
نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية
شركة التأمني العربية التعاونية

 ¥ƒ°ùdÉH á°UÉÿG êGQOE’G óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH á«dÉŸG ¥GQhC’G êGQOEG ∫ƒÑb Ö∏Wh (''áÄ«¡dG'' `H É¡«dEG QÉ°ûŸG) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG Iôªà°ùŸG äÉeGõàd’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ìôW óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH á«dÉŸG ¥GQhC’G ìôWh π«é°ùàdG Ö∏W øª°V âeó ob äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
 ΩóY iODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (O) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG
.É¡æe AõL q…CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN q…CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe q…CG ájOƒ©°ùdG  á«dÉŸG ¥ƒ°ùdGh áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J

(Ω2021/09/05 ≥aGƒŸG) `g 1443/01/28 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

 (Ω••••/••/•• ≥aGƒŸG) `g ••••/••/•• Ωƒj ≈dEG  (Ω••••/••/•• ≥aGƒŸG) `g ••••/••/••  Ωƒj øe CGóÑJ :∫hGóàdG IÎa

 (Ω••••/••/•• ≥aGƒŸG) `g ••••/••/•• Ωƒj ≈dEG (Ω••••/••/•• ≥aGƒŸG) `g ••••/••/•• Ωƒj øe CGóÑJ  :ÜÉààc’G IÎa

املستشار املا� ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

 ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ  ájOƒ©°S  áªgÉ°ùe  ácô°T  »g (zá«Hô©dG  ÚeCÉàdG{  hCG  zácô°ûdG{  `H  ó©H  Éª«a  É¡«dEG  QÉ°ûjh)  á«fhÉ©àdG  á«Hô©dG  ÚeCÉàdG  ácô°T
 ,(1010243302) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh ,(Ω2007/12/31 ≥aGƒŸG) `g1428/12/21 ïjQÉàH QOÉ°üdG (¥/326) ºbQ IQÉéàdG IQGRh QGôb
 `g1444/01/18 ïjQÉJ ‘ ‹É◊G …QÉéàdG πé°ùdG »¡àæjh ,¢VÉjôdG áæjóe ‘ (Ω2008/01/27 ≥aGƒŸG) `g1429/01/18 ïjQÉàH QOÉ°üdG

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,¢VÉjôdG ,õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ,OhQƒdG »M ,»eÉW øH õcôe :πé°ùŸG É¡fGƒæYh (Ω2022/08/16 ≥aGƒŸG)

 ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e øjô°ûYh áà°S ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (265^000^000) ¿ƒ«∏e Úà°Sh á°ùªNh ÚàÄe ‹É◊G ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñj
 á©ªà›h z‹ÉM º¡°S{ `H IOôØæe É¡«dEG QÉ°ûjh ) óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H ,º¡°S (26^500^000)
  :ºg (ácô°ûdG º¡°SCG  øe ÌcCG  hCG  %5 ¿ƒµ∏Á øjòdG) QÉÑµdG ÚªgÉ°ùŸG ¿EÉa (zIô°ûædG{) Iô°ûædG √òg ïjQÉJ ‘ Éªch .(zá«dÉ◊G º¡°SC’G{`H
 »àdG) á«fOQC’G ÚeCÉàdG ácô°T h (ácô°ûdG º¡°SCG øe % 19^2 ¬àÑ°ùf Ée ô°TÉÑe πµ°ûH ∂∏“ »àdG) (á°†HÉb ácô°T( ∫ Ω ¢T á«Hô©dG ácô°ûdG
 % 5^0 ¬àÑ°ùf Ée ô°TÉÑe πµ°ûH ∂∏“ »àdG ) IQÉéàdGh øjƒªà∏d á«Hô©dG ácô°ûdG h (ácô°ûdG º¡°SCG øe % 9^22 ¬àÑ°ùf Ée ô°TÉÑe πµ°ûH ∂∏“

.(ácô°ûdG º¡°SCG øe

  ≥jôW øY ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH (Ω2018/12/20 ≥aGƒŸG) `g1440/04/13 ïjQÉàH ó≤©æŸG ¬YÉªàLG ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
 ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh (zÜÉààc’G{) …Oƒ©°S ∫ÉjQ (265^000^000) ¿ƒ«∏e Úà°Sh á°ùªN h ÚàFÉe áª«≤H  ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ìôW

.ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G á≤aGƒe ∂dòch áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG

 ïjQÉàHh  89/30238  ºbQ  ÜÉ£N  ÖLƒÃ  ∫ÉŸG  ¢SCGQ  IOÉjR  ≈∏Y  …Oƒ©°ùdG  …õcôŸG  ∂æÑdG  á©fÉ‡  ΩóY  ≈∏Y  ácô°ûdG  â∏°üM  Éªc
 (Ω2019/04/23 ≥aGƒŸG) `g1440/08/18

 QGó°UEG  ∫ÓN øe ácô°ûdG  ∫Ée ¢SCGQ  IOÉjR ≈∏Y ájOÉ©dG  ÒZ áeÉ©dG  á«©ª÷G â≤aGh (Ω••••/••/••  ≥aGƒŸG) `g ••••/••/••  ïjQÉàHh
 ¥ƒ≤M º¡°SCG{) ójóL …OÉY º¡°S (26^500^000) ∞dCG áFÉª°ùªN h ¿ƒ«∏e øjô°ûY h áà°S ìôW ∫ÓN øe ∂dP ºà«°Sh ,ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG
 ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SCG áª«≤H h óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH (zIójó÷G º¡°SC’G{ hCG  zájƒdhC’G

  (265^000^000) ¿ƒ«∏e Úà°S h á°ùªN h ÚàFÉe øe  ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©H ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ™ØJôj ∂dòHh , óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S
 ,…OÉY º¡°S (53^000^000) ¿ƒ«∏e Ú°ùªN h áKÓK ≈∏Y º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (530^000^000) ¿ƒ«∏e ÚKÓKh áFÉª°ùªN ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ

‹É◊G ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ %100  ÉgQób IOÉjR áÑ°ùæH …CG

 ÚªgÉ°ùª∏d (zájƒdhC’G ≥M{`H IOôØæeh zájƒdhC’G ¥ƒ≤M{`H á©ªà› É¡«dEG  QÉ°ûjh) ∫hGóà∏d á∏HÉb á«dÉe ¥GQhCÉc ájƒdhC’G ¥ƒ≤M QGó°UEG  ºà«°S
 iód ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πé°S ‘ øjó«≤ŸGh ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjõH á°UÉÿG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj  ∫hGóJ ájÉ¡æH º¡°SCÓd ÚµdÉŸG
 ≥aGƒŸG) `g ••••/••/••   ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjõH á°UÉÿG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj »∏j ∫hGóJ Ωƒj ÊÉK ájÉ¡f ‘ ´GójE’G õcôe
 ∂∏J  ´GójEG  ºà«°S  h  .(zó«≤ŸG  ºgÉ°ùŸG{`H  øjOôØæeh  zøjó«≤ŸG  ÚªgÉ°ùŸG{`H  Ú©ªà›  º¡«dEG  QÉ°ûj)  (zá«≤MC’G  ïjQÉJ{)  (Ω••••/••/••
 º¡°S πµd (1) óMGh ≥M Oó©H ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj »∏j ∫hGóJ Ωƒj ÊÉK ájÉ¡f ‘ øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ßaÉfi ‘ ¥ƒ≤◊G
.ìô£dG ô©°ùH ójóL óMGh º¡°ùH ÜÉààc’G á«≤MCG ¬∏eÉ◊ ≥M πc »£©j Gò¡H h .á«≤MC’G ïjQÉJ ‘ ºgÉ°ùŸG ¬µ∏Á  ácô°ûdG º¡°SCG øe (1)  óMGh

 ‘ ÜÉààc’Gh ¥ƒ≤◊G ∫hGóJ º¡d ≥ëj øjòdG - (zOó÷G øjôªãà°ùŸG{) øjôªãà°ùŸG áeÉY øe ºgÒZh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh
 ¢Uƒ°üîH AGôLEG  …CG  PÉîJEG  ΩóY hCG  (z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG  ∫hGóJ  ácô°T  ‘ ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M º¡°SCG  ‘ ÜÉààc’Gh  ∫hGóàdG  -  Iójó÷G º¡°SC’G
 »¡àæJ  ¿CG  ≈∏Y  (Ω••••/••/••  ≥aGƒŸG)  `g  ••••/••/••  ••Ωƒj  ‘  ÜÉààc’G  IÎa  h  ∫hGóàdG  IÎa  CGóÑJ  å«M  ,É¡fƒµ∏Á  »àdG  ¥ƒ≤◊G
 •••Ωƒj ájÉ¡f ≈àM ÜÉààc’G IÎa ôªà°ùJ Éªæ«H (z∫hGóàdG IÎa{) (Ω••••/••/••  ≥aGƒŸG) `g ••••/••/••  ••  Ωƒj ‘ ∫hGóàdG IÎa
 ‘  ¿BGóÑJ  ±ƒ°S  ÜÉààc’G  IÎah  ∫hGóàdG  IÎa  ¿CG  ≈dEG  IQÉ°TE’G  QóŒh  .(zÜÉààc’G  IÎa{)  (Ω••••/••/••  ≥aGƒŸG)  `g  ••••/••/••
 ™°SÉàdG Ωƒ«dG ájÉ¡f ≈àM ÜÉààc’G IÎa ôªà°ùJ Éªæ«H ,IÎØdG ájGóH øe ¢SOÉ°ùdG Ωƒ«dG AÉ¡àfG ≈àM ∫hGóàdG IÎa ôªà°ùJ ÚM ‘ Ωƒ«dG ¢ùØf

.IÎØdG ¢ùØf ájGóH øe

 AGô°T hCG É¡æe AõL hCG áÑ°ùàµŸG ¥ƒ≤◊G ™«H ∫ÓN øe ∂dPh ∫hGóàdG IÎa ∫ÓN ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh
 ™«Hh  ¥ƒ°ùdG  ≥jôW øY ¥ƒ≤M AGô°ûH  ΩÉ«≤dG  ∫hGóàdG  IÎa ∫ÓN Oó÷G øjôªãà°ùŸG  ¿ÉµeEÉH  ¿ƒµ«°S  Éªc  .¥ƒ°ùdG  ≥jôW øY á«aÉ°VEG  ¥ƒ≤M

.∫hGóàdG IÎa ∫ÓN ÉgDhGô°T ºàj »àdG ¥ƒ≤◊G

:»∏j ÉŸ kÉ≤ah IóMGh á∏Môe ≈∏Y ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G ìÉà«°Sh

1 ..Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G Oó÷G øjôªãà°ùŸGh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ™«ª÷ IÎØdG √òg ‘ ìÉà«°S

2 . kÉbƒ≤M √AGô°T ∫ÉM ‘h .ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN ¬ª¡°SCG OóY øe πbCG hCG ¬ª¡°SCG Oó©H Iô°TÉÑe ÜÉààc’G ó«≤ŸG ºgÉ°ùª∏d ìÉà«°S
.(πªY »eƒj) É¡àjƒ°ùJ IÎa AÉ¡àfG ó©H É¡H ÜÉààc’G ¬d ìÉà«°ùa IójóL

3 ..(πªY »eƒj) Iô°TÉÑe ¥ƒ≤◊G AGô°T á«∏ªY ájƒ°ùJ ó©H Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G Oó÷G øjôªãà°ùª∏d ìÉà«°S

4 . ôeGhCG ∫ÉNOEG É¡dÓN øe ºàj »àdG ∫hGóàdG äÉ≤«Ñ£Jh äÉ°üæe ‘ ájQÉªãà°S’G á¶ØëŸG ≥jôW øY kÉ«fhÎµdEG ÜÉààc’G ìÉà«°S
.§«°SƒdG iód IôaƒàŸG iôNC’G πFÉ°SƒdGh äGƒæ≤dG ‘ ÜÉààc’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH AGô°ûdGh ™«ÑdG

 ™HÉ£dG …hP øjôªãà°ùŸG øe OóY ≈∏Y º¡°SC’G ∂∏J ìô£à°ùa (zá«≤ÑàŸG º¡°SC’G{) ÜÉààc’G IÎa AÉ¡àfG ó©H É¡H Öààµj ⁄ º¡°SCG â≤ÑJ ∫ÉM ‘h
 º¡°SC’G √òg ¬H ìô£J …òdG ô©°ùdG ≈dEG h z»≤ÑàŸG ìô£dG{ `H √òg ìô£dG á«∏ªY ≈dEG QÉ°ûjh) (zájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG{ `H º¡«dEG QÉ°ûjh) »°ù°SDƒŸG
 øe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG π≤j ’ ¿CG á£jô°T á«≤ÑàŸG º¡°SC’G AGô°ûd É¡°VhôY Ëó≤àH ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ∂∏J Ωƒ≤J å«ëH (z»≤ÑàŸG ìôW ô©°S{ `H
 `g ••••/••/•• •• Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG øe kAGóàHG ¢Vhô©dG ∂∏J ∫ÉÑ≤à°SG ºà«°Sh .ìô£dG ô©°S øY ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG øe …CG
 .(z»≤ÑàŸG ìô£dG IÎa{)  (Ω••••/••/•• ≥aGƒŸG) `g ••••/••/•• ••Ωƒj øe kAÉ°ùe á°ùeÉÿG áYÉ°ùdG ≈àMh (Ω••••/••/•• ≥aGƒŸG)
 ô©°S øY ¢Vô©dG π≤j ’ ¿CG á£jô°T) πbC’Éa πbC’G ¢Vô©dG ºK ≈∏YC’G ¢Vô©dG äGP ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒª∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºà«°Sh
 ìô£dG ≠∏Ñe ‹ÉªLEG ójó°ùJ ºà«°Sh .¢Vô©dG ¢ùØf Ωó≤J »àdG ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y Ö°SÉæàdÉH º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºàj ¿CG ≈∏Y (ìô£dG
 ≈∏Y »≤ÑàŸG ìôW ô©°Sh »≤ÑàŸG  ìô£dG á«∏ªY äÓ°üëàe ÚH ¥ôØdG ™jRƒàH ácô°ûdG Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y ácô°û∏d »≤ÑàŸG ìô£dG á«∏ªY øe  œÉædG
 Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ ∂dP h äÉYÉ£≤à°SG hCG Ωƒ°SQ …CG ÜÉ°ùàMG ¿hóH  É«FõL hCG É«∏c ÜÉààc’ÉH º¡≤M Gƒ°SQÉÁ ⁄ øjòdG Ú≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TC’G

(Ω••••/••/•• ≥aGƒŸG) `g ••••/••/•• •••

 ô©°ùH É¡FGô°ûH Ωƒ≤«°S …òdG á«£¨àdG ó¡©àŸ á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ¢ü°üîà°ùa ;á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ™«ªL ‘ ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ÖààµJ ⁄ ∫ÉM ‘h
.(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh ΩÉµMCGh •hô°T{ (12) ºbQ º°ù≤dG ™LGQ Ó°†a) ìô£dG

 ïjQÉJ{)  (Ω••••/••/••  ≥aGƒŸG)  `g  ••••/••/••   •••  Ωƒj  √É°übCG  óYƒe  ‘  »FÉ¡ædG  ¢ü«°üîàdG  á«∏ªY  èFÉàf  øY  ¿ÓYE’G  ºà«°Sh
 .(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh ΩÉµMCGh •hô°T{ (12) ºbQ º°ù≤dG ™LGQ Ó°†a) (z¢ü«°üîàdG

 Ú°ùªN h áKÓK ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (530^000^000) ¿ƒ«∏e ÚKÓKh áFÉª°ùªN ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ íÑ°ü«°S ,ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©H
 (6) ºbQ º°ù≤dG ™LGQ Ó°†a) ácô°ûdG ∫ÉªYCG ƒ‰ ºYód ìô£dG äÓ°üëàe ‘É°U ΩGóîà°SG ºà«°Sh .…OÉY º¡°S (53^000^000) ¿ƒ«∏e
 º¡°SC’G  ¿ƒµà°Sh  .á«∏«°†ØJ  kÉbƒ≤M  ¬∏eÉ◊  º¡°S  …CG  »£©j  ’h  ,óMGh  áÄa  øe  ácô°ûdG  º¡°SCG  ™«ªL  ¿EG  .(zìô£dG  äÓ°üëàe  ΩGóîà°SG{
 ácô°ûdG ‘ ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉ◊ º¡°S πc »£©jh .áªFÉ≤dG º¡°SCÓd É keÉ“ ájhÉ°ùeh πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe Iójó÷G
 ≥ëà°ù«°Sh .¬«a âjƒ°üàdGh (ájOÉ©dG ÒZ hCG ájOÉ©dG AGƒ°S) (záeÉ©dG á«©ª÷G{)  ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M (zºgÉ°ùŸG{)

.(IôWÉîŸG πeGƒY (2) ºbQ º°ù≤dG ™LGQ Ó°†a)äóLh ¿EG ÉgQGó°UEG ïjQÉJ ó©H É¡©jRƒJ øY ácô°ûdG ø∏©J ìÉHQCG …CG Iójó÷G º¡°SC’G ƒµdÉe

 á«ª°SG áª«≤Hh ¥ƒ°ùdG ‘ ÉjOÉY Éª¡°S  (20^000^000) ¿ƒ«∏e øjô°ûY ácô°ûdG  âLQOCG (Ω2008/02/04 ≥aGƒŸG) `g1429 /01/26 ïjQÉàH
 ïjQÉàH É¡dÉª°SCGQ IOÉjR ácô°û∏d ≥Ñ°S óbh Éªc .É keÉ¶f áHƒ∏£ŸG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh óMGƒdG º¡°ù∏d ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób
  ∫ÉjQ (400^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (200^000^000) ¿ƒ«∏e »àFÉe øe (Ω2014/09/21 ≥aGƒŸG) `g1435/11/26
 Éªc .óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (10)  ÉgQób á«ª°SG áª«≤H ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°S (20^000^000) ¿ƒ«∏e øjô°ûY QGó°UEG ≥jôW øY …Oƒ©°S
 …Oƒ©°S ∫ÉjQ (400^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG øe É¡dÉe ¢SCGQ ¢†«ØîàH (Ω2016/08/02 ≥aGƒŸG) `g1437/10/28  ïjQÉàH ácô°ûdG âeÉb

 .…Oƒ©°S ∫ÉjQ (265^000^000)  ¿ƒ«∏e Úà°S h á°ùªN h ÚàFÉe  ≈dEG
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إشعار مهم 
التقدم  وعند  لالكتتاب.  املطروحة  الأولوية  اأ�سهم حقوق  وعن   التعاونية  العربية  التاأمني  �سركة  وافية عن  تفا�سيل  ) على  الإ�صدار«  »ن�صرة   ) الإ�سدار هذه  ن�سرة  حتتوي 
بطلب لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة، �ستتم معاملة امل�ستثمرين على اأ�سا�س اأن طلباتهم ت�ستند على املعلومات التي حتتويها ن�سرة الإ�سدار هذه، والتي ميكن احل�سول على 
ن�سخة منها من املقر الرئي�سي لل�سركة ومدير الكتتاب اأو من خالل زيارة املواقع الإلكرتونية لكل من ال�سركة (www.aicc.com.sa) وامل�ست�سار املايل ومدير الكتتاب  

.(www.cma.org.sa) اأو املوقع الإلكرتوين لهيئة ال�سوق املالية (www.alinmainvestment.com)

�سيتم ن�سر ن�سرة الإ�سدار والتاأكد من اإتاحتها للجمهور خالل فرتة ل تقل عن (14) يومًا قبل موعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال، ويف حال 
عدم موافقة اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال خالل �ستة (6) اأ�سهر من تاريخ موافقة الهيئة على ت�سجيل وطرح حقوق الأولوية ُعّدت موافقة الهيئة ملغاة.

عّينت ال�سركة �سركة المناء لال�ستثمار م�ست�سارًا ماليًا ( »امل�صت�صار املايل« ) ومديرًا لالكتتاب ( »مدير الكتتاب« ) ومتعهدًا لتغطية الكتتاب ( »متعهد التغطية« )، وذلك فيما 
يتعلق بطرح اأ�سهم حقوق الأولوية لزيادة راأ�س مال ال�سركة مبوجب هذه الن�سرة.

القرار  املالية مبوجب  ال�سوق  ال�سادرة عن جمل�س هيئة  امل�ستمرة  املالية واللتزامات  الأوراق  الإ�سدار هذه على معلومات قدمت بح�سب متطلبات قواعد طرح  ن�سرة  حتتوي 
رقم 3-123-2017 وتاريخ 1439/04/09هـ  (املوافق 2017/12/27م) بناًء على نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ (املوافق 
2003/07/31م) واملعدلة بقرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم 01-07-2021 وتاريخ 1442/06/01 هـ (املوافق 2021/01/14م). ويتحمل اأع�ساء جمل�س الإدارة الواردة 
اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة (د)، جمتمعني ومنفردين، كامل امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�سرة الإ�سدار هذه، ويوؤكدون بح�سب علمهم واعتقادهم، بعد اإجراء جميع 
الدرا�سات املمكنة واإلى احلد املعقول، اأنه ل توجد اأية وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها يف ن�سرة الإ�سدار هذه  اإلى جعل اأي اإفادة واردة فيها م�سللة. ول تتحمل الهيئة 
ول جمموعة تداول ال�سعودية  (تداول)  اأي م�سوؤولية عن حمتويات ن�سرة الإ�سدار هذه، ول تعطيان اأي تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو اكتمالها، وتخليان م�سوؤوليتهما �سراحًة من اأي 

م�سوؤولية مهما كانت عن اأي خ�سارة تنتج عما ورد يف ن�سرة الإ�سدار هذه اأو عن العتماد على اأي جزء منها.

وعلى الرغم من اأن ال�سركة قد قامت بكافة الدرا�سات املعقولة للتحري عن �سحة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة يف تاريخ اإ�سدارها، اإل اأن جزءًا من املعلومات الواردة يف هذه 
الن�سرة مت احل�سول عليها من م�سادر خارجية، ومع اأنه ل يوجد لدى ال�سركة اأو اأي من مديريها اأو اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو امل�ست�سار املايل اأو اأي من م�ست�ساري ال�سركة الواردة 
اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة ( و) ( »امل�صت�صارون« ) اأي �سبب لالعتقاد باأن املعلومات املتعلقة بال�سوق والقطاع غري دقيقة يف جوهرها، اإل اأنه مل يتم التحقق ب�سورة م�ستقلة من هذه 

املعلومات، وبالتايل ل ميكن تقدمي اأي التزام اأو اإفادة فيما يتعلق بدقة هذه املعلومات اأو اكتمالها.

اإن املعلومات التي ت�سمنتها ن�سرة الإ�سدار هذه كما يف تاريخ اإ�سدارها عر�سة للتغيري، وعلى وجه اخل�سو�س فاإن الو�سع املايل لل�سركة وقيمة اأ�سهم الكتتاب ميكن اأن يتاأثرا 
ب�سكل �سلبي نتيجة للتطورات امل�ستقبلية مثل عوامل الت�سخم ومعدلت الفائدة وال�سرائب اأو غريها من العوامل القت�سادية وال�سيا�سية اأو العوامل الأخرى اخلارجة عن �سيطرة 
اأو  اأو خطية متعلقة باأ�سهم حقوق الأولوية  اأية معلومات �سفهية  اأو  »عوامل املخاطرة« ). ول يجوز اعتبار تقدمي ن�سرة الإ�سدار هذه  ال�سركة ( ف�ساًل راجع الق�سم رقم (2) 

تف�سريها اأو العتماد عليها، باأي �سكل من الأ�سكال، على اأنها وعد اأو تاأكيد اأو اإقرار ب�ساأن حتقيق اأي اإيرادات اأو نتائج اأو اأحداث م�ستقبلية.

ل يجوز اعتبار ن�سرة الإ�سدار هذه مبثابة تو�سية من جانب ال�سركة اأو اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو اأي من م�ست�ساريها لالكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية. وتعترب املعلومات الواردة 
يف هذه الن�سرة ذات طبيعة عامة مت اإعدادها دون الأخذ يف العتبار الأهداف ال�ستثمارية الفردية اأو الو�سع املايل اأو الحتياجات ال�ستثمارية اخلا�سة.بالأ�سخا�س الراغبني 
يف الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية. ويتحمل كل م�ستلم لهذه الن�سرة قبل اتخاذ قراره بال�ستثمار، م�سوؤولية احل�سول على ا�ست�سارة مهنية م�ستقلة من م�ست�سار مايل مرخ�س 
له من قبل الهيئة بخ�سو�س الكتتاب لتقييم مدى مالئمة فر�سة هذا ال�ستثمار واملعلومات الواردة بخ�سو�سه يف ن�سرة الإ�سدار هذه لالأهداف والأو�ساع والحتياجات املالية 

اخلا�سة به.

و�سيكون باإمكان امل�ساهمني املقيدين وغريهم من عامة امل�ستثمرين ( »امل�صتثمرين اجلدد« ) التداول والكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية يف تداول ال�سعودية ( »تداول« ) خالل 
مرحلة التداول ومرحلة الكتتاب اللتان تبداآن يف الوقت ذاته يوم •••   ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م) على اأن تنتهي فرتة التداول بانتهاء اليوم ال�ساد�س الذي وافق يوم 
••   ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م)  (»فرتة التداول«) ، بينما ت�ستمر فرتة الكتتاب حتى نهاية اليوم التا�سع و الذي يوافق  يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م) 

(»فرتة الكتتاب«).

و�سيكون باإمكان امل�ساهمني املقيدين تداول حقوق الأولوية خالل فرتة التداول وذلك من خالل بيع احلقوق املكت�سبة اأو جزء منها اأو �سراء حقوق اإ�سافية عن طريق ال�سوق. كما 
�سيكون باإمكان امل�ستثمرين اجلدد �سراء احلقوق و بيعها يف ال�سوق خالل فرتة التداول اأو الكتتاب بها خالل فرتة الكتتاب.

و�سيتاح الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة خالل فرتة الكتتاب على مرحلة واحدة وفقًا للتايل:

�سيتاح يف هذه الفرتة جلميع امل�ساهمني املقيدين وامل�ستثمرين اجلدد الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.. 1

�سيتاح للم�ساهم املقيد الكتتاب مبا�سرة بعدد اأ�سهمه اأو اأقل خالل فرتة الكتتاب، ويف حال �سرائه حقوقا جديدة ف�سيتاح له الكتتاب بها بعد انتهاء فرتة ت�سويتها . 2
(يومي عمل).

�سيتاح للم�ستثمرين اجلدد الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة بعد اإنتهاء فرتة ت�سويتها (يومي عمل.). 3

�سيتاح الكتتاب الكرتونيًا عن طريق املحفظة ال�ستثمارية يف من�سات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها اإدخال اأوامر البيع وال�سراء بالإ�سافة اإلى الكتتاب . 4
يف القنوات والو�سائل الأخرى املتوفرة لدى الو�سيط.

ويف حال تبقت اأ�سهم مل يتم الكتتاب بها (»الأ�صهم املتبقية«)، ف�سوف تطرح تلك الأ�سهم ب�سعر الطرح كحد اأدنى على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع املوؤ�س�سي (»املوؤ�ص�صات 
ال�صتثمارية«) وي�سار اإلى عملية الطرح هذه ب (»الطرح املتبقي«).

http://www.cma.org.sa
http://www.alinmainvestment.com
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و�سيتم ا�ستقبال عرو�س املوؤ�س�سات ال�ستثمارية ل�سراء الأ�سهم املتبقية ابتداء من ال�ساعة العا�سرة (10) �سباح يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م) وحتى ال�ساعة 
اخلام�سة (5) م�ساء يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م) ، (»فرتة الطرح املتبقي«). و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية ذات العر�س الأعلى 

ثم الأقل فالأقل �سريطة األ يقل العر�س عن �سعر الطرح. و �سيتم تخ�سي�س الأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س. 

املتبقي  و �سعر طرح  املتبقي  الطرح   الفرق بني متح�سالت عملية  بتوزيع  ال�سركة  تقوم  اأن  لل�سركة على  املتبقي  الطرح  الناجت من عملية  الطرح  اإجمايل مبلغ  ت�سديد  و�سيتم 
على الأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ميار�سوا حقهم بالكتتاب كليا اأو جزئيا بدون احت�ساب اأي ر�سوم اأو ا�ستقطاعات و ذلك يف موعد اأق�ساه يوم ••• ••/••/••••هـ (املوافق 
••/••/••••م). ويف حال مل تكتتب املوؤ�س�سات ال�ستثمارية يف جميع الأ�سهم املتبقية، ف�سيخ�س�س ما تبقى من هذه الأ�سهم ملتعهد التغطية الذي �سيقوم ب�سرائها ب�سعر الطرح 

(ف�سال راجع الق�سم رقم (10) »التعهد بتغطية الكتتاب« و الق�سم رقم (12) »املعلومات املتعلقة بالأ�صهم واأحكام الطرح و�صروطه«). 

اإن طرح اأ�سهم حقوق الأولوية مبوجب هذه الن�سرة يتوقف على موافقة امل�ساهمني، و�سيتم ن�سر دعوة لنعقاد جمعية عامة غري عادية لل�سركة للموافقة على اإ�سدار اأ�سهم حقوق 
الأولوية يف يوم الأحد 1443/03/11هـ (املوافق 2021/10/17م)، وعلى امل�ستثمرين العلم باأنه اإذا مل يتم احل�سول على موافقة امل�ساهمني يف ذلك الجتماع على طرح اأ�سهم 

حقوق الأولوية، فاإن اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية �سيتوقف، و�ستعترب هذه الن�سرة لغية مبا�سرة، و�سيتم اإ�سعار امل�ساهمني بذلك.

اإن انعقاد ن�ساب اجلمعية العامة غري العادية يتطلب ح�سور م�ساهمني ميثلون ن�سف (50%) من راأ�س املال على الأقل  فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع، فاإما اأن: (1) 
يعقد الجتماع الثاين بعد �ساعة من انتهاء املدة املحددة لنعقاد الجتماع الأول ب�سرط اأن تت�سمن الدعوة لعقد الجتماع الأول ما يفيد الإعالن عن اإمكانية عقد هذا الجتماع؛ 
اأو (2) توجه الدعوة اإلى اجتماع ثان وتن�سر الدعوة لنعقاد اجلمعية العامة يف �سحيفة يومية توزع يف املدينة التي بها املركز الرئي�س لل�سركة قبل املوعد املحدد لالنعقاد بع�سرة 
(10) اأيام على الأقل وت�ستمل الدعوة على جدول الأعمال. ويجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة يف املوعد املذكور اإلى جميع امل�ساهمني بخطابات م�سجلة فقط. واإذا مل يتوافر الن�ساب 
الالزم يف الجتماع الثاين وجهت دعوة اإلى اجتماع ثالث ينعقد بالأو�ساع نف�سها ال�سالفة الذكر، ويكون الجتماع الثالث �سحيحا اأيا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه بعد موافقة 

اجلهة املخت�سة.

كما يجب على متلقي هذه الن�سرة الطالع على كافة القيود القانونية والتنظيمية املتعلقة بهذا الكتتاب وبيع الأ�سهم اجلديدة واللتزام بها.

املعلومات املالية
مت تدقيق القوائم املالية لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م  من قبل مكتب الب�سام و�سركاوؤه املحا�سبون املتحالفون  ٫ ومكتب العظم و ال�سديري حما�سبون و مراجعون 
العظم  ومكتب  و�سركاوؤه  الب�سام  قبل مكتب  دي�سمرب 2020م من  املنتهية يف 31  املالية  والقوائم  دي�سمرب 2019م  املنتهية يف 31  املالية  القوائم  تدقيق  ، يف حني مت  قانونيون 

وال�سديري واآل ال�سيخ و�سركاوؤهم حما�سبون و مراجعون قانونيون. 

كما مت اإعداد القوائم املالية لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 2018م و2019م و2020م والإي�ساحات املرفقة بها وفقًا للمعايري الدولية للتقرير املايل (IFRS) املعتمدة من 
   .(SOCPA) اململكة العربية ال�سعودية، واملعايري وال�سدارات الأخرى التي اعتمدتها الهيئة ال�سعودية للمراجعني واملحا�سبني

التوقعات واإلفادات املستقبلية
لقد مت اإعداد التوقعات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة على اأ�سا�س افرتا�سات حمددة ومعلنة، وقد تختلف ظروف ال�سركة يف امل�ستقبل عن الفرتا�سات امل�ستخدمة، وبالتايل فاإنه ل 

يوجد اأي �سمان اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات. 

متثل بع�س التوقعات والإفادات الواردة يف هذه الن�سرة »توقعات واإفادات م�ستقبلية« والتي من املمكن اأن ي�ستدل عليها من خالل ا�ستخدام بع�س الكلمات ذات الدللة امل�ستقبلية 
مثل »�سوف«، » قد«، »تخطط«، » تنوي«، »تعتزم«، » تقدر«، »تعتقد«، »تتوقع« اأو »من املتوقع«، » ميكن« اأو »من املمكن«، »يحتمل« اأو »من املحتمل« وال�سيغ النافية لها وغريها من 
املفردات املقاربة اأو امل�سابهة لها يف املعنى. وتعك�س هذه التوقعات والإفادات وجهة نظر ال�سركة حاليًا فيما يتعلق بالأحداث امل�ستقبلية، ولكنها ل ت�سكل �سمانًا اأو تاأكيدًا لأي اأداء 
فعلي م�ستقبلي لل�سركة، اإذ اأن هناك العديد من العوامل التي قد توؤثر على الأداء الفعلي لل�سركة اأو اإجنازاتها اأو نتائجها وتوؤدي اإلى اختالفها ب�سكل كبري عما كان متوقعًا �سراحًة 
اأو �سمنًا. وقد مت ا�ستعرا�س اأهم املخاطر والعوامل التي ميكن اأن توؤدي اإلى ذلك ب�سورة اأكرث تف�سياًل يف اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة ( ف�ساًل راجع الق�سم رقم (2) »عوامل 
املخاطرة« ). وفيما لو حتقق واحد اأو اأكرث من هذه املخاطر اأو الأمور غري املتيقنة، اأو ثبت عدم �سحة اأو دقة اأي من الفرتا�سات التي مت العتماد عليها، فاإن النتائج الفعلية 

لل�سركة قد تختلف ب�سكل جوهري عن تلك املذكورة يف هذه الن�سرة.

مع مراعاة متطلبات قواعد طرح الأوراق املالية واللتزامات امل�ستمرة، يجب على ال�سركة تقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإلى الهيئة اإذا علمت يف اأي وقت بعد تاريخ ن�سر ن�سرة 
اأية م�سائل مهمة كان يجب ت�سمينها يف هذه  اأو (2) ظهور  اأمور جوهرية واردة يف هذه الن�سرة؛  الإ�سدار هذه وقبل اكتمال الطرح باأي من الآتي: (1) وجود تغيري مهم يف 
الن�سرة. وبا�ستثناء هاتني احلالتني، فاإن ال�سركة ل تعتزم حتديث اأو تعديل اأي معلومات �سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة اأو اأحداث م�ستقبلية اأو غري ذلك. ونتيجة ملا تقدم 
وللمخاطر والفرتا�سات والأمور غري املوؤكدة الأخرى، فاإن توقعات الأحداث والظروف امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�سرة قد ل حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�سركة اأو قد ل 
حتدث اإطالقا. وعليه فيجب على امل�ستثمرين املحتملني فح�س جميع الإفادات امل�ستقبلية يف �سوء هذه التف�سريات مع عدم العتماد على تلك الإفادات امل�ستقبلية ب�سكل اأ�سا�سي.
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دليل الشركة

أعضاء جملس إدارة الشركة

جمل�س اإدارة ال�صركة املعني بتاريخ ١٤٤١/07/0٤ املوافق )2020/02/27(* 

املن�صبالعمراجلن�صيةالإ�صم
�صفة 

الع�صوية
تاريخ الع�صوية

اجلهة التي 
ميثلها

امللكية غري املبا�صرة امللكية املبا�صرة

عدد 
الأ�صهم

ن�صبة امللكية 
املبا�صرة

عدد 
الأ�صهم

ن�صبة امللكية 
املبا�صرة

عبدالعزيز 1
عبدالهادي 
القحطاين**

رئي�س جمل�س 72�سعودي
الإدارة

غري 
تنفيذي

1432/01/26 املوافق 
(2011/01/01)

-29٫150%0٫110026٫235%0٫0990

عبدالرحمن 2
حممد 

العنقري**

نائب رئي�س 60�سعودي
جمل�س 
الإدارة

1438/04/03 املوافق م�ستقل
(2017/07/01)

-1٫000%0٫0038--

منري بطر�س 3
مع�سر

ع�سو جمل�س  51اأردين
الإدارة

غري 
تنفيذي

1435/02/29 املوافق 
(2014/01/01)

ال�سركة 
العربية �س 

م ل ( �سركة 
قاب�سة) 

----

عثمان حممد 4
علي بدير

ع�سو جمل�س  83اأردين
الإدارة

غري 
تنفيذي

1435/02/29 املوافق 
(2014/01/01)

�سركة 
التاأمني 
الأردنية

--752٫444%2٫8394

غ�سان 5
اإبراهيم 

عقيل

ع�سو جمل�س  53اأردين
الإدارة

غري 
تنفيذي

1432/01/26 املوافق 
(2011/01/01)

ال�سركة 
العربية 
للتموين 
والتجارة

4٫000%0٫0151--

عبدالعزيز بن 6
�سالح العمري

ع�سو جمل�س  42�سعودي
الإدارة

1435/02/29 املوافق م�ستقل
(2014/01/01)

-662%0٫0025--

حممد 7
اإبراهيم 

املنقور

ع�سو جمل�س  39�سعودي
الإدارة

1441/07/04 املوافق م�ستقل
(2020/02/27)

-----

امل�سدر: ال�سركة

*وافقت اجلمعية العامة العادية لل�سركة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 1441/07/03هـ (املوافق 2020/02/27م) على انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة للدورة احلالية والتي تبداأ 
من 1441/07/03هـ (املوافق 2020/02/27م) وملدة ثالث �سنوات تنتهي يف تاريخ 1444/08/06هـ (املوافق 2023/02/26م).

الدكتور  وتعيني  الإدارة،  رئي�سًا ملجل�س  القحطاين  الأ�ستاذ/ عبدالعزيز عبدالهادي  تعيني  (املوافق 2020/07/16م)  بتاريخ 1441/11/25هـ   ال�سركة  اإدارة  ** قرر جمل�س 
عبدالرحمن العنقري نائب رئي�س جمل�س الإدارة وقد ح�سلت ال�سركة على عدم ممانعة البنك املركزي ال�سعودي بتاريخ 1441/11/25هـ (املوافق 2020/07/16م).
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عنوان الشركة وممثلوها

عنوان ال�صركة

�شركة التاأمني العربية التعاونية 

الريا�س، مركز بن طامي، طريق امللك عبد العزيز 

�س.ب 286555 الريا�س 11323

اململكة العربية ال�سعودية

هاتــــف: 2153360 11 966+، فاك�س: 2153197 11 966+

www.aicc.com.sa :موقع اإلكرتوين

Info@aicc.com.sa :بريد اإلكرتوين

ممثل ال�صركة املفو�س الثاينممثل ال�صركة املفو�س الأول

عبدالعزيز بن �شالح العمري

)ع�شو جمل�س الإدارة(

مركز بن طامي، طريق امللك عبد العزيز 

�س.ب 286555 الريا�س 11323

اململكة العربية ال�سعودية

هاتــــف: 4738012 11 966+ 

فاك�س: 2153197 11 966+

www.aicc.com.sa :موقع اإلكرتوين

aalomair@aicc.com.sa :بريد اإلكرتوين

زياد بن حممد الربي�س

)املدير العام(

مركز بن طامي، طريق امللك عبد العزيز

�س.ب 286555 الريا�س 11323

اململكة العربية ال�سعودية

هاتــــف: 2153360  11 966+، حتويلة 1008

 فاك�س: 2153197 11 966+

www.aicc.com.sa :موقع اإلكرتوين

gmoffice@aicc.com.sa :بريد اإلكرتوين

�صوق الأ�صهم 

جمموعة تداول ال�شعودية )تداول(

وحدة رقم: 15، طريق امللك فهد العليا، الريا�س

�س.ب 6897 الريا�س 3388-12211 

اململكة العربية ال�سعودية

هاتــــف: 920001919 11 966+

فاك�س: 2189133 11 966+

 www.saudiexchange.sa :موقع اإلكرتوين

info@tadawul.com.sa:الربيد الإلكرتوين

http://www.aicc.com.sa
mailto:Info@aicc.com.sa
http://www.aicc.com.sa
http://www.aicc.com.sa
http://www.saudiexchange.sa
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املستشارون

امل�صت�صار املايل ومدير الكتتاب ومتعهد التغطية

�شركة الإمناء لال�شتثمار

الريا�س، طريق امللك فهد - (برج العنود 2)

�س. ب 55560 الريا�س 11544 

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 5999 218 11 966+

فاك�س: 5970 218 11 966+

www.alinmainvestment.com :املوقع اإلكرتوين

info@alinmainvestment.com :الربيد الكرتوين

امل�صت�صار القانوين

مكتب حممد ال�شبعان لال�شت�شارات القانونية

مكاتب رقم 10-11- جممع البيوت املكتبية طريق العروبة

�س.ب 245555 الريا�س 11312

اململكة العربية ال�سعودية

هاتـــــف: 966114844448+

فاك�س: 966112816611+

 www.aldhabaan.eversheds.co  :املوقع الإلكرتوين

CapitalMarkets@AlDhabaan-es.com :الربيد الإلكرتوين

املحا�صبون القانونيون للأعوام املنتهية يف 3١ دي�صمرب 20١8 و 20١9 و 2020

مكتب العظم و ال�شديري حما�شبون و مراجعون قانونيون

الريا�س، �سارع الأمري حممد بن عبدالعزيز، وحدة رقم 11

�س.ب 10504 الريا�س 11443

اململكة العربية ال�سعودية

هاتـــــف: 2175000 11 966+

فاك�س: 2176000 11 966+

 www.crowe.com.sa :املوقع الإلكرتوين

ch@crowe.sa :الربيد الإلكرتوين

مكتب الب�شام و�شركاوؤه املحا�شبون املتحالفون

الريا�س، حي ال�سليمانية، �سارع الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد

�س.ب 69658 الريا�س 11557

اململكة العربية ال�سعودية

هاتـــــف: 2065333 11 966+

فاك�س: 2065444 11 966+

www.pkfalbassam.com :املوقع الإلكرتوين

Ibrahim.albassam@pkf.com :الربيد الإلكرتوين

اخلبري الكتواري

�شركة نطاق للخدمات الإكتوارية

الريا�س، طريق عثمان بن عفان

�س.ب 7270 الريا�س 13313

اململكة العربية ال�سعودية

هاتـــــف: 2005162 11 966+

www.nitaq.com.sa :املوقع الإلكرتوين

info@nitaq.com.sa:الربيد الإلكرتوين

امل�سمون  و  بال�سكل  اإفاداتهم  ن�سر  �سعاراتهم  وعلى  و  اأ�سمائهم  اإلى  الإ�سارة  الكتابية على  اأعاله موافقاتهم  املذكورين  القانونيني  املحا�سبني  و  امل�ست�سارين  تنويه: قدم جميع 
الواردين يف هذه الن�سرة، ومل يقم اأي منهم ب�سحب هذه املوافقة حتى تاريخ هذه الن�سرة. ول ميتلك اأي من امل�ست�سارين اأو املحا�سبني القانونيني اأو العاملني لديهم اأو اأي من 

اأقاربهم اأية اأ�سهم اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة. 

http://www.alinmainvestment.com
mailto:info@alinmainvestment.com
http://www.aldhabaan.eversheds.co
http://www.crowe.com.sa
mailto:Ibrahim.albassam@pkf.com


ز

ملخص الطرح
يهدف ملخ�س الطرح هذا اإلى تقدمي نبذة موجزة عن املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�سرة. وبالتايل فاإن هذا امللخ�س  ل يحتوي على جميع املعلومات التي قد تهم امل�ساهمني 
وغريهم من عامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد. وعليه، يتعني على م�ستلمي هذه الن�سرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ اأي قرار ا�ستثماري بالكتتاب اأو بالتداول يف اأ�سهم 
حقوق الأولوية. وعلى وجه اخل�سو�س، فاإنه من ال�سروري مراعاة ما ورد يف ق�سم »اإ�سعار مهم« والق�سم رقم(2)»عوامل املخاطرة« من هذه الن�سرة. وفيما يلي ملخ�س للطرح: 

تاأ�س�ست �سركة التاأمني العربية التعاونية (وي�سار اإليها فيما بعد »ال�سركة« اأو »التاأمني العربية«) ك�سركة م�ساهمة �سعودية مبوجب قرار جمل�س ال�صركة
(املوافق  1428/03/15هـ  تاريخ  (م/23)  رقم  امللكي  واملر�سوم  2007/04/02م)  (املوافق  1428/03/14هـ  وتاريخ   (93) رقم  الوزراء 

2007/04/03م) ومبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010243302 وتاريخ 1429/01/18هـ (املوافق 2008/01/27م).

يتمثل ن�ساط ال�سركة كما يف �سجلها التجاري يف تاأمني احلماية مع الدخار، التاأمني ال�سحي، التاأمني العام.ملخ�س اأن�صطة ال�صركة

ويتمثل ن�ساط ال�سركة كما يف نظامها الأ�سا�سي يف مزاولة اأعمال التاأمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من اإعادة تاأمني، اأو توكيالت اأو 
متثيل اأو مرا�سلة اأو و�ساطة ولل�سركة اأن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق اأغرا�سها �سواًء يف جمال التاأمني اأو ا�ستثمار اأموالها و 
اأن تقوم بتملك وحتريك الأموال الثابتة والنقدية اأو بيعها اأو ا�ستبدالها اأو تاأجريها بوا�سطتها مبا�سرة اأو بوا�سطة �سركات توؤ�س�سها اأو ت�سرتيها اأو 
بال�سرتاك مع جهات اأخرى ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفقًا لأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد 

ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية وبعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من اجلهات املخت�سة اإن وجدت.

زيادة راأ�س املال عن طريق اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية.طبيعة الطرح

هم الأ�سخا�س الذين ميلكون 5% اأو اأكرث من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة. فيما يلي جدول يو�سح ملكية امل�ساهمني الكبار قبل وبعد الطرح:امل�صاهمون الكبار

امل�صاهم
امللكية املبا�صرة بعد الطرح**امللكية املبا�صرة قبل الطرح

عدد الأ�صهمن�صبة امللكية*عدد الأ�صهمن�صبة امللكية*

19٫210٫176٫000%19٫25٫088٫000%ال�سركة العربية �س م ل ( �سركة قاب�سة)

9٫224٫886٫000%9٫222٫443٫000%�سركة التاأمني الأردنية

5٫02٫650٫000%5٫01٫325٫000%ال�سركة العربية للتموين والتجارة

33٫4117٫712٫000%33٫418٫856٫000%الإجمايل

* كما يف تاريخ 2021/04/12** يف حال اكتتب امل�ساهمون الكبار بكامل ن�سبة احقيتهم يف الأ�سهم اجلديدة.

امل�سدر: ال�سركة

امل�صاهمون املوؤ�ص�صون

امل�صاهم
امللكية املبا�صرة بتاريخ هذه الن�صرة*امللكية املبا�صرة عند التاأ�صي�س

عدد الأ�صهمن�صبة امللكيةعدد الأ�صهمن�صبة امللكية

19٫25٫088٫000%19٫23٫840٫000%ال�سركة العربية �س م ل ( �سركة قاب�سة)

9٫222٫443٫000%12٫22٫440٫000%�سركة التاأمني الأردنية

5٫01٫325٫000%5٫01٫000٫000%ال�سركة العربية للتموين والتجارة

66٫5917٫644٫000%63٫612٫720٫000%اجلمهور

10020٫000٫00026٫500٫000%الإجمايل

*كما يف تاريخ 2021/04/12

امل�سدر: ال�سركة

مائتان وخم�سة و�ستون مليون (265٫000٫000) ريال �سعوديراأ�س املال قبل الطرح 

�ستة وع�سرون مليونا و خم�سمائة األف (26٫500٫000) �سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل. اإجمايل عدد الأ�صهم القائمة وامل�صدرة قبل الطرح

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

الزيادة يف راأ�س مال ال�سركة من مئتني وخم�سة و�ستني مليون (265٫000٫000) ريال �سعودي اإلى خم�سمائة وثالثني مليون (530٫000٫000) زيادة راأ�س املال
ريال �سعودي.

�ستة وع�سرون مليون وخم�سمائة األف  (26٫500٫000) �سهم عادي.اإجمايل عدد الأ�صهم املطروحة للكتتاب

100%ن�صبة الزيادة يف راأ�س املال

ع�سرة (10) ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.�صعر الطرح
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مئتان وخم�سة و�ستون مليون (265٫000٫000) ريال �سعودي.اإجمايل قيمة الطرح

مت تعديل �سعر �سهم ال�سركة يف تداول ال�سعودية (تداول) اإلى •• ريال �سعودي لل�سهم وذلك بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ال�صعر املعدل 
اخلا�سة بزيادة راأ�س املال. وميثل ذلك انخفا�سا ب�سعر ال�سهم مقداره •• ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

�ستة وع�سرون مليون وخم�سمائة األف  (26٫500٫000) حق.عدد حقوق الأولوية امل�صدرة

�ستة وع�سرون مليون وخم�سمائة األف  (26٫500٫000)  �سهم عادي.عدد اأ�صهم الطرح املتعهد بتغطيتها

مئتان وخم�سة و�ستون مليون (265٫000٫000) ريال �سعودي.اإجمايل قيمة الطرح املتعهد بتغطيته

ثالثة وخم�سون مليون (53٫000٫000) �سهم.اإجمايل عدد الأ�صهم بعد الطرح

خم�سمائة وثالثون مليون (530٫000٫000) ريال �سعودي. راأ�س مال ال�صركة بعد الطرح

�ستتحمل ال�سركة كافة التكاليف املرتبطة بالطرح، والتي من املقدر اأن تبلغ حوايل خم�سة ماليني (5٫000٫000) ريال �سعودي. و�سيتم خ�سمها تكاليف الطرح
اأتعاب كل من: امل�ست�سار املايل، ومدير  من اإجمايل متح�سالت الطرح البالغة مئتان وخم�سة و�ستون مليون ريال �سعودي. وت�سمل هذه املبالغ 
الكتتاب، وامل�ست�سار القانوين، واملتعهد بتغطية الكتتاب، وم�ساريف الإعالنات والطباعة وغريها من امل�ساريف ذات  العالقة، علما باأن هذه 

التكاليف تقديرية وغري نهائية. ف�سال راجع الق�سم رقم (6) »ا�ستخدام متح�سالت الطرح«.

من املتوقع اأن يبلغ �سايف متح�سالت الطرح حوايل مئتان و�ستون مليون (260٫000٫000) ريال �سعودي وذلك بعد خ�سم جميع تكاليف الطرح ا�صتخدام متح�صلت الطرح
البالغة حوايل خم�سة ماليني  (5٫000٫000) ريال �سعودي، علما باأن هذا املبلغ تقديري. و�سيتم ا�ستخدام �سايف متح�سالت الكتتاب ب�سكل 
ا�ستخدام متح�سالت  �سيتم  املركزي. حيُث  البنك  يفر�سها  التي  املالية  املالءة  متطلبات  مع احلفاظ على  ال�سركة  اأعمال  لدعم منو  رئي�سي 
الكتتاب يف ال�ستثمارات املالية بالإ�سافة اإلى زيادة الوديعة النظامية املفرو�سة على ال�سركة من البنك املركزي ال�سعودي وذلك ب�سبب زيادة 
راأ�س مال ال�سركة. ولن يح�سل امل�ساهمون على اأي من متح�سالت الكتتاب. ويو�سح اجلدول التايل تفا�سيل ال�ستخدام املقرتح ملتح�سالت 

الكتتاب:

القيمة )مليون ريال �صعودي(البيان 

265اإجمايل متح�سالت الكتتاب

5م�ساريف الكتتاب املقدرة

260�سايف متح�سالت الكتتاب

26٫5زيادة الوديعة النظامية 

233٫5ا�ستثمارات مالية

امل�سدر: ال�سركة

وملزيد من التفا�سيل حول ا�ستخدام متح�سالت الطرح، ف�سال راجع الق�سم رقم (6) »ا�ستخدام متح�سالت الطرح«.

هم امل�ساهمون املالكون لالأ�سهم بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال واملقيدون يف �سجل م�ساهمي امل�صاهمون املقيدون
ال�سركة لدى مركز الإيداع يف نهاية ثاين يوم تداول يلي يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال بتاريخ   ••/••/•••• 

هـ (املوافق ••/••/••••م)

هم عامة امل�ستثمرين من الأفراد واملوؤ�س�سات  - غري امل�ساهمني املقيدين - ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.امل�صتثمرون اجلدد

هم امل�ساهمون املقيدون وامل�ستثمرون اجلدد.امل�صتثمرون امل�صتهدفون

هي اأوراق مالية قابلة للتداول متنح حاملها اأحقية الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة بعد املوافقة على زيادة راأ�س املال، وهو حق مكت�سب جلميع حقوق الأولوية
امل�ساهمني املقيدين، ويجوز تداول احلق خالل فرتة التداول. ويعطي كل حق حلامله اأحقية الكتتاب ب�سهم واحد جديد  ب�سعر الطرح. و�سيتم 
حمافظ  يف  احلقوق  و�ستظهر  املال.  راأ�س  بزيادة  اخلا�سة  العادية  غري  العامة  اجلمعية  انعقاد  تاريخ  من  يومني  خالل  الأولوية  حقوق  اإيداع 

امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�س بحقوق الأولوية.

�ستة وع�سرون مليون وخم�سمائة الف (26٫500٫000)  �سهم عادي، �ست�سدر نتيجة لزيادة راأ�س املال.الأ�صهم اجلديدة

حق واحد (1) لكل �سهم واحد (1) قائم مملوك للم�ساهمني املقيدين مع العلم اأن هذا املعامل هو ناجت ق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة امل�سدرة معامل الأحقية
على عدد الأ�سهم احلالية لل�سركة.

نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال بتاريخ  ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م) تاريخ الأحقية

تبداأ فرتة التداول يف يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م)   وت�ستمر حتى نهاية يوم  ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م) . فرتة التداول
ويجوز خالل هذه الفرتة جلميع حملة حقوق الأولوية، �سواء اأكانوا م�ساهمني مقيدين اأو م�ستثمرين جدد، تداول حقوق الأولوية.

تبداأ فرتة الكتتاب يف يوم••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م) . وت�ستمر حتى نهاية يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م) . فرتة الكتتاب
ويجوز خالل هذه الفرتة جلميع حملة حقوق الأولوية، �سواء اأكانوا م�ساهمني مقيدين اأو م�ستثمرين جدد، ممار�سة حقهم بالكتتاب يف الأ�سهم 

اجلديدة.

الأ�سهم املتبقية، اإن وجدت، التي مل يتم الكتتاب بها خالل فرتة الكتتاب.الأ�صهم املتبقية



ط

تطرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع املوؤ�س�سي (»املوؤ�س�سات ال�ستثمارية«)، على اأن تقوم تلك املوؤ�س�سات ال�ستثمارية الطرح املتبقي
بتقدمي عرو�س �سراء ال�سهم املتبقية، و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�س ابتداء من ال�ساعة العا�سرة (10) �سباح يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق 
••/••/••••م) . وحتى ال�ساعة اخلام�سة (5) م�ساء من يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م). و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم املتبقية 
اأن ل يقل العر�س عن �سعر الطرح) و �سيتم  يتم تخ�سي�س  للموؤ�س�سات ال�ستثمارية ذات العر�س الأعلى ثم العر�س الأقل فالأقل (�سريطة 

الأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س.

ال�سعر الذي تطرح به الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية لتقدمي عرو�سها لالكتتاب يف عملية الطرح املتبقي وهو م�ساوي ل�سعر الطرح وهو �صعر طرح املتبقي
ع�سرة (10) ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.

املبلغ الناجت من بيع الأ�سهم املتبقية.اإجمايل متح�صلت الطرح املتبقي

جميع حملة حقوق الأولوية �سواء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو امل�ستثمرين اجلدد ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.الأ�صخا�س امل�صتحقون

�سيتم دفع مبالغ تعوي�س نقدية لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ميار�سوا حقهم يف الكتتاب كليا اأو جزئيا يف الأ�سهم اجلديدة  يف موعد اأق�ساه دفع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت(
••/••/••••م)  (ملزيد من املعلومات: ف�سال راجع الق�سم رقم (12) »املعلومات املتعلقة بالأ�سهم واأحكام  ••/••/•••• هـ (املوافق   ••• يوم 

الطرح و�سروطه«). علما باأن مبالغ التعوي�س متثل الفرق بني  متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية  و �سعر طرح املتبقي.

تتمثل قيمة احلق الإر�سادية يف الفرق بني القيمة ال�سوقية ل�سهم ال�سركة خالل فرتة التداول و�سعر الطرح. و�ستقوم تداول باحت�ساب ون�سر قيمة قيمة احلق الإر�صادية
احلق الإر�سادية خالل فرتة التداول على موقعها الإلكرتوين متاأخرة بخم�سة (5) دقائق، و�سيقوم اأي�سا مزودي خدمة معلومات ال�سوق بن�سر 

هذه املعلومة حتى يت�سنى للم�ستثمرين الطالع على القيمة الإر�سادية للحق عند اإدخال الأوامر.

قيمة احلق �صعر تداول احلق يختلف عن  قد  فاإنه  وبالتايل  بال�سوق،  والطلب  العر�س  اآلية  ال�سعر من خالل  ويتحدد هذا  به،  تداول احلق  يتم  الذي  ال�سعر  هو 
الإر�سادية.

�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم يف موعد اأق�ساه يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م).تاريخ التخ�صي�س

�سيتم رد الفائ�س من الكتتاب (اإن وجد) دون اأي عمولت اأو ا�ستقطاعات من مدير الكتتاب يف موعد اأق�ساه يوم ••••• ••/••/••••هـ (املوافق تاريخ رد الفائ�س من الكتتاب 
••/••/••••م)

�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم اجلديدة لالأ�سخا�س امل�ستحقني بناء على عدد احلقوق التي مار�سوها ب�سكل مكتمل و�سحيح. تخ�صي�س الأ�صهم اجلديدة

و�ستح�سل ال�سركة على اإجمايل مبلغ الطرح الناجت  من بيع الأ�سهم املتبقية، فيما �سيوزع الفرق بني  متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية  و �سعر طرح 
املتبقي على الأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل يكتتبوا كليا اأو جزئيا يف الأ�سهم اجلديدة دون اأي ر�سوم ا�ستقطاع (ف�سال راجع الق�سم رقم  12 » 

املعلومات املتعلقة بالأ�سهم واأحكام الطرح و�سروطه«).

يبداأ تداول الأ�سهم اجلديدة يف تداول بعد ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل الأ�سهم اجلديدة وتخ�سي�سها واإدراجها.تداول الأ�صهم اجلديدة

�ست�ستحق الأ�سهم اجلديدة اأية اأرباح تعلنها ال�سركة بعد تاريخ اإ�سدار الأ�سهم اجلديدة.اأرباح الأ�صهم اجلديدة

اإن جميع اأ�سهم ال�سركة من فئة واحدة ولي�س لأي م�ساهم اأية حقوق تف�سيلية. ولكل م�ساهم �سوت واحد عن كل �سهم يف اجلمعيات العامة، ويجب حقوق الت�صويت
ا�ستخدام الت�سويت الرتاكمي يف انتخاب جمل�س الإدارة. ويجوز عقد اجتماعات اجلمعيات العامة وا�سرتاك امل�ساهم يف مداولتها والت�سويت 

على قراراتها بوا�سطة و�سائل التقنية احلديثة وفقا لل�سوابط التي ت�سعها اجلهة املخت�سة.

تاأ�س�ست ال�سركة مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم (93) وتاريخ 1428/03/14هـ (املوافق 2007/04/02م) واملر�سوم امللكي رقم (م/23) القيود املفرو�صة على تداول الأ�صهم
تاريخ 1428/03/15هـ (املوافق 2007/04/03م) ومت ادراج ا�سمها يف تداول بتاريخ 01/26/ 1429هـ (املوافق 2008/02/04م ) وعليه فاإن 
فرتة احلظر التي تبلغ ثالث �سنوات مالية كاملة ل تقل كل منها عن اثني ع�سر �سهرًا على امل�ساهمني املوؤ�س�سني قد انق�ست، وبالتايل فاإن جميع 
الأ�سهم قابلة للتداول وفقًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية. غري اأن امل�ساهمني املوؤ�س�سني يجب عليهم احل�سول 

على موافقة البنك املركزي ال�سعودي ومن ثم موافقة هيئة ال�سوق املالية قبل الت�سرف باأ�سهمهم.

ل توجد اأية قيود مفرو�سة على تداول حقوق الأولوية.القيود املفرو�صة على  تداول حقوق الأولوية

ال�سركة ع�سرين مليون (20٫000٫000) �سهم عادي يف تداول وقامت بطرح الأ�صهم التي �صبق اإدراجها اأدرجت  بتاريخ 1428/10/22هـ (املوافق 2007/11/03م)   -
ثمانية ماليني (8٫000٫000) �سهم منها لالكتتاب العام.

مليون  مائتي  من  ال�سركة  مال  راأ�س  زيادة  على  العادية  غري  العامة  اجلمعية  وافقت  2014/09/21م)  (املوافق  1435/11/26هـ  بتاريخ   -
(200٫000٫000) ريال �سعودي الى اأربعمائة مليون (400٫000٫000) ريال �سعودي من خالل اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية.

مليون  اأربعمائة  من  املال  راأ�س  تخفي�س  على  العادية  غري  العامة  اجلمعية  وافقت  2016/08/02م)  )املوافق  1437/10/28هـ  بتاريخ   -
(400٫000٫000) ريال �سعودي اإلى مائتني و خم�سة و �ستني مليون (265٫000٫000) ريال �سعودي.
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اإجمايل املتح�صلت التي �صبق احل�صول عليها يف ا�صدار 
حقوق الأولوية ال�صابق

بلغ اإجمايل متح�سالت اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية ال�سابق والذي مت وفقا لقرار اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1435/11/26 هـ (املوافق 
2014/09/21م) مبلغا و قدره مائتي  مليون (200٫000٫000) ريال �سعودي.

وفيما يلي تفا�سيل ا�ستخدام متح�سالت الطرح كما وردت يف ن�سرة الإ�سداراأ�سهم حقوق الأولوية:

القيمة )ريال �صعودي(البند

200٫000٫000اإجمايل متح�سالت الطرح

8٫000٫000م�ساريف الكتتاب املقدرة

192٫000٫000�سايف متح�سالت الكتتاب 

20٫000٫000الوديعة النظامية (10% من زيادة راأ�س املال املدفوع)

100٫000٫000ال�ستثمار يف ودائع بنكية و�سناديق ا�ستثمارية ق�سرية الأجل

50٫000٫000ال�ستثمار يف �سندات وا�ستثمارات طويلة الأجل

22٫000٫000ال�ستثمار يف اأ�سهم مدرجة واأوعية ا�ستثمارية اأخرى

امل�سدر: ن�سرة اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية لعام 2015م

عن  النحرافات  ون�سبة  الفعلي   وال�ستخدام  املتوقع  ال�ستخدام  بني  والفرق  الكتتاب،  ملتح�سالت  الفعلية  ال�ستخدامات  تفا�سيل  يلي  وفيما 
متح�سالت الطرح املتوقعة:

البند

قيمة 
ال�صتخدام 

املتوقع 
للمتح�صلت 
)ريال �صعودي(

قيمة ال�صتخدام 
الفعلي للمتح�صلت 

)ريال �صعودي(

الفرق بني 
ال�صتخدام 

املتوقع 
وال�صتخدام 

الفعلي 
للمتح�صلت 
)ريال �صعودي(

ن�صبة النحراف 
عن ا�صتخدام 
متح�صلت 

الطرح املتوقعة

--200٫000٫000200٫000٫000اإجمايل متح�سالت الطرح

(0٫392%)8٫000٫0007٫968٫64931٫351م�ساريف الكتتاب املقدرة*

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

20٫000٫00020٫000٫000-%0٫000

ال�ستثمار يف ودائع بنكية 
و�سناديق ا�ستثمارية ق�سرية 

الأجل**

100٫000٫000100٫031٫35131٫351%0٫031

ال�ستثمار يف �سندات وا�ستثمارات 
طويلة الأجل

50٫000٫00050٫000٫000-%0٫000

ال�ستثمار يف اأ�سهم مدرجة 
واأوعية ا�ستثمارية اأخرى**

22٫000٫00022٫000٫000--

امل�سدر: ال�سركة

* جتدر الإ�سارة اإلى اأن اأ�سباب ومربرات النحراف يف م�ساريف الكتتاب والبالغ 31٫351 ريال �سعودي يف امل�ساريف املتعلقة بزيادة راأ�س 
املال، حيث كانت التكلفة التقديرية للم�ساريف اخلا�سة بزيادة راأ�س املال  تبلغ 8٫000٫000 ريال �سعودي كما ورد يف ن�سرة الإ�سدار. ويعود 

هذا الفرق اإلى اأن املبالغ الفعلية للم�ساريف كانت اأقل من التقديرات الأولية.

** فيما بلغت ا�ستخدامات الفعلية ملتح�سالت الكتتاب لبند ال�ستثمار يف ودائع بنكية و�سناديق ا�ستثمارية ق�سرية الأجل 100٫031٫351 ريال 
�سعودي حيث بلغت الزيادة مبلغ  31٫351 ريال �سعودي حيث كان املبلغ املقدر 100٫000٫000 ريال �سعودي و يعود جزء من هذا الفرق اإلى 

اإعادة ا�ستثمار املبلغ املوفر من امل�ساريف اخلا�سة بزيادة راأ�س املال البالغ 31٫351 ريال �سعودي.

ينطوي ال�ستثمار يف هذا الطرح على خماطر معينة ميكن ت�سنيفها اإلى: 1) خماطر متعلقة بن�ساط ال�سركة وعملياتها، 2) خماطر متعلقة عوامل املخاطر
بال�سوق والقطاع،  3) خماطر متعلقة بالأ�سهم (ف�سال راجع الق�سم رقم (2) »عوامل املخاطرة«). 

يجب على الأ�سخا�س امل�ستحقني الراغبني يف الكتتاب بالأ�سهم اجلديدة ا�ستيفاء �سروط الكتتاب ذات ال�سلة. وحتتفظ ال�سركة بحقها يف �صروط الكتتاب يف اأ�صهم احلقوق الأولوية
رف�س اأي طلب اكتتاب يف الأ�سهم املطروحة (كليا اأو جزئيا) مل ي�ستوف كافة �سروط الكتتاب ومتطلباته. ولالطالع على �سروط الكتتاب 

ف�سال راجع الق�سم رقم  (12) »املعلومات املتعلقة بالأ�سهم واأحكام الطرح و�سروطه«. 

تنويه: يجب الرجوع اإلى »اإ�صعار مهم« والق�صم رقم  )2( »عوامل املخاطرة« الواردين يف ن�سرة الإ�سدارهذه ومراجعتهم بعناية تامة قبل اتخاذ اأي قرار يتعلق بال�ستثمار يف 
اأ�سهم حقوق الأولوية وفق هذه الن�سرة.
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التواريخ املهمة و اجراءات االكتتاب 

اجلدول الزمني املتوقع للطرح

التاريخ احلدث

يوم الثالثاء 1443/04/04هـ (املوافق 2021/11/09م) انعقاد اجلمعية العامة غري العادية املت�سمنة املوافقة على 
زيادةً  راأ�س املال وحتديد تاريخ الأحقية وامل�ساهمني امل�ستحقني 

تبداأ فرتة التداول يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م) ، وت�ستمر حتى نهاية يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م) ، 
ويجوز خالل هذه الفرتة جلميع حملة حقوق الأولية - �سواء كانوا م�ستثمرين مقيدين اأو م�ستثمرين جدد - القيام بتداول حقوق الأولوية.

فرتة التداول 

تبداأ فرتة الكتتاب يوم••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م) ، وت�ستمر حتى نهاية يوم••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م) 
، ويجوز خالل هذه الفرتة جلميع حملة حقوق الأولية - �سواء كانوا م�ستثمرين مقيدين اأو م�ستثمرين جدد - ممار�سة حقهم بالكتتاب يف 

الأ�سهم اجلديدة.

فرتة الكتتاب

يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م) . تاريخ انتهاء فرتة الكتتاب

تبداأ ال�ساعة العا�سرة (10) �سباح يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م)

وت�ستمر اإلى ال�ساعة اخلام�سة (5) م�ساء من يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م)

فرتة الطرح املتبقي 

الإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي  يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م)

�سيتم دفع مبالغ التعوي�س (اإن وجدت) يف موعد اأق�ساه يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م) دفع مبالغ التعوي�س (اإن وجدت) لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين 
ملً  ي�ساركوا يف الكتتاب كلياً  اأو جزئيا 

�سوف يتم تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب عند النتهاء من كافة الإجراءات النظامية ذات العالقة. و�سيتم العالن عن املوعد لحقا على 
(www.saudiexchange.sa) موقع تداول الإلكرتوين

بدء تداول الأ�سهم اجلديدة

 (www.saudiexchange.sa) (تداول ) تنويه: جميع التواريخ املذكورة يف اجلدول الزمني اأعاله تقريبية. و�سوف يتم الإعالن عن املواعيد الفعلية على املوقع الإلكرتوين ل�سركة تداول ال�سعودية
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تواريخ اإلعالنات املهمة

تاريخ الإعلناملعلنالإعلن

يوم الأحد 1443/03/11هـ (املوافق 2021/10/17م)ال�سركةالإعالن عن الدعوة لجتماع اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال

يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م)ال�سركةالإعالن عن  نتائج اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال

يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م)تداولالإعالن عن تعديل �سعر �سهم ال�سركة واإيداع احلقوق واإعالن قيمة احلق الإر�سادية

يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م)مركز اإيداعالإعالن عن اإ�سافة حقوق الأولوية لل�سركة

يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م)ال�سركةالإعالن عن حتديد فرتة تداول احلقوق وفرتة الكتتاب

يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م)ال�سركةالإعالن التذكريي عن بدء فرتة تداول احلقوق وفرتة الكتتاب

يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م)تداولالإعالن  التذكريي عن اآخر يوم لتداول حقوق الأولوية والتنويه باأهمية بيع احلقوق ملن ل يرغب بالكتتاب

يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م)ال�سركةالإعالن عن نهاية فرتة الكتتاب 

الإعالن عن:

- نتائج الكتتاب

- تفا�سيل عملية بيع الأ�سهم التي مل يتم الكتتاب بها اإن وجدت (وبدء فرتة الطرح املتبقي)

يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م)ال�سركة

يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م)ال�سركةالإعالن عن نتائج الطرح املتبقي والإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي

يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م)مركز اإيداعالإعالن عن  اإيداع الأ�سهم اجلديدة يف حمافظ امل�ستثمرين*

يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م)ال�سركةالإعالن عن توزيع مبالغ التعوي�س(اإن وجدت)  لالأ�سخا�س امل�ستحقني

.(www.saudiexchange.sa) (تداول) تنويه: جميع التواريخ املذكورة يف اجلدول الزمني اأعاله تقريبية. و�سيتم الإعالن عن التواريخ واملواعيد الفعلية عرب موقع �سركة تداول ال�سعودية
*يجدر التنويه اإلى اأن اإيداع الأ�سهم اجلديدة �سيتم خالل 3 اأيام عمل من الإعالن عن نتائج الطرح املتبقي والتخ�سي�س النهائي. 

كما جتدر الإ�سارة باأن يف حال ن�سر اإعالن يتعلق بالطرح يف جريدة حملية بعد ن�سر ن�سرة الإ�سدار فاإن الإعالن يجب اأن  يت�سمن الإعالن  مايلي:

ا�سم املُ�سدر ورقم �سجله التجاري.. 1

الأوراق املالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي ي�سملها طلب ت�سجيل الأوراق املالية و طرحها.. 2

العناوين و الأماكن التي ميكن للجمهور احل�سول فيها على ن�سرة الإ�سدار.. 3

تاريخ ن�سر ن�سرة الإ�سدار.. 4

بيان باأن الإعالن هو للعلم فقط و ل ي�سكل دعوة اأو طرحا لمتالك الأوراق املالية ب�سرائها اأو الإكتتاب فيها.. 5

ا�سم مدير الكتتاب ومتعهد التغطية و امل�ست�سار املايل و امل�ست�سار القانوين.. 6

اإخالء م�سوؤولية بال�سيغة الآتية: »ل تتحمل هيئة ال�سوق املالية وجمموعة تداول ال�سعودية (تداول) اأي م�سوؤولية عن حمتويات هذا الإعالن، ول تعطيان اأّي تاأكيدات . 7
تتعلق بدقته اأو اكتماله، وتخليان نف�سيهما �سراحًة من اأّي م�سوؤولية مهما كانت عن اأّي خ�سارة تنتج عما ورد يف هذا الإعالن اأو عن العتماد على اأّي جزء منه«.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�سر الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية على الأ�سخا�س امل�ستحقني، �سواء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو م�ستثمرين جدد. ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�سة 

بامل�ستحقني فاإن اأية اأ�سهم متبقية مل يكتتب بها من قبل الأ�سخا�س امل�ستحقني �سوف تطرح على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية خالل  فرتة الطرح املتبقي 

اأخرى يوفرها . 1 اأي و�سائل  اإمكانية الكتتاب من خالل  اإلى  اإ�سافة  البيع وال�سراء،  اأوامر  اإدخال  التي يتم من خاللها  التداول  با�ستخدام من�سات  ميكن الكتتاب 
الو�سيط للم�ستثمرين. اأن يكون لل�سخ�س امل�ستحق ح�ساب ا�ستثماري لدى اأحد الو�سطاء الذين يقدمون هذه اخلدمات.

اأن تكون البيانات اخلا�سة بال�سخ�س امل�ستحق حمدثه، واأل يكون قد طراأ اأي تغيريات على البيانات اأو املعلومات اخلا�سة بال�سخ�س امل�ستحق (بحذف اأو اإ�سافة اأحد . 2
اأفراد عائلته) منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثا مامل تكن هذه التعديالت قد بلغت للو�سطاء واعتمدت من قبلهم. 

وحتتفظ ال�سركة بحقها يف رف�س اأي طلب لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كليًا اأو جزئيًا، يف حالة عدم ا�ستيفائه لأي من �سروط اأو متطلبات الكتتاب. ول يجوز التعديل يف طلب 
الكتتاب اأو �سحبه بعد ت�سليمه، وميثل طلب الكتتاب عند تقدميه عقدًا ملزمًا بني ال�سركة وامل�ساهم امل�ستحق (ف�ساًل راجع الق�سم رقم  (12) املعلومات املتعلقة بالأ�سهم واأحكام 

الطرح و�سروطه).

http://www.saudiexchange.sa
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أسئلة وأجوبة عن اآللية اجلديدة حلقوق األولوية

ما هي حقوق األولوية؟

هي اأوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها اأحقية الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند �سدور قرار اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال عن طريق 
اإ�سدار اأ�سهم جديدة، وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني املالكني لالأ�سهم بنهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال واملقيدين يف �سجل م�ساهمي 

ال�سركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. ويعطي كل حق حلامله اأحقية الكتتاب يف واحد، وذلك ب�سعر الطرح.

ملن متنح حقوق األولوية؟ 

جلميع حملة الأ�سهم املقيدين يف �سجل م�ساهمي ال�سركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟ 

بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وموافقتها على زيادة راأ�س املال من خالل طرح اأ�سهم حقوق اأولية، وتودع حقوق الأولية كاأوراق مالية يف املحافظ اخلا�سة بامل�ساهمني يف 
�سجل م�ساهمي ال�سركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول بعد انعقاد اجلمعية العامة العادية، و�ستظهر الأ�سهم يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�س 

بحقوق الأولوية، ولن ي�سمح بتداول هذه احلقوق اأو الكتتاب بها اإل عند بداية فرتة التداول والكتتاب.

كيف يتم إشعار املساهم املقيد بإيداع حقوق األولوية يف احملفظة؟

 يتم اإ�سعار امل�ساهم املقيد عن طريق الإعالن يف موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة (تداولتي) املقدمة من قبل �سركة مركز اإيداع الأوراق املالية ور�سائل ن�سية ق�سرية تر�سل 
عن طريق �سركات الو�ساطة.

كم عدد احلقوق التي سيحصل عليها املساهم املقيد؟ 

يعتمد العدد على الن�سبة التي ميتلكها كل م�ساهم يف راأ�س املال بح�سب �سجل م�ساهمي ال�سركة لدى مركز الإيداع يف نهاية ثاين يوم تداول يلي يوم انعقاد اجلمعية العامة غري 
العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال.

ما هو معامل أحقية االكتتاب؟ 

هو املعامل الذي ميكن امل�ساهم املقيد من معرفة عدد حقوق الأولوية امل�ستحقة له مقابل الأ�سهم التي ميتلكها بنهاية ثاين يوم تداول بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. 
ويح�سب هذا املعامل بق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة على عدد الأ�سهم احلالية لل�سركة. وعليه فاإن معامل الأحقية هو (1) حق تقريًبا لكل �سهم (1) واحد مملوك للم�ساهم املقيد 

يف تاريخ الأحقية، ووفًقا لذلك، اإذا كان م�ساهم مقيد ميلك (1٫000) �سهم يف تاريخ الأحقية ف�سيخ�س�س له (1٫000) حق مقابل ما ميلكه من اأ�سهم.

هل سيتم تداول هذه احلقوق وإضافتها حملافظ املستثمرين بنفس اسم / رمز أسهم الشركة أو أن هناك مسمى 
آخر لها؟

نعم، �سيتم اإ�سافة احلق املكت�سب اإلى حمافظ امل�ستثمرين حتت ا�سم ال�سهم الأ�سلي، وباإ�سافة كلمة حقوق الأولوية، اإ�سافة اإلى رمز جديد لهذه احلقوق.

ما هي قيمة احلق عند بداية تداوله؟

�سيكون �سعر الفتتاح هو الفرق بني �سعر اإغالق �سهم ال�سركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح. فعلى �سبيل املثال (با�ستخدام اأ�سعار افرتا�سية) لو كان �سعر اإغالق 
ال�سهم يف اليوم ال�سابق خم�سة وع�سرين (25) ريال �سعودي و�سعر الطرح ع�سرة (10) ريالت �سعودية، عندها يكون �سعر الفتتاح حلقوق الأولوية عند بداية التداول خم�سة 

ع�سر (15) ريال �سعودي (وهو الفرق ما بني ال�سعرين املذكورين).

من هو املساهم املقيد؟

هو اأي م�ساهم يظهر يف �سجل م�ساهمي ال�سركة بنهاية ثاين يوم تداول بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

هل يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب يف أسهم إضافية؟

ي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون الكتتاب يف اأ�سهم اإ�سافية من خالل �سراء حقوق جديدة عن طريق ال�سوق يف فرتة التداول.
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هل من املمكن أن يفقد املساهم أحقيته يف االكتتاب حتى لو كان له حق حضور اجلمعية العامة غري العادية والتصويت 
على زيادة رأس املال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

نعم، بفقد امل�ساهم اأحقيته يف الكتتاب يف حال قام ببيع اأ�سهمه يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اأو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية الكتتاب كما هو معمول به حاليا عن طريق تقدمي طلبات الكتتاب اأثناء فرتة الكتتاب عن طريق املحفظة ال�ستثمارية يف من�سات التداول التي يتم من خالها اإدخال 
اأوامر البيع وال�سراء، اإ�سافة اإلى اإمكانية الكتتاب من خالل اأي و�سائل اأخرى يوفرها الو�سيط للم�ستثمرين واأمني حفظ الأ�سهم.

هل ميكن للشخص املستحق االكتتاب يف أسهم أكرث من احلقوق اململوكة له؟

ل ميكن لل�سخ�س امل�ستحق الكتتاب يف اأ�سهم اأكرث من احلقوق اململوكة له.

يف حالة امتالك أسهم الشركة من خالل أكرث من حمفظة استثمارية يف أي حمفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

�سيتم اإيداع حقوق الأولوية يف نف�س املحفظة املودع بها اأ�سهم ال�سركة املرتبطة باحلقوق، فعلى �سبيل املثال اإذا كان م�ساهم ميلك األف (1٫000) �سهم يف ال�سركة موزعة كما 
يلي: ثمامنائة (800) �سهم يف حمفظة (اأ)، ومائتي (200) �سهم يف حمفظة (ب)، فاإن جمموع احلقوق التي �ستودع هو األف (1٫000) حق على اعتبار اأن لكل �سهم حق واحد، 

عليه ف�سيتم اإيداع ثمامنائة (800) حق يف حمفظة (اأ) ومائتي (200) حق يف حمفظة (ب).

يف حالة االكتتاب من خالل أكرث من حمفظة أين يتم إيداع األسهم اجلديدة بعد التخصيص؟ 

يكون اإيداع الأ�سهم يف املحفظة ال�ستثمارية املذكورة يف طلب الكتتاب الأول.

هل يحق حلملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟ 

نعم يحق حلملة �سهادات الأ�سهم الكتتاب لكن لن ي�ستطيعوا التداول اإل بعد اإيداع ال�سهادات يف حمافظ اإلكرتونية عن طريق اجلهات امل�ستلمة اأو �سركة مركز اإيداع الأوراق 
املالية (»اإيداع«)، واإح�سار الوثائق الالزمة.

إذا مت االكتتاب يف األسهم اجلديدة ومت بيع احلقوق بعد ذلك ماذا يحدث يف هذه احلالة؟

يف حال قام اأحد امل�ساهمني املقيدين بالكتتاب ومن ثم بيع حقوق الأولوية ومل يتم �سراء عدد حقوق الأولوية الذي يعادل عدد احلقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فرتة التداول 
ف�سيتم رف�س طلب الكتتاب كليا يف حال مت بيع جميع احلقوق اأو جزئيا مبا يعادل ما مت بيعه من حقوق و�سيتم اإبالغ امل�ساهم املقيد واإعادة مبلغ الكتتاب املرفو�س اإليه عرب 

اجلهة امل�ستلمة.

هل يحق ملن اشرتى حقوقا إضافية تداولها مرة أخرى؟ 

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

هل باإلمكان بيع جزء من هذه احلقوق؟

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

متى يستطيع املساهم االكتتاب يف حقوق األولوية التي اشرتاها خالل فرتة التداول؟

بعد انتهاء ت�سوية �سراء احلقوق (وهو يومي عمل)، على اأن يتم الكتتاب يف حقوق الأولوية خالل فرتة الكتتاب.

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن احلق بعد انقضاء فرتة التداول؟

ل ميكن ذلك، بعد انق�ساء فرتة التداول يتبقى ملالك احلق فقط ممار�سة احلق يف الكتتاب باأ�سهم حقوق الأولوية اأو عدم ممار�سة ذلك. ويف حال عدم ممار�سة احلق ميكن اأن 
يخ�سع امل�ستثمر للخ�سارة اأو النخفا�س يف قيمة حمفظته ال�ستثمارية.
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ما هي فرتة التداول وفرتة االكتتاب؟ 

يبداأ تداول واكتتاب احلقوق يف الوقت ذاته حتى انتهاء التداول يف اليوم ال�ساد�س، بينما ي�ستمر الكتتاب حتى اليوم التا�سع وذلك ح�سب ما هو مذكور يف هذه الن�سرة واإعالنات 
ال�سركة.

ماذا يحدث حلقوق األولوية التي مل يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب بها خالل فرتة التداول ومرحلة االكتتاب؟ 

يف حال عدم الكتتاب بكامل الأ�سهم اجلديدة خالل فرتة الكتتاب، تطرح الأ�سهم اجلديدة املتبقية لكتتاب ينظمه مدير الكتتاب، ويتم احت�ساب قيمة التعوي�س (اإن وجد) 
ملالك احلقوق بعد خ�سم �سعر الكتتاب. علًما اأن امل�ستثمر قد ل يح�سل على اأي مقابل اإذا مت البيع يف فرتة الطرح املتبقي ب�سعر الطرح.

من له األحقية يف حضور اجلمعية العامة غري العادية والتصويت على زيادة رأس املال عن طريق طرح أسهم حقوق 
األولوية؟

يحق للم�ساهم املقيد يف �سجل م�ساهمي ال�سركة لدى مركز الإيداع بعد نهاية تداول يوم اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال ح�سور اجلمعية العامة غري 
العادية والت�سويت على زيادة راأ�س مال امل�سدر عن طريق طرح اأ�سهم حقوق الأولوية.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال املصدر عن طريق أسهم حقوق األولوية؟

يتم تعديل �سعر ال�سهم عن طريق ال�سوق قبل بداية تداول اليوم التايل ليوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

لو قام مستثمر بشراء األوراق املالية يف يوم انعقاد اجلمعية فهل يحق له احلصول على حقوق األولوية املرتتبة على 
زيادة رأس مال املصدر؟

نعم، حيث انه �سيتم قيد امل�ستثمر يف �سجل م�ساهمي ال�سركة بعد يومي عمل من تاريخ �سراء الأ�سهم (اأي بنهاية تداول ثاين يوم تداول يلي يوم انعقاد اجلمعية العامة غري 
العادية) ، مع العلم باأن حقوق الأولوية �ستمنح جلميع حملة الأ�سهم املقيدين يف �سجل م�ساهمي ال�سركة بنهاية تداول ثاين يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري 

العادية. ولكن لن يحق له احل�سور اأو الت�سويت يف اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال.

هل سيتم إضافة أي رسوم أخرى لعمليات تداول حقوق األولوية؟

�سيتم تطبيق نف�س العمولت على عمليات البيع وال�سراء كما هي بالأ�سهم ولكن دون حد اأدنى ملبلغ العمولة على اأن ل يتجاوز احلد الأعلى خم�سة ع�سر ون�سف نقطة اأ�سا�س 
(0٫155%)من اإجمايل قيمة ال�سفقة.

إذا كان لدى املستثمر أكرث من حمفظة يف أكرث من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب احلقوق له؟ 

�سيتم توزيع ن�سيب امل�ستثمر على املحافظ التي ميلكها امل�ستثمر بح�سب ن�سبة امللكية املوجودة يف كل حمفظة، ويف حال وجود ك�سور ف�سيتم جتميع تلك الك�سور و اإذا اأكملت رقما 
�سحيحا اأو اأكرث ف�سي�ساف اإلى املحفظة التي ميلك فيها امل�ستثمر اأكرب عدد من احلقوق.

هل ميكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

ل ميكن ذلك.

هل يستطيع عامة املستثمرين من غري املساهمني املقيدين االكتتاب يف أسهم حقوق األولوية؟ 

نعم، وذلك بعد اإمتام �سراء حقوق الأولوية عن طريق ال�سوق خالل فرتة التداول.
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ملخص املعلومات األساسية 
يقدم هذا امللخ�س نبذة موجزة عن املعلومات الأ�سا�سية الواردة يف هذه الن�سرة. ونظرًا لأنه ملخ�س، فاإنه ل ي�ستمل على كل املعلومات التي قد تكون مهمة للم�ساهمني وغريهم 
من عامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد. ويجب على م�ستلمي هذه الن�سرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار بال�ستثمار يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة. وقد مت تعريف جميع 

امل�سطلحات والعبارات الواردة يف هذه الن�سرة يف الق�سم رقم  (1) »التعريفات وامل�سطلحات«، يف هذه الن�سرة.

نبذة عن الشركة 

تاأ�س�ست �سركة التاأمني العربية التعاونية »العربية« (وي�سار اإليها فيما بعد بـ »ال�سركة« اأو »التاأمني العربية«) ك�سركة م�ساهمة �سعودية تاأ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م/23) 
وتاريخ 1428/03/15هـ (املوافق 2007/04/03م). وقد بداأت ال�سركة اأعمالها بعد �سدور قرار جمل�س الوزراء رقم (93) وتاريخ 1428/03/14هـ (املوافق 2007/04/02م) 
املقر  يقع  2008/01/27م).  (املوافق  1429/01/18هـ  وتاريخ   1010243302 رقم  الريا�س  مدينة  من  ال�سادر  التجاري  ال�سجل  مبوجب  ال�سركة  وتعمل  ال�سركة.  بتاأ�سي�س 

الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س، طريق امللك عبد العزيز، مركز بن طامي، �س.ب 286555، الريا�س 11323، اململكة العربية ال�سعودية. 

وقد ح�سلت ال�سركة على ت�سريح موافقة البنك املركزي ال�سعودي رقم ت م ن/20086/15 وتاريخ 1429/06/14هـ (املوافق 2008/06/18م) مبزاولة ن�ساط التاأمني واإعادة 
التاأمني وفقًا لأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية. ويف عام 2014م، وبناًء على طلب �سركة التاأمني العربية بتعديل الن�ساط، فقد ح�سلت ال�سركة 
على موافقة البنك املركزي ال�سعودي  بتعديل الت�سريح املمنوح لها ملمار�سة ن�ساط التاأمني واإعادة التاأمني بحيث يكون مقت�سرًا على ممار�سة ن�ساط التاأمني فقط، وذلك مبوجب 

اخلطاب رقم 351000076885 وتاريخ 1435/06/14هـ (املوافق 2014/04/14م).

ومتار�س ال�سركة ن�ساطات التاأمني العام والتاأمني ال�سحي واحلماية والدخار يف اململكة العربية ال�سعودية وفقًا ملبداأ التاأمني التعاوين، وت�سمل منتجاتها التاأمني على املركبات، 
والتاأمني ال�سحي، والتاأمني البحري، والتاأمني الهند�سي، وتاأمني احلوادث العامة، والتاأمني على املمتلكات، وتاأمني احلماية والدخار، وغريها.

تاريخ التغريات يف رأس مال الشركة

بلغ راأ�س مال ال�سركة مائتي مليون (200٫000٫000) ريال �سعودي مق�سم اإلى ع�سرين مليون (20٫000٫000) �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة (10) ريالت لل�سهم 
الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وقد اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون  باثني ع�سر مليون (12٫000٫000) �سهم ت�سكل ما ن�سبته (60%) من اإجمايل اأ�سهم ال�سركة ودفعوا قيمتها 
بالكامل، وقد مت طرح الأ�سهم املتبقية والبالغة ثمانية ماليني (8٫000٫000) �سهم و التي ت�سكل ما ن�سبته (40%) لالكتتاب العام مبوجب اأنظمة ولوائح هيئة ال�سوق املالية 
بلغ ع�سرة (10) ريالت �سعودية  اكتتاب  ب�سعر  اإلى 1428/10/22هـ (املوافق 2007/11/03م)  تاريخ 1428/10/15هـ (املوافق 2007/10/27م)  الفرتة من  ال�سعودية يف 

لل�سهم الواحد.

وبتاريخ 1435/11/02هـ (املوافق 2014/08/28م) اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة يف قراره بالتمرير بزيادة راأ�س مال ال�سركة لاللتزام مبتطلبات املالءة املالية  حيث ح�سلت 
مببلغ  مالها  راأ�س  زيادة  على  2014/09/21م)  (املوافق  1435/11/26هـ  وتاريخ   351000145469 رقم  اخلطاب  مبوجب  ال�سعودي  املركزي  البنك  موافقة  على  ال�سركة 
مائتي مليون (200٫000٫000) ريال �سعودي عن طريق طرح اأ�سهم حقوق الأولوية. وبعد نهاية الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية، اأ�سبح راأ�س مال ال�سركة اأربعمائة مليون 

(400٫000٫000) ريال �سعودي مق�سم اإلى اأربعني مليون (40٫000٫000) �سهم عادي. تبلغ القيمة ال�سمية لل�سهم الواحد ع�سرة (10) ريالت �سعودية.

ويف تاريخ 1437/10/28هـ (املوافق 2016/08/02م) وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تخفي�س راأ�س املال من اأربعمائة مليون (400٫000٫000) ريال �سعودي اإلى 
مائتني و خم�سة و �ستني مليون (265٫000٫000) ريال �سعودي بن�سبة تخفي�س قدرها %33٫75. 

ويف تاريخ 1440/04/16هـ (املوافق 2018/12/23م) اأو �سى جمل�س الدارة بزيادة راأ�س مال ال�سركة عن طريق طرح اأ�سهم حقوق الأولوية لزيادة راأ�س مال ال�سركة من مئتني 
و خم�سة و �ستني مليون (265٫000٫000) ريال �سعودي اإلى خم�سمائة و ثالثني مليون (530٫000٫000) ريال �سعودي بن�سبة زيادة قدرها %100.

رؤية الشركة 

»اأن ت�سبح ال�سركة من �سمن ال�سركات الرائدة يف التاأمني التعاوين يف اململكة«.

رسالة الشركة 

»اأن تقوم بخدمة عمالئها، م�ساهميها، موظفيها، واملجتمع ال�سعودي بتوفري باقة من املنتجات واخلدمات التاأمينية التعاونية«.



ف

كبار املساهمني

يف�سل اجلدول التايل ن�سب م�ساهمة كبار امل�ساهمني يف ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة 

عدد الأ�صهمن�صبة امللكيةاجلن�صيةال�صم

19٫25٫088٫000%لبنانيةال�سركة العربية �س.م.ل (�سركة قاب�سة)

9٫222٫443٫000%اأردنية�سركة التاأمني الأردنية م.ع.م

5٫01٫325٫000%�سعوديةال�سركة العربية للتموين والتجارة

33٫418٫856٫000%املجموع

*كما يف تاريخ 2021/04/12م
امل�سدر: ال�سركة

اسرتاتيجية الشركة 

تتلخ�س ا�سرتاتيجية ال�سركة بال�سعي للنمو وحتقيق العوائد للم�ساهمني فيها من خالل الآتي:

تقدمي خدمات التاأمني باأ�سعار منا�سبة واإتباع م�سورة اخلبري الإكتواري يف الت�سعري مبا يتنا�سب مع متطلبات نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادر عن  -
البنك املركزي ال�سعودي.

احل�سول على اأف�سل التقنيات لالأعمال وتطبيقها وتطويرها ب�سكل م�ستمر. -

ال�ستثمار يف املوارد الب�سرية عالية اخلربات وتطوير اأدائها. -

النت�سار اجليوغرايف الوا�سع عن طريق افتتاح مراكز بيع عديدة توفر خدمات التاأمني يف كافة اأرجاء اململكة العربية ال�سعودية. -

تطوير حجم الأعمال مع الوكالء والو�سطاء داخل اململكة. -

الهتمام بكافة العمالء وخا�سة الأفراد منهم وال�سركات ذات احلجم ال�سغري واملتو�سط. -

نواحي القوة وامليزات التنافسية للشركة 

تتميز ال�سركة عن مناف�سيها، مبا يلي: 

ا�سم جتاري معروف يف املنطقة. -

دعم ال�سركاء املوؤ�س�سني. -

تنوع املنتجات. -

طاقم اإداري ذو خربة عالية. -

عالقة وثيقة مع �سركات اإعادة التاأمني. -

ملخص أنشطة التأمني الرئيسية للشركة

مت الرتخي�س لل�سركة مبزاولة اأعمال التاأمني التعاوين و الأن�سطة املرتبطة بها. و ي�سمل ن�ساط ال�سركة الرئي�سي ما يلي:

التاأمني العام. -

التاأمني ال�سحي  -

تاأمني احلماية و الدخار -

و قد ح�سلت ال�سركة على املوافقة النهائية من البنك املركزي ال�سعودي لتقدمي 36 وثيقة خمتلفة تنق�سم اإلى 7 قطاعات وهي: التاأمني على املمتلكات، التاأمني الهند�سي، تاأمني 
احلوادث العامة، التاأمني البحري، التاأمني على املركبات، التاأمني ال�سحي، والتاأمني على احلياة وحماية الئتمان*.

*امل�سدر: ال�سركة
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نظرة عامة على قطاع التأمني يف اململكة العربية السعودية

بداأ ن�ساط التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية قبل عام 1974م من خالل وكالت وفروع ل�سركات اأجنبية. ثم تاأ�س�ست �سركة التاأمني ال�سعودية يف عام 1974م، تلتها �سركة 
البحر الأحمر للتاأمني وال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني يف عام 1976م. و يف عام 1977م، �سدر القرار رقم 51 عن هيئة كبار العلماء معتربًا توافق التاأمني التعاوين مع 
مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية، وعليه تاأ�س�ست ال�سركة الوطنية للتاأمني التعاوين يف عام 1985م (�ُسميت فيما بعد بال�سركة التعاونية للتاأمني) بهدف التاأمني على امل�ساريع الكبرية 
والحتفاظ بن�سبة كبرية من اأق�ساط التاأمني داخل اململكة. عندها، اأ�سبح التاأمني التعاوين هو ال�سكل الذي ُيقدم من خالله التاأمني باململكة العربية ال�سعودية. وا�ستمرت �سركات 

التاأمني الأجنبية يف العمل داخل اململكة كو�سيط بني الوكالء و�سركات اإعادة التاأمني يف اخلارج.

ويف عام 1999م، �سدر نظام ال�سمان ال�سحي التعاوين مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/10، ليليه نظام التاأمني على رخ�س ال�سائقني مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم 222 يف 
عام 2001م.

و�سدر نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/32 وتاريخ 1424/06/02هـ (املوافق 2003/07/31م)  و اأ�سند هذا النظام مهام الإ�سراف و 
الرقابة على قطاع التاأمني يف اململكة اإلى البنك املركزي ال�سعودي. ويف نف�س العام �سدر قرار 415 املتعلق ب�ساأن منح فرتة انتقالية مدتها 3 �سنوات (اإلى عام 2008م) ل�سركات 
التاأمني القائمة لتعديل اأو�ساعها مبزاولة ن�ساط التاأمني التعاوين، واأدى ذلك اإلى تقدم �سركات جديدة للح�سول على الت�سريح وفقًا لنظام التاأمني التعاوين. و نتيجة لذلك �سهد 
القطاع منوًا وا�سحًا حيث تاأ�س�ست العديد من �سركات التاأمني التعاوين خالل الأعوام القليلة التي تلت �سدور القرار املذكور اأعاله. و كما يف تاريخ هذه الن�سرة؛ فقد بلغ عدد 

ال�سركات العاملة يف قطاع التاأمني ال�سعودي 30 �سركة تاأمني مدرجة يف تداول ال�سعودية (تداول) اإ�سافة اإلى �سركات اأخرى متخ�س�سة مل�ساندة خدمات التاأمني.  

و يف عام 2018م �سدرت  قواعد الرتخي�س والرقابة لفروع �سركات التاأمني و/اأو اإعادة التاأمني الأجنبية يف اململكة والتي متكن �سركات التاأمني الأجنبية من ممار�سة اأعمال 
التاأمني يف اململكة من خالل الفروع.

و يف الربع الأول من عام 2020م مت اإ�سدار حتديث ل�سوابط الأعمال الإكتوارية و الذي يهدف اإلى ن دعم منو املهنة الإكتوارية ل�سمان فاعلية م�ساركتها يف ازدهار وتقوية املتانة 
املالية لقطاع التاأمني. 

و يف الآونة الأخرية �سجع البنك املركزي ال�سركات العاملة يف قطاع التاأمني على الندماج و ال�ستحواذ و نتيجة لذلك مت يف عام 2020م اندماج �سركة ولء للتاأمني التعاوين مع 
�سركة متاليف و ايه اأي جي و البنك العربي للتاأمني التعاوين و كذلك مت يف عام 2021م اندماج �سركة اجلزيرة تكافل مع �سركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل.

أبرز التطورات يف قطاع التأمني السعودي

ميكن تق�سيم قطاع التاأمني يف اململكة اإلى 3 قطاعات رئي�سية و هي: التاأمني ال�سحي و التاأمني العام و تاأمني احلماية و الإدخار. كما ميكن تق�سيم التاأمني العام اإلى 7 اأق�سام 
فرعية و هي التاأمني على املركبات، و تاأمني املمتلكات و احلرائق، و التاأمني على احلوادث و امل�سوؤولية، و التاأمني الهند�سي، و تاأمني الطاقة، و التاأمني البحري، و تاأمني الطريان.

ووفقًا لتقرير�سوق التاأمني ال�سعودي ال�سادر من البنك املركزي ال�سعودي لعام 2020م فقد �سكل قطاع التاأمني ال�سحي ما ن�سبته 58٫9% من اجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتب 
بها، يليه قطاع التاأمني العام  وقطاع تاأمني احلماية والإدخار بن�سبة 37٫9% و3٫3% على التوايل. جتدر الإ�سارة اإلى اأن التاأمني على املركبات ي�سكل ما ن�سبته 21٫6% من اإجمايل 

الأق�ساط املكتتب بها يف اململكة يف عام 2019.

�سهد قطاع التاأمني يف اململكة خالل عام 2020م  ارتفاعا يف اإجمايل الأق�ساط املكتتب بها بن�سبة 2٫3% لي�سل اإلى 38٫8 مليار ريال مقارنة 37٫9 مليار ريال يف عام 2018م. 
جاء هذا الرتفاع نتيجة لالرتفاع يف اجمايل اأق�ساط التاأمني ال�سحي املكتتب بها بن�سبة 1٫3% ليبلغ نحو 22٫8 مليار ريال بنهاية عام 2020م فيما بلغ اجمايل اأق�ساط التاأمني 
ال�سحي يف عام 2019م ما قيمته 22٫5 مليار ريال. و قد بلغ  اجمايل الأق�ساط املكتتب بها يف قطاع التاأمني العام ما قيمته 14٫7 مليار ريال يف عام 2020م مقارنة مبا قيمته 
14٫9 مليار ريال يف عام 2019م. و كذلك بلغ اإجمايل اأق�ساط تاأمني احلماية و الدخار املكتتب بها ما قيمته 1٫3 مليار ريال يف عام 2020م مقارنة مبا قيمته  1٫1 مليار ريال 

يف عام 2019م. 

جتدر الإ�سارة هنا اإلى اإلزامية التاأمني ال�سحي على جميع من�ساآت القطاع اخلا�س و كذلك اإلزامية التاأمني على املركبات �سد الغري على جميع مالك املركبات يف اململكة.
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ملخص عوامل اخملاطرة

ينبغي على امل�ستثمرين الراغبني يف الكتتاب يف اأ�سهم هذا الطرح قبل اتخاذ قرارهم ال�ستثماري املتعلق بالكتتاب اأو بالتداول يف اأ�سهم حقوق الأولية درا�سة ومراجعة كافة 
املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة، مبا فيها على وجه اخل�سو�س عوامل املخاطرة املبنية اأدناه والتي مت تو�سيحها ب�سكل مف�سل يف الق�سم رقم (2) »عوامل املخاطرة« من 

هذه الن�سرة، وميكن تلخي�س هذه العوامل اإلى ما يلي:

املخاطر املتعلقة بن�شاط ال�شركة وعملياتهااأأ 

املخاطر املتعلقة بعدم كفاية راأ�س املال ومتطلبات احلد الأدنى املطلوب لراأ�س املال 	

املخاطر املتعلقة باخل�سائر املرتاكمة 	

خماطر العقوبات واجلزاءات وتعليق الأعمال من قبل اجلهات املخت�سة 	

املخاطر املتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ ال�سرتاتيجية 	

املخاطر املتعلقة بالئتمان 	

املخاطر املتعلقة بالت�سنيف الئتماين 	

املخاطر املتعلقة بعملية اإدارة املطالبات 	

املخاطر املتعلقة بتعامالت الأطراف ذات العالقة 	

املخاطر املتعلقة بعدم كفاية املخ�س�سات والحتياطات 	

املخاطر املتعلقة باللتزامات املحتملة 	

املخاطر املتعلقة با�ستحقاقات الزكاة ال�سرعية املحتملة واملطالبات ال�سافية 	

خماطر عدم ا�ستخراج اأو عدم جتديد الرتاخي�س والت�ساريح وال�سهادات الالزمة  	

املخاطر املرتبطة بوجود راأ�س مال اأجنبي  يف ال�سركة  	

خماطر العقود مع الغري 	

خماطر التقا�سي 	

املخاطر املتعلقة باإعادة التاأمني 	

املخاطر املتعلقة برتكز اإعادة التاأمني  	

املخاطر املتعلقة بالعتماد على و�سطاء التاأمني 	

املخاطر املتعلقة بالعتماد على املوظفني غري ال�سعوديني 	

املخاطر املتعلقة ب�سيا�سة اإدارة املخاطر 	

املخاطر املتعلقة بال�ستثمار 	

خماطر �سوء تقدير املخاطر 	

املخاطر املتعلقة بالأداء املايل 	

خماطر  العتماد على املوظفني الرئي�سيني وا�ستقطاب الكفاءات 	

املخاطر املتعلقة باإلغاء اأو عدم جتديد وثائق التاأمني 	

املخاطر املتعلقة برتجمة وثائق التاأمني 	

املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل م�ستقباًل 	

املخاطر املتعلقة بزيادة مطلوبات ال�سركة 	

املخاطر املتعلقة بال�ستخدامات واملطالبات التاأمينية الزائفة والأن�سطة الحتيالية الأخرى 	

خماطر متعلقة باأنظمة الت�سغيل وتقنية املعلومات 	

خماطر حماية العالمة التجارية 	

املخاطر املتعلقة بحدوث الكوارث وانقطاع الإعمال 	

املخاطر املتعلقة بعدم اللتزام مبعايري اجلودة واملوا�سفات املطلوبة من قبل العمالء  	

املخاطر املتعلقة بحوكمة ال�سركة 	

املخاطر املتعلقة بتف�سي جائحة فريو�س كورونا »كوفيد -19« 	

املخاطر املرتبطة بلوائح مكافحة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الرهاب 	

املخاطر املرتبطة ب�سمعة ال�سركة 	

خماطر �سلوك املوظفني واأخطائهم 	
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املخاطر املرتبطة بال�شوق والقطاع	أ 

خماطر اللتزام بالأنظمة واللوائح 	

املخاطر املتعلقة بالأداء القت�سادي للمملكة 	

املخاطر املتعلقة بعدم ال�ستقرار ال�سيا�سي والقت�سادي يف منطقة ال�سرق الأو�سط 	

املخاطر املتعلقة بعدم التقيد بالأنظمة والقوانني احلالية و/اأو �سدور اأنظمة وقوانني جديدة 	

املخاطر املتعلقة ب�سحب ت�سريح مزاولة اأن�سطة التاأمني 	

املخاطر املتعلقة بتعديالت البنك املركزي للمحا�سبة عن الزكاة و�سريبة الدخل 	

املخاطر املتعلقة بالبيئة التناف�سية 	

املخاطر املتعلقة بالنق�س يف التوعية الثقافية للتاأمني ومدى اأهميتها 	

املخاطر املتعلقة بالر�سوم احلكومية املطبقة على توظيف املوظفني غري ال�سعوديني 	

املخاطر املتعلقة برتاجع ثقة العمالء 	

املخاطر املتعلقة بعدم التقيد باأنظمة جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين 	

املخاطر املتعلقة بالتقلبات يف اأ�سعار �سرف العمالت 	

املخاطر املتعلقة بندرة الكوادر املحلية املوؤهلة 	

املخاطر املرتبطة بدورة الأعمال التاأمينية 	

خماطر التقارير املطلوبة 	

خماطر متعلقة بنمو �سوق التاأمني 	

خماطر عدم القدرة على اللتزام مبتطلبات ال�سعودة 	

خماطر عدم التحكم يف الأ�سعار 	

املخاطر املرتبطة ب�سريبة القيمة امل�سافة 	

خماطر البيئة التنظيمية 	

خماطر عدم الإلتزام بالأنظمة والتعليمات الر�سمية 	

املخاطر املتعلقة بالأوراق املالية املطروحة	أ 

املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة يف �سعر ال�سهم 	
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�س

ملخص املعلومات املالية ومؤشرات األداء الرئيسية للشركة

اإن ملخ�س املعلومات املالية الواردة اأدناه مبني على القوائم املالية املراجعة لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م و2019م و2020م والإي�ساحات املرفقة 
بها. لذلك فاإنه يجب قراءة ملخ�س القوائم املالية وجدول الأداء الرئي�سية لل�سركة الوارد اأدناه مع القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م 

و2019م و2020م.

موؤ�شرات الأداء الرئي�شية

3١ دي�صمرب 2020م 3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م 

4٫2% (5٫2%)11٫6%معدل منو اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة 

29٫0%34٫6%31٫9%معدل الإ�سناد 

69٫5%66٫9%66٫2%�سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة كن�سبة مئوية من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة 

65٫8%77٫1%60٫7%�سايف معدل اخل�سارة 

7٫1%4٫8%8٫1%العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة 

11٫0%13٫3%22٫2%العمولة امل�ستلمة كن�سبة مئوية من الأق�ساط امل�سندة 

3٫9%0٫6% (0٫2%)�سايف ن�سبة العمولة

19٫0%13٫7%24٫1%�سايف ربح الكتتاب كن�سبة مئوية من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة 

25٫2%40٫7%37٫1%�سايف ن�سبة امل�ساريف 

94٫9%118٫3%97٫6%�سايف الن�سبة املوحدة 

امل�سدر: ال�سركة

ملخ�س قائمة املركز املايل

)باآلف الريالت(
 3١ دي�صمرب 20١8م

)مدققة(
 3١ دي�صمرب 20١9م

)مدققة(
 3١ دي�صمرب 2020م

)مدققة(
 التغيري ال�صنوي
20١8م - 20١9م

 التغيري ال�صنوي
20١9م - 2020م

(2٫3%)(3٫5%)668٫416645٫333630٫305اإجمايل املوجودات

(4٫9%)2٫8%417٫662429٫426408٫539اجمايل املطلوبات والفائ�س املرتاكم

2٫7%(13٫9%)250٫754215٫907221٫766اإجمايل حقوق امل�ساهمني

(2٫3%)(3٫5%)668٫416645٫333630٫305اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م و2019 و2020م.

ملخ�س قائمة الدخل

)باآلف الريالت(
3١ دي�صمرب 20١8م

)مدققة(
3١ دي�صمرب 20١9م

)مدققة(
3١ دي�صمرب 2020م

)مدققة(

350٫787332٫418346٫432اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة

238٫830217٫381245٫802�سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة

232٫085222٫554240٫643�سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة

257٫208238٫924252٫076�سايف الإيرادات

(186٫418) (193٫475) (172٫535)اإجمايل تكاليف وم�ساريف الكتتاب

84٫67245٫45065٫658�سايف ربح الكتتاب

(52٫586) (83٫211) (81٫076)اإجمايل امل�ساريف الأخرى

6٫257  (42٫314) (2٫619)(اخل�سارة)/ الربح امل�سند اإلى امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م و2019م و2020م.



ت

ملخ�س قائمة التدفقات النقدية

)باآلف الريالت(
3١ دي�صمرب 20١8م

)مدققة(
3١ دي�صمرب 20١9م

)مدققة(
3١ دي�صمرب 2020م

)مدققة(

7٫071(42٫314)(2٫442)�سايف (خ�سارة)/الربح ال�سنة 

(25٫862)(39٫959)4٫574�سايف النقد (امل�ستخدم يف) / من الأن�سطة الت�سغيلية

16٫313110٫765(63٫848)�سايف النقد من/ (امل�ستخدم يف)  الأن�سطة ال�ستثمارية

(2٫169)(481)0�سايف النقد (امل�ستخدم يف) / من الأن�سطة التمويلية

90٫72066٫593149٫327النقد وما يف حكمه، نهاية ال�سنة 

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م و2019م و2020م.
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التعريفات واملصطلحات.  

التعريفامل�صطلح اأو الخت�صار املعرف

�سركة التاأمني العربية التعاونية، �سركة م�ساهمة عامة �سعودية.»ال�صركة« اأو »التاأمني العربية«

م�ست�سارو ال�سركة املو�سحة اأ�سماوؤهم على ال�سفحة (و).امل�صت�صارون

مكتب العظم و ال�سديري حما�سبون و مراجعون قانونيون، و مكتب الب�سام و�سركاوؤه املحا�سبون املتحالفون. املحا�صب القانوين 

يق�سد بهم يف قواعد طرح الأوراق املالية و اللتزامات امل�ستمرة و مبوجب قائمة امل�سطلحات امل�ستخدمة يف لوائح هيئة ال�سوق املالية و قواعدها الأطراف ذوي العلقة
ال�سادرة عن جمل�س الهيئة مبوجب القرار رقم (4-11-2004) و تاريخ 1425/8/20هـ (املوافق 2004/10/4م) و املعدلة بقرار جمل�س هيئة 

ال�سوق املالية رقم (1-07-2021) و تاريخ 1442/06/01هـ (املوافق 2021/01/14م) ما يلي:

تابعي امل�سدر.. 1

امل�ساهمني الكبار يف امل�سدر.. 2

اأع�ساء جمل�س الإدارة و كبار التنفيذيني للم�سدر.. 3

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

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

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

اأي �سركة ي�سيطر عليها اأي �سخ�س م�سار اإليه يف (1 اأو 2 اأو 3 اأو 4 اأو 5 اأو6) اأعاله.. 7

اإجمايل اأق�ساط عقود التاأمني املكتتبة خالل فرتة حمددة دون اقتطاع الأق�ساط امل�سندة اإلى �سركات اإعادة التـاأمني.اإجمايل الأق�صاط املكتتبة

الأق�ساط املتنازل عنها لفائدة �سركات اإعادة التـاأمني يف اإطار عمليات اإعادة التاأمني.الأق�صاط امل�صندة

 الأق�ساط املحتفظ بها لدى �سركة التاأمني بعد ح�سم الأق�ساط امل�سندة اإلى �سركات اإعادة التـاأمني من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتب بها.�صايف الأق�صاط املكتتبة

اجلزء من الأق�ساط املكتتبة الذي يغطي اأخطارًا تتعلق بالفرتات املالية الالحقة.الأق�صاط غري املكت�صبة

جمل�س اإدارة العربية والذين تظهر اأ�سماوؤهم على ال�سفحة (د).املجل�س اأو جمل�س الإدارة

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

هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية.هيئة ال�صوق املالية اأو الهيئة

نظام ال�سركات املعمول به يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م/6) بتاريخ 22 ربيع الأول 1385هـ وما طراأ عليه نظام ال�صركات
من تعديالت.

نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/30 وتاريخ 1428/06/02هـ (املوافق 2003/07/31م) وما يطراأ عليه من تعديالت.نظام ال�صوق املالية 

مدى زيادة اأ�سول ال�سركة القابلة للتحويل اإلى نقد عن التزاماتها.هام�س امللءة

�سركة تداول ال�سعودية. تداول

اأي يوم عمل فيما عدا يومي اجلمعة وال�سبت واأي يوم يكون عطلة ر�سمية يف اململكة العربية ال�سعودية اأو اأي يوم تغلق فيه املوؤ�س�سات امل�سرفية يوم عمل 
اأبوابها عن العمل مبوجب الأنظمة ال�سارية والإجراءات احلكومية الأخرى. 

رقم نظام العمل  امللكي  باملر�سوم  املعدل  2005/09/27م)،  (املوافق  1426/08/23هـ  وتاريخ  م/51  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سعودي  العمل  نظام 
(م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ (املوافق 2019/07/29م).

هي �سركة م�ساهمة مقفلة مملوكة بالكامل ملجموعة تداول ال�سعودية (تداول)، تاأ�س�ست يف عام 2016م مبوجب نظام ال�سركات ال�سعودي ال�سادر �صركة مركز اإيداع الأوراق املالية/ مركز الإيداع 
باملر�سوم امللكي رقم م/3 بتاريخ 1437/01/28هـ (املوافق 2015/11/11م).

طريقة اختيارية لإعادة التاأمني لكل حالة على حدة يكون فيها ملعيد التاأمني اخليار يف قبول املخاطر املعرو�سة عليه اأو رف�سها.اإعادة التاأمني الختياري

طريقة توزيع مبالغ التاأمني (�سواء كانت اأق�ساطًا اأو مطالبات) بني ال�سركة ومعيد التاأمني بن�سبة معينة متفق عليها.اإعادة التاأمني التنا�صبي

امل�ساهمون املوؤ�س�سون لل�سركة والذين تظهر اأ�سماوؤهم على ال�سفحة (23).امل�صاهمون املوؤ�ص�صون

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي.جمل�س التعاون اخلليجي

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

حكومة اململكة العربية ال�سعودية.  احلكومة
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يعني يف قواعد طرح الأوراق املالية واللتزامات امل�ستمرة الأ�سخا�س غرياملذكورين اأدناه:اجلمهور

تابعي املُ�سدر.. 1

امل�ساهمني الكبار يف املُ�سدر.. 2

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

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

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

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

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

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

نظام التاأمني اأو نظام مراقبة �صركات التاأمني التعاوين 
يف اململكة

نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/32 وتاريخ 1424/06/02هـ (املوافق 2003/07/31م).

وتاريخ نظام ال�صتثمار الأجنبي  (م/1)  رقم  الوزراء  جمل�س  وقرار  1421/1/5هـ  بتاريخ  (م/1)  رقم  امللكي  املر�سوم  مبوجب  ال�سادر  الأجنبي  ال�ستثمار  نظام  هو 
1421/01/05هـ 

هي الالئحة التنفيذية لنظام ال�ستثمار الأجنبي ال�سادرة من جمل�س الإدارة رقم (20/1)  وتاريخ 1423/04/13هـ.اللئحة التنفيذية لنظام ال�صتثمار الأجنبي

جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين، هيئة حكومية �سعودية ذات �سخ�سية اعتبارية م�ستقلة اأن�سئت مبوجب املادة الرابعة من قرار جمل�س الوزراء جمل�س ال�صمان ال�صحي التعاوين
رقم (71) وتاريخ 1420/04/27هـ (املوافق 1999/08/11م) التي تن�س على اإن�ساء جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين لالإ�سراف على تطبيق 
نظام ال�سمان ال�سحي التعاوين. ويهدف هذا النظام اإلى توفري الرعاية ال�سحية وتنظيمها جلميع املقيمني غري ال�سعوديني يف اململكة، ويجوز 

تطبيقه على املواطنني وغريهم بقرار من جمل�س الوزراء.

وثيقة قانونية اأو عقد ت�سدره ال�سركة للموؤَمن له �سد اخل�سارة اأو ال�سرر التي تغطيها الوثيقة مقابل ق�سط يدفعه املوؤَمن له.وثيقة التاأمني 

عمليات التاأمني التي يدفع مبوجبها املوؤِمن مبلغًا اأو مبالغ، مبا فيها ح�سيلة الدخار، يف تاريخ م�ستقبلي مقابل ما يدفعه املوؤَمن له من ا�سرتاكات.تاأمني احلماية والدخار

التقومي الهجري.هـ

التقومي امليالدي.م

ال�سعودي روؤية 2030 القت�ساد  وتنويع  البرتوكيماويات  و�سناعة  النفط  على  العتماد  تقليل  اإلى  يهدف  الذي  الوطني  ال�سرتاتيجي  القت�سادي  الربنامج 
وتطوير اخلدمات العامة.

)VAT( قرر جمل�س الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ (املوافق 2017/01/30م) املوافقة املوحدة ل�سريبة القيمة امل�سافة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج �صريبة القيمة امل�صافة
العربية والتي بداأ العمل بها ابتداأً من 1 يناير 2018م، ك�سريبة جديدة ت�ساف ملنظومة ال�سرائب والر�سوم الأخرى الواجب العمل بها من قبل 
قطاعات حمددة يف اململكة، ويف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي. مقدار هذه ال�سريبة (5%)، وقد مت ا�ستثناء عدد من املنتجات منها 
(كالأغذية، الأ�سا�سية، واخلدمات املتعلقة بالرعاية ال�سحية والتعليم). وقررت حكومة اململكة زيادة ن�سبة �سريبة القيمة امل�سافة من (5%) اإلى 

(15%) وذلك ابتدًا من تاريخ 01 يوليو 2020م.  

الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادر بالأمر الوزاري رقم 561/1 وتاريخ 1425/03/01هـ (املوافق 2004/04/20م) اللئحة التنفيذية
من معايل وزير املالية. 

لئحة حوكمة ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 1/212/2006 وتاريخ 1427/10/21هـ لئحة حوكمة ال�صركات  
(املوافق 2006/11/13م) وتعديالتها. 

ال�سخ�س الطبيعي اأو املعنوي الذي يربم عقد التاأمني.املوؤَمن له

�سركة التاأمني التي تقبل عقود التاأمني من املوؤَمن له وتتولى التعوي�س عن الأخطار التي يتعر�س لها املوؤَمن له ب�سكل مبا�سر. املوؤِمٍن

اململكة العربية ال�سعودية.اململكة 

قواعد طرح الأوراق املالية واللتزامات امل�ستمرة ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 1439/04/09هـ قواعد طرح الأوراق املالية واللتزامات امل�صتمرة
(املوافق 2017/12/27م) بناًء على نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ (املوافق 2003/07/31م) 

واملعدلة بقرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم  01-07-2021 وتاريخ 1442/06/01هـ  (املوافق 2021/01/14م).  

�سركة الإمناء لال�ستثمار.مدير الكتتاب

اإدارة �سركة التاأمني العربية التعاونية.الإدارة

�سايف متح�سالت الكتتاب بعد ح�سم م�ساريف الكتتاب.�صايف املتح�صلت

10 ريالت �سعودية لكل �سهم.�صعر الطرح/الكتتاب

26٫500٫000 �سهم عادي. اأ�صهم مطروحة للكتتاب
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نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي ت�سوت على الزيادة املقرتحة يف راأ�س املال بح�سب تو�سية جمل�س الإدارة، وذلك بتاريخ تاريخ اأحقية الكتتاب 
••/••/••••هـ (املوافق ••/•/••••م).

طرح اأية اأ�سهم متبقية غري مكتتب فيها من قبل الأ�سخا�س امل�ستحقني على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.الطرح املتبقي

يف حال وجود اأ�سهم متبقية مل يكتتب فيها، �سيبداأ الكتتاب يف هذه الأ�سهم يوم ]•[ ••/••/••••هـ (املوافق ••/•/••••م). من ال�ساعة 10:00 فرتة الطرح املتبقي
�سباحًا وحتى ال�ساعة اخلام�سة م�ساء من يوم ]•[ ••/••/••••هـ (املوافق ••/•/••••م).

ال�سعر الذي تطرح به الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية لتقدمي عرو�سها لالكتتاب يف عملية الطرح املتبقي وهو م�ساوي ل�سعر الطرح وهو �صعر طرح املتبقي
ع�سرة (10) ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.

املبلغ الناجت من بيع الأ�سهم املتبقية.اإجمايل متح�صلت الطرح املتبقي

ي�سمل كال من امل�ساهمني املقيدين وممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.الأ�صخا�س امل�صتحقون

باإمكان الأ�سخا�س امل�ستحقني تداول حقوق الأولوية ببيعها اأو �سرائها يف تداول ال�سعودية »تداول«.تداول حقوق الأولوية

امل�ساهمون املالكون لالأ�سهم بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال واملقيدون يف �سجل م�ساهمي ال�سركة امل�صاهمون املقيدون
لدى مركز الإيداع يف نهاية ثاين يوم تداول يلي انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال.

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

ال�سخ�س الطبيعي.ال�صخ�س

هذه الوثيقة املعدة من قبل ال�سركة فيما يتعلق باكتتاب اأ�سهم حقوق الأولوية.ن�صرة الإ�صدار

ال�سخ�س الذي يحمل وثائق تاأمني �سادرة عن ال�سركة اأو حازت عليها مبوجب عملية ال�ستحواذ وذلك وفقًا ل�سجالت ال�سركة.�صاحب وثيقة التاأمني

العملية التي تقوم من خاللها �سركة التاأمني اأو معيد التاأمني بالتاأمني اأو اإعادة التاأمني على موؤمن اآخر اأو معيد تاأمني اآخر  �سد كافة اأو جزء من اإعادة التاأمني
خماطر التاأمني اأو اإعادة التاأمني.

�سركة اإعادة التاأمني التي تقبل عقود التاأمني من �سركة تاأمني اأخرى عن كافة اأو بع�س الأخطار التي تتحملها.معيد التاأمني

البنك املركزي ال�سعودي (موؤ�س�سة النقد ال�سعودي �سابقًا) وهي اجلهة امل�سوؤولة عن الرقابة على القطاعات املالية امل�سرح لها بالعمل يف اململكة البنك املركزي ال�صعودي )�صاما(
العربية ال�سعودية مثل (امل�سارف، �سركات التاأمني، و�سركات التمويل، وموؤ�س�سات ال�سرافة، و�سركات املعلومات الئتمانية).

الريال ال�سعودي ــ العملة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية.ريال

العملة الر�سمية لدولة لبنان.لرية لبانية

العملة الر�سمية ململكة الأردن.دينار اأردين

هي الفرتة الزمنية لعر�س نتيجة ن�ساط املن�ساأة واملحددة بدايتها ونهايتها يف عقد التاأ�سي�س اأو النظام الأ�سا�سي لل�سركة املعنية، علمًا اأن ال�سنة ال�صنة املالية/ ال�صنوات املالية 
املالية لل�سركة تنتهي يف 31 دي�سمرب. 

حامل ال�سهم اأو مالك احل�س�س يف وقت حمدد.امل�صاهم

الأ�سهم العادية لل�سركة والبالغ عددها 26٫500٫000 �سهم بقيمة ا�سمية10 ريالت لل�سهم الواحد. الأ�صهم

�سركة الإمناء لال�ستثمار وهي �سركة مرخ�سة من قبل هيئة ال�سوق املالية للقيام باأعمال الإدارة، تقدمي امل�سورة، الرتتيب، التعامل، واحلفظ يف �صركة الإمناء لل�صتثمار
الأوراق املالية وهي مملوكة بن�سبة 100% مل�سرف الإمناء. 

ت�سمل جمموعة من املوؤ�س�سات وهي كالتايل:املوؤ�ص�صات ال�صتثمارية

حكومة اململكة، اأو اأي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة، اأو ال�سوق واأي �سوق مالية اأخرى تعرتف بها الهيئة، اأو مركز الإيداع.. 1

�سركات ا�ستثمارية تت�سرف حل�سابها اخلا�س.. 2

اأ�سخا�س ُمرخ�س لهم يت�سرفون حل�سابهم اخلا�س.. 3

عمالء �سخ�س مرخ�س له يف ممار�سة اأعمال الإدارة �سريطة اأن يكون الطرح على ذلك ال�سخ�س املرخ�س له، واأن تتم جميع الت�سالت . 4
ذات العالقة بوا�سطته. واأن يكون ال�سخ�س املرخ�س له قد ُعنّي ب�سروط متكنه من اتخاذ القرارات اخلا�سة بقبول الطرح اخلا�س لالأوراق 

املالية نيابًة عن العميل دون احلاجة اإلى احل�سول على موافقة �سابقة.

اأ�سخا�س م�سجلون لدى ال�سخ�س املرخ�س له اإذا كان الطرح بوا�سطة ال�سخ�س املرخ�س له نف�سه.. 5

م�ستثمرون متخ�س�سون.. 6

اأي اأ�سخا�س اآخرين حتددهم الهيئة.. 7

وزارة ال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية (الهيئة العامة لال�ستثمار �سابقا).وزارة ال�صتثمار

هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك يف اململكة العربية ال�سعودية (الهيئة العامة للزكاة والدخل �سابقًا).هيئة الزكاة وال�صريبة واجلمارك

الهيئة ال�سعودية للمراجعني واملحا�سبني.الهيئة ال�صعودية للمراجعني واملحا�صبني
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اأي �سخ�س يكتتب اأو يقدم طلبا لالكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية وفقا ل�سروط و اأحكام اإ�سدار اأ�سهم ال�سركة.املكتتب

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

نظام اآيل لبيع و�سراء الأ�سهم ال�سعودية. تداول

هي املبالغ التي تخ�س�سها ال�سركة لتغطية خ�سائر متوقعة تنتج عن الوثائق اخلا�سة بنوع من اأنواع التاأمني وما ينتج عنها من التزامات مالية.املخ�ص�صات الفنية / الحتياطات

اأ�سا�س ن�سبة اخل�سارة املتوقعة للجزء املتبقي من املخاطر وين�ساأ عادة عند اعتقاد احتياطي عجز اأق�صاط التاأمني هو خم�س�س تقديري يحدده اخلبري الإكتواري ويقوم على 
اخلبري الإكتواري باأن اأ�سعار الوثائق غري كافية لتغطية املطالبات امل�ستقبلية املتعلقة بها.

�سركة الإمناء لال�ستثمار.متعهد التغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية بني ال�سركة واملتعهد بالتغطية.اتفاقية التعهد بالتغطية 

»S&P« ستاندرد اأند بورز وهي �سركة اأمريكية متخ�س�سة يف جمال الت�سنيف الئتماين وتطوير موؤ�سرات لقيا�س اأداء الأ�سواق املالية يف خمتلف الأ�سواق �صتاندرد اأند بورز�
العاملية بالإ�سافة اإلى تقدمي خدمات حتليل ودرا�سات متخ�س�سة للكثري من ال�سركات املدرجة يف الأ�سواق العاملية.  تنق�سم الت�سنيفات الئتمانية 
اإلى درجتني: »درجة ال�ستثمار«، و»الدرجة غري ال�ستثمارية«. وتنق�سم ت�سنيفات »درجة ال�ستثمار«  اأند بورز  طويلة الأجل من �سركة �ستاندرد 

بدورها اإلى اأربع درجات:

»AAA« (قدرة قوية للغاية للوفاء باللتزامات املالية، اأف�سل ت�سنيف)،. 1

2 .،(AAA قدرة قوية جدًا للوفاء باللتزامات املالية، اأقل بقليل من) »AA«

»A« (قدرة قوية للوفاء باللتزامات املالية لكن ميكن اأن يتاأثر املدينون يف هذه الدرجة بالتغريات والأو�ساع القت�سادية اأكرث من مديني . 3
الدرجات الأعلى ت�سنيف)،

»BBB« (قدرة كافية للوفاء باللتزامات املالية، لكن الظروف القت�سادية غري املواتية وتغري الأو�ساع قد توؤدي اإلى �سعف القدرة على . 4
الوفاء باللتزامات املالية).

»AM Best« اأي اإم بي�ست �سركة اأمريكية تاأ�س�ست �سنة 1899م، متخ�س�سة يف جمال الت�سنيف الئتماين، تركز بجميع املن�ساآت العاملة يف قطاع التاأمني على اأي اإم بي�صت
م�ستوى العامل. تنق�سم الت�سنيفات الئتمانية ل�سركة اأي اإم بي�ست اإلى درجتني: »درجة ال�ستثمار«، و »الدرجة غري ال�ستثمارية«. وتنق�سم ت�سنيفات 

»درجة ال�ستثمار« بدورها اإلى اأربع درجات: »bbb« (جيد)، و»a« (ممتاز)، و»aa« (متفوق)، و»aaa« (ا�ستثنائي).

تنق�سم ت�سنيفات القوة املالية ل�سركة اأي اإم بي�ست اإلى درجتني: »اآمن«، و»غري اآمن«. وتنق�سم ت�سنيفات »اآمن« بدورها اإلى ثالث درجات: »جيد« 
.(+Aو ،++A) »و»متفوق ،(-Aو ،A) »و»ممتاز ،(+Bو ،++B)

كالة مودي وهي وكالة اأمريكية متخ�س�سة بالأبحاث القت�سادية و التحليالت املالية و تقييم موؤ�س�سات خا�سة و حكومية من حيث القوة املالية وكالة موديز انف�صتور �صرفي�س / موديز  
و الئتمانية.

)Fitch Rating(  هي فيت�س ريتنغ اأهمها  خمتلفة  ائتمانية  ت�سنيفات  رايتنغ  فيت�س  �سركة  ولدى  الئتماين،  الت�سنيف  جمال  يف  متخ�س�سة  اأمريكية  وكالة  وهي  ريتنغ  فيت�س 
:»AAA« )وهي لل�سركات ذات اأعلى قدرة ائتمانية)، و»AA« (وهي لل�سركات املمتازة جدًا ائتمانيًا)، و»A« (وهي لل�سركات املمتازة ائتمانيًا)، 

و»BBB« (وهي لل�سركات اجليدة ائتمانيًا).

وتقييم التقرير الكتواري  ت�سعري اخلدمات  يتم  اأ�سا�سها  التي على  املختلفة  والحتمالت  الإح�سائية  النظريات  الكتواري وحتتوي على  يعدها اخلبري  هي مذكرة 
اللتزامات وح�ساب املخ�س�سات.

هي من اأبرز الطرق الكتوارية لحت�ساب احتياطيات احلوادث املتكبدة والغري مبلغ عنها وذلك بالإعتماد على اأمناط التطور التاريخية للمطالبات، طريقة �صلم ال�صل�صلة
والإفرتا�س باأن املطالبات �سوف ت�ستمر بالتطور ح�سب النمط التاريخي.

هي اإحدى الطرق الكتوارية التي ت�ستخدم لحت�ساب احتياطيات احلوادث املتكبدة والغري مبلغ عنها وذلك بالإعتماد على معدل اخل�سارة املتوقع طريقة معدل اخل�صارة املتوقعة 
بناًء على اأ�س�س الت�سعري للمنتج/جمموعة الوثائق. يتم خ�سم مبالغ املطالبات املقيدة يف �سجالت ال�سركة من اإجمايل املطالبات املتوقعة للح�سول 

على الإحتياطي املو�سى به.

هي مزيج من طريقة معدل اخل�سارة املتوقعة و�سلم ال�سل�سلة، يتم الإ�ستعانة بها عندما تكون اأمناط التطور التاريخية للمطالبات غري ل ميكن اأن طريقة بورنهوتري فريغو�صون
يعتد بها لوحدها.
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عوامل اخملاطرة.  
بالإ�سافة اإلى املعلومات الأخرى يف هذه الن�سرة، يتوجب على كل من يرغب بال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها الن�سرة هذه بعناية، 
مبا يف ذلك على وجه اخل�سو�س عوامل املخاطرة الواردة اأدناه، وذلك قبل اتخاذ اأي قرار ا�ستثماري حول احلقوق اأو الأ�سهم اجلديدة. علًما باأن عوامل املخاطرة املو�سحة اأدناه 
قد ل ت�سمل جميع املخاطر التي ميكن اأن تواجهها ال�سركة، اإذ من املمكن حتقق خماطر اإ�سافية غري معلومة يف الوقت احلايل اأو قد تعتربها ال�سركة غري جوهرية. وقد يتاأثر 

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

كما ُيِقّر اأع�ساء جمل�س الإدارة، على حد علمهم واعتقادهم، بعدم وجود اأي خماطر جوهرية من املمكن اأن يوؤثر عدم ذكرها على قرار امل�ساهمني وامل�ستثمرين املحتملني، حتى 
تاريخ هذه الن�سرة، با�ستثناء ما هو مف�سح عنه يف هذا الق�سم. وينبغي على امل�ستثمر املحتمل الذي لديه اأي �سكوك ب�ساأن قرار ال�ستثمار يف ال�سركة اأن ي�ستعني مب�ست�سار مايل 

مرخ�س له من قبل هيئة ال�سوق املالية للح�سول على امل�سورة املنا�سبة ب�ساأن ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة.

اإّن ال�ستثمار يف اأ�سهم حقوق الأولوية منا�سب فقط للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطره وفوائده، والذين ميتلكون موارد كافية لتحمل اأي خ�سارة ناجمة عن هذا ال�ستثمار. 
ويجب على اأي م�ستثمر حمتمل لديه اأي �سك حيال الكتتاب يف ال�سركة اأن يطلب امل�سورة ب�ساأن هذه ال�ستثمارات من م�ست�سار مايل مرخ�س له من هيئة ال�سوق املالية.

ويف حال حتقق اأي من عوامل املخاطرة التي تعتقد ال�سركة يف الوقت احلا�سر باأنها مهمة، اأو اأي خماطر اأخرى مل يت�سن لل�سركة اأن حتددها، اأو التي تعتربها يف الوقت احلا�سر 
غري جوهرية فاإن ذلك قد يوؤدي اإلى انخفا�س ال�سعر ال�سوقي لالأ�سهم وقد يخ�سر امل�ستثمرون املحتملون جزًءا من ا�ستثماراتهم اأو كّلها.

اإن املخاطراملبينة اأدناه مذكورة برتتيب ل يعرب عن مدى اأهميتها، كما اأن املخاطر الإ�سافية - املجهولة حالًيا اأو غري اجلوهرية - قد يكون لها ذات التاأثريات اأو العواقب الواردة 
يف هذه الن�سرة.

اخملاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها  1 

اخملاطر املتعلقة بعدم كفاية رأس املال ومتطلبات احلد األدنى املطلوب لرأس املال  1 1 

وفًقا للمادة ال�ساد�سة وال�ستون (66)، واملادة الثامنة وال�ستون (68) من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادرة من البنك املركزي، فاإنه يجب على 
�سركات التاأمني الحتفاظ مب�ستويات معينة من املالءة ملختلف اأنواع الأعمال. وفًقا للفقرة (اأ) من البند (2) من املادة الثامنة وال�ستون (68) من الالئحة التنفيذية لنظام 
مراقبة �سركات التاأمني التعاوين فاإنه يف حال اأ�سبح هام�س املالءة الفعلي مابني (75%) اإلى (100%) من هام�س املالءة املطلوب، فيجب على ال�سركة العمل على تعديل هذه 
الن�سبة لت�سبح على الأقل (100%) خالل الربع التايل. ويفر�س البنك املركزي على �سركات التاأمني غري امللتزمة مب�ستويات مالءة منا�سبة وفقا للفقرة (ج) من البند (2) من 

املادة الثامنة وال�ستون(68) من الالئحة �سل�سلة من الإجراءات لت�سحيح اأو�ساعها ومن �سمنها

زيادة راأ�س مال ال�سركة.. 1

تعديل الأ�سعار.. 2

تخفي�س التكاليف.. 3

التوقف عن قبول اأي اكتتاب جديد.. 4

ت�سييل بع�س الأ�سول.. 5

اأي اإجراء اآخر تراه ال�سركة منا�سًبا ويوافق عليها البنك املركزي.. 6

اخملاطر املتعلقة باخلسائر املرتاكمة  1 1 

بلغت اخل�سائر املرتاكمة لل�سركة كما يف 2020/12/31م 16٫6% من راأ�س املال (43٫978٫974 ريال �سعودي).

ول توجد اأي �سمانات بعدم ت�سجيل ال�سركة خ�سائر اإ�سافية. ويف حال بلغت ن�سبة اخل�سائر املرتاكمة (20%) اأو اأكرث من راأ�س مال ال�سركة فاإن ال�سركة �ستخ�سع لالئحة الهيئة 
اأو اأكرث فاإن ال�سركة �ستخ�سع لعدد من  اخلا�سة بـ »الإجراءات والتعليمات اخلا�سة بال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق« . ويف حال بلغت ن�سبة اخل�سائر املرتاكمة (%50) 
املتطلبات الأكرث �سرامة، وعلى وجه اخل�سو�س املادة (150) من نظام ال�سركات التي تلزم اأي م�سوؤول يف ال�سركة اأو مراجع احل�سابات فور علمه ببلوغ اخل�سائر املرتاكمة لل�سركة 
(50%) اأو اأكرث من راأ�س مالها باإبالغ رئي�س جمل�س الإدارة، وعلى رئي�س جمل�س الإدارة اإبالغ اأع�ساء املجل�س فوًرا بذلك، وعلى جمل�س الإدارة خالل (15) يوًما من علمه بذلك 
دعوة اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع خالل (45) يوًما من تاريخ علم املجل�س باخل�سائر؛ لتقرر اإما زيادة راأ�س مال ال�سركة اأو تخفي�سه اإلى احلد الذي تنخف�س معه 
ن�سبة اخل�سائر اإلى ما دون ن�سف راأ�س املال املدفوع، اأو حل ال�سركة قبل الأجل املحدد يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة، و�ستعد ال�سركة منق�سية بقوة النظام اإذا مل جتتمع اجلمعية 
العامة غري العادية خالل املدة املحددة اأعاله، اأو اإذا اجتمعت وتعذر عليها اإ�سدار قرار يف املو�سوع، اأو اإذا قررت زيادة راأ�س املال وفق الأو�ساع املقررة يف املادة (150) من نظام 
ال�سركات ومل يتم الكتتاب يف كل زيادة راأ�س املال خالل (90) يوًما من �سدور قرار اجلمعية بالزيادة، ويف حال انق�ساء ال�سركة مبوجب املادة (150)  من نظام ال�سركات اأو 

بقرار من اجلمعية العامة غري العادية، فاإن ذلك �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على ال�سركة ونتائجها املالية وتوقعاتها امل�ستقبلية.

اجلدير بالذكر باأنه وفقًا لالأمر امللكي الكرمي رقم (15016) وتاريخ 1442/03/16هـ ب�ساأن تعليق العمل ببع�س بنود اأحكام مواد نظام ال�سركات، والتي تت�سمن تعليق العمل 
بالفقرة (2) من (املادة اخلم�سني بعد املائة) من نظام ال�سركات وملدة �سنتني من تاريخ 1441/08/01هـ (املوافق 2020/03/25م).
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خماطر العقوبات واجلزاءات وتعليق األعمال من قبل اجلهات اخملتصة -1 1 

نظًرا لأن اأعمال ال�سركة تخ�سع للعديد من الأنظمة والتعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية وجمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين وعدد من اجلهات 
الرقابية الأخرى، فاإن ال�سركة معر�سة جلولت تفتي�سية ومراقبة مما يوؤدي اإلى عقوبات واجلزاءات يف حال عدم تقيدها بالأنظمة واللوائح والتعليمات اأو التاأخر يف ا�ستيفاء اأي 
منها. قد تتعر�س ال�سركة لعدد من العقوبات واملخالفات من ِقبل البنك املركزي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية وغريها من اجلهات ومنها تعليق بع�س اأو جميع اأعمالها اأو التداول 

على اأ�سهمها مبا �سيوؤثر ب�سورة �سلبية وجوهرية على اأعمالها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

كما اأن ال�سركة ويف �سياق اأعمالها املعتادة ارتكبت بع�س املخالفات الإجرائية، وفيما يلي تفا�سيل املخالفات التي نتجت عن الزيارات التفتي�سية من قبل البنك املركزي (�ساما) 
خالل الثالث �سنوات املا�سية وهي كما يلي:

بتاريخ 1441/06/21هـ (املوافق 2020/02/16م) قام البنك املركزي بتدوين خمالفة تعليمات البنك املركزي الإ�سرافية والرقابية مما نتج عنها تدوين غرامة  	
مالية قدرها (50٫000) ريال �سعودي على ال�سركة.

وبتاريخ 1441/12/29هـ (املوافق 2020/08/19م)  قام البنك املركزي بتدوين خمالفة تعليمات البنك املركزي الإ�سرافية والرقابية مما نتج عنها تدوين غرامة  	
مالية قدرها (160٫000) ريال �سعودي على ال�سركة.

وبتاريخ 1442/12/17هـ (املوافق 2020/10/04م) قام البنك املركزي بتدون خمالفة تعليمات البنك املركزي اخلا�سة ببذل العناية الواجبة لغ�سل الأموال ومتويل  	
الإرهاب مما نتج عنها تدوين غرامة مالية قدرها (100٫000) ريال �سعودي على ال�سركة.

وبتاريخ 1442/04/30هـ (املوافق 2020/12/15م)  قام البنك املركزي بتدوين خمالفة تعليمات البنك املركزي الإ�سرافية والرقابية مما نتج عنها تدوين غرامة  	
مالية قدرها (10٫000) ريال �سعودي على ال�سركة.

وكان جممل الغرامات التي حتملتها ال�سركة عن الأعوام الثالثة املا�سية 2018م و2019م و2020م  ثالثمائة وع�سرون األف (320٫000) ريال �سعودي. جتدر ال�سارة اإلى اأن 
ال�سركة قد قامت بت�سديد جميع الغرامات املذكورة اأعاله. با�ستثناء مامت الإف�ساح عنه يف هذا اخلطر، فاإنه مل ُت�سجل على ال�سركة اأي خمالفات من اجلهات الرقابية الأخرى.  
ويف حال ا�ستمرار ال�سركة يف احل�سول على خمالفات وغرامات �سيوؤثر ذلك على النفقات الت�سغيلية لل�سركة وبالتايل �سيوؤثر ب�سورة �سلبية وجوهرية على اأعمالها ومركزها 

املايل.

اخملاطر املتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االسرتاتيجية -1 1 

تعتمد قدرة ال�سركة يف زيادة اإيراداتها وحت�سني ربحيتها على مدى التنفيذ الفّعال خلطط اأعمالها وحتقيقها ل�سرتاتيجيتها بنجاح على �سبيل املثال ل احل�سر، حت�سني الأن�سطة 
احلالية التي تعمل فيها ال�سركة اأو الدخول يف اأن�سطة جديدة. اإن قدرة ال�سركة على التو�سع يف اأعمالها يف امل�ستقبل تعتمد على قدرتها على موا�سلة تنفيذ وحت�سني نظم املعلومات 
الت�سغيلية واملالية والإدارية بكفاءة ويف الوقت املنا�سب، وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها وحتفيزها واملحافظة عليه. عالوة على ذلك، فاإن اأي خطط تو�سع 
يف الأعمال تعتزم ال�سركة القيام بها يف امل�ستقبل �سوف تخ�سع للتكاليف املقدرة وجدول التنفيذ الزمني املحدد لها، وقد حتتاج ال�سركة اإلى متويل اإ�سايف لإجناز اأي خطط 
تو�سع، واإذا مل تتمكن من تنفيذخطط التو�سع وفًقا للجدول الزمني املحدد لها ووفق التكاليف املقدرة للم�سروع اأو يف حال عدم حتقيق الربحية املرجوة من هذه امل�ساريع والذي 
قد يعود لأ�سباب خمتلفة مبا فيها تغري حالة ال�سوق وقت تنفيذ هذه امل�ساريع اأو خلل يف درا�سة اجلدوى، فاإن ذلك �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على الو�سع التناف�سي لل�سركة، وبالتايل 

نتائج اأعمالها وربحيتها.

وتخ�سع قدرة ال�سركة على تنفيذ ا�سرتاتيجيتها احلالية لعوامل خمتلفة منها ما هو خارج عن �سيطرتها، ولي�س هناك اأي �سمانات بعدم حدوث اأي خلل اأو عطل اأو انقطاع مفاجئ 
يف عمل خطوط الإنتاج اأثناء عملية التو�سع، اأو باأن املوظفني الذين تعينهم ال�سركة اأو النظم والإجراءات وال�سوابط التي تعتمدها �ستكون كافية لدعم النمو والتو�سع امل�ستقبلي 
وحتقيقها ل�سرتاتيجيتها بنجاح، ويف حال اإخفاق ال�سركة يف تنفيذ اأي جزء من ا�سرتاتيجيتها لأي �سبب من الأ�سباب، فاإن ذلك �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال 

ال�سركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

اخملاطر املتعلقة باالئتمان -1 1 

تن�ساأ خماطر الإئتمان عندما يعجز اأحد الأطراف عن الوفاء بالتزام مايل معني للطرف الآخر. وقد تواجه ال�سركة خماطر الإئتمان يف عدة حالت موؤقتة اأو دائمة منها عجز 
معيدي التاأمني على الوفاء بالتزاماتهم من الت�سويات، ووجود اأر�سدة مدينة من العمالء، وف�سل اأطراف اأخرى دائنة بالوفاء بالتزاماتهم جتاه ال�سركة، وغريها.

جتدر الإ�سارة اإلى اأن خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها قد بلغ 76٫8 مليون ريال �سعودي كما يف تاريخ 31 دي�سمرب 2018م فيما بلغ املخ�س�س يف 31 دي�سمرب 2019م 
90٫3 مليون ريال �سعودي، وذلك نتيجة تاأخر العمالء عن �سداد م�ستحقاتهم مما اأدى اإلى ارتفاع املبالغ متاأخرة ال�سداد ومنخف�سة القيمة من 142٫2 مليون ريال �سعودي كما 

يف 31 دي�سمرب 2018م اإلى 159٫0 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م.

وقد انخف�س خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها اإلى 62٫6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م نتيجة انخفا�س املبالغ متاأخرة ال�سداد ومنخف�سة القيمة اإلى 
124٫5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م جراء �سطب ذمم مدينة بقيمة 19٫5 مليون ريال �سعودي بالإ�سافة الى حت�سيل جزء من اأق�ساط التاأمني املدينة وذمم 
معيدي التاأمني املدينة متاأخرة ال�سداد (ملزيد من املعلومات ف�سال راجع »احلركة يف خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها« من الق�سم رقم (5) »املعلومات املالية ومناق�سة 

وحتليل الإدارة« من هذه الن�سرة).
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وعماًل باملادة ال�ساد�سة (6) من الوثيقة املوحدة للتاأمني الإلزامي على املركبات ال�سادر من البنك املركزي، تلتزم �سركات التاأمني بتعوي�س طرف اأو اأطراف (غري املوؤمن له) 
عما يرتتب على احلوادث املغطاة مبوجب وثيقة التاأمني �سد الغري، ول�سركات التاأمني احلق يف الرجوع على املوؤمن له اأو ال�سائق اأو امل�سوؤول عن احلادث للمطالبة باملبالغ املدفوعة 
للغري، وبناًء على ذلك فاإنه عند الرجوع اإلى املوؤمن له اأو ال�سائق اأو امل�سوؤول عن احلادث ل�ستعادة مامت دفعه من مبالغ ماليه قد يرتتب على ذلك خماطر عدم التمكن من 

احل�سول على املبالغ اأو املماطلة من البع�س يف ال�سداد مما �سيوؤثر ذلك �سلًبا وب�سكل جوهري على ال�سركة وعلى و�سعها املايل ونتائج عملياتها.

اخملاطر املتعلقة بالتصنيف االئتماين -1 1 

كما يف تاريخ هذه الن�سرة، فاإنه لي�س لدى ال�سركة اأي ت�سنيف ائتماين، ويف حال تقدمت ال�سركة للح�سول على ت�سنيف ائتماين فاإنه ل يوجد ما ي�سمن باإن ال�سركة �ستح�سل اأي 
ا يف حال احل�سول على الت�سنيف الئتماين باأن يكون جيد يف حال كانت املخاطر لدى ال�سركة عالية، مما قد يوؤثر ذلك �سلًبا وب�سكل جوهري  ت�سنيف، ول ت�سمن ال�سركة اأي�سً

على ال�سركة وعلى و�سعها املايل ونتائج عملياتها.

اخملاطر املتعلقة بعملية إدارة املطالبات -1 1 

يعتمد ت�سعري منتجات تاأمني ال�سركة، وكذلك الحتياطيات اخلا�سة باملطالبات، بالفرتة التي بني الإ�سعار باملطالبات ومعاجلتها وتعوي�س حملة الوثائق التاأمينية. وتعتمد اإدارة 
املطالبات بالكفاءة الالزمة وبالفعالية املطلوبة، من بني اأمور اأخرى، على وجود موظفني مدربني ب�سكل جيد يتخذون قرارات تعوي�س دقيقة ويف الوقت املنا�سب بخ�سو�س معاجلة 

املطالبات.

اإن�ساء احتياطي املطالبات و/اأو  اإلى اأمور مثل قرارات تعوي�س غري �سحيحة وقرارات خاطئة ب�ساأن  اأن يوؤدي  اإدارة و�سداد املطالبات ميكن  اإن عدم توفر الكفاءة الالزمة يف 
الدفع وزيادة الغ�س ومعلومات اإدارية غري �سحيحة ب�ساأن الحتياطي والت�سعري، الأمر الذي يف�سي اإلى مطالبات اإ�سافية وتكاليف ونفقات ذات �سلة ملعاجلة املطالبات، وكذلك 
تزايد املخاطر التي تنطوي عليها املطالبات الفنية و/اأو ت�سبح مناذج الت�سعري غري منا�سبة. وتزداد تلك املخاطر كلما ازدادت الفرتة بني املطالبة وال�سداد مقابلها. واإذا ثبت 
اأن املعاجلات الإدارية للمطالبات من جانب ال�سركة تفتقر للكفاءة اأو الفعالية، اأو اإذا كانت معر�سة لتكاليف اأو نفقات تتجاوز املعدلت املتوقعة، فقد ت�سطر ال�سركة اإلى  تغيري 
مناذج الت�سعري و/اأو زيادة الأ�سعار، الأمر الذي قد تنتج عنه خ�سارة يف الأعمال وزيادة يف احتياطات املطالبات الفنية لدى ال�سركة. وقد ت�سر تلك التكاليف الإ�سافية اأو اآثار 

الت�سخم بربحية ال�سركة، مما �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

اخملاطر املتعلقة بتعامالت األطراف ذات العالقة -1 1 

تتعامل ال�سركة يف �سياق اأعمالها العتيادية مع اأطراف ذات عالقة متمثلة يف، اأق�ساط تاأمني مكتتبة ومطالبات مدفوعة، حيث بلغت قيمة اأق�ساط التاأمني املكتتبة الإجمالية 
6٫332 األف ريال �سعودي ريال خالل العام 2020م، وبلغت  قيمة املطالبات املدفوعة الإجمالية 1٫616 األف ريال �سعودي للعام 2020م، ويف حال مل تتم التعامالت والتفاقيات 
مع الأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل على اأ�س�س جتارية بحتة فاإن ذلك �سيوؤثر �سلًبا على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية ف�ساًل راجع الق�سم 

الفرعي »معامالت واأر�سدة اأطراف ذات عالقة« من الق�سم رقم (5) »املعلومات املالية ومناق�سة وحتليل الإدارة« من هذه الن�سرة).

ويجب اأن تخ�سع جميع التعامالت مع الأطراف ذات العالقة ملوافقة جمل�س الإدارة واجلمعية العامة العادية لل�سركة ويف حال وجود اأية تعامالت مع اأطراف ذات عالقة م�ستقبلية 
ف�سيتم عر�سها على اأقرب جمعية عامة، ويف حال عدم موافقة اجلمعية العامة لل�سركة على هذه التعامالت، ف�ست�سطر ال�سركة للبحث عن اأطراف اأخرى من غري ذوي العالقة 
للتعامل معهم على تنفيذ الأعمال امل�سندة اإلى الأطراف ذوي العالقة، وجتدر الإ�سارة اإلى اأن ال�سركة ملتزمة بعر�س التعامالت مع الأطراف ذات العالقة على اجلمعية العامة.

اخملاطر املتعلقة بعدم كفاية اخملصصات واالحتياطات -1 1 

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

خم�س�سات الأق�ساط غري املكت�سبة.. 1

خم�س�سات املطالبات حتت الت�سوية.. 2

خم�س�سات م�ساريف ت�سوية املطالبات.. 3

خم�س�سات الأخطار التي وقعت ومل تتم املطالبة بها بعد.. 4

خم�س�سات املخاطر التي مل ت�سقط.. 5

خم�س�سات الكوارث.. 6

خم�س�سات امل�ساريف العامة.. 7
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ويتم تقدير حجم الحتياطات بناًء على الجتاهات املتوقعة يف حجم املطالبات ومدى تكرارها بح�سب البيانات املتاحة يف حينه. ويعترب و�سع م�ستوى مالئم من احتياطات 
املطالبات عملية غري موؤكدة بطبيعتها نظًرا ل�سعوبة وتعقيد و�سع الفرتا�سات الالزمة، ويو�سح اجلدول التايل مبالغ املخ�س�سات املالية التي مت تكوينها من قبل ال�سركة كما 

يف 31 دي�سمرب 2018م و2019م و2020م:

املخ�ص�صات املالية لل�صركة ج ١ جدول 

املخ�ص�س )األف ريال �صعودي(
ال�صنة املالية املنتهية يف 3١ دي�صمرب

2020م20١9م20١8م

82٫73983٫70480٫887املطالبات حتت الت�سوية 

55٫82664٫48859٫982مطالبات متكبدة غري املبلغ عنها

149٫402148٫602140٫803اإجمايل احتياطي اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة

10٫79915٫15915٫630احتياطي عجز اأق�ساط تاأمني واحتياطيات اأخرى 

امل�سدر: ال�سركة

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

ال�سركة اإلى زيادة احتياطاتها. قد يوؤثر ذلك �سلًبا وب�سكل جوهري على مركزها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائجها الت�سغيلية.

اخملاطر املتعلقة بااللتزامات احملتملة 1 1 1 

قد تن�ساأ بع�س اللتزامات املحتملة على ال�سركة والتي قد تنتج عن  اأي التزامات اأو تكاليف اأخرى متعلقة بن�ساط ال�سركة كمكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني. وكما يف 31 دي�سمرب 
2020م فاإن لدى ال�سركة التزامات حمتملة ناجتة عن �سمانات بنكية بقيمة (2٫7) مليون ريال �سعودي ل�سالح مقدمي خدمات متنوعة وقد قام البنك العربي الوطني باحتجاز 
تلك القيمة من ح�ساب ال�سركة اجلاري لديه - والتي ت�سنف حتت بند امل�ساريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى يف قائمة املركز املايل (ف�سال راجع »املعامالت مع اجلهات 
ذات العالقة« من الق�سم رقم (5) »املعلومات املالية ومناق�سة وحتليل جمل�س الإدارة« من هذه الن�سرة) ويف حال حتققت تلك اللتزامات فاإن ذلك �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري 

على الو�سع املايل ال�سركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

اخملاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية احملتملة واملطالبات االضافية   1 1 

تاأ�سي�سها يف عام 2007م وحتى 31 دي�سمرب 2020م، حيث قدمت ال�سركة اقرارتها لثالثة ع�سر �سنة املا�سية. وقد  قامت ال�سركة بتقدمي اقراراتها الزكوية وال�سريبية منذ 
ا�ستلمت ال�سركة �سهادة نهائية عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020م. 

كما اأنهت ال�سركة و�سعها ال�سريبي والزكوي حتى العام 2011م، وقد ا�ستلمت ال�سركة من هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك  ربوط زكوية و�سريبية لالأعوام من 2012م وحتى 
عام 2018م ت�سمنت فروقات مع اإقرارات ال�سركة، وكاإجراء اأويل وح�سب املهلة النظامية، قامت ال�سركة مبناق�سة وتقدمي الإعرتا�س لدى هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك 
والذي نتج عنه قبول جزئي من قبل هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك بتواريخ خمتلفة نظرًا لإختالف تواريخ ا�ستالم الربوط وتواريخ تقدمي الإعرتا�س عليها وقد بلغت مبوجبه 
قيمة الفروقات بعد القبول اجلزئي ماقيمته 25٫967٫092.77  ريال �سعودي،  وقد قامت ال�سركة بتاريخ 1 مار�س 2021م بت�سديد املبالغ الناجتة عنها حيث �سددت ال�سركة مبلغ 

519٫794 ريال �سعودي وقامت بتقدمي تظلم فيما يخ�س ربوط �سريبة ال�ستقطاع اأمام جلنة الف�سل الأولى يف املخالفات واملنازعات ال�سريبة وذلك بتاريخ 8 مار�س 2021م.

قامت ال�سركة بتاريخ 4 يناير 2021م بال�ستئناف على قرار اللجنة الأولى ال�سادر بحق ال�سركة عن تظلمها على الربوط الزكوية التي تخ�س عام 2014م، وقد قامت ال�سركة 
بقيمة  ال�سريبية  املنازعات  للف�سل يف  الأولى  اللجنة  قرار  الناجتة عن  فقط  الدخل  ب�سريبة  الختالفات اخلا�سة  بنود  املرتتبة عن  املبالغ  بت�سديد  مار�س 2021م   3 بتاريخ 

8٫443٫78 ريال �سعودي والذي يخ�س عام 2014م.

ول ت�ستطيع ال�سركة التنبوؤ ما اإذا كانت هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك �ستقوم بقبول تظلم ال�سركة اأو قبول ا�ستئنافها، اأو مطالبة ال�سركة بدفع فروقات زكوية م�ستقباًل عن 
الأعوام ال�سابقة. ويف حال مت رف�س التظلم اأو عدم قبل هيئة الزكاة وال�سريبة  والدخل ا�ستئناف ال�سركة فاإن ذلك �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأرباح ال�سركة ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية. 

خماطر عدم استخراج أو عدم جتديد الرتاخيص والتصاريح والشهادات الالزمة    1 1 

ل  املثال  �سبيل  على  الرتاخي�س  هذه  وت�سمل  بن�ساطها.  يتعلق  فيما  عليها  واملحافظة  الالزمة  النظامية  واملوافقات  والرتاخي�س  الت�ساريح  على  ال�سركة احل�سول  على  يتعني 
ال�سعودي،  املركزي  البنك  من  ال�سركة  عليها  حت�سل  التي  املنتجات  وتراخي�س  التعاوين،  ال�سحي  ال�سمان  جمل�س  وترخي�س  ال�سعودي،  املركزي  البنك  ترخي�س  احل�سر: 
وتراخي�س فتح املحالت ال�سادرة من وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية والإ�سكان، و�سهادات ت�سجيل ال�سركة وفروعها ال�سادرة من وزارة التجارة ووزارة ال�ستثمار، و�سهادات 
ع�سوية الغرف التجارية، و�سهادات ت�سجيل العالمات التجارية، و�سهادات ال�سعودة والزكاة والتاأمينات الجتماعية (ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي (9-7) »املوافقات والرتاخي�س 
وال�سهادات احلكومية« من الق�سم رقم (9) »املعلومات القانونية«). بالإ�سافة اإلى ذلك، تخ�سع معظم تراخي�س و�سهادات وت�ساريح ال�سركة ل�سروط قد يتم مبوجبها تعليق اأو 

اإنهاء الرتاخي�س وال�سهادات والت�ساريح واملوافقات اإذا ف�سلت ال�سركة يف الوفاء واللتزام بتلك ال�سروط. 
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وعلى كافة ال�سركات املرخ�سة من وزارة ال�ستثمار التقدم بطلب تعديل ترخي�سها تبعًا لأي تعديالت يف بياناتها ومنها على �سبيل املثال زيادة راأ�س املال اأو تعديل ال�سم التجاري 
اأو فتح فروع لها.

اإّن وجود �سركة العربية �س م ل والتي متتلك (19٫2%) يف ال�سركة و�سركة التاأمني الأردنية والتي متتلك (9٫22%) يف ال�سركة وهم م�ساهمون اأجانب �سمن امل�ساهمني املوؤ�س�سني 
لل�سركة (ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي رقم (3-5) »امل�ساهمون الكبار« من الق�سم (3) »خلفية عن ال�سركة وطبيعة اأعمالها« من هذه الن�سرة) ، وقد نتج عنها اعتبار ال�سركة اأنها 
�سركة ذات راأ�سمال اأجنبي، وبالتايل �ستبقى ال�سركة ملزمة بالتقيد باأنظمة وتعليمات وزارة ال�ستثمار طاملا اأن امل�ساهمني املوؤ�س�سني ما زالوا ميتلكون اأ�سهما يف ال�سركة ومل يتم 

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

جتدر الإ�سارة اأنه وكما يف تاريخ هذه الن�سرة فاإن لدى ال�سركة عدد تراخي�س و�سجالت جتارية قيد التجديد (ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي رقم (9-7) »املوافقات والرتاخي�س 
وال�سهادات احلكومية« من الق�سم رقم (9) »املعلومات القانونية« من هذه الن�سرة) اإّن عدم متكن ال�سركة من جتديد رخ�سها وت�ساريحها و�سهاداتها احلالية اأو احل�سول على 
اأي من الرتاخي�س الالزمة لأعمالها اأو اإذا مت تعليق اأو انتهاء اأي من تراخي�سها اأو اإذا مت جتديد اأي من تلك الرتاخي�س ب�سروط غري منا�سبة لل�سركة، اأو يف حالة عدم قدرة 
ال�سركة على احل�سول على الرخ�س الإ�سافية التي قد ُتطلب منها يف امل�ستقبل، فاإن ذلك قد يعر�س ال�سركة للتوقف والمتناع عن القيام باأعمالها كاإغالق لبع�س الفروع ونقاط 

البيع مما �سينتج عنه تعطل عمليات ال�سركة وتكبدها تكاليف اإ�سافية مما �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

اخملاطر املرتبطة بوجود رأس مال أجنبي  يف الشركة  - 1 1 

ت�سكل ملكية امل�ستثمرين الأجانب من راأ�س مال ال�سركة ما ن�سبته (28٫42%) كما يف تاريخ هذه الن�سرة، حيُث متتلك �سركة العربية �س م ل ما ن�سبته (19٫2%) من راأ�س مال 
ال�سركة، يف حني تبلغ ن�سبة ملكية �سركة التاأمني الأردنية (9٫22%) من  راأ�س مال ال�سركة. وكما هو معلوم باأن ملكية امل�ستثمرين الأجانب يف ال�سركات ال�سعودية تخ�سع لنظام 
ال�ستثمار الأجنبي ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم (م/1) وتاريخ 1421/01/15هـ ولئحته التنفيذية ال�سادرة برقم (20/1) وتاريخ 1423/04/13هـ، والتي ن�ست على عدد 
من املخالفات واملمار�سات لأحكام نظام ال�ستثمار الأجنبي ولئحته التنفيذية والتي يف حال قيام امل�ستثمر الأجنبي باإرتكابها فاإنه قد يتعر�س اإلى عدد من العقوبات وفقًا لنظام 

ال�ستثمار الأجنبي والتي قد ت�سل اإلى اإلغاء ترخي�س ال�ستثمار الأجنبي.

اإن حدوث اأو ارتكاب اأي من املخالفات املن�سو�س عليها يف الالئحة التنفيذية لنظام ال�ستثمار الأجنبي،  قد يعر�س امل�ستثمر الأجنبي لعقوبات ت�سل اإلى اإلغاء ترخي�سه وبالتايل 
اأعمال  اأحد امل�ستثمرين املوؤ�س�سني يف ال�سركة �سيوؤثر �سلبًا وب�سكل جوهري على  اإلغاء ملكيته يف ال�سركة ولكون امل�ستثمرين الأجانب يف ال�سركة �سركاء موؤ�س�سني، فان فقدان 

ال�سركة ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

خماطر العقود مع الغري - 1 1 

اأبرمت ال�سركة عقودًا واتفاقيات مع اأطراف اأخرى يف جمال التاأمني كعقود و�ساطة التاأمني وعقود وكالت التاأمني وعقود اإعادة التاأمني وعقود اإمتام ت�سوية املطالبات بالإ�سافة 
اإلى عقود خدمات اأخرى كعقود تقنية املعلومات وعقود ا�ست�سارية(ملزيد من التفا�سيل ف�سال راجع الق�سم الفرعي (9-8) »ملخ�س العقود اجلوهرية« من الق�سم (9) »املعلومات 
القانونية«). وتخ�سع اأغلب التفاقيات مع الغري لالئحة الإ�سناد اخلا�سة ب�سركات التاأمني واإعادة التاأمني واأ�سحاب املهن احلرة ال�سادرة عن البنك املركزي ال�سعودي حيث 
يتطلب من �سركات التاأمني واأ�سحاب املهن احلرة احل�سول على موافقة البنك املركزي ال�سعودي قبل القيام باأي اإ�سناد ملهام جوهرية. وتعتمد ال�سركة على قدرة تلك الأطراف 
على توفري اخلدمات ب�سكل م�ستمر وموثوق به خا�سة فيما يتعلق بخدمات تقنية املعلومات وت�سوية املطالبات وخدمات ال�ست�سارات الكتوارية، كما ت�ستند قدرة ال�سركة على النمو 
وتلبية احتياجات قاعدة عمالئها اإلى قدرتها على العتماد على م�سادر خارجية فعالة وذات خربة لأداء عدد من الوظائف اأو اخلدمات املتخ�س�سة. اإل اأنه ل ميكن التاأكيد باأن 
تلك الأطراف �سوف تكون على م�ستوى تطلعات ال�سركة يف تقدمي خدماتها، كما اأن ال�سركة لي�س لديها اأي �سيطرة ت�سغيلية اأو مالية مبا�سرة على مزودي خدماتها  الرئي�سيني اأو 

�سركاء امل�سادر اخلارجية، كما ل ميكنها اأن تتنباأ ب�سكل موؤكد بالإنهاء غري املتوقع لأي من عقود امل�سادر اخلارجية.

ويف حال عدم قدرة ال�سركة اأو الأطراف املتعاقد معها على اللتزام ببنود تلك العقود اأو يف حال وقوع اأي منازعات م�ستقبلية اأو ق�سايا وخ�سارة ال�سركة لتلك املنازعات، اأو يف 
حال عدم احل�سول على موافقة البنك املركزي ال�سعودي وفقا لالئحة الإ�سناد اخلا�سة ب�سركات التاأمني واإعادة التاأمني واأ�سحاب املهن احلرة، فاإن ذلك قد يكون له تاأثري 
�سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية (وملزيد من التفا�سيل ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي (9-8) »ملخ�س العقود اجلوهرية« من الق�سم (9) 

»املعلومات القانونية« من هذه الن�سرة).

خماطر التقاضي - 1 1 

قد تتعر�س ال�سركة يف �سياق ممار�سة اأعمالها لق�سايا ودعاوى تتعلق بعملياتها العامة وعملياتها التاأمينية ونزاعات ومطالبات تتعلق بالغطاء التاأميني. ول ت�سمن ال�سركة عدم 
وقوع نزاع بينها وبني اأطراف اأخرى تتعامل معها اأو بينها وبني بع�س حاملي الوثائق، مما قد يوؤدي اإلى رفع ق�سايا لدى اجلهات الق�سائية املخت�سة �سواء من ال�سركة اأو �سد 
ال�سركة. ونتيجة لذلك، قد تكون ال�سركة عر�سة ملطالبات ق�سائية من هيئات واإدارات حكومية وحتقيقات مبا فيها �سياق ال�سوابط اجلديدة على قطاع التاأمني يف اململكة. 
وبطبيعة احلال، ل ميكن لل�سركة توقع نتائج تلك املطالبات يف حال حدوثها، كما ل ت�سمن ال�سركة اأن ل يكون لتلك املطالبات تاأثري جوهري على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج 
عملياتها. كما اأن ال�سركة ل ت�ستطيع اأن تتوقع ب�سكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى اأو الإجراءات الق�سائية التي ميكن اأن تقيمها اأو تقام �سدها اأو النتائج النهائية لتلك الدعاوى اأو 

الأحكام التي ت�سدر فيها وما تت�سمنه من تعوي�سات وجزاءات، وبالتايل فاإن اأي نتائج �سلبية ملثل هذه الق�سايا �سوف توؤثر �سلًبا على ال�سركة.

وبخالف ما مت الإف�ساح عنه يف هذا الق�سم، والق�سم الفرعي (9-10) »املنازعات والدعاوى الق�سائية« من الق�سم رقم (9) »املعلومات القانونية« من هذه الن�سرة،  فاإن ال�سركة لي�ست 
طرفًا يف اأي دعوى ق�سائية اأو مطالبة اأو حتكيم اأو اإجراءات اإدارية، جمتمعة ومنفردة، خارج اإطار اأعمالها املعتادة اأو من �ساأنها اأن توؤثر تاأثريًا جوهريًا على اأعمالها اأو و�سعها املايل. 
و يوجد دعاوى مقامة �سد ال�سركة منظورة اأمام جلان الف�سل يف املنازعات واملخالفات التاأمينية تتعلق مبطالبات لوثائق تاأمني ملختلف اأنواع املنتجات مثل تاأمني املركبات اأو املطالبة 

بالدية (وهي املال الواجب باجلناية على النف�س)، والأر�س (وهو املال الواجب يف اجلناية على مادون النف�س من الأطراف) ، وتاأمني اأخطاء ممار�سة املهن الطبية. 
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اأما فيما يتعلق بالدعاوى املقامة من من قبل ال�سركة فاإنه يوجد لدى ال�سركة طلب تنفيذ مقيد اأمام حماكم التنفيذ �سد �سركة �سعودي اأوجيه املحدوده لتنفيذ حكم ق�سائي 
�سادر  بتاريخ 1439/11/25هـ (املوافق 2018/08/07م) ل�سالح ال�سركة من جلنة الف�سل يف املنازعات واملخالفات التاأمينية وذلك ب�سبب عدم �سداد �سركة �سعودي اأوجيه 
املحدودة مبلغ وقدره 40٫081٫256 ريال �سعودي، حيث اأن كامل الأق�ساط امل�سحقة ُمقدرة مببلغ  113٫080٫973 ريال �سعودي،وكما يف تاريخ هذه الن�سرة فقد مت �سداد مبلغ 
72٫999٫717 ريال �سعودي من اأق�ساط التاأمني الطبي امل�ستحقة من قبل �سركة �سعودي اأوجيه املحدودة، وجتدر الإ�سارة اإلى اأن ال�سركة قد تقدمت اإلى حمكمة التنفيذ بالريا�س 
لطلب تنفيذ القرار و�سداد املبلغ امل�ستحق بذمة  �سركة  �سعودي اأوجيه املحدودة. اإل اأن �سركة �سعودي اأوجيه املحدودة حتت اإجراء الت�سفية، وكما يف تاريخ هذه الن�سرة، فاإنه 
ال�سركة  الت�سفية. وبتاريخ 1442/10/27هـ (املوافق 2021/06/08م) قدمت  اأمناء  اأوجيه املحدودة من قبل  املتوقع لت�سفية �سركة �سعودي  بالتاريخ  ال�سركة  مل يتم تزويد 
امل�ستندات املطلوبة من ِقبل اأمناء الت�سفية املعينني ل�سركة �سعودي اأوجيه املحدودة وقد مت اإ�سافة ال�سركة مبدئًيا لقائمة الدائنني (ملزيد من التفا�سيل يرجى مراجع والق�سم 

الفرعي (9-10) »املنازعات والدعاوى الق�سائية« من الق�سم رقم (9) »املعلومات القانونية« من هذه الن�سرة) .

اخملاطر املتعلقة بإعادة التأمني - 1 1 

يتعني على ال�سركة بناٌء على ن�ساطها اأن تقوم باإعادة تاأمني حمفظتها التاأمينية لدى �سركات اإعادة التاأمني وذلك لتقليل خماطر التاأمني. وفًقا للمادة الأربعون (40) الفقرة 
(2) من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادرة من البنك املركزي فاإنه يجب على �سركات التاأمني اللتزام باإعادة تاأمني مبا ن�سبته ثالثني باملائة 
(30%) من جمموع الأق�ساط على الأقل داخل اململكة، (ل تلتزم ال�سركة حالًيا بهذا ال�سرط حيث بلغت ن�سبة اإعادة التاأمني داخل اململكة مان�سبته 5٫5% من اإجمايل الأق�ساط 

كما يف 2020/12/31م) ويعود ذلك ملحدودية اإمكانيات �سركات اإعادة التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية. 

ووفًقا لأحكام املادة احلادية والع�سرون (21) من نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادر من البنك املركزي، يجوز للبنك املركزي ال�سعودي فر�س غرامة ت�سل اإلى 
مليون (1٫000٫000) ريال �سعودي على ال�سركات التي ل تقوم بالتقيد بالن�سب املذكورة اأعاله،وكما يف تاريخ هذه الن�سرةفاإن ال�سركة مل تتلقى اإنذار اأو تدقيق من قبل البنك 
املركزي لعدم التزامها يف �سرط اإعادة تاأمني مان�سبته (30%) من جمموع الأق�ساط على الأقل داخل اململكة. قد  تتلقى ال�سركة غرامة بخ�سو�س ذلك مما �سيوؤثر ب�سكل �سلبي 

على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

اإلى  من ناحية اأخرى، فاإن اأو�ساع ال�سوق اخلارجة عن نطاق �سيطرة ال�سركة هي التي حتدد مدى توفر عمليات اإعادة التاأمني املنا�سبة من حيث تكلفتها وتوقيتها بالإ�سافة 
التاأمني قطاًعا دورًيا  اإعادة  التاأمني يعترب قطاع  التاأمني يف امل�ستقبل. وعلى غرار قطاع  التاأمني، ف�ساًل عن ا�ستالم املبالغ امل�ستحقة من معيدي  اإعادة  القوة املالية ل�سركات 
ا خل�سائر كبرية يف ال�سوق، مما �سيوؤثر �سلًبا على اأ�سعار اإعادة التاأمني و�سروط وتوافر اإعادة التاأمني وقدرة معيدي التاأمني على ت�سديد املطالبات التي تقدمها ال�سركة  معر�سً
لهم. وباملثل، قد تتغري الرغبة يف املخاطرة بني معيدي التاأمني، مما قد يوؤدي اإلى تغريات يف الأ�سعار اأو اإلى رغبة يف اإعادة التاأمني على بع�س املخاطر يف امل�ستقبل. وقد توؤدي 
اأي من هذه  التاأمني. ويف حال حتقق  املتاحة لدى معيدي  والتغطية  التاأمني  ل�سركات  النظامية  املتطلبات  التوافق بني  اإلى عدم  التاأمني  الإ�سافية لإعادة  النظامية  التغيريات 
احلوادث اأو اأي تغيريات جوهرية يف اأ�سعار اإعادة التاأمني، قد ت�سطر ال�سركة اإلى حتمل نفقات اإ�سافية لإعادة التاأمني، اأو اإلى احل�سول على اإعادة تاأمني ب�سروط غري منا�سبة، 
اأو قد ل تكون قادرة على احل�سول على تغطية اإعادة تاأمني منا�سبة، وبالتايل ت�سبح ال�سركة معر�سة لزيادة املخاطر املحتجزة واحتمال زيادة ن�سبة اخل�سائر. ويف حال مل 
يعر�س معيدو التاأمني على ال�سركة جتديد منتجاتهم وخدماتهم، لأي �سبب من الأ�سباب، فاإن هناك خطر يتمثل يف عدم قدرة ال�سركة على اإيجاد غطاء بديل لتفاقيات اإعادة 
التاأمني ال�سابقة باأ�سعار مقبولة، كما اأن ال�سركة قد تكون معر�سة خل�سائر اإعادة التاأمني خالل اأي فرتة بني اإنهاء التفاقيات القائمة وبدء اأي غطاء بديل. ويف حال وجود اأي 
تق�سري من معيد التاأمني الذي تتعامل معه ال�سركة ب�سورة جوهرية، ف�سوف تكون ال�سركة معر�سة اأي�سا خل�سائر كبرية، مما �سيكون له اأثر �سلبي وجوهري على و�سع ال�سركة 

املايل ونتائج اأعمالها.

اخملاطر املتعلقة برتكز إعادة التأمني  - 1 1 

تقوم ال�سركة باإعادة التاأمني مع عدة �سركات اإعادة تاأمني وذلك لتاأمني حمفظتها التاأمينية، وقد يعر�س ال�سركة ملخاطر تعرث الطرف الأخر. تقوم ال�سركة حالًيا باإعادة التاأمني 
لدى (94) �سركة من �سركات اإعادة تاأمني داخل وخارج اململكة (ملزيد من املعلومات ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي رقم (9-8) »اتفاقيات اإعادة التاأمني« من الق�سم رقم (9) 
»ملخ�س العقود اجلوهرية« من هذه الن�سرة) وقد مثل اإجمايل الأق�ساط املعاد تاأمينها (106٫629) األف ريال �سعودي. وقد �سكلت اأكرب ثالث �سركات اإعادة التاأمني تعاملت 
معها ال�سركة خالل العام 2020 (54%) من اإجمايل الأق�ساط املعاد تاأمينها وهي ال�سركة ال�سعودية لإعادة التاأمني وهي �سركة داخل اململكة، بالإ�سافة ل�سركة هانوفر لإعادة 
التاأمني و�سركة �سوي�س لإعادة التاأمني من خارج اململكة. ويف حال اإع�سار اأو اإفال�س اأو ح�سول اأي �سائقة لأحد معيدي التاأمني ف�سيوؤثر ذلك �سلًبا وب�سكل جوهري على الو�سع 

املايل لل�سركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

اخملاطر املتعلقة باالعتماد على وسطاء التأمني - 1 1 

تعتمد ال�سركة يف مزاولة ن�ساطها وتوزيع منتجاتها وخدماتها عن طريق �سبكة و�سطاء التاأمني يف اململكة، وقد مثلت ن�سبة توزيع منتجات ال�سركة من قبل و�سطاء التاأمني الذين 
تتعامل ال�سركة معهم ن�سبة (35%) و (33%) و(48%) من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة كما يف 31 دي�سمرب  2018 م و 2019 م و2020م على التوايل، حيُث قامت ال�سركة 

بالإتفاق مع عدد 23 �سركة و�ساطة تاأمني يف عام 2018م و 30 �سركة و�ساطة تاأمني يف عام 2019م و 40 �سركة و�ساطة تاأمني يف عام 2020م. 

اإن عدم قدرة ال�سركة على جتديد العقود مع الو�سطاء اأو فر�س البنك املركزي عقوبة اليقاف لإحدى �سركات الو�ساطة املتعاقدة مع ال�سركة اأو عدم القدرة على توفري عقود 
مع و�سطاء اآخرين ب�سروط تنا�سب ال�سركة، فاإنه قد يوؤدي اإلى تكبد ال�سركة خ�سائر مما قد يوؤثر ذلك ب�سكل �سلبي وجوهري على الو�سع املايل لل�سركة ومركزها املايل ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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اخملاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفني غري السعوديني - 1 1 

ت�سكل ن�سبة املوظفني غري ال�سعوديني كما يف تاريخ هذه الن�سرة حوايل (30%) من اإجمايل املوظفني يف ال�سركة، مما قد يوؤثر على نتائج اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائجها 
الت�سغيلية ب�سكل �سلبي اإذا مل تتمكن من املحافظة على كوادرها من غري ال�سعوديني اأو اإيجاد بدلء عنهم بنف�س املهارات واخلربات املطلوبة اأو حدث تغري يف �سيا�سات ولوائح 

وزارة املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية تنتج عنها زيادة يف ن�سبة �سعودة القطاع.

كما اتخذت احلكومة باململكة عدًدا من القرارات الأخرى التي تهدف اإلى تنفيذ اإ�سالحات �ساملة يف �سوق العمل يف اململكة العربية ال�سعودية، والتي ت�سمنت فر�س ر�سوم اإ�سافية 
على كل موظف غري �سعودي يعمل لدى املوؤ�س�سات ال�سعودية اعتباًرا من 1 يناير 2018م وذلك بواقع (400) ريال �سعودي �سهريًا عن كل موظف غري �سعودي يف عام 2018م، 
تزيد اإلى �ستمائة (600) ريال �سعودي �سهريًا عن عام 2019م، ثم ثمامنائة (800) ريال �سعودي �سهريًا عن عام 2020م. الأمر الذي �سيوؤدي اإلى زيادة الر�سوم احلكومية التي 
�ستدفعها ال�سركة مقابل موظفيها غري ال�سعوديني (كما يف تاريخ هذه الن�سرة بلغ عدد املوظفني غري ال�سعوديني (62) موظف والتي ت�سكل ن�سبتهم حوايل (30%) من اإجمايل عدد 
املوظفني (ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي (3-17) »املوظفون وال�سعودة« من الق�سم (3) »خلفية عن ال�سركة وطبيعة اأعمالها« من هذه الن�سرة) من، وحيث اأن ال�سركة تعتمد على 
ن�سبة مرتفعة من املوظفني غري ال�سعوديني �سيوؤدي اإلى ارتفاع الر�سوم احلكومية التي تتحملها ال�سركة مقابل كل موظف غري �سعودي من رخ�س عمل واإقامات، الأمر الذي يوؤدي 
اإلى زيادة يف تكاليف ال�سركة حيُث بلغت الر�سوم املطبقة على غري ال�سعوديني مبلغ 288 األف  ريال �سعودي و 432 األف ريال �سعودي و 564 األف ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 

2018م و2019م و2020م على التوايل، ويف حال ارتفاع الر�سوم املطبقة على املوظفني غري ال�سعوديني فاإن ذلك قد يوؤثر �سلًبا على اأعمالها واأدائها املايل ونتائج عملياتها.

اخملاطر املتعلقة بسياسة إدارة اخملاطر 1 1 1 

تتبع ال�سركة �سيا�سات اإدارة املخاطر ومتابعتها وحتديثها ب�سكل م�ستمر وذلك عن طريق جلنة اإدارة املخاطر، والرفع بالتو�سيات حيال ذلك ملجل�س الإدارة، مبا يتما�سى مع 
الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحة اإدارة املخاطر يف �سركات التاأمني ال�سادرتني عن البنك املركزي، والتي يتم تقييمها وحتديثها ب�سكل دوري. 
اإن عدم تطبيق ال�سيا�سات بال�سكل ال�سحيح اأو عدم حتديثها اأو عدم قدرة الإدارة على حتديد املخاطر وتقييمها يف التوقيت املنا�سب �سيعر�س ال�سركة اإلى خماطر متنوعة، منها 
على �سبيل املثال عدم اللتزام بنظام مراقبة �سركات التاأمني التعا وين ولوائحه، والتي قد تعر�س ال�سركة ملختلف الإجراءات الواردة يف النظام مبا يف ذلك �سحب ترخي�س 

ال�سركة، مما يوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على الو�سع املايل لل�سركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

اخملاطر املتعلقة باالستثمار   1 1 

تعتمد النتائج الت�سغيلية لل�سركة ب�سكل جزئي على اأداء حمفظتها ال�ستثمارية، وتخ�سع نتائج ال�ستثمار لعدة خماطر ا�ستثمارية منها املخاطر املرتبطة بالأو�ساع القت�سادية 
العامة وم�ستوى التذبذب يف ال�سوق وتقلب اأ�سعار الفائدة يف ال�سوق وخماطر ال�سيولة والئتمان، (ملزيد من التفا�سيل ف�ساًل راجع الق�سم »ال�ستثمارات« من الق�سم رقم (5) 

»املعلومات املالية ومناق�سة وحتليل جمل�س الدارة« من هذه الن�سرة).

اإن عدم قدرة ال�سركة على موازنة حمفظتها ال�ستثمارية ومالءمتها مع مطلوباتها، �سيوؤدي اإلى �سعف الداء ال�ستثماري للمحفظه وقد توؤدي اإلى ت�سفية ا�ستثماراتها يف اأوقات 
اإنخفا�س عائدات ال�سركة  اإداري فعال ومتابعة وقدرة عالية على اختيار جودة ال�ستثمارات وتنوعها. ويف حال  اإدارة هذه ال�ستثمارات نظام  وباأ�سعار غري منا�سبة، وتتطلب 
وتوقعاتها  عملياتها  ونتائج  املايل  ومركزها  لل�سركة  املايل  الو�سع  على  وجوهري  �سلبي  ب�سكل  توؤثر  قد  خ�سائر  ال�سركة  تكبد  اإلى  �سيوؤدي  ذلك  فاإن  ال�ستثمارات  عن  الناجتة 

امل�ستقبلية.

خماطر سوء تقدير اخملاطر   1 1 

تعمل ال�سركة على درا�سة املخاطر املحتملة قبل اإ�سدار وثائق التاأمني للطلبات املقدمة، بناًء على تقارير اخلبري الإكتواري الذي يقوم بدرا�سة اأمناط تطور املخاطر والتوقعات 
امل�ستقبلية بناًء على الأداء التاريخي. اأن عدم تقدير املخاطر املحتملة ب�سكل وا�سح ودقيق قد يوؤدي اإلى تكبد ال�سركة خ�سائر مما قد توؤثر ذلك ب�سكل �سلبي وجوهري على لبو�سع 

املايل لل�سركة  ومركزها املايل ونتائج اأعمالها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

اخملاطر املتعلقة باألداء املايل - 1 1 

امل�ستقبلية،  العمل  املوافق 2019/04/23م، وذلك بعد تقدميها خلطة  ال�سركة يف 1440/08/18هـ  راأ�س مال  البنك املركزي على زيادة  ال�سركة  على عدم ممانعة  ح�سلت 
وترتكز خطة عمل ال�سركة املقدمة على افرتا�سات من اأهمها التحول الرقمي وا�ستعمال اأحدث التقنيات وتطوير جتربة العمالء بالإ�سافة اإلى تخفي�س التكاليف الت�سغيلية والنمو 
التدريجي يف اأق�ساط التاأمني املكتتبة والتح�سن يف الأداء الفني للقطاعات الرئي�سية . ولي�س هناك ما ي�سمن باأن تقوم ال�سركة بتطبيق كامل الفرتا�سات املقدمة. ويف حال عدم 

قدرة ال�سركة على تطبيق الفرتا�سات املحددة فاإن قد يوؤثر ذلك على اأداء ال�سركة �سلًبا وب�سكل جوهري وعلى نتائجها امل�ستقبلية.

خماطر  االعتماد على املوظفني الرئيسيني واستقطاب الكفاءات - 1 1 

تعتمد ال�سركة على خربات وقدرات املوظفني القياديني، وعليه فاإن جناح ال�سركة قد يعتمد على مدى قدرتها على �سمان ا�ستمرارية بقاء هذه الكفاءات، واإيجاد بدائل لهم يف 
حال مغادرتهم ال�سركة. حيث اأن ال�سركة تعتمد على مدى جناحها يف املحافظة على العالقة مع العمالء من خالل بقاء املوظفني و�سمان ا�ستمراريتهم، وعلى مدى قدرتها على 

ا�ستقطاب املوظفني املوؤهلني اجلدد و�سمان ا�ستمرارية بقائهم.
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لي�س هناك ما يوؤكد باأن ال�سركة �ستتمكن من �سمان ا�ستمرارية خدمات موظفيها اأو رفع م�ستوى مهاراتهم. كذلك قد حتتاج ال�سركة لزيادة الرواتب لكي ت�سمن ا�ستمرارية 
بقاء موظفيها وا�ستقطاب كوادر جديدة ذات موؤهالت منا�سبة، مما قد يكون له اأثر �سلبي على و�سع ال�سركة املايل. وقد يوؤدي كل ذلك اإلى �سعوبة املحافظة على بع�س املوظفني 
وفقدان ال�سركة خلدمات واحد اأو اأكرث من اأع�ساء اإدارتها العليا اأو اأق�سامها اأو اإداراتها اإلى اإعاقة تطبيق ا�سرتاتيجية عملها، وهذا �سيكون له تاأثري �سلبي على اأعمالها وو�سعها 

املايل ونتائج عملياتها.

اخملاطر املتعلقة بإلغاء أو عدم جتديد وثائق التأمني - 1 1 

قد ل تتمكن ال�سركة من ال�ستمرار يف جتديد وثائق التاأمني ال�سادرة اأو الوثائق التي �ست�سدرها يف امل�ستقبل على النحو املتوقع. ويف حال عدم جتديد اأو اإلغاء حملة الوثائق 
لوثائقهم فاإن م�ستوى الأق�ساط املكتتبة لل�سركة �سيتاأثر يف ال�سنوات القادمة مما قد يوؤثر على ا�ستمرارية ال�سركة اأو يوؤدي اإلى تكبد ال�سركة خ�سائر قد توؤثر ب�سكل �سلبي جوهري 

على نتائج ال�سركة املالية وتوقعاتها امل�ستقبلية.

اخملاطر املتعلقة برتجمة وثائق التأمني - 1 1 

نظًرا لوجود بع�س وثائق التاأمني لل�سركة مكتوبة باللغة العربية وهي مرتجمة من اللغة الإجنليزية، اإل اأن ترجمة بع�س بنود وثائق التاأمني التي تقدمها ال�سركة لي�ست دقيقة من 
حيث تو�سيح بع�س امل�سطلحات الواردة يف الوثيقة، حيُث اأن ال�سركة تقوم برتجمتها داخليًا،فقد يوؤدي اإلى  حدوث نزاع بني الأطراف حول تف�سري املق�سود من الوثيقة خا�سة واأن 
املحاكم يف اململكة العربية ال�سعودية تعتمد على الن�س باللغة العربية يف حال ن�ساأ اأي خالف بني ال�سركة واأحد عمالئها، مما قد يعر�س ال�سركة للدخول يف نزاعات مع العمالء 

وقد يرتتب عليها تكاليف اأو خ�سائر تتكبدها ال�سركة الأمر الذي �سيوؤدي اإلى التاأثري ب�سكل �سلبي على نتائج ال�سركة املالية وتوقعاتها امل�ستقبلية.

اخملاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبًلا - 1 1 

قد حتتاج ال�سركة اإلى احل�سول على قرو�س وت�سهيالت بنكية لتمويل خطط التو�سع يف امل�ستقبل، ومن اجلدير بالذكر، اأن احل�سول على التمويل يعتمد على راأ�س مال ال�سركة 
ومركزها املايل وتدفقاتها النقدية وال�سمانات املقدمة و�سجلها الئتماين. كما جتدر الإ�سارة اإلى اأنه وكما يف تاريخ هذه الن�سرة فاإنه لي�س على ال�سركة اأي قرو�س، ول تعطي 
ال�سركة اأي تاأكيد اأو �سمان ب�ساأن ح�سولها على التمويل املنا�سب اإذا ا�ستدعت احلاجة، لذلك فاإن عدم قدرة ال�سركة على احل�سول على التمويل الذي حتتاجه من جهات ممولة، 
اأو  متويل ب�سروط تف�سيلية مقبولة تتنا�سب مع ال�سركة، �سيكون له اأثر �سلبي على اأداء ال�سركة وعملياتها الت�سغيلية وخططها امل�ستقبلية. اجلدير بالذكر اأنه يف حالة حاجة ال�سركة 

لالإقرتا�س يجب عليها اأن ت�ستويف املتطلبات النظامية والرقابية بذات اخل�سو�س.

اخملاطر املتعلقة بزيادة مطلوبات الشركة - 1 1 

من املمكن اأن ت�سكل زيادة مطلوبات ال�سركة خطرًا على الو�سع املايل العام لل�سركة ومالءتها املالية. حيث بلغت ن�سبة اإجمايل املطلوبات (62%) من اإجمايل املوجودات كما يف 
31 دي�سمرب 2018م، و(67%) من اإجمايل املوجودات كما يف 31 دي�سمرب 2019م، (65%) من اإجمايل املوجودات كما يف 31 دي�سمرب 2020م، وعليه فاإن زيادة مطلوبات والفائ�س 
املرتاكم لل�سركة �ستوؤدي اإلى التاأثري ب�سكل �سلبي على مركزها املايل وزيادة تكاليف التمويل، ويف حال حدوث ذلك، �سي�سعب على ال�سركة الوفاء بالتزاماتها، و�سيكون لذلك 
تاأثري �سلبي على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية. (وملزيد من املعلومات ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي  »قائمة املركز املايل« من الق�سم رقم 

(5) »املعلومات املالية ومناق�سة وحتليل جمل�س الإدارة« من هذه الن�سرة).

اخملاطر املتعلقة باالستخدامات واملطالبات التأمينية الزائفة واألنشطة االحتيالية األخرى - 1 1 

اإن ال�سركة معر�سة للغ�س والحتيال من م�سادر خمتلفة، مثل مورديها وو�سطائها وعمالئها واأطراف اأخرى. وي�سمل ذلك العمالء الذين يقدمون اإفادات غري �سحيحة اأو يخفقون 
يف الك�سف ب�سكل كامل عن املخاطر املغطاة قبل �سراء التغطية التاأمينية، وحاملي وثائق التاأمني الذين يقدمون مطالبات احتيالية اأو يبالغون يف تلك املطالبات. وجتدر الإ�سارة 
اإلى اأن الأ�ساليب الفنية املطبقة ملمار�سة الغ�س والحتيال تتطور با�ستمرار، مما يجعل من ال�سعب اكت�ساف حالت الغ�س والحتيال. ول ت�سمن ال�سركة حدوث اأ ي من حالت 

الغ�س اأو الحتيال يف اأي جانب من جوانب اأعمال ال�سركة والذي بدوره �سيوؤدي اإلى تاأثري �سلبي وجوهري على اأداء ال�سركة وعملياتها الت�سغيلية وخططها امل�ستقبلية

خماطر متعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات 1-1 1 

تدعم اأنظمة تقنية املعلومات يف ال�سركة كافة اأعمال ال�سركة، وهي �سرورية لتوفري خدمات ال�سركة لعمالئها، وحيث اأن قطاع التاأمني يعتمد على الأنظمة اللكرتونية ب�سكل كبري، 
فاإن ذلك يزيد تعر�س �سركات التاأمني - مبا فيهم ال�سركة - ملخاطر القر�سنة والهجمات الإلكرتونية وكذلك الخرتاقات املتعمدة للبيانات وال�سبكات والربجميات، وعالوة على 
ذلك، فاإن زيادة ا�ستخدام اخلدمات ال�سحابية لتخزين البيانات قد يوؤدي اإلى الزيادة من احتمالية تعر�س ال�سركة خلطر ف�سل نظام تكنولوجيا املعلومات ب�سكل عام. فعلى �سبيل 
املثال، قد يوؤدي هجوم اإلكرتوين على �سبكة التاأمني اإلى عجز ال�سركة عن تقدمي اخلدمات اإلى عمالئها، مما قد يلحق ال�سرر ب�سمعتها وي�سبب خ�سارة يف اإيراداتها اأو يعر�سها 

لعقوبات مالية. بالتايل، فاإّن اأي ف�سل يف حماية البيانات اأو ا�ستخدامها ا�ستخداًما �سحيًحا قد يوؤدي اإلى خ�سارة بيانات العمالء اأو الو�سول غري امل�سرح به لها.

توفر  وعدم  ال�سركة  �سبكات  اخرتاق  وحماولت  ال�سفرات  وعيوب  ال�سارة  الربامج  مثل  اأخرى،  وداخلية  خارجية  ملخاطر  ال�سركة  لدى  املعلومات  تقنية  اأنظمة  ا  اأي�سً وتخ�سع 
التحديثات اأو التعديالت املطلوبة وت�سرب البيانات وحدوث اأخطاء ب�سرية، وكل ذلك ي�سكل خطًرا مبا�سًرا على خدمات ال�سركة وبياناتها. ومن التهديدات الأخرى تعطل املعدات 
والهجوم البدين و�سرقة معلومات العمالء واحلريق والنفجار والفي�سانات والطق�س القا�سي وانقطاع التيار الكهربائي وغريها من امل�ساكل التي قد حتدث اأثناء عمليات ترقية 

ال�سبكات اأو اإحداث تغيريات رئي�سية اأخرى اإلى جانب ف�سل املوردين يف الوفاء بالتزاماتهم.
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ويف حال ح�سول انهيار جزئي اأو كلي يف اأي من اأنظمة تقنية املعلومات اأو الت�سالت، قد تتوقف اأن�سطة ال�سركة التجارية اأو تتاأثر ب�سدة، كما ميكن لأي خلل يف النظام اأو حادث 
اأو اخرتاق اأن ي�سبب انقطاًعا يف عمليات ال�سركة اأو يوؤثر على قدرتها على تقدمي اخلدمات لعمالئها، وبالتايل يوؤثر ب�سكل �سلبي على اإيراداتها وعملياتها الت�سغيلية. كما قد توؤثر 
هذه ال�سطرابات على �سورة ال�سركة و�سمعتها وتقلل ثقة عمالئها بها، مما قد يوؤدي اإلى خ�سارة بع�س عمالئها. وبالإ�سافة اإلى ذلك، قد ت�سطر ال�سركة اإلى حتمل تكاليف 
اإ�سافية من اأجل اإ�سالح اأي �سرر ناجم عن تلك ال�سطرابات، ويف جميع تلك احلالت �سيكون لذلك تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل 

وتوقعاتها امل�ستقبلية.

خماطر حماية العالمة التجارية  -1 1 

لدى ال�سركة عالمة جتارية مت ت�سجيلها لدى وزارة التجارة بالرقم (1439004833)، وميكن هذا الت�سجيل ال�سركة من ا�ستخدام العالمة التجارية جتارًيا ومنحها احلماية 
القانونية الالزمة وفقًا لنظام العالمات التجارية (ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي رقم (9-9) »العالمات التجارية وحقوق امللكية« من الق�سم رقم (9) »املعلومات القانونية« من 
هذه الن�سرة). كما تعتمد قدرة ال�سركة يف ت�سويق منتجاتها التاأمينية وتطوير اأعمالها على ا�ستخدام عالمتها التجارية و�سعارها. لذلك فاإن عدم قدرة ال�سركة على منع انتهاك 
حقوقها بهذا اخل�سو�س �سيوؤثر �سلًبا على حقها با�ستخدام عالمتها التجارية و�سوف يجعل ممار�سة عملها اأكرث تكلفة مما �سيوؤثر على نتائج ال�سركة الت�سغيلية. و�سيتاأثر عمل 

ال�سركة اأكرث اإذا كان عليها اأن تتناف�س مع عالمات جتارية م�سابهة.

اخملاطر املتعلقة بحدوث الكوارث وانقطاع اإلعمال  -1 1 

اإن جميع �سركات التاأمني معر�سة خل�سائر ناجتة عن اأحداث ل ميكن التنبوؤ بها والتي قد توؤثر على العديد من املخاطر التي تغطيها ال�سركة، ل �سيما اأحداث الطق�س وا�سعة 
النطاق فيما يتعلق بالتاأمني على املركبات، اأو الأوبئة على نطاق وا�سع يف حالة التاأمني ال�سحي. وت�سمل الأحداث الأخرى التي ميكن اأن توؤثر على ال�سركة ووثائق التاأمني الأحداث 
ال�سناعية  والزلزل واحلوادث  والنفجارات،  والرياح، واحلرائق،  والفي�سانات،  الرملية،  اأو  الثلجية  العوا�سف  املثال ل احل�سر،  �سبيل  الطبيعية ومنها، على  الطبيعية وغري 
والعمليات الإرهابية. ويتاأثر حجم خ�سائر ال�سركة نتيجة لتلك الأحداث الكارثية على تواترها و�سدة كل حدث منها وترتيبات اإعادة التاأمني التي و�سعتها ال�سركة.  وعلى الرغم 
من اجلهود التي تبذلها ال�سركة للحد من تعر�سها لهذه الأحداث، اأو حتديد �سعر منا�سب لها، اأو و�سع ال�سروط املنا�سبة للتاأمني على املخاطر، اإل اأن هذه اجلهود قد ل تنجح.  
بالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن اأي كارثة قد توؤثر على مكاتب ال�سركة اأو اأي مواقع اأخرى لديها �ستوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

اخملاطر املتعلقة بعدم االلتزام مبعايري اجلودة واملواصفات املطلوبة من قبل العمالء  --1 1 

ت�سعى ال�سركة اإلى املحافظة على ر�سا عمالئها من خالل ال�ستمرار يف تقدمي نف�س م�ستوى جودة منتجاتها، ولكن يف حال عدم قدرة ال�سركة على ال�ستمرار بتقدمي منتجاتها 
بنف�س م�ستوى اجلودة، فاإن ذلك �سوف يوؤثر �سلًبا على �سمعتها لدى عمالئها وبالتايل فالعزوف عن التعامل معها، مما يوؤثر ب�سكل �سلبي على مبيعات ال�سركة وبالتايل على نتائج 

العمليات الت�سغيلية واملالية.

اخملاطر املتعلقة بحوكمة الشركة --1 1 

وفقًا لالأنظمة واللوائح والتعليمات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية وعلى وجه اخل�سو�س لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة مبوجب قرار جمل�س الهيئة مبوجب القرار رقم 
(املوافق  1437/01/28هـ  وتاريخ   (3 (م/  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  على  بناًء  2017م)   /02/13 (املوافق  1438هـ   /05/16 وتاريخ  (8-16-2017م) 
2015/11/10م) واملعدلة بقرار جمل�س الهيئة رقم (1-7-2021) وتاريخ 1442/06/01هـ (املوافق 2021/01/14م)، بالإ�سافة اإلى لئحة حوكمة �سركات التاأمني ال�سادرة 
عن البنك املركزي ال�سعودي؛ مت و�سع دليل حوكمة خا�س بال�سركة ومتت املوافقة عليه من قبل اجلمعية العامة غري العادية (الجتماع الثاين) يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 
1437/10/28هـ (املوافق 2016/08/02م)، كما اأنه تطبيقًا ملتطلبات لالئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية بالإ�سافة اإلى لئحة حوكمة �سركات 
التاأمني ال�سادرة عن البنك املركز ال�سعودي، فقد اإعتمدت اجلمعية العامة العادية لل�سركة بتاريخ 1438/09/09هـ (املوافق 2017/06/04م) لئحة عمل جلنة املراجعة ولئحة 
عمل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت وكذلك وافقت على �سيا�سات ومعايري واإجراءات ع�سوية جمل�س الإدارة املعدلة. كما اإعتمد جمل�س الإدارة لوائح عمل اللجنة التنفيذية ولئحة 

عمل جلنة الإ�ستثمار ولئحة عمل جلنة اإدارة املخاطر.  

جتدر الإ�سارة اإلى اأن ال�سركة مل تطبق بع�س املواد ال�سرت�سادية  من لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية وذلك على النحو التايل: 

املادة رقم (41/هـ)والتي ن�ست على »اأن يتخذ جمل�س الإدارة الرتتيبات الالزمة للح�سول على تقييم جهة خارجية خمت�سة لأدائه كل ثالث �سنوات« حيث يتم  	
التقييم داخليًا، 

املادة رقم 95 اخلا�سة بت�سكيل جلنة حوكمة ال�سركة ويف حال ا�ستمرار ال�سركة يف عدم المتثال لالئحة حوكمة ال�سركات، فاإنها قد تتعر�س لعقوبات قد توؤثر ب�سكل  	
�سلبي على اأعمالها ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

اخملاطر املتعلقة بتفشي جائحة فريوس كورونا »كوفيد 1- « --1 1 

مع مطلع العام 2020م انت�سر مر�س فريو�سي يعرف با�سم (فريو�س كورونا واخت�ساًرا له »كوفيد -19«)، حيث بداأ بالنت�سار يف معظم دول العامل ومن �سمنها اململكة العربية ال�سعودية، 
وعلى اأثر ذلك �سنفته منظمة ال�سحة العاملية بتاريخ 11 مار�س 2020م باأنه جائحة، ول يزال معترًبا جائحة حتى تاريخ هذه الن�سرة، ودعت منظمة ال�سحة العاملية اإلى اتخاذ 
الإجراءات الوقائية الالزمة ملواجهة هذا الفريو�س وللحد من انت�ساره، وعليه �سارعت حكومة اململكة العربية ال�سعودية اإلى اتخاذ قرارات �سارمة بهذا ال�ساأن نتج عنها؛ على �سبيل املثال 
ل احل�سر؛ فر�س حظر التجول اجلزئي اأو الكلي يف بع�س مدن وحمافظات اململكة خالل العام 2020م واإقفال للمطارات واإقفال جزئي للمجمعات التجارية وجميع الأن�سطة داخلها 

با�ستثناء حمال بيع املواد الغذائية وال�سيدليات خالل العام احلايل، وتقلي�س عدد �ساعات العمل لبع�س القطاعات واإلزام بع�سها بالعمل عن بعد. 
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واجلدير بالذكر، اأن الجراءات الحرتازية التي اتخذتها حكومة اململكة للحد من تف�سي وباء فريو�س كورونا »كوفيد -19«، اأثرت ب�سكل كبري على كافة القطاعات القت�سادية 
وبالتايل احلاجة للتاأمني عليها اأو وقوع مطالبات تاأمينية عن الأ�سرار املتحققة من هذه الإغالقات، وحيث اأنه ل يوجد تاريخ متوقع لنتهاء هذه اجلائحة حتى تاريخ هذه الن�سرة 
فاإن ال�سركة ل ميكنها تقدير حجم اخل�سائر الناجمة عن انت�سار هذه اجلائحة. ول ت�سمن عدم وجود تبعات يف امل�ستقبل توؤثر �سلبًا وب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة وتدفقاتها 

املالية ومركزها املايل ونتائج عملياتها امل�ستقبلية.

اخملاطر املرتبطة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل االرهاب --1 1 

ل�سركات  الإرهاب  الأموال ومتويل  ال�سعودي، قواعد مكافحة غ�سل  املركزي  البنك  ال�سادرة عن  الإرهاب  الأموال ومكافحة متويل  بلوائح مكافحة غ�سل  ال�سركة حالًيا  متتثل 
التاأمني، نظام مكافحة غ�سل الأموال ولئحته التنفيذية، نظام مكافحة جرائم الإرهاب ومتويله وقواعده التنفيذية، وتو�سح هذه اللوائح الإجراءات الالزم اتخاذها عند قبول اأي 
عميل (�سواء فرد اأو �سركة)، كما تو�سح اإجراءات العناية الواجبة الالزم اتباعها، بالإ�سافة اإلى اإجراءات الإبالغ من العمليات امل�سبوهة وغريها من الإجراءات. تقوم ال�سركة 
للم�سائلة  ال�سركة عر�سة  الإرهاب يجعل  الأموال ومكافحة متويل  بلوائح مكافحة غ�سل  اإن عدم المتثال  اأنظمتها احلا�سوبية.  املعلومات اخلا�سة بعمالئها عرب  حالًيا بحفظ 

القانونية وبالتايل يوؤدي ذلك اإلى فر�س غرامات و/اأو عقوبات �سوف تتحملها ال�سركة.

يف حال عدم امتثال ال�سركة بلوائح مكافحة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب، فاإن ذلك �سيرتتب عليه خمالتها من قبل اجلهات التنظيمية، وبالتايل �سيظهر تاأثري جوهري 
�سلبي على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وربحية �سهمها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

اخملاطر املرتبطة بسمعة الشركة --1 1 

تعد �سمعة ال�سركة اأمًرا بالغ الأهمية ل�ستقطاب عمالء جدد والبقاء عليهم واقامة عالقة قوية مع الأطراف النظرية، وميكن اأن تت�سرر �سمعة ال�سركة يف امل�ستقبل نتيجة عدة 
عوامل ت�سمل على �سبيل املثال ل احل�سر: تراجع نتائجها املالية اأو تعديلها اأو الجراءات القانونية اأو النظامية �سد ال�سركة اأو �سلوك اأحد موظفيها الذي قد يت�سبب يف اخالل 

ال�سركة باملتطلبات النظامية املعمول بها، و�سيوؤدي ت�سرر �سمعة ال�سركة اإلى التاأثري �سلًبا على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وربحية �سهمها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

خماطر سلوك املوظفني وأخطائهم --1 1 

تطبق ال�سركة لئحة تنظيم عمل داخلية معتمدة من وزارة املوارد الب�سرية واخلدمة الجتماعية �ساملة لالأحكام املتعلقة باجلزاءات التاأديبية و قامت ال�سركة  بالإعالن عنها يف 
مكان ظاهر يف مقر ال�سركة حتى يعلم بها من�سوبو ال�سركة و ما ت�سمنته من جزاءات يف حال ارتكاب �سلوكيات خاطئة. و بالرغم من ذلك  فاإن ال�سركة ل ت�ستطيع اأن ت�سمن تاليف 
�سوء �سلوك املوظفني اأو اأخطائهم كالغ�س والأخطاء املتعمدة اأو غري املتعمدة والختال�س والحتيال وال�سرقة والتزوير واإ�ساءة ا�ستخدام ممتلكاتها والت�سرف نيابة عنها دون 
احل�سول على التفوي�سات الإدارية املطلوبة، وبالتايل فقد يرتتب عن تلك الت�سرفات تبعات وم�سوؤوليات تتحملها ال�سركة، اأو عقوبات نظامية، اأو م�سوؤولية مالية مما قد يوؤثر �سلًبا 
على �سمعة ال�سركة. لذا فاإن ال�سركة ل ت�ستطيع اأن ت�سمن اأن �سوء �سلوك موظفيها اأو خمالفاتهم لن يوؤدي اإلى الإ�سرار ب�سكل جوهري و�سلبي على و�سعها املايل اأو نتائج عملياتها.

اخملاطر ذات الصلة بالسوق والقطاع  1 

خماطر االلتزام باألنظمة واللوائح  1 1 

تخ�سع ال�سركة لالأنظمة واللوائح ال�سائدة يف اململكة والتي تخ�س قطاع التاأمني ب�سكل خا�س، ومن �سمنها نظام ال�سركات ونظام مراقبة  التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية، 
والقواعد  ال�سيا�سات  اململكة، مبا يف ذلك  التاأمني يف  تنظيم قطاع  م�سوؤول عن  ال�سعودي  املركزي  البنك  اأن  ال�سعودي، حيث  املركزي  البنك  قبل  لإ�سراف من  ا  اأي�سً وتخ�سع 

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

مبا اأن �سوق التاأمني ال�سعودي يعترب من الأ�سواق النا�سئة دائمة التطوير، فاإن ذلك قد يحد من قدرة ال�سركة على ال�ستجابة لفر�س ال�سوق، وقد يجربها ذلك على حتمل نفقات 
�سنوية كبرية للتقيد بالأنظمة واللوائح النظامية. لذا ل ميكن اإعطاء اأي تاأكيد باأن الأنظمة اأو الإطار التنظيمي لقطاع التاأمني يف اململكة لن ي�سهد مزيًدا من التغريات التي قد 
توؤثر بدرجة كبرية اأو �سلبية على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل اأو نتائج عملياتها. وكذلك، اإذا مل تلتزم ال�سركة بالأنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها، فاإنها �سوف تخ�سع 
لعقوبات نظامية منها الغرامة وتعليق العمل و�سحب الرتخي�س اخلا�س مبزاولة ن�ساط التاأمني، الأمر الذي �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ومركزها املايل 

وتوقعاتها امل�ستقبلية. 

كما وتخ�سع ال�سركة، باعتبارها �سركة مدرجة، اإلى الأنظمة واللوائح التنفيذية والقواعد واملتطلبات لهيئة ال�سوق املالية وجمموعة تداول ال�سعودية (تداول). تلزم هيئة ال�سوق 
تداول  ال�سادرة عن جمموعة  الإدراج  وقواعد  الهيئة  ال�سادرة عن  والتعليمات اخلا�سة  امل�ستمرة  واللتزامات  املالية  الأوراق  بقواعد طرح  اللتزام  املدرجة  ال�سركات  املالية 
ال�سعودية (تداول) ل �سيما اللتزام بالإف�ساح الدوري عن التطورات اجلوهرية واملالية وتقرير جمل�س الإدارة، كما تلتزم �سركات التاأمني باإعالن نتائجها املالية وفق النماذج 
املعتمدة من الهيئة والتي يجب اأن تت�سمن بيانات وا�سحة مثل �سايف الربح (اخل�سارة) قبل الزكاة، فائ�س (عجز) عمليات التاأمني خم�سوًما منها عائد ا�ستثمارات حملة 
الوثائق، واإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة و�سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة، و�سايف املطالبات املتكبدة، و�سايف اأرباح (خ�سائر) ا�ستثمارات حملة الوثائق، و�سايف اأرباح (خ�سائر) 
ا�ستثمارات اأموال امل�ساهمني ...اإلخ ومقارنة هذه البيانات بالفرتة املقابلة ربع �سنوية اأو �سنوية وبح�سب دليل اللتزامات امل�ستمرة لل�سركات املدرجة، يجب اأن تكون النتائج املالية 
ال�سنوية املعلنة يف موقع تداول م�ستمدة من القوائم املالية املدققة واملعتمدة من املراجع اخلارجي لل�سركة املعني من اجلمعية واملعتمدة من جمل�س الإدارة، ويجب التقيد بنماذج 
ا تقدمي بيان بجميع الأ�سباب واملوؤثرات للتغري يف النتائج املالية لل�سنة املالية  الإعالنات الواردة �سمن التعليمات اخلا�سة باإعالنات ال�سركات لنتائجها املالية، وعلى ال�سركة اأي�سً

احلالية مع فرتة املقارنة بحيث ت�سمل الأ�سباب جميع بنود اإعالن النتائج املالية.
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وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه بالن�سبة ملالءة �سركات امل�ساهمة العامة، فقد �سدر بتاريخ 23/ 1438/01 هـ (املوافق 2016/10/24 م) قرار جمل�س الهيئة رقم (1-130-2016) بتعديل 
الإجراءات والتعليمات اخلا�سة بال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق التي بلغت خ�سائرها املرتاكمة (50%) فاأكرث من راأ�س مالها يف �سوء نظام ال�سركات اجلديد، التي مت تعديل 
م�سماها لت�سبح »الإجراءات والتعليمات اخلا�سة بال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق التي بلغت خ�سائرها املرتاكمة (20 %) فاأكرث من راأ�س مالها «، واملعدلة بقرار هيئة ال�سوق 

املالية رقم (1-77-  2018) وتاريخ 1439/11/05هـ (املوافق 2018/07/18م).

كما األزمت الهيئة ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية باتباع لئحة التعليمات اخلا�سة باإعالنات ال�سركات امل�ساهمة املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سادرة مبوجب قرار 
(املوافق  1441هـ   /02/01 وتاريخ    (2019-104-1) رقم  القرار  مبوجب  واملعدلة  2006/08/12م)  (املوافق  1427/07/18هـ  وتاريخ   (2006-199-1) رقم  الهيئة  جمل�س 
2019/09/30 م).  اإن عدم التزام ال�سركة بهذه الأنظمة والقواعد واملتطلبات �سوف يعّر�سها اإلى عقوبات من بينها فر�س غرامات وتعليق تداول الأ�سهم و�سوًل اإلى اإلغاء اإدراج 

اأ�سهم ال�سركة يف تداول ال�سعودية (تداول)، الأمر الذي �سيوؤثر �سلبًا وب�سكل جوهري على عمليات ال�سركة ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

اخملاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة  1 1 

يعتمد الأداء امل�ستقبلي املتوقع لل�سركة على عدد من العوامل التي تتعلق بالأو�ساع القت�سادية يف اململكة ب�سكل عام وت�سمل، على �سبيل املثال ل احل�سر، عوامل الت�سخم ومنو 
الناجت املحلي ومتو�سط دخل الفرد ونحو ذلك. ويعتمد اقت�ساد اململكة الكلي واجلزئي ب�سكل اأ�سا�سي على النفط وال�سناعات النفطية والتي ل تزال ت�سيطر على ح�سة كبرية من 
الناجت املحلي الإجمايل، وعليه فاإن اأي تقلبات غري مواتية حتدث يف اأ�سعار النفط �سيكون لها اأثرها املبا�سر واجلوهري على خطط ومنو اقت�ساد اململكة ب�سكل عام وعلى معدلت 

الإنفاق احلكومي، والذي من �ساأنه التاأثري �سلًبا على اأداء ال�سركة املايل، نظًرا لعملها �سمن منظومة اقت�ساد اململكة وتاأثرها مبعدلت الإنفاق احلكومي.

كما يعتمد ا�ستمرار منو اقت�ساد اململكة على عدة عوامل اأخرى مبا فيها ا�ستمرار النمو ال�سكاين وا�ستثمارات القطاعني احلكومي واخلا�س يف البنية التحتية، لذا فاإن اأي تغيري 
�سلبي يف اأي من هذه العوامل �سيكون له تاأثري كبري على القت�ساد وبالتايل �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائجها املالية وتوقعاتها امل�ستقبلية.

اخملاطر املتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي يف منطقة الشرق األوسط -1 1 

يعتمد الأداء املايل لل�سركة على الظروف القت�سادية وال�سيا�سية ال�سائدة يف اململكة بالإ�سافة للظروف القت�سادية العاملية التي توؤثر بدورها على اقت�ساد اململكة. ول يزال قطاع 
النفط يحتل الن�سيب الأكرب من اإجمايل الناجت املحلي للمملكة. وقد حتدث تقلبات يف اأ�سعار النفط، مما قد يوؤثر ب�سكل �سلبي على اقت�ساد اململكة. واجلدير بالذكر اأن معدل 
النمو القت�سادي يف اململكة �سهد تباطوؤ خالل الأعوام الأخرية. كما تواجه اململكة حتديات تتعلق بالرتفاع الن�سبي يف معدلت النمو ال�سكاين. وقد يكون جلميع هذه العوامل 
تاأثري �سلبي على اقت�ساد اململكة، الأمر الذي �سيرتتب عليه تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية ولي�س هناك ما ي�سمن 
اأن التطورات ال�سلبية يف العالقات مع هذه الدول، اأو الظروف القت�سادية وال�سيا�سية يف تلك الدول، اأو يف دول اأخرى لن توؤثر �سلبا على اقت�ساد اململكة اأو ال�ستثمار الأجنبي 
املبا�سر فيها  على اأ�سواق املال يف اململكة بوجه عام، وقد توؤثر تلك العوامل ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.  من 
�ساأن اأي تغيريات كربى غري متوقعة يف البيئة ال�سيا�سية اأو القت�سادية اأو القانونية يف اململكة و / اأو اأية دول اأخرى يف ال�سرق الأو�سط، مبا يف ذلك، على �سبيل املثال ل احل�سر، 
التقلبات العادية يف الأ�سواق والركود القت�سادي والع�سار وارتفاع معدلت البطالة والتحولت التكنولوجية وغريها من التطورات، اأن توؤثر تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال 

ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية

اخملاطر املتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانني احلالية و/أو صدور أنظمة وقوانني جديدة -1 1 

تخ�سع ال�سركة لإ�سراف عدد من اجلهات احلكومية يف اململكة، مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر البنك املركزي وجمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين وهيئة ال�سوق املالية 
ووزارة التجارة ووزارة ال�ستثمار وغريها. بالتايل تخ�سع ال�سركة ملخاطر التغيريات يف الأنظمة واللوائح والتعاميم وال�سيا�سات يف اململكة. وت�سهد البيئة الت�سريعية والتنظيمية يف 
اململكة اإ�سدار العديد من الأنظمة واللوائح، والتي يتم تطويرها وحت�سينها ب�سكل م�ستمر. وتعترب تكاليف اللتزام لهذه الأنظمة مرتفعة. ويف حالة اإدخال تغيريات على الأنظمة 
اللوائح وتلبية  اإ�سافية غري متوقعة لأغرا�س تتعلق باللتزام بتلك  ال�سركة مل�سروفات مالية  اإلى تكبد  اأو لوائح جديدة فاإن ذلك �سيوؤدي  اإ�سدار قوانني  اأو  اللوائح احلالية  اأو 
ا�سرتاطات هذه القوانني، اأو قد تخ�سع للعقوبات والغرامات التي تفر�سها ال�سلطات الإ�سرافية املخت�سة يف حال عدم التزامها لهذه اللوائح والأنظمة ب�سكل م�ستمر، مما �سيوؤثر 

�سلًبا على اأعمالها ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

اخملاطر املتعلقة بسحب تصريح مزاولة أنشطة التأمني -1 1 

ح�سلت ال�سركة على ت�سريح مزاولة ن�ساطها التاأميني مبوجب ت�سريح البنك املركزي رقم ت م ن/20086/15 وتاريخ 1429/06/14هـ (املوافق 2008/06/18م) مبزاولة 
ن�ساط التاأمني العام، والتاأمني ال�سحي، واحلماية والدخار وفقًا لأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية. ويف عام 2014م، وبناًء على طلب �سركة 
التاأمني العربية بتعديل الن�ساط، ح�سلت ال�سركة على موافقة البنك املركزي ال�سعودي بتعديل الت�سريح املمنوح لها ملمار�سة ن�ساط التاأمني واإعادة التاأمني بحيث يكون مقت�سرًا 

على ممار�سة ن�ساط التاأمني فقط، وذلك مبوجب اخلطاب رقم 351000076885 وتاريخ 1435/06/14هـ (املوافق 2014/04/14م).

وفًقا للمادة (76) من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين فاإن للبنك املركزي حق �سحب الرتخي�س يف احلالت التالية:

اإذا مل متار�س ال�سركة الن�ساط املرخ�س لها به خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ اإ�سدار الرتخي�س.. 1

اإذا مل تِف ال�سركة مبتطلبات نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولوائحه التنفيذية.. 2

اإذا تبني اأن ال�سركة قد تعمدت تزويد البنك املركزي مبعلومات اأو بيانات غري �سحيحة .. 3

اإذا تبني للبنك املركزي اأن حقوق املوؤمن لهم اأو امل�ستفيدين اأو امل�ساهمني معر�سة لل�سياع نتيجة للطريقة التي ميار�س بها الن�ساط.. 4
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اإذا اأفل�ست ال�سركة، مما يجعلها غري قادرة على الوفاء بالتزاماتها.. 5

اإذا مار�ست ال�سركة ن�ساطها باأ�سلوب متعمد للن�سب والحتيال.. 6

اإذا انخف�س راأ�س مال ال�سركة عن احلد الأدنى املقرر اأو مل ت�ستوف ال�سركة متطلبات املالءة املالية الواردة يف الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني . 7
التعاوين.

اإذا انخف�س الن�ساط التاأميني يف فروع التاأمني اإلى امل�ستوى الذي يرى معه البنك املركزي عدم فعالية اأدائه.. 8

اإذا رف�ست ال�سركة دفع املطالبات امل�ستحقة للم�ستفيدين بدون وجه حق.. 9

اإذا منعت ال�سركة فريق التفتي�س املكلف من قبل البنك املركزي عن اأداء مهمته يف فح�س ال�سجالت.. 10

اإذا امتنعت ال�سركة عن تنفيذ حكم نهائي �سادر يف اأي من املنازعات التاأمينية.. 11

ويف حال انطبقت اأحد احلالت املذكورة اأعاله، فاإن ال�سركة معر�سة ل�سحب ترخي�س مزاولة اأن�سطة التاأمني اخلا�س بها، ويف حال �سحب الرتخي�س فاإنه لن يكون با�ستطاعة 
ال�سركة ال�ستمرار يف ممار�سة ن�ساطها ب�سورة نظامية يف اململكة العربية ال�سعودية. و�سيكون لذلك تاأثري �سلبي على اأعمالها وبالتايل التاأثري ال�سلبي على اأعمال ال�سركة ونتائج 

عملياتها وو�سعها املايل وعلى توقعاتها امل�ستقبلية و�سعر �سهمها يف ال�سوق . وبناًء على ذلك فقد يخ�سر امل�ساهمون جزًءا من اأو كل ا�ستثماراتهم يف ال�سركة.

اخملاطر املتعلقة بتعديالت البنك املركزي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل -1 1 

مت اإعداد القوائم املالية املراجعة لل�سركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب  2018م والإي�ساحات املرفقة بها وفًقا للمعايري الدولية للتقرير املايل (IFRS) املعتمدة يف 
اململكة العربية ال�سعودية واملعايري والإ�سدارات الأخرى التي اعتمدتها الهيئة ال�سعودية للمراجعني واملحا�سبني (SOCPA) ، واملعدلة من قبل البنك املركزي للمحا�سبة عن 
الزكاة و�سريبة الدخل والتي تتطلب جميع املعايري الدولية للتقرير املايل (IFRS) فيما عدا معيار املحا�سبة الدويل رقم  (12)  »�سريبة الدخل«، وتف�سري جلنة التفا�سري رقم 
(21) »�سرائب« لرتباطهم بالزكاة و�سريبة الدخل وفًقا لتعميم البنك املركزي رقم (381000074519)  بتاريخ 14 / 07/ 1438هـ (املوافق 11 / 04 / 2017 م) والتعديالت 
الالحقة بها فيما يتعلق باملحا�سبة عن الزكاة و�سريبة الدخل، حيث اأن ا�ستحقاق الزكاة و�سريبة الدخل يكون على اأ�سا�س ربع �سنوي من خالل حقوق امل�ساهمني يف الأرباح 

املتبقية.

 (IFRS) كما مت اإعداد القوائم املالية املراجعة لل�سركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019م و2020م، والإي�ساحات املرفقة بهم وفًقا للمعايري الدولية للتقرير املايل
املركزي  البنك  قبل  من  واملعدلة   ،(SOCPA) واملحا�سبني للمراجعني  ال�سعودية  الهيئة  اعتمدتها  التي  الأخرى  والإ�سدارات  واملعايري  ال�سعودية  العربية  اململكة  املعتمدة يف 
للمحا�سبة عن الزكاة و�سريبة الدخل بناًء على التعليمات التي �سدرت من قبل البنك املركزي بتاريخ 20/ 11/ 1440هـ (املوافق 23/ 07/ 2019م) والتي تن�س على حتديث 
ال�سيا�سات املحا�سبية للمعاجلة للمحا�سبة عن الزكاة و�سريبة الدخل يف قائمة الدخل بدًل عن احت�سابها ب�سكل ربع �سنوي من خالل حقوق امل�ساهمني يف الأرباح املتبقية �سابًقا. 
املالية  »املعلومات  الق�سم رقم (5)  املعلومات ف�سال راجع  للتقرير املايل (IFRS) (وملزيد من  الدولية  املعايري  يتما�سى مع  باأثر رجعي مبا  الأثر  بتعديل  ال�سركة  وقد قامت 

ومناق�سة وحتليل الإدارة« من هذه الن�سرة).

وال�سركة ملزمة يف هذه احلالة بتطبيق التعديالت اأو التغيريات التي تطراأ على هذه املعايري من وقت لآخر. وبالتايل فاإن اأي تغيريات يف هذه املعايري اأو اإلزامية تطبيق بع�س 
املعايري اجلديدة من املمكن اأن يوؤثر �سلًبا على القوائم املالية وبالتايل على النتائج املالية لل�سركة ومركزها املايل

اخملاطر املتعلقة بالبيئة التنافسية -1 1 

وفًقا لتقرير البنك املركزي عن ال�سركات املرخ�س لها ن�ساط التاأمني واإعادة التاأمني، وكما يف تاريخ هذه الن�سرة فاإنه يوجد عدد ثالثون (30) �سركة لديها ت�سريح ن�سط ملزاولة 
ن�ساط التاأمني يف اململكة ومدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية، حيث ت�ستحوذ اأكرب خم�س �سركات على ما ن�سبته حوايل (75٫8%) من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة كما يف 31 دي�سمرب 
2020 م (بح�سب تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي للعام 2020م ال�سادر عن البنك املركزي ال�سعودي)، وبناًء على ذلك فاإن ال�سركة تعمل يف بيئة تناف�سية قوية، ويعتمد الو�سع 

التناف�سي لل�سركة على العديد من العوامل التي ت�سمل قوة مركزها املايل والت�سعري ملنتجاتها التاأمينية والعالقة مع العمالء و�سمعة ال�سركة.

ل ميكن التاأكيد على اأن ال�سركة �سوف تكون قادرة على حتقيق اأو الحتفاظ باأي م�ستوى حمدد من الأق�ساط يف هذه البيئة التناف�سية، وقد توؤدي حدة املناف�سة اإلى حدوث تاأثريات 
�سلبية جوهرية على اأداء ال�سركة وتوقعاتها وو�سعها املايل، وذلك عن طريق:

انخفا�س الهوام�س والربحية. 	

تباطوؤ منو قاعدة عمالء ال�سركة. 	

انخفا�س احل�سة ال�سوقية . 	

ارتفاع معدل ا�ستقالت اأفراد الإدارة العليا واملبيعات. 	

ت�سخم النفقات الت�سغيلية مثل م�ساريف الت�سويق واملبيعات. 	

زيادة تكاليف احل�سول على وثائق التاأمني. 	

ول يوجد �سمان باأن ال�سركة �ستكون قادرة با�ستمرار على مناف�سة ال�سركات، مما يوؤدي اإلى خف�س ح�سة ال�سركة يف ال�سوق وبالتايل التاأثري �سلًبا على اأرباح ال�سركة ونتائجها 
املالية.
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اخملاطر املتعلقة بالنقص يف التوعية الثقافية للتأمني ومدى أهميتها -1 1 

اإن نظرة املجتمع جتاه قطاع التاأمني ت�سكل عاماًل اأ�سا�سًيا لنجاح القطاع. وبذلك يوجد خماطرة حول تلك النظرة ب�سفة عامة حيث يرى املجتمع اأن القطاع ل يلعب دوًرا اأ�سا�سًيا 
اأو يعمل بنطاق خدمات قد ل تتوافق مع اأ�سل التكافل وال�سريعة. قد يفقد املجتمع ثقته يف القطاع مما قد يوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ومركزها املايل وتوقعاتها 

امل�ستقبلية.

اخملاطر املتعلقة بالرسوم احلكومية املطبقة على توظيف املوظفني غري السعوديني -1 1 

اأقرت احلكومة عدًدا من القرارات التي تهدف لإجراء اإ�سالحات �ساملة ل�سوق العمل يف اململكة العربية ال�سعودية، والتي ا�ستملت على اإقرار ر�سوم اإ�سافية مقابل كل موظف غري 
�سعودي يعمل لدى جهة �سعودية اعتباًرا من 01/01/ 2018م، وبواقع اأربعمائة (400) ريال �سعودي �سهرًيا عن كل موظف غري �سعودي عام 2018م، تزيد اإلى �ستمائة (600) 
ريال �سعودي �سهرًيا عام 2019م ثم ثمامنائة (800) ريال �سعودي �سهرًيا عام 2020م. الأمر الذي �سيوؤدي اإلى زيادة الر�سوم احلكومية التي �ستدفعها ال�سركة مقابل موظفيها 

غري ال�سعوديني، وبالتايل زيادة يف تكاليف ال�سركة ب�سكل عام، الأمر الذي �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمالها واأدائها املايل ونتائج عملياتها. 

ا ر�سوم اإ�سدار وجتديد الإقامة لتابعي ومرافقي املوظفني غري ال�سعوديني (ر�سوم املرافقني) والتي اأ�سبحت نافذة اعتباًرا من  اأي�سً اإلى ذلك، فقد اأقرت احلكومة  بالإ�سافة 
2017/07/01م، علًما اأنها �سرتتفع تدريجيا من مائة (100) ريال �سعودي �سهرًيا لكل تابع يف عام 2017 م، لت�سل اإلى اأربعمائة (400) ريال �سعودي �سهريا لكل تابع يف عام 
2020م، وعليه فاإن الزيادة يف ر�سوم اإ�سدار وجتديد الإقامة التي �سيتحملها املوظف غري ال�سعودي عن عائلته من املمكن اأن توؤدي اإلى زيادة تكلفة املعي�سة عليه، الأمر الذي من 
�ساأنه اأن يوؤدي اإلى توجهه للعمل يف دول اأخرى تكون تكلفة املعي�سة فيها اأقل، واإذا ما حدث مثل هذا الأمر ف�ستواجه ال�سركة �سعوبة يف املحافظة على موظفيها غري ال�سعوديني، 
الأمر الذي قد ي�سطرها اإلى حتمل تلك التكاليف عن املوظفني غري ال�سعوديني اأو جزء منها ب�سكل مبا�سر، اأو بطريقة غري مبا�سرة عن طريق رفع الأجور اخلا�سة مبوظفيها غري 

ال�سعوديني، الأمر الذي �سيوؤدي اإلى زيادة يف تكاليف ال�سركة، وبالتايل �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمالها واأدائها املايل ونتائج عملياتها.

اخملاطر املتعلقة برتاجع ثقة العمالء 1 1 1 

اإن ثقة العمالء بقطاع التاأمني على م�ستوى العامل لها اأهمية بالغة يف تعزيز قوة هذا القطاع. ويف املقابل، اإن اأي تراجع يف ثقة العميل اأو �سناعة التاأمني ب�سكل عام اأو ثقته يف 
ال�سركة ب�سكل خا�س قد يوؤدي اإلى ارتفاع عدد حالت اإلغاء وثائق التاأمني وا�سرتجاع الأموال الأمر الذي �سيوؤثر على ال�سركة �سلًبا وعلى اأداءها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

اخملاطر املتعلقة بعدم التقيد بأنظمة جملس الضمان الصحي التعاوين   1 1 

تخ�سع منتجات ال�سركة لرقابة جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين بعد اعتماها وموافقتها من البنك املركزي، ويفر�س جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين العديد من الأنظمة 
والإجراءات على �سركات التاأمني منها اللتزام بتوفري املوافقات الطبية خالل فرتة (60) دقيقة من وقت ا�ستالم الطلب بحد اأق�سى، واللتزام بدفع م�ستحقات امل�ست�سفيات 
والعيادات وغريها من ُمقدمي اخلدمات الطبية خالل فرتة زمنية ل تتجاوز (45) يوم. وقد يوؤدي عدم اللتزام باأنظمة جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين اإلى فر�س عقوبات اأو 

غرامات مالية على ال�سركة اأو �سحب ت�سريح منتجات التاأمني ال�سحي، مما قد يوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل.

اخملاطر املتعلقة بالتقلبات يف أسعار صرف العمالت   1 1 

يق�سد باملخاطر املتعلقة باأ�سعار العمالت اإلى التقلبات يف ال�ستثمارات املالية نظًرا للتغري يف اأ�سعار ال�سرف. وال�سركات التي تتعر�س ملخاطر اأ�سعار �سرف العمالت يف الغالب 
لديها تعامالت مع اأطراف خارج اململكة وبعمالت تلك الأطراف. معظم عمليات ال�سركة تتم بالريال ال�سعودي كما اأن كافة اإيراداتها حمققة من عمالء يف ال�سوق املحلية وبالعملة 
املحلية، اإل اأنه يف حال قامت ال�سركة بتعامالت بعمالت غري الريال ال�سعودي يف امل�ستقبل، ف�ست�سبح معر�سة للتقلبات يف اأ�سعار �سرف العمالت الأخرى مقابل الريال ال�سعودي، 

وبالتايل اإلى زيادة يف النفقات، مما �سيكون له اأثر �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

اخملاطر املتعلقة بندرة الكوادر احمللية املؤهلة - 1 1 

نظًرا حلداثة �سوق التاأمني يف اململكة فاإن الكوادر املحلية املوؤهلة يف اململكة تعد قليلة و قد ل تفي باحتياجات ال�سركة من املوظفني ذوي اخلربة. ويف حال تعذر على ال�سركة 
ا�ستقطاب الكوادر املوؤهلة من ال�سوق املحلية، فاإنها قد ت�سطر ل�ستقدام موظفني من خارج اململكة. ول ت�ستطيع ال�سركة �سمان اأنها تتمكن من املحافظة على الكوادر املوؤهلة 
يف الوقت املنا�سب والكفاءة املطلوبة وكذلك احل�سول على العدد الكايف من تاأ�سريات العمل الالزمة من وزارة املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية، ل �سيما يف ظل متطلبات 
ال�سعودة مما يخلق مناف�سة عالية بني �سركات التاأمني لتدريب وتاأهيل كوادرها و�سمان ا�ستمرار بقائهم وا�ستقطاب الكفاءات من ال�سوق املحلي مما قد ينتج عنه زيادة يف الأجور 
التي قد ت�سكل عباأً اإ�سافًيا على ال�سركة. كذلك اإن عدم قدرة ال�سركة على ا�ستقطاب املوظفني املوؤهلني والحتفاظ بهم، �سوف يوؤدي اإلى اإعاقة تطبيق ا�سرتاتيجية عملها، الأمر 

الذي �سيوؤثر �سلًبا على نتائج عملياتها وو�سعها املايل.
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اخملاطر املرتبطة بدورة األعمال التأمينية - 1 1 

�سهد قطاع التاأمني على امل�ستوى العاملي تغيريات دورية مع تذبذبات ملمو�سة يف نتائج العمليات، ويرجع �سببها اإلى املناف�سة والأحداث الكارثية والأو�ساع القت�سادية والجتماعية 
التي متر بها كافة الدول من وقت اإلى اآخر ب�سكل عام وغريها من العوامل خارجة عن �سيطرة ال�سركات العاملة يف قطاع التاأمني. وبالتايل قد ينتج عن ذلك فرتات تت�سف 
باملناف�سة يف الأ�سعار الناجتة عن فائ�س العر�س وكذلك فرتات يتاح فيها لل�سركات احل�سول على اأق�ساط اأف�سل، ومن املتوقع اأن تتاأثر دورة اأعمال �سركات التاأمني من وقت 

لآخر، مما �سيوؤثر �سلًبا على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

خماطر التقارير املطلوبة - 1 1 

ي�سرتط نظام التاأمني ولئحته التنفيذية على ال�سركة اأن تقدم اإلى البنك املركزي ال�سعودي قوائم مالية وتقارير �سنوية، معدة على اأ�س�س حما�سبية نظامية معينة، ومعلومات 
اأخرى مبا فيها معلومات حول العمليات املتعلقة بالن�ساط العام لل�سركة وهيكل راأ�س املال وامللكية والو�سع املايل لل�سركة، مبا يف ذلك، ك�سًفا �سنوًيا لإجمايل العمولت املدفوعة. 
وتخ�سع ال�سركة لإجراءات وعقوبات وغرامات فيما لو راأى البنك املركزي ال�سعودي اأن ال�سركة ف�سلت يف التقيد باأي من الأنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها. وعليه، فاإن اأي 
تق�سري يف التقيد بهذه الأنظمة واللوائح والتعليمات �سيوؤدي اإلى فر�س قيود حتد من قدرة ال�سركة على مزاولة اأعمالها اأو فر�س غرامات كبرية ميكن اأن توؤثر �سلًبا على نتائج 

اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل.

 كما اأن ال�سركة �سوف تتعر�س لعقوبات وغرامات يف حال تق�سريها بالوفاء مبتطلبات هيئة ال�سوق املالية وقواعد طرح الأوراق املالية واللتزامات امل�ستمرة والإف�ساح املعمول 
بها يف تداول ال�سعودية (تداول). الأمر الذي �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

خماطر متعلقة بنمو سوق التأمني - 1 1 

قد ل يكون معدل منو �سوق التاأمني يف اململكة مرتفًعا اأو م�ستقًرا بالدرجة التي تتوقعها ال�سركة حالًيا. كما اأن التاأثري على �سوق التاأمني يف اململكة نتيجة زيادة معدل النمو يف عدد 
املوؤمن لهم بالتزامن مع النمو القت�سادي وال�سكاين يف اململكة، اإ�سافة اإلى ا�ستمرار التطوير يف جمال الرعاية الجتماعية والتغريات ال�سكانية وفتح �سوق التاأمني يف اململكة 
لل�سركات الأجنبية وا�ستمرار عمليات الندماج وال�ستحواذ بني �سركات التاأمني القائمة لت�سكيل تكتالت اأكرب ذات ح�سور اأو�سع هو ب�سكل عام اأمر م�ستقبلي غري وا�سح يف الوقت 
الراهن، وبالتايل فاإن النمو والتطور يف �سوق التاأمني يف اململكة يخ�سع لعدة توقعات غري موؤكدة وخارجة عن نطاق �سيطرة ال�سركة، مما قد يوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على 

اأعمال ال�سركة.

خماطر عدم القدرة على االلتزام مبتطلبات السعودة - 1 1 

تطبق وزارة املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية برنامج نطاقات الذي مت ت�سميمه لت�سجيع ال�سركات على توظيف املواطنني ال�سعوديني وزيادة ن�سبتهم من جمموع املوظفني 
العاملني لدى ال�سركة. ووفًقا لربنامج نطاقات هذا فاإنه يتم قيا�س التزام ال�سركة مبتطلبات ال�سعودة مقابل ن�سبة املواطنني ال�سعوديني العاملني لدى ال�سركة مقارنة مبتو�سط 

ن�سبة ال�سعودة يف ال�سركات العاملة يف نف�س القطاع.

وبالرغم من اأنه قد حققت ال�سركة ن�سبة �سعودة قدرها (67٫19%) كما يف 2020/12/31م وهي م�سنفة �سمن النطاق البالتيني لربنامج نطاقات؛ اإل اأنه ل يوجد اأي �سمان 
باأن ت�ستمر ال�سركة يف املحافظة على ن�سبة ال�سعودة املطلوبة �سمن امل�ستويات املقررة نظاًما. الأمر الذي �سيعر�س ال�سركة لعقوبات بعدم التزامها بالقرارات ال�سادرة بهذا 
اخل�سو�س والتي ت�سل اإلى وقف اإ�سدار تاأ�سريات العمالة الالزمة لل�سركة اأو نقل كفالة املوظفني غري ال�سعوديني اأو ا�ستبعاد ال�سركة من ال�سرتاك يف املناق�سات احلكومية، 

مما قد يوؤثر �سلًبا على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها.

خماطر عدم التحكم يف األسعار - 1 1 

تلتزم ال�سركة باتباع تو�سية تقارير اخلبري الكتواري وبتعليمات البنك املركزي ال�سعودي فيما يخ�س ت�سعري وثائق التاأمني. وقد تق�سي تو�سيات تلك التقارير وتعليمات البنك 
اإلى عدم متكن ال�سركة من ا�ستقطاب عمالء جدد  اأحد منتجات ال�سركة �سوف يوؤدي  اأ�سعار  اأ�سعار وثائق ال�سركة. لذلك فاإن ارتفاع  ال�سعودي بتغيري جوهري على  املركزي 
وخ�سارة عمالئها احلاليني وبالتايل توجههم اإلى �سركات اأخرى. اإن اأي تغري جوهري يف الأ�سعار م�ستقباًل �سوف يوؤثر على ح�سة ال�سركة ال�سوقية وبالتايل على مبيعاتها ونتائج 

عملياتها.

اخملاطر املرتبطة بضريبة القيمة املضافة - 1 1 

قامت اململكة بتبني نظام �سريبة القيمة امل�سافة والذي دخل حيز النفاذ يف 2018/01/01م. ويفر�س هذا النظام قيمة م�سافة بن�سبة 5% على عدد من املنتجات واخلدمات 
وذلك ح�سب ما هو وارد يف النظام. ومت تعديل قيمة �سريبة القيمة امل�سافة لت�سبح 15% والذي بداأ تطبيقه من �سهر يوليو 2020م. وبالتايل، فاإنه يتعني على املن�ساآت ذات العالقة 
معرفة طبيعة �سريبة القيمة امل�سافة وطريقة تطبيقها وكيفية ح�سابها. كما �سيتعني عليها تقدمي تقاريرها اخلا�سة اإلى اجلهات احلكومية ذات العالقة. وبناًء على ذلك، يتعني 
على ال�سركة التكيف مع التغيريات الناجتة عن تطبيق �سريبة القيمة امل�سافة، والتي ت�سمل حت�سيلها وت�سليمها، وتاأثري تطبيق نظام �سريبة القيمة امل�سافة على اأعمال ال�سركة، 
وقد اأدى تطبيق �سريبة القيمة امل�سافة يف اململكة اإلى زيادة اأ�سعار معظم الب�سائع واخلدمات مبايف ذلك منتجات ال�سركة ومل تظهر بعد الآثار املرتتبة من رفع ال�سريبة على 
مبيعات ال�سركة حيث بداأ تطبيق الزيادة ال�سريبية من �سهر يوليو من  عام 2020. ومع ذلك فاإن اأي انتهاك اأو تطبيق خاطئ لنظام ال�سريبة من قبل اإدارة ال�سركة، �سوف 
ُيعر�سها لغرامات اأو عقوبات اأو يوؤدي اإلى الإ�سرار ب�سمعتها مما �سيزيد اأي�سًا من التكاليف وامل�ساريف الت�سغيلية، وهو ما ميكن اأن يقلل من الو�سع التناف�سي لل�سركة وم�ستوى 

الطلب على منتجاتها، مما �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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اجلدير بالذكر اأن ال�سركة قد ا�ستلمت اإ�سعارات تقييم ل�سريبة القيمة امل�سافة بتاريخ 10 يونيو 2020م وذلك بعد خ�سوعها لفح�س وتدقيق الإقرارات ال�سريبية املقدمة عن 
ال�سنتني: 2018م و2019م حيث قامت هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك  مبطالبة ال�سركة بت�سديد فروقات �سريبة وغرامات بلغت مبجملها 10٫5 مليون ريال �سعودي وقد 
قامت ال�سركة بتاريخ 23 يونيو 2020م بت�سديد مبلغ فرق احت�ساب ال�سريبة على القيمة امل�سافة ح�سب مطالبة الهيئة البالغ 6٫3 مليون ريال �سعودي م�ستفيدًة من اإعفائها من 
الغرامات بناءًا على مبادرة ال�سماح والإعفاء من الغرامات يف حال الت�سديد قبل 30 يونيو 2020م نتيجة جائحة كورونا وقد قامت الهيئة باإر�سال تاأكيد على حذف الغرامات 
املذكورة، هذا وقد قامت ال�سركة باإ�سرتداد مبالغ بع�س الفروقات خالل عام 2021م وذلك بقيمة 1٫7 مليون ريال وتقدمي اعرتا�ساتها على الربوط النهائية التي اأر�سلتها الهيئة 
والذي نتج عنه قبول جزئي والذي مت فيه تخفي�س الفرق بقيمة 1٫1 مليون ريال وعليه قامت ال�سركة برفع تظلم لالأمانة العامة للف�سل يف املنازعات ال�سريبية وقد مت قيد عدد 

(24) دعوى بهذا اخل�سو�س. عليه، فقد مت ادراج املبالغ امل�سددة �سمن املوجودات الأخرى كما يف 31 دي�سمرب2020م

جتدر الإ�سارة اأنه خالل الربع الول من عام 2021م جرى تبادل للمذكرات اجلوابية اخلا�سة بتظلم ال�سركة املقدم �سد تقييم الهيئة العامة للزكاة وال�سريبة واجلمارك وذلك 
فيما يخ�س �سريبة القيمة امل�سافة لالأعوام 2018م و 2019م حيث قامت ال�سركة مبوجب الطلب امل�ستلم من الأمانة العامة للجان ال�سريبية بالرد على املذكرة اجلوابية املقدمة 
من هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك مبوعد اأق�ساه 2 مار�س 2021م وقد ردت ال�سركة بتاريخ 24 فرباير 2021م. تلى تبادل املذكرات دعوة الأمانة العامة لطريف النزاع بتاريخ 
25 اإبريل 2021م ورد دعوى املدعية (ال�سركة) والتي قامت بدورها باإ�ستئناف القرار بتاريخ 16 يونيو 2021م وذلك بقيمة 3٫007٫208 ريال �سعودي ولزالت الدعوى منظورة 

من قبل جلنة الإ�ستئناف وحتى تاريخه مل يتم حتديد موعد اجلل�سة.

خماطر البيئة التنظيمية 1 1 1 

تخ�سع اأعمال ال�سركة للنظم املعمول بها يف اململكة. وقد تكون البيئة التنظيمية التي تعمل بها ال�سركة عر�سة للتغيري. كما اأن التغيريات التنظيمية الناجمة عن العوامل ال�سيا�سية 
والقت�سادية والفنية والبيئية قد يكون لها تاأثري كبري على عمليات ال�سركة من خالل تقييد تطوير ال�سركة اأو زيادة عدد عمالئها، واحلد من عمليات ال�سركة ومبيعات خدمات 
ال�سركة اأو زيادة اإمكانية وجود مناف�سة اإ�سافية. وقد ترى ال�سركة �سرورة اأو منا�سبة تعديل عملياتها من اأجل العمل مبا يتفق مع تلك النظم وقد تتحمل تكاليف اإ�سافية بهذا 
اخل�سو�س، مما �سيكون له تاأثري �سلبي جوهري على عمليات ال�سركة ومركزها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. بالإ�سافة اإلى ذلك، �سيوؤدي عدم اللتزام بهذه الأنظمة واللوائح اإلى 

عقوبات اإدارية اأو جنائية اأو تعليق عملياتها اأو اإنهائها.

خماطر عدم اإللتزام باألنظمة والتعليمات الرسمية   1 1 

ت�سعى ال�سركة دوًما لأن متتثل لالأنظمة واللوائح ال�سائدة يف اململكة، اإل اأن عدم اللتزام بالتعليمات الر�سمية والأنظمة قد يوؤدي اإلى عقوبات توؤثر �سلًبا على ال�سركة، ومن ذلك 
مالحظة املحا�سب القانوين ب�ساأن بيع واإ�سدار وثائق تاأمني لأطراف ذات عالقة ب�سروط ائتمانية على الرغم من اأّن هذا ل يتما�سى مع املادة (49) من الالئحة التنفيذية لنظام 

ا، ات�سح اأّن ال�سركة مل تتمكن من اإعادة تاأمني (30%) من جمموع مبالغ الأق�ساط داخل اململكة كما ن�ست عليه املادة (40). مراقبة �سركات التاأمني التعاوين. واأي�سً

اخملاطر املتعلقة باألوراق املالية املطروحة -1 

اخملاطر املتعلقة بالتذبذبات احملتملة يف سعر السهم  1-1 

قد ل يكون ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�سركة يف فرتة طرح حقوق الأولوية موؤ�سرًا دقيقًا لل�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�سركة بعد النتهاء من الطرح. كما قد ل يكون �سعر �سهم ال�سركة 
م�ستقرًا وقد يتعر�س لدرجة كبرية من التذبذب ب�سبب تغيري يف توجهات ال�سوق فيما يتعلق بحقوق الأولوية اأو اأ�سهم ال�سركة احلالية. واإ�سافة لذلك، قد تنتج مثل هذه التذبذبات 
اأو تغريات يف ظروف  التاأمني  تنظيمية يف قطاع  تغيريات  باأي  اأو  بالأ�سهم،  اأو  بالقطاع  اأو  باملوؤ�سر  املتعلقة  ال�سوق  ت�سمل دون احل�سر ظروف  التي  العوامل  العديد من  ب�سبب 
واجتاهات هذا القطاع، وتدهور اأداء ال�سركة، وعدم القدرة على تنفيذ اخلطط امل�ستقبلية، ودخول �سركات مناف�سة جديدة عرب الرتخي�س لها اأو الإعالنات من قبل ال�سركة اأو 
مناف�سيها املتعلقة بعمليات الندماج وعمليات ال�ستحواذ والتحالفات ال�سرتاتيجية وامل�ساريع امل�سرتكة والتغيريات يف تقديرات الأداء املايل من خالل خرباء وحمللي الأوراق 

املالية.

لي�س هناك ما ي�سمن اأن ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�سركة لن يقل عن �سعر الطرح. واإن مت ذلك بعد اكتتاب امل�ستثمرين يف الأ�سهم اجلديدة فاإن ذلك ل ميكن اإلغاوؤه اأو تعديله، و 
بالتايل قد يتكبد امل�ستثمرون خ�سائر فادحة نتيجة لذلك. عالوة على ذلك لي�س هناك ما ي�سمن اأن امل�ساهم �سيكون قادرا على بيع اأ�سهمه ب�سعر م�ساوي اأو اأعلى من �سعر الطرح 
بعد الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.  كما اأن بيع كميات كبرية من الأ�سهم من قبل امل�ساهمني بعد الطرح اأو توقع ذلك ميكن اأن يوؤثر �سلبًا على �سعر ال�سهم يف ال�سوق. بالإ�سافة 

اإلى ذلك فاإن امل�ستثمرين يواجهون خطر احتمال عدم التمكن من بيع اأ�سهمهم يف ال�سوق دون اأن يوؤثر ذلك �سلبيًا على �سعر ال�سهم.

اخملاطر املتعلقة بالتذبذبات احملتملة يف سعر حقوق األولوية  1-1 

قد يخ�سع ال�سعر ال�سوقي حلقوق الأولوية لتذبذبات كبرية ب�سبب تغيري يف توجهات ال�سوق فيما يتعلق باأ�سهم ال�سركة. وقد تكون هذه التذبذبات كبرية نظرًا لختالف نطاق 
التغيري امل�سموح به لأ�سعار تداول احلقوق مقارنة بنطاق التغيري امل�سموح به لالأ�سهم (10% هبوطًا اأو �سعودًا). بالإ�سافة اإلى ذلك، ونظرًا لأن �سعر تداول حقوق الأولوية يعتمد 
على �سعر تداول �سهم ال�سركة، وت�سور ال�سوق لل�سعر املحتمل لأ�سهم حقوق الأولوية، فقد توؤثر هذه العوامل بالإ�سافة اإلى العوامل املذكورة يف عامل املخاطرة اأعاله »التذبذبات 

املحتملة يف �سعر ال�سهم « على �سعر تداول حقوق الأولوية.
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بناًء على ما �سبق، تخ�سع امل�ساربة يف حقوق الأولوية ملخاطر قد تت�سبب يف حدوث خ�سائر جوهرية، ويف حال عدم قيام امل�سارب ببيع حقوق الأولوية املوجودة قبل نهاية فرتة 
تداول هذه احلقوق، �سي�سطر اإلى ا�ستخدام هذه احلقوق ملمار�سة الكتتاب بالأ�سهم اجلديدة وقد يتكبد بع�س اخل�سائر. وعلى ذلك، يجب على امل�ستثمرين الطالع على كامل 
تفا�سيل اآلية اإدراج وتداول حقوق الأولوية، وطريقة عملها، والإملام بكل العوامل املوؤثرة فيها للتاأكد من اأن اأي قرار ا�ستثماري �سيكون مبنيًا على وعي واإدراك كاملني (الرجاء 

الطالع على الق�سم رقم (12) »املعلومات املتعلقة بالأ�سهم و اأحكام الطرح و �سروطه«).

اخملاطر املتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة -1-1 

لي�س هناك �سمان اأنه �سيكون هناك طلب كاف على اكتتاب حقوق الأولوية خالل فرتة تداول حقوق الأولوية. كما اأنه لي�س هناك اأي �سمان باأنه �سيكون هناك طلب كاف على 
اأ�سهم ال�سركة من قبل املوؤ�س�سات ال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. ويف حال مل تقم املوؤ�س�سات ال�ستثمارية بتقدمي عرو�س لالأ�سهم املتبقية ب�سعر عايل، قد ل يكون هناك 
تعوي�س كايف لتوزيعه على اأ�سحاب حقوق الأولوية الغري ممار�سة. وعالوة على ذلك، لي�س هناك �سمان من وجود طلب كاف يف ال�سوق على الأ�سهم التي ح�سل عليها مكتتب ما 

من خالل ممار�سة حقوق الأولوية لهذه الأ�سهم، اأو من خالل الطرح املتبقي، اأو من ال�سوق. 

اخملاطر املتعلقة بانخفاض نسبة امللكية -1-1 

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

ن�سبة ملكيته يف راأ�س مال ال�سركة نتيجة لزيادة راأ�س مال ال�سركة.

اخملاطر املتعلقة بتوزيع األرباح حلاملي األسهم -1-1 

تعتمد اأرباح الأ�سهم يف امل�ستقبل على عدد من العوامل من بينها اأرباح ال�سركة م�ستقباًل ومركزها املايل والحتياجات الراأ�سمالية واحتياطاتها القابلة للتوزيع والقوة الئتمانية 
املتوفرة لل�سركة والأو�ساع القت�سادية العامة وعوامل اأخرى يعتربها اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة على قدر كبري من الأهمية.

و�ستوؤدي زيادة راأ�س مال ال�سركة الى انخفا�س ربحية ال�سهم يف امل�ستقبل وبالتايل قد توؤثر على القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�سركة. على الرغم من اأن ال�سركة تعتزم توزيع اأرباح 
�سنوية مل�ساهميها يف حال حتقيق اأرباح، اإل اأنها ل ت�سمن باأن اأية اأرباح على الأ�سهم �سوف توّزع فعليًا، كما ل تقدم اأي �سمان فيما يتعلق باملبلغ الذي �سيوّزع يف اأية �سنة معينة. 

اخملاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية -1-1 

ت�سكل بع�س البيانات الواردة يف هذه الن�سرة بيانات م�ستقبلية، ولكنها لي�ست �سمانًا ملا �سيكون عليه الأداء م�ستقبال. وتنطوي تلك البيانات امل�ستقبلية على خماطر معلومة وغري 
معلومة وعوامل اأخرى قد توؤثر على النتائج الفعلية وبالتايل على اأداء ال�سركة واإجنازاتها، وهناك العديد من العوامل التي قد توؤثر يف الأداء الفعلي اأو الإجنازات اأو النتائج التي 
حتققها ال�سركة وتوؤدي اإلى اختالفها ب�سكل كبري عما كان متوقعا �سراحة اأو �سمنيا يف البيانات املذكورة. وفيما لو حتقق واحد اأو اأكرث من هذه املخاطر اأو الأمور غري املتيقنة اأو 

ثبت عدم دقة اأي من الفرتا�سات التي مت العتماد عليها، فاإن النتائج الفعلية قد تختلف ب�سكل جوهري عن تلك املو�سحة يف هذه الن�سرة.

اخملاطر املتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولية  -1-1 

لي�س هنالك ما ي�سمن ربحية ال�سهم من خالل التداول به ب�سعر اأعلى. وي�ساف اإلى ذلك، عدم �سمان التمكن من بيعه من الأ�سا�س مما ينوه اإلى عدم وجود ما ي�سمن الطلب 
الكايف يف ال�سوق ملمار�سة حقوق الأولوية اأو ا�ستالم تعوي�س من قبل ال�سركة علًما اأن امل�ستثمر الذي مل يكتتب اأو يبع حقوقه، واأ�سحاب ك�سور الأ�سهم، قد ل يح�سلون على اأي 

مقابل اإذا مت البيع يف فرتة الطرح املتبقي ب�سعر الطرح.

اخملاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة  -1-1 

اإن اإ�سدار اأي اأ�سهم جديدة من قبل ال�سركة يعتمد على موافقة اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني، ففي حال قررت ال�سركة اإ�سدار اأ�سهم جديدة كحقوق اأولوية لزيادة راأ�س 
مالها، ووافقت اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني على هذا القرار، ومل يقم امل�ساهمون مبمار�سة حقوقهم بالكتتاب بالأ�سهم اجلديدة، فاإن ملكية الأ�سهم �سوق تنخف�س 

ب�سكل تنا�سبي اإ�سافة اإلى ملحقاتها من حق الت�سويت واحل�سول على الأرباح مما �سيوؤثر على ال�سعر ال�سوقي لل�سهم.
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اخملاطر املتعلقة باملضاربة يف حقوق األولوية  -1-1 

تخ�سع امل�ساربة يف حقوق الأولوية ملخاطر قد تت�سبب يف خ�سائر جوهرية. ويفوق نطاق التذبذب اليومي امل�سموح به ل�سعر تداول حقوق الأولوية نطاق التذبذب اليومي امل�سموح به 
لل�سعر ال�سوقي (والذي يتمثل يف (10%) ارتفاًعا وهبوًطا من �سعر الإغالق لليوم ال�سابق). كما توجد عالقة طردية بني �سعر �سهم ال�سركة وقيمة احلق الإر�سادية. وعليه �ستتاأثر 
احلدود ال�سعرية اليومية (اأي نطاق التذبذب اليومي) لتداول احلقوق باحلدود ال�سعرية اليومية لتداول الأ�سهم. ويف حال عدم بيع امل�ساهم للحقوق قبل نهاية فرتة التداول، 
ف�سيكون اأمام خيارين اإما ممار�سة هذه احلقوق لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة قبل نهاية فرتة الكتتاب، اأو عدم ممار�سة ذلك، ويف حال عدم ممار�سة احلقوق ميكن اأن يخ�سع 
امل�ستثمر للخ�سارة اأو النخفا�س يف قيمة حمفظته ال�ستثمارية، اأو الربح يف حال بيع الأ�سهم يف فرتة الطرح املتبقي ب�سعر اأعلى من �سعر الطرح. وبالتايل يجب على امل�ستثمرين 
مراجعة التفا�سيل الكاملة عن اآلية اإدراج وتداول احلقوق والأ�سهم اجلديدة وطريقة عملها، والإملام بجميع العوامل املوؤثرة فيها، وذلك للتاأكد من ا�ستناد اأي قرار ا�ستثماري على 

وعي واإدراك كاملني. (ف�سال راجع الق�سم (12) »املعلومات املتعلقة بالأ�سهم واأحكام الطرح و�سروطه« يف هذه الن�سرة).

اخملاطر املتعلقة بعدم ممارسة حقوق األولوية يف الوقت املناسب  1 1-1 

تبداأ فرتة الكتتاب يف ••/••/••••هـ (املوافق ••/••/••••م) و�ستنتهي يف ••/••/••••هـ (املوافق ••/••/••••م). ويجب على مالكي احلقوق والو�سطاء املاليني الذين ميثلونهم 
اتخاذ التدابري املنا�سبة لتباع جميع التعليمات الالزمة قبل انق�ساء فرتة الكتتاب. اإذا مل يتمكن امل�ساهمون امل�ستحقون من ممار�سة حقوق الكتتاب ب�سكل �سحيح بحلول نهاية 
فرتة الكتتاب، بناًء على ما ميلكونه من حقوق الأولوية، فال يوجد �سمان اأن يكون هناك مبلغ تعوي�س يوزع على امل�ساهمني امل�ستحقني غري امل�ساركني اأو ممن مل يقوموا باإجراءات 

ممار�سة الكتتاب ب�سكل �سحيح اأو لأ�سحاب ك�سور الأ�سهم.

اخملاطر املتعلقة بتعليق تداول أو إلغاء أسهم الشركة نتيجة عدم نشر قوائمها املالية خالل املدة النظامية   1-1 

املالية  الفرتة  نهاية  من  اأ�سهر  وثالثة  الأولية،  املالية  للقوائم  املالية  الفرتة  نهاية  من  يوم   30) النظامية  املدة  خالل  املالية  معلوماته  ن�سر  من  امل�سدر  متكن  عدم  حال  يف 
بتاريخ  املالية رقم (2019-10-1)  ال�سوق  بقرار جمل�س هيئة  املوافق عليها  الإدراج  لقواعد  وفقًا  املدرجة  املالية  الأوراق  تعليق  اإجراءات  يتم تطبيق  ال�سنوية)  املالية  للقوائم 
1440/05/24هـ (املوافق 2019/01/30م). والتي تن�س على اأن تقوم تداول ال�سعودية بتعليق تداول الأوراق املالية ملدة جل�سة تداول واحدة تلي انتهاء املهلة النظامية.   ويف 
حال عدم ن�سر املعلومات املالية خالل ع�سرين جل�سة تداول تلي جل�سة التداول املعلقة الأولى، تقوم �سركة تداول ال�سعودية (تداول) بالإعالن عن اإعادة تعليق الأوراق املالية 
لل�سركة اإلى اأن تقوم بالإعالن عن نتائجها املالية. ويف حال ا�ستمر تعليق تداول اأ�سهم ال�سركة مدة �ستة اأ�سهر دون اأن تاأخذ ال�سركة الإجراءات املنا�سبة لت�سحيح ذلك التعليق، 
فيجوز للهيئة اإلغاء اإدراج الأوراق املالية لل�سركة. وتقوم تداول برفع التعليق بعد مرور جل�سة تداول واحدة تلي الإعالن عن النتائج املالية لل�سركة. ولكن يف حال تاأخر ال�سركة يف 
اإعالنها عن نتائجها املالية، اأو يف حال مل تتمكن من ن�سرها خالل املهلة النظامية امل�سار اإليها اأعاله، فاإن ذلك �سيت�سبب يف تعليق اأ�سهم ال�سركة اأو اإلغاء اإدراج اأ�سهمها، الأمر 
الذي �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على م�سلحة م�ساهمي ال�سركة وعلى �سمعة ال�سركة ونتائج عملياتها. اإ�سافًة اإلى ذلك، فقد تقوم هيئة ال�سوق املالية باإلغاء عملية طرح اأ�سهم 

حقوق الأولوية لل�سركة وذلك يف حال راأت اأن الطرح قد ليكون من م�سلحة امل�ساهمني.
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها. -
يجب قراءة املعلومات التالية مع املعلومات الأكرث تف�سياًل الواردة يف الأجزاء الأخرى من هذه الن�سرة، مبا يف ذلك املعلومات املالية وغريها يف الق�سم  (5)  »املعلومات املالية 

ومناق�سة وحتليل جمل�س الإدارة «

نبذة عن الشركة  1-

�سركة التاأمني العربية التعاونية (»ال�سركة« اأو »التاأمني العربية«) هي �سركة م�ساهمة �سعودية تاأ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م/23) وتاريخ 1428/03/15هـ (املوافق 
2007/04/03م). وقد بداأت ال�سركة اأعمالها بعد �سدور وقرار جمل�س الوزراء رقم (93) وتاريخ 1428/03/14هـ (املوافق 2007/04/02م) بتاأ�سي�س ال�سركة. وتعمل ال�سركة 
مبوجب ال�سجل التجاري ال�سادر يف مدينة الريا�س رقم 1010243302 وتاريخ 1429/01/18هـ (املوافق 2008/01/27م). يقع املقر الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س، 

طريق امللك عبد العزيز، مركز بن طامي، �س.ب 286555، الريا�س 11323، اململكة العربية ال�سعودية. 

وقد ح�سلت ال�سركة على ت�سريح البنك املركزي ال�سعودي رقم ت م ن/20086/15 وتاريخ 1429/06/14هـ (املوافق 2008/06/18م) مبزاولة ن�ساط التاأمني العام، والتاأمني 
ال�سحي، واحلماية والدخار وفقًا لأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية. ويف عام 2014م، وبناًء على طلب �سركة التاأمني العربية بتعديل الن�ساط، 
ح�سلت ال�سركة على موافقة البنك املركزي ال�سعودي بتعديل الت�سريح املمنوح لها ملمار�سة ن�ساط التاأمني واإعادة التاأمني بحيث يكون مقت�سرًا على ممار�سة ن�ساط التاأمني 

فقط، وذلك مبوجب اخلطاب رقم 351000076885 وتاريخ 1435/06/14هـ (املوافق 2014/04/14م).

ومتار�س ال�سركة ن�ساطات التاأمني العام والتاأمني ال�سحي واحلماية والدخار يف اململكة العربية ال�سعودية وفقًا ملبداأ التاأمني التعاوين، وت�سمل منتجاتها التاأمني على املركبات، 
والتاأمني ال�سحي، والتاأمني البحري، والتاأمني الهند�سي، وتاأمني احلوادث العامة، والتاأمني على املمتلكات، وتاأمني احلماية والدخار، وغريها.

يبلغ راأ�س مال ال�سركة مائتني و خم�سة و�ستني مليون (265٫000٫000) ريال �سعودي مق�سم اإلى �ستة وع�سرين مليون و خم�سمائة األف (26٫500٫000) �سهم عادي بقيمة 
ا�سمية قدرها ع�سرة (10) ريالت لل�سهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. 

التغريات الرئيسية يف رأس مال الشركة  1-

بلغ راأ�س مال ال�سركة عند التاأ�سي�س مائتي مليون (200٫000٫000) ريال �سعودي مق�سم اإلى ع�سرين مليون (20٫000٫000) �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة (10) 
اأ�سهم  اإجمايل  املوؤ�س�سون بعدد اثني ع�سر مليون (12٫000٫000) �سهم ت�سكل ما ن�سبته (60%) من  القيمة بالكامل. وقد اكتتب امل�ساهمون  الواحد مدفوعة  لل�سهم  ريالت 
ال�سركة ودفعوا قيمتها بالكامل، وقد مت طرح الأ�سهم املتبقية والبالغة ثمانية ماليني (8٫000٫000) �سهم و التي ت�سكل ما ن�سبته (40%) لالكتتاب العام يف الفرتة من تاريخ 

1428/10/15هـ (املوافق 2007/10/27م) اإلى 1428/10/22هـ (املوافق 2007/11/03م) ب�سعر اكتتاب بلغ ع�سرة (10) ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.

وافقت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة بتاريخ 1435/11/26هـ (املوافق 2014/09/21م) على زيادة راأ�س مال ال�سركة مببلغ مائتي مليون (200٫000٫000) ريال �سعودي 
عن طريق طرح اأ�سهم حقوق الأولوية. وبعد نهاية الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية، اأ�سبح راأ�س مال ال�سركة اأربعمائة مليون (400٫000٫000) ريال �سعودي مق�سم اإلى اأربعني 

مليون (40٫000٫000) �سهم عادي، تبلغ القيمة ال�سمية لل�سهم الواحد ع�سرة (10) ريالت �سعودية. 

ريال   (400٫000٫000) مليون  اأربعمائة  من  ال�سركة  مال  راأ�س  تخفي�س  على  العادية  غري  العامة  اجلمعية  وافقت  2016/08/02م)  )املوافق  1437/10/28هـ  وبتاريخ 
�سعودي الى مائتني و خم�سة و �ستني مليون (265٫000٫000) ريال �سعودي بن�سبة تخفي�س يف راأ�س املال قدرها 33٫75% عن طريق اإلغاء ثالثة ع�سر مليون وخم�سمائة األف 

(13٫500٫000) �سهم من الأ�سهم امل�سدرة لل�سركة.

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة البنك املركزي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم 30238/89 وتاريخ 1440/08/18هـ  )املوافق 2019/04/23م) على زيادة راأ�س مالها مببلغ  
مائتني وخم�سة و�ستني مليون (265٫000٫000) ريال �سعودي وذلك عن طريق طرح �ستة و ع�سرين مليون و خم�سمائة األف (26٫500٫000) �سهم حقوق الأولوية. وبعد نهاية 
الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية، �سي�سبح راأ�س مال ال�سركة خم�سمائة وثالثني مليون (530٫000٫000) ريال �سعودي مق�سم اإلى ثالثة و خم�سني مليون (53٫000٫000) �سهم 
عادي. تبلغ القيمة ال�سمية لل�سهم الواحد ع�سرة (10) ريالت �سعودية. وقد اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة يف قراره بالتمرير بتاريخ 1440/04/16هـ (املوافق 2018/12/23م) 

بزيادة راأ�س املال ال�سركة لاللتزام مبتطلبات املالءة املالية.

األنشطة الرئيسة للشركة  -1-

متار�س ال�سركة ن�ساطها مبوجب ال�سجل التجاري رقم (1010243302) الرقم املوحد (7001527667) وتاريخ 1429/01/18هـ (املوافق 2008/01/27م). وتتمثل اأن�سطة 
ال�سركة كما يف �سجلها التجاري يف تاأمني احلماية مع الدخار، التاأمني ال�سحي، التاأمني العام.

تتمثل اأن�سطة ال�سركة كما يف نظامها الأ�سا�س يف مزاولة اأعمال التاأمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من اإعادة تاأمني اأو توكيالت اأو متثيل اأو مرا�سلة اأو و�ساطة ولل�سركة اأن 
تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق اأغرا�سها �سواء يف جمال التاأمني اأو ا�ستثمار اأموالها واأن تقوم بتملك وحتريك الأموال الثابتة والنقدية اأو بيعها اأو ا�ستبدالها اأو 
تاأجريها بوا�سطتها مبا�سرة اأو بوا�سطة �سركات توؤ�س�سها اأو ت�سرتيها اأو بال�سرتاك مع جهات اأخرى ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفًقا لأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين 

ولئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية وبعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من اجلهات املخت�سة اإن وجدت.
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ال�سحي،  والتاأمني  العام،  التاأمني  ن�ساط  مبزاولة  2008/06/18م)  (املوافق  1429/06/14هـ  وتاريخ  ن/20086/15  م  ت  رقم  ال�سعودي  املركزي  البنك  ت�سريح  ومبوجب 
واحلماية والدخار وفقًا لأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية. ويف عام 2014م، وبناًء على طلب �سركة التاأمني العربية بتعديل الن�ساط، ح�سلت 
ال�سركة على موافقة البنك املركزي ال�سعودي بتعديل الت�سريح املمنوح لها ملمار�سة ن�ساط التاأمني واإعادة التاأمني بحيث يكون مقت�سرًا على ممار�سة ن�ساط التاأمني فقط، وذلك 

مبوجب اخلطاب رقم 351000076885 وتاريخ 1435/06/14هـ (املوافق 2014/04/14م).

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها من خالل مقرها الرئي�س مبدينة الريا�س، وفروعها، (ملزيد من املعلومات ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي  »فروع ال�سركة ونقاط البيع« من الق�سم رقم 
(9) »املعلومات القانونية« من هذه الن�سرة)

املساهمون املؤسسون  -1-

يو�سح اجلدول التايل ملكية امل�ساهمني املوؤ�س�سني لل�سركة عند التاأ�سي�س و كما بتاريخ هذه الن�سرة:

امل�صاهمون املوؤ�ص�صون ج 2 جدول 

امل�صاهم
امللكية املبا�صرة كما بتاريخ هذه الن�صرة*امللكية املبا�صرة عند التاأ�صي�س

عدد الأ�صهمن�صبة امللكيةعدد الأ�صهمن�صبة امللكية

19٫25٫088٫000%19٫23٫840٫000%ال�سركة العربية �س.م.ل (�سركة قاب�سة)

9٫222٫443٫000%12٫22٫440٫000%�سركة التاأمني الأردنية م.ع.م

5٫01٫325٫000%5٫01٫000٫000%ال�سركة العربية للتموين والتجارة

1٫50397٫500%1٫5300٫000%�سركة اإخوان ال�سعودية التجارية

0٫78205٫375%1٫25250٫000%ال�سركة احلديثة لال�ستثمارات التجارية وال�سناعية القاب�سة

0٫000%0٫9180٫000%ملا اإ�سماعيل اأبو خ�سرة

0٫3079٫500%0٫360٫000%�سركة عبد الهادي القحطاين و�سركاه

0٫000%19٫73٫930٫000%م�ساهمني اآخرين

64٫0216٫964٫625%40٫08٫000٫000%املكتتبون من اجلمهور

10026٫500٫000%100٫020٫000٫000%املجموع

* كما يف تاريخ 2021/04/12
امل�سدر: ال�سركة

املساهمون الكبار -1-

يو�سح اجلدول التايل ملكية امل�ساهمني الكبار الذين ميلكون ب�سكل مبا�سر5% اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة قبل وبعد الطرح:

امل�صاهمون الكبار ج 3 جدول 

امل�صاهم
امللكية بعد الطرح**امللكية قبل الطرح*

عدد الأ�صهمن�صبة امللكيةعدد الأ�صهمن�صبة امللكية

19٫210٫176٫000%19٫25٫088٫000%ال�سركة العربية �س.م.ل (�سركة قاب�سة)

9٫224٫886٫000%9٫212٫443٫000%�سركة التاأمني الأردنية م.ع.م

5٫02٫650٫000%5٫01٫325٫000%ال�سركة العربية للتموين والتجارة

33٫4117٫712٫000%33٫418٫856٫000%املجموع

**كما يف تاريخ 2021/04/12
* يف حال اكتتب امل�ساهمون الكبار بكامل ن�سبة احقيتهم يف الأ�سهم اجلديدة.امل�سدر: ال�سركة
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نبذة عن املساهمني الكبار

الشركة العربية ش.م.ل )شركة قابضة(:

ال�سركة العربية �س.م.ل (�سركة قاب�سة) هي �سركة قاب�سة لبنانية تاأ�س�ست عام 2001م ويقع مقرها الرئي�سي يف مدينة بريوت. وتعمل ال�سركة يف جمال ال�ستثمار ومتلك الأ�سهم 
واحل�س�س يف �سركات مقفلة و�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة لبنانية او اجنبية، واإدارة ال�سركات التي متلك فيها ح�س�س �سراكة او م�ساهمة وكفالتها جتاه الغري ، ومتلك 

براءات الخرتاع وعالمات جتارية وغريها من احلقوق املحفوظة وتاأجريها.

يبلغ راأ�س مال ال�سركة العربية �س.م.ل (�سركة قاب�سة) اربعة وع�سرين مليون دولر امريكي مق�سم اإلى ثمانني الف (80٫000) �سهم مدفوعة القيمة بالكامل ، تبلغ قيمة ال�سهم 
الواحد ثالث مئة دولر امريكي. ويو�سح اجلدول التايل امل�ساهمني يف ال�سركة:

امل�صاهمون يف ال�صركة العربية �س.م.ل )�صركة قاب�صة( ج ٤ جدول 

القيمة )دولر امريكي (عدد الأ�صهمن�صبة امللكيةال�صم

98٫8579٫07523٫722٫500%�سركة الـتاأمني العربية �س.م.ل (لبنان)

1٫06850255٫000%�سركة يو بي اآي (قرب�س) 

7٫500   0٫0325%وهبه عبداهلل متاري

0٫03257٫500%الدكتورة / كرمة بدري احل�سن

0٫03257٫500%ندمي  اإميل بارودي

100٫080٫00024٫000٫000%املجموع

امل�سدر: ال�سركة

وكما هو وا�سح من اجلدول اأعاله، متلك �سركة الـتاأمني العربية �س.م.ل (لبنان) ما يقارب ن�سبة 99% من ال�سركة العربية �س.م.ل (�سركة قاب�سة). 

تاأ�س�ست �سركة الـتاأمني العربية �س.م.ل (لبنان) عام 1944م، وهي �سركة م�ساهمة لبنانية يقع مقرها الرئي�سي مبدينة بريوت. تزاول �سركة الـتاأمني العربية �س.م.ل (لبنان) 
كافة اأعمال التاأمني واإعادة التاأمني من خالل 10 فروع مرخ�سة ا�سوًل وعاملة يف لبنان ودولة الإمارات العربية املتحدة والبحرين ودولة الكويت وَقطر، بالإ�سافة اإلى ال�سركات 

ال�سقيقة يف كل من الأردن و�سوريا و�سلطنة عمان.

يبلغ راأ�س مال �سركة الـتاأمني العربية �س.م.ل (لبنان) واحد و خم�سني مليار(51٫000٫000٫000) لرية لبنانية  مق�سم اإلى ع�سرين مليون و اأربعمائة األف (20٫400٫000) 
�سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، تبلغ القيمة الإ�سمية لل�سهم الواحد األفني و خم�سمائة (2٫500) لرية لبنانية. ويو�سح اجلدول التايل امل�ساهمني يف ال�سركة:

امل�صاهمون يف �صركة التاأمني العربية �س.م.ل )لبنان( ج 5 جدول 

القيمة )لرية لبنانية(عدد الأ�صهمن�صبة امللكيةال�صم

40٫338٫226٫33920٫565٫847٫500%البنك العربي �س.م.ع

5٫231٫066٫2952٫665٫737٫500%ورثة املرحوم حممد عبد الرحمن البحر

Gandol  Ltd Investments٫%3٫59732٫0261٫830٫065٫000

2٫76563٫8001٫409٫500٫000%رميا فوؤاد ال�سعيد �سحاده

2٫76563٫8001٫409٫500٫000%هالة فوؤاد ال�سعيد 

2٫72554٫2001٫385٫500٫000%�سركة �سليمان طنو�س واأولده ذ.م.م.

2٫17442٫6031٫106٫507٫500%البنك العربي (�سوي�سرا) لبنان �س.م.ل (ب�سفة موؤمتن)

Allenby  DT SA%2٫07422٫3921٫055٫980٫000

1٫70347٫406868٫515٫000%ال�سيخ طـالل يـو�سـف الزاهــد

Skyberry Limited%1٫67341٫094852٫735٫000

1٫19243٫452608٫630٫000%نـديـم اميـل بـارودي

1٫16237٫260593٫150٫000%ورثة املرحوم عبد اهلل بن مو�سى بن عبد الرحمن بن ح�سن

1٫14233٫200583٫000٫000%�سركة  اأ.ب.ث.  امل�ساهمة
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القيمة )لرية لبنانية(عدد الأ�صهمن�صبة امللكيةال�صم

1٫13229٫528573٫820٫000%د. كـرمـه الفاهـوم احل�سـن

1٫10223٫812559٫530٫000%�سركة حمـمد جــالل واأولده ذ.م.م.

1٫06217٫098542٫745٫000%�سـو�سـن بـدر الفاهـوم جعفـر

1٫02207٫600519٫000٫000%�سركة نا�سر بن خالد اآل ثاين واأولده القاب�سة (ذ.م.م.)

1٫00204٫800512٫000٫000%حـاتـم �سريـف الزعبـي

26٫195٫343٫29513٫358٫237٫500%م�ساهمون اآخرون

١00.0020.٤00.0005١.000.000.000%املجموع

امل�سدر: ال�سركة

شركة التأمني األردنية م.ع.م:

�سركة التاأمني الأردنية م.ع.م هي �سركة م�ساهمة عامة حمدودة يقع مقرها الرئي�سي يف مدينة عمان. تعمل ال�سركة يف ن�ساط التاأمني واإعادة التاأمني حيث ُتقدم منتجات التاأمني 
�سد اأخطار احلريق والعوامل الطبيعية والنفجارات والـتاأمني على املركبات وحوادث ال�سيارات وال�سرقة واإ�ساءة الأمانة وامل�سوؤولية املدنية، اإ�سافة اإلى التاأمني �سد اأخطار النقل 
الربي والبحري واجلوي والتاأمني على احلياة و�سمان العجز وال�سيخوخة. كما يبلغ راأ�س مال �سركة التاأمني الأردنية م.ع.م ثالثني مليون 30٫000٫000 دينار اأردين مق�سم اإلى 

ثالثني مليون 30٫000٫000 �سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، تبلغ القيمة ال�سمية لل�سهم الواحد (1) دينار اأردين. ويو�سح اجلدول التايل امل�ساهمني يف ال�سركة:

امل�صاهمون يف �صركة التاأمني الأردنية م.ع.م ج 6 جدول 

القيمة )دينار اأردين(عدد الأ�صهمن�صبة امللكيةال�صم

30٫7899٫236٫7549٫236٫754%عثمان (حممد علي) بدير

10٫0003٫000٫0003٫000٫000%�سركة ميونخ  ري الأملانية للتاأمني

8٫3382٫501٫3392٫501٫339%�سركة امل�سرية لال�ستثمار

6٫2581٫877٫3911٫877٫391%�سركة مثقال و�سوكت

3٫4211٫026٫4171٫026٫417%املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي

3٫320995٫915995٫915%حممد اأ�سامة جودت �سع�ساعة 

2٫704811٫128811٫128%عمر حممد عثمان بدير 

2٫543762٫927762٫927%ع�سام حممد عثمان بدير 

1٫695508٫497508٫497%�سحاده �سالمة الطوال

1٫648494٫426494٫426%طالل �سحادة �سالمة

1٫287386٫203386٫203%هدى حممد عثمان بدير 

1٫249374٫763374٫763%هند حممد عثمان بدير 

1٫150344٫990344٫990%البنك العربي �س.م.ع

25٫5987٫679٫2507٫679٫250%املكتتبون من اجلمهور

١00.030.000.00030.000.000%املجموع

امل�سدر: ال�سركة

الشركة العربية للتموين والتجارة:

تاأ�س�ست ال�سركة العربية للتموين والتجارة عام 1976م وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة �سعودية اجلن�سية، ويقع املقر الرئي�سي لها يف مدينة الريا�س. تعمل ال�سركة يف جمال 
ال�سناعة والأغذية والزراعة والعقارات واملقاولت وغريها يف اململكة العربية ال�سعودية ومنطقة ال�سرق الأو�سط.
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يبلغ راأ�س مال ال�سركة العربية للتموين والتجارة مائتني و خم�سني مليون (250٫000٫000) ريال �سعودي مق�سم اإلى مائتني و خم�سني األف (250٫000) ح�سة مت�ساوية القيمة، 
تبلغ قيمة كل ح�سة منها األف (1٫000) ريال �سعودي. ويو�سح اجلدول التايل امل�ساهمني يف ال�سركة:

امل�صاهمون يف ال�صركة العربية للتموين والتجارة ج 7 جدول 

القيمة )ريال �صعودي(عدد احل�ص�سن�صبة امللكيةال�صم

90225٫000225٫000٫000%خالد �سبيح امل�سري

922٫50022٫500٫000%�سبيح طاهر امل�سري

12٫5002٫500٫000%�سركة قمة ال�سحراء للخدمات التجارية

١00250.000250.000.000%املجموع

امل�سدر: ال�سركة

ملكية شركة التأمني العربية يف شركات أخرى

متتلك �سركة التاأمني العربية ما ن�سبته 3٫85% من �سركة جنم، وتقوم هذه ال�سركة بتلبية احتياجات �سركات التاأمني حيث ٌتقدم خدمات م�ساندة لتاأمني املركبات كخبري معاينة 
احلوادث ومقدر خ�سائر واأخ�سائي ت�سوية مطالبات تاأمينية ووكيل تاأمني. وتعمل ال�سركة مبوجب موافقة البنك املركزي ال�سعودي رقم 1916/م ظ/م اأ ت. بداأت ال�سركة اأعمالها 
عام 2007م مبدينة الريا�س يف اململكة العربية ال�سعودية، ومت تاأ�سي�سها ك�سركة م�ساهمة مغلقة بتاريخ 1434/10/12هـ (املوافق 2013/08/18م) مبوجب ال�سجل التجاري 

رقم 1010229751.

وعدا عن ملكيتها يف �سركة جنم، ل يوجد لدى �سركة التاأمني العربية اأية ملكية اأخرى يف �سركات اأخرى اأو اأي �سركات تابعة اأو �سركات �سقيقة. يبلغ راأ�س مال �سركة جنم خم�سني 
مليون وثمانني (50٫000٫080) ريال �سعودي مق�سم اإلى خم�سة ماليني وثمان (5٫000٫008) اأ�سهم عادية بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريالت لل�سهم الواحد مدفوعة القيمة 

بالكامل. ويو�سح اجلدول التايل ملكية �سركة التاأمني العربية فيها:

ملكية �صركة التاأمني العربية يف �صركات اأخرى ج 8 جدول 

ن�صبة امللكيةاإجمايل القيمة ال�صميةالقيمة ال�صمية لل�صهمعدد الأ�صهمال�صركة

3٫85 %1٫923٫000 ريال10 ريال192٫300�سركة جنم 

امل�سدر: ال�سركة

علما اأنه ل يوجد لدى ال�سركة اأية ملكية يف �سركات اأخرى اأو اأي �سركات تابعة اأو �سركات �سقيقة.

أهم التواريخ والتطورات -1-
اأهم التواريخ والتطورات ج 9 جدول 

التطوراتالتاريخ

مت احل�سول على ترخي�س ا�ستثمار خدمي رقم 102030104276 من قبل الهيئة العامة لال�ستثمار1426/05/05هـ (املوافق 2005/06/12م)

ح�سل املوؤ�س�سون على ترخي�س بتاأ�سي�س ال�سركة مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم (93)1428/03/14هـ (املوافق 2007/04/02م)

ح�سل املوؤ�س�سون على ترخي�س بتاأ�سي�س ال�سركة مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م/23)1428/03/15هـ (املوافق 2007/04/03م)

مت طرح اأ�سهم ال�سركة لالكتتاب العام1428/10/15هـ (املوافق 2007/10/27م)

مت تاأ�سي�س ال�سركة واإ�سدار ال�سجل التجاري رقم 1429/01/181010243302هـ (املوافق 2008/01/27م)

مت اإدراج اأ�سهم ال�سركة يف تداول ال�سعودية »تداول«1429/01/26هـ (املوافق 2008/02/04م)

ح�سلت ال�سركة على ت�سريح البنك املركزي ال�سعودي رقم ت م ن/20086/15 مبزاولة ن�ساط التاأمني واإعادة التاأمني1429/06/14هـ (املوافق 2008/06/18م)

ح�سلت ال�سركة على موافقة من جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين ك�سركة تاأمني �سحي مرخ�س لها1430/09/17هـ (املوافق 2009/09/06م)

ح�سلت ال�سركة على موافقة البنك املركزي ال�سعودي  بتعديل الت�سريح املمنوح لها ملمار�سة ن�ساط التاأمني واإعادة التاأمني بحيث 1435/06/14هـ (املوافق 2014/04/14م)
يكون مقت�سرًا على ممار�سة ن�ساط التاأمني فقط، وذلك مبوجب اخلطاب رقم 351000076885

ح�سلت ال�سركة على موافقة البنك املركزي ال�سعودي لزيادة راأ�س املال مبوجب اخلطاب رقم 1435/11/26351000145469هـ (املوافق 2014/09/21م)

ح�سلت ال�سركة على موافقة البنك املركزي ال�سعودي  لتخفي�س راأ�س املال  مبوجب اخلطاب رقم 371000052477 1437/10/28هـ (املوافق 2016/08/02 م) 

تو�سية جمل�س الدارة بزيادة راأ�س مال ال�سركة عن طريق طرح اأ�سهم حقوق الأولوية 1440/04/16هـ (املوافق 2018/12/23)

امل�سدر: ال�سركة
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رؤية ورسالة الشركة -1-

رؤية الشركة 
»اأن ت�سبح ال�سركة من �سمن ال�سركات الرائدة يف التاأمني التعاوين يف اململكة«

رسالة الشركة 
»اأن تقوم بخدمة عمالئها، م�ساهميها، موظفيها، واملجتمع ال�سعودي بتوفري باقة من املنتجات واخلدمات التاأمينية التعاونية«

اسرتاتيجية األعمال
تتمثل ا�سرتاتيجية ال�سركة بال�سعي حول النمو وحتقيق العوائد للم�ساهمني فيها من خالل الآتي:

تقدمي خدمات التاأمني باأ�سعار منا�سبة واإتباع م�سورة اخلبري الإكتواري يف الت�سعري مبا يتنا�سب مع متطلبات نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادر عن  	
البنك املركزي ال�سعودي.

احل�سول على اأف�سل التقنيات لالأعمال وتطبيقها وتطويرها ب�سكل م�ستمر. 	

ال�ستثمار يف املوارد الب�سرية عالية اخلربات وتطوير اأدائها. 	

النت�سار اجليوغرايف الوا�سع عن طريق افتتاح مراكز بيع عديدة توفر خدمات التاأمني يف كافة اأرجاء اململكة العربية ال�سعودية. 	

تطوير حجم الأعمال مع الوكالء والو�سطاء داخل اململكة. 	

الهتمام بكافة العمالء وخا�سة الأفراد منهم وال�سركات ذات احلجم ال�سغري واملتو�سط. 	

نواحي القوة وامليزات التنافسية للشركة 
ا�سم جتاري معروف يف املنطقة. 	

دعم ال�سركاء املوؤ�س�سني. 	

تنوع املنتجات. 	

طاقم اإداري ذو خربة عالية. 	

عالقة وثيقة مع �سركات اإعادة التاأمني. 	

املنتجات واخلدمات
ُتقدم ال�سركة خدمات التاأمني التعاوين و الأن�سطة املرتبطة بها يف اململكة العربية ال�سعودية و ي�سمل ن�ساطها الرئي�سي جميع فئات التاأمني العام، التاأمني ال�سحي، و احلماية و 
الدخار. تقدم ال�سركة منتجاتها  من خالل 36 وثيقة خمتلفة تنق�سم اإلى 7 قطاعات وهي: التاأمني على املمتلكات، التاأمني الهند�سي، تاأمني احلوادث العامة، التاأمني البحري، 

التاأمني على املركبات، التاأمني ال�سحي، والتاأمني على احلياة وحماية الئتمان.

ولقد ح�سلت ال�سركة على املوافقة النهائية من قبل البنك املركزي ال�سعودي جلميع هذه الربامج و هي كما يلي:

املنتجات التي متت املوافقة عليها ج ١0 جدول 

املنتج

وثيقة تاأمني جميع اأخطار املمتلكات1

وثيقة تاأمني �سد احلريق2

وثيقة تاأمني خ�سارة الأرباح3

وثيقة التاأمني ال�سامل على امل�ساكن4

وثيقة تاأمني املقتنيات الثمينة5

وثيقة تاأمني �سد ال�سغب و/اأو الإ�سرابات و/اأو ال�سطرابات املدنية و/اأو ال�سرر املتعمد6

وثيقة تاأمني مالكي املحالت التجارية7
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وثيقة تاأمني جميع اأخطار املقاولني8

وثيقة تاأمني جميع اأخطار الرتكيب9

وثيقة تاأمني معدات واآليات املقاولني10

وثيقة تاأمني على اأعطال الآليات واملاكينات واملعدات11

وثيقة تاأمني خ�سارة الأرباح الناجتة عن تعطل الآليات واملاكينات واملعدات12

وثيقة تاأمني الغاليات واملراجل13

وثيقة تاأمني تلف املخزون نتيجة توقف التربيد14

وثيقة تاأمني على الأجهزة الإلكرتونية15

وثيقة تاأمني احلوادث ال�سخ�سية (للمجموعات والأفراد)16

وثيقة تاأمني امل�سوؤولية جتاه الغري17

وثيقة تاأمني امل�سوؤولية جتاه الغري وم�سوؤولية املنتجات18

وثيقة تاأمني امل�سوؤولية املهنية للمهند�سني19

وثيقة تاأمني امل�سوؤولية املهنية للو�سطاء20

وثيقة تاأمني اأخطاء ممار�سة املهن الطبية21

وثيقة تاأمني امل�سوؤولية املدنية (امل�ساعد)22

وثيقة تاأمني خيانة الأمانة23

وثيقة تاأمني النقد باخلزنة والنقد اأثناء النقل24

وثيقة تاأمني األواح الزجاج25

وثيقة تاأمني تعوي�س العمال26

وثيقة تاأمني م�سوؤولية �ساحب العمل27

وثيقة تاأمني متديد الكفالة على الأعطال امليكانيكية والكهربائية التي تغطى املركبات28

وثيقة تاأمني �سحن الب�سائع املنقولة29

وثيقة تاأمني الب�سائع املنقولة برًا30

وثيقة تاأمني هياكل ال�سفن31

وثيقة تاأمني على املركبات32

وثيقة ال�سمان ال�سحي التعاوين33

وثيقة تاأمني زائر / �سائح34

وثيقة تاأمني عقد املجموعات35

وثيقة برنامج التاأمني الجتماعي على احلياة حلماية الئتمان36

امل�سدر: ال�سركة

املنتجات املستقبلية -1-

تقوم ال�سركة ب�سورة م�ستمرة بتقييم فر�س توفري منتجات جديدة �سواء الفردية اأو التجارية اأو العائلية اأو العامة لتلبية متطلبات العمالء من الأفراد واملوؤ�س�سات، وذلك مبا 
يتوافق مع اأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية. ويف الوقت الراهن، ل يوجد لدى ال�سركة اأي نية لتقدمي منتجات تاأمني جديدة اأو درا�سة منتجات 

حمتملة لتقدميها يف امل�ستقبل.
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معيدي التأمني -1-

تقوم ال�سركة بالتعامل مع عدة �سركات لإعادة التاأمني ُم�سنفة من قبل �ستاندرد اأند بور�س (S&P) اأو اأي اإم ب�سيت (AM BEST) بحيث ل يقل ت�سنيفها عن امل�ستوى امل�ستقر. 
وهي �سركات معتمدة من قبل البنك املركزي ال�سعودي حتت نطاق �سركات اإعادة التاأمني املحلية والعاملية املُ�سنفة والتي ميكن ل�سركات التاأمني ال�سعودية التعامل معها. ويعتمد 
البنك املركزي اأي�سًا معيدي الـتاأمني املُ�سنفني من قبل وكالة موديز انف�ستور �سرفي�س وفيت�س راتينغ. ويف حال اأرادت ال�سركة اأن تتعامل مع معيدي تاأمني غري معتمدين من قبل 
البنك املركزي، فيتوجب عليها احل�سول على موافقة خطية منها. وتُدل الت�سنيفات على قوة املركز املايل ل�سركة اإعادة التاأمني وعلى كفاءتها بتغطية املطالبات، اإ�سافة اإلى 

جودة خدمتها وقوة براجمها يف اإعادة التاأمني.

تعاقدت ال�سركة مع عدة �سركات اإعادة تاأمني عاملية (ف�ساًل راجع الق�سم رقم (9)  »املعلومات القانونية«) للتقليل من خماطر اأعمال التاأمني و�سمان ا�ستقرار العمليات وم�سادر 
راأ�س املال، اإ�سافة اإلى تقليل خماطر اخل�سائر وا�ستقرار الربحية. وُت�سكل التعامالت مع هانوفر ري لإعادة التاأمني (Hannover Re) خالل العام 2020م  حوايل 40% من 

اإجمايل الأق�ساط املعاد تاأمينها.

واجلدير ذكره اأنه ل توجد اأي اأعباء مالية جوهرية متعلقة ب�سريبة ال�ستقطاع قد يفر�سها معيدي التاأمني خارج اململكة على �سركة التاأمني العربية التعاونية.

اأهم معيدي التاأمني التي تتعامل معهم ال�صركة ج ١١ جدول 

اجلن�صيةال�صم*
الت�صنيف

كما يف 3١ دي�صمرب  2020م
ال�صركة امل�صنفة

 (AM BEST)اأي اإم بي�ستA+اأملانيةHannover Reهانوفر لإعادة التاأمني 

-AAستاندرد اأند بورز� (S&P) 

 (AM BEST)اأي اإم بي�ستA+�سوي�سراSwiss Re�سوي�س لإعادة التاأمني 

-AAستاندرد اأند بورز� (S&P) 

 (AM BEST)اأي اإم بي�ستAفرن�ساCCR Re�سي �سي ار لإعادة التاأمني

(S&P) �ستاندرد اأند بورزAA-اأملانيةRUVار يو يف لإعادة التاأمني

(S&P) �ستاندرد اأند بورزBBB+ال�سعوديةSaudi Reال�سعودية لإعادة التاأمني 

A3موديز (Moody 's)

*كما يف ال�سنة املنتهية بتاريخ 2020/12/31م  
امل�سدر: ال�سركة

املزايا التنافسية 1 1-

تتمتع ال�سركة باملزايا التناف�سية التالية:

ا�سم جتاري معروف يف املنطقة 	

دعم ال�سركاء املوؤ�س�سني 	

تنوع املنتجات  	

طاقم اإداري ذو خربة عالية 	

عالقة وثيقة مع �سركات اإعادة التاأمني 	
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التسويق والتوزيع   1-

تقوم ال�سركة بت�سويق منتجاتها يف اإطار دعم روؤية واأهداف ال�سركة وتطوير قيمة منتجاتها وخدماتها لدى العمالء احلاليني واملحتملني. وهي ت�سعى اإلى تطوير حجم املبيعات 
عرب انت�سارها اجليوغرايف يف اململكة العربية ال�سعودية، حيث ٌتقدم منتجاتها وخدماتها من مقرها الرئي�سي بالريا�س اإ�سافة اإلى 17 فرع موزعة حول اململكة. ول يوجد لدى 

ال�سركة اأي ن�ساط جتاري خارج اململكة العربية ال�سعودية. ويو�سح اجلدول التايل تفا�سيل عن فروع ال�سركة:

فروع ال�صركة ج ١2 جدول 

الن�صاط التف�صيليرقم ال�صجل التجاريفروع ال�صركة 

مكتب مزاولة اأعمال التاأمني2511108098حفر الباطن - حي اخلالدية1

مكتب مزاولة اأعمال التاأمني5855032635خمي�س م�سيط - طريق امللك فهد 2

مكتب مزاولة اأعمال التاأمني2252039237الح�ساء - حي عني النجم 3

مكتب مزاولة اأعمال التاأمني1123101381الزلفي - حي الفي�سلية4

مكتب مزاولة اأعمال التاأمني1185004442وادي الدوا�سر - �سارع ال�سرطة5

مكتب مزاولة اأعمال التاأمني2055016560اجلبيل - �سارع جده6

مكتب مزاولة اأعمال التاأمني2050066076الدمام - طريق الأمري حممد بن فهد7

مكتب مزاولة اأعمال التاأمني1011021898اخلرج - حي الريان8

مكتب مزاولة اأعمال التاأمني4031072081مكة املكرمة - حي الن�سيم 9

مكتب مزاولة اأعمال التاأمني4030190950جدة - �سارع التحلية10

مكتب مزاولة اأعمال التاأمني4030190951جدة - �سارع حائل11

مكتب مزاولة اأعمال التاأمني1131044607بريدة - حي املرقب12

مكتب مزاولة اأعمال التاأمني4650058596املدينة املنورة13

مكتب مزاولة اأعمال التاأمني1010270731الريا�س - حي الورود14

مكتب مزاولة اأعمال التاأمني2051040574اخلرب 15

مكتب مزاولة اأعمال التاأمني1010243302الريا�س - مركز بن طامي 16

مكتب مزاولة اأعمال التاأمني1010270745الريا�س - مركز بن طامي 17

مكتب مزاولة اأعمال التاأمني4031056888مكة املكرمة - حي اخلالدية 18

امل�سدر: ال�سركة

توزيع إيرادات الشركة حسب فروع التأمني
متار�س ال�سركة ن�ساطها مبوجب ت�سريح البنك املركزي ال�سعودي رقم ت م ن/20086/15 وتاريخ 1429/06/14هـ (املوافق 2008/06/18م) ملزاولة ن�ساط التاأمني العام، 
(املوافق  1444/06/10هـ  تاريخ  يف  الرتخي�س  ينتهي  حيث  التنفيذية،  ولئحته  التعاوين  التاأمني  �سركات  مراقبة  نظام  لأحكام  وفقًا  والدخار  واحلماية  ال�سحي،  والتاأمني 
2023/01/03م) . ويف عام 2014م، وبناًء على طلب �سركة التاأمني العربية بتعديل الن�ساط، ح�سلت ال�سركة على موافقة البنك املركزي ال�سعودي بتعديل الت�سريح املمنوح لها 
ملمار�سة ن�ساط التاأمني واإعادة التاأمني بحيث يكون مقت�سرًا على ممار�سة ن�ساط التاأمني فقط، وذلك مبوجب اخلطاب رقم 351000076885 وتاريخ 1435/06/14هـ (املوافق 

2014/04/14م)، وفيما يلي تفا�سيل اإجمايل الأق�ساط املكتتبة لل�سركة لل�سنوات املالية  2018م و 2019م و2020م:

توزيع اإيرادات ال�صركة ح�صب فروع التاأمني ج ١3 جدول 

3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8منوع التاأمني )باآلف الريالت(

150٫904161٫452129٫291ال�سحي

135٫625106٫540130٫923املركبات

24٫14522٫64935٫501احلريق

15٫90115٫96125٫152الهند�سي
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3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8منوع التاأمني )باآلف الريالت(

12٫67911٫2479٫891البحري

11٫53314٫57015٫674الأخرى

350٫787332٫419346٫432اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة

امل�سدر: ال�سركة

توزيع إيرادات الشركة حسب املنطقة اجلغرافية
تزاول ال�سركة ن�ساطها التاأميني من خالل بيع وت�سويق املنتجات التاأمينية املختلفة من خالل مركزها الرئي�س يف مدينة الريا�س وفروعها، ومن خالل قنوات البيع املنت�سرة يف 
اململكة (وملزيد من املعلومات ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي »فروع ال�سركة ونقاط البيع« من الق�سم رقم (9) »املعلومات القانونية« من هذه الن�سرة). وفيما يلي تفا�سيل اإجمايل 

الأق�ساط املكتتبة لل�سركة لل�سنوات املالية 2018م و 2019م و2020م بح�سب املنطقة اجلغرافية: 

توزيع اإيرادات ال�صركة ح�صب املنطقة اجلغرافية ج ١٤ جدول 

املنطقة 
)باآلف الريالت(

 3١ دي�صمرب 2020م 3١ دي�صمرب 20١9م 3١ دي�صمرب 20١8م

20٫80119٫52614٫505املنطقة ال�سرقية 

93٫39764٫27953٫409املنطقة الغربية

236٫589248٫613278٫518املنطقة الو�سطى

350٫787332٫418346٫432املجموع

امل�سدر: ال�سركة

خدمة العمالء
ترتكز مبادئ خدمة العمالء لدى ال�سركة على مفهوم املزيج ال�سحيح من املوظفني وال�سيا�سات واأدوات التوا�سل التي ت�سمن تقدمي خدمة عالية اجلودة. وتلتزم ال�سركة بتوظيف 
الكوادر املوؤهلة واملدربة ملقابلة وا�ستقبال العمالء مبختلف اأنواعهم وتلبية متطلباتهم باأف�سل خدمة ممكنة. وقد و�سعت ال�سركة �سيا�سات واإجراءات خا�سة بخدمة العمالء توجه 
املوظفني على تقدمي جودة عالية من اخلدمة من خالل ا�ستقبال العمالء وتلبية احتياجاتهم ومتابعة معامالتهم وتوفري املعلومات الوافية لهم. كما اأولت ال�سركة اهتماما كبريا 
بتطوير واإدارة العالقات مع كافة العمالء مثل و�سائل الت�سال والتوا�سل، والأنظمة الإلكرتونية ملتابعة �سجالت العمالء التي من �ساأنها ت�سهيل التوا�سل مع كافة العمالء و�سرعة 

ال�ستجابة، وتوفري املعلومات ال�سحيحة والدقيقة. 

كما وتوفر ال�سركة لعمالئها خدمات ما بعد البيع من خالل �سيا�سيات واأنظمة ا�ستقبال الت�سالت فيما يخ�س املطالبات وال�ستف�سارات والقرتاحات وال�سكاوى، وذلك على 
مدار ال�ساعة.

أنظمة تقنية معلومات متقدمة وفعالة   1-

تعتمد ال�سركة ب�سكل رئي�سي على نظام (برمييا) وهو نظام متكامل خا�س بالتاأمني لتلبية الحتياجات الرئي�سية للعمليات الت�سغيلية وم�ساندة ال�سوؤون املالية والدارات الفنية يف 
ال�سركة. كما ت�ستخدم ال�سركة برامج واأنظمة تقنية ت�ساعدها يف عمليات التخطيط امل�ستقبلي ومراقبة الأداء والنتائج ويف دعم الربامج التي ت�سوقها ل�سرائح العمالء املختلفة.  

ونتيجة لتطبيق نظام املعلومات املتكامل، متتلك ال�سركة قاعدة كبرية من البيانات التي تلعب دورًا مهمًا يف عملية ر�سم وتوجيه ا�سرتاتيجية ال�سركة وخططها الت�سويقية.

املطالبات - 1-

يتمثل دور اإدارة املطالبات يف ال�سركة يف �سمان ح�سول حاملي وثائق التاأمني على تعوي�س عادل عن حجم اخل�سائر التي تكبدوها وذلك مبوجب اللتزامات التعاقدية املحددة يف 
وثيقة التاأمني. وتقوم اإدارة املطالبات باتخاذ القرارات املتعلقة فيما اإذا كان �سيتم �سداد قيمة املطالبات اأم ل وذلك من خالل مراجعة واعتماد املطالبات والتحقق منها، حيث 

تقوم بدعم اأرباح ال�سركة مع جتنب �سداد اأية تعوي�سات زائفة اأو غري حقيقية.

االكتتاب - 1-

يتمثل الدور الرئي�سي لإدارة الكتتاب يف حماية دفاتر و�سجالت ال�سركة من كافة املخاطر التي قد ت�سبب خ�سائر مالية. حيث تقوم اإدارة الكتتاب بدار�سة املخاطر املحتملة قبل 
اإ�سدار وت�سعري وثائق التاأمني.  وت�سمل م�سوؤوليات اإدارة الكتتاب تقييم املخاطر للعرو�س املقدمة للوثائق اجلديدة، وحتديد الت�سنيف، واملعدلت والأق�ساط املنا�سبة، واإعداد 

واإ�سدار وثائق التاأمني واإعادة تقييم الوثائق عند جتديدها.
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تقنية املعلومات - 1-

تقوم اإدارة تقنية املعلومات بخدمة ال�سركة من خالل �سل�سلة من اخلدمات املتمثلة يف خدمات دمج نظم الكمبيوتر وتن�سيق وتزويد برامج تدريبية، وتن�سيق وتوفري تكنولوجيا 
املعلومات وتقدمي الدعم التقني.  كما وتقوم اإدارة تقنية املعلومات بدعم ال�سركة لتحقيق اأهدافها العملية من خالل تقدمي خدمات تقنية املعلومات لتمكني املوظفني والإدارة من 
ا�ستعمال التكنولوجيا لأجل معاجلة البيانات باأف�سل املمار�سات وتوفري بيئة تكنولوجية متكن عمالء ال�سركة من الو�سول اإلى املعلومات ب�سكل �سريع من خالل ا�ستعمال الربامج 

الأكرث كفاءة وفعالية.

انقطاع األعمال - 1-

مل يكن هناك اأي انقطاع يف اأعمال ال�سركة ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثرًيا ملحوًظا يف الو�سع املايل خالل الـ(12) �سهًرا الأخرية، جتدر الإ�سارة اأن ال�سركة مل تنقطع 
اأعمالها خالل فرتة جائحة كورونا من العام 2020م (وملزيد من التفا�سيل عن املخاطر املتعلقة بتف�سي كورونا ف�ساًل راجع اخلطر (2٫1٫34) »املخاطر املتعلقة بتف�سي جائحة 

فريو�س كورونا »كوفيد -19«« من هذه الن�سرة) .

املوظفون والسعودة - 1-

كما يف تاريخ هذه الن�سرة، بلغ عدد موظفي ال�سركة (204) موظف منهم (142) موظفني �سعوديني (62) موظف غري �سعودي، ووفًقا لربنامج نطاقات ال�سادر من وزارة املوارد 
الب�سرية والتنمية الجتماعية، بلغت ن�سبة التوطني كما يف تاريخ هذه الن�سرة حوايل (70%)، وم�سنفة �سمن النطاق »البالتيني«.

الهيكل التنظيمي للشركة - 1-

يو�سح ال�سكل التايل الهيكل التنظيمي لل�سركة:

 áæé∏dG
ájò«ØæàdG

 áæ÷
 äÉë«°TÎdG

         äBÉaÉµŸGh
QÉªãà°S’G áæ÷

IQGOE’G ¢ù∏›

ΩÉ©dG ôjóŸG

 á©LGôŸG áæ÷
á«∏NGódGôWÉîŸG áæ÷

ôWÉîŸG IQGOEG ôjóe  IQGOEG ôjóe
 á©LGôŸG
á«∏NGódG

 IQGOEG ôjóe
ΩGõàdE’G

á«æØdG IQGOE’G ôjóe

äÉÑcôŸG ÜÉààcEG ôjóe

 ÜÉààcEG ôjóe
áeÉ©dG äÉæ«eCÉàdG

 ÚeCÉàdG ÜÉààcEG ôjóe
»ë°üdG

ÚeCÉàdG IOÉYEG ôjóe

 OQGƒŸG IQGOEG ôjóe
 äÉeóÿGh ájô°ûÑdG

IófÉ°ùŸG
á«dÉŸG IQGOE’G ôjóe

 ájÉªM IQGOEG ôjóe
AÓª©dG

äÉÑdÉ£ŸG IQGOEG ôjóe á«fƒfÉ≤dG IQOE’G ôjóe  ≥jƒ°ùàdG IQGOEG ôjóe
äÉ©«ÑŸGh

áÑ°SÉëŸG ôjóe

 π«∏ëàdG ôjóe
á«fGõ«ŸGh ‹ÉŸG

¿ÉªàFE’G ôjóe

 ∞«X ƒàdG ôjóe
ÖjQóàdGh

äÉjÎ°ûŸG ôjóe

 ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG ôjóe
IófÉ°ùŸG äÉeóÿGh

AÓª©dG ájÉY Q ôjóe

á«Hô¨dG á≤£æŸG ôjóe

á«bô°ûdG á≤£æŸG ôjóe

 á≤£æŸG ôjóe
≈£°SƒdG

äÉehÉ©ŸG á«æØJ ôjóe

 äÉÑdÉ£e ôjóe
äÉÑcôŸG

 äÉÑdÉ£ŸG ôjóe
äÉÑcôŸG ÒZ áeÉ©dG

 ájÉª◊G äÉÑdÉ£e ôjóe
QÉNOE’Gh

 äÉÑdÉ£ŸG ôjóe
á«Ñ£dG

 ¿hDƒ°T ôjóe
ÚªgÉ°ùŸG

 äÉbÓY ôjóe
AÉ£°SƒdG

 äÉ©«Ñe ôjóe
IÒÑµdG äÉfÉ«µdG

 äÉ©«Ñe ôjóe
IÒ¨°üdG äÉfÉ«µdG

امل�سدر: ال�سركة
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املوظفون. -

برامج األسهم للموظفني القائمة قبل تقدمي طلب تسجيل وقبول إدراج أسهم حقوق األولوية  1-

كما بتاريخ هذه الن�سرة، لي�س لدى ال�سركة اأي برامج لأ�سهم املوظفني اأو غريها من الرتتيبات التي قد ت�سهل ملوظفي ال�سركة (مبا فيهم الإدارة العليا) ال�ستحواذ على اأ�سهم 
ال�سركة.

ترتيبات تشارك املوظفني يف رأس املال  1-

ل يوجد ترتيبات ت�سرك املوظفني يف راأ�س مال ال�سركة حتى تاريخ هذه الن�سرة.
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املعلومات املالية ومناقشة وحتليل جملس االدارة. -

املقدمة  1-

ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م و2019م  ال�سركة وو�سعها املايل خالل  يت�سمن ق�سم املعلومات املالية ومناق�سة وحتليل جمل�س الدارة مراجعة حتليلية لأداء 
و2020م. وهي ت�ستند ويجب اأن تقراأ بالقرتان مع القوائم املالية املدققة لل�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م و2019م و2020م والإي�ساحات املرفقة بها 

(ي�سار اإليها فيما يلي بـ »القوائم املالية«).

مت تدقيق القوائم املالية لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م من قبل مكتب الب�سام و�سركاوؤه املحا�سبون املتحالفون، ومكتب العظم وال�سديري حما�سبون ومراجعون 
قانونيون، يف حني مت تدقيق القوائم املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019م و2020م من قبل �سركة اإبراهيم اأحمد الب�سام و�سركاوؤه حما�سبون قانونيون ومكتب العظم وال�سديري 

واآل ال�سيخ و�سركاوؤهم حما�سبون ومراجعون قانونيون. وت�سدر ال�سركة قوائمها بالريال ال�سعودي.

املعلومات املالية الواردة بهذا الق�سم م�ستخرجة دون تغيريات جوهرية من القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م و2019م و2020م والي�ساحات 
املرفقة بها. وقد مت ا�ستخدام اأرقام ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م كما هي م�سنفة يف القوائم املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019م، كما وقد مت ا�ستخدام اأرقام 
ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019م كما هي م�سنفة يف القوائم املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020م. مت اإعادة تبويب بع�س اأرقام ال�سنوات ال�سابقة كي تتما�سى مع 

عر�س احل�سابات ل�سنة 2020م، ومل يكن هناك اأي تاأثري من اإعادة الت�سنيف على العر�س ال�سامل للقوائم املالية.

يحتوي هذا الق�سم الذي اأعدته اإدارة ال�سركة على اإفادات م�ستقبلية تنطوي على خماطر وتوقعات غري موؤكدة. وقد يختلف الأداء الفعلي لل�سركة ب�سكل جوهري عما هو وارد يف 
هذه الإفادات امل�ستقبلية نتيجة عوامل خمتلفة، مبا يف ذلك تلك التي مت مناق�ستها اأدناه ويف موا�سيع اأخرى من ن�سرة الإ�سدار هذه.

نرجو العلم باأن الأرقام الواردة بهذا الق�سم مت تقريبها اإلى اأقرب عدد �سحيح. ولهذا فاإن جمموع تلك الأرقام قد يختلف عما هو وارد باجلداول. كما جتدر الإ�سارة اإلى اأن كافة 
الن�سب املئوية والهوام�س ت�ستند اإلى هذه الأرقام املقّربة.

إقرار أعضاء جملس االدارة بشأن املعلومات املالية  1-

يقر جمل�س الدارة جمتمعني ومنفردين مبا يلي:

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م و2019م  - املالية  لل�سنوات  املدققة  املالية  القوائم  تغيري جوهري من  الن�سرة م�ستخرجة دون  الواردة يف هذه  املالية  املعلومات  اأن 
و2020م وقد مت اإعداد هذه البيانات على اأ�سا�س موحد وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية (IFRS) بالإ�سافة اإلى املعايري وال�سدارات الخرى املعتمدة من 

.(SOCPA) الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني

املك�سوف من احل�سابات  - على  ال�سحب  ذلك  برهن، مبا يف  اأو غري م�سمونة  برهن  اأو م�سمونة  �سخ�سي،  ب�سمان  �سواء م�سمونة  قرو�س،  اأي  ال�سركة  لدى  لي�س 
امل�سرفية، واللتزامات حتت القبول وائتمان القبول والتزامات ال�سراء التاأجريي با�ستثناء مامت الإف�ساح عنه يف الق�سم الفرعي »التعهدات واللتزامات املحتملة« 

من الق�سم (6) »املعلومات املالية ومناق�سة وحتليل الدارة« من هذه الن�سرة).

ل يوجد على راأ�سمال ال�سركة اأي حق خيار كما بتاريخ هذه الن�سرة. -

لدى ال�سركة املوارد املالية الكافية للوفاء مبتطلبات راأ�س املال العامل ملدة 12 �سهرا تلي مبا�سرة تاريخ ن�سرة ال�سدار. -

ل توجد اأي عوامل مو�سمية اأو دورات اقت�سادية متعلقة بالن�ساط قد يكون لها تاأثري يف العمال والو�سع املايل لل�سركة.  -

ل توجد معلومات عن اأي �سيا�سات حكومية اأو اقت�سادية اأو مالية اأو نقدية اأو �سيا�سية اأو اأي عوامل اأخرى اأثرت اأو ميكن اأن توؤثر ب�سكل جوهري، ب�سكل مبا�سر اأو  -
غري مبا�سر على عمليات ال�سركة.

ل يوجد اأي رهونات اأو حقوق اأو اأعباء على ممتلكات ال�سركة كما بتاريخ هذه الن�سرة. -

با�ستثناء ما مت الإف�ساح عنه يف الق�سم الفرعي (5-1) »قائمة الدخل« من الق�سم  رقم 5 »املعلومات املالية ومناق�سة وحتليل الإدارة«، مل يطراأ اأي تغيري �سلبي  -
جوهري على الو�سع املايل والتجاري لل�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وطرح الأوراق املالية اخلا�سعة لهذه الن�سرة، 

اإ�سافة اإلى نهاية الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�سرة الإ�سدار.

ل متلك ال�سركة اأي اأوراق مالية تعاقدية اأو غريها من الأ�سول التي تكون قيمتها عر�سة للتقلبات اأو يكون من ال�سعب التحقق من قيمتها والتي قد توؤثر تاأثريا كبريا  -
على تقييم الو�سع املايل لل�سركة.

اأنه مل يتم منح اأي عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو عو�س غري نقدي من قبل ال�سركة لأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة، اأو كبارالتنفيذيني، اأو القائمني بعر�س  -
اأو طرح الأوراق املالية اأو اخلرباء خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية اخلا�سعة لهذه الن�سرة.  

مت الإف�ساح عن املعلومات اجلوهرية يف هذه الن�سرة وفقًا لأف�سل املعلومات املتوفرة لديهم. -

اأو ا�ستئجارها با�ستثناء ماجرى الإف�ساح عنه يف الق�سم  - اأ�سول ثابتة مهمة مزمع على �سرائها  اأي  اأو  اأو �سمانات  اأي التزامات حمتملة  اأنه ليوجد لدى ال�سركة 
»التعهدات واللتزامات املحتملة« من هذه الن�سرة. 
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أسس اإلعداد -1-

أسس القياس واإلعداد
مت اإعداد القوائم املالية وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املعتمدة يف اململكة العربية ال�سعودية، بالإ�سافة اإلى املعايري وال�سدارات الخرى املعتمدة من الهيئة ال�سعودية 

للمحا�سبني القانونيني وقانون ال�سركات والنظام الأ�سا�سي لل�سركة.

يف 23 يوليو 2019، اأ�سدر البنك املركزي ال�سعودي تعليمات ل�سركات التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية ملعاجلة الزكاة و�سرائب الدخل يف قائمة الدخل. مبا يتما�سى مع املعايري 
الدولية للتقارير املالية وتف�سرياتها ال�سادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية (»IASB«) واملعتمدة يف اململكة العربية ال�سعودية (ي�سار اإليها جمتمعة با�سم »املعايري الدولية 

للتقارير املالية« املعتمدة يف اململكة العربية ال�سعودية). 

وفقًا ملتطلبات اأنظمة التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية، يجب على ال�سركة اأن حتتفظ بح�سابات منف�سلة لكل من عمليات التاأمني وعمليات امل�ساهمني ويتم عر�س القوائم 
توزيع  اأ�سا�س  يتم حتديد  الن�ساط.  بذلك  اخلا�سة  احل�سابات  ن�ساط يف  بكل  اخلا�سة  وامل�ساريف  الإيرادات  وكذلك  واملطلوبات،  املوجودات،  ت�سجيل  يتم  لذلك.  وفقا  املالية 

امل�ساريف املتعلقة بالعمليات امل�سرتكة واملوافقة عليها من قبل اإدارة ال�سركة وجمل�س الإدارة.

تعد القوائم املالية وفقًا لأ�سا�س ال�ستمرارية وملبداأ التكلفة التاريخية با�ستثناء ال�ستثمارات املتاحة للبيع حيث يتم قيا�سها بالقيمة العادلة ومكافاأة نهاية اخلدمة يتم قيا�سها 
النقد ومايف  كبنود متداولة:  التالية ب�سفة عامة  الأر�سدة  ومع ذلك ت�سنف  با�ستخدام ت�سنيف متداول / غري متداول.  املايل  املركز  قائمة  يتم عر�س  بالقيمة احلالية. ل 
حكمه، واأق�ساط التامني املدينة، وذمم معيدي تاأمني مدينة، والإ�ستثمارات، وامل�سروفات املدفوعة مقدًما، واملوجودات اأخرى، والذمم الدائنة وذمم معيدي التامني الدائنة، 
املعاد  واحل�سة  املكت�سبة،  غري  التاأمني  واأق�ساط  امل�ستحق،  الفائ�س  وتوزيع  وال�سرائب،  الزكاة  وخم�س�س  الأخرى،  واملطلوبات  امل�ستحقة،  وامل�سروفات  القائمة،  واملطالبات 
ت�سديدها لالأق�ساط غري املكت�سبة، وتكاليف الإكتتاب املوؤجلة، اإيرادات عمولة غري مكت�سبة. يتم ت�سنيف الأر�سدة التالية ب�سفة عامة على اأنها بنود غري متداولة: تعوي�سات 
نهاية اخلدمة، والوديعة النظامية، والعوائد على الوديعة النظامية،  واإيرادات عمولة م�ستحقة الدفع اإلى البنك املركزي ال�سعودي، ومطالبات متكبدة ولكن مل يتم الإبالغ عنها 

و�سايف املمتلكات واملعدات.

تقوم ال�سركة بعر�س قائمة املركز املايل وفقًا لل�سيولة.

يتم عر�س قائمة املركز املايل، وقائمة الدخل، وقائمة الدخل ال�سامل، والتدفقات النقدية لعمليات التاأمني وعمليات امل�ساهمني من املعلومات املالية والتي مت تقدميها كمعلومات 
مالية اإ�سافية والمتثال ملتطلبات اللوائح التنفيذية ال�سادرة من البنك املركزي ال�سعودي. تتطلب اللوائح التنفيذية ال�سادرة من البنك املركزي ال�سعودي الف�سل الوا�سح بني 
املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�سروفات لعمليات التاأمني وعمليات امل�ساهمني. وبناًء على ذلك، فاإن القوائم املالية التي ت�سمل قائمة املركز املايل وقائمة الدخل والدخل 
اأو اخل�سائر  اأعاله، تعك�س فقط املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�سروفات والأرباح  اإليها  التاأمني وعمليات امل�ساهمني امل�سار  النقدية املعدة لعمليات  ال�سامل والتدفقات 

ال�ساملة للعمليات املعنية.

عند اإعداد القوائم املالية على م�ستوى ال�سركة مع اللتزام باملعايري الدولية للتقارير املالية، يتم دمج اأر�سدة ومعامالت عمليات التاأمني مع تلك اخلا�سة بعمليات امل�ساهمني. 
وعمليات  التاأمني  لعمليات  املعتمدة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  اإن  الدمج.  اأثناء  بالكامل  وجدت  اإن  املحققة،  غري  واخل�سائر  والأرباح  واملعامالت  املتداخلة  الأر�سدة  حذف  ويتم 

امل�ساهمني موحدة بالن�سبة للمعامالت والأحداث امل�سابهة يف ظروف مماثلة.

العملة الرئيسية وعملة العرض

مت عر�س القوائم املالية بالريال ال�سعودي والتي تعترب العملة الرئي�سية لل�سركة. 

السنة املالية

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من 1 يناير وتنتهي يف 31 دي�سمرب من كل �سنة ميالدية.

األحكام والتقديرات واإلفرتاضات احملاسبية الهامة

اإعداد  اإعداد القوائم املالية ا�ستخدام التقديرات والأحكام التي توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات امل�سجلة والإف�ساح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ  يتطلب 
القوائم املالية ومبالغ الإيرادات وامل�ساريف امل�سجلة خالل الفرتة املالية التي اأعدت القوائم املالية ب�ساأنها. وبالرغم من اأن هذه التقديرات والأحكام ت�ستند على اأف�سل معرفة 

لدى الإدارة لالأحداث والعمليات احلالية، فاإن النتائج الفعلية ميكن اأن تختلف عن هذه التقديرات. 

يتم تقومي التقديرات والأحكام با�ستمرار بناءًا على اخلربة التاريخية وعوامل اأخرى مبا فيها التوقعات لالأحداث امل�ستقبلية واملتوقع اأن تكون معقولة ح�سب الظروف. 

عالوة على ذلك، قامت ال�سركة مبراجعة املوؤ�سرات الرئي�سية لتقدير ن�سبة الختالف والتي ممكن ان تنتج عن جائحة فريو�س كورونا (كوفيد-19) يف البيانات املالية ، قامت 
ال�سركة بالنظر فيما يلي:
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تأثري فريوس كورونا )كوفيد1- (

يف 11 مار�س 2020م، اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية تف�سي فريو�س كورونا (كوفيد-19) كجائحة ل�سرعة انت�ساره حول العامل. اأثر هذا الوباء على منطقة دول جمل�س التعاون 
اخلليجي ومن �سمنهم اململكة العربية ال�سعودية. اتخذت احلكومات بجميع بلدان العامل موقفًا للحد من انت�سار الفريو�س، وقامت احلكومة ال�سعودية بالتحديد باإغالق حدود 

اأرا�سيها واأ�سدرت قواعد ار�سادية حول التباعد الجتماعي وفر�ست حظر التجول بالكامل على م�ستوى الدولة.

وكنتيجة لنت�سار فريو�س كورونا (كوفيد-19) يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي واملناطق الأخرى حيث تعمل ال�سركة، وما نتج عنها من تعطل ن�ساطاتها علي ال�سعيد 
الإجتماعي والقت�سادي يف تلك الأ�سواق؛ اأجرت اإدارة ال�سركة على نحو ا�ستباقي تقييمًا لأثر اجلائحة على عملياتها واتخذت عدة تدابري واإجراءات وقائية وا�ستباقية ل�سمان:

�سحة و�سالمة موظفيها واملجتمع الأو�سع نطاقًا حيث تعمل ال�سركة. -

ا�ستمراية اأعمالها داخل اململكة وبقاءها حممية و�سليمة. -

لوحظ تاأثري جائحة فريو�س كورونا (كوفيد-19) يف القطاع ال�سحي واملركبات كما هو مو�سح اأدناه، كما هو احلال مع اأي تقدير، ت�ستند التوقعات واحتمالية حدوث التاأثري اإلى 
الأحكام الهامة، ويت�سم الو�سع ب�سرعة التطور وحالت عدم اليقني التي حتيط مبدة و�سدة جائحة فريو�س كورونا (كوفيد-19)، و لذلك، فقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك 

التي مت توقعها. 

اإن تاأثري هذه البيئة القت�سادية غري املوؤكدة مبني على التقديرات، و�سوف ت�ستمر ال�سركة يف اإعادة تقييم و�سعها والأثر عليها ب�سكل م�ستمر.

احتياطيات فنية طبية

تعتقد الإدارة بناء على تقييمها اأن قرار احلكومة ال�سعودية بتكفل تكلفة العالج الطبي لكل من املواطن ال�سعودي واملقيم قد �ساعد على خف�س اأي تاأثري غري مرغوب فيه. خالل 
فرتة احلظر، لحظت ال�سركة انخفا�سًا يف املطالبات الطبية (مطالبات العالج الختيارية واحلالت غري املزمنة ب�سكل عام) مما اأدى اإلى النخفا�س يف املطالبات. ومع ذلك، 
اإدارة ال�سركة بالأخذ بالعتبار على النحو  اإدارة ال�سركة. قامت  و منذ رفع احلظر منذ 21 يونيو 2020م، تواجه ال�سركة تزايدًا يف املطالبات والذي كان من �سمن توقعات 
الواجب اأثر تزايد املطالبات يف التدفقات النقدية التعاقدية امل�ستقبلية لعقود التاأمني التي تدخل حيز التنفيذ يف 31 دي�سمرب 2020م من اأجل اختبار مدى كفاية الإلتزام اخلا�س 

بال�سركة.

احتياطيات فنية للمركبات

و كنتيجة لنت�سار فريو�س كورونا (كوفيد-19) ، اأ�سدر البنك املركزي ال�سعودي تعميم 189 (»التعميم«) بتاريخ 8 مايو 2020م اإلى جميع �سركات التاأمني يف اململكة العربية 
ال�سعودية. ومن بني الأمور الأخرى، ن�س التعميم اأن على �سركات التاأمني متديد مدة �سالحية جميع وثائق التاأمني على املركبات الفردية احلالية اإلى �سهرين اإ�سافيني اإلى جانب 

توفري تغطية تاأمينية اإ�سافية ملدة �سهرين جلميع وثائق التاأمني على املركبات اجلديدة بالتجزئة والتي مت الكتتاب فيها خالل �سهر واحد منذ اإ�سدار التعميم.

قامت الإدارة مبناق�سة العديد من العوامل الداخلية مع اخلبري الكتواري الذي مت تعيينه، وتو�سلت اإلى قيام ال�سركة باعتبار التمديد ملدة �سهرين لوثائق التاأمني على املركبات 
احلالية كوثيقة جديدة واأن تقوم بت�سجيل عجز اأق�ساط التاأمني بناء على املطالبات املتوقعة للفرتة املمتدة ل�سهرين.

وبالن�سبة لوثائق التاأمني اجلديدة املكتتبة وفقًا للتعميم املذكور اأعاله؛ يتم اكت�ساب الق�سط على مدى فرتة التغطية، اأي: 14 �سهرًا ووفقًا ل�سيا�سة ال�سركة املحا�سبية. ل يوجد 
تاأثري جوهري على الفرتة املمتدة ل�سهرين لالأق�ساط املكت�سبة كما يف 31 دي�سمرب 2020م، وذلك ب�سبب عدم وجود مبالغ كبرية لالأق�ساط والتي مت الكتتاب فيها خالل الفرتة 

املمتدة ل�سهر واحد.

قامت ال�سركة باإجراء اختبار مدى كفاية اللتزام با�ستخدام التقديرات احلالية للتدفقات املالية امل�ستقبلية مبوجب عقود التاأمني اخلا�سة بها على م�ستوى اإجمايل (اأو »جمزاأ«) 
(كما يالئم اأداء بع�س ال�سركات على م�ستوى جمزاأ، وهو الت�سرف احلكيم واملو�سى به) ملجال اأعمال املركبات، وقامت بت�سجيل اأق�ساط / م�ساهمة يف عجز اأق�ساط التاأمني.

املوجودات املالية

ملراعاة اأي تاأثريحمتمل جلائحة فريو�س كورونا (كوفيد-19) على املوجودات املالية لل�سركة، فقد اأجرت ال�سركة تقييمًا مبا يتوافق مع ال�سيا�سات املحا�سبية وذلك ملعرفة ما 
اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على انخفا�س قيمة اأ�سل مايل اأو جمموعة من الأ�سول املالية. وقد مت النظر بعوامل عدة مثل، حدوث عجز مايل كبري للم�سدرين اأو املدينني، اأو 

التخلف اأو العجز عن ال�سداد اأو احتمالية تعر�س امل�سدرون اأو املدينون لالإفال�س اأو لإعادة هيكلة مالية اأخرى .. اإلخ.

يف حالة ت�سنيف حقوق امللكية على اأنها متاحة للبيع، تقوم ال�سركة باإجراء تقييم لتحديد ما اإذا كان هناك انخفا�س كبري اأو طويل الأجل يف القيمة العادلة للموجودات املالية 
لأقل من تكلفتها.

بناء على نتائج هذه التقييمات، تعتقد اإدارة ال�سركة اأن جائحة فريو�س كورونا (كوفيد-19) مل يكن لها تاأثري جوهري على نتائج ال�سركة املعلنة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 
2020 م، علما اأن اإدارة ال�سركة �ستقوم مبراقبة الو�سع و التطورات بخ�سو�س هذه اجلائحة ب�سكل م�ستمر.
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فيما يلي الأحكام والتقديرات املحا�سبية الهامة املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية:

االلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب اتفاقيات التأمني

يعترب تقدير اللتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود التاأمني من اأهم التقديرات املحا�سبية التي تقوم بها ال�سركة. هناك العديد من م�سادر عدم التاأكد 
التي يجب اأخذها بعني العتبار عند تقدير اللتزامات التي يتعني على ال�سركة دفعها مبوجب هذه املطالبات. 

يتم اإجراء التقديرات يف نهاية فرتة اإعداد التقارير لكل من التكلفة النهائية للمطالبة والتكاليف النهائية املتوقعة للمطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها (»IBNR«). يتم تقدير 
املطالبات غري املدفوعة با�ستخدام مدخالت التقييمات للحالت الفردية املبلغة اإلى ال�سركة. يف نهاية كل فرتة تقرير، يتم اإعادة تقييم تقديرات املطالبات لل�سنة ال�سابقة للتاأكد 

من كفاءتها و بناء عليها يتم اإجراء التغيريات على املخ�س�س (اإذا لزم).

يعترب خم�س�س املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها تقديرًا للمطالبات التي يتوقع الإبالغ عنها بعد تاريخ قائمة املركز املايل ب�ساأن احلادث املوؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة 
املركز املايل. اإن الطرق الفنية املتبعة من قبل الإدارة يف تقدير تكلفة املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها تتمثل يف اإتباع نف�س طرق �سداد املطالبات 

ال�سابقة عند التنبوؤ بطرق �سداد املطالبات امل�ستقبلية.

ي�ستخدم الكتواريون جمموعة من الطرق مثل طريقة �سلم ال�سل�سلة وطريقة بورنهوتري فريغو�سون وطريقة معدل اخل�سارة املتوقعة لتحديد هذه املخ�س�سات. كما ي�ستخدم 
اخلبري الكتواري نهج القطاعات مبا يف ذلك حتليل التكلفة لكل ع�سو موؤمن يف ال�سنة بالن�سبة للقطاع الطبي. ت�ستند هذه الأ�ساليب اإلى عدد من الفرتا�سات ال�سريحة اأو 

ال�سمنية املتعلقة بقيمة الت�سوية املتوقعة واأمناط ت�سوية املطالبات.

االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية

تقرر ال�سركة اأن املوجودات املالية قد انخف�ست قيمتها عندما يكون هناك انخفا�س كبري اأو لفرتة طويلة يف القيمة العادلة للموجودات املالية دون تكلفتها. يتطلب ا�ستخدام 
احلكم لتحديد ما هو هام اأو طويل الأمد. تعترب فرتة 6 �سهور اأو اأكرث طويلة الأمد ويعترب النخفا�س بن�سبة 35% من التكلفة الأ�سلية هاًما وفًقا ل�سيا�سة ال�سركة. عند اإجراء 
هذا احلكم، تقوم ال�سركة بتقييم - اإلى جانب عوامل اأخرى - التقلبات العادية يف �سعر ال�سهم، واملالءة املالية لل�سركة امل�ستثمر فيها، واأداء القطاع، والتغريات يف قطاع التقنية، 

والتدفقات النقدية الت�سغيلية والتمويلية.

االنخفاض يف أقساط التأمني املدينة

اأن ال�سركة لن تتمكن من حت�سيل جميع املبالغ امل�ستحقة وفًقا لل�سروط الأ�سلية  يتم تكوين خم�س�س انخفا�س قيمة الذمم املدينة عندما يكون هناك دليل مو�سوعي على 
فال�س اأو اإعادة هيكلة التنظيم املايل، والعجز عن ال�سداد اأو التاأخر يف ال�سداد  للمدينني. تعترب ال�سعوبات املالية اجلوهرية اأو الهامة للمدين، واحتمال اأن يدخل املدين يف الإ

موؤ�سرات على اأن الذمم املدينة قد انخف�ست قيمتها.

القيمة العادلة لألدوات املالية

ت�ستند القيم العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع على الأ�سعار املعلنة لالأوراق املالية القابلة للتداول اأو القيم العادلة املقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي حتمل عمولة 
ا�ستنادًا اإلى التدفقات النقدية املخ�سومة با�ستخدام العمولة لبنود ذات �سروط وخ�سائ�س خماطر مماثلة.

�سعار املدرجة متاحة بخالف ذلك با�ستخدام تقنيات التقييم. يف هذه احلالت،  دوات املالية يف حالة عدم وجود �سوق ن�سط اأو عندما ل تكون الأ يتم حتديد القيمة العادلة لالأ
يتم تقدير القيمة العادلة من خالل البيانات القابلة للر�سد فيما يتعلق بالأدوات املالية املماثلة اأو با�ستخدام النماذج. وعندما ل تكون مدخالت ال�سوق القابلة للمالحظة متاحة، 
فيتم تقديرها على اأ�سا�س الفرتا�سات املنا�سبة عندما ت�ستخدم تقنيات التقييم (على �سبيل املثال، النماذج) لتحديد القيم العادلة، يتم التحقق منها ومراجعتها ب�سكل دوري 
من قبل موظفني موؤهلني م�ستقلني عن تلك امل�سادر. يتم اعتماد جميع النماذج قبل ا�ستخدامها، ويتم معايرة النماذج للتاأكد من اأن املخرجات تعك�س البيانات الفعلية واأ�سعار 
اإلى احلد العملي، ت�ستخدم النماذج البيانات القابلة للمالحظة فقط؛ ومع ذلك، تتطلب جمالت مثل خماطر الئتمان (خماطر الئتمان اخلا�سة واخلطر  ال�سوق املقارنة. 

دارة تقديرها. املقابل) والتقلبات والرتباطات من الإ

املعايري اجلديدة، والتعديالت على املعايري والتفسريات -1-

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019م. هناك معايري  ال�سنوية  اإعداد القوائم املالية  اإعداد هذه القوائم املالية تتما�سى مع تلك املتبعة يف  ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف  اإن 
وتعديالت وتف�سريات جديدة تنطبق لأول مرة يف �سنة 2020م، ولكن لي�س لها تاأثري على القوائم املالية لل�سركة. 

هناك العديد من التعديالت والتف�سريات الأخرى التي مت اإ�سدارها ولكنها مل ت�سبح �سارية املفعول حتى تاريخ اإ�سدار القوائم املالية لل�سركة. ويرى جمل�س اإدارة ال�سركة اأن ذلك 
لن يكون له تاأثري كبري على القوائم املالية لل�سركة. تعتزم ال�سركة اعتماد تلك التعديالت والتف�سريات، اإن طبقت.

فيما يلي عدد من التعديالت على املعايري ال�سادرة والتي ت�سري اعتباًرا من هذه ال�سنة ولكن لي�س لها تاأثري جوهري على القوائم املالية لل�سركة، با�ستثناء مايذكر بالأ�سفل.
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تعديالت على املعايري ال�سادرة  واملطبقة والتي ت�سري اعتباًرا من 1 يناير 2020م:

خمل�س عن التعديلتطبق لل�صنوات التي تبداأ يف اأو بعدالو�صفتعديلت على املعايري

معيار املحا�سبة الدويل 1 ومعيار 
املحا�سبة الدويل 8

حجم 1 يناير 2020متعريف الأهمية الن�سبية  اأو  طبيعة  على  �ستعتمد  الن�سبية  الأهمية  اأن  التعديالت  تو�سح 
املعلومات، �سواء ب�سكل فردي اأو مع معلومات اأخرى، يف �سياق القوائم املالية

يو�سح التعديل اأنه لكي يتم اعتباره عمل، يجب اأن تت�سمن جمموعة متكاملة 1 يناير 2020متعريف الأعمالاملعيار الدويل للتقرير املايل 3
ت�ساهم  الأقل، مدخالت وعملية مو�سوعية  واملوجودات، على  الأن�سطة  من 
مًعا ب�سكل كبري يف القدرة على اإن�ساء املخرجات. عالوة على ذلك، يو�سح 
اأن يوجد دون ت�سمني جميع املدخالت والعمليات الالزمة  العمل ميكن  اأن 

لإن�ساء املخرجات.

تعديالت على الإطار املفاهيمي يف املعايري الإطار املفاهيمي للتقرير املايل
للتقرير املايل والتعريفات املحدثة  الدولية 
ومعايري العرتاف للموجودات واللتزامات 

وتو�سح بع�س املفاهيم الهامة.

يت�سمن الإطار املفاهيمي املعدل بع�س املفاهيم اجلديدة والتعاريف املحدثة 1 يناير 2020م
ومعايري العرتاف باملوجودات واملطلوبات ويو�سح بع�س املفاهيم الهامة.

املعيار الدويل للتقرير املايل 9 

ومعيار املحا�سبة الدويل 39

واملعيار الدويل للتقرير املايل 7

اأ�سعار الفائدة الرئي�سية على 1 يناير 2020ما�سالح موؤ�سر �سعر الفائدة اأ�سا�سية وا�سالح ملعايري  يتم اإجراء مراجعة 
الدولية (»IASB«) يف  العاملي. ي�سارك جمل�س معايري املحا�سبة  ال�سعيد 
مهمة من مرحلتني لتعديل اإر�ساداته للم�ساعدة يف انتقال اأكرث �سال�سة بعيًدا 

.(»IBOR«) عن �سعر الفائدة بني البنوك

الدويل 1 يونيو 2020مامتيازات اليجار ذات ال�سلة بكوفيد - 19املعيار الدويل للتقرير املايل 16 املعيار  اإر�سادات  تطبيق  من  للم�ستاأجرين  اإعفاء  التعديالت  توفر 
الإيجار  لمتيازات  الإيجار  عقود  تعديل  حما�سبة  ب�ساأن   16 املايل  للتقرير 
فرتات  على  التعديل  ينطبق   .19- كوفيد  لوباء  مبا�سرة  كنتيجة  النا�سئة 
التقارير ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يونيو 2020 وي�سمح بالتطبيق املبكر. 

مل تقم ال�سركة بتطبيق املعايري الدولية للتقرير املايل اجلديدة واملعدلة التالية التي مت اإ�سدارها ولكنها مل ت�سبح �سارية املفعول بعد.

خمل�س عن التعديلتطبق لل�صنوات التي تبداأ يف اأو بعدالو�صفتعديلت على املعايري

املايل  للتقرير  الدويل  املعيار 
املحا�سبة  ومعيار   9،7،4،16

الدويل 39

تعدل هذه التعديالت متطلبات حما�سبة التحوط املحددة لل�سماح مبوا�سلة 1 يناير 2021ماإ�سالح موؤ�سر �سعر الفائدة - املرحلة 2
حما�سبة التحوط املتاأثر خالل فرتة عدم التاأكد قبل تعديل بنود التحوط اأو 
اأدوات التحوط املتاأثرة مبعايري اأ�سعار الفائدة احلالية نتيجة لالإ�سالحات 
ا متطلبات اإف�ساح  القيا�سية لأ�سعار الفائدة اجلارية. تقدم التعديالت اأي�سً
التي  التحوط  لعالقات   7 رقم  املايل  للتقرير  الدويل  املعيار  على  جديدة 
للتقرير  الدويل  املعيار  على  التعديالت  اأدخلتها  التي  لال�ستثناءات  تخ�سع 

املايل 9.

تتعلق 1 يناير 2022مالعقود املجحفة - تكلفة اإمتام العقدمعيار املحا�سبة الدويل 37 التي  »التكاليف  ت�سمل  بالعقد  الوفاء«  »تكلفة  اأن  التعديالت  حتدد 
املن�ساأة  تِف  مل  التي  العقود  على  التعديالت  هذه  تنطبق  بالعقد.  مبا�سرة 
بها بعد بجميع التزاماتها يف بداية فرتة التقرير ال�سنوي التي تطبق فيها 

املن�ساأة التعديالت اأوًل.

املايل  للتقرير  الدويل  املعيار 
املحا�سبة  ومعيار   1  ،9  ،16

الدويل 41

املعايري  معايري  على  �سنوية  حت�سينات 
الدولية للتقرير املايل 2018م-2020م

التو�سيحي 1 يناير 2022م الر�سم  التعديل  يزيل   :16 رقم  املايل  للتقرير  الدويل  املعيار 

ل�سداد التح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة

اختبار  تطبيق  عند  اأنه  التعديل  يو�سح   :9 املايل  للتقرير  الدويل  املعيار 
 ، املايل  باللتزام  اإلغاء العرتاف  �سيتم  كان  اإذا  ما  لتقييم  املائة«  »10 يف 
ل ت�سمل املن�ساأة �سوى الر�سوم املدفوعة اأو امل�ستلمة بني املن�ساأة (املقرت�س) 
والتبادلت  التعديالت  باأثر م�ستقبلي على  التعديل  واملقر�س. يجب تطبيق 

التي حتدث يف اأو بعد التاريخ الذي تطبق فيه املن�ساأة التعديل لأول مرة.

الدويل  املحا�سبة  التعديل مطلب معيار  يلغي  الدويل 41:  املحا�سبي  املعيار 
رقم 41 للمن�ساآت ل�ستبعاد التدفقات النقدية لل�سرائب عند قيا�س القيمة 

العادلة.

املعيار الدويل للتقرير املايل 1: يوفر التعديل اإعفاًءا اإ�سافًيا ل�سركة تابعة 
ال�سركة الأم فيما يتعلق مبحا�سبة فرق  ت�سبح بعد تطبيقها لأول مرة بعد 

الرتجمة الرتاكمي.

املمتلكات والآلت واملعدات - متح�سالت ما معيار املحا�سبة الدويل 16
قبل ال�ستخدام 

والآلت 1 يناير 2022م املمتلكات  بنود  من  بند  اأي  تكلفة  من  اخل�سم  التعديالت  حتظر 
واملعدات اأي عائدات من بيع البنود املنتجة قبل اأن ي�سبح هذا الأ�سل متاًحا 
ا معنى »اختبار ما  لال�ستخدام. بالإ�سافة اإلى ذلك ، تو�سح التعديالت اأي�سً

اإذا كان الأ�سل يعمل ب�سكل �سحيح«.
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خمل�س عن التعديلتطبق لل�صنوات التي تبداأ يف اأو بعدالو�صفتعديلت على املعايري

اإلى 1 يناير 2022ماإ�سارة اإلى الإطار املفاهيمياملعيار الدويل للتقرير املايل 3 ي�سري  بحيث   3 املايل  للتقرير  الدويل  للمعيار  ككل  التعديل  مت حتديث 
الإطار املفاهيمي لعام 2018م بدًل من اإطار عام 1989م.

تغطي 1 يناير 2023معقود التاأمنياملعيار الدويل للتقرير املايل 17 التي  التاأمني  لعقود  ال�سامل  اجلديد  املحا�سبي  املعيار  هو  هذا 
 ، التنفيذ  حيز  دخوله  مبجرد  والإف�ساح.  والعر�س  والقيا�س  العرتاف 
�سيحل املعيار الدويل للتقرير املايل 17 حمل املعيار الدويل للتقرير املايل 4 

عقود التاأمني (املعيار الدويل للتقرير املايل 4) الذي �سدر يف عام 2005.

غري معيار املحا�سبة الدويل 1 اأو  كاملتداولة  املطلويات  ت�سنيف 
متداولة

يف 1 يناير 2023م احلق  واأن  الت�سوية،  اإرجاء  يف  باحلق  املق�سود  هو  ما  التعديل  و�سح 
التاأجيل يجب اأن يكون موجوًدا يف نهاية فرتة التقرير، واأن هذا الت�سنيف ل 
يتاأثر باحتمالية ممار�سة الكيان حلق التاأجيل اخلا�س به، وذلك فقط اإذا 
كان م�سمنًا امل�ستقات يف التزام قابل للتحويل هي نف�سها اأداة حقوق ملكية 

ولن توؤثر �سروط اللتزام على ت�سنيفها.

الدويل  املعيار  على  تعديالت 
ومعيار   10 املايل  للتقرير 

املحا�سبة الدويل 28

امل�ستثمر  بني  الأ�سول  يف  امل�ساهمة  اأو  بيع 
وال�سريك اأو امل�سروع امل�سرتك

املحا�سبة ل ينطبق ومعيار   10 املايل  للتقرير  الدويل  املعيار  على  التعديالت  تتعامل 
الدويل رقم 28 مع املواقف التي يكون فيها بيع اأو م�ساهمة يف الأ�سول بني 
اأو امل�سروع امل�سرتك. على وجه التحديد، تن�س  امل�ستثمر وال�سركة الزميلة 
ال�سيطرة على  الناجتة عن فقدان  اأو اخل�سائر  الأرباح  اأن  التعديالت على 

�سركة تابعة.

تتوقع الإدارة اأن يتم تطبيق تف�سريات وتعديالت املعايري اجلديدة هذه يف القوائم املالية لل�سركة عندما تكون قابلة للتطبيق، وقد ل يكون لتطبيق هذه التف�سريات والتعديالت اأي 
تاأثري مادي على القوائم املالية لل�سركة يف فرتة التطبيق الأولية.

املعايري الصادرة وغري سارية املفعول

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم- : عقود التأمني 

نظرة عامة:

اأ�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 17 يف مايو 2017. �سيكون املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 17 �ساري املفعول اإلزامًيا 
لفرتات اإعداد التقارير ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2023. وهو يحدد مبادئ العرتاف والقيا�س والعر�س والإف�ساح عن عقود التاأمني والتي حتل حمل املعيار الدويل 
للتقارير املالية 4 - عقود التاأمني. هذا املعيار اجلديد ينطبق على عقود التاأمني ال�سادرة وعلى جميع عقود اإعادة التاأمني وعلى عقود ال�ستثمار التي تتمتع بخ�سائ�س امل�ساركة 

التقديرية، �سريطة اأن ت�سدر اجلهة هي الأخرى عقود التاأمني. ويتطلب هذا ف�سل املكونات التالية عن عقود التاأمني: 

امل�ستقات املرفقة اإذا كانت تقابل معايري حمددة معينة و اأ. 

مكونات ال�ستثمار املتميزة وب. 

اأي تعهد بنقل �سلع متميزة اأو خدمات غري تاأمينية.ج. 

و يتعني ح�ساب هذه املكونات ب�سكل منف�سل وفقًا للمعايري ذات ال�سلة (املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15). 

القياسات:

على عك�س املتطلبات الواردة يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 4 والتي ت�سمح ل�سركات التاأمني مبوا�سلة ا�ستخدام �سيا�سات املحا�سبة لأغرا�س القيا�س القائمة قبل يناير 
2015م، فاإن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 17 يقدم مناذج القيا�س املختلفة التالية: 

يعتمد منوذج القيا�س العام على املجموعات التالية: 

التدفقات النقدية املحققة والتي ت�سمل: اأ. 

تقديرات مرجحة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية و  	

تعديالت عاك�سة للقيم الزمنية للنقود (على �سبيل املثال اخل�سومات) واملخاطر املالية املرتبطة بهذه التدفقات النقدية امل�ستقبلية، و  	

تعديل عامل املخاطر للمخاطر غري املالية.  	

ميثل هام�س اخلدمة التعاقدية الربح غري املكت�سب ملجموعة من عقود التاأمني و�سيتم العرتاف به باعتباره كيانًا يقدم اخلدمات يف امل�ستقبل. ل ميكن اأن يكون هام�س ب. 
اخلدمة التعاقدية �سلبيًا عند البداية، فاأي مبلغ �سايف �سلبي للتدفقات النقدية امل�ستوفاة عند البداية �سيتم ت�سجيله على الفور يف الربح اأو اخل�سارة. 
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يف نهاية كل فرتة تقارير لحقة، يتم اإعادة قيا�س القيمة الدفرتية ملجموعة من عقود التاأمني على اأنها جمموع: 

التزامات التغطية املتبقية والتي ت�سمل التدفقات النقدية املحققة ذات ال�سلة باخلدمات امل�ستقبلية وهام�س اخلدمة التعاقدية للمجموعة يف ذلك التاريخ و  	

اللتزامات عن املطالبات املتكبدة والتي تقا�س باعتبارها التدفقات النقدية املحققة املتعلقة باخلدمات ال�سابقة املخ�س�سة للمجموعة يف هذا التاريخ.  	

ويتم تعديل هام�س اخلدمة التعاقدية لحقًا لأي تغريات يف التدفقات النقدية املتعلقة باخلدمات امل�ستقبلية. ونظرًا لأن هام�س اخلدمة التعاقدية ل ميكن اأن يكون �سلبيًا، فاإن 
التغريات يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية التي تكون اأكرب من هام�س اخلدمة التعاقدية املتبقي يتم العرتاف بها يف الربح اأو اخل�سارة. 

�سيتم الإبالغ عن تاأثري التغيريات يف معدلت اخل�سم اإما يف الربح اأو اخل�سارة اأو الدخل ال�سامل الآخر ويتم حتديده من خالل اختيار ال�سيا�سة املحا�سبية. 

يعترب نهج الر�سوم املتغرية منوذجًا اإلزاميًا لقيا�س العقود التي تت�سم بامل�ساركة املبا�سرة (ي�سار اإليها اأي�سًا با�سم »عقود امل�ساركة املبا�سرة«). هذا التقييم حول اإذا ما كان العقد 
يفي بهذه املعايري يتم اإجراوؤه عند بدء العقد ول يتم اإعادة تقييمه لحقًا. 

وبخ�سو�س هذه العقود، فاإنه بالإ�سافة اإلى التعديالت مبوجب منوذج القيا�س العام، فاإن هام�س اخلدمة التعاقدية يتم تعديله اأي�سًا لأجل: 

ح�سة اجلهة من التغيريات يف قيمتها العادلة للعنا�سر املدرجة اأ�سفلها و اأ. 

تاأثري التغيريات يف القيمة الزمنية للنقود واملخاطر املالية غري املت�سلة بالعنا�سر املدرجة. ب. 

اأما نهج تخ�سي�س الأق�ساط فهو نهج مب�سط ي�سمح بقيا�س امل�سوؤولية عن التغطية املتبقية اإذا كان يوفر قيا�سًا ل يختلف ب�سورة جوهرية عن منوذج القيا�س العام ملجموعة من 
العقود، اأو اإذا كانت فرتة التغطية لكل عقد يف املجموعة �سنة واحدة اأو اأقل. 

مع نهج تخ�سي�س الأق�ساط، فاإن امل�سوؤولية عن التغطية املتبقية تتوافق مع الأق�ساط امل�ستلمة عند العرتاف الأويل خم�سومًا منها التدفقات النقدية لكتتاب التاأمني. 

يبقى منوذج القيا�س العام مطبقًا يف قيا�س امل�سوؤولية عن املطالبات املتكبدة. ومع ذلك، ل ُيطلب من اجلهة تعديل التدفقات النقدية امل�ستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتاأثري 
املخاطر املالية اإذا كان من املتوقع دفع/ا�ستالم هذه التدفقات النقدية يف �سنة واحدة اأو اأقل من تاريخ تكبد املطالبات. 

تاريخ ال�شريان: 

اأ�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية م�سودة عر�ست يف يونيو 2019م - تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  رقم 17 وتقرتح تعديالت معينة على املعيار الدويل للتقارير 
املالية رقم 17 وح�سلت على تعليقات ومالحظات من اأ�سحاب امل�سلحة املختلفني. يقوم جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف الوقت احلايل باإعادة مناق�سة املالحظات و التعليقات 
التي اأثارها اأ�سحاب امل�سلحة. بالن�سبة لأي تعديالت مقرتحة على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 17 فاإن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية �سيتبع اإجراءاته القانونية املعتادة 

لو�سع املعايري. 

اإن التاريخ الأويل ل�سريان املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 17 وتاأجيل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 يف الإعفاء املوؤقت للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 4 هو 1 يناير 
2021م. ومبوجب امل�سودة احلالية، يقرتح تعديل تاريخ �سريان املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 17 اإلى فرتات رفع التقارير التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2023م. 

ُي�سمح بالتطبيق املبكر اإذا كان كل من املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 - الإيرادات من العقود املربمة مع العمالء واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 - الأدوات املالية قد 
مت تطبيقهما اأي�سًا. تعتزم ال�سركة تطبيق املعيار يف تاريخ �سريانه يف 1 يناير 2023م. 

فرتة النتقال: 

مطلوب اجراء التطبيق باأثر رجعي، وبالرغم من ذلك اإذا كان التطبيق الكامل باأثر رجعي ملجموعة من عقود التاأمني غري عملي، فاإن اجلهة ملزمة باختيار اإما نهج الأثر الرجعي 
املعدل اأو نهج القيمة العادلة. 

العر�س والف�شاح: 

للم�ساركة مع  ا�ستثمار ذات مزايا تقديرية  اأي عقود  واإلى  التاأمني  اإعادة  التاأمني وعقود  ال�سيا�سات املحا�سبية لعقود  املعيار اجلديد تغيري يف  اأن ينتج عن هذا  ال�سركة  تتوقع 
تعديالت على العر�س والإف�ساحات. 

التاأثري:

اإن ال�سركة حالًيا يف مرحلة الت�سميم و تنفيذ املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 17 والذي يتطلب تطوير وت�سميم عمليات واإجراءات جديدة مبا يف ذلك اأي تطويرات 
مطلوبة للنظام مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 17 والتقييم التف�سيلي ملتطلبات العمل. فيما يلي املجالت الرئي�سية حتت مرحلة الت�سميم وحالة التقدم الذي اأحرزته 

ال�سركة حتى الآن:
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ملخ�س التقدماملجالت الرئي�صية ملرحلة الت�صميم

و�سعت ال�سركة برنامج حوكمة �سامل للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 17 والذي يت�سمن اإن�ساء جلنة توجيهية لالإ�سراف على مراقبة التقدم املنجز يف اإطار احلوكمة والرقابة
تنفيذ وتعيني الأدوار وامل�سوؤوليات اإلى خمتلف اأ�سحاب العالقة.

ال�سركة يف طور التخطيط العملي ملرحلة الت�سميم التي ت�سمل و�سع �سيا�سة �ساملة للبيانات و قامو�س البيانات. كما تقوم ال�سركة بو�سع اللم�سات الأخرية على جمال العمليات
الت�ساميم الهيكلية ملختلف الأنظمة الفرعية. وقد احرزت ال�سركة تقدمًا من خالل تقييم متطلبات الأعمال، ويجري العمل حاليا على اختيار املورد املطلوب 

(وذلك بالتزامن مع القيام مبختلف العمليات الالزمة لالنتقال وتقييم املوارد اجلديدة الالزمة).

اأكملت ال�سركة معظم اأوراق ال�سيا�سة التي ت�سمل خمتلف امل�سائل الفنية واملالية بعد النتهاء من قرارات ال�سيا�سة املطلوبة مبوجب املعيار الدويل للتقارير املجال الفني واملايل
املالية رقم 17. وقد اتخذت القرارات املتعلقة بال�سيا�سة العامة بعد اإجراء مداولت على نحو ما ينبغي بني خمتلف اأ�سحاب العالقة. يف الوقت الراهن متت 

املوافقة على غالبية اأوراق ال�سيا�سات والجراءات من قبل اللجنة التوجيهية مل�سروع املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 17 التابعة لل�سركة.

وتعمل ال�سركة مع اأ�سحاب العالقة الآخرين لو�سع اللم�سات الأخرية على خطة ال�سمان للفرتة النتقالية وما بعد التنفيذ.خطة ال�سمان

املعيار الدويل للتقارير املالية -: األدوات املالية مبا يف ذلك التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم -، عقود 
التأمني

ُنشر هذا املعيار يف -  يوليو - 1  وحل حمل املعيار احملاسبي الدويل --.

يتناول املعيار اجلديد البنود التالية املتعلقة باألدوات املالية:

الت�شنيف والقيا�س:

ي�ستخدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 نهجًا واحدًا لتحديد ما اإذا كان الأ�سل املايل يقا�س بالتكلفة املطفاأة وفقا للقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر اأو بالقيمة 
العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة.

يقا�س الأ�سل املايل بالتكلفة املطفاأة اإذا مت ا�ستيفاء كال ال�سرطني التاليني:

يحتفظ بالأ�سل �سمن منوذج عمل هدفه الحتفاظ بالأ�سول من اأجل حت�سيل التدفقات النقدية التعاقدية واأ. 

توؤدي ال�سروط التعاقدية لالأ�سل املايل يف تواريخ حمددة اإلى التدفقات النقدية التي ل متثل �سوى مدفوعات راأ�س املال والفائدة على املبلغ الأ�سلي امل�ستحق ويطلق عليه ب. 
»الأ�سل والفوائد امل�ستحقة عليه ح�سرًا«.

يتم قيا�س الأ�سل املايل بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر ويتم اإعادة تدوير املكا�سب اأو اخل�سائر املحققة من خالل الربح اأو اخل�سارة عند البيع، اإذا مت ا�ستيفاء 
كال ال�سرطني التاليني:

يحتفظ بالأ�سل �سمن منوذج عمل هدفه الحتفاظ بالأ�سول من اأجل حت�سيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع واأ. 

ال�سروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي الأ�سل والفوائد امل�ستحقة عليه ح�سرًا. ب. 

يتم قيا�س الأ�سول التي ل تفي باأي من هاتني الفئتني بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة.

بالإ�سافة اإلى ذلك، عند العرتاف الأويل، ميكن للجهة ا�ستخدام خيار تعيني اأ�سل مايل بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة اإذا كان القيام بذلك يلغي اأو يقلل ب�سكل 
كبري من عدم التطابق املحا�سبي.

ا اإجراء عملية اختيار غري قابلة لالإلغاء لعر�س التغيريات الالحقة يف القيمة العادلة لالأدوات  بالن�سبة لأدوات حقوق امللكية التي ل يتم الحتفاظ بها للتداول، ميكن للجهة اأي�سً
(مبا يف ذلك الأرباح واخل�سائر املحققة) يف الدخل ال�سامل الآخر مع اأرباح معرتف بها يف الربح اأو اخل�سارة.

بالإ�سافة اإلى ذلك، بالن�سبة للمطلوبات املالية التي يتم حتديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة، يتم العرتاف مببلغ التغري يف القيمة العادلة للمطلوبات املالية 
املتعلقة بالتغريات يف املخاطر الئتمانية لتلك املطلوبات يف الدخل ال�سامل الخر، ما مل يكن العرتاف باآثار التغريات يف املخاطر الئتمانية  لتلك املطلوبات يف الدخل ال�سامل 

الآخر من �ساأنه اأن يخلق اأو يو�سع عدم التطابق املحا�سبي يف الربح اأو اخل�سارة.

انخفا�س القيمة:

يعك�س منوذج انخفا�س القيمة يف اإطار املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 اخل�سائر الئتمانية املتوقعة، مقارنة باخل�سائر الئتمانية املتكبدة مبوجب املعيار املحا�سبي الدويل 
.39

يف اإطار نهج املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9، مل يعد من ال�سروري اأن يحدث حدث ائتماين قبل العرتاف بخ�سائر الئتمان. وبدًل من ذلك، تقوم اجلهة دائمًا باحت�ساب 
اخل�سائر الئتمانية املتوقعة والتغريات يف تلك اخل�سائر الئتمانية املتوقعة. يتم حتديث مبلغ اخل�سائر الئتمانية املتوقعة يف كل تاريخ رفع التقارير ليعك�س التغريات يف خماطر 

الئتمان منذ العرتاف الأويل.
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حما�شبة التحوط:

ُيقدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 متطلبات جديدة للمحا�سبة التحوطية التي تتما�سى مع املحا�سبة التحوطية ب�سكل اأكرث موثوقية مع اإدارة املخاطر. وت�سع املتطلبات 
نهجًا اأكرث اعتمادًا على املبادئ اإزاء النموذج العام للمحا�سبة التحوطية. 

اإليها عادة با�سم »حتوط كلي للقيمة العادلة«).  اأ�سعار الفائدة (ُي�سار  تنطبق التعديالت على جميع ما يتعلق باملحا�سبة التحوطية با�ستثناء حتوطات القيمة العادلة ملخاطر 
وبالن�سبة لهذه، قد توا�سل اجلهة تطبيق متطلبات املحا�سبة التحوطية ال�سارية حاليًا يف معيار املحا�سبة الدويل رقم 39. وقد ُمنح هذا ال�ستثناء اإلى حد كبري نظرا لأن جمل�س 

معايري املحا�سبة الدولية يتناول حما�سبة التحوط الكلي كم�سروع منف�سل.

تاريخ ال�شريان:

تاريخ �سريان املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 املن�سور هو 1 يناير 2018م. ومع ذلك، فاإن التعديالت التي اأُدخلت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 4 - عقود التاأمني: 
تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 - الأدوات املالية مع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 4 - عقود التاأمني، التي ُن�سرت يف 12 �سبتمرب 2016م، تغري املعيار الدويل 
للتقارير املالية رقم 4 احلايل لل�سماح للكيانات التي ت�سدر عقود التاأمني يف نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 4 اإلى التخفيف من بع�س اآثار تطبيق املعيار الدويل للتقارير 

املالية رقم 9 قبل معيار عقد التاأمني اجلديد معيار للتقارير املالية الدويل رقم 17 - ت�سبح عقود التاأمني �سارية النفاذ.

تقدم التعديالت خيارين بديلني على النحو التايل:

تطبيق اإعفاء موؤقت من تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 حتى حدوث الأ�صبق مما يليج  .١

تاريخ �سريان معيار عقد التاأمني اجلديد اأو 	

فرتات التقارير ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 01 يناير 2023 (يقرتح جمل�س معايري املحا�سبة الدولية متديد تاريخ نفاذ املعيار الدويل للتقارير املالية 17 والإعفاء  	
املوؤقت من املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 4 اإلى 01 يناير 2023م).

ويلزم تقدمي اإف�ساحات اإ�سافية تتعلق بالأ�سول املالية خالل فرتة التاأجيل. ول يتاح هذا اخليار اإل للكيانات التي ترتبط اأن�سطتها يف الغالب بالتاأمني ومل تطبق املعيار الدويل 
للتقارير املالية رقم 9 من قبل.

اعتماد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9، ولكن بالن�صبة للأ�صول املالية املعينة، يتم الطرح من الربح اأو اخل�صارة اآثار بع�س حالت عدم التطابق املحا�صبي التي قد   .2
حتدث قبل تنفيذ معيار عقد التاأمني اجلديد. وخلل الفرتة النتقالية، يلزم الك�صف عن املزيد من الإف�صاحات.

حتى هذا التاريخ، اأجرت ال�سركة تقييمًا اأوليًا ا�ستعر�س عاملني كما يلي:

اأو . 1 متت مقارنة القيمة الدفرتية للمطلوبات ال�سركة النا�سئة عن العقود التي تدخل يف نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 4 (مبا يف ذلك مكونات الإيداع 
امل�ستقات امل�سمنة غري املمولة من عقود التاأمني) باإجمايل القيمة الدفرتية جلميع مطلوباتها.

متت مقارنة اإجمايل القيمة الدفرتية للتزامات ال�سركة املرتبطة بالتاأمني مع اإجمايل القيمة الدفرتية جلميع مطلوباتها.. 2

بناًء على هذا التقييم الأويل، قررت ال�سركة اأنها موؤهلة للح�سول على الإعفاء املوؤقت.

وبالتايل، قررت ال�سركة تاأجيل تنفيذ املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 حتى تاريخ نفاذ معيار عقود التاأمني اجلديدة. وترد الإف�ساحات املتعلقة بالأ�سول املالية املطلوبة 
خالل فرتة التاأجيل يف تقييم الأثر املن�سو�س علية اأدناه.

تقييم الأثر

ولي�س  التوايل.  �سعودي على  ريال  �سعودي و227 مليون  ريال  بالتاأمني 458 مليون  املتعلقة  املوجودات  واإجمايل  لل�سركة  املالية  املوجودات  اإجمايل  بلغ  يف 31 دي�سمرب 2020م، 
بال�سرورة اأن تكون املوجودات املالية و املوجودات املرتبطة بالتاأمني ح�سرية تبادليًا من حيث الت�سنيف. ويتكون اإجمايل املوجودات املالية من املوجودات املالية املحتفظ بها 

بالتكلفة امل�ستهلكة واملوجودات املالية الأخرى.

و�سلت قيمة املوجودات املالية املحتفظ بها بالتكلفة املطفاأة اإلى 433 مليون ريال �سعودي وتتكون من النقد وما يف حكمه، والودائع لأجل، واأق�ساط التاأمني املدينة وذمم معيدي 
التاأمني املدينة، و ال�ستثثمارات املقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق.

بلغت قيمة املوجودات املالية الأخرى 25 مليون ريال �سعودي وتتاألف من ا�ستثمارات متاحة للبيع. يجوز لل�سركة ا�ستخدام ت�سنيف القيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر 
لهذه الأ�سول املالية الأخرى ا�ستناًدا اإلى منوذج عمل ال�سركة ل�سندات الدين والطبيعة ال�سرتاتيجية لال�ستثمارات يف الأ�سهم. ومل جتر ال�سركة بعد تقييمًا مف�ساًل لتحديد ما 

اإذا كانت �سندات الدين ت�ستويف اختبار الأ�سل والفوائد امل�ستحقة عليه ح�سرًا على النحو املطلوب يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9.

ي�ستند ما �سبق اإلى تقييم اأويل لأثر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 ا�ستنادًا اإلى املعلومات املتاحة حاليًا، وقد يخ�سع لتغيريات نا�سئة عن مزيد من التحليالت التف�سيلية اأو 
املعلومات الإ�سافية املعقولة والداعمة املتاحة يف امل�ستقبل.

وتتوقع ال�سركة بع�س الآثار الناجمة عن تنفيذ املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9، اإل اأنه ل ميكن تقدمي تقدير معقول لهذه الآثار حتى تقوم ال�سركة باإجراء مراجعة مف�سلة.
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السياسات احملاسبية الهامة املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية مت إدراجها أدناه:

النقدية و�شبه النقدية

تتكون النقدية و�سبه النقدية من النقد يف ال�سندوق و�سيكات بر�سم الإيداع واحل�سابات اجلارية لدى البنوك والودائع لأجل التي تقل فرتة ا�ستحقاقها الأ�سلية عن ثالثة اأ�سهر 
من تاريخ القتناء.

ودائع لأجل

تتكون الودائع لأجل من ودائع لأجل عند البنوك بتواريخ ا�ستحقاق اأكرث من ثالثة اأ�سهر واأقل من �سنة واحدة من تاريخ ال�سراء.

اأق�شاط التاأمني واأر�شدة اإعادة التاأمني املدينة

يتم اإثبات اأق�ساط التاأمني واأر�سدة اإعادة التاأمني املدينة عند ا�ستحقاقها، ويتم قيا�سها، عند الإثبات الأويل لها، بالقيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم  اأو امل�ستحق القب�س. يتم مراجعة 
القيمة الدفرتية لأق�ساط التاأمني املدينة للتاأكد من وجود انخفا�س يف قيمتها وذلك عندما ت�سري الأحداث اأو التغريات يف الظروف اإلى عدم اإمكانية ا�سرتداد قيمتها الدفرتية، 

ويتم اإثبات خ�سارة النخفا�س يف قائمة نتائج عمليات التاأمني والفائ�س املرتاكم. يتم التوقف عن اإثبات اأق�ساط التاأمني املدينة عند انتفاء اأ�سباب اإثبات املوجودات املالية.

املدفوعات املقدمة

متثل املدفوعات مقدما م�ساريف غري متكبده بعد ولكنها مدفوعة نقدًا. تقيد املدفوعات مقدما يف الأ�سل كموجودات وتقا�س باملبلغ املدفوع نقدًا، وبعد ذلك، يتم حتميلها على 
قائمة الفائ�س لعمليات التاأمني وقائمة الدخل ال�سامل للم�ساهمني عند ا�ستنفاذها اأو اإنتهائها مع مرور الوقت.

ال�شتثمارات واملوجودات املالية الأخرى

العرتاف املبدئياأأ 

يتم العرتاف باملوجودات املالية يف القوائم املالية لل�سركة عندما ت�سبح ال�سركة طرفا يف الأحكام التعاقدية لالأداة. يتم الإعرتاف باملوجودات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة يتم 
اإدراج تكاليف املعامالت يف القيا�س املبدئي للموجودات املالية لل�سركة با�ستثناء حالة املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة. تت�سمن املوجودات املالية 

لل�سركة الذمم املدينة وال�ستثمارات املتاحة للبيع.

الت�شنيف والقيا�س الالحق	أ 

يتم ت�سنيف املوجودات املالية اإلى الفئات التالية املحددة: ا�ستثمار بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر واملوجودات املالية املتاحة للبيع والقرو�س والذمم املدينة. 
ويعتمد الت�سنيف على طبيعة والغر�س من املوجودات املالية ويتم حتديده يف وقت اإثباتها الأويل. اإن امل�سرتيات اأو املبيعات بالطرق العادية هي م�سرتيات اأو مبيعات املوجودات 

املالية التي تتطلب ت�سليم املوجودات خالل فرتة زمنية تن�س عليها الأنظمة اأو تلك املتعارف عليها يف ال�سوق.

القرو�س والذمم املدينة  .١

اإن القرو�س والذمم املدينة هي موجودات مالية غري م�ستقة ذات دفعات ثابتة اأو قابلة للتحديد وهي غري مدرجة يف �سوق ن�سط وت�سنف كقرو�س وذمم مدينة لل�سوق. بعد 
العرتاف املبدئي، وبالتايل يتم قيا�س القرو�س والذمم املدينة بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي ناق�سا اأي انخفا�س وتدرج يف املوجودات املتداولة، با�ستثناء 

فرتات ال�ستحقاق التي تزيد عن 12 �سهرا بعد نهاية الفرتة امل�سمولة بالتقرير.

الإ�صتثمارات املتاحة للبيع  .2

ت�سمل الإ�ستثمارات املتاحة للبيع على الأ�سهم و�سندات الدين. اإ�ستثمارات الأ�سهم امل�سنفة على اأنها اإ�ستثمارات متاحة للبيع و متثل ال�ستثمارات التي ل يتم ت�سنيفها على اأنها 
مقتناه للمتاجرة اأو مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة. �سندات الدين يف هذه الفئة هي تلك ال�سندات التي يتم الحتفاظ بها لفرتة زمنية غري حمددة والتي 

قد يتم بيعها ا�ستجابة لإحتياجات ال�سيولة اأو ا�ستجابة للتغريات يف ظروف ال�سوق. بعد القيا�س الأويل، يتم قيا�س الإ�ستثمارات املتاحة للبيع يف وقت لحق بالقيمة العادلة.

العادلة  القيمة  يف  »التغيري  بند  حتت  الأخرى)  ال�ساملة  (اخل�سائر)   / الإيرادات  خالل  (من  امل�ساهمني  حقوق  �سمن  مبا�سرة  املحققة  غري  واخل�سائر  املكا�سب  اإثبات  يتم 
ال�ساملة. ويف  امل�ساهمني  امللكية يف قائمة عمليات  �سابقًا �سمن حقوق  املثبتة  اأو اخل�سائر املرتاكمة  الأرباح  اإثبات  يتم  ال�ستثمار،  ا�ستبعاد  للبيع«. وعند  املتاحة  لالإ�ستثمارات 
احلالت التي متتلك فيها ال�سركة اأكرث من اإ�ستثمار يف نف�س الأداة املالية، فاإنه يتم اإ�ستبعادها على اأ�سا�س »الوارد اأوًل �سادر اأوًل«. يتم اإدراج الفوائد املكت�سبة يف وقت اإقتناء 
الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع كدخل فوائد وذلك باإ�ستخدام �سعر الفائدة الفعلي. اإن توزيعات الأرباح املكت�سبة يف وقت اإقتناء الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع يتم العرتاف 

بها يف قائمة دخل امل�ساهمني ال�ساملة عند الإقرار باأحقية ا�ستالمها. يتم اإثبات اخل�سائر الناجتة من الإنخفا�س لتلك الإ�ستثمارات يف قائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة.

الإ�صتثمارات املقتناه حتى تاريخ الإ�صتحقاق  .3

الإ�ستثمارات املقتناه حتى تاريخ الإ�ستحقاق هي موجودات مالية غري م�ستقة ذات دفعات ثابتة اأو ميكن حتديدها والتي يوجد لدى ال�سركة النية الإيجابية والقدرة على اإقتنائها 
حتى تاريخ الإ�ستحقاق ويتم قيا�سها مبدئيًا بالتكلفة املطفاأة املعدلة بالعالوة اأو اخل�سم باإ�ستخدام طريقة العمولة الفعلية. يتم اإثبات اأي اإنخفا�س دائم يف قيمة الإ�ستثمارات 
املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق يف قائمة عمليات التاأمني. اإن الإ�ستثمارت امل�سنفة كاإ�ستثمارات مقتناه حتى تاريخ الإ�ستحقاق ل ميكن بيعها اأو اإعادة ت�سنيفها بدون اأن تتاأثر 
مقدرة ال�سركة على اإ�ستخدام هذا الت�سنيف. كما ل ميكن تخ�سي�سها كبند مغطى املخاطر ب�ساأن اأ�سعار العمولة اخلا�سة اأو خماطر ال�سداد املبكر كونها اإ�ستثمارات طويلة الأجل.
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النخفا�س يف قيمة املوجودات املالية وعدم اإمكانية حت�صيلها  .٤

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل، اإجراء تقومي للتاأكد من وجود اأي دليل مو�سوعي على انخفا�س قيمة اأي اأ�سل مايل اأو جمموعة من املوجودات املالية. ويف حال وجود مثل هذا 
الدليل، يتم اإثبات خ�سارة الإنخفا�س يف القيمة يف قائمة نتائج عمليات التاأمني والفائ�س املرتاكم / عمليات امل�ساهمني. يحدد الإنخفا�س يف القيمة على النحو التايل: 

بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالقيمة العادلة، ميثل الإنخفا�س يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة، ناق�سًا خ�سارة النخفا�س املثبتة �سابقا يف قائمة نتائج عمليات 
التاأمني والفائ�س املرتاكم / عمليات امل�ساهمني.

بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة، ميثل الإنخفا�س يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�سومة على ا�سا�س معدل 
العائد ال�سائد يف ال�سوق حاليًا لأ�سل مايل مماثل. 

اأ�سا�س التدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�سومة بناء على معدل العمولة اخلا�سة الفعلي  بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة املطفاأة، يحدد النخفا�س يف القيمة على 
الأ�سلي.

املطلوبات املالية

االعرتاف املبدئي: أ. 

يتم اإثبات املطلوبات املالية يف القوائم املالية لل�سركة عندما ت�سبح ال�سركة طرًفا يف الأحكام التعاقدية لالأداة. يتم اإثبات املطلوبات املالية مبدئًيا بالقيمة العادلة. يتم اإدراج 
تكاليف املعامالت يف القيا�س املبدئي للمطلوبات املالية لل�سركة با�ستثناء املطلوبات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة.

التصنيف والقياس الالحق: ب. 

حيث اأن ال�سركة لي�س لديها مطلوبات مالية م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة، فاإنه يتم قيا�س جميع املطلوبات املالية بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة 
العمولة الفعلية، مع حتديد م�سروف العمولة وت�سجيله على اأ�سا�س معدل العائد الفعلي.

التوقف عن إثبات األدوات املالية

يتم التوقف عن اإثبات اأي اأداة مالية عند توقف ال�سركة عن ممار�سة ال�سيطرة على احلقوق التعاقدية التي تتكون منها الأداة املالية ويتم ذلك عادًة عند بيعها، اأو عند انتقال 
التدفقات النقدية املتعلقة بها اإلى جهة اأخرى م�ستقلة.

املمتلكات واملعدات

تظهر املمتلكات واملعدات، بالتكلفة ناق�سًا ال�ستهالك املرتاكم واأي انخفا�س جوهري يف القيمة. ويحمل ال�ستهالك على قائمة الدخل با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على 
مدى العمار النتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات كما يلي.

4 �سنوات حت�سينات املباين امل�ستاأجرة     

10 �سنوات الأثاث واملفرو�سات      

5 �سنوات املركبات      

3 - 5 �سنوات اأجهزة احلا�سب الآيل واملعدات املكتبية    

يتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات للتاأكد من وجود اأي انخفا�س يف قيمتها وذلك عند وجود اأحداث اأو تغريات يف الظروف ت�سري اإلى اأن القيمة الدفرتية قد ل تكون 
قابلة لالإ�سرتداد. اإذا وجد مثل هذا املوؤ�سر وعندما تكون القيمة الدفرتية اأعلى من القيمة التقديرية املمكن ا�سرتدادها، يتم تخفي�س املوجودات اإلى القيمة املمكن ا�سرتدادها.

يتم اإثبات اأرباح اأو خ�سائر ا�ستبعاد اأي بند من بنود املمتلكات واملعدات (من خالل احت�ساب الفرق بني �سايف متح�سالت الإ�ستبعاد والقيمة الدفرتية للبند) يف قائمة الدخل.

حق استخدام األصول والتزامات عقود اإليجار

قامت ال�سركة بالإعرتاف مبوجودات ومطلوبات جديدة لعقود اإيجاراتها الت�سغيلية ت�سمل اإيجارات املكاتب. يتم توزيع كل دفعة ايجار بني املطلوبات وتكلفة التمويل. يتم حتميل 
تكلفة التمويل على قائمة الربح اأو اخل�سارة على مدى فرتة الإيجار بحيث يتم حتقيق معدل فائدة دوري ثابت على الر�سيد املتبقي من الإلتزام لكل فرتة. يتم ا�ستهالك حق 

ا�ستخدام الأ�سل على مدى العمر الإنتاجي لالأ�سل وفرتة عقد الإيجار، اأيهما اأق�سر، على اأ�سا�س الق�سط الثابت.

يتم مبدئيا قيا�س املوجودات واملطلوبات النا�سئة عن عقد الإيجار على اأ�سا�س القيمة احلالية.

يتم قيا�س حق ا�ستخدام الأ�سل بالتكلفة التي تت�سمن الآتي:

مبلغ القيا�س املبدئي ملطلوبات الإيجار، -

اأي حوافز ايجار م�ستلمة، -
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اأي دفعات اإيجارية مت �سدادها يف اأو قبل تاريخ بدء العقد ناق�سًا، -

اأي تكاليف مبا�سرة مبدئية، و -

تكاليف التجديد. -

يتم القيا�س الالحق حلق ا�ستخدام الأ�سول بالتكلفة ناق�سًا الإ�ستهالك املرتاكم.

تت�سمن مطلوبات الإيجار �سايف القيمة احلالية ملدفوعات الإيجار التالية:

الدفعات الثابتة (مبا يف ذلك الدفعات الثابتة يف جوهرها) ناق�سًا اأي حوافز اإيجار مدينة، -

دفعات الإيجار املتغرية التي ت�ستند اإلى موؤ�سر اأو معدل، -

املبالغ املتوقع دفعها من قبل امل�ستاأجر مبوجب �سمانات القيمة املتبقية، -

�سعر ممار�سة خيار ال�سراء اإذا كان امل�ستاأجر متاأكدًا ب�سكل معقول من ممار�سة هذا اخليار، و -

دفعات الغرامات اخلا�سة باإنهاء عقد الإيجار، اإذا كانت مدة الإيجار تعك�س ممار�سة امل�ستاأجر لذلك اخليار. -

يتم خ�سم مدفوعات عقد الإيجار با�ستخدام معدل الإقرتا�س الإ�سايف والذي ميثل ال�سعر الذي �سيدفعه امل�ستاأجر ليقرت�س الأموال الالزمة للح�سول على اأ�سل ما بقيمة مماثلة 
يف بيئة اقت�سادية مماثلة ب�سروط واأحكام مماثلة.

اأو اخل�سارة.عقود  اأ�سا�س الق�سط الثابت كم�سروف يف قائمة الربح  اإثبات املدفوعات املرتبطة بعقود الإيجار ق�سرية الأجل واإيجارات املوجودات منخف�سة القيمة على  يتم 
الإيجار ق�سرية لأجل هي عقود اإيجار ذات فرتة اإيجار مدتها 12 �سهرا اأو اأقل .وت�سمل املوجودات املنخف�سة القيمة املتعلقة مبعدات مكتبية

يتم التفاو�س على �سروط عقود الإيجار على اأ�سا�س فردي وحتتوي على نطاق وا�سع من ال�سروط الأحكام املختلفة. عند حتديد مدة عقد الإيجار، تاأخذ الإدارة يف الإعتبار جميع 
احلقائق والظروف التي تخلق حافزَا اقت�سادًيا ملمار�سة خيار التمديد، اأو عدم ممار�سة خيار الإنتهاء. يتم ت�سمني خيارات التمديد فقط يف مدة عقد الإيجار اإذا كان عقد 
الإيجار موؤكًدا اإلى حد ما.عند حتديد مدة عقد الإيجار، تاأخذ الإدارة عمومَا يف الإعتبار بع�س العوامل مبا يف ذلك فرتات التاأجري التاريخية وتكاليف توقف الأعمال املطلوبة 

ا�ستبدال الأ�سل املوؤجر.

املصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى

يتم اثبات اللتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ساعة اأو اخلدمة امل�ستلمة، �سواء قدمت اأم مل يتم تقدمي بخ�سو�سها فواتري من قبل املوردين.

اخملصصات

يتم اثبات املخ�س�سات عند وجود التزامات (قانونية اأو متوقعة) على ال�سركة ناجتة عن اأحداث �سابقة واأن تكاليف �سداد هذه اللتزامات حمتملة، وميكن قيا�سها ب�سكل موثوق 
به. ل يتم اإثبات خم�س�سات لقاء اخل�سائر الت�سغيلية امل�ستقبلية.

الزكاة وضريبة الدخل

يجنب خم�س�س للزكاة و�سريبة الدخل وفقًا لالنظمة الزكوية وال�سريبية ال�سعودية، حتمل الزكاة على ح�سابات امللكية العائدة للم�ساهمني املوؤ�س�سني ال�سعوديني واجلمهور 
العام، بينما يتم حتميل �سريبة الدخل على ح�سابات امللكية العائدة للم�ساهمني املوؤ�س�سني غري ال�سعوديني ويحمل خم�س�س الزكاة و�سريبة الدخل على قائمة الدخل.

الضريبة املؤجلة

يتم اإحت�ساب �سريبة الدخل املوؤجلة، اإن وجدت، با�ستخدام اأ�سا�س الإلتزام للفروقات املوؤقتة الناجتة بني الأر�سدة الدفرتية للموجودات واللتزامات لأغرا�س التقارير املالية 
واملبالغ امل�ستخدمة لالأغرا�س ال�سريبية. يتم قيا�س قيمة ال�سريبة املوؤجلة مبعدلت ال�سريبة املتوقع تطبيقها اأو تتم الت�سوية للقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات بالإ�ستثناء 
اإلى معدلت ال�سريبة التي قد مت �سنها اأو تقريبا مت �سنها يف نهاية فرتة التقارير. يجب اإثبات ال�سريبة املوؤجلة فقط بقدر ما يكون من املحتمل اأن ربحا م�ستقبليَا خا�سعا لل�سريبة 

�سوف يكون متاحَا ومن املمكن ال�ستعانة بالإئتمان.

يتم تخفي�س الأ�سول ال�سريبية املوؤجلة بقدر ما يكون غري حمتماَل بعد ذلك بحيث يتم العرتاف باملنافع ال�سريبية ذات العالقة.

اإجراء مقا�سة بني املوجودات ال�سريبية احلالية ومطلوبات ال�سريبة  النفاذ قانونّا يف  املوؤجلة عند وجود حق واجب  اإجراء مقا�سة بني املوجودات واملطلوبات ال�سريبية  يتم 
احلالية والتي تتعلق ب�سرائب دخل تفر�سها نف�س ال�سلطة ال�سريبة والتي لها احلق يف اإجراء عملية املقا�سة، والتي تهدف اإما اإلى الت�سوية على اأ�سا�س �سايف اأو حتقيق املوجودات 

وت�سوية املطلوبات يف اآن معَا.

يتم العرتاف بال�سرائب احلالية واملوؤجلة �سمن الربح اأو اخل�سارة، با�ستثناء القدر املتعلق باملعامالت التي يتم العرتاف بها يف قائمة الدخل ال�سامل اأو بحقوق امل�ساهمني ب�سكل 
مبا�سر. يف هذه احلالة، يجب العرتاف بال�سريبة اأي�سّا.
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مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

تقدم ال�سركة مكافاأة نهاية اخلدمة ملوظفيها وفقًا ل�سروط واأحكام نظام العمل املطبق يف اململكة العربية ال�سعودية. وي�ستند ا�ستحقاق هذه املزايا اإلى الراتب النهائي للموظف 
وطول مدة خدمته، ويكون ذلك با�ستكمال احلد الأدنى لفرتة اخلدمة. يتم ا�ستحقاق التكاليف املتوقعة لهذه املزايا على مدى فرتة التوظيف. يتم تكوين خم�س�سًا �سنوًيا ا�ستناًدا 
اإلى التقييم الكتواري امل�ستقل وفًقا ملتطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم 19 »خم�س�سات املوظفني« با�ستخدام طريقة ائتمان الوحدة املتوقعة. قامت ال�سركة باإجراء تقييم 

اكتواري يف ال�سنة احلالية.

يتم الإعرتاف بجميع تكاليف اخلدمات ال�سابقة كم�سروفات على الفور يف قائمة الدخل. 

استحقاقات املوظفني قصرية األجل

ت�سمل ا�ستحقاقات املوظفني ق�سرية الأجل اأجور الإجازات وتذاكر ال�سفر، وهي مطلوبات متداولة مدرجة يف امل�سروفات امل�ستحقة، والتي يتم قيا�سها باملبلغ غري املح�سوم والذي 
تتوقع املن�ساأة دفعه نتيجة لال�ستحقاقات غري امل�ستخدمة.

استحقاقات التقاعد

تدفع ال�سركة ا�سرتاكات التقاعد ملوظفيها يف اململكة العربية ال�سعودية اإلى املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية. هذا ميثل خطة م�ساهمة حمددة. يتم حتميل املبالغ املدفوعة 
كم�سروفات عند تكبدها.

عقود التأمني

ت�سدر ال�سركة عقود يتم مبوجبها حتويل خماطر التاأمني. تعرف عقود التاأمني باأنها تلك العقود التي تقبل مبوجبها �سركة التاأمني خماطر تاأمني هامة من حملة الوثائق وذلك 
باملوافقة على تعوي�س حملة الوثائق يف حالة وقوع حادث م�ستقبلي غري حمدد يوؤثر �سلبًا على حامل الوثيقة. وكقاعدة عامة، تعّرف ال�سركة خماطر التاأمني الهامة باأنها متثل 
اإمكانية دفع تعوي�سات عند وقوع حادث موؤمن عليه. وحال ت�سنيف العقد كـ »عقد تاأمني« فاإنه يبقى كذلك طوال الفرتة املتبقية منه حتى لو انخف�ست خماطر التاأمني ب�سكل كبري 

خالل الفرتة، اإل اإذا مت ا�ستنفاذ اأو انتهاء جميع احلقوق والإلتزامات املتعلقة به.

إعادة التأمني

اإن عقود اإعادة التاأمني هي عبارة عن عقود تربمها ال�سركة مع معيدي التاأمني ومبوجبها يتم تعوي�س ال�سركة عن خ�سائر عقود التاأمني امل�سدرة.

يتم اإثبات املزايا التي ت�ستحقها ال�سركة مبوجب عقود اإعادة التاأمني كموجودات اإعادة التاأمني. تتكون هذه املوجودات من الأر�سدة امل�ستحقة من معيدي التاأمني عند �سداد 
املطالبات والذمم املدينة الأخرى مثل العمولت على الأرباح، اإن وجدت، وح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية والتي تتوقف على املطالبات املتوقعة واملزايا النا�سئة 
مبوجب عقود التاأمني املعاد تاأمينها. يتم اإثبات املبالغ القابلة لالإ�سرتداد من / اأو امل�ستحقة اإلى معيدي التاأمني ب�سورة مماثلة للمبالغ املتعلقة بعقود التاأمني طبقًا ل�سروط لكل 

اإتفاقية اإعادة التاأمني. 

وبتاريخ اإعداد كل القوائم املالية، تقوم ال�سركة باإجراء مراجعة للتاأكد من وجود موؤ�سر على وقوع اإنخفا�س يف قيمة موجودات اإعادة التاأمني. ويف حالة وجود مثل هذا املوؤ�سر، 
تقوم ال�سركة باإجراء تقدير للمبالغ القابلة لال�سرتداد.

ويف حالة زيادة القيمة الدفرتية ملوجودات اإعادة التاأمني عن القيمة القابلة لال�سرتداد، عندئذ يعترب الأ�سل منخف�س القيمة، ويخف�س اإلى قيمتة القابلة لالإ�سرتداد. يدرج 
الإنخفا�س يف القيمة، اإن وجد، يف قائمة الدخل.

متثل اأر�سدة مطلوبات اإعادة التاأمني اأر�سدة م�ستحقة ل�سركات اإعادة التاأمني. مت تقدير املبالغ امل�ستحقة بطريقة تتما�سى مع عقود اإعادة التاأمني املتعلقة بها.

اإن اإتفاقيات اإعادة التاأمني ل تعفي ال�سركة من التزاماتها جتاه حملة الوثائق.

املطالبات

تتكون املطالبات من املبالغ امل�ستحقة اإلى اجلهات املتعاقد معها والأطراف الأخرى، ومن م�ساريف ت�سوية اخل�سارة املتعلقة بها، ناق�سًا اخلردة وال�سرتدادات الأخرى، وحتمل 
على قائمة نتائج عمليات التاأمني والفائ�س املرتاكم عند تكبدها.

ي�ستمل اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية على اإجمايل التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غري امل�سددة بتاريخ قائمة املركز املايل، �سواء مت التبليغ عنها اأم مل يتم. يتم جتنيب 
خم�س�سات لقاء املطالبات املُبّلغ عنها وغري املدفوعة بتاريخ قائمة املركز املايل على اأ�سا�س تقدير كل حاله على حده. كما يجنب خم�س�س بتاريخ قائمة املركز املايل وفقًا 

لتقديرات الإدارة وخربة ال�سركة ال�سابقة، لقاء تكلفة �سداد املطالبات املتكبدة غري املبّلغ عنها. اإن اللتزامات النهائية ميكن اأن تزيد اأو تقل عن املخ�س�س الذي مت جتنيبه.

يدرج الفرق بني املخ�س�سات بتاريخ قائمة املركز املايل وال�سداد واملخ�س�سات املجنبة يف ال�سنة الالحقة يف قائمة نتائج عمليات التاأمني والفائ�س املرتاكم لتلك ال�سنة. ل تقوم 
ال�سركة بخ�سم مطلوباتها لقاء املطالبات غري املدفوعة لأنه يتوقع �سداد كافة املطالبات خالل �سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املايل.

يتم اإثبات مطالبات اإعادة التاأمني عندما يتم اإثبات اإجمايل مطالبات التاأمني طبقًا ملدة العقد ذات ال�سلة.
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اخلردة والتعويضات املسرتدة

ت�سمح بع�س عقود التاأمني لل�سركة ببيع موجودات (مت�سررة ب�سكل عام) عند ت�سوية املطالبة (مثل اخلردة). ويحق لل�سركة اأي�سا اأن تالحق اأطراف اأخرى لدفع بع�س اأو كافة 
التكاليف (مثل التعوي�سات). تدرج تقديرات ا�سرتداد اخلرده كمخ�س�س عند قيا�س اإلتزامات املطالبات حتت الت�سوية. حيث ميثل املخ�س�س القيمة التي ميكن ا�سرتدادها 

ب�سكل معقول بعد ا�ستبعاد الأ�سل.

تعترب التعوي�سات امل�سرتدة خم�س�سا عند قيا�س التزامات املطالبات حتت الت�سوية. وهذا املخ�س�س هو تقدير للمبلغ الذي ميكن ا�سرتداده من الطرف الثالث.

تكاليف االكتتاب املؤجلة

تقيد بع�س تكاليف الكتتاب املتعلقة باإ�سدار وثائق التاأمني اجلديدة كتكاليف اكتتاب موؤجلة، وتطفاأ يف قائمة الدخل على مدى فرتة التغطية التاأمينية ذات العالقة. ويف حالة 
عدم حتقق الفرتا�سات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق التاأمني هذه، فاإنه ميكن اإطفاء هذه التكاليف ب�سكل فوري، وميكن اأن يتطلب ذلك اإجراء اإطفاء اإ�سايف يف الدخل.

اختبار كفاية املطلوبات

يتم بتاريخ نهاية كل فرتة مالية اإجراء اختبار كفاية املطلوبات للتاأكد من كفاية مطلوبات عقود التاأمني. بعد خ�سم تكاليف الكتتاب املوؤجلة ذات العالقة با�ستخدام التقديرات 
احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية لعقود التاأمني، وعند اإجراء هذه الختبارات، يتم ا�ستخدام اأف�سل تقديرات الإدارة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية وم�ساريف اإدارة ومعاجلة 

املطالبات. يحمل اأي عجز مبا�سرة على قائمة الدخل وذلك ب�سطب تكاليف ال�ستحواذ املوؤجلة، وبعد ذلك يجنب خم�س�س للخ�سائر الناجتة عن اختبار كفاية املطلوبات.

األقساط املكتسبة ودخل العموالت

ترحل اأق�ساط التاأمني اإلى الدخل يف قائمة الدخل على اأ�سا�س ن�سبي على مدى فرتات وثائق التاأمني التي تخ�سها. متثل اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة احل�سة يف اأق�ساط التاأمني 
املكتتبة املتعلقة بفرتة التغطية �سارية املفعول. 

متثل نتائج الكتتاب الأق�ساط املكت�سبة ودخل الأتعاب والعمولت ناق�سًا املطالبات امل�سددة وم�ساريف الكتتاب الأخرى واملطالبات املتوقعة امل�ستحقة واملتعلقة بال�سنة، وذلك بعد 
خ�سم املبالغ اخلا�سعة لإعادة التاأمني، ناق�سًا خم�س�س اخل�سائر امل�ستقبلية املتوقعة عن وثائق التاأمني ال�سارية املفعول.

يتم تاأجيل العمولت املدينة على عقود اإعادة تاأمني واإطفاءها بطريقة الق�سط الثابت على فرتة عقود اإعادة التاأمني.

تظهر اأق�ساط التاأمني املحتفظ بها ودخل العمولة والتي تتعلق بالأخطار ال�سارية ملا بعد نهاية ال�سنة املالية كاأق�ساط غري مكت�سبة، ويتم تاأجيلها با�ستعمال الطرق التالية :

عدد الأيام الفعلية لكافة فئات التاأمني الأخرى. 	

بالن�سبة لل�سحن البحري، فاإن الأق�ساط غري املكت�سبة متثل الأق�ساط املكتتبة خالل الثالثة اأ�سهر الأخرية من ال�سنة املالية احلالية. 	

عملية احت�ساب حمددة �سلفًا بالن�سبة للتاأمني الهند�سي وذلك للمخاطر التي تزيد عن �سنة. وطبقًا لعملية الحت�ساب هذه يتم اكت�ساب اأق�ساط اأقل خالل ال�سنة  	
الأولى وتزداد تدريجيًا مع نهاية فرتة وثيقة التاأمني.

دخل العموالت

يتم اإثبات دخل العمولت من الودائع لأجل على اأ�سا�س مبداأ العائد الفعلي.

االحتياطي النظامي

اإلى اأن يبلغ هذا الحتياطي 100% من راأ�س املال.  ونظرًا للخ�سائر  وفقًا للنظام الأ�سا�سي، يجب على ال�سركة اأن حتول 20% من �سايف دخل ال�سنة اإلى الحتياطي النظامي 
املرتاكمة، فاإنه مل يتم اإجراء مثل هذا التحويل عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020م. 

تاريخ التداول

يتم اإثبات اأو التوقف عن اإثبات كافة العمليات العتيادية املتعلقة ب�سراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول (اأي التاريخ الذي تلتزم فيه ال�سركة ب�سراء اأو بيع املوجودات). 
العمليات العتيادية املتعلقة ب�سراء وبيع املوجودات املالية هي العمليات التي تتطلب اأن يتم �سداد تلك املوجودات خالل فرتة زمنية تن�س عليها الأنظمة اأو تلك املتعارف عليها 

يف ال�سوق.

العمالت األجنبية

امل�سجلة  النقدية  اإجراء املعامالت. ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات  ال�سائدة عند  التحويل  باأ�سعار  ال�سعودي  الريال  اإلى  بالعمالت الأجنبية  تتم  التي  يتم حتويل املعامالت 
بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل اإلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ. تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل.
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مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية

تتم مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج �سايف املبلغ يف قائمة املركز املايل عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى ال�سركة نيه لت�سوية املوجودات مع املطلوبات 
على اأ�سا�س ال�سايف اأو بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف اآن واحد. ل يتم مقا�سة الإيرادات وامل�ساريف يف قائمة الدخل اإل اذا كان ذلك مطلوبًا اأو م�سموحًا من قبل املعايري 

املحا�سبية اأو تف�سرياتها.

املعلومات القطاعية

بانتظام من قبل رئي�س  اإيرادات وتتكبد عليه م�ساريف وله معلومات مالية منف�سلة متاحة يتم تقييمها  ال�سركة الذي ينتج عنه  الت�سغيلي عن�سر من عنا�سر  القطاع  يعترب 
العمليات والذي يقرر الطريقة التي يتم مبوجبها تخ�سي�س املوارد وتقومي الأداء. ولأغرا�س اإدارية ، تتكون ال�سركة من وحدات عمل ح�سب منتجاتها وخدماتها، ولديها �ستة 

قطاعات ت�سغيلية كما يلي:

التاأمني ال�سحي وي�سمل التاأمني على التكاليف الطبية والأدوية وجميع اخلدمات وامل�ستلزمات الطبية والعالجية. 	

تاأمني املركبات، ويقوم بتغطية اخل�سائر واللتزامات املتعلقة باملركبات وي�ستثنى من ذلك خماطر النقل. 	

تاأمني احلريق، ويقوم بتغطية خماطر احلريق وعمليات التاأمني الأخرى التي تندرج �سمن هذا النوع من التاأمني. 	

التاأمني الهند�سي، ويقوم بتغطية خماطر اأعمال البناء، والإن�ساءات والأعمال امليكانيكية والكهربائية والإلكرتونية، وتوقف الآلت واملكائن، وغريها من عمليات  	
التاأمني التي تندرج �سمن هذا النوع من التاأمني.

التاأمني البحري، ويقوم بتغطية خماطر الب�سائع يف الطريق و�سيارات النقل على الطرق الرئي�سية واأنواع التاأمني الأخرى التي تندرج �سمن هذه الفئة. 	

فروع التاأمني الأخرى، وي�سمل فروع التاأمني التي مل يتم ذكرها اآنفًا. 	

يتم تقييم اأداء القطاع على اأ�سا�س الربح اأو اخل�سارة والتي يتم قيا�سها، يف بع�س النواحي، ب�سورة خمتلفة عن الربح  اأو اخل�سارة يف القوائم املالية. 

مل حتدث اأي معامالت بني القطاعات خالل ال�سنة. ويف حالة توقع حدوث اأي معاملة، فاأنها تتم وفقًا لأ�سعار التحويل بني القطاعات، وتتم بنف�س �سروط التعامل مع الأطراف 
الأخرى. ت�ستمل اإيرادات وم�ساريف ونتائج القطاع على التحويالت بني القطاعات والتي يتم حذفها على م�ستوى القوائم املالية لل�سركة.

قائمة الدخل -1-

يعر�س اجلدول التايل قائمة الدخل لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م و 31 دي�سمرب 2019م و 31 دي�سمرب 2020م.

قائمة الدخل ج ١5 جدول 

)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

4٫2%(5٫2%)350٫787332٫418346٫432اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة

     اأق�ساط اإعادة التاأمني امل�سندة

(3٫6%)5٫9%(90٫755)(94٫170)(88٫921)دويل

(65٫4%)15٫0%(5٫554)(16٫064)(13٫974)حملي

(10٫1%)(47٫0%)(4٫320)(4٫803)(9٫063)م�ساريف فائ�س اخل�سارة

١3.١%)9.0%(238.8302١7.38١2٤5.802�صايف اأق�صاط التاأمني املكتتبة

التغري يف اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة، 
�سايف

(6٫745)5٫173(5٫159)(%176٫7)(%199٫7)

8.١%)٤.١%(232.085222.55٤2٤0.6٤3�صايف اأق�صاط التاأمني املكت�صبة

(30٫2%)(34٫8%)25٫12316٫37011٫433عمولة اإعادة تاأمني مكت�سبة

5.5%)7.١%(257.208238.92٤252.076�صايف الإيرادات

     تكاليف وم�ساريف الكتتاب

(8٫3%)14٫1%(228٫106)(248٫706)(217٫984)اإجمايل املطالبات املدفوعة
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)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات 
املدفوعة

69٫24984٫83570٫620%22٫5(%16٫8)

)3.9%(١0.2%)١57.٤86()١63.87١()١٤8.735(�صايف املطالبات املدفوعة

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية 
ومطالبات متكبدة غري املبلغ عنها، �سايف

7٫811(7٫622)(977)(%197٫6)(%87٫2)

)7.6%(2١.7%)١58.٤63()١7١.٤93()١٤0.92٤(�صايف املطالبات املتكبدة

18٫1%(28٫3%)(20٫813)(17٫622)(24٫568)تكاليف اكتتاب وثائق تاأمني 

التغري يف اإحتياطي عجز اق�ساط التاأمني 
والحتياطات الخرى

(7٫043)(4٫360)(471)(%38٫1)(%89٫2)

--(6٫672)00م�ساريف اكتتاب اخرى

)3.6%(١2.١%)١86.٤١8()١93.٤75()١72.535(اجمايل تكاليف وم�صاريف الكتتاب

٤٤.5%)٤6.3%(8٤.672٤5.٤5065.658�صايف ربح الكتتاب

 (خم�س�س) / ا�سرتداد ديون م�سكوك 
يف حت�سيلها

(12٫943)(13٫586)8٫235%5٫0(%160٫6)

(10٫5%)5٫1%(68٫854)(76٫935)(73٫195)م�ساريف اإدارية وعمومية

(53٫8%)5٫9%4٫6874٫9622٫294دخل عمولة على ودائع

(خ�سائر) / اأرباح بيع ا�ستثمارات 
متاحة للبيع 

(1٫251)1٫2492٫016(%199٫8)%61٫4

(100٫0%)44٫9%0(2٫898)(2٫000)اعباء انخفا�س ا�ستثمارات متاحة للبيع

(6٫9%)10٫3%3٫6263٫9983٫723توزيعات اأرباح

)36.8%(2.6%)52.586()83.2١١()8١.076(اجمايل م�صروفات ت�صغيل اخرى

)١3٤.6%()١.١50.١%(١3.07١)37.762(3.596اإجمايل الفائ�س / )العجز( لل�صنة

31٫8%(24٫6%)(6٫000)(4٫553)(6٫038)الزكاة و�سريبة الدخل

�صايف )اخل�صارة( / الربح بعد الزكاة 
و�صريبة الدخل

)2.٤٤2()٤2.3١٤(7.07١%١632.8)%١١6.7(

-(100٫0%)(814)0(177)الربح امل�سند الى عمليات التاأمني 

)اخل�صارة( / الربح امل�صند اإلى 
امل�صاهمني 

)2.6١9()٤2.3١٤(6.257%١5١5.7)%١١٤.8(

     اإيرادات �ساملة اأخرى:

(105٫3%)(545٫5%)(398)7٫467(1٫676)�سايف التغري يف القيمة العادلة 

اإجمايل )اخل�صارة( / الدخل ال�صامل 
امل�صند اإلى امل�صاهمني

)٤.295()3٤.8٤7(5.859%7١١.3)%١١6.8(

اإجمايل الدخل / )اخل�صارة( ال�صامل 
امل�صند اإلى عمليات التاأمني

١83)595(32٤)%٤25.١%()١5٤.5(

)١١7.٤%(76١.9%6.١83)35.٤٤2()٤.١١2(اإجمايل )اخل�صارة( / الدخل ال�صامل  

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م و2019م و2020م
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موؤ�صرات الأداء الرئي�صية ج ١6 جدول 

3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

4٫2%(5٫2%)11٫6%معدل منو اإجمايل اأق�صاط التاأمني املكتتبة 

29٫0%34٫6%31٫9%معدل الإ�صناد 

69٫5%66٫9%66٫2%�صايف اأق�صاط التاأمني املكت�صبة كن�صبة مئوية من اإجمايل اأق�صاط التاأمني املكتتبة 

65٫8%77٫1%60٫7%�صايف معدل اخل�صارة 

7٫1%5٫0%6٫5%العمولة امل�صددة كن�صبة مئوية من اإجمايل اأق�صاط التاأمني املكتتبة 

11٫0%13٫3%22٫2%العمولة امل�صتلمة كن�صبة مئوية من الأق�صاط امل�صندة 

3٫9%0٫6%(0٫2%)�صايف ن�صبة العمولة

19٫0%13٫7%24٫1%�صايف ربح الكتتاب كن�صبة مئوية من اإجمايل اأق�صاط التاأمني املكتتبة 

25٫2%40٫7%37٫1%�صايف ن�صبة امل�صاريف 

94٫9%118٫4%97٫6%�صايف الن�صبة املوحدة 

امل�سدر: ال�سركة

إجمايل أقساط التأمني املكتتبة

يعترب القطاع ال�سحي وقطاع املركبات قطاعي الأعمال الرئي�سيني لل�سركة حيث �ساهما مبعدل 43٫0% و36٫2%، على التوايل من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة بني �سنة 
2018م و2020م، يليه قطاع احلريق والقطاع الهند�سي مبعدلت 8٫0% و5٫5%، على التوايل.

انخف�س اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة من 350٫8 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م اإلى 332٫4 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م مدفوعا بالرتاجع يف قطاع املركبات 
بن�سبة 21٫4% ب�سبب عدم جتديد وثيقتني ل�سركتني كبريتي احلجم والرتاجع يف مبيعات وثائق تاأمني الأفراد عرب من�سة اإلكرتونية تابعة لو�سيط، والذي قابله جزئيًا زيادة يف 

اأق�ساط التاأمني املكتتبة للقطاع ال�سحي بن�سبة  7٫0% ناجتة ب�سكل رئي�سي من اكتتاب وثائق تابعة لعميلني رئي�سيني جديدين مت ا�ستقطابهما من خالل البيع املبا�سر وو�سطاء.

ارتفع اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة بن�سبة 4٫2% يف �سنة 2020م مقارنة مع �سنة 2019م لي�سل الى 346٫4 مليون ريال �سعودي ويعود هذا الرتفاع ب�سورة رئي�سية اإلى النمو 
يف قطاعات املركبات واحلريق والهند�سي بن�سبة 22٫9% و56٫7% و57٫6%، على التوايل وذلك جراء ا�ستقطاب عمالء جدد من ال�سركات كبرية احلجم، والذي قابله جزئيًا 

انخفا�س يف اأق�ساط القطاع ال�سحي املكتتبة بن�سبة 19٫9% نتيجة توجه ال�سركة لت�سفية املحافظ مرتفعة اخل�سائر.

أقساط إعادة التأمني املسندة

تقوم ال�سركة باإعادة التاأمني وفقا ل�سرتاتيجية اإدارة املخاطر بهدف حماية ال�سركة من اخل�سائر املحتملة ولتاأمني اإمكانية منو اإ�سافية. وتتم عمليات اإعادة التاأمني مبوجب 
اتفاقيات وعقود اإعادة تاأمني تنا�سبية واختيارية واإعادة تاأمني فائ�س اخل�سارة.

ارتفع معدل الإ�سناد يف �سنة 2019م الى 34٫6% باملقارنة مع معدل الإ�سناد يف �سنة 2018م الذي بلغ 31٫9% وذلك ب�سبب انخفا�س اأق�ساط التاأمني املكتتبة املتعلقة بقطاع 
املركبات يف �سنة 2019م حيث يتم تغطية هذا القطاع من خالل اإتفاقيات اإعادة تاأمني فائ�س اخل�سارة فقط، وبالتايل فاإن ن�سبة احتفاظ ال�سركة من اأق�ساط تاأمني املركبات 

تكون اأعلى.

يف �سنة 2020م، هناك عدة اأ�سباب اأدت اإلى النخفا�س يف معدل الإ�سناد الى 29٫0% واأهمها: تخارج معيد التاأمني املحلي من اتفاقية اإعادة التاأمني التنا�سبي للقطاع ال�سحي، 
الحتفاظ الكلي بوثيقتني من الوثائق ال�سحية الرئي�سية، والزيادة يف اأق�ساط التاأمني املكتتبة املتعلقة بقطاع املركبات اخلا�سعة لتاأمني فائ�س اخل�سارة.

صايف أقساط التأمني املكتتبة

اإن التباين يف �سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة ينتج ب�سكل رئي�سي عن قطاع املركبات الذي �سّجل اأعلى ن�سبة احتفاظ بني جميع قطاعات التاأمني الأخرى بال�سركة، حيث بلغت ن�سبة 
الحتفاظ معدل 98٫1% بني �سنة 2018م و2020م. وقد مثل �سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة يف قطاع املركبات الن�سبة الأعلى من اإجمايل �سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة مبعدل 

52٫0% بني �سنة 2018م و2020م. 

ويليه بعد ذلك القطاع ال�سحي حيث بلغت ن�سبة الحتفاظ يف هذا القطاع معدل 69٫5% يف الفرتة ما بني �سنة 2018م و2020م، ومثلت �سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة يف القطاع 
ال�سحي معدل 43٫5% من اإجمايل �سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة يف الفرتة ما بني �سنة 2018م و2020م.

انخف�س �سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة بن�سبة 9٫0% من 238٫8 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م الى 217٫4 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م ، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي 
اإلى النخفا�س يف الأق�ساط املكتتبة يف قطاع املركبات.
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ارتفع �سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة بن�سبة 13٫1% من 217٫4 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م الى 245٫8 مليون ريال �سعودي يف �سنة ٢020م متا�سيًا مع ارتفاع اأعمال 
ال�سركة املدفوع ب�سكل رئي�سي بقطاع املركبات.

التغري يف أقساط التأمني غري املكتسبة، صايف

ميثل �سايف التغري يف اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة الفرق بني �سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة و�سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة خالل كل �سنة.

صايف أقساط التأمني املكتسبة

تراجع �سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة بن�سبة 4٫1% من 232٫1 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م اإلى 222٫6 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م متا�سيًا مع تراجع اإجمايل 
اأق�ساط التاأمني املكتتبة يف قطاع تاأمني املركبات.

ارتفع �سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة بن�سبة 8٫1% يف �سنة 2020م مقارنة مع �سنة 2019م لي�سل الى 240٫6 مليون ريال �سعودي، وقد مت ت�سجيل الرتفاع ب�سكل رئي�سي يف 
القطاع ال�سحي لعدة اأ�سباب اأهمها: زيادة ن�سبة الحتفاظ يف هذا القطاع يف �سنة 2020م، وحدوث اكتتابات جديدة تتعلق بوثائق تاأمني �سحي اإلزامية خا�سة بتاأ�سريات الزيارة 
واحلج والعمرة، وحتقيق منو يف الإنتاج يف الن�سف الثاين من �سنة 2019م باملقارنة مع الن�سف الثاين من �سنة 2018م (الذي يتم العرتاف به طوال فرتة التغطية الـتاأمينية 

والتي امتدت اإلى �سنة 2020م) والذي �ساهم يف زيادة �سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة يف �سنة 2020م.

عمولة إعادة تأمني مكتسبة

متثل عمولة اإعادة تاأمني الدخل الناجت عن ترتيبات/اتفاقيات اإعادة التاأمني. وتعتمد عمولة اإعادة التاأمني يف اأغلبية ترتيبات/اتفاقيات اإعادة التاأمني على ربحية املحفظة املعاد 
تاأمينها التي تتاأثر ب�سكل �سلبي اأو اإيجابي يف حال زيادة اأو انخفا�س املطالبات املتكبدة.

ت�سمنت عمولة اإعادة التاأمني املكت�سبة ل�سنة 2018م البالغة 25٫1 مليون ريال �سعودي دخل عمولت اأرباح تخ�س �سنوات �سابقة مت ت�سجيلها �سمن عمولة اإعادة التاأمني املكت�سبة 
للقطاع ال�سحي (بقيمة 6٫7 مليون ريال �سعودي)، القطاع الهند�سي (بقيمة 3٫8 مليون ريال �سعودي)، القطاع البحري (بقيمة 1٫2 مليون ريال �سعودي) وقطاع احلوادث 
العامة (بقيمة 1٫2 مليون ريال �سعودي). اإن دخل عمولت الأرباح يرتبط باأداء اتفاقيات اإعادة التاأمني التنا�سبي لكل اتفاقية على حده، وتعترب خا�سعة للتغيري ح�سب الأداء 

و�سروط اتفاقية اإعادة التاأمني لكل عام.

انخف�ست عمولة اإعادة التاأمني املكت�سبة بن�سبة 34٫8% يف �سنة 2019م مقارنة مع �سنة 2018م لت�سل اإلى 16٫4 مليون ريال �سعودي، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي الى انخفا�س يف 
دخل عمولت الأرباح يف �سنة 2019م (3٫6 مليون ريال �سعودي) باملقارنة مع �سنة 2018م (12٫9 مليون ريال �سعودي). 

انخف�ست عمولة اإعادة التاأمني بن�سبة 30٫2% يف �سنة 2020م مقارنة مع �سنة 2019م لت�سل الى 11٫4 مليون ريال �سعودي نتيجة عدم وجود عمولت اأرباح يف �سنة 2020م 
باملقارنة مع عمولت اأرباح مت الإعرتاف بها يف �سنة 2019م  والتي تخ�س �سنوات �سابقة (بقيمة 3٫6 مليون ريال �سعودي) بالإ�سافة اإلى الزيادة يف اإعادة التاأمني الختياري 

والذي يخ�سع عامًة لعمولة اإعادة تاأمني اأقل من التاأمني التنا�سبي.

صايف املطالبات املتكبدة

ارتفع �سايف معدل اخل�سارة لل�سركة من 60٫7% يف �سنة 2018م اإلى 77٫1% يف �سنة 2019م نتيجة الزيادة يف �سايف معدلت اخل�سارة التابعة للقطاع ال�سحي وقطاع املركبات 
على النحو التايل:

تاأمني  	 وثائق  اإ�سدار  عن  التوقف  اأهمها:  اأ�سباب  لعدة  2019م  �سنة  يف   %86٫9 اإلى  2018م  �سنة  يف   %65٫3 من  ال�سحي  للقطاع  اخل�سارة  معدل  �سايف  ارتفع 
املجموعات ال�سغرية ذات معدل اخل�سارة املنخف�سة ن�سبياً باملقارنة مع تاأمني املجموعات الكبرية جراء تعديل طريقة الإكتتاب وفقاً لتعليمات جمل�س ال�سمان 
اإلى زيادة منافع جديدة لوثائق التاأمني ال�سحي من قبل جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين، وعدم القدرة على زيادة الأ�سعار ب�سبب  اإ�سافة  ال�سحي التعاوين، 

املناف�سة املرتفعة يف ال�سوق.

الغري  	 تاأمني م�سوؤولية �سد  الزيادة يف مطالبات  اإلى 73٫9% يف �سنة 2019م نتيجة  ارتفع �سايف معدل اخل�سارة يف قطاع املركبات من 57٫3% يف �سنة 2018م 
(بالأخ�س وثائق تاأمني الأفراد امل�سدرة من خالل من�سة تاأميني) بالإ�سافة اإلى وجود عدد من وثائق تاأمني ال�سركات ذات معدلت خ�سارة عالية.

انخف�س �سايف معدل اخل�سارة لل�سركة اإلى 65٫8% يف �سنة 2020م، متاأثرًا بفرتة الإغالقات الناجمة عن جائحة فريو�س كورونا (كوفيد-19) يف بداية �سنة 2020م والتي اأدت 
الى احلد من حركة املركبات ما اأدى اإلى انخفا�س �سايف معدلت اخل�سارة من قطاع املركبات خالل ال�سنة.

تكاليف وثائق التأمني

تتعلق تكاليف وثائق التاأمني ب�سورة رئي�سية بنفقات تاأمني وثائق التاأمني، حيث متثل ب�سكل رئي�سي العمولت املدفوعة اإلى مندوبي املبيعات والو�سطاء والوكالء. وتتما�سى هذه 
التكاليف مع التحركات يف اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة.
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تراجعت اإجمايل تكاليف وثائق التاأمني بن�سبة 28٫3% من 24٫6 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م اإلى 17٫6 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م ب�سبب انخفا�س تكاليف 
وثائق التاأمني املن�سوبة اإلى القطاع ال�سحي وقطاع املركبات نتيجة تراجع وثائق التاأمني املكتتبة من خالل و�سطاء ووكالء وب�سبب اكتتاب وثيقة طبية رئي�سية خالل �سنة 2019م 

عن طريق البيع املبا�سر بدون تكبد م�سروف عمولة عليها. 

ارتفعت اإجمايل تكاليف وثائق التاأمني بن�سبة 18٫1% لت�سل اإلى 20٫8 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2020م. ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى ارتفاع تكاليف وثائق التاأمني املن�سوبة 
اإلى قطاع املركبات نتيجة ارتفاع اأق�ساط التاأمني املكتتبة من خالل الو�سطاء.

التغري يف إحتياطي عجز أقساط التأمني

اإن التغري يف اإحتياطي عجز اأق�ساط التاأمني املدرج يف قائمة الدخل لل�سنوات املالية 2018م و2019م و2020م مبني على تو�سيات اخلبري الكتواري.

مصاريف اكتتاب أخرى 

ميثل املبلغ املحّمل كم�ساريف اكتتاب اأخرى يف �سنة 2020م اإجمايل مبلغ ت�سفية ح�سابات اأحد عمالء ال�سركة تعود اإلى �سنوات �سابقة وتت�سمن مرجتع اأق�ساط مركبات مببلغ 
1٫2 مليون ريال �سعودي، اإ�سافة اإلى مطالبات تاأمني بحري بقيمة 5٫5 مليون ريال �سعودي.

خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

ميثل خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها التغري يف انخفا�س قيمة الأق�ساط املتاأخرة امل�ستحقة، ا�ستنادا اإلى الإر�سادات الذي و�سعها البنك املركزي ال�سعودي.

مصاريف إدارية وعمومية

ارتفعت امل�ساريف الإدارية والعمومية بن�سبة 5٫1% من 73٫2 يف �سنة 2018م لت�سل اإلى 76٫9 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م نتيجة ارتفاع م�ساريف �سريبة ال�ستقطاع 
و�سريبة القيمة امل�سافة املحتمل تكبدها بقيمة 3٫9 مليون ريال �سعودي، بالإ�سافة الى زيادة الأتعاب القانونية واملهنية بقيمة 2٫9 مليون ريال �سعودي، قابله جزئيًا انخفا�س 

يف تكاليف املوظفني بقيمة 3٫6 مليون ريال �سعودي.

اأدى النخفا�س يف تكاليف املوظفني بقيمة 9٫3 مليون ريال �سعودي اإلى انخفا�س امل�ساريف الإدارية والعمومية بن�سبة 10٫5% لت�سل اإلى 68٫9 مليون ريال �سعودي يف �سنة 
2020م.

مت �سرح اأ�سباب الإرتفاع / الإنخفا�س امل�سار اليها اعاله يف ق�سم م�ساريف وايرادات ت�سغيلية اأخرى.

صايف ايرادات االستثمار

اأرباح/ (خ�سائر) من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع،  اإلى  اأرباح �سناديق الإ�ستثمار بالإ�سافة  يتاألف �سايف ايرادات الإ�ستثمار من دخل عمولت على ودائع و�سندات وتوزيعات 
خم�سوم منه اأي اأعباء انخفا�س ا�ستثمارات متاحة للبيع. 

ارتفع �سايف ايرادات الإ�ستثمار من 5٫1 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م اإلى 7٫3 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م ب�سكل اأ�سا�سي نتيجة حتقيق اأرباح من بيع ا�ستثمارات 
متاحة للبيع بقيمة 1٫2 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م، مقابل تكبد خ�سائر بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع بقيمة 1٫3 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م.

ارتفع �سايف اإيرادات ال�ستثمار اإلى 8٫0 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2020م باملقارنة مع �سنة 2019م نتيجة:

عدم وجود اأعباء انخفا�س ا�ستثمارات متاحة للبيع يف �سنة 2020م، باملقارنة مع ت�سجيل اأعباء انخفا�س بقيمة 2٫9 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م (والتي اأدت  	
اإلى تقلي�س �سايف اإيرادات ال�ستثمار ل�سنة 2019م).

انخفا�س يف دخل عمولة على الودائع من 5٫0 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م الى 2٫3 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2020م. 	

الزكاة وضريبة الدخل

اأنهت ال�سركة و�سعها ال�سريبي والزكوي حتى العام 2011م، وقد ا�ستلمت ال�سركة من هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك  ربوط زكوية و�سريبية لالأعوام من 2012م وحتى عام 
2018م  ت�سمنت فروقات مع اإقرارات ال�سركة. وكاإجراء اأويل وح�سب املهل النظامية، قامت ال�سركة مبناق�سة و تقدمي الإعرتا�س لدى هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك والذي 
نتج عنه قبول جزئي من قبل هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك بتواريخ خمتلفة نظرًا لإختالف تواريخ ا�ستالم الربوط وتواريخ تقدمي الإعرتا�س عليها وقد بلغت مبوجبه قيمة 
الفروقات بعد القبول اجلزئي ماقيمته 25٫967٫092٫77  ريال �سعودي. وقد قامت ال�سركة بتاريخ 1 مار�س 2021م بت�سديد املبالغ الناجتة عنها حيث �سددت ال�سركة مبلغ 

519٫794 ريال �سعودي وقامت بتقدمي تظلم فيما يخ�س ربوط �سريبة ال�ستقطاع اأمام جلنة الف�سل الأولى يف املخالفات واملنازعات ال�سريبة وذلك بتاريخ 8 مار�س 2021م.
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قامت ال�سركة بتاريخ 4 يناير 2021م بال�ستئناف على قرار اللجنة الأولى ال�سادر بحق ال�سركة عن تظلمها على الربوط الزكوية وال�سريبية التي تخ�س عام 2014م، وقد قامت 
ال�سركة بتاريخ 3 مار�س 2021م بت�سديد املبالغ املرتتبة عن بنود الختالفات اخلا�سة ب�سريبة الدخل فقط الناجتة عن قرار اللجنة الأولى للف�سل يف املنازعات ال�سريبية بقيمة 
8٫443٫78 ريال �سعودي والذي يخ�س العرتا�س الزكوي وال�سريبي لالأعوام 2013م وعام 2014م. (ملزيد من املعلومات ف�ساًل راجع اخلطر رقم (2٫1٫11) » املخاطر 

املتعلقة با�ستحقاقات الزكاة ال�سرعية املحتملة واملطالبات ال�سافية« من الق�سم (2) »عوامل املخاطرة« من هذه الن�سرة). 

صايف التغري يف القيمة العادلة لإلستثمارات املتاحة للبيع:

بلغ التغري يف القيمة العادلة لالإ�ستثمارات املتاحة للبيع (1٫7) مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م، 7٫5 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م و(0٫4) مليون ريال �سعودي يف 
�سنة 2020م.اإن التغري يف القيمة العادلة لالإ�ستثمارات املتاحة للبيع البالغ 7٫5 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م ميثل احلركة بني الر�سيد الفتتاحي والنهائي لإحتياطي 
اإعادة تقييم اإ�ستثمارات. كما يف 31 دي�سمرب 2018م، بلغ اإحتياطي اإعادة تقييم اإ�ستثمارات (6٫3) مليون ريال �سعودي جراء تكبد انخفا�س كبري وطويل الأجل يف القيمة العادلة 
لوحدات يف اأحد ال�سناديق العقارية و�سندوق الطروحات الأولية. يف �سنة 2019م، قامت ال�سركة بت�سجيل اأعباء انخفا�س ا�ستثمارات متاحة للبيع يف قائمة الدخل بقيمة 2٫9 
مليون ريال �سعودي بالإ�سافة اإلى ت�سفية وحدات خا�سة باأحد ال�سناديق الإ�ستثمارية للطروحات الأولية مما �ساهم يف زيادة اإحتياطي اإعادة تقييم اإ�ستثمارات الى 1٫1 مليون 

ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م..

إجمايل الدخل / )اخلسارة( الشامل

انخف�س اإجمايل الدخل / (اخل�سارة) ال�سامل من خ�سارة بقيمة 4٫1 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م الى خ�سارة بقيمة 35٫4 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م ناجتة 
ب�سكل رئي�سي عن انخفا�س �سايف ربح الكتتاب من 84٫6 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م اإلى 45٫5 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م مدفوعًا بانخفا�س يف �سايف اأق�ساط 

التاأمني املكت�سبة وزيادة يف �سايف معدل اخل�سارة بني �سنة 2018م و2019م.

ارتفع اإجمايل الدخل / (اخل�سارة) ال�ساملة اإلى دخل بقيمة 6٫2 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2020م، نتيجة لرتفاع يف �سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة وانخفا�س يف �سايف 
معدل اخل�سارة.

االيرادات

إجمايل أقساط التأمني املكتتبة

اإجمايل اأق�صاط التاأمني املكتتبة ج ١7 جدول 

نوع التاأمني )باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

(19٫9%)7٫0%150٫904161٫452129٫291ال�سحي

22٫9%(21٫4%)135٫625106٫540130٫923املركبات

56٫7%(6٫2%)24٫14522٫64935٫501احلريق

57٫6%0٫4%15٫90115٫96125٫152الهند�سي

(12٫1%)(11٫3%)12٫67911٫2479٫891البحري

7.6%26٫3%11٫53314٫57015٫674الأخرى

٤.2%)5.2%(350.787332.٤١93٤6.٤32اإجمايل اأق�صاط التاأمني املكتتبة

     الن�سبة من الإجمايل

  37٫3%48٫6%43.0%ال�سحي

  37٫8%32٫0%38.7%املركبات

  10٫2%6٫8%6.9%احلريق

  7٫3%4٫8%4.5%الهند�سي

  2٫9%3٫4%3.6%البحري

  4٫5%4٫4%3.3%الأخرى

  100٫0%100٫0%100.0%الجمايل 

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م و2019م و2020م
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اإن اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة التي �سجلتها ال�سركة بني �سنة 2018م و�سنة 2020م ترتكز ب�سكل رئي�سي على وثائق ال�سركات والتي مثلت معدل 89٫5% من اإجمايل اأق�ساط 
التاأمني املكتتبة خالل هذه الفرتة. 

تقوم ال�سركة باإ�سدار وثائق التاأمني من خالل البيع املبا�سر عرب مكتبها الرئي�سي يف الريا�س وفروعها ونقاط البيع املنت�سرة يف اململكة العربية ال�سعودية بالإ�سافة اإلى الو�سطاء 
املعتمدين من اجلهات املنظمة للعمل يف �سوق التاأمني ال�سعودي. تتمركز مبيعات ال�سركة يف املنطقة الو�سطى التي مثلت معدل 74٫2% من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة بني 

�سنة 2018م و�سنة 2020م، تليها املنطقة الغربية بن�سبة 20٫4% واملنطقة ال�سرقية بن�سبة %5٫3.

يعترب القطاع ال�سحي وقطاع املركبات قطاعي الأعمال الرئي�سيني لل�سركة حيث �ساهما مبعدل 43٫0% و36٫2%، على التوايل من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة بني �سنة 
2018م و�سنة 2020م، يليه قطاع احلريق والقطاع الهند�سي مبعدلت 8٫0% و5٫5%، على التوايل.

اإن القطاعات الرئي�سية التي �ساهمت يف التغريات يف اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة مو�سحة اأدناه:

يف �سنة 2019م، انخف�ست اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة بن�سبة 5٫2% مقارنة مع �سنة 2018م مدفوعا بالرتاجع يف قطاع املركبات بن�سبة 21٫4% (ال�سرح وارد  	
اأدناه). يليه انخفا�س يف قطاع احلريق والقطاع البحري بن�سبة 6٫2% و11٫3%، على التوايل. يف املقابل، �سجل القطاع ال�سحي زيادة بن�سبة  7٫0% يف �سنة 2019م 

مقارنة مع �سنة 2018م.

ارتفعت اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة بن�سبة 4٫2% يف �سنة 2020م مقارنة مع �سنة 2019م، ويعود هذا الرتفاع ب�سورة رئي�سية اإلى النمو يف قطاعات املركبات  	
واحلريق والقطاع الهند�سي بن�سبة 22٫9% و56٫7% و57٫6%، على التوايل، قابله انخفا�س يف اأق�ساط القطاع ال�سحي املكتتبة بن�سبة %19٫9.

القطاع الصحي

ال�سنوات 2018م  املكتتبة يف  التاأمني  اأق�ساط  اإجمايل  املكتتبة، حيث مّثل 43٫0% و48٫6% و37٫3% من  التاأمني  اأق�ساط  اإجمايل  اأكرب قطاع م�ساهم يف  القطاع ال�سحي  يعد 
و2019م و2020م على التوايل.

ارتفعت اأق�ساط التاأمني املكتتبة للقطاع ال�سحي بن�سبة 7٫0% يف �سنة 2019م من 150٫9 �سنة 2018م لت�سل اإلى 161٫5 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م ، ناجتة ب�سكل 
رئي�سي عن اكتتاب وثائق تابعة لعميلني رئي�سيني جديدين مت ا�ستقطابهما من خالل البيع املبا�سر وو�سطاء؛ قابلها جزئيًا عدم جتديد عدد من الوثائق ال�سحية التابعة ل�سركات 

�سغرية ومتو�سطة وكبرية احلجم نتيجة لرتفاع م�ستوى املناف�سة يف ال�سوق.

تراجعت اأق�ساط التاأمني املكتتبة للقطاع ال�سحي بن�سبة 19٫9% يف �سنة 2020م مقارنة مع �سنة 2019م لت�سل اإلى 129٫3مليون ريال �سعودي نتيجة توجه ال�سركة لت�سفية 
املحفظة التاأمينية من الوثائق عالية اخل�سائر ن�سبيًا ما اأدى اإلى عدم جتديد وثيقة �سركة كبرية احلجم والتي بلغت اأق�ساط التاأمني اخلا�سة بها 23٫4 مليون ريال �سعودي يف 

�سنة 2019م والغاء وثيقة كبرية احلجم نتج عنها مبلغ مرجتع اق�ساط تاأمني مببلغ 7٫5 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2020م.

قطاع املركبات

تراجعت اأق�ساط التاأمني املكتتبة لقطاع املركبات بن�سبة 21٫4% من 135٫6 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م لت�سل اإلى 106٫5 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م، نتيجة 
انخفا�س يف اأق�ساط التاأمني املكتتبة لل�سركات بقيمة 15٫7 مليون ريال �سعودي (ب�سبب عدم جتديد وثيقتني ل�سركتني كبريتي احلجم) بالإ�سافة اإلى تراجع تاأمني الأفراد بقيمة 
13٫4 مليون ريال �سعودي (جراء انخفا�س يف املبيعات عرب الإنرتنت بعد رفع الأ�سعار نتيجة لرتفاع معدلت اخل�سارة لهذه الوثائق ودخول عدد من �سركات التاأمني يف املناف�سة 

عرب من�سات البيع اللكرتونية).

ارتفعت اأق�ساط التاأمني املكتتبة لقطاع املركبات بن�سبة 22٫9% يف �سنة 2020م مقارنة مع �سنة 2019م لت�سل اإلى 130٫9 مليون ريال �سعودي نتيجة ارتفاع اأق�ساط التاأمني 
املكتتبة لل�سركات جراء ا�ستقطاب جمموعات كبرية ومتو�سطة احلجم عن طريق و�سطاء، قابل ذلك خ�سارة بع�س احل�سابات ل�سركات متو�سطة احلجم.

قطاع احلريق

انخف�ست اأق�ساط التاأمني املكتتبة لقطاع احلريق بن�سبة 6٫2%  من 24٫1 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م اإلى 22٫6 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م.

ارتفعت اأق�ساط التاأمني املكتتبة لقطاع احلريق بن�سبة 56٫7% يف �سنة 2020م لت�سل اإلى 35٫5 مليون ريال �سعودي جراء ا�ستقطاب جمموعة كبرية احلجم عن طريق البيع 
املبا�سر حيث بلغ اجمايل  اأق�ساط التاأمني املكتتبة لقطاع احلريق لهذه املجموعة 12٫9 مليون ريال �سعودي ل�سنة 2020م.

القطاع الهندسي

يت�سمن القطاع الهند�سي منتجات تتجاوز فرتة التغطية التاأمينية لها مدة ال�سنة الواحدة وت�سل اإلى خم�س �سنوات، دون اعتبار مدد التمديد، اإن وجدت.

مل ت�سجل اأق�ساط التاأمني املكتتبة للقطاع الهند�سي اأي تغيري جوهري بني �سنة 2018م و2019م حيث بلغت 15٫9 مليون ريال �سعودي و16٫0 مليون ريال �سعودي على التوايل.

ارتفعت اأق�ساط التاأمني املكتتبة للقطاع الهند�سي بن�سبة 57٫6% يف �سنة 2020م لت�سل اإلى 25٫1 مليون ريال �سعودي وذلك يرجع يف املقام الأول اإلى اكتتاب وثيقة ل�سركة جديدة 
بقيمة 5٫0 مليون ريال �سعودي بالإ�سافة اإلى متديد الوثائق لعدد من العمالء  جراء التاأخر يف اإجناز امل�ساريع يف وقتها املحدد ب�سبب اأثر جائحة فريو�س كورونا (كوفيد-19).
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القطاع البحري

انخف�ست اأق�ساط التاأمني املكتتبة للقطاع البحري من 12٫7 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م اإلى 11٫2 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م ب�سبب عدم جتديد وثائق عالية 
القيمة ن�سبيُا من قبل عميل رئي�سي يف هذا القطاع.

انخف�ست اأق�ساط التاأمني املكتتبة للقطاع البحري بن�سبة 12٫1% يف �سنة 2020م مقارنة مع 2019م لت�سل اإلى 9٫9 مليون ريال �سعودي وذلك ناجم عن تاأثر حركة ال�سحن 
بجائحة فريو�س كورونا (كوفيد-19).

القطاعات األخرى

تتعلق اأق�ساط التاأمني املكتتبة للقطاعات الأخرى ب�سكل اأ�سا�سي بتاأمني حوادث عامة وتاأمني احلماية والدخار.

ارتفع اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة للقطاعات الأخرى من 11٫5 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م اإلى 15٫6 مليون ريال �سعودي نتيجة الزيادة يف اأق�ساط تاأمني قطاع 
تاأمني حوادث عامة.

أقساط إعادة التأمني املسندة

اأق�صاط اعادة التاأمني امل�صندة مبا يف ذلك فائ�س اخل�صارة ج ١8 جدول 

نوع التاأمني )باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

(54٫1%)14٫2%51٫61758٫95427٫084ال�سحي

(21٫6%)(25٫6%)3٫0062٫2381٫755املركبات

60٫3%(10٫6%)22٫67020٫26232٫485احلريق

49٫1%(9٫8%)16٫34314٫74521٫990الهند�سي

(9٫1%)(14٫3%)10٫2878٫8208٫015البحري

(7٫1%)24٫7%8٫03510٫0179٫301الأخرى

)١2.5%(2.8%١١١.958١١5.037١00.629اإجمايل اأق�صاط اعادة التاأمني امل�صندة

معدل الإ�صناد ج اأق�صاط اإعادة التاأمني امل�صندة / اإجمايل اأق�صاط التاأمني املكتتبة

  20٫9%36٫5%34٫2%ال�سحي

  1٫3%2٫1%2٫2%املركبات

  91٫5%89٫5%93٫9%احلريق

  87٫4%92٫4%102٫8%الهند�سي

  81٫0%78٫4%81٫1%البحري

  59٫3%68٫8%69٫7%الأخرى

  29.0%3٤.6%3١.9%ن�صبة ال�صناد

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م

تقوم ال�سركة باإعادة تاأمني جزء من الوثائق امل�سدرة من قبلها مبوجب اتفاقيات وعقود اإعادة تاأمني تنا�سبية واختيارية خارجيًا وحمليًا. متثل اأق�ساط اإعادة التاأمني امل�سندة 
اخلارجية معدل 83٫8% من اإجمايل اأق�ساط اإعادة التاأمني امل�سندة بني �سنة 2018م و�سنة 2020م بينما متثل اأق�ساط اإعادة التاأمني امل�سندة املحلية معدل 10٫7% وترتيبات 

فائ�س اخل�سارة حوايل %5٫5.

يبلغ اإجمايل اأق�ساط اإعادة التاأمني امل�سندة معدل 31٫8% من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة بني �سنة 2018م و�سنة 2020م. وت�سمل قطاعات الأعمال الرئي�سية التي قامت 
ال�سركة باإ�سنادها خالل هذه الفرتة هي القطاع الهند�سي مبعدل 94٫2% وقطاع احلريق مبعدل 91٫6% تليها قطاعات البحري والأخرى وال�سحي واملركبات مبعدل %80٫2، 

65٫9% و30٫5% و1٫9% على التوايل.

ارتفعت اأق�ساط اإعادة التاأمني امل�سندة بن�سبة 2٫8% يف من 112٫0 يف �سنة 2018م لت�سل اإلى 115٫0 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م مدفوعة ب�سكل رئي�سي بارتفعاع اإجمايل 
اأق�ساط التاأمني املكتتبة يف قطاع التاأمني ال�سحي.
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انخف�ست اأق�ساط اإعادة التاأمني امل�سندة بن�سبة 12٫5% يف �سنة 2020م لت�سل اإلى 100٫6 مليون ريال �سعودي، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى انخفا�س يف اأق�ساط التاأمني امل�سندة 
يف القطاع ال�سحي (الأ�سباب الرئي�سية واردة اأدناه)، قابله زيادة يف اأق�ساط التاأمني امل�سندة يف قطاع احلريق والقطاع الهند�سي متا�سيا مع منو الأعمال يف هذين القطاعني.

القطاع الصحي

بلغ معدل الإ�سناد يف القطاع ال�سحي 34٫2% و36٫5% و20٫9% يف ال�سنوات 2018م و2019م و2020م على التوايل. 

مل ي�سجل معدل الإ�سناد يف القطاع ال�سحي اأي تغيري جوهري بني �سنة 2018م و�سنة 2019م، وذلك يف امل�سار العادي لقطاع التاأمني هذا ومبا يتما�سى مع ا�سرتاتيجية اإعادة 
التاأمني التي تتبناها ال�سركة.

انخف�س معدل الإ�سناد يف القطاع ال�سحي اإلى 20٫9% يف �سنة 2020م مقارنة مع �سنة 2019م ويعود ذلك اإلى ال�سببني الرئي�سينب اأدناه:

خف�س ن�سبة الإ�سناد على هذا القطاع من 50% من �سايف ق�سط املخاطر يف �سنة 2019م اإلى 40% من �سايف ق�سط املخاطر يف �سنة 2020م وذلك ب�سبب تخارج  	
معيد التاأمني املحلي من اتفاقية اإعادة التاأمني ل�سنة 2020م؛

الحتفاظ الكامل بوثيقتي تاأمني �سحي رئي�سيتني بقيمة 15٫6 مليون ريال �سعودي و12٫4 مليون ريال �سعودي. 	

قطاع املركبات

تغطى اأق�ساط التاأمني يف قطاع املركبات بوثائق تاأمني فائ�س اخل�سارة. لذلك بلغ معدل الإ�سناد 2٫2% و2٫1% و1٫3% يف ال�سنوات 2018م و2019م و2020م على التوايل. ل 
يوجد تغريات جوهرية يف معدل الإ�سناد يف هذا القطاع خالل هذه الفرتة.

قطاع احلريق

بلغ معدل الإ�سناد يف قطاع احلريق 93٫9% و89٫5% و91٫5% يف ال�سنوات 2018م و2019م و2020م على التوايل. 

مل يطراأ تغيري يف ن�سبة الإحتفاظ اخلا�سة باتفاقية اإعادة التاأمني التنا�سبي لقطاع احلريق يف ال�سنوات 2018م و2019م و2020م ، اإل اأن التغريات يف معدلت الإ�سناد الواردة 
اأعاله ناجمة عن اختالف حجم املخاطر وتنوع عقود اإعادة التاأمني اخلا�سة بها بني عقود اإعادة تاأمني تنا�سبية واختيارية وغياب التعديالت على اأق�ساط تاأمني فائ�س اخل�سارة 

يف �سنتي 2019م و2020م. وب�سكل عام، فقد تغريت اأق�ساط اإعادة التاأمني امل�سندة يف هذا القطاع متا�سيا مع التغيري يف اأق�ساط التاأمني املكتتبة.

القطاع الهندسي

بلغ معدل الإ�سناد يف القطاع الهند�سي 102٫8% و92٫4% و87٫4% يف ال�سنوات 2018م و2019م و2020م على التوايل.

بلغ معدل الإ�سناد يف القطاع الهند�سي يف �سنة 2018م 102٫8% نتيجة اإدراج تعديالت على اأق�ساط تاأمني فائ�س اخل�سارة مرتبطة ب�سنوات �سابقة بقيمة 3٫2 مليون ريال �سعودي 
يف �سنة 2018م.

مل يطراأ تغيري يف ن�سبة الحتفاظ اخلا�سة باتفاقية اإعادة التاأمني التنا�سبي للقطاع الهند�سي يف ال�سنوات 2018م و2019م و2020م، اإل اأن التغريات يف معدلت الإ�سناد الواردة 
اأعاله ناجمة عن اختالف حجم املخاطر وتنوع عقود اإعادة التاأمني اخلا�سة بها بني عقود اإعادة تاأمني تنا�سبية واختيارية وغياب التعديالت على اأق�ساط تاأمني فائ�س اخل�سارة 

يف �سنتي 2019م و2020م. وب�سكل عام، فقد تغريت اأق�ساط اإعادة التاأمني امل�سندة يف هذا القطاع متا�سيا مع التغيري يف اأق�ساط التاأمني املكتتبة.

القطاع البحري

بلغ معدل الإ�سناد يف القطاع البحري 81٫1% و78٫4% و81٫0% يف ال�سنوات 2018م و2019م و2020م على التوايل.

مل يطراأ تغيري يف ن�سبة الحتفاظ اخلا�سة باتفاقية اإعادة التاأمني التنا�سبي للقطاع البحري يف ال�سنوات 2018م و2019م و2020م ، اإل اأن التغريات يف معدلت الإ�سناد الواردة 
اأعاله ناجمة عن اختالف حجم املخاطر وتنوع عقود اإعادة التاأمني اخلا�سة بها بني عقود اإعادة تاأمني تنا�سبية واختيارية. وب�سكل عام، فقد تغريت اأق�ساط اإعادة التاأمني امل�سندة 

يف هذا القطاع متا�سيا مع التغيري يف اأق�ساط التاأمني املكتتبة.

القطاعات األخرى

بلغ معدل الإ�سناد يف القطاعات الأخرى (تاأمني حوادث عامة وتاأمني احلماية والدخار) 69٫7% و68٫8% و59٫3% يف ال�سنوات 2018م و2019م و2020م على التوايل.

انخف�س معدل ال�سناد يف القطاعات الأخرى اإلى 59٫3% يف �سنة 2020م وذلك ب�سبب اإدراج ح�سة ال�سركة من ربح اتفاقية تاأمني العمرة واحلج املدارة من قبل �سركة تاأمني 
حملية البالغة 2٫2 مليون ريال �سعودي من �سمن اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة يف �سنة 2020م.
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صايف أقساط التأمني املكتتبة

�صايف اأق�صاط التاأمني املكتتبة ج ١9 جدول 

نوع التاأمني 
)باآلف الريالت(

التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

(0٫3%)3٫2%99٫287102٫497102٫206ال�سحي

23٫8%(21٫4%)132٫619104٫302129٫168املركبات

26٫4%61٫8%1٫4752٫3863٫016احلريق

160٫0%(375٫2%)1٫2163٫162(442)الهند�سي

(22٫7%)1٫5%2٫3922٫4271٫876البحري

40٫0%30٫1%3٫4994٫5536٫373الأخرى

١3.١%)9.0%(238.8302١7.38١2٤5.802�صايف اأق�صاط التاأمني املكتتبة

ن�صبة الحتفاظ ج �صايف اأق�صاط التاأمني املكتتبة / اإجمايل اأق�صاط التاأمني املكتتبة

  79٫1%63٫5%65٫8%ال�سحي

  98٫7%97٫9%97٫8%املركبات

  8٫5%10٫5%6٫1%احلريق

  12٫6%7٫6%(2٫8%)الهند�سي

  19٫0%21٫6%18٫9%البحري

  40٫7%31٫2%30٫3%الأخرى

  7١.0%65.٤%68.١%ن�صبة الحتفاظ

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م

اإن التباين يف �سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة يعود ب�سكل رئي�سي  اإلى قطاع املركبات الذي �سّجل اأعلى ن�سبة احتفاظ بني جميع قطاعات التاأمني الأخرى بال�سركة حيث بلغت ن�سبة 
الحتفاظ معدل 98٫1% بني �سنة 2018م و�سنة 2020م. وقد مثل �سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة يف قطاع املركبات الن�سبة الأعلى من اإجمايل �سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة 

مبعدل 52٫0% بني �سنة 2018م و�سنة 2020م. 

ويليه القطاع ال�سحي حيث بلغت ن�سبة الحتفاظ يف هذا القطاع معدل 69٫5% بني �سنة 2018م و�سنة 2020م، ومثل �سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة يف القطاع ال�سحي معدل 
43٫5% من اإجمايل �سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة بني �سنة 2018م و�سنة 2020م.

انخف�س �سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة بن�سبة 9٫0% من 238٫8 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م لي�سل اإلى 217٫4 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م، ويعود ذلك ب�سكل 
اأ�سا�سي اإلى النخفا�س يف الأق�ساط املكتتبة يف قطاع املركبات.

ارتفع �سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة بن�سبة 13٫1% يف �سنة 2020م مقارنة مع �سنة 2019م لي�سل اإلى 245٫8 مليون ريال �سعودي متا�سيا مع ارتفاع اأعمال ال�سركة املدفوع ب�سكل 
رئي�سي بقطاع املركبات.

صايف التغري يف أقساط التأمني غري املكتسبة

ميثل �سايف التغري يف اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة الفرق بني �سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة و�سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة خالل كل �سنة. 
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صايف أقساط التأمني املكتسبة

�صايف اأق�صاط التاأمني املكت�صبة ج 20 جدول 

نوع التاأمني )باآلف 
الريالت(

التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

15٫30%7٫30%89٫83096٫355111٫125ال�سحي

1٫10%(15٫60%)135٫518114٫392115٫605املركبات

37٫00%112٫50%9311٫9782٫710احلريق

62٫40%(283٫40%)1٫7122٫780(934)الهند�سي

(41٫00%)19٫70%2٫5643٫0681٫809البحري

31٫00%20٫90%4٫1775٫0496٫614الأخرى

8.١0%)٤.١0%(232.085222.55٤2٤0.6٤3�صايف اأق�صاط التاأمني املكت�صبة

     الن�صبة من الإجمايل

  46٫2%43٫3%38٫7%ال�سحي

  48٫0%51٫4%58٫4%املركبات

  1٫1%0٫9%0٫4%احلريق

  1٫2%0٫8%(0٫4%)الهند�سي

  0٫8%1٫4%1٫1%البحري

  2٫7%2٫2%1٫8%الأخرى

  ١00.0%١00.0%١00.0%الإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م

مّثل قطاع املركبات الن�سبة الأعلى من �سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة حيث �ساهم مبعدل 52٫6% من الإجمايل يف الفرتة ما بني �سنة 2018م و�سنة 2020م، يليه قطاع التاأمني 
ال�سحي مبعدل 42٫7%، حيث حتتفظ ال�سركة بالق�سم الأكرب من عملياتها يف هذين القطاعني.

ارتفع �سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة بن�سبة 8٫1% الى 240٫6 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2020م وقد مت ت�سجيل الإرتفاع ب�سكل رئي�سي يف القطاع ال�سحي لعدة اأ�سباب اأهمها: 
زيادة ن�سبة الحتفاظ يف هذا القطاع يف �سنة 2020م، وحدوث اكتتابات جديدة تتعلق بوثائق تاأمني �سحي اإلزامية خا�سة بتاأ�سريات الزيارة واحلج والعمرة، وحتقيق منو يف 

الإنتاج يف الن�سف الثاين من �سنة 2019م باملقارنة مع الن�سف الثاين من �سنة 2018م (الذي يتم الإعرتاف به خالل فرتة التغطية الـتاأمينية).

عمولة إعادة تأمني مكتسبة

عمولة اإعادة تاأمني مكت�صبة ج 2١ جدول 

نوع التاأمني )باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

(100٫0%)(45٫4%)6٫6583٫6380ال�سحي

--000املركبات

(23٫6%)(0٫2%)3٫8883٫8802٫966احلريق

19٫8%(54٫7%)7٫1493٫2383٫879الهند�سي

(11٫8%)(13٫0%)4٫2883٫7303٫291البحري

(31٫2%)(40٫0%)3٫1411٫8841٫297الأخرى

)30.2%()3٤.8%(25.١23١6.370١١.٤33عمولة اإعادة تاأمني مكت�صبة

عمولة اإعادة تاأمني م�صتلمة كن�صبة مئوية من الأق�صاط امل�صندة 

  -6٫2%12٫9%ال�سحي

  ---املركبات

  9٫8%14٫3%17٫1%احلريق
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نوع التاأمني )باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

  15٫6%21٫9%42٫1%الهند�سي

  38٫5%40٫9%42٫2%البحري

  14٫9%19٫8%38٫5%الأخرى

  ١١.0%١3.3%22.2%املجموع 

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م

متثل عمولة اإعادة تاأمني الدخل الناجت عن ترتيبات/اتفاقيات اإعادة التاأمني. وتعتمد عمولة اإعادة التاأمني يف اأغلبية ترتيبات/اتفاقيات اإعادة التاأمني على ربحية املحفظة املعاد 
تاأمينها التي تتاأثر ب�سكل �سلبي اأو اإيجابي يف حال زيادة اأو انخفا�س املطالبات املتكبدة.

القطاع الصحي

 متثل عمولة اإعادة التاأمني املكت�سبة يف القطاع ال�سحي والبالغة 6٫7 مليون ريال �سعودي و3٫6 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م و�سنة 2019م، على التوايل دخل عمولت 
اأرباح تخ�س �سنوات �سابقة مت ت�سجيلها �سمن عمولت اإعادة التاأمني املكت�سبة. اإن دخل عمولت الأرباح يرتبط باأداء اتفاقيات اإعادة التاأمني التنا�سبي لكل اتفاقية على حده، 

وتعترب خا�سعة للتغيري ح�سب الأداء و�سروط اتفاقية اإعادة التاأمني لكل عام.

قطاع احلريق

بلغ معدل عمولة اإعادة التاأمني امل�ستلمة كن�سبة مئوية من الأق�ساط امل�سندة يف قطاع احلريق 17٫1% و14٫3% و9٫8% يف ال�سنوات 2018م و2019م و2020م على التوايل.

مل يطراأ اأي تغيري جوهري يف ن�سبة العمولت اخلا�سة باتفاقية اإعادة التاأمني التنا�سبي لقطاع احلريق يف ال�سنوات 2018م و2019م و2020م، اإل اأن النخفا�س يف الن�سب الواردة 
اأعاله ناجمة ب�سكل رئي�سي عن الزيادة يف اإعادة التاأمني الختياري والذي يخ�سع عامًة لعمولة اإعادة تاأمني اأقل من التاأمني التنا�سبي.

القطاع الهندسي

بلغ معدل عمولة اإعادة التاأمني امل�ستلمة كن�سبة مئوية من الأق�ساط امل�سندة يف القطاع الهند�سي 42٫1% و21٫9% و15٫6% يف ال�سنوات 2018م و2019م و2020م على التوايل.

اإن ارتفاع معدل عمولة اإعادة التاأمني امل�ستلمة كن�سبة مئوية من الأق�ساط امل�سندة يف القطاع الهند�سي اإلى 42٫1% يف �سنة 2018م ناجت ب�سكل رئي�سي عن ت�سجيل دخل عمولة 
اأرباح تخ�س �سنوات �سابقة بقيمة 3٫8 مليون ريال �سعودي �سمن عمولة اإعادة التاأمني املكت�سبة.

مل يطراأ اأي تغيري جوهري يف ن�سبة العمولة اخلا�سة باإتفاقية اإعادة التاأمني التنا�سبي يف القطاع الهند�سي يف ال�سنوات 2018م و2019م و2020م، اإل اأن التغريات يف الن�سب 
الواردة اأعاله ناجمة ب�سكل رئي�سي عن التغريات يف توزيع الأق�ساط امل�سندة بني اإعادة التاأمني التنا�سبي والإختياري حيث يخ�سع الأخري عامًة لعمولت اإعادة تاأمني اأقل من 

التاأمني التنا�سبي.

القطاع البحري

بلغ معدل عمولة اإعادة التاأمني امل�ستلمة كن�سبة مئوية من الأق�ساط امل�سندة يف القطاع البحري 42٫2% و40٫9% و38٫5% يف ال�سنوات 2018م و2019م و2020م على التوايل.

اإن معدل عمولة اإعادة التاأمني امل�ستلمة كن�سبة مئوية من الأق�ساط امل�سندة يف القطاع البحري بلغ 42٫2% يف �سنة 2018م ناجت ب�سكل رئي�سي عن ت�سجيل دخل عمولة اأرباح تخ�س 
�سنوات �سابقة بقيمة 1٫2 مليون ريال �سعودي �سمن عمولة اإعادة التاأمني املكت�سبة.

مل يطراأ اأي تغيري جوهري يف ن�سبة العمولة اخلا�سة باإتفاقية اإعادة التاأمني التنا�سبي يف القطاع البحري يف ال�سنوات 2018م و2019م و2020م، اإل اأن التغريات يف الن�سب 
الواردة اأعاله ناجمة ب�سكل رئي�سي عن التغريات يف توزيع الأق�ساط امل�سندة بني اإعادة التاأمني التنا�سبي والإختياري حيث يخ�سع الأخري عامًة لعمولت اإعادة تاأمني اأقل من 

التاأمني التنا�سبي.

القطاعات األخرى 

بلغ معدل عمولة اإعادة التاأمني امل�ستلمة كن�سبة مئوية من الأق�ساط امل�سندة  يف القطاعات الأخرى (املكون ب�سكل رئي�سي من تاأمني حوادث عامة وتاأمني احلماية والدخار) 
38٫5% و19٫8% و14٫9% يف ال�سنوات 2018م و2019م و2020م على التوايل.

انخف�س معدل عمولة اإعادة التاأمني امل�ستلمة كن�سبة مئوية من الأق�ساط امل�سندة يف القطاعات الأخرى الى 19٫8% يف �سنة 2019م باملقارنة مع 38٫5% يف �سنة 2018م ب�سبب 
الزيادة يف اإعادة التاأمني الختياري وت�سجيل دخل عمولة اأرباح تخ�س �سنوات �سابقة بقيمة 1٫2 مليون ريال.

انخف�س معدل عمولة اإعادة التاأمني امل�ستلمة كن�سبة مئوية من الأق�ساط امل�سندة يف القطاعات الأخرى الى 14٫9% يف �سنة 2020م باملقارنة مع 19٫8% يف �سنة 2019م وذلك 
ب�سبب الزيادة يف اإعادة التاأمني الختياري.
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تكاليف ومصاريف االكتتاب

املطالبات

اإجمايل وح�صة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة ج 22 جدول 

نوع التاأمني )باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

(3٫8%)37٫3%110٫634151٫884146٫077ال�سحي

(11٫7%)(11٫8%)92٫84981٫92772٫353املركبات

(28٫5%)132٫3%7701٫7891٫279احلريق

(28٫2%)(30٫8%)7٫0184٫8563٫487الهند�سي

(50٫7%)31٫7%3٫3274٫3832٫160البحري

(28٫9%)14٫2%3٫3873٫8672٫750الأخرى

)8.3%(١٤.١%2١7.98٤2٤8.706228.١06اإجمايل املطالبات املدفوعة

(13٫8%)27٫9%(61٫308)(71٫130)(55٫621)ال�سحي

32٫6%(25٫6%)(2٫517)(1٫898)(2٫552)املركبات

(42٫9%)171٫4%(983)(1٫722)(635)احلريق

(36٫0%)(33٫1%)(2٫484)(3٫884)(5٫805)الهند�سي

(56٫9%)69٫3%(1٫534)(3٫558)(2٫101)البحري

(32٫1%)4٫3%(1٫794)(2٫644)(2٫536)الأخرى

ح�صة معيدي التاأمني من 
املطالبات املدفوعة

)69.2٤9()8٤.835()70.620(%22.5 )%١6.8(

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية، 
�سايف

8065٫304358%558٫0(%93٫3)

التغري يف املطالبات املتكبدة وغري 
املبلغ عنها، �سايف 

(8٫617)2٫318619(%126٫9)(%73٫3)

(7٫6%)21٫7%140٫924171٫492158٫463�سايف املطالبات املتكبدة

ح�صة معيدي التاأمني كن�صبة مئوية من اإجمايل املطالبات املدفوعة

  42٫0%46٫8%50٫3%ال�سحي

  3٫5%2٫3%2٫7%املركبات

  76٫9%96٫3%82٫4%احلريق

  71٫2%80٫0%82٫7%الهند�سي

  71٫0%81٫2%63٫2%البحري

  65٫2%68٫4%74٫9%الأخرى

  3١.0%3٤.١%3١.8%املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م

إجمايل املطالبات املدفوعة

ارتفع اإجمايل املطالبات املدفوعة بن�سبة 14٫1% من 218٫0 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م لي�سل الى 248٫7 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م ويعود ذلك ب�سورة 
رئي�سية اإلى ارتفاع املطالبات املدفوعة املن�سوبة اإلى القطاع ال�سحي متا�سيًا مع ارتفاع الأعمال يف هذا القطاع، و الذي قابله جزئيًا انخفا�س يف اجمايل املطالبات املدفوعة 

املن�سوبة اإلى قطاع املركبات.
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انخف�س اإجمايل املطالبات املدفوعة بن�سبة 8٫3% يف �سنة 2020م باملقارنة مع �سنة 2019م لي�سل الى 228٫1 مليون ريال �سعودي مدفوعا ب�سكل رئي�سي بانخفا�س اإجمايل 
املطالبات املدفوعة املن�سوبة اإلى قطاع املركبات والقطاع ال�سحي الناجم عن فرتة الإغالقات والتي ت�سببت بها جائحة فريو�س كورونا (كوفيد-19) يف بداية �سنة 2020م والتي 

اأدت اإلى تقلي�س ا�ستخدام منفعة تاأمني املركبات وتاأمني ال�سحي يف هذه الفرتة.

حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة

تتحدد ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة باتفاقية اإعادة التاأمني اخلا�سة بكل قطاع من قطاعات التاأمني بال�سركة.

ارتفعت ن�سبة ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة من اإجمايل املطالبات املدفوعة من 31٫8% يف �سنة 2018م الى 34٫1% يف �سنة 2019م مدفوعة ب�سكل رئي�سي بارتفاع 
املطالبات املن�سوبة اإلى القطاع ال�سحي والتي خ�سعت لإعادة تاأمني تنا�سبي بن�سبة 50% يف �سنتي 2018م و 2019م.

انخف�ست ن�سبة ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة من اإجمايل املطالبات املدفوعة 31٫0% يف �سنة 2020م ناجتة ب�سكل اأ�سا�سي من القطاع ال�سحي حيث مت خف�س 
ن�سبة الإ�سناد على هذا القطاع من 50% من �سايف ق�سط املخاطر يف �سنة 2019م اإلى 40% يف �سنة 2020م (وذلك ب�سبب تخارج معيد التاأمني املحلي من اتفاقية اإعادة التاأمني 

ل�سنة 2020م) بالإ�سافة الى الحتفاظ الكامل بوثيقتي تاأمني �سحي رئي�سيتني.

التغريات يف املطالبات حتت التسوية واملطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها
متثل التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية والتغريات يف املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها التغريات يف احتياطي املطالبات املقدرة واملطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها املقدرة 

من جانب اخلبري الكتواري خالل ال�سنة.

صايف املطالبات املتكبدة

�صايف املطالبات املتكبدة ج 23 جدول 

نوع التاأمني )باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

8٫2%42٫7%58٫64083٫70790٫568ال�سحي

(22٫4%)8٫8%77٫68684٫51765٫543املركبات

628٫9%(105٫3%)38277(714)احلريق

64٫0%(63٫2%)2٫4068861٫453الهند�سي

(1٫07٫1%)(1٫611٫2%)(67)943(62)البحري

(51٫0%)(52٫7%)2٫9681٫403688الأخرى

)7.6%(2١.7%١58.٤63 ١٤0.92٤١7١.٤93�صايف املطالبات املتكبدة

�صايف معدل اخل�صارةج �صايف املطالبات املتكبدة / �صايف اأق�صاط التاأمني املكت�صبة

  81٫5%86٫9%65٫3%ال�سحي

  56٫7%73٫9%57٫3%املركبات

  10٫2%1٫9%(76٫7%)احلريق

  52٫3%51٫8%(257٫6%)الهند�سي

  (3٫7%)30٫7%(2٫4%)البحري

  10٫4%27٫8%71٫1%الأخرى

  65.8%77.١%60.7%�صايف معدل اخل�صارة

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م
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القطاع الصحي 

ارتفع �سايف معدل اخل�سارة للقطاع ال�سحي من 65٫3% يف �سنة 2018م اإلى 86٫9% يف �سنة 2019م لعدة اأ�سباب اأهمها: التوقف عن اإ�سدار وثائق تاأمني اأفراد بح�سب تعليمات 
جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين ذات معدل خ�سارة منخف�سة ن�سبيًا باملقارنة مع تاأمني املجموعات، واإ�سافة منافع جديدة لوثائق التاأمني ال�سحي من قبل جمل�س ال�سمان 

ال�سحي التعاوين، وعدم القدرة لزيادة الأ�سعار ب�سبب املناف�سة يف ال�سوق.

انخف�س �سايف معدل اخل�سارة للقطاع ال�سحي اإلى 81٫5% يف �سنة 2020م باملقارنة مع �سنة 2019م وذلك ب�سبب توجه ال�سركة نحو ت�سفية املحفظة التاأمينية من الوثائق عالية 
اخل�سارة يف هذه ال�سنة.

قطاع املركبات 

ارتفع �سايف معدل اخل�سارة لقطاع املركبات من 57٫3% يف �سنة 2018م اإلى 73٫9% يف �سنة 2019م نتيجة الزيادة يف مطالبات تاأمني امل�سوؤولية �سد الغري (بالأخ�س لوثائق 
تاأمني الأفراد امل�سدرة من خالل من�سة تاأميني) بالإ�سافة اإلى وجود عدد من وثائق تاأمني ال�سركات ذات معدلت خ�سارة عالية.

انخف�س �سايف معدل اخل�سارة لقطاع املركبات اإلى 56٫7% يف �سنة 2020م متاأثرًا بفرتة الإغالقات الناجمة عن جائحة فريو�س كورونا (كوفيد-19) يف بداية �سنة 2020م والتي 
اأدت الى احلد من حركة املركبات ما اأدى اإلى انخفا�س �سايف معدلت اخل�سارة.

قطاع احلريق 

ظهر �سايف معدل اخل�سارة لقطاع احلريق بال�سالب يف �سنة 2018م حيث بلغ (76٫7%)، وذلك نتيجة حتريرات وانخفا�س يف احتياطي املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها 
واملطالبات حتت الت�سوية عند ت�سوية املطالبات.

بلغ �سايف معدل اخل�سارة املتعلق بقطاع احلريق 1٫9% يف �سنة 2019م و10٫2% يف �سنة 2020م لعدم وجود مطالبات كبرية احلجم تكبدتها ال�سركة خالل هاتني ال�سنتني.

القطاع الهندسي 

بلغ معدل اخل�سارة للقطاع الهند�سي (257٫6%) يف �سنة 2018م وذلك نتيجة لوجود �سايف اأق�ساط تاأمني مكت�سبة بال�سالب جراء ت�سجيل تعديالت على اأق�ساط تاأمني فائ�س 
اخل�سارة مرتبطة ب�سنوات �سابقة يف �سنة 2018م.

ل يوجد تغيري جوهري يف معدل اخل�سارة للقطاع الهند�سي يف �سنتي 2019م و2020م حيث بلغ 51٫8% و52٫3% على التوايل.

القطاع البحري

ارتفع �سايف معدل اخل�سارة للقطاع البحري من (2٫4%) يف �سنة 2018م اإلى 30٫7% يف �سنة 2019م. 

املتكبدة ب�سبب حتريرات وانخفا�س يف احتياطي املطالبات  نتيجة انخفا�س �سايف املطالبات  اإلى (3٫7%) يف �سنة 2020م،  البحري  للقطاع  انخف�س �سايف معدل اخل�سارة 
املتكبدة غري املبلغ عنها واملطالبات حتت الت�سوية عند ت�سوية املطالبات.

القطاعات األخرى 

انخف�س �سايف معدل اخل�سارة للقطاعات الأخرى من 71٫1% يف �سنة 2018 اإلى 27٫8% يف �سنة 2019م نتيجة عدم حدوث مطالبات كبرية خالل هذه الفرتة.

انخف�س �سايف معدل اخل�سارة للقطاعات الأخرى اإلى 10٫4% يف �سنة 2020م نتيجة انخفا�س يف �سايف املطالبات املتكبدة ب�سبب حتريرات يف احتياطي املطالبات املتكبدة غري 
املبلغ عنها.

التغري يف إحتياطي عجز اقساط التأمني واحتياطيات أخرى

يف �سنة 2018م، وبناًء على تو�سيىة اخلبري الكتواري، قامت ال�سركة بزيادة احتياطي عجز اق�ساط التاأمني للقطاع ال�سحي بقيمة 3٫4 مليون ريال �سعودي واإن�ساء خم�س�س 
لحتياطي عجز اأق�ساط التاأمني لقطاع املركبات بقيمة 2٫7 مليون ريال �سعودي والقطاع الهند�سي بقيمة 0٫7 مليون ريال �سعودي وقطاع احلريق بقيمة 0٫3 مليون ريال �سعودي.

يف �سنة 2019م، وبناًء على تو�سيىة اخلبري الكتواري، قامت ال�سركة بزيادة احتياطي عجز اأق�ساط التاأمني للقطاع ال�سحي بقيمة 2٫7 مليون ريال �سعودي وقطاع احلريق بقيمة 
1٫4 مليون ريال �سعودي، واإن�ساء خم�س�س لحتياطي عجز اأق�ساط التاأمني للقطاعات الأخرى بقيمة 0٫4 مليون ريال �سعودي.

يف �سنة 2020م، قامت ال�سركة باإ�سافة احتياطي عجز اأق�ساط التاأمني للقطاع ال�سحي بقيمة 2٫5 مليون ريال �سعودي والقطاعات الأخرى بقيمة 0٫7 مليون ريال �سعودي ، 
قابله ا�سرتداد جزء من احتياطي عجز اأق�ساط التاأمني لقطاع احلريق بقيمة 1٫7 مليون ريال �سعودي والقطاع الهند�سي بقيمة 0٫6 مليون ريال �سعودي وقطاع املركبات بقيمة 

0٫5 مليون ريال �سعودي بناء على تو�سية اخلبري الكتواري.
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تكاليف وثائق التأمني

تكاليف وثائق التاأمني ج 2٤ جدول 

نوع التاأمني )باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

5٫0%(48٫3%)9٫9745٫1565٫413ال�سحي

36٫5%(19٫5%)8٫4046٫7629٫229املركبات

11٫6%14٫1%1٫7031٫9432٫169احلريق

32٫1%(4٫6%)1٫7201٫6402٫167الهند�سي

(13٫1%)(47٫6%)1٫590833724البحري

(13٫8%)9٫4%1٫1781٫2881٫110الأخرى

١8.١%)28.3%(2٤.568١7.62220.8١3تكاليف وثائق تاأمني

تكاليف وثائق تاأمني م�صددة / اجمايل اأق�صاط التاأمني املكتتبة

  4٫8%3٫0%5٫3%ال�سحي

  9٫3%5٫5%6٫4%املركبات

  6٫4%9٫1%8٫1%احلريق

  8٫3%11٫0%10٫2%الهند�سي

  8٫0%6٫2%11٫2%البحري

  6٫4%8٫5%10٫0%الأخرى

  7.١%5.0%6.5%املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م

اأق�ساط التاأمني  اإلى مندوبي املبيعات والو�سطاء والوكالء. وتتما�سى هذه التكاليف مع التحركات يف اإجمايل  تتعلق تكاليف وثائق التاأمني ب�سورة رئي�سية بالعمولت املدفوعة 
املكتتبة.

ي�سكل القطاع ال�سحي وقطاع املركبات اأكرب قطاعني �ساهما يف اإجمايل تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني، حيث مثال جمتمعني معدل 74٫8% و67٫6% و70٫4% من اإجمايل تكاليف 
وثائق التاأمني يف ال�سنوات 2018م و2019م و 2020م على التوايل.

يف �سنة 2019م، تراجع اإجمايل تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني بن�سبة 28٫3% من 24٫6 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م الى 17٫6 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م ب�سبب 
انخفا�س تكاليف وثائق التاأمني املن�سوبة اإلى القطاع ال�سحي وقطاع املركبات نتيجة تراجع اأق�ساط التاأمني املكتتبة من خالل و�سطاء ووكالء وب�سبب اكتتاب وثيقة طبية رئي�سية 

خالل �سنة 2019م عن طريق البيع املبا�سر بدون حتمل م�سروف عمولة عليها.

ارتفع اإجمايل تكاليف وثائق التاأمني بن�سبة 18٫1% يف �سنة 2020م مقارنة مع �سنة 2019م لي�سل الى 20٫8 مليون ريال �سعودي، ناجت ب�سكل رئي�سي من الرتفاع يف تكاليف وثائق 
التاأمني املن�سوبة اإلى قطاع املركبات نتيجة ارتفاع اأق�ساط التاأمني املكتتبة من خالل و�سطاء يف هذه ال�سنة.

القطاع الصحي 

انخف�ست العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة التابعة للقطاع ال�سحي من 5٫3% يف �سنة 2018م اإلى 3٫0% يف �سنة 2019م، نتيجة التوقف عن 
التعامل مع وكيل رئي�سي لإ�سدار وثائق تاأمني �سحي خالل �سنة 2018م بالإ�سافة اإلى الزيادة يف اأق�ساط التاأمني املكتتبة من خالل البيع املبا�سر (الذي يخ�سع اإما لعمولة اأقل اأو 

بدون عمولة باملقارنة مع الأعمال مع الو�سطاء والوكالء). 

ارتفعت العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة التابعة للقطاع ال�سحي اإلى 4٫8% يف �سنة 2020م، ب�سبب اكتتاب وثيقة رئي�سية من خالل و�سيط 
وانخفا�س يف اأق�ساط التاأمني املكتتبة من خالل البيع املبا�سر.

قطاع املركبات 

ل يوجد تغيري جوهري يف العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة التابعة لقطاع املركبات يف �سنتي 2018م و2019م حيث بلغت 6٫4% و5٫5% على 
التوايل.
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ارتفعت العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة التابعة لقطاع املركبات اإلى 9٫3% يف �سنة 2020م ب�سبب اكتتاب عدد من وثائق جديدة رئي�سية من 
خالل و�سطاء وانخفا�س يف اأق�ساط التاأمني املكتتبة من خالل البيع املبا�سر.

قطاع احلريق 

ارتفعت العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة التابعة لقطاع احلريق من 8٫1% يف �سنة 2018م اإلى 9٫1% يف �سنة 2019م، نتيجة انخفا�س اأق�ساط 
التاأمني املكتتبة من خالل البيع املبا�سر. 

اأدى اكتتاب وثيقة رئي�سية من خالل البيع املبا�سر اإلى انخفا�س العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة التابعة لقطاع احلريق اإلى 6٫4% يف �سنة 
2020م.

القطاع الهندسي 

بقيت العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة التابعة للقطاع الهند�سي م�ستقرة ب�سكل ن�سبي يف �سنتي 2018م و2019م حيث بلغت 10٫2% و%11٫0 
على التوايل. 

اأدى اكتتاب وثيقة رئي�سية من خالل البيع املبا�سر اإلى انخفا�س العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة التابعة للقطاع الهند�سي اإلى 8٫3% يف �سنة 
2020م.

القطاع البحري

انخف�ست العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة التابعة للقطاع البحري من 11٫2% يف �سنة 2018م اإلى 6٫2% يف �سنة 2019م. ناجتة ب�سكل رئي�سي 
عن تراجع يف حجم العمل مع الو�سطاء بالإ�سافة اإلى زيادة يف اأق�ساط التاأمني املكتتبة من خالل البيع املبا�سر.

ارتفعت العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة التابعة للقطاع البحري اإلى 8٫0% يف �سنة 2020م، ب�سبب تراجع يف اأق�ساط التاأمني املكتتبة من خالل 
البيع املبا�سر.

القطاعات األخرى 

انخف�ست العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة التابعة للقطاعات الأخرى من 10٫0% يف �سنة 2018م اإلى 6٫4% يف �سنة 2020م ناجتة ب�سكل رئي�سي 
يف قطاع تاأمني احلوادث العامة جراء زيادة يف اأق�ساط التاأمني املكتتبة من خالل البيع املبا�سر.

مصاريف وايرادات تشغيلية أخرى

خمصص ديون املشكوك يف حتصيلها

مت احت�ساب خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها ا�ستنادا اإلى الر�سادات الذي و�سعها البنك املركزي ال�سعودي وذلك باحلد الأدنى.

مصاريف إدارية وعمومية 

يعر�س اجلدول التايل امل�ساريف الدارية والعمومية لل�سنوات لل�سنوات 2018م و2019م و2020م.

م�صاريف اإدارية وعمومية ج 25 جدول 

)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

(23٫4%)(8٫4%)43٫25539٫63330٫350تكاليف موظفني

(17٫6%)7٫7%3٫1483٫3892٫794تكاليف اإ�سراف ورقابة

(3٫8%)(0٫9%)7٫7527٫6797٫384م�ساريف ادارة مطالبات 

28٫0%(9٫1%)3٫3353٫0313٫880قرطا�سية ومطبوعات

(61٫0%)(58٫2%)23910039دعاية واعالن 

36٫4%94٫3%3٫0355٫8968٫041اأتعاب قانونية ومهنية 

(59٫6%)(55٫7%)3٫8681٫714692اإيجارات 
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)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

0٫9%-01٫9541٫971اإ�ستهالك اأ�سل حق ا�ستخدام

(25٫1%)-0291218م�ساريف متويل التزام اإيجار

11٫6%26٫3%1٫5631٫9752٫204ا�ستهالك

(13٫3%)(14٫2%)2٫8932٫4832٫153م�ساريف تاأمني

(25٫6%)31٫7%1٫7472٫3011٫713اإت�سالت

(62٫9%)(14٫6%)676577214�سفر واإقامة

م�ساريف وبدلت ح�سور جمل�س 
الإدارة

1٫0231٫1641٫275%13٫8%9٫5

م�ساريف �سريبة ا�ستقطاع 
و�سريبة القيمة امل�سافة

(2٫178)1٫6712٫760(%176٫7)%65٫2

(36٫6%)9٫4%660722458اأتعاب بنكية 

15٫1%7٫9%2٫1822٫3542٫709اأخرى

)١0.5%(5.١%73.١9576.93568.85٤م�صاريف اإدارية وعمومية

الن�سبة من الإجمايل

44٫1%51٫5%59٫1%تكاليف موظفني

4٫1%4٫4%4٫3%تكاليف اإ�سراف ورقابة

10٫7%10٫0%10٫6%م�ساريف اإدارة مطالبات 

5٫6%3٫9%4٫6%قرطا�سية ومطبوعات

0٫1%0٫1%0٫3%دعاية واإعالن 

11٫7%7٫7%4٫1%اأتعاب قانونية ومهنية 

1٫0%2٫2%5٫3%اإيجارات 

2٫9%2٫5%-ا�ستهالك اأ�سل حق ا�ستخدام

0٫3%0٫4%-م�ساريف متويل التزام اإيجار

3٫2%2٫6%2٫1%ا�ستهالك

3٫1%3٫2%4٫0%م�ساريف تاأمني

2٫5%3٫0%2٫4%اإت�سالت

0٫3%0٫8%0٫9%�سفر واإقامة

م�ساريف وبدلت ح�سور جمل�س 
الإدارة

%1٫4%1٫5%1٫9

م�ساريف �سريبة ا�ستقطاع 
و�سريبة القيمة امل�سافة

(%3٫0)%2٫2%4٫0

0٫7%0٫9%0٫9%اأتعاب بنكية 

3٫8%3٫1%3٫0%اأخرى

100٫0%100٫0%100٫0%م�ساريف اإدارية وعمومية

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م
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تكاليف املوظفني

متثل تكاليف املوظفني امل�سروف الرئي�سي �سمن امل�ساريف الإدارية والعمومية حيث �سكلت 59٫1% و51٫5% و44٫1% من اإجمايل امل�ساريف الإدارية والعمومية يف ال�سنوات 
2018م و2019م و2020م، على التوايل.

تتاألف تكاليف املوظفني ب�سكل رئي�سي من الراتب الأ�سا�سي وبدلت ال�سكن والنقل بالإ�سافة اإلى املكافاآت واملزايا وا�سرتاكات املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية وغريها. وقد 
انخف�ست هذه التكاليف يف �سنة 2019م بن�سبة 8٫4% من 43٫3 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م الى 39٫6 مليون ريال �سعودي �سنة 2019م ب�سكل رئي�سي نتيجة لتخفي�س 

عدد املوظفني خالل ال�سنة لي�سل العدد اإلى 196 موظف يف نهاية �سنة 2019م باملقارنة مع 217 موظف يف نهاية �سنة 2018م.

انخف�ست تكاليف املوظفني بن�سبة 23٫4% يف �سنة 2020م باملقارنة مع �سنة 2019م لت�سل الى 30٫4 مليون ريال �سعودي نتيجة اإلغاء بع�س املنافع واملزايا ب�سبب تاأثري جائحة 
فريو�س كورونا (كوفيد-19) بالإ�سافة اإلى انخفا�س عدد املوظفني اإلى 192 موظف كما يف 31 دي�سمرب 2020م و�سغور بع�س املنا�سب الدارية كما يف 31 دي�سمرب 2020م.

تكاليف اإلشراف والرقابة 

تت�سمن تكاليف الإ�سراف والرقابة الر�سوم امل�ستحقة اإلى جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين والبنك املركزي ال�سعودي. ل يوجد اختالف جوهري يف تكاليف الإ�سراف والرقابة 
يف �سنتي 2018م و2019م.

انخف�ست التكاليف بن�سبة 17٫6% من 3٫4 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م اإلى 2٫8 مليون ريال �سعودي يف �سنة  2020م، وقد مت ت�سجيل النخفا�س ب�سكل رئي�سي يف الر�سوم 
امل�ستحقة اإلى جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين جراء تراجع الأق�ساط املكتتبة للقطاع ال�سحي يف �سنة 2020م.

مصاريف ادارة مطالبات التأمني الصحي

متثل التكاليف املتعلقة بالطرف الثالث القائم باأعمال اإدارة مطالبات التاأمني ال�سحي (غلوب ميد). ل يوجد تغيري جوهري يف م�ساريف اإدارة مطالبات التاأمني ال�سحي  يف 
ال�سنوات 2018م و2019م و2020م.

أتعاب قانونية ومهنية

زادت الأتعاب القانونية واملهنية من 3٫0 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م اإلى 5٫9 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م نتيجة تكبد تكاليف ا�ست�سارية اإبتداًء من �سنة 2019م 
مرتبطة بخدمات اكتوارية اإ�سافية و خطة تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 17.

عالوة على ذلك، زادت التكاليف القانونية واملهنية اإلى 8٫0 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2020م ب�سكل رئي�سي نتيجة زيادة ر�سوم �سركة علم (خدمات يقني للح�سول على بيانات 
املوؤمن لهم) وتكاليف متعلقة بتعيني ا�ست�ساريني خارجيني.

إيجارات وإستهالك أصل حق استخدام ومصاريف متويل التزام إيجار

وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية رقم 16، قامت ال�سركة اعتبارًا من 1 يناير 2019م بت�سجيل القيمة احلالية لعقود الإيجار التي تتعدى مدتها 12 �سهرًا حتت حق ا�ستخدام 
املوجودات بناًء على التزامات عقود الإيجار. اأدى ذلك اإلى انخفا�س تكلفة الإيجارات من 3٫9 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م اإلى 1٫7 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م 

بالإ�سافة اإلى اإدراج 2٫0 مليون ريال �سعودي �سمن ا�ستهالك اأ�سل حق ا�ستخدام و0٫3 مليون ريال �سعودي �سمن م�ساريف متويل التزام اإيجار يف �سنة 2019م.

انخف�ست التكاليف الإجمالية اخلا�سة بالإيجارات واإ�ستهالك اأ�سل حق ا�ستخدام وم�ساريف متويل التزام اإيجار من 4٫0 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م اإلى 2٫8 مليون 
ريال �سعودي يف �سنة 2020م ب�سبب احل�سول على خ�سومات من املوؤجرين على اإيجار املقر والفرع الرئي�سي وبع�س نقاط البيع خالل فرتة الإغالق الناجمة عن جائحة فريو�س 

كورونا (كوفيد-19) بال�سافة الى احل�سول على خ�سومات ا�سافية عند جتديد ايجار املقر والفرع الرئي�سي.

مصاريف ضريبة االستقطاع وضريبة القيمة املضافة

مع بداية تطبيق �سريبة القيمة امل�سافة ابتداًء من 1 يناير2018 م، قامت ال�سركة بتكوين احتياطي اإ�سايف يف �سنة 2017م لتغطية التزامات �سريبية حمتملة على اأق�ساط التاأمني 
غري املكت�سبة كما يف 31 دي�سمرب 2017م، مما اأدى اإلى ارتفاع امل�سروف يف �سنة 2017م اإلى 3٫2 مليون ريال �سعودي. خالل �سنة 2018م، مت ا�سرتداد جزء كبري من هذا 

الإحتياطي لعدم احلاجة لإبقائه ما نتج عنه دخل بقيمة 2٫2 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م.

يف �سنة 2020م، ارتفعت م�ساريف �سريبة ال�ستقطاع و�سريبة القيمة امل�سافة الى 2٫8 مليون ريال �سعودي مقارنة مع 1٫7 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م ناجتة عن تكوين 
خم�س�س مقابل التزامات حمتملة ل�سريبة ال�ستقطاع و�سريبة القيمة امل�سافة.
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صايف ايرادات االستثمار

اإيرادات ال�صتثمار ج 26 جدول 

)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

(53٫8%)5٫9%4٫6874٫9622٫294دخل عمولة على ودائع

اأرباح / (خ�سائر)  بيع ا�ستثمارات 
متاحة للبيع 

(1٫251)1٫2492٫016(%199٫9)%61٫4

(100٫0%)44٫9%-(2٫898)(2٫000)اأعباء انخفا�س ا�ستثمارات متاحة للبيع

(6٫9%)10٫3%3٫6263٫9983٫723توزيعات اأرباح

9.9%٤٤.٤%5.0627.3١08.033اإيرادات الإ�صتثمار

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م

يتاألف �سايف ايرادات الإ�ستثمار من دخل عمولت على ودائع و�سندات دين بالإ�سافة اإلى اأرباح/ (خ�سائر) من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع، خم�سوم منه اأي اأعباء انخفا�س 
اإ�ستثمارات متاحة للبيع. 

انخف�س دخل العمولة على الودائع من 5٫0 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م اإلى 2٫3 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2020م ب�سبب النخفا�س بن�سبة العمولة على الودائع يف 
فرتة جائحة فريو�س كورونا (كوفيد-19).

بيع وحدات يف �سندوق  رئي�سي من اخل�سارة على  ب�سكل  ناجتة  �سنة 2018م،  للبيع يف  املتاحة  الإ�ستثمارات  بيع  �سعودي على  ريال  مليون  بقيمة 1٫3  ال�سركة خ�سائر  تكبدت 
الطروحات الأولية. حققت ال�سركة اأرباحا بقيمة 1٫2 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م ب�سكل رئي�سي نتيجة اأرباح حققتها من مبيعات وحدات يف �سندوق متويل املتاجرة. 
وحققت ال�سركة اأرباحا بقيمة 2٫0 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2020م ناجتة ب�سكل رئي�سي من الأرباح على بيع وحدات يف ال�سناديق العقارية املتداولة (REITs) وبيع وحدات 

يف �سندوق خم�س�س لتمويل املتاجرة.

قامت ال�سركة بتكبد اأعباء انخفا�س اإ�ستثمارات متاحة للبيع بقيمة 2٫0 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م و2٫9 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م جراء انخفا�س كبري وطويل 
الأجل يف القيمة العادلة لوحدات يف  اأحد ال�سناديق العقارية و�سندوق الطروحات الأولية.

ل يوجد تغيري جوهري يف توزيعات الأرباح يف ال�سنوات 2018م و2019م و2020م.

إجمايل الدخل / )اخلسارة( الشامل
انخف�س اإجمايل الدخل / (اخل�سارة) ال�سامل من خ�سارة بقيمة 4٫1 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م الى خ�سارة بقيمة 35٫4 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م ناجتة 
ب�سكل رئي�سي عن انخفا�س �سايف ربح الإكتتاب من 84٫7 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2018م اإلى 45٫5 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م مدفوعًا بانخفا�س يف �سايف اأق�ساط 

التاأمني املكن�سبة وزيادة يف �سايف معدل اخل�سارة بني �سنة 2018م و2019م.

ارتفع اإجمايل الدخل / (اخل�سارة) ال�سامل اإلى دخل بقيمة 6٫2 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2020م، نتيجة لرتفاع �سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة وانخفا�س يف �سايف معدل 
اخل�سارة.

قائمة املركز املايل -1-

يقدم اجلدول التايل ملخ�سا لقائمة املركز املايل اخلا�سة بال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2018م و31 دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م.

قائمة املركز املايل ج 27 جدول 

)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

(2٫3%)(3٫5%)668٫416645٫333630٫305اإجمايل املوجودات

)٤.9%(2.8%٤١7.662٤29.٤26٤08.539اجمايل املطلوبات والفائ�س املرتاكم

2.7%)١3.9%(250.75٤2١5.90722١.766اإجمايل حقوق امل�صاهمني

(2٫3%)(3٫5%)668٫416645٫333630٫305اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م
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إجمايل املوجودات

انخف�س اإجمايل املوجودات بن�سبة 3٫5% كما يف 31 دي�سمرب 2019م لي�سل اإلى 645٫3 مليون ريال �سعودي مقارنة مع 668٫4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م ، 
ويعود ذلك ب�سورة رئي�سية اإلى انخفا�س يف النقد وما يف حكمه وودائع لأجل من 90٫7 مليون ريال �سعودي و166٫6 مليون ريال �سعودي على التوايل كما يف 31 دي�سمرب 2018م 

اإلى 66٫6 مليون ريال �سعودي و129٫2 مليون ريال �سعودي على التوايل كما يف 31 دي�سمرب 2019م لتمويل �سايف اخل�سائر املتكبدة يف �سنة 2019م.

انخف�س اإجمايل املوجودات بن�سبة 2٫3% كما يف 31 دي�سمرب 2020م لي�سل اإلى 630٫3 مليون ريال �سعودي، مدفوعًا ب�سكل رئي�سي بانخفا�س ودائع لأجل من 129٫2 مليون ريال 
�سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م اإلى 63٫8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م وانخفا�س ال�ستثمارات من 150٫0 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م 
الى 104٫2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م، يقابله ارتفاع يف النقد وما يف حكمه من 66٫6 مليون ريال �سعودي كما 31 دي�سمرب 2019م الى 149٫3 مليون ريال 

�سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م.

إجمايل املطلوبات والفائض املرتاكم

ارتفع اإجمايل املطلوبات والفائ�س املرتاكم بن�سبة 2٫8% كما يف 31 دي�سمرب 2019م لي�سل اإلى 429٫4 مليون ريال �سعودي مقارنة مع 417٫7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 
دي�سمرب 2018م، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى زيادة يف مطالبات متكبدة غري املبلغ عنها واحتياطي عجز اأق�ساط تاأمني واحتياطيات اأخرى من 55٫8  مليون ريال �سعودي 
و10٫8 مليون ريال �سعودي على التوايل كما يف 31 دي�سمرب 2018م اإلى 64٫5 مليون ريال �سعودي و15٫2 مليون ريال �سعودي على التوايل كما يف 31 دي�سمرب 2019م بناًء على 

تو�سية اخلبري الكتواري.

انخف�س اإجمايل املطلوبات والفائ�س املرتاكم بن�سبة 4٫9% كما يف 31 دي�سمرب 2020م لي�سل اإلى 408٫5 مليون ريال �سعودي، مدفوعًا ب�سكل رئي�سي بانخفا�س يف اأق�ساط تاأمني 
غري مكت�سبة من 148٫6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م اإلى 140٫8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م )مدفوعًا  بالنخفا�س يف اأق�ساط تاأمني غري 
مكت�سبة يف القطاع ال�سحي من 81٫2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م ايل 56٫3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م نتيجة النخفا�س يف اجمايل 
اأق�ساط التاأمني املكتتبة للقطاع ال�سحي يف �سنة 2020م)، يليه انخفا�س يف ذمم معيدي التاأمني الدائنة  من 36٫4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م اإلى 29٫4 
مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م بالإ�سافة الى الإنخفا�س يف مطالبات متكبدة غري املبلغ عنها من 64٫5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م الى 60٫0 

مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م  بناًء على تو�سية اخلبري الكتواري.

إجمايل حقوق املساهمني

انخف�س اإجمايل حقوق امل�ساهمني بن�سبة 13٫9% كما يف 31 دي�سمرب 2019م نتيجة لتكبد ال�سركة �سايف خ�سائر يف �سنة 2019م. ارتفع اإجمايل حقوق امل�ساهمني بن�سبة %2٫7 
كما يف 31 دي�سمرب 2020م، نتيجة ت�سجيل �سايف دخل يف �سنة 2020م.

املوجودات
يعر�س اجلدول التايل اإجمايل موجودات ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2018م و31 دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م.

اإجمايل املوجودات ج 28 جدول 

)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

124٫2%(26٫6%)90٫72066٫593149٫327النقد وما يف حكمه

(50٫6%)(22٫5%)166٫576129٫15863٫764ودائع لأجل

اأق�ساط التاأمني املدينة وذمم 
معيدي التاأمني املدينة، �سايف

113٫178110٫463141٫114(%2٫4)%27٫7

ح�سة معيدي التاأمني من اأق�ساط 
التاأمني غري املكت�سبة 

51٫49055٫86342٫905%8٫5(%23٫2)

ح�سة معيدي التاأمني من 
املطالبات حتت الت�سوية 

41٫49137٫15233٫978(%10٫5)(%8٫5)

ح�سة معيدي التاأمني من 
املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

8٫16014٫5049٫379%77٫7(%35٫3)

52٫3%(13٫8%)8٫3917٫23611٫018تكاليف اكتتاب موؤجلة

(30٫6%)19٫8%125٫214149٫998104٫154ا�ستثمارات 
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)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

مبالغ م�ستحقة من جهة ذات 
عالقة

838393-%12٫0

م�ساريف مدفوعة مقدمًا 
وموجودات اأخرى 

13٫77616٫97918٫314%23٫2%7٫9

(20٫2%)-06٫7345٫372اأ�سل حق ال�ستخدام 

(1٫7%)2٫5%6٫5476٫7136٫599ممتلكات ومعدات، �سايف

--40٫00040٫00040٫000وديعة نظامية

11٫2%38٫3%2٫7903٫8594٫290عوائد ا�ستثمار الوديعة النظامية

)2.3%()3.5%(668.٤١66٤5.333630.305اإجمايل املوجودات

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م

النقد وما يف حكمه

يعر�س اجلدول التايل النقد وما يف حكمه كما يف 31 دي�سمرب 2018م و31 دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م.

النقد وما يف حكمه ج 29 جدول 

)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

212٫5%(68٫0%)26825نقد يف ال�سندوق

127٫0%(44٫3%)55٫48630٫88170٫115ح�سابات جارية لدى البنوك

ودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق 
اأقل من ثالثة اأ�سهر

35٫20935٫70479٫188%1٫4%121٫8

١2٤.2%)26.6%(90.72066.593١٤9.327النقد وما يف حكمه

  0٫0%0٫0%0٫0%نقد يف ال�سندوق

  47٫0%46٫4%61٫2%ح�سابات جارية لدى البنوك

ودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق 
اأقل من ثالثة اأ�سهر

%38٫8%53٫6%53٫0  

  ١00.0%١00.0%١00.0%النقد وما يف حكمه

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م

يتاألف النقد وما يف حكمه من النقد يف ال�سندوق واحل�سابات اجلارية لدى البنوك والودائع لأجل التي تقل فرتة ا�ستحقاقها الأ�سلية عن ثالثة اأ�سهر من تاريخ القتناء. اإن غالبية 
احل�سابات البنكية مودعة لدى البنك العربي الوطني والبنك ال�سعودي الربيطاين وم�سرف الراجحي واجلزء الأكرب من الودائع لأجل مودعة لدى البنك الأهلي التجاري والبنك 

العربي الوطني والبنك ال�سعودي لل�ستثمار وبنك الإمارات دبي الوطني.

انخف�س النقد وما يف حكمه بن�سبة 26٫6% لي�سل اإلى 66٫6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م مقارنة مع 90٫7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م، 
وذلك لتمويل الأن�سطة الت�سغيلية الناجمة عن �سايف اخل�سارة املتكبدة يف �سنة 2019م.

ارتفع النقد وما يف حكمه بن�سبة 124٫2% لي�سل اإلى 149٫3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م، نتيجة ارتفاع ر�سيد الودائع لأجل من 35٫7 مليون ريال �سعودي كما 
يف 31 دي�سمرب 2019م اإلى 79٫2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م ب�سبب ا�ستحقاق ودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق لأكرث من ثالثة اأ�سهر وا�ستثمار جزء منها 
يف ودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق اأقل من ثالثة اأ�سهر، بالإ�سافة الى ارتفاع ح�سابات جارية لدى البنوك من 30٫9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م اإلى 70٫1 

مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م ناجتة من متح�سالت بيع وحدات يف �سندوق خم�س�س لتمويل املتاجرة يف الربع الخري من �سنة 2020م.
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ودائع الجل

تتكون الودائع لأجل من ودائع لأجل عند البنوك بتواريخ ا�ستحقاق لأكرث من ثالثة اأ�سهر من تاريخ ايداعها الأ�سلي. يعر�س جدول رقم (27) اإجمايل املوجودات اأر�سدة الودائع 
لجل كما يف 31 دي�سمرب 2018م و31 دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م.

انخف�س ر�سيد الودائع لأجل من 166٫6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م الى 63٫8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م، نتيجة ا�ستحقاق الودائع لأجل 
وا�ستخدام الأر�سدة امل�ستحقة يف ا�ستثمارات وودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق اأقل من ثالث �سهور (من �سمن النقد وما يف حكمه).

أقساط التأمني املدينة وذمم معيدي التأمني املدينة، صايف 

يعر�س اجلدول التايل �سايف اأق�ساط التاأمني املدينة وذمم معيدي التاأمني املدينة كما يف 31 دي�سمرب 2018م و31 دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م.

اأق�صاط التاأمني املدينة وذمم معيدي التاأمني املدينة، �صايف ج 30 جدول 

)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

(1٫2%)4٫0%178٫091185٫261183٫113حاملي وثائق تاأمني

ناق�سا: خم�س�س ديون م�سكوك 
يف حت�سيلها

(70٫623)(82٫580)(59٫094)%16٫9(%28٫4)

20.8%)٤.5%(١07.٤68١02.68١١2٤.0١9�صايف اأر�صدة حاملي وثائق تاأمني

32٫7%31٫3%11٫84115٫54120٫629اأر�سدة اإعادة تاأمني مدينة 

ناق�سًا: خم�س�س الديون 
امل�سكوك يف حت�سيلها

(6٫131)(7٫760)(3٫535)%26٫6(%54٫4)

١١9.7%36.3%5.7١07.78١١7.095�صايف اأر�صدة اإعادة تاأمني مدينة 

اق�ساط التاأمني املدينة وذمم 
معيدي التاأمني املدينة ، �سايف

113٫178110٫462141٫114(%2٫4)%27٫7

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م

تتاألف اأق�ساط التاأمني املدينة من �سايف الأر�سدة املدينة لعدد كبري من العمالء ب�سكل رئي�سي يف اململكة العربية ال�سعودية، كما تتاألف ذمم معيدي التاأمني املدينة من �سايف 
الأر�سدة املدينة ل�سركات تاأمني واإعادة تاأمني ب�سكل رئي�سي يف اأوروبا واململكة العربية ال�سعودية. ت�سكل اأر�سدة اأكرب 10 عمالء 46٫0% و49٫2% و47٫1% من الأق�ساط املدينة 

كما يف 31 دي�سمرب 2018م و31 دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م على التوايل.

انخف�س �سايف اق�ساط التاأمني املدينة وذمم معيدي التاأمني املدينة من 113٫2 مليون ريال �سعودي كما يف تاريخ 31 دي�سمرب 2018م اإلى 110٫5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 
دي�سمرب 2019م ب�سبب الإرتفاع يف خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها جراء التاأخر يف �سداد امل�ستحقات (مت عر�س حركة املخ�س�س اأدناه). 

ارتفع �سايف اأق�ساط التاأمني املدينة وذمم معيدي التاأمني املدينة اإلى 141٫1 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م ب�سكل رئي�سي ب�سبب اكتتاب عدد من وثائق التاأمني 
الرئي�سية يف الن�سف الثاين من �سنة 2020م . 

اأعمار اأق�صاط التاأمني املدينة وذمم معيدي التاأمني املدينة ج 3١ جدول 

)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

134٫2%(23٫6%)25٫18519٫24245٫068اأقل من 30 يوم

51٫3%0٫2%22٫55022٫58934٫171من 31 اإلى 90 يومًا

(21٫7%)11٫8%142٫197158٫972124٫503متاأخرة ال�سداد ومنخف�سة القيمة

١.5%5.7%١89.932200.803203.7٤2اإجمايل الأق�صاط

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م
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احلركة يف خم�ص�س الديون امل�صكوك يف حت�صيلها ج 32 جدول 

)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

17٫7%20٫3%63٫81176٫75490٫340املخ�س�س بداية ال�سنة

(160٫6%)5٫0%(8٫235)12٫94313٫586املحمل / (عك�س) خالل ال�سنة

--(19٫476)00الذمم امل�سطوبة خالل ال�سنة

)30.7%(١7.7%76.75٤90.3٤062.628املخ�ص�س نهاية ال�صنة 

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م

خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها

ارتفع خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها من 76٫8 مليون ريال �سعودي كما يف تاريخ 31 دي�سمرب 2018م اإلى 90٫3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م، نتيجة 
تاأخر العمالء عن �سداد م�ستحقاتهم ما اأدى اإلى ارتفاع املبالغ متاأخرة ال�سداد ومنخف�سة القيمة من 142٫2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م اإلى 159٫0 مليون 

ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م. 

انخف�س خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها اإلى 62٫6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م نتيجة انخفا�س املبالغ متاأخرة ال�سداد ومنخف�سة القيمة اإلى 124٫5 
مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م جراء �سطب ذمم مدينة بقيمة 19٫5 مليون ريال �سعودي بالإ�سافة الى حت�سيل جزء من اأق�ساط التاأمني املدينة وذمم معيدي 

التاأمني املدينة متاأخرة ال�سداد (ف�ساًل راجع اخلطر رقم (2٫1٫5) »املخاطر املتعلقة بالئتمان« من الق�سم (2) »عوامل املخاطرة« من هذه الن�سرة) .

تتوقع ال�سركة، وبناءًا على اخلربة ال�سابقة، حت�سيل الأق�ساط واأر�سدة التاأمني املدينة متاأخرة ال�سداد وغري منخف�سة القيمة بالكامل. لي�س من �سيا�سة ال�سركة احل�سول على 
�سمانات لالأق�ساط املدينة، وبالتايل فاإن معظمها بدون �سمانات.

ت�سنف ال�سركة الأر�سدة كـ »متاأخرة ال�سداد ومنخف�سة القيمة« بح�سب درا�ستها لكل حالة على حده وتقوم باإعداد املخ�س�سات الفنية وفقًا للمن�سو�س عليه يف املادة (69) من 
الالئحة التنفيذية للبنك املركزي ال�سعودي باحلد الأدنى. وتقوم ال�سركة برفع هذه املخ�س�سات دوريًا اإلى البنك املركزي ال�سعودي حيث اأن جميع �سركات التاأمني يف اململكة 

ملتزمة بالمتثال ب�سيا�سة التخ�سي�س الفنية املن�سو�س عليها يف اللوائح التنفيذية ال�سادرة عن البنك املركزي كحد اأدنى.

تكاليف اكتتاب مؤجلة

يعر�س اجلدول التايل حركة تكاليف الكتتاب املوؤجلة كما يف 31 دي�سمرب 2018م و31 دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م.

حركة تكاليف اكتتاب موؤجلة  ج 33 جدول 

)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

(13٫8%)(16٫5%)10٫0448٫3917٫236املخ�س�س بداية ال�سنة 

49٫4%(28٫1%)22٫91616٫46724٫594املدفوعة خالل ال�سنة 

18٫1%(28٫3%)(20٫813)(17٫622)(24٫568)املطفاأة خالل ال�سنة 

52.3%)١3.8%(8.39١7.236١١.0١8املخ�ص�س نهاية ال�صنة  

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م

التاأمني اجلديدة  باإ�سدار وثائق  الت�سويق اخلا�س بال�سركة. تقيد تكاليف الكتتاب املتعلقة  ت�سمل تكاليف الكتتاب املوؤجلة ب�سورة رئي�سية عمولت الو�سطاء والوكالء وفريق 
كتكاليف اكتتاب موؤجلة ويتم اطفائها يف قائمة الدخل على مدى فرتة التغطية التاأمينية ذات العالقة.
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يعر�س اجلدول التايل حتليل تكاليف الكتتاب املوؤجلة بح�سب القطاع كما يف 31 دي�سمرب 2018م و31 دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م.

تكاليف اكتتاب موؤجلة ج 3٤ جدول 

)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

32٫4%(9٫2%)2٫7482٫4963٫305ال�سحي

164٫3%(34٫2%)2٫7421٫8034٫766املركبات

9٫9%10٫8%1٫0621٫1761٫292احلريق

(8٫9%)16٫6%654763695الهند�سي

35٫6%(41٫3%)331194263البحري

(13٫3%)(6٫0%)854803696الأخرى

52.3%)١3.8%(8.39١7.236١١.0١8تكاليف اكتتاب وثائق موؤجلة

تكاليف اكتتاب موؤجلة كن�صبة مئوية من العمولت امل�صددة بح�صب القطاع

  53٫1%50٫9%34٫1%ال�سحي

  39٫1%31٫0%31٫5%املركبات

  56٫5%57٫2%54٫0%احلريق

  33٫1%43٫6%40٫3%الهند�سي

  33٫1%27٫9%23٫4%البحري

  69٫5%64٫9%74٫2%الأخرى

  ٤٤.8%٤3.9%36.60%املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م

ارتبطت تكاليف الكتتاب املوؤجلة يف املقام الول بالقطاع ال�سحي وقطاع املركبات التي مثلت 65٫4% و59٫4% و73٫3% من اإجمايل تكاليف الكتتاب املوؤجلة كما يف 31 دي�سمرب 
2018م و31 دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م على التوايل.

انخف�ست تكاليف الكتتاب املوؤجلة بن�سبة 13٫8% لت�سل اإلى 7٫2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م مقارنة مع 8٫4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م، 
ويعود ذلك ب�سورة رئي�سية اإلى انخفا�س تكاليف الكتتاب املوؤجلة يف قطاع املركبات، حيث مل يتم جتديد وثائق لعميلني رئي�سيني والتي خ�سعت لعمولة و�ساطة يف ال�سنة ال�سابقة. 

ارتفعت تكاليف الكتتاب املوؤجلة بن�سبة 52٫3% لت�سل اإلى 11٫0 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب2020م، ويرجع ب�سكل رئي�سي الى ارتفاع تكاليف اكتتاب موؤجلة يف قطاع 
املركبات جراء ا�ستقطاب عميل رئي�سي من خالل و�سيط بن�سبة عمولة بلغت 10% يف الربع الأول من �سنة 2020م بالإ�سافة الى ا�ستقطاب عميلني رئي�سني يف الربع الرابع عرب 

و�سطاء.

استثمارات

يعر�س اجلدول التايل ال�ستثمارات كما يف 31 دي�سمرب 2018م و31 دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م.

ا�صتثمارات ج 35 جدول 

)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

(86٫5%)32٫0%34٫74845٫8526٫212�سناديق ا�ستثمارية

(26٫0%)(9٫4%)25٫45123٫05017٫047�سندات متاحة للبيع

--1٫9231٫9231٫923اأ�سهم

(0٫3%)25٫5%63٫09379٫17378٫971اإ�ستثمارات مقتناه حتى تاريخ الإ�ستحقاق

)30.6%(١9.8%١25.2١5١٤9.998١0٤.١5٤اإجمايل ال�صتثمارات

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م
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حركة ال�صتثمارات ج 36 جدول 

)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

19٫8%(24٫6%)165٫976125٫214149٫998الر�سيد يف بداية ال�سنة

(88٫6%)977٫0%7٫73683٫3189٫498اإ�سافات

(11٫5%)47٫70%(56٫960)(64٫352)(43٫571)الإ�ستبعادات

61٫4%(199٫9%)1٫2492٫016(1٫251)اأرباح  حمققة خالل ال�سنة 

التغري يف القيمة العادلة 
لال�ستثمارات

(1٫676)7٫467(398)(%545٫5)(%105٫3)

اأعباء انخفا�س ا�ستثمارات 
متاحة للبيع 

(2٫000)(2٫898)0%44٫9(%100٫0)

)30.6%(١9.8%١25.2١٤١٤9.998١0٤.١5٤الر�صيد يف نهاية ال�صنة 

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م

�شناديق ا�شتثمارية

ارتفع الر�سيد يف �سناديق ال�ستثمار بن�سبة 32٫0% من 34٫7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م اإلى 45٫9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م نتيجة 
لإ�ستثمار ال�سركة مبلغ 10٫7 مليون ريال �سعودي يف خم�سة �سناديق عقارية متداولة تديرها �سركة دراية املالية.

انخف�س الر�سيد يف �سناديق ال�ستثمار بن�سبة 86٫5% لي�سل اإلى 6٫2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م نتيجة بيع وحدات يف �سندوق خم�س�س لتمويل املتاجرة 
والتي نتج منها �سايف متح�سالت بقيمة 40٫0 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2020م.

�شندات متاحة للبيع

تتاألف ال�سندات امل�سنفة ك�سندات متاحة للبيع كما يف تاريخ 31 دي�سمرب 2020م البالغ قيمتها 17٫0 مليون ريال �سعودي من جمموعة ا�ستثمارات يف �سندات �سعودية وخليجية 
ترتاوح ن�سبة عمولتها بني 2٫9% - 5٫8% مع �سركتي اإت�س اإ�س بي �سي وعودة كابيتال كاأمناء حفظ لها.

انخف�س ر�سيد �سندات متاحة للبيع بن�سبة 26٫0% من 23٫0 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م الى 17٫0 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م نتيجة 
ا�ستحقاق �سندين يف �سنة 2020م.

اأ�شهم

�سركة م�ساهمة  التاأمني وهي  �سركة جنم خلدمات  دي�سمرب 2020م،  يف  تاريخ 31  بال�ستثمار كما يف  �سعودي  ريال  مليون  قيمتها 1٫9  البالغ  الأ�سهم  ال�ستثمارات يف  تتعلق 
مقفلة �سعودية مبوجب ال�سجل التجاري (1010229751)، ويبلغ راأ�س مال ال�سركة خم�سون مليون وثمانون (50٫000٫080) ريال �سعودي ، مق�سمة اإلى خم�سة ماليني وثمانية 

(5٫000٫008) اأ�سهم عادية بقيمة ا�سمية ع�سرة (10) ريالت �سعودية لل�سهم الواحدة مدفوعة القيمة بالكامل.

�شندات مقتناة حتى تاريخ ال�شتحقاق

ارتفع ر�سيد ال�سندات املقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق من 63٫1 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م لي�سل اإلى 79٫2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م، 
نتيجة ل�ستحواذ ال�سركة على �سندات م�سارف اإماراتية بقيمة 10٫6 مليون ريال �سعودي بالإ�سافة اإلى �سندات حكومية �سعودية بقيمة 5٫5 مليون ريال �سعودي.

ل يوجد اي تغيري جوهري على ر�سيد ال�سندات املقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق كما يف 31 دي�سمرب 2020م حيث بلغ  79٫0 مليون ريال �سعودي نتيجة ا�ستحقاق �سند واحد بقيمة 
3٫0 مليون ريال �سعودي يقابله ا�ستحواذ ال�سركة على �سند جديد بقيمة 2٫8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة.
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مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

يعر�س اجلدول التايل امل�ساريف املدفوعة مقدما واملوجودات الخرى كما يف 31 دي�سمرب 2018م و31 دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م.

م�صاريف مدفوعة مقدماً وموجودات اأخرى ج 37 جدول 

)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

31٫1%(59٫7%)3٫0871٫2431٫629م�ساريف مدفوعة مقدمًا

60٫1%(29٫4%)2٫6651٫8813٫012دفعات مقدمة ملوردين

(55٫5%)288٫8%1٫5786٫1352٫733�سمانات بنكية

(56٫4%)101٫9%1٫1432٫3071٫007ذمم موظفني

(34٫7%)8٫5%3٫5133٫8102٫488ر�سوم طرف ثالث طبية موؤجلة

(29٫8%)(10٫8%)1٫7401٫5521٫090عمولت م�ستحقة

12٫119٫2%2٫9%50526٫354اأخرى

م�صاريف مدفوعة مقدماً 
وموجودات اأخرى 

١3.776١6.979١8.3١٤%23.2%7.90

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م

ارتفعت امل�ساريف املدفوعة مقدمًا واملوجودات الأخرى من 13٫8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م  اإلى 17٫0 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م 
ووا�سلت الرتفاع لت�سل اإلى 18٫3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب2020م.

م�شاريف مدفوعة مقدمًا

تت�سمن امل�ساريف املدفوعة مقدمًا ب�سكل رئي�سي مبالغ مدفوعة مقدمًا مرتبطة بالإيجار والتاأمني الطبي ورخ�س ميكرو�سفت / اوراكل بالإ�سافة الى دفعات مقدمة ملقدمو 
اخلدمات الطبية وغريها.

دفعات مقدمة ملوردين 

ت�سمن ر�سيد الدفعات املقدمة ملوردين البالغ 2٫7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م دفعات مقدمة قامت بها ال�سركة بقيمة 1٫1 مليون ريال �سعودي لقاء م�ساريع 
غري متكررة تخ�س الأمن ال�سيرباين وتكنولوجيا املعلومات. وقد اأدى غياب هذه الدفعات الى انخفا�س ر�سيد الدفعات املقدمة ملوردين الى 1٫9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 

دي�سمرب 2019م.

ارتفعت الدفعات املقدمة ملوردين من 1٫9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م اإلى 3٫0 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب2020م ناجتة عن دفعة مقدمة لطرف 
ثالث قائم باأعمال اإدارة املطالبات ال�سحية (غلوب ميد) بقيمة 2٫0 مليون ريال �سعودي تتعلق بخدمات تخ�س الربع الرابع ل�سنة 2020م.

�شمانات بنكية

يطلب بع�س مقدمو اخلدمات الطبية احلكومية �سمانات بنكية كاأحد �سروط التعامل مع �سركات التاأمني. ارتفعت قيمة ال�سمانات البنكية من 1٫6 مليون ريال �سعودي كما يف 
31 دي�سمرب 2018م اإلى 6٫1 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م، نتيجة تعاقد ال�سركة مع ثالثة مقدمي خدمات طبية طالبوا ب�سمانات بنكية بقيمة 4٫8 مليون 
ريال �سعودي. انخف�س اإجمايل الر�سيد لي�سل اإلى 2٫7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م ب�سكل رئي�سي نتيجة ا�ستحقاق �سمانات بقيمة 3٫8 مليون ريال �سعودي 

تخ�س اإثنني من مقدمي اخلدمات الطبية.

ر�شوم طرف ثالث طبية موؤجلة

التغطية  اإطفاءها على فرتة  للقطاع ال�سحي ويتم  التاأمني  اأق�ساط  التي تدير املطالبات الطبية (TPA) وحت�سب كن�سبة من  املوؤجلة اخلا�سة ب�سركة غلوب ميد  الر�سوم  هي 
التاأمينية. ارتفعت الر�سوم املوؤجلة من 3٫5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م اإلى 3٫8 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2019م نتيجة لرتفاع ب�سكل عام يف اإجمايل 
اأق�ساط التاأمني املكتتبة التابعة للقطاع ال�سحي خالل هذه الفرتة. باملقابل، انخف�ست ر�سوم طرف ثالث طبية موؤجلة الى 2٫5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م 

جراء انخفا�س اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة التابعة للقطاع ال�سحي خالل �سنة 2020م.
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عمولت م�شتحقة

تتعلق العمولت امل�ستحقة ب�سكل رئي�سي بالعوائد امل�ستحقة من الودائع لأجل وال�سندات.

اأخرى 

ال�سنتني: 2018م  املقدمة عن  ال�سريبية  الإقرارات  وتدقيق  لفح�س  بعد خ�سوعها  وذلك  يونيو 2020م   10 بتاريخ  امل�سافة  القيمة  ل�سريبة  تقييم  اإ�سعارات  ال�سركة  ا�ستلمت 
و2019م حيث قامت الهيئة مبطالبة ال�سركة بت�سديد فروقات �سريبة وغرامات بلغت مبجملها 10٫5 مليون ريال �سعودي وقد قامت ال�سركة بتاريخ 23 يونيو 2020م بت�سديد 
مبلغ فرق احت�ساب ال�سريبة على القيمة امل�سافة ح�سب مطالبة الهيئة البالغ 6٫3 مليون ريال �سعودي م�ستفيدًة من اإعفائها من الغرامات بناءًا على مبادرة ال�سماح والإعفاء 
من الغرامات يف حال الت�سديد قبل 30 يونيو 2020م نتيجة جائحة كورونا وقد قامت الهيئة باإر�سال تاأكيد على حذف الغرامات املذكورة، هذا وقد قامت ال�سركة باإ�سرتداد مبالغ 
بع�س الفروقات خالل عام 2021م وذلك بقيمة 1٫7 مليون ريال وتقدمي اعرتا�ساتها على الربوط النهائية التي اأر�سلتها الهيئة والذي نتج عنه قبول جزئي والذي مت فيه تخفي�س 
الفرق بقيمة 1٫1 مليون ريال وعليه قامت ال�سركة برفع تظلم لالأمانة العامة للف�سل يف املنازعات ال�سريبية وقد مت قيد عدد (24) دعوى بهذا اخل�سو�س. عليه، فقد مت ادراج 

املبالغ امل�سددة �سمن املوجودات الأخرى كما يف 31 دي�سمرب2020م.

جتدر الإ�سارة اأنه خالل الربع الول من عام 2021م جرى تبادل للمذكرات اجلوابية اخلا�سة بتظلم ال�سركة املقدم �سد تقييم الهيئة العامة للزكاة وال�سريبة واجلمارك وذلك 
فيما يخ�س �سريبة القيمة امل�سافة لالأعوام 2018م و 2019م حيث قامت ال�سركة مبوجب الطلب امل�ستلم من الأمانة العامة للجان ال�سريبية بالرد على املذكرة اجلوابية املقدمة 
من هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك مبوعد اأق�ساه 2 مار�س 2021م وقد ردت ال�سركة بتاريخ 24 فرباير 2021م. تلى تبادل املذكرات دعوة الأمانة العامة لطريف النزاع بتاريخ 
25 اإبريل 2021م ورد دعوى املدعية (ال�سركة) والتي قامت بدورها باإ�ستئناف القرار بتاريخ 16 يونيو 2021م وذلك بقيمة 3٫007٫208 ريال �سعودي ولزالت الدعوى منظورة 
من قبل جلنة الإ�ستئناف وحتى تاريخه مل يتم حتديد موعد اجلل�سة (ف�ساًل راجع اخلطر رقم (2٫2٫19) »املخاطر املرتبطة ب�سريبة القيمة امل�سافة« من الق�سم رقم (2) 

»عوامل املخاطرة« من هذه الن�سرة).اأ�سل حق ال�ستخدام

يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16 »عقود الإيجار« منوذج وحيد للمحا�سبة عن عقود اليجار . يقوم امل�ستاأجر بالعرتاف باأ�سل حق ال�ستخدام الذي ميثل حقه يف 
ا�ستخدام الأ�سل الأ�سا�سي والتزام الإيجار الذي ميثل التزامه ب�سداد دفعات الإيجار. يوجد هناك اعفاءات اختيارية لعقود الإيجار ق�سرية الأجل وعقود الإيجار للموجودات ذات 

القيمة املنخف�سة. تبقى طريقة املحا�سبة املتبعة من املوؤجر م�سابهة للمعيار احلايل- اأي ي�ستمر املوؤجرون بت�سنيف عقود الإيجار اإلى عقود اإيجار متويلية اأو ت�سغيلية.

اعتمدت ال�سركة املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 16 يف 1 يناير 2019 با�ستخدام منهجية التطبيق املعدلة باأثر رجعي وبالتايل يتم العرتاف بالأثر الرتاكمي لعتماد املعيار 
الدويل للتقارير املالية 16 (كتعديل للر�سيد الفتتاحي) للمدفوعات املقدمة دون اأي تاأثري على ر�سيد الأرباح املبقاة يف 1 يناير 2019 ودون اإعادة تعديل يف اأرقام املقارنة.

ممتلكات ومعدات، صايف 

يعر�س اجلدول التايل املمتلكات واملعدات، �سايف كما يف31 دي�سمرب 2018م و31 دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م.

ممتلكات ومعدات، �صايف ج 38 جدول 

)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

(11٫50%)(11٫7%)2٫9852٫6342٫332حت�سينات املباين امل�ستاأجرة

(100٫00%)-0110الأثاث واملفرو�سات

31٫20%(26٫5%)148109143املركبات

اأجهزة احلا�سب الآيل 
واملعدات املكتبية 

3٫4143٫9584٫124%15٫9%4٫20

)١.7%(2.5%6.5٤76.7١36.599ممتلكات ومعدات، �صايف

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م

ارتفع �سايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات بن�سبة 2٫5% لي�سل اإلى 6٫7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م مقارنة مع 6٫5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 
دي�سمرب 2018م نتيجة اإ�سافات بقيمة 2٫1 مليون ريال �سعودي (غري �ساملة لال�ستهالك وتتعلق باملعظم باأجهزة احلا�سب الآيل واملعدات املكتبية) ، والتي قابلها ا�ستهالك 

حممل خالل ال�سنة بقيمة 1٫9 مليون ريال �سعودي.

انخف�س �سايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات من 6٫7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م اإلى 6٫6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م نتيجة 
ال�ستهالك املحمل خالل ال�سنة البالغ 2٫2 مليون ريال �سعودي والذي قابله ا�سافات بقيمة 2٫1 مليون ريال �سعودي (معظمها متعلق باأجهزة احلا�سب الآيل واملعدات املكتبية). 

كما يف  تاريخ هذه الن�سرة لي�س لدى ال�سركة اأي عقارات مملوكة لها. وقد قامت ال�سركة با�ستئجار املواقع التي ت�ستخدمها ملزاولة ن�ساطها.
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وديعة نظامية

متثل الوديعة النظامية 10% من راأ�س املال املدفوع وذلك وفقًا ملتطلبات نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية. ل ميكن �سحب هذه الوديعة النظامية 
بدون موافقة البنك املركزي ال�سعودي. خالل �سنة 2016م مت تخفي�س راأ�س املال من 400 مليون ريال �سعودي اإلى 265 مليون ريال �سعودي. قامت ال�سركة مبخاطبة البنك 
املركزي ال�سعودي  بغر�س طلب �سحب الفائ�س من الوديعة النظامية حيث اأفاد البنك املركزي ال�سعودي باأنه ومبوجب املادة الثانية واخلم�سون من الالئحة التنفيذية بزيادة 
الوديعة النظامية لت�سبح 15% من راأ�س املال بعد التخفي�س ومل تقوم ال�سركة ب�سحب الفائ�س والبالغ 250 األف ريال �سعودي. قامت ال�سركة باإيداع الوديعة النظامية لدى البنك 

العربي الوطني.

كما يف 31 دي�سمرب 2020م، بلغت العمولة امل�ستلمة على الوديعة 4٫3 مليون ريال �سعودي ومت الإف�ساح عنها يف املوجودات �سمن دخل م�ستحق على الوديعة النظامية بينما تظهر 
العمولة املقابلة يف املطلوبات �سمن عوائد ا�ستثمار الوديعة النظامية امل�ستحقة.

املطلوبات والفائض املرتاكم
يعر�س اجلدول التايل املطلوبات والفائ�س املرتاكم كما يف 31 دي�سمرب 2018م و31 دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م.

املطلوبات والفائ�س املرتاكم ج 39 جدول 

)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

6٫5%(54٫8%)49٫14922٫23023٫684ذمم دائنة 

م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات 
اأخرى

22٫71328٫69128٫211%26٫3(%1٫7)

(19٫1%)69٫5%21٫46436٫39029٫424ذمم معيدي التاأمني الدائنة 

(5٫2%)(0٫5%)149٫402148٫602140٫803اأق�ساط تاأمني غري مكت�سبة

عمولت اإعادة تاأمني غري 
مكت�سبة

4٫6373٫6233٫278(%21٫9)(%9٫5)

(3٫4%)1٫2%82٫73983٫70480٫887مطالبات حتت الت�سوية

مطالبات متكبدة غري املبلغ 
عنها

55٫82664٫48859٫982%15٫5(%7٫0)

احتياطي عجز اأق�ساط تاأمني 
واحتياطيات اأخرى 

10٫79915٫15915٫630%40٫4%3٫1

خم�س�س مكافاأة نهاية 
اخلدمة

10٫61610٫84510٫428%2٫2(%3٫8)

مبالغ م�ستحقة اإلى جهات 
ذات عالقة

313410(%86٫8)(%100٫0)

35٫5%(18٫9%)5٫7144٫6366٫282زكاة و�سريبة دخل م�ستحقة

(21٫5%)-06٫2534٫911التزام اإيجار 

عوائد ا�ستثمار الوديعة 
النظامية امل�ستحقة

2٫7903٫8594٫290%38٫3%11٫2

)٤.8%(3.0%٤١6.١6١٤28.520٤07.809اإجمايل املطلوبات

الفائ�س املرتاكم - عمليات 
التاأمني

     

16٫20%0٫00%1٫9391٫9392٫253توزيعات الفائ�س امل�ستحقة

خ�سارة اإكتوارية لربامج 
حمددة املزايا

(438)(1٫033)(1٫523)%135٫80%47٫40

اإجمايل املطلوبات والفائ�س 
املرتاكم

٤١7.662٤29.٤26٤08.539%2.80)%٤.90(

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م 
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ذمم دائنة

انخف�ست الذمم الدائنة من 49٫1 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م اإلى 22٫3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م، ناجتة ب�سكل رئي�سي عن ت�سريع 
عملية �سداد املطالبات الطبية ملقدمي اخلدمات بالإ�سافة اإلى ت�سوية عدة مطالبات كبرية ن�سبيًا.

ل يوجد تغيري جوهري يف الذمم الدائنة البالغة 23٫7  مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م باملقارنة مع الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2019م البالغ 22٫2 مليون ريال 
�سعودي.

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

يعر�س اجلدول التايل امل�ساريف امل�ستحقة واملطلوبات الخرى كما يف 31 دي�سمرب 2018م و31 دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م.

م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات اأخرى ج ٤0 جدول 

)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

6٫1%14٫3%18٫49721٫14822٫447م�ستحق ملوردين وو�سطاء

(74٫8%)591٫8%3982٫757694�سريبة ا�ستقطاع م�ستحقة

287٫7%(8٫7%)2952691٫043م�ستحقات جمل�س ال�سمان ال�سحي

314٫9%(4٫7%)3963771٫564م�ساريف وبدلت ح�سور جمل�س الإدارة

(40٫5%)32٫4%3٫1274٫1412٫463اأخرى

)١.7%(26.3%22.7١328.69١28.2١١م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات اأخرى

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م

ارتفعت امل�ساريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى من 22٫7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م اإلى 28٫7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م، ومن ثم 
انخف�ست اإلى 28٫2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب2020م. 

م�شتحق ملوردين وو�شطاء 

نتج الرتفاع احلا�سل يف ح�ساب امل�ستحق اإلى املوردين والو�سطاء من 18٫5 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م اإلى 22٫4 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 
2020م  وذلك لإرتفاع الأعمال عرب الو�سطاء.

�شريبة ال�شتقطاع امل�شتحقة 

مت قيد تعديالت تخ�س �سنوات �سابقة يف �سنة 2018م تخ�س �سريبة ال�ستقطاع امل�ستحقة مما اأدى الى خف�س الر�سيد الى 398 األف ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م.

ارتفعت �سريبة ال�ستقطاع امل�ستحقة اإلى 2٫8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م نتيجة تكوين خم�س�س لو�سيط اإعادة تاأمني مببلغ 2٫5 مليون ريال �سعودي يف عام 
2019م ومن ثم انخف�ست اإلى 0٫7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م نتيجة �سداد ال�سريبة مقابل املخ�س�س الذي مت تكوينه يف ال�سنة ال�سابقة.

م�شتحقات جمل�س ال�شمان ال�شحي 

يتم احت�ساب امل�ستحقات بناًء على 1% من اأق�ساط التاأمني املكتتبة اخلا�سة بالقطاع ال�سحي. يتعلق الرتفاع مب�ستحقات جمل�س ال�سمان ال�سحي من 269 األف ريال �سعودي كما 
يف 31 دي�سمرب 2019م اإلى 1٫0 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م نتيجة ال�سماح ل�سركات التاأمني بتاأجيل �سداد هذه امل�ستحقات ب�سبب جائحة كورونا مما اأدى 

الى تراكم املبالغ امل�ستحقة.  

م�شاريف وبدلت ح�شور جمل�س الإدارة

ارتفعت م�ساريف وبدلت ح�سور جمل�س الإدارة من 0٫4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م اإلى 1٫6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م نتيجة تكوين 
خم�س�س مكافات اع�ساء جمل�س الدارة عن �سنة 2020م والتي ترتبط مبوافقة من اجلمعية العامة.

م�شتحقات اأخرى

ريال  مليون  الرتفاع احلا�سل من 3٫1  نتج  واإجازات موظفني.  تذاكر طريان  ا�ست�سارية وخم�س�سات  اأتعاب مراجعة وخدمات  رئي�سي من  ب�سكل  الأخرى  امل�ستحقات  تتاألف 
�سعودي كما يف يف 31 دي�سمرب 2018م اإلى 4٫1 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م نتيجة قيد م�ستحقات مرتبطة بالتعاقد مع خبري اكتواري خا�س بالتاأمني ال�سحي. 

انخف�ست امل�ستحقات الأخرى اإلى 2٫5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م، ب�سبب انخفا�س م�ستحقات امل�ست�سارين وانخفا�س خم�س�س تذاكر الطريان.
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ذمم معيدي التأمني الدائنة

متثل ذمم معيدي التاأمني الدائنة اأق�ساط اإعادة التاأمني امل�سندة وامل�ستحقة الدفع مبوجب معامالت واتفاقيات اإعادة التاأمني، والتي تخ�سع لتعديالت وفقا لعمولت اإعادة التاأمني 
امل�ستحقة من معيدي التاأمني وح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة.

ارتفعت ذمم معيدي التاأمني الدائنة من 21٫5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م اإلى 36٫4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م،.وتاأثر هذا الرتفاع 
بزيادة اأر�سدة �سركة هانوفر ري (جراء زيادة اأق�ساط التاأمني املكتتبة يف القطاع ال�سحي) و�سركة مار�س بقيمة 9٫5 مليون ريال �سعودي و3٫9 مليون ريال �سعودي، على التوايل.

انخف�ست ذمم معيدي التاأمني الدائنة الى 29٫4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م نتيجة انخفا�س ر�سيد �سركة هانوفر ري (جراء تراجع اأق�ساط التاأمني املكتتبة 
يف القطاع ال�سحي) بقيمة 19٫0 مليون ريال �سعودي يقابله ارتفاع يف ر�سيد �سركة اأي�س (جراء ارتفاع اأق�ساط التاأمني املكتتبة يف قطاعي احلريق والهند�سي) بقيمة 12٫6 

مليون ريال �سعودي.

احتياطي أقساط التأمني غري املكتسبة وحصة معيدي التأمني من هذا االحتياطي

يعر�س اجلدول التايل احتياطي اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة وح�سة معيدي التاأمني من هذا الحتياطي كما يف 31 دي�سمرب 2018م و31 دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م.

احتياطي اأق�صاط التاأمني غري املكت�صبة وح�صة معيدي التاأمني من هذا الحتياطي ج ٤١ جدول 

نوع التاأمني )باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

(30٫6%)17٫3%69٫25181٫19956٫313ال�سحي

39٫0%(22٫5%)44٫88134٫79148٫354املركبات

25٫5%(3٫1%)12٫46612٫07715٫157احلريق

19٫1%4٫2%8٫1718٫51710٫147الهند�سي

(10٫5%)(34٫6%)4٫6453٫0382٫720البحري

(9٫7%)(10٫1%)9٫9888٫9818٫112الأخرى

اإجمايل احتياطي اأق�صاط التاأمني 
غري املكت�صبة

١٤9.٤02١٤8.602١٤0.803)%0.5()%5.2(

(53٫9%)24٫4%23٫83229٫63813٫671ال�سحي

--000املركبات

26٫4%(7٫1%)11٫32110٫52313٫297احلريق

17٫0%13٫0%6٫4867٫3288٫577الهند�سي

(16٫4%)(29٫2%)3٫3132٫3471٫962البحري

(10٫4%)(7٫8%)6٫5376٫0265٫398الأخرى

ح�صة معيدي التاأمني من احتياطي 
اأق�صاط التاأمني غري املكت�صبة

5١.٤9055.863٤2.905%8.5)%23.2(

�صايف احتياطي اأق�صاط التاأمني 
غري املكت�صبة

97.9١292.73997.898)%5.3(%5.6

احتياطي اأق�صاط التاأمني غري املكت�صبة كن�صبة مئوية من اإجمايل اأق�صاط التاأمني املكتتبة

  43٫6%50٫3%45٫9%ال�سحي

  36٫9%32٫7%33٫1%املركبات

  42٫7%53٫3%51٫6%احلريق

  40٫3%53٫4%51٫4%الهند�سي

  27٫5%27٫0%36٫6%البحري
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نوع التاأمني )باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

  51٫8%61٫6%86٫6%الأخرى

  40٫6%44٫7%42٫6%املجموع

ح�صة معيدي التاأمني من احتياطي الأق�صاط غري املكت�صبة كن�صبة مئوية من احتياطي اأق�صاط التاأمني غري املكت�صبة 

  24٫3%36٫5%34٫4%ال�سحي

  ---املركبات

  87٫7%87٫1%90٫8%احلريق

  84٫5%86٫0%79٫4%الهند�سي

  72٫1%77٫3%71٫3%البحري

  66٫5%67٫1%65٫4%الأخرى

  30.5%37.6%3٤.5%املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م 

أقساط التأمني غري املكتسبة

ترحل اأق�ساط التاأمني اإلى قائمة الدخل على اأ�سا�س ن�سبي على مدى فرتات وثائق التاأمني التي تخ�سها. متثل اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة احل�سة يف اأق�ساط التاأمني املكتتبة 
املتعلقة بفرتة التغطية �سارية املفعول. 

ميثل القطاع ال�سحي الن�سبة الأكرب من اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة، حيث مثل 46٫4% و54٫6% و40٫0% من اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة كما يف 31 دي�سمرب 2018م و31 
دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م، على التوايل. يليه قطاع املركبات الذي مثل 30٫0% و23٫4% و34٫3% من اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة كما يف 31 دي�سمرب 2018م و31 

دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م، على التوايل.

ل يوجد تغيري جوهري يف اإجمايل اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة كما يف 31 دي�سمرب 2019م مقارنة مع 31 دي�سمرب 2018م حيث انخف�ست ب�سكل طفيف من 149٫4 مليون ريال 
�سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م الى 148٫6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م وبلغت اإجمايل اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة كن�سبة من اإجمايل اأق�ساط التاأمني 

املكتتبة 44٫7% كما يف 31 دي�سمرب 2019م باملقارنة مع 42٫6% كما يف 31 دي�سمرب 2018م.

انخف�ست اإجمايل اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة اإلى 140٫8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م، ناجتة ب�سكل رئي�سي من النخفا�س يف اإجمايل اأق�ساط التاأمني غري 
املكت�سبة املن�سوبة الى القطاع ال�سحي حيث انخف�ست من 81٫2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م الى 56٫3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م ب�سبب 
تراجع الأعمال يف هذا القطاع يف �سنة 2020م مقارنة مع �سنة 2019م، وقابلها ارتفاع يف اإجمايل اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة املن�سوبة الى قطاع املركبات من 34٫8 مليون ريال 
�سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م الى 48٫4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م. وقد انخف�س اإجمايل اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة كن�سبة من اإجمايل اأق�ساط 

التاأمني املكتتبة اإلى 40٫6% كما يف 31 دي�سمرب 2020م.

حصة معيدي التأمني من احتياطي أقساط التأمني غري املكتسبة

حُتت�سب ح�سة معيدي التاأمني من اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة على اأ�سا�س الن�سبة والتنا�سب بنف�س اآلية احت�ساب اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة. وتتزامن ح�سة معيدي التاأمني 
من اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة بالتنا�سب مع ح�سة معيدي التاأمني من اأق�ساط التاأمني املكتتبة ح�سب اتفاقيات اإعادة التاأمني.

ارتفعت ح�سة معيدي التاأمني من الأق�ساط غري املكت�سبة من 51٫5 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م اإلى 55٫9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م، 
متا�سيًا مع حركة اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة (با�ستثناء قطاع املركبات الذي ل يخ�سع لإعادة تاأمني تنا�سبي) ومعدلت الإ�سناد خالل هذه ال�سنوات.

انخف�ست ح�سة معيدي التاأمني من الأق�ساط غري املكت�سبة بن�سبة 23٫2% اإلى 42٫9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م كما انخف�ست ح�سة معيدي التاأمني من 
اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة كن�سبة من اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة اإلى 30٫5% باملقارنة مع 37٫6%  كما يف 31 دي�سمرب 2019م ، وقد مت ت�سجيل هذا النخفا�س ب�سكل رئي�سي 

يف القطاع ال�سحي نتيجة:

خف�س ن�سبة الإ�سناد على هذا القطاع من 50% من �سايف ق�سط املخاطر يف �سنة 2019م اإلى 40% يف �سنة 2020م وذلك ب�سبب تخارج معيد التاأمني املحلي من  	
اتفاقية اإعادة التاأمني ل�سنة 2020م ؛ و

الحتفاظ الكامل بوثيقتي تاأمني �سحي رئي�سيتني بقيمة 15٫6 مليون ريال �سعودي و12٫4 مليون ريال �سعودي. 	
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عموالت إعادة تأمني غري مكتسبة

يعر�س اجلدول التايل ر�سيد عمولت اإعادة تاأمني غري مكت�سبة كما يف 31 دي�سمرب 2018م و31 دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م.

اإجمايل عمولت اإعادة تاأمني غري مكت�صبة  ج ٤2 جدول 

)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

(21٫9%)(5٫7%)4٫9194٫6373٫623الر�سيد يف بداية ال�سنة 

(27٫8%)(38٫2%)24٫84115٫35611٫088عمولت م�ستلمة خالل ال�سنة 

(30٫2%)(34٫8%)(11٫433)(16٫370)(25٫123)عمولت مكت�سبة خالل ال�سنة 

)9.5%()2١.9%(٤.6373.6233.278الر�صيد يف نهاية ال�صنة

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م

يتم ا�ستالم دخل عمولة اإعادة التاأمني من الأعمال امل�سندة وفقا ملعامالت اإعادة التاأمني التنا�سبي والختياري. ويتم ت�سجيل العمولة يف قائمة الدخل على فرتة وثائق التاأمني التي 
ترتبط بها على اأ�سا�س الن�سبة والتنا�سب. ومتثل عمولة اإعادة التاأمني غري املكت�سبة ح�سة العمولة املتعلقة بالفرتة غري املنتهية من التغطية التاأمينية.

يعر�س اجلدول التايل عمولة اإعادة التاأمني غري املكت�سبة ح�سب قطاع التاأمني كما يف 31 دي�سمرب 2018م و31 دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م.

عمولت اإعادة تاأمني غري مكت�صبة ح�صب قطاعات التاأمني ج ٤3 جدول 

)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

--000ال�سحي

--000املركبات

20٫3%(48٫7%)2٫0081٫0291٫238احلريق

(31٫3%)(1٫0%)1٫4221٫408967الهند�سي

(23٫2%)(12٫2%)1٫001879675البحري

30٫1%48٫6%206306398الأخرى

)9.5%()2١.9%(٤.6373.6233.278عمولت اإعادة تاأمني غري مكت�صبة

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م

�ساهمت عمولت اإعادة تاأمني غري مكت�سبة من قطاعي احلريق والهند�سي بن�سبة 74٫0% و67٫3% و67٫3% من اإجمايل عمولت اإعادة تاأمني غري مكت�سبة كما يف 31 دي�سمرب 
2018م و31 دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م، على التوايل، وجاء ذلك مدفوعا يف املقام الول بارتفاع ن�سب الإ�سناد املرتبطة بهذه القطاعات.

انخف�ست عمولت اإعادة تاأمني غري مكت�سبة بن�سبة 21٫9% لت�سل اإلى 3٫6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م مقارنة مع 4٫6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 
2018م، مدفوعة ب�سكل رئي�سي بانخفا�س عمولت اإعادة تاأمني غري مكت�سبة من قطاع احلريق نتيجة تراجع الأعمال يف هذا القطاع يف �سنة 2019م بالإ�سافة اإلى الزيادة يف 

اإعادة التاأمني الختياري والذي يخ�سع عامًة لعمولت اإعادة تاأمني اأقل من التاأمني التنا�سبي.

انخف�ست عمولة اإعادة التاأمني غري املكت�سبة بن�سبة 9٫5% لت�سل اإلى 3٫3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب2020م مدفوعة بانخفا�س عمولت اإعادة التاأمني غري املكت�سبة 
يف قطاع الهند�سي ب�سبب الزيادة يف اإعادة التاأمني الختياري والذي يخ�سع عامًة لعمولت اإعادة تاأمني اأقل من التاأمني التنا�سبي.
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مطالبات حتت التسوية وحصة معيدي التأمني من املطالبات حتت التسوية

يعر�س اجلدول التايل مطالبات حتت الت�سوية كما يف 31 دي�سمرب 2018م و31 دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م.

املطالبات حتت الت�صوية، �صايف ج ٤٤ جدول 

نوع التاأمني )باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

(3٫10%)(31٫80%)23٫22315٫82915٫332ال�سحي

3٫80%40٫10%27٫87739٫06840٫546املركبات

(30٫70%)0٫80%3٫1823٫2082٫224احلريق

(6٫00%)(16٫80%)9٫1827٫6397٫184الهند�سي

(46٫30%)(25٫20%)6٫9105٫1672٫777البحري

0٫20%3٫50%12٫36512٫79312٫823الأخرى

)3.٤0%(١.20%82.73983.70٤80.887املطالبات حتت الت�صوية 

(44٫80%)(33٫30%)(3٫953)(7٫166)(10٫749)ال�سحي

44٫10%34٫40%(13٫059)(9٫062)(6٫741)املركبات

(31٫10%)3٫90%(2٫161)(3٫136)(3٫017)احلريق

(13٫30%)(21٫20%)(4٫806)(5٫543)(7٫033)الهند�سي

(47٫90%)(33٫70%)(1٫969)(3٫782)(5٫700)البحري

(5٫10%)2٫60%(8٫031)(8٫463)(8٫251)الأخرى

ح�صة معيدي التاأمني من 
املطالبات حتت الت�صوية 

)٤١.٤9١()37.١52()33.978()%١0.50()%8.50(

�صايف اإجمايل املطالبات حتت 
الت�صوية 

٤١.2٤8٤6.552٤6.909%١2.90%0.80

ح�صة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�صوية كن�صبة مئوية من املطالبات حتت الت�صوية   

  25٫8%45٫3%46٫3%ال�سحي

  32٫2%23٫2%24٫2%املركبات

  97٫2%97٫8%94٫8%احلريق

  66٫9%72٫6%76٫6%الهند�سي

  70٫9%73٫2%82٫5%البحري

  62٫6%66٫2%66٫7%الأخرى

  42٫0%44٫4%50٫1%املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م 

مطالبات حتت التسوية

ي�سمل اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية اإجمايل التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غري امل�سددة بتاريخ قائمة املركز املايل. يتم جتنيب خم�س�سات لقاء املطالبات املبلغ عنها 
وغري املدفوعة بتاريخ قائمة املركز املايل على اأ�سا�س تقدير كل حاله على حده. كما يجنب خم�س�س، وفقًا لتقديرات الإدارة وخربة ال�سركة ال�سابقة، لقاء تكلفة �سداد املطالبات 

املتكبدة غري املبّلغ عنها بتاريخ قائمة املركز املايل. وميكن اأن تزيد اللتزامات النهائية اأو تقل عن املخ�س�س الذي مت جتنيبه.

ارتفعت املطالبات حتت الت�سوية ب�سكل طفيف من 82٫7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م الى 83٫7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م مدفوعًة ب�سكل 
رئي�سي بارتفاع املطالبات حتت الت�سوية املن�سوبة اإلى قطاع املركبات، بالأخ�س املطالبات اخلا�سة بتاأمني ال�سركات.

انخف�ست املطالبات حتت الت�سوية بن�سبة 3٫4% لت�سل اإلى 80٫9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م نتيجة انخفا�س يف املطالبات حتت الت�سوية املن�سوبة اإلى قطاعي 
البحري واحلريق.
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حصة معيدي التأمني من املطالبات حتت التسوية

يتم اإثبات املبالغ القابلة لالإ�سرتداد من معيدي التامني ب�سورة مماثلة للمبالغ املتعلقة بعقود التاأمني طبقًا ل�سروط اإتفاقيات اإعادة التاأمني.

انخف�ست ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية من 41٫5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م اإلى 37٫2 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م، 
ومن ثم الى 34٫0 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م، من�سوبة ب�سكل رئي�سي اإلى القطاعات ال�سحي والهند�سي والبحري متا�سيًا مع حركة املطالبات حتت الت�سوية 
لهذه قطاعات يف �سنة 2019م و2020م، بال�سافة الى انخفا�س ن�سبة الإ�سناد على قطاع ال�سحي من 50% من �سايف ق�سط املخاطر يف �سنة 2019م اإلى 40% يف �سنة 2020م؛ 

وقابله ارتفاع يف ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية لقطاع املركبات نتيجة لرتفاع املطالبات حتت الت�سوية لهذا القطاع.

مطالبات متكبدة غري املبلغ عنها وحصة معيدي التأمني من املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

مطالبات متكبدة غري املبلغ عنها، �صايف ج ٤5 جدول 

نوع التاأمني )باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

(1٫5%)151٫9%8٫56021٫56521٫241ال�سحي

(4٫9%)(10٫7%)40٫86136٫47834٫703املركبات

9٫7%79٫5%8011٫4381٫577احلريق

24٫6%(19٫0%)1٫5221٫2331٫536الهند�سي

(50٫1%)(3٫1%)933904451البحري

(83٫5%)(8٫9%)3٫1492٫870474الأخرى

)7.0%(١5.5%55.8266٤.٤8859.982مطالبات متكبدة غري املبلغ عنها

(33٫6%)159٫7%(6٫743)(10٫150)(3٫909)ال�سحي

0٫0%0٫0%000املركبات

11٫9%84٫3%(1٫402)(1٫253)(680)احلريق

16٫5%(23٫7%)(962)(826)(1٫083)الهند�سي

(58٫6%)5٫5%(238)(575)(545)البحري

(98٫0%)(12٫5%)(34)(1٫700)(1٫943)الأخرى

ح�صة معيدي التاأمني من 
املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

)8.١60()١٤.50٤()9.379(%77.7)%35.3(

�صايف مطالبات متكبدة غري 
املبلغ عنها

٤7.666٤9.98٤50.603%٤.9%١.2

ح�صة معيدي التاأمني من مطالبات متكبدة غري املبلغ عنها كن�صبة مئوية من مطالبات متكبدة غري املبلغ عنها

  31٫7%47٫1%45٫7%ال�سحي

  ---املركبات

  88٫9%87٫1%84٫9%احلريق

  62٫6%67٫0%71٫2%الهند�سي

  52٫8%63٫6%58٫4%البحري

  7٫2%59٫2%61٫7%الأخرى

  15٫6%22٫5%14٫6%املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م 
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يتم اإجراء التقديرات يف نهاية فرتة اإعداد التقارير لكل من التكلفة النهائية للمطالبة والتكاليف النهائية املتوقعة للمطالبات املتكبدة ولكن مل يتم الإبالغ عنها بالإ�سافة اإلى 
ح�سة معيدي التاأمني من هذه املطالبات بناًء على اتفاقيات اإعادة التاأمني. يتم تقدير املطالبات غري املدفوعة با�ستخدام مدخالت التقييمات للحالت الفردية املبلغة لل�سركة. 

يف نهاية كل فرتة تقرير، يتم اإعادة تقييم تقديرات املطالبات لل�سنة ال�سابقة للتاأكد من كفاءتها ويتم اإجراء التغيريات على املخ�س�س.

يعترب خم�س�س املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها تقديرًا للمطالبات التي يتوقع الإبالغ عنها بعد تاريخ قائمة املركز املايل ب�ساأن احلادث املوؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة 
املركز املايل. اإن الطرق الفنية املتبعة من قبل الإدارة يف تقدير تكلفة املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها تتمثل يف اتباع نف�س طرق �سداد املطالبات 

ال�سابقة عند التنبوؤ بطرق �سداد املطالبات امل�ستقبلية.

ي�ستخدم الكتواريني جمموعة من الطرق مثل طريقة �سلم ال�سل�سلة وطريقة بورنهوتري فريغو�سون وطريقة معدل اخل�سارة املتوقعة لتحديد هذه املخ�س�سات. كما ا�ستخدم 
اخلبري الكتواري نهج القطاعات مبا يف ذلك حتليل التكلفة لكل ع�سو يف ال�سنة بالن�سبة للقطاع ال�سحي. ت�ستند هذه الأ�ساليب اإلى عدد من الفرتا�سات ال�سريحة اأو ال�سمنية 

املتعلقة بقيمة الت�سوية املتوقعة واأمناط ت�سوية املطالبات.

ارتفعت املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها بن�سبة 15٫5% من 55٫8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م الى 64٫5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م 
مدفوعًة ب�سكل رئي�سي بارتفاع املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها املن�سوبة اإلى القطاع ال�سحي بناًء على تو�سية اخلبري الكتواري.

انخف�ست املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها بن�سبة 7٫0% اإلى 60٫0 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م مدفوعًة ب�سكل رئي�سي بانخفا�س املطالبات املتكبدة غري 
املبلغ عنها املن�سوبة اإلى قطاع املركبات والقطاعات الأخرى بناًء على تو�سية اخلبري الكتواري.

احتياطي عجز أقساط تأمني واحتياطيات أخرى 

ارتفع احتياطي عجز اأق�ساط تاأمني واحتياطيات اأخرى من 10٫8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م الى 15٫2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م، 
مدفوعاأً ب�سكل رئي�سي بارتفاع احتياطي عجز اأق�ساط تاأمني واحتياطيات اأخرى املن�سوب اإلى القطاع ال�سحي وقطاع احلريق بناًء على تو�سية اخلبري الكتواري.

خالل �سنة 2020م، قامت ال�سركة باإجراء تعديالت على احتياطي عجز اأق�ساط تاأمني واحتياطيات اأخرى يف القطاعات التالية لي�سل اإلى 15٫6 مليون ريال �سعودي:

زيادة يف احتياطي عجز اأق�ساط تاأمني واحتياطيات اأخرى للقطاع ال�سحي بقيمة 2٫5 مليون ريال �سعودي ناجتة ب�سكل رئي�سي من خف�س ن�سبة الإ�سناد على هذا  	
القطاع من 50% من �سايف ق�سط املخاطر يف �سنة 2019م اإلى 40% يف �سنة 2020م (وذلك ب�سبب تخارج معيد التاأمني املحلي من اتفاقية اإعادة التاأمني ل�سنة 
2020م) بالإ�سافة الى الأثر الناجم عن تطبيق التعميم ال�سادر من جمل�س ال�سمان ال�سحي اخلا�س بتغطية احلالت الطارئة للموؤمن لهم لدى املرافق ال�سحية 

احلكومية.

اأق�ساط  	 اأخرى للقطاعات الأخرى بقيمة 0٫7 مليون ريال �سعودي، قابله ا�سرتداد جزء من احتياطي عجز  تاأمني واحتياطيات  اأق�ساط  زيادة يف احتياطي عجز 
تاأمني واحتياطيات اأخرى لقطاع احلريق بقيمة 1٫7 مليون ريال �سعودي وللقطاع الهند�سي بقيمة 0٫6 مليون ريال �سعودي ولقطاع املركبات بقيمة 0٫5 مليون ريال 

�سعودي بناء على تو�سية اخلبري الكتواري.

خمصص مكافأة نهاية اخلدمة

يتم تكوين خم�س�س �سنوي ا�ستناًدا اإلى التقييم الكتواري امل�ستقل وفًقا ملتطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم 19 »خم�س�سات املوظفني« با�ستخدام طريقة ائتمان الوحدة 
املتوقعة. تعد مكافاأة نهاية اخلدمة �سرطا قانونيا لكافة ال�سركات ال�سعودية، وتكون م�ستحقة الدفع للموظفني عند اإ�ستقالتهم اأو اإقالتهم اأو اإنتهاء عقود عملهم.

ارتفع خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة بن�سبة 2٫2% كما يف 31 دي�سمرب 2019م لي�سل اإلى 10٫9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م مقارنة مع 10٫6 مليون ريال 
�سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م.

انخف�س خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة  بن�سبة 3٫8% كما يف 31 دي�سمرب 2020م لي�سل الى 10٫4 مليون ريال �سعودي ويعود ال�سبب الى انخفا�س عدد املوظفني خالل ال�سنة.

الزكاة وضريبة الدخل املستحقة

انخف�ست الزكاة و�سريبة الدخل امل�ستحقة من 5٫7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م اإلى 4٫6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م ومن ثم ارتفعت  
اإلى 6٫3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م.

قدمت ال�سركة اإقراراتها ال�سريبية والزكوية اإلى هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك جلميع ال�سنوات حتى ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019، وقد ا�ستلمت ال�سركة �سهادة 
نهائية لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019م. 

حيث اأن ال�سركة مملوكة من م�ساهمني من اململكة العربية ال�سعودية وم�ساهمني اأجانب، فاإنها تخ�سع للزكاة ول�سريبة الدخل بالقدر الذي ينطبق على امل�ساهمني الأجانب.

كانت ال�سركة قد ا�ستلمت من هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك بتاريخ 15 مايو 2020م اإ�سعار تعديل لالإقرار الزكوي وال�سريبي عن �سنة 2018م واإ�سعار تعديل اإقرار �سريبة 
الإ�ستقطاع للعام نف�سه، وقد قامت ال�سركة اأي�سًا بالرد مفندة راأيها بالإختالفات التي تو�سلت اإليها هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك وقامت بتزويد الهيئة بكافة امل�ستندات 
وال�سروحات الكافية لكل البنود حمل الختالف. وبتاريخ 27 اكتوبر 2020م، قامت ال�سركة برفع تظلم اإلى الأمانة العامة للف�سل يف املنازعات ال�سريبية بعد ح�سولها على تعديل 

الهيئة لتقييمها الزكوي وال�سريبي الذي مل يت�سمن املوافقة على كامل البنود حمل العرتا�س.
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كما ا�ستلمت ال�سركة بتاريخ 29 �سبتمرب 2020م اإ�سعارات بخطابات تعديل لالإقرارات الزكوية و�سريبة الدخل و�سريبة الإ�ستقطاع لل�سنوات: 2015م، 2016م و2017م وقد قامت 
ال�سركة بتقدمي اعرتا�سها عليها ح�سب النظام و�سمن الفرتة القانونية.

�سدرت اإ�سعارات قبول جزئي بعد اإعرتا�س ال�سركة على الربوط الزكوية وال�سريبية لالأعوام: 2015م٫ 2016م و2017م وقد قامت ال�سركة على اإثر ذلك بقبول الإختالفات 
املتعلقة بالزكاة و�سريبة الدخل وقامت بت�سديد املبالغ الناجتة عنها وقد بلغ اإجماليها 0٫5 مليون ريال �سعودي وبنف�س الوقت قامت بتقدمي تظلم فيما يخ�س ربوط  �سريبة 

الإ�ستقطاع اأمام جلنة الف�سل الولى يف املخالفات واملنازعات ال�سريبية يف املوعد املحدد.

هذا وقد مت اأي�سًا تعيني جل�سة ملناق�سة دعوى ال�سركة املقدمة على تقييم هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك عن ال�سنتني 2013م و2014م بتاريخ 01 نوفمرب 2020م نتج عنها 
قبول جزئي للدعوى وبالتايل قامت ال�سركة بال�ستئناف.

يخ�س  والذي  ال�سريبية  املنازعات  يف  للف�سل  الأولى  اللجنة  قرار  عن  والناجتة  فقط  الدخل  ب�سريبة  اخلا�سة  الإختالفات  بنود  عن  املرتتبة  املبالغ  بت�سديد  ال�سركة  قامت 
الإعرتا�س الزكوي وال�سريبي لالأعوام املذكورة 2013م و2014م وذلك لالإ�ستفادة من فرتة ال�سماح املمنوحة من قبل الهيئة لالإعفاء من الغرامات يف حال ت�سديدها قبل 31 
مار�س 2021 وقد قامت ال�سركة بتاريخ 4 يناير 2021م بالإ�ستئناف على قرار اللجنة الولى ال�سادر بحق ال�سركة عن تظلمها على الربوط الزكوية وال�سريبية التي تخ�س 

العامني 2013م و2014م.

توزيعات الفائض املستحقة

اإ�ستقر ر�سيد توزيعات الفائ�س امل�ستحقة على 1٫9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م و31 دي�سمرب 2019م لعدم حتقيق اأرباح يف �سنة 2019م. ارتفعت توزيعات 
الفائ�س امل�ستحقة اإلى 2٫3  مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م نتيجة ت�سجيل ال�سركة اأرباحا لل�سنة وتوزيع جزء من الفائ�س خالل ال�سنة عن �سنوات �سابقة.

املعامالت مع اجلهات ذات العالقة وأرصدتها
يعر�س اجلدول التايل املعامالت والأر�سدة مع اجلهات ذات العالقة كما يف 31 دي�سمرب 2018م و31 دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب2020م.

املعاملت مع اجلهات ذات العلقة ج ٤6 جدول 

املعاملة)باآلف الريالت(
3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

)مدققة()مدققة()مدققة(

اأع�ساء جمل�س الإدارة وال�سركات التي 
ميثلونها (ععليات تاأمني)

6٫8454٫8576٫332اأق�ساط التاأمني

6721٫5441٫617مطالبات مدفوعة

4٫5833٫8044٫037مزايا ق�سرية الجل كبار موظفي الدارة 

154159135مكافاأة نهاية اخلدمة 

3095110ر�سيد م�سدد الى �سركة التاأمني العربية�سركة التاأمني العربية- لبنان (م�ساهم)

م�ساريف مدفوعة من قبل �سركة التاأمني بالنيابة عن 
�سركة التاأمني العربية

01641

7314 م�ساريف مدفوعة بالنيابة عن �سركة التاأمني  الأردنية�سركة التاأمني الأردنية (م�ساهم)

عمليات اإعادة تاأمني، �سايف

1٫0231٫1641٫275م�ساريف وبدلت ح�سور جمل�س الإدارة (عمليات م�ساهمني)

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م

الر�صدة مع اجلهات ذات العلقة ج ٤7 جدول 

)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

     مبالغ م�صتحقة من جهات ذات علقة

--838383�سركة التاأمني الأردنية - م�ساهم

--0010�سركة التاأمني العربية- لبنان- م�ساهم
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)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

اجمايل املبالغ امل�صتحقة من جهات 
ذات علقة

838393-%١2.0

     مبالغ م�صتحقة اإلى جهات ذات علقة

(100٫0%)(86٫8%)313410�سركة التاأمني العربية- لبنان- م�ساهم

اجمايل املبالغ امل�صتحقة الى جهات 
ذات علقة

3١3٤١0)%86.8()%١00.0(

اأع�ساء جمل�س الإدارة وال�سركات التي 
ميثلونها تعود لوثائق تاأمني

1٫718975877(%43٫3)(%10٫1)

ذمة اإعادة تاأمني م�ستحقة على  �سركة 
التاأمني الردنية

530533547%0٫5%2٫6

ار�صدة اخرى م�صتحقة من جهات 
ذات علقة

2.2٤8١.508١.٤2٤)%32.9()%5.6(

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م

ت�سمل اجلهات ذات العالقة التي تتعامل معها ال�سركة:

أعضاء جملس اإلدارة والشركات التي ميثلونها

ت�سمل املعامالت مع اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة وال�سركات التي ميثلونها اأق�ساط تاأمني مكتتبة ومطالبات مدفوعة بالإ�سافة اإلى البدلت واملكافاآت ال�سنوية.

كبار موظفي اإلدارة

وت�سمل  املايل).  واملدير  التنفيذي  الرئي�س  فيهم  التنفيذيني مبا  (كبار  ال�سركة  اأن�سطة  ومراقبة  وتوجيه  تخطيط  وامل�سوؤولية عن  بال�سالحية  يتمتعون  الذين  الأ�سخا�س  وهم 
املعامالت مع كبار موظفي ال�سركة الرواتب واملزايا ومكافاآت نهاية اخلدمة.

الشركة العربية ش.م.ل )شركة قابضة(

ال�سركة العربية �س.م.ل (�سركة قاب�سة)، وهي �سركة تابعة ل�سركة الـتاأمني العربية �س.م.ل (لبنان)، متتلك 19٫2% من اأ�سهم �سركة التاأمني العربية التعاونية قبل الطرح. 
تقنية  م�ساريف  من  ال�سركة  ح�سة  (متثل  �س.م.ل  العربية  التاأمني  �سركة  اإلى  م�سددة  اأر�سدة  رئي�سي  ب�سكل  (لبنان)  �س.م.ل  العربية  الـتاأمني  �سركة  مع  املعامالت  ت�سمل 

املعلومات) بالإ�سافة اإلى م�ساريف مدفوعة من قبل ال�سركة بالنيابة عن �سركة التاأمني العربية �س.م.ل.

شركة التأمني األردنية م.ع.م

اإعادة تاأمني اختيارية مرتبطة بالقطاعات  اأ�سهم ال�سركة قبل الطرح. ت�سمل املعامالت مع �سركة التاأمني الأردنية م.ع.م عمليات  متتلك �سركة التاأمني الأردنية 9٫22% من 
العامة.

التعهدات وااللتزامات احملتملة
اإدارة ال�سركة باأن  كما هو احلال بالن�سبة لغالبية �سركات التاأمني، تقام دعاوى على ال�سركة خالل دورة اأعمالها العادية. وبناءًا على ن�سيحة امل�ست�سارين القانونيني، تعتقد 

املح�سلة النهائية لهذه الق�سايا لن يكون لها اأثر جوهري على دخل ال�سركة اأو و�سعها املايل. 

ومتثل اللتزامات املحتملة ناجتة عن �سمانات بنكية بقيمة 2٫7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م ل�سالح مقدمي خدمات متنوعة وقد قام البنك العربي الوطني 
باحتجاز تلك القيمة من ح�ساب ال�سركة اجلاري لديه - والتي ت�سنف حتت بند امل�ساريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى يف قائمة املركز املايل.
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حقوق املساهمني

يعر�س اجلدول التايل حقوق امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2018م و31 دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م.

حقوق امل�صاهمني ج ٤8 جدول 

)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

--265٫000265٫000265٫000راأ�س املال

(12٫5%)534٫1%(43٫979)(50٫236)(7٫922)خ�سائر مرتاكمة

اإحتياطي اإعادة تقييم 
اإ�ستثمارات 

(6٫324)1٫143745(%118٫1)(%34٫8)

2.7%)١3.9%(250.75٤2١5.90722١.766اإجمايل حقوق امل�صاهمني

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م 

قائمة التغريات يف حقوق امل�صاهمني ج ٤9 جدول 

)باآلف الريالت(
التغيري ال�صنويالتغيري ال�صنوي3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

20١9م - 2020م20١8م - 20١9م)مدققة()مدققة()مدققة(

(13٫90%)(1٫7%)255٫049250٫754215٫907الر�سيد يف بداية ال�سنة

�سايف ربح ال�سنة امل�سند اإلى 
امل�ساهمني

(2٫619)(42٫314)6٫257%1٫515٫5(%114٫8)

التغري يف القيمة العادلة 
لال�ستثمارات املتاحة للبيع

(1٫676)7٫467(398)(%545٫5)(%105٫3)

2.7%)١3.9%(250.75٤2١5.90722١.766الر�صيد يف نهاية ال�صنة

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م

رأس املال

يبلغ  راأ�س املال امل�سرح به وامل�سدر واملدفوع بالكامل 265 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م  ويتكون من 26٫5 مليون �سهم  بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريال �سعودي، 
جتدر الإ�سارة اإلى اأنه وبتاريخ 1440/04/13هـ (املوافق 2018/12/20م) اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة بزيادة راأ�س مال ال�سركة من خالل طرح اأ�سهم حقوق اأولوية بقيمة 
265 مليون ريال �سعودي. وقد ح�سلت ال�سركة على عدم ممانعة البنك املركزي ال�سعودي على زيادة راأ�س املال مبوجب اخلطاب رقم (30238/89) وبتاريخ 1440/08/18هـ 

(املوافق 2019/04/23م).  . 

خسائر مرتاكمة

ارتفعت اخل�سائر املرتاكمة من 7٫9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م اإلى 50٫2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م نتيجة تكبد �سايف خ�سارة م�سندة 
اإلى امل�ساهمني يف �سنة 2019م مببلغ 42٫3 مليون ريال �سعودي. 

انخف�ست اخل�سائر املرتاكمة اإلى 44٫0 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م نتيجة ت�سجيل ال�سركة �سايف اأرباح خالل �سنة 2020م.

إحتياطي إعادة تقييم استثمارات

ميثل احتياطي اإعادة تقييم ا�ستثمارات الأرباح/(اخل�سائر) الرتاكمية غري املحققة يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع. بلغ احتياطي اإعادة تقييم اإ�ستثمارات 745 األف 
ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م.
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قائمة التدفقات النقدية -1-

يعر�س اجلدول التايل قائمة التدفقات النقدية لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م و31 دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م .

قائمة التدفقات النقدية ج 50 جدول 

)باآلف الريالت(
3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

)مدققة()مدققة()مدققة(

7٫071(42٫314)(2٫442)�سايف (اخل�سارة) / الربح بعد الزكاة و�سريبة الدخل

   التعديالت للبنود غري النقدية:

1٫5641٫9752٫207ا�ستهالك ممتلكات ومعدات 

(3)-(1)اأرباح بيع ممتلكات ومعدات

01٫9541٫971ا�ستهالك اأ�سول حق ا�ستخدام

0291218م�سروفات متويل 

(8٫235)12٫94313٫586خم�س�س / (ا�سرتداد) ديون م�سكوك يف حت�سيلها

(2٫016)(1٫249)1٫251خ�سائر / (اأرباح) بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع 

2٫0002٫8980اأعباء انخفا�س ا�ستثمارات متاحة للبيع

1٫9391٫8131٫717خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة

6٫0384٫5536٫000زكاة و�سرييبة دخل م�ستحقة 

 23.292)١6.٤9٤(8.93١

   التغريات يف املوجودات واللتزامات الت�شغيلية

(22٫416)(10٫871)(18٫118)اأق�ساط تاأمني وذمم معيدي تاأمني مدينة

12٫958(4٫373)(879)ح�سة معيدي التاأمني من اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة 

4٫3393٫174(136)ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية 

5٫125(6٫344)(2٫885)ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

(3٫781)1٫6531٫155تكاليف اكتتاب موؤجلة

(10)(83)64مبالغ م�ستحقة من جهة ذات عالقة

(1٫335)(5٫448)(1٫738)م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى 

1٫453(26٫918)6٫867ذمم دائنة 

(481)2٫8675٫978م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

(6٫965)14٫925(8٫190)ذمم معيدي التاأمني الدائنة 

(7٫799)(800)7٫623اأق�ساط تاأمني غري مكت�سبة

(345)(1٫014)(282)عمولت اإعادة تاأمني غري مكت�سبة

(2٫816)942965مطالبات حتت الت�سوية

(4٫506)8٫662(5٫732)مطالبات متكبدة غري مبلغ عنها

7٫0434٫360471احتياطي عجز اأق�ساط التاأمني والحتياطات الخرى

(500)0(1٫493)توزيعات الفائ�س امل�ستحقة

(41)(188)230مبالغ م�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة

)١8.88٤()32.١٤9(١١.١28النقد من / )امل�صتخدم يف( الأن�صطة الت�صغيلية
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)باآلف الريالت(
3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

)مدققة()مدققة()مدققة(

(4٫354)(5٫631)(5٫303)زكاة و�سريبة دخل مدفوعة

(2٫624)(2٫179)(1٫252)مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة

)25.862()39.959(٤.57٤�صايف النقد من / )امل�صتخدم يف( الأن�صطة الت�صغيلية

   التدفقات النقدية من الأن�شطة الإ�شتثمارية

47٫462(18٫965)35٫835ا�ستبعادات / (ا�سافات) ا�ستثمارات

37٫41865٫393(96٫576)(ا�سافات) / ا�ستبعادات ودائع لأجل

(2٫090)(2٫141)(3٫108)(ا�سافات) / ا�ستبعادات ممتلكات ومعدات

١6.3١3١١0.765)63.8٤8(�صايف النقد )امل�صتخدم يف( / من الأن�صطة ال�صتثمارية

   التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية

(2٫169)(481)0حق اإ�ستخدام اأ�سول مدفوعة 

)2.١69()٤8١(0�صايف النقد الناجت من / )امل�صتخدم يف( الأن�صطة التمويلية

82٫734(24٫127)(59٫274)�سايف التغري يف النقد ومايف حكمه 

149٫99590٫72066٫593النقد ومايف حكمه ، بداية ال�سنة

90.72١66.593١٤9.327النقد وما يف حكمه ، نهاية ال�صنة

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م و2019م و2020م 

انخف�س النقد وما يف حكمه بن�سبة 26٫6% لي�سل اإلى 66٫6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2019م مقارنة مع 90٫7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م 
نتيجة ارتفاع �سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة الت�سغيلية التي تعود ب�سورة رئي�سية اإلى تكبد ال�سركة خ�سائر يف هذه ال�سنة.

ارتفع النقد وما يف حكمه بن�سبة 124٫2% لي�سل اإلى 149٫3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2020م ب�سكل رئي�سي نتيجة ارتفاع �سايف التدفقات النقدية من الأن�سطة 
ال�ستثمارية التي تعود ب�سورة رئي�سية الى متح�سالت من ا�ستبعادات ا�ستثمارات وودائع لأجل، والتي مت ا�سافتها الى اأر�سدة البنوك وا�ستثمار جزء منها يف ودائع لأجل ذات 

تواريخ ا�ستحقاق اأقل من ثالثة �سهور (تعترب من �سمن النقد وما يف حكمه).

األنشطة التشغيلية

بلغ �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية 40٫0 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م مقارنة مع �سايف النقد الناجت من الن�سطة الت�سغيلية بقيمة 4٫6 مليون ريال �سعودي 
يف �سنة 2018م، ويعزى ب�سورة رئي�سية الى تكبد ال�سركة �سايف خ�سارة يف نف�س ال�سنة بالإ�سافة الى ت�سجيل �سايف انخفا�س بقيمة 26٫9 مليون ريال �سعودي للذمم الدانئة 

نتيجة دفعات قامت بها ال�سركة. 

قامت ال�سركة بت�سجيل �سايف ربح بقيمة 7٫1 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2020م والذي �ساهم يف خف�س �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية لي�سل اإلى 25٫9 مليون 
ريال �سعودي يف �سنة 2020م باملقارنة مع 40٫0 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2019م. يف �سنة 2020م، مت ت�سجيل �سايف ارتفاع بقيمة 22٫4 مليون ريال �سعودي يف ر�سيد اأق�ساط 

تاأمني وذمم معيدي تاأمني مدينة ب�سبب تاأخر بع�س العمالء يف �سداد م�ستحقاتهم.

األنشطة االستثمارية

قامت ال�سركة با�ستخدام �سايف نقد بقيمة 63٫8 مليون ريال �سعودي يف الأن�سطة ال�ستثمارية يف �سنة 2018م ب�سكل رئي�سي نتيجة ل�ستثمار جزء من متح�سالت بيع اإ�ستثمارات 
بالإ�سافة الى اأر�سدة من النقد وما يف حكمه يف ودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق تزيد عن ثالث �سهور يف �سنة 2018م.

يف �سنة 2019م، بلغ �سايف النقد الناجت من الأن�سطة ال�ستثمارية 16٫3 مليون ريال �سعودي نتيجة ا�ستحقاق بع�س الودائع لأجل وا�ستخدام جزء منها لتمويل الأن�سطة الت�سغيلية.

ارتفع �سايف النقد الناجت من الن�سطة ال�ستثمارية الى 110٫8 مليون ريال �سعودي يف �سنة 2020م نتيجة ا�ستبعادات ا�ستثمارات وودائع لأجل بقيمة �سافية بلغت 47٫5 مليون 
ريال �سعودي و65٫4 مليون ريال �سعودي على التوايل.وقد مت ا�ستخدام جزء من املتح�سالت يف ودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق اأقل من ثالث �سهور (من �سمن النقد وما 

يف حكمه).
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قائمة املالءة املالية -1-

يعر�س اجلدول التايل قائمة املالءة املالية كما يف 31 دي�سمرب 2018م و31 دي�سمرب 2019م و31 دي�سمرب 2020م.

قائمة امللءة املالية ج 5١ جدول 

)باآلف الريالت(
3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

)مدققة()مدققة()مدققة(

   املوجودات املقبولة

259٫002234٫972284٫897عمليات حملة الوثائق

335٫209326٫934275٫845عمليات امل�ساهمني

59٤.2١256١.905560.7٤١اإجمايل املوجودات املقبولة

   املطلوبات

407٫036419٫480395٫581عمليات حملة الوثائق

84٫455111٫02654٫138عمليات امل�ساهمني

(41٫910)(101٫987)(75٫413)يطرح: املطلوبات امل�سموح ا�ستبعادها يف تغطية احلد الأدنى للهام�س

٤28.520٤07.809*٤١6.078اإجمايل املطلوبات

   �صايف املوجودات املقبولة

(110٫684)(184٫509)(148٫033)عمليات حملة الوثائق

250٫754215٫907221٫707عمليات امل�ساهمني

75٫413101٫98741٫910تعديالت: اإ�سافات وا�ستبعادات م�سموحة

١78.١3٤١33.386١52.932اإجمايل �صايف املوجودات املقبولة )اأ(

   احلد الأدنى للهام�س املطلوب

50٫30445٫23152٫583هام�س املالءة املطلوب

50.30٤٤5.23١52.583اإجمايل هام�س امللءة املطلوب

100٫000100٫000100٫000احلد الأدنى لراأ�س املال املطلوب

١00.000١00.000١00.000اإجمايل هام�س امللءة املطلوب )ب(

78٫13433٫38652٫932الزيادة / (العجز) يف �سايف املوجودات املقبولة مقارنة بهام�س احلد الأدنى املطلوب (اأ)-(ب)

١52.9%١33.٤%١78.١%غطاء هام�س امللءة

امل�سدر: مناذج البنك املركزي ال�سعودي واإدارة �سركة التامني العربية التعاونية
* يف القوائم املالية لعام 2019م، مت اإعادة ت�سنيف مبلغ 83 الف ريال �سعودي من املطلوبات الى املوجودات اخلا�سة بعام 2018م ٫ وذلك لأغرا�س املقارنة.

يعتمد جمموع املوجودات املقبولة يف كامل اجلدول على عوامل اإمكانية القبول (اأي ن�سب اإمكانية القبول لكل نوع من املوجودات) املحددة يف الالئحة التنفيذية للبنك املركزي 
ال�سعودي . واإذا كانت ن�سبة موجودات معينة من جمموع املوجودات تقل عن ن�سبة اإمكانية القبول، فاإن ن�سبة 100% من املوجودات تعترب مقبولة. 

تقارن املوجودات املقبولة يف �سوء هام�س املالءة املالية الذي ين�س عليه البنك املركزي ال�سعودي بعد اقتطاع جمموع املطلوبات لكي يتحقق البنك املركزي ال�سعودي ما اإذا كانت 
�سركة التاأمني تتمتع باملالءة املالية الكافية. 

حتافظ ال�سركة على راأ�سمالها وفقا للتوجيهات التي و�سعها البنك املركزي يف املادة (66) جدول 3 و 4 من الالئحة التنفيذية التي تن�س على هام�س املالءة الذي ينبغي املحافظة 
عليه. ووفقا للمادة املذكورة، ينبغي على ال�سركة املحافظة على هام�س مالءة يعادل امل�ستوى الأعلى من الطرق الثالث التالية:

احلد الأدنى من متطلبات راأ�س املال وهو 100٫0 مليون ريال �سعودي. 	

هام�س مالءة اأق�ساط التاأمني. 	

هام�س مالءة مطالبات التاأمني. 	

بلغ احلد الأدنى لهام�س املالءة املطلوب 100 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنوات 2018م، 2019م، 2020م وقد امتثلت ال�سركة مبتطلبات هام�س املالءة خالل ال�سنوات املذكورة. 
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استخدام متحصالت الطرح. -

صايف متحصالت الطرح  1-

من املتوقع اأن يبلغ اإجمايل متح�سالت اكتتاب اأ�سهم حقوق الأولوية مائتني وخم�سة و�ستني مليون (265٫000٫000) ريال �سعودي. ومن املتوقع اأن يخ�سم من اإجمايل متح�سالت 
الطرح حوايل خم�سة ماليني (5٫000٫000) ريال �سعودي لتغطية م�ساريف واأتعاب الكتتاب اخلا�سة بامل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين ومدير الكتتاب ومتعهد التغطية 
وم�ساريف الإعالنات والطباعة وغريها من امل�ساريف املتعلقة بالكتتاب. وعليه �سيبلغ �سايف متح�سالت الطرح حوايل مئتان و�ستون مليون (260٫000٫000) ريال �سعودي.

استخدام صايف متحصالت الطرح  1-

تزاول جميع �سركات التاأمني العاملة باململكة ن�ساطها وفقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني ولئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة التي ت�سدر من قبل البنك املركزي من وقٍت 
لآخر.

و�سيتم ا�ستخدام �سايف متح�سالت الكتتاب ب�سكل رئي�سي لدعم منو اأعمال ال�سركة وذلك لاللتزام مبتطلبات املالءة املالية،حيُث �سيتم ذلك من خالل ا�ستخدام متح�سالت 
الكتتاب يف ال�ستثمارات املالية بالإ�سافة اإلى زيادة الوديعة النظامية والتي ين�س عليها البنك املركزي وذلك ب�سبب زيادة راأ�س مال ال�سركة.ولن يح�سل امل�ساهمون على اأي 

من متح�سالت الكتتاب.

يو�سح اجلدول اأدناه ال�ستخدام املقرتح ملتح�سالت الطرح:

ال�صتخدام املقرتح ملتح�صلت الطرح ج 52 جدول 

الن�صبة من اإجمايل متح�صلت الطرح )%(القيمة )مليون ريال �صعودي(البيان 

١00%265اإجمايل متح�صلت الكتتاب

1٫89%5م�ساريف الكتتاب املقدرة 

98.١١%260�صايف متح�صلت الكتتاب

10٫00%26٫5زيادة الوديعة النظامية 

88٫11%233٫5ا�ستثمارات مالية 

امل�سدر: ال�سركة

و�ستقوم ال�سركة با�ستخدام متح�سالت الطرح فيما يلي:

ا�شتخدام �شايف متح�شالت الطرح يف ال�شتثمارات املالية اأأ 

ال�سركة  حمفظة  وتنويع  زيادة  اإلى  بالإ�سافة  الأجل،  وطويلة  متو�سطة  املالية  والودائع  لال�ستثمارات  املخ�س�سة  الطرح  متح�سالت  �سايف  مبالغ  با�ستخدام  ال�سركة  �ستقوم 
ال�ستثمارية والتي �سيتم ال�ستثمار بها يف �سناديق ال�ستثمار ك�سناديق املرابحة واملتاجرة و الدخل الثابت والأ�سهم و ال�سكوك بالإ�سافة اإلى ال�ستثمار املبا�سر يف ال�سندات 
وال�سكوك والأ�سهم، وذلك مبايتوافق مع الالئحة التنفيذية ملراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادرة عن البنك املركزي، و �سيا�سة الإ�ستثمار املعتمدة من جمل�س الإدارة، 
�سترتكز معظم الإ�ستثمارات يف اأوعية اإ�ستثمارية قليلة ومتو�سطة املخاطر يف اململكة، و�سيتم توزيع جزء من املبلغ على اإ�ستثمارات مرتفعة املخاطر اأو اإ�ستثمارات خارج اململكة. 
حيُث تنوي ال�سركة تخ�سي�س حوايل 233٫5 مليون ريال �سعودي. كما تنوي ال�سركة القيام بال�ستثمارات املالية فور النتهاء من عملية زيادة راأ�س املال، حيُث �ستقوم ال�سركة 
باإيداع املبالغ املخ�س�سة لال�ستثمارات املالية كودائع لأجل و�سناديق مرابحة ل�سمان اإمكانية ال�سحب من املبالغ ح�سب احلاجة، و�ستقوم ال�سركة بتحويل املبالغ اإلى الفر�س 
الإ�ستثمارية املتاحة حتى الو�سول اإلى توزيع املحفظة ب�سكل ن�سبي بني الإ�ستثمارات، جتدر الإ�سارة اإلى اأن ال�سركة لن تقوم مبمار�سة اأي ن�ساط اإ�ستثماري اأو جتاري غري مرخ�س.

اجلدير بالذكر اأنه �سيتم توزيع املبالغ على قنوات ال�ستثمار وفقًا للمادة احلادية وال�ستون (61) من الالئحة التنفيذية  لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين والتي تن�س 
على مايلي:

على ال�سركة عند و�سع �سيا�ستها ال�ستثمارية مراعاة اأن تكون مدة ال�ستحقاق لالأ�سول امل�ستثمرة موازية للتزامات ال�سركة ح�سب الوثائق امل�سدرة. وعلى ال�سركة . 1
اأن تقدم للبنك املركزي برنامج ال�ستثمار �ساماًل توزيع الأ�سول، واذا مل يوافق البنك املركزي على الربنامج تلتزم ال�سركة بالأوعية والن�سب الواردة يف اجلدول 
رقم (1) من الالئحة التنفيذية، وعلى األ يتجاوز ال�ستثمار خارج اململكة (20%) ع�سرين باملائة من اإجمايل ال�ستثمارات مع اللتزام مبا ورد يف الفقرة (2) من 
املادة التا�سعة واخلم�سون (59) والتي تن�س على اأن يكون ال�ستثمار بالريال مبا ن�سبته (50%) خم�سون باملائة من اإجمايل الأ�سول املتاحة لال�ستثمار، واإذا رغبت 

ال�سركة يف تخفي�س هذه الن�سبة فيجب اأخذ موافقة كتابية م�سبقة من البنك املركزي.

على ال�سركة الأخذ يف العتبار مبخاطر تركيز ال�ستثمار بحيث األ تتجاوز ن�سبة الرتكز (50%) خم�سني باملائة من كل وعاء ا�ستثماري يف اجلدول رقم (1) من . 2
الالئحة التنفيذية.
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واملادة الثانية وال�ستون (62)  من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين والتي تن�س على اأنه ليجوز لل�سركة ا�ستخدام الأدوات املالية مثل امل�ستقات املالية 
والبنود خارج امليزانية العمومية قبل احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من البنك املركزي، كما ليجوز لل�سركة ا�ستخدام الأدوات يف اأغرا�س غري اإدارة املحفظة ال�ستثمارية. 

ويجب الأخذ يف العتبار بالآتي:

اأن تكون مدرجة يف �سوق مايل رئي�س، وقابلة للت�سييل يف وقت ق�سري، ومبنية على اأ�سول مدرجة يف جدول تقومي الأ�سول، ولها طريقة ت�سعري وا�سحة ومعلومة.. 1

اأن تكون لدى ال�سركة خم�س�سات واأ�سول كافية ملواجهة اأي التزامات ناجتة اأو حمتملة من ال�ستثمار يف هذه الأدوات.. 2

اأن يكون الطرف الآخر يف التعامل ذا مالءة و�سمعة مقبولة.. 3

اجلدير بالذكر اأن ال�سركة لديها ا�ستثمارات حالية قائمة (ف�ساًل راجع »ال�ستثمارات« من الق�سم رقم (5) »املعلومات املالية ومناق�سة وحتليل جمل�س الدارة« من هذه الن�سرة)

ومتا�سيًا مع متطلبات املادة (54) الفقرة (ب) من قواعد طرح الأوراق املالية واللتزامات امل�ستمرة، �ستقوم ال�سركة بالإف�ساح للجمهور  عند وجود اختالف بن�سبة (5%) اأو 
اأكرث بني ال�ستخدام الفعلي ملتح�سالت اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية  مقابل ما اأُف�سح عنه يف هذه الن�سرة فور علمها بذلك.

ا�شتخدام �شايف متح�شالت الطرح لرفع هام�س املالءة املالية 	أ 

تنوي ال�سركة زيادة راأ�سمالها من مائتني وخم�س و�ستني مليون (265٫000٫000) ريال اإلى خم�سمائة وثالثني مليون (530٫000٫000) ريال �سعودي لدعم منو اأعمالها، وذلك 
من خالل ا�ستخدام �سايف متح�سالت الطرح يف ال�ستثمارات املالية (�سمن الأن�سطة التقليدية لل�سركة)، وزيادة الوديعة النظامية.

تفر�س الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني على �سركات التاأمني الحتفاظ بحد اأدنى من �سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب هام�س املالءة ويرتجم هذا 
املطلب يف احلاجة اإلى الحتفاظ باحلد الأدنى من الغطاء التام (100%)  لهام�س املالءة املالية  (�سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة املالية مق�سومًا على احلد 

الأدنى لهام�س املالءة).

م �سايف اأ�سولها لغر�س احت�ساب �سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة املالية وفقًا جلداول ون�سب  اأن تقِوّ ويفر�س البنك املركزي ال�سعودي على �سركات التاأمني 
ت�سمني حمددة من قبل البنك املركزي ال�سعودي على اأن يراعى الآتي:

األ يتجاوز تقومي الأ�سول قيمتها ال�سوقية، وي�ستثنى من ذلك الأ�سول اخلا�سة بتاأمني احلماية والإدخار املرتبطة باجلزء اخلا�س بال�ستثمار. 	

اأن يكون احلد الأق�سى (20%) ع�سرين باملئة من اإجمايل الأ�سول امل�سموح بها املرتبطة بطرف واحد. 	

وتن�س املادة (66) من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني باأنه على ال�سركة التي تزاول التاأمني العام وال�سحي الحتفاظ بحد اأدنى لهام�س املالءة املالية املطلوب 
باعتماد القيمة الأعلى لأي من الطرق الثالث الآتية:

احلد الأدنى ملتطلبات راأ�س املال وهو مئة مليون (100٫000٫000) ريال �سعودي ل�سركات التاأمني و مئتني مليون  (200٫000٫000) مليون ريال �سعودي ل�سركات  	
اإعادة التاأمني اأو �سركات التاأمني التي تزاول يف الوقت نف�سه اأعمال اإعادة التاأمني.

جمموع الأق�ساط املكتتبة 	

املطالبات 	

وتن�س املادة  (67)  من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني باأنه على ال�سركة التي تزاول تاأمني احلماية والدخار الحتفاظ بهام�س مالءة عن طريق حا�سل جمع ما يلي:

ن�سبة (4٫0%) اأربعة باملئة من املخ�س�سات الفنية لتاأمني احلماية والدخار. 	

ن�سبة (0٫3%) ثالثة بالألف من اإجمايل التغطية لالأفراد بعد ح�سم ح�سة الإعادة ب�سرط األ تزيد ح�سة الإعادة على ن�سبة (50%) خم�سني باملئة من اإجمايل التغطية. 	

ن�سبة (0٫1%) واحد بالألف من اإجمايل التغطية للمجموعات بعد ح�سم ح�سة الإعادة ب�سرط األ تزيد ح�سة الإعادة على (50%) خم�سني باملئة من اإجمايل التغطية. 	

يو�سح اجلدول اأدناه تفا�سيل هام�س وغطاء املالءة املالية لل�سركة كما يف 2019/12/31 م وكما يف 2020/12/31 م

تفا�صيل هام�س وغطاء امللءة املالية لل�صركة كما يف 20١9/١2/3١ م وكما يف 2020/١2/3١ م ج 53 جدول 

2020/١2/3١م20١9/١2/3١م)باألف الريالت(

100٫000100٫000احلد الأدنى لراأ�س املال املطلوب

45٫23152٫583اإجمايل هام�س املالءة لالأق�ساط

37٫76839٫216اإجمايل هام�س املالءة للمطالبات

100٫000100٫000احلد الأدنى املطلوب لهام�س املالءة املالية

133٫386152٫932�سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف املالءة املالية

33٫38652٫932زيادة (عجز) يف �سايف املوجودات املقبولة مقارنة باحلد الأدنى لهام�س املالءة املالية املطلوب

153%133%غطاء هام�س املالءة (%)

امل�سدر: ال�سركة
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وقد امتثلت ال�سركة بالكامل ملتطلبات راأ�س املال املفرو�سة كما يف كما يف 2019/12/31 م وكما يف 2020/12/31 م.

وفيما يلي الإ�سهامات املتوقعة ل�سايف متح�سالت الطرح يف املحافظة على متطلبات راأ�س املال لل�سنوات القادمة والتي مت ح�سابها بناًء على ا�سرتاطات معينة يفر�سها البنك 
املركزي على �سركات التاأمني حيُث ترتفع البنود ب�سكل غري مبا�سر، وذلك نتيجة ل�ستخدام متح�سالت الطرح والتي هي زيادة الوديعة النظامية، وال�ستثمارات املالية.

يو�سح اجلدول اأدناه الإ�سهام املتوقع ل�سايف متح�سالت الكتتاب يف احلفاظ على متطلبات املالءة املالية التي يفر�سها البنك املركزي خالل ال�سنوات القليلة القادمة.

الإ�صهام املتوقع ل�صايف متح�صلت الكتتاب يف احلفاظ على متطلبات امللءة املالية ج 5٤ جدول 

2023/١2/3١م2022/١2/3١م202١/١2/3١م2020/١2/3١م20١9/١2/3١م)باآلف الريالت(

100٫000100٫000100٫000100٫000100٫000احلد الأدنى لراأ�س املال املطلوب

45٫23152٫58354٫40762٫76874٫112اإجمايل هام�س امللءة للأق�صاط

37٫76839٫21638٫61142٫12548٫413اإجمايل هام�س امللءة للمطالبات

100٫000100٫000100٫000100٫000100٫000احلد الأدنى املطلوب لهام�س امللءة املالية

133٫386152٫932361٫693364٫878382٫983�صايف الأ�صول القابلة للت�صمني يف امللءة املالية

زيادة )عجز( يف �صايف املوجودات املقبولة مقارنة باحلد الأدنى 
لهام�س امللءة املالية املطلوب

33٫38652٫932261٫693264٫878282٫983

383%365%362%١53%١33%غطاء هام�س امللءة )%(

امل�سدر: ال�سركة

ا�شتخدام �شايف متح�شالت الكتتا	 لزيادة الوديعة النظامية 	أ 

وفقًا لالئحة التنفيذية ل�سركات التاأمني التعاوين ال�سادرة عن البنك املركزي، يجب اأن تكون الوديعة النظامية 10% من راأ�س املال املدفوع، وعليه �سوف تقوم ال�سركة بتخ�سي�س 
�ست وع�سرون مليون وخم�س مائة األف (26٫500٫000) ريال �سعودي من �سايف متح�سالت الكتتاب كوديعة نظامية لي�سبح اإجمايل الوديعة النظامية �ستة و�ستون مليون وخم�س 

مائة األف (66٫500٫000) ريال �سعودي.
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إفادات اخلرباء. -
مت احل�سول على موافقة جميع امل�ست�سارين التي تظهر اأ�سماوؤهم يف �سفحة (و) وذلك لإدراج اأ�سمائهم و�سعاراتهم واإفاداتهم بال�سكل وامل�سمون الواردين يف هذه الن�سرة. ومل 

يتم �سحب اأي من هذه املوافقات حتى تاريخ ن�سر هذه الن�سرة. كما اأنه لي�س لأي منهم اأو العاملني لديهم اأو لأي من اأقربائهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة.
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اإلقرارات. -
يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة حتى تاريخ هذه الن�سرة مبا يلي:

مل يكن هناك اأي انقطاع يف اأعمال ال�سركة ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا يف الو�سع املايل خالل الـ(12) �سهرًا الأخرية. 	

مل مُتنح اأي عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل املُ�سدر خالل ال�سنوات الثالث (3) ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل  	
وطرح الأوراق املالية فيما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأوراق مالية.

اأي �سركة تابعة خالل ال�سنوات الثالث (3) ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب  	 اأو  اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري للم�سدر  مل يكن هناك 
الت�سجيل وطرح الأوراق املالية اخلا�سعة لهذه الن�سرة، اإ�سافة اإلى الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�سرة الإ�سدار.

بخالف ما ورد يف الق�سم الفرعي  »املعاملت مع الأطراف ذوي العلقة« من الق�سم 5 »املعلومات املالية ومناق�صة وحتليل الإدارة« لي�س لأع�ساء جمل�س الإدارة  	
اأو لأي من اأقربائهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي نوع يف املُ�سدر اأو ال�سركات التابعة.

مل حتتفظ ال�سركة باأ�سهم خزينة، ومل تقم اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة باملوافقة على عملية �سراء اأ�سهم ال�سركة. 	
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املعلومات القانونية. -

اسم الشركة  1-

مت قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري لل�سركات امل�ساهمة مبدينة الريا�س حتت ال�سم التجاري »�سركة التاأمني العربية التعاونية«.

تأسيس الشركة ومراحل تطور رأس املال  1-
�سركة التاأمني العربية التعاونية هي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تاأ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م/23) وتاريخ 1428/03/15هـ (املوافق 2007/04/03م)  	

بتاريخ   (102030104276  -01) رقم  ال�ستثمار  وزارة  وترخي�س  2007/04/02م)  (املوافق  1428/03/14هـ  وتاريخ   (93) رقم  الوزراء  جمل�س  وقرار 
1426/05/05هـ (املوافق 2005/06/12 م). وتعمل ال�سركة مبوجب ال�سجل التجاري رقم (1010243302) ال�سادر يف مدينة الريا�س بتاريخ 1429/01/18هـ 
(املوافق 2008/01/27م)، ويقع عنوان املقر الرئي�سي لل�سركة يف مركز بن طامي - طريق امللك عبدالعزيز- حي الورود، مدينة الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية.

وبتاريخ 1429/01/26هـ  (املوافق 2008/02/04م) اأدرجت كامل اأ�سهم ال�سركة يف تداول ال�سعودية (تداول) بعدد ع�سرين مليون (20٫000٫000) �سهم عادي  	
وبقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة (10) ريالت �سعودية عن طريق طرحها لالكتتاب العام، حيث اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون مبا ن�سبته (60%) من اأ�سهم ال�سركة البالغة 
اثني ع�سر مليون (12٫000٫000) �سهم عادي، واكتتب امل�ساهمون من اجلمهور مبا ن�سبته (40%) من اأ�سهم ال�سركة البالغة ثمانية ماليني (8٫000٫000) �سهم 

عادي وبقيمة اإجمالية تبلغ ثمانني مليون(80٫000٫000) ريال �سعودي مت�ساوية القيمة قيمة كِل منها ع�سرة (10) ريالت �سعودية.

التاأمني  	 ن�ساط  ال�سعودي رقم (ت م ن/20086/15) ملزاولة  املركزي  البنك  ال�سركة على ت�سريح  وبتاريخ 1429/06/14هـ (املوافق2008/06/18م) ح�سلت 
يف التاأمني العام، والتاأمني ال�سحي، واحلماية والدخار، وفقًا لأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية، وقد مت جتديد هذا الرتخي�س 
بتاريخ 1441/04/19هـ (املوافق 2019/12/16م) ملدة ثالث �سنوات تبداأ من 1441/06/11هـ ( املوافق 2020/02/05م) وتنتهي يف 1444/06/10هـ (املوافق 

2023/01/03م).

وبتاريخ 1436/06/18هـ (املوافق 2015/04/07م) وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س مال ال�سركة من مائتي مليون  	
(200٫000٫000) ريال �سعودي اإلى اأربعمائة مليون  ( 400٫000٫000) ريال �سعودي، وبالتايل زيادة عدد اأ�سهم ال�سركة من ع�سرين مليون (20٫000٫000) 
اأ�سهم حقوق  اإ�سدار  اأربعني مليون (40٫000٫000) �سهم عادي مت�ساوية القيمة قيمة كٍل منها ع�سرة (10) ريالت �سعودية وذلك عن طريق  اإلى  �سهم عادي 

الأولوية مبقدار ع�سرين مليون (20٫000٫000) �سهم بقيمة ا�سمية ع�سرة (10) ريالت �سعودية لل�سهم الواحد. 

رقم  	 اخلطاب  مبوجب  وذلك  بتاريخ  ال�سعودي  املركزي  البنك  موافقة  على  ال�سركة  ح�سول  بعد  و  2016/08/02م)  (املوافق  1437/10/28هـ  وبتاريخ 
351000145469 وتاريخ 1437/10/28هـ (املوافق 2016/08/02م) وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تخفي�س راأ�س مال ال�سركة من اأربعمائة مليون ريال 
�سعودي (400٫000٫000) ريال �سعودي اإلى مائتني وخم�سة و�ستني ريال �سعودي (265٫000٫000) بن�سبة انخفا�س قدرها (33٫75%) من راأ�س مال ال�سركة،  
وبالتايل تخفي�س عدد اأ�سهم ال�سركة من اأربعني مليون �سهم (40٫000٫000) اإلى �ستة وع�سرين مليون وخم�سمائة األف �سهم (26٫500٫000)  وذلك عن طريق 

اإلغاء ثالثة ع�سر مليون وخم�سمائة األف (13٫500٫000) �سهم من الأ�سهم امل�سدرة لل�سركة .

وتاريخ  	  (30238/89) رقم  اخلطاب  مبوجب  ال�سعودي  املركزي  البنك  موافقة  على  ال�سركة  ح�سلت  2019/04/23م)  (املوافق  1440/08/18هـ  وبتاريخ 
1440/08/18هـ (املوافق 2019/04/23م) على زيادة راأ�سمال ال�سركة من مائتني وخم�سة و�ستني مليون  (265٫000٫000) ريال �سعودي اإلى خم�سمائة وثالثني 

مليون ريال (530٫000٫000) ريال �سعودي من خالل اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية بقيمة مائتني و خم�سة و �ستني مليون (265٫000٫000) ريال �سعودي.

••/••/••••م) وافقت اجلمعية العامة غري العادية على زيادة راأ�س مال ال�سركة بن�سبة (100%) لزيادة راأ�س مال ال�سركة من  	 ••/••/•••• هـ (املوافق  وبتاريخ 
مئتني وخم�سة و�ستني مليون (265٫000٫000) ريال �سعودي، اإلى خم�سمائة وثالثني مليون (530٫000٫000) ريال �سعودي، وبالتايل زيادة عدد اأ�سهم ال�سركة 
اإلى خم�س مائة وثالثون مليون (530٫000٫000) �سهم عادي مت�ساوية القيمة قيمة كِل منها  من مئتني وخم�سة و�ستني مليون (265٫000٫000)  �سهم عادي 

ع�سرة (10) ريالت �سعودية.

تعديل رأس املال -1-
مليون   	 مائتي  من   (%100) بن�سبة  ال�سركة  مال  راأ�س  زيادة  على  العادية  غري  العامة  اجلمعية  وافقت  2015/04/07م)  (املوافق  1436/06/18هـ  بتاريخ 

(200٫000٫000) ريال �سعودي اإلى اأربعمائة مليون( 400٫000٫000) ريال �سعودي، وبالتايل زيادة عدد اأ�سهم ال�سركة من ع�سرين مليون (20٫000٫000) 
�سهم عادي اإلى اأربعني مليون (40٫000٫000) �سهم عادي مت�ساوية القيمة قيمة كٍل منها ع�سرة (10) ريالت �سعودية، وذلك عن طريق اإ�سدار اأ�سهم حقوق 

الأولوية مبقدار ع�سرين مليون (20٫000٫000) �سهم بقيمة ا�سمية  قدرها ع�سرة (10) ريالت �سعودية لل�سهم الواحد. 

مليون  	 اأربعمائة   (%33٫75) بن�سبة  ال�سركة  مال  راأ�س  تخفي�س  على  العادية  غري  العامة  اجلمعية  وافقت  2016/08/02م)  (املوافق  1437/10/28هـ  وبتاريخ 
(400٫000٫000) ريال �سعودي الى مائتني و خم�سة و �ستني مليون (265٫000٫000) ريال �سعودي  وبالتايل تخفي�س عدد اأ�سهم ال�سركة من اأربعني مليون �سهم 
(40٫000٫000) اإلى �ستة وع�سرين مليون وخم�سمائة األف �سهم (26٫500٫000)  وذلك عن طريق اإلغاء ثالثة ع�سر مليون وخم�سمائة األف (13٫500٫000) 

�سهم من الأ�سهم امل�سدرة لل�سركة .  



96

أغراض الشركة -1-
وفقًا ال�سجل التجاري رقم (1010243302) وتاريخ 1429/01/18هـ (املوافق 2008/01/27م)، يجوز لل�سركة القيام بالأن�سطة الآتية: تاأمني احلماية مع الدخار،  	

التاأمني ال�سحي، التاأمني العام.

وفقًا للمادة رقم (3) من النظام الأ�سا�سي، يجوز لل�سركة القيام بالأن�سطة الآتية: 	

التي  	 الأعمال  تقوم بجميع  اأن  ولل�سركة  و�ساطة  اأو  اأو مرا�سلة  اأو متثيل  توكيالت  اأو  تاأمني  اإعادة  الأعمال من  بهذه  يتعلق  ما  وكل  التعاوين  التاأمني  اأعمال  مزاولة 
يلزم القيام بها لتحقيق اأغرا�سها �سواًء يف جمال التاأمني اأو ا�ستثمار اأموالها واأن تقوم بتملك وحتريك الأموال الثابتة والنقدية اأو بيعها اأو ا�ستبدالها اأو تاأجريها 
بوا�سطتها مبا�سرة اأو بوا�سطة �سركات توؤ�س�سها اأو ت�سرتيها اأو بال�سرتاك مع جهات اأخرى ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفًقا لأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني 
اإن وجدت.  املخت�سة  الالزمة من اجلهات  الرتاخي�س  وبعد احل�سول على  ال�سعودية  العربية  اململكة  ال�سارية يف  والقواعد  والأنظمة  التنفيذية   التعاوين ولئحته 
وقد ح�سلت ال�سركة على املوافقة النهائية من قبل البنك املركزي ال�سعودي ملزاولة ن�ساطها التاأميني. وملزيد من املعلومات (ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي  »الرتاخي�س 

والت�ساريح التي تعمل ال�سركة مبوجبها« من هذا الق�سم).

مدة الشركة -1-

ن�ست املادة ال�ساد�سة (6) من النظام الأ�سا�سي على اأن تكون مدة ال�سركة ت�سعة وت�سعني (99) �سنة ميالدية تبداأ اعتبارًا من تاريخ قيدها يف ال�سجل التجاري، ويجوز اإطالة مدة 
ال�سركة بقرار ت�سدره اجلمعية العامة (غري العادية) قبل انتهاء هذه املدة ب�سنة على الأقل. وت�سري بيانات ال�سجل التجاري اإلى انتهاء مدة ال�سركة يف تاريخ 1527/12/20هـ 

(املوافق 2104/01/18م).

جملس اإلدارة -1-

تشكيل اجمللس
يتولى اإدارة ال�سركة وفقًا للمادة اخلام�سة ع�سر (15) من نظامها الأ�سا�سي جمل�س اإدارة موؤلف من �سبعة (7) اأع�ساء تنتخبهم اجلمعية العامة العادية ملدة ل تزيد عن (3) ثالث 
�سنوات. بتاريخ 1441/07/03هـ (املوافق 2020/02/27م) انتخبت اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني اأع�ساء جمل�س الإدارة لدورة جديدة تبداأ من تاريخ 1441/07/03هـ 

(املوافق 2020/02/27م) وملدة ثالث �سنوات وتنتهي يف 1444/08/06هـ (املوافق2023/02/26م) وقد ت�سكل جمل�س الإدارة للدورة املذكورة من ال�سادة التالية اأ�سماوؤهم:

اأع�صاء جمل�س الإدارة ج 55 جدول 

جمل�س اإدارة ال�صركة املُعني بتاريخ ١٤٤١/07/03هـ )املوافق 2020/02/27م(*

املن�صبال�صم
�صفة 

الع�صوية
العمراجلن�صية

امللكية غري املبا�صرة امللكية املبا�صرة

ن�صبة امللكية املبا�صرةعدد الأ�صهمن�صبة امللكية املبا�صرةعدد الأ�صهم

عبدالعزيز عبدالهادي 
القحطاين**

رئي�س جمل�س 
الإدارة

0٫0990%0٫110026٫235%7229٫150�سعوديغري تنفيذي

عبدالرحمن حممد 
العنقري

نائب رئي�س 
جمل�س الإدارة

--0٫0038%601٫000�سعوديم�ستقل

ع�سو جمل�س  منري بطر�س مع�سر
الإدارة

----51اردينغري تنفيذي

عثمان حممد علي 
بدير

ع�سو جمل�س  
الإدارة

2٫8394%752٫444--83اردينغري تنفيذي

ع�سو جمل�س  غ�سان اإبراهيم عقيل
الإدارة

--0٫0151%534٫000اردينغري تنفيذي

عبدالعزيز بن �سالح 
العمري

ع�سو جمل�س  
الإدارة

--0٫0025%42662�سعوديم�ستقل

ع�سو جمل�س  حممد اإبراهيم املنقور
الإدارة 

----39�سعوديم�ستقل

امل�سدر: ال�سركة 

*وافقت اجلمعية العامة العادية لل�سركة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 1441/07/03هـ (املوافق 2020/02/27م) على انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة للدورة احلالية والتي تبداأ 
من 1441/07/03هـ (املوافق 2020/02/27م) وملدة ثالث �سنوات تنتهي يف تاريخ 1444/08/06هـ (املوافق 2023/02/26م).

الدكتور  وتعيني  الإدارة،  رئي�سًا ملجل�س  القحطاين  الأ�ستاذ/ عبدالعزيز عبدالهادي  تعيني  (املوافق 2020/07/16م)  بتاريخ 1441/11/25هـ   ال�سركة  اإدارة  ** قرر جمل�س 
عبدالرحمن العنقري نائب رئي�س جمل�س الإدارة وقد ح�سلت ال�سركة على عدم ممانعة البنك املركزي ال�سعودي بتاريخ 1441/11/25هـ (املوافق 2020/07/16م).
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وقد اأو�سى  جمل�س الإدارة بتاريخ 1440/04/13هـ (املوافق 2018/12/20م)، على زيادة راأ�س مال ال�سركة عن طريق حقوق الأولوية بقيمة اإجمالية تبلغ مائتني وخم�سة و�ستني 
مليون (265٫000٫000) ريال �سعودي مق�سمة على �ستة وع�سرين مليون وخم�سمائة األف (26٫500٫000) �سهم عادي ، ومتثل زيادة يف راأ�س مال ال�سركة بن�سبة قدرها %100 
لي�سبح راأ�س مال ال�سركة بعد اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية خم�سمائة وثالثني مليون (530٫000٫000) ريال �سعودي مق�سمة على ثالثة وخم�سني مليون (53٫000٫000) �سهم 

عادي. 

وتلتزم ال�سركة بنظام ال�سركات ولئحة احلوكمة ال�سادرة عن جمل�س اإدارة هيئة ال�سوق املالية ولئحة حوكمة �سركات التاأمني ال�سادرة عن البنك املركزي ال�سعودي، حيث 
اأع�ساء تنتخبهم اجلمعية العامة العادية ملدة ل تزيد على ثالث �سنوات. كما تبني  اأن يكون من �سبعة  اأع�ساء املجل�س يجب  اأن عدد  اأن النظام الأ�سا�سي لل�سركة ين�س على 
لئحة حوكمة ال�سركة التزام ال�سركة باملادة (16) من لئحة احلوكمة التي تلزم ال�سركات املدرجة باأن تكون اأغلبية اأع�ساء املجل�س من الأع�ساء غري التنفيذين وباأن ل يقل 
عدد اأع�سائه امل�ستقلني عن ع�سوين اأو عن ثلث اأع�ساء املجل�س)اأيهما اأكرث(وبالتايل تلتزم ال�سركة بالبند (54) من لئحة حوكمة �سركات التاأمني. وحالًيا يوجد ثالثة اأع�ساء 

م�ستقلني يف جمل�س اإدارة �سركة التاأمني العربية التعاونية من اأ�سل �سبعة اأع�ساء. 

رئيس جملس اإلدارة ونائب الرئيس وأمني السر
ال�سركة ملتزمة بالنظام الأ�سا�سي ولئحة احلوكمة ال�سادرة عن جمل�س اإدارة هيئة ال�سوق املالية ولئحة حوكمة �سركات التاأمني ال�سادرة عن البنك املركزي ال�سعودي من ناحية 
التعيني الإلزامي يف هذه املنا�سب حيث وافق جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 1441/11/25هـ (املوافق 2020/02/27م) على تعيني الأ�ستاذ/ عبدالعزيز عبدالهادي القحطاين 
رئي�سًا ملجل�س اإدارة ال�سركة، كما وافق املجل�س على تعيني الأ�ستاذ/ عبدالرحمن حممد العنقري نائبًا لرئي�س جمل�س الإدارة، وقد ح�سلت ال�سركة على عدم ممانعة من البنك 

املركزي بتاريخ 1441/05/24هـ (املوافق 2020/01/19م)، وفيما يلي منا�سب جمل�س اإدارة ال�سركة.

رئي�س جمل�س الإدارة ونائب الرئي�س واأمني ال�صر ج 56 جدول 

املن�صبا�صم ال�صخ�س املعني

رئي�س جمل�س  الإدارةعبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاين

نائب رئي�س جمل�س  الإدارةعبدالرحمن حممد العنقري 

ع�سو جمل�س  الإدارةعثمان حممد علي بدير

ع�سو جمل�س  الإدارةغ�سان اإبراهيم عقيل

ع�سو جمل�س  الإدارةعبدالعزيز بن �سالح العمري

ع�سو جمل�س  الإدارةحممد اإبراهيم املنقور

ع�سو جمل�س  الإدارةمنري بطر�س مع�سر 

امل�سدر: ال�سركة

وبح�سب النظام الأ�سا�سي لل�سركة، يكون ملجل�س الإدارة اأو�سع ال�سلطات يف اإدارة ال�سركة مبا يحقق اأغرا�سها، ويكون له يف حدود اخت�سا�سه اأن يفو�س واحًدا اأو اأكرث من اأع�سائه 
اأو من الغري يف مبا�سرة عمل اأو اأعمال معينة - مبا ل يتعار�س مع الأنظمة واللوائح ذات العالقة - ويكون  ملجل�س الإدارة املهام وال�سالحيات والخت�سا�سات التالية:

متثيل ال�سركة يف عالقاتها مع الغري واجلهات احلكومية واخلا�سة والغرف التجارية وال�سناعية وكافة ال�سركات واملوؤ�س�سات والبنوك وامل�سارف التجارية وبيوت املال وكافة اأ. 
�سناديق وموؤ�س�سات التمويل احلكومي مبختلف م�سمياتها واخت�سا�ساتها وغريهم من املقر�سني.

اإبراء ذمة مديني ال�سركة من التزاماتهم.ب. 

الدخول يف املناق�سات وبيع و�سراء ورهن العقارات.ج. 

كما ويكون للمجل�س املهام وال�سالحيات والخت�سا�سات التالية:د. 

حق التعاقد والتوقيع با�سم ال�سركة ونيابة عنها على كافة اأنواع العقود والوثائق وامل�ستندات مبا يف ذلك دون ح�سر؛ عقود تاأ�سي�س ال�سركات التي ت�سرتك فيها ال�سركة مع ه. 
كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل، والتوقيع على التفاقيات وال�سكوك اأمام كاتب العدل واجلهات الر�سمية، وكذلك اتفاقيات القرو�س وال�سمانات والكفالت 

وال�سكوك لبيع و�سراء العقارات.

اإ�سدار الوكالت ال�سرعية نيابة عن ال�سركة، والبيع وال�سراء والإفراغ وقبوله وال�ستالم والت�سليم وال�ستئجار والتاأجري والقب�س والدفع.و. 

فتح احل�سابات والعتمادات وال�سحب والإيداع لدى البنوك واإ�سدار ال�سمانات للبنوك وال�سناديق وموؤ�س�سات التمويل احلكومي با�سم ال�سركة.ز. 

التوقيع على كافة الأوراق و�سندات الأمر وال�سيكات وكافة الأوراق التجارية وامل�ستندات وكافة املعامالت امل�سرفية.ح. 
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مكافآت اجمللس
تتكون مكافاأة جمل�س الإدارة من الن�سبة املن�سو�س عليها يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة. وت�ستمل تقارير جمل�س الإدارة لعام 2020م والذي متت املوافقة عليه من قبل اجلمعية 
العامة (العادية) يف تاريخ 1442/10/21هـ (املوافق 2021/03/02م) وعام 2019م (والذي متت املوافقة عليه من قبل اجلمعية العامة (العادية) يف تاريخ 1441/11/09هـ 
(املوافق 2020/06/30م)، وعام 2018م (والذي متت املوافقة عليه من قبل اجلمعية العامة (العادية) يف تاريخ 1440/10/24هـ (املوافق 2019/06/27م)، على بيان �سامل 
لكل ما ح�سل عليه اأع�ساء جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية من مكافاآت وبدلت وم�سروفات وغري ذلك من املزايا؛ كما ت�سمن التقرير املذكور على بيان ما قب�سه اأع�ساء 
املجل�س بو�سفهم موظفني اأو اإداريني اأو ما قب�سوه نظري اأعمال فنية اأو اإدارية اأو ا�ست�سارية. وي�ستمل اأي�سًا على بيان بعدد جل�سات املجل�س وعدد اجلل�سات التي ح�سرها كل ع�سو 
من تاريخ اآخر اجتماع للجمعية العامة. ن�ست املادة (19) من النظام الأ�سا�سي لل�سركة باأن حتدد املكافاآت ال�سنوية لأع�ساء جمل�س الإدارة عن اخلدمات التي يوؤدونها طبقًا 
لأحكام الفقرة (1) من املادة التا�سعة ع�سرة من النظام الأ�سا�سي. ويف حال حققت ال�سركة اأرباح يجوز اأن يتم توزيع ن�سبة تعادل (10 %) من باقي �سايف الربح بعد خ�سم 
الحتياطيات التي قررتها اجلمعية العامة تطبيقًا لأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين والنظام الأ�سا�سي وبعد توزيع ربح على امل�ساهمني ل يقل عن (5%) من راأ�سمال 

ال�سركة املدفوع، على اأن يكون ا�ستحقاق هذه املكافاأة متنا�سبًا مع عدد اجلل�سات التي يح�سرها الع�سو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطاًل. 

اجتماعات اجمللس
وفق املادة (21) من النظام الأ�سا�سي لل�سركة يجتمع املجل�س يف املركز الرئي�س لل�سركة بدعوه من رئي�سه ويجب على رئي�س املجل�س اأن يدعو لالجتماع متى طلب اإليه ذلك اثنان 
من الأع�ساء ويجب اأن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها املجل�س. وُتعقد اجتماعات املجل�س ب�سفة دورية وكلما دعت احلاجة، على اأن ل يقل عدد اجتماعات املجل�س 
ال�سنوية عن اأربع (4) اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد على الأقل كل ثالثة اأ�سهر. ووفقًا املادة (32) من لئحة حوكمة ال�سركة يجتمع املجل�س ب�سفة دورية كل ثالثة 
اأ�سهر على الأقل خالل ال�سنة املالية الواحدة. كما يجب على جمل�س الإدارة توثيق اجتماعاته واإعداد حما�سر باملناق�سات واملداولت مبا فيها عمليات الت�سويت التي متت وتبويبها 

وحفظها بحيث ي�سهل الرجوع اإليها.

جلان اجمللس
 لدى جمل�س الإدارة خم�سة (5) جلان فرعية، وهي على النحو التايل:

جلنة املراجعة
تت�سكل جلنة املراجعة من ثالثة (3) اأع�ساء، وقد مت تعيني اأع�ساء جلنة املراجعة من قبل اجلمعية العامة (العادية) املنعقدة بتاريخ 1442/01/01هـ (املوافق 2020/08/20م) 
وتنتهي بنهاية دورة جمل�س الإدارة احلالية يف تاريخ 1444/08/05هـ (املوافق 2023/02/26م). ومت تعيني رئي�س جلنة املراجعة بعد موافقة جمل�س الإدارة يف اجتماعه املنعقد 
بتاريخ 1441/11/25هـ (املوافق 2020/07/16م)، وقد ح�سلت ال�سركة عدم ممانعة البنك املركزي ال�سعودي بتاريخ 1441/11/25هـ (املوافق2020/07/16م).  وهي تتكون 

من الأع�ساء التالية اأ�سمائهم:

اأع�صاء جلنة املراجعة ج 57 جدول 

الوظيفةال�صم

رئي�سعبدالرحمن حممد العنقري

ع�سوعبدالإله بن حممد بن معمر  

ع�سوم�ساري بن �سلمان ال�سحيم  

امل�سدر: ال�سركة

كما مت اعتماد لئحة عمل جلنة املراجعة من قبل اجلمعية العامة العادية باجتماعها املنعقد بتاريخ 1438/09/09هـ (املوافق 2017/06/04م).

وقد عقدت اللجنة �ستة (6) اجتماعات خالل العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2018م، واأربعة (4) اجتماعات خالل العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2019م، و�ستة (6) 
اجتماعات خالل العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2020م.

ملخص مهام ومسؤوليات جلنة املراجعة:

التو�سية ملجل�س الإدارة باملوافقة على تعيني اأو اإعادة تعيني املراجعني اخلارجيني، وي�سمل هذا �سمان متتع املراجعني اخلارجيني املر�سحني باخلربة الالزمة ملراجعة  -
اأعمال �سركات التاأمني و/اأو اإعادة التاأمني.

التوجيه بتعيني وعزل مدير اإدارة اللتزام اأو م�سوؤول اللتزام  بعد احل�سول على عدم ممانعة املوؤ�س�سة كتابة. -

التوجيه بتعيني وعزل مدير اإدارة املراجعة الداخلية اأو املراجع الداخلي بعد احل�سول على عدم ممانعة البنك املركزي ال�سعودي كتابة. -

التاأكد من ا�ستقالل املراجعني اخلارجيني عن ال�سركة واأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة العليا يف ال�سركة. -

التاأكد من ا�ستقالل اإدارة املراجعة الداخلية اأو املراجع الداخلي يف اأداء مهامهم، والتحقق من عدم وجود اأي قيد على اأعمالهم اأو وجود ما ميكن اأن يوؤثر �سلًبا  -
على اأعمالهم.
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التاأكد من ا�ستقالل اإدارة اإدارة اللتزام اأو م�سوؤول اللتزام يف اأداء مهامها، والتحقق من عدم وجود اأي قيد على اأعمالهم اأو وجود ما ميكن اأن يوؤثر �سلًبا على  -
اأعمالهم.

مناق�سة القوائم املالية ال�سنوية والربع �سنوية الأولية مع املراجعني اخلارجيني والإدارة العليا لل�سركة قبل اإ�سدارها. -

درا�سة ومراجعة القوائم ال�سنوية والربع �سنوية الأولية والتو�سية ملجل�س الإدارة ب�ساأنها. -

درا�سة خطة املراجعة للمراجعني الداخليني واخلارجيني. -

درا�سة خطة اللتزام اإقرارها ومتابعة تنفيذها. -

درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واإجراءاتها والتغريات التي جتري عليها. -

التن�سيق بني املراجعني الداخليني واخلارجيني. -

درا�سة تقارير املراجعني اخلارجيني ورفع التو�سيات ب�ساأنها ملجل�س الإدارة. -

مراجعة تقارير اإدارة املراجعة الداخلية اأو املراجع الداخلي ورفع التو�سيات ب�ساأنها ملجل�س الإدارة. -

مراجعة تقارير الإدارة الرقابة النظامية اأو املراقب النظامي ورفع التو�سيات ب�ساأنها ملجل�س الإدارة  -

تقييم م�ستوى كفاءة وفعالية ومو�سوعية اأعمال املراجعني اخلارجيني، واإدارة املراجعة الداخلية  اأو املراجع الداخلي، واإدارة اللتزام وم�سوؤول اللتزام. -

درا�سة مالحظات البنك املركزي ال�سعودي واجلهات ال�سرافية والرقابية ذات العالقة ب�ساأن اأي خمالفات نظامية اأو طلب اإجراءات ت�سحيحية ورفع التو�سيات  -
ب�ساأنها ملجل�س الإدارة.

درا�سة تقييم املراجعني الداخليني واخلارجيني لإجراءات الرقابة الداخلية. -

درا�سة العمليات فيما بني كيانات املجموعة والعمليات مع الأطراف ذوي العالقة. -

درا�سة تقارير اخلبري الكتواري ورفع التو�سيات ب�ساأنها ملجل�س الإدارة. -

ال�سعودي  - املركزي  البنك  عن  ال�سادرة  والتعليمات  اللوائح  مبوجب  الزامية  تكون  عندما  الكتواري  اخلبري  وتو�سيات  مقرتحات  بتطبيق  ال�سركة  التزام  �سمان 
واجلهات ال�سرافية والرقابية ذات ال�سلة.

متابعة التقارير ال�سادرة عن البنك املركزي ال�سعودي واجلهات ال�سرافية والرقابية ذات العالقة ورفع التو�سيات ب�ساأنها اإلى جمل�س الإدارة. -

التوجيه بتحديد قيمة املرتب ال�سهري واملكافاأة الت�سجيعية واملكافاآت الأخرى لإدارة املراجعة الداخلية اأو املراجع الداخلي مبا يتما�سى مع اللوائح الداخلية لل�سركة  -
املعتمدة من قبل املجل�س.

التوجيه بتحديد قيمة املرتب ال�سهري واملكافاأة الت�سجيعية واملكافاآت الأخرى لإدارة اللتزام اأو م�سوؤول اللتزام مبا يتما�سى مع اللوائح الداخلية لل�سركة املعتمدة  -
من قبل املجل�س.

التاأكد من توافر لئحة مكتوبة خا�سة بقواعد ال�سلوك املهني بعد اعتمادها من قبل جمل�س اإدارة ال�سركة ل�سمان القيام باأنظمة ال�سركة بطريقة عادلة واأخالقية. -

متابعة الدعاوى الق�سائية الهامة املرفوعة من ال�سركة اأو املرفوعة �سدها مع مدير اإدارة اللتزام اأو م�سوؤول اللتزام، ورفع تقارير دورية ب�ساأنها اإلى جمل�س الإدارة. -

�سمان ال�ستخدام الأمثل لتقنية املعلومات وتوفر ال�سوابط الالزمة للح�سول على معلومات وبيانات دقيقة ويعتمد عليها.  -

جلنة الرتشيحات واملكافآت
تت�سكل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من اأربعة  (4) اأع�ساء، وقد مت تعيني اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من قبل جمل�س الإدارة مبوجب قرار جمل�س الإدارة يف اجتماعه 
املنعقد بتاريخ 1438/09/09هـ (املوافق 2017/06/04م)، وتنتهي بنهاية دورة جمل�س الإدارة احلالية يف تاريخ 1444/08/03هـ (املوافق 2023/02/23م). وقد ح�سلت 

ال�سركة عدم ممانعة البنك املركزي ال�سعودي بتاريخ 1441/11/25هـ (املوافق2020/07/16م). وهي تتكون من الأع�ساء التالية اأ�سمائهم:

اأع�صاء جلنة الرت�صيحات واملكافاآت ج 58 جدول 

الوظيفةال�صم

رئي�سعبدالعزيز بن �سالح العمري  

ع�سوعبدالعزيز عبدالهادي القحطاين

ع�سوعبدالرحمن بن حممد العنقري

ع�سومنري بطر�س مع�سر  

امل�سدر: ال�سركة

وقد عقدت اللجنة  اجتماعني (2) اجتماعات خالل العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2018م، و ثالث (3) اجتماعات خالل العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2019م، 
واجتماعني (2) خالل العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2020م.
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ملخص مهام ومسؤوليات جلنة الرتشيحات واملكافآت

التو�سية ملجل�س الإدارة بنظام احلوكمة وال�سيا�سات والإجراءات يف ال�سركة والعمل على تقدمي املقرتحة لتحديثه وتطويره با�ستمرار. وو�سع وتطوير املعايري اخلا�سة  -
باملر�سحني ملجل�س الإدارة واللجان واملراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�سوية جمل�س الإدارة واإعداد و�سف للقدرات واملوؤهالت املطلوبة 

لع�سوية جمل�س الإدارة، مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم اأن يخ�س�سه الع�سو لأعمال جمل�س الإدارة.

تقدمي املقرتحات ملجل�س الإدارة واخلا�سة بحجم املجل�س واللجان التابعة له وقواعد عملها ومراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي  -
ميكن اإجراوؤها.

التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني، وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة اأخرى. -

حتديد جوانب ال�سعف والقوة يف جمل�س الإدارة، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة. -

التو�سية بالرت�سيح لع�سوية جمل�س الإدارة واللجان مع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبقت اإدانته باأي جرمية خملة بال�سرف والأمانة. -

التو�سية ملجل�س الإدارة ب�سيا�سات التقاعد لالأع�ساء. -

و�سع �سيا�سات وا�سحة لتعوي�سات ومكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذين، ويراعى عند و�سع تلك ال�سيا�سات ا�ستخدام معايري ترتبط بالأداء. -

امل�ساعدة يف تقييم اأعمال الرئي�س التنفيذي لل�سركة ومدى حتقيقه لالأهداف املو�سوعة. -

امل�ساعدة يف اختبار القيادات التنفيذية يف ال�سركة. -

تقدمي املقرتحات  ملجل�س الإدارة لتقييم اأعماله واأعمال اللجان. -

التو�سية بتحديث لوائح عمل املجل�س وتطويرها. -

اللجنة التنفيذية
تت�سكل اللجنة التنفيذية من (3) اأع�ساء، وقد مت تعيني اأع�ساء اللجنة التنفيذية من قبل جمل�س الإدارة مبوجب قرار جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 1441/11/25هـ (املوافق 
2020/07/16م)، وتنتهي بنهاية دورة جمل�س الإدارة احلالية يف تاريخ 1444/08/05هـ (املوافق 2023/02/26م)، وقد ح�سلت ال�سركة عدم ممانعة البنك املركزي ال�سعودي 

بتاريخ 1441/11/25هـ  (املوافق 2020/07/16م) وهي تتكون من الأع�ساء التالية اأ�سمائهم:

اأع�صاء اللجنة التنفيذية ج 59 جدول 

الوظيفةال�صم

رئي�سمنري بطر�س مع�سر

ع�سوعبدالعزيز بن �سالح العمري  

ع�سوعثمان حممد علي بدير

امل�سدر: ال�سركة

وقد عقدت اللجنة �ستة (6) اجتماعات خالل العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2018م، و�ستة (6) اجتماعات خالل العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2019م، و�ستة (6) 
اجتماعات خالل العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2020م.

جلنة االستثمار
ال�سركة بتاريخ 1441/11/25هـ (املوافق  اإدارة  اأع�ساء جلنة ال�ستثمار من قبل جمل�س الإدارة مبوجب قرار جمل�س  اأع�ساء، وقد مت تعيني  تت�سكل جلنة ال�ستثمار من (3) 
2020/07/16م)، وتنتهي بنهاية دورة جمل�س الإدارة احلالية يف تاريخ 1444/08/05هـ (املوافق 2023/02/26م)، وقد ح�سلت ال�سركة عدم ممانعة البنك املركزي ال�سعودي 

بتاريخ 1441/11/26هـ  (املوافق 2020/07/16م) وهي تتكون من الأع�ساء التالية اأ�سمائهم:

اأع�صاء جلنة ال�صتثمار ج 60 جدول 

الوظيفةال�صم

رئي�سغ�سان اإبراهيم فار�س عقيل

ع�سوعبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاين

ع�سوحممد اإبراهيم املنقور  

امل�سدر: ال�سركة

وقد عقدت اللجنة اأربعة (4) اجتماعات خالل العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2018م، واأربعة (4) اجتماعات خالل العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2019م، واأربعة (4) 
اجتماعات خالل العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2020م
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جلنة إدارة اخملاطر
بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  يف  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  قرار  مبوجب  الإدارة  جمل�س  قبل  من  املخاطر  اإدارة  جلنة  تعيني  مت  اأع�ساء   (4) اأربعة  من  املخاطر  اإدارة  جلنة  تت�سكل 
ال�سركة عدم  تاريخ 1444/08/03هـ (املوافق 2023/02/23م)، وقد ح�سلت  الإدارة احلالية يف  بنهاية دورة جمل�س  وتنتهي  1441/11/25هـ (املوافق 2020/07/16م)، 

ممانعة البنك املركزي ال�سعودي بتاريخ 1441/11/25هـ (املوافق2020/07/16م). وهي تتكون من الأع�ساء التالية اأ�سمائهم:

اأع�صاء جلنة اإدارة املخاطر ج 6١ جدول 

الوظيفةال�صم

رئي�سغ�سان اإبراهيم عقيل

ع�سوعثمان حممد بدير 

ع�سوحممد اإبراهيم املنقور

امل�سدر: ال�سركة

وقد عقدت اللجنة اأربعة (4) اجتماعات خالل العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2018م، واأربعة (4) اجتماعات خالل العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2019م، واأربعة (4) 
اجتماعات خالل العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2020م

ملخص مهام ومسؤوليات جلنة إدارة اخملاطر:

تنفيذ اإ�سرتاتيجية اإدارة املخاطر. -

مراقبة املخاطر التي قد تتعر�س لها ال�سركة. -

و�سع �سيا�سات واإجراءات فعالة لإدارة املخاطر لتحديد وتقييم وقيا�س و�سبط ومراقبة املخاطر. -

حتديد املخاطر النا�سئة واقرتاح اخلطوات الت�سحيحية للحد منها و�سبطها. -

تقييم قدرة ال�سرط على حتمل املخاطر ومدى تعر�سها لها وذلك من خالل اإجراء اختبارات التحمل ب�سفة دورية. -

و�سع خطة طوارئ ومتابعتها. -

التن�سيق مع الإدارات املختلفة والإدارة العلية ل�سمان فعالية وكفاءة نظم اإدارة املخاطر. -

اإلدارة التنفيذية
ي�سغل من�سب املدير العام حاليًا الأ�ستاذ/ زياد بن حممد الربي�س وذلك اعتبارًا من تاريخ 1441/07/16هـ (املوافق 2020/07/06م)، ويو�سح اجلدول التايل تفا�سيل الإدارة 

التنفيذية لل�سركة:

الإدارة التنفيذية لل�صركة ج 62 جدول 

تاريخ التعينيالعمراجلن�صيةاملن�صبال�صم

الأ�صهم اململوكة

غري املبا�صرةمبا�صرة

الن�صبةالعددالن�صبةالعدد

1434/08/29هـ املوافق45�سعودياملدير العامزياد حممد الربي�س 

(2013/07/07م)

----

1438/01/22هـ املوافق38�سعوديمدير الإدارة املالية ح�سني عبداملح�سن الرا�سد

(2017/07/16م)

----

مدير اإدارة املوارد الب�سرية عادل بن �سالح الفرج
وال�سوؤون الدارية 

1430/04/16هـ املوافق55�سعودي 

(2009/04/11م)

----

1442/12/22م (املوافق33�سعوديمدير الإدارة الفنيةم�سعل عبد القادر املزروع

2021/08/01م)

----

1432/08/01هـ املوافق55�سعوديمدير اإدارة املطالبات�سعود بن اأحمد املانع

(2011/07/02م)

----

امل�سدر: ال�سركة
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وتفيد ال�سركة باأن بع�س اأع�ساء جمل�س الإدارة لهم تعامالت مبا�سرة مع ال�سركة وهي منح�سرة يف وثائق تاأمينية تقدمها ال�سركة وذلك ب�سفة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة دون اأي 
معامالت تف�سيلية وذلك على النحو التايل:

بيان التعاملت ما بني ال�صركة  واأي من اأع�صاء جمل�س الإدارة لفرتة ت�صعة اأ�صهر من عام 2020مج ج 63 جدول 

القيمة باألف ريال �صعودي طبيعة املعاملة ا�صم ع�صو جمل�س الدارة ا�صم اجلهة ذات العلقة

5٫333.2 وثائق تامني عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاين �سركة عبدالهادي عبداهلل القحطاين

170٫2 وثائق تامني غ�سان اإبراهيم عقيل   ال�سركة العربية للتموين / اأ�سرتا

183٫5 وثائق تامني عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاين عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاين

32٫2 وثائق تامني عبد العزيز بن �سالح العمري عبد العزيز بن �سالح العمري

533٫6 وثائق تامني عبد العزيز بن �سالح العمري �سركة و�سل لالإ�ستثمار

34 وثائق تامني عبد الرحمن بن حممد العنقري عبد الرحمن بن حممد العنقري

امل�سدر: ال�سركة

تعويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة
الرواتب  قيمة  التايل  ويو�سح اجلدول  واملكافاآت.  الرت�سيحات  التنفيذيني على جلنة  وكبار  الإدارة  اأع�ساء جمل�س  يتقا�ساها  التي  واملكافاآت  التعوي�سات  اقرتاح  تقع م�سوؤولية 

واملكافاآت والبدلت التي يتقا�ساها اأع�ساء جمل�س الإدارة و اأعلى �ستة مدراء تنفيذين مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملدير املايل خالل الثالثة اأعوام املا�سية:

قيمة الرواتب والبدلت التي يتقا�صاها اأع�صاء جمل�س الإدارة واأعلى �صتة مدراء تنفيذيني ج 6٤ جدول 

3١ دي�صمرب 2020م3١ دي�صمرب 20١9م3١ دي�صمرب 20١8م

171٫0001٫093٫000192٫000اأع�ساء جمل�س الإدارة

4٫737٫2383٫963٫5664٫171٫957اأعلى �ستة مدراء تنفيذين مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملدير املايل

4٫908٫2385٫056٫5664٫363٫957الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

حوكمة الشركات
وفقًا لالأنظمة واللوائح والتعليمات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية وعلى وجه اخل�سو�س لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة مبوجب قرار جمل�س الهيئة مبوجب القرار رقم (16-8-
2017م) وتاريخ 1438/05/16هـ (املوافق 2017/02/13م) بناًء على نظام ال�سركات ال�سادر بالر�سوم امللكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ (املوافق 2015/11/10م) 
واملعدلة بقرار جمل�س الهيئة رقم (3-57-2019) وتاريخ 1440/09/15هـ (املوافق 2019/05/20م)، بالإ�سافة اإلى لئحة حوكمة �سركات التاأمني ال�سادرة عن البنك املركزي 

ال�سعودي؛ مت و�سع دليل حوكمة خا�س بال�سركة ومتت املوافقة عليه من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 1433/07/21هـ (املوافق 2016/04/20م).

املوافقات والرتاخيص والشهادات احلكومية -1-

جداول املوافقات والرتاخيص 
ح�سلت ال�سركة (مبا يف ذلك فروعها) على عدة تراخي�س و�سهادات نظامية وت�سغيلية من اجلهات املخت�سة. ويتم جتديد تلك الرتاخي�س وال�سهادات ب�سفة دورية، وما انتهى 
منها فهو قيد التجديد وفق الإجراءات املعتادة. ويقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأن ال�سركة حا�سلة على جميع الرتاخي�س واملوافقات الالزمة ملزاولة اأعمالها وال�ستمرار يف ذلك، 

وما انتهى منها قيد التجديد ولي�سوا على اطالع على ما مينع جتديد اأي مما انتهى منها. وتو�سح اجلداول التالية الرتاخي�س وال�سهادات احلالية التي ح�سلت عليها ال�سركة:

الرتاخي�س واملوافقات التي ح�صلت عليها ال�صركة ج 65 جدول 

اجلهة امل�صدرةتاريخ النتهاءتاريخ الإ�صداررقم الرتخي�سالغر�سنوع الرتخي�س

قيد ال�سركة يف �سجل ال�سركات ال�سجل التجاري
التجارية (�سركات امل�ساهمة)

1429/01/18هـ (املوافق 1010243302
2008/01/27م)

1444/01/18هـ (املوافق 
2022/08/16م)

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

�سهادة ع�سوية الغرفة 
التجارية ال�سناعية

التزام ال�سركة بنظام ال�سجل التجاري 
الذي يوجب على ال�سركة ال�سرتاك يف 

الغرفة التجارية ال�سناعية

1442/05/21هـ (املوافق 101000183888
2021/01/05م)

1443/05/27هـ (املوافق 
2021/12/31م)

الغرفة التجارية

وال�سناعية بالريا�س
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اجلهة امل�صدرةتاريخ النتهاءتاريخ الإ�صداررقم الرتخي�سالغر�سنوع الرتخي�س

ت�سريح مبزاولة ن�ساط 
التاأمني

مزاولة ن�ساط التاأمني العام، التاأمني 
ال�سحي، وتاأمني احلماية والدخار

1429/06/14هـ (املوافق ت م ن/20086/15
2008/06/18م)

1444/06/10هـ (املوافق 
2022/12/25م)

البنك املركزي ال�سعودي 

1426/05/05هـ (املوافق 01-102030104276مزاولة ن�ساط التاأمنيترخي�س ا�ستثماري خدمي
2005/06/12م)

1444/03/20هـ (املوافق 
2022/10/16م)

وزارة ال�ستثمار 

�سهادة املوؤ�س�سة العامة 
للتاأمينات الجتماعية

التزام ال�سركة جتاه اأنظمة للموؤ�س�سة 
العامة للتاأمينات الجتماعية

1442/11/19هـ (املوافق 35898182
2021/06/29م)

1442/12/19هـ (املوافق 
2021/07/29م)

املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات 
الجتماعية

لالإفادة باأن ال�سركة قدمت اإقرارها عن �سهادة الزكاة والدخل
الفرتة املنتهية يف 2019/12/31م

1442/10/22هـ (املوافق 1110774444
2021/06/03م)

1443/09/29هـ (املوافق 
2022/04/30م)

هيئة الزكاة وال�سريبة 
واجلمارك*****

لالإفادة باأن ال�سركة ملتزمة�سهادة �سعودة

بن�سبة التوطني املطلوبة

منها وفق برنامج نطاقات

1442/08/09هـ (املوافق 20002012036384
2021/03/22م)

1442/11/12هـ (املوافق 
2021/06/22م)

وزارة املوارد الب�سرية والتنمية 
الجتماعية

جمل�س ال�سمان ال�سحي 
التعاوين

ترخي�س تاأهيل ملمار�سة اأعمال ال�سمان 
ال�سحي التعاوين

1430/09/17هـ (املوافق 6534/30/2/�س
2009/09/07م)

1442/09/26هـ (املوافق 
2021/05/08م )

جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين

ترخي�س مزاولة ن�ساط 
جتاري

1434/10/18هـ (املوافق 340933مزاولة اأعمال التاأمني 
2013/08/25م) 

1443/10/18هـ (املوافق 
2022/05/19م)

وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية - 
اأمانة منطقة الريا�س 

ترخي�س مزاولة ن�ساط 
جتاري

1437/02/14هـ (املوافق 34326مزاولة اأعمال التاأمني 
2015/11/26م) 

1444/02/14هـ (املوافق 
2022/09/10م)

وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية - 
اأمانة منطقة الريا�س

امل�سدر: ال�سركة
* مت تعديل م�سمى »وزارة التجارة وال�ستثمار« لت�سبح »وزارة التجارة«.

** مت تعديل م�سمى »موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي« لي�سبح »البنك املركزي ال�سعودي«.
*** مت تعديل م�سمى »الهيئة العامة لال�ستثمار« لي�سبح » وزارة ال�ستثمار«.

**** مت تعديل م�سمى »وزارة العمل والتنمية الجتماعية« لت�سبح »وزارة املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية«.
***** مت تعديل م�سمى »الهيئة العامة للزكاة والدخل« لت�سبح »هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك«.

الرتاخي�س واملوافقات التي ح�صلت عليها فروع ال�صركة ج 66 جدول 

العنوانتاريخ النتهاءتاريخ الإ�صداررقم الرتخي�سالغر�سنوع الرتخي�س

�سهادة ع�سوية الغرفة 
التجارية ال�سناعية

التزام ال�سركة بنظام ال�سجل التجاري الذي يوجب على 
ال�سركة ال�سرتاك يف الغرفة التجارية ال�سناعية

1441/05/21هـ (املوافق 601011114362
2020/01/16م)

1443/10/29هـ (املوافق 
2022/05/30م)

الق�سيم

�سهادة ع�سوية الغرفة 
التجارية ال�سناعية

التزام ال�سركة بنظام ال�سجل التجاري الذي يوجب على 
ال�سركة ال�سرتاك يف الغرفة التجارية ال�سناعية

1441/05/21هـ (املوافق 303001139421
2020/01/16م)

1443/06/10هـ (املوافق 
2022/01/13م)

حفر الباطن

1440/12/20هـ (املوافق 40122536922ترخي�س وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية رخ�سة حمل 
2010/08/22م)

1441/12/19هـ (املوافق 
2022/04/13م)

حفر الباطن

1441/01/05هـ (املوافق 41012553647ترخي�س وزارة ال�سوؤون البلدية والقرويةرخ�سة ن�ساط جتاري
2018/02/19م)

1442/01/04هـ (املوافق 
2021/01/16م)

(قيد التجديد)

اخلرب

1439/06/06هـ (املوافق 3909477537ترخي�س وزارة ال�سوؤون البلدية والقرويةرخ�سة مهنية
2018/02/22م)

1441/06/05هـ (املوافق 
2020/01/30م)

(قيد التجديد)

الح�ساء

ترخي�س مزاولة ن�ساط 
جتاري

1436/11/09هـ (املوافق 7447ترخي�س وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية
2015/08/24م)

1440/11/09هـ (املوافق 
2019/07/12م)

(قيد التجديد)

الزلفي

ترخي�س مزاولة ن�ساط 
جتاري

1441/01/25هـ (املوافق 4100013ترخي�س وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية
2019/09/24م)

1444/01/25هـ (املوافق 
2022/08/23م)

وادي الدوا�سر
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العنوانتاريخ النتهاءتاريخ الإ�صداررقم الرتخي�سالغر�سنوع الرتخي�س

1440/04/19هـ (املوافق 4203388ترخي�س وزارة ال�سوؤون البلدية والقرويةرخ�سة حمل
2018/12/26م)

1441/04/18هـ (املوافق 
2019/12/15م)

(قيد التجديد)

اجلبيل

قيد ال�سركة يف �سجل ال�سركات التجاريةال�سجل التجاري

(فرع �سركة)

1430/07/29هـ (املوافق 2050066076
2009/07/22م)

1443/05/25هـ (املوافق 
2021/12/29م)

الدمام

قيد ال�سركة يف �سجل ال�سركات التجاريةال�سجل التجاري

(فرع �سركة)

1430/08/24هـ (املوافق 2252039237
2009/08/15م)

1443/05/21هـ (املوافق 
2021/12/25م)

الح�ساء 

قيد ال�سركة يف �سجل ال�سركات التجاريةال�سجل التجاري

(فرع �سركة)

1433/07/16هـ (املوافق 2055016560
2012/06/06م)

1443/07/16هـ (املوافق 
2022/02/17م)

اجلبيل 

قيد ال�سركة يف �سجل ال�سركات التجاريةال�سجل التجاري

(فرع �سركة)

1435/07/29هـ (املوافق 1011021898
2014/05/28م)

1443/07/29هـ (املوافق 
2022/03/02م)

اخلرج 

قيد ال�سركة يف �سجل ال�سركات التجاريةال�سجل التجاري

(فرع �سركة)

1439/06/10هـ (املوافق 1123101381
2018/02/26م)

1443/06/10هـ (املوافق 
2022/01/13م)

الزلفي 

قيد ال�سركة يف �سجل ال�سركات التجاريةال�سجل التجاري

(فرع �سركة)

1433/11/17هـ (املوافق 1185004442
2012/10/03م)

1443/11/17هـ (املوافق 
2022/06/16م)

وادي الدوا�سر 

قيد ال�سركة يف �سجل ال�سركات التجاريةال�سجل التجاري

(فرع �سركة)

1430/06/28هـ (املوافق 4030190950
2009/06/21م) 

1443/06/28هـ (املوافق 
2022/01/31م)

جدة

قيد ال�سركة يف �سجل ال�سركات التجارية ال�سجل التجاري

(فرع �سركة)

1430/06/28هـ (املوافق 4030190951
2009/06/21م) 

1443/06/28هـ (املوافق 
2022/01/31م)

جدة 

قيد ال�سركة يف �سجل ال�سركات التجاريةال�سجل التجاري

(فرع �سركة)

1430/07/05هـ (املوافق 5855032635
2009/06/28م) 

1443/05/21هـ (املوافق 
2021/12/25م)

خمي�س م�سيط 

قيد ال�سركة يف �سجل ال�سركات التجاريةال�سجل التجاري

(فرع �سركة)

1433/11/01هـ (املوافق 4031072081
2012/09/17م) 

1441/11/01هـ (املوافق 
2020/06/22م)

(قيد التجديد)

مكة املكرمة 

قيد ال�سركة يف �سجل ال�سركات التجاريةال�سجل التجاري

(فرع �سركة)

1430/07/11هـ (املوافق 1010270731
2009/07/04م) 

1443/07/11هـ (املوافق 
2022/02/12م)

الريا�س 

قيد ال�سركة يف �سجل ال�سركات التجاريةال�سجل التجاري

(فرع �سركة)

1433/10/29هـ (املوافق  4650058596
2012/09/16م)

1443/10/29هـ (املوافق 
2022/05/30م)

املدينة املنورة

قيد ال�سركة يف �سجل ال�سركات التجاريةال�سجل التجاري

(فرع �سركة)

1433/10/29هـ (املوافق  1131044607
2012/09/16م)

1443/10/29هـ (املوافق  
2022/05/30م)

بريدة 

قيد ال�سركة يف �سجل ال�سركات التجاريةال�سجل التجاري

(فرع �سركة)

1439/06/10هـ (املوافق  2511108098
2018/02/26م)

1443/06/10هـ (املوافق  
2022/01/13م)

حفر الباطن

مكتب مزاولة اأعمال 
التاأمني

1437/02/14هـ (املوافق 34326ترخي�س وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية
2015/11/26م)

1444/02/14هـ (املوافق 
2022/09/10م)

الريا�س

امل�سدر: ال�سركة
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ملخص املوافقات املتعلقة مبنتجات التأمني التي تقدمها الشركة وفقًا لألنظمة املعمول بها
ح�سلت ال�سركة على املوافقة النهائية من البنك املركزي وفق ملخ�س املوافقات التايل املتعلق مبنتجات التاأمني التي تقدمها ال�سركة:

التأمني على املمتلكات
منتجات التاأمني على املمتلكات التي تقوم ال�صركة بت�صويقها. ج 67 جدول 

تاريخ املوافقةنوع املوافقةو�صف املنتجا�صم املنتجرقم

تعر�سها وثيقة تاأمني جميع اأخطار املمتلكات1 حال  يف  منها  جزء  اأي  اأو  عليها  املوؤمن  املمتلكات  بتغطية  الوثيقة  هذه  مبوجب  ال�سركة  تقوم 
لدمار اأو �سرر مادي غري متوقع. وهي ت�سمل املباين والتجهيزات الإن�سائية والآلت واملعدات والأدوات 

واملنتجات املُخزنة والأثاث وغريها

1433/04/14هـنهائية

 (املوافق 2012/03/7 م)

يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة اأي اأ�سرار مادية يف املمتلكات قد تنجم عن احلرائق من ال�سواعق وثيقة تاأمني �سد احلريق2
والنفجارات والتما�س الكهرباء. وهي ت�سمل املباين والتجهيزات الإن�سائية والآلت واملعدات والأدوات 

واملنتجات املُخزنة والأثاث وغريها

1433/04/14هـنهائية

(املوافق 2012/03/7 م)

العوا�سف وثيقة تاأمني خ�سارة الأرباح3 اأو  الربق  اأو  املادي من احلريق  التلف  نتيجة  الأرباح  تعوي�سًا عن خ�سارة  التاأمني  يوفر هذا 
وغريها من العوامل الطبيعية

1433/04/14هـنهائية

(املوافق 2012/03/7 م)

توفر الوثيقة تعوي�س عن اأي خ�سائر اأو اأ�سرار قد تلحق مب�سكن حامل الوثيقة واأية مرافق تابعة له مثل وثيقة التاأمني ال�سامل على امل�ساكن4
الكراجات والأ�سوار وخزانات الوقود واأنابيب املياه وكابالت الكهرباء وغريها

1438/02/27هـ  نهائية

(املوافق 2016/11/27 م)

1438/02/27هـ نهائيةتقوم ال�سركة مبوجب هذه الوثيقة بتغطية التعوي�س على املقتنيات الثمينةوثيقة تاأمني املقتنيات الثمينة5

(املوافق 2016/11/27 م)

و/اأو 6 ال�سغب  �سد  تاأمني  وثيقة 
ال�سطرابات  و/اأو  الإ�سرابات 

املدنية و/اأو ال�سرر املتعمد

يوفر هذا التاأمني تعوي�سًا عن اخل�سائر والأ�سرار التي قد تلحق بحامل الوثيقة نتيجة اأعمال �سغب اأو 
ا�سطرابات مدنية اأو �سرر متعمد متل احلريق اأو �سلب املمتلكات اأو التك�سري املتعمد

1434/03/21هـ نهائية

(املوافق 2013/02/01 م)

املحالت 7 مالكي  تاأمني  وثيقة 
التجارية

توفر هذه الوثيقة ملالكي املحالت التجارية تغطية احلريق و الأخطار ال�سافية، ال�سغب، ال�سرابات، 
ال�سطرابات الأهلية و الأ�سرار العمدية، ف�ساد املخزون املربد، األواح الزجاج املثبتة، النقود،  الب�سائع 
اأثناء النقل، امل�سوؤولية املدنية، اخل�سارة التبعية، تعوي�سات العمال، احلوادث ال�سخ�سية وخيانة الأمانة

1440/11/18هـنهائية

(املوافق 2019/07/20 م)

امل�سدر: ال�سركة

التأمني الهندسي
منتجات التاأمني الهند�صي التي تقوم ال�صركة بت�صويقها. ج 68 جدول 

تاريخ املوافقةنوع املوافقةو�صف املنتجا�صم املنتجرقم

1438/02/27هـنهائيةُتغطي الوثيقة اأية خ�سائر اأو تلف قد يلحق مب�ساريع اإن�سائية مثل امل�ساكن واملباين واجل�سور والأبراجوثيقة تاأمني جميع اأخطار املقاولني1

(املوافق 2016/11/27 م)

ُتغطي ال�سركة مبوجب هذه الوثيقة اأية خ�سائر اأو تلف قد يلحق مب�ساريع تت�سمن تركيب اأو تثبيت معدات اأو وثيقة تاأمني جميع اأخطار الرتكيب2
اآلت اأو اأجهزة. وهي ُتغطي اأي�سًا الأ�سرار التي قد تلحق مبمتلكات الغري اإ�سافة اإلى الإ�سابات اجل�سدية

1438/02/27هـنهائية

(املوافق 2016/11/27 م)

ُتغطي يف حالة وثيقة تاأمني معدات واآليات املقاولني3 املقاولون خالل عملهم. وهي  ي�ستخدمها  التي  واملعدات  للتجهيزات  الوثيقة حماية  توفر 
الفقدان اأو ال�سرر غري املتوقع اأثناء الت�سغيل

1438/02/27هـنهائية

(املوافق 2016/11/27 م)ـ

الآليات 4 اأعطال  على  تاأمني  وثيقة 
واملاكينات واملعدات

اأو  توفر الوثيقة حماية على الأجهزة والآلت واملعدات امليكانيكية يف حال توقفها غري املتوقع عن العمل 
اأثناء �سيانتها. وهي ت�سمل اأي�سًا احلماية من الأ�سرار التي تلحق باملواد التالفة نتيجة توقف عمل تلك 

الآليات واملعدات

1438/02/27هـنهائية

(املوافق 2016/11/27 م)

الناجتة 5 الأرباح  خ�سارة  تاأمني  وثيقة 
عن تعطل الآليات واملاكينات واملعدات

يوفر هذا التاأمني تعوي�سًا عن خ�سارة الأرباح نتيجة لأي حوادث قد حتدث خالل العمل والت�سغيل من جراء 
اأعطال الآليات واملكائن

1438/02/27هـنهائية

(املوافق 2016/11/27 م)

توفر الوثيقة حماية من اخل�سائر الناجمة عن النفجارات اأو الأ�سرار التي قد حُتدثها الغاليات واملراجل وثيقة تاأمني الغاليات واملراجل6
اأثناء الت�سغيل

1438/02/27هـنهائية

(املوافق 2016/11/27 م)

نتيجة 7 املخزون  تلف  تاأمني  وثيقة 
توقف التربيد

1438/02/27هـنهائيةُيغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة الب�سائع املحفوظة يف املخازن الباردة يف حال توقفها املفاجئ عن العمل

(املوافق 2016/11/27 م)

1438/02/27هـنهائيةتقوم ال�سركة مبوجب هذه الوثيقة بتغطية التعوي�س على املعدات الإلكرتونيةوثيقة تاأمني على الأجهزة الإلكرتونية8

(املوافق 2016/11/27 م)

امل�سدر: ال�سركة
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تأمني احلوادث العامة
منتجات تاأمني احلوادث العامة التي تقوم ال�صركة بت�صويقها. ج 69 جدول 

تاريخ املوافقةنوع املوافقةو�صف املنتجا�صم املنتجرقم

ال�سخ�سية 1 احلوادث  تاأمني  وثيقة 
(للمجموعات والأفراد)

ينتج عن  الذي  الدائم  العجز اجلزئي  اأو  الدائم  الكلي  العجز  اأو  الوفاة  تعوي�سا يف حاله  الوثيقة  توفر 
احلوادث ال�سخ�سية، وتتوفر هذه الوثيقة لالأفراد اأو املجموعات

1438/02/27هـنهائية

(املوافق 2016/11/27 م) 

التعوي�سات وثيقة تاأمني امل�سوؤولية جتاه الغري2 وُيغطي  به  تلحق  قد  التي  القانونية  امل�سوؤولية  الوثيقة من  التاأمني حماية حلامل  ُيوفر هذا 
املالية املفرو�سة عليه يف حالة الوفاة اأو الإ�سابة اجل�سدية اأو اأ�سرار املمتلكات. وقد تنجم تلك الأ�سرار 

عن احلوادث غري متوقعة اأثناء العمل اأو التدريب اأو الت�سغيل اأو التنقل ...اإلخ

1434/03/21هـنهائية

(املوافق 2013/02/01 م)

الغري 3 جتاه  امل�سوؤولية  تاأمني  وثيقة 
وم�سوؤولية املنتجات

تقوم ال�سركة مبوجب هذه الوثيقة بتغطية حامل الوثيقة �سد امل�سوؤولية القانونية جتاه الغري التي قد تن�ساأ 
عن عمليات الإنتاج واأ�سرار املنتجات

1438/02/27هـ نهائية

(املوافق 2016/11/27 م)

املهنية 4 امل�سوؤولية  تاأمني  وثيقة 
للمهند�سني

من  اأنف�سهم  حماية  واملعماريني  املهند�سني  من  املهنية  الأعمال  اأ�سحاب  التاأمني  من  النوع  هذا  مُيكن 
امل�سوؤولية القانونية التي قد تلحق بهم

1431/10/12هـنهائية

(املوافق 2010/09/20 م) 

املهنية 5 امل�سوؤولية  تاأمني  وثيقة 
للو�سطاء

اأو  مطالبات  اأية  نتيجة  بهم  تلحق  قد  التي  القانونية  امل�سوؤولية  من  للو�سطاء  حماية  الوثيقة  هذه  توفر 
ادعاءات ق�سائية اأو فقدان م�ستندات من جراء لالإخالل اأو الإهمال يف واجباتهم املهنية

1438/02/27هـ نهائية

(املوافق 2016/11/27 م)

املهن 6 ممار�سة  اأخطاء  تاأمني  وثيقة 
الطبية

ُتغطي هذه الوثيقة الأ�سرار الناجمة عن الأخطاء الطبية مبا يف ذلك تكاليف اأي دعاوي اأو اإجراءات 
ق�سائية

1433/11/24هـ نهائية

(املوافق 2012/10/09 م)

املدنية 7 امل�سوؤولية  تاأمني  وثيقة 
(امل�ساعد)

ُيوفر هذا التاأمني حماية من امل�سوؤولية القانونية لأ�سحاب املمتلكات التي حتتوي على م�ساعد كهربائية، 
وذلك عن الأ�سرار التي قد تلحق مب�ستخدمي امل�ساعد يف حال التوقف اأو العطل غري املتوقع

1433/11/30هـ نهائية

(املوافق 2012/10/15)

يغطي هذا النوع من التاأمني اخل�سائر املالية التي قد يتعر�س لها حامل الوثيقة نتيجة احتيال اأو عدم وثيقة تاأمني خيانة الأمانة8
اأمانة اأي موظف لديه يف نطاق عمله

1431/03/27هـ نهائية

(املوافق 2010/03/12 م)

وثيقة تاأمني النقد باخلزنة9

 والنقد اأثناء النقل

ال�سرقة  نتيجة  الوثيقة  �سمن  املحددة  اخلزنة  من  الأموال  فقدان  الوثيقة  هذه  مبوجب  التاأمني  يغطي 
اأو احلريق

ويغطي فقدان الأموال اأثناء نقلها من واإلى مواقع حمددة �سمن الوثيقة مثل البنك اأو املكتب اأو الربيد

1432/04/15هـ نهائية

(املوافق 2011/03/20 م)

اأو املرافق التابعة لها خالل وثيقة تاأمني األواح الزجاج10 اأ�سرار ناجمة عن حادث ك�سر زجاج املباين  اأو  اأية خ�سائر  ُتغطي الوثيقة 
فرتة التاأمني

1431/03/27هـ نهائية

(املوافق 2010/03/12 م)

الوثيقة عن دفع تعوي�سات و/اأو م�ساريف حمددة يف لوائح العمل وثيقة تاأمني تعوي�س العمال11 الوثيقة م�سوؤولية حامل  ُتغطي هذه 
والعمال ال�سعودية

1433/02/06هـ نهائية

(املوافق 2011/12/31 م)

توفر هذه الوثيقة حماية ل�ساحب العمل من امل�سوؤولية القانونية التي قد تلحق به نتيجة وفاة اأو اإ�سابة وثيقة تاأمني م�سوؤولية �ساحب العمل12
ج�سدية اأو حوادث غري متوقعة لأي �سخ�س يعمل لديه

1433/02/06هـنهائية

(املوافق 2011/12/31 م)

على 13 الكفالة  متديد  تاأمني  وثيقة 
والكهربائية  امليكانيكية  الأعطال 

التي تغطى املركبات

تقوم ال�سركة مبوجب هذه الوثيقة بتقدمي التغطية ملاُلك املركبات لتمديد ال�سمان املمنوح على الأعطال 
امليكانيكية والكهربائية التي قد تلحق مبركباتهم

1438/02/27هـ نهائية

(املوافق 2016/11/27 م)

امل�سدر: ال�سركة

التأمني البحري
منتجات التاأمني البحري التي تقوم ال�صركة بت�صويقها. ج 70 جدول 

تاريخ املوافقةنوع املوافقةو�صف املنتجا�صم املنتجرقم

اأو وثيقة تاأمني �سحن الب�سائع املنقولة1 للحوادث  نتيجة  جوًا  اأو  بحرًا  نقلها  اأثناء  بالب�سائع  تلحق  قد  اأ�سرار  اأو  خ�سائر  اأية  الوثيقة  ُتغطي 
احلرائق غري املتوقعة

1432/01/12هـ نهائية

(املوافق 2010/12/18 م)

نتيجة وثيقة تاأمني الب�سائع املنقولة برًا2 برًا  نقلها  اأثناء  بالب�سائع  يلحق  قد  بالغ  تلف  اأو  اأية خ�سائر  الوثيقة  التاأمني مبوجب هذه  ٌيغطي 
حلوادث ا�سطدام الناقلة اأو انقالبها اأو احرتاقها

1432/01/12هـ نهائية

(املوافق 2010/12/18 م)

1432/01/12هـ نهائيةتغطي ال�سركة مبوجب هذه الوثيقة هياكل ال�سفن �سد املخاطر املرتبطة باملالحة البحريةوثيقة تاأمني هياكل ال�سفن3

(املوافق 2010/12/18 م)

امل�سدر: ال�سركة
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التأمني على املركبات
منتجات التاأمني على املركبات التي تقوم ال�صركة بت�صويقها. ج 7١ جدول 

تاريخ املوافقةنوع املوافقةو�صف املنتجا�صم املنتجرقم

يوفر هذا التاأمني تعوي�سًا حلامل الوثيقة عن اخل�سارة اأو ال�سرر الذي يلحق مبركبته اأثناء وجودها داخل وثيقة تاأمني على املركبات1
الأ�سرار  اأو  الإ�سابة اجل�سدية  الغري يف حاله  بتعوي�س  اأي�سًا  ال�سركة  ال�سعودية. وتقوم  العربية  اململكة 

املادية نتيجة لأية حوادث يتعر�س لها حامل الوثيقة اأثناء قيادة املركبة

1434/05/19هـنهائية

(املوافق 2013/03/30 م)

امل�سدر: ال�سركة

التأمني الصحي
منتجات التاأمني ال�صحي التي تقوم ال�صركة بت�صويقها. ج 72 جدول 

تاريخ املوافقةنوع املوافقةو�صف املنتجا�صم املنتجرقم

لدى وثيقة ال�سمان ال�سحي التعاوين1 الوثائق  يتكبدها حملة  التي  الطبية  تكاليف اخلدمات  بتغطية  الوثيقة  ال�سركة مبوجب هذه  تقوم 
�سبكات حمددة من امل�ست�سفيات والعيادات وامل�ستو�سفات واملراكز الطبية

1429/11/23هـ نهائية

(املوافق 2008/11/21 م)

ت�سمل النفقات القابلة لال�ستعا�سة فقط للحالت الطارئةوثيقة تاأمني زائر / �سائح 2

من منافع �سحية حمددة وم�ساريف جتهيز واإعادة جثمان الزائر املوؤمن له اإلى موطنه الأ�سلي

1437/10/08هـ نهائية

(املوافق 2016/7/13 م)

التأمني على احلياة وحماية االئتمان
منتجات التاأمني على احلياة وحماية الئتمان التي تقوم ال�صركة بت�صويقها. ج 73 جدول 

تاريخ املوافقةنوع املوافقةو�صف املنتجا�صم املنتجرقم

توفر الوثيقة تاأمينًا على احلياة يف حاله الوفاة اأو العجز الكلي الدائم اأو العجز اجلزئي الدائم الذي وثيقة تاأمني عقد املجموعات1
ينتج عن احلوادث غري املتوقعة اأو املر�س لأفراد املجموعة املوؤمن عليها خالل مدة عقد العمل

1433/03/07هـ نهائية

(املوافق 2012/01/30 م)

الجتماعي 2 التاأمني  برنامج  وثيقة 
على احلياة حلماية الئتمان

يغطي هذا الربنامج املقرت�سني من البنوك وال�سركات الئتمانية بقيمة القر�س املتبقي يف حالة الوفاة 
اأو العجز الكامل للدائن

1433/03/07هـ نهائية

(املوافق 2012/01/30 م)

امل�سدر: ال�سركة

االلتزامات املستمرة التي تفرضها اجلهات احلكومية على الشركة وشركاتها التابعة 
بصفتها ''صاحب الرتخيص''

تلزم اجلهات الرقابية اأدناه ال�سركة باللتزام ببع�س املتطلبات اجلوهرية على النحو التايل:

االلتزامات املستمرة حسب متطلبات البنك املركزي السعودي:
تن�س  املادة (76) من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني على اأنه يحق للبنك املركزي ال�سعودي �سحب ترخي�س ال�سركة يف احلالت التالية: 	

اإذا مل متار�س ال�سركة الن�ساط املرخ�س لها خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ اإ�سدار الرتخي�س.اأ. 

اإذا مل تف ال�سركة مبتطلبات نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين اأو لئحته التنفيذية.ب. 

اإذا تبني للبنك املركزي اأن مقدم الطلب قد تعمد تزويدها مبعلومات اأو بيانات غري �سحيحة.ج. 

اإذا تبني للبنك املركزي اأن حقوق املوؤمن لهم اأو امل�ستفيدين اأو امل�ساهمني معر�سة لل�سياع نتيجة للطريقة التي متار�س بها ال�سركة الن�ساط.د. 

اإذا اأفل�ست ال�سركة اأو اأفل�س �ساحب املهنة احلرة مما يجعلهما غري قادرين على الوفاء بالتزاماتهما.ه. 

اإذا مار�ست ال�سركة اأو �ساحب املهنة احلرة الن�ساط باأ�سلوب معتمد للن�سب اأو الحتيال.و. 

اإذا انخف�س راأ�س املال عن احلد الأدنى املقرر اأو مل تِف ال�سركة مبتطلبات املالءة املالية الواردة يف الالئحة التنفيذية.ز. 

اإذا انخف�س الن�ساط التاأميني اإلى امل�ستوى الذي يرى البنك املركزي ال�سعودي عدم فعالية اأدائه.ح. 

اإذا رف�ست ال�سركة دفع املطالبات امل�ستحقة للم�ستفيدين بدون وجه حق.ط. 

اإذا منعت ال�سركة اأو �ساحب املهنة احلرة  فريق التفتي�س املكلف من قبل البنك املركزي ال�سعودي عن اأداء مهمته يف فح�س ال�سجالت.ي. 

اإذا امتنعت ال�سركة اأو �ساحب املهنة احلرة عن تنفيذ حكم نهائي �سادر �سدها يف اأي من املنازعات التاأمينية.ك. 
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فيما يخ�س الفقرة (ب) الواردة اأعاله من ال�سروط، ووفقًا للمادة الرابعة ع�سر (14) من نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين واملادة الثامنة واخلم�سون (58)  	
من لئحته التنفيذية، يلزم البنك املركزي ال�سعودي �سركات التاأمني واإعادة التاأمني اخلا�سعة للنظام اأن تودع يف اأحد البنوك املحلية وديعة نظامية لأمر البنك 
املركزي ال�سعودي، على اأن تكون الوديعة النظامية ع�سرة باملائة (10%) من راأ�س املال املدفوع وللبنك املركزي ال�سعودي اأن يرفع هذه الن�سبة بحد اأق�سى اإلى خم�سة 
ع�سر باملائة (15%)، وعلى ال�سركة اإيداع مبلغ الوديعة النظامية خالل ثالثة اأ�سهر من تاريخ منح الرتخي�س يف البنك الذي يحدده البنك املركزي ال�سعودي يف 

حينه، ويتم ا�ستثمارها من قبل البنك املركزي ال�سعودي، كما تعود العوائد لالأخري.   

كما بتاريخ هذه الن�سرة، فاإن ال�سركة ملتزمة باأنظمة البنك املركزي ال�سعودي ولوائحه التنفيذية.  	

االلتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة:
ال�سركة ملتزمة بنظام ال�سجل التجاري فيما يخ�س الت�سجيل لدى اإدارة ال�سجل التجاري يف مدينة الريا�س حيث املقر الرئي�سي لل�سركة و ذلك مبوجب �سهادة رقم  	

(1010243302) وتاريخ 1429/01/18هـ (املوافق 2008/01/27م) والتي تنتهي بتاريخ 1444/01/18هـ (املوافق 2022/08/16م). 

كما اأن ال�سركة ملتزمة بنظام ال�سركات فيما يخ�س اعتماد النظام الأ�سا�سي لل�سركة متا�سيًا مع التعديالت التي اأدخلت على نظام ال�سركات وذلك بعد اأن مت اأخذ  	
موافقة م�سبقة من وزارة التجارة على م�سودة النظام الأ�سا�سي وموافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة (غري العادية) بتاريخ 1438/07/14هـ (املوافق 
2017/04/11م)؛ ومت اعتماد النظام الأ�سا�سي من قبل اإدارة حوكمة ال�سركة (وزارة التجارة) بتاريخ 1438/08/29هـ (املوافق 2017/05/25م). و لقد التزمت 
ال�سركة مبتطلبات هيئة ال�سوق املالية وتداول ال�سعودية (تداول) فيما يخ�س حتميل ن�سخة من النظام الأ�سا�سي على موقع تداول يف ال�سفحة اخلا�سة بال�سركة.  

لدى ال�سركة عالمة جتارية مت ت�سجيلها لدى وزارة التجارة بالرقم (1439004833)، و�سيمكن ذلك ال�سركة من و�سع ا�سمها و�سعارها على الواجهة اخلارجية  	
من  (ملزيد  التجارية.  العالمات  لنظام  وفقًا  الالزمة  القانونية  احلماية  ومنحها  التجارية  العالمة  بت�سجيل  قامت  كونها  ال�سركة  ت�سغلها  التي  املكاتب  اأو  للمبنى 

املعلومات ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي »الرتاخي�س والت�ساريح التي تعمل ال�سركة مبوجبها« من الق�سم رقم (9) »املعلومات القانونية« من هذه الن�سرة).

كما اأن ال�سركة ملتزمة بنظام ال�سجل التجاري فيما يخ�س ا�ستخراج �سهادة ع�سوية يف الغرفة التجارية ال�سناعية مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من »غرفة الريا�س«  	
رقم (101000183888) وتاريخ 1442/05/21هـ (املوافق 2021/01/05م). وتنتهي �سالحيتها  بتاريخ 1443/05/27هـ (املوافق 2021/12/31م)، 

كما اأن فروع ال�سركة ملتزمة با�ستكمال اإجراءات تاأ�سي�س فروعها وهي ملتزمة بنظام ال�سجل التجاري فيما يخ�س الت�سجيل لدى اإدارة ال�سجل التجاري وا�ستخراج  	
�سهادة ع�سوية يف الغرفة التجارية ال�سناعية لكل فرع (ملزيد من املعلومات ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي  »فروع ال�سركة ونقاط البيع« من الق�سم رقم (9) »املعلومات 

القانونية« من هذه الن�سرة).

كما اأنه لي�س لدى ال�سركة خ�سائر مرتاكمة ت�سل اإلى 50% من راأ�س املال وفق اأحكام املادة 150 من نظام ال�سركات. 	

االلتزامات املستمرة حسب متطلبات هيئة السوق املالية
تلزم الهيئة ال�سركات املدرجة اللتزام بقواعد طرح الأوراق املالية واللتزامات امل�ستمرة والتعليمات اخلا�سة ال�سادرة عن الهيئة وقواعد الإدراج ل �سّيما اللتزام بالإف�ساح 
الدوري عن التطورات اجلوهرية واملالية وتقرير جمل�س الإدارة، كما تلتزم �سركات التاأمني باإعالن نتائجها املالية وفق النماذج املعتمدة من الهيئة والتي يجب اأن تت�سمن بيانات 
وا�سحة عن فائ�س اأو (عجز) عمليات التاأمني خم�سوًما منها عائد ا�ستثمارات حملة الوثائق، واإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة، و�سايف املطالبات املتكبدة، و�سايف اأرباح اأو 
خ�سائر ا�ستثمارات حملة الوثائق، و�سايف اأرباح اأو خ�سائر ا�ستثمارات اأموال امل�ساهمني ومقارنة هذه البيانات بالفرتة املقابلة �سواء كانت ربع �سنوية اأو �سنوية. وبح�سب دليل 
اللتزامات امل�ستمرة لل�سركات املدرجة، يجب اأن تكون النتائج املالية ال�سنوية املعلنة يف موقع (تداول) م�ستمدة من القوائم املالية املدققة واملعتمدة من املراجع اخلارجي لل�سركة 
املعني من اجلمعية واملعتمدة من جمل�س الإدارة، ويجب التقيد بنماذج الإعالنات الواردة �سمن التعليمات اخلا�سة باإعالنات ال�سركات لنتائجها املالية، وعلى ال�سركة اأي�سًا 

تقدمي بيان بجميع الأ�سباب واملوؤثرات للتغري يف النتائج املالية لل�سنة املالية احلالية مع فرتة املقارنة بحيث ت�سمل الأ�سباب جميع بنود اإعالن النتائج املالية.

وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه بالن�سبة ملالءة �سركات امل�ساهمة العامة فقد �سدر بتاريخ 1438/01/23هـ (املوافق 24/ 2016/10م) قرار جمل�س الهيئة رقم (2016-130-1) بتعديل 
الإجراءات والتعليمات اخلا�سة بال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق التي بلغت خ�سائرها املرتاكمة (50 %) فاأكرث من راأ�س مالها يف �سوء نظام ال�سركات اجلديد، ومت تعديل 
م�سماها لت�سبح »الإجراءات والتعليمات اخلا�سة بال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق التي بلغت خ�سائرها املرتاكمة (20 %) فاأكرث من راأ�س مالها«، على اأن يعمل بالإجراءات 

والتعليمات املعدلة ابتداًء من تاريخ 25/ 1438/07هـ (املوافق 2017/04/22 م).

كما األزمت الهيئة ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية التي تبلغ خ�سائرها املرتاكمة (50 %) فاأكرث من راأ�س املال املدفوع بالإف�ساح على موقع تداول قبل تاريخ 1438/07/24هـ 
(املوافق 2017/04/21م) عن خطتها حيال تطبيق املادة (150) من نظام ال�سركات.

كما األزمت الهيئة ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية باتباع لئحة التعليمات اخلا�سة باإعالنات ال�سركات امل�ساهمة املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سادرة مبوجب قرار 
جمل�س الهيئة رقم (4- 8- 2017) وتاريخ 26 / 04 / 1438هـ (املوافق 24 / 01 / 2017 م).

كما بتاريخ ن�سر هذه الن�سرة ، فاإن ال�سركة مل تخالف اأيا من التعليمات املبينة اأعاله وهي ملتزمة بنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية. ويوؤكد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن ال�سركة 
م�ستمرة يف اللتزام مبتطلبات نظام ولوائح وتعليمات هيئة ال�سوق املالية وجمموعة تداول ال�سعودية (تداول) حتى تاريخ هذه الن�سرة كما يتعهدون با�ستمرار باللتزام بها.

اجلدير بالذكر باأنه وفقًا لالأمر امللكي الكرمي رقم (15016) وتاريخ 1442/03/16هـ ب�ساأن تعليق العمل ببع�س بنود اأحكام مواد نظام ال�سركات، والتي تت�سمن تعليق العمل 
بالفقرة (2) من (املادة اخلم�سني بعد املائة) من نظام ال�سركات وملدة �سنتني من تاريخ 1441/08/01هـ (املوافق 2020/03/25م).
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االلتزامات املستمرة حسب متطلبات جملس الضمان الصحي التعاوين
اإن منتجات التاأمني ال�سحي خا�سعة لأنظمة جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين (» جمل�س ال�سمان «) بعد اإجازتها من البنك املركزي ال�سعودي. حيث يقوم جمل�س  	

ال�سمان مبراقبة ال�سركة والتاأكد من تقيدها بال�سروط املنظمة لتقدمي منتجات التاأمني ال�سحي. 

ن�ست املادة (43) من الالئحة التنفيذية لنظام ال�سمان ال�سحي على اأنه ل ي�سمح ل�سركات التاأمني مبمار�سة اأعمال ال�سمان ال�سحي التعاوين اإل بعد تاأهيلها من  	
قبل املجل�س، ويكون التاأهيل مقيًدا مبدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة. كما ن�ست املادة (44) من الالئحة التنفيذية لنظام ال�سمان ال�سحي اأنه 
يتم تاأهيل �سركات التاأمني التعاوين ملمار�سة التاأمني ال�سحي بناء على طلب يتم تقدميه لهذا الغر�س، وللمجل�س حتديد ما يراه من تفا�سيل تتعلق بطبيعة ونطاق 

البيانات التي يتعني ت�سمينها يف هذه الطلبات يف حدود ما يلزم لذلك، وعلى املجل�س البت يف طلب التاأهيل خالل ت�سعني يوًما من تاريخ تقدمي الطلب.

يقوم جمل�س ال�سمان مبراقبة ال�سركة والتاأكد من تقيدها بال�سروط املنظمة لتقدمي منتجات التاأمني ال�سحي، ومن تلك ال�سروط: 	

اللتزام بتوفري كوادر طبية متخ�س�سة لإعطاء املوافقات ال�سحية الالزمة خالل موعد زمني ل يتجاوز (60) �ستني دقيقة ويف حال عدم املوافقة فيجب  -
تو�سيح الأ�سباب ر�سميا. 

اللتزام بدفع م�ستحقات مقدمي اخلدمة ال�سحية كامل�ست�سفيات والعيادات ال�سحية يف موعد ل يتجاوز (45) خم�سة واأربعني يوم. -

االلتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة االستثمار:
نظًرا مللكية بع�س امل�ساهمني املوؤ�س�سني الأجانب (غري ال�سعوديني وغري اخلليجيني)  لأ�سهم يف راأ�س املال، فقد قامت ال�سركة با�ستخراج ترخي�س ا�ستثمار خدمي رقم (01-

102030104276) �سادر من وزارة لال�ستثمار بتاريخ 1426/05/05هـ (املوافق 2005/06/12م) والذي ي�سري لغاية تاريخ 1444/03/20هـ (املوافق 2022/10/16م).

وت�سرتط وزارة  ال�ستثمار على ال�سركات املرخ�س لها اللتزام بالتعليمات التية: (1) عدم اختالف بيانات ال�سجل التجاري عن البيانات املوجودة بالرتخي�س  ال�سادر من 
الوزارة اأو (2) عدم ممار�سة ن�ساط ا�ستثماري اأو جتاري غري مرخ�س اأو (3) جود ترخي�س ا�ستثمار لفروع ال�سركة ومراكز الت�سويق (ويق�سد بها نقاط البيع)  اأو (4) عدم 
التوقف عن ممار�سة الن�ساط ال�ستثماري اأثناء �سريان مدة الرتخي�س، اإل يف حالت الظروف القاهرة التي تقبلها الوزارة مع تقدمي جدول زمني يبني تاريخ العودة ملمار�سة 
الن�ساط خالل خم�سة اأيام من تاريخ حدوث الظرف القاهر اأو (5) عدم ا�ستخدام ا�سم او �سعار وكالة جتارية عاملية اأو حملية دون ترخي�س او ا�ستخدام مطبوعات اأو اأختام اأو 
و�سائل دعائية با�سم جتاري خمالف لال�سم املرخ�س من الوزارة اأو (6) تطابق موا�سفات املنتج واأ�سلوبه مع املوا�سفات اخلليجية اأو ال�سعودية اأو الدولية املعتمدة اأو (7) اإخطار 

الوزارة كتابًيا بتعديل العنوان اأو بيانات املرا�سلة والت�سال اأو حتديث البيانات.

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

و كما بتاريخ هذه الن�سرة فاإن ال�سركة ملتزمة مبتطلبات الوزارة و�سروط وتعليمات الرتخي�س امل�سار اإليه اأعاله.

االلتزامات املستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة واجلمارك:
تلتزم ال�سركة بتقدمي اإقراراتها الزكوية وال�سريبية خالل 120 يوم من انتهاء ال�سنة املالية وذلك لغر�س جتديد ال�سهادة التي ت�سدر عن هيئة الزكاة وال�سريبة  	

واجلمارك. مت ت�سجيل ال�سركة ب�سفتها »مكلف« مبوجب الرقم ال�سريبي املميز (3000461079) وقد قدمت ال�سركة اإقراراها الزكوي عن العام املايل املنتهي يف 
31 دي�سمرب 2019م وح�سلت على �سهادة زكاة من هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك بالرقم (1110774444) وتاريخ 1441/08/03هـ (املوافق 2020/03/27م) 

وهي �ساحلة حتى تاريخ 1442/09/18هـ (املوافق 2021/04/30م). 

(باإ�ستثناء مامت ذكره يف عامل املخاطرة رقم (2-2-19) » املخاطر املرتبطة ب�سريبة القيمة امل�سافة« من الق�سم رقم (2) »عوامل املخاطرة«، والق�سم الفرعي  	
واملتعلقة بوجود عدد (24)  الن�سرة.  الإدارة« من هذه  املالية ومناق�سة وحتليل  املعلومات   « الق�سم رقم (5)  اأخرى« من  » م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات 
دعوى تتعلق ب�سريبة القيمة امل�سافة). فاإن ال�سركة ملتزمة بنظام �سريبة القيمة امل�سافة ولئحته التنفيذية وهي م�سجلة لدى هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك 
اأن ال�سركة م�سجلة منذ تاريخ  حتت الرقم ال�سريبي (300046107900003) مبوجب �سهادة �سدرت بتاريخ 1440/05/16هـ (املوافق 2019/01/22م) علمًا 

1438/12/02هـ  (املوافق 2017/08/24م).

التزامًا بنظام هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك مت اإ�سافة فروع ال�سركة �سمن قائمة فروع املكلف (�سركة التاأمني العربية التعاونية). 	

االلتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
مت فتح ملف لدى وزارة املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية (مكتب العمل) بالرقم املوحد (1-190789) وفقًا ل�سهادة ال�سعودة امل�ستخرجة منها. وكما بتاريخ  	

هذه الن�سرة فاإن ال�سركة من اخلدمات الإلكرتونية لوزارة املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية. ومت ا�ستخراج �سهادة ال�سعودة لالإفادة باأن ال�سركة تقع يف النطاق 
البالتيني و ملتزمة بن�سبة التوطني املطلوبة منها وفق برنامج نطاقات.
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فروع الشركة ونقاط البيع
ن�ست املادة (5) من النظام الأ�سا�سي لل�سركة على اأنه يجوز لل�سركة اأن تن�سئ لها فروعا اأو مكاتب اأو توكيالت داخل اململكة اأو خارجها بعد موافقة البنك املركزي ال�سعودي. 
ووفقا للمادة (9) من نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين والتي تن�س على �سرورة اأخذ موافقة البنك املركزي ال�سعودي اخلطية قبل افتتاح فروع �سركات التاأمني، فاإن 
البنك املركزي ال�سعودي ي�سرتط على �سركات التاأمني التي ترغب يف افتتاح فروع لها التقيد بالإجراءات النظامية املتعلقة بافتتاح فروع لل�سركات امل�ساهمة وال�سادرة عن وزارة 
التجارة. اأما بالن�سبة لنقاط البيع فيكتفى برخ�سة البلدية و/اأو عقد اليجار يف حال كان موقع نقطة البيع يف مرافق حكومية اأو فنادق اأو منتجعات �سياحية (كالك�سك). و حتى 

تاريخ اإعداد هذه الن�سرة فقد ح�سلت ال�سركة على موافقة البنك املركزي ال�سعودي النهائية لفتح عدد من الفروع ونقاط البيع وفق ما يلي:

قائمة الفروع ونقاط البيع:

الفروع ونقاط البيع و�صجلتها التجارية، وتراخي�س البلدية التي مت احل�صول عليها ج 7٤ جدول 

فروع ال�صركة
رقم ال�صجل 

التجاري
تاريخ النتهاءتاريخ الإ�صدار

ترخي�س 
البلدية

الن�صاط 
التف�صيلي

تاريخ النتهاء

حفر الباطن - حي 1
اخلالدية

1439/06/10هـ (املوافق  2511108098
2018/02/26م)

1443/06/10هـ (املوافق  
2022/01/13م)

1441/12/19هـ (املوافق مكتب تاأمني �سحي40122536922
2022/04/13م)

خمي�س م�سيط - طريق 2
امللك فهد 

1430/07/05هـ (املوافق 5855032635
2009/06/28م) 

1443/05/21هـ (املوافق 
2021/12/25م)

--قيد ال�سدار

1430/08/24هـ (املوافق 2252039237الح�ساء - حي عني النجم 3
2009/08/15م)

1443/05/21هـ (املوافق 
2021/12/25م)

اأن�سطة التمويل 3909477537
بالتق�سيط

1441/06/05هـ (املوافق 
2020/01/30م)

(قيد التجديد)

1439/06/10هـ (املوافق 1123101381الزلفي - حي الفي�سلية4
2018/02/26م)

1443/06/10هـ (املوافق 
2022/01/13م)

مكتب مزاولة 7447
اأعمال التاأمني

1440/11/09هـ (املوافق 
2019/07/12م)

(قيد التجديد)

وادي الدوا�سر - �سارع 5
ال�سرطة

1433/11/17هـ (املوافق 1185004442
2012/10/03م)

1443/11/17هـ (املوافق 
2022/06/16م)

مكتب مزاولة 4100013
اأعمال التاأمني

1444/01/25هـ (املوافق 
2022/08/23م)

1433/07/16هـ (املوافق 2055016560اجلبيل - �سارع جده6
2012/06/06م)

1443/07/16هـ (املوافق 
2022/02/17م)

1441/04/18هـ (املوافق �سركة تاأمني4203388
2019/12/15م)

(قيد التجديد)

الدمام - طريق الأمري 7
حممد بن فهد

1430/07/29هـ (املوافق 2050066076
2009/07/22م)

1440/07/28هـ (املوافق 
2019/04/04م)

(قيد التجديد)

--قيد ال�سدار

1435/07/29هـ (املوافق 1011021898اخلرج - حي الريان8
2014/05/28م)

1443/07/29هـ (املوافق 
2022/03/02م)

--قيد ال�سدار

1433/11/01هـ (املوافق 4031072081مكة املكرمة - حي الن�سيم 9
2012/09/17م) 

1441/11/01هـ (املوافق 
2020/06/22م)

(قيد التجديد)

--قيد ال�سدار

1430/06/28هـ (املوافق 4030190950جدة - �سارع التحلية10
2009/06/21م) 

1443/06/28هـ (املوافق 
2022/01/31م)

--قيد ال�سدار

1430/06/28هـ (املوافق 4030190951جدة - �سارع حائل11
2009/06/21م) 

1443/06/28هـ (املوافق 
2022/01/31م)

--قيد ال�سدار

1433/10/29هـ (املوافق  1131044607بريدة - حي املرقب12
2012/09/16م)

1443/10/29هـ (املوافق  
2022/05/30م)

--قيد ال�سدار

1433/10/29هـ (املوافق  4650058596املدينة املنورة13
2012/09/16م)

1443/10/29هـ (املوافق 
2022/05/30م)

--قيد ال�سدار

1430/07/11هـ (املوافق 1010270731الريا�س - حي الورود14
2009/07/04م) 

1443/07/11هـ (املوافق 
2022/02/12م)

--قيد ال�سدار

1430/08/03هـ (املوافق 2051040574اخلرب15
2009/07/26م)

1445/05/21هـ (املوافق 
2023/12/04م)

1442/01/04هـ (املوافق مكتب تاأمني �سحي41012553647
2021/01/16م)

1429/01/18هـ (املوافق 1010243302الريا�س - مركز بن طامي 16
2008/01/27م)

1444/01/18هـ (املوافق 
2022/08/16م)

مكتب مزاولة 40102404861
اأعمال تاأمني

1444/02/14هـ (املوافق 
2022/09/10م)

1429/01/18هـ (املوافق 1010243302الريا�س - مركز بن طامي 17
2008/01/27م)

1444/01/18هـ (املوافق 
2022/08/16م)

مكتب مزاولة 340933
اأعمال تاأمني

1443/10/18هـ (املوافق 
2022/05/19م)

امل�سدر: ال�سركة
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ملخص العقود اجلوهرية -1-

فيما يلي ملخ�س لالتفاقيات التي تراها ال�سركة جوهرية وذلك بناًء على مدى اأهميتها وتاأثريها على عمليات ال�سركة الت�سغيلية.

التزمت ال�سركة عند اإبرام العقود والتفاقيات امل�سار اإليه اأدناه باأن تكون جميع التعامالت على اأ�سا�س تناف�سي جتاري بحت ي�سمن حقوق امل�ساهمني واأن يتم الت�سويت على 
تلك العقود  من قبل اجلمعية العامة لل�سركة بدون م�ساركة امل�ساهمني الذين لهم م�سالح يف تلك العقود. وتوؤكد ال�سركة واأع�ساء جمل�س اإدارتها التزامهم بقيود نظام ال�سركات 

ولئحة حوكمة ال�سركات اخلا�سة بالتعامالت مع الأطراف ذات العالقة فيما يتعلق بتلك العقود.

اجلدير بالذكر اأّنه لي�س لل�سركة عقود جوهرية خارج اإطار اأعمالها املعتادة .وقد اأبرمت ال�سركة عدد من العقود منها على �سبيل املثال ل احل�سر: (1) اتفاقية خدمات النرتنت 
بتاريخ1442/01/13هـ (املوافق 2020/09/01م) وذلك لغر�س تزويد ال�سركة بالأنظمة ال�سحابية واحللول التقنية وغري ذلك من خدمات النرتنت ذات العالقة بتح�سني �سري 
عمل ال�سركة، (2) اتفاقية خدمات قانونية بتاريخ 1441/03/29هـ (املوافق  2019/11/27م) ليتولى مكتب حماماة مهمة املرافعة واملدافعة وحت�سيل الديون واملطالبات التي 
توكل اإليه من ِقبل ال�سركة لدى الأ�سخا�س الطبيعني اأو العتباريني، (3) اتفاقية تعاون بني �سركة التاأمني العربية التعاونية و�سركة اأخرى ملتابعة الأعمال الإدارية املتعلقة باإدارة 
والعابرة  الداخلة  الأجنبية  للمركبات  الغري  املدنية جتاه  امل�سوؤولية  تاأمني  اتفاقية منافذ  بتاريخ 1436/06/12هـ (املوافق 2015/04/01م)، (4)  التاأمني ال�سحي  مطالبات 
لأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية بني �سركة جنم خلدمات التاأمني و�سركة التاأمني العربية التعاونية بتاريخ 1442/04/15هـ املوافق (2020/12/01م)، (5) اتفاقية اإدارة 
�سجل م�ساهمي �سركة التاأمني العربية التعاونية بني �سركة تداول ال�سعودية و�سركة التاأمني العربية التعاونية املوؤرخة يف 1430/01/27هـ املوافق (2009/01/24م)، (6) اتفاقية 

تقدمي خدمات التاأمني العام، وتاأمني املركبات ل�سالح جمموعة �سركات اجلميح ملدة عام تبداأ من تاريخ 1442/07/17هـ (املوافق 2021/03/01م).

عقد تقدمي خدمات اكتوارية استشارية
اإكتوارية بتاريخ 1437/09/22هـ (املوافق 2016/06/27م) بني ال�سركة و�سركة نطاق للخدمات الأكتوارية، للح�سول على خدمات ا�ست�سارية  مت ابرام عقد تقدمي خدمات 

اكتوارية مبا يخ�س عمل ال�سركة، وتقدمي خدمات منها ما يلي:

تقارير اكتوارية �سنوية. -

تقارير اكتوارية ربع �سنوية. -

تقارير الت�سعري ال�سنوي للمركبات والأعمال الطبية. -

اتفاقيات وساطة التأمني
وال�سركات  واملن�ساآت  الأفراد  على  التاأمينية  ال�سركة  ملنتجات  والرتويج  العمالء  ا�ستقطاب  لت�سهيل  وذلك  بالن�ساط  ذات عالقة  �سركات  مع  تاأمني  و�سطاء  اتفاقيات  اإبرام  مت 
والهيئات، ويف مقابل ذلك فاإن ي�ستحق لو�سطاء التاأمني نتاج قيامهم بذلك عمولة مقدرة بن�سبة مئوية من الأق�ساط املح�سلة من خالل الو�سيط من العمالء لكل نوع من اأنواع 

التاأمني ويحق لل�سركة اعتماد ن�سبة خمتلفة عن الن�سبة املبينة على اأن يتم اإ�سعار الو�سيط بذلك. 

مدة �سريان الإتفاقيات �سنة ميالدية واحدة ويكون جتديد العقد باتفاق كتابي بني الطرفني، واإذا ا�ستمر الطرفان يف التعامل بهذا العقد رغم انتهاء مدة �سريانه فيعترب ذلك 
جتديدًا تلقائيًا له ملدة مماثلة اأو مدد مماثلة وبنف�س ال�سروط والأحكام الواردة يف التفاقيات الأ�سلية.

نبني لكم اأدناه اأبرز املواد التي وردت يف اتفاقيات و�سطاء التاأمني والتي بع�س منها يقع على عاتق ال�سركة والبع�س الآخر يقع على عاتق الو�سيط وقد وردت مثاًل ولي�س ح�سرًا: 

التزامات ال�سركة:  	

�سداد العمولت امل�ستحقة للو�سيط عن �سايف الأق�ساط امل�سددة لل�سركة. -

التزامات الو�سيط: 	

التقيد التام بجميع قواعد العمل ال�سادرة عن ال�سركة.. 1

تنفيذ العقد وتقدمي اخلدمات التاأمينية الالزمة للموؤمن لهم وفق املتطلبات النظامية والأ�سول املهنية.. 2

الإف�ساح لعمالئه عن وجود هذه العقود وطبيعة العمولة التي �سيح�سل عليها من ال�سركة.. 3

اإخطار العمالء بوقت كاف بجميع املعلومات ذات ال�سلة.. 4

وغريها من اللتزامات التي حتمي حقوق ال�سركة. . 5

النطاق املكاين والنوعي: 	

بح�سب التفاقية، يكون التعامل مع الو�سيط غري ح�سري بحيث ميكن ال�سركة ان تعتمد و�سطاء اأخرين ووكالء واثناء مدة �سريان العقد ودون اعرتا�س  -
الو�سيط على ذلك.

العمولت: 	

اتفق عليه  - البنك املركزي وبح�سب ما  التي يحددها  العمولت  ، مبنية على جداول حدود  لل�سركة  الأق�ساط املدفوعة  الو�سيط عمولة عن �سايف  يتقا�سى 
الطرفني. كما ميكن ان ت�ساف امل�ساريف الإدارية الى قيمة الق�سط دون احت�سابه يف ن�سبة العمولة. 
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اإلتزامات ما بعد النهاء: 	

مبوجب الإتفاقية، فيحق للو�سيط ا�ستالم العمولت املح�سلة عن وثائق التاأمني حتى انتهاء مدة العقد ولكن مينع عن حت�سيل اأي تعوي�س او عمولة عن  -
ال�سراكات امل�ستحقة بعد انتهاء العقد. 

اتفاقيات إعادة التأمني
مت اإبرام جمموعة من اتفاقيات اإعادة التاأمني مع �سركات متخ�س�سة بن�ساط اإعادة التاأمني. ومبوجب هذه التفاقيات تقوم ال�سركة باإعادة التاأمني على كل اأو جزء من اخل�سائر 
التي قد تن�ساأ من وثائق التاأمني التي ت�سدرها ال�سركة لتقليل تعر�سها للخ�سائر وذلك مقابل ق�سط متفق عليه. ويتم مبوجبها تعوي�س ال�سركة عن كل جزء من اخل�سائر عقود 
التاأمني امل�سدرة. كما اأن تلك التفاقيات ت�ستمل على ا�ستثناءات خمتلفة تبًعا للمنتج الذي يتم اإعادة التاأمني عليه. غالًبا، ت�سري مدة اتفاقيات اإعادة التاأمني اثني ع�سر �سهًرا. 

عقود اإعادة التاأمني ال�صارية اأو املجددة ج 75 جدول 

وثيقة التاأمني / نوع الغطاء�صركة اإعادة التاأمني

جميع الأعمال املتعلقة بق�سم احلوادث املتنوعة .هانوفر- ري

الب�سائع بكل اأ�سكالها من اأي ميناء و / اأو مكان.اآي دبليو اآر اأي اإ�س

الب�سائع و / اأو الفوائد التي تخ�س�سها ال�سركة حل�ساب الب�سائع اخلا�س بها.هانوفر- ري

جميع خماطر املمتلكات.هانوفر- ري

حوادث ال�سيارات وت�سمل الأنواع اخلا�سة من املحركات واملعدات الثقيلة، واحلافالت. وتعوي�س العمال وم�سوؤولية اأرباب العمل.هانوفر- ري

الأعمال املقبولة عن طريق التاأمني املبا�سر و / اأو التاأمني امل�سرتك .هانوفر- ري

التاأمني اجلماعي على احلياة.جينريال ري ان�سورن�س اآي جي

امل�سدر: ال�سركة

اتفاقية تقدمي خدمات صيانة فنية لألنظمة والربامج احملوسبة
بتاريخ 2010/12/12م قامة ال�سركة باإبرام عقد دعم و�سيانة مع ال�سركة التقنية لأنظمة املعلومات على ان تقدم برامج وتنظيمات تقنية لل�سركة، وعليه قدمت ال�سركة التقنية 
ترخي�س بالبيع والتملك لل�سركة ل�ستعمال النظام املحو�سب اخلا�س بها على ان يكون ملدة خم�سة �سنوات بقيمة 580٫000 ريال �سعودي مق�سمة على دفعات �سنوية طبقًا ملدة 
�سريان العقد ومبوجبه تعترب ال�سركة مالكة لرخ�سة ا�ستعمال الربامج والتنظيمات املمنوحة من �سركة التقنية �سريطة ان ت�سدد قيمتها. وبح�سب ما اتفق عليه الطرفان، بعد 
اإنتهاء مدة اخلم�س �سنوات الأولى  متلكت ال�سركة الن�سخة الت�سغيلية للنظام،  و اإلتزمت ال�سركة بعقد �سيانة مع ال�سركة التقنية لأنظمة املعلومات  بقيمة 180٫000  ريال �سعودي 

تدفع �سنويًا   وليزال العقد �ساري حتى تاريخه.

التزامات ال�سركة التقنية 	

تركيب الأنظمة خالل فرتة اأق�ساها اأ�سبوعني من تاريخ توقيع العقد مع توفري الأجهزة اخلا�سة بها لت�سغيلها وا�ستخدامها.. 1

تقوم �سركة التقنية لأنظمة املعلومات بتوفري دقم �سيانة وتقني لل�سركة ملدة خم�سة �سنوات قابلة للتمديد والتجديد.. 2

تدريب موظفي ال�سركة بعدد (2) من كل ق�سم على ا�ستخدام اأجهزة ال�سيانة والربجمة.. 3

بتاريخ 2009/6/1م ابرمت �سركة انفو-تيك (3i) عقد ترخي�س برامج تقنية لل�سركة على ان تكون قيمة ال�سيانة 40،816 دولر تقدم ب�سكل �سنوي ملدة عام جتدد . 1
تلقائيا من تاريخ توقيع العقد. وت�سمن �سركة انفو-تيك (3i) دعم و�سيانة الأنظمة املحو�سبة مبوجب التفاقية. بالإ�سافة، تقوم �سركة انفو-تيك بتعوي�س ال�سركة 

على كل عطل فني او �سرر يلحق باأنظمة احلو�سبة على ان ل تتجاوز قيمة تعوي�س الأعطال مبلغ العقد. 

بتاريخ 2013/06/19م قامت �سركة ميناي-تيك التعاقد مع ال�سركة لغاية تقيم حلول تقنية للربامج الفنية املقدمة مبوجب التفاقية. وعليه، تلتزم �سركة ميناي-. 2
تيك لإ�سالح اخلرابات الفنية وجميع الأعطال مبوجب اخطار ال�سركة لها على تقدم الإ�سالحات ب�سكل دوري على دفعات مو�سمية مببلغ 9٫637 دولر تقدم ب�سكل 

�سنوي وحتدد بح�سب طبيعة العطل والفرتة املحددة لإ�سالحه. 

اتفاقية إدارة سجل مساهمي التأمني 
مت اإبرام اتفاقية اإدارة �سجل م�ساهمني مع �سركة تداول ال�سعودية »تداول« بتاريخ 2009/01/27م على ان تقوم ال�سركة بال�ستفادة من اخلدمات املقدمة من تداول امل�سار اليها 

بالتفاقية مبوجب ا�سرتاكات �سنوية مقابل اخلدمة مبدة جتدد من تلقاء نف�سها. 

اتفاقية منافذ بالتأمني على املركبات األجنبية 
قامت ال�سركة باإبرام اتفاقية تاأمني مع �سركة جنم خلدمات التاأمني 2020/12/1م بغاية تقدمي خدمات تاأمينية للمركبات الأجنبية الداخلة والعابرة على اأرا�سي اململكة التي 
ي�سرتط عليها احل�سول على وثيقة تاأمينية من ال�سركات املحلية. وعليه، ت�سري مدة التفاقية خلم�سة �سنوات وتتجدد من تلقاء نف�سها حيث تقوم �سركة جنم بتح�سيل مبلغ 

الأق�ساط التي تقت�سيها الإتفاقية من الأ�سخا�س املوؤمنني ومنح ال�سركة لنجم ما يعادل 35% من قيمتها  كعمولة. 
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عقود اإليجار
لي�س لدى ال�سركة اأي عقارات مملوكة لها. و اإمنا ت�ستاأجر ال�سركة جميع املواقع التي ت�سغلها ملزاولة ن�ساطها، �سواء اأكانت فروعا اأو نقاط بيع. و لذلك فقد اأبرمت ال�سركة ثمانية 
ع�سر عقد اإيجار اأغلبها عقود اإيجار تقليدية اأي اأنها تن�س على مبلغ اإيجار تدفعه ال�سركة للموؤجر �سنوًيا و هي وقابلة للتجديد، وتعترب لغية اإذا تاأخر امل�ستاأجر يف دفع الإيجار.

وفيما يلي قائمة بعقود اإيجار مواقع ال�سركة واأهم تفا�سيلها:

عقود الإيجار ال�صارية واملجددة للمواقع التي ت�صغلها ال�صركة ج 76 جدول 

مدة عقد الإيجارقيمة الإيجاراملوؤجراملوقعم

�سركة ديوان اجلزيرة للمجمعات اخلرب - طريق امللك عبداهلل 1
ال�سكنية

3 �سنوات ميالدية تبداأ من 2017/08/24م وجتدد تلقائًيا233٫000 ريال �سعودي �سنوًيا

�سركة �سالح حمود الطامى واإخوانه الريا�س - حي الورود2
القاب�سة

5 �سنوات ميالدية  تبداأ من 2015/10/27م وجتدد تلقائًيا1٫564٫800 ريال �سعودي �سنوًيا

�سركة �سالح حمود الطامى واإخوانه الريا�س - حي الورود3
القاب�سة

3 �سنوات ميالدية  تبداأ من 2020/12/10م وجتدد تلقائًيا 215٫130 ريال �سعودي �سنوًيا

�سركة �سالح حمود الطامى واإخوانه الريا�س -  حي الورود4
القاب�سة

خم�س �سنوات ميالدية تبداأ من 2005/08/01م وجتدد 653٫868 ريال �سعودي �سنوًيا
تلقائًيا 

جدة - �سارع الأمري حممد 5
عبدالعزيز 

�سركة حممد وحمود �سعيد فخري 
الت�سامنية

مدة �سنة  تبداأ من 1431/3/16هـ وجتدد تلقائًيا 180٫000 ريال �سعودي على دفعتني

مكة املكرمة - الطرق الدائري 6
الثالث 

3 �سنوات اعتباًرا من تاريخ 1438/02/01هـ حتى 72٫000 ريال �سعودي �سنوًيابرج �سلوى الإداري
1441/01/30هـ قيد التجديد

3 �سنوات هجرية تبداأ من 1438/11/01هـ حتى 40٫000 ريال �سعوديخالد عبداهلل حممد الرباكالأح�ساء- حي عني جنم7
1441/11/01هـ قابلة للتجديد (قيد التجديد)

�سنة ميالدية واحدة تبداأ من 2018/12/01م حتى 35٫000 ريال �سعودي �سنوًيااأمرية بنت طوير�س حممد احلربياملدينة املنورة8
2019/12/01م (قيد التجديد)

�سنة هجرية واحدة تبداأ من 1439/06/12هـ حتى 25٫000 ريال �سعودي �سنوًياعبدالعزيز بن علي املتعبالزلفي9
1440/10/12هـ وجتدد تلقائًيا

اخلرج - حي الريان - �سارع اأبي 10
بكر ال�سديق

�سنتني هجرية تبداأ من 1439/08/10هـ حتى 40٫000 ريال �سعودي �سنويًا�سعيد بن حممد ال�سويكت
1441/08/10هـ وجتدد تلقائًيا 

�سنة هجرية واحدة تبداأ من 1440/09/01هـ حتى 40٫000 ريال �سعودي �سنوًياموؤ�س�سة دروب اليمالريا�س11
1441/09/01هـ قيد التجديد

�سنة هجرية واحدة تبداأ من 1439/11/1هـ (قيد التجديد)28٫000 ريال �سعودي �سنوًيا�سركة اأبناء عبداملح�سن املوؤمن العقارية.الدمام - حي ال�سوق12

30٫000 ريال �سعودي دفع مقدم كل 6 احلميدي حبيب حنايا املطرييحفر الباطن - حي اخلالدية13
اأ�سهر.

3 �سنوات هجرية تبداأ من 1438/11/06هـ حتى 
1441/11/06هـ (قيد التجديد)

�سنة هجرية تبداأ من 1439/12/21هـ حتى 1440/12/21هـ 30٫000 ريال �سعودي �سنوًياعزيزة اأحمد عطيفيجد - حي الكندرة - �سارع املطار.14
وجتدد تلقائًيا

�سنة ميالدية واحدة تبداأ من 2018/10/11م حتى 28٫000 ريال �سعودي �سنوًياعيد علي عيد اخلاطراجلبيل - �سارع عمر بن عبدالعزيز15
2019/10/11م، ول يتجدد العقد تلقائًيا (قيد التجديد)

�سنة ميالدية واحدة تبداأ من 2019/12/01م حتى 35٫000 ريال �سعودي �سنوًياعلي عبداهلل علي �سويلخمي�س م�سيط16
2020/12/01م وجتدد تلقائًيا

�سنة واحدة تبداأ من 1438/08/01هـ حتى 1439/08/01هـ 25٫000 ريال �سعودي.حممد اإبراهيم ال�سايفوادي الدوا�سر - حي اخلما�سني17
وجتدد تلقائًيا

�سنة هجرية واحدة تبداأ من 1440/09/01هـ حتى 40٫000 ريال �سعودي �سنوًيام/ حراج واحد التجاريةالريا�س - حي الورود18
1441/09/01هـ وجتدد تلقائًيا

امل�سدر: ال�سركة
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العالمات التجارية وحقوق امللكية -1-

لدى ال�سركة عالمة جتارية مت ت�سجيلها لدى وزارة التجارة (اإدارة العالمات التجارية*)، و�سيمكن ذلك ال�سركة من و�سع ا�سمها و�سعارها على الواجهة اخلارجية للمبنى اأو 
املكاتب التي ت�سغلها ال�سركة كونها قامت بت�سجيل العالمة التجارية ومنحها احلماية القانونية الالزمة وفقًا لنظام العالمات التجارية.

تعتمد ال�سركة يف ت�سويق خدماتها ومنتجاتها على ا�سمها التجاري امل�سجل يف �سجلها التجاري والذي ينعك�س يف �سعارها، والذي يدعم اأعمالها ومركزها التناف�سي، ومينحها 
متيزًا وا�سحًا يف ال�سوق بني العمالء. 

العلمة التجارية ج 77 جدول 

نهاية احلمايةبداية احلمايةتاريخ الت�صجيلال�صركة املالكةرقم ال�صهادةالعلمة

�سركة التاأمني العربية 1439004833
التعاونية

1439/05/12هـ (املوافق 
2018/01/29م)

1439/02/25هـ (املوافق 
2017/11/14م)

1449/02/24هـ (املوافق 
2027/07/28م)

امل�سدر: ال�سركة
*انتقلت �سالحية ت�سجيل العالمات التجارية اإلى الهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية

العالمة التجارية م�سجلة �سمن الفئة (36)، تو�سف العالمة كر�سم درع باللونني الرمادي والأزرق ويف الأ�سفل احلروف الالتينية ايه اآي �سي �سي داخل م�ستطيل باللون الرمادي.

ول يوجد لل�سركة اأية حقوق ملكية فكرية اأخرى م�سجلة، ول تعتمد ال�سركة يف ن�ساطها على اأية ممتلكات معنوية قّيمة كالعالمات التجارية، وبراءات الخرتاع، وحقوق الطبع اأو 
اأية ملكيات فكرية اأخرى.

املنازعات والدعاوى القضائية 1 1-

توؤكد ال�سركة، كما يف تاريخ هذه الن�سرة، وبخالف مامت الإف�ساح عنه يف هذا الق�سم والق�سم رقم (2) »عوامل املخاطرة« (ف�ساًل راجع اخلطر رقم (2٫1٫13) »خماطر 
التقا�سي« من الق�سم رقم (2) »عوامل املخاطر« من هذه الن�سرة) فاإن ال�سركة لي�ست طرفًا يف اأي دعوى ق�سائية اأو مطالبة اأو حتكيم اأو اإجراءات اإدارية، جمتمعة ومنفردة، 
من �ساأنها اأن توؤثر تاأثريًا جوهريًا على اأعمالها اأو و�سعها املايل. ولكن كما هو املعتاد يف قطاع التاأمني يوجد دعاوى مقامة �سد ال�سركة منظورة اأمام جلان الف�سل يف املنازعات 

واملخالفات التاأمينية تتعلق مبطالبات لوثائق تاأمني ملختلف اأنواع املنتجات مثل تاأمني املركبات اأو املطالبة بالديات والأرو�س، و تاأمني اأخطاء ممار�سة  املهن الطبية. 

فيما يتعلق بالدعاوى اجلوهرية املقامة من قبل ال�سركة فاإنه يوجد لدى ال�سركة طلب تنفيذ مقيد اأمام حماكم التنفيذ �سد �سركة �سعودي اأوجيه املحدودة لتنفيذ حكم ق�سائي 
�سادر بتاريخ 1439/11/25هـ (املوافق 2018/08/07م) ل�سالح ال�سركة من جلنة الف�سل يف املنازعات واملخالفات التاأمينية وذلك ب�سبب عدم �سداد �سركة �سعودي اأوجيه 
املحدودة مبلغ وقدره 40٫081٫256 ريال �سعودي، حيث اأن كامل الأق�ساط امل�سحقة ُمقدرة مببلغ  113٫080٫973 ريال �سعودي،وكما يف تاريخ هذه الن�سرة فقد مت �سداد مبلغ 
72٫999٫717 ريال �سعودي من اأق�ساط التاأمني الطبي امل�ستحقة من قبل �سركة �سعودي اأوجيه املحدودة، وجتدر الإ�سارة اإلى اأن ال�سركة قد تقدمت اإلى حمكمة التنفيذ بالريا�س 
لطلب تنفيذ القرار و�سداد املبلغ امل�ستحق بذمة  �سركة  �سعودي اأوجيه املحدودة. اإل اأن �سركة �سعودي اأوجيه املحدودة حتت اإجراء الت�سفية، وكما يف تاريخ هذه الن�سرة، فاإنه 
ال�سركة  الت�سفية. وبتاريخ 1442/10/27هـ (املوافق 2021/06/08م) قدمت  اأمناء  اأوجيه املحدودة من قبل  املتوقع لت�سفية �سركة �سعودي  بالتاريخ  ال�سركة  مل يتم تزويد 

امل�ستندات املطلوبة من ِقبل اأمناء الت�سفية املعينني ل�سركة �سعودي  اأوجيه املحدودة وقد مت اإ�سافة ال�سركة مبدئًيا لقائمة الدائنني.

املعلومات اجلوهرية التي تغريت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم   1-

فيما يلي ملخ�س لأبرز املعلومات التي تغريت منذ موافقة الهيئة على اآخر ن�سرة اإ�سدار اأ�سهم (ن�سرة اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية) والتي �سدرت بتاريخ  1436/06/18هـ 
(املوافق 2015/04/07م): 

راأ�س املال: قامت ال�سركة بتخفي�س راأ�س مالها من اأربعمائة مليون (400٫000٫000) ريال �سعودي اإلى مائتني وخم�سة و�ستني مليون (265٫000٫000) ريال  	
�سعودي، بتاريخ 1437/10/28هـ (املوافق 2016/08/02م).

جمل�س الإدارة: تخفي�س عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة من (10) اأع�ساء اإلى (7) اأع�ساء.  	

امل�شاهمون املوؤ�ش�شون: انخف�ست ن�سبة ملكية �سركة التاأمني الأردنية (اأحد امل�ساهمني املوؤ�س�سني يف ال�سركة) من 12٫2% من جمموع اأ�سهم ال�سركة (كما يف  	
تاريخ اآخر ن�سرة اإ�سدار اأ�سهم لل�سركة متت املوافقة عليها من قبل الهيئة) اإلى 9٫21% كما يف تاريخ هذه الن�سرة. 

احلوكمة: اإقرار لوائح و�سيا�سات داخلية للحوكمة متا�سيًا مع احكام لئحة حوكمة ال�سركات املدرجة ال�سادرة عن الهيئة ولئحة حوكمة �سركات التاأمني، وقد  	
متت املوافقة على لئحة حوكمة ال�سركة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 1437/07/13هـ (املوافق 2016/04/20م).

النظام الأ�شا�شي لل�شركة: مت اعتماد النظام الأ�سا�سي من قبل اإدارة حوكمة ال�سركات يف وزارة التجارة بتاريخ 1438/08/29هـ (املوافق 2017/05/25م)  	
و ذلك بعد اأخذ املوافقة من وزارة التجارة على م�سودة النظام الأ�سا�سي وموافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة (غري العادية) بتاريخ 1438/07/14هـ 

(املوافق 2017/04/11م).

وبا�ستثناء ماهو مذكور اأعاله ليوجد اأي تغيريات جوهرية يف املعلومات املذكورة ح�سلت بعد �سدور اآخر ن�سرة اإ�سدار خا�سة بطرح اأ�سهم لل�سركة وافقت عليها الهيئة.
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اإلقرارات املتعلقة باملعلومات القانونية   1-

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة مبا يلي:

اأن الإ�سدار ل يخالف الأنظمة واللوائح ذات العالقة يف اململكة العربية ال�سعودية.اأ. 

ل يخل الإ�سدار باأي من العقود والتفاقيات التي تكون ال�سركة طرفًا فيها.ب. 

مت الإف�ساح عن جميع املعلومات القانونية اجلوهرية املتعلقة بال�سركة يف هذه الن�سرة.ج. 

 بخالف ما ورد يف الق�سم رقم (9-10) »املنازعات والدعاوى الق�سائية« والق�سم رقم 2 »عوامل املخاطرة«، فاإن ال�سركة لي�ست خا�سعة لأي دعاوى اأو اإجراءات قانونية قد د. 
توؤثر مبفردها اأو مبجملها جوهريًا يف اأعمال ال�سركة اأو يف و�سعها املايل.

اأع�ساء جمل�س الإدارة لي�سوا خا�سعني لأي دعاوى اأو اإجراءات قانونية قد توؤثر مبفردها اأو مبجملها جوهريًا على اأعمال ال�سركة اأو �سركاتها التابعة اأو يف و�سعهم املايل.ه. 

اأن ال�سركة م�ستمرة يف اللتزام مبتطلبات البنك املركزي ال�سعودي حتى تاريخ هذه الن�سرة كما يتعهدون با�ستمرار اللتزام بها.و. 

اأن ال�سركة م�ستمرة يف اللتزام مبتطلبات وزارة التجارة حتى تاريخ هذه الن�سرة كما يتعهدون با�ستمرار اللتزام بها.ز. 

اأن ال�سركة م�ستمرة يف اللتزام مبتطلبات وزارة ال�ستثمار حتى تاريخ هذه الن�سرة كما يتعهدون با�ستمرار اللتزام بها.ح. 

اأن ال�سركة م�ستمرة يف اللتزام مبتطلبات هيئة الزكاة وال�سريبة واجلماركحتى تاريخ هذه الن�سرة كما يتعهدون با�ستمرار اللتزام بها.ط. 

اأن ال�سركة م�ستمرة يف اللتزام مبتطلبات وزارة املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية حتى تاريخ هذه الن�سرة كما يتعهدون با�ستمرار اللتزام بها.ي. 

اأن ال�سركة م�ستمرة يف اللتزام مبتطلبات نظام ولوائح وتعليمات هيئة ال�سوق املالية وتداول ال�سعودية (تداول) حتى تاريخ هذه الن�سرة كما يتعهدون با�ستمرار اللتزام بها.ك. 

اأنه وكما يف تاريخ هذه الن�سرة فاإن ال�سركة لي�س لديها اأي �سركات تابعة.ل. 
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التعهد بتغطية االكتتاب. 1 
اأبرمت ال�سركة ومتعهد تغطية الكتتاب( �سركة الإمناء لال�ستثمار) اتفاقية تعهد بتغطية اكتتاب �ستة وع�سرين مليون وخم�سمائة األف (26٫500٫000) �سهم عادي ب�سعر ع�سرة 

(10) ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، متثل ن�سب100٫0 % من اأ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب (»اتفاقية التعهد بتغطية الكتتاب«).

متعهد التغطية   11 

متعهد التغطية

�شركة الإمناء لال�شتثمار

�س. ب: 55560 ، الريا�س 11544

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 5999 218 11 966+

فاك�س: 5970 218 11 966+

www.alinmainvestment.com :موقع اإلكرتوين

info@alinmainvestment.com :بريد الكرتوين

الشروط األساسية التفاقية التعهد بتغطية االكتتاب  11 

طبقًا ل�سروط واأحكام اتفاقية التعهد بتغطية الكتتاب، فاإنه:

تتعهد ال�سركة ملتعهد التغطية اأنه يف تاريخ التخ�سي�س �سوف ت�سدر وتخ�س�س ملتعهد التغطية جميع اأ�سهم حقوق الأولوية املتعهد بتغطيتها يف هذا الكتتاب والتي . 1
مل يكتتب بها امل�ساهمون امل�ستحقون وذلك ب�سعر الكتتاب.

امل�ساهمون . 2 بها  يكتتب  مل  والتي  الكتتاب  هذا  يف  بتغطيتها  املتعهد  الأ�سهم  جميع  ب�سراء  يقوم  �سوف  التخ�سي�س،  تاريخ  يف  باأنه  لل�سركة  التغطية  متعهد  يتعهد 
امل�ستحقون وذلك ب�سعر الكتتاب.

يتقا�سى متعهد التغطية مقابال ماديا حمددا لقاء تعهده بالتغطية والذي �سيتم دفعه من متح�سالت الكتتاب.. 3

يخ�سع التزام متعهد التغطية ب�سراء جميع الأ�سهم املتبقية لالأحكام املتعلقة باإنهاء التفاقية مثل حدوث اأي من القوى القاهرة وفق تعريفها يف التفاقية، اأو عدم . 4
ا�ستيفاء عدد من ال�سروط امل�سبقة فيما يتعلق بالكتتاب.

�ستقوم ال�سركة بتقدمي عدد من ال�سمانات والإقرارات والتعهدات ملتعهد التغطية.. 5

http://www.alinmainvestment.com
mailto:info@alinmainvestment.com
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اإلعفاءات.   
مل تطلب ومل حت�سل ال�سركة على اأي اإعفاءات من الهيئة فيما يتعلق بالطرح.
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املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه.   
تقدمت ال�سركة بطلب لهيئة �سوق املالية لت�سجيل وطرح الأ�سهم اجلديدة واإلى جمموعة تداول ال�سعودية(تداول) لإدراجها، ومت الوفاء بكافة املتطلبات مبوجب قواعد طرح 

الأوراق املالية واللتزامات امل�ستمرة وقواعد الإدراج. 

يجب على جميع الأ�سخا�س امل�ستحقني (اأي امل�ساهمني املقيدين والأ�سخا�س الذين قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول) ومقدمي العرو�س من املوؤ�س�سات ال�ستثمارية 
قراءة املعلومات املتعلقة بالأ�سهم واأحكام الطرح و�سروطه بعناية تامة قبل الكتتاب الإلكرتوين او تقدمي طلب الكتتاب من خالل الو�سيط اأو تعبئة منوذج الطرح املتبقي، حيث 

ُيعترب تقدمي طلب الكتتاب اأو توقيع وت�سليم منوذج الطرح املتبقي مبثابة موافقة وقبول بال�سروط والأحكام املذكورة.

الطرح  1  

مبوجب ن�سرة الإ�سدار هذه، �سيتم طرح  �ستة وع�سرين مليون وخم�سمائة األف (26٫500٫000) �سهم عادي من راأ�س مال ال�سركة - عن طريق اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية 
- متثل ما ن�سبته (100%) من راأ�س مال ال�سركة قبل زيادة راأ�س املال، ب�سعر طرح يبلغ ع�سرة (10) ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، وقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة  (10) ريالت 
�سعودية وبقيمة طرح اإجمالية تبلغ مائتني و خم�سة و �ستني مليون (265٫000٫000) ريال �سعودي. و�سيتم اإ�سدار الأ�سهم اجلديدة بن�سبة واحد (1) �سهم جديد لكل �سهم واحد 

(1)  حايل. و�سيكون الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة لالأ�سخا�س امل�ستحقني.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب يف أسهم احلقوق األولية )األسهم اجلديدة(  1  

يتعني على امل�ساهمني املقيدين والراغبني يف الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية تقدمي طلب الكتتاب اأثناء فرتة الكتتاب عن طريق املحفظة ال�ستثمارية يف من�سات التداول التي 
يتم من خاللها اإدخال اأوامر البيع وال�سراء، اإ�سافة اإلى اإمكانية الكتتاب من خالل اأي و�سيلة اأخرى يوفرها الو�سيط واأمني حفظ الأ�سهم يف اململكة خالل فرتة الكتتاب. ويف 

وجود فرتة طرح متبقية فيمكن اأي�سًا اأن يتم خاللها تقدمي طلبات اكتتاب لأية اأ�سهم متبقية من قبل املوؤ�س�سات ال�ستثمارية فقط. 

بامل�ساركة يف الكتتاب فاإن املكتتب يقر مبا يلي :

املوافقة على اكتتابه يف ال�سركة بعدد الأ�سهم املو�سحة يف طلب الكتتاب. -

اأنه قد اطلع على ن�سرة الإ�سدار هذه  وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها. -

املوافقة على النظام الأ�سا�سي لل�سركة وال�سروط الواردة يف ن�سرة الإ�سدار هذه. -

اأنه مل ي�سبق له التقدم لالكتتاب يف نف�س الأ�سهم لهذا الطرح لدى الو�سيط، ولل�سركة احلق يف رف�س كافة الطلبات يف حال تكرار طلب الكتتاب. -

قبوله الأ�سهم املخ�س�سة مبوجب طلب الكتتاب، وقبوله كافة �سروط وتعليمات الكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�سرة الإ�سدار هذه. -

�سمان عدم اإلغاء اأو تعديل الطلب بعد تقدميه . -

�سيكون باإمكان امل�ساهمني املقيدين تداول حقوق الأولوية املودعة يف حمافظهم عرب نظام تداول. وتعترب هذه احلقوق حقًا مكت�سبًا جلميع امل�ساهمني املقيدين يف �سجل م�ساهمي 
ال�سركة لدى مركز الإيداع يف نهاية ثاين يوم تداول يلي يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال (تاريخ الأحقية).  ويعطي كل حق حلامله اأحقية 
الكتتاب ب�سهم واحد جديد، وذلك ب�سعر الطرح. و�سيتم اإيداع حقوق الأولوية بعد انعقاد اجلمعية غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال بيومي عمل على الأكرث.  و�ستظهر 

احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�س بحقوق الأولوية و�سيتم حينها اإ�سعار امل�ساهمني املقيدين باإيداع احلقوق يف حمافظهم.

طلب االكتتاب -1  

على ال�سخ�س امل�ستحق الذي يرغب مبمار�سة كامل حقه والكتتاب يف جميع اأ�سهم حقوق ا لأولوية التي يحق له الكتتاب فيها اأن يقوم بالكتتاب عن طريق املحفظة ا ل�ستثمارية 
يف من�سات التداول التي يتم من خاللها اإدخال اأوامر البيع وال�سراء اأو من خالل اأي و�سائل اأخرى يوفرها الو�سيط واأمني حفظ الأ�سهم.

يح�سب عدد ا لأ�سهم التي يحق لل�سخ�س امل�ستحق الكتتاب فيها بح�سب عدد حقوق ا لأولوية التي ميلكها. اأما مبلغ الكتتاب الذي يتعني على املكتتب دفعه فيح�سب ب�سرب عدد 
حقوق ا لأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة الكتتاب يف (10) ع�سرة ريالت �سعودية .

مرحلة التداول واالكتتاب وفرتة الطرح املتبقي -1  

(املوافق  ••/••/••••هـ   ••• يوم  تبداأ  والتي  الكتتاب  فرتة  اأثناء  الكتتاب  طلب  تقدمي  لأولوية  ا  حقوق  اأ�سهم  يف  الكتتاب  يف  والراغبني  امل�ستحقني  امل�ساهمني  على  يتعني 
••/••/••••م) وتنتهي يوم ••• ••/••/••••هـ (املوافق ••/••/••••م). وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ (••/••/••••هـ)املوافق ••/••/••••م ( على تو�سية 
جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س مال ال�سركة عن طريق اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية). ومبوجب ن�سرة الإ�سدار هذه �سيتم طرح �ستة وع�سرين مليون وخم�سمائة األف (26٫500٫000) 
�سهم عادي لالكتتاب عن طريق اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية والتي متثل ما ن�سبته (100%) من راأ�س مال ال�سركة قبل الكتتاب وب�سعر طرح يبلغ ع�سرة (10) ريالت �سعودية 
لل�سهم الواحد، وبقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة (10) ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، وبقيمة طرح اإجمالية تبلغ مائتان وخم�سة و�ستون مليون (265٫000٫000) ريال �سعودي، 
و�سيتم اإ�سدار الأ�سهم اجلديدة بن�سبة �سهم واحد لكل حق من حقوق ا لأولوية.  و�سيكون الكتتاب يف اأ�سهم حقوق ا لأولوية املطروحة للم�ساهمني املقيدين يف �سجل امل�ساهمني 
يف ال�سركة يف نهاية ثاين يوم تداول يلي انعقاد اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ ••/••/••••هـ (املوافق ••/••/••••م) وللم�ستحقني ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل 
فرتة تداول حقوق ا لأولوية، مبن فيهم امل�ساهمني املقيدين الذين قاموا ب�سراء حقوق اأولوية اإ�سافية بجانب احلقوق التي ميلكونها اأ�سال. ويف حال عدم ممار�سة حقوق ا لأولوية 
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اخلا�سة بالأ�سخا�س امل�ستحقني بحلول نهاية فرتة الكتتاب، �سوف تطرح ا لأ�سهم املتبقية )الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق اأو بيعها من قبل الأ�سخا�س امل�ستحقني( على 
املوؤ�س�سات ا ل�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.  �سيكون باإمكان امل�ساهمني املقيدين تداول حقوق ا لأولوية التي مت اإيداعها يف املحافظ عرب تداول ال�سعودية 
(تداول). وتعترب هذه احلقوق حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني املقيدين يف �سجالت ال�سركة نهاية ثاين يوم تداول يلي انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س 
املال. ويعطي كل حق حلامله اأحقية ممار�سة الكتتاب ب�سهم واحد جديد، وذلك ب�سعر الطرح. و�سيتم اإيداع حقوق ا لأولوية بعد انعقاد اجلمعية. و�ستظهر احلقوق يف حمافظ 

امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�س بحقوق ا لأولوية و�سيتم حينها اإ�سعار امل�ساهمني املقيدين باإيداع احلقوق يف حمافظهم .

و�ستتم عملية طرح اأ�سهم حقوق الأولوية وفقًا للمراحل والتواريخ الو�سحة ادناه:

تاريخ الأحقية: نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م). -

فرتة التداول وفرتة الكتتا	: تبداأ فرتة التداول وفرتة الكتتاب يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م)  وتنتهي فرتة التداول يوم ••• ••/••/•••• هـ  -
(املوافق ••/••/••••م).  فيما ت�ستمر فرتة الكتتاب حتى نهاية يوم  ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/ ••••م).

فرتة الطرح املتبقي: تبداأ فرتة الكتتاب يف الطرح املتبقي يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م). من ال�ساعة العا�سرة (10) �سباحًا وحتى ال�ساعة  -
••/••/••••م). و�سيتم خالل هذه الفرتة طرح الأ�سهم املتبقية على عدد من املوؤ�س�سات  ••/••/•••• هـ (املوافق   ••• اخلام�سة (5) م�ساًء من اليوم التايل يوم 
ال�ستثمارية، على ان تقدم تلك املوؤ�س�سات ال�ستثمارية عرو�سها ل�سراء الأ�سهم املتبقية خالل فرتة الطرح املتبقي.�سريطة األ يقل �سعر العر�س عن �سعر الطرح. 
املوؤ�س�سات  على  بالتنا�سب  الأ�سهم  تخ�سي�س  يتم  اأن  على  فالأقل   الأقل  العر�س  ثم  الأعلى  العر�س  ذات  ال�ستثمارية  للموؤ�س�سات  املتبقية  الأ�سهم  و�ستخ�س�س 
ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س.  ويف حال وجود اأ�سهم غري م�سرتاة من قبل املوؤ�س�سات ال�ستثمارية، ف�سيتم تخ�سي�س هذه الأ�سهم ملتعهد تغطية الطرح والذي 

�سيقوم ب�سراء تلك الأ�سهم ب�سعر الطرح.

التخ�شي�س النهائي لالأ�شهم: �سيتم تخ�سي�س الأ�سهم لكل م�ستثمر بناًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�سكل مكتمل و�سحيح. و�سوف يتم ت�سديد اإجمايل  -
مبلغ الطرح الناجت من عملية الطرح املتبقي لل�سركة، على اأن تقوم ال�سركة بتوزيع الفرق بني متح�سالت عملية الطرح  املتبقي و�سعر طرح املتبقي على الأ�سخا�س 
امل�ستحقني الذين مل ميار�سوا حقهم بالكتتاب كليا اأو جزئيا  بدون احت�ساب اأي ر�سوم اأو ا�ستقطاعات  يف موعد اأق�ساه يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م).

اجلديدة  - الأ�سهم  بت�سجيل  املتعلقة  الإجراءات  كافة  ا�ستكمال  بعد  تداول  نظام  على  اجلديدة  الأ�سهم  تداول  �سيبداأ  ال�شوق:  يف  اجلديدة  الأ�شهم  تداول 
وتخ�سي�سها.

األشخاص املستحقون غري املشاركني يف االكتتاب يف األسهم اجلديدة -1  

�سيكون امل�ساهمون املقيدون الذين ل ي�ساركون كليًا او جزئيًا يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عر�سة للخ�سارة و لنخفا�س ن�سبة ملكيتهم يف ال�سركة اإ�سافة اإلى انخفا�س قيمة 
الأ�سهم اململوكة لهم حاليًا بينما �سيحتفظ امل�ساهمون املقيدون الذين مل ميار�سوا حقوقهم بالكتتاب بنف�س عدد الأ�سهم الذي كانوا ميلكونه قبل زيادة راأ�س املال.  ولن يح�سل 
الأ�سخا�س امل�ستحقون غري امل�ساركني يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة على اأية مزايا او منافع مقابل اأ�سهم حقوق الولوية امل�ستحقة لهم، ما عدا ح�سولهم على تعوي�س نقدي 
من متح�سالت بيع الأ�سهم يف الطرح املتبقي كاًل ح�سب ما ي�ستحقه. يجدر التنبيه هنا على اأنه يف حال اأن  املوؤ�س�سات ال�ستثمارية تقدمت ب�سراء الأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح 
فقط، اأو يف حال مل تكتتب هذه املوؤ�س�سات ال�ستثمارية يف الطرح املتبقي وبالتايل قام متعهد التغطية ب�سراء الأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح، فلن يح�سل الأ�سخا�س امل�ستحقني غري 

امل�ساركني يف الكتتاب على اأي تعوي�س مقابل حقوق الأولوية يف الأ�سهم اجلديدة والتي مل يقوموا مبمار�ستها.

و يف حال مت بيع الأ�سهم املتبقية على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية ب�سعر اأعلى من �سعر الطرح ف�سيتم حتديد مبلغ التعوي�س  لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ي�ساركوا يف الكتتاب يف 
الأ�سهم اجلديدة كليًا اأو جزئيًا  ح�سب املعادلة التالية:

مبلغ التعوي�س عن كل �سهم مل يتم الكتتاب به =
اإجمايل متح�سالت الطرح املتبقي - اإجمايل �سعر طرح املتبقي

عدد الأ�سهم التي مل يكتتب بها

التخصيص -1  

�ستقوم ال�سركة ومدير الكتتاب بفتح ح�ساب اأمانة ليتم اإيداع متح�سالت الطرح فيه. و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم لكل م�ستثمر بناًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�سكل مكتمل 
و�سحيح. و�سيتم ت�سديد اإجمايل مبلغ الطرح مبا فيه املبلغ الناجت  من عملية الطرح املتبقي لل�سركة على اأن تقوم ال�سركة بتوزيع الفرق بني متح�سالت عملية الطرح  املتبقي 
ومبلغ الطرح على الأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ميار�سوا حقهم بالكتتاب كليا اأو جزئيا  بدون احت�ساب اأي ر�سوم اأو ا�ستقطاعات و ذلك يف موعد اأق�ساه يوم ••• ••/••/•••• 

هـ (املوافق ••/••/••••م). ويف حال تبقت اأ�سهم مل يكتتب بها بعد ذلك  ف�سيقوم متعهد التغطية ب�سراء تلك الأ�سهم اجلديدة املتبقية و�ستخ�س�س له.

ويتوقع الإعالن النهائي عن عدد الأ�سهم التي مت تخ�سي�سها لكل �سخ�س م�ستحق دون اأي عمولت اأو ا�ستقطاعات من مدير الكتتاب وذلك بقيدها يف ح�سابات املكتتبني.  ويجب 
على الأ�سخا�س امل�ستحقني الت�سال بالو�سيط الذي مت تقدمي طلب الكتتاب من خالله للح�سول على اأية معلومات اإ�سافية.  و�سوف يتم الإعالن عن نتائج التخ�سي�س يف موعد 

اأق�ساه يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م).

دفع مبلغ التعويض ورد الفائض -1  

�سيتم دفع مبلغ التعوي�س ورد الفائ�س  )يف حال وجوده(  لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ي�ساركون كليًا اأو جزئيًا يف الكتتاب باأ�سهم حقوق الأولوية من دون اأي ا�ستقطاعات، يف 
موعد اأق�ساه يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م).
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نشرة اإلصدار التكميلية
يتعني على ال�سركة اأن تقدم اإلى الهيئة ن�سرة اإ�سدار تكميلية، وذلك ح�سب متطلبات قواعد طرح ا لأوراق املالية واللتزامات امل�ستمرة، اإذا علمت ال�سركة يف اأي وقت بعد تاريخ 

ن�سر ن�سرة الإ�سدار هذه وقبل اكتمال الطرح باأٍي من الآتي:

وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف هذه الن�سرة. -

ظهور اأي م�سائل مهمة كان يجب ت�سمينها يف هذه الن�سرة. -

ويجوز للم�ستثمر الذي اكتتب يف ا لأ�سهم اجلديدة قبل ن�سر ن�سرة ا لإ�سدار التكميلية اأن يلغي اأو يعدل اكتتابه يف هذه ا لأ�سهم قبل انتهاء فرتة الطرح.

تعليق وإلغاء الطرح -1  

لهيئة ال�سوق املالية يف اأي وقت اأن ت�سدر قرارا بتعليق اأو اإلغاء الطرح اإذا راأت اأن الطرح ميكن اأن ينتج عنه اإخالل بنظام ال�سوق املالية اأو لوائحه التنفيذية اأو قواعد ال�سوق. كما 
اأنه �سيتم اإلغاء الطرح يف حال عدم موافقة اجلمعية العامة غري العادية على اأي من تفا�سيل الطرح.

يو�سح ال�سكل التايل اآلية تداول واكتتاب حقوق الأولوية املتداولة: 

ÜÉààcÓd ΩÉjCG 9 A∫hGóà∏d ΩÉjCG 6

 QGó°UE’G Iô°ûf √Oó– Ée Ö°ùM äGÎØdG ájÉ¡fh ájGóH
IQó°üŸG ácô°ûdG äÉfÓYEGh

 »≤ÑàŸG ìô£dG IÎa
(óLh ¿EG)

 OQh ¢ü«°üîàdG IÎa
»≤ÑàŸG

 ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG IÎa .1
∫hGóàdG ájGóH πÑb Éeh

ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Ωƒj
´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f á∏£Y

 øjôªãà°ùŸG ™«ª÷ ÜÉààc’G h ∫hGóàdG á∏Môe .2
 πé°S ≈a øjó«≤ŸG »àÄa Ö°ùM äGÎØdG π°üa ¿hO

Oó÷G øjôªãà°ùŸGh ácô°ûdG

¢ù«ªÿG ÚæJC’G ÚæJC’G

∫hGóàdG

ÜÉààc’G

أسئلة وأجوبة عن اآللية اجلديدة حلقوق األولوية -1  

ما هي حقوق األولوية؟

هي اأوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها اأحقية الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند �سدور قرار اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال عن طريق 
اإ�سدار اأ�سهم جديدة، وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني املالكني لالأ�سهم بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال واملقيدين يف �سجل 
م�ساهمي ال�سركة لدى مركز الإيداع يف نهاية ثاين يوم تداول يلي يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال. ويعطي كل حق حلامله اأحقية الكتتاب 

ب�سهم واحد جديد وذلك ب�سعر الطرح.

ملن متنح حقوق األولوية؟ 

جلميع حملة الأ�سهم املقيدين يف �سجل م�ساهمي ال�سركة لدى مركز الإيداع يف نهاية ثاين يوم تداول يلي يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟ 

يتم ذلك خالل يومني من تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة وموافقتها على زيادة راأ�س املال، و�ستظهر يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�س 
بحقوق الأولوية، ولن ي�سمح بتداول هذه احلقوق اأو الكتتاب بها اإل عند بداية فرتة التداول وفرتة الكتتاب.

كيف يتم إشعار املساهم املقيد بإيداع حقوق األولوية يف احملفظة؟

 يتم اإ�سعار امل�ساهم املقيد عن طريق الإعالن يف موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة (تداولتي) املقدمة من قبل �سركة مركز اإيداع الأوراق املالية ور�سائل ن�سية ق�سرية تر�سل 
عن طريق �سركات الو�ساطة.
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كم عدد احلقوق التي سيحصل عليها املساهم املقيد؟ 

يعتمد العدد على معامل اأحقية الكتتاب وعدد الأ�سهم التي ميتلكها امل�ساهم املقيد بح�سب �سجل م�ساهمي ال�سركة لدى مركز الإيداع يف نهاية ثاين يوم تداول يلي يوم انعقاد 
اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال.

ما هو معامل أحقية االكتتاب؟ 

ويح�سب هذا  العادية.  العامة غري  انعقاد اجلمعية  بتاريخ  التي ميتلكها  الأ�سهم  مقابل  له  امل�ستحقة  الأولوية  املقيد من معرفة عدد حقوق  امل�ساهم  الذي ميكن  املعامل  هو 
املعامل بق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة على عدد الأ�سهم امل�سدرة لل�سركة. على �سبيل املثال، اإذا كان عدد الأ�سهم امل�سدرة ل�سركة األف (1٫000) �سهم ورفعت تلك ال�سركة 
5 (حق  اإلى   1 الكتتاب حينئذ  اأحقية  �سيكون معامل  �سهم  ومائتي (1٫200)  األف  اإلى  اأ�سهمها  ارتفع عدد  بحيث  �سهم جديد  مائتي (200)  مالها عن طريق طرح  راأ�س 

واحد لكل خم�سة اأ�سهم).

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه احلقوق عن اسم ورمز اسم الشركة؟

نعم، حيث �سيتم اإيداع حقوق الأولوية ملحافظ امل�ستثمرين حتت ا�سم ال�سهم الأ�سلي، وباإ�سافة كلمة حقوق الأولوية، اإ�سافة اإلى رمز جديد لهذه احلقوق.

ما هي قيمة احلق عند بداية تداوله؟

�سيكون �سعر الفتتاح هو الفرق بني �سعر اإغالق �سهم ال�سركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح. فعلى �سبيل املثال (با�ستخدام اأ�سعار افرتا�سية) لو كان �سعر اإغالق 
ال�سهم يف اليوم ال�سابق خم�سة وع�سرين (25) ريال �سعودي و�سعر الطرح ع�سرة (10) ريالت �سعودية، عندها يكون �سعر الفتتاح حلقوق الأولوية عند بداية التداول خم�سة 

ع�سر (15) ريال �سعودي (وهو الفرق ما بني ال�سعرين املذكورين).

من هو املساهم املقيد؟

هو اأي م�ساهم ميلك اأ�سهما بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال واملقيد يف �سجل م�ساهمي ال�سركة لدى مركز الإيداع يف نهاية ثاين 
يوم تداول يلي يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال.

هل يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب يف أسهم إضافية؟

اأ�سهم اإ�سافية من خالل �سراء حقوق جديدة خالل فرتة التداول ومن ثم الكتتاب بها خالل فرتة الكتتاب بعد اإمتام �سراء  نعم، ي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون الكتتاب يف 
وت�سوية احلقوق.

هل من املمكن أن يفقد املساهم أحقيته يف االكتتاب حتى لو كان له حق حضور اجلمعية العامة غري العادية والتصويت 
على زيادة رأس املال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

 نعم، يفقد امل�ساهم اأحقيته يف الكتتاب يف حال قام ببيع اأ�سهمه يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اأو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية الكتتاب كما هو معمول به حاليا عن طريق تقدمي طلبات الكتتاب اأثناء فرتة الكتتاب عن طريق املحفظة ال�ستثمارية يف من�سات التداول التي يتم من خالها اإدخال 
اأوامر البيع وال�سراء، اإ�سافة اإلى اإمكانية الكتتاب من خالل اأي و�سائل اأخرى يوفرها الو�سيط.

هل ميكن للشخص املستحق االكتتاب يف أسهم أكرث من احلقوق اململوكة له؟ 

ل، ل ميكن لل�سخ�س امل�ستحق الكتتاب يف اأ�سهم اأكرث من احلقوق اململوكة له.

يف حالة امتالك أسهم الشركة من خالل أكرث من حمفظة استثمارية يف أي حمفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

�سيتم اإيداع حقوق الأولوية يف نف�س املحفظة املودع بها اأ�سهم ال�سركة املرتبطة باحلقوق، فعلى �سبيل املثال اإذا كان م�ساهم ميلك األف (1٫000) �سهم يف ال�سركة موزعة كما 
يلي: ثمامنائة (800) �سهم يف حمفظة (اأ)، ومائتي (200) �سهم يف حمفظة (ب)، فاإن جمموع احلقوق التي �ستودع هو األف (1٫000) حق على اعتبار اأن لكل �سهم حق واحد، 

عليه ف�سيتم اإيداع ثمامنائة (800) حق يف حمفظة (اأ) ومائتي (200) حق يف حمفظة (ب).

يف حالة االكتتاب من خالل أكرث من حمفظة أين يتم إيداع األسهم اجلديدة بعد التخصيص؟ 

يكون اإيداع الأ�سهم يف املحفظة ال�ستثمارية املذكورة يف طلب الكتتاب الأول.
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هل يحق حلملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟ 

نعم يحق حلملة �سهادات الأ�سهم الكتتاب لكن لن ي�ستطيعوا التداول اإل بعد اإيداع ال�سهادات يف حمافظ ا�ستثمارية عن طريق الو�سطاء اأو مركز الإيداع يف تداول واإح�سار الوثائق 
الالزمة، وذلك قبل نهاية فرتة الكتتاب.

إذا مت االكتتاب يف األسهم اجلديدة ومت بيع احلقوق بعد ذلك ماذا يحدث يف هذه احلالة؟

يف حال قام اأحد امل�ساهمني املقيدين بالكتتاب ومن ثم بيع حقوق الأولوية ومل يتم �سراء عدد حقوق الأولوية الذي يعادل عدد احلقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فرتة التداول 
ف�سيتم رف�س طلب الكتتاب كليا يف حال مت بيع جميع احلقوق اأو جزئيا مبا يعادل ما مت بيعه من حقوق و�سيتم اإبالغ امل�ساهم املقيد واإعادة مبلغ الكتتاب املرفو�س اإليه عرب 

اجلهة امل�ستلمة.

هل يحق ملن اشرتى حقوقا إضافية تداولها مرة أخرى؟ 

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

هل باإلمكان بيع جزء من هذه احلقوق؟

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

متى يستطيع املساهم االكتتاب يف حقوق األولوية التي اشرتاها خالل فرتة التداول؟

يف اأي وقت خالل فرتة الكتتاب، اأي حتى اليوم التا�سع (9)، بعد ت�سوية �سراء احلقوق (يومي عمل) 

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن احلق بعد انقضاء فرتة التداول؟

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

ما هي فرتة التداول وفرتة االكتتاب؟ 

تبداأ فرتة التداول وفرتة الكتتاب يف نف�س اليوم يف حني ت�ستمر فرتة التداول حتى انتهاء اليوم ال�ساد�س من بداية الفرتة، بينما ت�ستمر فرتة الكتتاب حتى انتهاء اليوم التا�سع 
من بداية نف�س الفرتة وذلك ح�سب ما هو مذكور يف هذه الن�سرة واإعالنات ال�سركة.

ماذا يحدث حلقوق األولوية التي مل يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب بها خالل فرتة االكتتاب؟ 

تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة اأو بيع هذه احلقوق يف فرتة الطرح املتبقي الذي ينظمه مدير الكتتاب بح�سب املعايري التي حتددها ن�سرة الإ�سدار هذه.

من له األحقية يف حضور اجلمعية العامة غري العادية والتصويت على زيادة رأس املال عن طريق طرح أسهم حقوق 
األولوية؟

يحق للم�ساهم املقيد يف �سجل م�ساهمي ال�سركة بنهاية تداول يوم اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال ح�سور اجلمعية العامة غري العادية والت�سويت على 
زيادة راأ�س مال امل�سدر عن طريق طرح اأ�سهم حقوق الأولوية.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال املصدر عن طريق أسهم حقوق األولوية؟

يتم تعديل �سعر ال�سهم عن طريق ال�سوق قبل بداية تداول اليوم التايل ليوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

هل سيتم إضافة أي رسوم أخرى لعمليات تداول حقوق األولوية؟

 �سيتم تطبيق نف�س العمولت على عمليات البيع وال�سراء كما هي بالأ�سهم ولكن دون حد اأدنى ملبلغ العمولة على اأن ل يتجاوز احلد الأعلى خم�سة ع�سر ون�سف نقطة اأ�سا�س 
(0٫155%)من اإجمايل قيمة ال�سفقة.

لو قام مستثمر بشراء األوراق املالية يف يوم انعقاد اجلمعية فهل يحق له احلصول على حقوق األولوية املرتتبة على 
زيادة رأس مال املصدر؟

نعم، حيث انه �سيتم قيد امل�ستثمر يف �سجل م�ساهمي ال�سركة بعد يومي عمل من تاريخ �سراء الأ�سهم (اأي بنهاية تداول ثاين يوم تداول يلي يوم انعقاد اجلمعية العامة غري 
العادية)، مع العلم باأن حقوق الأولوية �ستمنح جلميع حملة الأ�سهم املقيدين يف �سجل م�ساهمي ال�سركة بنهاية تداول ثاين يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري 

العادية. ولكن لن يحق له احل�سور اأو الت�سويت يف اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال.
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إذا كان لدى املستثمر أكرث من حمفظة يف أكرث من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب احلقوق له؟ 

�سيتم توزيع ن�سيب امل�ستثمر على املحافظ التي ميلكها امل�ستثمر بح�سب ن�سبة امللكية املوجودة يف كل حمفظة، ويف حال وجود ك�سور ف�سيتم جتميع تلك الك�سور واإذا اأكملت رقما 
�سحيحا اأو اأكرث ف�سي�ساف اإلى املحفظة التي ميلك فيها امل�ستثمر اأكرب عدد من احلقوق.

هل ميكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

ل، ل ميكن ذلك.

هل يستطيع عامة املستثمرين من غري املساهمني املقيدين االكتتاب يف أسهم حقوق األولوية؟ 

نعم، وذلك بعد اإمتام �سراء حقوق الأولوية عن طريق ال�سوق خالل فرتة التداول.

تداول األسهم اجلديدة 1 1  

�سيبداأ تداول الأ�سهم اجلديدة عند اكتمال جميع الإجراءات ذات العالقة. ويتوقع اأن يكون ذلك بعد تخ�سي�س الأ�سهم اجلديدة، و�سيتم الإعالن عن بدء التداول يف وقت لحق.

بنود متفرقة   1  
يكون طلب الكتتاب وكافة ال�سروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة اأطرافها من مقدمي الطلبات وخلفائهم واملتنازل ل�ساحلهم ومنفذي الو�سايا  -

ومديري الرتكات والورثة، وي�سرتط اأنه فيما عدا ما جرى عليه الن�س حتديدًا يف هذه الن�سرة، ل يتم التنازل عن الطلب اأو عن اأي حقوق اأو م�سالح اأو التزامات 
نا�سئة عنه اأو التفوي�س بها لأي من الأطراف امل�سار اإليهم يف هذه الن�سرة دون احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر.

تخ�سع هذه التعليمات والبنود واأي ا�ستالم لطلب الكتتاب اأو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر وتنفذ طبقًا لها. -

وميكن توزيع هذه الن�سرة باللغتني العربية والإجنليزية، ويف حال التعار�س بني الن�سختني العربية والإجنليزية من هذه الن�سرة يعمل بالن�سخة العربية. -

وعلى الرغم من اعتماد الهيئة لهذه الن�سرة، اإل اأنه يجوز لها تعليق هذا الطرح اإذا علمت ال�سركة يف اأي وقت بعد اعتماد الهيئة لهذه الن�سرة وقبل قبول واإدراج  -
الأ�سهم يف ال�سوق باأنه: (1) حدث تغيري جوهري يف اأي من املعلومات الأ�سا�سية الواردة يف هذه الن�سرة اأو اأي وثائق مطلوب اإدراجها مبوجب قواعد طرح الأوراق 
املالية واللتزامات امل�ستمرة؛ اأو (2) توافر اأي معلومات اإ�سافية كان يجب ت�سمينها يف هذه الن�سرة. وتلتزم ال�سركة يف هذه احلالتني باأن تقدم اإلى الهيئة ن�سرة 
الكتتاب  تواريخ  عن  والإعالن  التكميلية  الن�سرة  اإ�سدار  �سيتم  وعندئذ  امل�ستمرة.  واللتزامات  املالية  الأوراق  طرح  قواعد  ملتطلبات  وفقًا  وذلك  تكميلية  اإ�سدار 

اجلديدة. ومن املمكن اأي�سًا تعليق هذا الكتتاب يف حال عدم موافقة اجلمعية العامة غري العادية على اأي من تفا�سيله.

م�شاعدة اإ�شافية: 

يف حال وجود اأي ا�ستف�سارات، الرجاء التوا�سل مع ال�سركة على الربيد الإلكرتوين (ShareholdersRelations@aicc.com.sa) ولأ�سباب قانونية، �سوف يكون مبقدور 
ال�سركة فقط تقدمي املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة ولن يكون مبقدورها تقدمي امل�سورة ب�ساأن الأ�س�س املو�سوعية لإ�سدار احلقوق اأو حتى تقدمي امل�سورة املالية اأو ال�سريبية اأو 

القانونية اأو ال�ستثمارية.

القرارات واملوفقات التي ستطرح األسهم اجلديدة مبوجبها   1  

تتمثل القرارات واملوافقات التي �ستطرح الأ�سهم مبوجبها فيما يلي:

تو�سية جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 1442/04/16هـ  (املوافق 2018/12/23م) بزيادة راأ�س مال ال�سركة من خالل طرح اأ�سهم حقوق الأولوية بقيمة تبلغ مائتني . 1
و خم�سة و �ستني مليون (265٫000٫000) ريال �سعودي، وذلك بعد احل�سول على جميع املوافقات النظامية الالزمة وموافقة اجلمعية العامة غري العادية.

ح�سول ال�سركة على عدم ممانعة البنك املركزي ال�سعودي على زيادة راأ�س مال ال�سركة مبوجب اخلطاب رقم (30238/89) وتاريخ 1440/08/18هـ (املوافق . 2
2019/04/23م).

موافقة على طلب اإدراج اأ�سهم حقوق الأولوية من قبل جمموعة تداول ال�سعودية (تداول) بتاريخ 1442/11/06هـ (املوافق 2021/06/13م).، كما متت املوافقة . 3
على ن�سرة الإ�سدار هذه وكافة امل�ستندات املوؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ اإعالنها يف موقع الهيئة بتاريخ 1443/01/28هـ (املوافق 2021/09/05م) .

موافقة اجلمعية العامة غري العادية مل�ساهمي ال�سركة بتاريخ ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م) . على زيادة راأ�س مال ال�سركة من خالل اإ�سدار اأ�سهم حقوق . 4
اأولوية، ويتمثل الكتتاب يف طرح �ستة و ع�سرين مليون و خم�سمائة األف (26٫500٫000) �سهم عادي ب�سعر طرح يبلغ (10) ريالت �سعودية، وذلك لزيادة راأ�س 
مال ال�سركة من مئتني وخم�سة و�ستني مليون (265٫000٫000) ريال �سعودي، اإلى خم�سمائة وثالثني مليون (530٫000٫000) ريال �سعودي وزيادة عدد الأ�سهم 

من �ستة وع�سرون مليون وخم�سمائة (26٫500٫000) �سهم عادي اإلى ثالث  وخم�سون مليون (53٫000٫000) �سهم عادي. 
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بنود متفرقة - 1  

�سيكون طلب الكتتاب وكافة ال�سروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة اأطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم ل�ساحلهم ومنفذي الو�سايا ومديري الرتكات والورثة. 
وي�سرتط اأنه فيما عدا ما جرى الن�س عليه حتديدا يف هذه الن�سرة، فاإنه ل يتم التنازل عن الطلب اأو عن اأي حقوق اأو م�سالح التزامات نا�سئة عنه، اأو التفوي�س بها لأي من 

الأطراف امل�سار اإليهم يف هذه الن�سرة دون احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الآخر.

تخ�سع هذه التعليمات والبنود واأي ا�ستالم لنماذج طلب الكتتاب اأو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة وتف�سر طبقًا لها. وقد يتم توزيع ن�سرة الإ�سدار هذه باللغتني العربية 
والجنليزية، ويف حال التعار�س بني الن�س العربي والن�س الإجنليزي، يعمل بالن�س العربي لن�سرة الإ�سدار. 

إفادة عن أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف يف أسهم معينة - 1  

ل يوجد اأي ترتيبات قائمة ملنع الت�سرف يف اأي �سهم.
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التغري يف سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال. - 

التغري يف سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال  1- 

اإن �سعر الإغالق ل�سهم ال�سركة يف يوم اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال هو •• ريال �سعودي ومن املتوقع اأن ي�سل اإلى •• ريال �سعودي يف افتتاحية اليوم 
الذي يليه وهذا التغيري ميثل انخفا�س بن�سبة ••%، ويف حال عدم اكتتاب اأي من حملة الأ�سهم املقيدين يف يجل الأ�سهم املقيدين يف �سجل م�ساهمي ال�سركة لدى مركز الإيداع يف 

نهاية ثاين يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، فاإن ذلك �سيوؤدي اإلى انخفا�س ن�سبة ملكيتهم يف ال�سركة

طريقة احتساب سعر السهم لزيادة رأس املال:  1- 

اأوًل: احت�شا	 القيمة ال�شوقية لل�شركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العامة غري العادية 

عدد الأ�سهم يف نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية x �سعر الإغالق ل�سهم ال�سركة يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية = القيمة ال�سوقية لل�سركة عند الإغالق 
يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

ثانيًا: احت�شا	 �شعر ال�شهم يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية:

(القيمة ال�سوقية لل�سركة عند اإغالق التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية + قيمة الأ�سهم املطروحة) / (عدد الأ�سهم يف نهاية يوم اجلمعية العامة غري العادية + 
عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب) = �سعر ال�سهم املتوقع يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم اجلمعية العمومية غري العادية.
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التعهدات اخلاصة باالكتتاب. - 

نبذة حول طلب و تعهدات االكتتاب:  1- 

ميكن الكتتاب با�ستخدام من�سات التداول اأو من خالل اأي و�سائل اأخرى يوفرها الو�سيط للم�ستثمرين. و �سيتم الكتتاب بالأ�سهم اجلديدة على مرحلة واحدة وفقا ملا يلي:

�سيتاح يف هذه الفرتة جلميع امل�ساهمني املقيدين وامل�ستثمرين اجلدد الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.. 1

�سيتاح للم�ساهم املقيد الكتتاب مبا�سرة بعدد اأ�سهمه حالل فرتة الكتتاب، و يف حال �سراءه حقوقا جديدة ف�سيتاح له الكتتاب بها بعد انتهاء فرتة ت�سويتها (يومي عمل). . 2

�سيتاح للم�ستثمرين اجلدد الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة بعد ت�سوية عملية �سراء احلقوق مبا�سرة (يومي عمل).. 3

�سيتاح الكتتاب اإلكرتونيا عن طريق املحفظة ال�ستثمارية يف من�سات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها اإدخال اأوامر البيع وال�سراء بالإ�سافة اإلى اأي و�سائل . 4
اأخرى يوفرها الو�سيط.

يعطي كل حق من حقوق الأولوية حلامله اأحقية الكتتاب ب�سهم واحد جديد وذلك ب�سعر الطرح. ويقر املكتتب يف الأ�سهم اجلديدة مبا يلي:

قبوله لكافة �سروط و تعليمات الكتتاب الواردة يف ن�سرة الإ�سدار هذه.. 1

باأنه قد اطلع على ن�سرة الإ�سدار هذه وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها.. 2

اأنه قبل النظام الأ�سا�سي لل�سركة.. 3

اأنه تعهد بعدم اإلغاء اأو تعديل طلب الكتتاب بعد تنفيذه.. 4

عمليات التخصيص  1- 

يتم تخ�سي�س اأ�سهم حقوق الأولوية لكل م�ستثمر بناًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�سكل مكتمل و�سحيح. اأما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم، ف�سيتم جمع الأ�سهم واإ�سافتها 
لالأ�سهم املنبقية التي مل يكتتببها وطرحها على املوؤ�س�سات ال�سيتثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي، و�سوف يتم ت�سديد اإجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�سركة، وتوزع باقي 
متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) على م�ستحقيها كل بح�سب ما ي�ستحقة يف موعد اأق�ساه يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م).

ويف حال تبقى اأ�سهم بعد ذلك غري مكتتب فيها ف�سيقوم متعهد التغطية ب�سراء تلك الأ�سهم اجلديدة املتبقية و�ستخ�س�س له.

ويجب على الأ�سخا�س امل�ستحقني الت�سال بالو�سيط الذي مت تقدمي طلب الكتتاب من خالله للح�سول على اأية معلومات اإ�سافية. و�سوف يتم الإعالن عن نتائج التخ�سي�س يف 
موعد اأق�ساه يوم ••• ••/••/•••• هـ (املوافق ••/••/••••م) .

جمموعة تداول السعودية  )تداول( -1- 

مت تاأ�سي�س نظام تداول عام 2001 م، كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين، وبداأ التداول الإلكرتوين لالأ�سهم يف اململكة عام 1990م . تتم عملية التداول من 
خالل اآلية متكاملة تغطي عملية التداول ب�سكل متكامل ابتداء من تنفيذ ال�سفقة وانتهاء بت�سويتها. ويتم التداول يف كل يوم عمل من لأيام الأ�سبوع )من يوم الأحد اإلى اخلمي�س) 
على فرتة واحدة من ال�ساعة العا�سرة (10) �سباحًا وحتى ال�ساعة الثالثة (3) م�ساًء، ويتم خالل هذه الفرتة تنفيذ الأوامر. اأما خارج هذه الأوقات، في�سمح باإدخال الأوامر 

وتعديلها واإلغائها من ال�ساعة التا�سعة والن�سف (9:30) �سباحًا وحتى ال�ساعة العا�سرة (10) �سباحًا.

ويعمل نظام تداول على مطابقة الأوامر اآليا  بحيث يتم ا�ستقبال وحتديد اأولوية الأوامر وفقًا لل�سعر. وب�سكل عام تنفذ اأوامر ال�سوق اأوًل وهي الأوامر امل�ستملة على اأف�سل الأ�سعار، 
وتليها الأوامر حمددة ال�سعر. ويف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر فاإنه يتم تنفيذها وفقًا لتوقيت الإدخال. 

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �سامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على الإنرتنت.  ويتم توفري بيانات ال�سوق ب�سكل فوري ملزودي املعلومات املعروفني 
مثل رويرتز. وتتم ت�سوية ال�سفقات خالل يومي عمل من تاريخ تنفيذ ال�سفقة. وينبغي على ال�سركة الإف�ساح عن جميع القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام 

تداول. ويتولى نظام تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق بهدف �سمان عدالة التداول وكفاءة عمليات ال�سوق.

تداول أسهم الشركة يف سوق األسهم اجلديدة -1- 

مت التقدم اإلى الهيئة بطلب لت�سجيل وطرح الأ�سهم اجلديدة واإلى تداول ال�سعودية (تداول) لإدراجها ومتت املوافقة على ن�سرة الإ�سدار هذه والوفاء باملتطلبات كافة.

ومن املتوقع اعتماد الت�سجيل والطرح وبدء التداول يف الأ�سهم اجلديدة يف تداول ال�سعودية (تداول) بعد النتهاء من عملية التخ�سي�س النهائي لالأ�سهم اجلديدة. و�سوف يعلن 
عن ذلك يف حينه على موقع تداول اللكرتوين. وتعترب التواريخ املذكورة يف هذه الن�سرة مبدئية وميكن تغيريها يف اأي وقت بعد موافقة هيئة ال�سوق املالية.

وبالرغم من اأن الأ�سهم احلالية مدرجة يف تداول ال�سعودية  (تداول)، اإل اأنه ل ميكن التداول يف الأ�سهم اجلديدة اإل بعد املوافقة على تخ�سي�سها للمكتتبني ومقدمي العرو�س 
يف حال الطرح املتبقي واإيداعها يف ح�سابات تداول اخلا�سة بهم. ويحظر حظرًا تامًا التداول يف الأ�سهم اجلديدة قبل ذلك.

يتحمل املكتتبون و مقدمو العرو�س يف الطرح املتبقي الذين يتعاملون يف ن�ساطات التداول املحظورة هذه امل�سوؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل ال�سركة اأي م�سوؤولية قانونية يف هذه احلالة.
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املستندات املتاحة للمعاينة. - 
�ستكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�سي لل�سركة والذي يقع يف مدينة الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية، مركز بن طامي - طريق امللك عبد العزيز ، �س 
ب 286555 الريا�س 11323، وذلك خالل �ساعات العمل الر�سمية من الأحد اإلى اخلمي�س ما بني ال�ساعة الثامنة والن�سف (8:30) �سباحًا حتى ال�ساعة اخلام�سة والن�سف 
(5:30) م�ساءً،اعتبارًا من اأول يوم عمل بعد تاريخ الدعوة لنعقاد اجلمعية العامة غري العادية، على اأن ل تقل تلك الفرتة عن اأربعة ع�سر (14) يومًا قبل موعد انعقاد اجتماع 

اجلمعية العامة غري العادية. و�ستبقى هذه امل�ستندات متاحة للمعاينة حتى نهاية الطرح:

املستندات اخلاصة بالتأسيس ونظام الشركة:  1- 
ال�سجل التجاري.  -

عقد تاأ�سي�س. -

النظام الأ�سا�سي. -

املوافقات املتعلقة بالطرح:  1- 
قرارجمل�س الإدارة بالتو�سية بزيادة راأ�س املال -

عدم ممانعة البنك املركزي ال�سعودي على زيادة راأ�س املال -

موافقة جمموعة تداول ال�سعودية »تداول« امل�سروطة على اإدراج الأ�سهم اجلديدة -

موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح اأ�سهم حقوق الأولوية -

قرار اجلمعية العامة غري العادية باملوافقة على زيادة راأ�س املال . -

التقارير واخلطابات واملستندات: -1- 
اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية اإدارة الكتتاب.    -

و�سعاراتهم  - اأ�سمائهم  ا�ستخدام  على  القانونيون  واملحا�سبون  القانوين  وامل�ست�سار  التغطية  ومتعهد  الكتتاب  ومدير  املايل  امل�ست�سار  قبل  من  اخلطية  املوافقات 
واإفاداتهم �سمن ن�سرة الإ�سدار

املوافقة اخلطية من قبل اخلبري الكتواري �سركة نطاق للخدمات الإكتوارية على ا�ستخدام ا�سمها و�سعارها واإفادتها �سمن ن�سرة الإ�سدار -

البيانات املالية: -1- 
القوائم املالية املدققة لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018 م و31 دي�سمرب2019 م، و31 دي�سمرب 2020م. وتقرير مراجع احل�سابات حولها. -

* �سيكون قرار اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة باملوافقة على زيادة راأ�س املال متاحًا للمعاينة يف املقر الرئي�سي لل�سركة الكائن يف مدينة الريا�س وذلك يف اليوم التايل 
لتاريخ اتخاذ القرار.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية
شركة التأمني العربية التعاونية

 ¥ƒ°ùdÉH á°UÉÿG êGQOE’G óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH á«dÉŸG ¥GQhC’G êGQOEG ∫ƒÑb Ö∏Wh (''áÄ«¡dG'' `H É¡«dEG QÉ°ûŸG) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG Iôªà°ùŸG äÉeGõàd’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ìôW óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH á«dÉŸG ¥GQhC’G ìôWh π«é°ùàdG Ö∏W øª°V âeó ob äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
 ΩóY iODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (O) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG
.É¡æe AõL q…CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN q…CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe q…CG ájOƒ©°ùdG  á«dÉŸG ¥ƒ°ùdGh áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J

(Ω2021/09/05 ≥aGƒŸG) `g 1443/01/28 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

 (Ω••••/••/•• ≥aGƒŸG) `g ••••/••/•• Ωƒj ≈dEG  (Ω••••/••/•• ≥aGƒŸG) `g ••••/••/••  Ωƒj øe CGóÑJ :∫hGóàdG IÎa

 (Ω••••/••/•• ≥aGƒŸG) `g ••••/••/•• Ωƒj ≈dEG (Ω••••/••/•• ≥aGƒŸG) `g ••••/••/•• Ωƒj øe CGóÑJ  :ÜÉààc’G IÎa

املستشار املا� ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

 ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ  ájOƒ©°S  áªgÉ°ùe  ácô°T  »g (zá«Hô©dG  ÚeCÉàdG{  hCG  zácô°ûdG{  `H  ó©H  Éª«a  É¡«dEG  QÉ°ûjh)  á«fhÉ©àdG  á«Hô©dG  ÚeCÉàdG  ácô°T
 ,(1010243302) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh ,(Ω2007/12/31 ≥aGƒŸG) `g1428/12/21 ïjQÉàH QOÉ°üdG (¥/326) ºbQ IQÉéàdG IQGRh QGôb
 `g1444/01/18 ïjQÉJ ‘ ‹É◊G …QÉéàdG πé°ùdG »¡àæjh ,¢VÉjôdG áæjóe ‘ (Ω2008/01/27 ≥aGƒŸG) `g1429/01/18 ïjQÉàH QOÉ°üdG

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,¢VÉjôdG ,õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ,OhQƒdG »M ,»eÉW øH õcôe :πé°ùŸG É¡fGƒæYh (Ω2022/08/16 ≥aGƒŸG)

 ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e øjô°ûYh áà°S ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (265^000^000) ¿ƒ«∏e Úà°Sh á°ùªNh ÚàÄe ‹É◊G ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñj
 á©ªà›h z‹ÉM º¡°S{ `H IOôØæe É¡«dEG QÉ°ûjh ) óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H ,º¡°S (26^500^000)
  :ºg (ácô°ûdG º¡°SCG  øe ÌcCG  hCG  %5 ¿ƒµ∏Á øjòdG) QÉÑµdG ÚªgÉ°ùŸG ¿EÉa (zIô°ûædG{) Iô°ûædG √òg ïjQÉJ ‘ Éªch .(zá«dÉ◊G º¡°SC’G{`H
 »àdG) á«fOQC’G ÚeCÉàdG ácô°T h (ácô°ûdG º¡°SCG øe % 19^2 ¬àÑ°ùf Ée ô°TÉÑe πµ°ûH ∂∏“ »àdG) (á°†HÉb ácô°T( ∫ Ω ¢T á«Hô©dG ácô°ûdG
 % 5^0 ¬àÑ°ùf Ée ô°TÉÑe πµ°ûH ∂∏“ »àdG ) IQÉéàdGh øjƒªà∏d á«Hô©dG ácô°ûdG h (ácô°ûdG º¡°SCG øe % 9^22 ¬àÑ°ùf Ée ô°TÉÑe πµ°ûH ∂∏“

.(ácô°ûdG º¡°SCG øe

  ≥jôW øY ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH (Ω2018/12/20 ≥aGƒŸG) `g1440/04/13 ïjQÉàH ó≤©æŸG ¬YÉªàLG ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
 ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh (zÜÉààc’G{) …Oƒ©°S ∫ÉjQ (265^000^000) ¿ƒ«∏e Úà°Sh á°ùªN h ÚàFÉe áª«≤H  ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ìôW

.ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G á≤aGƒe ∂dòch áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG

 ïjQÉàHh  89/30238  ºbQ  ÜÉ£N  ÖLƒÃ  ∫ÉŸG  ¢SCGQ  IOÉjR  ≈∏Y  …Oƒ©°ùdG  …õcôŸG  ∂æÑdG  á©fÉ‡  ΩóY  ≈∏Y  ácô°ûdG  â∏°üM  Éªc
 (Ω2019/04/23 ≥aGƒŸG) `g1440/08/18

 QGó°UEG  ∫ÓN øe ácô°ûdG  ∫Ée ¢SCGQ  IOÉjR ≈∏Y ájOÉ©dG  ÒZ áeÉ©dG  á«©ª÷G â≤aGh (Ω••••/••/••  ≥aGƒŸG) `g ••••/••/••  ïjQÉàHh
 ¥ƒ≤M º¡°SCG{) ójóL …OÉY º¡°S (26^500^000) ∞dCG áFÉª°ùªN h ¿ƒ«∏e øjô°ûY h áà°S ìôW ∫ÓN øe ∂dP ºà«°Sh ,ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG
 ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SCG áª«≤H h óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH (zIójó÷G º¡°SC’G{ hCG  zájƒdhC’G

  (265^000^000) ¿ƒ«∏e Úà°S h á°ùªN h ÚàFÉe øe  ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©H ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ™ØJôj ∂dòHh , óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S
 ,…OÉY º¡°S (53^000^000) ¿ƒ«∏e Ú°ùªN h áKÓK ≈∏Y º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (530^000^000) ¿ƒ«∏e ÚKÓKh áFÉª°ùªN ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ

‹É◊G ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ %100  ÉgQób IOÉjR áÑ°ùæH …CG

 ÚªgÉ°ùª∏d (zájƒdhC’G ≥M{`H IOôØæeh zájƒdhC’G ¥ƒ≤M{`H á©ªà› É¡«dEG  QÉ°ûjh) ∫hGóà∏d á∏HÉb á«dÉe ¥GQhCÉc ájƒdhC’G ¥ƒ≤M QGó°UEG  ºà«°S
 iód ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πé°S ‘ øjó«≤ŸGh ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjõH á°UÉÿG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj  ∫hGóJ ájÉ¡æH º¡°SCÓd ÚµdÉŸG
 ≥aGƒŸG) `g ••••/••/••   ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjõH á°UÉÿG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj »∏j ∫hGóJ Ωƒj ÊÉK ájÉ¡f ‘ ´GójE’G õcôe
 ∂∏J  ´GójEG  ºà«°S  h  .(zó«≤ŸG  ºgÉ°ùŸG{`H  øjOôØæeh  zøjó«≤ŸG  ÚªgÉ°ùŸG{`H  Ú©ªà›  º¡«dEG  QÉ°ûj)  (zá«≤MC’G  ïjQÉJ{)  (Ω••••/••/••
 º¡°S πµd (1) óMGh ≥M Oó©H ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj »∏j ∫hGóJ Ωƒj ÊÉK ájÉ¡f ‘ øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ßaÉfi ‘ ¥ƒ≤◊G
.ìô£dG ô©°ùH ójóL óMGh º¡°ùH ÜÉààc’G á«≤MCG ¬∏eÉ◊ ≥M πc »£©j Gò¡H h .á«≤MC’G ïjQÉJ ‘ ºgÉ°ùŸG ¬µ∏Á  ácô°ûdG º¡°SCG øe (1)  óMGh

 ‘ ÜÉààc’Gh ¥ƒ≤◊G ∫hGóJ º¡d ≥ëj øjòdG - (zOó÷G øjôªãà°ùŸG{) øjôªãà°ùŸG áeÉY øe ºgÒZh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh
 ¢Uƒ°üîH AGôLEG  …CG  PÉîJEG  ΩóY hCG  (z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG  ∫hGóJ  ácô°T  ‘ ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M º¡°SCG  ‘ ÜÉààc’Gh  ∫hGóàdG  -  Iójó÷G º¡°SC’G
 »¡àæJ  ¿CG  ≈∏Y  (Ω••••/••/••  ≥aGƒŸG)  `g  ••••/••/••  ••Ωƒj  ‘  ÜÉààc’G  IÎa  h  ∫hGóàdG  IÎa  CGóÑJ  å«M  ,É¡fƒµ∏Á  »àdG  ¥ƒ≤◊G
 •••Ωƒj ájÉ¡f ≈àM ÜÉààc’G IÎa ôªà°ùJ Éªæ«H (z∫hGóàdG IÎa{) (Ω••••/••/••  ≥aGƒŸG) `g ••••/••/••  ••  Ωƒj ‘ ∫hGóàdG IÎa
 ‘  ¿BGóÑJ  ±ƒ°S  ÜÉààc’G  IÎah  ∫hGóàdG  IÎa  ¿CG  ≈dEG  IQÉ°TE’G  QóŒh  .(zÜÉààc’G  IÎa{)  (Ω••••/••/••  ≥aGƒŸG)  `g  ••••/••/••
 ™°SÉàdG Ωƒ«dG ájÉ¡f ≈àM ÜÉààc’G IÎa ôªà°ùJ Éªæ«H ,IÎØdG ájGóH øe ¢SOÉ°ùdG Ωƒ«dG AÉ¡àfG ≈àM ∫hGóàdG IÎa ôªà°ùJ ÚM ‘ Ωƒ«dG ¢ùØf

.IÎØdG ¢ùØf ájGóH øe

 AGô°T hCG É¡æe AõL hCG áÑ°ùàµŸG ¥ƒ≤◊G ™«H ∫ÓN øe ∂dPh ∫hGóàdG IÎa ∫ÓN ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh
 ™«Hh  ¥ƒ°ùdG  ≥jôW øY ¥ƒ≤M AGô°ûH  ΩÉ«≤dG  ∫hGóàdG  IÎa ∫ÓN Oó÷G øjôªãà°ùŸG  ¿ÉµeEÉH  ¿ƒµ«°S  Éªc  .¥ƒ°ùdG  ≥jôW øY á«aÉ°VEG  ¥ƒ≤M

.∫hGóàdG IÎa ∫ÓN ÉgDhGô°T ºàj »àdG ¥ƒ≤◊G

:»∏j ÉŸ kÉ≤ah IóMGh á∏Môe ≈∏Y ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G ìÉà«°Sh

1 ..Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G Oó÷G øjôªãà°ùŸGh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ™«ª÷ IÎØdG √òg ‘ ìÉà«°S

2 . kÉbƒ≤M √AGô°T ∫ÉM ‘h .ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN ¬ª¡°SCG OóY øe πbCG hCG ¬ª¡°SCG Oó©H Iô°TÉÑe ÜÉààc’G ó«≤ŸG ºgÉ°ùª∏d ìÉà«°S
.(πªY »eƒj) É¡àjƒ°ùJ IÎa AÉ¡àfG ó©H É¡H ÜÉààc’G ¬d ìÉà«°ùa IójóL

3 ..(πªY »eƒj) Iô°TÉÑe ¥ƒ≤◊G AGô°T á«∏ªY ájƒ°ùJ ó©H Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G Oó÷G øjôªãà°ùª∏d ìÉà«°S

4 . ôeGhCG ∫ÉNOEG É¡dÓN øe ºàj »àdG ∫hGóàdG äÉ≤«Ñ£Jh äÉ°üæe ‘ ájQÉªãà°S’G á¶ØëŸG ≥jôW øY kÉ«fhÎµdEG ÜÉààc’G ìÉà«°S
.§«°SƒdG iód IôaƒàŸG iôNC’G πFÉ°SƒdGh äGƒæ≤dG ‘ ÜÉààc’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH AGô°ûdGh ™«ÑdG

 ™HÉ£dG …hP øjôªãà°ùŸG øe OóY ≈∏Y º¡°SC’G ∂∏J ìô£à°ùa (zá«≤ÑàŸG º¡°SC’G{) ÜÉààc’G IÎa AÉ¡àfG ó©H É¡H Öààµj ⁄ º¡°SCG â≤ÑJ ∫ÉM ‘h
 º¡°SC’G √òg ¬H ìô£J …òdG ô©°ùdG ≈dEG h z»≤ÑàŸG ìô£dG{ `H √òg ìô£dG á«∏ªY ≈dEG QÉ°ûjh) (zájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG{ `H º¡«dEG QÉ°ûjh) »°ù°SDƒŸG
 øe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG π≤j ’ ¿CG á£jô°T á«≤ÑàŸG º¡°SC’G AGô°ûd É¡°VhôY Ëó≤àH ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ∂∏J Ωƒ≤J å«ëH (z»≤ÑàŸG ìôW ô©°S{ `H
 `g ••••/••/•• •• Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG øe kAGóàHG ¢Vhô©dG ∂∏J ∫ÉÑ≤à°SG ºà«°Sh .ìô£dG ô©°S øY ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG øe …CG
 .(z»≤ÑàŸG ìô£dG IÎa{)  (Ω••••/••/•• ≥aGƒŸG) `g ••••/••/•• ••Ωƒj øe kAÉ°ùe á°ùeÉÿG áYÉ°ùdG ≈àMh (Ω••••/••/•• ≥aGƒŸG)
 ô©°S øY ¢Vô©dG π≤j ’ ¿CG á£jô°T) πbC’Éa πbC’G ¢Vô©dG ºK ≈∏YC’G ¢Vô©dG äGP ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒª∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºà«°Sh
 ìô£dG ≠∏Ñe ‹ÉªLEG ójó°ùJ ºà«°Sh .¢Vô©dG ¢ùØf Ωó≤J »àdG ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y Ö°SÉæàdÉH º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºàj ¿CG ≈∏Y (ìô£dG
 ≈∏Y »≤ÑàŸG ìôW ô©°Sh »≤ÑàŸG  ìô£dG á«∏ªY äÓ°üëàe ÚH ¥ôØdG ™jRƒàH ácô°ûdG Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y ácô°û∏d »≤ÑàŸG ìô£dG á«∏ªY øe  œÉædG
 Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ ∂dP h äÉYÉ£≤à°SG hCG Ωƒ°SQ …CG ÜÉ°ùàMG ¿hóH  É«FõL hCG É«∏c ÜÉààc’ÉH º¡≤M Gƒ°SQÉÁ ⁄ øjòdG Ú≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TC’G

(Ω••••/••/•• ≥aGƒŸG) `g ••••/••/•• •••

 ô©°ùH É¡FGô°ûH Ωƒ≤«°S …òdG á«£¨àdG ó¡©àŸ á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ¢ü°üîà°ùa ;á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ™«ªL ‘ ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ÖààµJ ⁄ ∫ÉM ‘h
.(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh ΩÉµMCGh •hô°T{ (12) ºbQ º°ù≤dG ™LGQ Ó°†a) ìô£dG

 ïjQÉJ{)  (Ω••••/••/••  ≥aGƒŸG)  `g  ••••/••/••   •••  Ωƒj  √É°übCG  óYƒe  ‘  »FÉ¡ædG  ¢ü«°üîàdG  á«∏ªY  èFÉàf  øY  ¿ÓYE’G  ºà«°Sh
 .(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh ΩÉµMCGh •hô°T{ (12) ºbQ º°ù≤dG ™LGQ Ó°†a) (z¢ü«°üîàdG

 Ú°ùªN h áKÓK ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (530^000^000) ¿ƒ«∏e ÚKÓKh áFÉª°ùªN ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ íÑ°ü«°S ,ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©H
 (6) ºbQ º°ù≤dG ™LGQ Ó°†a) ácô°ûdG ∫ÉªYCG ƒ‰ ºYód ìô£dG äÓ°üëàe ‘É°U ΩGóîà°SG ºà«°Sh .…OÉY º¡°S (53^000^000) ¿ƒ«∏e
 º¡°SC’G  ¿ƒµà°Sh  .á«∏«°†ØJ  kÉbƒ≤M  ¬∏eÉ◊  º¡°S  …CG  »£©j  ’h  ,óMGh  áÄa  øe  ácô°ûdG  º¡°SCG  ™«ªL  ¿EG  .(zìô£dG  äÓ°üëàe  ΩGóîà°SG{
 ácô°ûdG ‘ ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉ◊ º¡°S πc »£©jh .áªFÉ≤dG º¡°SCÓd É keÉ“ ájhÉ°ùeh πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe Iójó÷G
 ≥ëà°ù«°Sh .¬«a âjƒ°üàdGh (ájOÉ©dG ÒZ hCG ájOÉ©dG AGƒ°S) (záeÉ©dG á«©ª÷G{)  ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M (zºgÉ°ùŸG{)

.(IôWÉîŸG πeGƒY (2) ºbQ º°ù≤dG ™LGQ Ó°†a)äóLh ¿EG ÉgQGó°UEG ïjQÉJ ó©H É¡©jRƒJ øY ácô°ûdG ø∏©J ìÉHQCG …CG Iójó÷G º¡°SC’G ƒµdÉe

 á«ª°SG áª«≤Hh ¥ƒ°ùdG ‘ ÉjOÉY Éª¡°S  (20^000^000) ¿ƒ«∏e øjô°ûY ácô°ûdG  âLQOCG (Ω2008/02/04 ≥aGƒŸG) `g1429 /01/26 ïjQÉàH
 ïjQÉàH É¡dÉª°SCGQ IOÉjR ácô°û∏d ≥Ñ°S óbh Éªc .É keÉ¶f áHƒ∏£ŸG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh óMGƒdG º¡°ù∏d ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób
  ∫ÉjQ (400^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (200^000^000) ¿ƒ«∏e »àFÉe øe (Ω2014/09/21 ≥aGƒŸG) `g1435/11/26
 Éªc .óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (10)  ÉgQób á«ª°SG áª«≤H ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°S (20^000^000) ¿ƒ«∏e øjô°ûY QGó°UEG ≥jôW øY …Oƒ©°S
 …Oƒ©°S ∫ÉjQ (400^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG øe É¡dÉe ¢SCGQ ¢†«ØîàH (Ω2016/08/02 ≥aGƒŸG) `g1437/10/28  ïjQÉàH ácô°ûdG âeÉb

 .…Oƒ©°S ∫ÉjQ (265^000^000)  ¿ƒ«∏e Úà°S h á°ùªN h ÚàFÉe  ≈dEG

 (záÄ«¡dG{) ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸÉH  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  áÄ«¡d  Ö∏£H ácô°ûdG  âeó≤J óbh .∫hGóJ ‘ ácô°û∏d  áªFÉ≤dG  º¡°SC’G  ∫hGóJ É«dÉM ºàj
 ™«ªL Ëó≤J  ” óbh  ,É¡LGQOEG  ∫ƒÑ≤d  (z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG  ∫hGóJ  áYƒª› ≈dEG  ÉÑ∏W ácô°ûdG  âeób Éªc Iójó÷G º¡°SC’G  ìôWh π«é°ùàd
 ,êGQOE’Gh ìô£dG á«∏ª©H á≤∏©àŸG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ”h ,äÉÑ∏£àŸG ™«ªL AÉØ«à°SGh ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ≈dEG áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG
 ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H IÒ°üb IÎa ∫ÓN ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .√òg QGó°UE’G Iô°ûf ∂dP ‘ ÉÃ
 º¡°SC’G  ∫hGóJ  ¿ƒµ«°S  .(zÜÉààc’G  äGAGôLEGh  áª¡ŸG  ïjQGƒàdG{  (∫)h  (∑)  ºbQ  áëØ°üdG  ™LGQ  Ó°†a)  ¢†FÉØdG  OQh  Iójó÷G  º¡°SC’G
 AÉ°†YC’G ∫hódG »æWGƒeh á«eÉ¶f áeÉbEG É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ É kMÉàe - É¡LGQOEG ∫ƒÑbh É¡∏«é°ùJ ó©H - Iójó÷G
 óYGƒ≤dG ÖLƒÃ Ú∏gDƒŸG ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á«é«∏ÿGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh äÉcô°ûdGh »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ‘
 ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG øe iôNC’G äÉÄØ∏d ≥ëj ,∂dP ≈∏Y IhÓYh .áLQóŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G ‘ á∏gDƒŸG á«ÑæLC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸG QÉªãà°S’ áª¶æŸG
 áÄ«¡dG πÑb øe º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G ™e ádOÉÑe äÉ«bÉØJG ΩGôHEG ∫ÓN øe Iójó÷G º¡°SC’ÉH á£ÑJôŸG ájOÉ°üàb’G óFGƒØdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G

.º¡°SCÓd πé°ùŸG ÊƒfÉ≤dG ∂dÉŸG ƒg  ádÉ◊G √òg ‘ ¿ƒµ«°S ¬d ¢üNôŸG ¢üî°ûdG ¿CG º∏©dG ™e (z¬d ¢üNôŸG ¢üî°ûdG{)

 ájÉæ©H É¡«a øjOQGƒdG zIôWÉîŸG πeGƒY{ (2) ºbQ º°ù≤dG h (Ü) áëØ°üdG ‘ zº¡e QÉ©°TEG{ º°ùb á°SGQOh πeÉµdÉH Iô°ûædG √òg IAGôb »¨Ñæj
.Iójó÷G º¡°SC’ÉH hCG ¥ƒ≤◊ÉH ≥∏©àj QGôb …CG PÉîJG πÑb

 `g1428/03/14 ïjQÉàH QOÉ°üdG (93) ºbQ ôbƒŸG AGQRƒdG ¢ù∏› QGôbh ,(Ω2007/04/03 ≥aGƒŸG) `g1428/03/15 ïjQÉàH QOÉ°üdG (23/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T »g á«fhÉ©àdG á«Hô©dG ÚeCÉàdG ácô°T
 ïjQÉàH  ¢VÉjôdG  áæjóe  ‘ QOÉ°üdG  (1010243302) ºbQ …QÉéàdG  πé°ùdG  ÖLƒÃ ácô°ûdG  πª©Jh .(Ω2005/06/12 ≥aGƒŸG)  `g1426/05/05 ïjQÉàH  (102030104276 -01) ºbQ QÉªãà°S’G  IQGRh  ¢ü«NôJh (Ω2007/04/02 ≥aGƒŸG)

.ájò«ØæàdG ¬àëF’h ÊhÉ©àdG ÚeCÉàdG äÉcô°T áÑbGôe ΩÉ¶f ΩÉµMC’ kÉ≤ah ÚeCÉàdG •É°ûf ádhGõŸ ,`g1429/06/14 ïjQÉàH (20086/15/¿ Ω ä) ºbQ (ÉeÉ°S) …Oƒ©°ùdG …õcôŸG ∂æÑdG ¢ü«NôJh ,`g1429/01/18

  (265^000^000) ¿ƒ«∏e Úà°S h á°ùªN h ÚàFÉe ≠∏ÑJ á«dÉªLEG áª«≤H ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ  (10) ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH …OÉY  º¡°S (26^500^000) ∞dCG áFÉª°ùªN h ¿ƒ«∏e øjô°ûY h áà°S ìôW
 ≈∏Y áª°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ÚKÓKh áFÉª°ùªN (530^000^000) ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ó©H ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ íÑ°ü«d ‹É◊G á«fhÉ©àdG á«Hô©dG ÚeCÉàdG ácô°T ∫Ée ¢SCGQ ‘ %100 ÉgQób áÑ°ùæH IOÉjR πã“h ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ

.…OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e Ú°ùªN h áKÓK (53^000^000)

 ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©f’ IƒYO ô°ûf ” ó≤dh ,á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ácô°ûdG ∫ƒ°üMh IQGOE’G ¢ù∏› á«°Uƒàd kÉ≤ah ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y ÚªgÉ°ùŸG á≤aGƒe ≈∏Y ∞bƒàj Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ìôW ¿EG
 º¡°SCG ìôW ∫ÓN øe ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y ÚªgÉ°ùŸG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ºàj ⁄ GPEG ¬fCÉH º∏©dG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Yh ,(Ω2021/10/17 ≥aGƒŸG) `g1443/03/11  ïjQÉàH ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ∫ÓN øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y á≤aGƒª∏d

.∂dòH ÚªgÉ°ùŸG QÉ©°TEG ºà«°Sh á«Z’ Iô°ûædG √òg Èà©J ±ƒ°S âbƒdG ∂dP ‘h ,kÉ«FÉ≤∏J ∞bƒà«°S ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ¿EÉa ,ájƒdhC’G ¥ƒ≤M
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