاة
والدخل

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

1110037078

1437/09/14هـ
املوافق
2016/06/19م

1438/08/04هـ
املوافق
2017/04/30م

الهيئة العامة للزكاة
والدخل

ال�شهادة غري �صاحلة
ل�صرف الأق�ساط النهائية

�شهادة ال�سعودة

للإفادة ب�أن ال�شركة
ملتزمة بن�سبة
التوطني املطلوبة
منها وفق برنامج
نطاقات

20001701024324

1438/04/20هـ
املوافق
2017/01/18م

1438/07/21هـ
املوافق
2017/04/18م

وزارة العمل (مكتب
العمل)

مبوجب �شهادة �سعودة
موجهة �إلى هيئة ال�سوق
املالية

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

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

3531/836

1438/06/27هـ
(املوافق
)2017/03/26

1439/06/23هـ
(املوافق
)2018/03/11

جمل�س ال�ضمان
ال�صحي التعاوين

-
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نوع الرتخي�ص

الغر�ض

رخ�صة فتح
حمل (مكاتب)
للمقر الرئي�سي
يف الريا�ض

ت�صريح البلدية
املعطى لل�شركة
ملزاولة ن�شاطها
من خالل املقر
الرئي�سي (احي
ال�سليمانية -طريق
الأمري حممد بن
عبد العزيز – مركز
التحلية)

رقم الرتخي�ص
26264

تاريخ الإ�صدار
1429/11/04هـ

تاريخ االنتهاء

اجلهة امل�صدرة

1439/11/04هـ
(املوافق
2018/07/17م)

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية والقروية
(�أمانة منطقة
الريا�ض – بلدية
العليا)

مالحظة
-

امل�صدر :امل�ست�شار القانوين

11113فروع الشركة ونقاط البيع
ن�صت املادة ( )5من النظام الأ�سا�سي لل�شركة على �أنه يجوز لل�شركة �أن تن�شئ لها فروع ًا �أو مكاتب �أو توكيالت داخل اململكة �أو خارجها بعد موافقة م�ؤ�س�سة النقد .وفق ًا للمادة
( )9التا�سعة من نظام الت�أمني التعاوين والتي تن�ص على �ضرورة �أخذ موافقة م�ؤ�س�سة النقد اخلطية قبل افتتاح فروع ل�شركات الت�أمني ،ت�شرتط م�ؤ�س�سة النقد على �شركات
الت�أمني التي ترغب يف افتتاح فروع لها ب�ضرورة التقيد بالإجراءات النظامية املتعلقة بافتتاح فروع لل�شركات امل�ساهمة وال�صادرة عن وزارة التجارة واال�ستثمار ،وبالن�سبة لنقاط
البيع ،يكتفى برخ�صة البلدية و�/أو عقد االيجار يف حال كان موقع نقطة البيع يف مرافق حكومية �أو فنادق �أو منتجعات �سياحية (كالك�شك) .حتى تاريخ �إعداد الن�شرة ،ح�صلت
ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد النهائية لفتح عدد من الفروع ونقاط البيع وفق ما يلي:
#

املدينة

موافقة م�ؤ�س�سة النقد

العنوان

1

الريا�ض

 4089م ت146/
بتاريخ  1429/01/21ه ـ املوافق
 2008/01/29م

طريق امللك عبد العزيز-
خمرج-5مبنى اجلهيمي

2

الريا�ض-جدة-
الدمام

م ت 374/
بتاريخ  1429/02/13ه ـ املوافق
 2008/02/20م

غري حمدد

3

جازان

م ت1603/
بتاريخ  1430/11/29ه ـ املوافق
 2009/11/16م

طريق امللك فهد-مقابل
م�سجد العيد-بجوار
�صندوق املوارد الب�شرية

4

الق�صيم-حائل-
القريات-املدينة
املنورة-خمي�س
م�شيط-جنران-
االح�ساء-حفر
الباطن

م ت1603/
بتاريخ  1430/11/29ه ـ املوافق
 2009/11/16م

غري حمدد

5

تبوك

6

الريا�ض

م ت1063/
بتاريخ  1431/06/15ه ـ املوافق
 2010/05/28م
م ت47/
بتاريخ  1432/01/07ه ـ املوافق
 2010/12/13م

7

الدمام

ال�سجل التجاري /ترخي�ص البلدية
�سجل جتاري رقم
()1010244987
ترخي�ص بلدية رقم ()2623
جميعها مقيدة بال�سجل التجاري (راجع
الفقرة
 - 3-13جدول ال�سجالت التجارية).

مالحظات
-

-

2009
�سجل جتاري رقم
()5900016614
ترخي�ص بلدية رقم
()1433/420
جميعها مقيدة بال�سجل التجاري (راجع
الفقرة
 - 3-13جدول ال�سجالت التجارية).

-

يف مار�س 2015م ،مت �إغالق فرع
القريات

2010
غري حمدد

ترخي�ص بلدية رقم
()30663

نقطة بيع ،ويتم االكتفاء
برخ�صة البلدية ملزاولة الن�شاط

مركز حمراء ال�شرق-
�شارع خالد بن الوليد

-

يف ابريل 2016م ،مت نقل الفرع

2011
م ت1603/
بتاريخ  1432/08/09ه ـ املوافق
 2011/07/10م

طريق الدمام اخلرب
الرئي�سي

�سجل جتاري رقم
()2050059424
ترخي�ص بلدية رقم
()20038

-
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#

املدينة

موافقة م�ؤ�س�سة النقد

8

الدمام

م ت1603/
بتاريخ  1432/08/10ه ـ املوافق
 2011/07/11م

9

الريا�ض

10

الدمام

11

االح�ساء

م ت824/
بتاريخ  1433/04/03هـ املوافق
 2012/02/25م
م ت824/
بتاريخ  1433/04/03هـ املوافق
 2012/02/25م
م ت2135/
بتاريخ  1433/09/19ه ـ املوافق
 2012/08/06م

12

جدة

م ت 2525
بتاريخ  1433/11/01ه ـ املوافق
 2012/09/16م

13

�شقراء

14

الطائف

15

بقيق

16

الدوادمي

17

الريا�ض

18

الريا�ض

19

مكة املكرمة

م ت 2603
بتاريخ  1433/11/09ه ـ املوافق
 2012/09/24م
م ت 2603
بتاريخ  1433/11/09ه ـ املوافق
 2012/09/24م
م ت 2603
بتاريخ  1433/11/09ه ـ املوافق
 2012/09/24م
م ت 2601/
بتاريخ  1433/11/09ه ـ املوافق
 2012/09/24م
م ت 2986
بتاريخ  1433/12/28ه ـ املوافق
 2012/11/12م
م ت 2985
بتاريخ  1433/12/28ه ـ املوافق
 2012/11/12م
341000019658
بتاريخ  1434/02/14ه ـ املوافق
 2012/12/27م

20

الريا�ض

21

اخلرب

العنوان
تقاطع طريق الظهران مع
طريق علي بن ابي طالب-
مركز جرير بالزا
(نقطة بيع)

مالحظات

ال�سجل التجاري /ترخي�ص البلدية
�سجل جتاري رقم
()2050077743
رخ�صة بلدية
رقم ()000855-1431

2012
حي املربع-بجانب جوازات رخ�صة بلدية رقم
الريا�ض
()36/671
(نقطة بيع)
رخ�صة بلدية رقم
بجانب جوازات الدمام
()432/02266
(نقطة بيع)
�شارع عني النجم

حي الرحاب�/شارع الأمري
متعب (الأربعني �سابق ًا)
(فرع اقليمي)
حي ال�شفاء�-شارع عبيدة
بن اجلراح
(نقطة بيع)
حي القمرية�-شارع �أبو
عبادة البحرتي

مت اغالق نقطة البيع يف نوفمرب
2016م
مت اغالق نقطة البيع يف �أكتوبر
2016م
-

�سجل جتاري رقم
()2251040251
ترخي�ص بلدية رقم
()3307904
�سجل جتاري رقم
()4030234494
ترخي�ص بلدية رقم
()1100009810
ترخي�ص بلدية رقم
()33/371

مت اغالق نقطة البيع يف فرباير
2017م

ترخي�ص بلدية رقم
()123667

مت اغالق نقطة البيع يف فرباير
2016م

-

حي املدينة�-شارع القطيف ترخي�ص بلدية رقم
()1433/000175

نقطة بيع

حي الفي�صلية�-/شارع
امللك �سعود/
(نقطة بيع)
حي ال�سويدي�-شارع ح�سن
ال �شيخ
(نقطة بيع)
حي املنار-طريق
عبدالرحمن بن عوف
(نقطة بيع)
حي خمطط ال�سبهاين-
طريق الليث العام

مت �إغالق نقطة البيع يف فرباير
2017م
ترخي�ص بلدية رقم
()97211

مت اغالق نقطة البيع يف يناير
2017م

ترخي�ص بلدية رقم
()29583

نقطة بيع

ترخي�ص بلدية رقم
()103240

مت �إغالق نقطة البيع يف يونيو
2015م

2013
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341000028336
بتاريخ  1434/03/03هـ املوافق
 2013/01/14م
341000028336
بتاريخ  1434/03/03هـ املوافق
 2013/01/14م

حي البطحاء�-شارع
البطحاء
(نقطة بيع)
حي الثقبة�-شارع الدرعية

ترخي�ص بلدية رقم
()12490

مت �إغالق نقطة البيع يف �أكتوبر
2014م

ترخي�ص بلدية رقم
()434/00213

مت اغالق نقطة البيع يف �سبتمرب
2016م

#

املدينة

موافقة م�ؤ�س�سة النقد

العنوان

22

القطيف

23

بريدة

24

اجلبيل

25

الريا�ض

341000028336
بتاريخ  1434/03/03هـ املوافق
 2013/01/14م
341000046181
بتاريخ  1434/04/13ه ـ املوافق
 2013/02/23م
34100005564
بتاريخ  1434/05/01ه ـ املوافق
 2013/03/12م
34100005561
بتاريخ  1434/05/01ه ـ املوافق
 2013/03/12م

26

جنران

27

النعريية

28

حفر الباطن

341000055559
بتاريخ  1434/05/01ه ـ املوافق
 2013/03/12م
341000055570
بتاريخ  1434/05/01ه ـ املوافق
 2013/03/12م
 341000097721بتاريخ 1434/08/08ه ـ حي املحمدية-طريق
امللك فهد
املوافق  2013/06/16م

29

الريا�ض

30

تبوك

31

االح�ساء-ينبع

32

القريات

33

الق�صيم(بريدة-
املذنب-البدائع)
حائل
املجمعة

34

الق�صيم

351000040959
بتاريخ  1435/03/29ه ـ املوافق
 2014/01/30م

35

الريا�ض

371000032045
بتاريخ  1437/03/17ه ـ املوافق
 2015/12/28م

341000097716
بتاريخ  1434/08/08ه ـ املوافق
 2013/06/16م
341000097716
بتاريخ  1434/08/08ه ـ املوافق
 2013/06/16م
351000012217
بتاريخ  1435/01/28ه ـ املوافق
 2013/12/01م
351000012889
بتاريخ  1435/01/29ه ـ املوافق
 2013/12/02م
351000012887
بتاريخ  1435/01/29ه ـ املوافق
 2013/12/02م

مالحظات

ال�سجل التجاري /ترخي�ص البلدية

حي املزروع�-شارع القد�س

ترخي�ص بلدية رقم
()1434/000059

مت اغالق نقطة البيع يف يناير
2017م

حي االمن� -شارع املرور
اجلنوبي

ترخي�ص بلدية رقم
()34417

مت �إغالق نقطة البيع يف يونيو
2015م

الهيئة امللكية للجبيل-
منطقة ال�صناعات
امل�ساندة الأولى

ترخي�ص بلدية رقم
()3527

مت �إغالق نقطة البيع يف يونيو
2015م

مطار امللك خالد الدويل/
ق�سم املرور
(نقطة بيع)

-

حي الفهد�/شارع علي بن
ابي طالب
(فرع)
حي العزيزية�-شارع كعب
بن زهري

ترخي�ص بلدية رقم
()46398

مل يتم افتتاح نقطة البيع
وبالتايل �سيعترب مغلق حكم ًا دون
احلاجة للح�صول على موافقة
امل�ؤ�س�سة.
مت �إغالق نقطة البيع يف
فرباير2016م

حي ال�شفاء�-شارع اخلليل
بن احمد
(نقطة بيع)
حي ال�سعادة�-شارع �صالح
الدين

ترخي�ص بلدية رقم
()1434/97

نقطة بيع

ترخي�ص بلدية رقم
()1434/937
ترخي�ص بلدية رقم
()27258

نقطة بيع

ترخي�ص بلدية رقم
()30663

الغرفة التجارية

حي املطار�-شارع �صالح
الدين

نقطة بيع

نقطة بيع

 ،مت اغالقه

ترخي�ص بلدية رقم
()143567

الغرفة التجارية
(نقاط بيع)

نقطة بيع

من�صة بيع (ك�شك) مت �إغالقه
يف يوليو 2015م

2014
مت �إغالق نقطة البيع يف يوليو
2015م

الغرفة التجارية ال�صناعية

2015

امل�صدر :امل�ست�شار القانوين

طريق ال�شيخ جابر

�سجل جتاري رقم
()1010300744
ترخي�ص بلدية رقم
()56938

هذا وت�ؤكد ال�شركة �أنه حتى تاريخ هذه الن�شرة مل حت�صل على موافقة م�ؤ�س�سة النقد و�/أو تتقدم ب�أي طلب مل�ؤ�س�سة النقد بافتتاح نقاط بيع يف اململكة غري تلك املبينة يف اجلدول
�أعاله.
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11113جدول السجالت التجارية للفروع ونقاط البيع
ا�ستخرجت ال�شركة عدد من �شهادات ال�سجل التجاري اخلا�صة بفروعها ونقاط البيع على النحو التايل:
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#
1

رقم ال�سجل
1010246814

تاريخ الإ�صدار
1429/03/15هـ
املوافق
2008/03/23م

تاريخ االنتهاء
1439/03/15هـ
املوافق
2017/12/04م

املدير
رامي عمر
�سليمان
احلو�شان

الن�شاط
مزاولة اعمال الت�أمني
التعاوين وكل ما يتعلق بهذه
االعمال

العنوان
الريا�ض – حي
ال�سليمانية -طريق
الأمري حممد بن
عبد العزيز

2

1010246812

1429/03/15هـ
املوافق
2008/03/23م

1439/03/15هـ
املوافق
2017/12/04م

رامي عمر
�سليمان
احلو�شان

مزاولة اعمال الت�أمني
التعاوين وكل ما يتعلق بهذه
االعمال

الريا�ض – �شارع
العليا العام
العقارية الثانية-الدور ال�سابع-
مكتب 725

3

1010281193

1431/02/17هـ
املوافق
2010/02/02م

1441/02/17هـ
املوافق
2019/10/17م

رامي عمر
�سليمان
احلو�شان

مزاولة اعمال الت�أمني
التعاوين مبوجب ترخي�ص
م�ؤ�س�سة النقد العربي رقم
م ت  1383/وتاريخ
1430/10/28هـ (املوافق
2009/10/17م)

الريا�ض –
ال�سليمانية-طريق
الأمري حممد بن
عبد العزيز-مركز
املا�س بالزا

4

1010300744

1432/02/07هـ
املوافق
2011/01/13م

1442/02/07هـ
املوافق
2020/09/25م

نواف عاي�ض
نايف العنزي

مركز مطالبات ال�سيارات
مبوجب ترخي�ص م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي رقم
(/1368م ت )47/وتاريخ
1432/01/07هـ
(2010/12/13م)

الريا�ض – حي
اخلليج-طريق
ال�شيخ جابر
ال�صباح

5

1010244987

1429/02/18هـ
املوافق
2008/02/26م

1439/02/18هـ
املوافق
2017/11/08م

رامي عمر
�سليمان
احلو�شان

مركز مطالبات ال�سيارات
ح�سب اخلطاب ال�صادر
من م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي رقم (م ت
)146/
1429/01/21هـ
(املوافق 2008/1/29م)

الريا�ض-طريق
امللك عبد العزيز-
�شمال خمرج 5

6

1131032117

1431/06/22هـ
املوافق
2010/06/05م

1441/06/22هـ
املوافق
2020/02/17م

نواف عاي�ض
نايف العنزي

مزاولة اعمال الت�أمني

بريدة-تقاطع
طريق عثمان بن
عفان مع طريق
علي بن ابي طالب

7

2050077743

1432/10/07هـ
املوافق
2011/09/06م

1442/10/07هـ
املوافق
2021/05/19م

هادي حممد
هادي �آل همام

مزاولة اعمال الت�أمني
مبوجب خطاب م�ؤ�س�سة
النقد العربي رقم (م ت
 )1613/وتاريخ
1432/08/10هـ (املوافق
2011/07/11م)

الدمام-تقاطع
طريق الظهران
مع طريق علي بن
ابي طالب-مركز
جرير بالزا

8

3350026631

1432/02/11هـ
املوافق
2011/01/17م

1442/02/11هـ
املوافق
2020/09/29م

بندر حمد
�سعود ال�سمري

مزاولة اعمال الت�أمني
مبوجب موافقة م�ؤ�س�سة
النقد رقم (م ت )1383/
وتاريخ
1430/10/28هـ
(2009/10/17م)

حائل-طريق امللك
عبد العزيز-
عمارة التمامي-
معر�ض رقم 7

#
9

رقم ال�سجل
2050059424

تاريخ الإ�صدار
1429/03/23هـ
املوافق
2008/03/31م

تاريخ االنتهاء
1439/03/22هـ
املوافق
2017/12/01م

املدير
هادي حممد
هادي �آل همام

الن�شاط
مزاولة اعمال التامني وكل
ما يتعلق بهذه االعمال من
�إعادة التامني �أو توكيالت
�أو متثيل �أو مرا�سلة �أو
و�ساطة ولل�شركة �أن تقوم
بجميع االعمال التي
يلزم القيام بها لتحقيق
اغرا�ضها �سواء يف جمال
الت�أمني �أو ا�ستثمار �أموالها
و�أن تقوم بتملك وحتريك
الأموال الثابتة والنقدية
�أو بيعها �أو ا�ستبدالها
�أو ت�أجريها بوا�سطتها
مبا�شرة �أو بوا�سطة �شركات
ت�ؤ�س�سها �أو ت�شرتيها �أو
باال�شرتاك مع جهات �أخرى

العنوان
الدمام – طريق
الدمام اخلرب
الرئي�سي-عمارة
�صالح وعبد
العزيز �أبا ح�سني

10

2251040251

1431/06/25هـ
املوافق
2010/06/08م

1441/06/22هـ
املوافق
2020/02/17م

بادي ابن
بادي �سعد
القحطاين

مزاولة اعمال الت�أمني

االح�ساء-جممع
جرير بالزا�-شارع
عني جنوم

11

2511011203

1431/06/22هـ
املوافق
2010/06/05م

1441/01/18هـ
املوافق
2019/09/18م

م�ساعد بن
احلميدي
بن رم�ضان
العنزي

مزاولة اعمال الت�أمني

حفر الباطن –
طريق امللك عبد
العزيز

12

4030177918

1429/03/28هـ
املوافق
2008/04/05م

1439/03/28هـ
املوافق
2017/12/17م

بدر بن فهم
بن ح�سن
الع�صيمي
العتيبي

مزاولة اعمال الت�أمني وكل
ما يتعلق بهذه االعمال من
�إعادة التامني �أو توكيالت
�أو متثيل �أو مرا�سلة �أو
و�ساطة ولل�شركة �أن تقوم
بجميع االعمال التي
يلزم القيام بها لتحقيق
اغرا�ضها �سواء يف جمال
الت�أمني �أو ا�ستثمار �أموالها
و�أن تقوم بتملك وحتريك
الأموال الثابتة والنقدية
�أو بيعها �أو ا�ستبدالها
وت�أجريها بوا�سطتها
مبا�شرة �أو بوا�سطة �شركات
ت�ؤ�س�سها �أو ت�شرتيها �أو
باال�شرتاك مع جهات �أخرى

جدة-حي
الرو�ضة�-شارع
الرو�ضة-غرب
الكربى املربع
مركز امنيا�سنرت

13

4030234494

1433/11/14هـ
املوافق
2012/09/30م

1438/11/14هـ
املوافق
2017/08/07م

في�صل �سعيد
�صالح �سلوم

خدمة مطالبات ال�سيارات
مبوجب ترخي�ص م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي
رقم (م ت  )2525/وتاريخ
 1433/10/29ه ـ (املوافق
2012/09/15م)

جدة-حي
الرحاب�-شارع
الأمري متعب
(الأربعني �سابق ًا)
معر�ض رقم4/2

14

5950071342

1431/07/09هـ
املوافق
2010/06/21م

1441/07/09هـ
املوافق
2020/03/04م

نواف عاي�ض
نايف العنزي

مزاولة اعمال الت�أمني
التعاوين

جنران-طريق
امللك عبد العزيز-
مقابل الغرفة
التجارية بنجران-
معر�ض رقم 1

87

#
15

رقم ال�سجل
5855034617

تاريخ الإ�صدار
1431/06/22هـ
املوافق
2010/06/05م

تاريخ االنتهاء
1441/06/22هـ
املوافق
2020/02/17م

املدير
نواف عاي�ض
نايف العنزي

الن�شاط
مزاولة اعمال الت�أمني
التعاوين

العنوان
خمي�س م�شيط-
طريق اخلمي�س
ابها-مبنى
املبطي-معر�ض
رقم 3

16

5900016614

1432/11/04هـ
املوافق
2011/10/02م

1442/11/04هـ
املوافق
2021/06/14م

عبداهلل مو�سى
بن عبده بكري

مزاولة اعمال الت�أمني
مبوجب خطاب م�ؤ�س�سة
النقد رقم (م ت )1603/
وتاريخ  1430/11/29هـ
(املوافق 2009/11/16م)

جازان-طريق
امللك فهد-مقابل
م�سجد العيد-
بجوار �صندوق
املوارد الب�شرية

17

4650051839

1432/05/26هـ
املوافق
2011/04/30م

1442/05/26هـ
املوافق
2021/01/10م

نواف عاي�ض
نايف العنزي

مزاولة اعمال الت�أمني
مبوجب خطاب م�ؤ�س�سة
النقد رقم (/51075م
ث 1283/وتاريخ
 1430/10/28هـ (املوافق
2009/10/17م)

املدينة املنورة-
تقاطع طريق
�سلطانة مع
الدائري�-أبراج
بن غوث-معر�ض
رقم 6

امل�صدر :امل�ست�شار القانوين

11113تراخيص البلدية الصادرة لنقاط البيع والفروع
ح�صلت ال�شركة على عدد من رخ�ص البلدية لفتح فروعها ونقاط البيع وذلك وفق متطلبات وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية وم�ؤ�س�سة النقد وذلك قبل البدء يف مزاولة ن�شاطها
من خالل فروعها و�/أو نقاط البيع.
#

املنطقة

نقطة البيع/الفرع

ترخي�ص البلدية

حالة الرتخي�ص

1

حي ال�سليمانية-طريق الأمري حممد بن عبدالعزيز

الريا�ض

� 26264صاحلة لغاية تاريخ
1439/04/11هـ املوافق 2018/12/29م

�ساري

2

طريق امللك فهد-مقابل م�سجد العيد-بجوار �صندوق املوارد
الب�شرية

جازان

�1433/420صاحلة لغاية تاريخ
 1439/10/23هـ (املوافق
2018/07/07م)

�ساري

3

طريق امللك عبدالعزيز

حفر الباطن

� 1431/01212صاحلة لغاية
تاريخ  1440/10/20هـ (املوافق
2019/06/23م)

�ساري

4

طريق الدمام اخلرب الرئي�سي-عمارة �صالح وعبدالعزيز �أبا
ح�سني

الدمام

� 20038صاحلة لغاية تاريخ 1439/03/25
ه ـ املوافق  2017/12/14م

�ساري

5

طريق اخلمي�س ابها-مبنى املبطي-معر�ض رقم 3

خمي�س م�شيط

 35/2086م �صاحلة لغاية تاريخ
 1439/06/03ه ـ املوافق  2017/11/21م

�ساري

6

طريق امللك عبدالعزيز-مقابل الغرفة التجارية بنجران-
معر�ض رقم 1

جنران

� 41005صاحلة لغاية  1439/02/15ه ـ
املوافق  2017/11/04م

�ساري

7

�شارع عني جنم-جممع جرير بالزا

االح�ساء

� 3307904صاحلة لغاية تاريخ
 1439/06/05ه ـ املوافق  2018/02/21م

�ساري

8

�شارع الأمري متعب-معر�ض رقم 4/2

جدة

� 1100009810صاحلة لغاية 1439/12/30
ه ـ املوافق  2018/09/10م

�ساري

9

�شارع عبيدة بن اجلراح-حي ال�شفاء

�شقراء

� 33/371صاحلة لغاية  1439/10/25هـ
املوافق  2018/07/08م (ال يوجد �سجل
جتاري لهذا الرتخي�ص)

�ساري

10

طريق عبدالرحمن بن عوف-حي املنار

الريا�ض

� 29583صاحلة لغاية  1440/01/19هـ
املوافق 2018/09/29م (ال يوجد �سجل
جتاري لهذا الرتخي�ص)

�ساري

11

�شارع اخلليل بن احمد-حي ال�شفاء

الريا�ض

� 27258صاحلة  1439/03/02ه ـ املوافق
 2017/11/20م (ال يوجد �سجل جتاري
لهذا الرتخي�ص)

�ساري

88

#

املنطقة

نقطة البيع/الفرع

حالة الرتخي�ص

ترخي�ص البلدية

12

طريق امللك فهد

حفر الباطن

� 1434/937صاحلة لغاية 1440/07/24
ه ـ املوافق  2019/03/30م (ال يوجد �سجل
جتاري لهذا الرتخي�ص)

�ساري

13

�شارع �صالح الدين

تبوك

� 30663صاحلة لغاية  1440/03/11ه ـ
املوافق  2018/11/19م (ال يوجد �سجل
جتاري لهذا الرتخي�ص)

�ساري

14

�شارع االمرية نورة بنت عبدالرحمن

الدوادمي

� 1436/71صاحلة لغاية  1440/02/02ه ـ
املوافق  2018/10/12م (ال يوجد �سجل
جتاري لهذا الرتخي�ص)

�ساري

15

طريق ال�شيخ جابر

الريا�ض

� 56938صاحلة لغاية  1439/03/27ه ـ
املوافق  2017/12/15م

�ساري

16

طريق امللك عبدالعزيز-
عمارة التمامي-معر�ض رقم 7

حائل

 43551منتهية يف تاريخ  1438/04/04ه ـ
املوافق  2017/01/02م

منتهي

امل�صدر :امل�ست�شار القانوين

11113عقود اإليجار
لي�س لدى ال�شركة �أي عقارات مملوكة لها ،ومل يتم تزويدنا ب�أي �صك ملكية بهذا اخل�صو�ص ،وبالن�سبة للمواقع التي ت�شغلها ال�شركة ملزاولة ن�شاطها� ،سواء �أكانت فروع �أو نقاط
بيع ،فقد مت االطالع على عدد ( )39عقد ايجار� .أغلب تلك العقود هي عقود �إيجار تقليدية (�أي تن�ص على مبلغ �إيجار تدفعه ال�شركة للم�ؤجر �سنوي ًا) ،معظم تلك العقود قابلة
للتجديد وتعترب الغية �إذا ت�أخر امل�ست�أجر يف دفعه للإيجار وال يحق للم�ست�أجر ت�أجري العقار من الباطن دون �أخذ املوافقة اخلطية من امل�ؤجر .كما ال يجوز تغيري الن�شاط بدون
موافقة امل�ؤجر.
يت�ضمن اجلدول �أدناه ملخ�ص عقود االيجار كاالتي:
#

املوقع

ا�سم امل�ؤجر

مبلغ الإيجار ال�سنوي
(ر�.س)
600.000

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

التجديد

1435/3/1هـ

1437/2/29هـ

عقد جمدد تلقائيا

1

عمر �سليمان العبداللطيف

معر�ض رقم ()6
مركز التحلية التجاري

1436/8/10هـ)

1439/8/9هـ

جتديد تلقائي ما
مل يبلغ �أحدهما
االخر بعدم رغبته
بالتجديد قبل 90
يوم على الأقل من
تاريخ انتهاء العقد

2

�إبراهيم وفهد حممد اجلهيمي

معر�ض
بارل �سنرت

219.400

1438/4/13هـ

ال يوجد

3

م�ساعد �أحمد الزامل

م�ستودع رقم ()5

70.000

1437/4/14هـ

يتجدد خطيا

4

عبداهلل خلف العبود

حمل رقم ()9
�شارع اخلليل بن �أحمد

50.000

1437/1/1هـ

1437/12/30هـ

5

حممد �سليمان العواد

حمل جتاري – الرو�ضة

31.000

143/2/21هـ

1438/2/20هـ

ال يوجد

6

�صالح خلف حمود الروي�س

مكتب – جوار اجلوازات

20.000

1437/7/1هـ

1438/7/1هـ

تلقائي

7

�أبناء �سعد �صالح اجلميعي

معر�ض( - )4مركز �شقراء

17.000

1433/9/1هـ

1436/8/30هـ

ا�شعار قبل ثالثة
�أ�شهر من نهاية
العقد

8

�إبراهيم عبدالرحمن حممد
العودة

معر�ض-بريدة
جممع العودة التجاري

250.000

1437/3/30هـ

1440/3/30هـ

ال يوجد

9

طارق �سليمان فهد البيو�ض

حمل جتاري()20
�شارع امللك خالد

95.000

1438/1/1هـ

1439/12/30هـ

ال يوجد

10

عبداهلل خلف العبود

مكتب – �شارع عبدالرحمن
بن عوف

80.000

1437/7/1هـ

1438/03/06هـ

يتجدد خطيا

89

#

ا�سم امل�ؤجر

املوقع

مبلغ الإيجار ال�سنوي
(ر�.س)
35.000

تاريخ نهاية العقد

التجديد

تاريخ بداية العقد
1434/4/1هـ

1435/03/30هـ

ا�شعار املالك قبل
انتهاء العقد بـ()6
�أ�شهر

143/11/1هـ

1436/10/30هـ

ال يوجد

1436/11/30هـ

ال يوجد
خيار للم�ست�أجر

11

حممد نا�صر �سعد املطريي

مكتب – حي املحمدية

12

عبدالعزيز عبداهلل احلداد

مكتب – املزروع

35.000

13

را�شد م�سفر الكرعي

حمل – النعريية �شارع �سعود
بن نايف

18.000

1433/12/1هـ

14

�شركة �سحب البناء

مكاتب – حفر الباطن

90.000

1437/7/1هـ

1440/2/29هـ

15

ح�سني عبداهلل حممد القريفه

مكتب – حفر الباطن

90.000

1431/3/1هـ

1441/2/29هـ

ال يوجد

16

مكتبة جرير

معار�ض – جرير بالزا –
الأح�ساء

135.200

1432/11/29هـ

1435/11/29هـ

تلقائي

17

�شركة �صالح و عبدالعزيز �أبا
احل�سني املحدودة

م�ستودع – ال�صناعية الأولى

15.000

2008/3/1مـ

2008/11/30مـ

ال يوجد

18

�شركة �صالح و عبدالعزيز �أبا
احل�سني املحدودة

معر�ض – ال�صناعية الأولى

80.000

2007/12/1مـ

2008/11/29مـ

ال يوجد

19

�شركة عبداهلل ف�ؤاد القاب�ضة

مكاتب – برج عبداهلل ف�ؤاد
– اخلرب

819.600

2016/5/12مـ

2019/5/11مـ

خيار للم�ست�أجر

20

�شركة عبداهلل ف�ؤاد القاب�ضة

مكاتب – برج عبداهلل ف�ؤاد
– اخلرب

483.750

2011/5/12مـ

2016/5/11مـ

ال يوجد

21

علي هويدي �سامل الروي�س
العتيبي

معر�ض – مقابل اجلوازات
– تبوك

50.000

1436/10/1هـ

1439/10/1هـ

ال يوجد

22

علي هويدي �سامل الروي�س
العتيبي

معر�ض – مقابل اجلوازات
– تبوك

30.000

1433/10/1هـ

1436/10/1هـ

ال يوجد

23

�شركة خالد احلداد

معر�ضني – حي الرحاب – جدة

96.000

1433/4/15هـ

1435/4/14هـ

ا�شعار قبل االنتهاء
بـ( )30يوم

24

�شركة خالد احلداد

معر�ض – حي الرحاب – جدة

960.050

1435/4/1هـ

1438/3/20هـ

ا�شعار قبل االنتهاء
بـ( )30يوم

25

م�ؤ�س�سة حممد �سعيد املبطي

حمالت – جممع املبطي –
خمي�س م�شيط

50.000

1434/4/1هـ

1435/4/1هـ

ا�شعار قبل االنتهاء
بـ( )90يوم

26

�أحمد �سعيد الغامدي

حمل – طريق امللك فهد

120.000

1436/1/30هـ

1439/1/30هـ

ال يوجد

27

�سامل ح�سن ح�سني �آل منيف

معر�ض ومكاتب – جنران

100.000

1436/6/20هـ

1441/6/19هـ

ا�شعار قبل االنتهاء
بـ( )90يوم

28

عيد طوقان �سالمة النزاوي

معر�ض – املدينة املنورة

105.000

2015/5/1مـ

2018/4/30مـ

ال يوجد

29

عبداهلل و غ�سان حممد �أمني
دهلوي

مكاتب – �أمنيا �سنرت – جدة

313.500

1437/12/1هـ

1441/11/30هـ

ال يوجد

30

عبداهلل و غ�سان حممد �أمني
دهلوي

مكاتب – �أمنيا �سنرت – جدة

258.638

1433/12/1هـ

1435/11/30هـ

تلقائي

31

�شركة حممد �إبراهيم ال�سبيعي
و�أوالده

مكاتب – املا�س بالزا

1.297.800

2012/9/3مـ

2015/9/2مـ

�سنة واحدة
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#

ا�سم امل�ؤجر

32

خالد عبداهلل الناجم

معار�ض – حي اخلليج –
الريا�ض

املوقع

تاريخ بداية العقد

التجديد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ الإيجار ال�سنوي
(ر�.س)
360.000

1437/5/1هـ

1442/5/1هـ

33

مفرو�شات العبداللطيف

مكتب – مركز التحلية التجاري
– الريا�ض

30.964
82.200

1431/8/20هـ
1432/1/1هـ

1431/12/30هـ
1434/12/30هـ

34

مفرو�شات العبداللطيف

مكتب – مركز التحلية التجاري
– الريا�ض

456.000

1430/12/1هـ

1432/11/30هـ

عقد جديد

35

مفرو�شات العبداللطيف

مكتب – مركز التحلية التجاري
– الريا�ض

99.000

1430/6/1هـ

1432/5/30هـ

ا�شعار قبل االنتهاء
بـ( )60يوم

36

عمر �سليمان العبداللطيف

مكتب – مركز التحلية التجاري
– الريا�ض

355.800

1434/10/23هـ

1435/12/30هـ

تلقائي

37

عمر �سليمان العبداللطيف

مكتب – مركز التحلية التجاري
– الريا�ض

321.600

1435/7/1هـ

1437/12/30هـ

ال يوجد

38

ال�شركة العقارية ال�سعودية

مكتب – جممع املركز الثاين
العليا

234.650

1429/1/1هـ

1430/1/1هـ

تلقائي

39

ال�شركة العقارية ال�سعودية

�سطح– جممع املركز الثاين
العليا

3000

1429/6/1هـ

-

-

�إمكانية التجديد
تلقائي ًا ملدة ()5
�سنوات مماثلة
للعقد احلايل
ما مل يبدي �أحد
الطرفني بعدم
رغبته بذلك قبل
( )90يوم على
الأقل من انتهاء
مدة العقد

امل�صدر :امل�ست�شار القانوين

11113هيكل رأس المال والتعديالت الالحقة عليه
1111113رأس المال عند التأسيس
ت�أ�س�ست ال�شركة بر�أ�سمال قدره ( )300.000.000ثالثمائة مليون ريال مق�سم �إلى ( )30.000.000ثالثون مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شر رياالت لل�سهم
الواحد وجميعها �أ�سهم عادية متثل ر�أ�س مال ال�شركة عند الت�أ�سي�س .وقد اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون يف ( )15.755.535خم�سة ع�شر مليون ًا و�سبعمائة وخم�سة وخم�سون
�ألف ًا وخم�سمائة وخم�سة وثالثون �سهم ًا بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شر رياالت لل�سهم الواحد والتي متثل ن�سبة ( )%52.52من �أ�سهم ر�أ�سمال ال�شركة بينما مت طرح الباقي من
الأ�سهم والتي متثل ن�سبة ( )%47.48لالكتتاب العام.
1111113إعادة هيكلة رأس المال
بتاريخ 2016/09/30م ،بلغت اخل�سائر املرتاكمة لل�شركة ( )187.670.000مائة و�سبعة وثمانون مليون ًا و�ستمائة و�سبعون �ألف ريال والتي تعادل  %62.56من ر�أ�س مال ال�شركة،
وبتاريخ 2016/11/19م� ،أو�صى جمل�س الإدارة ب�إطفاء خ�سائر ال�شركة املرتاكمة بقيمة ( )180.000.000مائة وثمانون مليون ريال �أي ما يعادل ( )%60من �إجمايل ر�أ�س املال
من خالل تخفي�ض (� )1.8سهم لكل ثالثة �أ�سهم .اتخذ جمل�س الإدارة الإجراءات الالزمة لدعم ال�شركة وا�ستمراراها وت�صحيح و�ضعها من خالل �إعداد خطة لإعادة هيكلة
ر�أ�سمال ال�شركة ،حيث وافق على التو�صية �إلى اجلمعية العامة غري العادية بتخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة من ( )300.000.000ثالثمائة مليون ريال �إلى ( )120.000.000مائة
وع�شرون مليون ريال على �أن يتبع ذلك مبا�شرة زيادة ر�أ�سمال ال�شركة من ( )120.000.000مائة وع�شرون مليون لي�صبح ( )500.000.000خم�سمائة مليون ريال .وعلى
�أن يتم ذلك على مرحلتني وفق ما يلي:
1111113تخفيض رأس المال
�ألزمت املادة ( )3الثالثة من نظام الت�أمني على �شركات الت�أمني احل�صول على موافقة م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد لتخفي�ض ر�أ�سمالها .وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة
امل�ؤ�س�سة على تخفي�ض ر�أ�سمالها من ( )30.000.000ثالثمائة مليون ريال �إلى ( )120.000.000مائة وع�شرون مليون ريال مبوجب اخلطاب رقم ( )381000028557وتاريخ
1438/03/13هـ (املوافق 2016/12/12م) .كما �ألزمت املادة ( )33من قواعد الت�سجيل والإدراج على ال�شركات املدرجة احل�صول على موافقة م�سبقة من هيئة ال�سوق املالية
قبل احل�صول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على تخفي�ض ر�أ�س املال .وبتاريخ 1438/05/26هـ (املوافق 2017/02/23م) ح�صلت ال�شركة على موافقة هيئة ال�سوق
املالية على تخفي�ض ر�أ�سمالها.
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بتاريخ 1438/07/01هـ (املوافق 2017/03/29م) ،وافقت اجلمعية العامة (غري العادية) للم�ساهمني على تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة من ( )300.000.000ثالثمائة مليون
ريال �إلى ( )120.000.000مائة وع�شرون مليون ريال ،وقد مت تخفي�ض عدد الأ�سهم من ( )30.000.000ثالثون مليون �سهم �إلى ( )12.000.000اثنا ع�شر مليون �سهم،
وا�ستكمال كافة الإجراءات النظامية لناحية تعديل ر�أ�سمال ال�شركة يف ال�سجل التجاري والنظام الأ�سا�سي.

11113مجلس اإلدارة
1111113أعضاء أول مجلس إدارة:
عند ت�أ�سي�س ال�شركة عام (2007م) ،كان جمل�س الإدارة م�ؤلف من �ستة (� )6أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد على ( )3ثالث �سنوات ،وال يخل ذلك التعيني
بحق ال�شخ�ص املعنوي يف ا�ستبدال من ميثله يف املجل�س وا�ستثنا ًء من ذلك تعيني اجلمعية الت�أ�سي�سية �أول جمل�س �إدارة لفرتة ( )3ثالث �سنوات تبد�أ من تاريخ �صدور القرار
الوزاري ال�صادر ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة (قرار وزاري رقم (/75ق) وتاريخ  1428/03/21هـ (املوافق 2007/04/09م) ،وقد ت�ش ّكل من الأع�ضاء التالية �أ�سمائهم:
اال�سم

م

اجلن�سية

املن�صب

1

م .مبارك عبداهلل اخلفرة

رئي�س املجل�س

�سعودي

2

الأ�ستاذ /حممد علي العماري

نائب الرئي�س

�سعودي

3

الأ�ستاذ /عبد املح�سن حممد ال�صالح

ع�ضو

�سعودي

4

الأ�ستاذ /حممد �سليمان �أبامني

ع�ضو

�سعودي

5

الأ�ستاذ /حممد �إح�سان بوحليقة

ع�ضو

�سعودي

6

الأ�ستاذ /عبدالعزيز �صالح اجلربوع

ع�ضو

�سعودي

امل�صدر :امل�ست�شار القانوين

بتاريخ 1431/04/20هـ (املوافق 2010/04/05م) وافقت اجلمعية العامة غري العادية مل�ساهمي ال�شركة على زيادة عدد �أع�ضاء املجل�س من (� )6ستة �أع�ضاء �إلى ( )9ت�سعة
�أع�ضاء.
1111113أعضاء المجلس للدورة الحالية:
بتاريخ 2016/04/03م وافقت اجلمعية العامة العادية على انتخاب ال�سادة التالية �أ�سمائهم �أع�ضاء جمل�س الإدارة للدورة الرابعة وملدة ثالث (� )3سنوات تبد�أ من 2016/04/06م
بتاريخ 2017/03/29م وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تعديل مادة الإدارة لي�صبح ن�صها على النحو التايل« :يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة ال يقل عدد �أع�ضائه عن
( )5وال يزيد على ( )9ع�ضو ًا تنتخبهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد على ثالث �سنوات».
م

التمثيل /ا�سم
امل َمثل

مبا�شر

غري مبا�شر

1

م .مبارك عبداهلل اخلفرة

الرئي�س

ال�سعودية

غري تنفيذي/غري م�ستقل

-

32.158

-

2

الأ�ستاذ /حممد علي العماري

نائب الرئي�س

ال�سعودية

غري تنفيذي/غري م�ستقل

-

3.426

-

3

الأ�ستاذ /عبد املح�سن حممد ال�صالح

ع�ضو

ال�سعودية

غري تنفيذي/غري م�ستقل

-

400

-

4

فواز حممد الفواز

ع�ضو

ال�سعودية

غري تنفيذي /م�ستقل

-

423

-

5

حممد بن �صالح العذل

ع�ضو

ال�سعودية

غري تنفيذي /م�ستقل

-

400

-

6

عبيد عبداهلل الر�شيد

ع�ضو

ال�سعودية

غري تنفيذي /م�ستقل

-

400

-

7

غ�سان عبدالرحمن ال�شبل

ع�ضو

ال�سعودية

غري تنفيذي /م�ستقل

-

30.000

-

8

حممد عبدالعزيز النملة

ع�ضو

ال�سعودية

غري تنفيذي /م�ستقل

-

400

-

9

طارق عثمان العبد اجلبار

ع�ضو

ال�سعودية

غري تنفيذي /م�ستقل

-

400

-

ع�ضو

ال�سعودية

غري تنفيذي /غري م�ستقل

-

-

-

10

املن�صب

اال�سم

*

**

حممد �سليمان احلجيالن

اجلن�سية

�صفة الع�ضوية

الأ�سهم اململوكة

امل�صدر :امل�ست�شار القانوين
* بتاريخ 2017/02/22م تقدم با�ستقالته من من�صبه ،وكما بتاريخ هذه الن�شرة مل يتم ملئ ال�شغور.
** مت التعيني يف تاريخ 1438/09/25هـ (املوافق 2017/06/20م) و�سيتم عر�ض هذا التعيني على �أول اجتماع للجمعية العامة للم�ساهمني.

ا�ستناد ًا �إلى املادة ( )6ال�ساد�سة من نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين واملادة ( )27ال�سابعة والع�شرين من الئحته التنفيذية ،يجب على ال�شركة احل�صول على موافقة
م�ؤ�س�سة النقد على الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة .هذا وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد بتعيني الأع�ضاء احلاليني ملجل�س �إدارة ال�شركة للدورة الرابعة ()4
مبوجب خطاب عدم ممانعة رقم ( )371000056553وتاريخ ( 1437/05/16املوافق 2016/02/25م).
ا�ستناد ًا خلطاب م�ؤ�س�سة النقد رقم ( )371000077061تاريخ  1437/07/11هـ (املوافق 2016/04/18م) ،ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد على تعيني املهند�س/
مبارك عبداهلل اخلفرة يف من�صب رئي�س املجل�س وتعيني الأ�ستاذ /حممد علي العماري يف من�صب نائب رئي�س املجل�س.
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1111113حقوق والتزامات أعضاء مجلس اإلدارة
وفق املادة ( )19من النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يكون احلد الأدنى للمكاف�أة ال�سنوية لرئي�س جمل�س الإدارة و�أع�ضاء املجل�س مبلغ (  ) 200.000مائتا �ألف ريال �سعودي واحلد
الأعلى مبلغ ( )500.000خم�سمائة �ألف ريال �سعودي نظري ع�ضو يتهم يف جمل�س الإدارة وم�شاركتهم يف �أعماله� ،شاملة املكاف�آت الإ�ضافية يف حالة م�شاركة الع�ضو يف �أي
جلنة من اللجان املنبثقة من املجل�س ويف حال حققت ال�شركة �أرباح يجوز �أن يتم توزيع ن�سبة تعادل ( )%10من باقي �صايف الربح بعد خ�صم االحتياطيات التي قررتها اجلمعية
العامة تطبيق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين وبعد توزيع ربح على امل�ساهمني ال يقل عن ( )%5من ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع ،على �أن يكون ا�ستحقاق هذه املكاف�أة
متنا�سب ًا مع عدد اجلل�سات التي يح�ضرها الع�ضو ،وكل تقدير يخالف ذلك يكون باط ًال .ويف كل الأحوال ال يجوز �أن يزيد جمموع ما ي�صرف للرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة من
مكاف�آت ومزايا مالية مبلغ ( )500.000خم�سمائة �ألف ريال �سنوي ًا .ويكون احلد الأعلى لبدل ح�ضور جل�سات املجل�س واللجان ( )5.000خم�سة االف ريال عن كل جل�سة ،غري
�شاملة م�صاريف ال�سفر والإقامة .يدفع لكل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س مبا فيهم رئي�س املجل�س ،قيمة النفقات الفعلية التي يتحملونها من �أجل ح�ضور اجتماعات املجل�س �أو اللجان
املنبثقة من جمل�س الإدارة مبا يف ذلك م�صروفات ال�سفر والإقامة والإعا�شة.
يجب على ال�شركة الت�أكد من �إر�سال جميع التفا�صيل الكتابية للمكاف�آت والتعوي�ضات املقرتحة بتقرير جلميع امل�ساهمني قبل انعقاد اجلمعية العامة التي تطرح فيها تلك املكاف�آت
والتعوي�ضات للت�صويت عليها ،على �أن ي�شمل التقرير كل ما ح�صل عليه �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية من مكاف�آت وبدل م�صروفات وغري ذلك من املزايا .و�أن
ي�شتمل كذلك على بيان ما قب�ضه �أع�ضاء املجل�س بو�صفهم عاملني �أو �إداريني �أو ما قب�ضوه نظري �أعمال فنية �أو �إدارية �أو ا�ست�شارات .و�أن ي�شتمل �أي�ض ًا على بيان بعدد جل�سات
املجل�س وعدد اجلل�سات التي ح�ضرها كل ع�ضو من تاريخ �آخر اجتماع للجمعية العامة .ويجب على ال�شركة الت�أكد من موافقة اجلمعية العامة على �شروط املكاف�آت والتعوي�ضات
يف اجلمعية العامة وال يكون لأع�ضاء جمل�س الإدارة حق الت�صويت فيها على هذه ال�شروط .ويجوز تعديل مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبوافقة اجلمعية العامة غري العادية
للم�ساهمني.
بلغت قيمة مكاف�آت وبدل ح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة للعام املنتهي يف 2016/12/31م مبلغ �إجمايل وقدره حوايل ( )1.284.000مليون ومائتني و�أربعة وثمانني �ألف ريال.
 1111113شروط عضوية مجلس اإلدارة
وفق الئحة حوكمة ال�شركات ،يكت�سب ع�ضو جمل�س الإدارة �صفة «الع�ضو التنفيذي» عندما يكون ع�ضو ًا يف الإدارة التنفيذية لل�شركة وي�شارك يف �أعمال الإدارة اليومية لها �أو
يتقا�ضى راتب ًا منها لقاء ذلك .وبالن�سبة «للع�ضو غري التنفيذي» فهو ع�ضو جمل�س الإدارة الذي ال يكون متفرغ ًا لإدارة ال�شركة �أو ال يتقا�ضى راتب ًا منها عدا مكاف�أة الع�ضوية عن
املجل�س واللجان.
وبالن�سبة للع�ضو امل�ستقل :فهو ع�ضو جمل�س الإدارة غري تنفيذي يتمتع باال�ستقالل التام يف مركزه وقراراته ،وال تنطبق عليه �أي من عوار�ض اال�ستقالل املن�صو�ص عليها فيما يلي:
 �أن يكون مالك ًا �أو له م�صلحة فيما ن�سبته خم�سة يف املائة �أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة �أو من �أ�سهم �شركة �أخرى من جمموعتها.
 �أن يكون ممث ًال ل�شخ�ص ذي �صفة اعتبارية ميلك ما ن�سبته خم�سة يف املائة �أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة �أو من �أ�سهم �شركة �أخرى من جمموعتها.
 �أن يكون من كبار التنفيذيني خالل العامني املا�ضيني يف ال�شركة �أو يف �شركة �أخرى من جمموعتها.
 �أن تكون له �صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ب�أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ال�شركة �أو يف �شركة �أخرى من جمموعتها.
 �أن تكون له �صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة مع �أي من كبار التنفيذيني يف ال�شركة �أو يف �شركة �أخرى من جمموعتها.
 �أن تكون له �صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة مع �أي من م�ست�شاري ال�شركة.
 �أن يكون ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة �أخرى من جمموعة ال�شركة املر�شح لع�ضوية جمل�س �إدارتها.
 �أن يكون قد عمل موظف ًا خالل العامني املا�ضيني لدى ال�شركة �أو �أي من الأطراف املرتبطة بها �أو ب�شركة �أخرى من جمموعتها ،كاملحا�سبني القانونيني وكبار
املوردين� ،أو �أن يكون مالك ًا حل�ص�ص �سيطرة لدى �أي من تلك الأطراف خالل العامني املا�ضيني.
 �أن يكون له تعامل �أو ن�شاط جوهري مع ال�شركة ب�شكل مبا�شر �أو ك�شريك �أو ع�ضو جمل�س �إدارة يف من�ش�أة لها تعامل جوهري معها.
 �أن يتقا�ضى ع�ضو جمل�س الإدارة مبالغ مالية من ال�شركة عالوة على مكاف�أة ع�ضوية جمل�س الإدارة �أو �أي من جلانه.
 �أن يكون قد �أم�ضى ما يزيد على ت�سع �سنوات يف ع�ضوية جمل�س �إدارة ال�شركة.
 �أن يكون لديه عالقة تعاقدية �أو جتارية مع ال�شركة )�سواء ب�شكل مبا�شر �أو من خالل من�ش�أة يكون من كبار امل�ساهمني فيها �أو ع�ضو ًا يف جمل�س ادارتها �أو مدير ًا
فيها) ترتب عليها دفع �أو تلقي مبلغ مايل من ال�شركة ي�ساوي ما قيمته (� )250ألف ريال �سعودي (بخالف املبالغ املتعلقة بعقود الت�أمني واملكاف�آت التي ي�ستحقها
الع�ضو لقاء ع�ضويته يف جمل�س الإدارة) خالل ال�سنتني الأخرييتني.
�أ -فيما يتعلق بت�شكيل املجل�س واملن�صو�ص عليه يف الفقرتني (ج،هـ) من املادة ( )12الثانية ع�شرة من الئحة حوكمة ال�شركات ،ف�إن �أغلبية �أع�ضاء املجل�س يجب
�أن يكونوا من غري التنفيذيني و�أال يق ّل عدد الأع�ضاء امل�ستقلني عن ع�ضوين �أو ثلث �أع�ضاء املجل�س �أ ّيهما �أكرث ،وذلك ا�ستناد ًا �إلى جممل عدد �أع�ضاء املجل�س.
التزمت ال�شركة باملادة ( )12الثانية ع�شر من الئحة حوكمة ال�شركات اخلا�صة باملعايري املطلوبة لت�شكيل املجل�س ،وحتديد ًا الفقرتني الإلزاميتني (ج ،هـ) .كما �أن
ال�شركة ملتزمة مبتطلبات الئحة حوكمة ال�شركات فيما يتعلق بتكوين جمل�س الإدارة .ف�أغلبية الأع�ضاء هم من غري التنفيذيني وهناك (� )6ستة من �أع�ضاء املجل�س
م�ستقلني ،وي�ضم ثالثة �أع�ضاء غري م�ستقلني وهم رئي�س املجل�س ونائب الرئي�س �إ�ضافة �إلى ع�ضو املجل�س الأ�ستاذ/عبداملح�سن ال�صالح حيث تنطبق عليهم احلالة
«ك» املذكورة �أعاله.
1111113اجتماعات المجلس
وفق املادة ( )21احلادية والع�شرين من النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يجتمع املجل�س يف مركز ال�شركة الرئي�سي بدعوة من رئي�سه ومتى طلب �إليه ذلك اثنان من الأع�ضاء ،ويجب �أن
تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها املجل�س .وتُعقد اجتماعات املجل�س ب�صفة دورية وكلما دعت احلاجة ،على �أال يقل عدد اجتماعات املجل�س ال�سنوية عن ( )4اجتماعات
بحيث يكون هناك اجتماع واحد على الأقل كل ثالثة �أ�شهر.
يتبني من حما�ضر اجتماعات جمل�س الإدارة عن الأعوام 2014م و2015م و2016م ،ب�أن ال�شركة ملتزمة ب�أحكام النظام الأ�سا�سي.
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يبني اجلدول التايل التزام ال�شركة بالنظام الأ�سا�سي من ناحية عدد االجتماعات:
اجلهة الإدارية

العام 2014

العام 2015

العام 2016

العام 2017

جمل�س الإدارة

5

6

8

3

*

* كما بتاريخ �إعداد هذه الن�شرة

تنتهي ع�ضوية جمل�س الإدارة بتغيب �أي ع�ضو عن ح�ضور �أكرث من ثالثة جل�سات متتالية دون عذر يقبله جمل�س الإدارة ب�شرط �أن يقرتن ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية.

11113ملخص العقود الجوهرية
1111113العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة
التزمت ال�شركة عند �إبرام العقود واالتفاقيات امل�شار لها �أدناه ب�أن تكون جميع التعامالت على �أ�سا�س تناف�سي جتاري بحت ي�ضمن حقوق امل�ساهمني و�أن يتم الت�صويت على تلك
العقود من قبل اجلمعية العامة لل�شركة بدون م�شاركة امل�ساهمني الذين لهم م�صالح يف تلك العقود .وت�ؤكد امل�ستندات التي متت مراجعتها ،ب�أن ال�شركة و�أع�ضاء جمل�س �إدارتها
وامل�ساهمني ملتزمون بتطبيق املادتني ( )69و( )70من نظام ال�شركات واملادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات .وقد مت الت�صويت على هذه االتفاقيات يف اجلمعية العامة
العادية لل�شركة التي عقدت بتاريخ 1437 /06/25هـ (املوافق 2016 /04/03م) واملوافقة على الأعمال والعقود التي متت والتي فيها م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لأع�ضاء
جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني ،لعام 2016م ،وهي:
 �شركة نا�سكو ال�سعودية لو�ساطة الت�أمني والتي ي�شارك يف ملكيتها رئي�س املجل�س (�سعادة املهند�س/مبارك عبداهلل اخلفرة) وهي عقود �إعادة ت�أمني بال�صيغة
املعتمدة مع كافة و�سطاء �إعادة الت�أمني الذين تتعامل معهم ال�شركة وبلغت �إجمايل التعامالت مبلغ (� )1.234ألف ريال �أق�ساط �إعادة ت�أمني و مبلغ (� )123ألف
ريال تعوي�ضات م�سرتدة عن طريقهم.
 ت�أمني �شخ�صي للأ�ستاذ حممد علي العماري بلغت قيمته (� )16ستة ع�شر �ألف ريال �أق�ساط ت�أمني وتعوي�ضات مدفوعة بقيمة (� )2.000ألفي ريال.
 ت�أمني �شخ�صي للأ�ستاذ عبد املح�سن ال�صالح بلغت قيمته (� )34أربعة وثالثون �ألف ريال �أق�ساط ت�أمني وتعوي�ضات مدفوعة بقيمة خم�سمائة وثالثني ريال.
  جمموعة م�ؤ�س�سات �أبامني وتخ�ص الأ�ستاذ حممد بن �سليمان �أبامني ع�ضو جمل�س الإدارة وهي وثائق ت�أمني ح�سب وثائق ال�شركة املعتمدة بدون �شروط او مزايا
خا�صة ومدتها �سنة وبلغت �أق�ساطها ( )330.000ثالثمائة وثالثون �ألف ريال.
 �شركة �أ�سمنت تبوك والتي ي�شارك يف ملكيتها �سعادة الأ�ستاذ حممد علي العماري وهي وثائق ت�أمني ح�سب وثائق ال�شركة املعتمدة بدون �شروط او مزايا خا�صة
ومدتها �سنة وبلغت �أق�ساطها ( )3.581.000ثالثة ماليني وخم�سمائة وواحد وثمانني �ألف ريال وتعوي�ضات مدفوعة بقيمة ( )240.000مائتان و�أربعون �ألف ريال.
با�ستثناء العقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة امل�شار �إليهم �أعاله ،ت�ؤكد ال�شركة ب�أنه ال يوجد لأي من �أع�ضاء املجل�س الآخرين �أو لأي من �أقاربهم �أي م�صلحة مبا�شرة �أو
غري مبا�شرة يف ال�شركة ،ومل يتم توقيع عقود مع �أطراف ذات عالقة �آخرين ،مبا يف ذلك �إ�صدار وثائق ت�أمني لتغطية �أعمالهم وممتلكاتهم كما بتاريخ هذه الن�شرة.
�إن هذه العقود تت�ضمن نف�س الأحكام وال�شروط املطبقة على العمالء دون �أي متييز بني وثائق الت�أمني امل�شار �إليها �أعاله وتلك املعرو�ضة من قبل ال�شركة لعمالئها ،وت�ؤكد ال�شركة
التزامها ب�أحكام الالئحة التنظيمية ل�سلوكيات �سوق الت�أمني ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد.
بح�سب ن�ص املادة ( )49التا�سعة والأربعون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ،ال يجوز �إ�صدار �أو جتديد �أي وثيقة ت�أمني لأي من �أع�ضاء جمل�س
الإدارة �أو الإدارة التنفيذية �أو الأطراف ذوي العالقة بهم �إال بعد دفع الق�سط امل�ستحق بالكامل ،ويق�صد بالأطراف ذوي ال�صلة �أفراد العائلة (الزوجات والأزواج والأوالد والآباء
والأمهات والإخوان والأخوات ،و�أي من امل�ؤ�س�سات التي ميلك فيها �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أكرث من ( )%5خم�سة باملائة .و�إذا تقدم �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو
مديريها التنفيذيني باملطالبة بدفع تعوي�ض لوثيقة ت�أمني �صادرة لهم من ال�شركة ،فيجب التعامل مع املطالبة وفق ًا للإجراءات الواردة يف الالئحة املطبقة على مطالبات العمالء
الآخرين ودون معاملة تف�ضيلية ،مع �إ�شعار املراقب النظامي ب�أي تعوي�ض لأي منهم.
وت�ؤكد ال�شركة التزامها بالالئحة التنفيذية وب�أحكام نظام ال�شركات والئحة حوكمة ال�شركات فيما يتعلق بعقود الأطراف ذات العالقة.
1111113اتفاقيات وساطة التأمين
 ع ّرفت الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين و�سيط الت�أمني يف املادة الأولى منها ب�أنه« :ال�شخ�ص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي
بالتفاو�ض مع ال�شركة لإمتام عملية الت�أمني ل�صالح امل�ؤمن لهم» ،ولو�سيط الت�أمني �أن يقوم بت�سويق وثائق عدة �شركات ت�أمني ،ولذلك تكون لديه احلرية يف
تقدمي كل وثيقة و�شرح مزاياها و�سلبياتها للعميل ،ولذلك جند �أن املادة ( )26ال�ساد�سة والع�شرين من الالئحة التنفيذية ت�ؤكد على �أ�صحاب مهنة و�ساطة الت�أمني
�أهمية الإف�صاح للم�ؤمن لهم عما يح�صلون عليه من ال�شركة من عمولة و�أتعاب مقابل اخلدمات التي يقدمونها و�أن يعملوا ملا فيه م�صلحة امل�ؤمن لهم و�أن يتيحوا
لهم احل�صول على �أف�ضل العرو�ض واملنتجات الت�أمينية املتاحة ،وكذلك الإف�صاح عن ميزات الوثيقة باملقارنة بالوثائق الأخرى املماثلة من حيث التغطية وال�سعر
قبل التو�صية ب�شرائه.
 �أبرمت ال�شركة عددا من اتفاقيات و�ساطة الت�أمني غري احل�صرية مع �شركات و�ساطة ت�أمني ال�ستقطاب العمالء وت�سهيل عمليات بيع منتجات ال�شركة الت�أمينية �إلى
الأفراد وال�شركات والهيئات الأخرى،
 وي�ستحق و�سطاء الت�أمني عمولة بح�سب الن�سب املئوية التي ن�صت عليها الالئحة التنظيمية لو�سطاء ووكالء الت�أمني وهي ترتاوح ما بني ( )%8و ( )%15بح�سب
فروع/منتجات الت�أمني التي يتم بيعها وحتت�سب العموالت على �أ�سا�س الأق�ساط فقط وال ت�سدد �أي عمولة عن امل�صاريف.
 اعتمدت ال�شركة عقد ًا موحد ًا وقعته مع معظم ال�شركات يت�ضمن ال�شروط وااللتزامات التي �شكلت �إطار التعامل بني الأطراف .ا�ستنادا لهذا النموذج تتولى
ال�شركة حتديد بنود عقود الت�أمني للم�ؤمن عليهم وال يجوز للو�سيط �إدخال �أي تعديل عليها �إال مبوافقة ال�شركة .بلغ الإجمايل ال�صايف للأق�ساط املكتتبة من قبل
م�ساهمة الو�سطاء (� )653.420.000ستمائة وثالثة وخم�سون مليون ًا و�أربعمائة وع�شرون �ألف ريال والتي متثل ( )%30من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة كما بنهاية
2016/12/31م.
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ومبراجعتنا التفاقيات و�ساطة الت�أمني التي �أبرمتها ال�شركة ،تبني لنا �أنها قد ت�ضمنت الأ�س�س النظامية املعتمدة يف الالئحة التنظيمية لو�سطاء ووكالء الت�أمني ال
�س ّيما من املواد ( )30الثالثون حتى ( )34الرابعة والثالثون التي حددت احل ّد الأدنى لال�شرتاطات التي يجب �أن تت�ضمنها اتفاقيات و�ساطة الت�أمني والتزامات
والو�سيط جتاه �شركة الت�أمني التي يتعاقد معها.
مت االطالع على عدد من اتفاقيات و�ساطة الت�أمني التي ابرمتها ال�شركة ،وهي على النحو التايل:
ا�سم الو�سيط

تاريخ التعاقد

تاريخ ال�سريان

مالحظات

تاريخ االنتهاء

1

توافق الو�سطاء املحدودة
(كونكورد و�سطاء الت�أمني و�إعادة الت�أمني)

1438/02/20هـ
2016/11/20م

1438/02/20هـ
2016/11/20م

1439/03/01هـ
2017/11/19م

-

2

�شركة ر�ؤية امل�ستقبل لو�ساطة الت�أمني
و�إعادة الت�أمني

1435/08/14هـ
2014/06/12م

1435/09/04هـ
2014/07/01م

1436/09/14هـ
2015/06/30م

3

�شركة الوثيقة املا�سية لو�ساطة الت�أمني

1437/02/10هـ
2015/11/22م

1437/02/10هـ
2015/11/22م

1438/02/21هـ
2016/11/21م

4

�شركة ال�سبيل �آ�سيا لو�ساطة الت�أمني و�إعادة
الت�أمني

1437/02/21هـ
2015/11/03م

1437/02/21هـ
2015/11/03م

1438/02/02هـ
2016/11/02م

5

�شركة فال لو�ساطة الت�أمني و�إعادة الت�أمني

1435/08/26هـ
2014/06/24م

1435/09/04هـ
2014/07/01م

1436/09/14هـ
2015/06/30م

االتفاقية تتجدد تلقائي ًا ملدة �سنة
مبوجب العمل بها ودون �إنهاءها
يجوز انهاء االتفاقية من قبل �أي
طرف ويف �أي وقت وذلك بعد
تقدمي ا�شعار خطي م�سبق �إلى
الطرف الأخر قبل ( )30يوم
على الأقل.
(جمددة تلقائي ًا)
االتفاقية تتجدد تلقائي ًا ملدة �سنة
مبوجب العمل بها ودون �إنهاءها
يجوز انهاء االتفاقية من قبل �أي
طرف ويف �أي وقت وذلك بعد
تقدمي ا�شعار خطي م�سبق �إلى
الطرف الأخر قبل ( )30يوم
على الأقل.
(جمددة تلقائيا)ً
االتفاقية تتجدد تلقائي ًا ملدة �سنة
مبوجب العمل بها ودون �إنهاءها
يجوز انهاء االتفاقية من قبل �أي
طرف ويف �أي وقت وذلك بعد
تقدمي ا�شعار خطي م�سبق �إلى
الطرف الأخر قبل ( )30يوم
على الأقل.
(جمددة تلقائي ًا)
االتفاقية تتجدد تلقائي ًا ملدة �سنة
مبوجب العمل بها ودون �إنهاءها
يجوز انهاء االتفاقية من قبل �أي
طرف ويف �أي وقت وذلك بعد
تقدمي ا�شعار خطي م�سبق �إلى
الطرف الأخر قبل ( )30يوم
على الأقل.
(جمددة تلقائيا)ً

6

�شركة الب�سامي لو�ساطة الت�أمني

1438/05/04هـ
2017/02/01م

1438/05/04هـ
2017/02/01م

1439/05/15هـ
2018/01/31م

-

7

�شركة حلول لو�ساطة الت�أمني الدولية
املحدودة

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1439/05/10هـ
2018/01/26م

-

8

�شركة جنم العناية لو�ساطة الت�أمني

1437/02/27هـ
2015/12/09م

1437/02/27هـ
2015/12/09م

1438/03/09هـ
2016/12/08م

االتفاقية تتجدد تلقائي ًا ملدة �سنة
مبوجب العمل بها ودون �إنهاءها
يجوز انهاء االتفاقية من قبل �أي
طرف ويف �أي وقت وذلك بعد
تقدمي ا�شعار خطي م�سبق �إلى
الطرف الأخر قبل ( )30يوم
على الأقل.
(جمددة تلقائيا)ً
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9

ال�شركة الوطنية لو�ساطة الت�أمني

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1439/05/10هـ
2018/01/26م

-

10

�شركة منار لو�ساطة الت�أمني و�إعادة الت�أمني

1437/06/23هـ
2016/04/01م

1437/06/23هـ
2016/04/01م

1438/07/04هـ
2017/03/31م

11

�شركة اخلليج لو�ساطة الت�أمني و�إعادة
الت�أمني

1435/08/17هـ
2014/06/15م

1435/09/04هـ
2014/07/01م

1436/09/14هـ
2015/06/30م

ويجوز جتديدها باتفاق خطي من
الطرفني و�إذا ا�ستمر الطرفان
يف التعامل مبوجب هذه االتفاقية
رغم انتهاء مدة �سريانها ،يعترب
ذلك جتديد ًا تلقائي ًا ملدة �سنة
ميالدية واحدة بنف�س ال�شروط
والأحكام( .جمددة تلقائي ًا)
االتفاقية تتجدد تلقائي ًا ملدة �سنة
مبوجب العمل بها ودون �إنهاءها
يجوز انهاء االتفاقية من قبل �أي
طرف ويف �أي وقت وذلك بعد
تقدمي ا�شعار خطي م�سبق �إلى
الطرف الأخر قبل ( )30يوم
على الأقل.
(جمددة تلقائي ًا)

12

�شركة �إ�سناد لو�ساطة الت�أمني و�إعادة
الت�أمني

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1439/05/10هـ
2018/01/26م

-

13

�شركة مارينا لو�ساطة الت�أمني و�إعادة
الت�أمني

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1439/05/10هـ
2018/01/26م

-

14

�شركة �ضمان لو�ساطة الت�أمني

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1439/05/10هـ
2018/01/26م

-

15

�شركة واكن لو�ساطة الت�أمني

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1439/05/10هـ
2018/01/26م

-

16

�شركة امل�ست�شار خلدمات و�ساطة الت�أمني

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1439/05/10هـ
2018/01/26م

-

17

�شركة فن�شر�ش فار�س لو�ساطة الت�أمني
و�إعادة الت�أمني

1438/05/05هـ
2017/02/02م

1438/05/05هـ
2017/02/02م

1439/05/16هـ
2018/02/01م

-

18

�شركة الأمان لو�ساطة الت�أمني و�إعادة
الت�أمني

1438/04/21هـ
2017/01/19م

1438/04/21هـ
2017/01/19م

1439/05/02هـ
2018/01/18م

-

19

�شركة �أركان لو�ساطة الت�أمني التعاوين

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1439/05/10هـ
2018/01/26م

-

20

�شركة و�ساطة اململكة للت�أمني و�إعادة
الت�أمني

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1439/05/10هـ
2018/01/26م

-

21

�شركة حماية الأخطار لو�ساطة الت�أمني
و�إعادة الت�أمني

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1439/05/10هـ
2018/01/26م

-

22

�شركة الأف�ضل لو�ساطة الت�أمني

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1439/05/10هـ
2018/01/26م

-

23

�شركة بيت الت�أمني

1438/01/12هـ
2016/10/13م

1438/02/01هـ
2016/11/01م

1439/02/11هـ
2017/10/31م

-

24

الوثيقة املعتمدة لو�ساطة الت�أمني

1438/05/29هـ
2017/02/26م

1438/03/03هـ
2017/01/01م

1439/04/14هـ
2018/01/01م

مت توقيع العقد ب�أثر رجعي

25

�شركة النخبة لو�ساطة الت�أمني و�إعادة
الت�أمني

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1439/05/10هـ
2018/01/26م

-
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26

�شركة دراية لو�ساطة الت�أمني

1437/06/23هـ
2016/04/01م

1437/06/23هـ
2016/04/01م

1438/07/04هـ
2017/03/31م

ويجوز جتديدها باتفاق خطي من
الطرفني و�إذا ا�ستمر الطرفان
يف التعامل مبوجب هذه االتفاقية
رغم انتهاء مدة �سريانها ،يعترب
ذلك جتديد ًا تلقائي ًا ملدة �سنة
ميالدية واحدة بنف�س ال�شروط
والأحكام (جمددة تلقائي ًا ملدة
�سنة حيث ا�ستمر الطرفان
بالتعامل مع بع�ضهما بعد انتهاء
املدة يف 2017/03/31م)
(جمددة تلقائي ًا)

27

الوثيقة ال�شاملة لو�ساطة الت�أمني

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1439/05/10هـ
2018/01/26م

-

28

�شركة عناية الو�سيط لو�ساطة الت�أمني
و�إعادة الت�أمني

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1438/04/29هـ
2017/01/27م

1439/05/10هـ
2018/01/26م

-

29

�شركة الوثيقة املعتمدة لو�ساطة الت�أمني

 1437/06/23هـ
2016/04/01م

 1437/06/23هـ
2016/04/01م

1438/07/03هـ
2017/03/31م

ويجوز جتديدها باتفاق خطي من
الطرفني و�إذا ا�ستمر الطرفان
يف التعامل مبوجب هذه االتفاقية
رغم انتهاء مدة �سريانها ،يعترب
ذلك جتديد ًا تلقائي ًا ملدة �سنة
ميالدية واحدة بنف�س ال�شروط
والأحكام.
(جمددة تلقائي ًا)

30

�شركة �شديد و�شركاه ال�سعودية لو�ساطة
الت�أمني

1437/05/06هـ
2016/02/15م

1437/05/06هـ
2016/02/15م

1438/05/17هـ
2017/02/14م

ويجوز جتديدها باتفاق خطي من
الطرفني و�إذا ا�ستمر الطرفان
يف التعامل مبوجب هذه االتفاقية
رغم انتهاء مدة �سريانها ،يعترب
ذلك جتديد ًا تلقائي ًا ملدة �سنة
ميالدية واحدة بنف�س ال�شروط
والأحكام.
(جمددة تلقائي ًا)

امل�صدر :امل�ست�شار القانوين

فيما يلي ملخ�ص لأبرز البنود الواردة يف اتفاقيات و�ساطة ت�أمني (غري ح�صرية) وت�شمل االلتزامات امللقاة على عاتق ال�شركة والو�سيط:
 وفق االتفاقية ،يلتزم الو�سيط مبا يلي:
�أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-
ذ-
ر-
ز-

الإف�صاح لعمالئه عن وجود هذه االتفاقية وعما يح�صل عليه من ال�شركة من عموالت و�أتعاب وذلك وفق ًا لالئحة التنفيذية لنظام الت�أمني
حت�صيل وت�سديد �أق�ساط الت�أمني املح�صلة (بالإ�ضافة �إلى �أية ر�سوم �أو مبالغ �أخرى م�ستحقة) من مبا�شرة لل�شركة وقبل �أن يتم �إ�صدار الوثائق
عدم الإف�صاح �أو �إف�شاء �أو ا�ستخدام �أي معلومات �أو بيانات تخ�ص ال�شركة والتي اطلع عليها بحكم عالقته بال�شركة وفق هذه االتفاقية ،وي�ستمر هذا االلتزام خالل
فرتة تنفيذ االتفاقية وبعد انهائها او انتهائها
عدم القيام ب�أي ت�صرف من �ش�أنه الإ�ضرار ب�سمعة �أو عمل ال�شركة
ال�سماح لل�شركة القيام مبعاينة ال�سجالت التي يحتفظ بها الو�سيط وذلك فيما يخ�ص الأعمال املنجزة مبوجب هذه االتفاقية
عدم الرتويج لعمالئه وللجمهور �أنواع الت�أمني -ب�صفة عامة  -التي تقدمها ال�شركة دون احل�صول على موافقة م�سبقة كتابة
م�ساعدة عمالئه ليجهزوا ويقدموا لل�شركة بالطريقة املنا�سبة التي تتفق و�شروط �أي من وثائق الت�أمني املكتتبة من قبل ال�شركة وجميع التقارير وامل�ستندات الأخرى
املطلوبة ملوجب الوثائق
ابالغ عمالئه احلاليني واملتوقعني باملخاطر وااللتزامات املرتبطة بن�شاطات �أعمالهم ومتلك املمتلكات وا�ستخدام ال�سيارات ..الخ ،و�شرح �أنواع الت�أمني املتوفرة لدى
ال�شركة لإدارة وتوجيه هذه املخاطر
االحتفاظ بال�سجالت واحل�سابات الكاملة اخلا�صة بجميع املعامالت املتعلقة بالت�أمني املكتتب مبوجب هذه االتفاقية
ا�شعار ال�شركة فور ًا يف حال مت تعليق �أو الغاء رخ�صة الو�سيط ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد كما يلتزم باملحافظة على �صالحية الرتخي�ص
عدم التنازل كلي ًا �أو جزئي ًا عن االتفاقية بدون ح�صوله على موافقة م�سبقة من ال�شركة.
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�س -عدم ا�ستخدام ا�سم ال�شركة �أو �شعارها التجاري يف �أي �إعالن – �شفهي ًا �أو خطي ًا – وعدم و�ضع �أو االيعاز بو�ضع �أي �إعالن خا�ص بال�شركة يف �أي مطبوعات �أو لوحات
عر�ض ،واالمتناع عن �إ�صدار �أو توزيع �أية ن�شرة �إعالنية �أو ورقة ت�شري �إلى ال�شركة بدون احل�صول على املوافقة الكتابية امل�سبقة من ال�شركة ،مع �ضرورة تبيني �أنه
و�سيط لل�شركة.
�ش�	-إبالغ ،عند انهاء االتفاقية ،كل عميل مبدة ال تقل عن ( )45يوم .ويجب �أال ي�شري اال�شعار �إلى �أ�سباب االنهاء
 وفق االتفاقية ،تلتزم ال�شركة مبا يلي:
 بذل كافة اجلهود التجارية املعقولة للإجابة على طلبات عرو�ض الأ�سعار يف الوقت املنا�سب
 دفع عموالت الو�سيط عن �صايف اال�شرتاكات املكتتبة فقط (�إجمايل �أق�ساط الت�أمني ناق�ص ًا جميع ت�سويات الإلغاءات و�أق�ساط الت�أمني املعادة) وذلك بعد ()10
ع�شرة �أيام عمل من نهاية كل �شهر ميالدي.
 االحتفاظ بال�سجالت واحل�سابات الكاملة اخلا�صة بجميع املعامالت املتعلقة بالت�أمني املكتتب مبوجب هذه االتفاقية.
 تعوي�ض الو�سيط وجتنبيه ال�ضرر من واجتاه كافة امل�س�ؤوليات املدنية النا�شئة كنتيجة مبا�شرة لأخطاء ال�شركة� ،شريطة �أال يكون الو�سيط قد ت�سبب �أو ا�شرتك يف
�أي من تلك الأخطاء مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر عند ا�ستخدامه �أي من النماذج املر�سلة لل�شركة� ،أو عدم اتباعه لتعليمات �أو �إجراءات حمددة من قبل
ال�شركة بخ�صو�ص الأعمال التي يقدمها الو�سيط لل�شركة.
 يجوز انهاء االتفاقية من قبل �أي طرف ويف �أي وقت وذلك بعد تقدمي ا�شعار خطي م�سبق �إلى الطرف الأخر قبل ( )30ثالثون يوم على الأقل .كما يحق لل�شركة االنهاء يف
حال �إلغاء �أو �إيقاف �أي جهة خمت�صة لرتخي�ص الو�سيط .كذلك ،يحق لل�شركة انهاء االتفاقية بعد �إ�شعار الو�سيط وذلك يف حال عدم قيام الو�سيط بتنفيذ التزاماته �أو يف
حالة الغ�ش �أو االحتيال �أو التدلي�س �أو �سوء ال�سلوك �أو اخلط�أ اجل�سيم �أو الإفال�س.
 تخ�ضع االتفاقية للأنظمة ال�سعودية ،ويف حال ح�صول �أي خالف يتم ح�سمه بالطرق الودية خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شوء اخلالف �أو النزاع ،ف�إذا مل
يتم حله ودي ًا يتم الف�صل فيه من قبل اجلهات الق�ضائية املخت�صة.

11113اتفاقيات وكالة التأمين







مت االطالع على ثالث اتفاقيات لوكالة الت�أمني (غري ح�صرية) ابرمتها ال�شركة مع كل من �شركة �أجياد اخلليج لوكالة الت�أمني التعاوين وال�شركة العربية خلدمات
الت�أمني املحدودة و�شركة يدر لوكالة الت�أمني التعاوين وهي �شركات مرخ�صة من م�ؤ�س�سة النقد ومتخ�ص�صة مبجال متثيل �شركات الت�أمني لت�سويق وبيع وثائقهم
الت�أمينية حل�سابهم �أو نيابة عنهم يف اململكة.
�إن الهدف من هذه االتفاقيات هو ت�سويق وبيع وثائق الت�أمني �إلى الأفراد وال�شركات والهيئات الأخرى نيابة عن ال�شركة.
وقد ع ّرفت املادة الأولى من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين وكيل الت�أمني ب�أنه« :ال�شخ�ص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل
ال�شركة ،وت�سويق وبيع وثائق الت�أمني ،وجميع الأعمال التي يقوم بها عادة حل�ساب ال�شركة �أو بالنيابة عنها».
ومبراجعتنا التفاقيات وكالة الت�أمني التي �أبرمتهما ال�شركة ،تبني لنا �أنها قد ت�ضمنت الأ�س�س النظامية املعتمدة يف الالئحة التنظيمية لو�سطاء ووكالء الت�أمني �سيما
من املادة ( )30الثالثون حتى ( )34الرابعة والثالثون التي حددت احل ّد الأدنى لال�شرتاطات التي يجب �أن تت�ضمنها اتفاقيات وكالة الت�أمني والتزامات والوكيل
جتاه �شركة الت�أمني التي يتعاقد معها.
كما ت�ضمنت املالحق املرفقة باالتفاقيات الن�سب املئوية للعمولة التي ي�ستحقها وكالء الت�أمني بح�سب ما ن�صت عليها الالئحة التنظيمية لو�سطاء ووكالء الت�أمني،
وهي ترتاوح ما بني ( )%8و( )%15بح�سب فروع/منتجات الت�أمني التي يتم بيعها وحتت�سب العموالت على �أ�سا�سا الأق�ساط فقط وال ت�سدد �أي عمولة عن امل�صاريف.
فيما يلي تفا�صيل اتفاقيات وكالة الت�أمني املربمة من قبل ال�شركة:

1111113اتفاقية وكالة تسويق غير حصري مع شركة أجياد لوكالة التأمين التعاوني («الوكيل»).
مدة االتفاقية �سنة ميالدية تبد�أ اعتبار ًا من 2016/10/09م وتنتهي بتاريخ 2017/12/31م .ويجوز جتديدها باتفاق خطي بني الطرفني .ويف حال عدم رغبة �أي من الطرفني
يف جتديد االتفاقية فعليه �إخطار الطرف الآخر كتابة بعدم رغبته يف التجديد قبل انتهاء املدة الأ�صلية �أو املجددة بثالثيني ( )30يوم ًا على الأقل .وبح�سب هذه االتفاقية �سيقوم
وكيل الت�أمني ببيع وتوزيع وثائق الت�أمني التجارية والت�أمني الفردية وحت�صيل ا�شرتاكاتهم ل�صالح ال�شركة من خالل منافذ البيع والتوزيع يف اململكة ووفق ًا لقواعد و�إجراءات
التعامل امللحقة باالتفاقية وح�سب توجيهات وتعليمات ال�شركة ووفق نظام الت�أمني واللوائح التنفيذية مل�ؤ�س�سة النقد.
 التزامات وكيل الت�أمني – ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر:
 مزاولة مهامه وفق الأ�صول املهنية مبا يتفق مع �أنظمة اجلهة املخت�صة وبح�سب تعليمات ال�صادرة من ال�شركة
 ار�سال قائمة بالعمالء امل�ستهدفني للطرف الأول قبل ت�سويق املنتجات حمل هذه االتفاقية
 اعداد دفاتر ح�سابات م�ستقلة خا�صة بالأعمال املتعلقة بهذه االتفاقية
 االحتفاظ ب�شكل منف�صل بكل ال�سجالت وامل�ستندات واملرا�سالت واملطبوعات
  تخ�صي�ص طاقم موظفني من ذوي ال�سمعة الطبية والأخالق احل�سنة وعلى دراية باللغة الإجنليزية وتخ�صي�ص فريق م�ستقل لت�سويق منتجات ال�شركة للت�أمني
التجاري وفريق �آخر يعنى بت�أمينات الأفراد
 املحافظة على �أ�سماء امل�ستخدمني اخلا�صة بالأنظمة الإلكرتونية والتي يتم �صرفها للوكيل وعدم �إ�ساءة ا�ستخدامها و�أتباع التعليمات التي ت�صدر من ال�شركة
 �إعادة جميع املطبوعات امل�ستعملة وغري امل�ستعملة التي حتمل �أ�سم ال�شركة و�أي م�ستندات �أخرى ذات عالقة مبو�ضوع هذه االتفاقية يف حال �إنهائها �أو انتهائها.
 حتمل جميع النفقات والتكاليف اخلا�صة بعمله وموظفيه وتابعيه (كالأجور واملرتبات واملكاف�آت وتذاكر ال�سفر الخ) بالإ�ضافة لكافة ال�ضرائب �أو الزكاة �أو الر�سوم
التي تفر�ضها عليه اجلهات املخت�صة باململكة.
 عدم الإف�صاح �أو �إف�شاء �أو ا�ستخدام �أي معلومات �أو بيانات تخ�ص ال�شركة والتي اطلع عليها بحكم عالقته بال�شركة وفق هذه االتفاقية ،وي�ستمر هذا االلتزام خالل
فرتة تنفيذ االتفاقية وبعد انهائها او انتهائها.
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عدم توظيف �أو ا�ستخدام �أي �شخ�ص يكون موظف ًا لدى ال�شركة طيلة مدة �سريان االتفاقية وملدة �سنتني من تاريخ انهائها �أو انتهائها.
عدم ا�ستخدام �أو بيع �أو اال�ستفادة ب�أي �شكل من الأ�شكال من البيانات املتعلقة بعمالء ال�شركة ك�أ�سمائهم وعنوانيهم والتفا�صيل املتعلقة بهم ،وعلى الوكيل املحافظة
على �سرية هذه البيانات
تزويد ال�شركة فور ًا وعند الطلب الن�سخ الإلكرتونية و�/أو الن�سخ الأ�صلية و�/أو الن�سخ املطبوعة من جميع طلبات الت�أمني برفقة كافة امل�ستندات امل�ؤيدة .
عدم التنازل عن�/أو ت�سوية اخل�سائر �أو الإقرار ب�أية تعوي�ضات نيابة عن ال�شركة دون موافقتها امل�سبقة.
تزويد حملة الوثائق بالتعليمات اخلا�صة بقواعد و�إجراءات املطالبة عند �إ�صدار �أية وثيقة ت�أمني ،ويلتزم الوكيل �أي�ض ًا بالتعاون التام مع حملة الوثائق يف هذا
اخل�صو�ص ومع ال�شركة عند �إجراء حتقيق ومعاجلة وت�سوية جميع املطالبات (التعوي�ضات) املتعلقة بوثائق ت�أمني ال�شركة التي �صدرت بوا�سطة الوكيل.
تزويد ال�شركة بك�شف للعموالت امل�ستحقة له عن كل �شهر ميالدي على �أن يتم ذلك خالل (� )10أيام من تاريخ انق�ضاء كل �شهر ميالدي.
�سداد�/إيداع كافة املبالغ امل�ستحقة لل�شركة عن كل �شهر ميالدي بالدقة املطلوبة.
بيع الوثائق عن طريق منافذ البيع املرخ�صة له من قبل امل�ؤ�س�سة وح�سب خطة العمل املتفق عليها مع ال�شركة.
�أخذ موافقة ال�شركة اخلطية عند اختيار �أو تعيني �أي من مندوبي �أو م�شريف الت�سويق اجلدد ،وعليه ا�ستبدالهم يف حال خمالفتهم لبنود االتفاقية �أو �سوء �سمعتهم
و�أخذ موافقة ال�شركة قبل التعيني.
تزويد ال�شركة فور التوقيع بوثيقة خيانة الأمانة ملوظفيه لتغطية اخل�سائر التي قد تن�ش�أ عن املخاطر التي تغطيها الوثيقة ،وعلى الوكيل حتمل مبفرده جميع
امل�س�ؤوليات والتبعات املتعلقة بتلك املخاطر يف مواجهة ال�شركة.
 تزويد ال�شركة فور التوقيع ب�ضمان بنكي غري م�شروط وغري قابل للإلغاء �أو النق�ض مببلغ وقدره ( )200.000مائتا �ألف ريال ل�صالح ال�شركة �ضمانا لتنفيذ بنود
و�أحكام هذه االتفاقية ،ويكون ال�ضمان �ساري ملدة (� )15شهر ميالدي وقابل للتجديد ملدة �أو ملدد مماثلة �أخرى بناء على طلب ال�شركة ،وال ي�سرتد ال�ضمان �إال بعد
ت�سديد الوكيل اللتزاماته.
 عدم التنازل عن العقد �أو جزء منه للغري �أو توكيل الغري �سواء بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة دون موافقة خطية م�سبقة من ال�شركة.
�أخذ موافقة ال�شركة قبل �إجراء �أي دعاية �أو الإعالن ب�أي �شكل من الأ�شكال عن عالقته بال�شركة ،وتقع على الوكيل م�س�ؤولية جميع الإعالنات للرتويج ويتحمل جميع
تكاليف هذه الإعالنات.
عدم التعامل مع �أي �شركة �أخرى من �شركات الت�أمني �سواء بطريقة مبا�شر �أو غري مبا�شر ب�أجر �أو بدون �أجر للقيام بت�سويق �أي نوع من الت�أمينات داخل اململكة �إال
بعد ح�صوله على موافقة خطية م�سبقة من ال�شركة.
يف حال �صدور �أي تعليمات �أو تعاميم من اجلهات احلكومية �أو الرقابية تتعلق ببنود هذه االتفاقية �سوف يلتزم الوكيل بالتنفيذ فور ًا دون تطبيق فرتة �إ�شعار ،وذلك
فور �إبالغه بها من قبل ال�شركة �أو علمه بها من قبل اجلهات الرقابية.
 عدم �إف�شاء الأ�سرار التجارية والت�أمينية والإدارية والفنية للأعمال املرتبطة بال�شركة �أو ا�ستخدام هذه الأ�سرار يف غري �أغرا�ض هذا العقد.

 التزامات ال�شركة:
 دفع العموالت امل�ستحقة للوكيل (بعد خ�صم كافة املبالغ امل�ستحقة على الوكيل�-إن وجدت  )-خالل ( )15يوم من تاريخ ا�ستالم ال�شركة لك�شف العموالت
املوقع من الوكيل.
 تزويد الوكيل باللوحات الإعالنية اخلا�صة بنقاط البيع ،املطبوعات الالزمة التي حتمل ا�سم ال�شركة ال�ستعمالها يف الأغرا�ض املحددة لها مبوجب هذه
االتفاقية وهي وثائق الت�أمني ومناذج الطلبات واملالحق وال�شروط اخلا�صة والن�شرات الدعائية والرتويجية ودفاتر �سندات القب�ض وقوائم الأ�سعار.
 �إعادة قيمة اال�شرتاكات املودعة يف ح�سابه من قبل الوكيل وذلك فيما يتعلق بوثائق الت�أمني التي ترغب ال�شركة يف �إلغائها ،ويف هذه احلالة ي�ستحق الوكيل
فقط العمولة الن�سبية عن الفرتة املنق�ضية من بدء �سريان الوثيقة حتى تاريخ �إلغائها.
 ت�أمني النظام الآيل الالزم لربط الوكيل ب�شبكة معلومات ال�شركة ،ويتحمل الوكيل ربط النظام الآيل بكافة نقاط البيع لديه من �أجهزة حا�سب ايل وات�صال
بالإنرتنت وحقوق ومرئيات املوظفني القائمني على �إدخال البيانات.
 تدريب فريق العمل املخ�ص�ص للت�أمني التجاري وت�أمني الأفراد التابع للوكيل وذلك خالل فرتة الثالث �أ�شهر الأولى من بداية �سريان االتفاقية.
 �إ�صدار عرو�ض �شروط و�أ�سعار الت�أمني خالل مدة �أق�صاها (� )5أيام عمل من تاريخ ا�ستالم طلبات الت�أمني املكتملة با�ستثناء العرو�ض التي تتطلب �إعادة
ت�أمني ،ويف حال قبول تلك العرو�ض من قبل العميل تقوم ال�شركة ب�إ�صدار وثائق الت�أمني خالل (� )3أيام عمل بعد حت�صيل و�إيداع مبالغ اال�شرتاكات اخلا�صة
بها يف ح�ساب ال�شركة.
 م�س�ؤولة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر عن �أي من العمالء اللذين جلبهم الوكيل بعد �إ�صدار وثائق الت�أمينات اخلا�صة بهم و�سداد اال�شرتاكات اخلا�صة بهم
و�سداد اال�شرتاكات اخلا�صة بتلك الوثائق.
 يحق لل�شركة وب�صفة دورية ودون �أي اعرتا�ض من الوكيل �إر�سال ممثلني عنه �إلى منافذ عمل الوكيل دون �إ�شعار م�سبق وذلك بغر�ض املعاينة واالطالع ومراجعة طرق
العمل واخلدمات والإدارة وفح�ص الدفاتر وال�سجالت وغريها للت�أكد من مدى تقيد الوكيل ب�شروط و�أحكام هذه االتفاقية.
 النظام الواجب التطبيق والق�ضاء املخت�ص
وتف�سر مبوجب الأنظمة ال�سارية املفعول يف اململكة العربية ال�سعودية ،ويف حال ن�شوء �أي نزاع �أو خالف بني �أطراف هذه االتفاقية فيما يتعلق
 تخ�ضع هذه االتفاقية ّ
بتنفيذ هذه االتفاقية �أو �صالحيتها �أو تف�سريها يتوجب على ه�ؤالء الأطراف حماولة حل هذا النزاع �أو اخلالف ود ًيا فيما بينهم �أو تكوين جلنة من الطرفني حلل
النزاع ،ويف حال العجز عن التو�صل �إلى حل ودي يحال النزاع �إلى اجلهات املخت�صة �أو الق�ضائية باململكة.
1111113اتفاقية وكالة تسويق غير حصري مع شركة يدر لوكالة التأمين التعاوني («الوكيل»).
مدة االتفاقية �سنة ميالدية تبد�أ اعتبار ًا من 2016/08/01م وتنتهي بتاريخ 2017/08/01م .ويجوز جتديدها باتفاق خطي بني الطرفني .ويف حال عدم رغبة �أي من الطرفني
يف جتديد االتفاقية فعليه �إخطار الطرف الأخر كتابة بعدم رغبته يف التجديد قبل انتهاء املدة الأ�صلية �أو املجددة بثالثني ( )30يوم ًا على الأقل .وبح�سب هذه االتفاقية �سيقوم
وكيل الت�أمني ببيع وتوزيع وثائق الت�أمني التجارية والت�أمني الفردية وحت�صيل ا�شرتاكاتهم ل�صالح ال�شركة من خالل منافذ البيع والتوزيع يف اململكة ووفق ًا لقواعد و�إجراءات
التعامل امللحقة باالتفاقية وح�سب توجيهات وتعليمات ال�شركة ووفق نظام الت�أمني واللوائح التنفيذية مل�ؤ�س�سة النقد.
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•التزامات وكيل التأمين – تشمل على سبيل المثال ال الحصر:
 مزاولة مهامه وفق الأ�صول املهنية مبا يتفق مع �أنظمة اجلهة املخت�صة وبح�سب تعليمات ال�صادرة من ال�شركة.
 ار�سال قائمة بالعمالء امل�ستهدفني للطرف الأول قبل ت�سويق املنتجات حمل هذه االتفاقية.
 م�سك دفاتر ح�سابات م�ستقلة خا�صة بالأعمال املتعلقة بهذه االتفاقية.
 االحتفاظ ب�شكل منف�صل بكل ال�سجالت وامل�ستندات واملرا�سالت واملطبوعات.
  تخ�صي�ص طاقم موظفني من ذوي ال�سمعة الطبية والأخالق احل�سنة وعلى دراية باللغة الإجنليزية وتخ�صي�ص فريق م�ستقل لت�سويق منتجات ال�شركة للت�أمني
التجاري وفريق اخر يعنى بت�أمينات الأفراد.
 املحافظة على �أ�سماء امل�ستخدمني اخلا�صة بالأنظمة الإلكرتونية والتي يتم �صرفها للوكيل وعدم �إ�ساءة ا�ستخدامها و�أتباع التعليمات التي ت�صدر من ال�شركة.
 �إعادة جميع املطبوعات امل�ستعملة وغري امل�ستعملة التي حتمل �أ�سم ال�شركة و�أي م�ستندات �أخرى ذات عالقة مبو�ضوع هذه االتفاقية يف حال �إنهائها �أو انتهائها.
 حتمل جميع النفقات والتكاليف اخلا�صة بعمله وموظفيه وتابعيه (كالأجور واملرتبات واملكاف�آت وتذاكر ال�سفر الخ) بالإ�ضافة لكافة ال�ضرائب �أو الزكاة �أو الر�سوم
التي تفر�ضها عليه اجلهات املخت�صة باململكة.
  عدم الإف�صاح �أو �إف�شاء �أو ا�ستخدام �أي معلومات �أو بيانات تخ�ص ال�شركة والتي اطلع عليها بحكم عالقته بال�شركة وفق هذه االتفاقية ،وي�ستمر هذا االلتزام خالل
فرتة تنفيذ االتفاقية وبعد انهائها او انتهائها.
 عدم توظيف �أو ا�ستخدام �أي �شخ�ص يكون موظف ًا لدى ال�شركة طيلة مدة �سريان االتفاقية وملدة �سنتني من تاريخ انهائها �أو انتهائها.
 عدم ا�ستخدام �أو بيع �أو اال�ستفادة ب�أي �شكل من الأ�شكال من البيانات املتعلقة بعمالء ال�شركة ك�أ�سمائهم عناوينهم والتفا�صيل املتعلقة بهم ،وعلى الوكيل املحافظة
على �سرية هذه البيانات.
 تزويد ال�شركة فور ًا وعند الطلب الن�سخ الإلكرتونية و�/أو الن�سخ الأ�صلية و�/أو الن�سخ املطبوعة من جميع طلبات الت�أمني برفقة كافة امل�ستندات امل�ؤيدة.
 عدم التنازل عن�/أو ت�سوية اخل�سائر �أو الإقرار ب�أية تعوي�ضات نيابة عن ال�شركة دون موافقتها امل�سبقة.
ً
 تزويد حملة الوثائق بالتعليمات اخلا�صة بقواعد و�إجراءات املطالبة عند �إ�صدار �أية وثيقة ت�أمني ،ويلتزم الوكيل �أي�ضا بالتعاون التام مع حملة الوثائق يف هذا
اخل�صو�ص ومع ال�شركة عند �إجراء حتقيق ومعاجلة وت�سوية جميع املطالبات (التعوي�ضات) املتعلقة بوثائق ت�أمني ال�شركة التي �صدرت بوا�سطة الوكيل.
 تزويد ال�شركة بك�شف للعموالت امل�ستحقة له عن كل �شهر ميالدي على �أن يتم ذلك خالل (� )10أيام من تاريخ انق�ضاء كل �شهر ميالدي.
 �سداد�/إيداع كافة املبالغ امل�ستحقة لل�شركة عن كل �شهر ميالدي بالدقة املطلوبة.
 بيع الوثائق عن طريق منافذ البيع املرخ�صة له من قبل امل�ؤ�س�سة وح�سب خطة العمل املتفق عليها مع ال�شركة.
 �أخذ موافقة ال�شركة اخلطية عند اختيار �أو تعيني �أي من مندوبي �أو م�شريف الت�سويق اجلدد ،وعليه ا�ستبدالهم يف حال خمالفتهم لبنود االتفاقية �أو �سوء �سمعتهم
و�أخذ موافقة ال�شركة قبل التعيني.
 تزويد ال�شركة فور التوقيع بوثيقة خيانة الأمانة ملوظفيه لتغطية اخل�سائر التي قد تن�ش�أ عن املخاطر التي تغطيها الوثيقة ،وعلى الوكيل حتمل مبفرده جميع
امل�س�ؤوليات والتبعات املتعلقة بتلك املخاطر يف مواجهة ال�شركة.
  تزويد ال�شركة فور التوقيع ب�ضمان بنكي غري م�شروط وغري قابل للإلغاء �أو النق�ض مببلغ وقدره ( )200.000مائتا �ألف ريال ل�صالح ال�شركة �ضمانا لتنفيذ بنود
و�أحكام هذه االتفاقية ،ويكون ال�ضمان �ساري ملدة (� )15شهر ميالدي وقابل للتجديد ملدة �أو ملدد مماثلة �أخرى بناء على طلب ال�شركة ،وال ي�سرتد ال�ضمان �إال بعد
ت�سديد الوكيل اللتزاماته.
 عدم التنازل عن العقد �أو جزء منه للغري �أو توكيل الغري �سواء بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة دون موافقة خطية م�سبقة من ال�شركة.
 �أخذ موافقة ال�شركة قبل �إجراء �أي دعاية �أو الإعالن ب�أي �شكل من الأ�شكال عن عالقته بال�شركة ،وتقع على الوكيل م�س�ؤولية جميع الإعالنات للرتويج ويتحمل جميع
تكاليف هذه الإعالنات.
 عدم التعامل مع �أي �شركة �أخرى من �شركات الت�أمني �سواء بطريقة مبا�شر �أو غري مبا�شر ب�أجر �أو بدون �أجر للقيام بت�سويق �أي نوع من الت�أمينات داخل اململكة �إال
بعد ح�صوله على موافقة خطية م�سبقة من ال�شركة.
ً
 يف حال �صدور �أي تعليمات �أو تعاميم من اجلهات احلكومية �أو الرقابية تتعلق ببنود هذه االتفاقية �سوف يلتزم الوكيل بالتنفيذ فورا دون تطبيق فرتة �إ�شعار ،وذلك
فور �إبالغه بها من قبل ال�شركة �أو علمه بها من قبل اجلهات الرقابية.
  عدم �إف�شاء الأ�سرار التجارية والت�أمينية والإدارية والفنية للأعمال املرتبطة بال�شركة �أو ا�ستخدام هذه الأ�سرار يف غري �أغرا�ض هذا العقد.
•التزامات الشركة:
 دفع العموالت امل�ستحقة للوكيل (بعد خ�صم كافة املبالغ امل�ستحقة على الوكيل�-إن وجدت  )-خالل ( )15يوم من تاريخ ا�ستالم ال�شركة لك�شف العموالت املوقع
من الوكيل.
 تزويد الوكيل باللوحات الإعالنية اخلا�صة بنقاط البيع ،املطبوعات الالزمة التي حتمل ا�سم ال�شركة ال�ستعمالها يف الأغرا�ض املحددة لها مبوجب هذه االتفاقية
وهي وثائق الت�أمني ومناذج الطلبات واملالحق وال�شروط اخلا�صة والن�شرات الدعائية والرتويجية ودفاتر �سندات القب�ض وقوائم الأ�سعار.
 �إعادة قيمة اال�شرتاكات املودعة يف ح�سابه من قبل الوكيل وذلك فيما يتعلق بوثائق الت�أمني التي ترغب ال�شركة يف �إلغائها ،ويف هذه احلالة ي�ستحق الوكيل فقط
العمولة الن�سبية عن الفرتة املنق�ضية من بدء �سريان الوثيقة حتى تاريخ �إلغائها.
 ت�أمني النظام الآيل الالزم لربط الوكيل ب�شبكة معلومات ال�شركة ،ويتحمل الوكيل ربط النظام االيل بكافة نقاط البيع لديه من �أجهزة حا�سب �آيل وات�صال
بالإنرتنت وحقوق ومرئيات املوظفني القائمني على �إدخال البيانات.
 تدريب فريق العمل املخ�ص�ص للت�أمني التجاري وت�أمني الأفراد التابع للوكيل وذلك خالل فرتة الثالث �أ�شهر الأولى من بداية �سريان االتفاقية.
 �إ�صدار عرو�ض �شروط و�أ�سعار الت�أمني خالل مدة �أق�صاها (� )5أيام عمل من تاريخ ا�ستالم طلبات الت�أمني املكتملة با�ستثناء العرو�ض التي تتطلب �إعادة ت�أمني،
ويف حال قبول تلك العرو�ض من قبل العميل تقوم ال�شركة ب�إ�صدار وثائق الت�أمني خالل (� )3أيام عمل بعد حت�صيل و�إيداع مبالغ اال�شرتاكات اخلا�صة بها يف ح�ساب
ال�شركة.
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م�س�ؤولة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر عن �أي من العمالء اللذين جلبهم الوكيل بعد �إ�صدار وثائق الت�أمينات اخلا�صة بهم و�سداد اال�شرتاكات اخلا�صة بهم و�سداد
اال�شرتاكات اخلا�صة بتلك الوثائق
يحق لل�شركة وب�صفة دورية ودون �أي اعرتا�ض من الوكيل �إر�سال ممثلني عنه �إلى منافذ عمل الوكيل دون �إ�شعار م�سبق وذلك بغر�ض املعاينة واالطالع ومراجعة طرق
العمل واخلدمات والإدارة وفح�ص الدفاتر وال�سجالت وغريها للت�أكد من مدى تقيد الوكيل ب�شروط و�أحكام هذه االتفاقية

•النظام الواجب التطبيق والقضاء المختص:
وتف�سر مبوجب الأنظمة ال�سارية املفعول يف اململكة العربية ال�سعودية ،ويف حال ن�شوء �أي نزاع �أو خالف بني �أطراف هذه االتفاقية فيما يتعلق بتنفيذ هذه
تخ�ضع هذه االتفاقية ّ
االتفاقية �أو �صالحيتها �أو تف�سريها يتوجب على ه�ؤالء الأطراف حماولة حل هذا النزاع �أو اخلالف ود ًيا فيما بينهم �أو تكوين جلنة من الطرفني حلل النزاع ،ويف حال العجز عن
التو�صل �إلى حل ودي يحال النزاع �إلى اجلهات املخت�صة �أو الق�ضائية باململكة.
1111113اتفاقية وكالة تسويق غير حصري مع الشركة العربية لخدمات التأمين المحدودة («الوكيل»).
مدة االتفاقية �سنة ميالدية تبد�أ اعتبار ًا من 2016/12/01م وتنتهي بتاريخ 2017/12/31م .ويجوز جتديدها باتفاق خطي بني الطرفني .ويف حال عدم رغبة �أي من الطرفني يف
جتديد االتفاقية فعليه �إخطار الطرف الأخر كتابة بعدم رغبته يف التجديد قبل انتهاء املدة الأ�صلية �أو املجددة ب�ستني ( )60يوم ًا على الأقل .وبح�سب هذه االتفاقية �سيقوم وكيل
الت�أمني ببيع وتوزيع وثائق الت�أمني التجارية والت�أمني الفردية وحت�صيل ا�شرتاكاتهم ل�صالح ال�شركة من خالل منافذ البيع والتوزيع يف اململكة ووفق ًا لقواعد و�إجراءات التعامل
امللحقة باالتفاقية وح�سب توجيهات وتعليمات ال�شركة ووفق نظام الت�أمني واللوائح التنفيذية مل�ؤ�س�سة النقد.
•تشمل التزامات وكيل التأمين – على سبيل المثال ال الحصر – ما يلي:
 مزاولة مهامه وفق الأ�صول املهنية مبا يتفق مع �أنظمة اجلهة املخت�صة وبح�سب تعليمات ال�صادرة من ال�شركة.
 �إر�سال قائمة بالعمالء امل�ستهدفني للطرف الأول قبل ت�سويق املنتجات حمل هذه االتفاقية.
 م�سك دفاتر ح�سابات م�ستقلة خا�صة بالأعمال املتعلقة بهذه االتفاقية.
 االحتفاظ ب�شكل منف�صل بكل ال�سجالت وامل�ستندات واملرا�سالت واملطبوعات.
  تخ�صي�ص طاقم موظفني من ذوي ال�سمعة الطبية والأخالق احل�سنة وعلى دراية باللغة الإجنليزية وتخ�صي�ص فريق م�ستقل لت�سويق منتجات ال�شركة للت�أمني
التجاري وفريق اخر يعنى بت�أمينات الأفراد.
 املحافظة على �أ�سماء امل�ستخدمني اخلا�صة بالأنظمة الإلكرتونية والتي يتم �صرفها للوكيل وعدم �إ�ساءة ا�ستخدامها و�أتباع التعليمات التي ت�صدر من ال�شركة.
 �إعادة جميع املطبوعات امل�ستعملة وغري امل�ستعملة التي حتمل �أ�سم ال�شركة و�أي م�ستندات �أخرى ذات عالقة مبو�ضوع هذه االتفاقية يف حال �إنهائها �أو انتهائها.
 حتمل جميع النفقات والتكاليف اخلا�صة بعمله وموظفيه وتابعيه (كالأجور واملرتبات واملكاف�آت وتذاكر ال�سفر الخ) بالإ�ضافة لكافة ال�ضرائب �أو الزكاة �أو الر�سوم
التي تفر�ضها عليه اجلهات املخت�صة باململكة.
  عدم الإف�صاح �أو �إف�شاء �أو ا�ستخدام �أي معلومات �أو بيانات تخ�ص ال�شركة والتي اطلع عليها بحكم عالقته بال�شركة وفق هذه االتفاقية ،وي�ستمر هذا االلتزام خالل
فرتة تنفيذ االتفاقية وبعد انهائها او انتهائها.
 عدم توظيف �أو ا�ستخدام �أي �شخ�ص يكون موظف ًا لدى ال�شركة طيلة مدة �سريان االتفاقية وملدة �سنتني من تاريخ انهائها �أو انتهائها.
 عدم ا�ستخدام �أو بيع �أو اال�ستفادة ب�أي �شكل من الأ�شكال من البيانات املتعلقة بعمالء ال�شركة ك�أ�سمائهم وعنوانيهم والتفا�صيل املتعلقة بهم ،وعلى الوكيل املحافظة
على �سرية هذه البيانات.
 تزويد ال�شركة فور ًا وعند الطلب الن�سخ الإلكرتونية و�/أو الن�سخ الأ�صلية و�/أو الن�سخ املطبوعة من جميع طلبات الت�أمني برفقة كافة امل�ستندات امل�ؤيدة.
 عدم التنازل عن�/أو ت�سوية اخل�سائر �أو الإقرار ب�أية تعوي�ضات نيابة عن ال�شركة دون موافقتها امل�سبقة.
 تزويد حملة الوثائق بالتعليمات اخلا�صة بقواعد و�إجراءات املطالبة عند �إ�صدار �أية وثيقة ت�أمني ،ويلتزم الوكيل �أي�ض ًا بالتعاون التام مع حملة الوثائق يف هذا
اخل�صو�ص ومع ال�شركة عند �إجراء حتقيق ومعاجلة وت�سوية جميع املطالبات (التعوي�ضات) املتعلقة بوثائق ت�أمني ال�شركة التي �صدرت بوا�سطة الوكيل.
 تزويد ال�شركة بك�شف للعموالت امل�ستحقة له عن كل �شهر ميالدي على �أن يتم ذلك خالل (� )10أيام من تاريخ انق�ضاء كل �شهر ميالدي.
 �سداد�/إيداع كافة املبالغ امل�ستحقة لل�شركة عن كل �شهر ميالدي بالدقة املطلوبة.
 بيع الوثائق عن طريق منافذ البيع املرخ�صة له من قبل امل�ؤ�س�سة وح�سب خطة العمل املتفق عليها مع ال�شركة.
 �أخذ موافقة ال�شركة اخلطية عند اختيار �أو تعيني �أي من مندوبي �أو م�شريف الت�سويق اجلدد ،وعليه ا�ستبدالهم يف حال خمالفتهم لبنود االتفاقية �أو �سوء �سمعتهم
و�أخذ موافقة ال�شركة قبل التعيني.
 تزويد ال�شركة فور التوقيع بوثيقة خيانة الأمانة ملوظفيه لتغطية اخل�سائر التي قد تن�ش�أ عن املخاطر التي تغطيها الوثيقة ،وعلى الوكيل حتمل مبفرده جميع
امل�س�ؤوليات والتبعات املتعلقة بتلك املخاطر يف مواجهة ال�شركة .
  تزويد ال�شركة فور التوقيع ب�ضمان بنكي غري م�شروط وغري قابل للإلغاء �أو النق�ض مببلغ وقدره ( )500.000خم�سمائة �ألف ريال ل�صالح ال�شركة �ضمانا لتنفيذ
بنود و�أحكام هذه االتفاقية ،ويكون ال�ضمان �ساري ملدة (� )15شهر ميالدي وقابل للتجديد ملدة �أو ملدد مماثلة �أخرى بناء على طلب ال�شركة ،وال ي�سرتد ال�ضمان
�إال بعد ت�سديد الوكيل اللتزاماته.
 عدم التنازل عن العقد �أو جزء منه للغري �أو توكيل الغري �سواء بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة دون موافقة خطية م�سبقة من ال�شركة.
 �أخذ موافقة ال�شركة قبل �إجراء �أي دعاية �أو الإعالن ب�أي �شكل من الأ�شكال عن عالقته بال�شركة ،وتقع على الوكيل م�س�ؤولية جميع الإعالنات للرتويج ويتحمل جميع
تكاليف هذه الإعالنات.
 عدم التعامل مع �أي �شركة �أخرى من �شركات الت�أمني �سواء بطريقة مبا�شر �أو غري مبا�شر ب�أجر �أو بدون �أجر للقيام بت�سويق �أي نوع من الت�أمينات داخل اململكة �إال
بعد ح�صوله على موافقة خطية م�سبقة من ال�شركة.
 يف حال �صدور �أي تعليمات �أو تعاميم من اجلهات احلكومية �أو الرقابية تتعلق ببنود هذه االتفاقية �سوف يلتزم الوكيل بالتنفيذ فور ًا دون تطبيق فرتة �إ�شعار ،وذلك
فور �إبالغه بها من قبل ال�شركة �أو علمه بها من قبل اجلهات الرقابية.
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عدم �إف�شاء الأ�سرار التجارية والت�أمينية والإدارية والفنية للأعمال املرتبطة بال�شركة �أو ا�ستخدام هذه الأ�سرار يف غري �أغرا�ض هذا العقد.

•التزامات الشركة:
 دفع العموالت امل�ستحقة للوكيل (بعد خ�صم كافة املبالغ امل�ستحقة على الوكيل�-إن وجدت  )-خالل ( )15يوم من تاريخ ا�ستالم ال�شركة لك�شف العموالت املوقع
من الوكيل.
 تزويد الوكيل باللوحات الإعالنية اخلا�صة بنقاط البيع ،املطبوعات الالزمة التي حتمل ا�سم ال�شركة ال�ستعمالها يف الأغرا�ض املحددة لها مبوجب هذه االتفاقية
وهي وثائق الت�أمني ومناذج الطلبات واملالحق وال�شروط اخلا�صة والن�شرات الدعائية والرتويجية ودفاتر �سندات القب�ض وقوائم الأ�سعار.
 �إعادة قيمة اال�شرتاكات املودعة يف ح�سابه من قبل الوكيل وذلك فيما يتعلق بوثائق الت�أمني التي ترغب ال�شركة يف �إلغائها ،ويف هذه احلالة ي�ستحق الوكيل فقط
العمولة الن�سبية عن الفرتة املنق�ضية من بدء �سريان الوثيقة حتى تاريخ �إلغائها.
 ت�أمني النظام الآيل الالزم لربط الوكيل ب�شبكة معلومات ال�شركة ،ويتحمل الوكيل ربط النظام الآيل بكافة نقاط البيع لديه من �أجهزة حا�سب �آيل وات�صال
بالإنرتنت وحقوق ومرئيات املوظفني القائمني على �إدخال البيانات.
 تدريب فريق العمل املخ�ص�ص للت�أمني التجاري وت�أمني الأفراد التابع للوكيل وذلك خالل فرتة الثالث �أ�شهر الأولى من بداية �سريان االتفاقية.
 �إ�صدار عرو�ض �شروط و�أ�سعار الت�أمني خالل مدة �أق�صاها (� )5أيام عمل من تاريخ ا�ستالم طلبات الت�أمني املكتملة با�ستثناء العرو�ض التي تتطلب �إعادة ت�أمني،
ويف حال قبول تلك العرو�ض من قبل العميل تقوم ال�شركة ب�إ�صدار وثائق الت�أمني خالل (� )3أيام عمل بعد حت�صيل و�إيداع مبالغ اال�شرتاكات اخلا�صة بها يف ح�ساب
ال�شركة.
 م�س�ؤولة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر عن �أي من العمالء اللذين جلبهم الوكيل بعد �إ�صدار وثائق الت�أمينات اخلا�صة بهم و�سداد اال�شرتاكات اخلا�صة بهم و�سداد
اال�شرتاكات اخلا�صة بتلك الوثائق.
 يحق لل�شركة وب�صفة دورية ودون �أي اعرتا�ض من الوكيل �إر�سال ممثلني عنه �إلى منافذ عمل الوكيل دون �إ�شعار م�سبق وذلك بغر�ض املعاينة واالطالع ومراجعة طرق
العمل واخلدمات والإدارة وفح�ص الدفاتر وال�سجالت وغريها للت�أكد من مدى تقيد الوكيل ب�شروط و�أحكام هذه االتفاقية.
•النظام الواجب التطبيق والقضاء المختص
وتف�سر مبوجب الأنظمة ال�سارية املفعول يف اململكة العربية ال�سعودية ،ويف حال ن�شوء �أي نزاع �أو خالف بني �أطراف هذه االتفاقية فيما يتعلق بتنفيذ هذه
تخ�ضع هذه االتفاقية ّ
االتفاقية �أو �صالحيتها �أو تف�سريها يتوجب على ه�ؤالء الأطراف حماولة حل هذا النزاع �أو اخلالف ود ًيا فيما بينهم �أو تكوين جلنة من الطرفني حلل النزاع ،ويف حال العجز عن
التو�صل �إلى حل ودي يحال النزاع �إلى اجلهات املخت�صة �أو الق�ضائية باململكة.

113113اتفاقيات إعادة التأمين
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ع ّرفت املادة الأولى من الالئحة التنفيذية لإعادة الت�أمني ب�أنها« :حتويل �أعباء املخاطر امل�ؤمن عليها من امل�ؤمِّن �إلى معيد الت�أمني وتعوي�ض امل�ؤمِّن من قبل معيد
الت�أمني عما يتم دفعه للم�ؤمَّن لهم �إذا تعر�ضوا لل�ضرر �أو اخل�سارة» .وبذلك تقوم �شركة الت�أمني بت�أمني نف�سها لدى �شركة �أخرى �ضد خ�سائرها التي قد تن�ش�أ من
وثائق الت�أمني التي ت�صدرها .هذا وجتدر الإ�شارة �إلى �أن �شركات �إعادة الت�أمني املذكورة �أدناه �شركات �أجنبية .وقد ا�ستوفت ال�شركة املتطلبات النظامية للتعاقد مع
�شركات �إعادة ت�أمني خارج اململكة املحددة يف املادة ( )42الثانية والأربعني من الالئحة التنفيذية.
على �شركات الت�أمني ال�سعودية اختيار معيد ت�أمني حا�صل على الأقل على تقييم ( )BBBح�سب ت�صنيف �شركة (� ،)S&Pأو تقييم مكافئ �صادر عن �إحدى ال�شركات
العاملية املتخ�ص�صة يف ذلك� ،إذا رغبت ال�شركة �إعادة الت�أمني لدى معيد ت�أمني مل يتم تقييمه من قبل ال�شركات العاملية �أو حا�صل على تقييم �أقل من احل ّد الأدنى
املذكور �أعاله ،فيجب �أخذ موافقة كتابية م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد.
ويف ال�سياق ذاته ،فقد ن�صت املادة ( )16ال�ساد�سة ع�شرة من الباب الثالث (مبادئ �إعادة الت�أمني  -الت�صنيفات) على �أنه يجب على �شركات �إعادة الت�أمني املحلية
والأجنبية التي ت�ستخدمها �شركة الت�أمني �أن تتمتع بالت�صنيفات التالية بحدٍ �أدنى:
 � )B+) AM Best Companyأو؛
� )BBB): Fitch Ratingأو؛

� )BAA): Moody’s Investor Serviceأو؛

()BBB):Standard & Poor’s Corporation

ويف حال تراجع ت�صنيف معيد الت�أمني دون امل�ستوى املطلوب على �شركة الت�أمني التي تعاقدت معه �إبالغ م�ؤ�س�سة النقد على الفور واتخاذ التدابري املنا�سبة حلماية
امل�ؤمن لهم.
يجب على ال�شركة ويف �سياق حتديد نطاق التغطية الت�أمينية ملنتجاتها �أ ّال تكون �أحكام وثائق الت�أمني التي ُتقدِّ مها �أ�شمل من تغطية اتفاقيات �شركات الت�أمني املرتبطة
بها ،ويجب �أي�ض ًا الأخذ بعني االعتبار �أي ا�ستثناء تت�ضمنه اتفاقيات �إعادة الت�أمني عند �صياغة �أحكام و�شروط وثائق الت�أمني التي ت�صدرها لعمالئها ،كما تلتزم
ال�شركة خالل �شهر من نهاية كل ربع �سنة مالية �أن تقوم مبراجعة قيمة التغطية املقدمة للم�ؤمن له مع قيمة التغطية املتوفرة من معيدي الت�أمني و�إذا وجدت فروق
يف قيمة التغطية فيجب على ال�شركة ت�صحيحها.
يتوجب على �شركات الت�أمني التي تتقدم بطلب احل�صول على موافقة من م�ؤ�س�سة النقد على منتج ت�أميني جديد ،تقدمي اتفاقيات �إعادة الت�أمني اخلا�صة بذلك
املنتج.
بعد مراجعتنا لعقود �إعادة الت�أمني تبني لنا �أن ال�شركة ملتزمة باملادة ( )41احلادية والأربعني من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين وذلك
بخ�صو�ص مطابقة التغطية املقدمة للم�ؤ َّمن له مع التغطية املتوفرة من ال�شركة معيدة الت�أمني .كما ت�ؤ ّكد ال�شركة �أن كافة منتجاتها الت�أمينية قد مت تغطيتها بعقود
�إعادة ت�أمني و�أن �شروط وحدود تغطية وثائق الت�أمني لي�ست �أ�شمل من حدود التغطية املذكورة بعقود �إعادة الت�أمني و�إن كافة اال�ستثناءات قد �أُخذت بعني االعتبار.
�ألزمت م�ؤ�س�سة النقد كافة �شركات الت�أمني بوجوب �إعادة ت�أمني املخاطر الناجتة عن املنتجات الت�أمينية املرخ�ص لها بت�سويقها وبيعها .وقد ن�صت املادة ()15
اخلام�سة ع�شر من الالئحة التنفيذية لإعادة الت�أمني على ما يلي« :ي�شرتط على املنتجات الت�أمينية املوافق عليها من م�ؤ�س�سة النقد وجود ترتيبات �إعادة ت�أمني

مقبولة حلماية �شركة الت�أمني وامل�ؤمن لهم� .إذا ر�أت م�ؤ�س�سة النقد �أنه لي�س لدى �شركة الت�أمني احلماية الكافية عن طريق �إعادة الت�أمني ف�إنه يحق مل�ؤ�س�سة النقد
عدم املوافقة على �أي من منتجاته».
�1-1أبرمت ال�شركة عدد من عقود �إعادة الت�أمني مع �شركات �إعادة ت�أمني من خالل التعاقد املبا�شر وعرب و�سطاء ت�أمني ،وذلك للت�أمني على �أن�شطتها ،وهي على النحو
التايل:
معيد الت�أمني

الت�صنيف بح�سب S&P

مالحظات

مبوجب تعاقد مبا�شر
�شركة ميونيخ Munich Re /

AA-

ت�شمل التغطية �إعادة ت�أمني املنتجات الت�أمينية التالية التي تقدمها ال�شركة:
�إعادة ت�أمني ال�شحن البحري
�إعادة ت�أمني لفائ�ض اخل�سائر لكافة منتجات ال�شركة الت�أمينية املرتتبة عن الكوارث (ت�أمني
املمتلكات والت�أمني الهند�سي والت�أمني البحري)
�إعادة الت�أمني على املخاطر واخل�سائر واحلوادث التي تتعر�ض لها املمتلكات ب�سبب احلريق
�إعادة الت�أمني على املركبات وامل�س�ؤوليات الأخرى لإجمايل فائ�ض خ�سائر ال�شركة
�إعادة الت�أمني �ضد اخل�سائر والأ�ضرار الناجمة عن احلوادث املختلفة
�إعادة الت�أمني على احلياة
�إعادة الت�أمني على فائ�ض اخل�سائر الناجت عن جميع الأخطار ذات العالقة بق�سم الأعمال
الهند�سية واملقاوالت

ال�شركة ال�سوي�سرية لإعادة الت�أمنيSwiss Re /

AA-

ت�شمل التغطية �إعادة ت�أمني املنتجات الت�أمينية التالية التي تقدمها ال�شركة:
�إعادة ت�أمني على املخاطر الناجتة عن �إجمايل م�سئوليات وخ�سائر ال�شركة يف �سياق
تغطيتها ملخاطر �سوء املمار�سة الطبية وال�صحية وامل�س�ؤولية العامة
ت�شمل التغطية فائ�ض اخل�سائر الناجت عن ت�أمني املركبات -الإ�صابة والأ�ضرار اجل�سدية
جتاه الغري ،ت�أمني املركبات -اخل�سائر والأ�ضرار املادية جتاه الغري ،ت�أمني املركبات
اخل�سائر والأ�ضرار املادية ،ت�أمني املركبات – الأ�ضرار ال�شخ�صية للم�ؤمن ،ت�أمنياملركبات – امل�س�ؤولية ال�شاملة جتاه الغري ،تعوي�ض العمال ،م�س�ؤوليات �أ�صحاب العمل،
وت�أمني امل�س�ؤولية عن املنتجات.

ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمنيSaudi Re /

BBB+

�إعادة ت�أمني فائ�ض اخل�سائر الناجت عن الأخطار واحلوادث وامل�صاريف الطبية التي
تغطيها ال�شركة مبوجب وثائق ت�أمينها

مبوجب تعاقد غري مبا�شر
من خالل �شركة ار اف اي بي ( )RFIBالعربية ال�سعودية املحدودة (لو�ساطة الت�أمني و�إعادة الت�أمني)
�إعادة ت�أمني فائ�ض اخل�سائر الناجت عن الأخطار واحلوادث وامل�صاريف الطبية التي
A+
هانوفر لإعادة الت�أمنيHannover Re /
تغطيها ال�شركة مبوجب وثائق ت�أمينها
AA-

�إعادة الت�أمني عن جميع الأخطار ذات العالقة بالت�أمني الهند�سي والت�أمني البحري
بالت�أمني �ضد خماطر احلريق واحلوادث املتنوعة

�أودي�سيOdyssey Re /

A-

�إعادة الت�أمني عن جميع الأخطار ذات العالقة بالت�أمني الهند�سي والت�أمني البحري
بالت�أمني �ضد خماطر احلريق واحلوادث املتنوعة

ال�شركة املاليزية لإعادة الت�أمني Malaysian Re/

A-

�إعادة الت�أمني عن جميع الأخطار ذات العالقة بالت�أمني الهند�سي والت�أمني البحري
بالت�أمني �ضد خماطر احلريق واحلوادث املتنوعة

�أي �أر �أي جي (البحرين)ARIG/

B++

�إعادة الت�أمني عن جميع الأخطار ذات العالقة بالت�أمني الهند�سي والت�أمني البحري
بالت�أمني �ضد خماطر احلريق واحلوادث املتنوعة

جي �أي �سي )GIC(/

A-

�إعادة الت�أمني عن جميع الأخطار ذات العالقة بالت�أمني الهند�سي والت�أمني البحري
بالت�أمني �ضد خماطر احلريق واحلوادث املتنوعة

االمارتية لإعادة الت�أمنيEmirate Re/

B++

�إعادة الت�أمني عن جميع الأخطار ذات العالقة بالت�أمني الهند�سي والت�أمني البحري
بالت�أمني �ضد خماطر احلريق واحلوادث املتنوعة

ايكو )Echo Re( /

A-

�إعادة الت�أمني عن جميع الأخطار ذات العالقة بالت�أمني الهند�سي والت�أمني البحري
بالت�أمني �ضد خماطر احلريق واحلوادث املتنوعة

�سي �سي ار (الفرن�سية))CCR( /

AA

�إعادة الت�أمني عن جميع الأخطار ذات العالقة بالت�أمني الهند�سي والت�أمني البحري
بالت�أمني �ضد خماطر احلريق واحلوادث املتنوعة

هي�سوك�س (الفرن�سية))Hiscox Re( /

A+

�إعادة الت�أمني عن جميع الأخطار ذات العالقة بالت�أمني الهند�سي والت�أمني البحري
بالت�أمني �ضد خماطر احلريق واحلوادث املتنوعة

�أر اند يف R&V/
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معيد الت�أمني

مالحظات

الت�صنيف بح�سب S&P

مبوجب تعاقد غري مبا�شر
من خالل �شركة �أيون العربية ال�سعودية املحدودة (( )AON SAUDI ARABIAلو�ساطة الت�أمني و�إعادة الت�أمني)
�إعادة ت�أمني لفائ�ض اخل�سائر لكافة منتجات ال�شركة الت�أمينية املرتتبة عن الكوارث
A+
هانوفر ()Hannover Re
واحلوادث املتنوعة
�أي �أر �أي جي (البحرين) ()ARIG

B++

�إعادة ت�أمني لفائ�ض اخل�سائر لكافة منتجات ال�شركة الت�أمينية املرتتبة عن الكوارث
واحلوادث املتنوعة

ال�شركة املاليزية لإعادة الت�أمني ()Malaysian Re

A-

�إعادة ت�أمني لفائ�ض اخل�سائر لكافة منتجات ال�شركة الت�أمينية املرتتبة عن الكوارث
واحلوادث املتنوعة

�شركة تران�س ري زيوريخ ()Trans Re

A+

�إعادة ت�أمني لفائ�ض اخل�سائر لكافة منتجات ال�شركة الت�أمينية املرتتبة عن الكوارث
واحلوادث املتنوعة

هي�سوك�س ()Hiscox Re

A+

�إعادة ت�أمني لفائ�ض اخل�سائر لكافة منتجات ال�شركة الت�أمينية املرتتبة عن الكوارث
واحلوادث املتنوعة

امل�صدر :امل�ست�شار القانوين

11113113عقد إعادة تأمين مع شركة هانوڤر إلعادة التأمين (البحرين) (( )Hannover Retakaful BSCمعيد التأمين)
2-2عقد �إعادة ت�أمني مع �شركة هانوڤر ( )Hannover Retakaful BSCوت�شمل التغطية ت�أمني فائ�ض امل�صاريف الطبية �أو الت�أمني الطبي ،وت�شمل امل�صاريف الطبية
للأفراد واملجموعات (حوادث و�أمرا�ض) وم�صاريف العالج ال�سريري يف امل�ست�شفى ( )inوم�صاريف الفحو�صات املختربية والعيادات اخلارجية ( )outوذلك
ا�ستنادا �إلى معايري ومتطلبات جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين .ي�سري هذا العقد ملدة �سنة من تاريخ 2017/02/01م وينتهي بتاريخ 2018/01/31م .ي�شمل
نطاق التغطية كافة امل�ؤمنني املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية و�أن يكون العالج الطبي قد مت يف ال�سعودية ،با�ستثناء دول جمل�س التعاون ،بالن�سبة لإعادة �سداد
التكاليف وامل�صاريف الطبية التي يتم تكبدها خارج اململكة ،ف�إنه يتم احت�ساب التكلفة الطبية ا�ستنادا �إلى الأ�سعار املعمول بها يف اململكة وذلك بحدها الأدنى.
3-3مبوجب العقد ،يتحمل معيد الت�أمني التكلفة حلدود مبلغ ( )200.000مائتا �ألف ريال لكل �شخ�ص م�ؤمن عليه (ال�شطر الأول) ،كما يتحمل التكلفة حلدود مبلغ
( )250.0000مائتان وخم�سون �ألف ريال لكل �شخ�ص م�ؤمن عليه (ال�شطر الثاين) ،على �أ ّال تتخطى جمموع قيمة التغطية ال�سنوية (� )11.000.000أحد ع�شر
مليون ريال (لل�شطر الأول) ومبلغ (� )4.000.000أربعة ماليني ريال (لل�شطر الثاين).
*
4-4لكل طرف �إنهاء العقد مبوجب �إخطار خطي للطرف الآخر وذلك يف احلاالت التالية )1 :تغيري يف ملكية �أحد الطرفني )2 ،خف�ض ر�أ�س املال  )3 ،الإفال�س)4 ،
�إلغاء ترخي�ص ممار�سة الن�شاط لأي من الطرفني )5 ،خمالفة بنود العقد �أو عدم القدرة على تنفيذها� )6 ،أن ي�صبح مقر �أحد الطرفني �ساحة للحروب والنزاعات
امل�سلحة.
5-5ال ت�شمل تغطية �إعادة الت�أمني التعوي�ض عن اخل�سائر �أو ال�ضرر �أو النفقات وامل�صاريف الناجتة عن احلروب والنزاعات امل�سلحة ،التلوث الكيميائي ،وتلوث
الإ�شعاعات النووية.
 -1يخ�ضع العقد للنظام ال�سعودي ،ويتم ح�سم �أي نزاع بوا�سطة التحكيم من خالل ( )3حمكمني يعني كل طرف حمكم والثالث يعينه حمافظ م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي ويرت�أ�س اللجنة .ويكون مقر التحكيم يف مدينة الريا�ض ،ما مل يتم االتفاق خطي ًا بني الطرفني على عك�س ذلك.
*جتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة قد ح�صلت بتاريخ 2017/01/26م على موافقة معيد الت�أمني على �إعادة هيكلة ر�أ�س املال والتي تت�ضمن تخفي�ض ر�أ�س املال وذلك جتنب ًا
لأي �إخالل يف بنود العقد.
11113113عقد إعادة تأمين مع الشركة السويسرية إلعادة التأمين ()SWISS RE
6-6عقد �إعادة ت�أمني مع ال�شركة ال�سوي�سرية لإعادة الت�أمني وت�شمل التغطية ت�أمني املخاطر الناجتة عن �إجمايل م�سئوليات وخ�سائر ال�شركة يف �سياق تغطيتها ملخاطر
�سوء املمار�سة الطبية وامل�س�ؤولية العامة ،وي�سري هذا العقد ملدة �سنة من تاريخ 2016/07/01م وينتهي بتاريخ 2017/06/30م وال يتجدد تلقائي ًا .ي�شمل نطاق
التغطية كافة امل�ؤمنني املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية.
7-7مبوجب العقد ،يتحمل معيد الت�أمني تكلفة حلدود مبلغ ( )1.000.000مليون ريال كحد �أق�صى لكل �شخ�ص يزاول مهنة طبية (امل�س�ؤولية عن خط�أه املهني
وال�شخ�صي) م�ؤمن عليه ،كما يتحمل ما ن�سبته ( )%70من التكلفة حلدود مبلغ ( )5.000.000خم�سة ماليني ريال للم�ست�شفيات امل�ؤمن عليها �ضد خماطر
امل�س�ؤولية عن فعل الغري ،على �أ ّال تتخطى جمموع قيمة التغطية ال�سنوية ( )30.000.000ثالثون مليون ريال.
*
8-8لكل طرف �إنهاء العقد مبوجب �إخطار خطي للطرف الآخر وذلك يف احلاالت التالية )1 :تغيري يف ملكية �أحد الطرفني )2 ،تخفي�ض ر�أ�س املال  )3 ،الإفال�س)4 ،
�إلغاء ترخي�ص ممار�سة الن�شاط لأي من الطرفني )5 ،خمالفة بنود العقد �أو عدم القدرة على تنفيذها� )6 ،أن ي�صبح مقر �أحد الطرفني �ساحة للحروب والنزاعات
امل�سلحة مما ال ي�سمح مبزاولة ن�شاطها.
9-9وبالن�سبة للمخاطر الناجمة عن �سوء ممار�سة مهنة الطب �أو ال�صحة ،ف�إن التغطية ال ت�شمل امل�ست�شفيات التي يتجاوز عدد الأطباء العاملني فيها عن ( )150طبيب
�أو تلك التي ت�ستوعب عدد (� )1.000سرير وما فوق ،مراكز حتليل الدم واملخاطر الناجمة عن اختبارات وبحوث طبية والبيولوجية واملخاطر النا�شئة من عمليات
التجميل (با�ستثناء تلك التي تتم على مري�ض �أو ل�شفاء املري�ض)
1010ال ت�شمل تغطية �إعادة الت�أمني التعوي�ض عن اخل�سائر �أو ال�ضرر �أو النفقات وامل�صاريف الناجتة عن احلروب والنزاعات امل�سلحة ،التلوث الكيميائي ،وتلوث
الإ�شعاعات النووية.
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 -2يخ�ضع العقد للنظام الإجنليزي ،ويتم ح�سم �أي نزاع بوا�سطة التحكيم من خالل  3حمكمني يعني كل طرف حمكم والثالث يتم تعينه من قبل املحكمني �أو من
قبل اريا�س ( )ARIAS UKويرت�أ�س اللجنة التحكيمية .ويكون مقر التحكيم يف مدينة لندن.
* جتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة قد ح�صلت بتاريخ 2017/01/23م على موافقة معيد الت�أمني على �إعادة هيكلة ر�أ�س املال والتي تت�ضمن تخفي�ض ر�أ�س املال وذلك جتنباً
لأي �إخالل يف بنود العقد.
11113113عقد إعادة تأمين مع الشركة السويسرية إلعادة التأمين ()SWISS RE
1111عقد �إعادة ت�أمني مع ال�شركة ال�سوي�سرية لإعادة الت�أمني وت�شمل التغطية فائ�ض اخل�سائر الناجت عن ت�أمني املركبات -الإ�صابة والأ�ضرار اجل�سدية جتاه الغري ،ت�أمني
املركبات -اخل�سائر والأ�ضرار املادية جتاه الغري ،ت�أمني املركبات -اخل�سائر والأ�ضرار املادية ،ت�أمني املركبات – الأ�ضرار ال�شخ�صية للم�ؤمن ،ت�أمني املركبات –
امل�س�ؤولية ال�شاملة جتاه الغري ،تعوي�ض العمال ،م�س�ؤوليات �أ�صحاب العمل ،وت�أمني امل�س�ؤولية عن املنتجات ،وي�سري هذا العقد ملدة �سنة من تاريخ 2016/07/01م
وينتهي بتاريخ 2017/06/30م وال يتجدد تلقائي ًا .ي�شمل نطاق التغطية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وميــكن �أن متتــد الــوثيقــة لت�شمـل م�صـر ،والأردن ،ولبنـ ـ ــان،
و�ســوريــا ،ودول جمــل�س التعــاون اخلليجــي .وبالن�سبة لباقي الدول ،تنح�صر التغطية فيما يخ�ص خماطر م�س�ؤولية �صاحب العمل وتعوي�ض العمال عند تواجدهم
يف تلك الدول للقيام بزيارة عمل م�ؤقتة ،اما فيما يخ�ص تغطية امل�س�ؤولية العامة لعمال امل�ؤمن له الذين مت ار�سالهم م�ؤقت ًا لتلك الدول للقيام بخدمات ال�صيانة
واالن�شاءات لغر�ض خدمة عميل امل�ؤمن له املتواجد هناك.
1212مبوجب العقد ،يتحمل معيد الت�أمني تكلفة التغطية الت�أمينية بحدود مبلغ ( )25.000.000خم�سة وع�شرون مليون ريال كحد �أق�صى لكل م�س�ؤولية جتاه الغري –
ت�أمني املركبات( -لأي خ�سارة �صافية ناجتة عن حادث واحدة) ،ومبلغ ( )3.000.000ثالثة ماليني ريال كحد �أق�صى للعطل الذي ي�صيب املركبة (لأي خ�سارة
�صافية ناجتة عن حادث واحدة) ،ومبلغ بحدود ( )110.000مائة وع�شرة �آالف ريال كحد �أق�صى لأي خ�سارة �صافية ناجتة عن حادث �شخ�صي ي�صيب �صاحب
املركبة (لل�شخ�ص الواحد ولعام واحد) ،ومبلغ ( )25.000.000خم�سة وع�شرون مليون ريال كحد �أق�صى للم�س�ؤولية ال�شاملة جتاه الغري (لأي خ�سارة �صافية
ناجتة عن حادث واحدة) ،و ومبلغ ( )10.000.000ع�شرة ماليني ريال كحد �أق�صى للم�س�ؤولية ال�شاملة جتاه الغري (لأي خ�سارة �صافية ناجتة عن حادث واحدة)
و ومبلغ ( )10.000.000ع�شرة ماليني ريال كحد �أق�صى للم�س�ؤولية عن فعل املدراء وامل�س�ؤولني (لأي خ�سارة �صافية ناجتة عن فعل �شخ�ص واحد).
1313تلتزم ال�شركة ب�إ�شعار معيد الت�أمني يف حال �إدخال تعديالت جوهرية على �سيا�سة االكتتاب يف وثائق الت�أمني املعتمدة من ال�شركة.
*
1414لكل طرف �إنهاء العقد مبوجب �إخطار خطي للطرف الآخر وذلك يف احلاالت التالية )1 :تغيري يف ملكية �أحد الطرفني )2 ،تخفي�ض ر�أ�س املال  )3 ،الإفال�س)4 ،
�إلغاء ترخي�ص ممار�سة الن�شاط لأي من الطرفني )5 ،خمالفة بنود العقد �أو عدم القدرة على تنفيذها� )6 ،أن ي�صبح مقر �أحد الطرفني �ساحة للحروب والنزاعات
امل�سلحة مما ال ي�سمح مبزاولة ن�شاطها.
1515ال ت�شمل تغطية �إعادة الت�أمني التعوي�ض عن اخل�سائر �أو ال�ضرر �أو النفقات وامل�صاريف الناجتة عن احلروب والنزاعات امل�سلحة ،التلوث الكيميائي ،وتلوث
الإ�شعاعات النووية.
 -3يخ�ضع العقد للنظام الإجنليزي ،ويتم ح�سم �أي نزاع بوا�سطة التحكيم من خالل  3حمكمني يعني كل طرف حمكم والثالث يتم تعينه من قبل املحكمني �أو من
قبل اريا�س ( )ARIAS UKويرت�أ�س اللجنة التحكيمية .ويكون مقر التحكيم يف مدينة لندن.
*جتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة قد ح�صلت بتاريخ 2017/01/23م على موافقة معيد الت�أمني على �إعادة هيكلة ر�أ�س املال والتي تت�ضمن تخفي�ض ر�أ�س املال وذلك جتنب ًا
لأي �إخالل يف بنود العقد.
11113113عقد إعادة تأمين مع شركة ميونيخ إلعادة التأمين ()MUNICH RE
1616عقد �إعادة ت�أمني مع �شركة ميونيخ لإعادة الت�أمني وت�شمل التغطية املخاطر الناجتة عن �إجمايل م�سئوليات وخ�سائر ال�شركة املتعلقة بال�شحن بحري ،كما ي�شمل
الت�أمني على هيكل ال�سفينة وخماطر احلروب �أو الثورات �أو الع�صيان �أو التمرد �أو النزاع املدين ،وي�سري هذا العقد ملدة �سنة من تاريخ 2016/07/01م وينتهي
بتاريخ 2017/06/30م.
1717ت�شمل �إعادة ت�أمني ال�شحن البحري التي تكتتب بها ال�شركة وحيث تكون وجهة الو�صول و�/أو املغادرة من اململكة العربية ال�سعودية �أو دول جمل�س التعاون اخلليجي.
وعندما ال تكون وجهة الو�صول و�/أو املغادرة من اململكة العربية ال�سعودية �أو دول جمل�س التعاون اخلليجي ت�شمل التغطية فقط مل�صلحة املكتتبني بالوثائق الذين
تعاقدوا مع ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية .وي�ستثنى من التغطية �أمريكا وكندا.
1818كما ت�شمل التغطية حمولة ال�سفن من �أي مرف�أ و�/أو �أي مكان يف العامل �إلى �أي مرف�أ و�/أو �أي مكان يف العامل �ضد خماطر احلرب والإ�ضراب وامل�شمولة يف تغطية
بوال�ص ال�شركة.
1919تلتزم ال�شركة ب�إ�شعار معيد الت�أمني يف حال �إدخال ل تعديالت جوهرية على �سيا�سة االكتتاب يف وثائق الت�أمني املعتمدة من ال�شركة.
2020لكل طرف �إنهاء العقد مبوجب �إخطار خطي للطرف الآخر وذلك يف احلاالت التالية )1 :تغيري يف ملكية �أحد الطرفني )2 ،تخفي�ض ر�أ�س املال* )3 ،الإفال�س)4 ،
�إلغاء ترخي�ص ممار�سة الن�شاط لأي من الطرفني )5 ،خمالفة بنود العقد �أو عدم القدرة على تنفيذها� )6 ،أن ي�صبح مقر �أحد الطرفني �ساحة للحروب والنزاعات
امل�سلحة مما ال ي�سمح مبزاولة ن�شاطها.
2121ال ت�شمل تغطية �إعادة الت�أمني التعوي�ض عن اخل�سائر �أو ال�ضرر �أو النفقات وامل�صاريف الناجتة عن احلروب والنزاعات امل�سلحة ،التلوث الكيميائي ،وتلوث
الإ�شعاعات النووية.
 -4يخ�ضع العقد للنظام الإجنليزي وويلز ،ويتم ح�سم �أي نزاع بوا�سطة التحكيم من خالل ( )3حمكمني يعني كل طرف حمكم مامل يتم االتفاق بني الطرفني على
�أن يتولى ح�سم النزاع حمكم واحد .ويف حال اختيار هيئة حتكيمية يكون لكل طرف حمكم فيها ويف حال تخلف �أي طرف عن تعيني حمكم خالل � 4أ�سابيع
يتم التعيني من قبل رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة يف لندن ،ويعني املحكمان حمكم ثالث لإدارة الهيئة التحكيمية ويف حال مل يتم ذلك خالل � 4أ�سابيع يتم
تعيني املحكم من قبل رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة ويرت�أ�س املحكم الثالث اللجنة التحكيمية .ويكون مقر التحكيم يف مدينة لندن.
*جتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة قد ح�صلت بتاريخ 2017/01/30م على موافقة معيد الت�أمني على �إعادة هيكلة ر�أ�س املال والتي تت�ضمن تخفي�ض ر�أ�س املال وذلك جتنب ًا
لأي �إخالل يف بنود العقد.
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11113113عقد إعادة تأمين مع شركة ار أف أي بي ()RFIB
2222عقد �إعادة ت�أمني مع �شركة �أر �أف �أي بي ( )RFIBلتغطية فائ�ض خ�سائر ال�شركة املتعلقة بال�شحن البحري ،كما ي�شمل الت�أمني على �شحن الب�ضائع بغ�ض النظر
عن طريقة ال�شحن بالإ�ضافة للأ�ضرار التبعية التي تتحملها ال�شركة عن الرحالت وال�سفن (با�ستثناء احلاويات واملا�شية) ،وي�سري هذا العقد ملدة �سنة من تاريخ
2016/07/01م وينتهي بتاريخ 2017/06/30م .وي�شمل احلد الأق�صى للتغطية وم�س�ؤولية معيد الت�أمني مبلغ وقدره ( )300.000.000ثالثمائة مليون ريال.
2323يخ�ضع العقد للنظام ال�سعودي ،ويتم ح�سم �أي نزاع بوا�سطة املحاكم ال�سعودية .ويف حالة التحكيم ،يعني �سكرتري غرفة التجارة وال�صناعة املحكمني ،ويكون مقر
التحكيم يف مدينة الريا�ض.
*
2424لكل طرف �إنهاء العقد مبوجب �إخطار خطي للطرف الآخر وذلك يف احلاالت التالية )1 :تغيري يف ملكية �أحد الطرفني )2 ،تخفي�ض ر�أ�س املال  )3 ،الإفال�س)4 ،
�إلغاء ترخي�ص ممار�سة الن�شاط لأي من الطرفني )5 ،خمالفة بنود العقد �أو عدم القدرة على تنفيذها� )6 ،أن ي�صبح مقر �أحد الطرفني �ساحة للحروب والنزاعات
امل�سلحة مما ال ي�سمح مبزاولة ن�شاطها.
2525ال ت�شمل تغطية �إعادة الت�أمني التعوي�ض عن اخل�سائر �أو ال�ضرر �أو النفقات وامل�صاريف الناجتة عن احلروب والنزاعات امل�سلحة ،التلوث الكيميائي ،وتلوث
الإ�شعاعات النووية.
*جتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة قد ح�صلت بتاريخ 2017/01/23م على موافقة معيد الت�أمني على �إعادة هيكلة ر�أ�س املال والتي تت�ضمن تخفي�ض ر�أ�س املال وذلك جتنباً
لأي �إخالل يف بنود العقد.
11113113عقد إعادة تأمين مع شركة ميونيخ إلعادة التأمين ()MUNICH RE
2626عقد �إعادة ت�أمني مع �شركة ميونيخ لإعادة الت�أمني وت�شمل التغطية املخاطر الناجتة عن فائ�ض اخل�سائر لكافة منتجات ال�شركة الت�أمينية املرتتبة عن الكوارث
(ت�أمني املمتلكات والت�أمني الهند�سي والت�أمني البحري) وي�سري هذا العقد ملدة �سنة من تاريخ 2016/07/01م وينتهي بتاريخ 2017/06/30م.
2727ت�شمل �إعادة الت�أمني تغطية ال�ضرر واخل�سائر الناجمة عن احلريق (مبا فيها وثائق الت�أمني التي يكتتب بها �أ�صحاب املنزل و�شاغلي امل�سكن) وتلف خمزون الب�ضائع
نتيجة احلريق واملخاطر الأخرى النا�شئة عن
 حريق� ،صواعق.
 االنفجار (لغر�ض هذا اال�ستثناء �إن «االنفجار» ال يعني انفجار �أو تعطيل التوربينات الكمربو�سرات ،املحوالت ،املعدات)
 الطائرات �أو الأدوات اجلوية الأخرى التي ت�سقط منها.
 اال�صطدام باملركبات �أو املراكب املائية �أو القطارات �أو القاطرات املتحركة.
 الزالزل.
 ال�شغب �أو الأعمال الكيدية.
 العوا�صف �أو الزوابع �أو الفي�ضانات.
 انفجار �أو في�ضان خزنات املياه ،الأجهزة �أو الأدوات �أو الأنابيب.
 الأ�ضرار الناجمة عن التوقف عن مزاولة الن�شاط نتيجة للأحداث �أعاله
 ال�سرقة عندما تكون م�شمولة بالتغطية �ضد خماطر احلريق.
 وبالن�سبة للت�أمني الهند�سي :ت�شمل التغطية ( )1ت�أمني جميع �أخطار املقاولني ( )2ت�أمني جميع �أخطار الرتكيب ( )2ت�أمني �أعطال املعدات ( )3ت�أمني املعدات
الإلكرتونية ( )4ت�أمني مباين و�آالت ومعدات املقاولني ( )5ت�أمني مرجل ووعاء �ضغط ( )6ت�أمني امل�س�ؤولية جتاه الغري الناجتة عن �أخطار املقاولني و�أخطار
الرتكيب وخ�سارة يف الأرباح الناجتة عن �أعطال املعدات.
 وبالن�سبة للحوادث ت�شكل التغطية كل من احلوادث ال�شخ�صية والأموال املحفوظة يف اخلزنة والأموال التي يتم نقلها وال�سرقة و�ضمان الأمانة وت�أمني الزجاج
وت�أمني ال�سفر.
2828تلتزم ال�شركة ب�إ�شعار معيد الت�أمني يف حال �إدخال تعديالت جوهرية على �سيا�سة االكتتاب يف وثائق الت�أمني املعتمدة من ال�شركة.
2929لكل طرف �إنهاء العقد مبوجب �إخطار خطي للطرف الآخر وذلك يف احلاالت التالية )1 :تغيري يف ملكية �أحد الطرفني )2 ،خ�سارة كامل �أو جزء من ر�أ�سمال ال�شركة
(تخفي�ض ر�أ�س املال)* )3 ،الإفال�س� )4 ،إلغاء ترخي�ص ممار�سة الن�شاط لأي من الطرفني )5 ،خمالفة بنود العقد �أو عدم القدرة على تنفيذها� )6 ،أن ي�صبح مقر
�أحد الطرفني �ساحة للحروب والنزاعات امل�سلحة مما ال ي�سمح مبزاولة ن�شاطها.
3030وي�ؤدي �إفال�س �أو ت�صفية �أي من الطرفني لإنهاء العقد حكم ًا.
3131ال ت�شمل تغطية �إعادة الت�أمني التعوي�ض عن اخل�سائر �أو ال�ضرر �أو النفقات وامل�صاريف الناجتة عن احلروب والنزاعات امل�سلحة ،التلوث الكيميائي ،وتلوث
الإ�شعاعات النووية.
 -5يخ�ضع العقد للنظام الإجنليزي وويلز ،ويتم ح�سم �أي نزاع بوا�سطة التحكيم من خالل  3حمكمني يعني كل طرف حمكم مامل يتم االتفاق بني الطرفني على
�أن يتولى ح�سم النزاع حمكم واحد .ويف حال اختيار هيئة حتكيمية يكون لكل طرف حمكم فيها ويف حال تخلف �أي طرف عن تعيني حمكم خالل � 4أ�سابيع
يتم التعيني من قبل رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة يف لندن �أو اريا�س ( ،)ARIAS UKويعني املحكمان حمكم ثالث لإدارة الهيئة التحكيمية ويف حال مل يتم
ذلك خالل � 4أ�سابيع يتم تعيني املحكم من قبل رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة �أو اريا�س ( )ARIAS UKويرت�أ�س املحكم الثالث اللجنة التحكيمية .ويكون
مقر التحكيم يف مدينة لندن.
*جتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة قد ح�صلت بتاريخ 2017/01/30م على موافقة معيد الت�أمني على �إعادة هيكلة ر�أ�س املال والتي تت�ضمن تخفي�ض ر�أ�س املال وذلك جتنب ًا
لأي �إخالل يف بنود العقد.
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3232عقد �إعادة ت�أمني مع �شركة ميونيخ لإعادة الت�أمني وت�شمل التغطية املخاطر الناجتة عن:
 -1ت�أمني جميع �أخطار املقاولني.
 -2ت�أمني جميع �أخطار الرتكيب.
 -3ت�أمني �أعطال املعدات
 -4ت�أمني املعدات الإلكرتونية.
 -5ت�أمني مباين و�آالت ومعدات املقاولني.
 -6ت�أمني مرجل ووعاء �ضغط.
 -7ت�أمني امل�س�ؤولية جتاه الغري الناجتة عن �أخطار املقاولني و�أخطار الرتكيب وخ�سارة يف الأرباح الناجتة عن �أعطال املعدات.
3333وي�سري هذا العقد ملدة �سنة من تاريخ 2016/07/01م وينتهي بتاريخ 2017/06/30م .وي�شمل النطاق اجلغرايف للعقد الدول التالية :اململكة العربية ال�سعودية
ودول جمل�س التعاون اخلليجي ،وي�ستثنى من التغطية �أمريكا وكندا.
3434تلتزم ال�شركة ب�إ�شعار معيد الت�أمني يف حال �إدخال ل تعديالت جوهرية على �سيا�سة االكتتاب يف وثائق الت�أمني املعتمدة من ال�شركة.
3535لكل طرف �إنهاء العقد مبوجب �إخطار خطي للطرف الآخر وذلك يف احلاالت التالية )1 :تغيري يف ملكية �أحد الطرفني )2 ،خ�سارة كامل �أو جزء من ر�أ�سمال ال�شركة
(تخفي�ض ر�أ�س املال)* )3 ،الإفال�س� )4 ،إلغاء ترخي�ص ممار�سة الن�شاط لأي من الطرفني )5 ،خمالفة بنود العقد �أو عدم القدرة على تنفيذها� )6 ،أن ي�صبح مقر
�أحد الطرفني �ساحة للحروب والنزاعات امل�سلحة مما ال ي�سمح مبزاولة ن�شاطها.
3636وي�ؤدي �إفال�س �أو ت�صفية �أي من الطرفني لإنهاء العقد حكم ًا.
3737ال ت�شمل تغطية �إعادة الت�أمني التعوي�ض عن اخل�سائر �أو ال�ضرر �أو النفقات وامل�صاريف الناجتة عن احلروب والنزاعات امل�سلحة ،التلوث الكيميائي ،وتلوث
الإ�شعاعات النووية.
 -6يخ�ضع العقد للنظام الإجنليزي وويلز ،ويتم ح�سم �أي نزاع بوا�سطة التحكيم من خالل  3حمكمني يعني كل طرف حمكم مامل يتم االتفاق بني الطرفني على
�أن يتولى ح�سم النزاع حمكم واحد .ويف حال اختيار هيئة حتكيمية يكون لكل طرف حمكم فيها ويف حال تخلف �أي طرف عن تعيني حمكم خالل � 4أ�سابيع
يتم التعيني من قبل رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة يف لندن �أو اريا�س ( ،)ARIAS UKويعني املحكمان حمكم ثالث لإدارة الهيئة التحكيمية ويف حال مل يتم
ذلك خالل � 4أ�سابيع يتم تعيني املحكم من قبل رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة �أو اريا�س ( )ARIAS UKويرت�أ�س املحكم الثالث اللجنة التحكيمية .ويكون
مقر التحكيم يف مدينة لندن.
*جتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة قد ح�صلت بتاريخ 2017/01/30م على موافقة معيد الت�أمني على �إعادة هيكلة ر�أ�س املال والتي تت�ضمن تخفي�ض ر�أ�س املال وذلك جتنباً
لأي �إخالل يف بنود العقد.
11113113عقد إعادة تأمين مع شركة ميونيخ إلعادة التأمين ()MUNICH RE
3838عقد �إعادة ت�أمني مع �شركة ميونيخ لإعادة الت�أمني وت�شمل التغطية املخاطر الناجتة عن ت�أمني املركبات وت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر ما يلي :امل�س�ؤولية جتاه
الغري والأ�ضرار اجل�سدية التي تلحق بالغري داخل املركبة �أو خارجها والأ�ضرار املادية خارج املركبة .وي�ستثنى من الوثيقة ال�ضرر على املركبات امل�ؤمن عليها اخلا�صة
ب�أ�سطول �سيارات امل�ست�أجرة ل�شركة عبداللطيف جميل.
3939وي�سري هذا العقد ملدة �سنة من تاريخ 2016/07/01م وينتهي بتاريخ 2017/06/30م .وي�شمل النطاق اجلغرايف للعقد الدول التالية :اململكة العربية ال�سعودية
ودول جمل�س التعاون اخلليجي ،وي�ستثنى من التغطية �أمريكا وكندا.
تلتزم ال�شركة ب�إ�شعار معيد الت�أمني يف حال �إدخال تعديالت جوهرية على �سيا�سة االكتتاب يف وثائق الت�أمني املعتمدة من ال�شركة.
4040لكل طرف �إنهاء العقد مبوجب �إخطار خطي للطرف الآخر وذلك يف احلاالت التالية )1 :تغيري يف ملكية �أحد الطرفني )2 ،خ�سارة كامل �أو جزء من ر�أ�سمال ال�شركة
(تخفي�ض ر�أ�س املال)* )3 ،الإفال�س� )4 ،إلغاء ترخي�ص ممار�سة الن�شاط لأي من الطرفني )5 ،خمالفة بنود العقد �أو عدم القدرة على تنفيذها� )6 ،أن ي�صبح مقر
�أحد الطرفني �ساحة للحروب والنزاعات امل�سلحة مما ال ي�سمح مبزاولة ن�شاطها.
4141وي�ؤدي �إفال�س �أو ت�صفية �أي من الطرفني لإنهاء العقد حكم ًا.
4242ال ت�شمل تغطية �إعادة الت�أمني التعوي�ض عن اخل�سائر �أو ال�ضرر �أو النفقات وامل�صاريف الناجتة عن احلروب والنزاعات امل�سلحة ،التلوث الكيميائي ،وتلوث
الإ�شعاعات النووية.
 -7يخ�ضع العقد للنظام الإجنليزي وويلز ،ويتم ح�سم �أي نزاع بوا�سطة التحكيم من خالل  3حمكمني يعني كل طرف حمكم مامل يتم االتفاق بني الطرفني على �أن يتولى
ح�سم النزاع حمكم واحد .ويف حال اختيار هيئة حتكيمية يكون لكل طرف حمكم فيها ويف حال تخلف �أي طرف عن تعيني حمكم خالل � 4أ�سابيع يتم التعيني من
قبل رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة يف لندن ،ويعني املحكمان حمكم ثالث لإدارة الهيئة التحكيمية ويف حال مل يتم ذلك خالل � 4أ�سابيع يتم تعيني املحكم من قبل
رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة ويرت�أ�س املحكم الثالث اللجنة التحكيمية .ويكون مقر التحكيم يف مدينة لندن.
*جتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة قد ح�صلت بتاريخ 2017/01/30م على موافقة معيد الت�أمني على �إعادة هيكلة ر�أ�س املال والتي تت�ضمن تخفي�ض ر�أ�س املال وذلك جتنب ًا
لأي �إخالل يف بنود العقد.
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4343عقد �إعادة ت�أمني مع �شركة ميونيخ لإعادة الت�أمني وت�شمل التغطية املخاطر الناجتة عن احلوادث املتنوعة وت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر ما يلي :احلوادث
ال�شخ�صية والأموال املحفوظة يف اخلزنة والأموال التي يتم نقلها وال�سرقة و�ضمان الأمانة وت�أمني الزجاج وت�أمني ال�سفر.
4444وي�سري هذا العقد ملدة �سنة من تاريخ 2016/07/01م وينتهي بتاريخ 2017/06/30م .وي�شمل النطاق اجلغرايف للعقد الدول التالية :اململكة العربية ال�سعودية
ودول جمل�س التعاون اخلليجي ،وي�ستثنى من التغطية �أمريكا وكندا .وبالن�سبة لتغطية امل�ؤمن عليه خماطر ال�سفر ،ي�شمل ذلك ال�ضرر الذي يقع خالل الرحلة خارج
ال�سعودية.
تلتزم ال�شركة ب�إ�شعار معيد الت�أمني يف حال �إدخال ل تعديالت جوهرية على �سيا�سة االكتتاب يف وثائق الت�أمني املعتمدة من ال�شركة.
4545لكل طرف �إنهاء العقد مبوجب �إخطار خطي للطرف الآخر وذلك يف احلاالت التالية )1 :تغيري يف ملكية �أحد الطرفني )2 ،خ�سارة كامل �أو جزء من ر�أ�سمال ال�شركة
(تخفي�ض ر�أ�س املال)* )3 ،الإفال�س� )4 ،إلغاء ترخي�ص ممار�سة الن�شاط لأي من الطرفني )5 ،خمالفة بنود العقد �أو عدم القدرة على تنفيذها� )6 ،أن ي�صبح مقر
�أحد الطرفني �ساحة للحروب والنزاعات امل�سلحة مما ال ي�سمح مبزاولة ن�شاطها.
4646وي�ؤدي �إفال�س �أو ت�صفية �أي من الطرفني لإنهاء العقد حكم ًا.
4747ال ت�شمل تغطية �إعادة الت�أمني التعوي�ض عن اخل�سائر �أو ال�ضرر �أو النفقات وامل�صاريف الناجتة عن احلروب والنزاعات امل�سلحة ،التلوث الكيميائي ،وتلوث
الإ�شعاعات النووية.
 -8يخ�ضع العقد للنظام الإجنليزي وويلز ،ويتم ح�سم �أي نزاع بوا�سطة التحكيم من خالل  3حمكمني يعني كل طرف حمكم مامل يتم االتفاق بني الطرفني على
�أن يتولى ح�سم النزاع حمكم واحد .ويف حال اختيار هيئة حتكيمية يكون لكل طرف حمكم فيها ويف حال تخلف �أي طرف عن تعيني حمكم خالل � 4أ�سابيع
يتم التعيني من قبل رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة يف لندن ،ويعني املحكمان حمكم ثالث لإدارة الهيئة التحكيمية ويف حال مل يتم ذلك خالل � 4أ�سابيع يتم
تعيني املحكم من قبل رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة �أو ( )ARIAS UKويرت�أ�س املحكم الثالث اللجنة التحكيمية .ويكون مقر التحكيم يف مدينة لندن.
*جتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة قد ح�صلت بتاريخ 2017/01/30م على موافقة معيد الت�أمني على �إعادة هيكلة ر�أ�س املال والتي تت�ضمن تخفي�ض ر�أ�س املال وذلك جتنباً
لأي �إخالل يف بنود العقد.
113113113عقد إعادة تأمين مع شركة ميونيخ إلعادة التأمين ()MUNICH RE
4848عقد �إعادة ت�أمني مع �شركة ميونيخ لإعادة الت�أمني وت�شمل التغطية املخاطر الناجتة عن الكوارث الطبيعية املتنوعة وت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر ما يلي :فائ�ض
اخل�سائر الناجم عن الكوارث الطبيعية.
4949وي�سري هذا العقد ملدة �سنة من تاريخ 2016/07/01م وينتهي بتاريخ 2017/06/30م .وي�شمل النطاق اجلغرايف للعقد الدول التالية :اململكة العربية ال�سعودية
ودول جمل�س التعاون اخلليجي ،وي�ستثنى من التغطية �أمريكا وكندا.
5050تلتزم ال�شركة ب�إ�شعار معيد الت�أمني يف حال �إدخال تعديالت جوهرية على �سيا�سة االكتتاب يف وثائق الت�أمني املعتمدة من ال�شركة.
5151لكل طرف �إنهاء العقد مبوجب �إخطار خطي للطرف الآخر وذلك يف احلاالت التالية )1 :تغيري يف ملكية �أحد الطرفني )2 ،خ�سارة كامل �أو جزء من ر�أ�سمال ال�شركة
(تخفي�ض ر�أ�س املال)* )3 ،الإفال�س� )4 ،إلغاء ترخي�ص ممار�سة الن�شاط لأي من الطرفني )5 ،خمالفة بنود العقد �أو عدم القدرة على تنفيذها� )6 ،أن ي�صبح مقر
�أحد الطرفني �ساحة للحروب والنزاعات امل�سلحة مما ال ي�سمح مبزاولة ن�شاطها.
5252وي�ؤدي �إفال�س �أو ت�صفية �أي من الطرفني لإنهاء العقد حكم ًا.
5353ال ت�شمل تغطية �إعادة الت�أمني التعوي�ض عن اخل�سائر �أو ال�ضرر �أو النفقات وامل�صاريف الناجتة عن احلروب والنزاعات امل�سلحة ،التلوث الكيميائي ،وتلوث
الإ�شعاعات النووية ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستثناءات �أخرى مت ذكرها يف ملحق خا�ص باالتفاقية.
 -9يخ�ضع العقد للنظام الإجنليزي وويلز ،ويتم ح�سم �أي نزاع بوا�سطة التحكيم من خالل  3حمكمني يعني كل طرف حمكم مامل يتم االتفاق بني الطرفني على
�أن يتولى ح�سم النزاع حمكم واحد .ويف حال اختيار هيئة حتكيمية يكون لكل طرف حمكم فيها ويف حال تخلف �أي طرف عن تعيني حمكم خالل � 4أ�سابيع
يتم التعيني من قبل رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة يف لندن ،ويعني املحكمان حمكم ثالث لإدارة الهيئة التحكيمية ويف حال مل يتم ذلك خالل � 4أ�سابيع يتم
تعيني املحكم من قبل رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة �أو ( )ARIAS UKويرت�أ�س املحكم الثالث اللجنة التحكيمية .ويكون مقر التحكيم يف مدينة لندن.
*جتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة قد ح�صلت بتاريخ 2017/01/30م على موافقة معيد الت�أمني على �إعادة هيكلة ر�أ�س املال والتي تت�ضمن تخفي�ض ر�أ�س املال وذلك جتنب ًا
لأي �إخالل يف بنود العقد.
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5454عقد �إعادة ت�أمني مع �شركة ميونيخ لإعادة الت�أمني وت�شمل التغطية املخاطر الناجتة عن احلريق ،وت�شمل التغطية – على �سبيل املثال ال احل�صر – ال�ضرر واخل�سائر
الناجمة عن احلريق (مبا فيها وثائق الت�أمني التي يكتتب بها �أ�صحاب املنزل و�شاغلي امل�سكن) وتلف خمزون الب�ضائع نتيجة احلريق واملخاطر الأخرى النا�شئة عن:
 حريق� ،صواعق.
 االنفجار (لغر�ض هذا اال�ستثناء �إن «االنفجار» ال يعني انفجار �أو تعطيل التوربينات الكمربو�سرات ،املحوالت ،املعدات)
 الطائرات �أو الأدوات اجلوية الأخرى التي ت�سقط منها.
 اال�صطدام باملركبات �أو املراكب املائية �أو القطارات �أو القاطرات املتحركة.
 الزالزل.
 ال�شغب �أو الأعمال الكيدية.
 العوا�صف �أو الزوابع �أو الفي�ضانات.
 انفجار �أو في�ضان خزنات املياه ،الأجهزة �أو الأدوات �أو الأنابيب.
 الأ�ضرار الناجمة عن التوقف عن مزاولة الن�شاط نتيجة للأحداث �أعاله
 ال�سرقة عندما تكون م�شمولة بالتغطية �ضد خماطر احلريق.
5555وي�سري هذا العقد ملدة �سنة من تاريخ 2016/07/01م وينتهي بتاريخ 2017/06/30م .وي�شمل النطاق اجلغرايف للعقد الدول التالية :اململكة العربية ال�سعودية
ودول جمل�س التعاون اخلليجي ،وي�ستثنى من التغطية �أمريكا وكندا.
5656تلتزم ال�شركة ب�إ�شعار معيد الت�أمني يف حال �إدخال ل تعديالت جوهرية على �سيا�سة االكتتاب يف وثائق الت�أمني املعتمدة من ال�شركة.
5757لكل طرف �إنهاء العقد مبوجب �إخطار خطي للطرف الآخر وذلك يف احلاالت التالية )1 :تغيري يف ملكية �أحد الطرفني )2 ،خ�سارة كامل �أو جزء من ر�أ�سمال ال�شركة
(تخفي�ض ر�أ�س املال)* )3 ،الإفال�س� )4 ،إلغاء ترخي�ص ممار�سة الن�شاط لأي من الطرفني )5 ،خمالفة بنود العقد �أو عدم القدرة على تنفيذها� )6 ،أن ي�صبح مقر
�أحد الطرفني �ساحة للحروب والنزاعات امل�سلحة مما ال ي�سمح مبزاولة ن�شاطها.
5858وي�ؤدي �إفال�س �أو ت�صفية �أي من الطرفني لإنهاء العقد حكم ًا.
5959ال ت�شمل تغطية �إعادة الت�أمني التعوي�ض عن اخل�سائر �أو ال�ضرر �أو النفقات وامل�صاريف الناجتة عن احلروب والنزاعات امل�سلحة ،التلوث الكيميائي ،وتلوث
الإ�شعاعات النووية ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستثناءات �أخرى مت ذكرها يف ملحق خا�ص باالتفاقية.
 -10يخ�ضع العقد للنظام الإجنليزي وويلز ،ويتم ح�سم �أي نزاع بوا�سطة التحكيم من خالل  3حمكمني يعني كل طرف حمكم مامل يتم االتفاق بني الطرفني على
�أن يتولى ح�سم النزاع حمكم واحد .ويف حال اختيار هيئة حتكيمية يكون لكل طرف حمكم فيها ويف حال تخلف �أي طرف عن تعيني حمكم خالل � 4أ�سابيع
يتم التعيني من قبل رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة يف لندن ،ويعني املحكمان حمكم ثالث لإدارة الهيئة التحكيمية ويف حال مل يتم ذلك خالل � 4أ�سابيع يتم
تعيني املحكم من قبل رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة �أو ( )ARIAS UKويرت�أ�س املحكم الثالث اللجنة التحكيمية .ويكون مقر التحكيم يف مدينة لندن.
*جتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة قد ح�صلت بتاريخ 2017/01/30م على موافقة معيد الت�أمني على �إعادة هيكلة ر�أ�س املال والتي تت�ضمن تخفي�ض ر�أ�س املال وذلك جتنب ًا
لأي �إخالل يف بنود العقد.
113113113عقد إعادة تأمين مع شركة ميونيخ إلعادة التأمين ()MUNICH RE
6060عقد �إعادة ت�أمني مع �شركة ميونيخ لإعادة الت�أمني وت�شمل التغطية وثائق الت�أمني على احلياة للمجموعات مبا فيها تغطيات �إ�ضافية (الوفاة والإعاقة الناجمة عن
حادث والإرهاب وخماطر احلروب)
6161مت ابرام العقد بتاريخ 2006/04/05م ملدة غري حمددة ومت تعديله بتاريخ 2012/09/01م .وي�شمل النطاق اجلغرايف للعقد الدول التالية :اململكة العربية ال�سعودية
ودول جمل�س التعاون اخلليجي.
6262تلتزم ال�شركة ب�إ�شعار معيد الت�أمني يف حال �إدخال ل تعديالت جوهرية على �سيا�سة االكتتاب يف وثائق الت�أمني املعتمدة من ال�شركة.
6363يتحمل معيد الت�أمني تغطية ( )%100من الت�أمني على احلياة بحد �أق�صى ( )1.600.000مليون و�ستمائة �ألف ريال للتغطية التي ت�شملها وثيقة الت�أمني على احلياة
بالإ�ضافة للتغطية الإ�ضافية ملا ينجم عن خ�سائر �أو وفاة ،لذا يكون حد التغطية مبلغ وقدره ( )2.000.000مليوين ريال.
 -11لكل طرف �إنهاء العقد مبوجب �إخطار خطي للطرف الآخر وذلك يف احلاالت التالية )1 :تغيري يف ملكية �أحد الطرفني )2 ،خ�سارة كامل �أو جزء من ر�أ�سمال
ال�شركة (تخفي�ض ر�أ�س املال)* )3 ،الإفال�س� )4 ،إلغاء ترخي�ص ممار�سة الن�شاط لأي من الطرفني )5 ،خمالفة بنود العقد �أو عدم القدرة على تنفيذها،
� )6أن ي�صبح مقر �أحد الطرفني �ساحة للحروب والنزاعات امل�سلحة مما ال ي�سمح مبزاولة ن�شاطها.
*جتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة قد ح�صلت بتاريخ 2017/01/30م على موافقة معيد الت�أمني على �إعادة هيكلة ر�أ�س املال والتي تت�ضمن تخفي�ض ر�أ�س املال وذلك جتنب ًا
لأي �إخالل يف بنود العقد.

113113عقود مع مقدمي خدمات تأمينية
11113113اتفاقية تقديم خدمات اكتوارية مع مكتب نطاق للخدمات االكتوارية/أكتوسكب -Actuscope -
مت االطالع على اتفاقية مكتب نطاق للخدمات االكتوارية (�أكتو�سكب  )-Actuscope -والذي مبوجبه يلتزم االكتواري بتقدمي امل�شورة والتو�صيات وعر�ض النتائج واملرئيات
واملعلومات والبيانات االكتوارية عن الو�ضع املايل احلايل وامل�ستقبلي لل�شركة وخدمة تقدمي درا�سات حول مقدرة ال�شركة على ت�سديد التزاماتها امل�ستقبلية وحتديد ن�سب
االحتفاظ وت�سعري املنتجات الت�أمينية وحتديد واعتماد املخ�ص�صات الفنية لل�شركة واالطالع على ال�سيا�سة اال�ستثمارية لل�شركة وابداء تو�صياته عليها وتقدمي �أي تو�صيات
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اكتوارية �أخرى ذات �صلة باملنتجات الت�أمينية .ت�سري االتفاقية ملدة (� )12شهر ميالدي تبد�أ من تاريخ 2017/03/01م ،ويجوز ف�سخها قبل انتهاء املدة من قبل �أي طرف يف
حال ارتكاب الطرف االخر �إخالل جوهري يف حال مل يتم ت�صحيح خالل ( )30يوم من ا�شعار الطرف املخل بذلك .تت�ضمن االتفاقية بند حدود امل�س�ؤولية الناجمة عن �أعمال
االكتواري حيث ن�صت االتفاقية ب�أن ال تتجاوز احلد الأعلى لتبعته اجمايل بدل �أتعابه وفق االتفاقية (� )662.000ستمائة واثنان و�ستون �ألف ريال .تخ�ضع االتفاقية للنظام
ال�سعودي.
11113113اتفاقية تقديم خدمات مع شركة لوكس (للخدمات االكتوارية واالستشارات)
بتاريخ 2014/05/18م �أبرمت ال�شركة اتفاقية مع �شركة لوك�س ،وهي �شركة مت ت�أ�سي�سها يف البحرين ومتخ�ص�صة بتقدمي امل�شورة والتو�صيات وعر�ض النتائج واملرئيات
واملعلومات والبيانات االكتوارية عن الو�ضع املايل احلايل وامل�ستقبلي لل�شركات بالإ�ضافة �إلى خدمات فنية �أخرى.
وفق االتفاقية� ،ستقوم �شركة لوك�س بتقدمي درا�سة وتقارير التقييم االكتواري حول التزامات ال�شركة جتاه املوظفني (كتعوي�ض نهاية اخلدمة واالجازات ال�سنوية) وحتديد القيمة
االكتوارية حلقوق املوظفني وفق املعاير املحا�سبية الدولية –  - 19 IASواالطالع علىى بيانات املوظفني ورواتبهم وم�ستندات �أخرى الخ ،وابداء تو�صياته بنا ًء عليها ،تقدمي �أي
تو�صيات اكتوارية �أخرى ذات �صلة باملنتجات الت�أمينية (على �سبيل املثال املركبات والت�أمني ال�صحي الخ) مقابل بدل �أتعاب ( )30.000ثالثون �ألف ريال على �أن يتم �سداد
( )%50كمقدم �أتعاب والباقي عن تزويد ال�شركة بتقارير االكتواري .مت االتفاق على �أن تتحمل ال�شركة م�صاريف ونفقات ال�سفر واالقامة.
تخ�ضع هذه االتفاقية للنظام ال�سعودي ،ويف حال ح�صول �أي نزاع بني الطرفني ومل يتم التو�صل �إلى حله بالطرق الودية يتم تطبيق �إجراءات احللول البديلة لف�ض النزاعات وفق
الأنظمة املحلية.
جتدر الإ�شارة �أن ال�شركة تتعامل مع �شركة لوك�س منذ عام 2008م لغر�ض تقدمي امل�شورة والتو�صيات وعر�ض النتائج واملرئيات واملعلومات والبيانات االكتوارية عن الو�ضع املايل
احلايل وامل�ستقبلي لل�شركة وخدمة تقدمي درا�سات حول مقدرة ال�شركة على ت�سديد التزاماتها امل�ستقبلية وحتديد ن�سب االحتفاظ وت�سعري املنتجات الت�أمينية وحتديد واعتماد
املخ�ص�صات الفنية لل�شركة واالطالع على ال�سيا�سة اال�ستثمارية لل�شركة وابداء تو�صياته عليها وتقدمي �أي تو�صيات اكتوارية �أخرى ذات �صلة باملنتجات الت�أمينية.
مت االطالع على خطاب ال�شركة رقم ( )CD/17/22تاريخ  2017/02/26والذي مبوجبه مت �إ�شعار م�ؤ�س�سة النقد على انتهاء عقد االكتواري (�شركة لوك�س) وذلك بعد م�ضي
(� )9سنوات من العمل معه ،ورغبة ال�شركة باحل�صول على عدم ممانعة بتعيني االكتواري اجلديد (�شركة نطاق للخدمات االكتوارية).
11113113اتفاقية تأمين المركبات على المنافذ مع شركة التعاونية للتأمين التعاوني
بتاريخ 1436/03/22هـ (املوافق 2015/01/13م) وقعت ال�شركة اتفاقية للم�شاركة يف الت�أمني االلزامي على املركبات االجنبية العابرة للمملكة العربية ال�سعودية عرب جميع
املنافذ احلدودية (ماعدا منفذ البحرين «ج�سر امللك فهد») مع �شركة التعاونية للت�أمني التعاوين م�شرتكة مع (� )24شركة ت�أمني هي (�شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين ،
�شركة ال�صقر للت�أمني التعاوين  ،ال�شركة الأهلية للت�أمني التعاوين � ،شركة �أليانز ال�سعودي الفرن�سي للت�أمني التعاوين � ،شركة املجموعة املتحدة للت�أمني التعاوين –ا�سيج� ، -شركة
الراجحي للت�أمني التعاوين � ،شركة �أمانة للت�أمني التعاوين� ،شركة الت�أمني العربية التعاونية � ،شركة اك�سا للت�أمني التعاوين � ،شركة بروج للت�أمني التعاوين ،ال�شركة اخلليجية العامة
للت�أمني التعاوين � ،شركة احتاد اخلليج للت�أمني التعاوين � ،شركة مالذ للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين ،ال�شركة العربية ال�سعودية للت�أمني التعاوين  ،ال�شركة ال�سعودية الهندية
للت�أمني التعاوين –وفا للت�أمني ،-ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين � ،شركة �سوليدريتي ال�سعودية للتكافل � ،شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين ،
�شركة االحتاد التجاري للت�أمني التعاوين  ،ال�شركة املتحدة للت�أمني التعاوين  ،ال�شركة الوطنية للت�أمني � ،شركة الإمناء طوكيو مارين � ،شركة الدرع العربي للت�أمني التعاوين � ،شركة
�سالمة للت�أمني التعاوين) .مت توزيع احل�ص�ص مبوجبها بالت�ساوي بني جميع االطراف على �أن تدير املحفظة �شركة التعاونية للت�أمني التعاوين وحت�صل مقابل �إدارتها للمحفظة
على  %15من �صايف �أرباح املحفظة .يتم اقتطاع ن�سبة  %4.25من �إجمايل �أق�ساط حمفظة املنافذ للم�صاريف غري املبا�شرة .وتخ�ضع االتفاقية للأنظمة املعمول بها يف اململكة
العربية ال�سعودية .ت�سري هذه الوثيقة من تاريخ 1436/03/10هـ (املوافق 2015/01/01م) وتنتهي بتاريخ 1439/04/13هـ (املوافق 2017/12/31م) وجتدد االتفاقية يف
حال اتفق االطراف على جتديدها ملدة �أو مدد مماثلة.
11113113اتفاقية تقديم خدمات تحليل البيانات الخاصة بتأمين المركبات مع شركة كوانت البحرين لتحليل البيانات
()Quant Data&Analytics WLL
بتاريخ 2016/04/03م �أبرمت ال�شركة اتفاقية مع �شركة كوانت لتقدمي خدمات تقييم املخاطر وو�ضع خطة خماطر ملدة ( )3ثالث �سنوات ا�ستناد ًا �إلى النتائج التي يتم
حتديدها يف �سياق التقييم بالإ�ضافة �إلى تنظيم ور�ش عمل لل�شركة بخ�صو�ص تقييم املخاطر وتدريب املوظفني ( 3كحد �أق�صى) .كما �ستقوم بتقدمي امل�شورة والتو�صيات وعر�ض
النتائج واملرئيات واملعلومات والبيانات االكتوارية عن و�ضع ت�أمني املركبات .مدة االتفاقية �سنة تبد�أ من تاريخ 2016/04/01م وتنهي يف 2017/03/31م ويتم جتديدها تلقائي ًا
ما مل يكن هنالك تعديالت جوهرية يف نطاق اخلدمة املطلوب تقدميها .ويجوز لأي طرف انهاء االتفاقية يف حال �إخالل الطرف الأخر ببنود هذه االتفاقية ب�شرط �أن يتم �إ�شعار
الطرف املخل خالل (� )3أ�شهر قبل تاريخ االنهاء .وي�شمل نطاق العمل ( )3مراحل وهي� :أو ًال ،مرحلة دمج ،معاجلة و�إدارة البيانات حيث يتم خالل هذه املرحلة تزويد ال�شركة
قاعدة وتقرير بيانات حول املركبات وثاني ًا ،مرحلة تقدمي حتليل معطيات بيانات املركبات و�إبداء الر�أي والت�صور امل�ستقبلي وثالث ًا مرحلة التدريب حول التحليالت االكتوارية
يف جمال ت�أمني املركبات كما ت�شكل هذه املرحلة تقدمي خدمات ال�صيانة والتطوير يح�صل مقدم اخلدمات بدل �أتعاب لقاء خدماته تبلغ ( )22.500اثنان وع�شرون �ألف
وخم�سمائة ريال يتم �سدادها يف بداية كل �شهر .ت�شمل بدل الأتعاب �ضريبة اال�ستقطاع .ال تتحمل ال�شركة امل�صاريف اخلا�صة بال�سفر والإقامة �إال يف حال تتطلب تنفيذ العمل
�سفر و�إقامة مقدم اخلدمة خارج ال�سعودية �أو البحرين .يلتزم مقدم اخلدمات بنظام الت�أمني ولوائحه التنفيذية والتعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد بتاريخ 2015/06/24م
فيما يخ�ص االكتتاب بوثائق ت�أمني املركبات والئحة عمل االكتواري الخ .وفق االتفاقية ،تلتزم ال�شركة عدم الإف�صاح عن �أي م�س�ألة تتعلق ببنود االتفاقية �أو اخلدمات والتقارير
واملعلومات املعدة من قبل مقدم اخلدمات �أو �أي م�ستند اخر من دون احل�صول على موافقته .تخ�ضع االتفاقية للأنظمة ال�سعودية ويتم �إحالة �أي نزاع مل تتم ت�سويته بالطرق
الودية �إلى املحاكم ال�سعودية.
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113113عقود مع مقدمي خدمات محاسبية واستشارات
11113113اتفاقية خدمات محاسبية مع شركة المحاسبون الدوليون ( )International Accountantsبالشراكة مع
مجموعة اتش ال بي العالمية (( ) HLB Internationalمراجعي الحسابات)
بتاريخ 2016/04/17م �أبرمت ال�شركة اتفاقية مع مراجعي احل�سابات لتدقيق ح�سابات ال�شركة لل�سنة املنتهية يف 2016/12/31م و�إجراء فحو�صات ربع ال�سنوية و�إ�صدار تقرير
الفح�ص الأويل على القوائم املالية باللغتني العربية والإجنليزية ،بالإ�ضافة �إلى �إبداء الر�أي حول القوائم املالية و�إجراء املراجعة وفق املعايري املالية الدولية ووفق متطلبات
نظام ال�شركات ونظام ال�شركة الأ�سا�سي .ويقع على عاتق مراجعي احل�سابات تقدمي تقرير م�شرتك مل�ساهمي ال�شركة مع �إبداء الر�أي حول ما �إذا كانت ال�شركة حتتفظ ب�سجالت
حما�سبية �سليمة وفيما �إذا كانت القوائم املالية لل�شركة مطابقة لل�سجالت املحا�سبية وعليهم �أن يذكروا يف التقرير فيما �إذا كانت القوائم املالية ال تتفق من كافة النواحي
اجلوهرية مع معايري التقارير املالية الدولية .كما يلتزم مراجعي احل�سابات بلفت انتباه الإدارة وجلنة املراجعة وجمل�س الإدارة يف حال الك�شف عن �أية حاالت غ�ش �أو �أخطاء �أو
عدم التقييد بالأنظمة والقوانني وذلك من دون حتمل �أي م�س�ؤولية عن ذلك .كما يلتزم مراجعي احل�سابات بتقدمي خطاب ًا م�ستق ًال يو�ضح �أية نقاط �ضعف جوهرية قد ت�ستدعي
انتباههم يف النظم املحا�سبية والرقابة الداخلية وحوكم ال�شركة .وفق املادة ( )6من االتفاقية ،تلتزم ال�شركة عدم الإف�صاح عن �أي م�س�ألة تتعلق بالقوائم املالية املعدة من
مراجعي احل�سابات �أو بالتقرير �أو ب�أي م�ستند يتم الإ�شارة فيه ال�سم مراجعي احل�سابات من دون احل�صول على موافقتهم� .سيتقا�ضى مراجعي احل�سابات مقابل تنفيذ نطاق
العمل املحدد يف االتفاقية بدل �أتعاب تبلغ قيمتها الإجمالية ( )390.000ثالثمائة وت�سعون �ألف ريال ،وتكون طريقة ال�سداد كاالتي :بالن�سبة خلدمات املراجعة �سيتم دفع ()%25
عند بدء عملية تخطيط املراجعة و( )%50عند بدء عملية املراجعة املحلية و ( )%25عند انتهاء م�سودة القوائم املالية ،وبالن�سبة خلدمات الفح�ص ( )%50عند بداية عملية
الفح�ص و( )%50عند انتهاء م�سودة القوائم املالية .ت�ضاف �إلى الأتعاب امل�صاريف النرثية التي قد يتكبدها مراجعي احل�سابات نيابة عن ال�شركة .ي�ستمر العمل بهذه االتفاقية
حتى انتهاء مراجعي احل�سابات من تنفيذ نطاق مراجعة وتدقيق احل�سابات و�إ�صدار التقارير الالزمة بهذا اخل�صو�ص .ويجوز انهاء االتفاقية يف �أي وقت من قبل �أي طرف
ب�إ�شعار يقدم للطرف الأخر ،ويف حال قررت ال�شركة انهاء خدمات مراجعي احل�سابات قبل االنتهاء من مهامهم فيتوجب على ال�شركة يف هذه احلالة دفع كامل بدل الأتعاب.
يخ�ضع هذا العقد ويف�سر طبق ًا للأنظمة ال�سائدة يف اململكة.
مت الإف�صاح للجمعية العامة عن تعيني مكتب املحا�سبون الدوليون وات�ش ال بي العاملية كمراجعي ح�سابات عم ًال بنظام ال�شركات والأنظمة والتعليمات ال�صادرة عن الهيئة.
11113113اتفاقية خدمات محاسبية مع شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (محاسبون قانونيون ومستشارون) /
BDO
بتاريخ 2016/04/11م �أبرمت ال�شركة اتفاقية مع �شركة الدكتور حممد العمري و�شركاه (حما�سبون قانونيون وم�ست�شارون) BDO /لتقدمي خدمات مراجعة وتدقيق ح�سابات
ال�شركة لعام  2016وتقييم املعايري املحا�سبية املتبعة و�إعداد تقرير بهذا اخل�صو�ص ،كما و�إجراء فحو�صات ربع ال�سنوية و�إ�صدار تقرير الفح�ص الأويل على القوائم املالية،
بالإ�ضافة �إلى �إبداء الر�أي حول القوائم املالية و�إجراء املراجعة وفق املعايري املحا�سبية املعتمدة يف ال�سعودية ووفق متطلبات نظام ال�شركات ونظام ال�شركة الأ�سا�سي ،ويقع على
عاتق مراجعي احل�سابات تقدمي تقرير م�شرتك مل�ساهمي ال�شركة مع �إبداء الر�أي حول ما �إذا كانت ال�شركة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية �سليمة وفيما �إذا كانت القوائم املالية
لل�شركة مطابقة لل�سجالت املحا�سبية وعليهم �أن يذكروا يف التقرير فيما �إذا كانت القوائم املالية ال تتفق من كافة النواحي اجلوهرية مع معايري التقارير املالية الدولية .كما يلتزم
مراجعي احل�سابات بلفت انتباه الإدارة وجلنة املراجعة وجمل�س الإدارة يف حال الك�شف عن �أية حاالت غ�ش �أو �أخطاء �أو عدم التقييد بالأنظمة والقوانني وذلك من دون حتمل �أي
م�س�ؤولية عن ذلك .كما يلتزم مراجعي احل�سابات بتقدمي خطاب ًا م�ستق ًال يو�ضح �أية نقاط �ضعف جوهرية قد ت�ستدعي انتباههم يف النظم املحا�سبية والرقابة الداخلية وحوكم
ال�شركة .وفق االتفاقية ،تلتزم ال�شركة عدم الإف�صاح عن �أي م�س�ألة تتعلق بالقوائم املالية املعدة من مراجعي احل�سابات �أو بالتقرير �أو ب�أي م�ستند يتم الإ�شارة فيه ال�سم مراجعي
احل�سابات من دون احل�صول على موافقتهم� .سيتقا�ضى مراجعي احل�سابات مقابل تنفيذ نطاق العمل املحدد يف االتفاقية بدل �أتعاب تبلغ قيمتها الإجمالية ()350.000
ثالثمائة وخم�سون �ألف ريال ،وتكون طريقة ال�سداد كاالتي )%50( :كمقدم �أتعاب عند بدء �إجراءات املراجعة والباقي عند �إ�صدار امل�سودة الأخرية لتقرير املراجعة .تخ�ضع
االتفاقية للأنظمة ال�سعودية ويتم �إحالة �أي نزاع مل تتم ت�سويته بالطرق الودية �إلى املحاكم ال�سعودية.
مت الإف�صاح للجمعية العامة عن تعيني مكتب العمري بامل�شاركة مع  BDOمراقب ح�سابات عم ًال بنظام ال�شركات والأنظمة والتعليمات ال�صادرة عن الهيئة.
11113113اتفاقية تقديم خدمات قانونية مع شركة كاليد اند كو – الشرق األوسط – أل.أل.بي (محامون ومستشارون)
بتاريخ 2017/02/01م �أبرمت ال�شركة اتفاقية مع كاليد اند كو (تدار من خالل مكتبها بالريا�ض) لتقدمي خدمات ا�ست�شارات قانونية عامة �ضمن نطاق املطالبات �أو امل�شاكل
اخلا�صة بتغطية وثائق الت�أمني اخلا�صة بقطاعات الت�أمني التالية (املمتلكات-البحري-املقاوالت والطاقة-التعوي�ضات املهنية )-على �أن ال تتجاوز قيمة املطالبات وااللتزامات
امللقاة على عاتق ال�شركة ( )1مليون ريال واال�ست�شارات العامة حول �أنظمة الت�أمني املعمول بها باململكة .وقد ا�ستثنى الأطراف ب�شكل وا�ضح من نطاق عمل امل�ست�شار القانوين �أي
موا�ضيع ذات �صلة ب�إعادة الت�أمني �أو التقا�ضي �أو التحكيم .وتكون مدة هذه االتفاقية �سنة واحدة جتدد تلقائي ًا ل�سنة واحدة مماثلة ما مل يخطر �أحد الأطراف الطرف الآخر بعدم
رغبته بالتجديد قبل انتهاء االتفاقية مبدة ( )30يوم .وي�ستلم امل�ست�شار القانوين مقابل خدماته بدل �أتعاب �سنوية قيمتها ( )300.000ثالثمائة �ألف ريال ويتم �سدادها على
دفعتني كل (� )6ستة �أ�شهر .وفيما يخ�ص الر�سوم احلكومية والنفقات الأخرى (كرتجمة امل�ستندات الخ) التي بتكبدها امل�ست�شار القانوين فقد مت االتفاق على �أن تتحملها ال�شركة.
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113113عقود تقنية المعلومات
تعتمد ال�شركة على نظام تقنية معلومات منا�سب حلماية بياناتها واملحافظة عليها ولدرء �أي م�شاكل تقنية قد ت�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة ،وقد بلغ �إجمايل م�صاريف ال�شركة
فيما يتعلق بتقنية املعلومات حوايل ( )2.000.000مليوين ريال كما بتاريخ 2016/12/31م .كذلك ،لدى ال�شركة �إدارة م�ستقلة متخ�ص�صة بتقنية املعلومات وقد اعتمدت
عدد من اللوائح وال�سيا�سات اخلا�صة بتنظيم عملها و�ضمان وحماية قاعدة البيانات واملعلومات والربامج .وقد �أبرمت جمموعة عقود واتفاقيات لربامج احلا�سب الآيل وتقنية
املعلومات �أهمها:
11113113اتفاقية خدمات ترخيص ودعم تقني مع شركة الجريسي للخدمات االلكترونية
بتاريخ 2017/01/06م مت جتديد عقد ترخي�ص با�ستخدام خدمات احلو�سبة ال�سحابية (كالود)Meraci Cloud /

ومائة واثني ع�شر ريا ًال يف ال�سنة ،و�ستقوم �شركة جري�سي بتقدمي الدعم الفني لفرتة (� )60ستني يوم ًا يف ال�سنة.

ولتقدمي الدعم وامل�ساندة بقيمة ( )30.112ثالثون �ألف ًا

11113113اتفاقية خدمات الصيانة السنوية لنظام إدارة الموارد البشرية ( )HRMSمع شركة انفوسيستك ()IST
بتاريخ  2017/02/01مت جتديد اتفاقية خدمات ال�صيانة بقيمة (� )64.740أربعة و�ستون �ألف ًا و�سبعمائة و�أربعون ريا ًال وي�ستمر لغاية  .2018/01/31مع العلم ب�أنه �سبق لل�شركة
ان ا�شرتت بتاريخ 2011/03/06م نظام املوارد الب�شرية ل�شركة  ISTللتقليل من �أعباء الأعمال اليدوية لهذه الأن�شطة الإدارية ،حيث �أ�صبح ب�إمكان ال�شركة مكننة العديد من
هذه العمليات واالنتهاء منها �إلكرتونيا ،وقد بلغت قيمة العقد ( )247.500مائتان و�سبعة و�أربعون �ألف ًا وخم�سمائة ريال.
11113113اتفاقية تجديد ترخيص برنامج سيسكو( )CISCO)/ (ECMUمع ممثل الشركة في السعودية (BMB
)Saudi Arabia
بتاريخ 2017/02/15م جددت ال�شركة ترخي�ص �أوراكل با�ستخدام براجمها ()ECMUمع �شركة بي �أم بي /م�ؤ�س�سة عبدالرحمن خازمي وتنتهي �صالحية اال�ستخدام بتاريخ
2018/02/14م مببلغ �إجمايل قدره ( )40.000ريال.
11113113اتفاقية خدمات الدعم التقني مع شركة سيسكو ()CISCO
بتاريخ 2016/06/01م �أبرمت ال�شركة مع �شركة �سي�سكو اتفاقية �إدارة ال�شبكات حيث ت�ستفيد ال�شركة من خاللها من خدمات الدعم الفني التي يوفرها خرباء تقنية املعلومات
عرب �شبكة الإنرتنت للم�ساعدة يف حل امل�شاكل الت�شغيلية بال�سرعة املطلوبة وحت�سني �أداء ال�شبكة .تبلغ القيمة االجمالية للخدمات ( )101.329مائة و�ألف و ثالثمائة وت�سعة
وع�شرون ريال �سنوي ًا وت�سري هذه االتفاقية حتى 2017/06/01م.
11113113اتفاقية تجديد خدمات الدعم التقني مع شركة أناظيم تكنولوجي جونيبر نتوركس (JUNIPER
)NETWORKS
بتاريخ 2016/02/22م مت جتديد اتفاقية ال�شركة لال�شرتاك بخدمة جونيرب نتورك�س دعم تقني حيث يقوم فريق عمل متخ�ص�ص بتلقي ومعاجلة طلبات ال�شركة عرب �شبكة
االنرتنيت وتقدمي كافة احللول مل�شاكل تقنية املعلومات التي تواجهها ال�شركة وحماية البيانات �أثناء تدفقها من و�إلى ال�شركة من الفريو�سات والربجميات اخلبيثة .كما توفر
�شركة جونيرب نتورك�س خدمات تدريب ملوظفي ال�شركة على اكت�شاف الأخطاء وا�صالحها .تبلغ القيمة االجمالية للخدمات ( )20.000ع�شرون �ألف ريال وت�سري هذه االتفاقية
حتى 2017/02/21م.
11113113اتفاقية خدمات فنية مع شركة أوراكل ()Oracle
بتاريخ 2016/06/30م مت جتديد عقد اخلدمات رقم ( )4153025مع �شركة �أوراكل للدعم الفني املتعلقة ببع�ض برامج اوراكل وت�سري حتى تاريخ 2017/06/29م)� .إنّ كلفة
التجديد بلغت نحو (� )60.000ستون �ألف ريال تدفع مقدم ًا.
11113113اتفاقية استخدام برامج المايكروسوفت ( )Microsoftمع شركة النفيسة الدولية لتقنية المعلومات
بتاريخ 2016/07/01م جددت ال�شركة مع �شركة النفي�سة اتفاقية لتجديد برامج (�سوفتوير ا�شورن�س) ملايكرو�سوفت وت�سري ملدة �سنة تنتهي يف 2017/06/30م بقيمة �إجمالية
قدرها (� )720.000سبعمائة وع�شرون ريال تدفع مقدم َا .ويعترب ذلك التجديد الثالث لل�شركة.
11113113اتفاقية شركة العلم ألمن المعلومات لتقديم خدمة يقين المباشرة
بتاريخ 2016/11/28م �أبرمت ال�شركة ملحق تعديل على االتفاقية الوقعة بتاريخ 2013/07/30م مع �شركة العلم لأمن املعلومات وتنتهي بتاريخ 2017/11/28م) .قيمة
االتفاقية مبلغ قدره ( )856.880ثمامنائة و�ستة وخم�سون �ألف ًا وثمامنائة وثمانون ريال �سنوي ًا يدفع مقدم ًا.
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113113وثائق التأمين التي أصدرتها الشركة
فيما يلي ملخ�ص لأهم وثائق الت�أمني التي �أ�صدرتها ال�شركة من حيث قيمة الأق�ساط والتغطية الت�أمينية التي توفرها لعمالئها:
11113113وثيقة تأمين المركبات مع مجموعة شركات عبداللطيف العيسى القابضة
بتاريخ 2017/02/28م مت جتديد اتفاقية ت�أمني املركبات التابعة ملجموعة عبد اللطيف العي�سى القاب�ضة وذلك ملدة �سنة ميالدية اعتبار ًا من 2017/03/01م وتنتهي بتاريخ
2018/02/28م ،تقوم مبوجبها ال�شركة بتوفري تغطية ت�أمينية ملركبات املجموعة و�شركاتها التابعة (والتي ت�شمل �شركة عبد اللطيف العي�سى لل�سيارات و�شركة الي�سر للإجارة
والتمويل والأف�ضل لت�أجري ال�سيارات و�شركة ال�سيارات العمومية) .وت�شمل التغطية داخل حدود ال�سعودية (نطاق جغرايف) ما يلي:
•بالنسبة لشركة اليسر لإلجارة والتمويل:
 ت�شمل التغطية نحو (� )4.000سيارة.
 �أ�ضرار ال�سيارة امل�ؤمن عليها (القيمة الت�أمينية �أو ال�سوقية �أيهما �أقل)،
 امل�س�ؤولية جتاه الغري (احلد الأق�صى مل�س�ؤولية ال�شركة يف الواقعة الواحدة وخالل فرتة �سريان الوثيقة بالن�سبة للأ�ضرار اجل�سدية مبا يف ذلك الديات واملبالغ
املقدرة عن الإ�صابات وامل�صاريف الطبية والأ�ضرار املادية مع ًا بحيث ال تتجاوز ( )10.000.000ع�شرة ماليني ريال كحد �أق�صى مل�س�ؤولية ال�شركة.
 القطر واملحافظة واحلماية (عن كل حادث  1000ريال)
 م�صاريف العالج الطبي الطارئ (لكل �شخ�ص عن كل حادث  25.000ريال).
وقد بلغ �إجمايل الأق�ساط املكتتب بها كما بتاريخ هذه الن�شرة حوايل( )232.000.000مائتان واثنان وثالثون مليون ريال
•بالنسبة لشركة األفضل للتجارة.
 ت�شمل التغطية نحو (� )1.422سيارة.
 �أ�ضرار ال�سيارة امل�ؤمن عليها (القيمة الت�أمينية �أو ال�سوقية �أيهما �أقل)
 امل�س�ؤولية جتاه الغري (احلد الأق�صى مل�س�ؤولية ال�شركة يف الواقعة الواحدة وخالل فرتة �سريان الوثيقة بالن�سبة للأ�ضرار اجل�سدية مبا يف ذلك الديات واملبالغ
املقدرة عن الإ�صابات وامل�صاريف الطبية والأ�ضرار املادية مع ًا بحيث ال تتجاوز ( )10.000.000ع�شرة ماليني ريال كحد �أق�صى مل�س�ؤولية ال�شركة.
 القطر واملحافظة واحلماية (عن كل حادث  1000ريال).
 م�صاريف العالج الطبي الطارئ (لكل �شخ�ص عن كل حادث  25.000ريال).
وقد بلغ �إجمايل الأق�ساط املكتتب بها كما بتاريخ هذه الن�شرة حوايل( )23مليون ريال.
11113113وثائق التأمين العام مع شركة اسمنت تبوك
بتاريخ 2016/10/27م مت جتديد اتفاقية الت�أمني العام وذلك ملدة �سنة ميالدية اعتبار ًا من 2016/11/08م وتنتهي بتاريخ 2017/11/07م ،تقوم مبوجبها ال�شركة بتوفري
تغطية ت�أمينية على النحو التايل:
 وثيقة ت�أمني املمتلكات عن جميع الأخطار وخ�سارة الأرباح.
 وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية املدنية العامة.
 وثيقة الت�أمني البحري.
 وثيقة ت�أمني ال�سيارات.
 وثيقة ت�أمني االليات واملعدات.
 وثيقة ت�أمني الغاليات.
وقد بلغت قيمة اال�شرتاك ال�سنوي الناجت عن �إ�صدار وثيقة ال�ضمان ال�صحي االلزامي مبلغ ( )2.784.739ريال
•وبالنسبة للتأمين الشامل للمركبات شملت التغطية:
 نحو (� )62سيارة.
 �أ�ضرار ال�سيارة امل�ؤمن عليها (القيمة الت�أمينية �أو ال�سوقية �أيهما �أقل).
 امل�س�ؤولية جتاه الغري (احلد الأق�صى مل�س�ؤولية ال�شركة يف الواقعة الواحدة وخالل فرتة �سريان الوثيقة بالن�سبة للأ�ضرار اجل�سدية مبا يف ذلك الديات واملبالغ
املقدرة عن الإ�صابات وامل�صاريف الطبية والأ�ضرار املادية مع ًا بحيث ال تتجاوز ( )10.000.000ع�شرة ماليني كحد �أق�صى مل�س�ؤولية ال�شركة.
 القطر واملحافظة واحلماية (عن كل حادث  1000ريال).
 م�صاريف العالج الطبي الطارئ (عن كل حادث  3.000ريال).

113

113113التأمين مع شركات أخرى
�أبرمت ال�شركة ،ب�صفتها م�ؤمن له ،عدد من وثائق الت�أمني مع �شركات ت�أمني حملية لتغطية بع�ض املخاطر التي قد تتعر�ض لها يف �سياق ممار�ستها لن�شاطها .وت�شمل التغطية
الت�أمينية ما يلي:
11113113وثيقة تأمين مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذين مع شركة متاليف
توفر وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية لأع�ضاء جمل�س �إدارة مالذ واملدراء التنفيذين التغطية الت�أمينية عن امل�س�ؤولية التي قد ي�س�أل عنها نظاما ب�سبب خط�أ �أو �إهمال ،غري مق�صود �أو غري
متعمد ،ارتكبه �أو يتم االدعاء بارتكابه يف �سياق �إدارته �ش�ؤون ال�شركة .كما ت�شمل التغطية املدراء غري التنفيذيني يف حدود نطاق وثيقة الت�أمني .تبد�أ التغطية الت�أمينية بتاريخ
2016/11/01م وتنتهي يف 2017/10/31م .ويخ�ضع الت�أمني املمنوح مبوجب هذه الوثيقة �إلى نظام الت�أمني ولوائحه التنفيذية و�سيقرر جمل�س �إدارة �شركة متاليف توزيع ما ال
يقل عن ع�شرة باملائة ( )%10من الفائ�ض ال�سنوي ال�صايف والناجت عن �أعمال الت�أمني �إلى حاملي الوثائق وذلك بعد اقتطاع م�صاريفها الإدارية والتزاماتها واحتياطاتها ،حيث
�سيكون هذا التوزيع �إما ب�صرف مبالغ نقدية مبا�شرة �أو عن طريق ح�سمه من قيمة اال�شرتاكات املرتتبة على وثائق ت�أمني ال�سنة التالية ،و ُيحدد املبلغ والتوقيت والطريقة والأهلية
لهذا التوزيع وفق ًا لأحكام املادة ال�سبعني ( )70من الالئحة التنفيذية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد.
1-1ت�سقط احلقوق النا�شئة عن هذه الوثيقة �إذا كانت املطالبة املقدمة ناجتة عن احتيال.
�2-2إن جممل التزامات �شركة مبوجب هذه البولي�صة عن الأ�ضرار ،لن تتجاوز حد التعوي�ض املتفق عليه بني الطرفني
3-3تُرف�ض �أي مطالبة تقدم بهدف االحتيال على ال�شركة.
4-4تُرف�ض �أي مطالبة تبني لل�شركة من خاللها �أن امل�ؤمن له قد �أخفى فيها معلومات عن ال�شركة �أو قدم معلومات مغلوطة.
5-5على امل�ؤمن له ت�سديد كافة اال�شرتاكات لال�ستفادة من التغطية.
6-6اتخاذ تدابري العناية املعقولة ملنع �أو تخفيف اخل�سارة ،ال�ضرر ،الإ�صابة �أو امل�س�ؤولية واملحافظة�/صيانة مركز ال�شركة والتقيد بالأنظمة املرعية ملمار�سة الن�شاط.
�7-7سداد مبلغ اال�ستقطاع الذي يتحمله امل�ؤمن له.
8-8يحق ل�شركة متاليف على نفقتها وفيما يخ�ص م�صلحتها اخلا�صة وبا�سم امل�ؤمن له �أن تبا�شر الدعوى ب�ش�أن كل املطالبات و�أن متار�س جميع احلقوق اخلا�صة بامل�ؤمن
له يف مواجهة الغري
ال يتم الرجوع على �شركة متاليف ب�أي م�س�ؤولية فيما يتعلق بالآتي:
9-9ال�ضرر الذي يكون �سببه فعل متعمد �أو �إهمال.
1010خ�سائر املمتلكات الأ�ضرار اجل�سدية.
1111اخل�سائر الناجتة عن التلوث.
1212اخل�سائر التي ترتتب نتيجة تعيني امل�ؤمن له من املحكمة لإدارة ممتلكات �أو تركات �شخ�ص �آخر �أو لتنفيذ و�صية.
1313اخل�سائر والأ�ضرار التي ن�ش�أت قبل تاريخ توقيع الوثيقة مع امل�ؤمن له.
1414يحق ل�شركة متاليف �إلغاء الوثيقة يف احلاالت التالية:
1515عدم االلتزام ب�سداد الأق�ساط.
1616عندما يكون الإلغاء مطلوبا �أو م�سموحا به مبوجب القانون ال�سعودي �أو الأنظمة �أو �أمر ق�ضائي بذلك.
1717عندما ال متار�س العناية وال�صيانة الالزمة ب�شكل معقول.
1818عندما يف�شل امل�ؤمن له يف تطبيق واجبه بالإف�صاح.
1919عندما يف�شل امل�ؤمن له يف تطبيق بند من بنود وثيقته مثل الأحكام �أو ال�شروط �أو التعهدات.
�2020إذا طر�أت �أي تغيريات يف الوقائع �أو يف الظروف التي كانت موجودة عند بدء هذا الت�أمني ،وت�ؤدي �إلى تغيري طبيعة اخلطر (مثل طبيعة نوع الن�شاط التجاري ،القيم
واملبالغ امل�ؤمنة ،ظروف �أخرى قد ت�ؤثر على الو�ضع �أو املمتلكات امل�ؤمنة ب�شكل يرفع من �إمكانية ح�صول اخل�سارة �أو ال�ضرر).
2121عندما يقدم امل�ؤمن له مطالبة احتيالية مبوجب وثيقته �أو مبوجب بع�ض عقود ت�أمني �أخرى متنح تغطية على نف�س املدة والتاريخ امل�شمولني بتغطية وثيقته.
11113113التأمين الصحي للموظفين
1-1ن�صت املادة ( )144مائة و�أربعة و�أربعون من نظام العمل على �أن يقوم �صاحب العمل بتوفري ت�أمني �صحي ملوظفيه طبق ًا للم�ستويات التي يقررها وزير العمل ،مع
مراعاة ما يوفره نظام ال�ضمان ال�صحي التعاوين .وقد �أكدَ ت املادة ( )5اخلام�سة من الالئحة التنفيذية لنظام ال�ضمان ال�صحي التعاوين املعتمدة مبوجب القرار
الوزاري رقم (�/1/35/9ض) وتاريخ  1435/04/13هـ (املوافق 2014/02/13م) على �إلزام �صاحب العمل ب�إبرام وثيقة ت�أمني �صحي مع �إحدى �شركات الت�أمني
تغطي جميع املوظفني لديه اخلا�ضعني لهذا النظام و�أفراد �أ�سرهم .ويلتزم �صاحب العمل ب�إجراء التغطية الت�أمينية على امل�ستفيد من تاريخ الو�صول �إلى اململكة
وت�سليمه بطاقة الت�أمني خالل مدة ال تتجاوز ع�شرة �أيام عمل من تاريخ و�صوله.
2-2وفق املادة ( )14من نظام الت�أمني ال�صحي التعاوين� ،إذا مل ي�شرتك �صاحب العمل �أو مل يقم بدفع �أق�ساط ال�ضمان ال�صحي التعاوين عن املوظف ممن ينطبق عليه
هذا النظام و�أفراد �أ�سرته امل�شمولني معه بوثيقة ال�ضمان ال�صحي التعاوين ،الزم بدفع جميع الأق�ساط الواجبة ال�سداد� ،إ�ضافة �إلى دفع غرامة مالية ال تزيد على
قيمة اال�شرتاك ال�سنوي عن كل فرد مع جواز حرمانه من ا�ستقدام العمال لفرتة دائمة �أو م�ؤقتة.
�3-3إذا �أخلت �أي من �شركات الت�أمني التعاوين ب�أي من التزاماتها املحددة يف وثيقة ال�ضمان ال�صحي التعاوين� ،ألزمت بالوفاء بهذه االلتزامات وبالتعوي�ض عما ن�ش�أ عن
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الإخالل بها من �أ�ضرار� ،إ�ضافة �إلى دفع غرامة ال تزيد على ( )5000خم�سة االف ريال عن كل فرد م�شمول بالوثيقة حمل املخالفة.
4-4ت�صدر �شركة الت�أمني �شهادة �إلى �صاحب العمل (حامل الوثيقة) عند الطلب تُفيد بالت�أمني على من�سوبيه لتقدميها �إلى اجلهة املخت�صة ب�إ�صدار رخ�ص الإقامة
وجتديدها.
5-5مل تقم ال�شركة ،ب�صفتها �صاحب العمل ،بتوقيع عقد ت�أمني �صحي ملوظفيها مع �أي من �شركات الت�أمني املرخ�ص لها للعمل يف اململكة ولكنها قامت بتوفري الت�أمني
ال�صحي جلميع من�سوبيها و�أفراد �أ�سرهم من قبلها مبا�شرةً .وقد بلغ �إجمايل قيمة وثيقة ال�ضمان ال�صحي رقم( )9000733وتاريخ 1437/11/07هـ (املوافق
2016/08/10م) مبلغ وقدره (� )4.966.611أربعة ماليني وت�سعمائة و�ستة و�ستون �ألف ًا و�ستمائة و�إحدى ع�شر ريال .تُغطي هذه الوثيقة الرعاية ال�صحية من
خالل �شبكة مقدمي اخلدمة املعينني من قِبل ال�شركة وب�شرط �أن تكون احلالة م�شمولة بالتغطية الت�أمينية .وت�شمل التغطية جميع املوظفني املوجودين على ر�أ�س
العمل فعليا م�ؤهلني للت�أمني اعتبارا من تاريخ �سريان الوثيقة( .الزوج/الزوجة/الزوجات والأطفال – احلد الأدنى :من تاريخ الوالدة والأبناء – احلد الأق�صى:
لغاية �25سنة) اما العاملني الذين يلتحقون بالعمل لدى ال�شركة الحقا فيعتربون م�ؤهلني للت�أمني من تاريخ التحاقهم بالعمل �أو من تاريخ و�صولهم للمملكة .كما
تت�ضمن التغطية الت�أمينية مبوجب هذه الوثيقة البنات غري العامالت للموظف �إذا ُكنَّ غري متزوجات ،والأرامل �أو املطلقات واللواتي يعتمدن يف �إعالتهن على العامل
وت�صل هذه التغطية �إلى �أق�صى �سن ينطبق على املوظف .ت�شمل الوثيقة التكلفة القابلة لال�سرتداد للتكاليف الفعلية املدفوعة مقابل اخلدمات واملواد والأجهزة ،غري
امل�ستثناة من تغطية الوثيقة ،من طبيب مرخ�ص ،ملر�ض �أ�صاب امل�ؤمن له ب�شرط �أن تكون تلك النفقات �ضرورية ومنا�سبة ح�سب املعدالت العادية يف الوقت واملكان
الذي حدثت فيـه .ا�ستناد ًا �إلى ما تقدم ،تت�ضمن التكاليف القابلة لال�سرتداد الآتي:
 جميع تكاليف الفح�ص الطبي ،الت�شخي�ص ،العالج والأدوية ،ح�سب جدول الوثيقة.
 جميع تكاليف التنومي بامل�ست�شفى �شام ًال العمليات واجلراحات والعالج ملدة يوم واحد بالإ�ضافة �إلى الوالدة.
 عالج الأ�سنان و�أمرا�ض اللثة.
 الإجراءات الوقائية املحددة من وزارة ال�صحة مثل التطعيمات والعناية بالأمومة والطفولة.
 احلاالت النف�سية احلادة والأمرا�ض املعدية التي حتتاج �إلى عزل بامل�ست�شفى والتي حتددها وزارة ال�صحة.
 تكلفة �إعادة جثمان امل�ؤمن له �إلى موطنه.
ت�سري هذه الوثيقة حتى تاريخ 1438/11/17هـ (املوافق 2017/08/09م) .ويكون جمل�س الت�أمني ال�صحي التعاوين واللجنة امل�شكلة بقرار من رئي�س املجل�س للنظر يف خمالفات
�أحكام نظام الت�أمني ال�صحي التعاوين خمت�صة لت�سوية جميع اخلالفات والنزاعات النا�شئة �أو املتعلقة بهذه الوثيقة وذلك وفق ًا للبند ( )14من النظام املذكور.

113113المنازعات والدعاوى القضائية
1-1با�ستثناء الدعاوى املو�ضحة يف اجلدول �أدناه ،ي�ؤكد جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أن ال�شركة لي�ست طرفا يف �أي دعوى ق�ضائية �أو مطالبة �أو حتكيم �أو �إجراءات �إدارية
جمتمعة �أو منفردة قائمة �أو من املحتمل �إقامتها ،من �ش�أنها �أن ت�ؤثر جوهريا على �أعمال ال�شركة �أو و�ضعها املايل .وقد مت تق�سيم الدعاوى بح�سب مو�ضوعها واملرحلة
التي و�صلت �إليها حتى تاريخ �إعداد الن�شرة ،وفق ًا ملا يلي:
الق�ضية
عبدالعزيز علي الطليحي
�ضد ال�شركة – بالإح�ساء

املدعي
عبدالعزيز علي الطليحي

املدعى عليه
ال�شركة

مو�ضوع الق�ضية
يطالب املدعي مببلغ
( 45795ريال)
و�إعادة ح�سبة نهاية
اخلدمة وتعوي�ض ًا عن
مماطلة املدعى عليها ملدة
ت�سعة �أ�شهر.

الإجراءات القانونية املتخذة
للق�ضية
�صدر قرار الهيئة االبتدائية
لت�سوية اخلالفات العمالية
بالأح�ساء رقم ()436/403
وتاريخ 1436/8/8:هـ
(املوافق 2015/05/26م)-
الذي ت�ضمن رد مطالب
املدعي جملة وتف�صي ًال
والزام املدعي بدفع اتعاب
املحاماة لل�شركة املدعى
عليها وعنه مبلغ وقدره
( 5.000ريال) خم�سة االف
ريال ومت ت�أييده من الهيئة
العليا لت�سوية اخلالفات
العمالية بالدمام ومتت
خماطبة �سعادتكم ب�ش�أن
التنفيذ ومل ي�صلنا رد حيال
ذلك .

اجلهة الق�ضائية
الهيئة االبتدائية لت�سوية
اخلالفات العمالية
بالأح�ساء
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املدعي

الق�ضية

املدعى عليه

مو�ضوع الق�ضية

حممد مرزوق ال�شمردل �ضد
�شركة مالذ للتامني و�إعادة
التامني بالقريات

حممد مرزوق ال�شمردل

ال�شركة

يطالب املدعي ب اعادته
الى العمل و
دفع رواتبه املت�أخرة منتاريخ 2014/5/30م حيث
ذكر �أن راتبه ال�شهري
 3500ريال
و طالب بالتعوي�ض مقابل
حذف ا�سمه من الت�أمينات
االجتماعية .

الإجراءات القانونية املتخذة
للق�ضية
مت احلكم فيها ب�صرف
النظر عن دعوى املدعي
وقدم اعرتا�ضه واحيلت
الى الهيئة العليا لت�سوية
اخلالفات العمالية بحائل
ومت ت�أجيل النطق باحلكم
بدون حتديد موعد و�سيتم
االت�صال بالطرفني الحق ًا
لتحديد موعد النطق
باحلكم

اجلهة الق�ضائية
الهيئة العليا لت�سوية
اخلالفات العمالية
بحائل

حممد احلامت �ضد �شركة
مالذ للتامني و�إعادة التامني  
بالقريات

حممد احلامت

حممد احلامت

املدعي يطالب بالتايل :
مبلغ ( 533.00ريال )
خم�سمائة وثالثة وثالثون
الف ريال �أجور مت�أخرة
ملدة �ست �سنوات.
ومبلغ ( 44416ريال)
�أربعة و�أربعون الف
و�أربعمائة و�ستة ع�شر ريال
مكاف�أة نهاية اخلدمة .

يف يوم  /االثنني،   
1437/5/6هـ (املوافق
2016/02/15م) وذكرنا
لع�ضو الهيئة �أن هناك
دعوى جنائية مقامه من
موكلتنا �ضد املدعي امام
ديوان املظامل ومت تزويده
مبذكرة املراجعة ال�صادرة
من ديوان املظامل الى هيئة
التحقيق واالدعاء العام ،
وبناء عليه قرر ع�ضو الهيئة
االبتدائية خماطبة ديوان
املظامل بالدمام واال�ستف�سار
حيال الدعوى اجلنائية
وحفظ اوراق الدعوى
العمالية الى حني رد ديوان
املظامل .

الهيئة االبتدائية مبكتب
العمل بالدمام

املدعي العام �ضد حممد
احلامت

املدعي العام

حممد احلامت

اتهام �ضد املدعى عليه
بالتزوير

يف يوم /االربعاء،
1437/12/27هـ (املوافق
2016/09/28م)حكمت
الدائرة ب�إدانة املدعى
عليه بجرمية التزوير
املن�سوبة اليه وبتغرميه
مبلغ خم�سون الف ريال ومت
افهام اطراف الدعوى بان
لهم حق االعرتا�ض خالل
ثالثون يوم تبدا من تاريخ
1437/12/28:هـ (املوافق
2016/12/29م) والتزال
يف اال�ستئناف .

املحكمة اجلزائية
بالدمام

عبدالكرمي حران العنزي
�ضد �شركة مالذ للتامني
و�إعادة التامني   الريا�ض

عبدالكرمي حران العنزي

�شركة مالذ للتامني
و�إعادة التامني

يف يوم اخلمي�س :
1436/10/14هـ (املوافق
2015/07/30م) مت
احل�ضور لدى املحقق مبكتب
( )6مبكتب العمل بالريا�ض 
للت�سوية وتبني عدم ح�ضور
املدعي وعليه حفظت
الدعوى

مكتب العمل بالريا�ض

امل�صدر :امل�ست�شار القانوين

2-2من جهة �أخرى ،تعر�ضت ال�شركة يف �سياق ممار�سة �أعمالها لق�ضايا ودعاوى �أقامها بع�ض حاملي الوثائق تتعلق بعملياتها الت�أمينية ونزاعات ومطالبات تتعلق
بالغطاء الت�أميني .وكما يف 2016/12/31م يوجد عدد ( )58مطالبة يف قطاع ت�أمني املركبات والت�أمني العام مببلغ �إجمايل قدره ( )32.495.720اثنان وثالثون
مليون ًا و�أربعمائة وخم�سة وت�سعون �ألف ًا و�سبعمائة وع�شرون ريال.

116

113113األصول غير الملموسة
11113113العالمة التجارية
�إن و�ضع ال�شركة التناف�سي يعتمد ب�شكل كبري على قدرتها يف ا�ستخدام ا�سمها و�شعارها التي يتم من خاللها ت�سويق خدماتها وبيعها ،لذلك تهدف ال�شركة �إلى احلفاظ على
ال�صورة احليوية ال�سمها التجاري الذي لقي قبول لدى عمالئها .ويعتمد و�ضع ال�شركة التناف�سي على عدة عوامل منها القدرة على ا�ستخدام العالمة التجارية لتقدمي خدماتها
يف الأ�سواق وحماية حقوق ال�شركة .مت االطالع على �شهادتي ت�سجيل عالمة جتارية با�سم ال�شركة وهما على النحو التايل:
وزارة التجارة

اجلهة امل�صدرة
نوع امل�ستند

�شهادة ت�سجيل عالمة جتارية

�صاحب العالمة

�شركة مالذ للت�أمني التعاوين

و�صف العالمة

كلمتا (مالذ للت�أمني) بحروف عربية والتينية ب�شكل خا�ص باللون الأخ�ضر.

�صورة العالمة

رقم العالمة

61/1090

تاريخ العالمة

1430/8/21هـ

ن�شاط العالمة

خدمات الت�أمني وال�ش�ؤون التمويلية وال�ش�ؤون املالية.

تاريخ احلماية

تبد�أ من تاريخ 1429/8/25هـ الى تاريخ 1439/8/24هـ

امل�صدر :امل�ست�شار القانوين

وزارة التجارة

اجلهة امل�صدرة
نوع امل�ستند

�شهادة ت�سجيل عالمة جتارية

�صاحب العالمة

�شركة مالذ للت�أمني التعاوين

و�صف العالمة

كلمتا (مالذ كري) حروف عربية والتينية ب�شكل خا�ص باللون الأخ�ضر والرمادي وال ت�شمل احلماية كلمة كري منفردة

�صورة العالمة

رقم العالمة

75/1162

تاريخ العالمة

1435/5/28هـ

ن�شاط العالمة

الت�أمني وبخا�صة الت�أمني ال�صحي -الفئة (- )36

تاريخ احلماية

تبد�أ من تاريخ 1429/12/2هـ �إلى تاريخ 1439/12/28هـ

امل�صدر :امل�ست�شار القانوين

113113الحقوق المرتبطة بحملة األسهم
كفل نظام ال�شركات ولوائحه ونظام الهيئة ولوائحه التنفيذية حقوق امل�ساهمني املت�صلة ب�أ�سهمهم ،وتعمل ال�شركة ب�شكل دائم على حماية حقوق امل�ساهمني وتكري�س مبد�أ العدالة
وامل�ساواة فيما بينهم وعدم التمييز بني امل�ساهمني املالكني لذات فئة الأ�سهم وت�سهيل ممار�سة هذه احلقوق وعدم حجب �أي حق عنهم .كما ان الئحة حوكمة ال�شركة ت�ضمن
للم�ساهمني ممار�سة احلقوق املذكورة وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي:
1-1احل�صول على ن�صيبه من �صايف الأرباح التي يتقرر توزيعها نقد ًا �أو ب�إ�صدار �أ�سهم ،حيث يبني النظام الأ�سا�سي لل�شركة الن�سبة التي توزع على امل�ساهمني بعد جتنيب
االحتياطي النظامي واالحتياطات الأخرى وفقا ل�سيا�سة وا�ضحة ي�ضعها جمل�س الإدارة ب�ش�أن توزيع الأرباح ووفقا لقرار اجلمعية العامة ال�صادر بهذا ال�ش�أن والذي
يو�ضح تاريخ اال�ستحقاق وتاريخ التوزيع مع مراعاة ال�ضوابط والإجراءات التنظيمية ال�صادرة تنفيذا لنظام ال�شركات اخلا�صة بال�شركات امل�ساهمة املدرجة عند
تنفيذ قرار اجلمعية العامة.
2-2احل�صول على ن�صيبه من موجودات ال�شركة عند الت�صفية.
3-3حق ح�ضور جمعيات امل�ساهمني العامة �أو اخلا�صة �أيا كان عدد ا�سهمه ،واال�شرتاك يف مداوالتها ،والت�صويت عل قراراتها.
4-4الت�صرف يف �أ�سهمه وفق �أحكام نظام ال�شركات ونظام ال�سوق املالية ولوائحهما التنفيذية.
5-5مراقبة �أداء ال�شركة و�أعمال جمل�س الإدارة من خالل ح�ضور اجلمعيات العامة لل�شركة.
6-6م�ساءلة �أع�ضاء جمل�س الإدارة ورفع دعوى امل�س�ؤولية يف مواجهتهم ،والطعن ببطالن قرارات جمعيات امل�ساهمني العامة واخلا�صة وفق ال�شروط والقيود الواردة يف
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نظام ال�شركات ونظام ال�شركة الأ�سا�سي.
�7-7أولوية االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة التي ت�صدر مقابل ح�ص�ص نقدية ،ما مل توقف اجلمعية العامة غري العادية العمل بحق الأولوية – �إذا ن�ص على ذلك يف نظام
ال�شركة الأ�سا�س-وفق ًا للمادة الأربعني بعد املائة من نظام ال�شركات.
8-8االطالع على وثائق ال�شركة كالقوائم املالية وتقرير جمل�س الإدارة وتقرير مراجع احل�سابات وحما�ضر اجلمعيات العامة.
9-9لكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول اعمال اجلمعية وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها الى اع�ضاء جمل�س الإدارة او مراجع احل�سابات وحقه باحل�صول على
�إجابة مقنعة وحقه باالحتكام الى اجلمعية �إن ر�أى ان الإجابة غري مقنعة.
ال يجوز للجمعية العامة اتخاذ �أي قرار حلرمان امل�ساهم �أو تعديل �أي من حقوقه الأ�سا�سية امل�شار اليها �أعاله والتي ي�ستمدها ب�صفته �شريك ًا وكل قرار بهذا ال�ش�أن �سيعترب باط ًال.

113113حقوق التصويت
تن�ص املادة الرابعة والثالثون من النظام الأ�سا�سي لل�شركة على �أن حت�سب الأ�صوات يف اجلمعية الت�أ�سي�سية واجلمعيات العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت لكل �سهم.
ويجب ا�ستخدام الت�صويت الرتاكمي يف انتخاب جمل�س الإدارة ،بحيث ال يجوز ا�ستخدام حق الت�صويت لل�سهم �أكرث من مرة واحدة .وال يجوز لأع�ضاء جمل�س الإدارة اال�شرتاك
يف الت�صويت على قرارات اجلمعية التي تتعلق ب�إبراء ذممهم من امل�س�ؤولية عن �إدارة ال�شركة او التي تتعلق مب�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لهم.

113113إعادة شراء األسهم
مل يتناول النظام الأ�سا�سي لل�شركة قابلية �إعادة �شراء �أ�سهم ال�شركة وبنا ًء عليه ف�إنه ينبغي الرجوع الى نظام ال�شركات املادة ( )111الذي يجيز �أن يكون ا�ستهالك الأ�سهم
ب�شراء ال�شركة لأ�سهمها ب�شرط �أن يكون �سعرها �أقل من القيمة الأ�سمية �أو م�ساويا لهذه القيمة وتعدم ال�شركة الأ�سهم التي حت�صل عليها بهذه الطريقة ،مقرونا مع ن�ص املادة
( )146والذي يتيح لل�شركة �شراء �أ�سهمها ومن ثم �إلغا�ؤها بغر�ض تخفي�ض ر�أ�س املال.

113113قرارات الجمعيات:
ت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة فيها ومع ذلك ف�إنه �إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم مزايا خا�صة لزمت موافقة �أغلبية املكتتبني بالأ�سهم
التي متثل (ثلثي) الأ�سهم املذكورة بعد ا�ستبعاد ما اكتتب به امل�ستفيدون من املزايا اخلا�صة ،وال يكون له�ؤالء ر�أي يف هذه القرارات ولو كانوا من �أ�صحاب الأ�سهم النقدية .وت�صدر
القرارات يف اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة
قبل املدة املحددة يف نظامها �أو ب�إدماجها يف �شركة �أو يف م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

113113المناقشة في الجمعيات:
لكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعية وتوجيه الأ�سئلة يف �ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراجع احل�سابات .وكل ن�ص يف نظام ال�شركة
الأ�سا�س يحرم امل�ساهم من هذا احلق ،يكون باط ًال .ويجيب جمل�س الإدارة �أو مراجع احل�سابات عن �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر .و�إذا ر�أى
امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع ،احتكم �إلى اجلمعية ،وكان قرارها يف هذا ال�ش�أن نافذ ًا.

113113حسابات عمليات التأمين
تكون ح�سابات عملية الت�أمني م�ستقلة عن قائمة دخل امل�ساهمني ،وذلك على التف�صيل التايل:
أوال :حسابات عمليات التأمين:
ً
1-1يفرد ح�ساب للأق�ساط املكت�سبة وعموالت �إعادة الت�أمني والعموالت الأخرى.
2-2يفرد ح�ساب للتعوي�ضات املتكبدة من ال�شركة.
ً
3-3يحدد يف نهاية كل عام الفائ�ض الإجمايل الذي ميثل الفرق بني جمموع الأق�ساط والتعوي�ضات حم�سوما منه امل�صاريف الت�سويقية والإدارية والت�شغيلية واملخ�ص�صات
الفنية الالزمة ح�سب التعليمات املنظمة لذلك.
4-4يكون حتديد الفائ�ض ال�صايف على النحو التايل:
ي�ضاف للفائ�ض الإجمايل الوارد يف الفقـرة (� )3أعاله �أو يخ�صم منه ما يخ�ص امل�ؤمن لهم من عائد اال�ستثمار بعد احت�ساب ما لهم من عوائد وخ�صم ما عليهم
من م�صاريف حمققه.
5-5توزيع الفائ�ض ال�صايف ،ويتم �إما بتوزيع ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة للم�ؤمن لهم مبا�شرة� ،أو بتخفي�ض �أق�ساطهم لل�سنة التالية ،ويرحل ما ن�سبته ( )%90ت�سعون
باملائة �إلى ح�سابات دخل امل�ساهمني.
ثانياً  :قائمة دخل المساهمين:
1-1تكون �أرباح امل�ساهمني من عائد ا�ستثمار �أموال امل�ساهمني وفق ًا للقواعد التي ي�ضعها جمل�س الإدارة.
2-2تكون ح�صة امل�ساهمني من الفائ�ض ال�صايف ح�سب ما ورد يف الفقرة اخلام�سة من البند �أو ًال من هذه املادة.
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113113الزكاة واالحتياطي
يجب على ال�شركة:
1-1جت ّنب الزكاة و�ضريبة الدخل املقررة
2-2جت ّنب ( )%20من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اجمايل االحتياطي ( )%100من ر�أ�س
املال املدفوع.
3-3للجمعية العامة العادية عند حتديد ن�صيب الأ�سهم يف �صايف الأرباح �أن تقرر تكوين احتياطيات �أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق م�صلحة ال�شركة �أو يكفل توزيع
�أرباح ثابتة قدر الإمكان على امل�ساهمني.

113113استحقاق األرباح
تن�ص املادة ال�ساد�سة والأربعون من النظام الأ�سا�سي لل�شركة على �أن ي�ستحق امل�ساهم ح�صته يف الأرباح وفقا لقرار اجلمعية العامة ال�صادر يف هذا ال�ش�أن ،ويبني القرار تاريخ
اال�ستحقاق وتاريخ التوزيع .وتكون �أحقية الأرباح ملالكي الأ�سهم امل�سجلني يف �سجالت امل�ساهمني يف نهاية اليوم املحدد لال�ستحقاق .وتبلغ ال�شركة هيئة ال�سوق املالية دون ت�أخري
ب�أي قرارات لتوزيع الأرباح �أو التو�صية بذلك وتدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة ،وفقا للتعليمات التي ت�صدرها اجلهة
املخت�صة مع مراعاة املوافقة الكتابية امل�سبقة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

113113انقضاء الشركة
تن�ص املادة اخلم�سون من النظام الأ�سا�سي لل�شركة على �أنه تدخل ال�شركة مبجرد انق�ضائها دور الت�صفية وحتتفظ بال�شخ�صية االعتبارية الالزمة بالقدر الالزم للت�صفية،
وي�صدر قرار الت�صفية االختيارية من هيئة ال�سوق املالية ،ويجب �أن ي�شتمل قرار الت�صفية على تعيني امل�صفي وحتديد �سلطاته و�أتعابه والقيود املفرو�ضة على �سلطاته واملدة
الزمنية الالزمة للت�صفية ويجب �أن ال تتجاوز مدة الت�صفية االختيارية ( )5خم�س �سنوات ،وال يجوز متديدها لأكرث من ذلك �إال ب�أمر ق�ضائي ،وتنتهي �سلطة جمل�س �إدارة ال�شركة
بحلها ومع ذلك يظل ه�ؤالء قائمني على �إدارة ال�شركة ويعدون بالن�سبة للغري يف حكم امل�صفني �إلى �أن يعني امل�صفي وتبقى لأجهزة ال�شركة خالل مدة الت�صفية اخت�صا�صاتها
التي ال تتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفي ،ويراعي يف الت�صفية حفظ حق امل�شرتكني يف فائ�ض عمليات الت�أمني واالحتياطات املكونة ح�سب املن�صو�ص عليه يف املادتني ()44
و( )45من هذا النظام.

113113اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:
تن�ص املادة التا�سعة والع�شرون على �أن تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�س ،با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظاما ،ولها �أن ت�صدر
قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية العامة العادية.
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1414متعهدي التغطية
تن�ص ال�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب على ما يلي:
1-1تتعهد ال�شركة ملتعهدي التغطية �أنه يف تاريخ التخ�صي�ص �سوف ت�صدر وتخ�ص�ص ملتعهدي التغطية جميع �أ�سهم حقوق الأولوية املتعهد بتغطيتها يف هذا االكتتاب
التي مل يكتتب بها امل�ساهمون امل�ستحقون ك�أ�سهم �إ�ضافية وذلك ب�سعر االكتتاب
2-2يتعهد متعهدي تغطية االكتتاب لل�شركة ب�أنه يف تاريخ التخ�صي�ص� ،سوف يقوموا ب�شراء الأ�سهم املتعهد بتغطيتها يف هذا االكتتاب ،والتي مل يتم االكتتاب بها من قبل
امل�ساهمني امل�ستحقني ك�أ�سهم �إ�ضافية وذلك ب�سعر االكتتاب
يتقا�ضى متعهدي التغطية مقابل مادي حمدد لقاء تعهده بالتغطية والذي �سيتم دفعه من متح�صالت االكتتاب
متعهدي التغطية
�شركة اال�ستثمار للأوراق املالية والو�ساطة (اال�ستثمار كابيتال)
طريق امللك فهد – حي العقيق  -الريا�ض
�ص.ب  ،6888الريا�ض 11452
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2547666 :
فاك�س+966 )11( 4892653 :
موقع �إلكرتوينwww.icap.com.sa :
بريد �إلكرتوينinfo@icap.com.sa :
�شركة الو�ساطة املالية (و�ساطة كابيتال)
�شارع العليا العام  -الريا�ض
�ص.ب  ،50315الريا�ض 11523
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4944067 :
فاك�س+966 )11( 4944205 :
موقع �إلكرتوينwww. wasatah.com.sa :
بريد �إلكرتوينinfo@wasatah.com.sa :
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1515مصاريف الطرح
تبلغ القيمة املتوقعة لإجمايل متح�صالت اكتتاب �أ�سهم حقوق الأولوية مبلغ ( )380.000.000ثالثمائة وثمانني ريال �سعودي ،ومن املتوقع �أن يخ�صم من �إجمايل متح�صالت
االكتتاب حوايل ( )10.000.000ع�شرة ماليني ريال �سعودي لتغطية م�صاريف و�أتعاب االكتتاب اخلا�صة بامل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين ومدير االكتتاب ومتعهدي التغطية
وم�صاريف االعالنات والطباعة وغريها من امل�صاريف املتعلقة باالكتتاب� .سيبلغ �صايف متح�صالت اكتتاب �أ�سهم حقوق الأولوية مبلغ ( )370.000.000ثالثمائة و�سبعون
مليون ريال �سعودي.
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1616إعفاءات
مل تتقدم ال�شركة �أو امل�ست�شار املايل بطلب �إعفاء الى هيئة ال�سوق املالية من �أي من املتطلبات الواردة يف قواعد الت�سجيل والإدراج.
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1717شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب
تقدمت ال�شركة بطلب لهيئة ال�سوق املالية لت�سجيل الأ�سهم اجلديدة وقبول �إدراجها ومت الوفاء بكافة املتطلبات مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج.
يجب على جميع امل�ساهمني امل�ستحقني وحملة احلقوق املكت�سبة ومقدمي العرو�ض قراءة �شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل االكتتاب االلكرتوين �أو تقدمي طلب االكتتاب
من خالل الو�سيط �أو تعبئة منوذج الطرح املتبقي .حيث يعترب تقدمي طلب االكتتاب �أو توقيع وت�سليم منوذج الطرح املتبقي مبثابة موافقة وقبول بال�شروط والأحكام املذكورة.

11117الطرح
يعترب الطرح زيادة يف ر�أ�س مال ال�شركة بقيمة ( )380.000.000ثالثمائة وثمانون مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )38.000.000ثمانية وثالثون مليون �سهم عادي بقيمة
�إ�سمية قدرها ( )10ع�شر رياالت �سعودية لل�سهم الواحد و�سعر طرح بقيمة ( )10رياالت لل�سهم.

11117كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية (األسهم الجديدة)
يتعني على امل�ساهمني املقيدين والراغبني يف االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية تقدمي طلب االكتتاب �أثناء فرتة االكتتاب عن طريق املحفظة اال�ستثمارية يف من�صات التداول التي
يتم من خاللها �إدخال �أوامر البيع وال�شراء� ،إ�ضافة الى �إمكانية االكتتاب من خالل �أي و�سائل �أخرى يوفرها الو�سيط و�أمني حفظ الأ�سهم يف اململكة خالل فرتة االكتتاب .ويف
حال وجود فرتة طرح متبقية فيمكن �أي�ضا خاللها تقدمي طلبات اكتتاب لأية �أ�سهم متبقية من قبل امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية فقط.
بامل�شاركة يف االكتتاب ف�إن املكتتب يقر مبا يلي:
 املوافقة على اكتتابه يف ال�شركة بعدد الأ�سهم املو�ضحة يف طلب االكتتاب
 �أنه قد اطلع على ن�شرة الإ�صدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها وفهم م�ضمونها
 املوافقة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وال�شروط الواردة يف ن�شرة الإ�صدار
 �أنه مل ي�سبق له التقدم لالكتتاب يف نف�س الأ�سهم لهذا الطرح لدى الو�سيط ولل�شركة احلق يف رف�ض كافة الطلبات يف حال تكرار طلب االكتتاب
 قبوله الأ�سهم املخ�ص�صة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�شرة الإ�صدار
 �ضمان عدم �إلغاء �أو تعديل الطلب بعد تقدميه للو�سيط

11117طلب االكتتاب
على ال�شخ�ص امل�ستحق الذي يرغب مبمار�سة كامل حقه واالكتتاب يف جميع �أ�سهم حقوق الأولوية التي يحق له االكتتاب فيها �أن يقوم باالكتتاب عن طريق املحفظة اال�ستثمارية
يف من�صات التداول التي يتم من خاللها �إدخال �أوامر البيع وال�شراء �أو من خالل �أي و�سائل �أخرى يوفرها الو�سيط و�أمني حفظ الأ�سهم.
يح�سب عدد الأ�سهم التي يحق لل�شخ�ص امل�ستحق االكتتاب فيها بح�سب عدد حقوق الأولوية التي ميلكها� .أما مبلغ االكتتاب الذي يتعني على املكتتب دفعه فيح�سب ب�ضرب عدد
حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة االكتتاب يف ( )10ريال.

11117مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي
يتعني على امل�ساهمني امل�ستحقني والراغبني يف االكتتاب يف ا�سهم حقوق الأولوية تقدمي طلب االكتتاب �أثناء فرتة االكتتاب والتي تبد�أ يوم الإثنني 1439/01/19هـ (املوافق
2017/10/09م) وتنتهي يوم اخلمي�س 1439/01/29هـ (املوافق 2017/10/19م).
وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 1439/01/08هـ (املوافق 2017/09/28م) على تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن طريق �إ�صدار �أ�سهم
حقوق �أولوية .ومبوجب ن�شرة اال�صدار هذه �سيتم طرح ( )38.000.000ثمانية وثالثون مليون �سهم عادي لالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية والتي متثل ن�سبة %*317من را�س مال
ال�شركة قبل االكتتاب وب�سعر طرح يبلغ ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد �شامال قيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت وبقيمة طرح اجمالية تبلغ ()380.000.000
ثالثمائة وثمانون مليون ريال ،و�سيتم �إ�صدار الأ�سهم اجلديدة بن�سبة �سهم واحد لكل حق من حقوق الأولوية .و�سيكون االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة للم�ساهمني
املقيدين يف �سجل امل�ساهمني يف ال�شركة يف نهاية فرتة تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية (تاريخ الأحقية 1439/01/08هـ (املوافق 2017/09/28م)) ،وللم�ستحقني
ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة تداول حقوق الأولوية ،مبن فيهم امل�ساهمني املقيدين الذين قاموا ب�شراء حقوق �أولوية �إ�ضافية بجانب احلقوق التي ميلكونها �أ�صال.
ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�صة بالأ�شخا�ص امل�ستحقني بحلول نهاية فرتة االكتتاب� ،سوف تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق �أو بيعها
من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.
�سيكون ب�إمكان امل�ساهمني املقيدين تداول حقوق الأولوية التي مت �إيداعها يف املحافظ عرب ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) .وتعترب هذه احلقوق حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني
املقيدين يف �سجالت ال�شركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية (تاريخ �أحقية االكتتاب) .ويعطي كل حق حلامله �أحقية ممار�سة االكتتاب ب�سهم واحد جديد ،وذلك
ب�سعر الطرح .و�سيتم �إيداع حقوق الأولوية بعد انعقاد اجلمعية .و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية و�سيتم حينها �إ�شعار
امل�ساهمني املقيدين ب�إيداع احلقوق يف حمافظهم.
و�سيكون اجلدول الزمني لت�سل�سل وتف�صيل عملية طرح �أ�سهم حقوق الأولوية كالتايل:
1-1تاريخ الأحقية :نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية يوم اخلمي�س 1439/01/08هـ (املوافق 2017/09/28م)
2-2مرحلة التداول واالكتتاب :تبد�أ مرحلة التداول واالكتتاب يف يوم الإثنني 1439/02/19هـ (املوافق 2017/10/09م) على �أن تنتهي فرتة التداول يف يوم الإثنني
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1439/01/26هـ (املوافق 2017/10/16م) وت�ستمر فرتة االكتتاب حتى نهاية يوم اخلمي�س  1439/01/29هـ (املوافق 2017/10/19م)
3-3فرتة الطرح املتبقي :تبد�أ يوم الثالثاء 1439/02/04هـ (املوافق 2017/10/24م) من ال�ساعة العا�شرة �صباحا وحتى ال�ساعة العا�شرة �صباحا من اليوم التايل
بتاريخ 1439/10/05هـ (املوافق 2017/10/25م) .و�سيتم خالل هذه الفرتة طرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�شار
�إليهم بـ «امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية») على �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض �شراء الأ�سهم املتبقية .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات
اال�ستثمارية ذات العر�ض الأعلى ثم الأقل فالأقل على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض� ،أما بالن�سبة لك�سور
الأ�سهم ،ف�سيتم �إ�ضافتها للأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل .و�سوف يكون �سعر االكتتاب يف ال�سهم اجلديدة التي مل يكتتب بها يف هذه الفرتة بحد �أدنى �سعر الطرح،
و�إذا كان �سعر الأ�سهم غري املكتتب بها �أعلى من �سعر الطرح يوزع الفرق (�إن وجد) كتعوي�ض حلملة حقوق الأولوية الذين مل يقوموا باالكتتاب بحقوقهم بن�سبة ما
ميلكون من حقوق.
4-4التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم� :سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم لكل م�ستثمر بناء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�شكل مكتمل و�صحيح� ،أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور
الأ�سهم ،ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي .و�سوف يتم ت�سديد �إجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�شركة،
وتوزع باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) على م�ستحقيها كل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد �أق�صاه يوم 1439/02/27هـ
(املوافق 2017/11/16م)
5-5تداول الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق� :سيبد�أ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب يف نظام (تداول) عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل الأ�سهم املطروحة
وتخ�صي�صها.
لقد تقدمت ال�شركة بطلب �إلى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل وقبول �إدراج الأ�سهم اجلديدة وقبول الإدراج يف ال�سوق و�سيتم تقدمي طلب �إلى الهيئة لتداول الأ�سهم اجلديدة بعد
اكتمال االكتتاب.

11117التخصيص ورد الفائض
�ستقوم ال�شركة ومدير االكتتاب بفتح ح�ساب �أمانة يتم ايداع متح�صالت االكتتاب فيه.
يتم تخ�صي�ص �أ�سهم حقوق الأولوية على الأ�شخا�ص امل�ستحقني بنا ًء على عدد احلقوق التي مار�سوها ب�شكل مكتمل و�صحيح� .أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم جمع
ك�سور الأ�سهم وطرحها على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي ،و�سوف يتم ت�سديد �إجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�شركة ،وتوزع باقي متح�صالت بيع الأ�سهم
املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) على م�ستحقيها كل بح�سب ما ي�ستحقه يف موعد �أق�صاه يوم 1439/02/27هـ (املوافق 2017/11/16م) .ويف حال تبقي �أ�سهم
بعد ذلك غري مكتتب فيها ف�سيقوم متعهدي التغطية ب�شراء تلك الأ�سهم اجلديدة املتبقية و�ستخ�ص�ص له.
ويتوقع الإعالن عن العدد النهائي للأ�سهم التي مت تخ�صي�صها لكل �شخ�ص م�ستحق دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب وذلك بقيدها يف ح�سابات املكتتبني.
ويجب على الأ�شخا�ص امل�ستحقني االت�صال بالو�سيط الذي مت تقدمي طلب االكتتاب من خالله للح�صول على �أية معلومات �إ�ضافية .و�سوف يتم الإعالن عن نتائج التخ�صي�ص يف
موعد �أق�صاه يوم 1439/02/13هـ (املوافق 2017/11/02م).
�سيتم دفع مبالغ التعوي�ض للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا كليا �أو جزئيا يف االكتتاب ب�أ�سهم حقوق الأولوية (�إن وجدت) من دون �أي ا�ستقطاعات يف موعد �أق�صاه
1439/02/27هـ (املوافق 2017/11/16م).
مع �أن الهيئة قد اعتمدت ن�شرة الإ�صدار هذه ،ف�إنه يجوز لها تعليق هذا الطرح �إذا علمت ال�شركة يف �أي وقت بعد اعتماد هذه الن�شرة من الهيئة وقبل قبول و�إدراج الأ�سهم يف
ال�سوق ب�أنه:
 تغريا مهما قد حدث يف �أي من املعلومات الأ�سا�سية الواردة يف هذه الن�شرة �أو �أي من امل�ستندات املطلوب ت�ضمينها فيها مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج
 توافر �أي م�سائل �إ�ضافية كان يجب ت�ضمينها يف هذه الن�شرة
ويف احلالتني �أعاله ،يتعني على ال�شركة �أن تقدم الى الهيئة ن�شرة ا�صدار تكميلية وذلك ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل واالدراج وعندئذ �سيتم ن�شر ن�شرة الإ�صدار التكميلية
و�إعالن تواريخ الطرح املرتتبة عليها .كما �أنه من املمكن �أن يتم تعليق هذا الطرح يف حال عدم موافقة اجلمعية العامة غري العادية على تفا�صيل الطرح.
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻟﻶﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﺘﺪاول واﻛﺘﺘﺎب ﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
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11117أسئلة وأجوبة عن اآللية المطورة لحقوق األولوية المتداولة
ماهي حقوق األولوية؟
هي �أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها �أحقية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد زيادة ر�أ�س املال ،وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني يف �سجل م�ساهمي
ال�شركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .ويعطي كل حق حلامله �أحقية االكتتاب يف �سهم واحد ،وذلك ب�سعر الطرح.
لمن تمنح حقوق األولوية؟
جلميع حملة الأ�سهم املقيدين يف �سجالت ال�شركة بنهاية تداول ثاين يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وموافقتها على زيادة ر�أ�س املال من خالل طرح �أ�سهم حقوق �أولوية ،تودع حقوق الأولوية ك�أوراق مالية يف املحافظ اخلا�صة بامل�ساهمني يف
�سجل م�ساهمي ال�شركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ،و�ستظهر الأ�سهم يف حمافظهم حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية،
ولن ي�سمح بتداول هذه احلقوق �أو االكتتاب فيها �إال عند بداية فرتتي التداول واالكتتاب.
كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟
يتم الإ�شعار عن طريق �إعالن ال�شركة يف موقع تداول وعن طريق خدمة (تداوالتي) ور�سائل ن�صية ق�صرية تر�سل عن طريق �شركات الو�ساطة.
كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟
يعتمد العدد على ح�سب �أحقيتهم بالن�سبة والتنا�سب مع ن�سبة ما ميلكه كل م�ساهم يف ر�أ�س املال كما يف �سجل م�ساهمي ال�شركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول بعد
انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
ما هو معامل األحقية؟
هو املعامل الذي ميكن للم�ساهم املقيد من خالله معرفة عدد حقوق الأولوية امل�ستحقة له مقابل الأ�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .وعلى �سبيل
املثال� ،إذا كان عدد الأ�سهم امل�صدرة ل�شركة ي�ساوي � 1.000سهم ورفعت تلك ال�شركة ر�أ�س مالها عن طريق طرح � 500سهم جديد بحيث ارتفع عدد �أ�سهمها �إلى � 1.500سهم،
يكون معامل الأحقية عندها � 1إلى ( 2حق واحد لكل �سهمني).
هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟
نعم� ،سيتم �إ�ضافة احلق املكت�سب الى حمافظ امل�ستثمرين حتت ا�سم ال�سهم الأ�صلي ،وب�إ�ضافة كلمة حقوق �أولوية� ،إ�ضافة الى رمز جديد لهذه احلقوق.
ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟
�سعر االفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر �إغالق �سهم ال�شركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح (قيمة احلق الإر�شادية) .وعلى �سبيل املثال ف�إذا كان �سعر �إغالق
ال�سهم يف اليوم ال�سابق  35ريا ًال ،و�سعر الطرح ع�شرة رياالت ف�إن �سعر االفتتاح حلقوق الأولوية �سيكون ( 25 = 35-10ريا ًال).
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من هو المساهم المقيد؟
هو �أي م�ساهم يظهر يف �سجل م�ساهمي ال�شركة بنهاية قرتة تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟
نعم ،ي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون االكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية من خالل �شراء حقوق جديدة يف فرتة التداول.
هل من الممكن أن يفقد المساهم المقيد أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية
والتصويت على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
نعم ،يفقد امل�ساهم �أحقيته يف االكتتاب يف حال قام ببيع �أ�سهمه يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية �أو قبلها بيوم عمل.
كيف تتم عملية االكتتاب؟
يتم تقدمي طلبات االكتتاب من خالل املحفظة اال�ستثمارية يف من�صات التداول التي يتم من خاللها �إدخال �أوامر البيع وال�شراء� ،إ�ضافة الى امكانية االكتتاب من خالل �أي و�سائل
�أخرى يوفرها الو�سيط و�أمني حفظ الأ�سهم.
هل يمكن االكتتاب أكثر من مرة ومن خالل أكثر من وسيط؟
نعم ،ميكن ولكن يجب مراعاة �أن ال تزيد كمية الأ�سهم املكتتب بها عن عدد احلقوق اململوكة عند انتهاء فرتة تداول احلقوق ،حيث �أن �أي زيادة يف كمية الأ�سهم املكتتب بها عن
عدد احلقوق امللوكة عند انتهاء فرتة تداول احلقوق �سينتج عنه �إلغاء طلب االكتتاب.
في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية ،في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟
�سيتم �إيداع حقوق الأولوية يف نف�س املحفظة املودع بها �أ�سهم ال�شركة املرتبطة باحلقوق .فعلي �سبيل املثال� ،إذا كان م�ساهم ميلك � 1.000سهم يف ال�شركة على النحو التايل800 :
�سهم يف حمفظة (�أ) و� 200سهم يف حمفظة (ب) ،ف�إن جمموع احلقوق التي �ستودع ( )1.000حق على اعتبار �أن لكل �سهم ( )1حق ،عليه ف�سيتم �إيداع  800حق يف حمفظة
(�أ) و 200حق يف حمفظة (ب).
هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟
نعم يحق لهم ،ولكن بعد �إيداع ال�شهادات يف حمافظ ا�ستثمارية عن طريق الو�سطاء �أو مركز الإيداع يف تداول وذلك قبل نهاية مرحلة االكتتاب ،و�إح�ضار الوثائق الالزمة .ويف
حال عدم قيامهم ب�إيداع ال�شهادات وفقا ملا ذكر ،ف�إن حملة هذه ال�شهادات لن ي�ستطيعوا االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة.
ً
إضافية تداولها مرة أخرى؟
هل يحق لمن اشترى حقوقاً
يحق له بيعها و�شراء حقوق �أخرى خالل فرتة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟
ب�إمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق واالكتتاب باجلزء املتبقي.
متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟
بعد انتهاء ت�سوية �شراء احلقوق (يومي عمل).
هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟
ال ،ال ميكن ذلك .بعد انق�ضاء فرتة التداول يتبقى ملالك احلق فقط ممار�سة احلق يف االكتتاب بالزيادة يف ر�أ�س املال �أو عدم ممار�سة ذلك .ويف حال عدم ممار�سة احلق ميكن
�أن يخ�ضع امل�ستثمر للخ�سارة �أو االنخفا�ض يف قيمة حمفظته اال�ستثمارية.
ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلة االكتتاب؟
يف حال عدم االكتتاب بكامل الأ�سهم اجلديدة خالل فرتة االكتتاب ،تطرح الأ�سهم اجلديدة املتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب ،ويتم احت�ساب قيمة التعوي�ض (�إن وجد)
ملالك احلقوق بعد خ�صم قيمة االكتتاب و�أي م�صاريف بح�سب املعايري التي حتددها ن�شرة الإ�صدار .علما �أن امل�ستثمر قد ال يح�صل على �أي مقابل اذا مت البيع يف فرتة الطرح
املتبقي ب�سعر الطرح.
من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم
حقوق أولوية؟
يحق للم�ساهم املقيد يف �سجل م�ساهمي امل�صدر لدى مركز الإيداع بعد نهاية يوم تداول يوم اجلمعية العامة غري العادية بح�ضور اجلمعية العامة غري العادية والت�صويت على
زيادة ر�أ�س مال امل�صدر عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية.
متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
يتم تعديل �سعر ال�سهم عن طريق ال�سوق قبل بداية تداول اليوم الالحق ليوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
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لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على
زيادة رأس مال المصدر؟
نعم حيث انه �سيتم القيد يف �سجل ملكية الورقة املالية عند اكتمال ت�سوية �صفقات الأوراق املالية بعد يومي عمل بعد تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .ولن يحق له
احل�ضور �أو الت�صويت يف اجلمعية العامة غري العادية.
اذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع اكثر من شركة وساطة ،كيف سيتم احتساب الحقوق له؟
�سيتم توزيع ن�صيب امل�ستثمر على املحافظ التي ميلكها امل�ستثمر ،بح�سب ن�سبة امللكية املوجودة يف كل حمفظة ،ويف حال وجود ك�سور �سيتم جتميع تلك الك�سور ،واذا �أكملت رقما
�صحيحا او اكرث يتم �إ�ضافة الرقم ال�صحيح الى املحفظة التي ميلك فيها امل�ستثمر �أكرب كمية من احلقوق.
ماهي فترات التداول واالكتتاب؟
يبد�أ تداول واكتتاب احلقوق يف الوقت ذاته حتى انتهاء التداول يف اليوم ال�ساد�س ،بينما ي�ستمر االكتتاب حتى اليوم التا�سع وذلك ح�سب ما هو مذكور يف ن�شرة الإ�صدار واعالنات
ال�شركة امل�صدرة.
هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟
ال ،ال ميكن ذلك.
هل يستطيع المساهمون غير المقيدون في سجالت الشركة يوم انعقاد الجمعية االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟
ي�ستطيع امل�ساهمون غري املقيدون االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية بعد �إمتام �شراء حقوق الأولوية خالل الفرتة املحددة لتداولها.

11117القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها
ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد النهائية مبوجب خطاب رقم ( )381000036835وبتاريخ 1438/04/04هـ (املوافق 2017/01/02م) لزيادة ر�أ�س مالها مبقدار
( )380.000.000ثالثمائة وثمانون مليون ريال لي�صبح ( )500.000.000خم�سمائة مليون ريال.
وقد �أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة بتاريخ 1438/03/15هـ (املوافق 2106/12/14م) بزيادة ر�أ�سمال ال�شركة مببلغ ( )380.000.000ثالثمائة وثمانون مليون ريال من ر�أ�س
املال احلايل البالغ ( )120.000.000مائة وع�شرون مليون ريال �سعودي بعد احل�صول على املوافقات النظامية الالزمة بزيادة ر�أ�سمال ال�شركة ب�إ�صدار عدد ()38.000.000
�أ�سهم حقوق �أولوية ب�سعر طرح يبلغ ( )10ع�شرة رياالت.
وافقت اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1439/01/08هـ (املوافق 2017/09/28م) على تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س املال على النحو املذكور و�سوف تقت�صر الزيادة
على امل�ساهمني امل�ستحقني املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
كما متت املوافقة على ن�شرة الإ�صدار هذه وكافة امل�ستندات امل�ؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ �إعالنها يف موقع الهيئة يوم 1438/11/08هـ (املوافق 2017/07/31م).

11117بنود متفرقة



�سيكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة �أطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم ل�صاحلهم ومنفذي الو�صايا ومديري
الرتكات والورثة .وي�شرتط �أنه فيما عدا ما جرى الن�ص عليه حتديدا يف هذه الن�شرة ،ف�إنه ال يتم التنازل عن الطلب �أو عن �أي حقوق �أو م�صالح �أو التزامات نا�شئة
عنه� ،أو التفوي�ض بها لأي من الأطراف امل�شار �إليهم يف هذه الن�شرة دون احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الآخر
تخ�ضع هذه التعليمات والبنود و�أي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب �أو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة وتف�سر طبقا لها .وقد يتم توزيع ن�شرة الإ�صدار هذه باللغتني
العربية واالجنليزية ،ويف حالة التعار�ض بني الن�ص العربي والن�ص الإجنليزي ،يعمل بالن�ص العربي لن�شرة الإ�صدار

11117إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة
ال يوجد �أي ترتيبات قائمة ملنع الت�صرف يف �أي �أ�سهم.
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1818التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال
�إن �سعر الإغالق ل�سهم ال�شركة يف يوم اجلمعية العامة الغري عادية هو 19.7ريال �سعودي ومن املتوقع �أن ي�صل �إلى  12.3ريال �سعودي يف افتتاح اليوم الذي يليه والتغيري ميثل
نق�ص بن�سبة .%37.6
طريقة احت�ساب �سعر ال�سهم لزيادة ر�أ�س املال كالتايل:
أوال :احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة الغير عادية:
ً 1 -1



عدد الأ�سهم يف نهاية اجلمعية العامة الغري عادية * �سعر الإغالق ل�سهم ال�شركة يف يوم اجلمعية العامة الغري عادية= القيمة ال�سوقية لل�شركة عند الإغالق يف يوم
اجلمعية العامة الغري عادية.

2 -2ثانياً  :احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية الغير عادية:
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(القيمة ال�سوقية لل�شركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العامة الغري عادية  +قيمة الأ�سهم املطروحة) ( /عدد الأ�سهم يف نهاية يوم اجلمعية العامة الغري عادية +
عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب) = �سعر ال�سهم املتوقع يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم اجلمعية العمومية الغري عادية.

1919الطرح المتبقي
يف حال بقاء ا�سهم مل يتم االكتتاب بها يف مرحلة االكتتاب («الأ�سهم املتبقية») ف�سوق تطرح على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�سار لهم بامل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية»)
على �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض ل�شراء الأ�سهم املتبقية بالإ�ضافة الى ك�سور الأ�سهم و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�ض ابتداء من ال�ساعة � 10:00صباحا يوم
الثالثاء 1439/01/04هـ (املوافق 2017/10/24م) وحتى ال�ساعة � 10:00صباحا من اليوم التايل بتاريخ 1439/02/05هـ (املوافق 2017/10/25م) .وي�شار الى هذا الطرح
بـ («الطرح املتبقي») .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ب�إعطاء الأولوية للعر�ض الأعلى �سعرا ثم الأقل فالأقل ،على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب
على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض.
�سيتم جمع ك�سور ا�ستحقاقات الأ�سهم وطرحها للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل الطرح املتبقي .وتوزع جميع املتح�صالت الناجتة عن بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم حتى �سعر
الطرح املدفوع على ال�شركة وتوزع �أي متح�صالت تزيد عن �سعر الطرح على الأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل يكتتبوا كليا �أو جزئيا يف الأ�سهم اجلديدة وم�ستحقي الك�سور ويكون
ذلك بالتنا�سب مع ا�ستحقاقهم و�سيكون ذلك يف تاريخ 1439/02/27هـ (املوافق 2017/11/16م).
من املتوقع �أن يبد�أ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب على نظام (تداول) عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل الأ�سهم املطروحة وتخ�صي�صها.
وقد تقدمت ال�شركة للهيئة بطلب لت�سجيل وقبول �إدراج الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق املالية و�ستتقدم بطلب لل�سماح لها بتداول الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق بعد اكتمال الطرح.
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2020التعهدات الخاصة باالكتتاب
22220عمليات التخصيص
يتم تخ�صي�ص �أ�سهم حقوق الأولوية على الأ�شخا�ص امل�ستحقني بنا ًء على عدد احلقوق التي مار�سوها ب�شكل مكتمل و�صحيح� .أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم جمع
ك�سور الأ�سهم وطرحها على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي ،و�سوف يتم ت�سديد �إجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�شركة ،وتوزع باقي متح�صالت بيع الأ�سهم
املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) على م�ستحقيها كل بح�سب ما ي�ستحقه يف موعد �أق�صاه يوم اخلمي�س 1439/02/27هـ (املوافق 2017/11/16م) .ويف حال
تبقي �أ�سهم بعد ذلك غري مكتتب فيها ف�سيقوم متعهدي التغطية ب�شراء تلك الأ�سهم اجلديدة املتبقية و�ستخ�ص�ص له.
ويجب على الأ�شخا�ص امل�ستحقني االت�صال بفرع اجلهة التي مت تقدمي طلب االكتتاب من خالله للح�صول على �أية معلومات �إ�ضافية .و�سوف يتم الإعالن عن نتائج التخ�صي�ص
يف موعد �أق�صاه يوم الأربعاء 1439/02/13هـ (املوافق 2017/11/02م).

22220السوق المالية السعودية (تداول):
مت ت�أ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين ،وبد�أ تداول الأ�سهم الإلكرتوين يف اململكة عام 1990م .تتم عملية التداول من
خالل نظام �إلكرتوين متكامل ابتدا ًء من تنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بت�سويتها .ويتم التداول كل يوم عمل من �أيام الأ�سبوع من يوم الأحد حتى يوم اخلمي�س على فرتة واحدة من
ال�ساعة � 10صباح ًا وحتى ال�ساعة  3ع�صر ًا ويتم خاللها تنفيذ الأوامر� .أما خارج هذه الأوقات في�سمح ب�إدخال الأوامر وتعديلها و�إلغائها من ال�ساعة � 9:30صباح ًا وحتى ال�ساعة
� 10صباح ًا.
ويتم تنفيذ ال�صفقات من خالل مطابقة �آلية للأوامر ،ويتم ا�ستقبال وحتديد �أولوية الأوامر وفق ًا لل�سعر .وب�شكل عام تنفذ �أوامر ال�سوق �أو ًال وهي الأوامر امل�شتملة على �أف�ضل
الأ�سعار ،وتليها الأوامر حمددة ال�سعر ،ويف حال �إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر ف�إنه يتم تنفيذها وفق ًا لتوقيت الإدخال.
يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة �أبرزها موقع تداول على الإنرتنت ،ويتم توفري بيانات ال�سوق ب�شكل فوري ملزودي املعلومات املعروفني
مثل «رويرتز» .وتتم ت�سوية ال�صفقات �آلي ًا خالل يومي عمل ح�سب (.)T+2
وينبغي على ال�شركة الإف�صاح عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالن�سبة للم�ستثمرين عرب نظام «تداول» .ويتولى نظام تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق ،بهدف �ضمان عدالة
التداول وكفاءة عمليات ال�سوق.

22220تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي
مت تقدمي طلب لدى الهيئة لت�سجيل و�إدراج �أ�سهم حقوق الأولوية يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية ومتت املوافقة على ن�شرة الإ�صدار هذه ومت الوفاء باملتطلبات كافة.
ومن املتوقع اعتماد الت�سجيل وبدء التداول يف �أ�سهم حقوق الأولوية يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية بعد االنتهاء من عملية التخ�صي�ص النهائي لأ�سهم حقوق الأولوية ،و�سوف يعلن عن
ذلك يف حينه يف موقع تداول االلكرتوين .وتعترب التواريخ املذكورة يف هذه الن�شرة مبدئية وميكن تغيريها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.
وبالرغم من �أن الأ�سهم القائمة م�سجلة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية و�أن ال�شركة مدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق املالية (تداول)� ،إال �أنه ال ميكن التداول يف الأ�سهم اجلديدة �إال بعد
اعتماد التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم و�إيداعها يف حمافظ املكتتبني .ويحظر حظرا تاما التداول يف الأ�سهم اجلديدة قبل اعتماد عملية التخ�صي�ص.
يتحمل املكتتبون ومقدمو العرو�ض يف الطرح املتبقي الذين يتعاملون يف ن�شاطات التداول املحظورة هذه امل�س�ؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل ال�شركة �أي م�س�ؤولية قانونية يف هذه
احلالة.

130

2121المستندات المتاحة للمعاينة
با�ستثناء قرار اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة باملوافقة على زيادة ر�أ�س املال� ،ستكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�سي لل�شركة الكائن يف مدينة الريا�ض
وذلك خالل �ساعات العمل الر�سمية قبل ع�شرون يوم من بدء فرتة االكتتاب وخالل تلك الفرتة.

المستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة:
1-1ال�سجل التجاري
2-2النظام الأ�سا�سي لل�شركة

الموافقات المتعلقة بأسهم زيادة رأس المال:
1-1تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة را�س املال
2-2موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على زيادة ر�أ�س املال
3-3موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح �أ�سهم حقوق الأولوية
4-4قرار اجلمعية العامة غري العادية باملوافقة على زيادة ر�أ�س املال

التقارير والخطابات والمستندات:
1-1العقود واالتفاقيات اجلوهرية التي مت االف�صاح عنها يف هذه الن�شرة
2-2العقود الواجب الإف�صاح عنها مبوجب الفقرة الفرعية (-1ط) من الق�سم ( )13من امللحق الرابع يف قواعد الت�سجيل والإدراج
3-3املوافقات اخلطية من قبل امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ومتعهدي بالتغطية ،م�ست�شار العناية املهنية املالية ،امل�ست�شار القانوين واملحا�سبون القانونيون على
ا�ستخدام ا�سمهم و�شعارهم وا�ستخدام تقاريرهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار
4-4تقارير ال�سوق امل�ستخدمة يف اعداد الق�سم اخلا�ص مبعلومات عن ال�سوق والقطاع �ضمن ن�شرة الإ�صدار

البيانات المالية:
1-1القوائم املالية املراجعة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م و2015م و2016م وتقرير مراجع احل�سابات حولها.
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2222تقرير المحاسب القانوني
22222الملحق ( :)1القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2016م
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