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»أمانة«( هي  أو  »الشركة«  بـ  بعد  فيما  إليها  )ويُشار  التعاوني  للتأمين  أمانة  شركة 
)م/35(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  تأسست  سعودية  عامة  مساهمة  شركة 
الوزراء  مجلس  وقرار  2009/06/03م(  )الموافق  1430/06/10هـ  بتاريخ  الصادر 
الهيئة  وترخيص  2009/06/01م(  )الموافق  1430/06/08هـ  وتاريخ   )188( رقم 
)الموافق  1430/09/22هـ  وتاريخ   )102030094185-01( رقم  لالستثمار  العامة 
2009/09/12م( وهي مقيدة بموجب السجل التجاري رقم )1010288711( وتاريخ 
التجاري  السجل  مكتب  من  الصادر  2010/05/24م(  )الموافق  1431/06/10هـ 

بمدينة الرياض، ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض. 

وقد حصلت الشركة على ترخيص البنك المركزي السعودي )ويُشار إليه فيما بعد 
بـ »البنك المركزي«( رقم )ت م ن/20107/30( وتاريخ 1431/07/24هـ )الموافق 
2010/07/06م( لمزاولة نشاط التأمين وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين 

التعاوني والئحته التنفيذية. 

ريال سعودي   )130,000,000( مليون  وثالثين  مائة  الحالي  الشركة  مال  رأس  يبلغ 
اسمية  بقيمة  القيمة  متساوية  سهم   )13,000,000( مليون  عشر  ثالثة  إلى  مقسم 
بالكامل  القيمة  مدفوعة  الواحد  للسهم  سعودية  رياالت   )10( عشرة  قدرها 
)الموافق  1443/06/14هـ  وبتاريخ  الحالية«(.  »األسهم  بـ  بعد  فيما  إليها  )ويُشار 
الشركة عن طريق طرح  مال  رأس  بزيادة  اإلدارة  أوصى مجلس  2022/02/17م(، 
أسهم حقوق أولوية بقيمة ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال سعودي، مشروطة 
بالحصول على موافقة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية )ويُشار إليها 
فيما بعد بـ »الهيئة«( والجهات النظامية األخرى ذات العالقة باإلضافة إلى موافقة 

الجمعية العامة غير العادية.

رأس  زيادة  على  السعودي  المركزي  البنك  ممانعة  عدم  على  الشركة  وقد حصلت 
)الموافق  1443/09/24هـ  وتاريخ   )43083158( رقم  الخطاب  بموجب  المال 
2022/04/25م( وحصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس 

المال بتاريخ 1443/10/22هـ )الموافق2022/05/23م(.

العامة  الجمعية  وافقت  2022/05/29م(،  )الموافق  1443/10/8هـ  وبتاريخ 
أولوية،  حقوق  أسهم  إصدار  طريق  عن  الشركة  مال  رأس  زيادة  على  العادية  غير 
وسيتم ذلك عن طريق طرح ثالثين مليون )30,000,000( سهم عادي جديد )ويُشار 
يبلغ  »األسهم الجديدة«( بسعر طرح  أو  »أسهم حقوق األولوية«  بـ  بعد  إليها فيما 
عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد )ويُشار إليه فيما بعد بـ »سعر الطرح«( 
لزيادة رأس مال الشركة  وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية وذلك 
من مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي إلى أربعمائة وثالثين مليون 

)430,000,000( ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها حوالي )%230.7(.

سوف يتم إصدار حقوق األولوية كأوراق مالية قابلة للتداول )ويُشار إليها مجتمعة 
بنهاية  لألسهم  المالكين  للمساهمين  أولوية«(  »حق  بـ  ومنفردة  أولوية«  »حقوق  بـ 
تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين 
تاريخ  يلي  تداول  يوم  ثاني  نهاية  أيداع في  الشركة لدى مركز  في سجل مساهمي 
المال  رأس  زيادة  على  الموافقة  المتضمنة  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد 
بتاريخ 1443/10/8هـ )الموافق 2022/05/29م( )»تاريخ األحقية«( )ويُشار إليهم 
مجتمعين بـ »المساهمين المقيدين« ومنفردين بـ »المساهم المقيد«( على أن تودع 
غير  العامة  الجمعية  انعقاد  بعد  المقيدين  المساهمين  محافظ  في  الحقوق  تلك 
العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال مع األخذ في االعتبار إجراءات 
التسوية بعدد حوالي )2.3( حق لكل )1( سهم من أسهم الشركة، ويعطي كل حق 

لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد )1( جديد وذلك بسعر الطرح.

المستثمرين  عامة  من  وغيرهم  المقيدين  المساهمين  بإمكان  وسيكون 
األسهم  في  واالكتتاب  الحقوق  تداول  لهم  يجوز  الذين   - الجدد«(  )»المستثمرين 
الجديدة - التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في شركة تداول السعودية 
)ويُشار إليها فيما بعد بـ »تداول« أو »السوق«(. وتبدأ كل من فترة التداول واالكتتاب 
في يوم اإلثنين 1443/11/07هـ )الموافق 2022/06/06م( وتستمر حتى نهاية يوم 
تستمر  وأن  التداول«(  )»فترة  2022/06/13م(  )الموافق  1443/11/14هـ  اإلثنين 
فترة االكتتاب حتى نهاية يوم الخميس 1443/11/17هـ )الموافق 2022/06/16م( 

)»فترة االكتتاب«(. 

كما سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول 
عن  إضافية  أو شراء حقوق  منها  جزء  أو  المكتسبة  الحقوق  بيع  من خالل  وذلك 
القيام  التداول  فترة  خالل  الجدد  المستثمرين  بإمكان  سيكون  كما  السوق،  طريق 
بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول. 

وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب على مرحلة واحدة وفقاً 
للتالي:

الجدد  والمستثمرين  المقيدين  المساهمين  لجميع  الفترة  هذه  في  سيتاح   .1
االكتتاب في األسهم الجديدة.

سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بكامل عدد أسهمه أو بجزء منها   .2
خالل فترة االكتتاب، وفي حال شرائه حقوق جديدة فسيتاح له االكتتاب بها 

بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.

فترة  انتهاء  بعد  الجديدة  األسهم  في  االكتتاب  الجدد  للمستثمرين  سيتاح   .3
تسويتها )يومي عمل(. 

منصات  في  االستثمارية  المحفظة  طريق  عن  إلكترونياً  االكتتاب  سيتاح   .4
وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء باإلضافة 

الى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.

)»األسهم  االكتتاب  فترة  انتهاء  بعد  بها  االكتتاب  يتم  لم  أسهم  تبقت  حال  وفي 
من  عدد  على  أدنى  كحد  الطرح  بسعر  األسهم  تلك  فستطرح  المتبقية«(، 
»المؤسسات  بـ  بعد  فيما  إليهم  )ويُشار  المؤسسي  الطابع  ذوي  المستثمرين 
بـ »الطرح المتبقي«(، على أن تقوم  االستثمارية«( )ويُشار إلى عملية الطرح هذه 
وسيتم  المتبقية.  لألسهم  الشراء  عروض  بتقديم  االستثمارية  المؤسسات  تلك 
استقبال العروض ابتداًء من الساعة )10:00( صباحاً يوم 1443/11/22هـ )الموافق 
)الموافق  1443/11/23هـ  يوم  من  مساًء   )5:00( الساعة  وحتى  2022/06/21م( 
المتبقية  األسهم  تخصيص  وسيتم  المتبقي«(.  الطرح  )»فترة  2022/06/22م( 
يقّل عن  أال  )شرط  فاألقل  األقل  ثم  األعلى  العرض  ذات  االستثمارية  للمؤسسات 
سعر الطرح(، على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية 
التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم )إن وجد( فسيتم إضافتها إلى 
األسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح المحصل من 
عملية الطرح المتبقي للشركة وتوزيع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور 
األسهم )بما يتجاوز سعر الطرح، إن وجد( من دون أي رسوم أو استقطاعات على 
أو  مستحقيها، من األشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب كلياً 
جزئياً وكذلك مستحقي كسور األسهم، كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم 

1443/12/01هـ )الموافق 2022/06/30م(.

وكسور  المتبقية  األسهم  جميع  في  االستثمارية  المؤسسات  تكتتب  لم  حال  وفي 
الذي  التغطية  لمتعهد  األسهم  هذه  من  تبقى  ما  فسيخصص  وجد(،  )إن  األسهم 
سيقوم بشرائها بسعر الطرح )فضاًل راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات 
في  الجديدة  لألسهم  النهائية  التخصيص  عملية  عن  اإلعالن  وسيتم  االكتتاب«(. 
موعد أقصاه يوم 1443/11/27هـ )الموافق 2022/06/26م( )»تاريخ التخصيص«( 
التعهد  تم  كما  االكتتاب«(.  وتعليمات  وأحكام  »شروط   )12( القسم  راجع  )فضاًل 
بالتغطية الكاملة لالكتتاب من قبل شركة الخير كابيتال )فضاًل راجع القسم )11( 

»متعهد التغطية«(.

وبعد اكتمال عملية الطرح واالكتتاب، سيصبح رأس مال الشركة أربعمائة وثالثين 
مليون )430,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثالثة وأربعين مليون )43,000,000( 
سهم عادي. وسيتم استخدام صافي متحصالت االكتتاب بشكل أساسي في في دعم 
خطط الشركة المستقبلية وتعزيز هامش المالءة المالية )فضاًل راجع القسم )6( 

»استخدام متحصالت الطرح«(. 

إن جميع أسهم الشركة من فئة واحد، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. 
وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماماً لألسهم القائمة. 
ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة )ويُشار 
)ويُشار  للمساهمين  العامة  الجمعية  اجتماع  »المساهم«( حضور  بـ  بعد  فيما  إليه 
إليها فيما بعد بـ »الجمعية العامة«( )سواء العادية أو غير العادية( والتصويت فيه. 
تاريخ  بعد  توزيعها  عن  الشركة  تعلن  أرباح  أي  الجديدة  األسهم  مالكي  وسيستحق 

إصدارها )إن وجدت(.
بتاريخ 1431/07/01هـ )الموافق 2010/06/13م(، أدرجت الشركة اثنين وثالثين 
السعودية عن طريق طرحها  المالية  السوق  في  عادي  )32,000,000( سهم  مليون 
لالكتتاب، حيث اكتتب المساهمون المؤسسون بعدد تسعة عشر مليون ومائتي ألف 
اثني عشر مليون  )19,200,000( سهم أي ما نسبته )60%( من األسهم، وتم طرح 
وثمانمائة ألف )12,800,000( سهم أي ما نسبته )40%( من األسهم لالكتتاب العام 
اإلدارة  )الموافق 2016/09/06م(، أوصى مجلس  بتاريخ 1437/12/05هـ  األولي. 

ريال   )320,000,000( مليون  وعشرين  ثالثمائة  من  الشركة  مال  رأس  بتخفيض 
سعودي إلى مائة وأربعين مليون )140,000,000( ريال سعودي بنسبة تخفيض بلغت 
)56.25%( عن طريق تخفيض )1.125( سهم لكل سهمين )2(. كما أوصى مجلس 
اإلدارة بموجب القرار نفسه، أنه وبعد االنتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة 
رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائة مليون )100,000,000( 
ريال سعودي. وبتاريخ 1438/05/22هـ )الموافق 2017/02/19م(، وافقت الجمعية 
مليون  وعشرين  ثالثمائة  من  الشركة  مال  رأس  تخفيض  على  العادية  غير  العامة 
)320,000,000( ريال سعودي إلى مائة وأربعين مليون )140,000,000( ريال سعودي 
عن طريق إلغاء ثمانية عشر مليون )18,000,000( سهماً، وذلك بعد الحصول على 
2016/10/27م(  )الموافق  1438/01/26هـ  بتاريخ  المركزي  البنك  ممانعة  عدم 
وبتاريخ  2016/12/25م(.  )الموافق  1438/03/26هـ  بتاريخ  الهيئة  وموافقة 
العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  2019/01/28م(،  )الموافق  1440/05/22هـ 
على زيادة رأس مال الشركة بقيمة مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي ليصبح 
رأس مال الشركة بعد الزيادة مائتين وأربعين مليون )240,000,000( ريال سعودي 
وذلك عن طريق طرح وإدراج حقوق أسهم أولوية بعدد عشرة ماليين )10,000,000( 
سهم، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي بتاريخ 1439/11/27هـ 
)الموافق  1440/02/28هـ  بتاريخ  الهيئة  وموافقة  2018/08/09م(  )الموافق 
أوصى  2020/12/07م(،  )الموافق  1442/04/22هـ  وبتاريخ  2018/11/06م(. 
مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة من مائتين وأربعين مليون )240,000,000( 
ريال سعودي إلى مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي بنسبة تخفيض 
وبتاريخ  سهم.   )2.1818( لكل   )1( سهم  تخفيض  طريق  عن   )%45.833( بلغت 
العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  2021/05/23م(،  )الموافق  1442/10/11هـ 
ريال   )240,000,000( مليون  وأربعين  مائنتين  الشركة من  مال  رأس  تخفيض  على 
سعودي إلى مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي عن طريق إلغاء إحدى 
عشر مليون )11,000,000( سهماً، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي 
المالية  السوق  هيئة  وموافقة  2021/01/25م(  )الموافق  1442/06/12هـ  بتاريخ 

بتاريخ 1442/08/05هـ )الموافق 2021/03/18م(.

يبلغ عدد األسهم المدرجة حتى تاريخ هذه النشرة ثالثة عشر مليون )13,000,000( 
سهم يتم حالياً تداول األسهم القائمة للشركة في السوق. وحتى تاريخ هذه النشرة 
)»النشرة«(، ال يوجد كبار مساهمين في الشركة باستثناء شركة أمانة الخليج للتأمين 
يتم  الشركة.  والتي تملك )11.077%( من أسهم  )شركة مساهمة بحرينية مقفلة( 
حالياً تداول األسهم القائمة للشركة في السوق الرئيسي وقد تقدمت الشركة بطلب 
لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )»الهيئة«( لتسجيل وطرح األسهم 
المستندات  جميع  تقديم  تم  وقد  إلدراجها،  تداول  إلى  طلب  قدمت  كما  الجديدة 
المطلوبة والوفاء بكافة متطلبات الجهات ذات العالقة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول 
األسهم الجديدة في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم 
»تواريخ مهمة لألشخاص  )ي(  رقم  الصفحة  راجع  )فضال  الفائض  ورد  الجديدة 
المستحقين«(. وسوف يسمح لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها 
إقامة نظامية ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللشركات والبنوك وصناديق 
االستثمار السعودية والشركات والمؤسسات من مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
)»مجلس التعاون«( باإلضافة الى األفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة 
وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل والعميل الموافق عليه التداول في أسهم 
المؤهلة  األجنبية  المالية  المؤسسات  الستثمار  المنظمة  )القواعد  حسب  الشركة 
اتفاقيات  المملكة عبر  المسجلة خارج  والمؤسسات  المدرجة(  المالية  األوراق  في 
المبادلة من خالل أحد األشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة والمؤسسات المالية 
بعد  الجديدة  األسهم  في  بالتداول  الهيئة  قبل  من  لها  المرخص  المؤهلة  األجنبية 

إدراجها وتداولها بالسوق.

ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ودراسة قسم »إشعار هام« في الصفحة )أ( 
والقسم )2( »عوامل المخاطرة« الواردين في هذه النشرة قبل اتخاذ قرار استثماري 

يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديدة. 

إن طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة المساهمين بزيادة 
رأس المال وفقاً لتوصية مجلس اإلدارة وحصول الشركة على الموافقات النظامية، ولقد تم 
نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على إصدار أسهم حقوق 
األولوية بتاريخ 1443/10/28هـ )الموافق 2022/05/29م(، وعلى المساهمين العلم بأنه 
إذا لم يتم الحصول على موافقة المساهمين على طرح أسهم حقوق األولوية، فإن إصدار 
الغية  النشرة  هذه  تعتبر  الوقت سوف  ذلك  وفي  تلقائياً،  سيتوقف  األولوية  حقوق  أسهم 

وسيتم إشعار المساهمين بذلك.

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقّدمت ضمن طلب التسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن 
هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )الُمشار إليها بـ »الهيئة«( وطلب قبول إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. 
ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ج( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون 
بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة 
فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالهاـ وتخليان نفسيهما صراحة 

من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها. 

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1443/10/22هـ )الموافق 2022/05/23م(

المستشار المالي

ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

1430/06/08هـ  بتاريخ  الصادر   )188( رقم  الوزراء  مجلس  وقرار  2009/06/03م(  )الموافق  1430/06/10هـ  بتاريخ  الصادر  )م/35(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  تأسست  سعودية  عامة  مساهمة  شركة  هي  التعاوني  للتأمين  أمانة  شركة 
)الموافق 2009/06/01م( وترخيص الهيئة العامة لالستثمار رقم )102030094185-01( الصادر بتاريخ 1430/09/22هـ )الموافق 2009/09/12م(، وهي مقيدة بموجب السجل التجاري رقم )1010288711( وتاريخ 1431/06/10هـ )الموافق 
2010/05/24م( الصادر من مدينة الرياض وترخيص البنك المركزي السعودي رقم )ت م ن/20107/30( وتاريخ 1431/07/24هـ )الموافق 2010/07/06م( لمزاولة نشاط التأمين وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته 

التنفيذية.

طرح ثالثين مليون )30,000,000( سهم عادي بسعر طرح يبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال سعودي لزيادة رأس مال شركة أمانة للتأمين 
التعاوني من مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي إلى أربعمائة وثالثين مليون )430,000,000( ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها حوالي )%230.7(.

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية 

لشركة أمانة للتأمين التعاوني

فترة التداول: تبدأ من يوم اإلثنين 11/07/ 1443هـ )الموافق 2022/06/06م( وتستمر حتى نهاية يوم اإلثنين 1443/11/14هـ )الموافق 2022/06/13م(
فترة االكتتاب: تبدأ من يوم اإلثنين 11/07/ 1443هـ )الموافق 2022/06/06م( وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 1443/11/17هـ )الموافق 2022/06/16م(. 
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إشعار مهم
تحتوي نشرة اإلصدار هذه )»نشرة اإلصدار«( على تفاصيل وافية عن شركة أمانة للتأمين التعاوني وعن أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب. 
وعند التقدم بطلب لالكتتاب في األسهم الجديدة، وستتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلبـاتهم تستنـد إلى المعلـومات التي تحتـويها نشرة 
اإلصدار والتي يمكن الحصـول على نسخة منها من المقر الرئيسي للشركة ومن مدير االكتتاب أو من خالل زيارة المواقع اإللكترونية لكل من الشركة 

 .)www.cma.org.sa( وموقع هيئة السوق المالية )www.alkhaircapital.com.sa( والمستشار المالي )www.amana.sa(

سيتم نشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة ال تقل عن )14( يوماً قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة 
رأس المال، وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية خالل ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل وطرح حقوق األولوية ُعّدت 

موافقة الهيئة ملغاة.

وقد قامت الشركة بتعيين شركة الخير كابيتال السعودية كمستشار مالي )»المستشار المالي«( ومديراً لالكتتاب )»مدير االكتتاب«( ومتعهد لتغطية 
االكتتاب )»متعهد التغطية«( وذلك فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية لزيادة رأس مال الشركة بموجب هذه النشرة.

تحتوي نشرة اإلصدار على معلومات ُقّدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة. ويتحمل أعضاء 
مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )ج( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، 
ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها 
في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة وتداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي 
تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة اإلصدار هذه أو عن 

االعتماد على أي جزء منه.

وعلى الرغم من أن الشركة قد قامت بكافة الدراسات المعقولة للتحري عن صحة المعلومات الواردة في هذه النشرة في تاريخ إصدارها، إال أن 
جزءاً كبيراً من المعلومات الواردة في هذه النشرة تم الحصول عليها من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو أي من مدرائها أو أعضاء 
مجلس إدارتها أو المستشار المالي أو أي من مستشاري الشركة الواردة أسماؤهم في الصفحتين )هـ( أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات غير دقيقة 
في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من هذه المعلومات، وبالتالي ال يمكن تقديم أي التزام أو إفادة فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات 

أو اكتمالها.

إن المعلومات التي تضمنتها نشرة اإلصدار هذه كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، السيما أن الوضع المالي للشركة وقيمة أسهم االكتتاب يمكن 
أن تتأثر بشكل سلبي نتيجة للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو 
العوامل األخرى الخارجة عن سيطرة الشركة )فضاًل راجع القسم )2( »عوامل المخاطرة« من نشرة اإلصدار(. وال يجوز اعتبار تقديم نشرة اإلصدار 
هذه أو أي معلومات شفهية أو كتابية متعلقة بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها، بأي شكل من األشكال، على أنها وعد أو تأكيد أو إقرار 

بشأن تحقق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها للمشاركة في عملية االكتتاب 
في أسهم حقوق األولوية. وتعتبر المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية 
الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة. ويتحمل كل شخص )طبيعي أو اعتباري( مستلم لنشرة اإلصدار هذه، وقبل اتخاذ 
قرار باالستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة هذا 
االستثمار والمعلومات الواردة بخصوصه في نشرة اإلصدار هذه لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به. وسيكون بإمكان المساهمين 
المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين )»المستثمرين الجدد«( - الذين يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة - التداول واالكتتاب 
في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية )»تداول« أو »السوق«(. وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم االثنين 11/07/ 1443هـ 
)الموافق 2022/06/06م( وتستمر حتى نهاية يوم اإلثنين 1443/11/14هـ )الموافق 2022/06/13م( )»فترة التداول«(، بينما تستمر فترة االكتتاب 
حتى نهاية يوم الخميس 1443/11/17هـ )الموافق 2022/06/16م( )»فترة االكتتاب«(. وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف 
تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع من 
بداية نفس الفترة. وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين في تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء 
منها أو شراء حقوق إضافية عن طريق السوق، كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع 

الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول. وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب على مرحلة واحدة وفقاً لما يلي:

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.. 1
سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه أو أقل من عدد أسهمه خالل فترة االكتتاب، وفي حال شرائه حقوقاً جديدة فسيتاح . 2

له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.
سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(. . 3
سيتاح االكتتاب إلكترونياً عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي تم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، . 4

باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.

http://www.cma.org.sa
http://www.alkhaircapital.com.sa
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الطابع  ذوي  المستثمرين  من  عدد  على  األسهم  تلك  المتبقية«( ستطرح  )»األسهم  االكتتاب  فترة  انتهاء  بعد  بها  يكتتب  لم  أسهم  تبقى  حال  وفي 
المؤسسي )ويُشار إليهم بـ »المؤسسات االستثمارية«( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ »الطرح المتبقي«(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم 
عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداًء من الساعة العاشرة صباحاً يوم 1443/11/22هـ )الموافق 2022/06/21م(. 
وتستمر حتى الساعة الخامسة مساًء من يوم األربعاء 1443/11/23هـ )الموافق 2022/06/22م( )»فترة الطرح المتبقي«(. وسيتم تخصيص األسهم 
المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب 
على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسيتم تسديد 
إجمالي سعر الطرح المحصل من عملية الطرح المتبقي للشركة وتوزع باقي متحصالت عملية الطرح )إن وجدت( )بما يتجاوز سعر الطرح( على 

مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه 1443/12/01هـ )الموافق 2022/06/30م(.

وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم 
بشرائها بسعر الطرح )فضاًل راجع القسم )12( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص 
المتعلقة  »المعلومات   )12( القسم  راجع  )فضال  التخصيص«(  )»تاريخ  2022/06/26م(  )الموافق  1443/11/27هـ  أقصاه  موعد  في  النهائية 

باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.

المعلومات المالية 
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م واإليضاحات المرفقة بها وفقاً للمعايير 
الدولية للتقارير المالية )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات التي تعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 

.)SOCPA(

وقد تمت مراجعة القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من قبل شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون 
قانونيون - البسام وشركاؤه )عضو بي كي اف العالمية( والدار لتدقيق الحسابات - جرانت ثورنتون. أما القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2020م، فقد تمت مراجعتها من قبل شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون - البسام وشركاؤه )عضو بي كي اف 
العالمية( والسيد العيوطي وشركاه )MOORE(. في حين أن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية قي 31 ديسمبر 2021م، فقد تمت مراجعتها من 
قبل شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون - البسام وشركاؤه )عضو بي كي اف العالمية( والعظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم 

محاسبون قانونيون )عضو كرو الدولية(.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
تلك  عن  المستقبلية  التشغيل  ظروف  تختلف  وقد  وُمعلنة،  ُمحددة  افتراضات  أساس  على  النشرة  هذه  تضمنتها  التي  التوقعات  إعداد  تم  لقد 
االفتراضات، وبالتالي، فإنه ال يوجد أي ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات. وتؤكد الشركة بأن اإلفادات الواردة في 
هذه النشرة تمت بناًء على العناية المهنية الالزمة. تمثل بعض التوقعات الواردة في نشرة اإلصدار »إفادات مستقبلية«، ويستدل على هذه اإلفادات 
المستقبلية عن طريق استخدام بعض الكلمات مثل »تخطط« أو »تقدر« أو »تعتقد« أو »تتوقع« أو »ربما« أو »سوف« أو »ينبغي« أو »من المتوقع« أو 
»سيكون« أو »يُخمن« أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات وجهة نظر 
الشركة الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ليست ضماناً لألداء المستقبلي. كما أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر في األداء الفعلي 
أو اإلنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعاً صراحًة أو ضمنياً في اإلفادات المستقبلية المذكورة. 
وقد تم استعراض بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصياًل في القسم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه 
النشرة. وفي حال تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، 

فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، فإن الشركة تلتزم بتقديم نشرة إصدار تكميلية لهيئة السوق المالية إذا علمت 
في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي: )1( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار، أو 
أي مستند مطلوب بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة أو )2( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. 
وفيما عدا الحالتين المذكورتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات عن القطاع أو السوق أو إفادات التوقعات المستقبلية الواردة 
في هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لهذه المخاطر وغيرها، ولحاالت عدم التيقن 
واالفتراضات، فإن األحداث والظروف الخاصة بالتوقعات المستقبلية الواردة في هذه النشرة قد ال تحدث بالشكل الذي تتوقعه الشركة، أو قد ال 
تحدث إطالقاً. وعليه، يجب على األشخاص المستحقين أن يدرسوا جميع التوقعات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات، وأن ال يعتمدوا على هذه 

اإلفادات بشكل أساسي.
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دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة*

مجلس اإلدارة المعين بتاريخ 1440/09/09هـ )الموافق 2019/05/14م(

الصفةالعمرالجنسيةممثاًل لـالمنصباالسم
األسهم المملوكة

تاريخ العضوية
نسبةإجماليغير مباشر**مباشر

محمود بن محمد 
الطوخي

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

1.25%162,500-162,500مستقل56سعودي-
1440/09/11هـ 

)الموافق 
2019/05/16م(

عبد اهلل بن 
عثمان الموسى

نائب 
رئيس 
مجلس 
اإلدارة

0.00311%405-405مستقل62سعودي-
1440/09/11هـ 

)الموافق 
2019/05/16م(

عبد الرحمن بن 
عبد اهلل السكران

عضو 
مجلس 
اإلدارة 

شركة أمانة 
الخليج 
للتأمين

0.0109308%1,421-1,421غير تنفيذي56سعودي
1440/09/11هـ 

)الموافق 
2019/05/16م(

نايف بن فيصل 
السديري

عضو 
مجلس 
اإلدارة

شركة أمانة 
الخليج 
للتأمين

----غير تنفيذي45سعودي
1440/09/11هـ 

)الموافق 
2019/05/16م(

هيثم توفيق 
الفريح

عضو 
مجلس 
اإلدارة 

----مستقل47كويتي-
1440/09/11هـ 

)الموافق 
2019/05/16م(

بدر بن إبراهيم 
السويلم

عضو 
مجلس 
اإلدارة

0.000076%10-10مستقل56سعودي-
1440/09/09هـ 

)الموافق 
2019/05/14م(

بيير ميشال 
فرعون

عضو 
مجلس 
اإلدارة

شركة أمانة 
الخليج 
للتأمين

----غير تنفيذي33لبناني
1440/09/09هـ 

)الموافق 
2019/05/14م(

المصدر: الشركة
العادية أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين في الجدول أعاله لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ )الموافق 2019/05/16م(  العامة  انتخبت الجمعية  *بتاريخ 1440/09/09هـ )الموافق 2019/05/14م(، 
وتنتهي بتاريخ )الموافق 2022/05/15م(. وبتاريخ 1441/01/26هـ )الموافق 2019/09/25م(، قرر مجلس اإلدارة تعيين المهندس محمود بن محمد الطوخي رئيساً للمجلس والدكتور عبد اهلل بن عثمان 
الموسى نائباً للرئيس، وذلك بعد استالم الشركة خطاب عدم ممانعة البنك المركزي السعودي رقم )89-2234( بتاريخ 1441/01/26هـ )الموافق 2019/09/25م(. وبتاريخ 1443/10/11هـ )الموافق 
2022/05/12م(، أرسلت الشركة إشعار إلى هيئة السوق المالية لإلفادة بأنه نظراً النتهاء والية المجلس بتاريخ 1443/10/15هـ )الموافق 2022/05/16م( وعدم تقدم عدد كاٍف من المرشحين لعضوية 
مجلس اإلدارة )في دورته الخامسة(، سيقوم مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه باالستمرار في أعمالها خالل الفترة من 1443/10/15هـ )الموافق 2022/05/16م( ولمدة ثالثة أشهر أو حتى انعقاد 

الجمعية العامة التي ستتضمن انتخاب مجلس اإلدارة الجديد.
** تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة. لم يتم االطالع على المستندات التي تبين مما إذا كان لدى 

أي من أعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة. 
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عنوان الشركة

شركة أمانة للتأمين التعاوني
الرياض - شارع صالح الدين األيوبي

مركز بالتينيوم - الدور الثاني 
ص.ب: 27986 - الرياض 11427

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 4757700 )11( 966+
فاكس: 4757722 )11( 966+

info@amana-coop.com.sa :البريد اإللكتروني
www.amana.sa :الموقع اإللكتروني

ممثال الشركة

الممثل الثانيالممثل األول البيان 

سليمان بن محمود هالل عبداهلل بن عثمان الموسىاالسم 

الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةالصفة 

الرياض، شارع صالح الدين األيوبي )مركز بالتينيوم - الدور الثاني( العنوان 
ص. ب: 279876، الرياض 11427 المملكة العربية السعودية

الرياض، شارع صالح الدين األيوبي )مركز بالتينيوم - الدور الثاني( 
ص. ب: 279876، الرياض 11427 المملكة العربية السعودية

التحويلة 47577001113 )11( 966+التحويلة 47577001425 )11( 966+رقم الهاتف 

4757722 )11( 966+4757722 )11( 966+رقم الفاكس 

a.amussa@amana-coop.com.sa s.hilal@amana-coop.com.sa البريد اإللكتروني 

www.amana.saالموقع اإللكتروني

سوق األسهم 
شركة تداول السعودية )تداول( 

طريق الملك فهد - العليا 6897 
وحدة رقم: 15

ص.ب 60612، الرياض 11555
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2181200 )11( 966+
فاكس: 2181260 )11( 966+

 www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني
 csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني

mailto:info@amana-coop.com.sa
http://www.amana.sa
mailto:a.amussa@amana-coop.com.sa
mailto:%20
mailto:s.hilal@amana-coop.com.sa
http://www.saudiexchange.sa
mailto:csc@saudiexchange.sa
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المستشارون

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

شركة الخير كابيتال السعودية
طريق الملك عبد العزيز - حي الوزارات - أبراج مدارات

ص.ب: 69410، الرياض 11547
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966112155678+
فاكس: 966112191270+

 info@alkhaircapital.com.sa :البريد اإللكتروني
 www.alkhaircapital.com.sa :الموقع اإللكتروني

المستشار القانوني

شركة الصالح والسهلي ومشاركوهم للمحاماة واالستشارات القانونية
مركز السيف - طريق الملك عبد اهلل الفرعي - حي الورود

ص ب 90549 الرياض 11623
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2054555 )11( 966+
فاكس: 4868434 )11( 966+

 www.ssfirm.com.sa :الموقع اإللكتروني
 corporate@ssfirm.com.sa :البريد اإللكتروني

المحاسبون القانونيون 

المحاسب القانوني للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون 
PKF - البسام وشركاؤه

طريق األمير عبد العزيز بن مساعد - حي السليمانية 
ص.ب. 69658 - الرياض 11557

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2065333 )11( 966+
فاكس: 2065444 )11( 966+

 info.sa@pkf.com :البريد اإللكتروني
 www.pkfalbassam.com :الموقع اإللكتروني

المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

شركة الدار لتدقيق الحسابات 
عبداهلل البصري وشركاه 

عضو جرانت ثورنتون الدولية
مجمع الموسى - البرج 4 - الدور 7

شارع العليا - الرياض 
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 4630680 )11( 966+
فاكس: 2065444 )11( 966+

 info@sa.gt.com :البريد اإللكتروني
 www.grantthornton.sa :الموقع اإللكتروني

mailto:info@alkhaircapital.com.sa
http://www.alkhaircapital.com.sa
http://www.ssfirm.com.sa
mailto:corporate@ssfirm.com.sa
mailto:info.sa@pkf.com
mailto:info@sa.gt.com
http://www.grantthornton.sa
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المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)MOORE( - السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
58 الوطن العربي - الحمراء 

ص.ب. 780 جدة 21421
هاتف: 6693478 )11( 966+
فاكس: 6602432 )11( 966+

 info@elayouty.com :البريد اإللكتروني
 elayouty-cpas.com :الموقع اإللكتروني

المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون قانونيون )عضو كرو الدولية(
ص.ب. 10504 - الرياض 11443

المملكة العربية السعودية
هاتف: 5000 217 )11( 966+
فاكس: 6000 217 )11( 966+

 info@crowe.sa :البريد اإللكتروني
 www.crowe.com/sa :الموقع اإللكتروني

تنويه: قدم جميع المستشارون والمحاسبون القانونيون المذكورون أعاله موافقاتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في هذه النشرة. ولم 
يقم أي منهم بسحب هذه الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة. وال يمتلك أي من المستشارين أو المحاسبين القانونيين أو العاملين لديهم أو أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة 

كما في تاريخ هذه النشرة.

mailto:info@elayouty.com
mailto:info@crowe.sa
http://www.crowe.com/sa
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ملخص الطرح
أسهم  بالتداول في  أو  باالكتتاب  المتعلق  االستثماري  قرارهم  اتخاذ  قبل  كامله  نشرة اإلصدار  ومراجعة  قراءة  المحتملين  المستثمرين  يجب على 
حقوق األولوية، حيث أن ملخص الطرح غير كافي التخاذ قرار استثماري ومن الضروري مراعاة ما ورد في قسم »إشعار مهم« والقسم )2( »عوامل 

المخاطرة« من هذه النشرة، وفيما يلي ملخص عن الطرح:

اسم الُمصدر ووصفه 
ومعلومات عن تأسيسه

شركة أمانة للتأمين التعاوني )ويُشار إليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »أمانة«( هي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي 
)الموافق  1430/06/08هـ  وتاريخ   )188( رقم  الوزراء  مجلس  وقرار  2009/06/03م(  )الموافق  1430/06/10هـ  بتاريخ  الصادر  )م/35(  رقم 
2009/06/01م( وترخيص الهيئة العامة لالستثمار رقم )01-102030094185( وتاريخ 1430/09/22هـ )الموافق 2009/09/12م( وهي مقيدة 
بمدينة  التجاري  السجل  مكتب  من  الصادر  2010/05/24م(  )الموافق  1431/06/10هـ  وتاريخ   )1010288711( رقم  التجاري  السجل  بموجب 
الرياض. وقد حصلت الشركة على ترخيص البنك المركزي السعودي رقم )ت م ن/20107/30( وتاريخ 1431/07/24هـ )الموافق 2010/07/06م( 

لمزاولة نشاط التأمين وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية.

تتمثل أنشطة الشركة وفق شهادة السجل التجاري في: التأمين الصحي، التأمين العام.نشاطات الُمصدر

هم من تزيد نسبة ملكيتهم عن )5%( من أسهم الشركة. وكما بتاريخ هذه النشرة، لدى الشركة مساهم رئيسي واحد وهو شركة أمانة الخليج للتأمين كبار المساهمين
)شركة مساهمة بحرينية مقفلة( التي تملك )1,505,400( سهم أي ما نسبته )11.077%( من أسهم الشركة.

زيادة رأس المال من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.طبيعة الطرح

الغرض من إصدار أسهم 
حقوق األولوية

تهدف الشركة من خالل زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى دعم خطط الشركة المستقبلية وتعزيز هامش المالءة المالية 
)ولمزيد من المعلومات، فضاًل راجع القسم رقم )6( »استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية«(.

إجمالي المتحصالت 
المتوقع الحصول عليها 

وتحليل ووصف االستخدام 
المقترح لها 

من المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت االكتتاب في أسهم حقوق األولوية ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال سعودي. وسيتم استخدام صافي 
متحصالت االكتتاب بعد خصم كافة تكاليف الطرح في دعم خطط الشركة المستقبلية وتعزيز هامش المالءة المالية. ولن يحصل المساهمون 

على أي من متحصالت الطرح. 
ويوضح الجدول التالي االستخدام المقترح لمتحصالت الطرح:

النسبة من إجمالي متحصالت الطرحالقيمة )ريال سعودي(االستخدام 

15.0%45,000,000زيادة الوديعة النظامية
83.1%249,200,000االستثمار

1.9%5,800,000تكاليف الطرح
100%300,000,000إجمالي متحصالت الطرح

المصدر: الشركة
)ولمزيد من المعلومات، فضاًل راجع القسم رقم )6( »استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية«(.

إجمالي المتحصالت التي 
سبق الحصول عليها في آخر 

عملية إصدار أسهم حقوق 
أولوية

ريال   )100,000,00( مليون  مائة  وقدره  مبلغاً  بتاريخ  العادية  غير  العامة  الجمعية  لقرار  وفقاً  تم  والذي  السابق  الطرح  متحصالت  إجمالي  بلغ 
سعودي. يوضح الجدول التالي مقارنة ما بين استخدام متحصالت الطرح كما وردت في النشرة التي صدرت بتاريخ 1440/05/22هـ )الموافق 

2019/01/29م( واالستخدام الفعلي لهذه المتحصالت:

قيمة االستخدام البيان 
المقترحة )ريال سعودي(

قيمة االستخدام الفعلية 
)ريال سعودي(

الفرق بين االستخدام 
المقترح واالستخدام 
الفعلي )ريال سعودي(

نسبة االنحراف عن 
االستخدام المقترح )%(

100,000,000100,000,00000إجمالي متحصالت االكتتاب
6,000,0003,847,0002,153,00035.88مصاريف االكتتاب المقدرة

94,000,00096,153,0002,153,0002.29صافي متحصالت االكتتاب 
زيادة الوديعة النظامية 
)15%( حسب متطلبات 

البنك المركزي السعودي
15,000,00015,000,00000

79,000,00081,153,0002,153,0002.73استثمارات مالية
المصدر: الشركة

والتزمت الشركة بالجدول الزمني الوارد في نشرة اإلصدار المتعلق باستخدام متحصالت الطرح.
التعديالت الجوهرية التي 

طرأت على المعلومات التي 
تم اإلفصاح عنها في آخر 

نشرة إصدار

تم نشر آخر نشرة إصدار بتاريخ 1440/05/22هـ )الموافق 2019/01/29م(، ولالطالع على التعديالت الجوهرية التي طرأت على المعلومات التي 
تم اإلفصاح عنها في آخر نشرة إصدار، فضاًل مراجعة القسم الفرعي رقم )9-12( »المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على 

آخر نشرة إصدار أسهم« من القسم رقم )9( »المعلومات القانونية«(.

مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي.رأس مال الشركة قبل الطرح

عدد األسهم القائمة 
ثالثة عشر مليون )13,000,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.والُمصدرة قبل الطرح

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية
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ريال زيادة رأس المال  أربعمائة وثالثين مليون )430,000,000(  إلى  الشركة ستكون من مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي  الزيادة في رأس مال 
سعودي. 

إجمالي عدد األسهم 
الجديدة المطروحة 

لالكتتاب
ثالثين مليون )30,000,000( سهم عادي.

حوالي )230.7%(نسبة الزيادة من رأس المال

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.سعر الطرح

ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال سعودي.القيمة اإلجمالية للطرح

عدد األسهم الجديدة 
ثالثين مليون )30,000,000( سهم عادي. المتعهد بتغطيتها 

إجمالي قيمة األسهم 
ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال سعودي.الجديدة المتعهد بتغطيتها

فئات المستثمرين 
المساهمون المقيدون والمستثمرون الجدد.المستهدفين

المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة )غير العادية( الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي الشركة األشخاص المستحقون
لدى مركز اإليداع في نهاية تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة )غير العادية( بتاريخ 1443/10/29هـ )الموافق 2022/05/30م(.

عامة المستثمرين من األفراد والمؤسسات - غير المساهمين المقيدين - ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول. المستثمرون الجدد 

حقوق األولوية 

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة بعد الموافقة على زيادة رأس المال، وتعتبر هذه األوراق 
حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين. ويجوز تداول الحق خالل فترة التداول. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد من األسهم 
الجديدة بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية في محافظ المساهمين المقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس 

المال. وستظهر هذه الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية.

ثالثون مليون )30,000,000( حق.عدد حقوق األولوية الُمصدرة

يمنح كل مساهم مقيد حوالي )2.3( حق عن كل )1( سهم واحد يملكه، وهذا المعامل هي ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم معامل األحقية 
الحالية للشركة.

تاريخ األحقية
والمقيدون في سجل مساهمي  المال  بزيادة رأس  الخاصة  العادية  العامة غير  الجمعية  انعقاد  يوم  بنهاية تداول  المالكون لألسهم  المساهمون 
الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، وذلك بتاريخ 1443/10/29هـ )الموافق 

2022/05/30م(.

تبدأ فترة التداول يوم االثنين 1443/11/07هـ )الموافق 2022/06/06م( وتستمر حتى نهاية يوم اإلثنين 1443/11/14هـ )الموافق 2022/06/13م(. فترة التداول 
ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولية - سواًء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد - القيام بتداول حقوق األولوية.

فترة االكتتاب
)الموافق  1443/11/17هـ  الخميس  يوم  نهاية  حتى  وتستمر  2022/06/06م(  )الموافق  1443/11/07هـ  اإلثنين  يوم  االكتتاب  فترة  تبدأ 
ممارسة حقهم   - مستثمرين جدد  أو  مقيدين  مستثمرين  كانوا  - سواًء  األولية  لجميع حملة حقوق  الفترة  هذه  ويجوز خالل  2022/06/16م( 

باالكتتاب في األسهم الجديدة.

يتم تقديم طلبات االكتتاب إلكترونياً عبر مواقع ومنصات الوسطاء اإللكترونية التي تتيح هذه الخدمات للمكتتبين أو من خالل أي وسيلة أخرى طريقة االكتتاب
يقدمها الوسطاء.

 ممارسة االكتتاب
في حقوق األولوية

الوسطاء  ومنصات  مواقع  عبر  إلكترونياً  االكتتاب  طريق  عن  األولوية  حقوق  أسهم  في  باالكتتاب  حقهم  ممارسة  المستحقين  لألشخاص  يحق 
اإللكترونية التي تتيح هذه الخدمات االكتتاب أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء. كما يمكن لألشخاص المستحقين ممارسة حقوق 

األولوية كالتالي:
يحق للمساهمين المقيدين خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق الممنوحة لهم في تاريخ األحقية وأي حقوق إضافية قاموا بشرائها خالل فترة . 1

التداول عن طريق االكتتاب في األسهم الجديدة. كما يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها. 
يحق للمستثمرين الجدد خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق التي قاموا بشرائها خالل فترة التداول عن طريق االكتتاب في األسهم الجديدة. . 2

كما يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.
وفي حال عدم قيام أي من المساهمين المقيدين أو المستثمرين الجدد بممارسة حقهم في االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، 

فسيتم طرح األسهم المرتبطة بتلك الحقوق في فترة الطرح المتبقي. 

قيمة الحق اإلرشادية
باحتساب ونشر  »تداول«  الطرح. وستقوم  التداول وسعر  الشركة خالل فترة  السوقية لسهم  القيمة  بين  الفرق  الحق اإلرشادية في  تتمثل قيمة 
قيمة الحق اإلرشادية خالل فترة التداول على موقعها اإللكتروني متأخرة بخمس دقائق، وسيقوم أيضا مزودو خدمات معلومات السوق بنشر هذه 

المعلومة حتى يتسنى للمستثمرين االطالع على قيمة الحق اإلرشادية عند إدخال األوامر.

هو السعر الذي يتم تداول الحق به علماً بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب، وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية.سعر تداول الحق

الطرح المتبقي

الطابع  ذوي  المستثمرين  من  على عدد  األسهم  تلك  المتبقية( فستطرح  )األسهم  االكتتاب  فترة  انتهاء  بعد  بها  يكتتب  لم  أسهم  تبقى  في حال 
المؤسسي )المؤسسات االستثمارية(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض 
ابتداًء من الساعة العاشرة صباحاً يوم الثالثاء 1443/11/22هـ )الموافق 2022/06/21م(. وتستمر حتى الساعة الخامسة مساًء من يوم األربعاء 
1443/11/23هـ )الموافق 2022/06/22م( )فترة الطرح المتبقي(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى 
ثم األقل فاألقل، )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. 

أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.
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سيتم تخصيص األسهم في موعد أقصاه يوم األحد 1443/11/27هـ )الموافق 2022/06/26م(.تاريخ التخصيص

طريقة التخصيص ورد 
الفائض 

سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناًء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل صحيح ومكتمل. وسيتم جمع كسور األسهم وإضافتها إلى األسهم 
المتبقية ومن ثم طرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. ستحصل الشركة على إجمالي سعر الطرح المحصل من بيع 
األسهم المتبقية، فيما ستوزع باقي متحصالت الطرح المتبقي )إن وجدت( بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات )أي ما يتجاوز سعر الطرح( 
يبع  لم  أو  يكتتب  لم  الذي  المستثمر  أن  علماً  األسهم  كسور  ولمستحقي  الجديدة  األسهم  في  جزئياً  أو  كلياً  يكتتبوا  لم  الذين  مستحقيها  على 
حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح )فضاًل راجع القسم رقم )12( 
»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(. وسيتم رد فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من 

مدير االكتتاب.

دفع مبالغ التعويض 
)إن وجدت(

سيتم دفع مبالغ التعويض النقدي لألشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في االكتتاب كلياً أو جزئياً في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور 
األسهم من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه يوم الخميس 1443/12/01هـ )الموافق 2022/06/30م(، علماً بأن مبالغ التعويض النقدي تمثل 

المبلغ الذي يزيد على سعر الطرح من صافي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم.

تم تعديل سعر سهم الشركة في تداول إلى )13.94( ريال سعودي للسهم وذلك قبل تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة )غير العادية( السعر المعدل
الخاصة بزيادة رأس المال، ويمثل ذلك انخفاض بسعر السهم بمقدار )9.08( ريال سعودي للسهم الواحد.

يبدأ تداول األسهم الجديدة في »تداول« بعد استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم الجديدة وتخصيصها وإدراجها.تداول األسهم الجديدة 

إدراج وتداول حقوق
األولوية

تدرج حقوق األولوية في تداول ويتم تداولها خالل فترة تداول حقوق األولوية. ويكون لحقوق األولوية رمز منفصل ومستقل عن رمز األسهم الحالية 
للشركة على شاشة تداول. ويملك المساهمون المقيدون خالل فترة التداول عدة خيارات والتي تتضمن قيامهم ببيع الحقوق أو جزء منها في السوق 
أو شراء حقوق إضافية من خالل السوق أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال حقوق األولوية سواًء ببيعها أو شراء حقوق إضافية. وسيكون للمستثمرين 
الجدد خالل فترة التداول الحق في شراء حقوق عن طريق السوق أو بيع تلك الحقوق أو جزء منها أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال الحقوق التي تم 
شراؤها خالل فترة التداول. وسيقوم نظام »تداول« بإلغاء رمز حقوق األولوية للشركة على شاشة التداول بعد انتهاء فترة تداول حقوق األولوية، 

وبالتالي سيتوقف تداول حقوق األولوية مع انتهاء تلك الفترة.

سيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها.األحقية في األرباح

حقوق التصويت
إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماماً 
لألسهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين )سواء 

العادية أو غير العادية( والتصويت فيه.

القيود المفروضة على 
تداول األسهم 

ال يوجد أي قيود مفروضة على تداول أسهم الشركة، باستثناء القيود التنظيمية المفروضة على األسهم المدرجة بشكل عام وتلك المفروضة على 
المساهم الرئيسي )شركة أمانة الخليج للتأمين( وفق ما هو مشار إليه بالتفصيل في الفقرة الفرعية )9-1-3( »كبار المساهمين« من الفقرة )1-9( 

»مقدمة عن الشركة وأبرز التغييرات التي طرأت عليها« من القسم 9 »المعلومات القانونية« من هذه النشرة.

القيود المفروضة على 
تداول الحقوق

باستثناء القيود المفروضة على المساهم الرئيسي »شركة أمانة الخليج للتأمين« وفق ما هو مشار إليه بالتفصيل في الفقرة الفرعية )3-1-9( 
»كبار المساهمين« من الفقرة )9-1( »مقدمة عن الشركة وأبرز التغييرات التي طرأت عليها« من القسم )9( »المعلومات القانونية«، ال يوجد أي 

قيود مفروضة على تداول الحقوق.

األسهم التي سبق 
للُمصدر إدراجها 

بتاريخ 1431/07/01هـ )الموافق 2010/06/13م(، أدرجت الشركة اثنين وثالثين مليون )32,000,000( سهم عادي في السوق المالية السعودية 
واثنين  بقيمة مائة  المؤسسون بعدد تسعة عشر مليون ومائتي ألف )19,200,000( سهم  المساهمون  اكتتب  عن طريق طرحها لالكتتاب، حيث 
وتسعين مليون )192,000,000( ريال سعودي وما نسبته )60%( من األسهم، وتم طرح اثني عشر مليون وثمانمائة ألف )12,800,000( سهم بقيمة 
مائة وثمانية وعشرين مليون )128,000,000( ريال سعودي وما نسبته )40%( من األسهم لالكتتاب العام األولي. بتاريخ 1437/12/05هـ )الموافق 
2016/09/06م(، أوصى مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة من ثالثمائة وعشرين مليون )320,000,000( ريال سعودي إلى مائة وأربعين 
مليون )140,000,000( ريال سعودي بنسبة تخفيض بلغت )56.25%( عن طريق تخفيض )1.125( سهم لكل سهمين )2(. كما أوصى مجلس 
اإلدارة بموجب القرار نفسه، أنه وبعد االنتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 
مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي. وبتاريخ 1438/05/22هـ )الموافق 2017/02/19م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض 
رأس مال الشركة من ثالثمائة وعشرين مليون )320,000,000( ريال سعودي إلى مائة وأربعين مليون )140,000,000( ريال سعودي عن طريق إلغاء 
ثمانية عشر مليون )18,000,000( سهماً، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي بتاريخ 1438/01/26هـ )الموافق 2016/10/27م( 
وموافقة الهيئة بتاريخ 1438/03/26هـ )الموافق 2016/12/25م(. وبتاريخ 1440/05/22هـ )الموافق 2019/01/28م(، وافقت الجمعية العامة 
غير العادية على زيادة رأس مال الشركة بقيمة مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة مائتين وأربعين مليون 
)240,000,000( ريال سعودي وذلك عن طريق طرح وإدراج حقوق أسهم أولوية بعدد عشرة ماليين )10,000,000( سهم، وذلك بعد الحصول على 
عدم ممانعة البنك المركزي بتاريخ 1439/11/27هـ )الموافق 2018/08/09م( وموافقة الهيئة بتاريخ 1440/02/28هـ )الموافق 2018/11/06م(. 
وبتاريخ 1442/04/22هـ )الموافق 2020/12/07م(، أوصى مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة من مائتين وأربعين مليون )240,000,000( 
ريال سعودي إلى مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي بنسبة تخفيض بلغت )45.833%( وذلك من خالل إلغاء عدد )11,000,000( 
سهم من أسهم الشركة إلطفاء الخسائر المتراكمة. وبتاريخ 1442/10/11هـ )الموافق 2021/05/23م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية على 
تخفيض رأس مال الشركة من مائتين وأربعين مليون )240,000,000( ريال سعودي إلى مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي عن طريق 
إلغاء إحدى عشر مليون )11,000,000( سهماً، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي بتاريخ 1442/06/12هـ )الموافق 2021/01/25م( 

وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 1442/08/05هـ )الموافق 2021/03/18م(.
شروط االكتتاب في 

أسهم حقوق األولوية
يجب على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب باألسهم الجديدة استيفاء شروط االكتتاب ذات الصلة. ولالطالع على شروط وأحكام 

وتعليمات االكتتاب )فضاًل راجع القسم رقم )12( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.

عوامل المخاطرة
ينطوي االستثمار في أسهم حقوق األولوية على مخاطر معينة، ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى: )1( مخاطر تتعلق بأعمال الشركة، )2( مخاطر 
تتعلق بالسوق والقطاع و)3( مخاطر تتعلق باألسهم الجديدة، وقد تمت استعراض هذه المخاطر في القسم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، 

والذي يتوجب دراسته بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري في أسهم حقوق األولوية.
تنويه: ينبغي قراءة ومراجعة قسمي »إشعار مهم« و »عوامل المخاطرة« الواردين في نشرة اإلصدار هذه بعناية تامة قبل اتخاذ أّي قرار باالستثمار في أسهم حقوق األولوية الخاضعة لهذه النشرة. 
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب

التاريخالحدث

انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال 
وتحديد تاريخ األحقية والمساهمين المستحقين، علماً بأن المساهمين 
المستحقين هم المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد 

الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل 
مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد 

الجمعية العامة غير العادية

يوم األحد 1443/10/28هـ )الموافق 2022/05/29م(

فترة التداول 

تبدأ فترة التداول يوم اإلثنين 11/07/ 1443هـ )الموافق 2022/06/06م( وتستمر حتى نهاية 
يوم اإلثنين 1443/11/14هـ )الموافق 2022/06/13م( ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة 

حقوق األولية - سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد - القيام بتداول حقوق 
األولوية.

فترة االكتتاب

تبدأ فترة االكتتاب يوم اإلثنين 11/07/ 1443هـ )الموافق 2022/06/06م( وتستمر حتى نهاية 
يوم الخميس 1443/11/17هـ )الموافق 2022/06/16م( ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة 

حقوق األولية - سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد - ممارسة حقهم باالكتتاب 
في األسهم الجديدة.

تنتهي فترة االكتتاب وينتهي استقبال طلبات االكتتاب بانتهاء يوم الخميس 1443/11/17هـ انتهاء فترة االكتتاب
)الموافق 2022/06/16م(.

فترة الطرح المتبقي
تبدأ فترة الطرح المتبقي في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثالثاء 1443/11/22هـ 

)الموافق 2022/06/21م(. وتستمر حتى الساعة الخامسة مساًء من يوم األربعاء 
1443/11/23هـ )الموافق 2022/06/22م(.

يوم األحد 1443/11/27هـ )الموافق 2022/06/26م(.التخصيص النهائي 

دفع مبالغ التعويض )إن وجدت( لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا في 
يوم الخميس 1443/12/01هـ )الموافق 2022/06/30م(.االكتتاب كليا أو جزئيا ومستحقي كسور األسهم

بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات الالزمة، سوف يتم اإلعالن عن تاريخ بدء التداول في األسهم التاريخ المتوقع لبدء التداول في السوق المالية السعودية األسهم الجديدة
الجديدة على موقع تداول.

)www.saudiexchange.sa( تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول السعودية

تواريخ اإلعالنات المهمة

الجهة اإلعالن
تاريخ اإلعالنالمسؤولة

يوم األربعاء 1443/10/24هـ )الموافق 2022/05/25م(الشركةاإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

يوم اإلثنين 1443/10/29هـ )الموافق 2022/05/30م(الشركةاإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

يوم اإلثنين 1443/10/29هـ )الموافق 2022/05/30م(تداولاإلعالن عن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة الحق اإلرشادية

يوم األربعاء 1443/11/02هـ )الموافق 2022/06/01م(إيداعاإلعالن عن إضافة حقوق األولوية للشركة 

يوم األحد 1443/11/06هـ )الموافق 2022/06/05م(الشركةاإلعالن عن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب في األسهم الجديدة 

يوم اإلثنين 11/07/ 1443هـ )الموافق 2022/06/06م(تداولاإلعالن عن تاريخ بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

يوم اإلثنين 11/07/ 1443هـ )الموافق 2022/06/06م(الشركةإعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول الحقوق والتنويه بأهمية قيام الذين ال يرغبون في 
يوم اإلثنين 1443/11/14هـ )الموافق 2022/06/13م(الشركةاالكتتاب ببيع الحقوق التي يملكونها 

اإلعالن عن:
نتائج االكتتاب 	
تفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها )إن وجدت( وبدء فترة الطرح  	

المتبقي

يوم األحد 1443/11/20هـ )الموافق 2022/06/19م(الشركة

يوم األحد 1443/11/27هـ )الموافق 2022/06/26م(الشركةاإلعالن عن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي

يتم تحديده حسب الترتيبات بين الُمصدر وشركة مركز إيداع إيداعاإلعالن عن إيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين
األوراق المالية

يوم الخميس 1443/12/01هـ )الموافق 2022/06/30م(الشركةاإلعالن عن توزيع مبالغ التعويض لمستحقيها )إن وجدت(
تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول السعودية )www.saudiexchange.sa(، وذلك بالتنسيق مع شركة مركز إيداع األوراق 

المالية )إيداع( لتحديد تاريخ إيداع األسهم.

http://www.saudiexchange.sa
http://www.saudiexchange.sa
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كما تجدر اإلشارة بأنه في حال نشر إعالن يتعلق بالطرح في صحيفة محلية بعد نشر نشرة اإلصدار هذه، فإن اإلعالن يجب أن يتضمن ما يلي: 

اسم الُمصدر ورقم سجله التجاري. . 1
األوراق المالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها.. 2
العناوين واألماكن التي يمكن الجمهور الحصول فيها على نشرة اإلصدار.. 3
تاريخ نشر نشرة اإلصدار.. 4
بيان بأن اإلعالن هو للعلم فقط وال يشكل دعوًة أو طرحاً المتالك األوراق المالية بشرائها أو االكتتاب فيها.. 5
اسم مدير االكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار المالي والمستشار القانوني.. 6
إخالء مسؤولية بالصيغة اآلتية: »ال تتحمل هيئة السوق المالية وتداول السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذا اإلعالن، . 7

وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحًة من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد 
في هذا اإلعالن أو عن االعتماد على أّي جزء منه«.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو المستثمرين الجدد، وفي حال عدم 
المستحقين سوف تطرح على  بها من قبل األشخاص  يكتتب  لم  أية أسهم متبقية  المستحقين، فإن  الخاصة باألشخاص  األولوية  ممارسة حقوق 
المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي، ويتعين على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة 
تقديم طلبات االكتتاب من خالل الوسائل والخدمات التي يوفرها الوسيط للمستثمرين، وذلك بشرط أن يكون للشخص المستحق حساب استثماري 

لدى أحد الوسطاء الذي يقدمون هذه الخدمات.

يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منّصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافًة إلى إمكانية 
االكتتاب من خالل أّي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أّي طلب لالكتتاب في 
األسهم الجديدة كلياً أو جزئياً، في حالة عدم استيفائه ألي من شروط أو متطلبات االكتتاب. وال يجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه 

ويمثل طلب االكتتاب عند تقديمه عقداً ملزماً بين الشركة والمساهم المستحق.

أسئلة وأجوبة عن اآللية المعتمدة لحقوق األولوية المتداولة

ماهي حقوق األولوية؟
هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع 
المساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويعطي كل حق لحامله 

أحقية االكتتاب في سهم واحد، وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟
لجميع حملة األسهم المقيدين في سجالت الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وهو ما يُعرف بتاريخ 

األحقية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، تودع حقوق األولوية كأوراق مالية في 
المحافظ الخاصة بالمساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وستظهر 
األسهم في محافظهم تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟
يتم اإلشعار عن طريق إعالن الشركة في موقع تداول وعن طريق خدمة )تداوالتي( ورسائل نصية قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟
يعتمد العدد على حسب أحقيتهم بالنسبة والتناسب مع نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال كما في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع 

بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
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ما هو معامل األحقية؟
هو المعامل الذي يمكن للمساهم المقيد من خالله معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة له مقابل األسهم التي يمتلكها بنهاية تداول يوم انعقاد 
الجمعية العامة غير العادية. ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. وعليه فإن معامل األحقية هو 
حوالي )2.3( حق لكل سهم )1( واحد مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية. ووفقاً لذلك، إذا كان مساهم مقيد يملك ألف )1,000( سهم في 

تاريخ األحقية فسيخصص له ألفين وثالثمائة وسبعة )2,307( حق مقابل ما يملكه من أسهم.

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟
نعم، سيتم إضافة الحق المكتسب الى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة الى رمز جديد لهذه 

الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟
سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح )قيمة الحق اإلرشادية(. فعلى سبيل 
المثال، إذا كان سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق خمسة عشر )15( رياالً سعودياً، وسعر الطرح عشرة )10( رياالت سعودية، فإن السعر 

االفتتاحي للحق سيكون خمسة )5( رياالت سعودي.

من هو المساهم المقيد؟
هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟
نعم، يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فترة التداول.

هل من الممكن أن يفقد المساهم المقيد أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس 
المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

نعم، يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟
يُمكن االكتتاب باستخدام منّصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافًة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى 

يوفرها الوسيط للمستثمرين.

هل يمكن االكتتاب أكثر من مرة ومن خالل أكثر من وسيط؟
نعم، يمكن ولكن يجب مراعاة أن ال تزيد كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة تداول الحقوق، حيث أن أي زيادة في 

كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق الملوكة عند انتهاء فترة تداول الحقوق سينتج عنه إلغاء طلب االكتتاب.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟
سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلي سبيل المثال، إذا كان مساهم يملك ألف )1,000( 
سهم في الشركة على النحو التالي: ثمانمائة )800( سهم في محفظة )أ( ومائتي )200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع 
)2,307( ألف حق على اعتبار أن لكل سهم )2.307( حق، عليه فسيتم إيداع ألف وثمانمائة وستة وأربعين )1,846( حق في محفظة )أ( وأربعمائة 

وواحد وستين )461( حق في محفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟
نعم يحق لهم، ولكنهم لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ استثمارية عن طريق الوسطاء أو مركز إيداع األوراق المالية، وإحضار 
الوثائق الالزمة. وفي حال عدم قيامهم بإيداع الشهادات وفقا لما ذكر، فإن حملة هذه الشهادات لن يستطيعوا االكتتاب في أسهم حقوق األولوية 

المطروحة.

هل يحق لمن اشترى حقوقًا إضافيًة تداولها مرة أخرى؟
نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.
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هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟
نعم بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟
بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق )وهي يومي عمل(، على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب. 

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟
ال يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بالزيادة في رأس المال أو عدم ممارسة ذلك. وفي حال 

عدم ممارسة الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية. 

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلة االكتتاب؟
في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، تطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم احتساب قيمة 
التعويض )إن وجد( لمالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب. علما أن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي 

بسعر الطرح. 

هذا وتجدر اإلشارة بأن المستثمر الذي يقوم بشراء حقوق األولوية وال يقوم بممارسة حق االكتتاب قد يكون عرضة لخسارة المبلغ المدفوع كامال 
مقابل الحق في حال تم بيع االسهم في فترة الطرح المتبقية على المؤسسات بالقيمة األسمية.

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
يحق للمساهم )المالك للسهم قبل يومي عمل من عقد الجمعية( المقيد في سجل مساهمي المصدر لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم 

الجمعية العامة غير العادية بحضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟
نعم حيث انه سيتم القيد في سجل ملكية الورقة المالية عند اكتمال تسوية صفقات األوراق المالية بعد يومي عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة 

غير العادية. ولن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية.

إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟
سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يملكها المستثمر، بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة، وفي حال وجود كسور سيتم 

تجميع تلك الكسور، وإذا أكملت رقما صحيحا أو أكثر يتم إضافة الرقم الصحيح الى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية من الحقوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟
يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس، بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور 

في نشرة اإلصدار وإعالنات الشركة المصدرة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟ 
كال، ال يمكن ذلك.

هل يستطيع المساهمون من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟
نعم، وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خالل فترة التداول. 

مساعدة إضافية: 

في حال وجود أي استفسارات، الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني )investorsrelations@amana-coop.com.sa( وألسباب قانونية، 
سوف يكون بمقدور الشركة فقط تقديم المعلومات الواردة في هذا النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار 

الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية. 

وبقية  وشروطه«  الطرح  وأحكام  باألسهم  المتعلقة  »المعلومات   )12( القسم  راجع  فضاًل  االكتتاب،  وأحكام  شروط  عن  المعلومات  من  ولمزيد 
المعلومات الواردة في هذه النشرة.
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ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى إعطاء نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة، وبالتالي فإنه ال يحتوي على جميع المعلومات 
التي قد تهم المساهمين وغيرهم من عامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد، وعليه يتعين. على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ 

قرار استثماري )يتعلق بالحقوق أو األسهم الجديدة( وعدم االعتماد على قسم التعريفات والمصطلحات وملخص النشرة فقط. 

نبذة عن الشركة

شركة أمانة للتأمين التعاوني )ويُشار اليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »أمانة«( هي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي  	
رقم )م/35( الصادر بتاريخ 1430/06/10هـ )الموافق 2009/06/03م( وقرار مجلس الوزراء رقم )188( وتاريخ 1430/06/08هـ )الموافق 
2009/06/01م( وترخيص الهيئة العامة لالستثمار رقم )01-102030094185( وتاريخ 1430/09/22هـ )الموافق 2009/09/12م( وهي 
مقيدة بموجب السجل التجاري رقم )1010288711( وتاريخ 1431/06/10هـ )الموافق 2010/05/24م( الصادر من مكتب السجل التجاري 

بمدينة الرياض، ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض. 
2010/07/06م(  	 )الموافق  1431/07/24هـ  وتاريخ  ن/20107/30(  م  )ت  رقم  السعودي  المركزي  البنك  ترخيص  على  الشركة  حصلت 

لمزاولة نشاط التأمين وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية.
تم إدراج أسهم الشركة بتاريخ 1431/07/01هـ )الموافق 2010/06/13م( وبعدد اثنين وثالثين مليون )32,000,000( سهم عادي في السوق  	

المالية السعودية عن طريق طرحها لالكتتاب، حيث اكتتب المساهمون المؤسسون بعدد تسعة عشر مليون ومائتي ألف )19,200,000( سهم 
بقيمة مائة واثنين وتسعين مليون )192,000,000( ريال سعودي وما نسبته )60%( من األسهم، وتم طرح اثني عشر مليون وثمانمائة ألف 
)12,800,000( سهم بقيمة مائة وثمانية وعشرين مليون )128,000,000( ريال سعودي وما نسبته )40%( من األسهم لالكتتاب العام األولي. 

يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثالثة عشر مليون )13,000,000( سهم متساوية  	
القيمة بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.

لدى شركة أمانة للتأمين التعاوني مساهم رئيسي واحد )ممن يملكون نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة( وهو شركة أمانة الخليج للتأمين  	
ش.م.ب )شركة مساهمة بحرينية مقفلة( التي تمتلك )11.077%( من األسهم.

األنشطة الرئيسية للشركة

تقدم الشركة مجموعة واسعة من الحلول التأمينية المصممة لتلبية االحتياجات الخاصة بعمالئها من الشركات واألفراد على حد سواء حيث توفر 
محفظة أمانة منتجات متنوعة تمت الموافقة المسبقة عليها من قبل البنك المركزي السعودي وذلك لتغطية التأمين الصحي، تأمين المركبات، تأمين 
الممتلكات، التأمين ضد الحريق، التأمين على الشحن، والتأمين الهندسي وغيرها من التأمينات المتخصصة والتي تغطي أنشطة قطاعات األعمال 

المتنوعة كالصناعات والتجارة والقطاعات الخدمية. ومن منتجاتها الرئيسية:

التأمين الصحي- 	
يشمل التأمين الصحي للمجموعات والتأمين الصحي لألفراد والمجموعات الصغيرة. ويمثل هذا القطاع ما نسبته )55%( من إجمالي أقساط التأمين 

والبالغة مائة وخمسون ألف ومائة وتسعة وتسعون )150,199( ريال سعودي في العام 2021م.

تأمين المركبات- 	
يضم التأمين اإللزامي ضد الغير واألضرار الواقعة للمركبات وأيضا يضم التأمين الشامل. ويمثل هذا القطاع ما نسبته )43%( من إجمالي أقساط 

التأمين والبالغة مائة وتسعة عشر ألف ومائتان واثنان وثالثون )119,232( ريال سعودي في العام 2021م.

التأمينات العامة- 	
تشمل تأمين الممتلكات، التأمين الهندسي، تأمين الحوادث المتنوعة، التأمين البحري، تأمين الحماية للمجموعات. ويمثل هذا القطاع ما نسبته )%2( 

من إجمالي أقساط التأمين والبالغة ستة آالف وستة وخمسون )6,056( ريال سعودي في العام 2021م.

الرؤية الشركة

تهدف الشركة ألن تكون واحدة من أفضل الشركات الرائدة بالمملكة في مجال تقديم خدمات التأمين التعاوني وذلك من خالل توفير المنتجات 
المتوافقة مع متطلبات العمالء وتقديم أفضل الخدمات لهم.
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رسالة الشركة

تقديم منتجات وخدمات تأمينية تتمتع بأعلى درجات الجودة لعمالئها وفقاً ألحدث المعايير الدولية المعتمدة وتوفير الثقة والقيمة المضافة لهم، 
وتأسيس لعالقة وثيقة وطويلة األجل معهم في كافة أرجاء المملكة.

استراتيجية الشركة

تعتمد استراتيجية الشركة على نمو قطاع أعمالها كالتأمين الصحي، وتأمين المركبات، وتأمين الممتلكات، والتأمين البحري، والتأمين الهندسي، 
وتأمين الحوادث المتنوعة من خالل تجهيز خطط عمل تهدف على نمو قطاع أعمالها المستهدفة والتي تتالءم مع احتياجات ومتطلبات سوق التأمين 
والعمالء واألطراف التنظيمية ذات العالقة، باإلضافة إلى سعيها في الحصول على تصنيف ائتماني عالي لضمان أعلى درجات المالءة المالية الحالية 

والمستقبلية للشركة.

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

تتمتع شركة أمانة بالعديد من المزايا التنافسية منها:

قاعدة أعمال تاريخية في السوق السعودي 	
فريق عمل يتميز بالخبرة والكفاءة الالزمة في مجال التأمين 	
سياسات وإجراءات فعالة ومتطورة إلدارة الشركة 	
اتفاقيات إعادة تأمين مع معيدي تأمين مصنفين من الدرجة األولى 	
إدارة مطالبات فعالة 	
خدمة عمالء متميزة 	
احتياطيات مالئمة للسيطرة على المخاطر المتوقعة 	
تنوع الخدمات والمنتجات التأمينية 	
أنظمة تقنية المعلومات والدعم الفني 	

نظرة عامة على قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية 

وفقا لتقرير الربع الثالث من عام 2021م ً الصادر عن البنك المركزي السعودي، قد بلغ إجمالي األقساط المكتتب بها خالل فترة التسعة األشهر 
األولى من عام 2021م مبلغ قدره 31.8 مليار ريال سعودي مقارنة بإجمالي األقساط المكتتب بها البالغة 30.2 مليار ريال خالل الفترة المماثلة من 

عام 2020م وبهذا فإن إجمالي األقساط المكتتبة شهدت نمو بمقدار %5.4.

خالل الفترة التسعة األشهر األولى من عام 2021م شهدت األقساط المكتتب بها من قطاع التأمين الصحي نمو بنسبة 6.77% مقارنة بالفترة المماثلة 
من عام 2020م. حيث بلغت إجمالي األقساط المكتتب بها في القطاع الصحي مبلغ قدره 18.9 مليار ريال سعودي خالل فترة التسعة األشهر األولى 
من عام 2021م مقارنة بمبلغ قدره 17.7 مليار ريال سعودي خالل الفترة المماثلة من عام 2020م. كما استحوذ نشاط التأمين الصحي على %59.4 

من إجمالي أقساط المكتتب بها خالل فترة التسعة األشهر األولى من عام 2021م مقارنة بنسبة 58.5% خالل الفترة المماثلة من عام 2020م. 

وقد شهدت األقساط المكتتب بها من قطاع تأمين المركبات انخفاضاً بنسبة 6.1% خالل التسعة األشهر األولى من عام 2021م مقارنة بالفترة 
المماثلة من عام 2020م. حيث بلغت إجمالي األقساط المكتتب بها في قطاع تأمين المركبات مبلغ قدره 6.1 مليار ريال سعودي خالل فترة التسعة 
األشهر األولى من عام 2021م مقارنة بمبلغ قدره 6.5 مليار ريال سعودي خالل الفترة المماثلة من عام 2020م. كما استحوذ قطاع تأمين المركبات 
على 19.1% من إجمالي أقساط المكتتب بها خالل فترة التسعة األشهر األولى من عام 2021م مقارنة بنسبة 21.5% خالل الفترة المماثلة من عام 

2020م.

كما أن قطاع تأمين الحماية واالدخار شهد نموا بنسبة 19.1% خالل التسعة األشهر األولى من عام 2021م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020م. 
حيث بلغ إجمالي األقساط المكتتب بها من قطاع الحماية واالدخار مبلغ قدره 5.6 مليار ريال سعودي خالل فترة التسعة األشهر األولى من عام 
2021م مقارنة بمبلغ قدره 4.7 مليار ريال سعودي خالل الفترة المماثلة من عام 2020م. كما استحوذ قطاع تأمين الحماية واالدخار على 17.6% من 

إجمالي أقساط المكتتب بها خالل فترة التسعة األشهر األولى من عام 2021م مقارنة بنسبة 15.5% خالل الفترة المماثلة من عام 2020م.
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ملخص المعلومات المالية
إن ملخص القوائم المالية الوارد أدناه مبني على القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م بما في 

ذلك اإليضاحات المرفقة بها وبالتالي يجب قراءته مقترناً بها.

تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م واإليضاحات المرفقة بها وفقاً للمعايير 
الدولية للتقارير المالية )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات التي تعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 

.)SOCPA(

وقد تمت مراجعة القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من قبل شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون 
قانونيون - البسام وشركاؤه )عضو بي كي اف العالمية( والدار لتدقيق الحسابات - جرانت ثورنتون. أما القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2020م، فقد تمت مراجعتها من قبل شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون - البسام وشركاؤه )عضو بي كي اف 
العالمية( والسيد العيوطي وشركاه )MOORE(. في حين أن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية قي 31 ديسمبر 2021م، فقد تمت مراجعتها من 
قبل شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون - البسام وشركاؤه )عضو بي كي اف العالمية( والعظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم 

محاسبون قانونيون )عضو كرو الدولية(.

قائمة المركز المالي

السنة المالية المنتهية في 31 قائمة المركز المالي 
ديسمبر 2019م

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م

270,434354,195279,529مجموع موجودات عمليات التأمين

276,568237,268116,003مجموع موجودات المساهمين

547,002591,463395,532مجموع الموجودات

270,434355,938279,529مجموع مطلوبات و )عجز( فائض عمليات التأمين 

119,174143,286140,636إجمالي مطلوبات المساهمين

)24,633(157,39492,239مجموع حقوق المساهمين

276,568235,525116,003مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

547,002591,463395,532مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين وحقوق المساهمين
المصدر: القوائم المالية لشركة أمانة للتأمين التعاوني للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

قائمة الدخل الشامل

السنة المالية المنتهية في 31 قائمة الدخل الشامل
ديسمبر 2019م

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م

248,054329,519275,487إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

202,064249,300248,132مجموع اإليرادات

235,795313,552371,653مجموع التكاليف والمصاريف

)123,521()64,252()33,731(الفائض/ )العجز( من عمليات التأمين

)123,521()64,252()33,731()الفائض( العجز المحمول إلى عمليات المساهمين

)123,521()64,252()33,731(صافي الفائض )العجز( المحول من عمليات التأمين

7,7958,5345,653دخل االستثمار لعمليات المساهمين

)3,538()1,555()1,770(مجموع المصاريف لعمليات المساهمين

2,270)4,564(-مخصص الزكاة وضريبة الدخل

6,0252,4154,385الربح )الخسارة( للسنة

)118,027()63,412()24,747(إجمالي الخسارة الشاملة للسنة
المصدر: القوائم المالية لشركة أمانة للتأمين التعاوني للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م



ف

 

التدفقات النقدية لعمليات التأمين

السنة المالية المنتهية في 31 التدفقات النقدية لعمليات التأمين
ديسمبر 2019م

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م

صافي نتيجة السنة المعدلة 

)12,575(4,72238,862التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

)13,061(4,49436,977صافي النقد من األنشطة التشغيلية

)1,704()2,292()4,658(صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة االستثمارية

)14,299(14,437)4,705(صافي التغير في النقدية وما في حكمها

25,93521,23035,667النقدية وما في حكمها، بداية السنة

21,23035,66721,368النقدية وما في حكمها، نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية لشركة أمانة للتأمين التعاوني للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

التدفقات النقدية للمساهمين

السنة المالية المنتهية في 31 التدفقات النقدية للمساهمين
ديسمبر 2019م

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م

الدخل قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

)121,750()57,534()17,981(التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

)122,594()58,284()34,179(صافي النقد من األنشطة التشغيلية

83,06734,504)31,519(صافي النقد من األنشطة االستثمارية

)72,644(9,99675,031صافي التغير في النقدية وما في حكمها

13,28923,28598,316النقدية وما في حكمها، بداية السنة

23,28598,31625,672النقدية وما في حكمها، نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية لشركة أمانة للتأمين التعاوني للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

النسب والمؤشرات المالية

السنة المالية المنتهية في النسب والمؤشرات المالية 
31 ديسمبر 2019م

السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2020م

السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2021م

-16%33%80%معدل نمو إجمالي األقساط المكتتبة

95%59%52%صافي المطالبات المدفوعة/أقساط التأمين المكتتبة

صافي معدل الخسارة: صافي المطالبات المتكبدة/صافي أقساط التأمين 
105%89%82%المكتسبة

20%15%7%نسبة اإلسناد: أقساط إعادة التأمين المسندة/إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

نسبة االحتفاظ: صافي أقساط التأمين المكتتبة/إجمالي أقساط التأمين 
80%85%93%المكتتبة

10%8%7%نسبة تكاليف اكتتاب وثائق التأمين من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
المصدر: معلومات اإلدارة 



ص

 

ملخص عوامل المخاطرة

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتهاأ. 

مخاطر عدم كفاية رأس المال ومتطلبات الحد األدنى المطلوب لرأس المال  	
مخاطر الخسائر المتراكمة 	
مخاطر وجود رأس مال أجنبي في الشركة 	
مخاطر العقوبات والجزاءات وتعليق األعمال من قبل الجهات المختصة 	
مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها 	
مخاطر عملية إدارة المطالبات 	
مخاطر االلتزامات والتعهدات المحتملة 	
مخاطر زيادة مطلوبات الشركة 	
مخاطر االئتمان 	
مخاطر االستثمار 	
مخاطر الزيادة في معدل الخسارة الناتجة عن أعمال التأمين 	
مخاطر التصنيف االئتماني  	
مخاطر تركز أقساط التأمين المكتتبة 	
مخاطر تركز تعامالت إعادة التأمين 	
مخاطر إعادة التأمين 	
مخاطر عقود إعادة التأمين 	
المخاطر المتعلقة باالسترداد  	
مخاطر االعتماد على الوسطاء والوكالء 	
مخاطر عدم كفاية المخصصات واالحتياطات 	
مخاطر االستحواذ 	
مخاطر الحصول على التمويل المناسب مستقباًل 	
مخاطر استخدامات والمطالبات التأمينية الزائفة واألنشطة االحتيالية األخرى 	
مخاطر عدم تطبيق حدود الخسائر أو االستثناءات في وثائق التأمين 	
مخاطر ترجمة وثائق التأمين 	
مخاطر لوائح مكافحة غسل األموال 	
مخاطر سوء تقدير المخاطر 	
مخاطر متعلقة بإستراتيجية نمو الشركة  	
مخاطر متعلقة بسمعة الشركة  	
كورونا  	 فيروس  لجائحة  المستمر  العالمي  االنتشار  ذلك  في  بما  العامة  الصحة  يهدد  مما  غيرها  أو  المعدية  األمراض  تفشي  مخاطر 

)COVID-19(
مخاطر االعتماد على موظفين رئيسيين واستقطاب الكفاءات 	
مخاطر سلوك الموظفين وأخطائهم 	
مخاطر توطين الوظائف »السعودة« 	
مخاطر االعتماد على الموظفين غير السعوديين 	
مخاطر عدم تأكد مراجع الحسابات الجوهري حول استمرارية الشركة 	
مخاطر أنظمة التشغيل وتقنية المعلومات 	
مخاطر حدوث الكوارث الطبيعية 	



ق

 

مخاطر عدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء 	
مخاطر سياسات إدارة المخاطر 	
مخاطر التقاضي 	
مخاطر حماية العالمة التجارية 	
مخاطر كفاية التغطية التأمينية 	
مخاطر العقود مع الغير  	
مخاطر عقود اإليجار 	
مخاطر استحقاقات الزكاة الشرعية القائمة والمحتملة 	
مخاطر تغير رأي الهيئة الشرعية 	
مخاطر التغيرات في المعايير المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة 	
مخاطر تطبيق نظام الشركات 	
مخاطر عدم االلتزام بالقواعد واللوائح والسياسات ذات الصلة بحوكمة الشركة  	

مخاطر السوق والقطاعب. 

مخاطر سحب ترخيص مزاولة أنشطة التأمين 	
مخاطر عدم الحصول على الموافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة أو تجديد المنتجات الحالية 	
مخاطر عدم االلتزام باألنظمة واللوائح والقوانين الحالية و/ أو صدور أنظمة وقوانين جديدة 	
مخاطر عدم االلتزام بلوائح مجلس الضمان الصحي التعاوني 	
مخاطر البيئة التنظيمية 	
مخاطر األوضاع االقتصادية وأوضاع قطاع التأمين  	
مخاطر األداء االقتصادي للمملكة  	
مخاطر عدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط 	
مخاطر القيود على ملكية شركات التأمين 	
مخاطر المنافسة 	
مخاطر نمو سوق التأمين 	
مخاطر قطاع التأمين وعدم استقراره 	
مخاطر نقص التوعية الثقافية للتأمين ومدى أهميتها 	
مخاطر التقارير المطلوبة  	
مخاطر الحصول على الموافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة أو تجديد المنتجات الحالية  	
مخاطر تأثير تراجع ثقة العمالء 	
مخاطر عدم التحكم في األسعار 	
مخاطر محدودية البيانات التاريخية للسوق 	
مخاطر دورة األعمال التأمينية 	
مخاطر تعديالت البنك المركزي السعودي للمحاسبة على الزكاة وضريبة الدخل 	
مخاطر ضريبة القيمة الُمضافة 	
مخاطر فرض رسوم أو ضرائب جديدة 	
مخاطر عدم القدرة على االلتزام بمتطلبات السعودة ومتطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 	
مخاطر الرسوم الحكومية المطبقة على توظيف موظفين غير سعوديين 	
مخاطر عدم توفر كوادر محلية مؤهلة في قطاع التأمين 	
مخاطر أسعار صرف العمالت 	



ر

 

مخاطر األوراق المالية المطروحة	. 

مخاطر التذبذب في سعر حقوق األولوية 	
مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر األسهم 	
مخاطر عدم ربحية أو بيع حقوق األولوية 	
مخاطر البيانات المستقبلية  	
مخاطر انخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة 	
مخاطر انخفاض نسب المكية  	
مخاطر عدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب  	
مخاطر توزيع أرباح لحاملي األسهم 	
مخاطر المضاربة في حقوق األولوية 	
مخاطر ضعف وعي المساهمين بآلية تداول وممارستهم لحقوق األولوية 	
مخاطر تعليق تداول أو إلغاء أسهم الشركة نتيجة عدم نشر قوائمها المالية خالل المدة النظامية 	



فهرس المحتويات

	 التعريفات والمصطلحات   -	
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9 مخاطر وجود رأس مال أجنبي في الشركة   5-	-	

	0 مخاطر العقود واألعمال مع األطراف ذات العالقة   6-	-	

	0 مخاطر عملية إدارة المطالبات   7-	-	
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		 مخاطر االستثمار   		-	-	
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	4 مخاطر عدم كفاية المخصصات واالحتياطات   	0-	-	
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	6 مخاطر متعلقة بإستراتيجية نمو الشركة    	9-	-	
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	6  )COVID-	9( كورونا
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	4 مخاطر عدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط   8-	-	
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110 الجدول رقم )79(: الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي يعمل بموجبها فرع مدينة بريدة 

110 الجدول رقم )80(: الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي يعمل بموجبها فرع مدينة جازان 

111 الجدول رقم )81(: الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي يعمل بموجبها فرع مدينة جدة 

111 الجدول رقم )82(: الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي يعمل بموجبها فرع مدينة نجران 

113 الجدول رقم )83(: أعداد الموظفين العاملين لدى الشركة وفقًا لبيانات الجهات الحكومية المختلفة  

114 الجدول رقم )84(: أعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين المسجلين في التأمينات لدى الشركة 

116 الجدول رقم )85(: جدول التزام الشركة بالئحة حوكمة الشركات والئحة حوكمة شركات التأمين 

119 الجدول رقم )86(: تراخيص البلدية والسالمة لفروع الشركة ونقاط البيع  

123 الجدول رقم )87(: منتجات الشركة التأمينية 

126 الجدول رقم )88(: العقود والتعامالت مع أطراف ذات عالقة  

127 الجدول رقم )89(: المطلوب الى أطراف ذات عالقة 

128 الجدول رقم )90(: قائمة بعقود اإليجار السارية والمجددة للمواقع التي تشغلها الشركة 

130 الجدول رقم )91(: عقود إعادة التأمين 

131 الجدول رقم )92(: عقود وكالة التأمين 

133 الجدول رقم )93(: عقود وساطة التأمين  

143 الجدول رقم )94(: دعاوى الشركة 

151 الجدول رقم )95(: العالمات التجارية للشركة 

فهرس األشكال

39 الشكل رقم )1(: الهيكل التنظيمي للشركة 

159 الشكل رقم )2(: آلية التداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة 
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التعريفات والمصطلحات- 	

يكون للعبارات والمصطلحات الواردة في هذه النشرة المعاني الموضحة أدناه ما لم يقتضي سياق النص خالف ذلك.

التعريفات والمصطلحات(: 1الجدول رقم )
التعريفالمصطلح

شركة أمانة للتأمين التعاوني.»شركة أمانة« أو »الشركة« أو »المصدر«

اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة ومتعهد التغطية.اتفاقية التعهد بالتغطية 

اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات 
المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت 

خسائرها المتراكمة )20%( فأكثر من رأس 
مالها

اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )20%( فأكثر من رأس مالها 
الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم )2013-48-4( وتاريخ 1435/01/15هـ )الموافق 2013/11/18م( بناًء على نظام 
السوق المالية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م( والمعدلة بقرار مجلس 

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

إجمالي أقساط عقود التأمين المكتتبة خالل فترة محددة )سواء كانت مسندة أم ال( دون اقتطاع األقساط المتنازل عنها.إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

اإلدارة العليا )أو إدارة الشركة( 

فريق اإلدارة التنفيذية أو كبار التنفيذين في شركة أمانة للتأمين التعاوني، وتشمل على سبيل المثال ال الحصر الرئيس التنفيذي، 
نائب الرئيس للعمليات، نائب الرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق، مديري اإلدارات 
الرئيسية والمسؤولين عن وظائف إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية وااللتزام والحوكمة ومن في حكمهم، وشاغلي أي مناصب 
أخرى معتمدة في إدارات أو أقسام أخرى كما هو مبين في الهيكل التنظيمي )ولمزيد من التفاصيل فضاًل راجع القسم 4 »الهيكل 

التنظيمي اإلداري للشركة«(.

األسهم الحالية للشركة والبالغ عددها ثالثة عشر مليون )13,000,000( سهم عادي، بقيمة اسمية عشرة )10( رياالت سعودية األسهم 
للسهم الواحد.

ثالثون مليون )30,000,000( سهم عادي، والتي سيتم إصدارها لزيادة رأس مال الشركة.األسهم الجديدة 

ثالثة عشر مليون )13,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، جميعها مدفوعة األسهم الحالية
بالكامل.

األسهم المتبقية التي لم يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب.األسهم المتبقية 

جميع حملة حقوق األولوية سواًء كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول. األشخاص المستحقون 

األطراف ذوو العالقة 

القرار  بموجب  الهيئة  مجلس  عن  الصادرة  وقواعدها  المالية  السوق  هيئة  لوائح  في  المستخدمة  المصطلحات  قائمة  بحسب 
رقم )2004-11-4( وتاريخ 1425/08/20هـ )الموافق 2004/10/04م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )5-5-2022( وتاريخ 
1443/06/02هـ )الموافق 2022/01/05م(، يقصد باألطراف ذوو العالقة في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، 

ما يلي:
تابعي الُمصدر.. 1
المساهمين الكبار في الُمصدر.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر.. 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الُمصدر.. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في )1، 2، 3، 4، 5 أو 6( أعاله.. 7

إعادة التأمين
العملية التي تقوم من خاللها شركة التأمين أو معيد التأمين بالتأمين أو إعادة التأمين على مؤمن آخر أو معيد تأمين آخر )الشركة 
المسندة( ضد كافة أو جزء من أخطار التأمين أو إعادة التأمين التي تتعهد الشركة المسندة بتغطيتها وفق وثيقة تأمين واحدة 

أو أكثر.

وثيقة قانونية أو عقد تصدره الشركة للمؤمن له تبين فيه شروط العقد للمؤمن له ضد الخسارة والضرر التي تغطيها الوثيقة بوليصة التأمين
مقابل قسط يدفعه المؤمن له.

البنك المركزي السعودي أو ساما 
البنك المركزي السعودي* هو الجهة المسؤولة عن الرقابة على القطاعات المالية المصرح لها بالعمل في المملكة العربية السعودية 

مثل المصارف وشركات التأمين وشركات التمويل ومؤسسات الصرافة وشركات المعلومات االئتمانية.

*مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً.
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التعريفات والمصطلحات

التعريفالمصطلح

ترخيص البنك المركزي السعودي

وتاريخ  ن/20107/30(  م  )ت  رقم  تصريح  شهادة  بموجب  السعودي  المركزي  البنك  قبل  من  للشركة  الممنوح  الترخيص 
التأمين  العام و)2(  التأمين  التأمين في فرعي )1(  )الموافق 2010/07/06م( للسماح للشركة بمزاولة نشاط  1431/07/24هـ 
الصحي. وقامت الشركة بتجديد هذا الترخيص بتاريخ 1443/05/24هـ )الموافق 2021/12/28م( ولمدة ثالث سنوات تبدأ بتاريخ 

1443/07/23هـ )الموافق 2022/02/24م( تنتهي بتاريخ 1446/07/22هـ )الموافق 2025/01/22م(.

اللجوء إلى المحاكم أو اللجان القضائية للوصول إلى تسوية نزاع.التقاضي

متطلبات السعودة المطبقة في المملكة فيما يتعلق بسوق العمل.التوطين/ السعودة

الجمعية العامة التي تنعقد بحضور المساهمين في الشركة بموجب أحكام نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، وهي قد الجمعية العامة 
تكون عادية أو غير عادية. 

الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة العادية 

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة غير العادية

الجمهور 

تعني في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي الُمصدر.. 1
المساهمين الكبار في الُمصدر.. 2
مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر.. 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الُمصدر.. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص الُمشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5، أو 6( أعاله.. 7
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاَ ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.. 8

الحقوق أو الحقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة عند الموافقة على زيادة في رأس المال. وهو حق 
مكتسب لجميع المساهمين المقيدين، ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد من األسهم الجديدة بسعر الطرح. 
)الموافق  1443/10/28هـ  بتاريخ  وذلك  مال  رأس  بزيادة  الخاصة  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  بعد  الحقوق  إيداع  ويتم 
2022/05/29م(. وستظهر هذه الحقوق في حسابات المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية. وسيتم إبالغ 

المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.

حكومة المملكة العربية السعودية، وتفسر كلمة »حكومية« وفًقا لذلك.الحكومة

الشخص الذي أبرم عقد التأمين ويحق له تعويضات مالية مقابل أضرار معينة.حملة وثائق التأمين

االلتزامات الخبير االكتواري وتقييم  الخدمات  تسعير  يتم  أساسها  على  التي  المختلفة  واالحتماالت  اإلحصائية  النظريات  بإعداد  يقوم  مستشار 
وحساب المخصصات.

شخصية اعتبارية تقوم بدراسة وتقييم الخسائر والتفاوض على التسويات نيابًة عن شركة التأمين.خبير تسوية المطالبات التأمينية

المملكة العربية السعودية.المملكة

البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصناعة البتروكيماويات وتنويع االقتصاد رؤية 2030
السعودي وتطوير الخدمات.

العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال أو الريال السعودي أو الريال

الحق سعر تداول الحق وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة  العرض والطلب،  آلية  بأنه يحدد من خالل  به علماً  الحق  يتم تداول  الذي  السعر  هو 
اإلرشادية.

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. سعر الطرح / االكتتاب 

هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشاط المنشأة والمحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة المعنية. السنة المالية / السنوات المالية
علماً أن السنة المالية للشركة تنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ميالدية.

السوق المالية السعودية أو السوق المالية أو 
السوق المالية السعودية لتداول األسهم.سوق األسهم أو السوق

الشخص الطبيعي أو االعتباري.الشخص 

هي شركة مساهمة مقفلة تابعة لمجموعة تداول السعودية )تداول(، تأسست في عام 2016م بموجب نظام الشركات السعودي شركة مركز إيداع األوراق المالية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/11م(.

الشهادة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية.شهادة التأمينات االجتماعية

الشهادة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية.شهادة الزكاة 

صافي متحصالت الطرح
ألف  ومائتا  مليون  وتسعون  وأربعة  مائتان  وقدره  مبلغاً  الطرح  مصاريف  خصم  بعد  الطرح  متحصالت  صافي  يبلغ  سوف 
والمشاريع  الطرح  متحصالت  »استخدام   )6( رقم  القسم  راجع  فضاًل  المعلومات،  من  )لمزيد  سعودي  ريال   )294,200,000(

المستقبلية«(.
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التعريفات والمصطلحات

التعريفالمصطلح

)VAT( ضريبة القيمة المضافة

قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ )الموافق 2017/01/30م(، الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداًء من 1 يناير 2018م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب 
والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في المملكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مقدار 
هذه الضريبة )5%(، وقد تم استثناء عدد من المنتجات منها )كاألغذية األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم(. 
وقرر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم )20-3-2( وتاريخ 1441/10/17هـ )الموافق 2020/06/09م(، تعديل 
نظام ضريبة القيمة المضافة لكي تصبح )15%( ابتداًء من تاريخ 2020/07/01م، وذلك بما له من صالحيات بناًء على المادة 
الخامسة من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )465( وتاريخ 1438/07/20هـ )الموافق 
2017/04/17م( وبعد االطالع على األمر الملكي رقم )أ/638( وتاريخ 1441/10/15هـ )الموافق 2020/06/07م( الصادر بشأن 

تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة للسماح بزيادة نسبة الضريبة األساسية إلى )15%( بداية من تاريخ 1 يوليو 2020م. 
ضوابط توسع الفروع ونقاط البيع السنوية 
لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات 

الوساطة والوكالة

ضوابط توسع الفروع ونقاط البيع السنوية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات الوساطة والوكالة الصادرة عن البنك 
المركزي السعودي بتاريخ 1437/07/25هـ )الموافق 2016/05/02م(.

نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها الى إجمالي الناتج المحلي.عمق التأمين

العمولة المتحصلة جراء إعادة الـتأمين على مؤمن آخر، ضد جميع أو جزء من مخاطر التأمين أو إعادة التأمين.عموالت إعادة التأمين

الفترة التي تبدأ من يوم اإلثنين 1443/11/07هـ )الموافق 2022/06/06م( وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 1443/10/17هـ فترة الطرح 
)الموافق 2022/06/16م(.

الساعة فترة الطرح المتبقي حتى  وتستمر  2022/06/21م(.  )الموافق  1443/11/22هـ  الثالثاء  يوم  العاشرة صباحاً  الساعة  من  تبدأ  التي  الفترة 
الخامسة مساًء من يوم األربعاء 1443/11/23هـ )الموافق 2022/06/22م(.

قواعد اإلدراج 

قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة تداول السعودية )تداول( والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )2017-123-3( 
وتاريخ 1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( والمعدلة بموجب قراره رقم )1-104-2019( بتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 
2019/09/30م( والمعدلة بموجب قراره رقم )1-22-2021( بتاريخ 1442/07/12هـ )الموافق 2021/02/24م( والمعدلة بموجب 

قراره رقم )2022-19-1( بتاريخ 1443/07/12هـ )الموافق 2022/02/13م(.

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )2017-123-3( 
وتاريخ  رقم م/30  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام  بناًء على  )الموافق 2017/12/27م(  وتاريخ 1439/04/09هـ 
1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )5-5-2021( وتاريخ 1443/06/02هـ 

)الموافق 2022/01/05م(.
القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات 

المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية 
المدرجة

هي قواعد خاصة بتنظيم االستثمار باألوراق المالية من قبل أشخاص غير سعوديين مقيمين خارج المملكة، الصادرة عن مجلس 
هيئة السوق المالية بموجب القرار )2015-42-1( وتاريخ 1436/07/15هـ )الموافق 2015/05/04م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة 

السوق المالية رقم )3-65-2019( وتاريخ 1440/10/14هـ )الموافق 2019/06/17م(.

يُقصد بها في هذه النشرة القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، 2020م و2021م.القوائم المالية 

الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.قيمة الحق اإلرشادية 

معدل إنفاق الفرد على التأمين.كثافة التأمين

الئحة حوكمة الشركات 

-8-16 رقم  القرار  بموجب  المالية  السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة  السعودية  العربية  المملكة  في  الشركات  حوكمة  الئحة 
م/3  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الشركات  نظام  على  بناًء  2017/02/13م(.  )الموافق  1438/05/16هـ  وتاريخ  2017م 
)الموافق  1440/09/15هـ  وتاريخ  )3-57-2019م(  رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  1437/01/28هـ  وتاريخ 

2019/05/20م( وآخر تعديل لها بقرار مجلس الهيئة رقم )1-7-2021( وتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(.

الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي في تاريخ 1437/01/08هـ )الموافق 2015/10/21م(.الئحة حوكمة شركات التأمين

شركة الخير كابيتال السعودية.متعهد التغطية ومدير االكتتاب

مجلس اإلدارة ) أو المجلس(
الجهات  ومتطلبات  للشركة  األساسي  النظام  أحكام  وفق  للمساهمين  العامة  الجمعية  قبل  من  المنتخب  الشركة  إدارة  مجلس 
المختصة المتعلقة بعضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة )وباألخص متطلبات هيئة السوق المالية والبنك المركزي( المتعارف 

عليها بموجب األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ج(. 

هيئة حكومية لإلشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني.مجلس الضمان الصحي

أداة استثمارية تشتمل على عدد من األصول.المحافظ

تحتسب هذه المخصصات الفنية بموجب متطلبات البنك المركزي السعودي بناًء على المعايير المحاسبية المقبولة وبعد اعتمادها المخصصات الفنية
من قبل الخبير االكتواري متضمنة التزامات الشركة.

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض - شارع صالح الدين األيوبي - مركز بالتينيوم - الدور الثاني - ص.ب: 27986 المركز الرئيسي 
- الرياض 11427.

المستثمر المسجل في سجل ملكية األوراق المالية الخاصة بالمصدر. مساهم مقيد 

المساهمون الذين يمتلكون نسبة )5%( أو أكثر من أسهم الشركة، وكما في تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه، لدى الشركة مساهم المساهمون الكبار
رئيسي واحد وهو شركة أمانة الخليج للتأمين )شركة مساهمة بحرينية مقفلة( التي تملك )11.077%( من أسهم الشركة.
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شركة أمانة الخليج للتأمين
وهي شركة مساهمة بحرينية مقفلة مملوكة مناصفة بين الشركة اللبنانية السويسرية للضمان وشركة السيف لالستثمار التجاري 
المحدودة. يبلغ رأسمالها الحالي مليونين وخمسمائة ألف )2,500,000( دينار بحريني موزعة على خمسة وعشرين ألف )25,000( 

حصة قيمة الحصة الواحدة )100( دينار بحريني. 

هم المساهمون المسجلون في سجل مساهمي الشركة عند إقفال التداول في تاريخ األحقية. المساهمون المستحقون 

شركة الخير كابيتال السعودية والتي تم تعيينها من قبل الشركة كمستشار مالي فيما يتعلق بإصدار حقوق األولوية كأوراق مالية المستشار المالي
قابلة للتداول. 

ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة.معامل األحقية

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
)IFRS(

 مجموعة من المعايير المحاسبية وتفسيراتها صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
.)International Financial Reporting Standards(

كل مساهم مستحق يكتتب أو يقدم طلباً لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية وفقاً لشروط وأحكام إصدار أسهم الشركةالمكتتب

المملكة العربية السعودية.المملكة أو السعودية

المؤسسات االستثمارية

تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:
الجهات الحكومية والشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة، أو أي هيئة دولية تعترف . 1

بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.
صناديق االستثمار العامة المؤسسة في المملكة المطروحة طرحاً عاماً إضافة إلى الصناديق الخاصة والتي تستثمر في . 2

األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح له ذلك، مع االلتزام باألحكام 
والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار.

األشخاص المرخص لهم التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل، مع التزام متطلبات الكفاية المالية.. 3
عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط . 4

تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق المالية السعودية نيابة عن العميل دون 
الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، أخذاً باالعتبار . 5
ضوابط استثمار الشركات المدرجة في األوراق المالية، على أن ال تؤدي مشاركة الشركة إلى أي تعارض في المصالح.

المستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية االعتبارية والتي تشمل الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون . 6
لدول الخليج العربية.

المستثمرون األجانب المؤهلون.. 7
مستفيد نهائي من ذوي الصفة االعتبارية في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له وفق شروط وضوابط اتفاقيات . 8

المبادلة.

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية.المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

هذه الوثيقة المعدة من قبل الشركة فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية.نشرة اإلصدار 

نطاقات

تم اعتماد برنامج السعودة )نطاقات( بموجب قرار معالي وزير العمل رقم )4040( وتاريخ 1432/10/12هـ )الموافق 2011/09/10م( 
المبني على قرار مجلس الوزراء رقم )50( بتاريخ 1415/04/21هـ )الموافق 1994/09/27م(، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية بالمملكة البرنامج لتقديم حوافز للمنشآت كي تقوم بتوظيف السعوديين، ويقيم البرنامج أداء المنشأة على 
أساس نطاقات محددة )البالتيني واألخضر واألحمر( وفق النشاط والقطاع اللذان تندرج تحتهما الشركة. وبتاريخ 1441/03/29هـ 

)الموافق 2019/11/16م( صدر القرار الوزاري رقم 63717 والذي قضى بإلغاء النطاق األصفر في برنامج نطاقات.
بتاريخ 1442/10/11هـ )الموافق 2021/05/23م(، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برنامج »نطاقات« المطور 
االستقرار  زيادة  بهدف  قادمة  ثالث سنوات  لمدة  وشفافة  الرؤى  واضحة  توطين  األولى: خطة  رئيسة:  مزايا  ثالث  يقدم  الذي 
التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص، الثانية: تعتمد العالقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة 
من خالل معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدالً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على 
تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة، والثالثة: تبسيط تصميم البرنامج وتحسين تجربة العميل من خالل دمج تصنيفات 
األنشطة ذات الصفات المشتركة لتكون بعدد 32 نشاًطا بداًل من 85 نشاًطا في »نطاقات«. كما سيسهم هذا البرنامج في توفير 

أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024م.

النظام األساسي

النظام األساسي للشركة الموافق عليه من قبل الجمعية العامة التأسيسية والتعديالت الالحقة. وقد تم آخر تعديل على النظام 
األساسي للشركة، بناًء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1442/09/08هـ )الموافق 2021/04/20م(، وتم تدقيق النظام 
األساسي واعتماده من قبل وزارة التجارة واالستثمار )إدارة حوكمة الشركات( بتاريخ 1442/10/25هـ )الموافق 2021/06/06م(. 
نسخة  على  الحصول  يمكن  كما  المالي،  المستشار  لدى  أو  للشركة  الرئيسي  المقر  في  األساسي  النظام  على  االطالع  ويمكن 

إلكترونية من خالل زيارة موقع تداول )في الصفحة الخاصة بملف الشركة(.

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.نظام التداول

نظام السجل التجاري الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/1( وتاريخ 1416/02/21هـ )الموافق 1995/07/19م( والئحته نظام السجل التجاري
التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزاري رقم )1003( وتاريخ 1416/09/21هـ )الموافق 1996/02/11م(. 
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نظام السوق المالية

بقرار  والمعدلة  )الموافق 2003/07/31م(،  وتاريخ 1424/06/02هـ  م/30  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام 
مجلس  بقرار  والمعدلة  2018/04/23م(،  )الموافق  1439/08/07هـ  وتاريخ   )2018-45-3( رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس 
الهيئة رقم )2019-104-1( وتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 2019/09/30م( بناًء على المرسوم الملكي رقم )م/16( وتاريخ 

1441/01/19هـ )الموافق 2019/09/18م(.

نظام الشركات 
)الموافق  1437/01/28هـ  بتاريخ  )م/3(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  السعودية،  العربية  المملكة  في  الشركات  نظام 
2015/11/10م( والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 1437/07/25هـ )الموافق 2016/05/02م( والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 

)م/79( وتاريخ 1439/07/25هـ )الموافق 2018/04/11م(.

رقم نظام الضمان الصحي  الملكي  بالمرسوم  الصادر  1999/08/11م(  )الموافق  1420/04/27هـ  بتاريخ   )71( رقم  التعاوني  الصحي  الضمان  نظام 
)م/10( وتاريخ 1420/05/01هـ )الموافق 1999/08/13م(.

نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51( وتاريخ 1426/08/23هـ الموافق 2005/09/27م والتعديالت التي نظام العمل 
طرأت عليه وإن آخر تعديل له صادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/5( بتاريخ 1442/01/07هـ )الموافق 2020/08/26م(.

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 
والئحته التنفيذية 

)الموافق  1424/06/02هـ  وتاريخ  )م/32(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  التعاوني  التأمين  شركات  مراقبة  نظام 
والئحته  2021/09/01م(  )الموافق  1443/01/23هـ  وتاريخ  )م/12(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  والمعدل  2003/07/31م( 

التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم )569/1( وتاريخ 1425/03/01هـ )الموافق 2004/04/20م(.

نظام مكافحة غسل األموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/31( وتاريخ 1433/05/11هـ )الموافق 2012/04/03م(.نظام مكافحة غسل األموال 

التقويم الهجري.هـ

التقويم الميالدي. م 

مدى إمكانية تحويل أصول الشركة إلى نقد )فيما يتعدى التزاماتها(.هامش المالءة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

والدخل  الزكاة  )مصلحة  سابقاً  والدخل  للزكاة  العامة  *الهيئة  السعودية.  العربية  المملكة  في  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة 
الزكاة وتحصيل  بأعمال جباية  الموكلة  الجهة  المالية، وهي  بوزير  تنظيمياً  ترتبط  التي  الحكومية  الجهات  سابقاً(، وهي إحدى 

الضرائب.

*بتاريخ 1442/09/22هـ )الموافق 2021/05/04م(، أقر مجلس الوزراء دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، في هيئة واحدة 
باسم »هيئة الزكاة والضريبة والجمارك«.

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 
)SOCPA( .في المملكة العربية السعودية )ًالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سابقا

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.هيئة السوق المالية أو الهيئة

وثيقة قانونية أو عقد تصدره الشركة للمؤمن له تبين فيه شروط العقد لتعويض المؤمن له عن الخسارة والضرر التي تغطيها وثيقة التأمين
الوثيقة مقابل قسط يدفعه المؤمن لها.

وزارة االستثمار )الهيئة العامة لالستثمار سابقاً( في المملكة العربية السعودية.وزارة االستثمار

وزارة التجارة )وزارة التجارة واالستثمار سابقاً( في المملكة العربية السعودية.وزارة التجارة

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.وزارة الداخلية

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان* في المملكة العربية السعودية.

*بتاريخ 1442/06/11هـ والموافق 2021/01/24م، صدر األمر الملكي رقم أ/322 والذي قضى بضم وزارة »اإلسكان« إلى وزارة 
»الشؤون البلدية والقروية«، وتعديل اسمها ليكون »وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان«.

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية.

)وزارة العمل والتنمية االجتماعية سابقاً(

هم مؤسسات السوق المرخص لهم عن طريق هيئة السوق المالية بمزاولة نشاط التعامل باألوراق مالية بصفة وكيل.الوسطاء 

شخص اعتباري يقوم مقابل أجر معين بتمثيل المؤمن عليهم القائمين أو المحتملين في اجتذاب عقود التأمين والتفاوض عليها.وسطاء التأمين

شخص معنوي يقوم مقابل عمولة بتمثيل المؤمن الجتذاب عقود التأمين والتفاوض عليها وإبرامها.وكالة التأمين

فيه يوم عمل تغلق  يوم  أي  أو  السعودية  العربية  المملكة  يكون عطلة رسمية في  يوم  وأي  والسبت  الجمعة  يومي  فيما عدا  يوم عمل  أي 
المؤسسات المصرفية أبوابها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرى.
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عوامل المخاطرة- 	

بما فيها عوامل  بعناية  النشرة  التي تحتويها هذه  المعلومات  المطروحة لالكتتاب دراسة كافة  يتعين على كل من يرغب في االكتتاب في األسهم 
المخاطرة المبينة أدناه قبل اتخاذ قرار شراء األسهم المطروحة لالكتتاب، علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل كافة المخاطر التي يمكن 
أن تواجهها الشركة. ومن الممكن وجود عوامل مخاطرة إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي قد يكون من شأنها التأثير على 
عملياتها. وال يعلم أعضاء مجلس اإلدارة بأية مخاطر جوهرية أخرى قد تؤثر سلباً على نشاط الشركة وأدائها المالي خالف المخاطر المبينة أدناه 

كما في تاريخ هذه النشرة. 

إن االستثمار في األسهم المطروحة ال يعد مناسباً إال للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا ذلك االستثمار ومن لديهم موارد كافية لتحمل 
أية خسارة قد تنجم عن ذلك االستثمار، وينبغي على المستثمرين المحتملين الذين لديهم أي شكوك بشأن قرار االستثمار في الشركة أن يستعينوا 

بمستشار مالي مرخص له من قبل هيئة السوق المالية للحصول على المشورة المالئمة بشأن االستثمار في األسهم المطروحة.

ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه حسب علمهم واعتقادهم، ال توجد أية مخاطر أخرى، غير المذكورة في هذا القسم، يمكن أن يؤثر عدم ذكرها 
على قرار المستثمرين كما في تاريخ هذه النشرة. وفي حال حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة )»اإلدارة«( في الوقت 
الحالي أنها مهمة، أو أي مخاطر أخرى لم يتسنى لإلدارة أن تحددها أو التي تعتقد أنها غير جوهرية، في حال حدثت أو أصبحت جوهرية، فإن نشاط 
الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية قد تتأثر بشكل سلبي وجوهري. وسيؤدي حدوث إحدى أو بعض هذه 

المخاطر إلى انخفاض سعر األسهم في السوق، مما يؤدي إلى خسارة المستثمرين المحتملين لكامل أو لجزء من استثماراتهم في أسهم الشركة.

إن المخاطر والشكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها. كما أن المخاطر والشكوك اإلضافية بما في ذلك المخاطر والشكوك 
غير المعلومة حالياً أو التي تعتبر غير جوهرية في الوقت الراهن قد يكون لها التأثيرات المبينة أعاله.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 	-	

مخاطر عدم كفاية رأس المال ومتطلبات الحد األدنى المطلوب لرأس المال  	-	-	
للمادتين )66( و)68( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة عن البنك المركزي السعودي، فإنه يجب على  وفقاً 
شركات التأمين االحتفاظ بمستويات معينة من المالءة لمختلف أنواع األعمال. ووفقاً للفقرة )أ( من البند )2( من المادة )68( من الالئحة التنفيذية 
لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، فإنه في حال أصبح هامش المالءة الفعلي ما بين )75%( و)100%( من هامش المالءة المطلوب، فيجب على 

الشركة العمل على تعديل هذه النسبة لتصبح على األقل )100%( خالل الربع التالي. 

ووفًقا للفقرة )ج( من البند )2( من المادة )68( من الالئحة سلسلة من اإلجراءات لتصحيح أوضاعها وهي:

زيادة رأس مال الشركة.. 1
تعديل األسعار.. 2
تخفيض التكاليف.. 3
التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد.. 4
تسييل بعض األصول.. 5
أي إجراء آخر تراه الشركة مناسباً ويوافق عليه البنك.. 6

وقد بلغ غطاء هامش المالءة المالية للشركة )137%( و)45%( و)-55.85%( كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على التوالي. وبتاريخ 
ثالثمائة  بقيمة  أولوية  أسهم حقوق  الشركة عن طريق طرح  مال  رأس  بزيادة  اإلدارة  أوصى مجلس  )الموافق 2022/02/17م(،  1443/06/14هـ 
مليون )300,000,000( ريال سعودي، مشروطة بالحصول على كافة الموافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية، وقد حصلت 
بتاريخ 1443/09/24هـ )الموافق  المال بموجب الخطاب رقم )43083158(  البنك المركزي السعودي على زيادة رأس  الشركة على عدم ممانعة 

2022/04/25م(. 

السعودي  المركزي  البنك  من  المطلوبة  المالية  المالءة  هامش  لتعزيز  أولوية  حقوق  أسهم  طرح  من خالل  مالها  رأس  زيادة  على  الشركة  وتعمل 
والمحافظة عليها )فضاًل راجع القسم رقم 6 »استخدام متحصالت الطرح«(.
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وفي حال لم تستطع الشركة الوفاء بمتطلبات المالءة المطلوب، يحق للبنك المركزي إلزامها بتعيين مستشار )لتقديم المشورة حسب ما تقتضيه 
الحاجة( أو سحب ترخيص الشركة ومنعها من بيع منتجاتها التأمينية في حال لم تلتزم بتصحيح أوضاعها المالية خالل فترة يحددها البنك المركزي 

السعودي، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر الخسائر المتراكمة 	-	-	
بلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية العام 2021م مبلغاً وقدره مائة وسبعة وخمسون مليون ومائتان وسبعة وعشرون ألف )157,227,000( ريال 
سعودي ما يمثل نسبة )120.9%( من رأس مال الشركة للعام 2021م البالغ قدره مائة وثالثون مليون )130,000,000( ريال سعودي. كما أنه بلغت 
الخسائر المتراكمة بنهاية 2020م مبلغ قدره مائة وسبعة وأربعون مليون وخمسمائة وثالثة آالف )147,503,000( ريال سعودي ما يمثل نسبة )%61.5( 
من رأس مال الشركة للعام 2020م والبالغ قدره مائتين وأربعون مليون )240,000,000( ريال سعودي. وكما أنه بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية 2019م 
مبلغ قدره خمسة وثمانون مليون وستمائة وستة وستون آلف )85,666,000( ريال سعودي ما يمثل نسبة )35.7%( من رأس مال الشركة للعام 2019م 
والبالغ قدره مائتين وأربعون مليون )240,000,000( ريال سعودي. وتجد اإلشارة إلى أنه بتاريخ 1442/10/11هـ )الموافق 2021/05/23م(، قامت 
الجمعية العامة )غير العادية( بالموافقة على تخفيض رأسمال الشركة من مائتين وأربعين مليون )240,000,000( ريال سعودي إلى مائة وثالثين 
مليون )130,000,000( ريال سعودي ليصبح عدد األسهم بعد التخفيض )13,000,000( ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء عدد إحدى عشر مليون 
)11,000,000( سهم من أسهم الشركة حيث تم تخفيض )1( سهم لكل )2.1818( سهم، وذلك إلعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر 
المتراكمة بمبلغ مائة وعشرة ماليين )110,000,000( ريال سعودي. وحصلت الشركة على موافقة البنك المركزي بتخفيض الشركة لرأس مالها 
إلى مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي وفقاً للخطاب رقم )42039348( الصادر بتاريخ 1442/06/12هـ )الموافق 2021/01/25م(. 
وذلك بعد حصول الشركة على موافقات الجهات الرقابية المختصة )هيئة السوق المالية »الهيئة« وشركة تداول السعودية »تداول« ووزارة التجارة 

والمساهمين في الجمعية العامة )غير العادية( والبنك المركزي السعودي.

تجدر اإلشارة إلى أنه بتاريخ 1438/01/23هـ )الموافق 2016/10/24م( صدر قرار مجلس الهيئة رقم )1-130-2016( بتعديل اإلجراءات والتعليمات 
الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )50%( فأكثر من رأسمالها في ضوء نظام الشركات، وتم تعديل 
مسماها لتصبح »اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )20%( فأكثر من رأسمالها«، 
وتم العمل بها ابتداًء من تاريخ 1438/07/25هـ )الموافق 2017/04/22م(. عليه فإن الشركة خاضعة لهذه اإلجراءات والتعليمات، ال سيما المادتين 
الخامسة والسادسة منها. بحيث تنص المادة الخامسة من هذه اإلجراءات والتعليمات، على أنه في الحالة التي تبلغ فيها خسائر الشركة المتراكمة 
)50%( فأكثر من رأس مالها، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة )50%( فأكثر من 
رأس مالها. وتقوم السوق بإضافة عالمة إلى جانب اسم الشركة في موقع السوق اإللكتروني ترمز إلى بلوغ الخسائر المتراكمة )50%( فأكثر من رأس 

مالها فور صدور إعالن الشركة. 

بعد هذا اإلعالن عن بلوغ الخسائر المتراكمة )50%( فأكثر من رأس المال، ينبغي على الشركة اإلعالن عن )1( تاريخ آخر يوم يتسنى فيه لمجلس 
اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع، وتاريخ آخر يوم النعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة، )2( توصية 
مجلس اإلدارة للجمعية العامة غير العادية حيال خسائرها المتراكمة فور صدورها - تبعاً لمتطلبات المادة 150 من نظام الشركات - إما بزيادة 
رأس مال الشركة أو خفضه، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس و)3( تاريخ آخر يوم إلتمام عملية االكتتاب في زيادة رأس المال 
لمعالجة الخسائر المتراكمة )حيثما ينطبق(. وبالمقابل، في حال خفض الخسائر المتراكمة عن 50% من رأس المال، يجب على الشركة أن تفصح 
للجمهور عن ذلك فوراً ودون تأخير بإعالن مستقل على أن يتضمن اإلعالن اإلجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها. ويُصار بعد ذلك إلى 

حذف السوق العالمة المشار إليها أعاله، فور إعالن الشركة عن تعديل أوضاعها.

وبما أن الخسائر المتراكمة للشركة قد بلغت )50%( فأكثر من رأس مالها، تكون الشركة خاضعة لمتطلبات المادة 150 من نظام الشركات التي تلزم 
أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ الخسائر المتراكمة للشركة )50%( أو أكثر من رأس مالها بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة، 
وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل )15( يوم من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية 
لالجتماع خالل )45( يوم من تاريخ علم المجلس بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر 
إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في النظام األساسي للشركة، وستعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم 
تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال 
وفق األوضاع المقررة في المادة 150 من نظام الشركات ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل )90( يوم من صدور قرار الجمعية بالزيادة. 
وفي حال انقضاء الشركة بموجب المادة 150 من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على 
الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية. علماً أنه وبموجب المادة السادسة من اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في 
السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )20%( فأكثر من رأسمالها، يلغى إدراج أسهم الشركة عند انقضاء الشركة بقوة النظام أو إذا قررت الجمعية 
العامة غير العادية حل الشركة قبل األجل المحدد. هذا وتجدر اإلشارة أنه وبتاريخ 1442/03/16هـ )الموافق 2020/11/02م(، صدر األمر الملكي 
الكريم رقم )15016( بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات، وقد صدر قرار معالي وزير التجارة رقم )348( وتاريخ 1442/04/10هـ 
تاريخ 1441/08/01هـ  من  لمدة سنتين  الشركات  نظام  بالمادة 150 من  العمل  بتعليق  الكريم  الملكي  األمر  بناًء على  )الموافق 2020/11/25م( 

)الموافق 2020/03/25م(. 

علماً أن الشركة التزمت باإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )20%( فأكثر من 
رأسمالها باإلضافة للمادة 150 من نظام الشركات، وقد قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1443/07/27هـ )الموافق 2022/02/28م( 
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الموافقة على توجيه الشركة للمضي في إجراءات زيادة رأس المال والحصول على موافقة الجهات المختصة وعدم الموافقة على توجيه الشركة 
والموافقات  العامة  الجمعية  المختصة. وفي حال عدم الحصول على موافقة  الجهات  الشركة والحصول على موافقة  بالمضي في إجراءات حل 
الرسمية األخرى على زيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية موضوع نشرة اإلصدار هذه ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس 
المال خالل تسعين يوماً )والتي تنتهي في تاريخ 2022/05/29م(، فستدخل الشركة في إجراءات إعادة التنظيم المالي مما سيؤثر على استمرارية 

الشركة ووضعها المالي.

مخاطر العقوبات والجزاءات وتعليق األعمال من قبل الجهات المختصة 	-	-	
نظراً ألن أعمال الشركة تخضع لعديد من األنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وعدد من الجهات الحكومية 
األخرى، فإن الشركة عرضة للعقوبات والجزاءات في حال عدم تقيدها بأي من تلك األنظمة واللوائح والتعليمات أو التأخر في استيفاء أي منها. 
قد تتعرض الشركة لعدد من العقوبات والمخالفات من قبل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وغيرها من الجهات ومنها تعليق بعض أو 

جميع أعمالها أو التداول على أسهمها بما سيؤثر بصورة سلبية وجوهرية على أعمالها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

تجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد تعرضت لغرامات خالل العامين الماضيين وفق اآلتي:

غرامة قدرها عشرة آالف )10,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل البنك المركزي السعودي خالل عام 2020م، وذلك لمخالفة تعليماته  	
اإلشرافية.

غرامة قدرها ثالثمائة وعشرة آالف )310,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل البنك المركزي السعودي خالل عام 2020م، لمخالفة  	
تعليماته الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )عدد القرارات 2(.

غرامة قدرهر ثالثمائة وسبعون ألف )370,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل البنك المركزي السعودي خالل عام 2021م، وذلك لمخالفة  	
تعليماته اإلشرافية )عدد القرارات 5(.

مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها 4-	-	
يتعين على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية والشهادات الالزمة والمحافظة عليها فيما يتعلق بنشاطها. وتشمل 
هذه التراخيص على سبيل المثال ال الحصر: ترخيص استثمار خدمي صادر عن الهيئة العامة لالستثمار األجنبي وتراخيص المنتجات التي تحصل 
عليها الشركة من البنك المركزي السعودي، تراخيص فتح نقاط البيع والفروع الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتصريح مجلس الضمان 
الصحي وشهادات تسجيل الشركة وفروعها الصادرة من وزارة التجارة واالستثمار، شهادات عضوية الغرفة التجارية، شهادات تسجيل العالمات 
التجارية، شهادات السعودة والزكاة والتأمينات االجتماعية. هذا وتخضع الشركة بصفتها شخص مرخص له بموجب االلتزام بشروط وتعليمات كل 
رخصة أو شهادة أو تصريح أو موافقة رسمية حصلت عليها من الجهات الرقابية المختصة )ولمزيد من التفاصيل فضاًل راجع القسم رقم )9( 

»المعلومات القانونية«(. 

كما بتاريخ هذه النشرة، لدى الشركة عدد من التراخيص والتصاريح منتهية الصالحية أو غير مستخرجة، وهي على الشكل التالي:

رخص البلدية:  	

فرع بريدة - منتهية الصالحية. 	
فرع جدة ال يوجد لديه رخصة بلدية. 	
جميع نقاط البيع لم يصدر لها رخص بلدية. 	

إن عدم التزام الشركة بمتطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان لجهة تجديد/ إصدار رخص بلدية للمكاتب/ الفروع التي من خاللها 
تمارس نشاطها التجاري يعتبر مخالفة وقد تُعرض الشركة للعقوبات المنصوص عليها بالئحة الجزاءات عن المخالفات البلدية )الصادرة بتاريخ 
1442/02/05هـ الموافق 2020/09/22م( والتي قد تصل إلى خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي، باإلضافة الى إغالق الفرع مما قد يؤثر 
سلباً على عمليات الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي. باإلضافة الى ذلك تعتبر الشركة مخالفة لمتطلبات فتح الفروع مما يشكل مخالفة لنظام 
شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية وضوابط والتي تشترط على شركات التأمين استكمال التراخيص والسجالت والشهادات النظامية الالزمة 

لفتح الفرع مثل ترخيص البلدية، الدفاع المدني، وزارة التجارة والصناعة، وأي ترخيص آخر.

رخص سالمة )الدفاع المدني(: 	

فرع المدينة المنورة - منتهية الصالحية. 	
فرع بريدة - منتهية الصالحية. 	
فرع جازان - منتهية الصالحية. 	
فرع جدة - ال يوجد لديها رخصة سالمة. 	
جميع نقاط البيع لم يصدر لها رخص السالمة / الدفاع المدني باستثناء نقطة بيع واحدة من أصل )13( نقطة بيع. 	
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يُلزم نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 10( وتاريخ 1406/05/10هـ )الموافق 1986/01/21م( والمعدل بالمرسوم الملكي 
رقم )م/ 66( وتاريخ 02-10-1424هـ )الموافق 2003/11/26م( االلتزام بمتطلبات األمن والسالمة، وإن عدم االلتزام سيعرض الشركة للعقوبات 
والغرامات المنصوص عليها في المادة )30( التي تنص على فرض عقوبة على المخالف ألي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات 
الصادرة بناء عليه بالسجن مدة ال تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة ال تزيد على ثالثين ألف )30,000( ريال سعودي أو بهما معاً، كما سيؤدي عدم 
الحالية وفي حال عدم  أو تجديد الرخص  بلدية جديدة  المدني إلى عدم تمكن الشركة من استخراج رخص  الدفاع  حصول الشركة على رخص 
قدرتها على استخراج تراخيص السالمة من الدفاع المدني قد يؤدي ذلك إلى إغالق مقر الفرع / نقطة البيع حتى يتم استكمال اإلجراءات النظامية 

الستخراج تراخيص الدفاع المدني.

باإلضافة الى ذلك تعتبر الشركة مخالفة لمتطلبات فتح الفروع مما يشكل مخالفة لنظام شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية وضوابط توسع 
الفروع ونقاط البيع لشركات التامين والتي تشترط على شركات التأمين استكمال التراخيص والسجالت والشهادات النظامية الالزمة لفتح الفرع 

مثل ترخيص البلدية، الدفاع المدني، وزارة التجارة والصناعة، وأي ترخيص آخر.

شهادات االشتراك في الغرفة التجارية الصناعية: 	
لم تستخرج الشركة اشتراكات الغرفة التجارية لجميع فروع التي تقع خارج مدينة السجل الرئيسي للشركة، ما يعتبر مخالفة للمادة )5( من نظام 
السجل التجاري التي توجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يودع لدى مكتب السجل التجاري، خالل ثالثين )30( يوماً من تاريخ القيد، 
شهادة باالشتراك في الغرفة التجارية والصناعية. مما قد يُعرض الشركة للغرامة المنصوص عليها في المادة )15( من نظام السجل التجاري والتي 
ال تزيد قيمتها عن خمسين ألف )50,000( ريال سعودي عن كل مخالفة، باإلضافة إلى عدم تمكن الفرع من االستفادة من الخدمات التي تقدمها 

الغرف التجارية مما سينتج عنه تعطل عمليات الفرع فيما يخص هذا األمر.

كما يعتبر ذلك مخالفة لنظام شركات التأمين التعاوني وضوابط توسع الفروع لشركات التامين الصادرة عن البنك المركزي والتي تشترط على شركات 
التأمين استكمال التراخيص والسجالت والشهادات النظامية الالزمة لفتح الفرع مثل ترخيص البلدية، الدفاع المدني، وزارة التجارة والصناعة، وأي 

ترخيص آخر.

إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم تعليق أو انتهاء أي من تراخيصها أو 
إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة، أو في حالة عدم قدرة الشركة على الحصول على الرخص اإلضافية التي قد تُطلب 
منها في المستقبل أو عدم االلتزام بمتطلبات الموافقات النظامية والتراخيص والشهادات التي تحصل عليها الشركة، فإن ذلك قد يعرض الشركة 
للتوقف واالمتناع عن القيام بأعمالها كأغالق فرع و/أو نقطة بيع للشركة أو تجميد جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية للشركة )كتجديد 
التراخيص والشهادات واستخراج التأشيرات ورخص اإلقامة ونقل الكفاالت الخ( مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية مما 

سيؤثر سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر وجود رأس مال أجنبي في الشركة 5-	-	
تشكل ملكية المستثمرين األجانب من رأس مال الشركة ما نسبته )11.077%( من أسهم الشركة كما بتاريخ هذه النشرة. وتعود ملكية هذه األسهم 
لنظام  تخضع  السعودية  الشركات  في  األجانب  المستثمرين  ملكية  بأن  معلوم  هو  وكما  للتأمين ش.م.ب،  الخليج  أمانة  شركة  الرئيسي  للمساهم 
االستثمار األجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( تاريخ 1421/01/15هـ )الموافق 2000/04/20م( والئحته التنفيذية الصادرة بالرقم )20/1( 
وتاريخ 1423/04/13هـ )الموافق 2002/06/24م(، والتي نصت على عدد من المخالفات والممارسات ألحكام نظام االستثمار األجنبي والئحته 
التنفيذية والتي في حال قيام المستثمر األجنبي بارتكابها فإنه قد يتعرض إلى عدد من العقوبات وفقاً لنظام االستثمار األجنبي والتي قد تصل إلى 

إلغاء ترخيص االستثمار األجنبي.

إن حدوث أو ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية لنظام االستثمار األجنبي، قد يعرض المستثمر لعقوبات تصل إلى 
إلغاء ترخيصه وبالتالي إلغاء ملكيته في الشركة ولكون المستثمرين األجانب في الشركة شركاء مؤسسين، فإن فقدان أحد المستثمرين المؤسسين 

في الشركة سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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مخاطر العقود واألعمال مع األطراف ذات العالقة 6-	-	
أبرمت الشركة عقود التأمين مع أطراف ذات عالقة، بما في ذلك بعض أعضاء مجلس إدارتها وشركات تابعة ألعضاء مجلس اإلدارة بقيمة إجمالية 
قدرها )56,121,00( ريال سعودي و )62,466,000( ريال سعودي و)12,591,000( ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على 

التوالي. 

فيما يلي بيان بمبالغ المعامالت مع األطراف ذات العالقة كما في 31 ديسمبر 2021م: 

المستحق من أطراف ذات عالقة: 	

مجموعة شركات السيف: )5,528( ألف ريال سعودي متمثلة في أقساط التأمين و)403( ألف ريال سعودي متمثلة في مطالبات مدفوعة،  	
وبقيمة إجمالية قدرها )5,931( ألف ريال سعودي.

شركة الدرة الرائدة: )45( ألف ريال سعودي. 	
عبدالرحمن السكران: )10( آالف ريال سعودي. 	

المطلوب إلى أطراف ذات عالقة: 	

مجلس اإلدارة واللجان ذات عالقة: )1,425( ألف ريال سعودي متمثلة بمكافآت وبدالت أخرى. 	
جلوب ميد )مجموعة(: )5,180( ألف ريال سعودي متمثلة بأتعاب إدارية عن مراجعة المطالبات الطبية وأخرى. 	

وبتاريخ 1442/11/19هـ )الموافق 2021/06/29م(، اعتمدت الجمعية العامة العادية المعامالت التي تمت مع األطراف ذات عالقة حيث تم التصويت 
على األعمال والعقود التي تمت مع: 

شركة السيف والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/نايف بن فيصل السديري واألستاذ/عبدالرحمن بن عبداهلل السكران مصلحة غير  	
مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي بدون شروط أو مزايا حيث بلغت التعامالت في 2020م )27,381,000( ريال سعودي. 

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/نايف بن فيصل السديري والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي بدون شروط  	
أو مزايا علًما أن قيمة التعامالت في عام 2020م بلغت )13,000( ريال سعودي. 

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/عبدالرحمن بن عبداهلل السكران والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي  	
بدون شروط أو مزايا خاصة علما بأن قيمة التعامالت للعام السابق 2020م هي )16,000( ريال سعودي.

باإلضافة الى التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة غلوب مد السعودية والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/نايف  	
بن فيصل السديري واألستاذ/بيير ميشال فرعون واألستاذ عبد الرحمن بن عبداهلل السكران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد 
إدارة المطالبات الطبية للشركة دون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعامالت السابق في 2020م بلغت )11,384,000( ريال سعودي.

وال يوجد أي ضمان لتجديد العقود مع األطراف ذات العالقة في المستقبل عند انتهاء مددها، إذ من الممكن أال يوافق مجلس إدارة الشركة  	
أو الجمعية العامة على تجديد تلك العقود، أو أال يوافق األطراف ذات العالقة على تجديدها وفقاً لشروط وثائق التأمين التي تحددها 
الشركة. ونظراً لذلك فإن عدم تجديد تلك العقود قد يكون له أثر سلبي على ربحية الشركة وبالتالي على أعمالها وتوقعاتها ووضعها المالي 

ونتائج عملياتها.
وإذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص إلبرام العقود مع أطراف ذوو العالقة بموجب المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات فعلى  	

عضو مجلس اإلدارة تقديم استقالته خالل مهلة تحددها الجمعية العامة وإال ُعدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر عضو 
المجلس العدول عن العقد أو التعامل أو توفيق أوضاعه طبقاً لنظام الشركات ولوائح التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية 

العامة مما سيؤثر على أعمال وربحية الشركة بشكل سلبي جوهري. 

مخاطر عملية إدارة المطالبات 7-	-	
يعتمد تسعير منتجات تأمين الشركة، وكذلك االحتياطيات الخاصة بالمطالبات، على الفترة النسبية والكفاءة التي سيتم فيها اإلشعار بالمطالبات 
ومعالجتها والدفع مقابلها. وتعتمد إدارة المطالبات بالكفاءة الالزمة وبالفعالية المطلوبة، من بين أمور أخرى، على موظفين مدربين بشكل جيد 
يتخذون تعويض قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب بخصوص معالجة المطالبات. وقد بلغت قيمة المطالبات تحت التسوية مبلغاً وقدره حوالي 
)51,474,000( ريال سعودي و)35,661,000( ريال سعودي و)21,401,000( ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م 
بلغت حوالي )28,356,000( ريال سعودي و)58,148,000( ريال سعودي و  المبلغ عنها فقد  المتكبدة وغير  المطالبات  أما  التوالي.  و2021م على 

)58,250,000( ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على التوالي.

إن عدم توفر الكفاءة الالزمة في إدارة وسداد المطالبات يمكن أن يؤدي إلى أمور مثل قرارات تعويض غير صحيحة وقرارات خاطئة بشأن إنشاء 
احتياطي المطالبات و/أو الدفع وزيادة الغش ومعلومات إدارية غير صحيحة بشأن االحتياطي والتسعير، األمر الذي يفضي إلى مطالبات إضافية 
وتكاليف ونفقات ذات صلة لمعالجة المطالبات، وكذلك تزايد المخاطر التي تنطوي عليها المطالبات الفنية و/أو تصبح نماذج التسعير غير مناسبة. 

وتزداد تلك المخاطر كلما ازدادت الفترة بين المطالبة والسداد مقابلها.
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وإذا ثبت أن المعالجات اإلدارية للمطالبات من جانب الشركة تفتقر للكفاءة أو الفعالية، أو إذا كانت معرضة لتكاليف أو نفقات تتجاوز المعدالت 
المتوقعة فقد تضطر الشركة تغيير نماذج التسعير و/أو زيادة األسعار، األمر الذي قد تنتج عنه خسارة في األعمال وزيادة في احتياطات المطالبات 
الفنية لدى الشركة. وقد تضر تلك التكاليف اإلضافية أو آثار التضخم بربحية الشركة، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر االلتزامات والتعهدات المحتملة 8-	-	
قد تنشأ بعض االلتزامات المحتملة على الشركة والتي قد تنتج عن أي التزامات أو تكاليف أخرى متعلقة بنشاط الشركة. لدى الشركة التزامات 
وتعهدات محتملة متعلقة بمشروعات رأس مالية قيد التنفيذ بلغت قيمتها حوالي مائة واثنين وعشرين ألف )122,000( ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2021م مقابل ما يقارب ثالثة ماليين وثمانمائة وتسعة وعشرين ألف )3,829,000( ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ومايقارب ثالثة 

مليون و أربعمائة وسبعة وأربعون مليون )3,447,000( ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م.

كما أن الشركة تعمل في صناعة التأمين وتخضع إلجراءات قانونية في سياق أعمالها العادية. كما أنه ال يمكن التنبؤ أو تحديد النتائج النهائية لجميع 
اإلجراءات القانونية التي قد ترتب على الشركة التزامات محتملة. وفي حال تحققت تلك االلتزامات فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

مخاطر زيادة مطلوبات الشركة 9-	-	
من الممكن أن تشكل زيادة مطلوبات الشركة خطراً على الوضع المالي العام للشركة ومالءتها المالية. حيث بلغت نسبة إجمالي المطلوبات )%64( 
و)80%( و)110%( من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على التوالي. كما بلغ معدل السيولة السريعة للشركة 1.18 
مره كما في 31 ديسمبر 2019م، و0.98 مره كما في 31 ديسمبر 2020م، و0.63 مره كما في 31 ديسمبر 2021م. وعليه فإن زيادة المطلوبات للشركة 
ستؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على مركزها المالي وعليه سيصعب على الشركة الوفاء بالتزاماتها، وسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر االئتمان 0	-	-	
تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معني للطرف اآلخر. وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة حاالت 
مؤقتة أو دائمة منها عجز معيدي التأمين على الوفاء بالتزاماتهم من التسويات، ووجود أرصدة مدينة من العمالء، وفشل أطراف أخرى دائنة بالوفاء 

بالتزاماتهم تجاه الشركة، وغيرها.

وقد بلغ رصيد »أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين المدينة - صافي )79,559,000( ريال سعودي و )129,207,000( ريال سعودي و )143,164,000( 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على التوالي. كما بلغت األرصدة التي تتجاوز أعمارها عن 365 يوم مبلغ )28,497,000( 
ريال سعوي و )54,988,000( ريال سعودي و )64,692,000( ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. وعليه قامت الشركة باخذ 
مخصصات مقابل الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها وقد بلغ إجمالي المخصصات مبلغ قدره )26,938,000( سعودي و)50,118,000( ريال 

سعودي و)55,621,000( ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على التوالي. 

وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة حاالت مؤقتة أو دائمة منها عجز معيدي التأمين على الوفاء بالتزاماتهم من التسويات ومنها وجود 
أرصدة مدينة من العمالء وفي حال لم تقم الشركة بأخذ مخصصات كافية قد ينتج عن عدم ساد العمالء مخاطر تؤثر على أرباح وأعمال الشركة 
بشكل جوهري )ولمزيد من التفاصيل، فضاًل راجع القسم الفرعي )5-7-2( »قائمة المركز المالي« من القسم )5( »المعلومات المالية ومناقشة 

وتحليل اإلدارة«(. 

التأمين  تلتزم شركات  البنك المركزي السعودي،  للتأمين اإللزامي على السيارات الصادرة عن  الموحدة  الوثيقة  بالمادة السادسة )6( من  وعماًل 
بتعويض طرف أو أطراف )غير المؤمن له( عما يترتب على الحوادث المغطاة بموجب وثيقة التأمين ضد الغير، ولشركات التأمين الحق في الرجوع 
على المؤمن له أو السائق أو المسؤول عن الحادث للمطالبة بالمبالغ المدفوعة للغير. وبناًء عليه، فإنه عند الرجوع على المؤمن له أو السائق أو 
المسؤول عن الحادث الستعادة ما تم دفعه من مبالغ مالية يترتب على ذلك مخاطر عالية تكمن في مماطلة البعض في السداد أو عدم وفائهم بالمبالغ 

المستحقة عليهم مما سيؤثر سلباً على وضع الشركة المالي ونتائج عملياتها.

مخاطر االستثمار 		-	-	
تعتمد النتائج التشغيلية للشركة بشكل جزئي على أداء محفظتها االستثمارية وقد بلغت قيمة االستثمارات حوالي )67,938,000( ريال سعودي منها 
استثمارات متاحة للبيع بنسبة )28%( واستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق بنسبة )72%( كما في 31 ديسمبر 2019م، مقابل )61,917,000( 
ريال سعودي منها استثمارات متاحة للبيع بنسبة )21%( واستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق بنسبة )79%( كما في 31 ديسمبر 2020م، في 
حين أن قيمة االستثمارات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م قد بلغت )59,380,000( ريال سعودي منها استثمارات متاحة للبيع بنسبة 
)26%( واستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق بنسبة )74%(. وبلغت نسبة االستثمارات المحلية )المتداولة( )22%( في حين أن نسبة االستثمارات 

المحلية )غير المتداولة( قد بلغت )74%( مقابل نسبة )0%( لالستثمارات األجنبية كما في31 ديسمبر 2021م.
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هذا تخضع نتائج االستثمار لعدة مخاطر استثمارية منها المخاطر المرتبطة باألوضاع االقتصادية العامة ومستوى التذبذب في السوق وتقلب أسعار 
الفائدة في السوق ومخاطر السيولة واالئتمان، إضافة إلى األوضاع السياسية. وإن عدم قدرة الشركة على موازنة محفظتها االستثمارية ومالءمتها 
مع مطلوباتها، سيجبرها على تصفية استثماراتها في أوقات وبأسعار غير مناسبة وسيؤثر ذلك على عائداتها من االستثمارات بشكل سلبي مما 

سينعكس على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها.

مخاطر الزيادة في معدل الخسارة الناتجة عن أعمال التأمين 		-	-	
تواجه شركات التأمين مخاطر متعلقة بالزيادة في معدل الخسارة الناتجة عن أعمال التأمين، وقد يعود ذلك لعوامل عدة منها االكتتاب في وثائق 
تأمينية عالية المخاطر، انتشار األمراض والفيروسات المعدية كجائحة كوفيد-19، األضرار المادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، التسعير الخاطئ 

لوثائق التأمين، ازدياد حدة المنافسة في السوق وخسارة العمالء باإلضافة لعوامل أخرى تؤدي لتكبد شركات التأمين الخسائر.

بلغ معدل الخسارة للشركة مانسبته )82%( وذلك كما في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ومانسبته )89%( للسنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2020م ومانسبته )105%( للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. 

إن عدم تقدير المخاطر المحتملة قبل إصدار وثائق التأمين للطلبات المقدمة بشكل واضح ودقيق قد يؤدي إلى تكبد الشركة خسائر مما قد يؤثر 
ذلك بشكل سلبي وجوهري على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

مخاطر التصنيف االئتماني  		-	-	
لم تتقدم الشركة حتى اآلن للحصول على تصنيف ائتماني. وفي حال تقدمت الشركة للحصول على تصنيف ائتماني، فإنه ال يوجد ما يضمن أن 

تحصل على تصنيف جيد في حال كانت المخاطر لديها أعلى من الحد المتعارف عليه في سوق التأمين مما قد يؤثر سلًبا على أعمال الشركة.

إضافة لذلك، وعماًل بأحكام الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يجب على الشركة اختيار معيدي تأمين حاصلين بحد أدنى 
على تصنيف BBB من وكالة التصنيف االئتماني )S&P( أو تصنيف )B+( من قبل )A.M. Best( أو تقييم مكافئ لذلك من إحدى وكاالت التصنيف 
العالمية المعترف بها، وتتعامل الشركة مع معيدي تأمين حاصلين على التصنيف المطلوب وفق متطلبات البنك المركزي. وفي حال أرادت الشركة أن 
تتعامل مع معيدي تأمين غير معتمدين من قبل البنك المركزي أو حاصلين على تصنيف أدنى، أو إذا تم تخفيض تصنيف معيدي التأمين أثناء تعاملهم 
مع الشركة، فيتوجب عليها الحصول على موافقة خطية من البنك المركزي. وإذا لم تتمكن الشركة من الحصول على هذه الموافقة، فيجب عليها 
إيقاف ترتيبات إعادة التأمين مع تلك الشركات، مما سيزيد من أعباء الشركة ويعّرضها للمزيد من المخاطر ومنها عدم قدرة معيدي التأمين ذوي 
التصنيف المنخفض على الوفاء بالتزاماتهم، وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

مخاطر تركز أقساط التأمين المكتتبة 4	-	-	
تركزت أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة في قطاع التأمين الصحي، وقد بلغت قيمة اإليرادات من هذا القطاع مائتين وأربعة وعشرين مليون 
وأربعمائة وستة وثالثين ألف وثالثمائة وخمسة وثالثين )224,436,335( ريال سعودي ما يمثل )91.2%( من إيرادات الشركة للعام 2019م. وازدادت 
اإليرادات من هذا القطاع إلى مائتين وواحد وتسعين مليون ومائة وثمانية وتسعين ألف ومائتين وخمسين )291,198,250( ريال سعودي ما يمثل 
)88.65%( من إيرادات الشركة للعام 2020م. قد بلغت إيرادات قطاع التأمين الصحي مائة وخمسين مليون ومائة وتسعة وتسعين ألف وخمسمائة 
وتسعة )150,199,509( ريال سعودي ما نسبته )54.74%( للعام 2021م. علماً أن قطاع تأمين المركبات يأتي في المرتبة الثانية لناحية القطاعات 

األكثر إيراداً للشركة، ويبين الجدول التالي توزع إيرادات الشركة بحسب قطاعات التأمين التي تقدمها:

توزع إيرادات الشركة بحسب قطاعات التأمين(: 2الجدول رقم )

القطاع 
2021م2020م2019م

النسبة )%(القيمة )ريال سعودي(النسبة )%(القيمة )ريال سعودي(النسبة )%(القيمة )ريال سعودي(

54.74%88.65150,199,509%91.20291,198,250%224,436,335القطاع الصحي

43.45%9.04119,231,464%4.2429,697,470%10,434,765قطاع المركبات

0.12%0.19333,445%0.67623,434%1,659,007قطاع الممتلكات 

1.62%1.984,456,956%3.766,494,435%9,243,501قطاع الهندسي 

0.07%0.14182,322%0.13466,022%320,662قطاع الشحن البحري 

0.39%0.321,082,141%0.801,037,154%1,960,130قطاع حوادث عامة وأخرى
المصدر: الشركة

إن ترّكز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على قطاعي التأمين الصحي والمركبات يجعل الشركة عرضه للتأثر بشكل كبير ومباشر في حال انخفض 
الطلب أو زاد العرض على منتجات التأمين الصحي و/أو لم تستطع الشركة تجديد الوثائق التأمينية الحالية و/أو عدم إمكانيتها على اكتتاب وثائق 
تأمين جديدة. وبالتالي فإنه في حال انخفاض األقساط المكتتبة من القطاعات التأمينية للشركة بشكل عام ومن القطاع الصحي والمركبات بشكل 

خاص، فإن ذلك سوف يؤثر بشكل سلبي على األقساط المكتتبة للشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.
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مخاطر تركز تعامالت إعادة التأمين 5	-	-	
تتعامل الشركة مع عدد من شركات إعادة تأمين الرئيسية لتأمين محفظتها التأمينية مما قد يعرضها لمخاطر تعثر الطرف اآلخر )ولمزيد من 
التفاصيل حول شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها الشركة، الرجاء االطالع على القسم الفرعي رقم )9-5-3( »عقود إعادة التأمين« من القسم 
رقم )9( »المعلومات القانونية«(. وتمثل نسبة تعامالت الشركة مع شركات إعادة التأمين الرئيسية )7%( و)15%( و)20%( من إجمالي األقساط الُمعاد 

تأمينها كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على التوالي. 

في حال إعسار أو إفالس أو حصول أي ضائقة ألحد معيدي التأمين، فسوف يكون لذلك أثر سلبي على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج 
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر إعادة التأمين 6	-	-	
تحتاج الشركة، في سياق استراتيجيتها للتخفيف من المخاطر وإدارة رأس المال، إلى إعادة تأمين محفظتها التأمينية للحد من مخاطر معينة قد 
تتعرض لها خاصة فيما يتعلق بتأمين المركبات ومنتجات التأمين األخرى. وبموجب ترتيبات إعادة التأمين هذه، تحول الشركة المخاطر المشمولة 

في وثائق التأمين إلى معيد التأمين أو يتحمل هذه المخاطر معيد التأمين الذي يطلب أقساطا تأمينية في مقابل توفير إعادة التأمين.

كما أنه يتعين على الشركة بناًء على نشاطها أن تقوم بإعادة تأمين محفظتها التأمينية وفقاً لمتطلبات المادة األربعون )40( من الالئحة التنفيذية 
لنظام التأمين ما يلي:

أن تحتفظ شركات التأمين بنسبة )30%( على األقل من مجموع مبالغ االشتراكات المكتتبة. وتلتزم الشركة حالياً بهذا الشرط.. 1
االلتزام بإعادة تأمين ما نسبته )30%( على األقل من مجموع مبالغ االشتراكات المكتتبة داخل المملكة العربية السعودية. وتلتزم . 2

الشركة حالياً بهذا الشرط(.

ووفقاً ألحكام المادة الحادية والعشرين )21( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يجوز للبنك المركزي السعودي فرض غرامة تصل إلى مليوني 
)2,000,000( ريال سعودي على الشركات التي ال تقوم بالتقيد بالنسب المذكورة أعاله، بالتالي في حال لم تقم الشركة بالتقيد بهذه النسب ستتعرض 

الشركة لتلك الغرامة مما سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

إن توفر ومقدار وتكاليف إعادة التأمين يخضع لشروط السوق السائدة والتي عادة ما تكون خارجة عن إرادة الشركة. وفي حال عدم تمكن الشركة 
من المحافظة على عالقاتها مع شركات إعادة التأمين أو استبدالها، فسوف يزيد ذلك من نسبة تعرضها للمخاطر وسيحد من قدرتها على زيادة 
حجم أعمالها. كما تنطوي المعامالت مع معيدي التأمين خارج المملكة على مخاطر إضافية تتعلق بالظروف السياسية، واالقتصادية، والتغييرات 
التنظيمية في قطاع التأمين في المناطق التي ينتمون إليها، وإذا ما أثرت هذه العوامل على قدرة هذه الشركات على سداد حصصها من المطالبات 

المستقبلية، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر عقود إعادة التأمين 7	-	-	
لدى الشركة عدد من العقود الموقعة مع معيدي التأمين والتي شارفت على االنتهاء كما بتاريخ هذه النشرة )ولمزيد من التفاصيل حول هذه العقود، 
الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية )9-5-3( »عقود إعادة التأمين« من القسم الفرعي )9-5( »ملخص العقود الجوهرية« من القسم رقم )9( »قسم 
المعلومات القانونية«(. وال يوجد ما يفيد برغبة الطرفين تجديد هذه العقود، علماً أن بعض هذه العقود تجيز لمعيد التأمين إنهاء العقد في حال 
خسرت الشركة كل أو جزء من رأس مالها المدفوع، وحيث أن خسائر الشركة المتراكمة بلغت كما بتاريخ إعداد هذا التقرير نسبة )120.9%( من 
رأس المال المدفوع فهناك خطر أن يقدم معيد التأمين على إنهاء العقد وباثر فوري أو قد ال يرغب بتجديد العقد اذا ما استمرت خسائر الشركة 
بالتراكم، مما يؤثر سلباً على أعمال الشركة وعملياتها وثقة المتعاملين معها من المؤمن لهم ووسطاء ووكالء التأمين لما لمعيد التأمين من أهمية في 

عمليات التأمين في تعويض شركة التأمين عن كامل أو بعض األخطار التي قد تتكبدها الشركة. 

المخاطر المتعلقة باالسترداد  8	-	-	
بالرغم من أن معيدي التأمين مسؤولون تجاه الشركة عن المخاطر التي تتكبدها الشركة في نطاق التغطية المتفق عليها، إال أن الشركة تظل المسؤولة 
األولى تجاه عمالئها عن جميع المخاطر التي تقوم الشركة بإعادة التأمين عليها. وبناًء على ذلك، فإن اتفاقيات إعادة التأمين ال تسقط التزام الشركة 
بدفع المطالبات، وقد تتحمل الشركة المخاطر المتعلقة بمعيدي التأمين. نتيجة لذلك، فالشركة معرضة للمخاطر فيما يتعلق بقدرتها على استرداد 
المبالغ المستحقة من معيدي التأمين، بما في ذلك في حال وجود أي تقصير من معيدي التأمين الذين تتعامل معهم الشركة بصورة جوهرية، نتيجة 
العتراض معيدي التأمين على بعض مطالبات إعادة التأمين بناء على شروط العقد وعدم دفع المطالبة أو دفع جزء من المبلغ، وال يمكن للشركة أن 

تضمن أن معيدي التأمين سوف يدفعون مطالبات إعادة التأمين في الوقت المناسب أو أنهم سوف يدفعونها إطالقاً. 

وفي حال كان معيدو التأمين غير راغبين أو غير قادرين على دفع المبالغ المستحقة عليهم بموجب عقود إعادة التأمين، سواء كان ذلك بسبب 
الصعوبات المالية التي قد يعاني منها معيد التأمين، أو بسبب نزاع حول التغطية التي تشملها وثيقة التأمين المبرمة بين الشركة ومعيد التأمين، 
أو بخالف ذلك ستقوم الشركة بتكبد خسائر غير متوقعة مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.
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مخاطر االعتماد على الوسطاء والوكالء 9	-	-	
تعتمد الشركة على وسطاء ووكالء كجهات توزيع رئيسية لتسويق منتجاتها، حيث تمثل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة عبر الوكالء ما نسبته )%55( 
و)53%( و)68%( من إجمالي أقساط التأمين كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على التوالي علماً أن الشركة قد أبرمت مائة وستة وأربعين 
ألف وثمانية وتسعين )146,098( وثيقة تأمين خالل العام 2021م من خالل وسطاء ووكالء التأمين. ونظراً العتماد الشركة على قنوات توزيع رئيسية 
لتسويق منتجاتها، فإن أي انقطاع أو إنهاء لهذه الترتيبات مع الوسطاء والوكالء من شأنه أن يكون له تأثير سلبي كبير على مبيعات الشركة، والذي 

من شأنه أن يرتب آثار سلبية جوهرية على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

تتوزع أقساط التأمين على كافة الوسطاء مما يخفف من مخاطر االعتماد على وسيط واحد. غير أن الشركة قد ال تتمكن من تجديد عقودها معهم 
في حال منع البنك المركزي أحد الوسطاء أو عدد منهم من تقديم خدمات الوساطة أو ألي سبب آخر، مما سيدفعها لتعيين وسطاء آخرين جدد 
أو قد ال تتمكن من تجديد عقودها الحالية بنفس الشروط واألحكام، مما سيؤثر بشكل سلبي على عملياتها وأعمالها وبالتالي سينعكس ذلك على 

نتائجها المالية.

مخاطر عدم كفاية المخصصات واالحتياطات 0	-	-	
للمادة التاسعة والستين )69( من الالئحة التنفيذية لنظام  تقوم الشركة باالحتفاظ بمخصصات لمواجهة وتغطية االلتزامات المالية، وذلك طبقاً 

مراقبة شركات التأمين التعاوني. وتشمل تلك المخصصات ما يلي:

مخصصات األقساط غير المكتسبة. 	
مخصصات المطالبات تحت التسوية. 	
مخصصات مصاريف تسوية المطالبات. 	
مخصصات األخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد. 	
مخصصات المخاطر التي لم تسقط. 	
مخصصات الكوارث.  	
مخصصات المصاريف العامة. 	

ويتم تقدير حجم االحتياطات بناًء على االتجاهات المتوقعة في حجم المطالبات ومدى تكرارها بحسب البيانات المتاحة في حينه. ويعتبر وضع 
مستوى مالئم من احتياطات المطالبات عملية غير مؤكدة بطبيعتها نظراً لصعوبة وتعقيد وضع االفتراضات الالزمة. ويوضح الجدول التالي مبالغ 

تلك المخصصات كما في 31 ديسمبر 2021م:

قيمة المخصصات كما في 31 ديسمبر 2021م(: 3الجدول رقم )
كما في 31 ديسمبر 2021م

)ألف ريال سعودي( المخصصات

113,295 مخصصات األقساط غير المكتسبة 

21,401 مخصصات المطالبات تحت التسوية 

0 مخصصات مصاريف تسوية المطالبات 

ال تنطبق مخصصات األخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد 

0 مخصصات المخاطر التي لم تسقط 

0 مخصصات الكوارث 

ال تنطبق مخصصات المصاريف العامة 

المصدر: الشركة

وبما أن حجم االحتياطات يعتمد على تقديرات مستقبلية، فإنه من الممكن أن يثبت عدم كفاية احتياطات الشركة في أي فترة، وإذا حدث أن تجاوزت 
المطالبات الفعلية احتياطي المطالبات، فإنه سيتوجب على الشركة زيادة احتياطاتها. وسوف يكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
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مخاطر االستحواذ 		-	-	
في سياق قيام الشركة بعملية استحواذ على محفظة عمليات التأمين، تكون عملية تقييم االستحواذ خاضعة للمراجعة من قبل لجنة مستقلة يتم 
تعيينها من ِقبل البنك المركزي للتأكد من اتباع المحاسب القانوني واإلكتواري للمعايير الموضوعة من قبل البنك المركزي فيما يتعلق بتقييم المحافظ 
التأمينية المزمع االستحواذ عليها. وإلتمام عملية االستحواذ، يجب أن تصدر موافقة البنك المركزي النهائية على أحكام وشروط اتفاقية بيع ونقل 
المحفظة التأمينية. وكما بتاريخ هذه النشرة لم تقم الشركة بأي عملية استحواذ، وفي حال رغبت الشركة باالستحواذ على محفظة تأمينية في 
المستقبل، سوف يتوجب عليها الحصول على موافقة البنك المركزي النهائية على أحكام وشروط اتفاقية بيع ونقل المحفظة التأمينية وموافقة 
الجمعية العامة للمساهمين وكذلك قد تدفع الشركة مبالغ أكثر من القيمة الدفترية وبالتالي سوف يؤثر ذلك على ربحيتها والتي سيكون لها تأثير 

سلبي على الوضع المالي للشركة.

مخاطر الحصول على التمويل المناسب مستقباًل 		-	-	
تعتمد قدرة الشركة في الحصول على مصادر لتمويل أعمالها على عدة عوامل، منها عوامل متعلقة بقدرتها على الحصول على الموافقات النظامية 
باإلضافة إلى وضع الشركة المالي وجدارتها االئتمانية. إن احتاجت الشركة في المستقبل إلى تمويل إضافي لتوسيع نشاطها أو منتجاتها، أو لتحسين 
مالئتها المالية، فقد تواجه صعوبة في الحصول على مصادر تمويل وإن حصلت عليها قد تكون بتكلفة وشروط غير مناسبة. وإن لزم أن ترفع الشركة 
رأسمالها للحصول على تمويل إضافي، فقد يؤدي هذا إلى تقليل نسبة ملكية المساهمين الحاليين. إن صعوبة الحصول على التمويل المناسب في 

المستقبل سوف يؤثر سلباً على الشركة وأدائها المالي وخطة عملها.

مخاطر االستخدامات والمطالبات التأمينية الزائفة واألنشطة االحتيالية األخرى 		-	-	
إن الشركة معرضة للغش واالحتيال من مصادر مختلفة، مثل مورديها ووسطائها وعمالئها وأطراف أخرى. ويشمل ذلك العمالء الذين يقدمون إفادات 
غير صحيحة أو يخفقون في الكشف بشكل كامل عن المخاطر المغطاة قبل شراء التغطية التأمينية، وحاملي وثائق التأمين الذين يقدمون مطالبات 
احتيالية أو يبالغون في تلك المطالبات. وتجدر اإلشارة إلى أن األساليب الفنية المطبقة لممارسة الغش واالحتيال تتطور باستمرار، مما يجعل من 

الصعب اكتشاف حاالت الغش واالحتيال.

إن حدوث أو وجود غش أو احتيال في أي جانب من أعمال الشركة سيترتب عليه تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 
وتوقعاتها المستقبلية، كما سيضر بسمعة الشركة وعالماتها التجارية.

مخاطر عدم تطبيق حدود الخسائر أو االستثناءات في وثائق التأمين 4	-	-	
يمكن أن يتعذر على الشركة أن تطبق، على النحو الذي تراه، أحكاما مختلفة من وثائق التأمين التي تخصها، مثل حدود الخسائر أو االستثناءات من 
التغطية التي تم التفاوض عليها للحد من مخاطر هذه الوثائق. ومع تغير ممارسات القطاع، وتغير الظروف القانونية واالجتماعية وغيرها، قد تظهر 
مشاكل غير متوقعة وغير مقصودة تتعلق بالمطالبات والتغطية، والتي قد تؤثر سلباً على أعمال الشركة إما من خالل توسيع نطاق التغطية إلى ما 
يتجاوز توقعات الشركة، أو عبر زيادة حجم أو عدد المطالبات. ومن الصعب جدا التنبؤ بتأثيرات مشاكل المطالبات والتغطية وقد يضر ذلك بأعمال 

الشركة.

بالمطالبات وحق الشركة في رفض التغطية في حالة انتهاك ذلك  تتطلب إبالغها فوراً  كما تتضمن وثائق التأمين التي تصدرها الشركة شروطاً 
الشرط، هذا باإلضافة إلى قيود تخفض الفترة التي يجوز فيها لحامل الوثيقة أن يقدم دعوى ضد الشركة بسبب مخالفتها للعقد أو أي مطالبة 
أخرى. ويجوز أن تقوم محكمة أو سلطة تنظيمية بإلغاء أو إبطال أي استثناء، كما يجوز أن يصدر تشريع يحد من استخدام مالحق الوثائق التأمينية 
والحدود على الخسائر بطريقة تؤثر سلًبا على خسائر الشركة، األمر الذي قد يكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة أو وضعها المالي أو 
نتائج عملياتها. وفي بعض الحاالت، قد ال تصبح هذه التغييرات واضحة إال بعد أن تصدر الشركة وثائق التأمين التي تتأثر بتلك التغييرات. ونتيجة 

لذلك، قد ال يُعرف كامل نطاق المسؤولية بموجب عقود التأمين الخاصة بالشركة لسنوات عديدة بعد إصدار العقد.

مخاطر إلغاء أو عدم تجديد وثائق التأمين 5	-	-	
إن الشركة في سوق تأمين تنافسي، وبما أن مدة وثائق التأمين قصيرة المدة في طبيعتها، فقد ال تتمكن الشركة من االستمرار في تجديد وثائق 
التأمين الصادرة أو الوثائق التي ستصدرها في المستقبل على النحو المتوقع. وفي حال عدم تجديد أو إلغاء حملة الوثائق لوثائقهم، فإن مستوى 

األقساط المكتتبة للشركة في السنوات القادمة ستتأثر بشكل سلبي وجوهري مما سيؤثر على نتائج أعمال الشركة. 

مخاطر ترجمة وثائق التأمين 6	-	-	
بعض وثائق التأمين الشركة مكتوبة باللغة العربية وهي مترجمة من اللغة اإلنجليزية إال أن ترجمة بعض بنود وثائق التأمين التي تقدمها الشركة ليست 
دقيقة من حيث توضيح بعض المصطلحات الواردة في الوثيقة، مما سيؤدي إلى نشوء نزاع بين األطراف حول تفسير المقصود بالوثيقة، خاصة وأن 
اللجان القضائية والمحاكم في المملكة العربية السعودية تعتمد على النص العربي في حال نشأ أي خالف بين الشركة وأحد عمالئها، مما قد يعرض 
الشركة للدخول في نزاعات مع العمالء مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.



16

عوامل المخاطرة

مخاطر لوائح مكافحة غسل األموال 7	-	-	
تمتثل الشركة حالياً بلوائح غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وبقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب لشركات التأمين، وبنظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية، وبنظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله وقواعده التنفيذية. وتوضح 
هذه اللوائح اإلجراءات الالزم اتخاذها عند قبول أي عميل )سواء فرد أو شركة(، كما توضح إجراءات العناية الواجبة الالزم اتباعها، باإلضافة إلى 

إجراءات اإلبالغ عن العمليات المشبوهة وغيرها من اإلجراءات. 

إن عدم االمتثال بلوائح غسل األموال ومكافحة اإلرهاب يجعل الشركة عرضة المساءلة القانونية من قبل الجهات التنظيمية، وبالتالي قد يؤدي ذلك 
إلى فرض غرامات وعقوبات إذ تحملتها الشركة سيظهر تأثيرها الجوهري والسلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

مخاطر سوء تقدير المخاطر 8	-	-	
تقوم الشركة بدراسة تفصيلية للمخاطر المحتملة قبل إصدار وثائق التأمين للطلبات المقدمة، حيث تتم هذه الدراسة من قبل خبراء في عمليات 
االكتتاب يقومون باستخدام برامج محددة بهدف تقدير الخسائر واألخطار المحتملة وبمساعدة من الخبير االكتواري المستقل، والذي يقوم بدراسة 
أنماط تطور المخاطر والتوقعات المستقبلية بناًء على األداء التاريخي. من الممكن عدم تقدير المخاطر المحتملة بشكل دقيق وبالتالي قد تتكبد 
الشركة خسائر مالية تؤثر بشكل سلبي على أدائها المستقبلي وتساعد دراسة المخاطر المحتملة والدراسات االكتوارية في تخفيف مخاطر سوء 

تقدير المخاطر.

مخاطر متعلقة بإستراتيجية نمو الشركة  9	-	-	
تخطط الشركة إلستراتيجية معينة لتنمية أعمالها من خالل خطط العمل الفاعلة إلدارة أعمال الشركة بنجاح عبر تحقيق أهدافها المتنوعة نحو 
العمالء  ومتطلبات  احتياجات  مع  تتالءم  والتي  التأمينية  والخدمات  المنتجات  من  المتكاملة  المجموعة  توفير  من  لتتمكن  المستهدفة  القطاعات 
نجاح  وإن عدم  أعمالها«(،  الشركة وطبيعة  »خلفية عن  القسم 3  راجع  أعمالها فضاًل  وطبيعة  الشركة  استراتيجية  التفاصيل حول  من  )ولمزيد 

اإلستراتيجية سيؤثر سلبا على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية. 

مخاطر متعلقة بسمعة الشركة  0	-	-	
تعد سمعة الشركة أمراً بالغ األهمية الستقطاب عمالء جدد والبقاء عليهم وإقامة عالقة قوية مع األطراف النظيرة، ويمكن أن تتضرر سمعة الشركة 
في المستقبل نتيجة عدة عوامل تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، تراجع نتائجها المالية أو تعديلها أو اإلجراءات القانونية أو النظامية ضد الشركة 
أو سلوك أحد موظفيها الذي قد يتسبب في إخالل الشركة بالمتطلبات النظامية المعمول بها، وسيؤدي تضرر سمعة الشركة إلى التأثير سلباً على 

أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر تفشي األمراض المعدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامة بما في ذلك االنتشار العالمي  		-	-	
)COVID-	9( المستمر لجائحة فيروس كورونا

بدأ انتشار فيروس كورونا )كوفيد-19( في ديسمبر 2019م، وأعلنت منظمة الصحة العالمية الفيروس وباًء عالمياً في مارس 2020م، وقد أثرت 
الجائحة سلباً على معظم قطاعات األعمال في أنحاء العالم. ومع تفشي الفيروس قامت معظم دول العالم باتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشاره 
السريع. وقد حرصت حكومة المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس، حيث اتخذت قرارات صارمة بهذا الشأن 
نتج عنها، على سبيل المثال ال الحصر، فرض حظر التجول الجزئي أو الكلي في بعض مدن ومحافظات المملكة خالل العام 2020م وإقفال المطارات 
وإقفال جزئي للمجمعات التجارية وجميع األنشطة باستثناء محالت بيع المواد الغذائية والصيدليات وتقليص عدد ساعات العمل لبعض القطاعات 

وإلزام بعضها اآلخر بالعمل عن بعد.

ومع انتشار طفرات )كوفيد-19( وأي متحورات أخرى قد تظهر مستقباًل، وفي حال تفشي أي مرض من األمراض المعدية - منها على سبيل المثال: 
متالزمة الشرق األوسط التنفسية »ميرس« )MERS(، متالزمة العدوى التنفسية الحادة »سارس« )SARS( - في منطقة الشرق األوسط أو أي منطقة 
أخرى، مما قد يستدعي إعادة فرض اإلغالق الكامل أو الجزئي في بعض مدن المملكة وبالتالي التأثير سلباً على اقتصاد المملكة بشكل عام. ويصعب 
التنبؤ بأثر جائحة كورونا على نشاط الشركة في حال تم إعادة فرض الحظر الكامل أو الجزئي في مدن المملكة مما سيكون لذلك تأثير سلبي وبشكل 

جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر االعتماد على موظفين رئيسيين واستقطاب الكفاءات 		-	-	
القياديين، وعليه فإن نجاح الشركة قد يعتمد على مدى قدرتها على ضمان استمرارية بقاء هذه  تعتمد الشركة على خبرات وقدرات الموظفين 
الكفاءات، وإيجاد بدائل لهم في حال مغادرتهم الشركة. حيث أن الشركة تعتمد على مدى نجاحها في المحافظة على العالقة مع الوسطاء من خالل 

بقاء الموظفين وضمان استمراريتهم، وعلى مدى قدرتها على استقطاب الموظفين المؤهلين الجدد وضمان استمرارية بقائهم.

ليس هناك ما يؤكد بأن الشركة ستتمكن من ضمان استمرارية خدمات الموظفين أو رفع مستوى مهاراتهم. تعتمد الشركة على خبرات وقدرات 
الموظفين القياديين، وعليه فإن نجاح الشركة قد يعتمد على مدى قدرتها على ضمان استمرارية بقاء هذه الكفاءات، وإيجاد بدائل لهم في حال 
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مغادرتهم الشركة. حيث أن الشركة تعتمد مدى نجاحها من خالل الخدمات المقدمة لعمالئها والمحافظة عليهم والعمل على تطوير جودة الخدمة 
المقدمة إليهم والذي يمكن تحقيقه عبر تطبيق خطط تنظيمية وتطويرية مستمرة لعمليات الشركة في كافة قطاعاتهما اإلدارية بإشراف موظفين 
قياديين على مستوى اإلدارة العليا للشركة والذي يتطلب العمل على بقاء الموظفين وضمان استمراريتهم، باإلضافة إلى مدى قدرتها على استقطاب 

الموظفين المؤهلين الجدد وضمان استمرارية بقائهم.

ومن أجل ضمان استمرارية الموظفين القياديين في الشركة من أصحاب الخبرات والمؤهالت، قامت إدارة الشركة باعتماد خطة التعاقب الوظيفي 
للمدراء التنفيذيين لضمان استمرار شغر هذه المناصب وتتضمن الخطة إلحاق الموظفين في برامج التدريب والتطوير والتي تؤدي إلى اكتسابهم 
المهارات الوظيفية الالزمة لشغر هذه المناصب ورفع مستوى مهاراتهم. ومما ال شك فيه بأن الشركة تحتاج إلى زيادة الرواتب والمزايا الخاصة 
بالموظفين لكي تضمن استمرارية بقاء موظفيها الحاليين واستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهالت مناسبة مما سيؤثر بشكل سلبي على وضع الشركة 
المالي. قد يؤدي كل ذلك إلى صعوبة المحافظة على بعض الموظفين وقد يؤدي فقدان الشركة لخدمات واحد أو أكثر من أعضاء إدارتها العليا أو 

أقسامها وإداراتها إلى إعاقة تطبيق استراتيجية عملها، وهذا سيكون له تأثير سلبي على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

مخاطر سلوك الموظفين وأخطائهم 		-	-	
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالرقم )584597( وتاريخ  على الرغم من أن لدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية معتمدة من قبل وزارة 
1441/09/24هـ )الموافق 2020/05/17م(، إال أن الشركة ال تستطيع أن تضمن تالفي سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم كالغش واألخطاء المتعمدة 
واالختالس واالحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابًة عنها دون الحصول على التفويضات اإلدارية المطلوبة. وبالتالي 
قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية مما سوف يؤثر سلباً على سمعة الشركة 

وعملياتها ومركزها المالي. 

مخاطر توطين الوظائف »السعودة« 4	-	-	
تمثل نسبة الموظفين السعوديين في الشركة حوالي )73.14%( من إجمالي الموظفين، وتبلغ نسبة الموظفين غير السعوديين في الوظائف القيادية 
)5.88%(. ووفقاً لبرنامج نطاقات المطور، تم تصنيف كيان الشركة في نشاط خدمات األعمال، وتندرج الشركة في النطاق البالتيني. وإذا لم تتمكن 
الشركة من التقيد بمتطلبات برنامج »نطاقات« وأصبح تصنيفها ضمن النطاق األحمر، في هذه الحالة قد تتعرض الشركة لعدد من العقوبات من 

بينها:

تعليق طلباتها للحصول على تأشيرات عمل جديدة. 	
تعليق طلباتها لنقل كفالة موظف حالي أو موظف محتمل. 	
منع الموظفين غير السعوديين العاملين معها من تغير مهنهم في تأشيرات العمل. 	
إمكانية قيام عدد من الموظفين غير السعوديين العاملين لديها بنقل كفاالتهم إلى شركات أخرى تقع ضمن النطاق األخضر أو  	

النطاق )البالتيني( دون الحصول على موافقتها.
استبعاد الشركة من المشاركة في المزايدات الحكومية أو حرمانها من الحصول على قروض حكومية. 	

قد تواجه الشركة تحديات في الحفاظ على موظفيها من المواطنين السعوديين، وفي حال انخفاض عدد هذه الفئة من الموظفين فإن ذلك سيودي 
إلى انخفاض نسبة السعودة اإلجمالية لديها. إن وقوع أو تحقق أيا من األحداث المشار إليها أعاله سيكون له تأثير سلبي وبشكل جوهري على أعمال 

الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر االعتماد على الموظفين غير السعوديين 5	-	-	
مما قد يؤثر على نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي، إذا لم تتمكن من المحافظة على كوادرها من غير السعوديين 
أو إيجاد بدالء عنهم بنفس المهارات والخبرات المطلوبة أو حدث تغير في سياسات ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية نتج عنها 

زيادة في نسبة سعودة القطاع.

كما اتخذت الحكومة بالمملكة عدد من القرارات األخرى التي تهدف إلى تنفيذ إصالحات شاملة في سوق العمل في المملكة العربية السعودية، 
والتي تضمنت فرض رسوم إضافية على كل عامل غير سعودي يعمل لدى المؤسسات والشركات السعودية اعتباراً من 1439/04/14هـ )الموافق 
2018/01/01م( وعلى إصدار رخص اإلقامة وتجديدها لألسر ابتداًء من 1438/10/07هـ )الموافق 2017/07/01م(، مع العلم أن الرسوم ازدادت 
بشكل تدريجي سنوياً )ولمزيد من المعلومات، فضاًل مراجعة الفقرة )2.2.24( »المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على توظيف موظفين 

غير سعوديين« من عوامل المخاطرة(.

وفي حال اعتمدت الشركة على نسبة مرتفعة من الموظفين غير السعوديين سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الرسوم الحكومية التي تتحملها الشركة مقابل كل 
عامل غير سعودي من رخص عمل وإقامات، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام، وبالتالي سيؤثر سلباً على أعمال الشركة 

ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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مخاطر عدم تأكد مراجع الحسابات الجوهري حول استمرارية الشركة 6	-	-	
شملت القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م على شك كبير لدى 
مراجع الحسابات بشأن قدرة الشركة على البقاء كشركة مستمرة، ويعود سبب ذلك إلى تكبد الشركة لخسائر متراكمة بلغت مبلغاً وقدره مائة وسبعة 
وخمسون مليون ومئتان وسبعة وعشرون ألف)157,227,000(ريال سعودي يمثل نسبة )120.9%( من رأس مال الشركة للعام 2021م مقابل مبلغ قدره 
مائة وسبعة وأربعون مليون وخمسمائة وثالثة أالف )147,503,000( ريال سعودي يمثل نسبة )61.5%( من رأس مال للعام 2020م ومبلغ خمسة 
وثمانون مليون وستمائة وستة وستون آلف )85,666,000( ريال سعودي ما يمثل نسبة )35.7%( من رأس مال الشركة للعام 2019م. كما أن تدفقات 
الشركة النقدية من العمليات هي سلبية للسنوات الثالثة األخيرة، وفي العام 2021م تحولت قيمة حقوق المساهمين إلى سلبية )وقيمتها حوالي 
26,100,000 ريال سعودي( مقابل قيمة إيجابية قدرها حوالي )92,200,000( ريال سعودي و )156,855,000( ريال سعودي للعام 2020م و2019م، 

على التوالي.

وتشير هذه األحداث والظروف إلى عدم تأكد جوهري حول قدرة الشركة على االستمرار. وفي حال لم تنجح الشركة في زيادة إيراداتها وإطفاء 
الخسائر المتراكمة، تكون الشركة أمام مخاطر متعلقة بأدائها المالي واستمراريتها ما سيؤدي إلى التأثير سلباً وجوهرياً على قدرة الشركة في البقاء 

كمنشأة مستمرة في المستقبل.

مخاطر أنظمة التشغيل وتقنية المعلومات 7	-	-	
يعتمد  التأمين  أن قطاع  لعمالئها، وحيث  الشركة  لتوفير خدمات  الشركة، وهي ضرورية  أعمال  كافة  الشركة  في  المعلومات  تقنية  أنظمة  تدعم 
على األنظمة اإللكترونية بشكل كبير، فإن ذلك يزيد تعرض شركات التأمين - بما فيهم الشركة - لمخاطر القرصنة والهجمات اإللكترونية وكذلك 
االختراقات المتعمدة للبيانات والشبكات والبرمجيات، وعالوة على ذلك، فإن زيادة استخدام الخدمات السحابية لتخزين البيانات قد يؤدي إلى 
الزيادة من احتمالية تعرض الشركة لخطر فشل نظام تكنولوجيا المعلومات بشكل عام. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي هجوم إلكتروني على شبكة 
التأمين إلى عجز الشركة عن تقديم الخدمات إلى عمالئها، مما قد يلحق الضرر بسمعتها ويسبب خسارة في إيراداتها أو يعرضها لعقوبات مالية. 

وبالتالي، فإن أي فشل في حماية البيانات أو استخدامها استخداماً صحيحاً قد يؤدي إلى خسارة بيانات العمالء أو الوصول غير المصرح به لها.

وتخضع أيضاً أنظمة تقنية المعلومات لدى الشركة لمخاطر خارجية وداخلية أخرى، مثل البرامج الضارة وعيوب الشفرات ومحاوالت اختراق شبكات 
الشركة وعدم توفر التحديثات أو التعديالت المطلوبة وتسرب البيانات وحدوث أخطاء بشرية، وكل ذلك يشكل خطراً مباشراً على خدمات الشركة 
وبياناتها. ومن التهديدات األخرى تعطل المعدات والهجوم البدني وسرقة معلومات العمالء والحريق واالنفجار والفيضانات والطقس القاسي وانقطاع 
التيار الكهربائي وغيرها من المشاكل التي قد تحدث أثناء عمليات ترقية الشبكات أو إحداث تغييرات رئيسية أخرى إلى جانب فشل الموردين في 

الوفاء بالتزاماتهم.

وفي حال حصول انهيار جزئي أو كلي في أي من أنظمة تقنية المعلومات أو االتصاالت، قد تتوقف أنشطة الشركة التجارية أو تتأثر بشدة، كما يمكن 
ألي خلل في النظام أو حادث أو اختراق أن يسبب انقطاعا في عمليات الشركة أو يؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات لعمالئها، وبالتالي يؤثر 
بشكل سلبي على إيراداتها وعملياتها التشغيلية. كما قد تؤثر هذه االضطرابات على صورة الشركة وسمعتها وتقلل ثقة عمالئها بها، مما قد يؤدي 

إلى خسارة بعض العمالء. 

وباإلضافة إلى ذلك، قد تضطر الشركة إلى تحمل تكاليف إضافية من أجل إصالح أي ضرر ناجم عن تلك االضطرابات، وفي جميع الحاالت سيكون 
لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر حدوث الكوارث الطبيعية 8	-	-	
إن جميع شركات التأمين معرضة لخسائر ناتجة عن أحداث ال يمكن التنبؤ بها والتي قد تؤثر على العديد من المخاطر التي تغطيها الشركة، ال سيما 
أحداث الطقس واسعة النطاق فيما يتعلق بالتأمين على السيارات، أو األوبئة على نطاق واسع في حالة التأمين الصحي. وتشمل األحداث األخرى 
التي يمكن أن تؤثر على الشركة ووثائق التأمين كاألحداث الطبيعية وغير الطبيعية ومنها، على سبيل المثال ال الحصر، العواصف الثلجية أو الرملية، 

والفيضانات، والرياح، والحرائق، واالنفجارات، والزلزال والحوادث الصناعية والعمليات اإلرهابية.

ويتأثر حجم خسائر الشركة نتيجة لتلك األحداث الكارثية على تواترها وشدة كل حدث منها وترتيبات إعادة التأمين التي وضعتها الشركة. وعلى 
الرغم من الجهود التي تبذلها الشركة للحد من تعرضها لهذه األحداث، أو تحديد سعر مناسب لها، أو وضع الشروط المناسبة للتأمين على المخاطر، 
إال أن هذه الجهود قد ال تنجح. باإلضافة إلى ذلك، فإن أي كارثة قد تؤثر على مكاتب الشركة أو أي مواقع أخرى لديها وستؤثر بشكل سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر عدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء 9	-	-	
تسعى الشركة إلى المحافظة على رضا عمالئها من خالل االستمرار في تقديم نفس مستوى جودة منتجاتها، ولكن في حال عدم قدرة الشركة على 
االستمرار بتقديم منتجاتها بنفس مستوى الجودة، فإن ذلك سوف يؤثر سلباً على سمعتها لدى عمالئها وبالتالي فالعزوف عن التعامل معها، مما يؤثر 

بشكل سلبي على مبيعات الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.
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مخاطر سياسات إدارة المخاطر 40-	-	
تتبع الشركة سياسات معينة إلدارة وقياس ومراقبة المخاطر بما يتماشى مع الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحة إدارة 
المخاطر في شركات التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي، والتي يتم تقييمها وتحديثها بشكل دوري. إن عدم تطبيق هذه السياسات أو عدم 
تحديثها أو عدم قدرة اإلدارة على تحديد المخاطر وتقييمها في التوقيت المناسب سوف يعرض الشركة إلى مخاطر متنوعة، منها على سبيل المثال 
عدم االلتزام بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحه، والتي قد تعرض الشركة لمختلف اإلجراءات الواردة في النظام بما في ذلك سحب 

ترخيص الشركة، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر التقاضي 	4-	-	
كما بتاريخ هذه النشرة، فإن الشركة طرفاً في عدد من القضايا متعلقة بمطالبات ناتجة عن وثائق التأمين بشكل رئيسي بصفتها مدعية أو مدعى 
عليها، وتبلغ القيمة اإلجمالية للدعاوى القائمة والتي تكون فيها الشركة الجهة المدعية مليون وثالثمائة وسبعة وخمسين ألف وتسعمائة وتسعة عشر 
ريال وستة وتسعين هللة )1,357,919.96( ريال سعودي مقابل مبلغ قدره ثالثة ماليين ومائتان وواحد وخمسون ألف وثالثمائة وثمانون ريال وثالثة 
وثمانون هللة )3,251,380.83( ريال سعودي بالنسبة للدعاوى القائمة التي تكون فيها الشركة الجهة المدعى عليها )ولمزيد من التفاصيل، يرجى 
االطالع على القسم الفرعي )9-9( »التقاضي« من القسم رقم )9( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(. قد تتعرض الشركة في سياق ممارسة 
أعمالها لقضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها التأمينية ونزاعات ومطالبات تتعلق بالغطاء التأميني، وال تضمن الشركة عدم وقوع نزاع بينها وبين بعض 
حاملي الوثائق. مما قد يؤدي إلى رفع قضايا لدى الجهات القضائية المختصة. ونتيجة لذلك، قد تكون الشركة ُعرضة لمطالبات قضائية من هيئات 
ع نتائج تلك المطالبات  وإدارات حكومية وتحقيقات في سياق الضوابط الجديدة على قطاع التأمين في المملكة. وبطبيعة الحال، ال يمكن للشركة توقُّ
في حال حدوثها، كما ال تضمن الشركة أال يكون لتلك المطالبات تأثير جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها. كما أن الشركة ال 
تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو 

األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات، وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا سوف تؤثر سلباً على الشركة.

مخاطر حماية العالمة التجارية 	4-	-	
تعتمد قدرة الشركة في تسويق منتجاتها التأمينية وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها. إن عدم قدرة الشركة على منع انتهاك حقوقها بهذا 
الخصوص سيؤثر سلبياً على عالمتها التجارية وسوف يجعل ممارسة عملها أكثر تكلفة وبالتالي يؤثر على نتائج الشركة التشغيلية، وسوف يتأثر عمل 
الشركة أكثر إذا كان عليها أن تتنافس مع عالمات تجارية مشابهة ضمن األسواق الرئيسية التي تعمل فيها والتي ال تملك فيها حقوق ملكية مسجلة. 
لدى الشركة شعار خاص بها قد قامت بتسجيله كعالمة تجارية لدى وزارة التجارة )إدارة العالمات التجارية( وسيمكن ذلك الشركة من وضع اسمها 
وشعارها على الواجهة الخارجية للمبنى أو المكاتب أو المحالت التجارية التي تشغلها الشركة كونها قامت بتسجيل العالمة التجارية ومنحها الحماية 

القانونية الالزمة وفقاً لنظام العالمات التجارية.

وفي حال لم تحافظ الشركة على الحماية لعالمتها التجارية، سيعّرض ذلك مصالح الشركة المرتبطة به للمخاطر، مما سيكون له أثر سلبي وجوهري 
على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها. علماً بأنه قد تضطر الشركة للدفاع عن عالمتها التجارية إلى الدخول في إجراءات قضائية 
مكلفة. وقد يتسبب ذلك في إلحاق أضرار جوهرية بسمعة العالمة التجارية مما يترتب عليه أثر سلبي على قدرة الشركة على جذب عمالء جدد يؤدي 

إلى تراجع إيرادات الشركة والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر كفاية التغطية التأمينية 	4-	-	
لقد قامت الشركة بتوفير التغطية التأمينية الالزمة من خالل إبرام عدد من وثائق التأمين لدرء بعض المخاطر وحفظ أصولها وممتلكاتها، )لمزيد 

من المعلومات عن التغطية التأمينية، فضاًل راجع القسم الفرعي )9-11( »التأمين« من القسم )9( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(.

إن عقود التأمين المبرمة تتضمن مبالغ مقتطعة وعوامل مستثناة من التغطية التأمينية، باإلضافة إلى قيود أخرى تتعلق بالغطاء التأميني يتم التفاوض 
عليه مع شركات التأمين، كما تعتمد إمكانية حصول الشركة على التعويض المستحق لها من قبل شركة التأمين ذات العالقة على مالءتها المالية 
وقدرتها على الوفاء بقيمة هذا التعويض، لذا قد ال يغطي التأمين جميع الخسائر التي تكبدتها الشركة وال يتم إعطاء أي ضمان بأن لن تتكبد الشركة 
خسائر تتجاوز حدود وثائق التأمين أو خارج نطاق التغطية الواردة في هذه الوثائق. ومن الممكن أن تنشأ حاالت تتجاوز فيها قيمة المطالبة قيمة 
التأمين الذي تحتفظ به الشركة أو أن يتم رفض مطالبة التعويض المقدمة من قبل الشركة لشركة التأمين ذات العالقة أو أن تطول فترة المطالبة 
والتعويض. كما أن عدم قدرة الشركة على تجديد وثائق التأمين المذكورة قد يؤدي الى عدم توافر التغطية التأمينية الكافية لحادث ما، وبالتالي قد 
تفقد الشركة رأس المال المستثمر في أي من هذه الممتلكات التي تضررت أو دمرت وقد تخسر كذلك اإليرادات المستقبلية المتوقعة منها مما 

سيؤثر سلبياً على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

مخاطر العقود مع الغير  44-	-	
أبرمت الشركة عقود واتفاقيات مع أطراف أخرى تعمل في مجال التأمين كعقود وساطة تأمين وعقود إعادة التأمين باإلضافة إلى عقود خدمة 
أخرى كعقود تقنية المعلومات وعقود استشارية )لمزيد من التفصيل، الرجاء االطالع على الفقرة )9-5( »ملخص العقود الجوهرية« من القسم )9( 
»المعلومات القانونية« من هذه النشرة(، وتعتمد الشركة على إمكانية وقدرة تلك األطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب شروط وأحكام تلك العقود 
واالتفاقيات. وال يمكن التأكيد بأن تلك األطراف سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة، وفي حال عدم قدرة الشركة أو األطراف المتعاقدة معها 
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على االلتزام ببنود تلك العقود أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا وخسارة الشركة لتلك المنازعات فإن ذلك سيؤثر سلبياً على مركزها 
المالي والتدفقات النقدية والنتائج التشغيلية للشركة وتطلعاتها المستقبلية.

مخاطر عقود اإليجار 45-	-	
أبرمت الشركة عدد )13( عقد إيجار بصفتها مستأجرة، منها عقدين مع الشيخ علي بن عبد الرحمن البرغش التميمي غير موثقة إلكترونياً على 
شبكة إيجار، في حين يوجد عقدين منتهيين وجاري العمل على تجديدهما )لمزيد من التفصيل، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية )2-5-9( 
»عقود اإليجار« من الفقرة )9-5( »ملخص العقود الجوهرية« من القسم )9( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(. وإن عدم مقدرة الشركة على 
المحافظة على استمرارية عقود اإليجار المتعلقة بهذه المواقع وتجديدها بنفس الشروط الحالية أو بشروط تفضيلية أو عدم تمكنها من استخدام 
العين المستأجرة للغرض المخصص لها ألي سبب كان، سيضطرها إلخالء العين المستأجرة وإيجاد أماكن أخرى مناسبة أكثر لمزاولة نشاط الشركة، 
من دون أن تضمن شروط عقود إيجار مالئمة كتلك الموجودة حالياً. وفي حال حدوث أي من المخاطر التي تم ذكرها والمرتبطة بعقود اإليجار 

للمواقع المستأجرة، قد يؤثر على نتائج أعمال الشركة المتوقعة وبياناتها التشغيلية والمالية.

تجدر اإلشارة إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم )292( وتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 2017/02/13م(، المتضمن عدم اعتبار عقد اإليجار 
غير المسجل في الشبكة اإللكترونية عقداً صحيحاً منتجاً آلثاره اإلدارية والقضائية وحيث أنه قد تم إطالق الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار 
بالتعاون بين وزارتي العدل واإلسكان في تاريخ 1439/05/17ه، وقد صدر تعميم وزارة العدل باعتماد تطبيق ذلك على كافة العقود المبرمة بعد 
تاريخ 1440/05/04هـ )الموافق 2019/01/10م(. كما بتاريخ نشرة اإلصدار هذه، لدى الشركة عقدين اثنين غير موثقين إلكترونياً على شبكة إيجار، 
وبالتالي في حال نشوء أي نزاع بين الشركة وأي من المؤجرين فيما يتعلق بعقود اإليجار غير المسجلة إلكترونياً، فإنه قد ال يتم النظر بها من قبل 
المحاكم السعودية وبالتالي قد ال تتمكن الشركة بصفتها ُمدعي من حماية حقوقها في حال إخالل أي من المؤجرين بالتزاماتهم التعاقدية وسيؤثر 

ذلك سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية.

مخاطر استحقاقات الزكاة الشرعية القائمة والمحتملة 46-	-	
التزمت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية عن الفترة المنتهية في 2020/12/31م، وحصلت على شهادة الزكاة النهائية من هيئة الزكاة والضريبة 
)الموافق  1443/09/29هـ  تاريخ  حتى  سارية  وهي  2021/10/20م(  )الموافق  1443/03/14هـ  وتاريخ   )1111017123( بالرقم  والجمارك 
والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  وأصدرت  الزكاة.  مبلغ  احتساب  طريقة  فروقات  عن  ناتجة  اللتزامات  الشركة  تتعرض  وقد  2022/04/30م(. 
ربطاً زكوياً عن عامي 2017م و2018م بلغ ستة ماليين ومائتي ألف )6,200,000( ريال سعودي وقد قدمت الشركة اعتراضاً على الربط. وعليه فإن 
الشركة ال تستطيع التنبؤ ما سيؤول إليه االعتراض على الربط المذكور، أو ما إذا كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ستقبل تقديراتها الزكوية 
أو ستطالبها بدفع أي فروقات زكوية مستقباًل. وإذا قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمطالبة الشركة بدفع مثل هذه الفروقات، فإن ذلك 
سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أرباح الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلة )لالطالع على تفاصيل استحقاقات الزكاة 
الشرعية الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية رقم )9-4-2( »االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك« من الفقرة 
)9-4( »االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة بصفتها صاحب الترخيص« من القسم رقم )9( »المعلومات القانونية«(.

مخاطر تغير رأي الهيئة الشرعية 47-	-	
لدى الشركة هيئة شرعية متخصصة في مراقبة المنتجات التأمينية للشركة وتشريعها. ولذلك، فإنه في حال وجود اختالف في الرأي الفقهي أو 
إثارة ألي موضوع بشأن مدى توافق المنتجات القائمة حالياً والموافق عليها مسبقاً من قبل الهيئة الشرعية، فإنه ستتأثر سمعة الشركة بصورة سلبية 

مما يؤثر بدوره على أداءها ونتائج أعمالها.

مخاطر التغيرات في المعايير المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة 48-	-	
قد يؤدي تغيير المعايير المحاسبية الدولية )IFRS( المتعارف عليها إلى معايير محاسبية دولية معدلة أو جديدة إلى عدم إمكانية مقارنة قوائم 
الشركة المالية السابقة بسهولة. وعلى وجه الخصوص، قد ال تكون قوائم الشركة المالية عن السنوات المالية والفترات التي تبدأ بعد 31 ديسمبر 
2021م والتي قد يتم إعدادها وتقديمها بموجب معايير محاسبية دولية معدلة أو جديدة قابلة للمقارنة بسهولة مع تلك الخاصة بالفترات المالية 
السابقة الواردة في هذه النشرة والتي تم إعدادها وتقديمها بموجب المعايير المحاسبية الدولية )IFRS( المتعارف عليها حالياً. ويؤثر ذلك بشكل 

سلبي وجوهري على مستوى نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي.

مخاطر تطبيق نظام الشركات 49-	-	
بالجريدة  )والمنشور  2015/11/10م  الموافق  )1437/01/28هـ(  وتاريخ  )م/3(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الشركات  بنظام  الشركة  التزمت 
الرسمية( أم القرى بتاريخ 1437/01/22هـ )الموافق 2015/12/04م(، والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1437/01/27هـ )الموافق 2016/05/04م( 
والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/79( وتاريخ 1439/07/25هـ )الموافق 2018/04/11م(. كما التزمت بالمادة )224( من نظام الشركات من ناحية 
تعديل نظامها األساسي وفقاً ألحكام نظام الشركات وقد تم اصدار آخر نسخة للنظام األساسي بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

1441/12/14هـ )الموافق 2020/08/04م(، وتم اعتماده من قبل وزارة التجارة بتاريخ 1441/12/21هـ )الموافق 2020/08/11م(. 
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يفـرض نظـام الشـركات بعـض المتطلبات النظاميـة التـي يتوجـب علـى الشـركة االلتزام بهـا. وسيسـتلزم ذلـك قيـام الشـركة باتخـاذ اإلجراءات والتدابيـر 
لاللتزام بمثـل هـذه المتطلبات والتـي مـن الممكن أن تؤثـر علـى خطـة أعمالهـا أو تسـتغرق وقـت طويـل. كمـا فـرض نظـام الشـركات الحالـي عقوبـات 
أشـد صرامـة علـى مخالفـة أحكامـه وقواعـده اإللزامية حيـث تصـل حسـب نظـام الشـركات )المادة 213( إلى )500,000( ريـال، كمـا نصـت المادة 
)214( مـن نظـام الشـركات علـى تضاعـف العقوبـات فـي حـال تكـرار المخالفات، وبالتالـي فـإن الشـركة سـتكون عرضـة إلـى مثـل هـذه العقوبـات فـي 
حـال عـدم التزامهـا بتلـك القواعـد واألحكام، والـذي مـن شـأنه التأثيـر سـلباً وبشكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا المالي ونتائـج عملياتهـا.

مخاطر عدم االلتزام بالقواعد واللوائح والسياسات ذات الصلة بحوكمة الشركة  50-	-	
لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والئحة حوكمة خاصة بشركات  لدى الشركة الئحة حوكمة تم إعدادها وفقاً 
التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي. إن الشركة ملتزمة بجميع المواد الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة، إال أن عدم 
قيام الشركة بااللتزام بأحكام لوائح حوكمة الشركات قد يعرضها لغرامات تفرضها هيئة السوق المالية مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

وقد قام مجلس إدارة الشركة بإعادة هيكلة لجنة االستثمار وإضافة السيد سليمان محمود هالل بتاريخ 1442/08/10هـ )الموافق 2021/03/23م( 
حيث لم يتم الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي على تعيين العضو الجديد، ما يشكل مخالفة للمادة السادسة )6( من نظام مراقبة 
شركات التامين التعاوني والالئحة التنفيذية والتي تشترط حصول الشركة على موافقة البنك المركزي على ترشيح أعضاء اللجان المنبثقة عن 
المجلس. كما أن لدى الشركة بعض اللوائح والسياسات غير المحدثة، ما يعرض الشركة التخاذ البنك المركزي بحقها إجراءات نظامية أو يفرض 
عليها عقوبات، وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين والئحته التنفيذية. وفي حال فرض البنك المركزي أي عقوبات أو إجراءات بحق الشركة 
لمخالفتها أحكام نظام مراقبة شركات التأمين والئحته التنفيذية، سيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على سمعة الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

علماً أن الشركة ملتزمة بجميع المواد الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن البنك المركزي السعودي. وقد يفرض البنك المركزي السعودي 
غرامات على الشركة في حال عدم تطبيق الشركة والممثلة بمجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية ألفضل ممارسات الحوكمة.

وفي حال عدم التزام الشركة مستقباًل بكافة األنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي التي تخص قطاع التأمين وأنظمة وقواعد 
ومتطلبات هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية فإنها معرضة للغرامات والعقوبات التي قد يفرضها عليها البنك المركزي السعودي و/ أو هيئة 
المالي  تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها  له  تنفيذية أخرى، مما بدوره قد يكون  أية جهة  أو  المالية و/  السوق 

وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر السوق والقطاع 	-	

مخاطر سحب ترخيص مزاولة أنشطة التأمين 	-	-	
حصلت الشركة على ترخيص البنك المركزي السعودي رقم )ت م ن/20107/30( بتاريخ 1431/07/24هـ )الموافق 2010/07/06م( لمزاولة نشاط 
التأمين في فرعي التأمين العام والتأمين الصحي. وقامت الشركة بتجديد هذا الترخيص بتاريخ 1443/05/24هـ )الموافق 2021/12/28م( ولمدة 

ثالث سنوات تبدأ بتاريخ 1443/07/23هـ )الموافق 2022/02/24م( تنتهي بتاريخ 1446/07/22هـ )الموافق 2025/01/22م(.

السعودي حق سحب  المركزي  للبنك  أن  التعاوني،  التأمين  شركات  مراقبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   )76( والسبعون  السادسة  المادة  وتنص 
الترخيص في الحاالت التالية:

إذا لم تمارس الشركة النشاط المرخص لها به خالل ستة أشهر.. 1
إذا لم تف الشركة بمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية.. 2
إذا تبين للبنك المركزي السعودي تعمد الشركة تزويده بمعلومات أو بيانات غير صحيحة.. 3
بها . 4 يُمارس  التي  للطريقة  نتيجة  للضياع  المساهمين معرضة  أو  المستفيدين  أو  لهم  المؤمن  أن حقوق  المركزي  للبنك  تبين  إذا 

النشاط.
إذا أفلست الشركة مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.. 5
إذا مارست الشركة النشاط بأسلوب متعمد للنصب واالحتيال.. 6
إذا انخفض رأس المال عن الحد األدنى المقرر أو لم تِف الشركة بمتطلبات المالءة المالية الواردة في الالئحة التنفيذية.. 7
إذا انخفض النشاط التأميني في فروع التأمين إلى المستوى الذي يرى البنك المركزي السعودي عدم فعالية أدائه.. 8
إذا رفضت الشركة دفع المطالبات المستحقة للمستفيدين دون وجه حق.. 9

إذا منعت الشركة فريق التفتيش المكلف من قبل البنك المركزي السعودي عن أداء مهمته في فحص سجالتها.. 10
إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر في أي من المنازعات التأمينية.. 11
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وفي حال تم سحب الترخيص من الشركة فإنه لن يكون باستطاعتها االستمرار في ممارسة نشاطها بصورة نظامية في المملكة العربية السعودية 
مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على نشاط الشركة واستمراريتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها في حينها كذلك أن يخسر المساهمون كل أو جزء 

من استثماراتهم في الشركة.

مخاطر عدم الحصول على الموافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة أو تجديد المنتجات الحالية 	-	-	
بناًء على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية الخاصة بطرح منتجات تأمينية جديدة، فإنه على الشركة الحصول على موافقة 
البنك المركزي السعودي )نهائية أو مؤقتة( قبل تسويق أو طرح أي منتج جديد، علماً أن عملية الموافقة على المنتجات التأمينية للشركة تتم على 

ثالث مراحل وهي: )1( تقديم طلب الموافقة على المنتج )2( مراجعة النموذج )3( منح الموافقة النهائية أو المؤقتة على المنتج أو رفضه. 

حصلت الشركة على ترخيص البنك المركزي لمزاولة نشاط التأمين بفرعي )1( التأمين العام )2( التأمين الصحي. بحيث تقدم الشركة مختلف أنواع 
التغطية التأمينية لعمالئها ويجوز لها حالياً أن تقدم 28 منتجاً تأمينياً وهي قد حصلت على موافقات نهائية باستثناء موافقة مؤقتة لتسويق وبيع 

وثيقة تأمين المركبات )التأمين الشامل للمركبات وتأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير للمركبات(. 

وإن أي تأخير يتعلق بالحصول على موافقات لمنتجات جديدة أو تجديد الموافقات للمنتجات الحالية سوف يؤثر سلبا على أعمال الشركة وربحيتها 
في المستقبل.

مخاطر عدم االلتزام باألنظمة واللوائح والقوانين الحالية و/ أو صدور أنظمة وقوانين جديدة 	-	-	
تخضع الشركة لألنظمة واللوائح السائدة في المملكة والتي تخص قطاع التأمين بشكل خاص، ومن ضمنها نظام الشركات ونظام مراقبة شركات 
التأمين التعاوني والئحته التنفيذية، وتخضع أيضا إلشراف البنك المركزي السعودي، حيث أن البنك المركزي السعودي هو الجهة المسؤولة عن 
تنظيم قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك السياسات والقواعد والتراخيص والمنافسة وتخصيص االستثمار ومعايير الخدمة والمعايير الفنية 

وترتيبات التسويات. 

بما أن سوق التأمين السعودي يعتبر من األسواق الناشئة دائمة التطوير، فإن ذلك قد يحد من قدرة الشركة على االستجابة لفرص السوق، وقد 
يضطرها ذلك إلى تحمل نفقات سنوية كبيرة للتقيد باألنظمة واللوائح النظامية، ولذا ال يمكن إعطاء أي تأكيد بأن األنظمة أو اإلطار التنظيمي لقطاع 
التأمين في المملكة لن يشهد مزيداً من التغيرات التي قد تؤثر بدرجة كبيرة أو سلبية على أعمال الشركة ووضعها المالي أو نتائج عملياتها. وكذلك، 
إذا لم تلتزم الشركة باألنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، فإنها سوف تخضع لعقوبات نظامية منها الغرامة وتعليق العمل وسحب الترخيص 

الخاص بمزاولة نشاط التأمين، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

كما وتخضع الشركة، باعتبارها شركة مدرجة، إلى األنظمة واللوائح التنفيذية والقواعد والمتطلبات لهيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية. 
تلزم هيئة السوق المالية الشركات المدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة 
وقواعد اإلدراج الصادرة عن تداول، ال سّيما االلتزام باإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية والمالية وتقرير مجلس اإلدارة، كما تلتزم شركات 
التأمين بإعالن نتائجها المالية وفق النماذج المعتمدة من الهيئة والتي يجب أن تتضمن بيانات واضحة عن فائض )عجز( عمليات التأمين مخصوماً 
منها عائد استثمارات حملة الوثائق، وإجمالي أقساط التأمين المكتتبة وصافي أقساط التأمين المكتتبة، وصافي المطالبات المتكبدة، وصافي أرباح 
)خسائر( استثمارات حملة الوثائق، وصافي أرباح )خسائر( استثمارات أموال المساهمين ومقارنة هذه البيانات بالفترة المقابلة ربع سنوية أو سنوية. 
وبحسب دليل االلتزامات المستمرة للشركات المدرجة، يجب أن تكون النتائج المالية السنوية المعلنة في موقع )تداول( مستمّدة من القوائم المالية 
المدققة والمعتمدة من المراجع الخارجي للشركة المعين من الجمعية والمعتمدة من مجلس اإلدارة، ويجب التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن 
التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات لنتائجها المالية، وعلى الشركة أيضاً تقديم بيان بجميع األسباب والمؤثرات للتغير في النتائج المالية للسنة 

المالية الحالية مع فترة المقارنة بحيث تشمل األسباب جميع بنود إعالن النتائج المالية.

تجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد تعرضت لغرامات خالل العامين الماضيين وفق اآلتي:

غرامة قدرها عشرة آالف )10,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل البنك المركزي السعودي خالل عام 2020م، وذلك لمخالفة تعليماته  	
اإلشرافية.

غرامة قدرها ثالثمائة وعشرة آالف )310,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل البنك المركزي السعودي خالل عام 2020م، لمخالفة  	
تعليماته الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )عدد القرارات 2(.

غرامة قدرهر ثالثمائة وسبعون ألف )370,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل البنك المركزي السعودي خالل عام 2021م، وذلك لمخالفة  	
تعليماته اإلشرافية )عدد القرارات 5(.

وتجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة لمالءة شركات المساهمة العامة فقد صدر بتاريخ 1438/01/23هـ )الموافق 2016/10/24م( قرار مجلس الهيئة 
رقم )1-130-2016( بتعديل اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )50%( فأكثر من 
رأس مالها على ضوء نظام الشركات، وتم تعديل مسماها لتصبح »اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت 
خسائرها المتراكمة )20%( فأكثر من رأس مالها«، والتي بدأ العمل بها منذ تاريخ 1438/07/25هـ )الموافق 2017/04/22م(، وقد تم تعديلها بقرار 
مجلس هيئة السوق المالية رقم )2018-77-1( وتاريخ 1439/11/05هـ )الموافق 2018/07/18م(. كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق 
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المالية باتباع الئحة »التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات« الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم )2006-199-1( وتاريخ 1441/02/01هـ 
)الموافق 2019/09/30م( والمعدلة بموجب قراره رقم )2019-104-1( وتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 2019/09/30م(.

إن عدم التزام الشركة بهذه األنظمة والقواعد والمتطلبات سوف يعرضها إلى عقوبات من بينها فرض غرامات وتعليق تداول األسهم وصوالً إلى 
إلغاء إدراج أسهم الشركة في شركة تداول السعودية، األمر الذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها 

وتوقعاتها المستقبلية.

كما تخضع الشركة إلشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر البنك المركزي السعودي ومجلس 
الضمان الصحي التعاوني وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة ووزارة االستثمار وغيرها. بالتالي تخضع الشركة لمخاطر التغييرات في األنظمة 
واللوائح والتعاميم والسياسات في المملكة. وتشهد البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة إصدار العديد من األنظمة واللوائح، والتي يتم تطويرها 

وتحسينها بشكل مستمر.

باإلضافة إلى أن تكاليف االلتزام لهذه األنظمة تُعتبر مرتفعة، إال أنه وفي حالة إدخال تغييرات على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو 
لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد الشركة لمصروفات مالية إضافية غير متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح وتلبية اشتراطات هذه 
القوانين، أو قد تخضع للعقوبات والغرامات التي تفرضها السلطات اإلشرافية المختصة في حال عدم التزامها بهذه اللوائح واألنظمة بشكل مستمر، 

مما سيؤثر سلباً على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر عدم االلتزام بلوائح مجلس الضمان الصحي التعاوني 4-	-	
بعد موافقة البنك المركزي السعودي، تخضع منتجات التأمين الصحي التي تقدمها الشركة للرقابة من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني. تلزم 
متطلبات الضمان الصحي التعاوني بااللتزام بمتطلبات خاصة بتقديم المنتجات الصحية، بما في ذلك توفير فريق طبي متخصص إلعطاء الموافقات 
خالل مهلة ال تتجاوز )60( دقيقة. كما تلزم تلك المتطلبات شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة لمقدمي الخدمات الصحية مثل المستشفيات 
والعيادات وغيرها من مقدمي الخدمات الطبية خالل مدة ال تتجاوز )45( يوم. إذا لم تلتزم الشركة بمتطلبات الضمان الصحي التعاوني، فإنها 
سوف تخضع لعقوبات نظامية منها سحب ترخيص تقديم منتجات الخدمات الصحية، األمر الذي سيؤثر سلباً على عمليات الشركة ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر البيئة التنظيمية 5-	-	
تخضع أعمال الشركة للنظم المعمول بها في المملكة. وقد تكون البيئة التنظيمية التي تعمل بها الشركة عرضة للتغيير. كما أن التغييرات التنظيمية 
الناجمة عن العوامل السياسية واالقتصادية والفنية والبيئية قد يكون لها تأثير كبير على عمليات الشركة من خالل تقييد تطوير الشركة أو زيادة 
عدد عمالئها، والحد من عمليات الشركة ومبيعات خدمات الشركة أو زيادة إمكانية وجود منافسة إضافية. وقد ترى الشركة ضرورة أو مناسبة 
تعديل عملياتها من أجل العمل بما يتفق مع تلك النظم وقد تتحمل تكاليف إضافية بهذا الخصوص، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على عمليات 
الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. باإلضافة إلى ذلك، سيؤدي عدم االلتزام بهذه األنظمة واللوائح إلى عقوبات إدارية أو جنائية أو تعليق 

عملياتها أو إنهائها.

مخاطر األوضاع االقتصادية وأوضاع قطاع التأمين  6-	-	
يعتمد األداء المالي لشركات التأمين بصورة كبيرة على األوضاع االقتصادية المحلية داخل المملكة وكذلك األوضاع االقتصادية العالمية التي تؤثر 
على اقتصادها. إن األوضاع االقتصادية العالمية غير المستقرة وانخفاض أسعار النفط بصورة ملموسة، قد يكون عاماًل مؤثراً على اقتصاد المملكة. 
وبما أن أداء الشركة االقتصادي يرتبط إلى حد ما بالوضع االقتصادي في المملكة وفي العالم، فإن النتائج المالية للشركة سوف تتأثر بالتغيرات 
التي قد تطرأ والتي ينتج عنها انخفاض بالطلب على منتجات وخدمات الشركة. باإلضافة إلى ذلك، فإن اتجاهات األقساط والمطالبات في أسواق 
التأمين تعتبر متقلبة في طبيعتها واألحداث غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية وارتفاع معدالت التضخم والمنافسة قد تؤثر على حجم المطالبات 

المستقبلية مما ينعكس سلباً على أرباح وعائدات شركات التأمين. 

كما أن انخفاض أسعار النفط بصورة ملموسة سيؤثر على الدخل المحلي والنشاط االقتصادي ودخل األفراد، وبالتالي على قدرة األفراد والشركات 
في الحصول على منتجات تأمينية مثل التي تقدمها الشركة، وبالتالي انخفاض مبيعات الشركة وتأثر مركزها المالي سلباً.

كما أن ارتفاع اإليجارات والتي تتأثر بالمتغيرات االقتصادية في المملكة سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف على الشركة وقد تقوم الشركة بتغيير مواقع 
فروعها إلى أماكن أخرى، وفترة االنتقال إلى فروع أخرى ستؤدي إلى تباطؤ أعمال الشركة لحين إتمام عملية االنتقال، وبالتالي التأثري بشكل سلبي 

على مبيعاتها ونتائج أعمالها. 

مخاطر األداء االقتصادي للمملكة  7-	-	
يعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق باألوضاع االقتصادية في المملكة بشكل عام وتشمل، على سبيل المثال 
ال الحصر، عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك. ويعتمد اقتصاد المملكة الكلي والجزئي بشكل أساسي على النفط 
والصناعات النفطية والتي ال تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي، وعليه فإن أي تقلبات غير مواتية تحدث في أسعار النفط 
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سيكون لها أثرها المباشر والجوهري على خطط ونمو اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى معدالت اإلنفاق الحكومي، والذي من شأنه التأثير سلباً على 
أداء الشركة المالي، نظراً لعملها ضمن منظومة اقتصاد المملكة وتأثرها بمعدالت اإلنفاق الحكومي.

كما يعتمد استمرار نمو اقتصاد المملكة على عدة عوامل أخرى بما فيها استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص في البنية 
التحتية، لذا فإن أي تغيير سلبي في أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على االقتصاد وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر عدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط 8-	-	
تعاني بعض دول منطقة الشرق األوسط من عدم االستقرار االقتصادي أو السياسي أو األمني في الوقت الراهن، مما قد يؤثر سلباً على اقتصاد 
المملكة وبالتالي على قدرة عمالء الشركة على تجديد عالقتهم معها وعدم قدرتها من الحصول على عمالء جدد وبالتالي التأثير بشكل سلبي على 
إيراداتها وأرباحها ونتائج عملياتها. كما ال يوجد أي ضمان بأن التطورات السلبية في العالقات مع الدول التي تشهد ظروف سياسية غير مستقرة، أو 
الظروف االقتصادية والسياسية في تلك الدول، أو في دول أخرى لن تؤثر سلباً على اقتصاد المملكة أو االستثمار األجنبي المباشر فيها على أسواق 
المال في المملكة بوجه عام، وقد تؤثر تلك العوامل بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

ومن شأن أي تغييرات كبرى غير متوقعة في البيئة السياسية أو االقتصادية أو القانونية في المملكة و/ أو أي دول أخرى في الشرق األوسط، بما في 
ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، التقلبات العادية في األسواق، والركود االقتصادي، واإلعسار، وارتفاع معدالت البطالة، والتحوالت التكنولوجية 

وغيرها من التطورات، أن تؤثر تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر القيود على ملكية شركات التأمين 9-	-	
إن ملكية األسهم في شركات التأمين تخضع لقيود معينة يفرضها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية. وفقاً للمادة )9( من نظام 
مراقبة الشركات التأمين التعاوني والمادة )39( من الالئحة التنفيذية، ال يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين االندماج مع شركات التأمين وإعادة 
التأمين األخرى أو تملكها أو السيطرة عليها أو شراء أسهم فيها دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك المركزي. والتزاماً بالمادة 
)38( من الالئحة التنفيذية، ينبغي على الشركة إبالغ البنك المركزي بنسبة ملكية أي شخص يمتلك )5%( أو أكثر من أسهم الشركة، من خالل تقرير 
ربع سنوي تعده الشركة بهذا الخصوص. وينبغي على الشخص نفسه إبالغ البنك المركزي خطياً بنسبة ملكيته أو أي تغيير يطرأ عليها خالل خمسة 

أيام من تاريخ حدوث هذا التغيير.

ستؤدي هذه القيود إلى تقليل فرص الشركة في استقطاب مستثمرين ماليين أو استراتيجيين في حال رفض البنك المركزي أو تأخره في إصدار 
وتوقعاتها  الشركة  عمليات  على  سلبي جوهري  تأثير  ذلك  عن  ينتج  مما  استيفائها  الشركة  مقدرة  في  ليس  فرض شروط  أو  المطلوبة  الموافقة 

المستقبلية.

مخاطر المنافسة 0	-	-	
إن البيئة التنافسية في قطاع التأمين في ازدياد مضطرد، حيث وصل عدد شركات التأمين المصرح لها إلى )28( شركة تنافس على زيادة حصصها 
في السوق وتمثل حصة شركة أمانة )0.65%( من سوق التأمين للعام 2021م. حيث سيتم اعتماد الوضع التنافسي للشركة على العديد من العوامل 
التي تشمل قوة مركزها المالي والنطاق الجغرافي ألعمالها، وعالقة العمل التي تربطها بعمالئها وحجم أقساط التأمين المكتتبة، وأحكام وشروط 
التأمين الصادرة، والخدمات والمنتجات المقدمة بما في ذلك قدرة الشركة على تصميم برامج تأمين وفقا لمتطلبات السوق، وكذلك سرعة سداد 

المطالبات، وسمعة الشركة، وخبرة وكفاءة الموظفين ومدى التواجد في السوق المحلي.

ال يمكن التأكيد على أن الشركة سوف تكون قادرة على تحقيق خططها المستقبلية أو االحتفاظ بأي مستوى محدد من األقساط في هذه البيئة 
التنافسية، لذلك فمن المحتمل أن حدة المنافسة ستؤدي إلى حدوث تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي، وذلك عن 

طريق:

انخفاض الهوامش والربحية. 	
تباطؤ نمو قاعدة عمالء الشركة. 	
انخفاض الحصة السوقية. 	
ارتفاع معدل استقاالت أفراد اإلدارة العليا والمبيعات. 	
تضخم النفقات التشغيلية مثل مصاريف التسويق والمبيعات. 	
زيادة تكاليف الحصول على وثائق التأمين. 	

وال يوجد ضمان بأن الشركة ستكون قادرة باستمرار على منافسة الشركات، مما يؤدي إلى خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سلًبا 
على أرباح الشركة ونتائجها المالية.
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مخاطر نمو سوق التأمين 		-	-	
يتأثر نمو سوق التأمين في المملكة بعدة عوامل أو أحداث وتتوقع الشركة في الوضع الحالي بأن يكون النمو مرتفعاً أو مستقراً بحد أدنى خاصة 
أن أبرز التأثير على سوق التأمين في المملكة هو نتيجة زيادة في عدد المؤمن لهم بالتزامن مع النمو االقتصادي والسكاني في المملكة، إضافة إلى 
استمرار التطوير في مجال الرعاية االجتماعية والتغيرات السكانية والقرارات الجديدة فيما يتعلق بفتح سوق التأمين في المملكة للشركات األجنبية 
والسماح لها بفتح فروع في المملكة بعد حصولها على موافقة البنك المركزي. يُعتبر نمو القطاع بشكل عام أمر افتراضي مبني على توقعات مستقبلية 
غير مؤكدة وخارجة عن نطاق سيطرة الشركة. وفي حال لم يشهد قطاع التأمين أو فئات التأمين المختلفة النمو الُمنتظر بحسب توقعات الشركة، 

فسوف يؤثر ذلك سلباً على إيرادات الشركة وعلى عوائدها ونتائج أعمالها.

مخاطر قطاع التأمين وعدم استقراره 		-	-	
بالرغم من أن السوق السعودي ليس جديداً على مفهوم التأمين، غير أنه لم يتم تنظيمه إال منذ فترة قريبة. ولذلك، فلم يتم بعد تجميع أو توفير 
المعلومات والبيانات المجتمع أن ذلك القطاع ال يؤدي دوراً محورياً أو يعمل في نطاق خدمات ال تتفق مع مبادئ التضامن والشريعة اإلسالمية. وقد 
يفقد المجتمع الثقة في قطاع التأمين، األمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

مخاطر نقص التوعية الثقافية للتأمين ومدى أهميتها 		-	-	
إن نظرة المجتمع تجاه قطاع التأمين تشكل عاماًل أساسياً لنجاح هذا القطاع. وبذلك يوجد مخاطرة حول تلك النظرة بصفة عامة حيث يرى المجتمع 
أن القطاع ال يلعب دوراً أساسياً أو يعمل بنطاق خدمات ال تتوافق مع أصل التكافل والشريعة. فقد يفقد المجتمع ثقته في هذا القطاع وذلك سوف 

يؤثر سلبياً على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

مخاطر التقارير المطلوبة  4	-	-	
يشترط نظام مراقبة شركات التأمين والئحته التنفيذية على الشركة أن تقدم إلى البنك المركزي السعودي قوائم مالية وتقارير سنوية، معدة على 
أسس محاسبية نظامية معينة، ومعلومات أخرى بما فيها معلومات حول العمليات المتعلقة بالنشاط العام وهيكل رأس المال والملكية والوضع المالي 
للشركة، بما في ذلك، كشفاً سنوياً إلجمالي العموالت الطارئة المدفوعة. وتخضع الشركة إلجراءات وعقوبات وغرامات فيما لو اتضح للبنك المركزي 
السعودي أن الشركة فشلت في التقيد بأي من األنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها. وعليه فإن أي تقصير في التقيد بهذه األنظمة واللوائح 
والتعليمات، سيؤدي إلى فرض قيود تحد من قدرة الشركة على مزاولة أعمالها أو فرض غرامات كبيرة يمكن أن تؤثر سلباً على نتائج أعمال الشركة 

ووضعها المالي.

كما أن الشركة سوف تتعرض لعقوبات وغرامات في حال تقصيرها بالوفاء بمتطلبات هيئة السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية االلتزامات 
المستمرة واإلفصاح المعمول بها في شركة تداول السعودية، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

مخاطر الحصول على الموافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة أو تجديد المنتجات الحالية  5	-	-	
يتعين على الشركة فيما يخص طرح أي منتجات تأمينية أن تحصل على موافقة البنك السعودي المركزي قبل تسويقها وطرحها بموجب نظام مراقبة 
شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية. وكما بتاريخ هذه النشرة، حصلت الشركة على موافقات من البنك المركزي السعودي على بيع 27 منتج.

إن أي تأخير فيما يتعلق بالحصول على موافقات لمنتجات جديدة أو تجديد الموافقات للمنتجات الحالية سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال 
الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر تأثير تراجع ثقة العمالء 6	-	-	
إن ثقة العميل بقطاع التأمين على مستوى العالم لها أهمية بالغة في تعزيز قوة هذا القطاع. وفي المقابل، إن أي تراجع في ثقة العميل في قطاع 
التأمين بشكل عام أو ثقته في الشركة بشكل خاص قد يؤدي إلى ارتفاع عدد حاالت إلغاء وثائق التأمين واسترجاع األموال األمر الذي سيؤثر سلًبا 

على مبيعات الشركة وبالتالي على أوضاعها المالية.

مخاطر عدم التحكم في األسعار 7	-	-	
تلتزم الشركة باتباع تعليمات البنك المركزي وتوصيات المستشار اإلكتواري فيما يختص بوضع التسعيرات الخاصة بوثائق التأمين وذلك فيما يختص 
بوثائق التأمين. حيث تقوم الشركة بشكل سنوي )وبناًء على تقرير كفاية التسعير الصادر عن المستشار اإلكتواري( بتقديم التسعيرات للبنك المركزي 

السعودي.

يقوم المستشارون اإلكتواريون بإصدار تقارير كفاية التسعير من خالل دراسة المحفظة التأمينية التي تمتلكها الشركة، وبناء على المعطيات اإلكتوارية 
والتي تأخذ بعين االعتبار أداء هذه الوثائق التأمينية )وذلك بالنظر إلى أداء المحفظة التأمينية بشكل عام(. قد تكون توصيات المستشار اإلكتواري 
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في ذلك الحين تقتضي بتغيير أسعار وثائق التأمين لمحفظة الشركة وذلك إلمكانية تغير أداء المحفظة التأمينية في ذلك الوقت. إن ارتفاع أسعار 
بعض أو كل هذه الوثائق التأمينية سيؤدي إلى عدم تمكن الشركة من استقطاب عمالء جدد وخسارة عمالئها الحاليين، مما يؤثر على حصة الشركة 

سلباً وعلى أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية أسهمها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر محدودية البيانات التاريخية للسوق 8	-	-	
ال يمكن اعتبار السوق السعودي حديث العهد فيما يخص مفهوم التأمين، غير أن قطاع التأمين لم يتم تنظيمه بالشكل الالزم إال منذ فترة قريبة. 
ولذلك لم يتم جمع وتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة لبناء الجداول التأمينية بشكل دقيق. وبسبب ذلك تعتمد شركات التأمين في تقدير الخسائر 
وتقييم األقساط على تقديرات قد ال ترتقي للمستوى المطلوب من الدقة وبالتالي فقد تزيد نسبة المخاطرة للمحافظ التأمينية، مما سيؤدي إلى 

حدوث خسائر للشركة مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة.

مخاطر دورة األعمال التأمينية 9	-	-	
شهد قطاع التأمين على المستوى العالمي تغيرات دورية مع تذبذبات ملموسة في نتائج العمليات، يرجع سببها إلى المنافسة واألحداث الكارثية 
واألوضاع االقتصادية واالجتماعية بشكل عام، وغيرها من العوامل خارجة عن سيطرة الشركات العاملة في الصناعة التأمينية. إن ذلك قد ينتج عنه 
فترات تتصف بالمنافسة في األسعار الناتجة عن فائض العرض وكذلك فترات يتاح فيها للشركات الحصول على أقساط أفضل. وباإلضافة إلى ذلك 
فإن االرتفاعات في تكرار وجسامة الخسائر التي تصيب المؤمن لهم يمكن أن يكون لها تأثير ملموس على دورة األعمال المذكورة. ومن المتوقع أن 

تتأثر دورة أعمال الشركات التأمينية نتيجة لهذه العوامل مما ينتج عن ذلك تأثير سلبي على الشركة.

مخاطر تعديالت البنك المركزي السعودي للمحاسبة على الزكاة وضريبة الدخل 0	-	-	
تم إعداد القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م واإليضاحات المرفقة بها والمشمولة بنشرة اإلصدار هذه، 
وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية 
للمراجعين والمحاسبين )SOCPA( بناًء على التعليمات التي صدرت من قبل البنك المركزي بتاريخ 1440/11/20هـ )الموافق 2019/07/23م( والتي 
تنص على تحديث السياسات المحاسبية للمعالجة للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل بدالً عن احتسابها بشكل ربع سنوي من 
 )IFRS( خالل حقوق المساهمين في األرباح المبقاة سابًقا. وقد قامت الشركة بتعديل األثر بأثر رجعي بما يتما ى مع المعايير الدولية للتقرير المالي

)ولمزيد من المعلومات، فضاًل راجع القسم رقم )5( »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة« من هذه النشرة(. 

إن الشركة ملزمة في هذه الحالة بتطبيق التعديالت أو التغييرات التي تطرأ على هذه المعايير من وقت آلخر. وبالتالي فإن أي تغييرات في هذه 
المعايير أو إلزامية تطبيق بعض المعايير الجديدة، من الممكن أن يؤثر سلًبا على القوائم المالية وبالتالي على النتائج المالية للشركة ومركزها المالي.

مخاطر ضريبة القيمة الُمضافة 		-	-	
قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ )الموافق 2017/01/30م( الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من األول من يناير 2018م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة )5%( على عدد من المنتجات 
والخدمات كضريبة جديدة تُضاف لبقية الضرائب والرسوم األخرى على قطاعات محددة بالمملكة، بما في ذلك قطاع التأمين الذي تعمل فيها 
الشركة. وبتاريخ 1441/09/25هـ )الموافق 2020/05/18م(، تم إقرار زيادة في نسبة ضريبة القيمة الُمضافة من )5%( إلى )15%(، وقد بدأ العمل 

بها من تاريخ 1441/11/10هـ )الموافق 2020/07/01م(. 

وبناًء على ذلك، يتعين على الشركة التكيف مع التغيرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تشمل تحصيلها وتسليمها. إن أي انتهاك 
أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة الشركة سوف يعرضها لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعة الشركة، مما سيزيد أيضا 
من التكاليف والمصاريف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التنافسي للشركة ومستوى الطلب على منتجاتها مما سيكون له أثر على نتائج 

عمليات الشركة وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر فرض رسوم أو ضرائب جديدة 		-	-	
بالرغم من أن الشركة ال تخضع في الوقت الراهن ألي نوع من الضرائب بخالف الزكاة الشرعية وضريبة القيمة المضافة البالغة )15%( من رسوم 
الخدمات التي تقدمها الشركة، إال أنه من المحتمل فرض رسوم أخرى أو ضرائب على الشركات من قبل الحكومة في المستقبل. وعليه في حال تم 

فرض ضرائب جديدة على الشركات أو رسوم بخالف المطبقة حالياً، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على أرباح الشركة الصافية.
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للتأمينات  		-	-	 العامة  المؤسسة  السعودة ومتطلبات  بمتطلبات  االلــتــزام  الــقــدرة على  عــدم  مخاطر 
االجتماعية

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتطبيق برنامج نطاقات الذي تم تصميمه لتشجيع الشركات على توظيف المواطنين السعوديين 
وزيادة نسبتهم من مجموع الموظفين العاملين لدى الشركة. ووفقاً لبرنامج نطاقات، فإنه يتم قياس التزام الشركة بمتطلبات السعودة مقابل نسبة 

المواطنين السعوديين العاملين لدى الشركة مقارنة بمتوسط نسبة السعودة في الشركات العاملة في نفس القطاع. 

وبالرغم من أن الشركة حققت نسبة سعودة قدرها )73.14%( كما في 2022/03/10م، وتندرج الشركة حالياً تحت النطاق »البالتيني« لبرنامج 
نطاقات، إال أنه ال يوجد أي ضمان بأن تستمر الشركة في المحافظة على نسبة السعودة المطلوبة ضمن المستويات المقررة نظاماً، والذي سيعرض 
التزامها بالقرارات الصادرة بهذا الخصوص والتي تصل إلى وقف إصدار تأشيرات العمالة الالزمة للشركة أو نقل كفالة  الشركة لعقوبات لعدم 

الموظفين غير السعوديين أو استبعاد الشركة من االشتراك في المناقصات الحكومية، مما سيؤثر سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

مخاطر الرسوم الحكومية المطبقة على توظيف موظفين غير سعوديين 4	-	-	
أقرت الحكومة خالل عام 2016م عدداً من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، والتي من 
ضمنها إقرار فرض رسوم إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتباراً من 2018/01/01م بواقع أربعمائة )400( ريال 
لعام 2019م ثم إلى ثمانمائة )800( ريال  سعودي شهرياً عن كل موظف غير سعودي لعام 2018م، تزيد إلى ستمائة )600( ريال سعودي شهرياً 
سعودي شهرياً لعام 2020م. وسيؤدي ذلك إلى زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمالها وأدائها المالي 

ونتائج عملياتها.

باإلضافة إلى ذلك فقد، فرضت الحكومة رسوم إصدار وتجديد اإلقامة لتابعي ومرافقي الموظفين غير السعوديين )رسوم المرافقين( والتي أصبحت 
نافذة اعتباراً من 2017/07/01م، علماً أنها ارتفعت تدريجياً من مائة )100( ريال سعودي شهرياً عن كل تابع في عام 2017م، حتى وصلت إلى 
أربعمائة )400( ريال سعودي شهرياً لكل تابع في عام 2020م، وعليه فإن رسوم المقابل المالي التي سيتحملها الموظف غير السعودي عن عائلته 
ستؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة عليه، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجهه للعمل في دول أخرى تكون تكلفة المعيشة فيها أقل، وإذا ما حدث 
مثل هذا األمر فستواجه الشركة صعوبة في المحافظة على موظفيها غير السعوديين، األمر الذي قد يضطرها إلى تحمل تلك التكاليف عن الموظفين 
غير السعوديين أو جزء منها بشكل مباشر، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق رفع األجور الخاصة بموظفيها غير السعوديين، األمر الذي سيؤدي 
إلى زيادة في تكاليف الشركة مما سيؤثر بشكل سلبي على نتائج عملياتها. هذا وقد بلغت قيمة رسوم الموظفين غير السعوديين مائتين وتسعين ألف 
وثمانمائة وأربعة وتسعين )290,894( ريال سعودي وأربعمائة وسبعة وعشرين ألف وسبعمائة وواحد وستين )427,761( ريال سعودي وخمسمائة 

وأربعة عشر ألف وستة وتسعين )514,096( ريال سعودي عن األعوام 2019م و2020م و2021م، على التوالي.

والجدير بالذكر أيضاً أنه بتاريخ 1442/03/18هـ )الموافق 2020/11/04م(، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة العربية 
السعودية، مبادرة تحسين العالقة التعاقدية، التي دخلت حيز التنفيذ في تاريخ 2021/03/14م،و تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل وإلغاء نظام الكفيل، حيث تقدم المبادرة ثالث خدمات 
رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت 
القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العالقة التعاقدية وشروط التعاقد بين صاحب العمل والعامل الوافد. وتتيح خدمة التنقل 
الوظيفي للعامل الوافد االنتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات االنتقال خال سريان 
العقد شريطة االلتزام بفترة اإلشعار والضوابط المحددة. وبناًء عليه، عند دخول هذه المبادرة حيز التنفيذ، ال تضمن الشركة أن تحافظ على كوادرها 
من العمالة غير السعودية وتجديد عقودهم بشروط مرضية لهم، األمر الذي سيدفعهم إلى االنتقال إلى عمل آخر وفق اآلليات المشار إليها أعاله، 
وإذا لم تتمكن الشركة من المحافظة على كوادرها من العمالة غير السعودية أو إيجاد بدالء عنهم بنفس المهارات والخبرات المطلوبة، فإن ذلك 
سيؤدي إلى زيادة التكلفة المالية على الشركة والذي من شأنه التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر عدم توفر كوادر محلية مؤهلة في قطاع التأمين 5	-	-	
الكوادر المتوفرة في السوق المحلية قد ال تفي باحتياجات الشركة من الموظفين ذو الخبرة. وفي حال تعذر على الشركة استقطاب الكوادر المؤهلة 
من السوق المحلية، فإنها ستضطر الستقدام موظفين من خارج المملكة. لكن الشركة ال تستطيع ضمان أنها ستتمكن من الحصول على العدد الكافي 
من تأشيرات العمل الالزمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، ال سيما في ظل متطلبات السعودة. هذا األمر سيخلق منافسة عالية بين 
شركات التأمين لتدريب وتأهيل كوادرها وضمان استمرار بقائهم واستقطاب الكفاءات من السوق المحلي، مما قد ينتج عنه زيادة في األجور التي 
قد تشكل عبئاً إضافياً على الشركة. كذلك إن عدم قدرة الشركة على استقطاب الموظفين المؤهلين واالحتفاظ بهم، سوف يؤدي إلى إعاقة تطبيق 

استراتيجية عملها، األمر الذي سيؤثر سلباً على نتائج عملياتها ووضعها المالي.
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مخاطر أسعار صرف العمالت 6	-	-	
تعزى المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت إلى التقلبات في االستثمارات المالية نظراً للتغير في أسعار الصرف. وإن الشركات التي تتعرض لمخاطر 

أسعار صرف العمالت، في الغالب لديها تعامالت مع أطراف خارج المملكة وبعمالت تلك األطراف. 

علماً أن معظم عمليات الشركة تتم بالريال السعودي كما أن كافة إيراداتها محققة من عمالء في السوق المحلية وبالعملة المحلية، ففي حال قيام 
الشركة بتحصيل أي مبالغ من مبيعات منتجاتها أو أجرت أي تعامالت بعملة أجنبية، فإنها قد تتعرض لمخاطر أسعار الصرف. وفي حال حدوث أي 

تقلبات كبيرة في أسعار الصرف، فإن ذلك سيؤثر سلباً على أداء الشركة المالي.

مخاطر األوراق المالية المطروحة 	-	

مخاطر التذبذب في سعر حقوق األولوية 	-	-	
قد يخضع السعر السوقي لحقوق األولوية لتذبذبات كبيرة بسبب التغير في العوامل المؤثرة على سهم الشركة. وقد يكون هذا التذبذب كبيراً بسبب 
الفرق بين نسبة التذبذب اليومي المسموح بها )والتي تتمثل في 10% ارتفاعاً وهبوطاً). باإلضافة إلى ذلك، ونظراً ألن سعر تداول الحقوق يعتمد على 

سعر تداول أسهم الشركة ورؤية السوق للسعر العادل للحقوق، وقد تؤثر هذه العوامل سلباً على سعر تداول الحقوق.

مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر األسهم 	-	-	
قد ال يكون السعر السوقي للحقوق أثناء فترة التداول مؤشراً على السعر السوقي ألسهم الشركة بعد الطرح. وكذلك قد ال يكون سعر سهم الشركة 
مستقراً وقد يتأثر بشكل كبير من التذبذب بسبب التقلبات الناتجة عن ظروف السوق المتعلقة بحقوق األولوية أو األسهم الحالية للشركة. وقد تنتج 
هذه التذبذبات أيًضا عن العديد من العوامل منها دون الحصر: ظروف السوق المتعلقة باألسهم، ضعف أداء الشركة، عدم القدرة على تنفيذ خطط 
الشركة المستقبلية، دخول منافسين جدد للسوق، التغير في رؤية أو تقديرات الخبراء والمحللين لسوق األوراق المالية، وأي إعالن للشركة أو أي من 

منافسيها يتعلق بعمليات اندماج واستحواذ أو تحالفات استراتيجية.

ليس هناك ما يضمن أن السعر السوقي ألسهم الشركة لن يقل عن سعر الطرح. وإن تم ذلك بعد اكتتاب المستثمرين في األسهم الجديدة، فذلك ال 
يمكن إلغاؤه أو تعديله، وبالتالي قد يتكبد المستثمرون خسائر نتيجة لذلك. وعالوًة على ذلك، ليس هناك ما يضمن أن المساهم سوف يكون قادًرا 

على بيع أسهمه بسعر يساوي أو أعلى من سعر الطرح بعد االكتتاب في األسهم الجديدة.

وباإلضافة إلى أن بيع كميات كبيرة من األسهم من قبل المساهمين بعد الطرح أو توقع حصول هذه المبيعات، يمكن أن يؤثر سلباً على سعر السهم 
في السوق، باإلضافة إلى ذلك فإن المستثمرين يواجهون خطر احتمال عدم التمكن من بيع أسهم في السوق دون أن يؤثر ذلك سلًبا على سعر السهم.

مخاطر عدم ربحية أو بيع حقوق األولوية 	-	-	
ليس هنالك ما يضمن ربحية السهم من خالل التداول به بسعر أعلى. ويُضاف إلى ذلك، عدم ضمان التمكن من بيعه من األساس، مما ينوه إلى عدم 

وجود ما يضمن الطلب الكافي في السوق لممارسة حقوق األولوية أو استالم تعويض من قبل الشركة.

مخاطر البيانات المستقبلية  4-	-	
إن النتائج المستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعلياً وقد تختلف عن تلك الموجودة في هذه النشرة. إذ أن إنجازات وقدرة الشركة على 
التطور هي من تحدد النتائج الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها. إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى المخاطر التي يجب على المساهم 
التعرف عليها حتى ال تؤثر على قراره االستثماري، حيث أنه في حال اختالف النتائج المستقبلية وبيانات األداء اختالفاً جوهرياً عّما هو مذكور في 

هذه النشرة فإن ذلك سيؤدي إلى خسارة المساهمين جزء أو كل استثماراتهم في أسهم الشركة.

مخاطر احتمال إصدار أسهم جديدة 5-	-	
إن إصدار أي أسهم جديدة )غير أسهم حقوق األولوية المذكورة في هذه النشرة( من قبل الشركة يعتمد على موافقة الجمعية العامة غير العادية 
للمساهمين، ففي حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة كحقوق أولوية لزيادة رأس مالها، ووافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على 
هذا القرار، ولم يقم المساهمون بممارسة حقوقهم باالكتتاب باألسهم الجديدة، فإن ملكية األسهم سوف تنخفض بشكل تناسبي إضافة إلى ملحقاتها 

من حق التصويت والحصول على األرباح مما سيؤثر على السعر السوقي للسهم.
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مخاطر انخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة 6-	-	
ليس هناك ما يضمن أنه سيكون هناك طلب كاٍف على حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك لتمكين حامل حقوق األولوية )سواء كان مساهم مقيد 
أو مستثمر جديد( من بيع حقوق األولوية وتحقيق ربح منها، أو تمكينه من بيع الحقوق على اإلطالق. كما أنه ليس هناك أي ضمان بأنه سيكون هناك 
طلب كاٍف على أسهم الشركة من قبل المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وفي حال لم تقم المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض 
لألسهم المتبقية بسعر عالي، قد ال يكون هناك تعويض كاٍف لتوزيعه على أصحاب حقوق األولوية الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب أو ألصحاب 
كسور األسهم. وعالوًة على ذلك، ليس هناك ضمان من وجود طلب كاٍف في السوق على األسهم التي حصل عليها مكتتب إما من خالل ممارسة حقوق 

األولوية لهذه األسهم، أو من خالل الطرح المتبقي أو من خالل السوق المفتوحة.

مخاطر انخفاض نسب المكية  7-	-	
إذا لم يكتتب أصحاب حقوق األولوية بكامل حقهم في األسهم الجديدة، سوف تنخفض ملكيتهم وحقوق التصويت التابعة لها. كما أنه ليس هناك أي 
ضمان في حال رغب حامل حقوق األولوية المقيد ببيع حقوق األولوية الخاصة به خالل فترة التداول، بأن يكون العائد الذي يتلقاه كافياً لتعويضه 
يوزع على  تعويض  بأن يكون هناك مبلغ  لزيادة رأس مالها. كما ال يوجد ضمان  نتيجة  الشركة  انخفاض نسبة ملكيته في راس مال  بالكامل عن 
المساهمين المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب أو ألصحاب كسور األسهم في حال لم تقم المؤسسات االستثمارية في فترة الطرح المتبقي 

بتقديم عروض لألسهم المتبقية بسعر عاٍل، أوان يكون مبلغ التعويض )إن وجد( كافياً للتعويض عن انخفاض نسبة الملكية في رأسمال الشركة.

مخاطر عدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب  8-	-	
)الموافق  1443/11/17هـ  الخميس  يوم  نهاية  حتى  وتستمر  2022/06/06م(  )الموافق  1443هـ   /11/07 اإلثنين  يوم  في  االكتتاب  فترة  تبدأ 
2022/06/16م(. ويجب على مالكي الحقوق والوسطاء الماليين الذين يمثلونهم اتخاذ التدابير المناسبة التباع جميع التعليمات الالزمة قبل انقضاء 
فترة االكتتاب. فإذا لم يتمكن المساهمون المستحقون من ممارسة حقوق االكتتاب بشكل صحيح بحلول نهاية فترة االكتتاب، بناًء على ما يملكونه من 
حقوق األولوية، فال يوجد ضمان أن يكون هناك مبلغ تعويض يوزع على المساهمين المستحقين غير المشاركين أو ممن لم يقوموا بإجراءات ممارسة 

االكتتاب بشكل صحيح أو ألصحاب كسور األسهم.

مخاطر توزيع أرباح لحاملي األسهم 9-	-	
تعتمد أرباح األسهم في المستقبل على عدد من العوامل من بينها ربحية الشركة والمحافظة على مركزها المالي الجيد واالحتياجات الرأسمالية 
واحتياطاتها القابلة للتوزيع والقوة االئتمانية المتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة. قد تؤدي زيادة رأس مال الشركة إلى انخفاض ربحية 

السهم في المستقبل على خلفية أن أرباح الشركة سوف توزع على عدد أكبر من األسهم نتيجة لزيادة رأس مالها. 

وال تضمن الشركة أي توزيعات أرباح على األسهم سوف توزع فعلياً، كما ال تضمن المبلغ الذي سيوزع في أي سنة معينة. كما يخضع توزيع األرباح 
لقيود وشروط معينة ينص عليها النظام األساسي للشركة.

مخاطر المضاربة في حقوق األولوية 0	-	-	
تخضع المضاربة في حقوق األولوية لمخاطر قد تتسبب في خسائر جوهرية. ويفوق نطاق التذبذب اليومي المسموح به لسعر تداول حقوق األولوية 
نطاق التذبذب اليومي المسموح به للسعر السوقي )والذي يمثل في 10% ارتفاعا وهبوطا من سعر اإلغالق لليوم السابق(. كما توجد عالقة طردية 
بين سعر سهم الشركة وقيمة الحق اإلرشادية، حيث تعكس قيمة الحق اإلرشادية الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وبين 
سعر الطرح. وعليه ستتأثر الحدود السعرية اليومية )أي نطاق التذبذب اليومي( لتداول الحقوق بالحدود السعرية اليومية لتداول األسهم. وفي حال 
عدم بيع المساهم فسيكون أمام خيارين، إما ممارسة هذه الحقوق لالكتتاب في األسهم الجديدة قبل نهاية فترة االكتتاب أو عدم ممارسة ذلك، 
وفي حال عدم ممارسة الحقوق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية، أو الربح في حال بيع األسهم في 
فترة الطرح المتبقي بسعر أعلى من سعر الطرح. وبالتالي يجب على المستثمرين مراجعة التفاصيل الكاملة عن آلية إدراج وتداول الحقوق واألسهم 
الجديدة وطريقة عملها، واإللمام بجميع العوامل المؤثرة فيها، وذلك للتأكد من استناد أي قرار استثماري على وعي وإدراك كاملين، )ولمزيد من 

المعلومات، فضاًل مراجعة القسم رقم )12( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.

مخاطر ضعف وعي المساهمين بآلية تداول وممارستهم لحقوق األولوية 		-	-	
أن تداول حقوق األولوية هو سوق جديد على بعض المستثمرين في تداول، لذلك فقد ال يعرف الكثير من المستثمرين عن آلية التداول فيه، مما 
ينعكس سلباً على رغبتهم في االستثمار في الحقوق وتداولها. وفي حالة حدوث ذلك، فإن نسبة ملكيتهم في الشركة ستقل مما سيؤدي إلى ينعكس 
سلباً على هؤالء الذين لم يقوموا بممارسة حقوقهم باالكتتاب، وبشكل خاص في حال عدم توزيع أي تعويضات عليهم وذلك عندما ال تقدم المؤسسات 

االستثمارية عروضها بسعر عال في فترة الطرح المتبقي.
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مخاطر تعليق تداول أو إلغاء أسهم الشركة نتيجة عدم نشر قوائمها المالية خالل المدة النظامية 		-	-	
في حال عدم تمّكن الشركة من نشر معلوماتها المالية المالية خالل المدة النظامية )ثالثين يوماً من نهاية الفترة المالية للقوائم المالية األولية وثالثة 
أشهر من نهاية الفترة المالية للقوائم المالية السنوية(، يتم تطبيق إجراءات تعليق األوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد اإلدراج - الموافق عليها بقرار 
مجلس هيئة السوق المالية رقم )2017-123-3( بتاريخ 1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( والمعدلة بموجب قراره رقم )1-19-2022( 
بتاريخ 1443/07/12هـ )الموافق 2022/02/13م( - والتي تنص على أن تقوم السوق بتعليق تداول األوراق المالية لمدة جلسة تداول واحدة تلي انتهاء 
المهلة النظامية. وفي حال عدم نشر المعلومات المالية خالل عشرين جلسة تداول تلي جلسة التداول المعلقة األولى، تقوم شركة تداول السعودية 
باإلعالن عن إعادة تعليق األوراق المالية للشركة إلى أن تقوم باإلعالن عن نتائجها المالية. وفي حال استمر تعليق تداول أسهم الشركة مدة ستة أشهر 
من دون أن تأخذ الشركة اإلجراءات المناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق المالية للشركة. وتقوم شركة تداول السعودية 
برفع التعليق بعد مرور جلسة تداول واحدة تلي اإلعالن عن النتائج المالية للشركة. ولكن في حال تأخر الشركة في إعالنها عن نتائجها المالية، أو 
في حال لم تتمكن من نشرها خالل المهلة النظامية الُمشار إليها أعاله، فإن ذلك سيتسبب في تعليق أسهم الشركة أو إلغاء إدراج أسهمها، األمر 

الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على مصلحة مساهمي الشركة وعلى سمعة الشركة ونتائج عملياتها. 

إضافة إلى ذلك، فقد تقوم الهيئة بإلغاء عملية طرح أسهم حقوق األولية للشركة في حال رأت أن الطرح قد ال يكون في مصلحة المساهمين.
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نبذة عامة عن الشركة 	-	

تأسست شركة أمانة للتأمين التعاوني من قبل مجموعة من المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، كشركة مساهمة عامة سعودية  	
بموجب المرسوم الملكي رقم )م/35( وتاريخ 1430/06/10هـ )الموافق 2009/06/03م( وقرار مجلس الوزراء رقم )188( وتاريخ 
1430/06/08هـ )الموافق 2009/06/01م( وترخيص الهيئة العامة لالستثمار رقم )01-102030094185( وتاريخ 1430/09/22هـ 
)الموافق 2009/09/12م( والقرار الوزاري بإعالن تأسيس الشركة رقم )180/ق( وتاريخ 1431/06/03هـ )الموافق 2010/05/17م( 

وترخيص البنك المركزي السعودي رقم )ت م ن/20107/30( وتاريخ 1431/07/24هـ )الموافق 2010/07/06م(. 
تم الترخيص للشركة بمزاولة نشاط التأمين في فرعي: )1( التأمين العام و)2( التأمين الصحي. وتزاول الشركة نشاطها وفقاً  	

لنظام مراقبة شركات التأمين والئحته التنفيذية واألنظمة والتعليمات األخرى السارية في المملكة، تحت إشراف البنك المركزي 
السعودي. 

وتاريخ  	  )1010288711( رقم  تجاري  سجل  شهادة  بموجب  سعودية  مساهمة  كشركة  التعاوني  للتأمين  أمانة  شركة  قيد  تم 
برأسمال قدره ثالثمائة  الشركة  تأسست  وقد  الرياض.  وتم تسجيلها بسجل مدينة  )الموافق 2010/05/24م(  1431/06/10هـ 
وعشرون مليون )320,000,000( ريال سعودي مقسم إلى اثنين وثالثين مليون )32,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة 
)10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وقد اكتتب المؤسسون بمجموع )19,200,000( تسعة عشر مليون ومائتي ألف سهم بقيمة 
)192,000,000( مائة واثنان وتسعون مليون ريال سعودي وتم طرح عدد )12,800,000( اثنا عشر مليون سهم بقيمة )128,000,000( 
مائة وثمانية وعشرون مليون ريال، والتي تمثل بمجملها نسبة )40 %( من رأس مال الشركة، لالكتتاب العام. وتم إدراج وتداول أسهم 

الشركة في السوق المالية السعودية )»تداول«( اعتباراً من تاريخ 2010/06/13م. 
حصلت الشركة على ترخيص البنك المركزي السعودي رقم )ت م ن/20107/30( وتاريخ 1431/07/24هـ )الموافق 2010/07/06م(  	

لمزاولة نشاط التأمين في فرعي التأمين العام والتأمين الصحي. وقامت الشركة بتجديد هذا الترخيص بتاريخ 1443/05/24هـ 
)الموافق 2021/12/28م( ولمدة ثالث سنوات تبدأ بتاريخ 1443/07/23هـ )الموافق 2022/02/24م( تنتهي بتاريخ 1446/07/22هـ 

)الموافق 2025/01/22م(.
لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والتعليمات األخرى السارية في  	 تزاول الشركة نشاطها وفقاً 

المملكة العربية السعودية تحت إشراف البنك المركزي، حيث تمارس نشاطات التأمين العام والتأمين الصحي.
الهندسي  	 )التأمين  العامة  التأمينات   )2(  - الشامل(  والتأمين  اإللزامي  )التأمين  السيارات  تأمين   )1( الشركة:  منتجات  وتشمل 

والبحري وتأمين الممتلكات وتأمين الحوادث المتنوعة( - و)3( التأمين الصحي )التأمين الصحي للمجموعات واألفراد(. 
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثالثة عشر مليون )13,000,000( سهم  	

عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.
لدى الشركة مساهم رئيسي واحد ممن يملكون )5%( أو أكثر من أسهم الشركة وهو شركة أمانة الخليج للتأمين ش.م.ب التي تملك  	

نسبة )11.077%( من أسهم الشركة.

تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها 	-	

تأسست شركة أمانة للتأمين التعاوني بموجب المرسوم الملكي رقم )م/35( الصادر بتاريخ 1430/06/10هـ )الموافق 2009/06/03م(  	
وقرار مجلس الوزراء رقم )188( وتاريخ 1430/06/08هـ )الموافق 2009/06/01م( وترخيص الهيئة العامة لالستثمار رقم )01-

102030094185( وتاريخ 1430/09/22هـ )الموافق 2009/09/12م( وهي مقيدة بموجب السجل التجاري رقم )1010288711( 
وتاريخ 1431/06/10هـ )الموافق 2010/05/24م( الصادر من مكتب السجل التجاري بمدينة الرياض. كما حصلت الشركة على 
ترخيص البنك المركزي السعودي رقم )ت م ن/20107/30( وتاريخ 1431/07/24هـ )الموافق 2010/07/06م( لمزاولة نشاط 

التأمين.
بتاريخ 1431/07/01هـ )الموافق 2010/06/13م(، أدرجت الشركة اثنين وثالثين مليون )32,000,000( سهم عادي في السوق المالية  	

السعودية عن طريق طرحها لالكتتاب، حيث اكتتب المساهمون المؤسسون بعدد تسعة عشر مليون ومائتي ألف )19,200,000( سهم 
أي ما نسبته )60%( من األسهم، وتم طرح اثني عشر مليون وثمانمائة ألف )12,800,000( سهم أي ما نسبته )40%( من األسهم 

لالكتتاب العام األولي.
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رقم  	 الخطاب  بموجب  المركزي  البنك  موافقة  على  الشركة  حصلت  2016/10/27م(،  )الموافق  1438/01/26هـ  بتاريخ 
)381000010857( على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار مائة وثمانين مليون )180,000,000( ريال سعودي ليصبح رأس المال بعد 
التخفيض مائة وأربعين مليون )140,000,000( ريال سعودي. وبتاريخ 1438/05/22هـ )الموافق 2017/02/19م(، وافقت الجمعية 
العامة )غير العادية( للمساهمين على تخفيض رأس مال الشركة من ثالثمائة وعشرين مليون )320,000,000( ريال سعودي إلى مائة 
وأربعين مليون )140,000,000( ريال سعودي، وقد تم تخفيض عدد األسهم من اثنين وثالثين مليون )32,000,000( سهم إلى أربعة 
عشر مليون )14,000,000( سهم. وبتاريخ 1439/03/11هـ )الموافق 2017/11/29م(، تم استكمال كافة اإلجراءات النظامية. هذا 

مع العلم بأن الشركة قد حصلت على موافقة الهيئة بتاريخ 1438/03/26هـ )الموافق 2016/12/25م(. 
الخطاب  	 بموجب  المركزي  البنك  من  مبدئية  موافقة  على  الشركة  حصلت  2017/12/06م(،  )الموافق  1439/03/18هـ  بتاريخ 

مليون  وأربعين  مائتين  ليصبح  سعودي  ريال   )100,000,000( مليون  مائة  بمقدار  مالها  رأس  لزيادة   )391000031610( رقم 
)240,000,000( ريال سعودي، مشروطة بتقديم تعهد غير مشروط وغير قابل لإللغاء من ِقبل متعهد مرخص على تغطية كامل 
االكتتاب في حقوق أولوية زيادة رأس المال مقابل الحصول على موافقة البنك المركزي لزيادة رأس مالها. وبتاريخ 1440/05/22هـ 
)الموافق 2019/01/28م(، صوتت الجمعية العامة )غير العادية( للمساهمين على زيادة رأسمال الشركة من مائة وأربعين مليون 
)140,000,000( ريال سعودي الى مائتين وأربعين مليون )240,000,000( ريال سعودي، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية 

بعدد عشرة ماليين )10,000,000( سهم ليصبح عدد األسهم بعد الزيادة أربعة وعشرين مليون )24,000,000( سهم.
بتاريخ 1442/04/22هـ )الموافق 2020/12/07م(، أوصى مجلس اإلدارة الى الجمعية العامة للمساهمين )غير العادية( بتخفيض  	

رأس مال الشركة من مائتين وأربعين مليون )240,000,000( ريال سعودي إلى مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي 
بنسبة تخفيض قدرها )45.833%( وذلك من خالل إلغاء عدد إحدى عشر مليون )11,000,000( سهم من أسهم الشركة. ويعود 
السبب في تخفيض رأس المال، إلى إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة مشروطة بموافقة الجهات الرقابية المختصة والجمعية 
العامة للمساهمين )غير العادية(. وبتاريخ 1442/06/12هـ )الموافق 2021/01/25م(، حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي 
 )110,000,000( ماليين  وعشرة  مائة  بمقدار  الشركة  مال  رأس  تخفيض  على   )42039348( رقم  الخطاب  بموجب  السعودي 
)الموافق  1442/06/15هـ  وبتاريخ  سعودي.  ريال   )130,000,000( مليون  وثالثين  مائة  التخفيض  بعد  ليصبح  سعودي  ريال 
2021/01/28م(، قدمت الشركة ملف تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية التي أصدرت موافقتها على تخفيض رأس المال 

بتاريخ 1442/08/05هـ )الموافق 2021/03/18م(.
عناية  	 شركة  مع  ُملزمة  اندماج  اتفاقية  التعاوني  للتأمين  أمانة  شركة  وقعت  2021/04/29م(  )الموافق  1442/09/17هـ  بتاريخ 

السعودية للتأمين التعاوني والتي تتمحور حول دمج شركة عناية في شركة أمانة ونقل جميع أصول والتزامات شركة عناية الى شركة 
أمانة وبتاريخ 1442/12/04هـ )الموافق 2021/07/14م( حصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام االتفاقية. 

وبتاريخ 1443/04/18هـ )الموافق 2021/11/23م( حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي على عملية االندماج المقترحة. 
بتاريخ 1442/10/11هـ )الموافق 2021/05/23م(، صوتت الجمعية العامة للمساهمين غير العادية على تخفيض رأسمال الشركة  	

من مائتين وأربعين مليون )240,000,000( ريال سعودي إلى مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي ليصبح عدد األسهم 
بعد التخفيض ثالثة عشر مليون )13,000,000( سهم وذلك عن طريق إلغاء عدد احدى عشر مليون )11,000,000( سهم من أسهم 
الشركة، حيث تم تخفيض )1( سهم لكل )2.1818( سهم وذلك إلعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ 

مائة وعشرة ماليين )110,000,000( ريال، وذلك بعد أن حصلت على موافقات الجهات الرقابية المختصة.
بتاريخ 1443/06/06هـ )الموافق 2022/01/09م(، صوتت الجمعية العامة للمساهمين غير العادية على دمج شركة عناية للتأمين  	

التعاوني في شركة أمانة وذلك وفقا التفاقية االندماج الملزمة والمبرمة بين شركة أمانة وشركة عناية بتاريخ 1442/09/17هـ 
)الموافق 2021/04/29م( كما تم التصويت على أحكام اتفاقية االندماج والموافقة على زيادة رأس مال شركة أمانة من مائة وثالثين 
مليون )130,000,000( ريال سعودي إلى مائتين وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة وثمانين ألف ومائتين وأربعين )288,580,240( 
نظام  ألحكام  وفقاً  االندماج  نفاذ  عند  الزيادة  هذه  تسري  أن  على  االندماج،  اتفاقية  وأحكام  لشروط  وفقاً  وذلك  ريال سعودي، 
الشركات واتفاقية االندماج. إال أن قرار الجمعية باالندماج أصبح غير نافذ لعدم موافقة الجمعية العامة للمساهمين لشركة عناية 

للتأمين على االندماج.
بتاريخ 1443/06/14هـ )الموافق 2022/01/17م(، أوصى مجلس اإلدارة الى الجمعية العامة بزيادة رأس مال الشركة من مائة  	

وثالثين مليون )130,000,000( ريال الى أربعمائة وثالثون مليون )430,000,000( ريال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 
)300,000,000( ريال مشروطة بحصول الشركة على موافقات الجهات المختصة والمساهمين في الجمعية العامة )غير العادية(. 
كما يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة )غير العادية( خالل )6( ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وإذا لم تتمكن الشركة 
من الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية خالل تلك الفترة عدت موافقة الهيئة ملغاة ويتعين على الشركة إعادة تقديم 

الطلب إذا رغبت بزيادة رأس مالها والجمعية العامة للمساهمين.
توجيه  	 على  الموافقة  على  العادية  غير  للمساهمين  العامة  الجمعية  2022/02/28م(، صوتت  )الموافق  1443/07/27هـ  بتاريخ 

الشركة للمضي في إجراءات زيادة رأس المال والحصول على موافقة الجهات المختصة وعدم الموافقة على توجيه الشركة بالمضي 
في إجراءات حل الشركة والحصول على موافقة الجهات المختصة.

ألف  	 وعشرون  وسبعة  ومائتان  مليون  وخمسون  وسبعة  مائة  وقدره  مبلغاً  2021م  العام  نهاية  للشركة  المتراكمة  الخسائر  بلغت 
)157,227,000( ريال سعودي والتي تمثل نسبة )120.9%( من رأس مال الشركة بعدما بلغت مائة وسبعة وأربعين مليون وخمسمائة 

وثالثة آالف )147,503,000( ريال سعودي بنسبة )61.5%( ريال كما بنهاية العام 2020م.
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أنشطة الشركة ومنتجاتها 	-	

تمارس الشركة نشاطها التجاري بموجب السجل التجاري رقم )1010288711( الصادر عن مكتب السجل التجاري بمدينة الرياض  	
الصادر بتاريخ 1431/06/10هـ )الموافق 2010/05/24م(، وبموجب ترخيص البنك المركزي السعودي رقم )ت م ن/20107/30( 
وتاريخ 1431/07/24هـ )الموافق 2010/07/06م( لمزاولة نشاط التأمين بفرعي التأمين الصحي والعام، وفقاً ألحكام نظام مراقبة 

شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية.
تتمثل أنشطة الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهـذه األعمـال مـن إعـادة تأمين أو توكيالت أو تمثيل أو  	

مراسـلة أو وساطة لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو اسـتثمار أموالهـا وتقـوم بتملـك وتحريك األمـوال الثابتـة والنقدية أو 
بيعها أو اسـتبدالها أو تأجيرها بواسـطتها مباشـرة أو ألحكـام نظـام مراقبة شركات التأمين التعاوني بواسـطة شـركات تؤسسـها أو 
تشتريها أو باالشـتراك مـع جهـات أخـرى وتمـارس الشـركة أنشـطتها وفقـا ألحكام نظام مراقبـة شـركات التأمين التعـاوني والئحتـه 
التنفيذية واألنظمـة والقواعـد السارية فـي المملكـة العربية السعودية وبعـد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة 
إن وجدت )ولمزيد من التفاصيل حول التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها الشركة فضاًل راجع القسم الفرعي 

)9-2( »التراخيص والتصاريح التي حصلت عليه الشركة« من القسم رقم )9( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(.
وتقوم الشركة بخدمة عمالئها من خالل مركزها الرئيسي بمدينة الرياض وفروعها ونقاط البيع إضافة إلى مركز خدمة العمالء  	

الشركة  التفاصيل حول فروع  التأمين الصحي )ولمزيد من  وإدارة متخصصة في  السيارات  تعويضات  ومراكز مطالبات ومراكز 
ونقاط البيع فضاًل راجع القسم الفرعي رقم 9-2-2 »فروع الشركة ونقاط البيع« من القسم رقم )9( »المعلومات القانونية« من 

هذه النشرة(. 
كما يتمثل نشاط الشركة في تقديم منتجات متكاملة في مجال التأمين بأنواعه المختلفة: التأمين الصحي وتأمين المركبات وتأمين  	

الممتلكات والتأمين البحري )تأمين نقل البضائع( والتأمين الهندسي وتأمين الحوادث المتنوعة.
وقد حصلت الشركة على موافقات )نهائية ومؤقتة( على المنتجات الموضحة في الجدول أدناه:

الموافقات على المنتجات (: 4الجدول رقم )
مالحظاتنوع الموافقةتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضالرقم

1
موافقة مؤقتة لتسويق وبيع وثيقة تأمين المركبات 

)التأمين الشامل للمركبات وتأمين المسؤولية المدنية 
تجاه الغير للمركبات(

361000145043
1437/02/19هـ 

)الموافق 
2015/12/11م(

مؤقتة

موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين مسؤولية 2
381000009170المنتجات

1438/01/23هـ 
)الموافق 

2016/10/24م(
نهائية

موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين الشحن البحري 3
381000009172رحلة واحدة.

1438/01/23هـ 
)الموافق 

2016/10/24م(
نهائية

381000003723موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين السفر4
1438/01/09هـ 

)الموافق 
2016/10/10م(

نهائية

381000003703موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين السرقة5
1438/01/09هـ 

)الموافق 
2016/10/10م(

نهائية
وثيقة التأمين ضد السرقة والتي تضمنت 
الممتلكات الخاضعة للتغطية واالستثناءات 

والشروط العامة وإلغاء الوثيقة.

موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين كافة أخطار 6
381000003717الممتلكات - الخسائر المادية

1438/01/09هـ 
)الموافق 

2016/10/10م(
نهائية

381000003736موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين ضمان األمانة7
1438/01/09هـ 

)الموافق 
2016/10/10م(

نهائية

موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين ضد كل مخاطر 8
381000003727انقطاع األعمال وضد مخاطر الخسائر الالحقة

1438/01/09هـ 
)الموافق 

2016/10/10م(
نهائية

وثيقة التأمين لتوقف األعمال والخسارة 
التبعية والتي تضمن شروط التغطية 
واالستثناءات العامة واسعا المدد 

القصيرة.

موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين الحريق 9
381000003722والخسائر في األرباح

1438/01/09هـ 
)الموافق 

2016/10/10م(
نهائية
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مالحظاتنوع الموافقةتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضالرقم

موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين المسؤولية 10
381000003715المدنية

1438/01/09هـ 
)الموافق 

2016/10/10م(
نهائية

موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين كافة أخطار 11
381000003712الممتلكات - الخسائر التبعية

1438/01/09هـ 
)الموافق 

2016/10/10م(
نهائية

381000003708موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين األموال12
1438/01/09هـ 

)الموافق 
2016/10/10م(

نهائية

موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين كافة مخاطر 13
381000003707المقاول

1438/01/09هـ 
)الموافق 

2016/10/10م(
نهائية

وثيقة تأمين كافة المقاولين والتي تضمنت 
التغطية التأمينية والحدود الجغرافية 

واالستثناءات العامة من التغطية وأسعار 
المدد القصيرة.

موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين ضد مخاطر 14
381000003702انقطاع األعمال وضد مخاطر الخسائر الالحقة

1438/01/09هـ 
)الموافق 

2016/10/10م(
نهائية

وثيقة التأمين لتوقف األعمال والخسارة 
التبعية والتي تضمن شروط التغطية 
واالستثناءات العامة وأسعار المدد 

القصيرة.

موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين الخسائر في 15
381000003699األرباح الناتجة عن انفجار الغاليات واآلليات البخارية

1438/01/09هـ 
)الموافق 

2016/10/10م(
الوثيقة تضمنت الحدود الجغرافية نهائية

وشروط التغطية واالستثناءات.

موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين المصانع 16
381000003698والمعدات

1438/01/09هـ 
)الموافق 

2016/10/10م(
نهائية

موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين تلف السلع 17
381000003696المخزنة

1438/01/09هـ 
)الموافق 

2016/10/10م(
نهائية

موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين المعدات 18
381000003694اإللكترونية

1438/01/09هـ 
)الموافق 

2016/10/10م(
نهائية

381000003675موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين ضد الحريق19
1438/01/09هـ 

)الموافق 
2016/10/10م(

نهائية

موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين كل ما يلحق 20
381000003674بالمؤمن له وبجميع أطراف حوادث المركبات

1438/01/09هـ 
)الموافق 

2016/10/10م(
نهائية

21
موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين ضد الخسائر 

في األرباح الناتجة عن انفجار الغاليات واألليات 
البخارية

381000003673
1438/01/09هـ 

)الموافق 
2016/10/10م(

نهائية

موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين ضد الخسائر 22
381000003670في األرباح الناتجة عن أعطال األجهزة

1438/01/09هـ 
)الموافق 

2016/10/10م(
نهائية

موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين ضد أعطال 23
381000003665الماكينات

1438/01/09هـ 
)الموافق 

2016/10/10م(
نهائية

موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين النقل البحري - 24
381000003663تغطية مفتوحة

1438/01/09هـ 
)الموافق 

2016/10/10م(
نهائية

موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين كافة مخاطر 25
381000003660البناء والتشييد

1438/01/09هـ 
)الموافق 

2016/10/10م(
نهائية

موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين العمل وفقا 26
381000003649للنظام الشرعي لتامين العمال

1438/01/09هـ 
)الموافق 

2016/10/10م(
نهائية

موافقة نهائية لتسويق وبيع وثيقة تأمين الحوادث 27
381000003713الشخصية

1438/01/09هـ 
)الموافق 

2016/10/10م(
نهائية

المصدر: الشركة
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تنص كل وثيقة متعلقة بالمنتجات التأمينية أعاله على وجوب قيام الشركة بتوزيع ما ال يقل عن )10%( من الفائض السنوي الصافي الناتج  	
عن أعمال التأمين، إن وجد، على حملة الوثائق وذلك بعد اقتطاع مصاريف الشركة اإلدارية والتزاماتها واحتياطاتها، وسيتم هذا التوزيع إما 
مباشرة أو عن طريق حسمه من قيمة االشتراكات المترتبة على وثائق تأمين عن السنة القادمة. يتم تحديد المبلغ والتوقيت وآلية هذا التوزيع 
وفقاً ألحكام المادة )70( من الالئحة التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي. وتختلف االستثناءات والشروط ومبالغ االشتراكات وعمليات 

اإللغاء بموجب كل وثيقة تبعاً للمنتج الذي تتم تغطيته.
يبين الجدول أدناه توزيع ألهم المنتجات التأمينية بحسب حصتها من إجمالي أقساط التأمين: 	

المنتجات وحصصها من إجمالي أقساط التأمين كما في 31 ديسمبر 2021م(: 5الجدول رقم )

النسبة من إجمالي أقساط التأمينالمنتجنوع التأمين
كما بتاريخ 2021/12/31م

54.74%التأمين الصحي للمجموعات واألفرادالتأمين الصحي 

43.45%التأمين اإللزامي والتأمين الشاملتأمين المركبات

التأمين الهندسي والبحري وتأمين الممتلكات وتأمين التأمينات الممتلكات وأخرى
1.85%الحوادث المتنوعة

 المصدر: الشركة 

فروع الشركة 4-	

نصت المادة الخامسة )5( من النظام األساسي على أنه يجوز للشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو  	
خارجها بعد موافقة البنك المركزي السعودي.

وفق المادة التاسعة )9( من نظام التأمين التعاوني والمادة التاسعة والثالثين )39( من الالئحة التنفيذية، والتي تنص على ضرورة  	
أخذ موافقة البنك المركزي الخطية قبل افتتاح فروع لشركات التأمين، ويشترط البنك المركز على شركات التأمين التي ترغب 
التجارة.  وزارة  عن  والصادرة  المساهمة  للشركات  فروع  بافتتاح  المتعلقة  النظامية  باإلجراءات  التقيد  بضرورة  لها  فروع  افتتاح 
وبالتالي يجب على الشركة أن تلتزم باستكمال التراخيص والسجالت والشهادات النظامية الالزمة الفتتاح فروع أو نقاط بيع لها 
مثل تراخيص البلدية )تصريح بفتح محل أو مكتب أو مركز مطالبات( والدفاع المدني، ووزارة التجارة وشهادة عضوية في غرف 

التجارة والصناعة. 
كما بتاريخ هذه النشرة، وباإلضافة للفرع الرئيسي، لدى الشركة سبعة )7( فروع مسجلة داخل المملكة العربية السعودية وفق ما  	

يبينه الجدول التالي:

السجالت التجارية العائدة للشركة(: 6الجدول رقم )

نوع اسم الفرعالرقم
رقم السجل الموقعالكيان 

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار النشاطالتجاري

1
شركة أمانة 

للتأمين 
التعاوني 

شركة 
التأمين الصحي - 1010288711الرياضمساهمة 

التأمين العام

1431/06/10هـ 
)الموافق 

2020/02/04م(

1444/06/10هـ 
)الموافق 

2023/01/03م(

وزارة التجارة - مكتب 
السجل التجاري 
بمدينة الرياض

2
شركة أمانة 

للتأمين 
التعاوني

فرع شركة 
مساهمة

الخبر - مجمع 
الموسى - طريق 

الملك فيصل
2051059146

تأمين الحماية - 
تأمين الحماية مع 
االدخار - التأمين 
الصحي - التأمين 

العام - إعادة 
التأمين

1436/01/05هـ 
)الموافق 

2014/10/29م(

1444/01/04هـ 
)الموافق 

2022/08/02م(

وزارة التجارة - مكتب 
السجل التجاري 

بمدينة الخبر

3
شركة أمانة 

للتأمين 
التعاوني

فرع شركة 
مساهمة

القريات - شارع 
التأمين الصحي - 2452145145عام 

التأمين العام

1440/06/21هـ 
)الموافق 

2019/02/26م(

1445/06/21هـ 
)الموافق 

2024/01/03م(

وزارة التجارة - مكتب 
السجل التجاري 
بمدينة القريات

4
شركة أمانة 

للتأمين 
التعاوني

فرع شركة 
مساهمة

المدينة المنورة - 
التأمين الصحي - 4650207713الشارع العام 

التأمين العام

1440/06/21هـ 
)الموافق 

2019/02/26م(

1445/06/21هـ 
)الموافق 

2024/01/03م(

وزارة التجارة - مكتب 
السجل التجاري 

بمدينة المدينة المنورة

5
شركة أمانة 

للتأمين 
التعاوني

فرع شركة 
مساهمة

بريدة - حي 
النازية - شارع 
عبد الرحمن 

الحمد الخضير 

التأمين الصحي - 1131308321
التأمين العام

1442/01/15هـ 
)الموافق 

2020/09/03م(

1444/01/15هـ 
)الموافق 

2022/08/13م(

وزارة التجارة - مكتب 
السجل التجاري 

بمدينة بريدة
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نوع اسم الفرعالرقم
رقم السجل الموقعالكيان 

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار النشاطالتجاري

6
شركة أمانة 

للتأمين 
التعاوني

فرع شركة 
مساهمة

جازان - الشارع 
التأمين الصحي - 5957100196العام 

التأمين العام

1440/06/21هـ 
)الموافق 

2019/02/26م(

1445/06/21هـ 
)الموافق 

2024/01/03م(

وزارة التجارة - مكتب 
السجل التجاري 
بمدينة جازان 

للصناعات األساسية 
والتحويلية 

7
شركة أمانة 

للتأمين 
التعاوني

فرع شركة 
مساهمة

جدة - شارع 
األمير سلطان 
- مركز صبا 

التجاري 

التأمين الصحي - 4030302679
التأمين العام

1439/08/16هـ 
)الموافق 

2018/05/02م(

1447/08/16هـ 
)الموافق 

2026/02/04م(

وزارة التجارة - مكتب 
السجل التجاري 

بمدينة جدة 

8
شركة أمانة 

للتأمين 
التعاوني

فرع شركة 
مساهمة

نجران - حي 
التأمين الصحي - 5950112165الفهد 

التأمين العام

1439/08/08هـ 
)الموافق 

2018/04/24م(

1444/08/08هـ 
)الموافق 

2023/02/28م(

وزارة التجارة - مكتب 
السجل التجاري 

بمدينة مكة المكرمة 
المصدر: الشركة

رؤية الشركة 5-	

تهدف الشركة ألن تكون واحدة من أفضل الشركات الرائدة بالمملكة في مجال تقديم خدمات التأمين التعاوني وذلك من خالل توفير المنتجات 
المتوافقة مع متطلبات العمالء وتقديم أفضل الخدمات لهم.

كبار المساهمين  6-	

كما بتاريخ هذه النشرة، لدى شركة أمانة للتأمين التعاوني مساهم رئيسي واحد ممن يملكون )5%( أو أكثر من أسهم الشركة وهو شركة أمانة الخليج 
للتأمين والتي تملك ما نسبته )11.077%( من أسهم الشركة.

شركة أمانة الخليج للتأمين )ش.م.ب(، وقد تأسست عام 1992م في مملكة البحرين كشركة مساهمة بحرينية مقفلة، وتقوم شركة أمانة الخليج 
للتأمين )ش.م.ب( بمزاولة جميع عمليات التأمين وعمليات الضمان والتعويض واستثمار المال واألصول.

رسالة الشركة 7-	

تقديم منتجات وخدمات تأمينية تتمتع بأعلى درجات الجودة لعمالئها وفقاً ألحدث المعايير الدولية المعتمدة وتوفير الثقة والقيمة المضافة لهم، 
وتأسيس لعالقة وثيقة وطويلة األجل معهم في كافة أرجاء المملكة.

استراتيجية الشركة 8-	

تعتمد استراتيجية الشركة على نمو قطاع أعمالها كالتأمين الصحي، وتأمين المركبات، وتأمين الممتلكات، والتأمين البحري، والتأمين الهندسي، 
وتأمين الحوادث المتنوعة من خالل تجهيز خطط عمل تهدف على نمو قطاع أعمالها المستهدفة والتي تتالءم مع احتياجات ومتطلبات سوق التأمين 
والعمالء واألطراف التنظيمية ذات العالقة، باإلضافة إلى سعيها في الحصول على تصنيف ائتماني عالي لضمان أعلى درجات المالءة المالية الحالية 

والمستقبلية للشركة.

كما تهدف استراتيجية الشركة إلى تطوير محفظة تأمينية متوازية مع أحكام الشريعة اإلسالمية من أنواع التأمين الصحي والعام، تخدم احتياجات 
ومتطلبات عمالء الشركة من مختلف القطاعات واالختصاصات وذلك عن طريق إداراتها اإلقليمية في المنطقة الوسطى والغربية والشرقية في 

المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى تعزيز عالقاتها مع وسطاء ووكالء التأمين في سوق التأمين. 

ترتكز إستراتيجيات الحماية التأمينية وإعادة التأمين التعاوني التي اعتمدتها الشركة على المبادئ التالية:

فهم وتلبية احتياجات عمالئها وموظفيها ومكتتبي التأمين، والسعي دائما للوصول إلى مستويات تفوق توقعاتهم. 	
المتابعة المستمرة لمتغيرات البيئة المحيطة من أجل التعرف على آخر التطورات واالتجاهات والتحديات والفرص الجديدة في سوق التأمين  	

السعودي.
ضمان توفر الخبرات الالزمة في عمليات التأمين وإعادة التأمين حيث لدى أمانة مجموعة من الكفاءات والخبرات المتخصصة في أعمال  	

التأمين وتسعى الشركة بشكل مستمر إلعطاء موظفيها الفرصة الكافية لتنمية وتطوير خبراتهم ومهاراتهم وذلك من خالل توفير العديد من 
برامج التطوير والتدريب المختلفة.

ضمان مطابقة إجراءات الشركة وسياساتها مع أفضل الممارسات في صناعة التأمين وإعادة التأمين. 	
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خلق بيئة مميزة الستقطاب الخبرات من خالل توفير الحوافز التنافسية بين الموظفين وتعزيز قدراتهم ومواهبهم. 	
تعزيز الوعي العام لصناعة التأمين في المملكة. 	
وترسيخ عالقات جيدة مع شركات  	 والمستقبليين  الحاليين  العمالء  احتياجات  يتالءم مع  بما  والخدمات بشكل مستمر  المنتجات  تطوير 

التأمين وشركات إعادة التأمين.
كما قد حددت الشركة مجموعة من اإلستراتيجيات للتطوير والنمو وقد تم تعريفها بمحفزات للنمو وهي كالتالي:

منتجات مبتكرة: تقديم قيمة مضافة من خالل طرح منتجات جديدة.. 1
خبرات فنية: تقديم أفضل الخدمات بأفضل األسعار والتعامل والتعاون فقط مع مكتتبي التأمين األكثر خبرة وفقا لألنظمة التشريعية في . 2

المملكة.
قنوات التسويق: تحسين أداء المبيعات من خالل تقليل العبء اإلداري على قنوات التوزيع.. 3
جودة الخدمة: ضمان توفير خدمات ذات نوعية جيدة ومتميزة للعمالء.. 4
اإلنتاجية: السعي المستمر البتكار طرق جديدة لزيادة وتعزيز إنتاجية الموظفين.. 5

ولتحقيق أعلى درجات التميز في كافة العمليات الرئيسية للشركة فقد وضعت الشركة مجموعة من السياسات واإلجراءات لجمع كافة المالحظات 
واالستفسارات من العمالء والوسطاء والوكالء. حيث تعتزم أمانة استهداف كافة شرائح العمالء )أفراداً وشركات(. كما أن خطة التنمية في الشركة 

تعتمد وبشكل مستمر على قاعدة قوية من أنظمة تقنية المعلومات المتخصصة في اإلدارة التأمينية.

قيم الشركة 9-	

تتبنى الشركة مجموعة من القيم األساسية التي من شأنها تحدد التزامات الشركة وواجباتها تجاه عمالئها ومنسوبيها واألطراف ذات العالقة ومن 
خاللها تتحقق أهدافها:

المصداقية 	
شركة أمانة للتأمين التعاوني ملتزمة بتقديم خدماتها ومنتجاتها بطريقة شفافة وأخالقية.

االبتكار 	
تلتزم شركة أمانة برعاية ثقافة قادرة على تطوير حلول مبتكرة ترتكز على العمالء.

الثقة في الموظفين 	
تتعامل شركة أمانة مع موظفيها كشركاء لها على المدى الطويل لتأسيس الثقة والوالء. 

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة 0	-	

تتمتع شركة أمانة بالعديد من المزايا التنافسية والذي من المتوقع االستفادة منها في تعزيز موقف الشركة وإظهارها بصورة متميزة في سوق التأمين 
السعودي وبالتالي تحقيق أهدافها التنافسية. وتشمل هذه المزايا على ما يلي:

قاعدة أعمال تاريخية في السوق السعودي 	
تعد شركة أمانة الخليج للتأمين )ش.م.ب( التي تملك نسبة )11.077%( من أسهم الشركة أحد المؤسسين الرئيسيين في الشركة والتي تحظى بتاريخ 
طويل في سوق التأمين السعودي، حيث كونت من خالله قاعدة أعمال كبيرة وانتشار جغرافي في المدن الرئيسية للمملكة حيث لديها فروع في كل 

من الرياض وجدة والخبر مما سيساهم في تعزيز أعمال الشركة وتطويرها.

فريق عمل يتميز بالخبرة والكفاءة الالزمة في مجال التأمين 	
باإلضافة إلى فريق العمل المؤهل لدى شركة أمانة الخليج للتأمين )ش.م.ب( والذي استفادت الشركة من خبراتهم، استطاعت أمانة استقطاب فريق 
عمل متكامل يتمتع بالخبرة والكفاءة الالزمة في مجال التأمين بشكل عام وباحتياجات ومعطيات سوق التأمين السعودي بشكل خاص. حيث تعمل 
إدارة الموارد البشرية لدى شركة أمانة على تنفيذ االستراتيجيات الالزمة لتحقيق أهداف الشركة من اختيار الكفاءات المناسبة لكل وظيفة إضافة 

إلى تحقيق معّدالٍت عاليٍة في توظيف السعوديين من ذوي الكفاءة، وتقديم البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموظفين ومعدالت األداء الوظيفي.
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سياسات وإجراءات فعالة ومتطورة إلدارة الشركة 	
لدى الشركة مجموعة من القواعد واألنظمة والسياسات المنظمة لعمل جميع اإلدارات التي تضمن للشركة التحكم ومتابعة العمليات التشغيلية في 
جميع مراحلها، كما تسعى أمانة بشكل مستمر على دعم هذه األنظمة واإلجراءات ببرامج وتقنيات متطورة لضمان سير أعمال الشركة بشكل مرن 

وفعال.

اتفاقيات إعادة تأمين مع معيدي تأمين مصنفين من الدرجة األولى 	
تستمر شركة أمانة للتأمين التعاوني في التوجه إلى عقد اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات إعادة تأمين عالمية لديها معرفة تامة بديناميكية سوق 
التأمين السعودي وتكون حائزة على أعلى درجات التصنيف من قبل المؤسسات العالمية مثل ستاندر أند بور وأي إم بست، وذلك من أجل تحقيق 
أعلى درجات الحماية لعمالئها من جهة وإدارة وتوزيع مخاطر التامين الناتجة عن عمليات االكتتاب من جهة أخرى، وهذه االتفاقيات تمكن الشركة 

من مزاولة أعمالها بمرونة عالية ودقة أعلى في إدارة المخاطر.

إدارة مطالبات فعالة 	
تعتمد أمانة على تفعيل جميع اإلجراءات واألنظمة بهدف تنظيم عمل إدارة المطالبات والتي تعد من أهم اإلدارات التشغيلية في الشركة حيث تساعد 
الشركة من التأكد بأنه قد تم الوفاء بكافة مستحقات ومطالبات العمالء بالشكل والتوقيت المناسب. ألن من أساسيات مبادئ الشركة نحو عمالئها، 

ضمان استمرارية نشاط العميل وعدم ترتبه ألضرار مالّية مما قد تؤّثر في مسيرة نمو أعماله اليومية. 

خدمة عمالء متميزة 	
تستهدف شركة أمانة شرائح مختلفة من العمالء وذلك من خالل نقاط البيع المنتشرة في كافة أرجاء المملكة بهدف الوصول إلى أكبر عدد من 
والوقوف على  معهم  المستمر  التواصل  وذلك من خالل  تحقيقها  ومحاولة  احتياجات عمالئها  فهم  إلى  بشكل مستمر  أمانة  تسعى  كما  العمالء. 
متطلباتهم المتغيرة ومن ثم هيكلة منتجاتها لتحقيق احتياجات عمالئها. لذلك تعتمد منهجية الشركة على تسخير طاقاتها وخبراتها بما يحقق ثقة 

العميل باالنضمام إليها حيث تقف على كافة استفساراته واحتياجاته بالسعي واالهتمام الدائم في سبيل تقديم الخدمة المتمّيزة.

احتياطيات مالئمة للسيطرة على المخاطر المتوقعة 	
الفنية مع  أنواع االحتياطيات  المركزي السعودي فيما يخص كافة  البنك  إلى االلتزام بتطبيق األنظمة الصادرة عن  التأكد  إلى  تسعى أمانة دوماً 

الحصول على التأكيدات االكتوارية لصحة التزام الشركة بتلك االحتياطيات. 

تنوع الخدمات والمنتجات التأمينية 	
السعي المستمر إلى التطوير الدائم لمنتجاتها من خالل التعاون والتنسيق بين إدارات التسويق والمبيعات واإلدارات الفنية المختلفة آخذين بعين 

االعتبار متطلبات سوق التأمين السعودي ومتغيراته والقوانين التنظيمية ذات الصلة، وذلك بغية تلبية احتياجات العمالء من أفراد ومؤسسات.

أنظمة تقنية المعلومات والدعم الفني 	
تهدف شركة أمانة بشكل مستمر إلى: 

تلبية االحتياجات الرئيسية للعمليات التشغيلية والبيانات المالية والشئون القانونية واإلدارية للشركة؛ و 	
تنظيم عمليات التخطيط المستقبلي ومراقبة وقياس األداء والنتائج؛ و 	
رفع كفاءة وفعالية إدارة الفروع والوكاالت بدرجة عالية. 	

بناًء عليه فإن جميع فروع الشركة وإداراتها ونقاط البيع ترتبط بشبكة موّحدة مبنية على أعلى مستويات الحماية ترتبط مع مركز بيانات موحد في 
المركز الرئيسي، والتي تتيح لجميع الموظفين أداء العمليات التشغيلية إلكترونياً، وتمّكنهم من التعامل المباشر مع متطلبات العمل اليومية باستخدام 
أنظمة تقنية مطورة تمكن معالجة كاّفة البيانات آلًيّا؛ وإعداد جميع التقارير المطلوبة من قبل اإلدارة والمستخدمين لتحقيق أقصى درجات الفعالّية 

والرقابة، وبدعم فني عالي المستوى يضمن سرية وسالمة المعلومات.

انقطاع األعمال 		-	

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً سلبياً على الوضع الحالي خالل االثني عشر )12( شهراً األخيرة.

العاملون والسعودة 		-	

وفق شهادة نطاقات الصادرة عن وزارة العمل والتنمية االجتماعية )مكتب العمل(، بلغ عدد عاملي الشركة )175( عامل منهم )128( عامل سعودي 
و )47( عامل غير سعودي أي بنسبة سعودة قدرها )73.14%( كما في 2022/03/10م، وتندرج الشركة حالياً تحت النطاق »البالتيني« من برنامج 

نطاقات للسعودة.
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هيكل الشركة 	-4

لدى الشركة هيكل تنظيمي يحّدد تقسيم اإلدارات وتوزيع الصالحيات واألعمال بين أقسامها. ويتألف الهيكل اإلداري الرئيسي للشركة من مجلس 
تتولى  التي  التنفيذية  اإلدارة  وتعاونه  إدارة  اإلداري مجلس  التنظيمي  الهيكل  يترأس  التنفيذية(.  )اإلدارة  التنفيذيين  المسؤولين  وفريق من  اإلدارة 
مسؤولية اإلشراف على نشاطات الشركة اليومية. كما يتولى المجلس المسؤولية عن وضع الخطط واالستراتيجيات الشاملة واالهداف الرئيسية لها، 
والقيام بالتوجيه والرقابة على اداء اإلدارة التنفيذية بالشركة واقتراح القرارات المناسبة في المواضيع واألعمال التي من صالحية الجمعية العامة 
للمساهمين والتوجيه واإلشراف العام والرقابة على الشركة. وقد خّول المجلس مسؤولية تنفيذ الخطط االستراتيجية وإدارة األعمال اليومية للشركة 
إلى اإلدارة التنفيذية، والتي يترأسها العضو المنتدب وكذلك يشرف مباشرًة على وضع السياسات واإلجراءات الالزمة لضمان كفاءة وفعالية إدارة 
الشركة ونظام الرقابة الداخلية ودرء المخاطر بأقصى حد ممكن. باإلضافة إلى لجنة المراجعة، لدى الشركة لجنة المكافآت والترشيحات واللجنة 
التنفيذية، وتكون مهمتها رفع التقارير إلى مجلس اإلدارة. وتقع مسؤولية إدارة العمليات اليومية في الشركة على عاتق اإلدارة التنفيذية الذين خّولهم 

مجلس اإلدارة صالحيات تنفيذية محّددة. 

فيما يلي رسم توضيحي يبين الهيكل التنظيمي الحالي للشركة وفق آخر تعديل تم اعتماده من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/08/10هـ )الموافق 
2021/03/23م(:

الشكل رقم )1(: الهيكل التنظيمي للشركة
مجلس اإلدارة

القانونية املدير
االكتواري

طالل العلي
األمن السيبراني

سحر حبتر
مركز خدمة العمالء

التقني
وإعادة التأمني

ياسر خليفة
املعلوماتية

سف احلربي
التأمني الصحي

رئيس
العمليات

جلنة التدقيقجلنة االستثمار

محمد العباد
التدقيق الداخلي

علي جزار
حوكمة والتزام

وحدة مكافحة
غسيل األموال

االلتزام واحلوكمة

وائل الشامي
االستراتيجية والتخطيط

اللجنة التنفيذية

جلنة التحصيلجلنة املنتجاتاللجنة اإلدارية جلنة املبيعات
والتسويق

جلنة األمن
السيبراني

جلنة املكافآتجلنة ا�اطر

سليمان هالل
الرئيس التنفيذي

سلمان علي
الرئيس املالي بالتكليف

ثامر النوري
رئيس املبيعات والتسويق

أمل العنزي
رئيس املوارد البشرية
واخلدمات املشتركة

ماجد اخلامسي
ا�اطر واالستراتيجية

المصدر: الشركة
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مجلس إدارة الشركة 	-4

1440/09/09هـ  بتاريخ  المنعقدة  للشرك  العامة  الجمعية  من  منتخبين  أعضاء  من سبعة  الرابعة(  )للدورة  للشركة  الحالي  اإلدارة  مجلس  يتألف 
1443/10/14هـ  بتاريخ  وتنتهي  2019/05/16م(  )الموافق  1440/09/11هـ  تاريخ  من  تبدأ  سنوات   )3( ثالث  لمدة  2019/05/14م(  )الموافق 

)الموافق 2022/05/15م(. 

أعضاء مجلس اإلدارة(: 7الجدول رقم )
أعضاء مجلس اإلدارة*

مجلس اإلدارة المعين بتاريخ 1440/09/09هـ )الموافق 2019/05/14م(

الصفةالعمرالجنسيةممثاًل لـالمنصباالسم
األسهم المملوكة

تاريخ العضوية
غير مباشر

نسبةإجماليمباشر**

محمود بن محمد 
الطوخي

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

1.25% 162,500--162,500مستقل56سعودي--
1440/09/11هـ 

)الموافق 
2019/05/16م(

عبد اهلل بن عثمان 
الموسى

نائب 
رئيس 
مجلس 
اإلدارة

0.00311%405--405مستقل62سعودي--
1440/09/11هـ 

)الموافق 
2019/05/16م(

عبد الرحمن بن عبد 
اهلل السكران

عضو 
مجلس 
اإلدارة 

شركة 
أمانة 
الخليج 
للتأمين

غير 56سعودي
0.0109308%1,421--1,421تنفيذي

1440/09/11هـ 
)الموافق 

2019/05/16م(

نايف بن فيصل 
السديري

عضو 
مجلس 
اإلدارة

شركة 
أمانة 
الخليج 
للتأمين

غير 45سعودي
--------تنفيذي

1440/09/11هـ 
)الموافق 

2019/05/16م(

هيثم توفيق الفريح
عضو 
مجلس 
اإلدارة 

--------مستقل47كويتي--
1440/09/11هـ 

)الموافق 
2019/05/16م(

بدر بن إبراهيم 
السويلم

عضو 
مجلس 
اإلدارة

0.000076%10--10مستقل56سعودي--
1440/09/09هـ 

)الموافق 
2019/05/14م(

بيير ميشال فرعون
عضو 
مجلس 
اإلدارة

شركة 
أمانة 
الخليج 
للتأمين

غير 33لبناني
--------تنفيذي

1440/09/09هـ 
)الموافق 

2019/05/14م(

المصدر: الشركة
العادية أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين في الجدول أعاله لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ )الموافق 2019/05/16م(  العامة  انتخبت الجمعية  *بتاريخ 1440/09/09هـ )الموافق 2019/05/14م(، 
وتنتهي بتاريخ )الموافق 2022/05/15م(. وبتاريخ 1441/01/26هـ )الموافق 2019/09/25م(، قرر مجلس اإلدارة تعيين المهندس محمود بن محمد الطوخي رئيساً للمجلس والدكتور عبد اهلل بن عثمان 
الموسى نائباً للرئيس، وذلك بعد استالم الشركة خطاب عدم ممانعة البنك المركزي السعودي رقم )89-2234( بتاريخ 1441/01/26هـ )الموافق 2019/09/25م(. وبتاريخ 1443/10/11هـ )الموافق 
2022/05/12م(، أرسلت الشركة إشعار إلى هيئة السوق المالية لإلفادة بأنه نظراً النتهاء والية المجلس بتاريخ 1443/10/15هـ )الموافق 2022/05/16م( وعدم تقدم عدد كاٍف من المرشحين لعضوية 
مجلس اإلدارة )في دورته الخامسة(، سيقوم مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه باالستمرار في أعمالها خالل الفترة من 1443/10/15هـ )الموافق 2022/05/16م( ولمدة ثالثة أشهر أو حتى انعقاد 

الجمعية العامة التي ستتضمن انتخاب مجلس اإلدارة الجديد.
** تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة. لم يتم االطالع على المستندات التي تبين مما إذا كان لدى 

أي من أعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة.
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المناصب اإللزامية في مجلس اإلدارة  	-4

وفقاً للمادة )20( من النظام األساسي للشركة يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويعين رئيساً تنفيذياً ويجوز له أن يعّين عضواً 
منتدباً، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. ويكون لرئيس المجلس )أو نائبه في حال غيابه أو إذا منعه 
من القيام بوظائفه مانع وبصورة مؤقتة( صالحية دعوة المجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس والجمعية العامة للمساهمين العادية والغير 

عادية باإلضافة الى الصالحيات المنصوص عليها في المادة )20( من النظام األساسي. 

وعليه فإن تعيين نائب للرئيس أصبح من المناصب اإللزامية أما فيما يخص العضو المنتدب ووفقاً لسياق النص فانه غير إلزامي. ويجب على مجلس 
اإلدارة أن يعين أمين سر المجلس. 

إن الشركة ملتزمة بالنظام األساسي والئحة الحوكمة لناحية التعيين االلزامي في هذه المناصب وذلك بعد الحصول على الموافقات الالزمة على 
التعيين من البنك المركزي السعودي وفقاً للتالي: 

المناصب اإللزامية في مجلس اإلدارة(: 8الجدول رقم )
اسم الشخص المعينموافقة البنك المركزي السعوديتاريخ قرار المجلس بالتعيينالمنصب

 قرار مجلس اإلدارة بتاريخرئيس المجلس
1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م(

خطاب رقم )2234/89(
بتاريخ 1441/01/26هـ )الموافق 2019/09/25م(

األستاذ/ محمود بن محمد 
الطوخي

نائب الرئيس
قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 

1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م(
خطاب رقم )2234/89(

بتاريخ 1441/01/26هـ )الموافق 2019/09/25م(
األستاذ/ عبد اهلل بن عثمان 

الموسى

الرئيس التنفيذي 
قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 

1438/11/01هـ )الموافق 2017/07/24م(
خطاب رقم )381000089027(

تاريخ 1438/08/22هـ )الموافق 2017/05/18م(
األستاذ/ سليمان بن محمود هالل

أمين السر*
قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 

1441/12/26هـ )الموافق 2020/08/16م(

عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي صادر 
 بتاريخ 1441/11/14هـ

)الموافق 2020/07/05م(
األستاذ/ علي مصطفى جزار

المصدر: الشركة
*بتاريخ 1442/02/12هـ )الموافق 2020/09/29م( تم اعتماد تعيين األستاذ/علي مصطفى جزار أمين سر لمجلس اإلدارة خلفاً لألستاذ/فيصل عبد اهلل القاسم الذي تقدم باستقالته من الشركة بعد 

الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي.

اجتماعات مجلس اإلدارة 4-4

وفق المادة )21( من النظام األساسي، يجتمع المجلس في المركز الرئيس للشركة بدعوة من رئيسه ويجب على رئيس المجلس  	
أن يدعو إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء ويجب أن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها المجلس. ويجوز 
أن ينعقد المجلس خارج مقر الشركة. وتُعقد اجتماعات المجلس بصفة دورية وكلما دعت الحاجة، على أال يقل عدد اجتماعات 

المجلس السنوية عن )4( اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد على األقل كل ثالثة أشهر.
يتبين من محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة لألعوام 2019م و2020م و2021م، بأن الشركة ملتزمة بأحكام النظام األساسي. 	
يبين الجدول التالي التزام الشركة بالنظام األساسي من ناحية عدد االجتماعات لألعوام الثالثة السابقة وحتى تاريخ هذه النشرة: 	

اجتماعات مجلس اإلدارة (: 9الجدول رقم )

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة 
2022م*2021م 2020م 2019م 

4442
المصدر: الشركة

*حتى تاريخ إعداد هذا التقرير
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لجان مجلس اإلدارة 4-5

لدى المجلس خمسة )5( لجان منبثقة عنه وهي: )1( لجنة المراجعة، )2( اللجنة التنفيذية، )3( لجنة الترشيحات والمكافآت، )4( لجنة االستثمار 
و)5( لجنة المخاطر. وتقوم هذه اللجان بمساندة مجلس اإلدارة في متابعة نشاطات الشركة والقيام بتزويد إدارة الشركة باإلرشاد والتوجيه الالزم. 

وقد تم تشكيل هذه اللجان على النحو التالي:

لجنة المراجعة  	-4-5

تشكيل لجنة المراجعة 	-	-4-5
قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة المراجعة وفقاً لمتطلبات النظام األساسي للشركة والئحة الحوكمة والالئحة التنفيذية لنظام التأمين، وهي مؤلفة من 
ثالثة )3( أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم. تم تعيين أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة 
العادية المنعقدة بتاريخ 1441/02/24هـ )الموافق 2019/10/23م( بناًء على توصية مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1440/09/17هـ 
بتاريخ  الحالي  المجلس  دورة  انتهاء  وحتى  العادية  العامة  الجمعية  موافقة  تاريخ  من  تبدأ  سنوات  ثالث  لمدة  وذلك  2019/05/22م(،  )الموافق 

1441/11/14هـ )الموافق 2020/07/05م(، وهي تتكون من األعضاء التالية أسماؤهم:

تشكيل لجنة المراجعة(: 10الجدول رقم )
تاريخ العضويةالصفةالمنصباالسم

1441/02/24هـ )الموافق 2019/10/23م(عضو مجلس اإلدارة - مستقلرئيس لجنة المراجعةبدر بن إبراهيم السويلم

1441/02/24هـ )الموافق 2019/10/23م(من خارج مجلس اإلدارةعضو لجنة المراجعةحسام الدين بن هاشم صدقة

1441/02/24هـ )الموافق 2019/10/23م(من خارج مجلس اإلدارةعضو لجنة المراجعةماجد بن عائض الجعيد

المصدر: الشركة

مهام واختصاصات وصالحيات لجنة المراجعة 	-	-4-5
حددت المادة التاسعة )9( من الئحة لجنة المراجعة الخاصة بالشركة، مهام هذه اللجنة وصالحيتها وفق اآلتي:

باإلضافة إلى الصالحيات الوارد ذكرها في الفقرات التالية، يكون للجنة الصالحيات التي تمكنها من القيام بالواجبات والمسؤوليات . 1
المسندة إليها وفق ما تقتضيه مصلحة الشركة.

التحقيق في أي مسألة تقع في نطاق مسؤولياتها، ولها الحق في االتصال المباشر بمجلس اإلدارة واإلدارة العليا والموظفين في . 2
الشركة كافة واللجان والمستشارين القانونيين والمراجعين الداخليين والخارجيين في المركز الرئيسي أو فروع الشركة وكذلك 
األطراف األخرى ذات العالقة بالشركة ولها االطالع على جميع السجالت والمستندات الخاصة والسرية والالزمة ألداء أعمالها، 

وفي استخدام مستشارين لمساعدتها بالقيام بمسؤولياتها.
أن تطلب من مجلس اإلدارة الدعوة الجتماع الجمعية العامة للشركة إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة لخسائر . 3

جسيمة.
ينبغي على اللجنة األخذ في االعتبار أن تكون اإلجراءات والسياسات التي تطبقها مرنة وعملية.. 4
التقارير . 5 المالية ودراسة أي مسائل مهمة غير مألوفة تتضمنها  التقارير  اللجنة أن تأخذ اإلجراءات الالزمة لمراقبة جودة  على 

المالية.
البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات. 6
إبداء الرأي الفني - بناًء على طلب مجلس اإلدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة . 7

ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
ينبغي على اللجنة القيام باإلشراف على:. 8

المراجعة الداخلية.  	
الرقابة النظامية.  	
المراجعة الخارجية.  	
مراجعة األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية.  	
مراجعــة مــدى فعاليــة أنظمــة الشــركة فــي مكافحــه غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ومراجعــة الالئحــة الداخليــة المتعلقــة بهــا،  	

ومــدى التــزام الشــركة بالتعليــم واللوائــح الصــادرة بهــذا الشــأن. 
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ــزام الشــركة بالتعاليــم  	 مراجعــة مــدى فعاليــة أنظمــة مكافحــه االحتيــال ومراجعــة الالئحــة الداخليــة المتعلقــة بهــا، ومــدى الت
الصــادرة بهــذا الشــأن. 

تزويد المجلس في تقارير عن أداء اللجنة متضمنة التوصيات المالئمة للمجلس. 	
ــة والنظــام األساســي  	 ــات الرقابي ــن الجه ــات الصــادرة م ــح والتعليم ــة واللوائ ــن األنظم ــا كل م ــام أخــرى تتطلبه ــأي مه ــام ب القي

للشــركة أو التعليمــات الصــادرة مــن المجلــس. 
وضــع إجــراءات اســتالم وحفــظ ومعالجــة الشــكاوى التــي تــرد للشــركة المتعلقــة باألمور المحاســبية والنظام الداخلــي والمراجعة،  	

ومــدى الحفــاظ علــى ســرية الشــكاوى التــي تــرد مــن الموظفيــن آخريــن الذيــن لــم يفصحــوا عــن أســمائهم والتــي تتعلــق بمســائل 
محاســبيه ومســائل مراجعة.

التحقــق مــن وجــود سياســة التوظيــف واضحــة فيمــا يتعلــق بتوظيــف الموظفيــن الحالييــن والســابقين العامليــن مــع المحاســب  	
القانونــي طبقــا للوائــح الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين ووزارة التجــارة.

مناقشــه وفحــص وتقييــم أداء اللجنــة مــرة فــي الســنة علــى األقــل لتحديــد مــا إذا كانــت تــؤدي واجباتهــا بفعاليــة والموافقــة علــى  	
وضــع اإلجــراءات الالزمــة لتحســين أدائهــا. 

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المراجعين الخارجيين لمراجعة القوائم المالية وغيرها من المراجعات وتحديد أتعابه.  	
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مكتب محاسبة للقيام بأعمال المراجعة الداخلية وتحديد أتعابه.  	
تعييــن وفصــل مديــر المراجعــة الداخليــة بعــد الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي الســعودي الكتابيــة وتحديــد راتبــه  	

وعالواتــه ومزايــا.
تعييــن وفصــل مســؤول االلتــزام بعــد الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي الســعودي الكتابيــة وتحديــد راتبــه وعالماتــه  	

ومزايــاه. 
اعتماد موازنة المراجعة الداخلية بما في ذلك خطه التوظيف.  	
االستعانة بأي مستشار تحتاج اللجنة خدماته وتحديد أتعابه.  	
إعداد تقرير سنوي ترفعه لمجلس اإلدارة إلدراجه في تقرير مجلس اإلدارة السنوي. 	
دراسة تقارير الخبير اإلكتواري ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.  	
ضمــان التــزام الشــركة بتطبيــق مقترحــات وتوصيــات الخبيــر اإلكتــواري عندمــا تكــون إلزاميــة بموجــب اللوائــح والتعليمــات  	

الصــادرة عــن الجهــات اإلشــرافية والرقابيــة ذات العالقــة. 
التوصيــة للمجلــس باعتمــاد المراســالت والتقاريــر المرفوعــة الــى وزارة التجــارة وهيئــة الســوق الماليــة المتعلقــة بالقوائــم المالية  	

تظهــر بعــدل المركــز المالــي للشــركة ونتائجهــا. 
التنسيق بين إدارة االلتزام وإدارة المراجعة لتجنب االزدواجية في أعمالهما.  	
دراسة تقييم المراجعين الداخليين والخارجيين إلجراءات الرقابة.  	
التأكــد مــن توافــر الئحــة مكتوبــه خاصــة بقواعــد الســلوك المهنــي بعــد اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة لضمــان القيــام  	

بأنشــطة الشــركة بطريقــه عادلــة وأخالقيــة.
كذلك تشمل واجبات ومسؤوليات لجنه المراجعة الخاصة الوظائف التالية:  	

إدارة المراجعة الداخلية. - 
إدارة الرقابة النظامية. - 
المحاسب القانوني )المراجع الخارجي(. - 
القوائم المالية والسياسات المحاسبية.- 
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اجتماعات لجنة المراجعة  	-	-4-5
وفقاً للفقرة )53( من الئحة لجان المراجعة في شركات التأمين وإعادة التأمين يكون الحد األدنى الجتماعات لجنة المراجعة ست  	

)6( اجتماعات خالل السنة، ووفقاً للمادة )5( من الئحة عمل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة، تجتمع لجنة المراجعة ست )6( 
مرات خالل السنة المالية للشركة بما فيها االجتماع السنوي مع مجلس اإلدارة. 

يبين الجدول أدناه عدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل األعوام الثالثة السابقة وحتى تاريخ هذه النشرة: 	

اجتماعات لجنة المراجعة(: 11الجدول رقم )

عدد اجتماعات لجنة المراجعة 
2022م*2021م 2020م 2019م 

68170
المصدر: الشركة

*حتى تاريخ إعداد هذه النشرة

اللجنة التنفيذية  	-4-5

تشكيل اللجنة التنفيذية 	-	-4-5
بتاريخ 1440/09/17هـ  	 االدارة  اجتماع مجلس  بموجب محضر  تشكيلها  تم  أعضاء  أربعة  من  تتكون  تنفيذية  لجنة  الشركة  لدى 

)الموافق 2019/05/22م(.

تشكيل اللجنة التنفيذية(: 12الجدول رقم )

تاريخ العضويةالصفةالمنصباالسم

1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م(عضو مجلس اإلدارة - مستقل رئيس اللجنة التنفيذية عبد اهلل بن عثمان الموسى

1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م(عضو مجلس اإلدارة - غير تنفيذي عضو اللجنة التنفيذية عبد الرحمن بن عبد اهلل السكران 

1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م(عضو مجلس اإلدارة - غير تنفيذيعضو اللجنة التنفيذيةنايف بن فيصل السديري 

1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م(عضو مجلس اإلدارة - غير تنفيذي عضو اللجنة التنفيذيةبيير ميشال فرعون 

المصدر: الشركة

مهام واختصاصات وصالحيات اللجنةالتنفيذية 	-	-4-5
تشمل أبرز مهام واختصاصات وصالحيات اللجنة التنفيذية ما يلي:

متابعة خطط وأهداف الشركة االستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة األجل، وتحديثها ومراجعتها من حين آلخر والتأكد من  	
تنفيذ خطة عمل الشركة. 

متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للشركة وتقديم التوصيات بشأنها. 	
متابعة مستوى األداء للشركة لتحقيق األهداف المرسومة. 	
تزويد اإلدارة التنفيذية بالتوجية واإلرشاد نحو أفضل الممارسات إلدارة الشركة. 	
متابعة ومراجعة جميع المسائل الهامة التي تتعلق بالقضايا المرفوعة أمام القضاء والقضايا الطارئة والمطالبات التي تتطلب أن  	

تظهر في البيانات المحاسبية.
اختيار وتكليف جهات استشارية حسب ما تراه مناسباً لمصلحة العمل. 	
أي مسؤوليات أخرى يرى المجلس إسنادها للجنة. 	



45

الهيكل التنظيمي اإلداري الشركة

اجتماعات اللجنة التنفيذية  	-	-4-5
وفقاً للفقرة )98( من حوكمة شركات التأمين والفقرة )4( من المادة )5( من الئحة اللجنة التنفيذية الخاصة بالشركة، تعقد اللجنة  	

اجتماعاتها بصفة دورية على أال تقل عن ست )6( اجتماعات في السنة.
يبين الجدول أدناه عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل األعوام الثالثة السابقة وحتى تاريخ هذه النشرة: 	

اجتماعات اللجنة التنفيذية(: 13الجدول رقم )

عدد اجتماعات اللجنة 
التنفيذية 

2022م*2021م 2020م 2019م 

5762
المصدر: الشركة

*حتى تاريخ إعداد هذه النشرة

لجنة الترشيحات والمكافآت  	-4-5

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت 	-	-4-5
ل لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار من مجلس إدارة الشركة على أن  	 وفقاً للبند )100( من الئحة حوكمة شركات التأمين، تُشكَّ

تكون مؤلفة من ثالثة )3( أعضاء كحد أدنى من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، وأن يكون من بينهم عضوين مستقلين وال 
يمكن أن يرأس هذه اللجنة رئيس مجلس اإلدارة 

لدى الشركة لجنة ترشيحات ومكافآت تتكون من ثالثة )3( أعضاء. تم تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار  	
مجلس اإلدارة بتاريخ 1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م( وتتكون من األعضاء التالية أسماؤهم:

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت(: 14الجدول رقم )
تاريخ العضويةالصفةالمنصباالسم

1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م(عضو مجلس اإلدارة - مستقلرئيس لجنة الترشيحات والمكافآتعبد اهلل بن عثمان الموسى

1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م(عضو مجلس اإلدارة - مستقلعضو لجنة الترشيحات والمكافآتهيثم بن توفيق الفريح

1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م(عضو مجلس اإلدارة - مستقلعضو لجنة الترشيحات والمكافآتمحمود بن محمد الطوخي

المصدر: الشركة

مهام واختصاصات وصالحيات لجنة الترشيحات والمكافآت  	-	-4-5
متابعة خطط وأهداف الشركة االستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة األجل، وتحديثها ومراجعتها من حين آلخر والتأكد من  	

تنفيذ خطة عمل الشركة. 
متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للشركة وتقديم التوصيات بشأنها. 	
متابعة مستوى األداء للشركة لتحقيق األهداف المرسومة. 	
تزويد اإلدارة التنفيذية بالتوجية واإلرشاد نحو أفضل الممارسات إلدارة الشركة. 	
متابعة ومراجعة جميع المسائل الهامة التي تتعلق بالقضايا المرفوعة أمام القضاء والقضايا الطارئة والمطالبات التي تتطلب أن  	

تظهر في البيانات المحاسبية.
اختيار وتكليف جهات استشارية حسب ما تراه مناسباً لمصلحة العمل. 	
أي مسؤوليات أخرى يرى المجلس إسنادها للجنة. 	

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت  	-	-4-5
يبين الجدول أدناه عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل األعوام الثالثة السابقة وحتى تاريخ هذه النشرة: 	

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (: 15الجدول رقم )

عدد اجتماعات لجنة 
الترشيحات والمكافآت 

2022م*2021م 2020م 2019م 

5542
المصدر: الشركة

*حتى تاريخ إعداد هذه النشرة
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لجنة االستثمار  4-5-4

تشكيل لجنة االستثمار 	-4-5-4
ل لجنة االستثمار بقرار من مجلس إدارة الشركة وفًقا للتعليمات الصادرة  	 وفقاً للبند )111( من الئحة حوكمة شركات التأمين، تُشكَّ

عن الجمعية العامة. 
لدى الشركة لجنة استثمار تتكون من أربعة )4( أعضاء. تم تعيين أعضائها بموجب قرار مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  	

1442/08/10هـ )الموافق 2021/03/23م( وتتكون من األعضاء التالية أسماؤهم:

تشكيل لجنة االستثمار(: 16الجدول رقم )
تاريخ العضويةالصفةالمنصباالسم

1442/08/10هـ )الموافق 2021/03/23م(عضو مجلس اإلدارة - مستقلرئيس لجنة االستثمارهيثم توفيق الفريح

1442/08/10هـ )الموافق 2021/03/23م(عضو مجلس اإلدارة - مستقلعضو لجنة االستثمارمحمود محمد الطوخي

1442/08/10هـ )الموافق 2021/03/23م(عضو مجلس اإلدارة - غير تنفيذيعضو لجنة االستثماربيير ميشال فرعون

1442/08/10هـ )الموافق 2021/03/23م(من خارج مجلس اإلدارة - تنفيذي عضو لجنة االستثمارسليمان محمود هالل

المصدر: الشركة

مهام واختصاصات وصالحيات لجنة االستثمار  	-4-5-4
رسم السياسة االستثمارية واإلشراف على تنفيذها. 	
الموافقة على أنشطة االستثمار ومراقبة أداء المحافظ االستثمارية.  	
مراجعة سياسة استثمارات الشركة وإعادة تقييمها. 	
االلتزام باللوائح التنظيمية والمعايير المعتمدة في توزيع األصول وتصنيف وإدارة المحافظ االستثمارية. 	

اجتماعات لجنة االستثمار  	-4-5-4
يبين الجدول أدناه عدد اجتماعات لجنة االستثمار خالل األعوام الثالثة السابقة وحتى تاريخ هذه النشرة: 	

اجتماعات لجنة االستثمار(: 17الجدول رقم )

عدد اجتماعات لجنة االستثمار 
2022م*2021م 2020م 2019م 

3441
المصدر: الشركة

*حتى تاريخ إعداد هذه النشرة

لجنة المخاطر 4-5-5

تشكيل لجنة المخاطر  	-4-5-5
ل لجنة المخاطر بقرار من مجلس إدارة الشركة وفًقا للتعليمات الصادرة  	 وفقاً للبند )107( من الئحة حوكمة شركات التأمين، تُشكَّ

عن الجمعية العامة. 
بتاريخ  	 المنعقد  اجتماعه  اإلدارة في  بموجب قرار مجلس  تعيينهم  تم  )3( أعضاء،  المخاطر مكونة من ثالثة  لجنة  الشركة  لدى 

1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م( وتتكون من األعضاء التالية أسماؤهم:

تشكيل لجنة المخاطر(: 18الجدول رقم )
تاريخ العضويةالصفةالمنصباالسم

1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م(عضو مجلس اإلدارة - غير تنفيذيرئيس لجنة المخاطرعبد الرحمن بن عبد اهلل السكران

1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م(غير تنفيذيعضو لجنة المخاطرنايف بن فيصل السديري

1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م(من خارج مجلس اإلدارةعضو لجنة المخاطرسالم بن غالي الرحيلي

المصدر: الشركة
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مهام واختصاصات وصالحيات لجنة المخاطر  	-4-5-5
تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والمحافظة على مستوى مقبول من المخاطرة للشركة. 	
اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعاليته. 	
وضع إستراتيجية شاملة إلدارة المخاطر ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة. 	
مراجعة سياسات إدارة المخاطر واعتماد دليل إدارة المخاطر. 	
اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعاليته. 	
إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وعرضها على اللجنة بشكل دوري. 	
رفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر. 	
تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. 	
تزويد المجلس بتقارير عن أداء اللجنة متضمنة التوصيات المالئمة للمجلس. 	

اجتماعات لجنة المخاطر  	-4-5-5
يبين الجدول أدناه عدد اجتماعات لجنة المخاطر خالل األعوام الثالثة السابقة وحتى تاريخ هذه النشرة: 	

اجتماعات لجنة المخاطر(: 19الجدول رقم )

عدد اجتماعات لجنة المخاطر 
2022م*2021م 2020م 2019م 

3241
المصدر: الشركة

*حتى تاريخ إعداد هذه النشرة

لجنة المنتجات 4-5-6

تشكيل لجنة المنتجات 	-4-5-6
بتاريخ 1442/06/28هـ )الموافق 2021/02/10م(، قررت لجنة المخاطر اعتماد الئحة لجنة المنتجات على أن تكون مرجعيتها  	

المتضمن ضوابط  2020/12/15م  وتاريخ  )204/202012/م.ع.ت(  رقم  السعودي  المركزي  البنك  لتعميم  وفقاً  المخاطر  للجنة 
اعتماد المنتجات التأمينية.

لدى الشركة لجنة منتجات تتكون من خمسة )5( أعضاء تم تعيين أعضائها بموجب قرار مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  	
1442/06/28هـ )الموافق 2021/02/10م( وتتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

تشكيل لجنة المنجات(: 20الجدول رقم )
تاريخ العضويةالصفةالمنصباالسم

1442/06/28هـ )الموافق 2021/02/10م(من خارج مجلس اإلدارة رئيس لجنة المنتجات بدر حمدان الشمري

1442/06/28هـ )الموافق 2021/02/10م(من خارج مجلس اإلدارةعضو لجنة المنتجات علي الجزار

1442/06/28هـ )الموافق 2021/02/10م(من خارج مجلس اإلدارةعضو لجنة المنتجات عادل الموريق

1442/06/28هـ )الموافق 2021/02/10م(من خارج مجلس اإلدارةعضو لجنة المنتجاتماجد مناحي الخامسي

1442/06/28هـ )الموافق 2021/02/10م(من خارج مجلس اإلدارةعضو لجنة المنتجاتثامر عبد اهلل النوري

المصدر: الشركة

مهام واختصاصات وصالحيات لجنة المنتجات 	-4-5-6
اتخاذها وستكون ذات قيمة مضافة  	 تم  والتنظيمية قد  والمالية  والفنية  اإلدارية  المنتجات  التأكد من أن جميع إجراءات تطوير 

لتحقيق األهداف االستراتيجية للشركة.
ضمان جودة المنتج التأميني وتطويره وتقييم أداء المنتج ومخاطره. يجب أن تضمن لجنة المنتج أيًضا أن منتج التأمين متوافق مع  	

المتطلبات التنظيمية.
مراجعة منتج التأمين الذي يتطلب الموافقة المسبقة من البنك المركزي السعودي قبل تقديم الطلب إليه للتأكد من استيفائه جميع  	

المتطلبات التنظيمية والمتطلبات المتعلقة بحماية المستهلك وأنه سليم من الناحية الفنية.
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تقييم أداء منتج التأمين سنوًيا ، وجدوى بيع وتسويق منتج التأمين الحالي. تقدم لجنة المنتجات أيًضا توصياتها بشأن االستمرار  	
في بيع منتج التأمين أو سحبه أو حتى تعديله.

تقديم تقريرها السنوي بحلول نهاية العام إلى لجنة إدارة المخاطر لمساعدة شركة التأمين في مراقبة مخاطر منتج التأمين الخاص  	
بها بشكل فعال.

إصدار شهادة اعتماد لجنة المنتج حسب طلب البنك المركزي السعودي. 	
التأكد من أن لدى شركة التأمين أنظمة وضوابط داخلية إلدارة المخاطر المرتبطة بمنتج التأمين. 	

اجتماعات لجنة المنتجات  	-4-5-6
يبين الجدول أدناه عدد اجتماعات لجنة المخاطر خالل العام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة: 	

اجتماعات لجنة المنتجات(: 21الجدول رقم )

عدد اجتماعات لجنة المنتجات 
2022م*2021م 

30
المصدر: الشركة

*حتى تاريخ إعداد هذه النشرة

اإلدارة التنفيذية  4-6

وفقاً لسياسات الشركة وقرارات مجلس اإلدارة ذات الصلة فإن اإلدارة التنفيذية بالشركة منوطة بالرئيس التنفيذي والمدير المالي.  	
)الموافق  	 تاريخ1438/08/25هـ  من  اعتباراً  وذلك  هالل  محمود  سليمان  األستاذ/  حالياً  التنفيذي  الرئيس  منصب  يشغل 

2017/05/21م( وذلك وفقاً لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1438/11/01هـ )الموافق 2017/07/24م(.
وفقاً للمادة )5( الخامسة من متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية )ومنها شركات التأمين( الخاضعة  	

إلشراف البنك المركزي، تكون األولوية في التعيين في المناصب القيادية للسعوديين، وعلى الشركة في حال الحاجة إلى تعيين غير 
سعودي في منصب قيادي إثبات عدم توافر السعودي المؤهل لشغل المنصب مع تحديد المدة الالزمة لذلك اإلحالل ويكون ذلك 

ضمن طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية بالتعيين. 
يبين الجدول أدناه أعضاء اإلدارة التنفيذية لدى الشركة 	

اإلدارة التنفيذية(: 22الجدول رقم )

تاريخ التعيين العمر الجنسية المنصب*االسم
تاريخ خطاب عدم 

ممانعة البك 
المركزي

األسهم المملوكة 
»مباشرة«

األسهم المملوكة »غير 
مباشرة«

النسبةالعدد النسبةالعدد 

----2017/05/18م2017/05/21م52سعوديالرئيس التنفيذيسليمان محمود هالل

----2020/11/22م2020/12/02م53سعودينائب الرئيس للعملياتبدر حمدان الشمري

أمل عواد العنزي
نائب الرئيس للموارد 
البشرية والخدمات 

المساندة
----2020/10/18م2020/11/16م48سعودي

نائب الرئيس للمبيعات ثامر عبد اهلل النوري
----2021/05/04م2021/05/06م50سعوديوالتسويق

رئيس اإللتزام علي مصطفى جزار
----2020/07/05م2020/07/12م43سعوديوالحوكمة

رئيس إدارة المخاطر ماجد مناحي الخامسي
----2020/07/12م2020/09/06م43سعوديواإلستراتيجية

رئيس المراجعة محمد عبد اهلل العباد
----2020/04/30م2020/07/20م39سعوديالداخلية

نائب الرئيس للشؤون سلمان علي إقبال
----2021/11/17م2016/03/05م42باكستانيالمالية - مكلف

المصدر: الشركة
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تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 4-7

يبين نظام الشركة األساسي في المادة )19( كيفية مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، على أن تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مبلغاً  	
معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا. 

إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال يجوز أن تزيد هذه النسبة على )10%( من صافي األرباح، وذلك بعد خصم  	
االحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيًقا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الشركات وهذا النظام، وبعد 
توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن )5%( من رأس مال الشركة المدفوع، على أن تكون استحقاق هذه المكافأة متناسًبا مع عدد 

الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطاًل. 
يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل  	

السنة المالية من رواتب ونصيب من األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه 
أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان 
بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. وقد تم اإلفصاح في تقرير 
مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 
1442/11/19هـ )الموافق 2021/06/29م( عن المعايير التي تعتمدها الشركة في دفع المكافآت لمجلس اإلدارة كما تضمن بيان 
شامل لكل ما يحصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من رواتب ونصيب في األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير 

ذلك من المزايا.
وفيما يلي تفاصيل عن مجموع ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين خالل األعوام الثالثة الماضية 2019م و2020م  	

و2021م:

مزايا ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين(: 23الجدول رقم )
2021م2020م2019مالمزايا والمكافآت

*1,090,4991,080,000643,500أعضاء مجلس اإلدارة 

**4,540,805.7606,655,077كبار التنفيذيين )بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي وأربعة )4( من الموظفين القياديين(

5,631,304.761,080,0007,298,577اإلجمالي
المصدر: الشركة

*تنازل أعضاء مجلس اإلدارة عن )50%( من مكافآتهم السنوية للعام 2021م وبمبلغ إجمالي قدره أربعمائة وخمسون ألف )450,000( ريال سعودي نظراً للظروف المالية التي تمر بها الشركة.

**عبارة عن رواتب وبدالت. وبناًء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت لم يتم تقديم مكافآت لإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة عن العام 2021م.

الموظفون 4-8

برامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح حقوق األولوية الخاضعة لهذه النشرة

ال يوجد لدى الشركة في الوقت الحالي أي برنامج تخصيص أسهم لموظفيها.

ترتيبات تشرك الموظفين في رأس المال 

ال يوجد ترتيبات تشرك الموظفين في رأس مال الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.
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مقدمة  	-5

المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م  المالية  للسنوات  أدناه،  كما هو موضح  للشركة،  المالي  والمركز  التشغيلي  تحلياًل لألداء  التقرير  يقدم 
و2021م. يجب قراءة التحليل المالي المذكور أعاله جنًبا إلى جنب مع القوائم المالية للشركة السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة( واإليضاحات المصاحبة لها.

تمت مراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من قبل ديوان المحاسبة بالدار عبد اهلل البصري وشركاه )محاسبون 
قانونيون - عضو في جرانت ثورنتون( والبسام وشركاه )محاسبون متحدون - بي كي إف(. تم تدقيق ومراجعة القوائم المالية للفترة المنتهية في 
31 ديسمبر 2020م من قبل السيد العيوطي وشركاه )محاسبون قانونيون - عضو في مور( والبسام وشركاه )محاسبون متحدون - بي كي إف(. تمت 
مراجعة القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م من قبل مكتب البسام وشركاه )محاسبون متحدون - بي كي إف( ومكتب العظم والسديري 

وآل الشيخ وشركاؤهم )محاسبون قانونيون - عضو مكتب كرو العالمية(. 

ال يمتلك ديوان المحاسبة في الدار عبد اهلل البصري وشركاه )محاسبون قانونيون - عضو في جرانت ثورنتون(، البسام وشركاه )محاسبون متحدون 
- بي كي إف(، السيد العيوطي وشركاه )محاسبون قانونيون - عضو في مور( ومكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم )محاسبون قانونيون 
- عضو مكتب كرو العالمية( )»المدققون«( أو الشركات التابعة لها أو أي من الشركات الشقيقة أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة قد تؤثر 

على استقالليتهم. قدم المدققون موافقتهم الخطية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وقائمهم، والتي لم يتم سحبها حتى تاريخ التقرير.

جميع المبالغ المذكورة أدناه معروضة بالريال السعودي، وجميع النسب مقربة إلى أقرب عالمة عشرية. لذلك، فإن حساب النسبة المئوية للزيادة/ 
)النقصان( على أساس المبالغ المعروضة في الجداول في التقرير )تظهر بماليين الرياالت السعودية ومقربة إلى أقرب رقم صحيح( قد ال يكون 

معادالً تماًما للنسب المئوية المقابلة كما هو مذكور في الجداول.

قد يتضمن هذا التقرير قوائم تطلعية حول خطط الشركة المستقبلية بناًء على خطط اإلدارة والتوقعات الحالية لنمو الشركة ونتائج العمليات والوضع 
المالي. لذلك، قد تنطوي على مخاطر وشكوك. قد تختلف النتائج الفعلية للشركة مادًيا عن تلك التي تم التعبير عنها أو اإلشارة إليها ضمنًيا في 

مثل هذه القوائم التطلعية نظًرا لعوامل مختلفة وأحداث مستقبلية، بما في ذلك تلك التي تمت مناقشتها في التقرير.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية  	-5

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم قد تم استخراجها دون تغييرات جوهرية وتقديمها على أ. 
أساس موحد يتفق مع القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، والتي تم إعدادها 
وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، كما تم اعتمادها في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة السعودية للمراجعين 

والمحاسبين، والمعايير والتصريحات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ونظام الشركات.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة لديها رأس مال عامل كاف لمدة اثني عشر )12( شهًرا من تاريخ نشر هذا التقرير.ب. 
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليست على علم بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية مرتبطة بأنشطة األعمال، والتي قد ج. 

يكون لها تأثير على األعمال والمركز المالي للشركة.
يصرح أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة ليست على علم بأي معلومات تتعلق بأي عوامل حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو د. 

سياسية أو أي عوامل أخرى قد يكون لها تأثير مادي مباشر أو غير مباشر على عمليات الشركة؛ باستثناء أي عوامل تم االفصاح 
عنها في القسم )2( »عوامل المخاطرة«. 

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديها أسهم تحت خيار اعتباًرا من تاريخ هذا التقرير.ه. 
يقر أعضاء مجلس اإلدارة، حسب علمهم واعتقادهم، أنه ال توجد رهونات أو حقوق أو التزامات أو تكاليف على ممتلكات الشركة و. 

اعتباًرا من تاريخ هذا التقرير.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذا التقرير في القسم )5-7( »حقوق المساهمين« فيما يتعلق بالخسائر المتراكمة، يعلن أعضاء ز. 

مجلس اإلدارة أنه لم يكن هناك تغيير سلبي جوهري في المركز المالي أو التجاري للشركة خالل السنوات المالية الثالث السابق 
لتاريخ إصدار أسهم حق األولوية وحتى تاريخ هذا التقرير. 
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يصرح أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديها أي ممتلكات، بما في ذلك األوراق المالية التعاقدية أو األصول األخرى، والتي ح. 
تخضع قيمتها للتقلبات أو يصعب التأكد منها بحيث تؤثر بشكل كبير على تقييم المركز المالي.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو رسوم سمسرة أو أي تعويضات غير نقدية أخرى من قبل ط. 
الشركة إلى أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو األشخاص الذين يعرضون أو يقدمون األوراق المالية أو أي خبراء 

آخرين خالل السنوات المالية الثالث التي سبقت التاريخ مباشرة. من إصدار أسهم الحق وحتى تاريخ هذا التقرير.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه تم اإلفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها المالي في هذا التقرير.ي. 
ليس لدى الشركة أي التزامات أو ضمانات محتملة أو أصول ثابتة أخرى مخطط لشرائها أو تأجيرها باستثناء ما تم اإلفصاح عنه ك. 

في هذا القسم رقم )5( »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة«.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديها أي قروض أو مديونية أخرى، بما في ذلك السحب على المكشوف من البنوك، ل. 

والتزامات الضمان )المغطاة أو غير المغطاة بضمان شخصي أو رهن عقاري(، أو االلتزامات تحت القبول، أو ائتمان القبول، أو 
التزامات الشراء التأجيري أو أي أدوات دين صادرة وقائمة أو أدوات دين موافق عليها ولم يتم إصدارها، أو قروض ألجل باستثناء، 

ما تم اإلفصاح عنه في هذا القسم رقم )5( »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة«.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة لم تصدر أي أدوات دين أو قروض طويلة األجل أو رهونات عقارية )مضمونة أو غير مضمونة(.م. 
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن ليس لدى الشركة أي شركة تابعة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.ن. 

أسس اإلعداد 	-5

تم إعداد هذه القوائم المالية وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما تم اعتمادها في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة السعودية 
للمراجعين والمحاسبين، والمعايير والتصريحات األخرى الصادرة عن نظام الشركات والنظام األساسي للشركة. وفًقا للمادة 70 من الالئحة التنفيذية 
لمؤسسة النقد العربي السعودي، ووفًقا للنظام الداخلي للشركة، تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين. 
تقوم بتوزيع صافي فائض التأمين السنوي، ومتى تم تحقيقه، على النحو المنصوص عليه في النظام الداخلي للشركة ووثيقة التأمين من حيث التأمين 

التعاوني. العميل )بوليصة التأمين( سارية المفعول وتم دفعها حتى تاريخه في وقت دفع مبلغ التوزيع التعاوني.

تم إعداد القوائم المالية وفًقا لمفهوم االستمرارية )أيًضا، راجع إيضاح »االستمرارية« أدناه( ومبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء القياس بالقيمة العادلة 
لالستثمارات المتاحة للبيع والقياس بالقيمة الحالية لنهاية الموظفين - التزامات مزايا الخدمة. ال يتم عرض قائمة المركز المالي للشركة باستخدام 
تصنيف متداول / غير متداول. ومع ذلك، يتم تصنيف األرصدة التالية عموًما على أنها غير متداولة: استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، 
استثمارات متاحة للبيع، ممتلكات ومعدات، أصول غير ملموسة، ودائع نظامية، ودخل مستحق من اإليداع القانوني، ونهاية للموظفين - مزايا الخدمة 

وإيرادات العموالت المستحقة الدفع لمؤسسة النقد السعودي. يتم تصنيف جميع بنود القوائم المالية األخرى بشكل عام على أنها متداولة.

تعرض الشركة قائمة مركزها المالي حسب السيولة. وفًقا لمتطلبات لوائح التأمين في المملكة العربية السعودية، تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات 
منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين وتقدم القوائم المالية وفًقا لذلك )إيضاح 25(. يتم تسجيل األصول والخصوم واإليرادات والمصروفات 
المنسوبة بوضوح إلى أي من النشاطين في الحسابات ذات الصلة. يتم تحديد واعتماد أساس تخصيص النفقات من العمليات المشتركة من قبل 

اإلدارة ومجلس اإلدارة.

تم تقديم قائمة المركز المالي قائمة الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين الواردة في إيضاح 25 من 
القوائم المالية كمعلومات مالية تكميلية لتتوافق مع متطلبات اإلرشادات الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي. اللوائح التنفيذية وغير مطلوب بموجب 
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. تتطلب اللوائح التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي فصاًل واضًحا بين األصول والخصوم واإليرادات 
والمصروفات الخاصة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين. وعليه، فإن قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التدفقات 
والمصروفات  واإليرادات  والمطلوبات  الموجودات  فقط  تعكس  أعاله،  إليه  مشار  هو  كما  المساهمين  وعمليات  التأمين  لعمليات  المعدة  النقدية 

والمكاسب أو الخسائر الشاملة من العمليات المعنية.

عند إعداد القوائم المالية على مستوى الشركة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمين وتوحيدها 
مع عمليات المساهمين. يتم حذف األرصدة والمعامالت بين العمليات بالكامل أثناء الدمج. السياسات المحاسبية المطبقة لعمليات التأمين وعمليات 

المساهمين موحدة للمعامالت واألحداث المتشابهة في ظروف مماثلة.

لفت االنتباه 	-	-5
تجب اإلشارة إلى أن القوائم المالية المدققة للسنة المالية 2021م تضمنت لفت انتباه على أن الخسائر المتراكمة تمثل 120.94% )31 ديسمبر 
2020: 61.46%( من رأس مال الشركة وفي نفس التاريخ، بلغت المالءة المالية للشركة 48.08% )31 ديسمبر 2020: 45%(. تشير هذه األحداث 
والظروف إلى وجود عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بقدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة. ومع ذلك، تم إعداد القوائم المالية باستخدام 
افتراض االستمرارية بناًء على قدرة الشركة على أن تستمر كمنشأة مستمرة على أساس مبدأ االستمرارية. وبخالف ذلك كان رأي مراجعي الحسابات 

غير متحفظ.
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العملة الوظيفية وعملة العرض 	-	-5
تم إعداد القوائم المالية بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية للشركة. تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة بالريال السعودي إلى أقرب 

ألف، ما لم يذكر خالف ذلك.

مبدأ االستمرارية  	-	-5
بلغت خسائر الشركة المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2021م 120.94% )31 ديسمبر 2020: 61.46%( من رأس مال الشركة، وفي نفس التاريخ، 
بلغت المالءة المالية للشركة سالبة 48.08% )31 ديسمبر 2020: 45%(. تشير هذه األحداث والظروف إلى عدم تأكد مادي حول قدرة الشركة على 
االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية. ومع ذلك، تم النظر في العديد من الخيارات االستراتيجية، بما في ذلك إعادة هيكلة رأس المال، من قبل 
مجلس إدارة الشركة وقد وافق بالفعل على خطة العمل لعام 2022م في 18 يناير 2022م. عالوة على ذلك، تم زيادة رأس المال من خالل إصدار 
حقوق أولوية بقيمة )300( مليون ريال سعودي. تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28 فبراير 2022م. ومع ذلك، فإن 
اإلجراءات القانونية، بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، في انتظار. بناًء على ما ورد أعاله، فإن اإلدارة مقتنعة 

بأن الشركة ستستمر كمنشأة مستمرة في المستقبل المنظور.

السنة المالية 4-	-5
تتبع الشركة نظام السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر.

التغييرات في السياسات المحاسبية 5-	-5
تتوافق السياسات المحاسبية وسياسة إدارة المخاطر المستخدمة في إعداد القوائم المالية مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. 

األحكام والتقديرات االفتراضات المحاسبية الهامة 5-4

يتطلب إعداد القوائم المالية استخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على المبالغ المبلغ عنها للموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات 
والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية والمبالغ المدرجة لإليرادات والمصروفات خالل سنة التقرير. على الرغم من أن هذه التقديرات 

واألحكام تستند إلى معرفة اإلدارة األفضل باألحداث واإلجراءات الحالية، إال أن النتائج الفعلية في النهاية قد تختلف عن تلك التقديرات.

يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر وعلى أساس الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها 
معقولة في ظل الظروف.

فيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة في إعداد هذه القوائم المالية:

المسؤولية النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين 	-5-4
يعتبر تقدير االلتزام النهائي الناتج عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين من أهم التقديرات المحاسبية للشركة. هناك العديد من مصادر 
عدم اليقين التي يجب أخذها في االعتبار عند تقدير االلتزام الذي ستدفعه الشركة في النهاية مقابل هذه المطالبات. يتم عمل التقديرات في نهاية 
فترة التقرير لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبة المبلغ عنها والتكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها. يتم 
تقدير االلتزامات المتعلقة بالمطالبات المبلغ عنها غير المسددة باستخدام مدخالت التقييمات للحاالت الفردية المبلغ عنها للشركة. في نهاية كل 

فترة تقرير، يتم إعادة تقييم تقديرات مطالبات السنة السابقة للتأكد من كفايتها ويتم إجراء التغييرات على المخصص.

مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع اإلبالغ عنها الحًقا لتاريخ قائمة المركز المالي، والتي وقع فيها 
الحدث المؤمن عليه قبل تاريخ قائمة المركز المالي. األسلوب األساسي المتبع من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها والمطالبات 
الخبير  يستخدم  المستقبلية.  المطالبات  تسوية  باتجاهات  للتنبؤ  السابقة  المطالبات  تسوية  اتجاهات  استخدام  هو  عنها،  المبلغ  غير  المتكبدة 
اإلكتواري مجموعة من الطرق مثل طريقة سلم السلسلة وطريقة بيرينتر فيرجوسون وطريقة نسبة الخسارة المتوقعة لتحديد هذه األحكام. استخدم 
الخبير اإلكتواري أيًضا نهج التقسيم بما في ذلك تحليل التكلفة لكل عضو سنوًيا لخط العمل الطبي. تكمن وراء هذه الطرق عدد من االفتراضات 

الصريحة أو الضمنية المتعلقة بمبلغ التسوية المتوقع وأنماط تسوية المطالبات.

هبوط قيمة األصول المالية 	-5-4
تحدد الشركة أن األصول المالية قد هبطت قيمتها عندما يكون هناك انخفاض كبير أو طويل األمد في القيمة العادلة لألصول المالية إلى ما دون 
تكلفتها. تحديد ما هو جوهري أو طويل األمد يتطلب اتخاذ قرارات. تعتبر فترة 12 شهًرا أو أكثر طويلة األمد ويعتبر االنخفاض بنسبة 30% من 
التكلفة األصلية كبيًرا وفًقا لسياسة الشركة. عند اتخاذ هذا الحكم، تقوم الشركة بتقييم من بين عوامل أخرى، التقلب الطبيعي في سعر السهم، 

والصحة المالية للشركة المستثمر فيها، وأداء الصناعة والقطاع، والتغيرات في التكنولوجيا، والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.
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هبوط قيمة الذمم المدينة 	-5-4
يتم تكوين مخصص لهبوط قيمة الذمم المدينة وذمم إعادة التأمين المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على 
تحصيل جميع المبالغ المستحقة وفًقا للشروط األصلية للذمم المدينة. تعتبر الصعوبات المالية الجوهرية للمدين، واحتمال دخول المدين في مرحلة 

إفالس أو إعادة هيكلة مالية، والتخلف عن السداد أو التأخر في السداد، مؤشرات على هبوط قيمة الذمم المدينة.

القيمة العادلة لألدوات المالية 5-4-4
تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع إلى األسعار المدرجة لألوراق المالية المتداولة أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة 

للبنود التي تحمل عمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة.

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية في حالة عدم وجود سوق نشط أو حيث ال تتوفر أسعار مدرجة بطريقة أخرى باستخدام أساليب التقييم. 
في هذه الحاالت، يتم تقدير القيم العادلة من القوائم التي يمكن مالحظتها فيما يتعلق بأدوات مالية مماثلة أو باستخدام النماذج. في حالة عدم توفر 

مدخالت يمكن مالحظتها في السوق، يتم تقديرها بناًء على االفتراضات المناسبة.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة 5-4-5
تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية المقدرة لحساب االستهالك / اإلطفاء. يتم تحديد هذه التقديرات بعد النظر في االستخدام المتوقع لألصول 
أو االستهالك المادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطريقة االستهالك سنوًيا. يتم تعديل االستهالك / اإلطفاء المستقبلي، 

إن وجد، عندما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية وطريقة االستهالك تختلف عن التقديرات السابقة.

احتياطي نقص أقساط التأمين واالحتياطيات الفنية األخرى 5-4-6
إن تقدير احتياطي نقص األقساط حساس للغاية لعدد من االفتراضات المتعلقة باألحداث والظروف المستقبلية. وهي تستند إلى نسبة الخسارة 
عالقة  في  اإلكتواري  الخبير  ينظر  المتوقعة،  الخسارة  نسبة  تقدير  إلى  للوصول  المكتوبة.  السياسات  مخاطر  من  المنتهي  غير  للجزء  المتوقعة 
الفنية األخرى احتياطيات مصروفات تعديل الخسائر غير المخصصة  المطالبات واألقساط المتوقع تحقيقها في المستقبل. تمثل االحتياطيات 
واحتياطيات إعادة التأمين المستحقة. يستند احتياطي مصروفات تعديل الخسارة غير المخصصة إلى تقديرات المدفوعات المستقبلية والمستمدة 

من مصروفات إدارة المطالبات، بما في ذلك كشوف المرتبات وتخصيص المصروفات األخرى.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 5-4-7
يتم تحديد التزام مزايا التقاعد باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة التي تتطلب تقديرات للمدخالت المختلفة. التقديرات الرئيسية هي معدل 

الخصم ومعدل الراتب ومعدل الوفيات ومعدل االنسحاب.

الضريبة المؤجلة 5-4-8
يتم االعتراف بأصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل أن األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة ستكون متاحة ويمكن 
استخدام األرصدة. لم يتم تقديم أصل الضريبة المؤجلة في هذه القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2021م و2020م ألن الشركة غير 

متأكدة من توفر أرباح ضريبية مستقبلية في المستقبل المنظور الستخدام أي إعفاءات ضريبية

االلتزامات الطارئة 5-4-9
بحكم طبيعتها، يتم حل االلتزامات الطارئة فقط عند حدوث أو فشل حدث واحد أو أكثر في المستقبل. إن تقييم مثل هذه االلتزامات الطارئة ينطوي 

بطبيعته على ممارسة األحكام والتقديرات الهامة لنتائج األحداث المستقبلية.

السياسات المحاسبية الهامة 5-5

فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية. تم تطبيق هذه السياسات بشكل ثابت على كل من السنوات 
المعروضة. ال توجد معايير جديدة صادرة، ومع ذلك، هناك عدد من التعديالت على المعايير التي تسري اعتباًرا من 1 يناير 2021م ولكن ليس لها 
تأثير مادي على القوائم المالية للشركة. لم تطبق الشركة بشكل مبكر أي معيار )تفسير( أو تعديالت تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول 

بعد.
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المعايير الصادرة ولكن لم تكن سارية بعد 	-5-5
اختارت الشركة عدم التطبيق المبكر للتعديالت والمراجعات على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، والتي تم نشرها وهي إلزامية لالمتثال 

للشركة اعتباًرا من التواريخ المستقبلية.

المعايير الصادرة ولم تكن سارية بعد(: 24الجدول رقم )
مطبق ابتداًء من الوصف المعيار

1 يناير 2023م األدوات المالية )راجع أدناه( IFRS 9

1 يناير 2023م عقود التأمين )راجع أدناه( IFRS 17
المصدر: القوائم المالية

األدوات المالية - معيار 9 	-5-5
تم نشر هذا المعيار في 24 يوليو 2014م وحل محل معيار المحاسبة الدولي 39. يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية:

التصنيف والقياس

يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية 9 طريقة واحدة لتحديد ما إذا كان األصل المالي يقاس بالتكلفة المطفأة، بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا:

كان األصل محتفظ به ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و. 1
كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة على المبلغ . 2

األساسي القائم.

يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من تؤدي خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المحققة من خالل الربح أو 
الخسارة عند البيع، إذا تم استيفاء الشرطين:

إذا كان األصل محتفظ به ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع؛ و. 1
الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي فقط سداد لألصل والفائدة.. 2

يتم قياس األصول التي ال تلبي أًيا من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، عند االعتراف األولي، يمكن 
للشركة استخدام خيار تخصيص أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم 

التطابق المحاسبي.

بالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمنشأة أيًضا أن تقوم باختيار غير قابل للنقض لتعرض في الدخل الشامل اآلخر 
التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لألدوات )بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة(، ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح في الربح أو الخسارة.

باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم االعتراف بمبلغ التغيير في القيمة العادلة 
لاللتزام المالي العائد إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، ما لم يكن إن االعتراف بآثار التغيرات في مخاطر 

االئتمان للمطلوبات في الدخل الشامل اآلخر من شأنه أن يخلق أو يزيد من عدم التوافق المحاسبي في الربح أو الخسارة.

الهبوط

يعكس نموذج هبوط القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الخسائر االئتمانية المتوقعة، على عكس الخسائر االئتمانية المتكبدة بموجب 
ائتماني قبل االعتراف بخسائر  لم يعد من الضروري وقوع حدث  المالية 9،  للتقارير  الدولي  المعيار  الدولي 39. وبموجب نهج  المحاسبة  معيار 
االئتمان. بدالً من ذلك، تقوم المنشأة دائًما بالمحاسبة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في خسائر االئتمان المتوقعة. يتم تحديث مبلغ 

خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي.

محاسبة التحوط

يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط والتي تعمل على مواءمة محاسبة التحوط بشكل وثيق مع إدارة 
المخاطر. تحدد المتطلبات نهًجا قائًما على مبادئ أكثر للنموذج العام لمحاسبة التحوط. تنطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء 
تحوطات القيمة العادلة للمحفظة لمخاطر أسعار الفائدة )يشار إليها عادة باسم »تحوطات القيمة العادلة الكلية«(. بالنسبة لهذه، قد تستمر المنشأة 
في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط حالًيا في معيار المحاسبة الدولي 39. تم منح هذا االستثناء إلى حد كبير ألن مجلس معايير المحاسبة الدولية 

يعالج محاسبة التحوط الكلية كمشروع منفصل.
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تاريخ السريان

التاريخ الفعلي المعلن لسريان المعيار الدولي للتقارير المالية 9 هو 1 يناير 2018م. ومع ذلك ، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
4 - عقود التأمين: تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 - األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية 4 - عقود التأمين ، المنشور في 12 
سبتمبر 2016م ، يغير المعيار الدولي للتقارير المالية 4 الحالي للسماح للشركات إصدار عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 
4 للتخفيف من آثار معينة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 قبل أن يصبح معيار عقد التأمين الجديد لمجلس معايير المحاسبة الدولية 

)المعيار الدولي للتقارير المالية 17 - عقود التأمين( سارًيا. تقدم التعديالت خيارين بديلين:

تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 حتى ما قبله. 1

التاريخ الفعلي لمعيار عقد التأمين الجديد؛ أوأ. 
فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023م. مطلوب إفصاحات إضافية تتعلق بالموجودات المالية ب. 

خالل فترة التأجيل. هذا الخيار متاح فقط للشركات التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية رقم 9 سابًقا؛ أو

تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، ولكن بالنسبة للموجودات المالية المخصصة، قم بإزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق . 2
المحاسبي التي قد تحدث قبل تطبيق معيار عقد التأمين الجديد من الربح أو الخسارة.

قامت الشركة بإجراء تقييم مفصل اعتباًرا من تاريخ التقرير:

تمت مقارنة القيمة الدفترية اللتزامات الشركة الناشئة عن العقود في نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 4 )بما في ذلك . 1
مكونات الودائع أو المشتقات المضمنة غير المجمعة من عقود التأمين( بالمبلغ اإلجمالي المسجل لجميع التزاماتها؛ و

تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشركة المتعلقة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع التزاماتها. بناًء على . 2
هذه التقييمات، قررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
9 حتى تاريخ نفاذ معيار عقود التأمين الجديد. يتم تضمين اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل 

في القوائم المالية للشركة.

تقييم األثر

كما في 31 ديسمبر 2021م، بلغ إجمالي الموجودات المالية والموجودات المتعلقة بالتأمين لدى الشركة 228 مليون ريال سعودي و 104 مليون ريال 
سعودي على التوالي. األصول المالية واألصول المتعلقة بالتأمين ليست متنافية من حيث التصنيف. تتكون الموجودات المالية من موجودات مالية 

محتفظ بها بالتكلفة المطفأة وموجودات مالية أخرى.

تبلغ الموجودات المالية المحتفظ بها حالًيا بالتكلفة المطفأة 212 مليون ريال سعودي وتتكون بشكل رئيسي من النقد وما في حكم النقد والودائع 
قصيرة األجل واألقساط ومدينو إعادة التأمين.

تتكون الموجودات المالية األخرى من استثمارات متاحة للبيع بمبلغ 15 مليون ريال سعودي. تتوقع الشركة استخدام تصنيف الدخل الشامل اآلخر 
لهذه الموجودات المالية بناًء على نموذج أعمال الشركة لسندات الدين والطبيعة اإلستراتيجية الستثمارات حقوق الملكية. ومع ذلك، لم تقم الشركة 

بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت سندات الدين تفي باالختبار كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9.

إن التعرض لمخاطر االئتمان وتركيز مخاطر االئتمان وجودة االئتمان لهذه الموجودات المالية مذكورة في اإليضاح 23 من القوائم المالية للشركة. 
األصول المالية للشركة لديها مخاطر ائتمانية منخفضة كما في 31 ديسمبر 2021م.

يستند ما ورد أعاله إلى تقييم عالي المستوى لتأثير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9. ويستند هذا التقييم األولي إلى المعلومات المتاحة 
حالًيا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن التحليالت التفصيلية اإلضافية أو المعلومات اإلضافية المعقولة والداعمة التي يتم توفيرها للشركة في 
المستقبل. بشكل عام، تتوقع الشركة بعض التأثير لتطبيق متطلبات انخفاض القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية 9: ومع ذلك، ال يتوقع أن يكون 
تأثير ذلك كبيًرا. في الوقت الحالي ليس من الممكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم بعد بمراجعة 

تفصيلية.
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عقود التأمين المعيار الدولي للتقرير المالي 7	 	-5-5
تم نشر هذا المعيار في مايو 2017م. وهو يحدد مبادئ االعتراف بعقود التأمين وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل المعيار الدولي إلعداد 

التقارير المالية 4 - عقود التأمين.

ينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة، وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعلى عقود االستثمار ذات السمات التقديرية المشاركة، بشرط 
أن تصدر الكيان أيًضا عقود التأمين. يتطلب فصل المكونات التالية عن عقود التأمين:

المشتقات المضمنة، إذا كانت تفي بمعايير معينة محددة؛. 1
مكونات استثمارية متميزة؛ و. 2
أي تعهد بنقل سلع مميزة أو خدمات غير تأمينية.. 3

يجب المحاسبة عن هذه المكونات بشكل منفصل وفًقا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقارير المالية 9 والمعيار الدولي للتقارير المالية 15(.

القياس

على عكس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية 4، والتي سمحت لشركات التأمين باالستمرار في استخدام السياسات المحاسبية 
ألغراض القياس التي كانت موجودة قبل يناير 2015م، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 17 نماذج القياس المختلفة التالية:

يعتمد نموذج القياس العام على »اللبنات األساسية« التالية:

التدفقات النقدية للوفاء، والتي تشمل. 1

التقديرات المرجحة باحتمالية التدفقات النقدية المستقبلية،أ. 
تعديل لتعكس القيمة الزمنية للنقود )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بتلك التدفقات النقدية المستقبلية، وب. 
تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية؛ج. 

هامش الخدمة التعاقدية - يمثل الربح غير المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسيتم االعتراف به عند تقديم الشركة للخدمات . 2
في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدي سالًبا عند البداية؛ سيتم تسجيل أي مبلغ سلبي صاف للتدفقات النقدية 

المستوفاة عند البداية في الربح أو الخسارة على الفور.

في نهاية كل فترة تقرير الحقة، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين لتكون مجموع:

االلتزام بالتغطية المتبقية، والتي تشمل التدفقات النقدية للوفاء بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقدية للمجموعة في ذلك التاريخ؛ و

المطلوبات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة والتي يتم قياسها على أنها التدفقات النقدية للوفاء بالخدمات السابقة والمخصصة للمجموعة في ذلك 
التاريخ.

يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحًقا للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية. نظًرا ألن هامش الخدمة التعاقدية ال يمكن 
أن يكون سالًبا، يتم االعتراف بالتغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تزيد عن هامش الخدمة التعاقدية المتبقية في الربح أو الخسارة.

سيتم اإلبالغ عن تأثير التغييرات في معدالت الخصم إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر، والذي يتم تحديده من خالل اختيار السياسة 
المحاسبية.

نهج الرسوم المتغيرة هو نموذج إلزامي لقياس العقود ذات الميزات المشاركة المباشرة )يُشار إليها أيًضا باسم »عقود المشاركة المباشرة«(. يتم 
إجراء هذا التقييم لما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند بداية العقد وال يتم إعادة تقييمه الحًقا. بالنسبة لهذه العقود، باإلضافة إلى التعديل 

بموجب نموذج القياس العام، يتم أيًضا تعديل هامش الخدمة التعاقدية من أجل:

حصة الشركة من التغيرات في القيمة العادلة للبنود األساسية،. 1
تأثير التغيرات في القيمة الزمنية للنقود وفي المخاطر المالية غير المتعلقة بالبنود األساسية.. 2

باإلضافة إلى ذلك، يُسمح بأسلوب مبسط لتخصيص قسط التأمين لقياس االلتزام بالتغطية المتبقية إذا كان يوفر قياًسا ال يختلف جوهرًيا عن 
نموذج القياس العام لمجموعة العقود أو إذا كانت فترة التغطية لكل عقد في المجموعة سنة واحدة أو أقل. مع نهج تخصيص قسط التأمين، فإن 
االلتزام بالتغطية المتبقية يتوافق مع األقساط المستلمة عند االعتراف األولي ناقًصا التدفقات النقدية الكتساب التأمين. يظل نموذج القياس العام 
قاباًل للتطبيق لقياس االلتزام بالمطالبات المتكبدة. ومع ذلك، فإن المنشأة غير مطالبة بتعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود 

وتأثير المخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع / استالم تلك التدفقات النقدية في غضون سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد المطالبات.
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تاريخ السريان

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 يقترح تعديالت معينة على المعيار الدولي 
للتقارير المالية 17 خالل يونيو 2019م وتلقى تعليقات من مختلف أصحاب المصلحة. يعيد المجلس الدولي لمعايير المحاسبة حالًيا مناقشة القضايا 
التي أثارها أصحاب المصلحة. بالنسبة ألية تعديالت مقترحة على المعيار الدولي للتقارير المالية 17، فإن مجلس معايير المحاسبة الدولية سوف 
يتبع إجراءاته المعتادة لوضع المعايير. التاريخ الفعلي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 وتأجيل اإلعفاء المؤقت للمعيار الدولي للتقارير المالية 
9 في المعيار الدولي للتقارير المالية 4 هو حالًيا 1 يناير 2021م. بموجب مسودة التعرض الحالية، يُقترح تعديل تاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير 
المالية 17 إلى فترات التقارير التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022م عالوة على ذلك، في 17 مارس 2020م، أكمل مجلس معايير المحاسبة الدولية 
مناقشاته حول التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 17 وقرر تأجيل التاريخ الفعلي للمعيار إلى فترات التقارير التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 
2023م. يُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم أيًضا تطبيق كل من المعيار الدولي للتقارير المالية 15 - اإليرادات من العقود مع العمالء والمعيار الدولي 

للتقارير المالية 9 - األدوات المالية. تعتزم الشركة تطبيق المعيار في تاريخ نفاذه.

التحول

التطبيق بأثر رجعي مطلوب. ومع ذلك، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عملي، فإن المنشأة مطالبة باختيار إما 
نهج بأثر رجعي معدل أو نهج القيمة العادلة.

التحول

يكون التطبيق بأثر رجعي مطلوب. ولكن إذا كان التحول بأثر رجعي كامل لمجموعة مم عقود التأمين غير فعال، فيجب على الشركة االختيار بين 
الطريقة المعدلة أو طريقة القيمة العادلة.

العرض واإلفصاحات

تتوقع الشركة أن المعيار الجديد سينتج عنه تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين وإعادة التأمين، )وعقود االستثمار ذات السمات التقديرية 
المشاركة، إن وجدت( جنًبا إلى جنب مع التعديالت على العرض واإلفصاحات.

تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 7	

أجرت الشركة تقييمًا أوليًا لتأثير تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 17. اعتباًرا من تاريخ نشر هذه القوائم المالية، لم يتم بعد 
تقييم األثر المالي النهائي العتماد المعيار بشكل كامل من قبل الشركة. أجرت الشركة تحلياًل أولًيا لفجوة التأثير التشغيلي وتخضع حالًيا لتقييم 

األثر التشغيلي والمالي المفصل. الثغرات الرئيسية وتأثيرها هي كما يلي:

تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 17(: 25الجدول رقم )
ملخص التأثير منطقة التأثير

لقد تأكدت الشركة من التأثير المالي على األرصدة المسجلة لعام 2018م. نظًرا ألن معظم عقود التأمين الخاصة بالشركة 
قصيرة األجل وقصيرة الذيل تستحضر نهج تخصيص األقساط والذي يشبه إلى حد كبير ممارسات الحساب الجاري، فال يتوقع 
حدوث تأثير كبير. كما أنهت الشركة بنجاح إعادة تقييم نتائج عام 2020م كجزء من الجولة التجريبية األولى التي نظمتها الجهة 

التنظيمية وقدمت في 30 نوفمبر 2021م إلى مؤسسة النقد السعودي.
بناًء على المحاكاة التي تم إجراؤها، لم يكن التأثير المالي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 17 مقارنًة بالمعيار الدولي 

للتقارير المالية 4 مهًما أيًضا. ستعمل الشركة على ترسيخ وجهة نظرها حول التأثير المالي أثناء إكمال التجريبين الثاني 
والثالث، المخطط لهما قبل نهاية عام 2022م.

التأثير المالي

اشتمل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17 على متطلبات قائمة إضافية )على سبيل المثال، تاريخ استحقاق القسط 
لالعتراف األولي، وقائمة إيصال األقساط لـ المعيار وعقود الـ )ار-اي( التي تم تفصيلها بسبب المخاطر المرتبطة أو الخسارة 

التي تتكبدها لتقييم حدود العقد، ودقة أقل لتلبية مستوى متطلبات التجميع والقوائم الخاصة بـ إفصاحات إضافية وفًقا للمعيار 
الدولي للتقارير المالية 17(. تم إجراء تمرين مكثف إضافي لضمان توفر القوائم المطلوبة. لم يتم اإلبالغ عن أي نقص أو نقص 

كبير في القوائم أثناء اكتمال محاكاة التشغيل التجريبي األولي. 

تأثر البيانات

هناك حاجة إلى تقييم مفصل لقدرات األنظمة الحالية لحسابات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17 والتخزين 
وإعداد التقارير وما إذا كان ينبغي تنفيذ أنظمة / محركات حساب جديدة. تأثير أنظمة تكنولوجيا المعلومات

أجرت الشركة تمريًنا لتقييم األثر التشغيلي لتقييم األثر التشغيلي لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 17. نظًرا ألنه 
سيتم قياس غالبية عقود الشركة بموجب نهج تخصيص األقساط، فمن المتوقع أن يكون تأثير العملية معتدال.

لم يتم اإلبالغ عن أي تأثير كبير على العملية أثناء االنتهاء من محاكاة التشغيل الجاف األولى.
تأثير العملية
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ملخص التأثير منطقة التأثير

تم إجراء مزيد من التقييم لتأكيد نهج القياس لترتيبات إعادة التأمين حيث ال يتأهل إجمالي أقساط التأمين المتنازل عنها من 
)ار-أي( تلقائًيا لنهج تخصيص األقساط. التأثير على ترتيبات إعادة التأمين

تحتاج سياسات وإجراءات الشركة إلى التحديث الستيعاب التغييرات في عمليات وأنظمة الشركة المتعلقة بتطبيق المعيار 
الدولي للتقارير المالية 17. تم إجراء تمرين تفصيلي لهذا الغرض بعد التأكد من تقييم الثغرات المالية والتشغيلية. التأثير على السياسات وأطر الرقابة

الشركة حالًيا في مرحلة تصميم تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية 17 والذي يتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجراءات جديدة لألعمال بما في 
ذلك أي تطويرات للنظام مطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 17 وتقييم مفصل لمتطلبات العمل. فيما يلي المجاالت الرئيسية تحت 

مرحلة التصميم وحالة التقدم هي كما يلي:

مرحلة تصميم تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية 17(: 26الجدول رقم )
ملخص التقدم المجال الرئيسي لمرحلة التصميم

وضعت الشركة برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 والذي يتضمن إنشاء لجنة توجيهية لإلشراف 
لرصد التقدم المحرز في التنفيذ وتعيين األدوار والمسؤوليات إلى مختلف أصحاب المصلحة. إطار الحوكمة والرقابة

تتقدم الشركة في تصميم الجوانب التشغيلية لمرحلة التصميم والتي تشمل وضع سياسة قائمات شاملة وقاموس قائمات. كما 
تقوم الشركة بوضع اللمسات األخيرة على التصاميم المعمارية لألنظمة الفرعية المختلفة. أحرزت الشركة تقدًما من خالل 

تقييم متطلبات العمل وتعمل حالًيا على اختيار البائعين مع االنتهاء من العمليات المختلفة الالزمة لالنتقال وتقييم الموارد 
الجديدة المطلوبة.

مجال العمليات

أكملت الشركة أوراق سياسات مختلفة تشمل العديد من المسائل الفنية والمالية بعد االنتهاء من قرارات السياسة المطلوبة 
بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17. يتم اتخاذ قرارات السياسة بعد المداوالت الالزمة بين مختلف أصحاب 
المصلحة. حالًيا، تمت الموافقة على غالبية أوراق السياسات من قبل اللجنة التوجيهية لمشروع المعيار الدولي إلعداد التقارير 

المالية رقم 17 التابعة للشركة.

المجال الفني والمالي

تعمل الشركة جنًبا إلى جنب مع أصحاب المصلحة اآلخرين لوضع اللمسات األخيرة على خطة التأكيد لفترات التحول وما بعد 
التنفيذ. خطة التأكيد

بدأت الشركة عملية التنفيذ وشكلت فريق مشروع يشرف عليه الرئيس التنفيذي للشركة. عالوة على ذلك، لتقييم األثر المالي والتشغيلي للمعيار 
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17، قامت الشركة بتعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز كمستشارين لها.

ليس للتفسيرات / التحسينات / التعديالت تأثير جوهري على هذه القوائم المالية للشركة.

ملخص ألهم السياسات المحاسبية  5-6

فيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية:

النقد وما في حكمه 	-5-6
يتكون النقد والنقد المعادل من حسابات جارية لدى البنوك وودائع تستحق خالل 3 أشهر من تاريخ االستحواذ.

قائمة التدفقات النقدية 	-5-6
التدفقات النقدية الرئيسية للشركة هي من عمليات التأمين المصنفة كتدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية. يتم تصنيف التدفقات النقدية المتولدة 

من أنشطة االستثمار والتمويل وفًقا لذلك.

أقساط ومدينين إعادة التأمين - صافي 	-5-6
قابلة  غير  مبالغ  ناقًصا مخصًصا ألي  التأمين،  من عقود  القبض  المستحقة  المكتتبة  األقساط  بإجمالي  القبض  المستحقة  األقساط  إثبات  يتم 
للتحصيل. يتم االعتراف بأقساط التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة عند استحقاقها ويتم قياسها عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة للمقابل 
المستلم أو المستحق. تتم مراجعة القيمة الدفترية للذمم المدينة لالنخفاض في القيمة وعندما تشير األحداث أو الظروف إلى أن القيمة الدفترية 
قد ال يمكن استردادها، يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في »مصروفات أخرى / الدخل - بالصافي« في قائمة الدخل. يتم استبعاد أرصدة 
المدينين عندما ال تعود الشركة تسيطر على الحقوق التعاقدية التي تتكون من رصيد المدينين، وهو ما يحدث عادة عندما يتم بيع رصيد المدينين، 
أو يتم تمرير جميع التدفقات النقدية المنسوبة إلى الرصيد إلى طرف ثالث مستقل. تقع الذمم المدينة المفصح عنها في إيضاح 6 ضمن نطاق 
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 4 »عقود التأمين«. يتم أيًضا تحليل الذمم المدينة وفًقا ألعمارها وبالتالي يتم االحتفاظ بالمخصص 

على أساس منتظم.
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العمالت األجنبية 5-6-4
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات 
النقدية بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ قائمة المركز المالي. تؤخذ فروق الصرف إلى قائمة عمليات التأمين 
أو قائمة عمليات المساهمين. البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام سعر الصرف في 
تاريخ المعاملة األولية وال يتم إعادة قائمتها الحًقا. نظًرا ألن معامالت الشركة بالعمالت األجنبية تتم بالدوالر األمريكي بشكل أساسي، فإن أرباح 

وخسائر صرف العمالت األجنبية ليست كبيرة.

عقود التأمين  5-6-5
تصدر الشركة عقود تأمين تنقل مخاطر التأمين. عقود التأمين هي تلك العقود التي تقبل فيها شركة التأمين مخاطر تأمين كبيرة من حامل الوثيقة 
من خالل الموافقة على تعويض حامل الوثيقة إذا كان حدث مستقبلي محدد غير مؤكد يؤثر سلًبا على حامل الوثيقة. كدليل عام، تحدد الشركة ما 
إذا كان لديها مخاطر تأمين كبيرة، من خالل مقارنة المزايا المدفوعة بالمزايا المستحقة الدفع في حالة عدم وقوع الحدث المؤمن عليه. بمجرد 
تصنيف العقد على أنه عقد تأمين، فإنه يظل عقد تأمين لبقية حياته، حتى لو تم تقليل مخاطر التأمين بشكل كبير الحًقا ما لم يتم إنهاء أو إنهاء 

جميع الحقوق وااللتزامات.

إعادة التأمين 5-6-6
يتم توزيع إعادة التأمين بين عقود إعادة التأمين التعاهدية واالختيارية وعقود إعادة التأمين الزائدة عن الخسارة. يتم تصنيف العقود التي أبرمتها 
الشركة مع معيدي التأمين والتي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر في واحد أو أكثر من العقود الصادرة عن الشركة والتي تفي بمتطلبات 
التصنيف  التي ال تستوفي متطلبات  العقود  يتم تصنيف  بها.  تأمين محتفظ  إعادة  إيضاح« كعقود  التأمين -  التأمين في »عقود  لعقود  التصنيف 
كموجودات مالية. يتم تضمين عقود التأمين التي أبرمتها الشركة والتي بموجبها يكون حامل العقد شركة تأمين أخرى )إعادة التأمين الداخلي( 
مع عقود التأمين. يتم تسجيل األصل أو االلتزام في قائمة المركز المالي - عمليات التأمين التي تمثل المدفوعات المستحقة من معيدي التأمين، 
معيدي  القبض من  المستحقة  المبالغ  تقدير  يتم  التأمين.  لمعيدي  المستحقة  واألقساط  التأمين  معيدي  لالسترداد من  القابلة  الخسائر  وحصة 
التأمين بطريقة تتفق مع التزام المطالبة المرتبط باألطراف المؤمنة. يتم إلغاء االعتراف بموجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عندما تنتهي الحقوق 

التعاقدية أو تنتهي صالحيتها أو عندما يتم تحويل العقد إلى طرف آخر.

المالية. يحدث  السنة  القيمة خالل  انخفاض  أكثر عند ظهور مؤشر على  أو بشكل متكرر  تقرير  تاريخ كل  القيمة في  إجراء مراجعة هبوط  يتم 
االنخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي على أن الشركة قد ال تسترد المبالغ المستحقة بموجب شروط العقد وعندما يمكن قياس التأثير 

على المبالغ التي ستحصل عليها الشركة من معيد التأمين بشكل موثوق. يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل عند تكبدها.

إن ترتيبات إعادة التأمين الممنوحة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة الوثائق.

المخصصات والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى 5-6-7
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام حالي )قانوني أو استداللي( نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل أن يكون هناك تدفق 
خارجي للموارد التي تتضمن منافع اقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن عمل تقدير موثوق به. مبلغ االلتزام. ال يتم االعتراف بمخصصات الخسائر 
التشغيلية المستقبلية. يتم االعتراف بالمطلوبات للمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة، سواء تمت المطالبة بها من 

قبل المورد أم ال.

االستثمارات 5-6-8

استثمارات متاحة للبيع

األصول المالية المتاحة للبيع هي تلك الموجودات المالية غير المشتقة التي لم يتم تصنيفها على أنها محتفظ بها للمتاجرة أو محتفظ بها حتى 
تاريخ االستحقاق أو قروض ومدينون، وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تسجيل هذه االستثمارات مبدئًيا بالتكلفة، 
والتي تمثل القيمة العادلة للمقابل المدفوع بما في ذلك تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرًة إلى اقتناء االستثمار ويتم قياسها الحًقا بالقيمة العادلة. 
يتم االعتراف بالتغيرات التراكمية في القيمة العادلة لهذه االستثمارات في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل تحت بند »صافي التغير 
في القيمة العادلة - استثمارات متاحة للبيع«. يتم تسجيل المكاسب أو الخسائر المحققة من بيع هذه االستثمارات في قائمة الدخل تحت بند »الربح 

/ )الخسارة( المحققة من االستثمارات«.

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح وإيرادات العموالت وأرباح / خسائر العمالت األجنبية على االستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل أو قائمة 
الدخل الشامل كجزء من صافي دخل / خسارة االستثمار.

تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع إلى األسعار المدرجة لألوراق المالية المتداولة أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة 
للبنود التي تحمل عمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة.
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بالنسبة لالستثمارات غير المدرجة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مماثل أو عندما ال يمكن اشتقاق القيم العادلة 
من األسواق النشطة، يتم تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التقييم. يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من األسواق التي يمكن مالحظتها 

حيثما كان ذلك ممكًنا، ولكن عندما ال يكون ذلك ممكًنا، يلزم وجود درجة من الحكم في تحديد القيم العادلة.

تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت القدرة والنية لبيع أصولها المالية المتاحة للبيع على المدى القريب ال تزال مناسبة. عندما ال تتمكن الشركة، في 
حاالت نادرة، من تداول هذه األصول المالية بسبب األسواق غير النشطة، فقد تختار الشركة إعادة تصنيف هذه األصول المالية إذا كانت اإلدارة 
لديها القدرة والنية لالحتفاظ باألصول في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ استحقاقها. يُسمح بإعادة التصنيف إلى قروض ومدينين عندما يتوافق 
األصل المالي مع تعريف القروض والمدينين وعندما يكون لدى اإلدارة النية والقدرة على االحتفاظ بهذه األصول في المستقبل المنظور أو حتى 
تاريخ استحقاقها. يسمح بإعادة التصنيف إلى محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق فقط عندما يكون لدى المنشأة القدرة والنية لالحتفاظ باألصل 
المالي حتى تاريخ االستحقاق. بالنسبة للموجودات المالية المعاد تصنيفها من فئة المتاحة للبيع، فإن القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف تصبح 
تكلفتها الجديدة المطفأة وأي مكسب أو خسارة سابقة على ذلك األصل المعترف به في حقوق الملكية يتم إطفاءها في الربح أو الخسارة على مدى 
العمر المتبقي لالستثمار باستخدام سعر الفائدة الفعلي. يتم أيًضا إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ االستحقاق على مدى العمر 
المتبقي لألصل باستخدام معدل الفائدة الفعلي. إذا تقرر الحًقا أن األصل قد انخفضت قيمته، فسيتم إعادة تصنيف المبلغ المسجل في حقوق 

الملكية إلى قائمة الدخل.

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

تم تصنيف االستثمارات في هذه الفئة إذا كانت محتفظ بها للمتاجرة أو تم تصنيفها من قبل اإلدارة على أنها مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل 
عند االعتراف األولي. يتم اقتناء االستثمارات المصنفة كمتاجرة بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القصير ويتم تسجيلها في 

قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل.

يجوز لإلدارة تخصيص االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، عند االعتراف األولي، إذا كان يفي بالمعايير المنصوص عليها في 
معيار المحاسبة الدولي 39 باستثناء أدوات حقوق الملكية التي ليس لها سعر مدرج في سوق نشط والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق.

يتم تسجيل االستثمارات بالقيمة العادلة في قائمة الدخل في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في 
قائمة الدخل للسنة التي نشأت فيها. ال يتم إضافة تكاليف المعاملة، إن وجدت، إلى قياس القيمة العادلة عند االعتراف األولي باستثمارات مدرجة 
بالقيمة العادلة في قائمة الدخل. يتم إظهار دخل العموالت الخاصة وإيرادات توزيعات األرباح على الموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة 

في قائمة الدخل كدخل من األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل.

ال يتم إعادة تصنيف االستثمارات بالقيمة العادلة في قائمة الدخل بعد االعتراف األولي بها، باستثناء أنه يمكن إعادة تصنيف أدوات الدخل الشامل 
والقيمة غير المشتقة، بخالف تلك المصنفة على أنها مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل عند االعتراف المبدئي، من القيمة العادلة للقيمة 
العادلة في قائمة الدخل من خالل قائمة الدخل )أي المتاجرة( إذا لم يعد يتم االحتفاظ بها لغرض البيع أو إعادة الشراء في المدى القريب، وتم 

استيفاء الشروط التالية:

به . 1 أنه محتفظ  المالي على  القروض والمدينين، وإذا لم يكن مطلوًبا تصنيف األصل  المالي قد استوفى تعريف  إذا كان األصل 
للمتاجرة عند االعتراف األولي، فيمكن عندئذ إعادة تصنيفها إذا كانت المنشأة لديها النية والقدرة على االحتفاظ باألصول المالية 

األصل في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق.
إذا لم يكن األصل المالي قد استوفى تعريف القروض والمدينين، ومن ثم يمكن إعادة تصنيفه خارج فئة المتاجرة فقط في »ظروف . 2

نادرة.« 

محتفظ بها حتى االستحقاق

يتم تصنيف االستثمارات التي لها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت والتي لديها نية إيجابية والقدرة على االحتفاظ بها حتى 
تاريخ االستحقاق على أنها استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق. يتم االعتراف مبدئًيا باالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
بالقيمة العادلة بما في ذلك التكاليف المباشرة واإلضافية للمعاملة ويتم قياسها الحًقا بالتكلفة المطفأة ناقًصا مخصص االنخفاض في القيمة. يتم 
احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عند االستحواذ باستخدام أساس العائد الفعلي. يتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة 

من هذه االستثمارات في قائمة الدخل عند استبعاد االستثمار أو هبوط قيمته.

ال يمكن عادة بيع أو إعادة تصنيف االستثمارات المصنفة على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق دون التأثير على قدرة الشركة على استخدام 
هذا التصنيف وال يمكن تصنيفها كبند تحوط فيما يتعلق بمعدل العمولة أو مخاطر الدفع المسبق، مما يعكس الطبيعة طويلة األجل لهذه االستثمارات.

ومع ذلك، لن تؤثر المبيعات وإعادة التصنيف في أي من الظروف التالية على قدرة الشركة على استخدام هذا التصنيف:

المبيعات أو إعادة التصنيف التي تقترب من تاريخ االستحقاق بحيث ال يكون للتغيرات في سعر السوق للعمولة تأثير كبير على . 1
القيمة العادلة.
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المبيعات أو إعادة التصنيف بعد أن جمعت الشركة بشكل جوهري جميع األصول األصلية لألصول.. 2
المبيعات أو إعادة التصنيف المنسوبة إلى أحداث منعزلة غير متكررة خارجة عن سيطرة الشركة والتي لم يكن من الممكن توقعها . 3

بشكل معقول.

هبوط قيمة األصول المالية 5-6-9
تقوم الشركة، في تاريخ كل تقرير مالي، بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على هبوط قيمة أحد األصول المالية أو مجموعة من األصول المالية. 
يوجد الهبوط في القيمة إذا كان لحدث أو أكثر من األحداث التي وقعت منذ االعتراف األولي لألصل )»حدث خسارة«( تأثير على التدفقات النقدية 

المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية التي يمكن تقديرها بشكل موثوق.

قد يشمل الدليل على الضعف ما يلي:

صعوبة مالية كبيرة للمصدر.

خرق العقد، مثل التخلف عن السداد أو التأخر في السداد.

أن يصبح من المحتمل أن يدخل الُمصدر أو المدين في حالة إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى. 	
اختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب الصعوبات المالية. أو 	
قائمة يمكن مالحظتها تشير إلى وجود انخفاض ملموس في التدفق النقدي المستقبلي المقدر من مجموعة من األصول المالية منذ  	

االعتراف األولي بهذه األصول، على الرغم من أنه ال يمكن تحديد االنخفاض مع األصول المالية الفردية في الشركة، بما في ذلك:

التغييرات اإليجابية في حالة السداد للُمصدرين أو المدينين في الشركة؛ أوأ. 
الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد المصدرين التي ترتبط مع التخلف عن السداد عن األصول.ب. 

حالة وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمة انخفاض قيمة األصل المالي، يتم تحديد قيم الخريف على النحو التالي:

بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن االنخفاض في القيمة هو االنخفاض الجوهري أو المطول في القيمة العادلة لألصل المالي.

بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، يعتمد االنخفاض في القيمة على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي يتم خصمها بسعر 
العمولة الفعلي األصلي.

بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة استثمار 
أو مجموعة استثمارات.

في حالة أدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع، تقوم الشركة بشكل فردي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة. قد يشتمل 
الدليل الموضوعي على مؤشرات على أن المقترض يواجه صعوبة مالية كبيرة، أو تقصير أو تأخر في سداد دخل العموالت الخاصة أو مدفوعات 
رأس المال، واحتمال دخوله في حالة إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، وحيث تشير القوائم الملحوظة إلى وجود انخفاض ملموس في المقدرة 
التدفقات النقدية المستقبلية، مثل التغيرات في الظروف االقتصادية المرتبطة بالتخلف عن السداد. ومع ذلك، فإن المبلغ المسجل لالنخفاض في 
القيمة هو الخسارة التراكمية التي يتم قياسها على أنها الفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقًصا أي خسارة انخفاض في ذلك 
االستثمار معترف بها سابًقا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل. إذا زادت القيمة العادلة ألداة الدين، في فترة الحقة، ويمكن ربط الزيادة بشكل 
موضوعي بحدث ائتماني وقع بعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة 

من خالل قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.

بالنسبة لالستثمارات في حقوق الملكية المحتفظ بها كمتاحة للبيع، يمثل االنخفاض الكبير أو المستمر في القيمة العادلة ألقل من تكلفتها دلياًل 
موضوعياً على انخفاض القيمة. ال يمكن عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل طالما استمر االعتراف باألصل، أي أنه ال يمكن 
االعتراف بأي زيادة في القيمة العادلة بعد تسجيل االنخفاض في القيمة إال في الدخل الشامل اآلخر. عند االستبعاد من الدفاتر، يتم تضمين أي 

مكسب أو خسارة متراكمة معترف بها سابًقا في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل تحت بند »الربح / )الخسارة( المحققة على االستثمارات.

إن تحديد ما هو »هام« أو »طويل األمد« يتطلب حكًما. تعتبر فترة 12 شهًرا أو أكثر طويلة األمد ويعتبر االنخفاض بنسبة 30% أو أكثر من التكلفة 
األصلية هاًما وفًقا لسياسة الشركة. عند اتخاذ هذا الحكم، تقوم الشركة، من بين عوامل أخرى، بتقييم المدة أو المدى الذي تكون فيه القيمة العادلة 

لالستثمار أقل من تكلفته.

عند إجراء تقييم لما إذا كان االستثمار في أداة الدين قد تعرض لالنخفاض في القيمة، فإن الشركة تأخذ في االعتبار عوامل مثل تقييم السوق 
للجدارة االئتمانية كما ينعكس في عوائد السندات، وتقييم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية، وقدرة الدولة على الوصول إلى أسواق رأس المال 
إلصدار ديون جديدة واحتمال إعادة هيكلة الديون، مما يؤدي إلى معاناة حاملي الديون من خالل اإلعفاء الطوعي أو اإللزامي من الديون. المبلغ 
المسجل لالنخفاض في القيمة هو الخسارة التراكمية التي تقاس على أنها الفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقًصا أي خسارة 

انخفاض في ذلك االستثمار معترف بها سابًقا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.
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آالت ومعدات 0	-5-6
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة. يتم تضمين التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية 
لألصل أو االعتراف بها كأصل منفصل، حسب االقتضاء، فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند 
إلى الشركة ويمكن قياس تكلفة البند بشكل موثوق. يتم تحميل كافة عمليات اإلصالح والصيانة األخرى على قائمة الدخل خالل الفترة المالية التي 
تم تكبدها فيها. ال يتم استهالك األرض. يتم استهالك تكلفة البنود األخرى للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة على األعمار 

اإلنتاجية المقدرة، على النحو التالي: 

أقل من العمر اإلنتاجي أو مدة اإليجار:

تعديالت وتحسينات في اإليجار 5

معدات الحاسب اآللي والمكتب 4

أثاث وتركيبات 5

سيارات 4

لهذه  الدفترية  القيمة  تتم مراجعة  إذا كان ذلك مناسًبا.  تاريخ كل تقرير وتعديلها  للموجودات في  اإلنتاجية  المتبقية واألعمار  القيم  تتم مراجعة 
الموجودات لتحديد االنخفاض في القيمة عندما يشير حدث أو تغير في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. في حالة 

وجود مثل هذا المؤشر وعندما تتجاوز القيم الدفترية المبلغ المقدر الممكن استرداده، يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد.

يتم تحديد أرباح وخسائر عمليات االستبعاد، إن وجدت، بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم إدراجها في »اإليرادات األخرى« )المصروفات( 
»في قائمة الدخل.

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 		-5-6
األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ، وتشمل تجديد المرافق ومشاريع التحديث التي يتم تطويرها لالستخدام في المستقبل. عند التكليف، سيتم نقل 
األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى الفئة المعنية، أي الممتلكات والمعدات أو األصول غير الملموسة ويتم استهالكها والمحاسبة، على التوالي وفًقا 

لسياسة الشركة.

األصول غير الملموسة 		-5-6
تظهر األصول غير الملموسة بالتكلفة التاريخية ناقًصا االستهالك المتراكم. لها عمر إنتاجي محدد ويتم تسجيلها الحًقا بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء 
المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. تقوم الشركة بإطفاء األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدود باستخدام طريقة القسط الثابت على 

مدى 4 سنوات.

هبوط قيمة األصول غير المالية 		-5-6
ال تخضع األصول التي لها أعمار إنتاجية غير محددة لالستهالك ويتم اختبارها سنوًيا لتحديد الهبوط في قيمتها. تتم مراجعة األصول التي تخضع 

لالستهالك للتحقق من هبوط قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد.

يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة بالمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد. القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة 
العادلة لألصل ناقص تكاليف البيع والقيمة في االستخدام، أيهما أعلى. لغرض تقييم الهبوط في القيمة، يتم تجميع األصول عند أدنى مستوى توجد 

له تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكل منفصل )وحدات توليد النقد(.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 4	-5-6
تدير الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها بناًء على قوانين العمل السعودية السائدة. يتم عمل المستحقات وفًقا للتقييم اإلكتواري وفًقا 

لطريقة وحدة االئتمان المتوقعة، في حين يتم الوفاء بالتزام مدفوعات المزايا عند استحقاقها.

يتم االعتراف بإعادة قياس المكاسب والخسائر االكتوارية مباشرة في قائمة المركز المالي مع اعتماد مقابل حقوق الملكية من خالل الدخل الشامل 
اآلخر في الفترة التي تحدث فيها. ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى قائمة الدخل في الفترات الالحقة.

يتم االعتراف بتكلفة الخدمة السابقة في قائمة الدخل في أي من:

تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها 	
تاريخ إقرار الشركة بتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة 	



63

المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة

يتم احتساب صافي دخل العموالت الخاصة من خالل تطبيق معدل الخصم على صافي التزام المزايا المحددة. تعترف الشركة بالتغييرات التالية 
في صافي التزام المزايا المحددة في قائمة الدخل ضمن المصاريف العمومية واإلدارية:

تتكون تكاليف الخدمة من تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التقليص والتسوية غير الروتينية 	
صافي مصروفات العموالت الخاصة أو الدخل. 	

استحقاقات الموظفين قصيرة األجل 5	-5-6
تشمل مزايا الموظفين قصيرة األجل رواتب اإلجازات وتذاكر السفر، وهي مطلوبات متداولة مدرجة في المصروفات المستحقة، وتقاس بالمبلغ غير 

المخصوم الذي تتوقع المنشأة دفعه نتيجة االستحقاق غير المستخدم.

مزايا أخرى للموظفين قصيرة األجل 6	-5-6
تقوم الشركة بدفع اشتراكات تقاعد لموظفيها السعوديين للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. يمثل ذلك خطة مساهمة محددة مملوكة للدولة. 

يتم دفع المبالغ المدفوعة كمصروفات عند تكبدها.

اختبار كفاية المسؤولية 7	-5-6
في تاريخ كل قائمة مركز مالي، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت مطلوبات التأمين المعترف بها كافية باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة بها. إذا أظهر هذا التقييم أن القيمة الدفترية اللتزامات التأمين الخاصة بها غير كافية في ضوء التدفقات 

النقدية المستقبلية المقدرة، يتم االعتراف بالعجز بالكامل على الفور في قائمة الدخل ويتم تكوين مخصص مخاطر سارية.

الزكاة وضريبة الدخل 8	-5-6
للمساهمين  العائدة  الدخل  السعوديين وضريبة  المساهمين  إلى  المنسوبة  للزكاة  الشركة  والجمارك، تخضع  والضريبة  الزكاة  هيئة  وفًقا ألنظمة 
األجانب. يتم تحميل مخصص الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الربح أو الخسارة. المبالغ اإلضافية المستحقة الدفع، إن وجدت، عند االنتهاء من 
التقييمات النهائية يتم احتسابها عند تحديد هذه المبالغ. يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية و / أو صافي 
الدخل باستخدام األساس المحدد بموجب أنظمة الزكاة والضرائب والجمارك. يتم احتساب ضريبة الدخل على حصة المساهمين األجانب من 

صافي الدخل للسنة.

تقتطع الشركة ضرائب على معامالت معينة مع أطراف غير مقيمة، بما في ذلك مدفوعات األرباح للمساهمين األجانب، في المملكة العربية السعودية 
كما هو مطلوب بموجب قانون ضريبة الدخل السعودي. يتم دفع الضرائب المقتطعة المدفوعة نيابة عن أطراف غير مقيمة، والتي ال يمكن استردادها 

من هذه األطراف، كمصروفات.

الضريبة المؤجلة  9	-5-6
يتم احتساب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام في قائمة المركز المالي، مع توفير الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات 
المتوقعة لتحقيق  إلى الطريقة  المؤجلة المخصص  المالية والمبلغ المستخدم ألغراض الضرائب. يستند مبلغ الضريبة  التقارير  ألغراض إعداد 
أو تسوية القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات باستخدام معدالت الضرائب المعمول بها في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم االعتراف بأصل 

الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل أن األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة ستكون متاحة ويمكن استخدام األرصدة.

يتم تحميل الضريبة المؤجلة أو قيدها في قائمة الدخل، باستثناء حالة البنود المقيدة أو المحملة على الدخل الشامل اآلخر / حقوق الملكية، وفي 
هذه الحالة يتم تضمينها في الدخل الشامل / حقوق الملكية األخرى.

لم يتم توفير أصل الضريبة المؤجلة في هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م حيث أن الشركة ال تتوقع توفر أرباح ضريبية 
مستقبلية في المستقبل المنظور الستخدام أي ائتمانات ضريبية. لم يتم تسجيل التزام الضريبة المؤجلة نظًرا لعدم وجود فروق ضريبية مؤقتة.

الوديعة النظامية 0	-5-6
تمثل الوديعة النظامية 15% من رأس المال المدفوع للشركة الذي يحتفظ به لدى بنك معين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وفًقا لقانون 

مراقبة شركات التأمين التعاوني لشركات التأمين. ال يمكن سحب هذا اإليداع القانوني دون موافقة مؤسسة النقد السعودي.
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االعتراف باإليرادات 		-5-6

االعتراف بإيرادات األقساط والعموالت

يتم تسجيل األقساط والعموالت في قائمة الدخل بناًء على طريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين باستثناء السياسات الهندسية 
طويلة األجل وبوالص الشحن البحري. يتم احتساب األقساط غير المكتسبة بطريقة القسط الثابت على تغطية بوليصة التأمين باستثناء:

قسط الثالثة أشهر األخيرة في تاريخ التقرير يعتبر غير مكتسب فيما يتعلق بالشحن البحري؛أ. 
حساب محدد مسبًقا لفئة األعمال الهندسية للمخاطر المضطلع بها والتي تمتد إلى ما بعد عام واحد. وفًقا لهذا الحساب، يتم ب. 

الحصول على أقساط أقل في السنة األولى والتي تزداد تدريجياً في نهاية مدة الوثيقة.

التغيير في مخصص األقساط غير  إدراج  يتم  المنتهية.  التغطية غير  بفترة  المتعلقة  المكتوبة  الجزء من األقساط  المكتسبة  تمثل األقساط غير 
المكتسبة في قائمة الدخل بنفس الترتيب الذي يتم فيه إثبات اإليرادات على مدى فترة المخاطرة.

يتحمل حاملو وثائق التأمين رسوم خدمات إدارة الوثائق ورسوم البوليصة. يتم االعتراف بهذه الرسوم كإيرادات خالل الفترة التي يتم فيها أداء 
الخدمات ذات الصلة. إذا كانت الرسوم للخدمات المقدمة في فترات مستقبلية، فسيتم تأجيلها واالعتراف بها على مدى فترات مستقبلية.

المطالبات 		-5-6
تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة الدفع لحاملي الوثائق واألطراف الثالثة ومصاريف تسوية الخسائر ذات الصلة، بعد خصم المبالغ المستردة 

والمبالغ المستردة األخرى.

يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ قائمة المركز المالي 
باإلضافة إلى تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة، سواء تم اإلبالغ عنها من قبل المؤمن له أم ال. يتم تكوين مخصصات مقابل المطالبات المبلغ 
عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حاله على حده. كما يكون المخصص وفقا لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة 

السابقة، مقابل تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها بتاريخ قائمة المركز المالي

يتم إظهار المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي ويتم إظهار الحصة ذات الصلة من معيدي التأمين بشكل منفصل. عالوة على ذلك، ال تقوم 
الشركة بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي.

تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة 		-5-6
يتم تأجيل العموالت المدفوعة لموظفي المبيعات والتكاليف المباشرة اإلضافية المتكبدة فيما يتعلق بشراء وتجديد عقود التأمين ويتم إظهارها 
كأصل في قائمة المركز المالي. يتم الحًقا إطفاء تكاليف اكتتاب الوثائق المؤجلة على أساس شروط عقود التأمين التي تتعلق بها حيث يتم اكتساب 

األقساط وتحميلها على قائمة الدخل.

المقاصة 4	-5-6
يتم إجراء مقاصة األصول المالية وااللتزامات المالية ويتم تسجيل صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عندما لمقاصة المبالغ المسجلة 
ويكون هنا يكون هناك حق نافذ نظاما ويكون هناك نية للمقاصة على أساس الصافي أو لتحقيق األصول وسداد االلتزامات في آن واحد. ال تتم 
مقاصة اإليرادات والمصروفات في قائمة الدخل أو الدخل الشامل اآلخر ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسموحا به وفقا لمعيار أو تفسير محاسبي كما 

هو موضح تحديداً في السياسات المحاسبية. للشركة.

محاسبة تاريخ التداول 5	-5-6
يتم االعتراف / إلغاء االعتراف بجميع عمليات الشراء والبيع المنتظمة لألصول المالية في تاريخ المبادلة )أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء 
أو بيع األصول(. إن عمليات الشراء أو البيع بالطريقة المعتادة هي عمليات شراء أو بيع األصول المالية التي تتطلب تسوية األصول ضمن اإلطار 

الزمني المحدد بشكل عام بموجب اللوائح أو األعراف في السوق.

إلغاء االعتراف باألدوات المالية 6	-5-6
يتم ألغاء إثبات أي أداة مالية عند توقف الشركة عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تمثل األداة المالية كما هو الحال عند بيع األداة، 

أو عند انتقال التدفقات النقدية المتعلقة بها إلى جهة أخرى مستقلة. قامت الشركة أيًضا بتحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية إلى حد كبير.
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تعويض اإلنقاذ والحلول 7	-5-6
تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع ممتلكات مقتناه )تكون متضررة بشكل عام( عند تسوية المطالبة )مثل الخردة(. ويحق للشركة أيضاَ أن تالحق 

أطراف أخرى لدفع بعض أو كافة التكاليف )مثل التعويضات ). 

تدرج تقديرات استرداد الخردة كمخصص عند قياس التزامات المطالبات تحت التسوية. يمثل المخصص القيمة التي يمكن استردادها بشكل معقول 
بعد استبعاد األصل.

تعتبر التعويضات المستردة مخصصاَ عند قياس التزامات المطالبات تحت التسوية. وهذا المخصص تقييم للمبلغ الذي يمكن استرداده من الطرف 
الثالث.

قطاعات التشغيل 8	-5-6
القطاع هو عنصر مميز في الشركة يشارك في تقديم منتجات أو خدمات )قطاع أعمال(، والذي يخضع لمخاطر ومكافآت تختلف عن تلك الخاصة 
بالقطاعات األخرى. ألغراض إدارية، تتكون الشركة من وحدات عمل حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها أربع قطاعات تشغيلية يتم رفع التقارير 

بشأنها كما يلي 

التأمين الصحي 	
تأمين المركبات 	
تأمين الممتلكات والحوادث. 	
المدر  	 الوحيد  النشاط  المكتسب من االستثمارات هو  الدخل  المساهمين في الشركة.  المساهمين - اإلبالغ عن عمليات  قطاع 

للدخل. 
يتم تخصيص بعض مصاريف التشغيل المباشرة والمصروفات العامة األخرى لهذا القطاع على أساس مناسب. يتم توزيع الفائض أو الخسارة من 

عمليات التأمين على هذا القطاع على أساس مناسب.

تمت الموافقة على قطاعات التشغيل من قبل اإلدارة فيما يتعلق بأنشطة الشركة وموجوداتها ومطلوباتها وتستند على التقارير الحالية إلى الرئيس 
التنفيذي.

القيم العادلة 9	-5-6
تستند القيمة العادلة لألصول المالية إلى األسعار المتداولة لألوراق المالية في األسواق أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود 

المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط والمخاطر المتشابهة.

بالنسبة لألصول المالية غير المتداولة في سوق مالية نشطة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية ألصول مالية مماثلة أو عند 
صعوبة استخراج القيم العادلة من السوق النشطة فيتم تحديدها باستخدام طرق تقييم متعددة تشتمل على استخدام نماذج حسابية. تؤخذ مدخالت 

هذه النماذج من السوق القابلة للمالحظة إذا كان ممكناً، ولكن إذا كان ذلك غير ممكناً عندٍئذ ينبغي القيام بالتقدير لتحديد القيمة العادلة.

نتيجة العمليات 5-7

مؤشرات األداء الرئيسية 	-5-7
يعرض الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

مؤشرات األداء الرئيسية(: 27الجدول رقم )

السنة المالية 2019م نسبة مئوية%
)مدققة(

السنة المالية 2020م 
)مدققة(

السنة المالية 2021م 
)مدققة(

20.26%15.17%6.65%معدل اإلسناد 

79.74%84.83%93.35%نسبة االحتفاظ

99.14%70.75%80.39%إجمالي معدل الخسارة

23.74%20.94%19.23%إجمالي تكاليف استحواذ وثائق التأمين/ صافي األقساط المكتسبة 

151.47%128.14%119.37%النسبة الموحدة 
المصدر: الشركة
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قائمة الدخل 	-5-7
يعرض الجدول التالي قائمة العمليات والفائض المتراكم للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

قائمة الدخل (: 28الجدول رقم )
معدل )19-21( االرتفاع / )االنخفاض(قائمة الدخل

النمو السنوي 
اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية

2019م )مدققة(
السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
السنة المالية السنة المالية 2020م2021م )مدققة(

2021م

     إيرادات

4%)16%(33%248.1329.5275.5إجمالي األقساط المكتتبة

)24%()14%()49%()4.6()5.4()10.5(قسط إعادة التأمين المتنازل عنها

104%15%641%)51.2()44.6()6.0(مصاريف فائض الخسارة

)2%()21%(21%231.6279.5219.7صافي األقساط التأمين المكتتبة

)192%()169%(13%27.8)40.2()35.6(التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة

التغيرات في حصة شركات إعادة التأمين من 
)63%()78%()77%()0.6()2.8()12.3(األقساط غير المكتسبة

10%4%29%183.7236.5246.9صافي أقساط التأمين المكتسبة

)18%()45%(1%2.02.01.1عمولة إعادة التأمين المكتسبة

)77%()98%()34%(16.410.80.2إيرادات اكتتاب أخرى

7%0%23%202.1249.3248.1أجمالي اإليرادات

      تكاليف ومصاريف االكتتاب

22%43%26%)314.9()220.5()174.4(إجمالي المطالبات المدفوعة

5%94%)40%(46.427.753.8حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات المدفوعة

27%35%51%)261.2()192.8()128.0(صافي المطالبات المدفوعة

58%)10%(337%3.615.814.3التغييرات في المطالبات تحت التسوية

التغييرات في حصة شركات إعادة التأمين من 
2%171%)61%()10.5()3.9()9.9(المطالبات تحت التسوية

التغييرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم 
)80%()100%(137%)0.1()29.8()12.6(اإلبالغ عنها

التغييرات في حصة شركات إعادة التأمين من 
)28%(43%)74%()1.5()1.0()4.0(المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها

20%22%40%)259.0()211.7()150.8(صافي المطالبات المتكبدة

)395%(3.823%)165%()11.5()0.3(0.4احتياطي عجز أقساط التأمين

)147%()84%()166%(6.11.0)9.3(االحتياطات الفنية األخرى

17%14%42%)28.4()24.8()17.5(تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

)2%()26%(27%)12.0()16.2()12.7(تكاليف اإلشراف والتفتيش

18%25%30%)309.8()246.9()190.0(إجمالي مصاريف وتكاليف االكتتاب

)272%()2.649%()80%()61.7(12.12.4صافي دخل االكتتاب

إيرادات / )مصروفات( أخرى

30%)76%(819%)5.5()23.2()2.5(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

10%31%1%)59.9()45.8()45.2(مصاريف عمومية وإدارية

)13%()18%()20%(7.96.35.2دخل استثمارات

285%)80%(27.688%0.0082.20.5أرباح من استثمارات معدة للبيع

NA)%100(%0-0.8-مصاريف وإيرادات أخرى
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معدل )19-21( االرتفاع / )االنخفاض(قائمة الدخل
النمو السنوي 

اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية
2019م )مدققة(

السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
السنة المالية السنة المالية 2020م2021م )مدققة(

2021م

14%0%50%)59.7()59.7()38.6(إجمالي المصروفات األخرى، صافي

64%112%107%)121.4()57.3()27.7(إجمالي الخسارة للسنة قبل الزكاة

NANANA---الفائض المنسوب إلى عمليات التأمين

إجمالي الخسارة للسنة المنسوبة الى 
64%112%107%)121.4()57.3()27.7(المساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل

)162%()150%()52%(2.3)4.6()9.5(الزكاة وضريبة الدخل

إجمالي الخسارة للسنة المنسوبة الى 
47%93%66%)119.1()61.8()37.2(المساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل

المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(.

تقدم الشركة خدمات التأمين للعديد من الشركات المتوسطة والصغيرة والشركات الصغيرة جًدا واألفراد. وتتعلق خدمات التأمين هذه بالخدمات 
الطبية والسيارات والممتلكات والحوادث.

خالل الفترة قيد المراجعة، تكبدت الشركة خسائر صافية متراكمة. ارتفع صافي الخسائر من 37.2 مليون ريال سعودي في العام المالي 2019م 
إلى 119.1 مليون ريال سعودي خالل العام المالي 2021م. أدت هذه الخسائر إلى زيادة الخسائر المتراكمة للشركة إلى 157.2 مليون ريال سعودي 

كما في 31 ديسمبر 2021م. كما في 31 ديسمبر 2021م، بلغت الخسائر المتراكمة كنسبة مئوية من رأس المال %120.94.

ارتفع صافي اإليرادات من 202.1 مليون ريال سعودي في العام المالي 2019م إلى 249.3 مليون ريال سعودي في العام المالي 2020م ويرجع ذلك 
أساًسا إلى الزيادة الكبيرة في إجمالي األقساط المكتتبة من فئة األفراد بمقدار 81.47 مليون ريال سعودي.

خالل العام المالي 2021م، انخفض صافي اإليرادات بشكل طفيف إلى 248.1 مليون ريال سعودي، ومع ذلك، ارتفعت تكاليف االكتتاب بشكل ملحوظ 
من 246.9 مليون ريال سعودي إلى 309.8 مليون ريال سعودي. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى االرتفاع المفاجئ في صافي المطالبات 
بقوة في قطاع  التأمين  بتأمين أقساط  الشركة  السيارات، حيث قامت  العادية من قطاع  المطالبات غير  كان هذا بسبب  بنسبة %35.  المدفوعة 

السيارات خالل السنة المالية 2021م.

بسبب االرتفاع المفاجئ في تكلفة االكتتاب كما هو موضح أعاله، تكبدت الشركة صافي خسارة اكتتاب بقيمة 61.7 مليون ريال سعودي خالل السنة 
المالية 2021م.

ارتفعت المصروفات العامة واإلدارية من 45.8 مليون ريال سعودي في العام المالي 2020م إلى 59.9 مليون ريال سعودي خالل العام المالي 2021م 
ويرجع ذلك أساًسا إلى زيادة عدد الموظفين من 168 إلى 182. وفًقا لإلدارة، عينت الشركة موظفين رئيسيين لتلبية متطلبات االمتثال للبنك المركزي 

السعودي.

خالل السنة المالية 2020م، ارتفع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بشكل ملحوظ بمقدار 20.66 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساًسا 
إلى مخصص ذمم إعادة التأمين المدينة البالغة 16.5 مليون ريال سعودي.

صافي اإليرادات(: 29الجدول رقم )
االرتفاع / )االنخفاض(قوائم الدخل

)21-19( معدل النمو 
السنوي اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية

2019م )مدققة(
السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
السنة المالية 2021مالسنة المالية 2020م2021م )مدققة(

     إيرادات

4%)16%(33%248.1329.5275.5إجمالي األقساط المكتتبة

قسط إعادة التأمين المتنازل 
)24%()14%()49%()4.6()5.4()10.5(عنها

104%15%641%)51.2()44.6()6.0(مصاريف فائض الخسارة

)2%()21%(21%231.6279.5219.7صافي أقساط التأمين المكتتبة

التغيرات في أقساط التأمين غير 
)192%()169%(13%27.8)40.2()35.6(المكتسبة

التغيرات في أقساط إعادة 
)63%()78%()77%()0.6()2.8()12.3(التأمين غير المكتسبة
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االرتفاع / )االنخفاض(قوائم الدخل
)21-19( معدل النمو 

السنوي اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية
2019م )مدققة(

السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
السنة المالية 2021مالسنة المالية 2020م2021م )مدققة(

10%4%29%183.7236.5246.9صافي األقساط التأمين المكتسبة

)18%()45%(1%2.02.01.1عمولة إعادة التأمين المكتسبة

)77%()98%()34%(16.410.80.2إيرادات اكتتاب أخرى 

7%0%23%202.1249.3248.1إجمالي اإليرادات
المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(.

إجمالي األقساط المكتتبة

وقد لوحظ أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة )»GPW«( ارتفعت بنسبة 33% في السنة المالية 2020م وانخفضت بنسبة 16% خالل السنة المالية 
2021م.

كانت الزيادة في السنة المالية 2020م جزًءا من خطة عمل الشركة للوصول إلى المقدار المناسب لتمكين الشركة من توزيع عملياتها. ومع ذلك، مع 
التدهور العام في سوق التأمين، واجهت الشركة خسائر ثابتة، وبالتالي في السنة المالية 2021م، كانت اإلستراتيجية تتمثل في الحصول على جودة 

في األعمال وعدم تجديد وثائق التأمين التي ذات خسائر مرتفعة تاريخياً.

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة - أنواع العمالء

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بحسب أنواع العمالء(: 30الجدول رقم )
االرتفاع / )االنخفاض(أنواع العمالء

)21-19( معدل النمو 
السنوي اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية

2019م )مدققة(
السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
السنة المالية 2021مالسنة المالية 2020م2021م )مدققة(

)29%()55%()20%(39.6 88.9 111.7 الشركات المتحدة 

)14%()45%(15%26.4 47.8 41.4 الشركات المتوسطة 

7%)41%(106%28.8 48.7 23.7 الشركات الصغيرة 

37%136%9%180.7 76.6 70.4 الصغيرة جًدا 

)100%()100%(7.430%-67.6 0.9 األفراد 

4%)16%(33%275.5 329.5 248.1 صافي أقساط التأمين المكتتبة

المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(.

خالل السنوات الثالث الماضية، حولت الشركة تركيزها من الشركات التجارية إلى الشركات الصغيرة جًدا. حوالي 45% من إجمالي أقساط التأمين 
المكتتبة جاء من الشركات خالل السنة المالية 2019م، بينما انخفضت نفس النسبة المئوية للعمر خالل السنة المالية 2021م إلى 14% من إجمالي 

أقساط التأمين المكتتبة. بينما ارتفعت حصة الشركات الصغيرة جًدا من 28% في السنة المالية 2019م إلى 66% خالل السنة المالية 2021م.

تتمتع أعمال الشركة الخاصة بمجال األعمال الطبية بأعلى نسبة خسارة وتضع ضغًطا أكبر على التدفقات النقدية للشركة. ومن ثم، أوصى مجلس 
اإلدارة بفرض رقابة صارمة على التجديدات لمنع استنزاف حقوق الملكية والنقد. خالل العام المالي 2021م، إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
البالغة بـ 58.1 مليون ريال سعودي وتخص شركة السيف للمقاوالت الهندسية، وشركة مجموعة سدر للتجارة، وشركة ابتكار للتكنولوجيا المحدودة، 
وشركة صحاري لخدمات الصيانة والمقاوالت والتشييد، وشركة أنظمة الكمبيوتر العربية السعودية، وشركة السيد وشركاه المحدودة ومستشفى 

أستر سند ولم يتم تجديدها من قبل الشركة.

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركات المتوسطة من 41.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 47.8 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2020م ثم انخفض بنسبة 45% في السنة المالية 2021م إلى 26.4 مليون ريال سعودي. يرجع االنخفاض بنسبة 45% في السنة 

المالية 2021م إلى ضغوط التسعير المنافسة من الشركات المماثلة في القطاع.

زيادة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة فيما يتعلق بالشركات الصغيرة من 23.7 مليون ريال سعودي إلى 48.7 مليون ريال سعودي خالل العام المالي 
2020م. تاريخياً، الشركات الصغيرة لديها أفضل نسب الخسارة. من السنة المالية 2019م فصاعًدا، على الرغم من تدهورها بسبب إضافة العديد 
من التغطيات في بوليصة التأمين من قبل مجلس الضمان الصحي. ومع ذلك، ال يزال لديها أداء أفضل للشركة والقطاع. في السنة المالية 2021م، 
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انخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من الشركات الصغيرة بنسبة 41% ويرجع ذلك أساًسا إلى سياسة التسعير المنافسة من الشركات المماثلة 
األخرى، وبالتالي كان على الشركة من الناحية الفنية التخلي عن بعض األعمال من أجل كبح نفسها عن الدخول في حرب أسعار مثل هذا الوضع، 

مع األخذ في االعتبار أرباحها النهائية وقيود رأس المال.

بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة من األفراد 0.9 مليون ريال سعودي خالل العام المالي 2019م والذي ارتفع إلى 67.6 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2020م ثم انخفض الحًقا إلى الصفر. في مجال األعمال الطبية، كان هناك قطاع األفراد سابًقا، ومع ذلك، بعد بعض 
التعديالت في التأمين الطبي، يتم اآلن توفير التأمين الطبي للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط وال يمكن للفرد الحصول على غطاء تأميني على 

أساس مستقل. وقد أثر ذلك على انخفاض عدد األفراد وأدى إلى زيادة التأمين في الشركات الصغيرة جًدا.

بصرف النظر عما ورد أعاله، زاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المتعلق بالشركات الصغيرة جًدا خالل الفترة قيد المراجعة بسبب استمرار 
التركيز على هذا القطاع.

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة - قطاعات التشغيل

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بحسب قطاعات التشغيل(: 31الجدول رقم )
)االنخفاض(/ االرتفاع تحليل قطاعات التشغيل

)21-19( معدل النمو 
السنوي اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية

2019م )مدققة(
السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
السنة المالية 2021مالسنة المالية 2020م2021م )مدققة(

)13%()48%(30%224.4291.2150.2التأمين الصحي

125%301%185%10.429.7119.2تأمين المركبات

)23%()30%()35%(13.28.66.1تأمين الممتلكات والحوادث.

4%16%33%248.1329.5275.5صافي أقساط التامين المكتتبة

المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(.

ارتفع إجمالي الدخل العام للعقود الطبية من 224.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 291.2 مليون ريال سعودي خالل العام المالي 
2020م. كانت الشركة تعمل على تطوير وتحسين منتجات السيارات وأسعارها وقنواتها. ومع ذلك، في غضون ذلك، لم يكن هناك أي منتج آخر متاح 
غير المنتجات الطبية خالل السنة المالية 2020م خاصة بسبب االنكماش الهائل في خطوط الممتلكات والحوادث بسبب نقص النشاط التجاري 

في السنة المالية 2020م.

خالل الفترة قيد المراجعة، لوحظ أن الشركة قد ركزت بشكل أكبر على السيارات، حيث ارتفع إجمالي األقساط المكتتبة من 10.4 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2019م إلى 29.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م وإلى 119.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، 
مقارنة بالقطاع الطبي. انخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من 291.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 150.2 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2021م. تم إجراء هذا التحول للتغلب على المطالبات الصافية المرتفعة تحت القطاع الطبي. عالوة على ذلك، كان هذا 
أقساط عريضة ومحفظة  قاعدة  للحصول على  المحفظة  وتنويع  الخسائر  لتحسين  المتخذة  التصحيحية  اإلجراءات  إلى  األول  المقام  في  يرجع 

منتجات صحية.

في المتوسط، يأتي 3% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من قطاع الممتلكات والحوادث.
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قسط إعادة التأمين المسندة

يتم توزيع إعادة التأمين بين عقود إعادة التأمين التعهدية واالختيارية وعقود إعادة التأمين الزائدة عن الخسارة.

يشير قسط إعادة التأمين المسندة إلى جزء الخطر الذي تنقله الشركة إلى شركة تأمين أخرى. هذا المؤمن اآلخر غالًبا ما يكون متخصًصا في 
إعادة التأمين. تسمح هذه الممارسة للشركة بتقليل خسائرها المحتملة عندما يكونون مسؤولين عن تعويض حاملي وثائق التأمين عن مبالغ كبيرة 

من المال، عند وقوع حدث مؤمن عليه.

أقساط إعادة التأمين المسندة بالكامل تقريًبا تتعلق بقطاع الممتلكات والحوادث. انخفض من 10.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 
5.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م وإلى 4.6 مليون ريال سعودي خالل العام المالي 2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض إجمالي 

قيمة العمل من العقارات واألعمال التجارية الضحية بنسبة 35% و30% خالل العامين الماليين 2020م و2021م على التوالي.

زيادة مصاريف الخسارة

يتعلق هذا بالمصروف على حساب التعويض المقدم إلى شركة إعادة التأمين بسبب الخسارة المتكبدة فوق التوقعات.

زادت مصاريف الخسارة الزائدة من 6 ماليين ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 44.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م وإلى 
51.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م. وتعتمد الزيادة في مصروفات الخسارة على المبلغ المؤمن عليه بموجب االتفاقية مع معيدي 
التأمين ونسبة الخسارة / تكلفة الحرق. أصبح متغيًرا بمجرد تغير أحد هذه العوامل. االتجاه المتزايد في زيادة مصاريف الخسارة يرجع إلى الزيادة 

في إجمالي المطالبات خالل الفترة قيد المراجعة.

األقساط غير المكتسبة

يتم احتساب األقساط غير المكتسبة بطريقة القسط الثابت على تغطية بوليصة التأمين باستثناء:

يعتبر قسط الثالثة أشهر األخيرة في تاريخ التقرير غير مكتسب فيما يتعلق بالشحن البحري. 	
حساب المساهمة المحددة مسبًقا لفئة األعمال الهندسية للمخاطر التي تتم التي تمتد إلى ما بعد عام واحد. وفًقا لهذا الحساب، يتم  	

الحصول على أقساط أقل في السنة األولى والتي تزداد تدريجياً في نهاية مدة الوثيقة.
التغيير في مخصص األقساط غير  إدراج  يتم  المنتهية.  التغطية غير  بفترة  المتعلقة  المكتتبة  الجزء من األقساط  المكتسبة  تمثل األقساط غير 

المكتسبة في قائمة الدخل بنفس الترتيب الذي يتم فيه إثبات اإليرادات على مدى فترة المخاطرة.

عموالت إعادة التأمين

يمثل هذا العمولة المتحصلة من معيد التأمين لمنح معيد التأمين إمكانية الربح من محفظة مخاطر الشركة وتعويض الشركة عن تكاليفها في هذا 
الصدد.

إيرادات االكتتاب األخرى

يشمل ذلك خصومات المزود، دخل منافذ، حصة مجمع الحج والعمرة، إلخ.

نظًرا لعدم وجود أنشطة تجارية خالل السنتين الماليتين 2020م و2021م، لم تدخل المركبات غير السعودية المملكة العربية السعودية، وبالتالي، كان 
هناك انخفاض في دخل منافذ. وبالمثل، وبسبب التوقف المؤقت لرحالت الحج والعمرة الدولية، انخفضت حصة المجمع المتعلقة بالحج والعمرة.
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إجمالي تكلفة االكتتاب

إجمالي تكلفة االكتتاب(: 32الجدول رقم )

السنة المالية ماليين الرياالت السعودية
2019م )مدققة(

السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
2021م )مدققة(

السنة المالية 
2020م

السنة المالية 
2021م

)21-19( معدل 
النمو السنوي 

اإلجمالي

22%43%26%)314.9()220.5()174.4(إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات 
5%94%)40%(46.427.753.8المدفوعة

27%35%51%)261.2()192.8()128.0(صافي المطالبات المدفوعة

58%)10%(337%3.615.814.3التغييرات في المطالبات تحت التسوية

التغييرات في حصة شركات إعادة التأمين من 
2%171%)61%()10.5()3.9()9.9(المطالبات تحت التسوية

التغييرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم 
)80%()100%(137%)0.1()29.8()12.6(اإلبالغ عنها

التغييرات في حصة معيدي التأمين من 
)28%(43%)74%()1.5()1.0()4.0(المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها

20%22%40%)259.0()211.7()150.8(صافي المطالبات المتكبدة

)395%(3.823%)165%()11.5()0.3(0.4احتياطي عجز أقساط التأمين

)147%()84%()166%(6.11.0)9.3(االحتياطيات الفنية األخرى 

17%14%42%)28.4()24.8()17.5(تكاليف اقتناء وثائق تأمين

)2%()26%(27%)12.0()16.2()12.7(تكاليف اإلشراف والتفتيش

18%25%30%)309.8()246.9()190.0(إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب
المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(.

صافي المطالبات المتكبدة

صافي المطالبات المتكبدة(: 33الجدول رقم )
)21-19( معدل االرتفاع / )االنخفاض(تحليل قطاعات التشغيل

النمو السنوي 
اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية

2019م )مدققة(
السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
2021م )مدققة(

السنة المالية 
2020م

السنة المالية 
2021م

)3%()24%(44%)157.9()209.0()145.3( التأمين الصحي 

152%4.598%)66%()101.1()2.2()6.3(تأمين المركبات 

)56%()111%()175%(0.1 )0.6(0.7 تأمين الممتلكات والحوادث. 

20%22%40%)259.0()211.7()150.8(صافي أقساط التأمين المكتتبة
المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(.

يتكون إجمالي المطالبات تحت التسوية من إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ قائمة المركز المالي باإلضافة 
إلى تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال.

يتم تكوين مخصصات المطالبات المبلغ عنها والتي لم يتم دفعها كما في تاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقديرات الحالة الفردية. باإلضافة 
إلى ذلك، يتم االحتفاظ بمخصص بناًء على تقديرات اإلدارة والخبرة السابقة للشركة لتكلفة تسوية المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها بما 

في ذلك تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة في تاريخ قائمة المركز المالي.

ارتفع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 40% و22% خالل العامين الماليين 2020م و2021م على التوالي. وتعزى الزيادة إلى حجم األعمال والتغطية 
اإلضافية التي أدخلتها الهيئات التنظيمية في بوليصات التأمين الطبية والسيارات، مما أدى إلى زيادة مبالغ المطالبات. خالل السنة المالية 2020م، 
يعود االرتفاع المفاجئ في صافي المطالبات المتكبدة بشكل أساسي إلى الزيادة في صافي المطالبات المتكبدة في القطاع الطبي أي بنسبة %44. 
في حين ارتفع صافي المطالبات المتكبدة في السنة المالية 2021م بشكل أساسي بسبب الزيادة الملحوظة البالغة 101.1 مليون ريال سعودي 
المتعلقة بقطاع السيارات. في السنة المالية 2021م، حولت الشركة تركيزها نحو قطاع السيارات من خالل االكتتاب القوي الذي أدى في النهاية 

إلى مطالبات غير عادية.
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احتياطي نقص قسط التأمين

في  نقص  احتياطي  إنشاء  يجب  المستقبلية،  للمطالبات  المتوقعة  بالتكلفة  للوفاء  كافياً  المكتسبة  غير  األقساط  احتياطي  إنشاء  يكون  ال  عندما 
األقساط.

يعتمد تقدير احتياطي نقص األقساط على نسبة الخسارة المتوقعة للجزء غير المنتهي من مخاطر السياسات المكتوبة. للوصول إلى هذه التقديرات، 
ينظر الخبير اإلكتواري في عالقة المطالبات واألقساط المتوقع تحقيقها في المستقبل.

ارتفع احتياطي نقص األقساط من 0.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 11.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، ويرجع 
ذلك أساًسا إلى الزيادة في االحتياطي المتعلق بقطاع السيارات.

احتياطي فني آخر

تمثل االحتياطيات الفنية األخرى احتياطيات مصروفات تعديل الخسائر غير المخصصة واحتياطيات إعادة التأمين المستحقة. يستند احتياطي 
مصروفات تعديل الخسارة غير المخصصة إلى تقديرات المدفوعات المستقبلية والمستمدة من مصروفات إدارة المطالبات، بما في ذلك كشوف 

المرتبات وتخصيص المصروفات األخرى.

يتعلق االحتياطي الفني اآلخر بالفروق بين األرصدة االفتتاحية والختامية كما في كل فترة تقرير، والتي تستند إلى التقرير اإلكتواري.

تكاليف اقتناء الوثيقة

تكلفة الحصول على الوثيقة لها عالقة مباشرة بعالوة التأمين المكتتبة في العديد من المنتجات. تمثل بشكل أساسي المصاريف المتكبدة للحصول 
على بوليصات التأمين، والتي تشمل العموالت المدفوعة لوسطاء المبيعات.

ارتفعت تكاليف اكتساب الوثيقة كنسبة مئوية من العمر إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من 7% في السنة المالية 2019م إلى 8% في السنة 
المالية 2020م ويرجع ذلك أساًسا إلى زيادة بنسبة 40% في تكاليف اقتناء الوثائق المتعلقة بالقطاع الطبي نتيجة زيادة بنسبة 30% في إجمالي 
أقساط التأمين المكتتبة من نفس القطاع. ارتفعت تكاليف اكتساب الوثيقة كنسبة مئوية من العمر إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى %10 
في السنة المالية 2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى االرتفاع المفاجئ في تكاليف الحصول على وثائق التأمين لقطاع السيارات نتيجة لالكتتاب الكبير 

في نفس القطاع.

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

ارتفع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بشكل ملحوظ بنسبة 819% من 2.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 23.2 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2020م. وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى تكوين مخصص على الرصيد الكلي البالغ 16.5 مليون ريال سعودي، 
والذمم المدينة من معيدي التأمين في السنة المالية 2020م، والتي كانت تجاوز تاريخ االستحقاق أكثر من 360 يوًما اعتباًرا من 31 ديسمبر 2020م. 

قامت الشركة بذلك من أجل االمتثال إلرشادات »المادة 69 من الالئحة التنفيذية للبنك المركزي السعودي لشركات التأمين التعاوني«.

مصاريف عمومية وإدارية

مصاريف عمومية وإدارية(: 34الجدول رقم )
االرتفاع / )االنخفاض(مصاريف عمومية وإدارية

)21-19( معدل النمو 
السنوي اإلجمالي السنة المالية 2019م ماليين الرياالت السعودية

)مدققة(
السنة المالية 2020م 

)مدققة(
السنة المالية 2021م 

)مدققة(
السنة المالية 

2020م
السنة المالية 

2021م

7%28%)4%(29.328.136.0تكاليف ورواتب الموظفين

32%65%38%1.41.93.2مصاريف ترخيص البرامج

23%28%45%1.52.22.8أتعاب استشارية ومهنية

19%60%4%1.31.32.1النفقات الطبية

)7%()4%()17%(2.42.01.9إيجار

18%33%22%1.01.21.6مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

31%)35%(245%0.41.51.0حساب االتصاالت
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االرتفاع / )االنخفاض(مصاريف عمومية وإدارية
)21-19( معدل النمو 

السنوي اإلجمالي السنة المالية 2019م ماليين الرياالت السعودية
)مدققة(

السنة المالية 2020م 
)مدققة(

السنة المالية 2021م 
)مدققة(

السنة المالية 
2020م

السنة المالية 
2021م

9%1%29%1.21.51.5االستهالك

)4%(0%)12%(0.40.40.4اإلطفاء

)14%()20%()22%(1.61.21.0بدل أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة

4%)0%(12%0.91.11.1المصاريف الحكومية

26%112%)7%(3.83.57.5متنوعة

10%31%1%45.245.859.9المجموع
المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(.

تشمل المصاريف العامة واإلدارية بشكل أساسي تكاليف الموظفين واإليجار واالستهالك واإلطفاء والرسوم المهنية واالتصاالت واإلعالن ومصاريف 
الترويج ومخصص ضريبة االستقطاع والمصاريف األخرى. ارتفعت المصاريف اإلدارية والعمومية بنسبة 1.4%، من 45.2 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2019م إلى 45.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م. وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى الزيادة في مصاريف االستهالك 

واالتصال والمهنية خالل العام.

ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 30.7% في السنة المالية 2021م، من 45.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 59.9 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، نتيجة للزيادة الكبيرة في تكاليف الموظفين واألتعاب المهنية خالل العام. تعود الزيادة في تكاليف 

الموظفين للسنة المالية 2021م بشكل رئيسي إلى تعيين موظفي اإلدارة الرئيسيين من قبل الشركة لالمتثال للوائح البنك المركزي السعودي.

ارتفعت مصاريف ترخيص البرنامج من 1.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 1.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م 
و3.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، ويعزى ذلك أساًسا إلى بعض المدفوعات الرئيسية التي تم سدادها في أشهر يناير وأبريل ويونيو 

من السنة المالية 2021م. عالوة على ذلك، تُعزى الزيادة في األتعاب المهنية بشكل رئيسي إلى زيادة رسوم التدقيق خالل السنة المالية 2021م.

دخل االستثمار

يمثل دخل االستثمار بشكل رئيسي الدخل الناتج عن استثمارات الشركة في أدوات حقوق الملكية والديون المختلفة.

قائمة المركز المالي 	-5-7

قائمة المركز المالي للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م (: 35الجدول رقم )
معدل )19-21( االرتفاع/ )االنخفاض(قائمة المركز المالي

النمو السنوي 
اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية

2019م )مدققة(
السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
2021م )مدققة(

السنة المالية 
2020م

السنة المالية 
2021م

الموجودات

2%)65%(201%44.5134.047.0النقد وما في حكمه

)56%()75%()66%(116.040.010.0ودائع قصيرة األجل

3%)32%(62%79.6129.287.5قسط إعادة التأمين المدينة

)33%()30%()58%(4.92.11.4قسط غير مكتسب 

)57%()89%()25%(15.611.81.3المطالبات المعلقة 

)32%()55%()28%(3.72.71.2المطالبات المعلقة التي لم يبلغ عنها

)8%(18%)33%(19.312.987.5استثمارات متاحة للبيع

)3%()10%(1%48.649.044.2استثمارات مبقاة حتى الحل

)10%()31%(7%20.021.514.8مقدمات وأصول أخرى

1%2%0%6.06.06.1ممتلكات ومعدات 

)18%()46%(0%36.036.019.5إيداعات نظامية 

5%4%12%2.62.93.0عموالت مستحقة على إيداعات نظامية
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معدل )19-21( االرتفاع/ )االنخفاض(قائمة المركز المالي
النمو السنوي 

اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية
2019م )مدققة(

السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
2021م )مدققة(

السنة المالية 
2020م

السنة المالية 
2021م

)%100(n/a)100%(--30.0إيداعات طويلة األجل

)15%(42%6%435.7459.9264.4إجمالي الموجودات

المطلوبات 

143%172%428%0.21.33.5مطالبات وثائق التأمين واجبة السداد

)4%()43%(55%47.273.142.0المصاريف المستحقة 

)14%()64%(74%13.022.68.2رصيد إعادة التأمين مستحق الدفع

4%)20%(40%100.9141.1113.3األقساط غير المكتسبة 

)39%()47%()57%(1.10.50.2عمولة إعادة التأمين غير المكتسبة 

)25%()40%()31%(51.535.721.4المطالبات تحت التسوية

27%0%105%28.458.158.3المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

6%23%)3%(36.635.443.7مطلوبات أخرى

21%73%2%15.415.727.2مخصص عجز أقساط 

)30%()20%()56%(10.94.83.8مخصصات تقنية أخرى

10%18%12%4.04.55.3مخصص نهاية الخدمة 

8%)47%(133%2.96.73.6مخصص الزكاة والضريبة 

0%0%0%0.80.80.8توزيعات تأمينات على الحياة - دائنة 

5%4%12%2.62.93.0عمولة مستحقة لسما

1%)21%(32%278.8367.7290.5إجمالي المطلوبات 

)155%()128%()41%()26.1(156.992.2صافي األصول 

حقوق الملكية 

)18%()46%(0%240.0240.0130.0رأس المال 

22%7%72%)157.2()147.5()85.7(خسائر متراكمة

39%)17%(223%)1.5()1.7()0.5(خسائر االكتوارية لمكافأة نهاية الخدمة

احتياطي قيمة عادلة لالستثمارات المعدة 
)5%(75%)51%(3.11.52.6للبيع 

)155%()128%()41%()26.1(156.992.2إجمالي حقوق الملكية
المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(.
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الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالتأمين

الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالتأمين للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م(: 36الجدول رقم )
معدل )19-21( االرتفاع/ )االنخفاض(الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالتأمين

النمو السنوي 
اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية

2019م )مدققة(
السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
2021م )مدققة(

السنة المالية 
2020م

السنة المالية 
2021م

)33%()30%()58%(4.92.11.4حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 
)57%()89%()25%(15.611.81.3التسوية 

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة 
)32%()55%()28%(3.72.71.2ولكن لم يتم اإلبالغ عنها

15%14%32%8.311.012.6تكليف اقتناء الوثائق المؤجلة 

32.627.516.5)%16()%40()%20(

143%172%428%)3.5()1.3()0.2(مطالبات بوليصة التأمين واجبة السداد

)14%()64%(74%)8.2()22.6()13.0(رصيد إعادة التأمين مستحق الدفع 

4%)20%(40%)113.3()141.1()100.9(األقساط غير المكتسبة 

)39%()47%()57%()0.2()0.5()1.1(عمولة إعادة التأمين غير المكتسبة 

)25%()40%()31%()21.4()35.7()51.5(المطالبات المعلقة 

27%0%105%)58.3()58.1()28.4(تكبدت المطالبات ولكن لم يبلغ عنها

21%73%2%)27.2()15.7()15.4(احتياطي قسط التأمين

)30%()20%()56%()3.8()4.8()10.9(احتياطي فني آخر

5%)13%(34%)219.3()252.2()188.8(المجموع
المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(

وفًقا للتقرير االكتواري، تحتاج الشركة إلى تجنيب إجمالي االحتياطيات الفنية البالغة 220 مليون ريال سعودي صافي إعادة التأمين للوفاء بااللتزامات 
بموجب عقود التأمين السارية كما في 31 ديسمبر 2021م.

المبالغ المتعلقة بالموجودات والمطلوبات التالية مستمدة من التقرير اإلكتواري اعتباًرا من فترات إعداد التقارير ويتم تسجيلها بشكل صحيح في 
القوائم المالية.

حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة. 	
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية. 	
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها. 	
األقساط غير المكتسبة. 	
المطالبات المعلقة. 	
المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها. 	
احتياطي نقص أقساط التأمين. و 	
احتياطي فني آخر. 	
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ودائع قصيرة األجل

ودائع قصيرة األجل للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م(: 37الجدول رقم )
معدل )19-21( االرتفاع/ )االنخفاض(ودائع قصيرة األجل 

النمو السنوي 
اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية

2019م )مدققة(
السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
2021م )مدققة(

السنة المالية 
2020م

السنة المالية 
2021م

)56%()75%()66%(116.040.010.0ودائع قصيرة األجل
المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(.

الوديعة قصيرة األجل تمثل وديعة مرابحة ذات تاريخ استحقاق أصلي يتراوح بين 3 أشهر و12 شهًرا من تاريخ التقرير. تحقق الودائع قصيرة األجل 
ربًحا بمتوسط معدل 5.23% سنوًيا )2020: 4.22% سنوًيا(. يستحق الوديعة في 24 أبريل 2022م.

يعود االنخفاض في الودائع قصيرة األجل بشكل رئيسي إلى استحقاق الودائع المحتفظ بها سابًقا من قبل الشركة في عام 2021م.

الوديعة النظامية

الوديعة النظامية للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م(: 38الجدول رقم )
معدل )19-21( االرتفاع/ )االنخفاض(الوديعة النظامية 

النمو السنوي 
اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية

2019م )مدققة(
السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
2021م )مدققة(

السنة المالية 
2020م

السنة المالية 
2021م

)18%()46%(0%36.036.019.5الوديعة النظامية
المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(.

يمثل الوديعة النظامية 15% من رأس المال المدفوع للشركة الذي يحتفظ به لدى بنك محلي يصنفه البنك المركزي السعودي وفًقا لقانون مراقبة 
شركات التأمين التعاوني لشركات التأمين.

يتم إيداع هذا الوديعة النظامية لدى طرف مقابل يتمتع بتصنيف ائتماني بدرجة استثمارية.

حصلت الشركة بتاريخ 27 يوليو 2021م على موافقة البنك المركزي السعودي لسحب مبلغ 16.5 مليون ريال سعودي من الوديعة النظامية. كان هذا 
بسبب انخفاض رأس المال من 240 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م إلى 130 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م.

يتم إظهار دخل العموالت المستحقة على الوديعة النظامية كأصل والتزام في قائمة المركز المالي.

أقساط التأمين وذمم إعادة التأمين المدينة - صافي

أقساط التأمين وذمم إعادة التأمين المدينة - صافي(: 39الجدول رقم )
معدل )19-21( االرتفاع/ )االنخفاض(أقساط التأمين وذمم إعادة التأمين المدينة - صافي

النمو السنوي 
اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية

2019م )مدققة(
السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
2021م )مدققة(

السنة المالية 
2020م

السنة المالية 
2021م

24%3%87%30.256.558.2حاملي الوثائق 

7%)36%(93%39.876.648.8الوسطاء والوكالء

19%)46%(209%1.23.72.0أطراف ذات عالقة

)1%()20%(20%35.342.534.1الذمم المدينة من معيدي التأمين

106.5179.3143.2%68)%20(%10

27.0%)11%(86.0%)55.6()50.1()26.9(ناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

3%)32%(62%79.6129.287.5أقساط التأمين وذمم إعادة التأمين - صافي
المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(
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تتضمن األرصدة المستحقة بشكل رئيسي أقساط التأمين المستلمة من حملة الوثائق المباشرة والوسطاء والوكالء واألرصدة المستحقة من معيدي 
التأمين.

تمثل الذمم المدينة المستحقة من حملة الوثائق 37.9% و43.7% و66.5% من إجمالي أرصدة الذمم المدينة الصافية كما في 31 ديسمبر 2019م 
و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م على التوالي. مثلت مستحقات معيدي التأمين 44.4% و32.9% و39.0% من صافي الرصيد كما في 31 
ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م على التوالي. عالوة على ذلك، تمثل المستحقات من الوسطاء والوكالء 50.0% و%59.3 

و55.8% من صافي الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م على التوالي.

شهدت السنة المالية 2020م زيادة كبيرة في الذمم المدينة من حملة الوثائق المباشرة والوسطاء والوكالء وشركات إعادة التأمين بنسبة %87.0 
و93.0% و20% من 30.2 ريال سعودي و39.8 مليون ريال سعودي و35.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 56.5 ريال سعودي و76.6 
ريال سعودي و42.5 مليون ريال سعودي في يوم 31 ديسمبر 2020م على التوالي. ويرجع ذلك إلى زيادة أرصدة األقساط المستلمة من الوسطاء 

والوكالء للعمالء الجدد خالل السنة المالية 2020م.

ومع ذلك، انخفضت الذمم المدينة من الوسطاء والوكالء وشركات إعادة التأمين بنسبة 36.0% و20.0% من 76.6 مليون ريال سعودي و42.5 مليون 
ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م إلى 48.8 مليون ريال سعودي و34.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م على التوالي. كان هذا بسبب 

عملية التحصيل المحسنة والفعالة للشركة.

الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م(: 40الجدول رقم )
معدل )19-21( االرتفاع/ )االنخفاض(الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

النمو السنوي 
اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية

2019م )مدققة(
السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
2021م )مدققة(

السنة المالية 
2020م

السنة المالية 
2021م

27%86%819%24.426.950.1الرصيد االفتتاحي 

30%)76%(819%2.523.25.5المحمل للسنة

27%11%86%26.950.155.6رصيد اإلقفال
المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(

ارتفع المخصص المتراكم للديون المشكوك في تحصيلها بشكل ملحوظ بنسبة 86.0% من 26.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 
50.1 مليون ريال سعودي في العام المالي 2020م. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى تكوين مخصص للرصيد الكلي البالغ 16.5 مليون ريال 
سعودي والذمم المدينة من معيدي التأمين في السنة المالية 2020م، والتي تجاوز تاريخ االستحقاق أكثر من 360 يوًما اعتباًرا من 31 ديسمبر 
2020م. وقد قامت الشركة بذلك من أجل االمتثال إلرشادات »المادة 69 من الالئحة التنفيذية للبنك المركزي السعودي لشركات التأمين التعاوني«.

تحليل الفئة العمرية ألقساط التأمين وذمم معيدي التأمين - اإلجمالي

تحليل الفئة العمرية ألقساط التأمين وذمم معيدي التأمين - اإلجمالي(: 41الجدول رقم )
االرتفاع/ )االنخفاض( أعمار األرصدة المدينة

اإلجمالي
أكثر من 360 يومًا181 - 360 يومًا90 - 181 يومًا61 - 90 يومًا31 - 60 يومًاأقل من 30 يومًاماليين الرياالت السعودية

41.28.84.513.010.964.7143.2السنة المالية 2021م

50.710.011.831.820.155.0179.3السنة المالية 2020م

4.016.55.832.818.928.5106.5السنة المالية 2019م
المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(

تشير أعمار األرصدة المدينة في الجدول أعاله إلى وجود 26.8% و30.7% و45.2% من إجمالي أقساط التأمين ومديني معيدي التأمين كما في 
31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م على التوالي لفترة أطول. أكثر من عام، مما يشير إلى أن الشركة تواجه صعوبات في 

تحصيل جزء كبير من أرصدة الذمم المدينة.
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االستثمارات

االستثمارات للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م(: 42الجدول رقم )
معدل )19-21( االرتفاع/ )االنخفاض(مصاريف مدفوعة مقدمًا وأصول أخرى 

النمو السنوي 
اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية

2019م )مدققة(
السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
2021م )مدققة(

السنة المالية 
2020م

السنة المالية 
2021م

)9%(21%)37%(17.410.913.3استثمارات متاحة للبيع - حقوق ملكية )محلية(
االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

0%0%1%43.644.044.2- الديون )المحلية(

االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
)100%()100%()1%(-5.15.0- الديون )الدولية(

)5%()4%()9%(66.060.057.5اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(

يمثل االستثمار المتاح للبيع في عمليات التأمين 1.9 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بحصة الشركة في شركة نجم لخدمات التأمين )»نجم«( والتي 
تمثل 3.85% من رأس المال في نجم.

تتكون االستثمارات المتاحة للبيع من أدوات حقوق الملكية الصادرة عن الشركات والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية. انخفضت القيمة 
العادلة لهذه االستثمارات بنسبة 37.0% من 17.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 10.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 

2020م، نتيجة النخفاض أسعار بعض األسهم في المحفظة.

عالوة على ذلك، ارتفعت القيمة العادلة لهذه االستثمارات بنسبة 21.0% من 10.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 13.3 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، نتيجة لزيادة أسعار بعض األسهم في المحفظة. ومع ذلك، لم تشهد االستثمارات المتاحة للبيع من عمليات 

التأمين أي تقلبات خالل الفترة بين العام المالي 2019م والسنة المالية 2021م.

جميع االستثمارات المتاحة للبيع هي أوراق مالية قابلة للتداول ومدرجة.

يمثل االستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق صكوًكا تحقق متوسط   ربح بمعدل 3.45% و3.40% و3.91% سنوًيا للسنوات المالية 2019م 
و2020م و2021م على التوالي. يتم تسجيل هذه االستثمارات بالتكلفة المطفأة في تاريخ كل تقرير مالي.

مصاريف مدفوعة مقدمًا وأصول أخرى

مصاريف مدفوعة مقدمًا وأصول أخرى للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م(: 43الجدول رقم )
معدل )19-21( االرتفاع/ )االنخفاض(مصاريف مدفوعة مقدمًا وأصول أخرى 

النمو السنوي 
اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية

2019م )مدققة(
السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
2021م )مدققة(

السنة المالية 
2020م

السنة المالية 
2021م

)100%()100%(95%-3.16.0دخل المنافع المستحق

)9%()46%(38%3.34.62.5مراجعة المطالبات الطبية المؤجلة 

)11%()47%(32%0.91.20.6رسوم مجلس الضمان الصحي المؤجلة 

23%61%15%1.01.11.8أقساط التأمين الطبي المدفوعة مسبقاً

)36%(85%)86%(6.30.91.6زيادة فائض الخسارة المدفوعة مقدماً

5%)20%(44%0.50.70.6رسوم البنك المركزي السعودي المؤجلة

148%795%71%0.10.21.7الذمم المدينة للموظفين 

)13%()19%()19%(0.40.30.3اإليجار المدفوع مقدماً

)47%(333%)97%(2.40.10.4الفوائد المتراكمة

29%)30%(209%2.16.44.5أخرى 

1.0NANA%0--خدمات القيمة المضافة

)10%()31%(7%20.021.514.8اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(
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دخل المنافع المستحق 

دخل المنافع يتعلق باألرباح المستحقة من منافع التعاونية للسيارات. يمثل الرصيد البالغ 6 مليون ريال سعودي الدخل المستحق نتيجة خدمات 
.COVID-19 العمرة. خالل السنة المالية 2021م، انخفض الدخل المستحق إلى الصفر حيث توقفت األنشطة المتعلقة بالحج والعمرة بسبب

مراجعة المطالبات الطبية المؤجلة

تتعلق بالمطالبات الطبية من الجماعات واألفراد. فقد ارتفع بنسبة 38% في السنة المالية 2020م مقارنة بالعام المالي 2019م وانخفض بنسبة 
46% في السنة المالية 2021م. ترتبط رسوم مراجعة المطالبات الطبية المؤجلة باألقساط الطبية وتستند إلى 4% من أعمال قسط التأمين الطبي. 

االختالفات تتناسب طردياً مع التغيرات في أقساط التأمين الطبي.

رسوم مجلس الضمان الصحي المؤجلة

تمثل رسوم مجلس الضمان الصحي المؤجلة 1% من إجمالي األقساط المكتتبة للتأمين الطبي لكل فترة تقرير ويتم دفعها مقدًما.

زيادة فائض الخسارة المدفوعة مقدًما

خالل الفترة التاريخية، انخفض فائض الخسارة المدفوع مقدًما من 6.3 مليون ريال سعودي إلى 0.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م. 
زاد بمقدار 0.7 مليون في السنة المالية 2021م. حتى السنة المالية 2019م، اعتادت اإلدارة على دفع فائض كامل من مصروفات الخسارة مقدًما 
في بداية السنة المالية، بينما تبدأ المعاهدة مع معيدي التأمين عادًة خالل شهر أكتوبر. اعتباًرا من السنة المالية 2020م فصاعًدا، يتم سداد هذه 

المدفوعات على أساس ربع سنوي نظًرا ألن األرصدة القائمة تكون في حدها األدنى مقارنة بالسنة المالية 2019م.

رسوم البنك المركزي السعودي المؤجلة

تمثل رسوم البنك المركزي السعودي المؤجلة 0.5% من إجمالي األقساط المكتتبة لكل فترة تقرير ويتم دفعها مقدًما.

الذمم المدينة للموظفين

تمثل الذمم المدينة للموظفين قروض الراتب األساسي وسلف اإلسكان التي تقدمها الشركة لموظفيها. هناك معياران يجب استيفاؤهما قبل صرف 
القرض للموظف، ملّخصين أدناه:

يجب أن يكون مبلغ القرض معادالً أو أقل من مبلغ منافع نهاية الخدمة المنسوب إلى الموظف؛ و 	
ال يمكن للموظف مغادرة الشركة حتى يتم سداد القرض بالكامل للشركة. 	

األمالك والمعدات، صافي

األمالك والمعدات، صافي للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م(: 44الجدول رقم )
معدل )19-21( االرتفاع/ )االنخفاض(األمالك والمعدات، صافي

النمو السنوي 
اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية

2019م )مدققة(
السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
2021م )مدققة(

السنة المالية 
2020م

السنة المالية 
2021م

46%)2%(215%0.51.61.5تعديالت في اإليجار

10%4%26%0.50.60.6األثاث والتجهيزات 

9%13%13%1.82.02.3أجهزة الكمبيوتر والمكتب 

)%100(NA)100%(--0.0السيارات 

)20%()8%()44%(3.21.81.6أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

1%2%0%6.06.06.1إجمالي اإلغالق
المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(
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النفقات الرأسمالية التاريخية

ذكرت اإلدارة أن النفقات الرأسمالية التاريخية كانت ذات طبيعة صيانة. وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 16، يتم تضمين التكاليف الالحقة في 
القيمة الدفترية فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بها إلى الشركة. تقوم الشركة برسملة تلك التكاليف 

التي تستوفي معايير الرسملة ويتم تحميل كافة مصاريف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة خالل الفترة المالية.

يتم استهالك ممتلكات ومعدات الشركة بشكل كبير مما قد يؤدي إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية في المستقبل القريب. عالوة على ذلك، يتم استهالك 
المركبات بالكامل منذ 31 ديسمبر 2020م.

1,000 ريال سعودي هو المبلغ المعياري للرسملة كأصل ثابت.

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 

تشمل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تجديد المرافق ومشاريع التحديث التي يتم تطويرها لالستخدام المستقبلي.

األصول غير الملموسة - صافي

تتكون األصول غير الملموسة من تراخيص البرامج لمنتجات مختلفة عبر اإلنترنت. ارتفعت قيمة األصول غير الملموسة من 0.5 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 0.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة الحصول على تراخيص برمجيات جديدة بقيمة 0.5 
مليون ريال سعودي والتحويل من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ عند االنتهاء من تطوير أصل غير ملموس، من قبل الشركة ولتنمية قدرات برامج 

الحاسب اآللي المستخدمة.

النقد وما في حكمه

يتم وضع جميع األرصدة المصرفية لدى البنوك المحلية الخاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي مع تصنيفات ائتمانية سليمة بموجب منهجية 
تصنيف ستاندرد اند بورز ومودي.

المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى

المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م(: 45الجدول رقم )
معدل )19-21( االرتفاع/ )االنخفاض(المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى

النمو السنوي 
اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية

2019م )مدققة(
السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
2021م )مدققة(

السنة المالية 
2020م

السنة المالية 
2021م

)23%()57%(6%20.822.09.4الذمم الدائنة لمقدم الخدمة الطبية

7%)19%(53%8.012.29.9العمولة المستحقة 

99%)69%(2.407%0.819.36.1إيصاالت غير مخصصة 

19%)1%(70%4.47.57.5االستحقاق مقابل الشيكات القديمة

مخصص ضريبة االستقطاع من إعادة 
13%7%35%1.72.32.4التأمين 

)4%(26%)30%(2.51.82.2استحقاقات الموظفين المستحقة

)100%()100%(26%-0.91.1مخصص ضريبة القيمة المضافة 

22%1%81%0.91.61.6رسوم التفتيش واإلشراف 

)8%()29%(8%1.51.61.1بدالت مجلس اإلدارة المستحقة 

)%100(n/a)100%(--1.0مخصص المكافآت 

)27%()49%()22%(4.83.71.9أخرى

)4%()43%(55%47.273.142.0اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(
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مقدمو الخدمات الطبية مستحقة الدفع

انخفض مقدمو الخدمات الطبية من السنة المالية 2020م إلى السنة المالية 2021م. كانت هناك بعض التأخيرات في الفواتير بسبب عمليات 
اإلغالق المتعلقة بـ COVID-19، ومع ذلك فقد تحسن الوضع في السنة المالية 2021م فيما يتعلق بدورة الفوترة والتسوية ومن المتوقع حدوث مزيد 

من التحسينات في السنة المالية 2022م.

العمولة المستحقة

يتعلق هذا بعمولة المبيعات المستحقة للوسطاء ووكالء المبيعات وما إلى ذلك. يتم دفعها عند تحصيل األقساط.

إيصاالت غير مخصصة

تشير اإليصاالت غير المخصصة إلى التحصيالت التي تلقتها الشركة، والتي لم يتم إثباتها كمستحق معين وهي قيد التحقيق. كما في 31 ديسمبر 
2020م، تم استالم 19.3 مليون ريال سعودي من العمالء ولكن لم تتمكن الشركة من تخصيص بوليصة التأمين المحددة كما في تاريخ التقرير. وفًقا 
لإلدارة، بدأت الشركة أعمال التجميع عبر اإلنترنت خالل شهر ديسمبر 2020م، ولم تكن هناك آلية مناسبة لتخصيص اإليصاالت في ذلك الوقت.

االستحقاق مقابل الشيكات التي ال معنى لها

يمثل هذا المستحقات المحجوزة للشيكات التي انقضت ممهلتها الزمنية.

مخصص ضريبة القيمة المضافة

يمثل هذا ضريبة القيمة المضافة المخصومة من العمالء والمستحقة الدفع إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اعتباًرا من تاريخ التقرير.

بدالت مجلس اإلدارة المستحقة

يمثل هذا تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة، المستحقة الدفع كما في تاريخ التقرير.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مستحقة الدفع

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين هي مطلب قانوني لجميع الشركات السعودية وهي مستحقة الدفع للموظفين عند االستقالة أو إنهاء الخدمة من 
الكيان. تم التعامل مع مزايا إنهاء خدمة الموظفين كبند يشبه الدين ألنه يمثل التزاًما طويل األجل ناتًجا عن العمليات الحالية.

مخصص الزكاة وضريبة الدخل

يمثل مخصص الزكاة وضريبة الدخل رسوًما إلزامية على دخل الشركة وفي حالة عدم وجود أي إخطار من الهيئة بخصوص الخصم المسموح به، تم 
تعديل المبلغ الكامل للمخصص كبند مماثل للدين. يرجع التباين في أرصدة مخصص الزكاة وضريبة الدخل بين العام المالي 2019م والسنة المالية 

2021م بشكل رئيسي إلى الخسائر الثابتة التي تكبدتها الشركة.

قدمت الشركة إقرارها الزكوي إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )»ZATCA«( حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. وقد تمت تسوية جميع 
التقييمات حتى السنة المالية 2016م مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتم الحصول على شهادة التخليص النهائي.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربوط زكوية للسنة المالية 2017م و2018م بمبلغ 6.2 مليون 
ريال سعودي. قدمت الشركة اعتراًضا على التقييم وتعتقد اإلدارة أنه يمكن تخفيض االلتزام إلى 3.7 مليون ريال سعودي مع وجود احتمال كبير 
 )»VAT«( جًدا. خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، تلقت الشركة أيًضا تقييمات إلى جانب غرامات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة
للسنتين الماليتين 2018م و2019م والبالغة 1.6 مليون ريال سعودي. اعترضت الشركة على العقوبات التي ألغتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
وهي قيد المعالجة السترداد األموال. خالل العام، طلبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معلومات حول إقرارات الزكاة والضريبة للسنتين الماليتين 

2019م و2020م والتي ال تزال قيد المراجعة.
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة

المعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م(: 46الجدول رقم )
مستحق من أطراف ذات عالقة 

السنة المالية 2021م )مدققة(السنة المالية 2020م )مدققة(السنة المالية 2019م )مدققة(مقدار المعامالت )ماليين الرياالت السعودية(

51.643.45.9شركات السيف مجموعة 

0.10.0-الدرة الرائدة شركة

0.00.0-عبد الرحمن السكران

-0.1-نايف السديري

--0.2شركات الطوخي مجموعة 

--ميد جلوب 

51.843.56.0اإلجمالي 
المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(

األطراف ذات العالقة 

تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للشركة والشركات التي يكونون مالكين رئيسيين 
لها.

السيطرة على المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تم وضع التحكم في نظام شركة أمانة لبوليصات التأمين بحيث يتم إرسال بريد إلكتروني تلقائًيا مع تقرير المعاملة إلى إدارة االمتثال عند إنشاء أي 
بوليصة تأمين ألعضاء مجلس اإلدارة أو أقاربهم من الدرجة األولى.

بحلول نهاية كل سنة مالية، يرسل رئيس مجلس اإلدارة تقريًرا إلى المجلس عن معامالت جميع األطراف ذات الصلة. عالوة على ذلك، يتم تقديم 
خطاب رئيس مجلس اإلدارة أعاله وتقرير التدقيق الخارجي إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العامة للموافقة على معامالت األطراف ذات الصلة.

المستحق ألطراف ذات عالقة للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م(: 47الجدول رقم )
مستحق ألطراف ذات عالقة

معدل )19-21( النمو 
السنوي اإلجمالي السنة المالية 2019م مقدار المعامالت )ماليين الرياالت السعودية(

)مدققة(
السنة المالية 2020م 

)مدققة(
السنة المالية 2021م 

)مدققة(

1.71.21.4مجلس اإلدارة واللجان ذات العالقة

9.011.45.2جلوب ميد

)0.0(10.712.66.6اإلجمالي 
المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(.
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طبيعة المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تقدم الشركة خدمات التأمين بشكل أساسي لألطراف ذات العالقة، وتشكل هذه المعامالت ما يلي:

أوالً: قسط التأمين المكتتب

ثانياً: المطالبات المدفوعة

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م(: 48الجدول رقم )
تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

السنة المالية 2021م )مدققة(السنة المالية 2020م )مدققة(السنة المالية 2019م )مدققة(ماليين الرياالت السعودية

4.54.05.4الرواتب والبدالت األخرى

0.20.20.7مكافأة نهاية الخدمة 

4.74.26.0اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(

موظفو اإلدارة الرئيسيون هم األشخاص الذين يتمتعون بالسلطة والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة، بشكل مباشر أو غير 
مباشر، ويتألفون من كبار المديرين التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي، والمدير المالي للشركة.

حقوق المساهمين

حقوق المساهمين للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م(: 49الجدول رقم )
معدل )19-21( االرتفاع/ )االنخفاض(حقوق المساهمين

النمو السنوي 
اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية

2019م )مدققة(
السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
2021م )مدققة(

السنة المالية 
2020م

السنة المالية 
2021م

حقوق الملكية

)18%()46%(0%240.0240.0130.0رأس المال

22%7%72%)157.2()147.5()85.7(الخسائر المتراكمة

39%)17%(223%)1.5()1.7()0.5(الخسارة االكتوارية عند مكافأة نهاية الخدمة

احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة 
)5%(75%)51%(3.11.52.6للبيع

)155%()128%()41%()26.1(156.992.2مجموع حقوق المساهمين
المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(

رأس المال

كما في 31 ديسمبر 2020م، بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع 240 مليون ريال سعودي، مقسم إلى 24 مليون سهم بقيمة 10 
ريال سعودي للسهم. أوصى مجلس اإلدارة في 07 ديسمبر 2020م بتخفيض رأس مال الشركة من 240 مليون ريال سعودي إلى 130 مليون ريال 
سعودي مقسمة إلى 13 مليون سهم عن طريق تسوية الخسائر المتراكمة. في اجتماع الجمعية العامة غير العادية )االجتماع الثاني( المنعقد في 
11 شوال 1442هـ الموافق 23 مايو 2021م، وافق مساهمو الشركة على التخفيض والتغييرات المطلوبة في النظام األساسي للشركة المتعلق بهذا 
التخفيض. وعليه فقد تم تخفيض رأس المال والخسائر المتراكمة بمبلغ 110 مليون ريال سعودي. الغرض من تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة 
مركز رأس مال الشركة من أجل تلبية االمتثال لقانون الشركات. الحًقا لنهاية العام، وافق مساهمو الشركة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 300 
مليون ريال سعودي في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد في 28 فبراير 2022م، وبذلك ارتفع عدد األسهم من 13 مليوًن إلى 43 

مليوًنا. تخضع زيادة رأس المال لموافقة الجهات التنظيمية من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.
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الخسائر المتراكمة

ارتفع رصيد الخسائر المتراكمة بشكل ملحوظ بنسبة 72.0%، من 85.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 147.5 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2020م، بعد أن حققت الشركة خسارة قدرها 61.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م. في عام 2021م، زادت الخسائر 
المتراكمة مرة أخرى بنسبة 7.0%، من 147.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 157.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 

2021م، بسبب الخسائر المتكبدة في السنة المالية 2021م والتي بلغت 119.1 مليون ريال سعودي.

قائمة التدفقات النقدية 5-7-4

قائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م(: 50الجدول رقم )
معدل )19-21( االرتفاع/ )االنخفاض(قائمة التدفقات النقدية

النمو السنوي 
اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية

2019م )مدققة(
السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
2021م )مدققة(

السنة المالية 
2020م

السنة المالية 
2021م

66%537%)28%()135.7()21.3()29.7(التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التشغيلية

التدفق النقدي )المستخدم في(/ من األنشطة 
)197%()59%()232%(80.732.8)36.2(االستثمارية

)39%()47%()58%(71.230.015.9التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

)354%()197%(1.583%)87.0(5.389.4صافي التغير في النقد وما في حكمه

51%201%14%39.244.5133.9النقد وما في حكمه في بداية السنة

2%)65%(201%44.5133.947.0النقد وما في حكمه في نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(.

التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م(: 51الجدول رقم )
معدل )19-21( االرتفاع/ )االنخفاض(قائمة التدفقات النقدية

النمو السنوي 
اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية

2019م )مدققة(
السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
2021م )مدققة(

السنة المالية 
2020م

السنة المالية 
2021م

التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

64%112%107%)121.4()57.3()27.7(إجمالي الخسارة قبل الزكاة والضريبة

التعديالت للبنود غير النقدية 

6%1%18%1.61.91.9االهالك واستهالك الدين

30%)76%(819%2.523.25.5مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

285%)80%(27.688%)0.5()2.2()0.0(الربح المحقق من بيع استثمارات متاحة للبيع

إطفاء االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ 
)35%(0%)72%()0.4()0.4()1.5(االستحقاق

18%33%22%1.01.21.6مخصص نهاية خدمة الموظف

3.6023.608.10%552)%66(%31

التغييرات في األصول والخصوم التشغيلية 

)184%()150%(20%36.2)72.8()60.6(أقساط التأمين وشركات إعادة التأمين المدينة

)63%()78%()77%(12.32.80.6حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 
2%171%)61%(9.93.910.5التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 
)28%(43%)74%(4.01.01.5التسوية ولكن لم يتم اإلبالغ عنها

)18%()40%()9%()1.6()2.7()2.9(تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة

)23%()554%()110%(6.7)1.5(14.5مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
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معدل )19-21( االرتفاع/ )االنخفاض(قائمة التدفقات النقدية
النمو السنوي 

اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية
2019م )مدققة(

السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
2021م )مدققة(

السنة المالية 
2020م

السنة المالية 
2021م

)179%(112%)124%(1.02.2)4.4(مطالبات حاملي الوثائق مستحقة الدفع 

90%)220%()671%()31.1(25.9)4.5(المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى

9%)250%()187%()14.4(9.6)11.0(إعادة التأمين مستحقة الدفع 

)192%()169%(13%)27.8(35.640.2األقساط غير المكتسبة

)207%()64%()447%()0.2()0.6(0.2عمولة إعادة التأمين غير المكتسبة

58%)10%(337%)14.3()15.8()3.6(المطالبات المعلقة 

)80%()100%(137%12.629.80.1تكبدت المطالبات ولكن لم يبلغ عنها

)395%(3.823%)165%(0.311.5)0.4(احتياطي عجز األقساط 

)147%()84%()166%()1.0()6.1(9.3احتياطي فني آخر

)13.2()18.7()134.3(%41%619%116

29%)74%(727%)0.5()1.9()0.2(مخصص نهاية خدمة الموظفين المدفوعة 

63%13%)95%()0.8()0.8()16.2(الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

66%537%)28%()135.70()21.30()29.70(صافي النقد المتولد من األنشطة التشغيلية
المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(

إلى الحركة في إجمالي  المالية 2019م، و2020م، و2021م، ويرجع ذلك أساًسا  التشغيلية خالل السنوات  النقدية من األنشطة  التدفقات  تقلبت 
األقساط غير المكتسبة، واألقساط، ومديني معيدي التأمين، ورصيد معيدي التأمين المستحق الدفع، والمطالبات المستحقة، والمطالبات المتكبدة 

ولكن لم يتم اإلبالغ عنها والزكاة / الضريبة واألصول وااللتزامات األخرى.

تحقق صافي التدفقات النقدية الخارجة البالغة 21.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، مقارنًة بصافي التدفقات النقدية الخارجة 
البالغة 29.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م. كان هذا مدفوًعا بشكل أساسي بالزيادة في التدفقات النقدية الداخلة من إجمالي 

األقساط غير المكتسبة والمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها خالل السنة المالية 2020م.

تم االعتراف بصافي التدفق النقدي الخارج بمبلغ 135.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م. تأثرت هذه الحركة النقدية من األنشطة 
التشغيلية بشكل أساسي بالزيادة الكبيرة في إجمالي الخسارة المتكبدة قبل الزكاة والضريبة مقارنة بالسنة المالية 2020م.

التدفقات النقدية من )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م(: 52الجدول رقم )
معدل )19-21( االرتفاع/ )االنخفاض(قائمة التدفقات النقدية

النمو السنوي 
اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية

2019م )مدققة(
السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
2021م )مدققة(

السنة المالية 
2020م

السنة المالية 
2021م

التدفق النقدي )المستخدم في(/ من األنشطة االستثمارية

)208%()60%()421%(75.930.0)23.6(ودائع قصيرة األجل

)%33(n/a)100%()2.8(-)9.2(إضافات على االستثمار المتاح للبيع

15%)71%(429%1.37.12.0متحصالت من استثمارات متاحة للبيع

متحصالت من استثمار محتفظ به حتى تاريخ 
5.3n/an/a%0--االستحقاق

)28%()24%()51%()1.7()2.3()4.7(النفقات الرأسمالية

)197%()59%()323%(80.732.8)36.2(صافي النقد من األنشطة االستثمارية
المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(

شهد النقد الناتج من أو المستخدم في أنشطة االستثمار تقلبات عديدة خالل الفترة بين السنة المالية 2019م والسنة المالية 2021م. أقرت الشركة 
صافي التدفقات النقدية الخارجة من األنشطة االستثمارية بمبلغ 36.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م. خالل السنة المالية 2020م، 

أبلغت الشركة عن صافي التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة االستثمارية ويرجع ذلك أساًسا إلى تحصيل الودائع قصيرة األجل.



86

المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة

عالوة على ذلك، بلغ صافي التدفقات النقدية الداخلة 32.8 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2021م، والتي تمثل بشكل رئيسي التدفقات 
النقدية من مدفوعات الودائع قصيرة األجل.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م(: 53الجدول رقم )
معدل )19-21( االرتفاع/ )االنخفاض(قائمة التدفقات النقدية

النمو السنوي 
اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية

2019م )مدققة(
السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
2021م )مدققة(

السنة المالية 
2020م

السنة المالية 
2021م

التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

16.5n/an/a%0--سحب من وديعة الضمان

)%100(n/a)100%(--)15.0(زيادة الودائع النظامية

)100%()100%()400%(-30.0)10.0(زيادة الودائع طويلة األجل

)%100(n/a)100%(--100.00حصيلة إصدار رأس المال

)%47(n/a)100%()0.6(-)3.8(تكلفة العملية

)39%()47%()58%(71.23015.9صافي النقد من األنشطة التمويلية
المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(

أقرت الشركة صافي التدفقات النقدية الواردة بمبلغ 71.2 مليون ريال سعودي من األنشطة التمويلية في السنة المالية 2019م بسبب التدفقات 
النقدية الداخلة من زيادة رأس المال خالل السنة.

يعود صافي التدفقات النقدية الداخلة خالل السنتين الماليتين 2020م و2021م بشكل أساسي إلى التدفقات النقدية اإليجابية من الودائع طويلة 
األجل وودائع الضمان، على التوالي.

نسبة الخسارة

بلغت نسبة الخسارة اإلجمالية للشركة للسنة المنتهية في ديسمبر 2021م 105%، بينما بلغت نسبة الخسارة للقطاع الطبي وقطاع السيارات %98 
و119% على التوالي.

قائمة المالءة المالية 5-8

قائمة المالءة المالية للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م(: 54الجدول رقم )
معدل )19-21( االرتفاع/ )االنخفاض(قائمة المالءة المالية

النمو السنوي 
اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية

2019م )مدققة(
السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
2021م )مدققة(

السنة المالية 
2020م

السنة المالية 
2021م

األصول المقبولة

األصول المقبولة - حاملي الوثائق )العمليات( 
2%)18%(28%243,345311,310255,304)التأمين العام والتأمين الصحي(

األصول المقبولة - حاملي الوثائق )العمليات( 
000n/an/a%0)تأمين الحماية واالدخار(

)25%()51%()14%(276,568237,109116,003األصول المقبولة - المساهمون 

000n/an/a%0التعديالت

يسمح لألصول األخرى بتغطية الحد األدنى 
n/an/a%0المطلوب الهامش 

)11%()32%(5%519,913548,419371,307إجمالي األصول المسموح بها

المطلوبات

 التزامات حاملي الوثائق )العمليات(
1%)21%(31%269,655353,416278,750)التأمين العام والتأمين الصحي(
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معدل )19-21( االرتفاع/ )االنخفاض(قائمة المالءة المالية
النمو السنوي 

اإلجمالي السنة المالية ماليين الرياالت السعودية
2019م )مدققة(

السنة المالية 
2020م )مدققة(

السنة المالية 
2021م )مدققة(

السنة المالية 
2020م

السنة المالية 
2021م

 التزامات حاملي الوثائق )العمليات(
000n/an/a%0)تأمين الحماية واالدخار(

6%)2%(20%119,174143,286140,636التزامات المساهمين

ناقصاً: يُسمح بترك الخصوم في تغطية الحد 
n/an/a%0األدنى الهامش

3%)16%(28%388,829496,702419,386إجمالي المطلوبات

صافي األصول المقبولة

صافي األصول - حاملي الوثائق )العمليات( 
)التأمين العام والتأمين الصحي( قبل إجراء 

التعديالت
26,310-42,106-23,446-%60)%44()%4(

صافي األصول - حاملي الوثائق )العمليات( 
000n/an/a%0)تأمين الحماية واالدخار( قبل إجراء التعديالت

)154%()126%()40%(-157,39493,82324,633صافي األصول - المساهمون، قبل التعديالت

000n/an/a%0التعديالت واإلضافات واالستثناءات المسموح بها

)172%()193%()61%(-131,08451,71748,079إجمالي صافي األصول المقبولة

الحد األدنى المطلوب للهامش

 الهامش المطلوب
9%7%21%38,82046,81950,298)التأمين العام والتأمين الصحي(

000n/an/a%0الهامش المطلوب )تأمين الحماية واالدخار(

9%7%21%38,82046,81950,298إجمالي الهامش المطلوب

)MCR( 0%0%0%100,000100,000100,000الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

إجمالي الحد األدنى المطلوب للهامش )أعلى 
)MCR0%0%0%100,000100,000100,000إجمالي الهامش المطلوب و

زيادة )نقص( صافي األصول المسموح بها عن 
)268%(207%)255%(-148,079-31,08448,283الحد األدنى للهامش المطلوب

المصدر: القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )مدققة( و2020م )مدققة( و2021م )مدققة(

وفًقا للمواد 66 و67 و68 من الالئحة التنفيذية، يتعين على الشركة الحفاظ على مستويات مالءة معينة لفئات مختلفة من األعمال. يتأثر مستوى 
مالءة الشركة بشكل أساسي باالحتياطي الفني المطلوب االحتفاظ به، والذي يتأثر بدوره بحجم وثائق التأمين المباعة والمطالبات المتكبدة. خالل 

السنة المالية 2021م، بلغ العجز في صافي األصول المسموح بها عن الحد األدنى المطلوب للهامش 148.1 مليون ريال سعودي.

يفرض البنك المركزي السعودي إجراءات تصحيحية مختلفة على الشركات التي ال تلتزم بمستويات متطلبات المالءة بما في ذلك ما يلي:

زيادة رأس مال الشركة.. 1
تعديل أسعار المنتجات.. 2
خفض التكاليف.. 3
وقف االكتتاب في بوليصات جديدة.. 4
تصفية بعض األصول. و / أو. 5
أي إجراء آخر يراه مناسباً للشركة ويوافق عليه البنك المركزي السعودي.. 6

قد يطلب البنك المركزي السعودي بشكل متكرر أيًضا إضافة أو حذف متطلبات هامش المالءة المالية التي قد تؤثر سلًبا على نتائج عمليات الشركة 
والوضع المالي بسبب االحتفاظ بالمخصصات اإلضافية. في حالة فشل الشركة في تلبية متطلبات المالءة في غضون اإلطار الزمني الذي يحدده 
البنك المركزي السعودي، وبعد اتخاذ اإلجراءات المذكورة أعاله، يجوز للبنك المركزي السعودي طلب تعيين مستشار مالي إلعادة هيكلة الشركة أو 

سحب الترخيص.
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استخدام متحصالت الطرح - 6

صافي متحصالت الطرح 	-6

يقدر إجمالي متحصالت طرح أسهم حقوق األولوية بقيمة ثالثمائة ماليين )300,000,000( ريال سعودي سيدفع منها خمسة ماليين وثمانمائة ألف 
)5,800,000( ريال سعودي لتغطية مصاريف الطرح والتي تشمل أتعاب المستشار المالي ومدير االكتتاب والمستشار القانوني والمحاسب القانوني 
ومستشار اإلعالم والعالقات العامة، باإلضافة إلى مصاريف التعهد بالتغطية ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف المتعلقة 

باالكتتاب.

سيبلغ صافي متحصالت الطرح مبلغاً وقدره مائتان وأربعة وتسعون مليون ومائتا ألف )294,200,000( ريال سعودي والذي سيستخدم لدعم خطط 
الشركة المستقبلية وتعزيز هامش المالءة المالية. 

كما ستقوم الشركة باإلفصاح للجمهور على موقع تداول السعودية قبل افتتاح جلسة التداول، عند وجود اختالف بنسبة )5%( أو أكثر بين االستخدامات 
الفعلية لمتحصالت الطرح مقابل ما تم اإلفصاح عنه في نشرة اإلصدار هذه فور علمها بذلك وفًقا للفقرة )و( من المادة الرابعة والخمسين )54( 
من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة التي تنص على أنه »يجب على الُمصدر اإلفصاح للجمهور، عند وجود انحراف بنسبة )%5( 
أو أكثر بين االستخدام الفعلي لمتحصالت إصدار أسهم حقوق األولوية أو إصدار أسهم مع وقف العمل بحق األولوية مقابل ما أُفِصح عنه في نشرة 

اإلصدار ذات العالقة فور علمه بذلك.«

استخدام متحصالت الطرح  	-6

تزاول جميع شركات التأمين العاملة بالمملكة نشاطها وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة التي تصدر من 
البنك المركزي السعودي من وقت آلخر.

المالية  المالءة  اإليفاء بمتطلبات  المالية بهدف  الشركة وتعزيز مالئتها  سيتم استخدام صافي متحصالت االكتتاب بشكل رئيسي لدعم عمليات 
التي يفرضها البنك المركزي على شركات التأمين العاملة بالمملكة العربية السعودية، حيث سيتم ذلك من خالل استخدام متحصالت االكتتاب في 
االستثمارات والودائع النظامية المفروضة على الشركة من البنك المركزي وذلك بسبب زيادة رأس مال الشركة، ولن يحصل المساهمون على أي من 

متحصالت االكتتاب. فيما يلي االستخدام المقترح لمتحصالت الطرح:

االستخدام المقترح لمتحصالت الطرح(: 55الجدول رقم )
النسبة من إجمالي متحصالت الطرحالربع الثالث 2022ماالستخدام 

15.0%45,000,000زيادة الوديعة النظامية 

83.1%249,200,000االستثمار

1.9%5,800,000تكاليف الطرح

100%300,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

استخدام صافي متحصالت الطرح لزيادة الوديعة النظامي

وفقاً لالئحة التنفيذية لشركات التأمين التعاوني الصادرة عن البنك المركزي، فإنه يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية عشرة بالمائة )10%( من 
رأس المال المدفوع، وللبنك المركزي السعودي أن يرفع هذه النسبة بحد أقصى إلى خمسة عشر بالمائة )15%( وفقا للمخاطر التي تواجهها الشركة. 
ليصبح  كوديعة نظامية  االكتتاب  ريال سعودي من صافي متحصالت  مليون )45,000,000(  وأربعين  بتخصيص خمسة  الشركة  تقوم  وعليه سوف 

إجمالي الوديعة النظامية 64.5 مليون ريال سعودي.
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استخدام صافي متحصالت الطرح في االستثمارات والودائع المالية

ستقوم الشركة باستخدام مبالغ صافي متحصالت الطرح المخصصة لالستثمارات والودائع المالية، لزيادة الودائع المالية القصيرة والمتوسطة 
األجل باإلضافة إلى زيادة وتنويع محفظة الشركة االستثمارية من خالل االستثمار في صناديق االستثمار كصناديق المرابحة والمتاجرة والدخل 
الثابت واألسهم والصكوك باإلضافة إلى االستثمار المباشر في السندات والصكوك واألسهم، وذلك بما يتوافق مع الالئحة التنفيذية لمراقبة شركات 
التعاوني الصادرة عن البنك المركزي السعودية وسياسة االستثمار المعتمدة من مجلس اإلدارة. وستتركز معظم االستثمارات في أوعية  التأمين 
استثمارية قليلة ومتوسطة المخاطر داخل المملكة العربية السعودية. وتنوي الشركة تخصيص مبلغ 249.2 مليون ريال سعودي من متحصالت الطرح 
لزيادة ودائعها المالية وتنويع محفظتها االستثمارية فور االنتهاء من عملية زيادة رأس المال وذلك من خالل استثمار جزء من المبلغ في مرابحات 
قصيرة األجل )أقل من سنة( وفي مرابحات متوسطة األجل )2-3 سنوات( وفي الصكوك السيادية للمملكة العربية السعودية. وسيتم توزيع المبالغ 

على القنوات االستثمارية وفقا للمادة الحادية والستون )61( الالئحة التنفيذية لمراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على ما يلي: 

على الشركة عند وضع سياستها االستثمارية مراعاة أن تكون مدة االستحقاق لألصول المستثمرة موازية اللتزامات الشركة حسب الوثائقً  . 1
المصدرة، وعلى الشركة أن تقدم للبنك المركزي برنامج االستثمار شاماًل توزيع األصول، وإذا لم يوافق البنك المركزي على البرنامج تلتزم 
الشركة باألوعية والنسب الواردة في الجدول رقم )1( من الالئحة التنفيذية، على أال يتجاوز االستثمار خارج المملكة )20%( من إجمالي 
االستثمارات مع االلتزام بما ورد في الفقرة )2( من المادة )59( والتي تنص على أن يكون االستثمار بالريال بما نسبته )50%( من إجمالي 

األصول المتاحة لالستثمار، وإذا رغبت الشركة في تخفيض هذه النسبة فيجب أخذ موافقة كتابية من البنك المركزي.
على الشركة األخذ في االعتبار بمخاطر تركيز االستثمار بحيث ال يتجاوز نسبة التركز )50%( من كل وعاء استثماري في الجدول رقم )1( . 2

من الالئحة التنفيذية.

وفقا للمادة )62( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين، ال يجوز للشركة استخدام األدوات المالية مثل المشتقات المالية والبنود 
خارج الميزانية العمومية قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي، كما ال يجوز للشركة استخدام األدوات في أغراض غير إدارة 

المحفظة االستثمارية. ويجب األخذ في االعتبار باآلتي:

أن تكون مدرجة في سوق مالي رئيسي، وقابلة للتسييل في وقت قصير، ومبنية على أصول مدرجة في جدول تقويم األصول، ولها طريقة . 1
تسعير واضحة ومعلومة.

أن تكون لدى الشركة مخصصات وأصول كافية لمواجهة أي التزامات ناتجة أو محتملة من االستثمار في هذه األدوات.. 2
أن يكون الطرف األخر في التعامل ذا مالءة وسمعة مقبولة.. 3

أثر زيادة رأس المال على غطاء هامش المالءة 

تنوي الشركة زيادة رأسمالها من 130 مليون ريال سعودي إلى 430 مليون ريال سعودي لدعم نمو أعمالها، وذلك من خالل استخدام متحصالت الطرح 
في استثمارات مالية )ضمن األنشطة التقليدية للشركة( وزيادة الوديعة النظامية.

تفرض الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين على شركات التأمين االحتفاظ بحد أدنى من صافي األصول القابلة للتضمين في حساب 
هامش المالءة ويترجم هذا المطلب في الحاجة إلى االحتفاظ بالحد األدنى من الغطاء التام )100%( لهامش المالءة المالية )صافي األصول القابلة 

للتضمين في حساب المالءة المالية مقسوماً على الحد األدنى لهامش المالءة(.

ويفرض البنك المركزي على شركات التأمين أن تقِوّم صافي أصولها لغرض احتساب صافي األصول القابلة للتضمين في حساب المالءة المالية وفقاً 
لجـداول ونسب تضمين محددة من البنك المركزي على أن يراعى اآلتي:

أال يتجاوز تقويم األصول قيمتها السوقية، ويستثنى من ذلـك األصـول الخاصـة بتأمين الحماية واالدخار المرتبطة بالجزء الخاص باالستثمار.  	
أن يكون الحد األقصى )20%( من إجمالي األصول المسموح بهـا المرتبطة بطرف واحد.  	

وتنص المادة )66( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين بأنه على الشركة التي تزاول التأمين العام والصحي االحتفاظ بحد أدنى 
لهامش المالءة المالية المطلوب باعتماد األعلى ألي من الطرق الثالث اآلتية:

الحد األدنى لمتطلبات رأس المال وهو 100 مليون ريال سعودي لشركات التأمين و200 مليون ريال سعودي لشركات إعادة التأمين أو شركات . 1
التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين.

مجموع األقساط المكتتبة.. 2
المطالبات.. 3
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وتنص المادة )67( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين بأنه على الشركة التي تزاول تأمين الحماية واالدخار االحتفاظ بهامش مالءة 
عن طريق حاصل جمع ما يلي:

نسبة )4.0%( أربعة بالمئة من المخصصات الفنية لتأمين الحماية واالدخار. 1
نسبة )0.3%( ثالثة باأللف من إجمالي التغطية لألفراد بعد حسم حصة اإلعـادة بـشرط أال تزيد حصة اإلعادة على )50%( خمسين بالمئة . 2

من إجمالي التغطية.
نسبة )0.1%( واحد باأللف من إجمالي التغطية للمجموعات بعد حسم حصة اإلعـادة بشرط أال تزيد حصة اإلعادة على )50%( خمسين . 3

بالمئة من إجمالي التغطية.

يوضح الجدول أدناه تفاصيل هامش وغطاء المالءة المالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م: 

تفاصيل هامش وغطاء المالءة المالية للشركة كما في 2019/12/31م وكما في 2020/12/31م وكما في 2021/12/31م(: 56الجدول رقم )
2021م 2020م 2019م البند

100,000 100,000 100,000 الحد األدنى لرأس المال المطلوب

39,801 38,820 16,624 إجمالي هامش المالءة المالية لألقساط

53,547 12,026 4,075 إجمالي هامش المالءة المالية للمطالبات

100,000 100,000 100,000 الحد األدنى المطلوب لهامش المالءة المالية

)48,079( 51,717 131,084 صافي الموجودات المقبولة

%48- %52 %131 غطاء هامش المالءة )%(
المصدر: الشركة

كما في 31 ديسمبر 2021م لم تلتزم الشركة بالحد األدنى لغطاء هامش المالءة المالية المفروض من البنك المركزي والبالغ )100%( حيث بلغ غطاء 
هامش المالءة المالية )-48%( مما أوجب على الشركة زيادة رأس المال للوفاء بمتطلبات الحد األدنى من غطاء هامش المالءة المالية المطلوب. 
وفيما يلي اإلسهامات المتوقعة لصافي متحصالت الطرح في المحافظة على متطلبات رأس المال المفروضة على الشركة من قبل البنك المركزي 

خالل الثالث سنوات القادمة

اإلسهامات المتوقعة لصافي متحصالت الطرح(: 57الجدول رقم )
2024م 2023م 2022م البند

100,000 100,000 100,000 الحد األدنى لرأس المال المطلوب

63,232 54,075 43,799 إجمالي هامش المالءة المالية لألقساط

29,670 26,322 29,212 إجمالي هامش المالءة المالية للمطالبات

100,000 100,000 100,000 الحد األدنى المطلوب لهامش المالءة المالية

186,408 181,578 188,364 صافي الموجودات المقبولة

%186 %182 %188 غطاء هامش المالءة )%(
المصدر: الشركة
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إفادات الخبراء- 7

قدم جميع المستشارين الواردة أسماؤهم في الصفحتين )هـ( و)د( موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وعلى نشر 
إفاداتهم في نشرة اإلصدار، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه. كما أن جميع المستشارين والعاملين لديهم أو 
أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ نشرة اإلصدار هذه بما قد يؤثر على 

استقالليتهم.
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إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة- 8

يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي: 

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو أن يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل الـ )12( شهراً . 1
األخيرة. 

لم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أّي عوض غير نقدي من قبل الشركة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة . 2
لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

بخالف ما ورد في القسم رقم )5( »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة« فيما يتعلق بتخفيض رأس مال الشركة، لم يكن . 3
لتاريخ تقديم طلب  السابقة مباشرة  الثالث  السنوات  للُمصدر خالل  المالي والتجاري  الوضع  تغير سلبي جوهري في  أّي  هناك 
التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة 

اإلصدار. 
ذات . 4 األطراف  وتعامالت مع  »عقود   1-5-9 الفرعية  والفقرة  للشركة«  اإلداري  التنظيمي  »الهيكل   4 القسم  في  ورد  ما  بخالف 

العالقة« من الفقرة 9-5 »ملخص العقود الجوهرية« من القسم 9 »المعلومات القانونية«، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من 
أقربائهم أّي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة. 

ال تحتفظ الشركة بأسهم خزينة، ولم تقم الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.. 5
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المعلومات القانونية- 9

مقدمة عن الشركة وأبرز التغييرات التي طرأت عليها 	-9

اسم الشركة 	-	-9
شركة أمانة للتأمين التعاوني، هي شركة سعودية مساهمة عامة تأسست بموجب شهادة السجل التجاري رقم )1010288711( وتاريخ 1431/06/10هـ 
)الموافق 2010/05/24م( والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1444/06/10هـ )الموافق 2023/01/03م(. تم قيد الشركة في السجل التجاري للشركات 
المساهمة بمدينة الرياض تحت االسم التجاري »شركة أمانة للتأمين التعاوني«، وهو االسم التجاري الحالي للشركة ولم يحدث بعد ذلك أي تعديل 

على االسم حتى تاريخ إعداد هذه النشرة.

تأسيس الشركة ومراحل تطور رأس المال 	-	-9
تم تأسيس »شركة أمانة للتأمين التعاوني« )شركة مساهمة عامة( من قبل خمسة وثالثين )35( مساهم سعوديين وأجانب وبرأس  	

مال قدره ثالثمائة وعشرون مليون )320,000,000( ريال سعودي مقسم إلى اثنين وثالثين مليون )32,000,000( سهم عادي بقيمة 
لقرار مجلس الوزراء رقم )188( وتاريخ 1430/06/08هـ  اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد. وذلك وفقاً 
مساهمة  )شركة  »أمانة«  التعاوني  للتأمين  أمانة  شركة  بتأسيس  الترخيص  على  بالموافقة  القاضي  2009/06/01م(  )الموافق 
عامة(، والمرسوم الملكي رقم )م/35( وتاريخ 1430/06/10هـ )الموافق 2009/06/03م( القاضي بالمصادقة على قرار مجلس 
الوزراء وبناًء على ترخيص االستثمار األجنبي رقم )01 -102030094185( الصادر عن الهيئة العامة لالستثمار )وزارة االستثمار 
)الموافق  1431/06/03هـ  وتاريخ  )180/ق(  رقم  الوزاري  والقرار  2009/09/12م(  )الموافق  1430/09/22هـ  بتاريخ  حالياً( 
2010/05/17م( الصادر بالموافقة على إعالن تأسيس شركة أمانة للتأمين التعاوني، بناًء على مقررات الجمعية التأسيسية للشركة 
التي انعقدت بتاريخ 1431/05/26هـ )الموافق 2010/05/10م( وأقرت بنود النظام األساسي األول للشركة، وبناًء عليه تم قيد 
الشركة في سجل الشركات المساهمة بمدينة الرياض بالرقم )1010288711( وتاريخ 1431/06/10هـ )الموافق 2010/05/24م( 
وقد حصلت بعد ذلك على الترخيص رقم )ت م ن/20107/30( وتاريخ 1431/07/24هـ )الموافق 2010/07/06م( من مؤسسة 

النقد العربي السعودية )البنك المركزي حالياً( لممارسة نشاط )التأمين العام والتأمين الصحي(. 
تأسست الشركة برأسمال قدره ثالثمائة وعشرون مليون )320,000,000( ريال سعودي مقسم إلى اثنين وثالثين مليون )32,000,000(  	

سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد. وقد اكتتب المساهمون المؤسسون بما نسبته )60%( من 
أسهم الشركة والتي تمثل تسعة عشر مليون ومائتي ألف سهم )19,200,000( ريال قيمتها مائة واثنان وتسعون مليون )192,000,000( 
مليون  وعشرون  وثمانية  مائة  قدرها  بقيمة  سهم   )12,800,000( ألف  وثمانمائة  مليون  عشر  اثنا  عدد  طرح  وتم  سعودي،  ريال 
)128,000,000( ريال سعودي التي تمثل بمجموعها )40%( من رأس مال الشركة لالكتتاب العام بتاريخ 1431/04/06هـ )الموافق 
2010/03/22م(، و تم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية »تداول« بتاريخ 1431/07/01هـ )الموافق 2010/06/13م( وبدأت 
تداول أسهمها بعد الحصول على موافقة الهيئة على نشر نشرة اإلصدار المؤرخة في 1431/03/14هـ )الموافق 2010/02/28م(.

بتاريخ 1438/01/26هـ )الموافق 2016/10/27م(، حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد )البنك المركزي حالياً( بموجب  	
الخطاب رقم )381000010857( على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار مائة وثمانين مليون )180,000,000( ريال سعودي ليصبح 
رأس المال بعد التخفيض مائة وأربعين مليون )140,000,000( ريال سعودي. وقد اشترطت المؤسسة على الشركة بضرورة استيفاء 
متطلبات الجهات الرسمية األخرى والتأكد من عدم مخالفة خفض رأس المال لألنظمة واللوائح ذات العالقة )بحيث ال يقل رأس 
المال بعد التخفيض بأي حال من األحوال عن الحد األدنى لرأس المال المدفوع المنصوص عليه في الفقرة )الثالثة( من المادة 
)الثالثة( من نظام التأمين أياً كان قصر فترة التخفيض أو توقيته أو كيفيته(. كما حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية 

على التخفيض بتاريخ 1438/03/26هـ )الموافق 2016/12/25م(. 
مال  	 رأس  تخفيض  على  العادية(  )غير  للمساهمين  العامة  الجمعية  وافقت  2017/02/19م(،  )الموافق  1438/05/22هـ  بتاريخ 

الشركة من ثالثمائة وعشرين مليون )320,000,000( ريال سعودي إلى مائة وأربعين مليون )140,000,000( ريال سعودي وإلغاء عدد 
ثمانية عشر مليون )18,000,000( سهم، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من اثنين وثالثين مليون )32,000,000( سهم إلى أربعة عشر 
مليون )14,000,000( سهم، وبتاريخ 1439/03/11هـ )الموافق 2017/11/29م(، تم استكمال كافة اإلجراءات النظامية للتخفيض. 
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بتاريخ 1438/09/23هـ )الموافق 2017/06/18م(، وافقت الجمعية العامة للمساهمين )غير العادية( على تعديل وتحديث النظام  	
األساسي بما يتفق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م( 

وتعديالته بالمرسوم الملكي رقم )م/79( وتاريخ 1439/07/25هـ )الموافق 2018/04/11م(.
بتاريخ 1439/03/18هـ )الموافق 2017/12/06م(، حصلت الشركة على موافقة مبدئية من مؤسسة النقد )البنك المركزي حالياً(  	

بموجب الخطاب رقم )391000031610( لزيادة رأس مالها بمقدار مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي ليصبح مائتين وأربعين 
مليون )240,000,000( ريال سعودي مشروطة بتقديم تعهد غير مشروط وغير قابل لإللغاء من ِقبل متعهد مرخص على تغطية كامل 

االكتتاب في حقوق أولوية زيادة رأس المال مقابل الحصول على موافقة المؤسسة النهائية لزيادة رأس المال.
بتاريخ 1440/05/22هـ )الموافق 2019/01/28م(، صوتت الجمعية العامة )غير العادية( للمساهمين على زيادة رأسمال الشركة  	

من مائة وأربعين مليون )140,000,000( ريال سعودي الى مائتين وأربعين مليون )240,000,000( ريال سعودي وذلك عن طريق طرح 
أسهم حقوق أولوية بعدد عشرة ماليين )10,000,000( سهم ليصبح عدد األسهم بعد الزيادة أربعة وعشرين مليون )24,000,000( 

سهم.
بتاريخ 1442/03/29هـ )الموافق 2020/11/15م(، تم توقيع مذكرة تفاهم غير ُملزمة مع شركة عناية السعودية للتامين التعاوني  	

لتقييم جدوى اندماج الشركتين. 
بتاريخ 1442/04/22هـ )الموافق 2020/12/07م(، أوصى مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين )الغير عادية( بتخفيض  	

رأسمال الشركة من مائتين وأربعين مليون )240,000,000( ريال سعودي إلى مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي 
بنسبة تخفيض )43.833%( وذلك من خالل إلغاء عدد إحدى عشر مليون )11,000,000( سهم من أسهم الشركة. ويعود السبب 
العامة  والجمعية  المختصة  الرقابية  الجهات  بموافقة  للشركة مشروطة  المتراكمة  الخسائر  إطفاء  الى  المال  رأس  تخفيض  في 

للمساهمين )الغير عادية(.
بتاريخ 1442/06/12هـ )الموافق 2021/01/25م(، حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي بموجب الخطاب رقم  	

)42039348( على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار مائة وعشرة ماليين )110,000,000( ريال سعودي ليصبح رأس المال بعد 
التخفيض مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي.

بتاريخ 1442/06/15هـ )الموافق 2021/01/28م(، قدمت الشركة ملف تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية التي أصدرت  	
موافقتها على تخفيض رأس المال بتاريخ 1442/08/05هـ )الموافق 2021/03/18م(.

عناية  	 مع شركة  ُملزمة  اندماج  اتفاقية  التعاوني  للتأمين  أمانة  وقعت شركة  )الموافق 2021/04/29م(،  بتاريخ 1442/09/17هـ 
السعودية للتأمين التعاوني والتي تتمحور حول دمج شركة عناية في شركة أمانة ونقل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة 
أمانة. وبتاريخ 1442/12/04هـ )الموافق 2021/07/14م(، حصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام االتفاقية 
وبتاريخ 1443/04/18هـ )الموافق 2021/11/23م( حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي على عملية االندماج المقترحة، 

)إال أن عملية االندماج لم تتم(.
بتاريخ 1442/10/11هـ )الموافق 2021/05/23م(، صوتت الجمعية العامة للمساهمين )غير العادية( على تخفيض رأسمال الشركة  	

من مائتين وأربعين مليون )240,000,000( ريال سعودي إلى مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي ليصبح عدد األسهم 
بعد التخفيض ثالثة عشر مليون )13,000,000( سهم، وذلك عن طريق إلغاء عدد احدى عشر مليون )11,000,000( سهم من أسهم 
الشركة حيث تم تخفيض )1( سهم لكل )2.1818( سهم وذلك إلعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ 
مائة وعشرة ماليين )110,000,000( ريال سعودي وذلك بعد أن حصلت على موافقة الجهات الرقابية المختصة )البنك المركزي 
لذلك  وفقاً  المال  برأس  الخاصة  المال  رأس  من   )8( المادة  تعديل  على  الجمعية  وافقت  كما  المالية(.  السوق  وهيئة  السعودي 

باإلضافة إلى تعديل بعض مواد النظام األساسي.
بلغت الخسائر المتراكمة للشركة كما في 2021/09/30م مبلغ وقدره مائة وثالثة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألف  	

)123,548,000( ريال سعودي والتي تمثل نسبة )95.09%( من رأس مال الشركة بعدما بلغت مائة وخمسة وأربعين مليون وخمسمائة 
وثالثة آالف )145,503,000( ريال سعودي ما نسبته )61.46%( من رأس المال كما بنهاية العام 2020م.

بتاريخ 1443/06/06هـ )الموافق 2022/01/09م(، صوتت الجمعية العامة للمساهمين )غير العادية( على دمج شركة عناية للتأمين  	
التعاوني في شركة أمانة وذلك وفقاً التفاقية االندماج الملزمة والمبرمة بين شركة أمانة وشركة عناية. وبتاريخ 1442/09/17هـ 
)الموافق 2021/04/29م(، تم التصويت على أحكام اتفاقية االندماج والموافقة على زيادة رأس مال شركة أمانة من مائة وثالثين 
مليون )130,000,000( ريال سعودي إلى مائتين وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة وثمانين ألف ومائتين وأربعين )288,580,240( 
نظام  ألحكام  وفقاً  االندماج  نفاذ  عند  الزيادة  هذه  تسري  أن  على  االندماج،  اتفاقية  وأحكام  لشروط  وفقاً  وذلك  ريال سعودي، 
أن قرار الجمعية باالندماج أصبح غير نافذ لعدم موافقة الجمعية العامة للمساهمين لشركة  الشركات واتفاقية االندماج. علماً 

عناية للتأمين على االندماج.
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بتاريخ 1443/06/14هـ )الموافق 2022/01/17م(، أوصى مجلس اإلدارة الى الجمعية العامة بزيادة رأس مال الشركة من مائة  	
أسهم حقوق  ريال عن طريق إصدار   )430,000,000( مليون  وثالثون  أربعمائة  الى  ريال سعودي   )130,000,000( مليون  وثالثين 
أولوية بقيمة ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال سعودي مشروطة بحصول الشركة على موافقات الجهات المختصة )هيئة السوق 
المالية »الهيئة« وشركة تداول السعودية »تداول« ووزارة التجارة( والمساهمين في الجمعية العامة )غير العادية(. وبحسب المادة 
)53( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة )غير العادية( خالل )6( 
ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وإذا لم تتمكن الشركة من الحصول على موافقة الجمعية العامة )غير العادية( خالل تلك الفترة 
عدت موافقة الهيئة ملغاة ويتعين على الشركة إعادة تقديم الطلب إذا رغبت بزيادة رأس مالها والجمعية العامة للمساهمين. وبما 
أن الشركة تخضع حالياً ألحكام المادة )150( من نظام الشركات التي تلزم أي مسؤول بالشركة أو مراجع الحسابات فور علمه 
ببلوغ الخسائر نصف رأس المال المدفوع، إبالغ رئيس مجلس اإلدارة والذي يتوجب عليه إبالغ األعضاء ودعوة الجمعية العامة غير 
العادية خالل )15( يوم من علمه بذلك لالجتماع خالل )45( يوم من تاريخ علمه بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأس المال أو تخفيضه 
وذلك الى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع أو حل الشركة قبل أجلها المجدد في 

النظام األساسي.
بتاريخ 1443/07/27هـ )الموافق 2022/02/28م(، صوتت الجمعية العامة للمساهمين )غير العادية( على الموافقة على توجيه  	

الشركة للمضي في إجراءات زيادة رأس المال والحصول على موافقة الجهات المختصة وعدم الموافقة على توجيه الشركة بالمضي 
في إجراءات حل الشركة والحصول على موافقة الجهات المختصة. وبما أن التصويت على بند استمرارية الشركة عن طريق الزيادة 
في رأس المال عبر إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بالحصول على موافقة البنك المركزي السعودية والهيئة وتداول والجمعية 
العامة )غير العادية(، علماً أنه سيتوجب على الشركة استكمال إجراءات زيادة رأس المال خالل مدة )90( يوم من تاريخ صدور 

قرار الجمعية العامة )غير العادية( التي سيتم عقدها مباشرة بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب الزيادة. 
بتاريخ 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م(، حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي بموجب الخطاب رقم )43083158(  	

على طلب الشركة زيادة رأس مالها من مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي إلى أربعمائة وثالثين مليون )430,000,000( 
ريال سعودي.

زيادة رأس، صدرت  	 الشركة  المالية على طلب  السوق  )الموافق2022/05/23م(، صدرت موافقة هيئة  وبتاريخ 1443/10/22هـ 
موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة زيادة رأس مالها من مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي إلى أربعمائة 

وثالثين مليون )430,000,000( ريال سعودي.
وبتاريخ 1443/10/22هـ )الموافق2022/05/23م(، صدرت موافقة تداول على طلب الشركة زيادة رأس مالها.  	
وبتاريخ يوم األحد 1443/10/28هـ )الموافق 2022/05/29م(، وافقت الجمعية العامة )غير العادية( على زيادة رأس المال من مائة  	

وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي إلى أربعمائة وثالثين مليون )430,000,000( ريال سعودي، وقد تم تحديد مدة )90( 
يوم من تاريخ هذا االجتماع بالموافقة على الزيادة الستكمال إجراءات زيادة رأس المال.

يبلغ رأس المال الحالي للشركة مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي وقد حصلت عدة تغييرات على رأس مال الشركة  	
منذ تأسيسها وحتى تاريخ نشر هذه النشرة.

كبار المساهمين 	-	-9
كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه يوجد مساهم رئيسي واحد يملك ما نسبته )5%( أو أكثر من أسهم الشركة وهو شركة أمانة  	

الخليج للتأمين ش.م.ب حيث تبلغ نسبة ملكيتها برأسمال الشركة كما بتاريخ نشر هذه النشرة نسبة )%11.077(. 
المساهم  	 للتأمين ش.م.ب بصفتها  الخليج  أمانة  أمانة وشركة  )الموافق 2022/02/07م(، قدمت شركة  بتاريخ 1443/07/06هـ 

المؤسس، تعهد إلى هيئة السوق المالية بعدم التصرف باألسهم المتفرغ عنها والبالغ عددها مليون وأربعمائة وتسعة عشر ألف 
)1,419,000( سهم مملوكة من المساهم المؤسس في الشركة، إال بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي 

السعودي.
وبتاريخ 1443/09/16هـ )الموافق 2022/04/17م(، قدمت شركة أمانة الخليج للتأمين ش.م.ب خطاب تعهد بالمشاركة في عملية  	

زيادة رأس مال الشركة وذلك بنسبة تحددها شركة أمانة الخليج للتأمين ش.م.ب على أال تقل هذه النسبة عن )10.7%( من قيمة 
الزيادة اإلجمالية المحددة بمبلغ ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال سعودي.
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فترة الحظر:

تم إدراج أسهم الشركة في تداول بتاريخ 1431/07/01هـ )الموافق 2010/06/13م(، وعليه فإن فترة الحظر التي تبلغ ثالث سنوات مالية  	
كاملة ال تقل كل منها عن اثني عشر شهراً على المساهمين المؤسسين قد انقضت. وبالتالي إن جميع األسهم قابلة للتداول وفقاً للقواعد 
البنك  المؤسسين للشركة يجب عليهم الحصول على موافقة  المساهمين  المالية، غير أن  السوق  والتعليمات الصادرة عن هيئة  واللوائح 

المركزي قبل التداول بأسهمهم.
بتاريخ 1435/03/26هـ )الموافق 2014/01/27م( وبموجب القرار رقم )351000038726(، وعلى إثر طلب تقدمت به الشركة للموافقة  	

على رفع الحظر عن بيع أسهم شركة أمانة الخليج للتامين التي كانت تمتلك آنذاك في شركة أمانة عدد )5,880,000( سهم تمثل نسبة 
)18.38%( من أسهم الشركة، طلب البنك المركزي تزويده بخطة توضح اآللية التي سوف يتصرف المؤسس شركة أمانة الخليج بموجبها 
في حصته بحيث تشتمل الخطة على اسم الشريك الجديد الذي سوف تنتقل إليه حصة الشريك المؤسس بشكل كامل أو جزئي بعد إتمام 
عملية البيع وتقديم الشريك الجديد استبيان معايير المالءمة للمؤسسة لدراسته والحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على تملك 
حصة الشريك الحالي أو جزء منها وحيث أن الشركة تمتلك اكثر من )5%( من األسهم بحيث أن رفع الحظر عن أسهمها قد يؤدي إلى تغيير 
جذري في هيكل مليكة أمانة. وفي حال عدم تمكن الشريك المؤسس / شركة أمانة الخليج للتأمين من االتفاق مع شريك جديد على الشركة 
تحقيق جميع المتطلبات المضمنة في القرار المذكور حتى يتسنى للبنك المركزي البت في طلب الشريك الحالي المؤسس رفع الحظر عن 

أسهمه في الشركة.
للمستثمر  	 يجوز  ال  المدرجة،  الشركات  في  استراتيجية  حصصاً  األجانب  االستراتيجيين  المستثمرين  لتملك  المنظمة  للتعليمات  وفقاً 

االستراتيجي األجنبي التصرف في أي من األسهم التي امتلكها بموجب هذه التعليمات خالل السنتين الماليتين لتاريخ تملكه تلك األسهم. 
وحيث أن االكتتاب في أسهم حقوق األولوية موضوع هذه النشرة سيؤدي إلى تملك أسهم جديدة، تكون شركة أمانة الخليج للتأمين ش.م.ب 

بصفتها شريك استراتيجي أجنبي ملزمة بعدم التصرف بهذه األسهم خالل سنتين ماليتين.
كما بتاريخ إصدار هذه النشرة، ووفق قواعد اإلدراج ما زالت شركة أمانة الخليج للتأمين ش.م.ب خاضعة لفترة الحظر على أسهمها التي  	

تبلغ نسبة )%11.077(.
كما وتفرض عليها التزامات مستمرة باإلفصاح عن أي تغيير قد يطرأ على نسبة ملكيتها في الشركة وذلك وفقاً لما تضمنته المادة الثامنة  	

والثالثين )38( من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين، يتوجب على شركة التأمين إبالغ البنك المركزي السعودي بنسبة ملكية أي شخص يملك 
)5%( أو أكثر من أسهم الشركة بشكل دوري وإطالع المؤسسة كتابياً بأي تغيير يطرأ على نسب الملكية.

المقر الرئيسي 4-	-9
يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض - هاتف: )114000000(. وفق المادة الخامسة )5( من النظام األساسي، يجوز للشركة تأسيس وفتح 
فروع لها أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس اإلدارة )ولمزيد من المعلومات فضاًل راجع الفقرة الفرعية رقم )2-2-9( 

»فروع الشركة ونقاط البيع« من هذا القسم(.

مدة الشركة 5-	-9
نصت المادة السادسة )6( من النظام األساسي على أن تكون مدة الشركة تسعاً وتسعين )99( سنة ميالدية تبدأ اعتباراً من تاريخ قيدها من السجل 
التجاري في 1431/06/10هـ )الموافق 2010/05/24م( وتجوز إطالة مدة الشركة بقرار صادر عن الجمعية العامة قبل انتهاء هذه المدة بسنة واحدة 

على األقل. وتشير بيانات السجل التجاري إلى انتهاء مدة الشركة في 1533/06/25هـ )الموافق 2109/05/26م(.

النظام األساسي 6-	-9
تم إصدار النسخة الحالية من النظام األساسي للشركة بناًء على قرار الجمعية العامة )غير العادية( بتاريخ 1442/09/08هـ )2021/04/20م( وقد 
تم تدقيقه واعتماده من قبل وزارة التجارة واالستثمار )إدارة حوكمة الشركات( بتاريخ 1442/10/25هـ )الموافق 2021/06/06م( تم تعديل مواد 

النظام األساسي مرات عدة وفقاً للتالي:

تخفيض رأس المال : بتاريخ 1438/05/22هـ )الموافق 2017/02/19م(، وافقت الجمعية العامة )غير العادية( للمساهمين على . 1
تخفيض رأس مال الشركة من ثالثمائة وعشرين مليون )320,000,000( مليون ريال سعودي إلى مائة وأربعين مليون )140,000,000( 
ريال سعودي، وقد تم تخفيض عدد األسهم من اثنين وثالثين مليون )32,000,000( سهم إلى أربعة عشر مليون )14,000,000( 
سهم وذلك بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد )البنك المركزي حالياً( على تخفيض رأس المال بمقدار مائة وثمانين مليون 
)180,000,000( ريال وفق خطاب المؤسسة رقم )381000010857( وتاريخ 1438/01/26هـ )الموافق 2016/10/27م( وموافقة 

الهيئة بتاريخ 1438/03/26هـ )الموافق 2016/12/25م(.
تحديث النظام األساسي: بتاريخ 1438/09/23هـ )الموافق 2017/06/18م(، وافقت الجمعية العامة للمساهمين )غير العادية( . 2

على تعديل وتحديث النظام األساسي بما يتفق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/01/28هـ 
)الموافق 2015/11/10م(.
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زيادة رأس المال: بتاريخ 1440/05/22هـ )الموافق 2019/01/28م(، وافقت الجمعية العامة )غير العادية( على زيادة رأس مال . 3
الشركة من مائة وأربعين مليون )140,000,000( ريال سعودي إلى مائتين وأربعين مليون )240,000,000( ريال سعودي وذلك عن 
طريق طرح وإدراج حقوق أسهم أولوية لعدد عشرة ماليين )10,000,000( سهم ليصبح عدد األسهم بعد الزيادة أربعة وعشرين مليون 
)24,000,000( سهم وذلك وفقاً لموافقة مؤسسة النقد )البنك المركزي حالياً( المبدئية الصادرة بالخطاب رقم )391000031610( 

وتاريخ 1439/03/18هـ )الموافق 2017/12/06م( وموافقة الهيئة بتاريخ 1440/02/28هـ )الموافق 2018/11/06م(.
تخفيض رأس المال: بتاريخ 1442/10/11هـ )الموافق 2021/05/23م(، صوتت الجمعية العامة للمساهمين )غير العادية( على . 4

تخفيض رأس مال الشركة من مائتين وأربعين مليون )240,000,000( ريال سعودي إلى مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال 
سعودي ليصبح عدد األسهم بعد التخفيض )13,000,000( ريال، وفقاً لموافقة مؤسسة النقد )البنك المركزي حالياً( الصادرة بتاريخ 

1442/06/12هـ )الموافق 2021/01/25م( وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 1442/08/05هـ )الموافق 2021/03/18م(.

التزمت الشركة بمتطلبات هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية )تداول( من ناحية تحميل نسخة من النظام األساسي على موقع تداول في 
الصفحة الخاصة بالشركة. وتمت الموافقة على النسخة المعدلة األخيرة من النظام األساسي للشركة من قبل وزارة التجارة )إدارة حوكمة الشركات( 

بتاريخ 1442/10/25هـ )الموافق 2021/06/06م(.

نشاط الشركة 7-	-9
نصت المادة الثالثة )3( من النظام األساسي على األنشطة التي يحق للشركة ممارستها بعد موافقة إدارة السجل التجاري والجهة  	

المختصة على عكس أي من هذه األنشطة في شهادة السجل التجاري، وحددت أغراض الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني 
في فرع التأمين العام والتأمين الصحي، وللشركة إن تباشر جميع األعمال التي تلزم القيام بها لتحقيق أغراضها وتمارس الشركة 
أنشطتها وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألحكام الصادرة من البنك المركزي السعودي والقواعد 

السارية في المملكة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
وفق شهادة السجل التجاري يجوز للشركة القيام باألنشطة اآلتية: »التأمين الصحي - التأمين العام«. وتمارس الشركة أنشطتها من  	

خالل مركزها الرئيسي وفروعها التي قامت الشركة بتأسيسها داخل المملكة وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص 
الالزمة من الجهات المختصة. وقد حصلت الشركة على التراخيص الالزمة من جهات االختصاص لمزاولة نشاطها )لمزيد من 

المعلومات فضاًل راجع الفقرة الفرعية )9-2-1( »التراخيص والتصاريح التي تعمل بموجبها الشركة« من هذا القسم(.

اإلدارة 8-	-9
وفق المادة الخامسة العاشرة )15( من النظام األساسي، يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة )7( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية 
للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث )3( سنوات ويجب أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثياًل مناسًبا من األعضاء المستقلين. وفي جميع األحوال ال 

يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أّيهما أكثر. 

تشكيل المجلس 	-8-	-9
مجلس  	 أعضاء  انتخاب  على  )العادية(  للمساهمين  العامة  الجمعية  صوتت  2019/05/14م(،  )الموافق  1440/09/09هـ  بتاريخ 

اإلدارة في دورته الحالية التي تبدأ من تاريخ 1440/09/11هـ )الموافق 2019/05/16م( ولمدة ثالث )3( سنوات وتنتهي بتاريخ 
1443/10/14هـ )الموافق 2022/05/15م( وقد تشكل مجلس اإلدارة للدورة المذكورة من السادة المبينة أسماؤهم في الجدول 

التالي:

مناصب مجلس اإلدارة* (: 58الجدول رقم )

صفة العمرالجنسيةممثاًل لـالمنصباالسم
العضوية

األسهم المملوكة
تاريخ العضوية

غير مباشر
نسبةإجماليمباشر

محمود بن 
محمد الطوخي

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

1.25%162,500-162,500مستقل56سعودي
1440/09/11هـ 

)الموافق 
2019/05/16م(

عبد اهلل بن 
عثمان الموسى

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة

0.00311%405-405مستقل62سعودي
1440/09/11هـ 

)الموافق 
2019/05/16م(

عبد الرحمن 
بن عبد اهلل 

السكران*

عضو 
مجلس 
اإلدارة 

أمانة 
0.0109%1,421-1,421غير تنفيذي56سعوديالخليج

1440/09/11هـ 
)الموافق 

2019/05/16م(
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صفة العمرالجنسيةممثاًل لـالمنصباالسم
العضوية

األسهم المملوكة
تاريخ العضوية

غير مباشر
نسبةإجماليمباشر

نايف بن فيصل 
السديري*

عضو 
مجلس 
اإلدارة

أمانة 
----غير تنفيذي45سعوديالخليج

1440/09/11هـ 
)الموافق 

2019/05/16م(

هيثم توفيق 
الفريح

عضو 
مجلس 
اإلدارة 

----مستقل47كويتي-
1440/09/11هـ 

)الموافق 
2019/05/16م(

بدر بن إبراهيم 
السويلم

عضو 
مجلس 
اإلدارة

0.000076%10-10مستقل56سعودي-
1440/09/09هـ 

)الموافق 
2019/05/14م(

بيير ميشال 
فرعون**

عضو 
مجلس 
اإلدارة

أمانة 
----غير تنفيذي33لبنانيالخليج

1440/09/09هـ 
)الموافق 

2019/05/14م(
المصدر: الشركة

*بتاريخ 1443/10/11هـ )الموافق 2022/05/12م(، أرسلت الشركة إشعار إلى هيئة السوق المالية لإلفادة بأنه نظراً النتهاء والية المجلس بتاريخ 1443/10/15هـ )الموافق 2022/05/16م( وعدم تقدم 
عدد كاٍف من المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة )في دورته الخامسة(، سيقوم مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه باالستمرار في أعمالها خالل الفترة من 1443/10/15هـ )الموافق 2022/05/16م( 

ولمدة ثالثة أشهر أو حتى انعقاد الجمعية العامة التي ستتضمن انتخاب مجلس اإلدارة الجديد.
**يمثل أحد المساهمين الكبار )شركة أمانة الخليج والتي تملك عدد )1,505,400( سهم تمثل )نسبة 11.077%( من رأس مال الشركة. ووفقا لعقد التأسيس فإن الشريكين في شركة أمانة الخليج للتأمين 

هما الشركة السويسرية اللبنانية للضمان وشركة السيف لالستثمار(.

يجب  	 التنفيذية،  الئحته  من   )27( والعشرين  السابعة  والمادة  التعاوني  التأمين  شركات  مراقبة  نظام  من   )6( السادسة  المادة  على  بناًء 
على الشركة الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي على الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة. هذا وقد حصلت الشركة على موافقة 
البنك المركزي بتعيين األعضاء الحاليين لمجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة )4( بموجب خطاب عدم ممانعة رقم )89/49036( وتاريخ 

1440/08/05هـ )الموافق 2019/04/10م(.
كما حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي على تعيين السيد/ محمود محمد الطوخي في منصب رئيس المجلس وذلك  	

بموجب الخطاب رقم )2234/89( وتاريخ 1441/01/26هـ )الموافق 2019/09/25م(.
الشركة ملتزمة بنظام الشركات لناحية العدد المطلوب لتشكيل المجلس بحيث ال يقل عن ثالثة )3( وال يزيد على أحد عشر )11(.  	
انتخاب أعضاء  	 التراكمي في  التصويت  أسلوب  باستخدام  المتعلقة  الشركات  نظام  والتسعين )95( من  الخامسة  بالمادة  ملتزمة  الشركة 

المجلس، بحيث ال يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة. وقد تمت اإلشارة إلى ذلك في المادة الرابعة والثالثين )34( 
من النظام األساسي. 

فيما يتعلق بتشكيل المجلس والمنصوص عليه في المادة السادسة عشرة )16( من الئحة حوكمة الشركات، فإن أغلبية أعضاء المجلس يجب  	
أن يكونوا من غير التنفيذيين وأال يقّل عدد األعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أّيهما أكثر، وذلك استناداً إلى مجمل 
عدد أعضاء المجلس. الشركة ملتزمة بالمادة السادسة عشر )16( من الئحة حوكمة الشركات الخاصة بالمعايير المطلوبة لتشكيل المجلس 
فقد تم تعيين سبعة )7( أعضاء غير تنفيذيين منهم أربعة أعضاء )4( مستقلين وثالثة )3( أعضاء غير مستقلين. علماً أن صفة العضوية 
قد تتغير في حال طرأ أي عارض من عوارض االستقالل المذكورة في الئحة حوكمة الشركات أو انتفائها عن العضو إن وجدت، أو في حال 

تغيرت صفة العضو التنفيذي وغير التنفيذي وفًقا للتعريف الموضح في الئحة حوكمة الشركة.
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التعيين في المناصب اإللزامية )رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر والرئيس التنفيذي( 	-8-	-9
وفقاً للمادة العشرين )20( من النظام األساسي للشركة، يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويعين رئيساً  	

تنفيذياً ويجوز له أن يعّين عضواً منتدباً، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. ويكون 
لرئيس المجلس )أو نائبه في حال غيابه أو إذا منعه من القيام بوظائفه مانع وبصورة مؤقتة( صالحية دعوة المجلس لالجتماع 
المنصوص عليها في  إلى الصالحيات  العادية باإلضافة  العادية وغير  للمساهمين  العامة  المجلس والجمعية  ورئاسة اجتماعات 
المادة العشرين )20( من النظام األساسي. وعليه فإن تعيين نائب للرئيس أصبح من المناصب اإللزامية أما فيما يخص العضو 

المنتدب ووفقاً لسياق النص فانه غير إلزامي. ويجب على مجلس اإلدارة أن يعين أمين سر المجلس. 
بالنسبة للشركة فقد تبين أنها قامت بالتعيين في هذه المناصب وذلك بعد الحصول على الموافقات الالزمة على التعيين من البنك  	

المركزي السعودي وفقا لما يلي:

المناصب اإللزامية في الشركة(: 59الجدول رقم )
اسم الشخص المعينموافقة البنك المركزي السعوديتاريخ قرار المجلس أو الجمعية بالتعيينالمنصب

قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1440/09/17هـ )الموافق رئيس المجلس
2019/05/22م(

خطاب رقم )2234/89( بتاريخ 1441/01/26هـ 
)الموافق 2019/09/25م(

األستاذ/ محمود بن محمد 
الطوخي

قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1440/09/17هـ )الموافق نائب الرئيس
2019/05/22م(

خطاب رقم )2234/89( بتاريخ 1441/01/26هـ 
)الموافق 2019/09/25م(

األستاذ/ عبد اهلل بن عثمان 
الموسى

قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1438/11/01هـ )الموافق الرئيس التنفيذي 
2017/07/24م(

خطاب رقم )381000089027( تاريخ 1438/08/22 هـ 
)الموافق 2017/05/18م(

األستاذ/ سليمان بن محمود 
هالل

قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/02/12هـ )الموافق أمين السر*
2020/09/29م(

عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي صادر بتاريخ 
األستاذ/ علي مصطفى جزار1441/11/14هـ )الموافق 2020/07/05م(

المصدر: الشركة
*بتاريخ 1442/02/12هـ )الموافق 2020/09/29م( تم اعتماد تعيين األستاذ/علي مصطفى جزار أمين سر لمجلس اإلدارة خلفاً لألستاذ/فيصل عبد اهلل القاسم الذي تقدم باستقالته من الشركة بعد 

الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي.

مكافآت المجلس 	-8-	-9
يبين نظام الشركة األساسي في المادة التاسعة عشرة )19( كيفية مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة على أن تكون مكافأة أعضاء مجلس  	

اإلدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر 
من هذه المزايا. 

إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال يجوز أن تزيد هذه النسبة على )10%( من صافي األرباح، وذلك بعد خصم  	
االحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيًقا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الشركات وهذا النظام، وبعد 
توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن )5%( من رأس مال الشركة المدفوع، على أن تكون استحقاق هذه المكافأة متناسًبا مع عدد 

الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطاًل. 
وفي جميع األحوال ال يجوز أن يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة  	

ألف )500,000( ريال سعودي سنوياً )ويستثنى من ذلك أعضاء لجنة المراجعة(، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل  	

السنة المالية من رواتب ونصيب من األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه 
أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان 
بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. وقد تم اإلفصاح في تقرير 
مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 
1442/11/19هـ )الموافق 2021/06/29م( عن المعايير التي تعتمدها الشركة في دفع المكافآت لمجلس اإلدارة كما تضمن بيان 
شامل لكل ما يحصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من رواتب ونصيب في األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير 

ذلك من المزايا.
وتجدر اإلشارة بأن المادة السادسة والسبعين )76( من نظام الشركات، نصت على أنه إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح  	

الشركة، فال يجوز أن تزيد عن )10%( من صافي األرباح، وذلك بعد خصم االحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً ألحكام 
نظام الشركات والنظام األساسي، وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن )5%( من رأسمال الشركة المدفوع، على أن يكون 
استحقاق هذه المكافأة متناسب مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وتجدر اإلشارة الى أنه لم يتم توزيع أرباح عن العام المالي 
المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. وقد بلغت قيمة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م مبلغ 
وقدره مليون وثمانون ألف )1,080,000( ريال سعودي، وفيما يخص مكافآت وبدالت مجلس اإلدارة عن العام 2021م، فقد بلغت 

ستمائة وثالثة وأربعين ألف وخمسمائة )643,500( ريال سعودي.
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و2019م  	 الماضية 2018م  األعوام  التنفيذين خالل  وكبار  اإلدارة  أعضاء مجلس  عليه  ما حصل  تفاصيل عن مجموع  يلي  وفيما 
و2020م و2021م:

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين(: 60الجدول رقم )
2021م2020م2019م2018مالمزايا والمكافآت

*1,135,5001,090,4991,080,000643,500أعضاء مجلس اإلدارة 

كبار التنفيذيين )بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي وأربعة 
**4,936,4524,540,805.7606,655,077)4( من الموظفين القياديين(

6,071,9525,631,304.761,080,0007,298,577اإلجمالي
المصدر: الشركة

*تنازل أعضاء مجلس اإلدارة عن )50%( من مكافآتهم السنوية للعام 2021م وبمبلغ إجمالي قدره أربعمائة وخمسون ألف )450,000( ريال سعودي نظراً للظروف المالية التي تمر بها الشركة.

**عبارة عن رواتب وبدالت. وبناًء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت لم يتم تقديم مكافآت لإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة عن العام 2021م.

اجتماعات المجلس  8-4-	-9
وفق المادة الثالثة والثمانين )83( من نظام الشركات والمادة الحادية والعشرين )21( من النظام األساسي، يجتمع المجلس في  	

المركز الرئيسي للشركة بدعوة من رئيسه ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء 
ويجب أن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها المجلس. ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مقر الشركة. وتُعقد اجتماعات المجلس 
بصفة دورية وكلما دعت الحاجة، على أال يقل عدد اجتماعات المجلس السنوية عن أربعة )4( اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع 

واحد على األقل كل ثالثة )3( أشهر.
باإلشارة الى القرارات التي تمت بالتمرير، الشركة ملتزمة بالنظام األساسي لناحية اعتماد جميع القرارات التمريرية في أول اجتماع  	

يلي القرار أو القرارات التمريرية، وذلك استناداً إلى نص المادة الثانية والعشرين )22( الذي يجيز للمجلس إصدار قرارات عن 
طريق عرضها على األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها ويتم عرض هذه القرارات 

على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تاٍل له.
الشركة ملتزمة بالحد األدنى لعدد اجتماعات المجلس اإلدارة عن األعوام 2019م و2020م و2021م و2022م. 	
يبين الجدول التالي التزام الشركة بالنظام األساسي من ناحية عدد االجتماعات وقد تبين أن عدد اجتماعات المجلس بلغ أربعة  	

)4( اجتماعات لكل من األعوام 2019م و2020م و2021م واجتماعين اثنين )2( خالل العام 2022 حتى تاريخ نشر هذه النشرة.

اجتماعات مجلس اإلدارة (: 61الجدول رقم )

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة 
2022م*2021م 2020م 2019م 

4442
المصدر: الشركة

*حتى تاريخ نشر هذه النشرة
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لجان الشركة 8-5-	-9
لدى مجلس اإلدارة ست )6( لجان تعاونه في أداء مهامه على النحو التالي:

لجنة المراجعة 	-8-5-	-9

تتكون لجنة المراجعة من ثالثة )3( أعضاء تم تعيينها من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1440/09/17هـ )الموافق  	
2019/05/22م( والذي أوصى الى الجمعية العامة العادية للمساهمين العتماد التعيين.

بتاريخ 1441/02/24هـ )الموافق 2019/10/23م(، وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على توصية مجلس اإلدارة بتعيين  	
أعضاء اللجنة(، لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية وحتى انتهاء دورة المجلس الحالي بتاريخ )الموافق 

2022/05/15م(.
تتكون لجنة المراجعة من األعضاء اآلتية أسمائهم:  	

أعضاء لجنة المراجعة(: 62الجدول رقم )
مناصب أخرى يشغلها العضو حاليًا الوظيفةاالسم

عضو في مجلس إدارةرئيس اللجنةاألستاذ/بدر بن إبراهيم السويلم

-عضواألستاذ/حسام الدين بن هاشم صدقة

-عضواألستاذ/ماجد بن عائض الجعيد
المصدر: الشركة

الجدير بالذكر أنه وكما بتاريخ نشر هذه النشرة، فإن العضوين األستاذ/ حسام الدين بن هاشم صدقة واألستاذ/ ماجد بن عائض  	
الجعيد ال يشغالن أي مناصب أخرى بالشركة باستثناء رئيس اللجنة األستاذ/بدر بن إبراهيم السويلم الذي يشغل منصب عضو 

مجلس إدارة الشركة.
بتاريخ  	 المنعقدة  العادية  للمساهمين  العامة  الجمعية  قبل  من  اعتمادها  تم  المراجعة  بلجنة  خاصة  عمل  الئحة  الشركة  لدى 

)الموافق  1439/07/24هـ  بتاريخ  المنعقد  اإلدارة  مجلس  توصية  على  بناًء  2018/05/30م(  )الموافق  1439/09/14هـ 
2018/04/10م(.

وفقاً للمادة الثالثة والخمسين )53( من الئحة لجان المراجعة في شركات التأمين وإعادة التأمين، يكون الحد األدنى الجتماعات  	
لجنة المراجعة ست )6( اجتماعات خالل السنة، ووفقاً للمادة الخامسة )5( من الئحة عمل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة، تجتمع 

لجنة المراجعة ست )6( مرات خالل السنة المالية للشركة بما فيها االجتماع السنوي مع مجلس اإلدارة. 
وفيما يلي جدول يبين عدد االجتماعات التي عقدتها لجنة المراجعة خالل السنوات الثالث )3( الماضية وحتى تاريخ نشر هذه  	

النشرة:

اجتماعات لجنة المراجعة (: 63الجدول رقم )

عدد اجتماعات لجنة المراجعة 
2022م*2021م 2020م 2019م 

68170
المصدر: الشركة 

* حتى تاريخ نشر هذه النشرة

بلغ مجموع مكافآت أعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي 2021م مبلغ مائة واثنين وسبعون ألف )172,000( ريال سعودي هي  	
عبارة عن بدل حضور الجلسات ومكافأة ثابتة بقيمة خمسين ألف )50,000( ريال سعودي لكل عضو من خارج المجلس.

تجدر اإلشارة إلى أن نص المادة الرابعة والخمسين )54( فقرة )د( من الئحة حوكمة الشركات، التي تمنع كل شخص عمل أو كان  	
يعمل خالل السنتين الماضيتين في اإلدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضواً في لجنة 

المراجعة. وقد تبين أن الشركة ملتزمة بذلك.
وفقاً للفقرة الثالثة والعشرين )23( من الئحة لجان المراجعة في شركات التأمين وإعادة التأمين يعين مجلس اإلدارة رئيس وأعضاء  	

لجنة المراجعة بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي كتابًة، وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي 
بموجب خطاب عدم ممانعة رقم )2234/89( وتاريخ 1441/01/26هـ )الموافق 2019/09/25م(.

تلزم المادة الرابعة بعد المائة )104( من نظام الشركات، تقوم لجنة المراجعة بإعداد تقرير سنوي عن رأيها في شأن مدى كفاية  	
ا قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس اإلدارة أن يودع  نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمَّ
نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين )21( يوم على األقل، 
لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية تم وضع التقرير السنوي للجنة المراجعة عن 
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العام المنتهي في 2020/12/31م ويتضمن رأيها بشأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة صادر بتاريخ 1442/10/14هـ 
)الموافق 2021/05/26م(.

 لجنة الترشيحات والمكافآت 	-8-5-	-9

بإلزام الشركات  	 المالية رقم )1-10-2010( وتاريخ 1431/03/30هـ )الموافق 2010/03/16م(  صدر قرار مجلس هيئة السوق 
المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية )تداول( بمقتضى المادة الخامسة عشرة )15( من الئحة حوكمة الشركات بشأن 

تشكيل لجنة تسمى )لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك ابتداًء من تاريخ 2011/01/01م(. 
ل لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار من مجلس إدارة الشركة.  	 وفقاً للبند المائة )100( من الئحة حوكمة شركات التأمين، تُشكَّ
يجب أن تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة )3( أعضاء كحد أدنى من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين على أن يكون  	

من بينهم عضوين مستقلين وال يمكن أن يرأس هذه اللجنة رئيس مجلس اإلدارة.
لدى الشركة لجنة ترشيحات ومكافآت تتكون من ثالثة )3( أعضاء. تم تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار  	

مجلس اإلدارة بتاريخ 1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م( وتتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت(: 64الجدول رقم )
مناصب أخرى يشغلها العضو حاليًا الوظيفةاالسم

عضو في مجلس اإلدارةرئيس اللجنةالدكتور/عبد اهلل بن عثمان الموسى 

عضواألستاذ/هيثم بن توفيق الفريح 
عضو في مجلس اإلدارة
رئيس لجنة االستثمار

عضوالمهندس/محمود بن محمد الطوخي 
رئيس مجلس اإلدارة

عضو في لجنة االستثمار
المصدر: الشركة

تصدر الجمعية العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، على أن تشمل ضوابط  	
بلجنة  خاصة  عمل  الئحة  الشركة  لدى  ومكافآتهم.  عضويتهم  ومدة  أعضائها  اختيار  وقواعد  ومهامها  اللجنة  عمل  وإجراءات 
على  )العادية(  للمساهمين  العامة  الجمعية  وافقت  2018/05/30م(  )الموافق  1439/09/14هـ  وبتاريخ  والمكافآت  الترشيحات 

تحديث الالئحة بالصيغة الحالية وفقا لتوصية مجلس اإلدارة بتاريخ 1439/07/24هـ )الموافق 2018/04/10م(.
تجتمع اللجنة بما ال يقل عن ثالث مرات )3( في السنة بدعوة من رئيسها. 	
يبين الجدول أدناه عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل األعوام 2019م، 2020م، 2021م و2022م حتى تاريخ نشر  	

هذه النشرة:

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت(: 65الجدول رقم )

عدد اجتماعات لجنة 
الترشيحات والمكافآت 

2022م*2021م 2020م 2019م 

5542
المصدر: الشركة

*حتى تاريخ نشر هذه النشرة

بلغ مجموع مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن العام المالي 2021م مبلغ ثمانية عشر ألف )18,000( ريال سعودي  	
هي عبارة عن بدل حضور الجلسات.

حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على تعيين أعضاء لجنة المكافآت وترشيحات بموجب خطاب عدم  	
ممانعة رقم )2234/89( وتاريخ 1441/01/26هـ )الموافق 2019/09/25م(.
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 اللجنة التنفيذية 	-8-5-	-9

لدى الشركة لجنة تنفيذية تتكون من أربعة )4( أعضاء. 	
تم اعتماد الئحة اللجنة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ 2013/07/24م. 	
تم تشكيل اللجنة التنفيذية بموجب محضر اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ 1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م(.  	

وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

أعضاء اللجنة التنفيذية(: 66الجدول رقم )
مناصب أخرى يشغلها العضو حاليًاالوظيفةاالسم

رئيس اللجنةالدكتور/عبد اهلل بن عثمان الموسى 
عضو في مجلس اإلدارة

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

عضواألستاذ/عبد الرحمن بن عبد اهلل السكران 
عضو في مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المخاطر

عضواألستاذ/نايف بن فيصل السديري 
عضو في مجلس إدارة

عضو في لجنة المخاطر

عضواألستاذ/بيير ميشال فرعون 
عضو في مجلس إدارة

عضو في لجنة االستثمار
المصدر: الشركة 

الجدير بالذكر أنه وكما بتاريخ نشر هذه النشرة، يشغل رئيس اللجنة الدكتور/ عبد اهلل عثمان موسى وهو عضو مستقل في مجلس  	
اإلدارة باإلضافة إلى األستاذ/ عبد الرحمن بن عبد اهلل السكران وهو عضو مجلس اإلدارة - غير تنفيذي واألستاذ/ نايف بن فيصل 

السديري وهو عضو مجلس إدارة -غير تنفيذي واألستاذ/ بيير ميشال فرعون وهو عضو مجلس إدارة -غير تنفيذي.
اللجنة  	 الخامسة )5( من الئحة  المادة  الرابعة )4( من  والفقرة  التأمين  والتسعين )98( من حوكمة شركات  الثامنة  للفقرة  وفقاً 

التنفيذية الخاصة بالشركة، تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية على أال تقل عن ست )6( اجتماعات في السنة. وفيما يلي جدول 
يبين عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة التنفيذية خالل السنوات الماضية وحتى تاريخ نشر هذه النشرة:

اجتماعات اللجنة التنفيذية (: 67الجدول رقم )

عدد اجتماعات اللجنة 
التنفيذية 

2022م*2021م 2020م 2019م 

5761
المصدر: الشركة

*حتى تاريخ نشر هذه النشرة

حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية بموجب خطاب عدم الممانعة رقم  	
)2234/89( وتاريخ 1441/01/26هـ )الموافق 2019/09/25م(.

بلغ مجموع مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية عن العام المالي 2021م مبلغ ستة وثالثين ألف )36,000( ريال هي عبارة عن بدل  	
حضور الجلسات.

لجنة االستثمار  8-5-4-	-9

ل لجنة االستثمار بقرار من مجلس إدارة الشركة  	 وفقاً للبند الحادية عشر بعد المائة )111( من الئحة حوكمة شركات التأمين، تُشكَّ
وفقا للتعليمات الصادرة عن الجمعية العامة. 

لدى الشركة لجنة استثمار تتكون من أربعة )4( أعضاء. تم تعيين أعضائها بموجب قرار مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  	
1442/08/10هـ )الموافق 2021/03/23م( وتتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

أعضاء لجنة االستثمار(: 68الجدول رقم )
مناصب أخرى يشغلها العضو حاليًاالوظيفةاالسم

رئيس اللجنةالسيد/هيثم توفيق الفريح
عضو مجلس اإلدارة

عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت

عضواألستاذ/محمود محمد الطوخي
رئيس مجلس اإلدارة

عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت
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مناصب أخرى يشغلها العضو حاليًاالوظيفةاالسم

عضواألستاذ/بيير ميشال فرعون
عضو في اللجنة التنفيذية

عضو مجلس إدارة

الرئيس التنفيذيعضواألستاذ/سليمان محمود هالل
المصدر: الشركة 

يُصدر مجلس اإلدارة الئحة عمل لجنة االستثمار، على أن تشمل ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها  	
ومدة عضويتهم ومكافآتهم. لدى الشركة الئحة عمل خاصة بلجنة االستثمار وبتاريخ 1440/01/02هـ )الموافق2018/09/12م( 

وافق مجلس اإلدارة على تحديث الالئحة بالصيغة الحالية.
تجتمع اللجنة بما ال يقل عن أربع مرات )4( في السنة بدعوة من رئيسها أو أحد أعضائها. وترفع اللجنة تقاريرها إلى المجلس.  	
يبين الجدول أدناه عدد اجتماعات لجنة االستثمار خالل األعوام 2019م، 2020م، 2021م و2022م حتى تاريخ نشر هذه النشرة: 	

اجتماعات لجنة االستثمار(: 69الجدول رقم )

عدد اجتماعات لجنة 
االستثمار 

2022م*2021م 2020م 2019م 

3441
المصدر: الشركة 

* حتى تاريخ نشر هذه النشرة

حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على تعيين أعضاء لجنة االستثمار بموجب خطاب عدم ممانعة رقم  	
)2234/89( وتاريخ 1441/01/26هـ )الموافق 2019/09/25م(. 

بلغ مجموع مكافآت أعضاء لجنة االستثمار عن العام المالي 2021م مبلغ ثمانية عشر ألف )18,000( ريال هي عبارة عن بدل  	
حضور الجلسات.

لجنة المخاطر 8-5-5-	-9

ل لجنة المخاطر بقرار من مجلس إدارة الشركة وفق  	 وفقا للبند السابع بعد المائة )107( من الئحة حوكمة شركات التأمين، تُشكَّ
القواعد الصادرة عن الجمعية العامة.

يجب أن تتكون لجنة المخاطر من )3( أعضاء كحد أدنى، على أن يكون رئيسها عضو غير تنفيذي 	
لدى الشركة لجنة مخاطر تتكون من ثالثة )3( أعضاء. تم تعيين أعضائها بموجب قرار مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  	

1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م( وتتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

أعضاء لجنة المخاطر (: 70الجدول رقم )
مناصب أخرى يشغلها العضو حاليًاالوظيفةاالسم

عضو مجلس اإلدارةرئيس اللجنةاألستاذ/عبد الرحمن بن عبد اهلل السكران 

عضو مجلس إدارةعضواألستاذ/نايف بن فيصل السديري 

-عضواألستاذ/سالم بن غالي الرحيلي 
المصدر: الشركة 

تصدر الجمعية العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة الئحة عمل لجنة المخاطر، على أن تشمل ضوابط وإجراءات  	
عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم. لدى الشركة الئحة عمل خاصة بلجنة المخاطر وبتاريخ 
1440/01/02هـ  وبتاريخ  الحالية  بالصيغة  الالئحة  تحديث  على  )العادية(  للمساهمين  العامة  الجمعية  وافقت  2016/05/01م 

)الموافق 2018/09/12م( قام مجلس إدارة الشركة باعتماد سياسات وإجراءات عمل لجنة المخاطر.
تجتمع اللجنة بما ال يقل عن أربع مرات )4( في السنة بدعوة من رئيسها أو أحد أعضائها. وترفع اللجنة تقاريرها إلى المجلس.  	
يبين الجدول أدناه عدد اجتماعات لجنة المخاطر خالل األعوام 2019م، 2020م، 2021م و2022م حتى تاريخ نشر هذه النشرة: 	

اجتماعات لجنة المخاطر(: 71الجدول رقم )

عدد اجتماعات لجنة المخاطر 
2022م2021م 2020م 2019م 

3241
المصدر: الشركة 

* حتى تاريخ نشر هذه النشرة



105

المعلومات القانونية

حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على تعيين أعضاء لجنة المخاطر بموجب خطاب عدم ممانعة رقم  	
)2234/89( وتاريخ 1441/01/26هـ )الموافق 2019/09/25م(.

بلغ مجموع مكافآت أعضاء لجنة المخاطر عن العام المالي 2021م مبلغ ثمانية عشر ألف )68,000( ريال سعودي هي عبارة عن بدل حضور الجلسات 
ومكافأة ثابتة بقيمة خمسين ألف )50,000( ريال سعودي للعضو من خارج المجلس.

لجنة المنتجات  8-5-6-	-9

بتاريخ 1442/06/28هـ )الموافق 2021/02/10م(، قررت لجنة المخاطر اعتماد الئحة لجنة المنتجات على أن تكون مرجعيتها  	
المتضمن ضوابط  2020/12/15م  وتاريخ  )204/202012/م.ع.ت(  رقم  السعودي  المركزي  البنك  لتعميم  وفقاً  المخاطر  للجنة 

اعتماد المنتجات التأمينية 
لدى الشركة الئحة لجنة المنتجات التي تم اعتمادها في قرار لجنة المنتجات بتاريخ 1442/06/28هـ )الموافق 2021/02/10م(. 	
لدى الشركة لجنة منتجات تتكون من خمسة )5( أعضاء تم تعيين أعضائها بموجب قرار مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  	

1442/06/28هـ )الموافق 2021/02/10م( وتتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

أعضاء لجنة المنتجات(: 72الجدول رقم )
مناصب أخرى يشغلها العضو حاليًاالوظيفةاالسم

نائب الرئيس للعملياترئيس اللجنةالسيد/بدر حمدان الشمري 

رئيس االلتزام والحوكمةعضوالسيد/علي مصطفى الجزار 

--عضوالسيد/عادل الموريقي

رئيس إدارة المخاطر واإلستراتيجيةعضواألستاذ/ماجد مناحي الخامسي 

نائب الرئيس للمبيعات والتسويقعضواألستاذ/ثامر عبد اهلل النوري 
المصدر: الشركة 

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو أحد أعضائها. وترفع اللجنة تقاريرها إلى المجلس.  	
يبين الجدول أدناه عدد اجتماعات لجنة المنتجات خالل العامين 2021م و2022م حتى تاريخ نشر هذه النشرة: 	

اجتماعات لجنة المنتجات (: 73الجدول رقم )

عدد اجتماعات لجنة 
المنتجات

*2022م2021م 

3-
المصدر: الشركة

*حتى تاريخ هذه النشرة
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اإلدارة التنفيذية 8-6-	-9
يترأس اإلدارة التنفيذية الحالية الرئيس التنفيذي األستاذ/ سليمان محمود هالل وذلك اعتباراً من تاريخ 1438/08/25هـ )الموافق  	

2017/05/21م( وذلك وافقاً لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1438/11/01هـ )الموافق 2017/07/24م(. وفقاً للمادة الثالثة )3( من 
متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية )ومنها شركات التأمين( الخاضعة إلشراف البنك المركزي والصادرة 
في رمضان 1434ه، تكون األولوية في التعيين في المناصب القيادية للسعوديين، وعلى الشركة في حال الحاجة إلى تعيين غير 
سعودي في منصب قيادي إثبات عدم توافر السعودي المؤهل لشغل المنصب مع تحديد المدة الالزمة لذلك اإلحالل ويكون ذلك 

ضمن طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية بالتعيين. 
ويوضح الجدول التالي تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركة: 	

اإلدارة التنفيذية للشركة(: 74الجدول رقم )

تاريخ التعيين العمر الجنسية المنصب*االسم
تاريخ خطاب عدم 

ممانعة البك 
المركزي

األسهم المملوكة »غير األسهم المملوكة »مباشرة«
مباشرة«

النسبةالعدد النسبةالعدد 

سليمان 
----2017/05/18م522017/05/21سعوديالرئيس التنفيذيمحمود هالل

بدر حمدان 
الشمري

نائب الرئيس 
----2020/11/22م532020/12/02سعوديللعمليات

أمل عواد 
العنزي

نائب الرئيس 
للموارد البشرية 

والخدمات 
المساندة

----2020/10/18م482020/11/16سعودي

ثامر عبد اهلل 
النوري

نائب الرئيس 
للمبيعات 
والتسويق

----2021/05/04م502021/05/06سعودي

علي مصطفى 
جزار

رئيس االلتزام 
----2020/07/05م432020/07/12سعوديوالحوكمة

ماجد مناحي 
الخامسي

رئيس إدارة 
المخاطر 

واإلستراتيجية
----2020/07/12م432020/09/06سعودي

محمد عبد 
اهلل العباد

رئيس المراجعة 
----2020/04/30م392020/07/20سعوديالداخلية

سلمان علي 
إقبال

نائب الرئيس 
للشؤون المالية 

- مكلف
----2021/11/17م2016/03/05م42باكستاني

المصدر: الشركة

ممثلين الشركة أمام هيئة السوق المالية 8-7-	-9
وفقاً لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة، عين مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد  	

بتاريخ 1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م( األستاذ/ نايف بن فيصل السديري )عضو مجلس اإلدارة( واألستاذ/ سليمان 
بن محمد هالل )الرئيس التنفيذي( كممثلين عن الشركة أمام هيئة السوق المالية للقيام بجميع األغراض المتعلقة بالنظام ولوائحه 

التنفيذية.
كماعين مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1442/02/12هـ )الموافق 2020/09/29م( األستاذ/ هيثم توفيق الفريح )عضو  	

مجلس اإلدارة( واألستاذ / علي مصطفى جزار )رئيس االلتزام والحوكمة( من كبار التنفيذيين كممثلين عن الشركة أمام هيئة السوق 
المالية للقيام بجميع األغراض المتعلقة بالنظام ولوائحه التنفيذية.
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التراخيص والتصاريح التي حصلت عليها الشركة  	-9

التراخيص والشهادات والموافقات المتعلقة بالمقر الرئيسي  	-	-9
لألنظمة  	 وفقاً  نشاطها  لمزاولة  الالزمة  المختصة  الجهات  من  وتشغيلية  نظامية  وشهادات  تراخيص  عدة  على  الشركة  حصلت 

المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويتم تجديد تلك التراخيص بصفة دورية. 
ويوضح الجدول التالي التراخيص والموافقات الحالية التي حصلت عليها الشركة والمتعلقة بسجلها الرئيسي. 	

الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي تعمل بموجبها الشركة(: 75الجدول رقم )

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضنوع الترخيص
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءالتجديد

السجل التجاري
قيد الشركة في سجل 

الشركات التجارية
)شركة مساهمة(

شركة أمانة للتأمين 
1010288711التعاوني

1431/06/10هـ
)الموافق

2010/05/24م(

1444/06/10هـ
)الموافق

2023/01/03م(

وزارة التجارة مكتب 
السجل التجاري بمدينة 

الرياض

شهادة عضوية 
الغرفة التجارية 

الصناعية
))الدرجة األولى(

التزام الشركة بنظام السجل 
التجاري الذي يوجب على 
الشركة االشتراك بالغرفة 

التجارية الصناعية

شركة أمانة للتأمين 
101000232233التعاوني

1431/04/11هـ
)الموافق

2010/05/25م(

1444/06/10هـ
)الموافق

2023/01/03م(

الغرفة التجارية 
الصناعية

»غرفة الرياض«

شهادة الزكاة 
والدخل

لإلفادة بأن الشركة قدمت 
إقرارها السنوي والتزمت 

بسداد الزكاة

شركة أمانة للتأمين 
1111017123التعاوني

1443/03/14هـ
)الموافق

2021/10/20م(

1443/09/29هـ
)الموافق

2022/04/30م(

هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك*

شهادة تسجيل 
بضريبة القيمة 

المضافة

لإلفادة بأن الشركة مسجلة 
بضريبة القيمة المضافة

شركة أمانة للتأمين 
300275562500003التعاوني

1438/12/02هـ
)الموافق

2017/08/24م
هيئة الزكاة والضريبة -

والجمارك

شهادة تقييم كيان 
الشركة

تقييم كيان الشركة وفقاً 
لبرنامج نطاقات حيث تشير 
الى أن الشركة في النطاق 

)البالتيني(

شركة أمانة للتأمين 
--253698-1التعاوني

إدارة الخدمات 
اإللكترونية

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

شهادة التأمينات 
االجتماعية**

التزام الشركة بأنظمة 
المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية

شركة أمانة للتأمين 
45470547التعاوني

1443/09/03هـ
)الموافق

2022/04/04م(

1443/10/02هـ
)الموافق

2022/05/03م(

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

شهادة حماية 
شركة أمانة للتأمين التزاماً بنظام حماية األجوراألجور***

20012204005012التعاوني
1443/09/25هـ

)الموافق
2022/04/26م(

1443/11/25هـ
)الموافق

2022/06/24م(

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية 

)مكتب العمل - 
الخدمات اإللكترونية(

شهادة السعودة****
لإلفادة بأن الشركة ملتزمة 

بنسبة التوطين المطلوبة منها 
وفق برنامج نطاقات

شركة أمانة للتأمين 
20002202028428التعاوني

1443/07/22هـ
)الموافق

2022/02/23م(

1443/10/22هـ
)الموافق

2022/05/23م(

إدارة الخدمات 
اإللكترونية

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

ترخيص استثمار 
خدمي

التزاما بنظام األستثمار 
االجنبي

شركة أمانة للتأمين 
102030094185-01التعاوني

1430/09/22هـ
)الموافق

2009/09/12م(

1444/07/02هـ
)الموافق

2023/01/24م(

)الهيئة العامة 
لالستثمار(

ترخيص مجلس 
الضمان الصحي

ترخيص بأهلية الشركة 
بممارسة أعمال الضمان 

الصحي التعاوني
-127شركة أمانة للتأمين

1444/08/02هـ
)الموافق

2023/02/22م(

مجلس الضمان 
الصحي

ترخيص مزاولة 
نشاط التأمين

التزاما بنظام مراقبة شركات 
التأمين التعاوني بالترخيص 

للشركة بمزاولة نشاط التأمين 
في فروع )التأمين العام 

والتأمين الصحي(

شركة أمانة للتأمين 
ت م ن /20107/30التعاوني

1431/07/24هـ
)الموافق

2010/07/06م(

1446/07/22هـ
)الموافق

2025/01/22م(
البنك المركزي



108

المعلومات القانونية

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضنوع الترخيص
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءالتجديد

شركة أمانة للتأمين ترخيص مزاولة نشاط تجاريشهادة البلدية 
33-206التعاوني

1433/02/15هـ 
)الموافق

2012/02/09م(

1445/02/06هـ
)الموافق

2023/08/22م(

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية*****

)أمانة منطقة الرياض 
- بلدية )الملز(

شهادة سالمة
التزام الشركة بشروط 

السالمة الخاصة بالدفاع 
المدني

شركة أمانة للتأمين 
42-000475722-2التعاوني

1443/01/23هـ
)الموافق

2021/08/31م

1444/01/23هـ
)الموافق

2022/08/21م(

وزارة الداخلية 
المديرية العامة للدفاع 

المدني
المصدر: الشركة

* تم تعديل مسمى »الهيئة العامة للزكاة والدخل« لتصبح »هيئة الزكاة والضريبة والجمارك«.

**شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة شهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.

***شهادة التزام تكون صالحيتها 60 يوم بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.

****شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة ثالثة أشهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.

*****تم تعديل مسمى »وزارة الشؤون البلدية والقروية« لتصبح« وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان«.

فروع الشركة ونقاط البيع 	-	-9
أو مكاتب أو توكيالت داخل  	 نصت المادة الخامسة )5( من النظام األساسي للشركة على أنه يجوز للشركة أن تنشئ لها فروعاً 

المملكة العربية السعودية أو خارجها بقرار من مجلس اإلدارة. 
كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار، قامت الشركة بتأسيس سبعة )7( فروع داخل المملكة وفق اآلتي: 	

فرع مدينة الخبر . 1

ــم قيــد الفــرع فــي الســجل التجــاري تحــت الرقــم )2051059146( بتاريــخ 1436/01/05هـــ )الموافــق 2014/10/29م( -  ت
كفــرع للشــركة فــي مدينــة الخبــر وذلــك لممارســة نشــاط )تأميــن الحمايــة - تأميــن الحمايــة مــع االدخــار - التأميــن الصحــي 

- التأميــن العــام - إعــادة التأميــن( وهــذه الشــهادة ســارية حتــى تاريــخ 1444/01/04هـــ )الموافــق 2022/08/02م(.

الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي يعمل بموجبها فرع مدينة الخبر(: 76الجدول رقم )
نوع 

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضالترخيص
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءالتجديد

السجل 
التجاري

قيد فرع الشركة في 
سجل الشركات التجارية 

بمدينة الخبر
2051059146شركة أمانة للتأمين التعاوني 

1436/01/05هـ 
)الموافق 

2014/10/29م( 

1444/01/04هـ 
)الموافق 

2022/08/02م(

وزارة التجارة - مكتب 
السجل التجاري 

بمدينة الخبر

شهادة بلدية
التزاماً بنظام البلديات 

والترخيص لمزاولة نشاط 
تجاري

-40021695097شركة أمانة للتأمين التعاوني
1444/02/04هـ

)الموافق
2022/08/31م(

أمانة منطقة الشرقية 
- بلدية الخبر

شهادة سالمة
التزاماً بمعايير وشروط 

السالمة الميدانية 
الخاصة بالدفاع المدني

3-000214165-42شركة أمانة للتأمين التعاوني
1443/03/14هـ 

)الموافق 
2021/10/20م(

1444/03/14هـ
)الموافق 

2022/10/10م(

وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع 

المدني
المصدر: الشركة
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فرع مدينة القريات. 2

ــم قيــد الفــرع فــي الســجل التجــاري تحــت الرقــم )2452145145( بتاريــخ 1440/06/21هـــ )الموافــق 2019/02/26م( -  ت
كفــرع للشــركة فــي مدينــة القريــات وذلــك لممارســة نشــاط )التأميــن الصحــي - التأميــن العــام( وهــذه الشــهادة ســارية حتــى 

تاريــخ 1445/06/21هـــ )الموافــق 2024/01/03م(.

الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي يعمل بموجبها فرع مدينة القريات(: 77الجدول رقم )

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضنوع الترخيص
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءالتجديد

السجل التجاري
قيد فرع الشركة في 

سجل الشركات التجارية 
بمدينة القريات

شركة أمانة للتأمين 
2452145145التعاوني 

1440/06/21هـ 
)الموافق 

2019/02/29م(

1445/06/21هـ 
)الموافق 

2024/01/03م(

وزارة التجارة - مكتب 
السجل التجاري 
بمدينة القريات

شهادة بلدية
التزاماً بنظام البلديات 

والترخيص لمزاولة 
نشاط تجاري

شركة أمانة للتأمين 
-4304789500التعاوني

1444/05/17هـ
)الموافق

2022/12/11م(

أمانة منطقة الجوف 
- بلدية وسط سكاكا

شهادة سالمة
التزاماً بمعايير وشروط 

السالمة الميدانية 
الخاصة بالدفاع المدني

شركة أمانة للتأمين 
42-000655300-1التعاوني

1443/03/11هـ 
)الموافق

2021/10/17م(

1444/03/11هـ
)الموافق

2022/10/07م(

وزارة الداخلية
المديرية العامة 
للدفاع المدني

المصدر: الشركة

فرع المدينة المنورة . 3

ــم قيــد الفــرع فــي الســجل التجــاري تحــت الرقــم )4650207713( بتاريــخ 1440/06/21هـــ )الموافــق 2019/02/26م( -  ت
كفــرع للشــركة فــي المدينــة المنــورة وذلــك لممارســة نشــاط )التأميــن الصحــي - التأميــن العــام( وهــذه الشــهادة ســارية حتــى 

تاريــخ 1445/06/21هـــ )الموافــق 2024/01/03م(.

الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي يعمل بموجبها فرع المدينة المنورة(: 78الجدول رقم )

صاحب الغرضنوع الترخيص
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار/ التجديدرقم الترخيصالترخيص

السجل 
التجاري

قيد فرع الشركة في سجل 
الشركات التجارية 

شركة أمانة 
 1440/06/21هـ4650207713للتأمين التعاوني 

 )الموافق 2019/02/29م(
 1445/06/21هـ

 )الموافق 2024/01/03م(

وزارة التجارة - مكتب 
السجل التجاري 
المدينة المنورة

شهادة بلدية
التزاماً بنظام البلديات 

والترخيص لمزاولة نشاط 
تجاري

شركة أمانة 
-40082092074للتأمين التعاوني 

1444/04/09هـ
)الموافق 2022/11/03م(

أمانة منطقة المدينة 
المنورة - بلدية قباء

شهادة سالمة* 
التزاماً بمعايير وشروط 

السالمة الميدانية الخاصة 
بالدفاع المدني

شركة أمانة 
 186351439/04/02للتأمين التعاوني 

 )الموافق 2017/12/20م(
1442/04/03هـ

)الموافق 2020/11/18م(

وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع 

المدني
المصدر: الشركة

*جاري العمل على تجديدها
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فرع مدينة بريدة . 4

ــم قيــد الفــرع فــي الســجل التجــاري تحــت الرقــم )1131308321( بتاريــخ 1442/01/15هـــ )الموافــق 2020/09/03م( -  ت
كفــرع للشــركة فــي بريــدة حــي النازيــة وذلــك لممارســة نشــاط )التأميــن الصحــي - التأميــن العــام( وهــذه الشــهادة ســارية 

حتــى تاريــخ 1444/01/15هـــ )الموافــق 2022/08/13م(.

الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي يعمل بموجبها فرع مدينة بريدة(: 79الجدول رقم )

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضنوع الترخيص
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءالتجديد

قيد فرع الشركة في سجل السجل التجاري
الشركات التجارية 

شركة أمانة 
1131308321للتأمين التعاوني 

1442/01/15هـ 
)الموافق 

2020/09/03م(

1444/01/15هـ 
)الموافق 

2022/08/13م(

وزارة التجارة - مكتب 
السجل التجاري في 

مدينة بريدة

التزاماً بنظام البلديات شهادة بلدية
والترخيص لمزاولة نشاط تجاري

شركة أمانة 
-41022574630للتأمين التعاوني 

1443/01/29هـ
)الموافق

2021/09/06م(

أمانة منطقة القصيم 
- بلدية الديرة 

الفرعية

شهادة سالمة*
التزاماً بمعايير وشروط السالمة 

الميدانية الخاصة بالدفاع 
المدني

شركة أمانة 
42-000642541-1للتأمين التعاوني 

1442/04/29هـ
)الموافق

2020/12/14م(

1443/04/29هـ 
)الموافق 

2021/12/04م(

وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع 

المدني
المصدر: الشركة

*أفادت الشركة أنه تم تقديم طلب تجديد رخصة سالمة وبانتظار الموافقة عليه.

فرع مدينة جازان . 5

ــم قيــد الفــرع فــي الســجل التجــاري تحــت الرقــم )5957100196( بتاريــخ 1440/06/21هـــ )الموافــق 2019/02/26م( -  ت
كفــرع للشــركة فــي جــازان الشــارع العــام وذلــك لممارســة نشــاط )التأميــن الصحــي - التأميــن العــام( وهــذه الشــهادة ســارية 

حتــى تاريــخ 1445/06/21هـــ )الموافــق 2024/01/03م(.

الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي يعمل بموجبها فرع مدينة جازان(: 80الجدول رقم )

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضنوع الترخيص
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءالتجديد

قيد فرع الشركة في سجل السجل التجاري
الشركات التجارية 

شركة أمانة 
5957100196للتأمين التعاوني

1440/06/21هـ 
)الموافق 

2019/02/26م(

1445/06/21هـ 
)الموافق 

2024/01/03م(

وزارة التجارة - مكتب 
السجل التجاري في 

جزان

التزاماً بنظام البلديات شهادة بلدية
والترخيص لمزاولة نشاط تجاري

شركة أمانة 
-40082104211للتأمين التعاوني

1444/08/05هـ
)الموافق

2023/02/25م(

أمانة منطقة جازان 
- الصفا

شهادة سالمة*
التزاماً بمعايير وشروط السالمة 

الميدانية الخاصة بالدفاع 
المدني

شركة أمانة 
42-000626016-1للتأمين التعاوني

1442/04/04هـ 
)الموافق 

2020/11/19م(

1443/04/04هـ
)الموافق

2021/11/09م(

وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع 

المدني
المصدر: الشركة

*أفادت الشركة أن مالك العقار المستأجر ال يوجد لديه شهادة من مكتب هندسي وفق المالحظة الواردة وجاري العمل على توفير المستند من المالك أو تغيير العقار إن تطلب األمر.
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فرع مدينة جدة. 6

ــم قيــد الفــرع فــي الســجل التجــاري تحــت الرقــم )4030302679( بتاريــخ 1439/08/16هـــ )الموافــق 2018/05/02م( -  ت
كفــرع للشــركة فــي جدة-شــارع األميــر ســلطان - مركــز صبــا التجــاري وذلــك لممارســة نشــاط )التأميــن الصحــي - التأميــن 

العــام( وهــذه الشــهادة ســارية حتــى تاريــخ 1447/08/16هـــ )الموافــق2026/02/04م(.

الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي يعمل بموجبها فرع مدينة جدة(: 81الجدول رقم )

صاحب الغرضنوع الترخيص
تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءالتجديد

قيد فرع الشركة في سجل السجل التجاري
الشركات التجارية 

شركة أمانة 
4030302679للتأمين التعاوني

1439/08/16هـ 
)الموافق 

2018/05/02م(

1447/08/16هـ 
)الموافق2026/02/04م(

وزارة التجارة - 
مكتب السجل 

التجاري في جدة

التزاماً بنظام البلديات شهادة بلدية*
والترخيص لمزاولة نشاط تجاري

شركة أمانة 
أمانة منطقة ------للتأمين التعاوني

شهادة سالمة*
التزاماً بمعايير وشروط السالمة 

الميدانية الخاصة بالدفاع 
المدني

شركة أمانة 
------للتأمين التعاوني

وزارة الداخلية
المديرية العامة 
للدفاع المدني

المصدر: الشركة
* أفادت الشركة أنه تم تقديم طلب لالستحصال على رخصة البلدية وبعد الموافقة على الطلب سيتم استخراج رخصة سالمة. 

فرع مدينة نجران . 7

ــم قيــد الفــرع فــي الســجل التجــاري تحــت الرقــم )5950112165( بتاريــخ 1439/08/08هـــ )الموافــق 2018/04/24م( -  ت
كفــرع للشــركة فــي نجــران حــي الفهــد وذلــك لممارســة نشــاط )التأميــن الصحــي - التأميــن العــام( وهــذه الشــهادة ســارية 

حتــى تاريــخ 1444/08/08هـــ )الموافــق 2023/02/28م(.

الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي يعمل بموجبها فرع مدينة نجران(: 82الجدول رقم )

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضنوع الترخيص
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءالتجديد

قيد فرع الشركة في سجل السجل التجاري
الشركات التجارية 

شركة أمانة 
5950112165للتأمين التعاوني 

1439/08/08هـ 
)الموافق 

2018/04/24م(

1444/08/08هـ
)الموافق 

2023/02/28م(

وزارة التجارة - مكتب 
السجل التجاري في 

نجران

التزاماً بنظام البلديات شهادة بلدية
والترخيص لمزاولة نشاط تجاري

شركة أمانة 
-390842855للتأمين التعاوني 

1444/08/16
)الموافق

2023/03/08م(

أمانة منطقة نجران - 
حي الفهد

شهادة سالمة 
التزاماً بمعايير وشروط السالمة 

الميدانية الخاصة بالدفاع 
المدني

شركة أمانة 
للتأمين التعاوني 

-000795687-43
1

)1443/04/10هـ
)الموافق 

2021/11/15م(

1444/04/10هـ 
)الموافق

2022/11/04م(

وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع 

المدني
المصدر: الشركة

الشركات التابعة 	-9

وفقاً للمادة الرابعة )4( من النظام األساسي، يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة كما  	
يجوز لها أن تتملك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات 
المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة 
أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة، ال يوجد لدى 

الشركة أي شركة تابعة سواء داخل المملكة أو خارجها. 
سعودية  	 مقفلة  مساهمة  شركة  وهي  التأمين،  لخدمات  نجم  شركة  أسهم  من   )%3.45( تمتلك  الشركة  أن  الى  اإلشارة  تجدر 

تأسست بموجب القرار الوزاري رقم )232/ق( وتاريخ 1434/10/11هـ )الموافق 2013/08/18م( يقع مقرها في الرياض وتقدم 
خدمات التأمين العام عدا التأمين على الحياة في المملكة وتزاول شركة نجم أعمال وكالة التأمين وأعمال خبير معاينة ومقدر 
خسائر وأخصائي تسوية المطالبات التأمينية. بموجب شهادة ملكية األسهم رقم )21( الصادرة بتاريخ 1436/08/14هـ )الموافق 
2015/06/02م( بلغ عدد أسهم الشركة مائة واثنين وتسعين ألف وثالثمائة وثمانية )192,308( سهم تبلغ قيمتها مليون وتسعمائة 

وثالثة وعشرين ألف وثمانين )1,923,080( ريال سعودي.
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االلـــتـــزامـــات الــمــســتــمــرة الــتــي تــفــرضــهــا الــجــهــات الــحــكــومــيــة عــلــى الــشــركــة بصفتها »صــاحــب  9-4
الترخيص«

تُلزم الجهات الرقابية أدناه صاحب الترخيص االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة 	-9-4
الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجاري في مدينة الرياض حيث المقر الرئيسي بموجب  	

1444/06/10هـ  في  صالحيتها  تنتهي  والتي  2010/05/24م(  )الموافق  1431/06/10هـ  وتاريخ   )1010288711( رقم  شهادة 
)الموافق 2023/01/03م(.

كما أن الشركة ملتزمة بنظام الشركات لناحية اعتماد النظام األساسي للشركة تماشياً مع التعديالت الجديدة واألخيرة التي أدخلت  	
على نظام الشركات وذلك بعد أخذ موافقة مسبقة من وزارة التجارة على مسودة النظام األساسي وموافقة المساهمين في اجتماع 
الجمعية العامة )غير العادية( المنعقدة بتاريخ 1442/04/10هـ )الموافق 2021/04/20م( وتم اعتماد النظام األساسي من قبل 
إدارة حوكمة الشركة )وزارة التجارة( بتاريخ 1442/10/25هـ )الموافق 2021/06/06م(. والتزمت الشركة بمتطلبات هيئة السوق 
المالية والسوق المالية السعودية )تداول( من ناحية تحميل نسخة من النظام األساسي على موقع تداول في الصفحة الخاصة 

بالشركة.
كما أن الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية استخراج شهادة عضوية في الغرفة التجارية الصناعية بموجب الشهادة رقم  	

)الموافق  تاريخ 1444/06/10هـ  في  وتنتهي صالحيتها  )الموافق 2010/05/25م(  وتاريخ 1431/06/11هـ   )101000232233(
2023/01/03م(.

كما أن الشركة ملتزمة باستكمال إجراءات تأسيس فروعها وهي ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية التسجيل لدى إدارة السجل  	
التجاري لكل فرع )في الخبر - القريات - المدينة المنورة - بريدة - جازان - جدة - مكة - نجران( )ولمزيد من التفاصيل حول 

فروع الشركة، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية -9-2-2- من هذا القسم(. 
أو مراجع  	 بالشركة  أي مسؤول  تلزم  والتي  الشركات  نظام  )150( من  المائة  بعد  الخمسين  المادة  بنص  ملتزمة  الشركة  أن  كما 

الحسابات فور علمه ببلوغ الخسائر نصف رأس المال المدفوع إبالغ رئيس مجلس اإلدارة والذي يتوجب عليه إبالغ األعضاء ودعوة 
الجمعية العامة غير العادية خالل )15( يوم من علمه بذلك لالجتماع خالل )45( يوم من تاريخ علمه بالخسائر لتقرر إما زيادة رأس 
المال أو تخفيضه وذلك الى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر الى ما دون نصف راس المال المدفوع أو حل الشركة قبل أجلها 
المجدد في النظام األساسي. وبتاريخ 1442/10/11هـ )الموافق 2021/05/23م(، قامت الجمعية العامة )غير العادية( بالموافقة 
على تخفيض رأسمال الشركة من مائتين وأربعين مليون )240,000,000( ريال سعودي إلى مائة وثالثين مليون )130,000,000( 
ريال سعودي ليصبح عدد األسهم بعد التخفيض ثالثة عشر مليون )13,000,000( سهم وذلك عن طريق إلغاء عدد احدى عشر 
مليون )11,000,000( سهم من أسهم الشركة حيث تم تخفيض )1( سهم لكل )2.1818( سهم وذلك إلعادة هيكلة رأس مال الشركة 
إلطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ مائة وعشرة ماليين )110,000,000( ريال سعودي. وحصلت الشركة على موافقة البنك المركزي 
بتخفيض الشركة لرأس مالها إلى مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي وفًقا للخطاب رقم )42039348( الصادر بتاريخ 
1442/06/12هـ )الموافق 2021/01/25م(. وذلك بعد حصول الشركة على موافقات الجهات الرقابية المختصة )هيئة السوق 
المالية »الهيئة« وشركة تداول السعودية »تداول« ووزارة التجارة والمساهمين في الجمعية العامة )غير العادية( والبنك المركزي 

السعودي.
لدى الشركة عالمة تجارية تم تسجيلها لدى وزارة التجارة باسم الشركة )شركة أمانة للتأمين التعاوني( بالرقم )1439024703(  	

الواجهة  الشركة من وضع اسمها وشعارها على  بالفئة )36(، وسيمكن ذلك  )الموافق 2018/11/14م(  وتاريخ 1440/03/06هـ 
الخارجية للمبنى أو المكاتب التي تشغلها الشركة كونها قامت بتسجيل العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية الالزمة وفقاً 

لنظام العالمات التجارية.
باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي قسم »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، فإن الشركة ملتزمة بأنظمة ولوائح وزارة التجارة.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 	-9-4
الشركة كغيرها من المنشآت والشركات المسجلة والتي تعمل في المملكة ملزمة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية خالل )120(  	

يوم من انتهاء السنة المالية وذلك لغرض تجديد الشهادة التي تصدر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تم تسجيل الشركة 
بصفتها مكلف بموجب الرقم الضريبي المميز )3002755625( وقد قدمت الشركة إقراراها الزكوي عن العام المالي المنتهي في 
31 ديسمبر 2020م وحصلت على شهادة زكاة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرقم )1111017123( وتاريخ 1443/03/14هـ 

)الموافق 2021/10/20م( وهي صالحة حتى تاريخ 1443/09/29هـ )الموافق 2022/04/30م(. 
تجدر اإلشارة إلى أن الزكاة المدفوعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م قد  	

بلغت مبلغ وقدره ثمانمائة وأربعة وأربعون ألف )844,000( ريال سعودي.
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الشركة ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية وهي مسجلة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحت الرقم  	
الشركة  أن  علماً  2017/08/24م(  )الموافق  1438/12/02هـ  بتاريخ  صادرة  شهادة  بموجب   )300275562500003( الضريبي 

مسجلة منذ تاريخ 1439/12/13هـ )الموافق 2018/08/24م(.
التزاماً بنظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تمت إضافة فروع الشركة على شهادة الزكاة الصادرة للشركة. 	
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن جميع األعوام المالية منذ بداية النشاط حتى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م  	

وقامت بسداد الزكاة المستحقة حسب تلك اإلقرارات وحصلت على شهادة زكاة صالحة حتى 30 أبريل 2022م. 
قدمت الشركة إقرارها الزكوي للهيئة الزكاة والضريبة والجمارك الربط الزكوي حتى عام 2020م، وتم سداد جميع الربوط حتى  	

الهيئة ربط زكوي عن عامي 2017م  نهائية خالل عام 2020م. أصدرت  والحصول على شهادة مخالصة  الهيئة  عام 2016م مع 
و2018م بلغ ستة ماليين ومائتي ألف )6,200,000( ريال سعودي، قدمت الشركة اعتراًضا على الربط وتعتقد أنه يمكن تخفيض 
االلتزام إلى ثالثة ماليين وسبعمائة ألف )3,700,000( ريال سعودي باحتمال كبير. كما تلقت الشركة في 1441/09/11هـ )الموافق 
ألف  وستمائة  مليون  مجملها  في  بلغت  و2019م  2018م  لعامي  المضافة  القيمة  على ضريبة  وغرامات  ربوط  2020/05/04م(، 

)1,600,000( ريال سعودي. كما اعترضت الشركة على الغرامات التي تم عكسها بواسطة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي قسم »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، فإن الشركة ملتزمة بأنظمة ولوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 	-9-4
تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( بالرقم الموحد )253698-1( وفقاً لشهادة السعودة.  	

وكما بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات اإللكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، وتم استخراج 
شهادة السعودة لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات والبالغة )73.14%( وتقع في النطاق 

البالتيني. 
الشركة ملتزمة بنص المادة )13( من نظام العمل والتي تلزم صاحل العمل بإعداد الئحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج  	

الُمعّد من الوزارة وأن يُعلن عنها وعن أي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة. كما بتاريخ نشر هذه النشرة لدى الئحة 
تنظيم عمل داخلية معتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )584597( وتاريخ 1441/09/24هـ )الموافق 

2020/05/17م(.
الشركة ملتزمة بنظام حماية األجور والرفع المنتظم ألجور العاملين لديها وذلك بموجب شهادة التزام رقم )20012204005012(  	

وتاريخ 1443/09/25هـ )الموافق 2022/04/26م( وتسري صالحية هذه الشهادة لمدة )60( يوم من تاريخ صدورها أي حتى تاريخ 
1443/11/25هـ )الموافق 2022/06/24م(، وقد بلغت نسبة االلتزام في شهر مارس 2022م نسبة )95%(. كما أن الشركة ملتزمة 
بتوثيق عقود عمل العاملين لديها إلكترونياً وقد بلغت نسبة االلتزام )98%( كما في مارس 2022م وذلك وفًقا لتقرير صادر عن منصة 

)ُمدد( بتاريخ 2022/03/15م.
على  	 االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  من  استحصلت  وقد  نطاقات  برنامج  وفق  منها  المطلوبة  التوطين  بنسبة  ملتزمة  الشركة 

وتاريخ  صالحيتها  وتنتهي  2022/02/23م(  )الموافق  1443/07/22هـ  وتاريخ   )200022020028428( بالرقم  سعودة  شهادة 
1443/10/22هـ )الموافق 2022/05/23م(.

أعداد الموظفين العاملين لدى الشركة وفقًا لبيانات الجهات الحكومية المختلفة (: 83الجدول رقم )

التاريخ المجموع موظف غير 
سعودي موظف سعودي نوع المستند الجهة

كما في 2022/04/04م 168 49 119 شهادة التأمينات التأمينات االجتماعية

كما في 2022/03/10م 175 47 128 شهادة نطاقات مكتب العمل

كما في 2022/03/10م 48 48 ال ينطبق مستخرج من مقيم الجوازات - مقيم
المصدر: الشركة
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االلتزامات المستمرة حسب متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 9-4-4
تم فتح ملف للشركة لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بموجب رقم االشتراك )503370336(، وهي مشتركة في فرعي  	

المعاشات واألخطار المهنية للمشتركين السعوديين وبالنسبة لغير السعوديين االشتراك بفرع األخطار المهنية وذلك وفقاً لشهادة 
التأمينات االجتماعية وذلك وفقا للشهادة رقم )44847356( وتاريخ 1443/08/07هـ )الموافق2022/03/10م(. وقد بلغت قيمة 

االشتراكات المسددة عن عام 2021م مبلغاً وقدره ثالثمائة وواحد وأربعون ألف )341,000( ريال سعودي.

أعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين المسجلين في التأمينات لدى الشركة(: 84الجدول رقم )
أعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين

أعداد الموظفين غير أعداد الموظفين السعوديينالمرجع*الجهة
المجموعالسعوديين

16849119شهادة التأميناتالتأمينات االجتماعية
المصدر: الشركة

*كما في شهر أبريل 2022م

نظام التعطل عن العمل )ساند(: 	
هو نظام يهدف الى التكافل االجتماعي من إصدار المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ويهدف الى التأمين ضد التعطل عن 
العمل وحماية المشتركين )السعوديين( اللذين فقدوا وظائفهم لظروف خارجة عن إرادتهم وكعالج لتدهور األوضاع االجتماعية 
لألشخاص العاطلين عن العمل وكتعويض عن البطالة، وقد صدر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/18( بتاريخ 1435/03/12هـ 
)الموافق 2014/01/14م( والقاضي بالموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل »نظام ساند«. ووفقاً لهذا النظام يقوم 
صاحب العمل بدفع )1%( شهريا من الراتب ويدفع المشترك نسبة )1%( أيًضا. ويتم صرف تعويض ما بين ألفي )2,000( وتسعة 
للسنتين األخيرتين عن كل شهر من  الشهرية  بواقع )60%( من متوسط األجور  التعويض  ريال سعودي. ويصرف  آالف )9,000( 
األشهر الثالثة األولى بحد أعلى تسعة آالف )9,000( ريال سعودي لمبلغ التعويض، وبواقع )50%( من هذا المتوسط عن كل شهر 
يزيد عن ذلك. هذا البرنامج ُملزم لجميع الشركات وعليها تسجيل جميع المشتركين السعوديين في فرع المعاشات وتحمل النسبة 
المنصوص عليها في النظام وان عدم االلتزام ومخالفة أي حكم من أحكام نظام التامين ضد التعطل عن العمل والالئحة يعرض 
صاحب العمل لغرامة ال تزيد على عشرة آالف )10,000( ريال سعودي، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد 
العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر. ووفقاً لشهادة التأمينات فإن الشركة ملتزمة بأحكام النظام 

لجهة تسجيل العمال السعوديين في فرع المعاشات.

وبعد انتشار جائحة كورونا ومن اجل التخفيف من آثار الجائحة على شركات القطاع الخاص صدر أمر ملكي كريم بدعم العاملين 
السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل 
)ساند(، ووفقاً لألمر الملكي الكريم بتمديد فترة الدعم لمدة ثالثة أشهر إضافية على أن تكون نسبة الدعم بحد أقصى )%70( 
من العاملين السعوديين في المنشآت األكثر تضرراً من الجائحة و)50%( كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت األقل 
تضرراً لتحقيق االستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة. خالل سريان المبادرة لم تتقدم الشركة بأي طلب 

لالستفادة من الدعم الذي تقدمه المبادرة. 

أفادت الشركة أنها لم تتقدم باي طلبات لالستفادة من الدعم الذي يقدمه نظام ساند خالل جائحة كورونا.
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االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية 9-4-5
تلزم الهيئة الشركات المدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة  	

ال سّيما االلتزام باإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية والمالية وتقرير مجلس اإلدارة. وبحسب دليل االلتزامات المستمرة 
للشركات المدرجة، يجب أن تكون النتائج المالية السنوية المعلنة في موقع )تداول( مستمّدة من القوائم المالية المدققة والمعتمدة 
من المراجع الخارجي للشركة المعين من الجمعية والمعتمدة من مجلس اإلدارة، ويجب التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن 
التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات لنتائجها المالية، وعلى الشركة أيضاً تقديم بيان بجميع األسباب والمؤثرات للتغير في النتائج 

المالية للسنة المالية الحالية مع فترة المقارنة بحيث تشمل األسباب جميع بنود إعالن النتائج المالية.
والتزمت الشركة بالفقرة )أ,9( من المادة الثامنة والعشرين )28( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، بحيث يتطلب  	

على الشركة الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية ذات العالقة. وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك 
المركزي السعودي على زيادة رأس المال بموجب الخطاب رقم )43083158( وتاريخ 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م(.

	  .)IFRS( كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية باإلفصاح عن مراحل مواكبتهم للتحول لمعايير المحاسبة الدولية
وقد أعلنت الشركة في موقع تداول عن أنها ملتزمة بذلك وقد بدأت بتطبيق هذا المعيار اعتباراً من 2017/01/01م. كما تم إعداد 
القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. 

كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية باتباع الئحة التعليمات الخاصة بإعالنات شركات المساهمة المدرجة أسهمها  	
في السوق المالية الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )1-199-2006( وتاريخ 1427/07/18هـ )الموافق 2006/08/12م( 

والمعدلة بموجب القرار رقم )1-104-2019( وتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 2019/09/30م(.
ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية تعيين ممثلين عنها لدى هيئة السوق المالية وذلك لجميع األغراض المتعلقة  	

بتطبيق نظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية. الشركة ملتزمة بذلك حيث عين مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م( األستاذ/ نايف بن فيصل السديري )عضو مجلس اإلدارة( واألستاذ/ سليمان بن محمد 

هالل )الرئيس التنفيذي( كممثلين عن الشركة أمام هيئة السوق المالية.
كذلك ألزمت الهيئة الشركات المدرجة، تطبيقاً للشروط الواردة في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات  	

الخاصة بشركات المساهمة المدرجة )اإلصدار الثالث(، الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم )8-127-2016( وتاريخ 
1438/01/16هـ )الموافق 2016/10/17م( بناًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ 
المعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )3-57-2019( وتاريخ 1440/09/15هـ )الموافق 2019/05/20م( وكان آخر تعديل لها بموجب 
قرار المجلس رقم )4-122-2020( وتاريخ 1442/04/03هـ )الموافق 2020/11/18م(، اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة على 
بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا المالية 

والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية.
وبتاريخ 438/01/23هـ )الموافق 2016/10/24م( صدر قرار مجلس الهيئة رقم )1-130-2016( بتعديل اإلجراءات والتعليمات  	

نظام  ضوء  في  مالها  رأس  من  فأكثر   )%50( المتراكمة  خسائرها  بلغت  التي  السوق  في  أسهمها  المدرجة  بالشركات  الخاصة 
الشركات الجديد، والتي تم تعديل مسماها لتصبح »اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي 
بلغت خسائرها المتراكمة )20%( فأكثر من رأس مالها »، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )1-77-2018( وتاريخ 
1439/11/05هـ )2018/07/18م( والتي تنص على أنه في حال بلغت الخسائر المتراكمة للشركة )20%( أو أكثر من رأس مالها، 

يجب على الشركة أن تعلن عن هذا الحدث فوراً. 
وبتاريخ 2020/09/30م، أعلنت الشركة عن بلوغ خسائرها المتراكمة نسبة )45%( من رأس المال. وقد حددت المادة الرابعة )4( 
من اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )35%( أو أكثر وبما يقل 

عن )50%( اإلجراءات التي يجب أن تقوم بها الشركة لتصحيح وضعها عند بلوغ الخسائر هذا الحد. 

وبتاريخ 2022/03/30م، أعلنت الشركة النتائج المالية للفترة المنتهية في 2021/12/31م حيث بلغت خسائر الشركة )%120.94( 
من راس المال وأصبحت خاضعة للمادة الخامسة )5( من اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق 

التي بلغت خسائرها المتراكمة )50%( أو أكثر من رأس المال وهي كالتالي:

اإلفصاح للجمهور فوراً ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة )50%( فأكثر من رأس المال، على أن يتضمن . 1
اإلعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال، واألسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر، مع اإلشارة 
في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها. وفي حال تزامن اإلفصاح المطلوب وفقاً لهذه الفقرة مع 
اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في 

اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية.
تضيف السوق عالمة إلى جانب اسم الشركة في موقع السوق اإللكتروني ترمز إلى بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة )50%( من . 2

رأس مالها فور صدور اإلعالن الُمشار إليه في الفقرة )1( أعاله من هذه المادة.
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خسائرها . 3 بلوغ  إعالنها  بعد  الشركة  على  يجب  الشركات،  نظام  من   )150( المائة  بعد  الخمسين  المادة  أحكام  مراعاة  مع 
المتراكمة )50%( فأكثر من رأس مالها اإلعالن عن اآلتي:

تاريــخ آخــر يــوم يتســنى فيــه لمجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( لالجتمــاع، وتاريــخ آخــر يــوم النعقــاد - 
ــة( لمعالجــة الخســائر المتراكمــة. ــر العادي ــة العامــة )غي الجمعي

توصيــة مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( حيــال خســائرها المتراكمــة فــور صدورهــا، إمــا بزيــادة رأس مــال - 
الشــركة أو خفضــه، أو حــل الشــركة قبــل األجــل المحــدد فــي نظامهــا األساســي.

تاريخ آخر يوم إلتمام عملية االكتتاب في زيادة رأس المال لمعالجة الخسائر المتراكمة حيثما ينطبق.- 
ــة  	 ــح الحوكمــة الصــادرة عــن هيئ ــزام الشــركة بلوائ ــاه ملخــص لمــدى الت ــاه أدن بالنســبة لحوكمــة الشــركة، يتضمــن الجــدول ادن

ــة. الســوق المالي
علمــاً أن مخالفــة أي مــن القواعــد واإلجــراءات أو الفشــل فــي تطبيقهــا، يعــّرض الشــركة للمســاءلة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة  	

التــي يجــوز لهــا القيــام بمــا يأتــي أو أيــاً منهــا، وهــي:
إنذار الشركة.. 1
إلزام الشركة باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية الالزمة لمعالجة نتائج . 2

المخالفة.
فرض غرامة مالية على أال تزيد على خمسة ماليين )5.000.000( ريال سعودي عن كل مخالفة ارتكبتها الشركة.. 3

وقــد تعّرضــت الشــركة خــالل الســنوات الســابقة لبعــض العقوبــات والغرامــات، كان آخرهــا بتاريــخ 2016/05/11م، حيــث  	
فرضــت الهيئــة غرامــة ماليــة مقدارهــا ســبعون ألــف ) 70,000( ريــال ســعودي، لمخالفــة الشــركة الفقــرة )أ( مــن المــادة السادســة 
ــالغ  ــن مــن قواعــد التســجيل واإلدراج، لعــدم إب ــة واألربعي ــة، والفقــرة أ) مــن المــادة الحادي ــن مــن نظــام الســوق المالي واألربعي
الشــركة الهيئــة والجمهــور فــي الوقــت النظامــي المحــدد عــن اســتالمها تعليمــات مجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي، المتضمنــة 
إيقــاف صالحيــة إصــدار وثائــق التأميــن الصحــي علــى نظــام إصــدار الوثائــق المطــور للضمــان الصحــي بتاريــخ 2015/12/31م، 

إذ لــم تعلــن عــن ذلــك إال بتاريــخ 2016/01/03م بعــد إغــالق الســوق.
بالنسبة لحوكمة الشركة، يبين الجدول التالي مدى التزام الشركة بلوائح الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية. 	

جدول التزام الشركة بالئحة حوكمة الشركات والئحة حوكمة شركات التأمين(: 85الجدول رقم )

المادة/ الفقرة 
من الئحة 

حوكمة الشركات

المادة/ الفقرة 
من الئحة 

حوكمة شركات 
التأمين

الجهة الموضوع
المسؤولة

المادة 
المطابقة في 
دليل الحوكمة

الخاص 
بالشركة

مالحظات

-11مجلس اإلدارةوضع سياسة توزيع أرباح األسهم-9/ب

5/12
و

54/أ
الجمعية تشكيل لجنة المراجعة106-105

37العامة العادية
بناًء على توصية مجلس اإلدارة

)االطالع على المادة 22 من الئحة لجان 
المراجعة لشركات التأمين(

الجمعية الئحة عمل لجنة المراجعة54/ج
37/جالعامة العادية

تم االطالع على الئحة لجنة المراجعة 
المعتمدة من الجمعية العامة العادية بتاريخ 
1439/09/14هـ )الموافق 2018/05/30م(

الجمعية إقرار القوائم المالية-6/12
7/ثانياً/حالعامة العادية

ملتزمة - اعتماد قوائم 2020 م من قبل:
الجمعية العامة )العادية( للمساهمين 

المنعقدة بتاريخ 1442/11/19هـ )الموافق 
2021/06/29م(

الجمعية إقرار تقرير مجلس اإلدارة-7/12
7/ثانيا/خالعامة العادية

ملتزمة - إقرار تقرير مجلس اإلدارة لعام 2020م:
الجمعية العامة )العادية( للمساهمين 

المنعقدة بتاريخ 1442/11/19هـ )الموافق 
2021/06/29م(

9/12
و 81

-
تعيين مراجعي الحسابات وتحديد مكافآتهم 

وإعادة تعيينهم وتغييرهم والموافقة على 
تقاريرهم.

الجمعية 
7/ثانيا/ذالعامة العادية

ملتزمة - الجمعية العامة )العادية( للمساهمين 
المنعقدة بتاريخ 1442/11/19هـ )الموافق 

2021/06/29م(
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المادة/ الفقرة 
من الئحة 

حوكمة الشركات

المادة/ الفقرة 
من الئحة 

حوكمة شركات 
التأمين

الجهة الموضوع
المسؤولة

المادة 
المطابقة في 
دليل الحوكمة

الخاص 
بالشركة

مالحظات

وضع الخطط والسياسات واالستراتيجيات 64/أ1/22
181مجلس اإلدارةواألهداف الرئيسية للشركة

ملتزمة - وضع استراتيجية الشركة لعام 2021م
محضر اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ

1442/08/10هـ )الموافق 2021/03/23م(

ال يوجد2/18مجلس اإلدارةوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية64/د2/22

اعتماد سياسات ومعايير العضوية في المجلس 3/2265
ال يوجد3/18مجلس اإلدارةاإلدارة

إقرار سياسات ومعايير العضوية في مجلس 3/2257
اإلدارة

الجمعية 
ال يوجد3/18العامة

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب 4/22
4/18مجلس اإلدارةالمصالح

ملتزمة-يوجد سياسة تعارض المصالح

13/22
و

50
تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 89

ملتزمة - قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 36مجلس اإلدارةوتحديد صالحياتها ومدتها وتسمية أعضائها
1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م(

اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل 64/ج1/23
ملتزمة9/18/أمجلس اإلدارةالشركة

اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد 2/23
ملتزمة-لدى الشركة الئحة صالحيات مالية19/جمجلس اإلدارةالصالحيات المفوضة الى اإلدارة التنفيذية

24/18مجلس اإلدارةتشكيل اإلدارة التنفيذية للشركة64/و25
ملتزمة - محضر مجلس اإلدارة بتاريخ

1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م(

3/24/18مجلس اإلدارةتعيين الرئيس التنفيذي للشركة64/و25
ملتزمة - محضر اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ
1438/11/01هـ )الموافق 2014/07/24م(

9/24/18مجلس اإلدارةاعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة5/2613
ملتزمة - اعتماد الهيكل التنظيمي

قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/08/10هـ 
)الموافق 2021/03/23م(

ملتزمة16مجلس اإلدارةتنظيم عملية حضور اجتماعات المجلس48/أ34/أ

تم النص عليها في الئحة الحوكمة الخاصة 18مجلس اإلدارةوضع سياسة داخلية لعمل مجلس اإلدارة36/ج
بالشركة لم يتم االطالع على سياسة مستقلة

وضع سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع 12/أ43
2/18/أمجلس اإلدارةحاالت تعارض المصالح

ملتزمة - لدى الشركة الئحة تعارض مصالح
تم اعتمادها في فبراير 2022م

4830
ترخيص العقود واألعمال التي يكون لعضو 
مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير 

مباشرة

الجمعية 
ملتزمة - محضر الجمعية العامة )العادية( بتاريخ 7/ثانيا/يالعامة العادية

1442/11/19هـ )الموافق 2021/06/29م(

الجمعية إصدار الئحة عمل لجنة المراجعة54105/ج
27/جالعامة العادية

الالئحة المعتمدة من قبل الجمعية العامة العادية 
السادسة بتاريخ 1439/09/14هـ )الموافق 

2018/05/30م(
أيضا يمكن االستناد على المادة )14( من الئحة 

لجان المراجعة في شركات التأمين

تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية -55/ب/4
4/24/18مجلس اإلدارةأو المراجع الداخلي

بناء على توصية لجنة المراجعة
االطالع على المادة )49/ج( من الئحة لجان 

المراجعة في شركات التأمين

وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقيد -58
ملحوظاتهم عن أي تجاوز في التقارير المالية

لجنة 
-40المراجعة

60/أ
64/أ

44/أمجلس اإلدارةتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت100
ملتزمة - محضر مجلس اإلدارة بتاريخ

1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م(

60/ب
64/ب

إصدار الئحة عمل لجنة الترشيحات 100
والمكافآت

الجمعية 
43/جالعامة

ملتزمة - تم اعتماد الالئحة من قبل الجمعية 
العامة العادية بتاريخ 1439/09/14هـ )الموافق 

2018/05/30م(
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المادة/ الفقرة 
من الئحة 

حوكمة الشركات

المادة/ الفقرة 
من الئحة 

حوكمة شركات 
التأمين

الجهة الموضوع
المسؤولة

المادة 
المطابقة في 
دليل الحوكمة

الخاص 
بالشركة

مالحظات

إعداد سياسات مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 101/هـ1/61
واللجان

لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت

ملتزمة43/د/20

اعتماد سياسات مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 1/61
واللجان

الجمعية 
-العامة

ملتزمة - الجمعية العامة العادية بتاريخ
1439/09/14هـ )الموافق 2018/05/30م(

44/أمجلس اإلدارةتشكيل اللجنة التنفيذية90 و95-
ملتزمة - محضر مجلس اإلدارة بتاريخ

1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م(

الجمعية الئحة اللجنة التنفيذية95-
44/بالعامة

الالئحة الخاصة باللجنة التنفيذية ومعتمدة من 
مجلس اإلدارة بتاريخ 1434/09/16هـ )الموافق 

2013/07/24م(

45/أمجلس اإلدارةتشكيل لجنة إدارة المخاطر90 و70107
ملتزمة - محضر مجلس اإلدارة بتاريخ

1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م(

الجمعية الئحة لجنة إدارة المخاطر107
45العامة

الالئحة الخاصة بإدارة المخاطر ومعتمدة 
من الجمعية العامة بتاريخ 1437/07/24هـ 
)الموافق 2016/05/01م وتحديثها( من قبل 

مجلس اإلدارة بتاريخ 1440/01/02هـ )الموافق 
2018/09/12م(

46مجلس اإلدارةتشكيل لجنة االستثمار90 و111-
ملتزمة - محضر مجلس اإلدارة بتاريخ

1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م(

الجمعية الئحة لجنة االستثمار111-
46العامة

تم االطالع على الالئحة الخاصة بلجنة 
االستثمار والمعتمدة من مجلس اإلدارة بتاريخ 

1440/01/02هـ )الموافق 2018/09/12م(

-4/24/18مجلس اإلدارةالمراجعة الداخلية73122

-49مجلس اإلدارةمراقبة االلتزام124-

50مجلس اإلدارةالخبير اإلكتواري126-

ملتزمة - تم الحصول على عدم ممانعة من 
البنك المركزي على تمديد التعاقد مع شركة 

شما للخدمات االكتوارية بتاريخ 1442/07/19هـ 
)الموافق 2021/03/03م(

-51مجلس اإلدارةاإلدارة العليا128

101/ب3/65
إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة 

لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة 
التنفيذية

لجنة 
ملتزمة - سياسة إجراءات ترشيح أعضاء مجلس 6/43الترشيحات

اإلدارة وللجان المنبثقة عنه

84
وضع سياسات وإجراءات يتبعها أصحاب 

المصالح في تقديم شكواهم أو اإلبالغ عن 
الممارسات المخالفة

ملتزمة - يوجد سياسة اإلبالغ عن المخالفات5/18مجلس اإلدارة

8612

الئحة قواعد السلوك المهني )يجب أن تغطي 
بحد أدنى األمور التالية: تعارض المصالح، 
النزاهة واألمانة، االلتزام باللوائح واألنظمة 

ذات العالقة، سرية المعلومات، التعامل العادل، 
حماية أصول الشركة(.

ملتزمة - يوجد سياسة السلوك وأخالقيات العمل58/بمجلس اإلدارة

وضع برامج وتحديد الوسائل الالزمة لطرح 88
مجلس اإلدارة12/66مجلس اإلدارةمبادرات الشركة في مجال العمل االجتماعي

وضع سياسات مكتوبة لإلفصاح وإجراءاته 8989
ملتزمة - يوجد سياسة اإلفصاحات الداخلية68مجلس اإلدارةوأنظمته

60مجلس اإلدارةوضع قواعد حوكمة خاصة بالشركة9489/67

ملتزمة - الئحة حوكمة الشركة
تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة العادية 

 بتاريخ 1439/09/15هـ 
)الموافق 2018/05/30م(

المصدر: الشركة
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وقد تعّرضت الشركة خالل السنوات السابقة لبعض العقوبات والغرامات، كان آخرها بتاريخ 2016/05/11م حيث فرضت الهيئة  	
غرامة مالية مقدارها سبعون ألف ) 70,000( ريال سعودي، لمخالفة الشركة الفقرة )أ( من المادة السادسة واألربعين )46( من نظام 
السوق المالية، والفقرة )أ( من المادة الحادية واألربعين )41( من قواعد التسجيل واإلدراج، لعدم إبالغ الشركة الهيئة والجمهور في 
الوقت النظامي المحدد عن استالمها تعليمات مجلس الضمان الصحي التعاوني، المتضمنة إيقاف صالحية إصدار وثائق التأمين 
الصحي على نظام إصدار الوثائق المطور للضمان الصحي بتاريخ 2015/12/31م، إذ لم تعلن عن ذلك إال بتاريخ 2016/01/03م 

بعد إغالق السوق.
باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي قسم »عوامل المخاطر« المتعلقة من هذه النشرة، فإن الشركة ملتزمة بمتطلبات هيئة السوق المالية.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان 9-4-6
ينبغي استخراج رخصة بلدية للمواقع المستأجرة من قبل الشركة حتى تتمكن من تشغيلها مع األخذ باالعتبار أن البلدية أو األمانة  	

تتطلب الوثائق التالية: صورة السجل التجاري وصورة عقد التأسيس )النظام األساسي( وصورة من عقد اإليجار وصورة من فسح 
البناء للمبنى أو المستودع الذي تم االستئجار فيه وصورة من ترخيص المكتب العقاري وتصوير المبنى من بعد ويشمل اللوحة )مع 
نسخة عن فاتورة اللوحة وتسجيل ملكية العالمة التجارية للشركة ليتم استخدامها على الواجهة( باإلضافة إلى ترخيص الدفاع 

المدني.
قررت الشركة إغالق عدد ثالثة عشر )13( نقطة بيع بموجب الطلب المقدم الى البنك المركزي بتاريخ 1442/07/04هـ )الموافق  	

2021/02/16م( وفقاً لنص المادة السابعة والعشرون )27( من ضوابط توسع الفروع ونقاط البيع السنوية لشركات التأمين و/أو 
إعادة التأمين وشركات الوساطة والوكالة، والتي توجب على الشركة أخذ عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل إغالق الفروع 
و/أو نقاط البيع وتزويد البنك المركزي بخطة الشركة حول وقف عمليات الفرع و/أو نقاط البيع والحقوق وااللتزامات الناشئة عن 
وثائق التامين الصادرة منها. وبتاريخ 1443/01/01هـ )الموافق 2021/08/09م(، حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي 
على إغالق عدد سبع )7( نقاط بيع في المواقع التالية )الخرج، الدوادمي، القنفذة، حفر الباطن، وادي الدواسر، القريات وتبوك( 
أما باقي الفروع/ نقاط البيع التالية: بريدة، مكة، ينبع، بيشة، محايل عسير وحائل(، فقد صدرت موافقة الشركة على اإلغالق إال 

انه كما بتاريخ هذه النشرة، لم تحصل الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي. 
كما قامت الشركة بإلغاء رخص البلدية لعدد إحدى عشر )11( نقطة بيع، وفقاً للتالي: 	

إفادة بإلغاء رخصة بلدية رقم )40102409888( - نقطة بيع الخرج - 
إفادة بإلغاء رخصة بلدية رقم )41012548858( - نقطة بيع الدوادمي - 
إفادة بإلغاء رخصة بلدية رقم )39121530027( - نقطة بيع القنفذة- 
إفادة بإلغاء رخصة بلدية رقم )39111267228( - نقطة بيع وادي الدواسر - 
إفادة بإلغاء رخصة بلدية رقم )3910688420( - نقطة بيع القريات- 
إفادة بإلغاء رخصة بلدية رقم )41052647809( - نقطة بيع تبوك- 
إفادة بإلغاء رخصة بلدية رقم )41032606658( - نقطة بيع بيشة- 
إفادة بإلغاء رخصة بلدية رقم )40082125487( - نقطة بيع حائل- 
إفادة بإلغاء رخصة بلدية رقم )40062063755( - نقطة بيع محايل عسير - 
إفادة بإلغاء رخصة بلدية رقم )42044286924( - فرع مكة المكرمة- 
إفادة بإلغاء رخصة بلدية رقم )40072072572( - نقطة بيع ينبع- 

كما قامت الشركة بإشعار المؤجرين لنقاط البيع التالية )الخرج، الدوادمي، القنفذة، حفر الباطن، وادي الدواسر، القريات وتبوك(  	
برغبتها بعدم تجديد عقود اإليجار.

يبين الجدول التالي الفروع ونقاط البيع النشطة كما بتاريخ هذه النشرة: 	

تراخيص البلدية والسالمة لفروع الشركة ونقاط البيع (: 86الجدول رقم )

تصريح سالمة )الدفاع المدني( العنوان تاريخ االنتهاء رقم السجل 
التجاري  رقم الترخيص االسم #

فروع الشركة

ملتزمة، بموجب شهادة سالمة رقم 
)3-000214165-42( صادرة بتاريخ 

1443/03/14هـ )الموافق 2021/10/20م( 
وصالحة حتى تاريخ 1444/03/14هـ 

)الموافق 2022/10/10م(

مجمع الموسى - طريق 
الملك فيصل 

1444/02/04هـ
)الموافق

2022/08/31م(
2051059146 40021695097

شركة أمانة للتأمين 
التعاوني 

)مدينة الخبر(
1
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تصريح سالمة )الدفاع المدني( العنوان تاريخ االنتهاء رقم السجل 
التجاري  رقم الترخيص االسم #

ملتزمة، بموجب شهادة سالمة رقم )42-
000655300-1( صادرة 1443/03/11هـ 

)الموافق 2021/10/17م( وصالحة 
حتى تاريخ 1444/03/11هـ )الموافق 

2022/10/07م(

القريات - شارع العام 
1444/05/17هـ

)الموافق
2022/12/11م(

3452145145 4304789500
شركة أمانة للتأمين 

التعاوني
)مدينة القريات(

2

ملتزمة، بموجب شهادة سالمة رقم 
)18635( صادرة 1439/04/02 )الموافق 

2017/12/20م( وصالحة حتى تاريخ 
1442/04/03هـ )الموافق 2020/11/18م(

المدينة المنورة - الشارع 
العام

1444/04/09هـ
)الموافق

2022/11/03م(
4650207713 40082092074

شركة أمانة للتأمين 
التعاوني 

)المدينة المنورة(
3

ملتزمة، بموجب شهادة سالمة رقم 
)42-000642541-1( صادرة بتاريخ 

1442/04/29هـ )الموافق 2020/12/14م( 
وصالحة حتى تاريخ 1443/04/29هـ 

)الموافق 2021/12/04م(

بريدة - حي النازية - 
شارع عبدالرحمن الحمد 

الخضير

1444/01/29هـ
)الموافق 

2022/08/27م(
1131308321 41022574630

شركة أمانة للتأمين 
التعاوني 

)مدينة بريدة(
4

ملتزمة، بموجب شهادة سالمة رقم 
42-000626016-1( صادرة بتاريخ 

1442/04/04هـ )الموافق 2020/11/19م( 
وصالحة حتى تاريخ 1443/04/04هـ 

)الموافق 2021/11/09م(

جازان-الشارع العام
1444/08/05هـ

)الموافق 
2023/02/25م(

5957100196 40082104211
شركة أمانة للتأمين 

التعاوني
)مدينة جازان( 

5

غير ملتزمة
جدة - شارع األمير 
سلطان - مركز صبا 

التجاري
- 4030302679 -

شركة أمانة للتأمين 
التعاوني 

)مدينة جدة(
6

ملتزمة، بموجب شهادة سالمة رقم
43-000795686-1 صادرة بتاريخ 

1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م( 
وصالحة حتى تاريخ1444/04/10هـ 

)الموافق 2022/11/04م(

نجران - حي الفهد
1444/08/16

)الموافق
2023/03/08م(

5950112165 390842855
شركة أمانة للتأمين 

التعاوني 
)نجران(

7

ملتزمة، بموجب شهادة سالمة رقم 
)42-000475722-2( صادرة بتاريخ 

1443/01/23هـ )الموافق2021/08/31م( 
وصالحة حتى تاريخ 1444/01/23هـ 

)الموافق2022/08/21م(

الرياض
1445/02/06هـ

)الموافق 
2023/08/22م(

1010288711 33206

شركة أمانة للتأمين 
التعاوني

)مدينة الرياض 
الفرع الرئيسي( 

8

نقاط بيع الشركة

غير ملتزمة حي الصفا - طريق الملك 
عبداهلل

1444/08/05هـ
)الموافق

2023/02/25م(
- 40082104211

شركة أمانة للتأمين 
التعاوني

)مدينة جازان(
1

غير ملتزمة قرب الجوازات خميس 
مشيط-شارع الثمانين - - -

شركة أمانة للتأمين 
التعاوني

)مدينة خميس مشيط(
2

ملتزمة، بموجب شهادة سالمة 
رقم )43-000331819-3( صادرة 

1443/04/05هـ )الموافق 2021/11/10م( 
وصالحة حتى تاريخ 1444/04/05هـ 

)الموافق2022/10/30م(

قرب الجوازات - طريق 
الملك فهد

1444/09/13هـ
)الموافق 

2023/04/04م(
- 40092193004

شركة أمانة للتأمين 
التعاوني

)مدينة اإلحساء(
3

ملتزمة، بموجب شهادة سالمة رقم 
)42-000099719-2( صادرة بتاريخ 

1442/07/25هـ )الموافق 2021/03/09م( 
وصالحة حتى تاريخ 1443/07/25هـ 

)الموافق 2022/02/23م(

البطحاء - شارع البطحاء
1444/04/25هـ

)الموافق
2022/11/19م(

1010288711 41042635616
شركة أمانة للتأمين 

التعاوني
)مدينة الرياض(

4

غير ملتزمة حي الملك سلمان - شارع 
عمر ابن الخطاب - - -

شركة أمانة للتأمين 
التعاوني

)مدينة المجمعة(
5
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تصريح سالمة )الدفاع المدني( العنوان تاريخ االنتهاء رقم السجل 
التجاري  رقم الترخيص االسم #

غير ملتزمة حي الملك خالد - طريق 
الملك - - -

شركة أمانة للتأمين 
التعاوني

)مدينة الرس(
6

غير ملتزمة حي القمرية - شارع 
السموئل - - -

شركة أمانة للتأمين 
التعاوني

)مدينة الطائف(
7

غير ملتزمة حي الحاوية - شارع أبو 
بكر الصديق - - -

شركة أمانة للتأمين 
التعاوني

)مدينة الباحة(
8

غير ملتزمة حي المساعدية - طريق 
الملك فهد - - -

شركة أمانة للتأمين 
التعاوني

)مدينة عرعر(
9

غير ملتزمة قرب الجوازات - شارع 
األمير نايف - - -

شركة أمانة للتأمين 
التعاوني
)رفحا(

10

غير ملتزمة حي الصالحية - شارع 
علي بن أبي طالب - - -

شركة أمانة للتأمين 
التعاوني
)طريف(

11

غير ملتزمة حي الرحاب - شارع 
فلسطين - - -

شركة أمانة للتأمين 
التعاوني

)مدينة جدة(
12

غير ملتزمة جوازات نجران - - -
شركة أمانة للتأمين 

التعاوني
)مدينة نجران(

13

غير ملتزمة حي الفيصلية - طريق 
الملك عبد العزيز - - -

شركة أمانة للتأمين 
التعاوني

)مدينة أبها(
14

المصدر: الشركة

باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي قسم »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، فإن الشركة ملتزمة متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان.
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االلتزامات المستمرة حسب متطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني  9-4-7
إن منتجات التأمين الطبي خاضعة ألنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني )»مجلس الضمان«( بعد إجازتها من مؤسسة النقد  	

)البنك المركزي حالياً(. حيث يقوم مجلس الضمان بمراقبة الشركة والتأكد من تقيدها بالشروط المنظمة لتقديم منتجات التأمين 
الطبي.

نصت المادة الثالثة واألربعون )43( من الالئحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي، على أنه ال يسمح لشركات التأمين بممارسة  	
أعمال الضمان الصحي التعاوني إاّل بعد تأهيلها من قبل المجلس، ويكون التأهيل مقيدا بمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدد 
أخرى مماثلة. كما نصت المادة الرابعة واألربعون )44( من الالئحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي أنه يتم تأهيل شركات التأمين 
التعاوني لممارسة التأمين الصحي بناًء على طلب يتم تقديمه لهذا الغرض، وللمجلس تحديد ما يراه من تفاصيل تتعلق بطبيعة 
ونطاق البيانات التي يتعين تضمينها في هذه الطلبات في حدود ما يلزم لذلك، وعلى المجلس البت في طلب التأهيل خالل تسعين 

يوما من تاريخ تقديم الطلب. 
يقوم مجلس الضمان بمراقبة الشركة والتأكد من تقيدها بالشروط المنظمة لتقديم منتجات التأمين الطبي. ومن تلك الشروط: 	

 االلتزام بتوفير كوادر طبية متخصصة إلعطاء الموافقات الطبية الالزمة خالل موعد زمني ال يتجاوز ستين )60( دقيقة وفي . 1
حال عدم الموافقة فيجب توضيح األسباب رسمًيا.

االلتزام بدفع مستحقات مقدمي الخدمة الطبية كالمستشفيات والعيادات الطبية في موعد ال يتجاوز )45( يوم.. 2

بتاريخ 1443/07/06هـ )الموافق 2022/02/07م(، وافق مجلس على تجديد تأهيل الشركة لمدة سنة تنتهي في 1444/08/02هـ  	
)الموافق 2023/02/22م(، وبموجب هذا الترخيص يجوز للشركة مزاولة نشاط التأمين الصحي في المملكة.

بتاريخ 05/25/ 1438هـ )الموافق 2017/02/22م(، صدر قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني  	
بشأن  التعاوني  الصحي  الضمان  لمجلس  العامة  األمانة  من  الشركة  والمقامة ضد   )37/6( رقم  القضية  في  التنفيذية  والئحته 
مخالفة الشركة ألحكام الوثيقة التأمينية وألحكام المادة والمادة )36/ب/3( والمادة )91( والمادة )77/4( من الالئحة التنفيذية 
لنظام الضمان الصحي التعاوني والذي ينص على إلزام الشركة بدفع مبلغ وقدرة اثنا عشر مليوناً وأربعمائة وثالثة وأربعون ألف 
وخمسمائة )12,443,500( ريال سعودي وقد تم االعتراض على هذا القرار أمام ديوان المظالم بتاريخ 1438/07/22هـ )الموافق 
2017/04/19م( وقد صدر حكم من ديوان المظالم بتاريخ 1439/04/21هـ )الموافق 2018/01/08م( برد االعتراض المقدم من 
الشركة إللغاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني والئحة التنفيذية في القضية رقم )37/6( وبناء 
عليه قامت الشركة باستئناف الحكم بتاريخ 2018/02/20م وبتاريخ 1439/11/11هـ )الموافق 2018/07/24م( صدر قرار محكمة 
االستئناف اإلدارية بديوان المظالم في االستئناف المقدم من الشركة على القرار أعاله، حيث صدر القرار بتأييد الحكم الصادر 

من الدائرة الثالثة بالمحكمة اإلدارية والقاضي برفض الدعوى. 
ومنذ هذا التاريخ لم يتم االطالع على أي مخالفات ارتكبتها الشركة ألحكام نظام الضمان الصحي التعاوني والئحته التنفيذية. 	
باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي قسم »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، فإن الشركة ملتزمة بمتطلبات مجلس الضمان الصحي  	

التعاوني.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات ترخيص االستثمار أجنبي 9-4-8
نظراً لملكية بعض المساهمين المؤسسين األجانب )غير السعوديين وغير الخليجيين( ألسهم في رأس المال، اضطرت الشركة الى  	

استخراج ترخيص االستثماري الخدمي رقم )01-102030094185( بتاريخ 1430/09/22هـ )الموافق 2009/09/12م( صادر من 
)وزارة االستثمار )الهيئة العامة لالستثمار سابقاً( وساري لغاية تاريخ 1444/07/02هـ )الموافق 2023/01/24م(. 

وتشترط الهيئة العامة لالستثمار على الشركات المرخص لها االلتزام بالتعليمات اآلتية: 	
)1( عدم اختالف بيانات السجل التجاري عن البيانات الموجودة بالترخيص االستثماري الصادر من الهيئة. )2( عدم ممارسة نشاط 
استثماري أو تجاري غير مرخص. )3( وجود ترخيص استثمار لفروع الشركة ومراكز التسويق )ويقصد بها نقاط البيع( أو )4( عدم 
التوقف عن ممارسة النشاط االستثماري أثناء سريان مدة الترخيص، إال في حاالت الظروف القاهرة التي تقبلها الهيئة مع تقديم 
جدول زمني يبين تاريخ العودة لممارسة النشاط خالل خمسة أيام من تاريخ حدوث الظرف القاهر. )5( عدم استخدام اسم أو 
شعار وكالة تجارية عالمية أو محلية دون ترخيص أو استخدام مطبوعات أو أختام أو وسائل دعائية باسم تجاري مخالف لالسم 
المرخص من الهيئة العامة. )6( تطابق مواصفات المنتج وأسلوبه مع المواصفات الخليجية أو السعودية أو الدولية المعتمدة. )7( 

إخطار الهيئة كتابياً بتعديل العنوان أو بيانات المراسلة واالتصال أو تحديث البيانات.
على كافة الشركات المرخصة من الهيئة العامة لالستثمار التقدم بطلب تعديل ترخيصها تبعاً ألي تعديالت في بياناتها ومنها على  	

سبيل المثال في حال تخفيض أو زيادة رأس المال أو تعديل االسم التجاري أو فتح فروع لها.
باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي قسم »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، فإن الشركة ملتزمة بمتطلبات وزارة االستثمار.
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االلتزامات المستمرة حسب متطلبات البنك المركزي السعودي  9-4-9
صدر ترخيص البنك المركزي السعودي برقم )ت م ن/20107/30( وتاريخ 1431/07/24هـ )الموافق 2010/07/06م(. إن مدة  	

سريان التصريح هي )3( ثالث سنوات تبدأ من تاريخ تجديد التصريح في 1443/07/23هـ )الموافق 2022/02/24م( وتنتهي بتاريخ 
1446/07/22هـ )الموافق 2025/01/22م(. وبموجب هذا الترخيص يجوز للشركة مزاولة نشاط التأمين في الفروع التالية )1( 

التأمين العام و )2( التأمين الصحي. 
تقّدم الشركة مختلف أنواع التغطية التأمينية لعمالئها وفقاً لشروط نموذجية، وال يجوز للشركة أن تقدم منتجاتها إال بعد الحصول  	

على موافقة )نهائية أو مؤقتة( من مؤسسة النقد )البنك المركزي حالياً( لكل منتج )عماًل بالمادة )16( السادسة عشرة من الالئحة 
بأن الشركة قد حصلت حتى تاريخه على موافقات نهائية من مؤسسة النقد )البنك المركزي حالياً( لعدد من  التنفيذية(. علماً 

منتجاتها التأمينية وفًقا لما يلي:

منتجات الشركة التأمينية(: 87الجدول رقم )

اسم المنتج#
فئة المنتج

)أفراد أو شركات أو 
كالهما(

تاريخ موافقة البنك 
المركزي على المنتج

رقم خطاب البنك 
المركزي

الرقم التعريفي للمنتج 
)إن وجد(

1
Contractors Plant and Machinery

تأمين معدات وآليات المقاولين
 1438/01/09هـ أفراد - شركات

381000003698LPAMANA001)الموافق 2016/10/10م(

2
Workers Compensation

تأمين العمال
 1438/01/09هـ شركات

381000003649LPAMANA026)الموافق 2016/10/10م(

3
Marine Cargo Open Cover

تأمين الشحن البحري
 1438/01/09هـ شركات

381000003663LPAMANA016)الموافق 2016/10/10م(

4
Machinery Breakdown

تأمين تعطل اآلالت
 1438/01/09هـ أفراد - شركات

381000003665LPAMANA014)الموافق 2016/10/10م(

5
 Boiler and Pressure Vessels Explosion

Insurance

تأمين انفجار المراجل وأوعية الضغط
 1438/01/09هـ شركات

381000003699LPAMANA003)الموافق 2016/10/10م(

6
 Business Interruption / Consequential

Loss )LM7(
تأمين توقف األعمال / الخسارة التبعية

1438/01/09هـ )الموافق شركات
2016/10/10381000003702LPAMANA005م(

7
Product Liability

تأمين مسؤولية المنتجات
 1438/01/23هـ شركات

381000009170LPAMANA021)الموافق 2016/10/24م(

8
Marine Cargo Single Voyage

تأمين الشحن البحري رحلة واحدة
أفراد - شركات

1438/01/23هـ
)الموافق

2016/10/24م(
381000009172LPAMANA017

9
Travel Insurance

تأمين السفر
 1438/01/09هـ أفراد - شركات

381000003723LPAMANA025)الموافق 2016/10/10م(

10

 Loss of Profit following Boiler and
Pressure Vessel

Explosion (Output Basis)

تأمين خسارة األرباح الناتجة عن انفجار 
 المراجل وأوعية الضغط

)على أساس الناتج(

 1438/01/09هـ شركات
381000003673LPAMANA013)الموافق 2016/10/10م(

11
 loss of profit following Machinery

Breakdown

تأمين خسارة األرباح نتيجة تعطل اآلالت
 1438/01/09هـ شركات

381000003670LPAMANA015)الموافق 2016/10/10م(

12
Contractor's All Risk

تأمين كافة أخطار المقاولين
 1438/01/09هـ شركات

381000003707LPAMANA006)الموافق 2016/10/10م(

13
Personal Accident -Individual

تأمين الحوادث الشخصية
 1438/01/09هـ للفرد - العائلة

381000003713LPAMANA020)الموافق 2016/10/10م(

14
Burglary Insurance

تأمين السرقة
 1438/01/09هـأفراد - شركات

381000003703LPAMANA004)الموافق 2016/10/10م(
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اسم المنتج#
فئة المنتج

)أفراد أو شركات أو 
كالهما(

تاريخ موافقة البنك 
المركزي على المنتج

رقم خطاب البنك 
المركزي

الرقم التعريفي للمنتج 
)إن وجد(

15
 Property All Risks Material Damage

(LM7)

تأمين على الممتلكات ضد جميع المخاطر
 1438/01/09هـ أفراد - شركات

381000003717LPAMANA022)الموافق 2016/10/10م(

16
Fidelity Guarantee

تأمين ضمان األمانة
 1438/01/09هـ شركات

381000003736LPAMANA011)الموافق 2016/10/10م(

17

 All Risks Business Interruption
Consequential Loss (ABI)

وثيقة تأمين ضد كافة مخاطر الممتلكات 
)الضرر العيني(

 1438/01/09هـ شركات
381000003727LPAMANA002)الموافق 2016/10/10م(

18
Fire and Allied Perils Loss of Profit

تأمين ضد خسارة األرباح بسبب الحريق
 1438/01/09هـ شركات

381000003722LPAMANA024)الموافق 2016/10/10م(

19
Public Liability

تأمين المسؤولية المدنية
 1438/01/09هـ شركات

381000003715LPAMANA023)الموافق 2016/10/10م(

20

 Property All Risks Accidental Damage
(ABI)

تأمين »كافة المخاطر« توقف األعمال / 
الخسارة التبعية

 1438/01/09هـ أفراد - شركات
381000003712LPAMANA001)الموافق 2016/10/10م(

21
Money Insurance

تأمين األموال
 1438/01/09هـ شركات

381000003708LPAMANA018)الموافق 2016/10/10م(

22
Group Personal Accident

تأمين الحوادث الشخصية الجماعية
 1438/01/09هـ شركات

381000003674LPAMANA019)الموافق 2016/10/10م(

23
Fire Insurance

تأمين ضد الحرائق واألخطار ذات الصلة
 1438/01/09هـ أفراد - شركات

381000003675LPAMANA012)الموافق 2016/10/10م(

24
Electronic Equipment

تأمين المعدات اإللكترونية
 1438/01/09هـ أفراد - شركات

381000003694LPAMANA009)الموافق 2016/10/10م(

25
Deterioration of Stock

تأمين تلف السلع المخزنة
 1438/01/09هـ شركات

381000003696LPAMANA008)الموافق 2016/10/10م(

26
Erection All Risk

تأمين كافة أخطار الممتلكات - الخسائر 
المادية

 1438/01/09هـ شركات
381000003660LPAMANA010)الموافق 2016/10/10م(

27
Motor Comprehensive - Commercial

تأمين المحركات
 1436/11/17هـ شركات

-361000145043)الموافق 2015/09/01م(

28
Motor Comprehensive - Private

تأمين المحركات
 1437/02/19هـ أفراد

-361000145043)الموافق 2015/12/01م(

29
Motor Third Party Liability - Private

تأمين المسؤولية تجاه الغير
)مركبات خصوصي(

 1437/02/19هـ أفراد
-361000145043)الموافق 2015/12/01م(

30

 Motor Third Party Liability -
Commercial

تأمين المسؤولية تجاه الغير
)مركبات تجارية(

 1437/02/19هـ شركات
-361000145043)الموافق 2015/12/01م(

31
Medical Insurance

التأمين الطبي
 1431/08/07هـ أفراد-شركات

-Is/752/21352)الموافق 2010/07/19م(

المصدر: الشركة
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شروط المحافظة على الترخيص:

وفقاً للمادة )76( السادسة والسبعين من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين، يحق للبنك المركزي سحب ترخيص الشركة في الحاالت التالية: 	
 إذا لم تمارس الشركة النشاط المرخص لها به خالل ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص.. 1
إذا لم تف بمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية.. 2
إذا تبين للمؤسسة تعمد الشركة تزويد المؤسسة بمعلومات غير صحيحة عند طلبها للترخيص.. 3
إذا أفلست الشركة.. 4
إذا مارست الشركة النشاط بأسلوب احتيالي.. 5
إذا انخفض رأس المال عن الحد األدنى المقرر أو لم تستوف الشركة بمتطلبات المالءة المالية الواردة في الالئحة التنفيذية.. 6
إذا انخفض النشاط التأميني إلى المستوى الذي ترى المؤسسة عدم فعالية أدائه.. 7
إذا رفضت أو أّخرت الشركة دفع المطالبات المستحقة دون وجه حق.. 8
إذا منعت الشركة فريق التفتيش المكلف من قبل البنك عن أداء مهمته في فحص سجالتها.. 9

إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر ضدها في أي من المنازعات التأمينية. . 10

حتى تاريخ نشر هذه النشرة فإن الشركة ملتزمة بأحكام المادة السادسة والسبعين )76( من الالئحة التنفيذية المشار إليها أعاله.  	
فيما يخص الفقرة )و( أعاله من الشروط، يجب االلتزام بهامش المالءة المطلوب حسب المادة السادسة والستين )66( والمادة الثامنة  	

والستين )68( من الالئحة التنفيذية التي تنص على ما يلي:

إذا أصبح هامش المالءة الفعلي ما بين نسبة )75%( خمسة وسبعين بالمائة إلى نسبة )100%( مائة بالمائة من هامش المالءة أ. 
المطلوب، فيجب على الشركة العمل على تعديل هذه النسبة لتصبح على األقل )100%( مائة بالمائة خالل الربع التالي.

إذا أصبح هامش المالءة الفعلي ما بين نسبة )50%( خمسين بالمائة إلى نسبة )75%( خمسة وسبعين بالمائة من هامش المالءة ب. 
المطلوب، أو إذا لم يتم التقيد بما ذكر في الفقرة )أ )أعاله لربعين متتاليين، فيجب على الشركة أن تقدم للمؤسسة خطة تصحيحية 

توضح الخطوات التي ستتخذها الشركة لتحسين مالءتها المالية والمدة الزمنية الالزمة لذلك.
إذا أصبح هامش المالءة الفعلي ما بين نسبة )25%( خمسة وعشرين بالمائة إلى نسبة )50%( خمسين بالمائة من هامش المالءة ج. 

المطلوب، أو إذا لم يتم التقيد بما ذكر في الفقرة )ب( أعاله لربعين متتاليين، للبنك المركزي إلزام الشركة باتخاذ كٍل أو أٍي من 
اإلجراءات اآلتية:

زيادة رأس مال الشركة.. 1
تعديل األسعار.. 2
تخفيض التكاليف.. 3
التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد.. 4
تسييل بعض األصول.. 5
أي إجراء آخر تراه الشركة مناسًبا وتوافق عليه المؤسسة.. 6

إذا انخفض هامش المالءة الفعلي عن نسبة )25%( خمسة وعشرين بالمائة أو أخفقت الشركة في تصحيح أوضاعها المالية، للبنك د. 
المركزي تعيين مستشار لتقديم المشورة للشركة، أو طلب سحب ترخيص الشركة.

كما بتاريخ 2021/09/30م، بلغ هامش المالءة )37.78%( وعليه أصبحت الشركة خاضعة لإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة )ج( من  	
المادة الثامنة والستين )68( من الالئحة التنفيذية.

بتاريخ 1443/06/08هـ )الموافق 2022/01/11م(، استلمت الشركة خطاب البنك المركزي تعليمات للشركة رقم )43052121( والمتضمن  	
تزويد البنك المركزي بخطة تفصيلية الستيفاء متطلبات هامش المالءة المالية خالل خمسة أيام عمل من الخطاب.

وفقاً للمادة السبعين )70( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني يجب تجنيب نسبة )20%( من األرباح الصافية لتكوين  	
احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ إجمالي االحتياطي )100%( من رأس المال المدفوع. كما بتاريخ 

نشر هذه النشرة الشركة غير ملتزمة كونها لم تحقق أي أرباح.
رأس  	 بزيادة  العادية(  )غير  للمساهمين  العامة  الجمعية  الى  اإلدارة  مجلس  أوصى  2022/01/17م(،  )الموافق  1443/06/14هـ  بتاريخ 

رقم  الخطاب  بموجب  الشركة  طلب  على  المركزي  البنك  وافق  ريال سعودي.   )430,000,000( مليون  وثالثين  أربعمائة  إلى  الشركة  مال 
)43083158( وتاريخ 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م(. 
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الزيارات التفتيشية:

الشركة ملتزمة بأحكام نظام التأمين والئحته التنفيذي لجهة السماح لفريق التفتيش المكلف من قبل البنك بأداء مهامه وفحص سجالتها  	
وقد خضعت الشركة لعدة زيارات تفتيشية من قبل فريق البنك المركزي وكان آخرها بتاريخ 1443/07/14هـ )الموافق 2022/02/15م( 
وجود  وعدم  االحتيال  لمكافحة  معتمدة  وجود سياسة  وعدم  االحتيال  مكافحة  بالئحة  االلتزام  عدم  لجهة  المخالفات  بعض  حيث رصد 
اتفاقيات مكافحة االحتيال مع شركات المهن الحرة المتعاقد معها وعدم تزويد فريق البنك المركزي بدليل معالجة مطالبات التامين الطبي 
وقد تقرر تقيد الشركة برنامج مالئم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لتصحيح المالحظات وذلك خالل )20( يوم عمل من تاريخ الخطاب مع 
االلتزام باالنتهاء من تنفيذ البرنامج بإشراف الرئيس التنفيذي خالل )60( يوم عمل من تاريخ الموافقة عليه. وكما بتاريخ هذه النشرة، لم 
تلتزم الشركة بتنفيذ البرنامج خالل المدة المحددة مما يجعلها عرضة للعقوبات المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التامين التعاوني 

والئحته التنفيذية.

الوديعة النظامية:

تلزم المادة الرابعة عشرة )14( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والمادة الثامنة والخمسين )58( من الالئحة التنفيذية شركات  	
التامين أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية ألمر البنك المركزي السعودي على أن تكون الوديعة النظامية )% 10( من رأس المال 

المدفوع وللبنك المركزي رفع هذه النسبة بحد أقصى )15%( وفقا للمخاطر التي تواجهها الشركة.
يتم وضع الوديعة النظامية لدى طرف مقابل له تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية. 	
بتاريخ 1437/06/28هـ )الموافق 2016/04/06م(، صدر قرار البنك المركزي )مؤسسة النقد سابقاً( بزيادة الوديعة النظامية من )10%( إلى  	

)15%( من رأس المال المدفوع وذلك ضمن اإلجراءات التي فرضها البنك على الشركة بناًء على النتائج المالية للشركة عن العام 2015م.
بتاريخ 1442/12/17هـ )الموافق 2021/07/27م(، حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي لسحب مبلغ ستة عشر مليون وخمسمائة  	

ألف )16,500,000( ريال سعودي من الوديعة النظامية.
باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي قسم »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، فإن الشركة ملتزمة بمتطلبات البنك المركزي السعودي.

ملخص العقود الجوهرية 9-5

عقود وتعامالت مع األطراف ذات العالقة 	-9-5
كما بتاريخ نشر هذه النشرة، لدى الشركة عقود وتعامالت مع أطراف ذات عالقة وقد التزمت الشركة بإجراءات اإلفصاح وبأن تكون  	

جميع التعامالت على أساس تنافسي تجاري بحت يضمن حقوق المساهمين وأن يتم التصويت على تلك العقود من قبل الجمعية 
العامة للشركة بدون مشاركة المساهمين الذين لهم مصالح في تلك العقود.

يبين الجدول أدناه األعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين  	
خالل السنوات الثالث الماضية وحتى 2021/12/30م.

العقود والتعامالت مع أطراف ذات عالقة (: 88الجدول رقم )
مطلوب من أطراف ذات عالقة

الطرف ذو 
طبيعة المعاملةطبيعة العالقةالعالقة

رصيد التعامالتقيمة المعامالت / ريال

كما في 
2019/12/31م

كما في 
2020/12/31م

كما في
2021/12/31م

كما في 
2019/12/31م

كما في 
2020/12/31م

كما في 
2021/12/31م

مجموعة 
شركات 
السيف

ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/
نايف بن فيصل السديري 

واألستاذ/عبد الرحمن بن عبداهلل 
السكران مصلحة غير مباشرة 

فيها

-أقساط تأمين
-مطالبات مدفوعة

51,616,00043,358,0005,931,000755,0003,304,0001,650,000

مجموعة 
شركات 
الطوخي

يشغل رئيس مجلس اإلدارة 
األستاذ/ محمود بن محمد 

الطوخي منصب رئيس مجلس 
إدارة مجموعة الطوخي

-أقساط تأمين
-مطالبات مدفوعة

189,000--456,000356,000356,000

شركة الدرة 
الرائدة

-أقساط تأمين
-مطالبات مدفوعة

-102,00045,000-71,00020,000
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مطلوب من أطراف ذات عالقة

الطرف ذو 
طبيعة المعاملةطبيعة العالقةالعالقة

رصيد التعامالتقيمة المعامالت / ريال

كما في 
2019/12/31م

كما في 
2020/12/31م

كما في
2021/12/31م

كما في 
2019/12/31م

كما في 
2020/12/31م

كما في 
2021/12/31م

عبدالرحمن 
عضو مجلس اإلدارةالسكران

-أقساط تأمين
-مطالبات مدفوعة

-53,00010,000---

عضو مجلس اإلدارةنايف السدير
-أقساط تأمين

-مطالبات مدفوعة
13,000--15,000-

جلوب ميد

ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/
نايف بن فيصل السديري 

واألستاذ/بيير ميشال فرعون 
واألستاذ عبد الحمن بن عبداهلل 
السكران مصلحة غير مباشرة 

فيها

--9,440,0007,50008,500,000

51,805,00043,526,0005,986,00010,651,00011,246,0002,026,000اإلجمالي
المصدر الشركة

المطلوب الى أطراف ذات عالقة(: 89الجدول رقم )
مطلوب الى أطراف ذات عالقة

الطرف ذو 
طبيعة طبيعة العالقةالعالقة

المعاملة

رصيد التعامالتقيمة المعامالت / ريال

كما في 
2019/12/31م

كما في 
2020/12/31م

كما في
2021/12/31م

كما في 
12/31/م2019

كما في 
2020/12/31م

كما في
2021/12/31م

مجلس اإلدارة 
واللجان ذات 

عالقة

المكافآت 
والبدالت 
األخرى 

1,664,0001,211,0001,425,0001,451,0001,563,0001,562,000

جلوب 
ميد)مجموعة(

ألعضاء مجلس 
اإلدارة األستاذ/
نايف بن فيصل 

السديري 
واألستاذ/بيير 
ميشال فرعون 
واألستاذ عبد 

الحمن بن عبداهلل 
السكران مصلحة 
غير مباشرة فيها

رسوم 
إدارية 
للتعامل 

مع 
المطالبات 

الطبية 
وغيرها

8,997,00011,384,0005,180,0002,325,000356,0003,369,000

10,661,00012,595,0006,605,0003,776,0001,919,0004,931,000اإلجمالي
المصدر الشركة
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عقود اإليجار 	-9-5
أبرمت الشركة ثالثة عشر )13( عقود إيجار بصفتها مستأجر وهي )عبارة عن نقاط بيع ومكاتب( وذلك لمزاولة نشاطها إن أغلب  	

تلك العقود هي عقود إيجار تقليدية )أي تنص على مبلغ إيجار تدفعه الشركة للمؤجر سنوًيا( وقابلة للتجديد، وتعتبر الغية إذا تأخر 
المستأجر في دفع اإليجار وال يحق للمستأجر تأجير العقار من الباطن دون أخذ الموافقة الخطية من المؤجر. كما ال يجوز تغيير 

طريقة استخدام العين المؤجرة أو النشاط بدون موافقة المؤجر. وفيما يلي قائمة بعقود إيجار مواقع الشركة وأهم تفاصيلها:

قائمة بعقود اإليجار السارية والمجددة للمواقع التي تشغلها الشركة(: 90الجدول رقم )

تاريخ نهاية مدة العقدتاريخ العقدنوع العقارالموقعالمستأجرالمؤجر#
العقد

قيمة العقد / 
مالحظاتريال

عقود اإليجار التي أبرمتها الشركة بصفتها مستأجر

1
بارك بخيت 

مبارك 
القحطاني

شركة 
أمانة 

للتأمين 
التعاوني

3547، طريق 
اإلمام عبد اهلل 
بن سعود بن 

عبد العزيز، حي 
إشبيلية، الرياض، 

8-13225

معرض
1442/10/15هـ 

)الموافق 
2021/05/27م(

)1096( يوما 
تبدأ من تاريخ 

1442/09/01هـ 
)الموافق 

2021/04/13م(

1445/10/03هـ 
)الموافق 

2024/04/12م(

598,500 ريال 
سعودي

تنتهي مدة اإليجار 
مع انتهاء مدة العقد، 
وإذا رغب الطرفان 

بالتجديد، فتتم كتابة 
عقد جديد يتفق عليه 

الطرفان
)عقد إلكتروني(

2

الشيخ علي 
بن عبد 
الرحمن 
البرغش 
التميمي

شركة 
أمانة 

للتأمين 
التعاوني 

شارع الستين 
)بالتينيوم سنتر(

مكاتب إدارية 
عدد )5(

1440/10/28هـ 
)الموافق 

2019/07/01م(

سنة ميالدية 
تبدـأ اعتباًرا من 
2019/07/01م

1441/11/09هـ 
)الموافق 

2020/06/30م(

700,150 ريال 
سعودي

يتجدد هذا العقد 
تلقائيا لمدة مماثلة 
ما لم يخطر أحد 
الطرفين اآلخر 

كتابيا بعدم رغبته في 
التجديد وذلك قبل 

شهرين من نهاية العقد 
)غير إلكتروني(

3

الشيخ علي 
بن عبد 
الرحمن 
البرغش 
التميمي

شركة 
أمانة 

للتأمين 
التعاوني 

شارع الستين 
مكتب إداري)بالتينيوم سنتر(

1440/10/28هـ 
)الموافق 

2019/07/01م(

سنة ميالدية 
تبدـأ اعتبارا من 
2019/07/01م

1441/11/09هـ 
)الموافق 

2020/06/30م(

107,723 ريال 
سعودي

يتجدد هذا العقد 
تلقائيا لمدة مماثلة 
ما لم يخطر أحد 
الطرفين اآلخر 

كتابيا بعدم رغبته في 
التجديد وذلك قبل 

شهرين من نهاية العقد 
)غير إلكتروني(

4

شركة أمالك 
سما للتطوير 
واالستثمار 

العقاري

شركة 
أمانة 

للتأمين 
التعاوني

برج العمودي - 
مدينة جدة

مكتب رقم 
)501(

1443/08/21هـ
)الموافق

2022/03/24م(

ثالث سنوات 
ميالدية تبدأ 

من تاريخ 
2019/03/15م

)364( يوم
تنتهي بتاريخ 

1444/08/22هـ
)الموافق

2023/03/14م(

 347,512
ريال سعودي 

سنويا 
عقد إلكتروني

5

شركة ديوان 
الجزيرة

للمجمعات 
السكنية

شركة 
أمانة 

للتأمين 
التعاوني

طريق خادم 
الحرمين 

الشريفين ,8654, 
4381

تقاطع شارع 
الجوهره ومرات، 
34621، الخبر، 

الشرقية

مكتب في 
عمارة تجارية

1442/12/02هـ 
)الموافق 

2021/07/12م(

)364( يوما 
تبدأ من تاريخ 

1442/11/16هـ 
)الموافق 

2021/06/26م(

1443/11/26هـ 
)الموافق 

2022/06/25م(

120,578ريال 
سعودي

دة اإليجار  تنتهي َمّ
دة العقد.  مع انتهاء َمّ
وإذا رغب الَّطرفان 

بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 
عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه 

الَّطرفان
)عقد إلكتروني(

6

عبد الرحمن 
بن احمد 
بن راشد 

القرين

شركة 
أمانة 

للتأمين 
التعاوني

8758 , االمير 
حمود بن عبد 

العزيز، عين نجم، 
الهفوف

محل في 
عمارة تجارية 

- سكنية 

1442/07/10هـ 
)الموافق 

2021/02/22م(

)365( يوما 
تبدأ من تاريخ 

1442/06/01هـ 
)الموافق 

2021/01/14م(

1443/06/10هـ 
)الموافق 

2022/01/13م(

30,000 ريال 
سعودي

جاري العمل على 
تجديد العقد مع مالك 

العقار 
)عقد إلكتروني(
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تاريخ نهاية مدة العقدتاريخ العقدنوع العقارالموقعالمستأجرالمؤجر#
العقد

قيمة العقد / 
مالحظاتريال

7

عبد الرحمن 
بن سعد 
بن محمد 

العامر

شركة 
أمانة 

للتأمين 
التعاوني

شارع الصناعة، 
52359، بريدة، 

3543 ،7814
القصيم

محل في 
عمارة تجارية

1442/11/27هـ 
)الموافق 

2021/07/07م(

)364( يوما 
تبدأ من تاريخ 

1442/11/23هـ 
)الموافق 

2021/07/03م( 

1443/12/03هـ 
)الموافق 

2022/07/02م(

30,000 ريال 
سعودي

دة اإليجار  تنتهي َمّ
دة العقد.  مع انتهاء َمّ
وإذا رغب الَّطرفان 

بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 
عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه 

الَّطرفان
)عقد إلكتروني(

8
عبد اهلل 

عمر سالم 
باخشوين

شركة 
أمانة 

للتأمين 
التعاوني

الدمام الشرقية
محل في 

عمارة تجارية 
- سكنية 

1443/05/17هـ 
)الموافق 

2021/12/21م(

)364( يوما 
تبدأ من تاريخ 

1443/02/24هـ 
)الموافق 

2021/10/01م( 

1444/03/04هـ 
)الموافق 

2022/09/03م(

24,150 ريال 
سعودي

دة اإليجار  تنتهي َمّ
دة العقد.  مع انتهاء َمّ
وإذا رغب الَّطرفان 

بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 
عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه 

الَّطرفان.
)عقد إلكتروني(

9
توفيق ناصر 

ابراهيم 
خواجي

شركة 
أمانة 

للتأمين 
التعاوني

 ,2014 ,3521
68521, جازان، 

جي

مكتب في 
عمارة سكنية 

- تجارية 

1443/06/21هـ 
)الموافق 

2022/01/24م(

)364( يوما 
تبدأ من تاريخ 

1443/06/25هـ 
)الموافق 

2022/01/28م(

1444/07/05هـ 
)الموافق 

2023/01/27م(

25,760 ريال 
سعودي

دة اإليجار  تنتهي َمّ
دة العقد.  مع انتهاء َمّ
وإذا رغب الَّطرفان 

بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 
عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه 

الَّطرفان.
)عقد إلكتروني(

10

علي بن 
سالم بن 
ظفير 
الصقور

شركة 
أمانة 

للتأمين 
التعاوني

سليمان الفارسي، 
الفهد، نجران

محل في 
عمارة تجارية

1442/07/18هـ 
)الموافق 

2021/03/02م( 

دة هذا العقد  َمّ
)365 )اً  يوم 
تبدأ من تاريخ 

1442/08/02هـ 
)الموافق 

2021/03/15م(

1443/08/11هـ 
)الموافق 

2022/03/14م(

27,500 ريال 
سعودي

جاري العمل على 
تجديد العقد مع مالك 

العقار
)عقد إلكتروني(

11

سلطان عبد 
المحسن 

سعد 
الرصيص

شركة 
أمانة 

للتأمين 
التعاوني

الملك فيصل، 
الرياض

معرض من 
عمارة سكنية 

- تجارية 

1443/04/26هـ 
)الموفق 

2021/12/01م(

)353( يوما 
تبدأ من تاريخ 

1443/04/01هـ 
)الموافق 

2021/11/06م(

1444/03/29هـ 
)الموافق 

2022/10/25م(

47,380 ريال 
سعودي

تتجدد مدة العقد 
تلقائيا لمدة مماثلة 
ما لم يخطر أحد 
الطرفين الطرف 

اآلخر رغبته بإنهاء 
العقد قبل 060( 

يوما من تاريخ انتهاء 
مدة اإليجار. )عقد 

إلكتروني(

12
جمال 

محمد أحمد 
الخناني

شركة 
أمانة 

للتأمين 
التعاوني

سكاكا، الجوف
محل من 

عمارة سكنية 
- تجارية 

1443/01/11هـ 
)الموافق 

2021/08/19م(

)364( يًوما 
تبدأ من تاريخ 

1442/11/21هـ 
)الموافق 

2021/07/01م(

1443/12/01هـ 
)الموافق 

2022/06/30م(

10,000 ريال 
سعودي

دة اإليجار  تنتهي َمّ
دة العقد.  مع انتهاء َمّ
وإذا رغب الَّطرفان 

بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 
عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه 

الَّطرفان.
)عقد إلكتروني(

13
خالد احمد 

هندي 
الزهراني

شركة 
أمانة 

للتأمين 
التعاوني

ابوعباده البحتري، 
حي القمرية، 

الطائف

محل من 
عمارة تجارية 

1442/08/08هـ 
)الموافق 

2021/03/21م(

)365( يوم 
تبدأ من تاريخ 

1442/07/25هـ 
)الموافق 

2021/03/09م(

1443/08/05هـ 
)الموافق 

2022/03/08م(

16,000 ريال 
سعودي

جاري العمل على 
تجديد العقد مع مالك 

العقار.
)عقد إلكتروني(

 المصدر: الشركة 

أو غير مباشرة بأعضاء  	 تتعامل معهم الشركة بصفتها مستأجر ال تربطهم أي عالقة مباشرة  اللذين  إن األشخاص االعتباريين 
مجلس اإلدارة.

)الموافق  	 1438/05/16هـ  وتاريخ   )292( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  صدر  2017/02/13م(،  )الموافق  1438/05/16هـ  بتاريخ 
اإلدارية  آلثاره  منتجاً  اإللكترونية عقداً صحيحاً  الشبكة  المسجل في  اعتبار عقد اإليجار غير  المتضمن عدم  2017/02/13م( 
تاريخ  في  واإلسكان  العدل  وزارتي  بين  بالتعاون  اإليجار  لخدمات  اإللكترونية  الشبكة  إطالق  تم  قد  أنه  وحيث  والقضائية 
1439/05/17هـ )الموافق 2018/02/03م( وقد صدر تعميم وزارة العدل باعتماد تطبيق ذلك على كافة العقود المبرمة بعد بتاريخ 
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1440/05/05هـ )الموافق2019/01/11م(. لذا ينبغي على جميع الشركات االلتزام بتسجيل جميع عقود اإليجار في منصة إيجار. 
علماً أن عقد اإليجار اإللكتروني يعتبر سند تنفيذي ويمكن للطرفين طلب تنفيذه مباشرة ولو باإلجبار عن طريق محاكم التنفيذ، دون 
الحاجة لرفع دعوى قضائية في حال أخل أي من الطرفين بالتزاماته الجوهرية الناشئة عن العقد. كما بتاريخ نشر هذه النشرة، تم 

تسجيل )11( عقود إيجار في منصة إيجار من أصل )13( عقد وفق متطلبات تعميم معالي وزير العدل.

عقود إعادة التأمين  	-9-5
أبرمت الشركة عدد ستة )6( عقود إعادة تأمين، مع عدد من شركات إعادة التأمين من خالل التعاقد المباشر معها وعبر وسطاء  	

تأمين، وهي شركات منظمة حسب أنظمة المملكة العربية السعودية ومرخصة من قبل )البنك المركزي( ومتخصصة بمجال إعادة 
تأمين المخاطر الناتجة عن المنتجات التأمينية المرخص لشركات التأمين بسويقها وبيعها. بحيث ألزم البنك المركزي كافة شركات 

التأمين بوجوب إعادة تأمين المخاطر الناتجة عن المنتجات التأمينية المرخص لها بتسويقها وبيعها.

عقود إعادة التأمين(: 91الجدول رقم )
مالحظاتتاريخ االنتهاءتاريخ السريانتاريخ العقدموضوع العقداسم معيد التأمين#

شركة شديد إلعادة التأمين/1
Chedid Re

عقد شامل حصة الهندسة وإعادة 
تأمين الفائض

1442/12/03هـ
)الموافق

2021/07/13م(

1442/11/21هـ
)الموافق

2021/07/01م(

1443/12/01هـ
)الموافق

2022/06/30م(
عقد ساري

شركة شديد إلعادة التأمين/2
Chedid Re

عقد شامل الحرائق والحوادث العامة 
وإعادة التأمين

1442/12/03هـ
)الموافق

2021/07/13م(

1442/11/21هـ
)الموافق

2021/07/01م(

1443/12/01هـ
)الموافق

2022/06/30م(
عقد ساري

شركة شديد إلعادة التأمين/3
Chedid Re

عقد شامل الشحن البحري وإعادة 
التأمين

1442/12/03هـ
)الموافق

2021/07/13م

1442/11/21هـ
)الموافق

2021/07/01م(

1443/12/01هـ
)الموافق

2022/06/30م(
عقد ساري

شركة شديد إلعادة التأمين/4
Chedid Re

عقد شامل كامل فائض الخسارة 
وإعادة التأمين

1442/12/03هـ
)الموافق

2021/07/13م(

1442/11/21هـ
)الموافق

2021/07/01م(

1443/12/01هـ
)الموافق

2022/06/30م(
عقد ساري

مالحظة: 

أهم االلتزامات التي تضمنتها هذه العقود وفًقا للتالي:

ــم -  ــات ت ــأي مطالب ــد اإللكترونــي أو الفاكــس أو أي وســيلة أخــرى ب ــق البري ــا عــن طري يتعهــد معيــد التأميــن بإخطــار الشــركة كتابًي
االتفــاق علــى تقديــم اإلخطــارات بشــأن الخســارة العائــدة لهــا والمحــددة فــي التفاصيــل التعاقديــة دون تأخيــر وفــي موعــد ال يتجــاوز 
الثالثيــن )30( يوًمــا لالطــالع علــى حــدوث أي خســارة وإحالــة جميــع المعلومــات األساســية إلــى الشــركة المعــاد إليهــا التأميــن عــن 

الخســارة التــي علمــت بهــا. 
يخضــع معيــد التأميــن لشــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــة لمتابعــة ثــروات االكتتــاب الخاصــة بإعــادة التأميــن فيمــا يتعلــق بالمخاطــر - 

األصليــة التــي قبلهــا معيــد التأميــن بموجــب عقــود التأميــن وســندات التغطيــة.
من أهم االلتزامات التي تفرضها هذه العقود بحق المعاد له التأمين: 	

ــا بــأي ثغــرات فــي سياســة العمــل خاصــًة فيمــا يتعلــق بالتغيــرات فــي -  يجــب علــى المعــاد إليــه التأميــن إبــالغ معيــد التأميــن كتابًي
طبيعــة ومــدى احتياطيــات إعــادة التأميــن وفــي طبيعــة ومــدى امتيــازات إعــادة التأميــن الخاصــة بــه. 

على الُمعاد إليه التأمين أن يتصرف بالطريقة التي تتصرف بها شركة التأمين المختصة التي لم يتم إعادة التأمين عليها. - 
يحق ال يطرف إنهاء العقد وبمفعول فور ي في حال خسر كل أو جزء من رأس المال المدفوع.- 

الشركة السويسرية إلعادة 5
SWISS RE التأمين

عقد شامل إعادة التأمين بشأن 
الخسائر الناتجة عن مخاطر 

الحوادث

1442/12/04هـ
)الموافق

2021/07/14م(

1442/11/21هـ
)الموافق

2021/07/01م(

1443/12/01هـ
)الموافق

2022/06/30م(
عقد ساري

الشركة السويسرية إلعادة 6
SWISS RE التأمين

عقد شامل إعادة التأمين بشأن 
الخسائر الناتجة عن مخاطر 

الحوادث

1442/12/04هـ
)الموافق

2021/07/14م(

1442/11/21هـ
)الموافق

2021/07/01م(

1443/12/01هـ
)الموافق

2022/06/30م(
عقد ساري
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مالحظة: 

أهم االلتزامات التي تضمنتها هذه العقود وفًقا للتالي:

يجــب علــى الشــركة المعــاد التأميــن إبــالغ معيــد التأميــن بــأي تغييــرات جوهريــة فــي سياســة االكتتــاب المعمــول بهــا فيمــا يتعلــق - 
بخطــوط األعمــال التــي تنطبــق عليهــا هــذه االتفاقيــة. 

يتــم تحديــد سياســة االكتتــاب المعمــول بهــا، مــن بيــن أمــور أخــرى، فــي نمــاذج البوليصــة والشــروط العامــة والتعرفــة المســتخدمة - 
مــن قبــل المعــاد التأميــن عليــه فــي بدايــة هــذه االتفاقيــة. 

يعــد التغييــر فــي سياســة االكتتــاب المعمــول بهــا جوهرًيــا إذا كان مــن الممكــن أن يزيــد مــن مســؤولية معيــدي التأميــن إلــى الحــّد - 
الــذي قــد يــؤدي فــي ظــل نفــس الظــروف إلــى رفــض تغطيــة هــذه السياســات بموجــب نفــس الشــروط واألحــكام.

المصدر: الشركة

شارفت جميع العقود الموقعة مع معيدي التأمين من االنتهاء، ولم يتم االطالع على ما يفيد برغبة الطرفين تجديد هذه العقود،  	
علماً أن بعض هذه العقود تجيز لمعيد التأمين إنهاء العقد في حال خسرت الشركة كل أو جزء من رأس مالها المدفوع، وحيث أن 
خسائر الشركة المتراكمة بلغت كما بتاريخ إصدار هذه النشرة نسبة )120.94%( من رأس المال المدفوع، فهناك خطر أن يقدم 
معيدو التأمين على إنهاء العقد وبأثر فوري أو قد ال يرغب بتجديد العقد إذا ما استمرت خسائر الشركة بالتراكم، مما يؤثر سلباً 

على أعمال الشركة وعملياتها وثقة المتعاملين معها.

عقود وكالة التأمين 9-5-4
أبرمت الشركة عدد ثالثة )3( عقود وكالة تأمين التسويق وبيع وثائق التأمين بالوكالة عن الشركة واستقبال المطالبات من جميع  	

الشارقة  ركن  وشركة  التأمين  لوكالة  اآلمن  الغطاء  شركة  المحدودة،  لتأمين  لوكالة  التعزيزات  شركة  من  كّل  مع  الشركة  عمالء 
البنك  مؤسسة  قبل  من  ومرخصة  السعودية  العربية  المملكة  أنظمة  حسب  منظمة  شركات  وهي  المحدودة  التأمينية  للخدمات 
المركزي السعودي ومتخصصة بمجال تمثيل شركات التأمين لتسويق وبيع وثائقهم التأمينية لحسابهم أو نيابة عنهم في المملكة 
العربية السعودية. وإن الهدف من هذه العقود هو تسويق وبيع وثائق التأمين إلى األفراد والشركات والهيئات األخرى نيابة عن 

الشركة.

عقود وكالة التأمين(: 92الجدول رقم )
مالحظاتتاريخ االنتهاءتاريخ السريانتاريخ العقدموضوع العقداسم الوكيل#

شركة التعزيزات لوكالة 1.
لتأمين المحدودة

تأمين التسويق وبيع 
وثائق التأمين 

1438/01/18هـ
)الموافق 

2016/10/19م(

1438/01/18هـ
)الموافق 

2016/10/19م(

1439/01/28هـ
)الموافق 

2017/10/18م(

انتهى سريان هذا 
العقد 

لم يتم االطالع على 
ما يفيد تجديد العقد 

.2
شركة ركن الشارقة 
للخدمات التأمينية 

المحدودة

تأمين التسويق وبيع 
وثائق التأمين 

1442/04/01هـ
)الموافق 

2020/11/16م(

1442/04/01هـ
)الموافق 

2020/11/16م(

1443/04/10هـ
)الموافق 

2021/11/15م(

انتهى سريان هذا 
العقد

لم يتم االطالع على 
ما يفيد تجديد العقد

شركة الغطاء اآلمن 3.
لوكالة التأمين

تأمين التسويق وبيع 
وثائق التأمين 

1443/3/14هـ 
)الموافق 

2021/10/20م(

1443/03/15هـ 
)الموافق 

2021/10/21م(

1444/03/24هـ 
)الموافق 

2022/10/20م(
-

االلتزامات التي تضمنتها هذه العقود وفًقا للتالي:

فــي حــال إلغــاء الشــركة أي وثيقــة تأميــن صــادرة بواســطة الوكيــل أثنــاء ســريانها، يســتحق الوكيــل فقــط العمولــة النســبية عــن الفتــرة - 
المنقضيــة مــن بــدء ســريان الوثيقــة حتــى تاريــخ إلغائهــا. 

ــل بهــدف التعامــل المباشــر مــع -  ــة اســتمالة أي مــن عمــالء الوكي ــة ســريان هــذه العقــود بعــدم اســتمالة أو محاول ــزم الشــركة طيل تلت
العمــالء، وذلــك خــالل فتــرة ســريان وثيقــة التأميــن أو عنــد تجديدهــا، كــم تلتــزم الشــركة بعــدم اســتمالة أو كحولــة اســتمالة أي عميــل 

للوكيــل تــم تقديــم عــرض أســعار لــه حتــى انتهــاء فتــرة صالحيــة العقــد. 
تعــوض الركــة الوكيــل وتجبنــه التعويــض وتعيــد لــه مــا تحملــه مــن نفقــات فيمــا يتعلــق بــأي مطالبــات أو مصاريــف قانونيــة مقابــل أي - 

مســؤوليات للغيــر يتكبدهــا الوكيــل نتيجــة ألي فعــل أو خطــأ أو إهمــال أو إجــراء مــن قبــل الشــركة يكــون مخالًفــا ألي مــادة مــن مــواد 
هــذه العقــود أو األنظمــة واللوائــح والقــرارات والتعاميــم الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي )البنــك المركــزي حاليــاً( أو 

جهــة حكوميــة ذات عالقــة. 
ال يحــق للشــركة بــأي حــال مــن األحــوال إلــزام الوكيــل بإجــراء أي تأميــن خــاص بــه أو بفروعــه أو نقــاط البيــع التابعــة لــه أو بموظفيــه - 

أو بأعمالــه عــن طريقهــا. 



132

المعلومات القانونية

ال يحق للشركة منافسة الوكيل في عمليات البيع بأسعار وشروط وتغطيات مختلفة عما يتم منحه لعمالء الوكيل. - 
تلتزم الشركة بتحمل جميع رسوم العمليات البنكية المستحقة جراء استخدام العمالء لبطاقات مدى والبطاقات االئتمانية. - 
تلتزم الشركة بعمل تسوية ملية مع الوكيل في نهاية كل سنة مالية، على أن تكون خالل شهرين من انتهاء السنة المالية. - 
ال يحق لشركة التأمين حجز عموالت الوكيل المستحقة في حال وجود قسط متأخر من أحد العمالء. - 

التزامات الوكيل: 	
يحــق للوكيــل التعاقــد مــع أكثــر مــن شــركة تأميــن أو تمثيلهــا بعــد أخــذ موافقــة مؤسســة النقــد )البنــك المركــزي حاليــاً( علــى أن يتــم - 

تحديــد المنتجــات البيعيــة لــكّل فــرع، ويحظــر عليــه بيــع أو تســويق منتــج أو تقديــم الخدمــات التأمينيــة لشــركتين فــي فــرع واحــد أو 
نقطــة بيــع واحــدة. 

يلتــزم الوكيــل بمتابعــة تجديــد وثائــق التأميــن الخاصــة بعمالئــه، كمــا يلتــزم بعــدم تشــجيع العمــالء علــى إلغــاء أي وثيقــة تأميــن ســارية، - 
ويتعهــد بتحمــل كافــة التبعــات الناتجــة عــن إخاللــه بهــذا االلتــزام. 

ــة -  ــذ بداي ــد وثائــق التأميــن تتضمــن واجبــات العمــالء نحــو اإلفصــاح عــن التغييــرات التــي حدثــت من التأكــد مــن أن إخطــارات تجدي
ســريان وثيقــة التأميــن أو منــذ آخــر تجديــد لهــا، التــي قــد تؤثــر علــى وثيقــة التأميــن. 

عــدم تبليــغ أو إفشــاء أو اســتخدام أيــة معلومــات أو معرفــة تتعلــق بطــرق الخدمــات أو الترويــج أو البيــع أو التوزيــع المســتخدمة مــن - 
قبــل الشــركة والتــي قــد تبلــغ الوكيــل أو التــي ق يحصــل عليهــا بمقتضــى هــذه االتفاقيــة لمصلحــة أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري وعــدم 
القيــام بــأي تصــرف مخــل أو ضــار بأعمــال أو اســم أو ســمعة الشــركة وذلــك طيلــة ســريان هــذه االتفاقيــات وبعــد إنهائهــا أو انتهائهــا.

يحظر على الوكيل أن يصدر وثيقة تأمين على خطر ما بعد علمه بوقوع هذا الخطر. - 
يقــّر الوكيــل بأنــه قائــم ومنظــم وفــق أنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية، وأن لديــه كافــة الصالحيــات المطلوبــة إلبــرام وتنفيــذ التزاماتــه - 

ــة التأميــن وفــق أنظمــة  ــة أعمــال وكال ــه يحمــل ترخيــص نظامــي ســاري المفعــول لمزاول بموجــب هــذه العقــود، كمــا يقــر الوكيــل بأن
المملكــة العربيــة الســعودية، ويتعهــد أن يظــّل هــذا الترخيــص ســاري المفعــول طيلــة مــدة ســريان هــذا العقــد. 

يجــب علــى الوكيــل التقيــد بجميــع األنظمــة واللوائــح والقــرارات والتعميــم الصــادرة عــن مؤسســة النقــد الســعودي )البنــك المركــزي - 
حاليــاً( ومجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي المتعلقــة بأعمالــه. 

يلتــم الوكيــل طيلــة مــدة ســريان هــذا العقــد بعــدم اســتمالة أو محاولــة اســتمالة أي مــن عمــالء الشــركة، وذلــك خــالل فتــرة ســريان - 
وثيقــة التأميــن أو عنــد تجديدهــا، كمــا يلتــزم بعــدم اســتمالة أو محاولــة اســتمالة أي عميــل للشــركة تــم تقديــم عــرض أســعار لــه حتــى 

انتهــاء فتــرة صالحيــة العــرض. 
يحــق لشــركة الوكالــة طلــب التعاقــد مــع شــركة تأميــن أخــرى بعــد انتهــاء الفتــرة المحــددة بعشــرة )10( أيــام عمــل مــن تاريــخ تأكيــد - 

اســتالم شــركة التأميــن طلــب إنهــاء التعاقــد مــع التــزام الوكالــة باســتكمال متطلبــات إنهــاء العقــد مــع شــركة التأميــن ومتطلبــات إنهــاء 
التعاقــد فــي الالئحــة. 

إّن عــدم محاســبة الشــركة الوكيــل عــن أي تقصيــر لــن يؤثــر أو يضعــف حقــوق الشــركة ذاتهــا المتعلقــة بــأي تقصيــر الحــق بنفــس الصفــة - 
أو بصفــة مغايــرة، كمــا أّن أي تأخيــر أو إغفــال عــن ممارســة الشــركة ألي حقــوق ناشــئة عــن ذلــك التقصيــر ســوف لــن يؤثــر أو يضعــف 

حقــوق الشــركة المتعلــق بذلــك التقصيــر أو أي تقصيــر الحــق.
المصدر: الشركة
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عقود وساطة التأمين 9-5-5
العربية السعودية  	 المملكة  المنظمة حسب أنظمة  أبرمت الشركة عدد خمسون )50( عقد وساطة تأمين مع عدد من الشركات 

والمرخص لها من قبل البنك المركزي والمتخصصة بمجال وساطة التأمين. وإّن الهدف من هذه العقود هو استقطاب العمالء 
وتسهيل عمليات بيع منتجات الشركة التأمينية إلى األفراد والشركات والهيئات األخرى.

عقود وساطة التأمين (: 93الجدول رقم )
مالحظاتتاريخ االنتهاءتاريخ السريانتاريخ العقدموضوع العقداسم الوسيط#

1
شركة عناية 

الوسيط 
لوساطة التأمين 

يقوم الطرف الوسيط 
بإصدار الوثائق 

التأمينية للمستفيدين 
ويستفيد من خبرات 
الطرف األول في 
عمليات التسويق 

والعرض اإللكتروني 
للمستهلكين 

 1439/06/18هـ
 )الموافق 2018/03/06م(

1439/06/18هـ 
)الموافق 

2018/03/06م(

1440/06/17هـ
)الموافق 

2019/02/22م( 

انتهى سريان هذا العقد
وقد تم الطالع على نسخة غير 
موقعة ومصدقة لنموذج عقد 

تسويق وعرض وثائق تأمينية تاريخ 
2021/03/06م. 

مالحظة: أهم االلتزامات التي تضمنتها هذه العقود وفقا للتالي:

التزامات الوسيط: 	
االلتــزام بعــدم تســويق أو عــرض أي نــوع مــن المنتجــات التأمينيــة غيــر المذكــورة فــي هــذه االتفاقيــة دون أخــذ الموافقــة الخطيــة - 

المســبقة مــن الطــرف الثانــي )الشــركة(. 
االلتزام بصيانة الموقع اإللكتروني بشكل دوري، والتأكد من سالمة األنظمة التقنية واآللية لعرض الوثائق. - 
االلتــزام بجميــع مــا يصــدر عــن المؤسســة مــن لوائــح وتعليمــات فيمــا يتعلــق بحمايــة المســتهلك والعميــل والعالقــة مــع شــركة - 

التأميــن، وخاصــة الئحــة عمليــات التأميــن اإللكترونيــة. 
تمكين الطرف الثاني )الشركة( من مراجعة السجالت والدفاتر الخاصة بتعامالته معه عند طلبه. - 

التزامات الشركة: 	
القيام بالصيانة الدورية لنظام اآللي الذي يربطه بالطرف األول، والتأكد من األنظمة اآللية اإللكترونية المستخدمة. - 
االلتــزام بحــدود التغطيــة التــي قامــت الشــركة بإصدارهــا، وحــال الرغبــة بوجــود أي تعديــالت علــى الوثيقــة فتتــم تلــك التعديــالت - 

بالتواصــل مــع المســتهلك. 
ــي أو الموقــع -  ــى النظــام آلل ــة يجريهــا عل ــة أو آلي ــرات تقني ــأي تغيي ــوم عمــل كحــد أقصــى ب إشــعار الطــرف اآلخــر فــوًرا وخــالل ي

اإللكترونــي. 
االلتــزام بجميــع مــا صــدر عــن لمؤسســة مــن لوائــح وتعليمــات فيمــا يتعلــق بحمايــة المســتهلك والعالقــة مــع الوســيط.، والســيما - 

الئحــة عمليــات التأميــن اإللكترونيــة الصــادرة عــن المؤسســة. 
االلتزام بالحصول على كافة الموافقات وإتمام كافة اإلجراءات لدى الجهات الرقابية فيما يتعلق بهذه االتفاقية وإنفاذها. - 
يحظر على الشركة إجراء أي تعامالت مع المستهلك لغرض إصدار الوثيقة دون علم وموافقة الوسيط. - 
يحظــر علــى الشــركة، دون علــم الوســيط، التواصــل مــع المســتهلكين مباشــرة أو التواصــل مــع مــن توافــر لديهــم العلــم عــم منتجــات - 

الطــرف الثانــي عبــر العــرض والتســويق الــذي قــام بــه الطــرف الوســيط. 
مالحظاتتاريخ االنتهاءتاريخ السريانتاريخ العقدموضوع العقداسم الوسيط#

2

شركة عناية 
الوسيط 

لوساطة التأمين 
وإعادة التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء. 

 1436/05/12هـ
 )الموافق 2015/03/03م(

1436/05/12هـ
)الموافق 

2015/03/03م(

1437/05/23م
)الموافق 

2016/03/03م(

3

شركة بيت 
التأمين لوساطة 
التأمين وإعادة 

التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء.

 1437/06/15هـ 
)الموافق 2016/03/27م(

1437/06/15هـ
)الموافق 

2016/03/27م(

1438/06/27هـ
)الموافق

2017/03/26م(
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مالحظاتتاريخ االنتهاءتاريخ السريانتاريخ العقدموضوع العقداسم الوسيط#

4
شركة أركان 

لوساطة التأمين 
التعاوني

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء.

 1440/08/17هـ 
)الموافق 2019/04/22م(

1440/08/17هـ
)الموافق 

2019/04/22م(

1441/08/29هـ
)الموافق 

2020/04/22م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين يوًما على األقل.

5
شركة إسناد 

لوساطة التأمين 
وإعادة التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1433/04/08هـ 
)الموافق 2012/03/01م(

1433/04/08هـ 
)الموافق 

2012/03/01م(

1434/04/18هـ 
)الموافق 

2013/02/28م(

يجوز تجديد هذا العقد باتفاق كتابي 
موقع من الطرفين بموجب إخطار 

يرسله الطرف الذي يرغب بالتجديد 
للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة العقد 

بثالثين )30( يوًما

6

شركة الجدارة 
العالمية 

لوساطة التأمين 
التعاوني 

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1440/05/07هـ 
)الموافق 2019/01/13م(

1440/05/07هـ 
)الموافق 

2019/01/13م(

1441/07/18هـ
)الموافق 

2020/01/13م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

7

شركة السبيل 
آسيا لوساطة 
التأمين وإعادة 

التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1439/04/30هـ
)الموافق 2018/01/17م(

1439/05/05هـ
)الموافق 

2018/01/22م(

1440/05/14هـ 
)الموافق 

2019/01/21م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

8

الشركة العالمية 
المتحدة 

لوساطة التأمين 
وإعادة التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1440/12/24هـ
)الموافق 2019/08/25م(

1440/12/24هـ
)الموافق 

2019/08/25م(

1442/01/06
)الموافق 

2020/08/25م(

يتم تجديد هذا العقد باتفاق كتابي 
موقع من الطرفين بموجب إخطار 

يرسله الطرف الذي يرغب بالتجديد 
للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة العقد 

بثالثين )30( يوًما.

9
شركة الوثيقة 

الشاملة 
لوساطة التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1439/02/23هـ 
)الموافق 2017/11/12هـ(

1439/02/23هـ 
)الموافق 

2017/11/12هـ(

1440/03/04هـ
)الموافق 

2018/11/12م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

10
شركة الوثيقة 

الماسية 
لوساطة التأمين 

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1437/03/20هـ 
)الموافق 2015/12/31م(

1437/03/21هـ
)الموافق 

2016/01/01م(

1438/04/02هـ
)الموافق 

2016/12/31م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

11
شركة الوثيقة 

المعتمدة 
لوساطة التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1437/08/12هـ 
)الموافق 2016/05/19م(

1437/08/12هـ 
)الموافق 

2016/05/19م(

1438/08/22هـ
)لموافق 

2017/05/18م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.
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12
شركة أمن 

لوساطة التأمين 
وإعادة التأمين 

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1438/02/10هـ 
مدة العقد سنة)الموافق 2016/11/11م

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

13
شركة أيون 

العربية 
السعودية 

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1440/05/05هـ 
)الموافق 2019/04/30م(

1440/08/25هـ
)الموافق 

2019/04/30م(

1441/09/07هـ
)الموافق 

2020/04/30م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

14
شركة توكل 

لوساطة التأمين 
وإعادة التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1433/06/22هـ 
)الموافق 2012/05/13م(

1433/06/22هـ 
)الموافق 

2012/05/13م(

1434/07/02هـ
)الموافق 

2013/05/12م(

يجوز تجديد هذا العقد باتفاق كتابي 
موقع من الطرفين بموجب إخطار 

يرسله الطرف الذي يرغب بالتجديد 
للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة العقد 

بثالثين )30( يوًما.

15

شركة دعم 
لوساطة التأمين 
وإعادة التأمين 

التعاوني 

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1435/07/29هـ 
)الموافق 2014/05/28م(

1435/07/29هـ 
)الموافق 

2014/05/28م(

1436/08/10هـ
)الموافق 

2015/05/28م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

16
شركة أرتكم 

الدولية لوساطة 
التأمين 

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1439/02/22هـ 
)الموافق 2017/11/12م(

1439/02/22هـ 
)الموافق 

2017/11/12م(

1440/03/04هـ
)الموافق 

2018/11/12م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

شركة األفضل 17
لوساطة التأمين 

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1438/02/10هـ 
)الموافق 2016/11/11م(

1438/02/10هـ 
)الموافق 

2016/11/11م(

1439/02/21م
)الموافق 

2017/11/10م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

شركة االمتياز 18
لوساطة التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1433/06/23هـ 
)الموافق 2012/05/14م(

1433/06/23هـ 
)الموافق 

2012/05/14م(

1434/07/03هـ
)الموافق 

2013/05/13م(

يجوز تجديد هذا العقد باتفاق كتابي 
موقع من الطرفين بموجب إخطار 

يرسله الطرف الذي يرغب بالتجديد 
للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة العقد 

بثالثين )30( يوًما.

19
شركة األهداف 

الخليجية 
لوساطة التأمين 

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1439/05/05هـ 
)الموافق 2018/01/22م(

1439/05/05هـ 
)الموافق 

2018/01/22م(

1440/05/15هـ
الموافق 

)2019/01/21م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

20
شركة التحالف 

السعودي 
لوساطة التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1439/11/12هـ 
)الموافق 2018/07/15م(

1439/11/12هـ 
)الموافق 

2018/07/15م(

1440/11/12هـ
)الموافق 

2019/07/15م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.
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21
شركة الخليج 

لوساطة التأمين 
وإعادة التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1435/10/11هـ
)الموافق 2014/08/07م(

1435/10/11هـ 
)الموافق 

2014/08/07م(

1436/10/22هـ
)الموافق 

2015/08/07م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

22

شركة المأمون 
عبر البحار 

وسطاء تأمين 
المحدودة

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1439/07/11هـ 
)الموافق 2018/03/28م(

1439/07/08هـ
)الموافق 

2018/03/25م(

1440/07/18هـ
)الموافق 

2019/03/25م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

23
شركة المخاطر 

الرئيسية 
لوساطة التأمين 

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1439/03/08هـ 
)الموافق 2017/11/27م(

1439/03/08هـ 
)الموافق 

2017/11/27م(

1440/03/19هـ
)الموافق 

2018/11/27م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

24

شركة المستشار 
لخدمات 
الوساطة 
التأمين 

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1434/07/23هـ 
)الموافق 2013/06/02م(

1434/07/23هـ 
)الموافق 

2013/06/02م(

1435/08/03هـ
)الموافق 

2014/06/01م(

يجوز تجديد هذا العقد باتفاق كتابي 
موقع من الطرفين بموجب إخطار 

يرسله الطرف الذي يرغب بالتجديد 
للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة العقد 

بثالثين )30( يوًما.

25
شركة أمين 

التأمين لوساطة 
التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1440/08/25هـ 
)الموافق 2019/04/30م(

1440/08/25هـ 
)الموافق 

2019/04/30م(

1441/09/07هـ
)الموافق 

2020/04/30م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

شركة ضمان 26
لوساطة التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1437/07/19هـ 
)الموافق 2016/04/26م(

1437/07/18هـ
)الموافق 

2016/04/25م(

1438/07/27هـ
)الموافق 

2017/04/24م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

27
شركة مارينا 

لوساطة التأمين 
وإعادة التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1433/06/22هـ 
)الموافق 2012/05/13م(

1433/06/22هـ 
)الموافق 

2012/05/13م(

1434/07/02هـ
)الموافق 

2013/05/12م(

يجوز تجديد هذا العقد باتفاق كتابي 
موقع من الطرفين بموجب إخطار 

يرسله الطرف الذي يرغب بالتجديد 
للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة العقد 

بثالثين )30( يوًما.

28

شركة ياسر 
محمد أحمد 

بقشان لوساطة 
التأمين وإعادة 

التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1437/08/11هـ 
)الموافق 2016/05/18م(

1437/08/11هـ 
)الموافق 

2016/05/18م(

1438/08/21هـ
)الموافق 

2017/05/17م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.
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29

شركة فال 
الوساطة 

للتأمين وإعادة 
التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1435/05/11هـ 
)الموافق 2014/03/12م(

1435/05/11هـ 
)الموافق 

2014/03/12م(

1436/05/21هـ
)الموافق 

2015/03/12م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

30

شركة فنشرش 
فارس لوساطة 
التأمين وإعادة 

التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1439/08/22هـ 
مدة العقد سنة)الموافق 2018/05/08م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

31

شركة البحر 
المتوسط 

لوساطة التأمين 
- السعودية

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1439/01/17هـ 
مدة العقد سنة)الموافق 2017/10/08م

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

32
شركة مدارات 

التأمين لوساطة 
التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1440/01/17هـ 
)الموافق 2018/09/27م(

1439/11/02
)الموافق 

2018/07/15م(

1440/11/12هـ
)الموافق 

2019/07/15م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

33

شركة ناسكو 
العربية 

السعودية 
لوساطة التأمين 
وإعادة التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1440/03/04هـ 
)الموافق 2018/11/12م(

1440/03/04هـ 
)الموافق 

2018/11/12م(

1441/03/14هـ
)الموافق 

2019/11/11م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

34

شركة تغطية 
الخليج لوساطة 
التأمين وإعادة 

التأمين 

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1439/02/23هـ 
)الموافق 2017/11/12م(

1439/02/12هـ
)الموافق 

2017/11/01م(

1440/02/22هـ
)الموافق 

2018/10/31م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

35
شركة نمار 

لوساطة التأمين 
وإعادة التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1441/03/02هـ 
)الموافق 2019/10/30م(

1441/03/02هـ 
)الموافق 

2019/10/30م(

1442/03/13هـ
)الموافق 

2020/10/30م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

36
شركة وساطة 

المملكة للتأمين 
وإعادة التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1440/01/10هـ 
)الموافق 2018/09/20م(

1439/11/02هـ
)الموافق 

2018/07/15م(

1440/11/12هـ
)الموافق 

2019/07/15م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.
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37
شركة وسطاء 
الثقة لوساطة 

التأمين 

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1441/06/25هـ 
)الموافق 

2020/02/19م(

1441/02/29هـ
)الموافق 

2019/10/28م(

1442/01/09هـ
)الموافق 

2020/08/28م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

38
شركة دراية 

لوساطة التأمين 
وإعادة التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1433/06/22هـ 
)الموافق 2012/05/13م(

1433/06/22هـ 
)الموافق 

2012/05/13م(

1434/07/02هـ
)الموافق 

2013/05/12م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

39

شركة شديد 
وشركاه 

السعودية 
لوساطة التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1436/01/08هـ 
)الموافق 2014/11/01م(

1436/01/08هـ 
)الموافق 

2014/11/01م(

1437/01/19هـ
)الموافق 

2015/11/01م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

40
شركة نوران 

الذهبية 
لوساطة التأمين 

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1435/06/06هـ 
)الموافق 2014/04/06م(

1435/06/06هـ 
)الموافق 

2014/04/06م(

1436/06/16هـ
)الموافق 

2015/04/05م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.

شركة البسامي 41
لوساطة التأمين

يقوم الطرف الثاني 
في العقد مقابل مادي 
بالتفاوض مع الشركة 
إلتمام عملية التأمين 

لصالح العمالء

 1436/05/20هـ 
)الموافق 2015/03/11م(

1436/05/20هـ 
)الموافق 

2015/03/11م(

1437/06/02هـ
)الموافق 

2016/03/11م(

يتجدد هذا العقد تلقائًيا دون إشعار 
كتابي موقع من الطرفين ويحق 
ألي طرف عدم تجديد االتفاقية 

بموجب إخطار يرسله الطرف الذي 
يرغب للطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 

االتفاقية بثالثين )30( يوًما على 
األقل.
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مالحظة: أهم االلتزامات التي تضمنتها هذه العقود وفقا للتالي:

التزامات الوسيط: - 
عــرض وثائــق التأميــن التــي تصدرهــا الشــركة مــع االلتــزام بالتغطيــة التأمينيــة وفًقــا لقواعــد وقيــوم االكتتــاب وأســعار األقســاط - 

التأمينيــة المقــررة مــن قبــل الشــركة وتعديالتهــا التــي تجريهــا مــن وقــت آلخــر. وتــزود الشــركة الوســيط بقائمــة األســعار علــى أنــه 
يحــق لهــا تعديــل األســعار فــي أي وقــت وفًقــا لمقتضيــات العمــل. 

يحتفــظ الوكيــل علــى نفقتــه وحســابه، بوثيقــة التأميــن التــي تغطــي األخطــاء، اإلغفــال، اإلهمــال، التخلــي عــن أداء الواجبــات.. الــخ، - 
علــى أن تكــون ســارية النفــاذ والمفعــول خــالل مــدة هــذه االتفاقيــة، بحــدود ال تقــل عــن ثالثــة )3.000,000( مالييــن ريــال ســعودي، 
وأن تكتتــب هــذه الوثيقــة لــدى شــركة تأميــن مرخصــة ومقبولــة للشــركة. كمــا علــى الوســيط إخطــار الشــركة كتابًيــا بــأي إنهــاء أو 
إلغــاء أو تعديــل أو إيقــاف لهــذه الوثيقــة خــالل ســبعة )7( أيــام مــن تاريــخ أي مــن تلــك التصرفــات وفًقــا ألحــكام المــادة التاســعة 

)9( مــن الالئحــة التنفيذيــة. 
تخصيــص فريــق عمــل، مــن الموظفيــن التابعيــن لــه، ويشــترط فيهــم أن يكونــوا مؤهليــن فــي مجــال أعمــال التأميــن المختلفــة وخدمــة - 

العمــالء علــى أن يتحمــل الوســيط بمفــرده جميــع حقوقهــم وأجورهــم. 
اإلفصــاح للعمــالء عــن وجــود االتفاقيــة، وعمــا يحصــل عليــه مــن الشــركة مــن عمــوالت وفًقــا ألحــكام المــادة السادســة والعشــرون - 

)26( مــن الالئحــة التنفيذيــة والمــادة الثامنــة )8( مــن الئحــة وســطاء التأميــن. 
إبــالغ الشــركة مباشــرة فــور علمــه بــأي حــادث أو تغيــر يطــرأ علــى أي خطــر معطــى بوثيقــة تأميــن صــادرة مــن قبلهــا بنــاء علــى هــذه - 

االتفاقيــة، أو عنــد علمــه بــأي بيانــات تخــص أي مــن العمــالء قــد تلحــق األضــرار بالشــركة. 
عــدم تبليــغ أو إفشــاء أو اســتخدام أي معلومــات أو بيانــات متعلقــة بوســائل الترويــج أو البيــع أو التوزيــع المســتخدمة مــن قبــل - 

ــا.  ــا أو انتهائه ــد انهائه ــة وبع ــدة االتفاقي ــة م ــن طيل الطرفي
عدم تفضيل شركات تأمين أخرى يرتبط بعالقة معها على حساب الشركة. - 
الحصول على تفويض مكتوب لتمثيل العمالء لدى الشركة. - 
يكــون الوســيط مســؤواًل عــن تســديد جميــع الضرائــب والنفقــات والمصروفــات الناشــئة عــن أعمالــه أو التــي قــد تنشــأ نتيجــة هــذه - 

االتفاقية. 
تحتف الشركة بالحق المطلق لرفض أو قبول أي طلب تأمين أو إلغاء أي وثيقة تأمين يتم االكتتاب بها بموجب االتفاقية. - 

التزامات الشركة: 	
سداد العمولة المسحقة للوسيط خالل خمسة عشرة )15( يوًما وذلك حسب كشف الحساب المقدم من الوسيط. - 
عــدم اســتمالة أو محاولــة اســتمالة أي مــن العمــالء الذيــن يتقــدم لوســيط بطلبــات عــرض أســعار لصالحهــم وذلــك طيلــة مــدة ســريان - 

هــذه االتفاقية. 
ــة الناشــئة كنتيجــة مباشــرة ألخطــاء الشــركة -  ــه الضــرر مــن وتجــاه المســؤوليات المدني ــض الوســيط وتجنيب ــزم الشــركة بتعوي تلت

ــال.  ــك األخطــاء أو اإلغف ــا، شــريطة أال يكــون الوســيط قــد تســبب أو اشــترك فــي أي مــن تل وإغفاله

مالحظاتتاريخ االنتهاءتاريخ السريانتاريخ العقدموضوع العقداسم الوسيط#

42

شركة 
السعودية 
الدولية 
لوساطة 
التأمين

إطالع الوسيط على وثائق 
التأمين وتحصيل االشتراكات 
من خالل فروعه العاملة في 

المملكة العربية السعودية وفق 
أنظمتها

 1432/11/06هـ 
سنة ميالدية كاملة -)الموافق 2011/10/04م(

تجدد المدة تلقائًيا لمدة أو مدد 
مماثلة وبنفس الشروط واألحكام 
ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف 
اآلخر بعدم رغبته في التجديد قبل 

)60( يوم من تاريخ االنتهاء.

43
شركة النخبة 

لوساطة 
التأمين 

إطالع الوسيط على وثائق 
التأمين وتحصيل االشتراكات 
من خالل فروعه العاملة في 

المملكة العربية السعودية وفق 
أنظمتها

سنة ميالدية كاملة--

تجدد المدة تلقائًيا لمدة أو مدد 
مماثلة وبنفس الشروط واألحكام 
ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف 
اآلخر بعدم رغبته في التجديد قبل 

)60( يوم من تاريخ االنتهاء.

.44

الشركة 
الوطنية 
لوساطة 
التأمين

إطالع الوسيط على وثائق 
التأمين وتحصيل االشتراكات 
من خالل فروعه العاملة في 

المملكة العربية السعودية وفق 
أنظمتها

سنة ميالدية كاملة--

تجدد المدة تلقائًيا لمدة أو مدد 
مماثلة وبنفس الشروط واألحكام 
ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف 
اآلخر بعدم رغبته في التجديد قبل 

)60( يوم من تاريخ االنتهاء.

45

شركة اتحاد 
وسطاء 
التأمين 
المحدودة

إطالع الوسيط على وثائق 
التأمين وتحصيل االشتراكات 
من خالل فروعه العاملة في 

المملكة العربية السعودية وفق 
أنظمتها

 1432/11/28هـ 
سنة ميالدية كاملة-)الموافق 2011/10/26م(

تجدد المدة تلقائًيا لمدة أو مدد 
مماثلة وبنفس الشروط واألحكام 
ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف 
اآلخر بعدم رغبته في التجديد قبل 

)60( يوم من تاريخ االنتهاء.
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مالحظاتتاريخ االنتهاءتاريخ السريانتاريخ العقدموضوع العقداسم الوسيط#

46

شركة 
مسارات 
التأمين 
لوساطة 
التأمين

إطالع الوسيط على وثائق 
التأمين وتحصيل االشتراكات 
من خالل فروعه العاملة في 

المملكة العربية السعودية وفق 
أنظمتها

 1432/01/26هـ 
)الموافق 2011/01/01م(

1432/01/26هـ 
)الموافق 

2011/01/01م(
سنة ميالدية كاملة

تجدد المدة تلقائًيا لمدة أو مدد 
مماثلة وبنفس الشروط واألحكام 
ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف 
اآلخر بعدم رغبته في التجديد قبل 

)60( يوم من تاريخ االنتهاء.

47
شركة اليمامة 

لوساطة 
التأمين

إطالع الوسيط على وثائق 
التأمين وتحصيل االشتراكات 
من خالل فروعه العاملة في 

المملكة العربية السعودية وفق 
أنظمتها

1432/07/13هـ
)الموافق 2011/06/15م(

سنة ميالدية كاملة-

تجدد المدة تلقائًيا لمدة أو مدد 
مماثلة وبنفس الشروط واألحكام 
ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف 
اآلخر بعدم رغبته في التجديد قبل 

)60( يوم من تاريخ االنتهاء.

مالحظة: أهم االلتزامات التي تضمنتها هذه العقود وفقا للتالي:

التزامات الوسيط:  	
يحتفــظ الوكيــل علــى نفقتــه وحســابه، بوثيقــة التأميــن التــي تغطــي األخطــاء، اإلغفــال، اإلهمــال، التخلــي عــن أداء الواجبــات.. الــخ، - 

علــى أن تكــون ســارية النفــاذ والمفعــول خــالل مــدة هــذه االتفاقيــة، بحــدود ال تقــل عــن ثالثــة )3,000,000( مالييــن ريــال ســعودي، 
وأن تكتتــب هــذه الوثيقــة لــدى شــركة تأميــن مرخصــة ومقبولــة للشــركة. كمــا يتعهــد الوســيط بتبليــغ الشــركة خطًيــا بــأي إنهــاء أو 
إلغــاء أو تعديــل لهــذه الوثيقــة خــالل مهلــة ثالثيــن )30( يوًمــا تبــدأ مــن تاريــخ اإلنهــاء أو اإللغــاء التعديــل وفًقــا ألحــكام المــادة التاســعة 

)9( مــن الالئحــة التنفيذيــة. 
إبــالغ الشــركة مباشــرة فــور علمــه بــأي حــادث أو تغيــر يطــرأ علــى أي خطــر معطــى بوثيقــة تأميــن صــادرة مــن قبلهــا بنــاء علــى - 

هــذه االتفاقيــة، أو عنــد علمــه بــأي بيانــات تخــص أي مــن العمــالء قــد تلحــق األضــرار بالشــركة، أو أي ظــرف قــد يــؤدي إلــى نشــوء 
مطالبــة ضــد الشــركة كمــا ويلتــزم بمتابعــة أي شــكوى يتلقاهــا مــن عمالئــه مــع الشــركة. 

يلتزم الوسيط بعدم السماح للعاملين لديه بالجمع بين وساطة التأمين وإعادة التأمين. - 
يلتــزم الوســيط باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة مــن اجــل مســاعدة الشــركة علــى تحديــد أي تضــارب فــي المصالــح ومعالجتهــا لضمــان - 

التعامــل العــادل مــع كافــة العمــالء. 
يلتــزم الوســيط بإعــالم الشــركة بالســرعة الالزمــة عــن أي حــادث يحصــل ألحــد عمالئــه، فــور علــه ه، ليصــار إلــى تســجيله وفًقــا - 

لألصــول. 
اإلفصــاح للعمــالء عــن وجــود االتفاقيــة، وعــن مقــدار العمــوالت التــي يتقاضاهــا مــن الشــركة مقابــل الخدمــات التــي يقدمهــا وفًقــا - 

ألحــكام المــادة السادســة والعشــرون )26( مــن الالئحــة التنفيذيــة. 
في حال سماح الشركة للوسيط بممارسة أعمال التأمين الطبي الفردي، عليه االلتزام بالتالي: - 

التأكد من صحة المعلومات المرسلة لشركة التأمين. . 1
وضع منظومة متكاملة لمنع أعمال االحتيال من قبل المؤمن لهم أو األخطاء الفردية من قبل موظفي الوسيط. . 2
توفير قسم مستقل لممارسة هذا النوع من التأمين والتأكد من إجراءات التحكم بالخروج والدخول للموظفين المختصين . 3

لدى الوسيط. 
ارسال جميع المستندات المطلوبة للشركة خالل ثماني وأربعين )48( ساعة من تاريخ إدخال بيناتهم بشكل منتظم. . 4
التقيد بإجراءات اإلصدار الصادرة عن الشركة بموجب خطاب رسمي. . 5

التزامات الشركة: 	
تصفيــة المطالبــات، بحيــث إنــه وعمــاًل بأحــكام الالئحــة التنفيذيــة الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي )البنــك المركــزي - 

ــة وتســويتها  ــت فــي المطالب ــة، بالب ــات والمســتندات المطلوب ــة البيان ــد اســتالم كاف ــوم الشــركة، عن ــا، تق ــا لمتطلباته ــاً( ووفًق حالي
وإصــدار المخالصــة بعــد توقيعهــا مــن صاحــب المطالبــة. كمــا تقــوم الشــركة بتســديد مبلــغ المطالبــة للعميــل صاحــب المطالبــة. 

التقاريــر الدوريــة، بحيــث علــى الشــركة أن تقــوم بتزويــد الوســيط وعميلــه بتقاريــر دوريــة )بحســب نــوع الخطــر موضــوع التأميــن(، - 
وذلــك ليتســنى لهمــا اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة مــن أجــل ضبــط الخطــر موضــوع التأميــن ضمــن الحــدود التــي تــم علــى أساســها 
إصــدار الوثيقــة. وإن تخلــف الشــركة عــن إرســال تلــك التقاريــر الدوريــة يعتبــر مؤشــًرا علــى موافقتهــا علــى انضبــط الخطــر موضــوع 

التأميــن ضمــن الحــدود األساســية للوثيقــة. 
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اسم #
مالحظاتتاريخ االنتهاءتاريخ السريانتاريخ العقدموضوع العقدالوسيط

48

شركة مارش 
السعودية 
للتأمين 
وإعادة 
التأمين

تحديد حقوق والتزامات األطراف 
فيما يتعلق بالمسائل التي تناولها 

العقد

1433/02/21هـ
)الموافق 

2012/01/15م(

1433/02/07هـ
)الموافق 

2012/01/01م(
-

ينتهي العقد بأي وقت يقرره أحد 
األطراف على أن يخطر الطرف 
اآلخر بإنهاء العقد بموجب إشعار 

خطي.

مالحظة: أهم االلتزامات التي تضمنتها هذه العقود وفقا للتالي:

تجب أن يمتثل كّل من الوسيط والمؤمن لجميع االلتزامات السارية التي تفرضها، أو قد تفرض بموجب القوانين التي تنص على حماية  	
البيانات والخصوصية جنًبا إلى جنب مع أي لوائح وأوامر صادرة بموجبها وأي قواعد معمول بها في الممارسة. 

اسم #
مالحظاتتاريخ االنتهاءتاريخ السريانتاريخ العقدموضوع العقدالوسيط

49

شركة ايس 
لوساطة 
التأمين 
وإعادة 
التأمين 
المحدودة

تحديد حقوق والتزامات األطراف 
فيما يتعلق بالمسائل التي تناولها 

العقد

1434/05/22هـ
)الموافق 

2013/04/03م(
--

ينتهي العقد بأي وقت يقرره أحد 
األطراف على أن يخطر الطرف 
اآلخر بإنهاء العقد بموجب إشعار 

خطي قبل مدة تسعين )90( يوًما من 
تاريخ اإلنهاء.

مالحظة: أهم االلتزامات التي تضمنتها هذه العقود وفقا للتالي:

التزامات الوسيط: 	
يحتفــظ الوكيــل علــى نفقتــه وحســابه، بوثيقــة التأميــن التــي تغطــي األخطــاء، اإلغفــال، اإلهمــال، التخلــي عــن أداء الواجبــات.. الــخ، - 

علــى أن تكــون ســارية النفــاذ والمفعــول خــالل مــدة هــذه االتفاقيــة، بحــدود ال تقــل عــن ثالثــة )3,000,000( مالييــن ريــال ســعودي، 
وأن تكتتــب هــذه الوثيقــة لــدى شــركة تأميــن مرخصــة ومقبولــة للشــركة. كمــا علــى الوســيط إخطــار الشــركة كتابًيــا بــأي إنهــاء أو 
إلغــاء أو تعديــل أو إيقــاف لهــذه الوثيقــة خــالل ســبعة )7( أيــام مــن تاريــخ أي مــن تلــك التصرفــات وفًقــا ألحــكام المــادة التاســعة 

)9( مــن الالئحــة التنفيذيــة. 
تخصيــص فريــق عمــل، مــن الموظفيــن التابعيــن لــه، ويشــترط فيهــم أن يكونــوا مؤهليــن فــي مجــال أعمــال التأميــن المختلفــة وخدمــة - 

العمــالء علــى أن يتحمــل الوســيط بمفــرده جميــع حقوقهــم وأجورهــم. 
التزامات الشركة: 	

تتعهــد الشــركة باالمتنــاع عــن اســتدراج عمــالء الوســيط أو االقتــراب منهــم ســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــالل وســطاء آخريــن لمــدة - 
ال تقــل عــن 12 شــهًرا بعــد إنهــاء هــذه االتفاقيــة. 

على الشركة عدم قبول أًيا من عمالء الوسيط المودعين لدى الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. - 
ال يحق للشركة أن تتنافس مع الوسيط على ذات العمل بعد تقديم الشروط للوسيط.- 
ال يحــق للشــركة أن تقــدم للوســطاء أو المنتجيــن اآلخريــن شــروًطا أفضــل مــن تلــك المعروضــة للوســيط فيمــا يتعلــق بــذات األعمــال - 

التجارية.

اسم #
مالحظاتتاريخ االنتهاءتاريخ السريانتاريخ العقدموضوع العقدالوسيط

50
 The Saudi
 Brokers

Co ltd

تحديد حقوق والتزامات األطراف فيما 
يتعلق بالمسائل التي تناولها العقد

1434/04/01هـ
)الموافق 

2013/02/11م(

1434/04/02هـ
)الموافق 

2013/02/12م(

تنتهي مدة 
العقد بعد 
مرور ثالث 
سنوات من 
تاريخ توقيع 

العقد

يتجدد هذا العقد تلقائًيا لمدة مماثلة 
ما لم يتفق الفرقاء على إنهائه. 
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مالحظة: أهم االلتزامات التي تضمنتها هذه العقود وفقا للتالي:

التزامات الوسيط: 	
التعهــد بتنفيــذ التزاماتــه علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي قواعــد ومعاييــر IIR، والقواعــد التنفيذيــة لقانــون التأميــن والئحــة قواعــد - 

ســلوك ســوق التأمين.
ــا وبالكامــل أو أن يتــم -  لتعهــد بعــدم تســليم مســتندات الوثيقــة إلــى العميــل مــا لــم يدفــع المبلــغ اإلجمالــي للوثيقــة للوســيط مقدًم

ســداد القســط األول مــن مبلــغ البوليصــة فــي حالــة الســداد علــى أقســاط. 
تطبيق وتتبع معايير األداء العالية وفًقا لممارسات السوق المحلية والدولية المتعارف عليها. - 
يحــق لــه أن يطلــب نيابــة عــن العمــالء مــن شــركة التأميــن إعــادة عــروض األســعار بموجــب جميــع بوليصــة التأميــن المعتمــدة مــن - 

قبــل المنّظــم أو أنــه يجــوز لشــركة التأميــن ترتيــب بعــض التســهيالت فــي الســوق.
التزامات الشركة: 	

تتعهــد الشــركة باالمتنــاع عــن اســتدراج عمــالء الوســيط أو االقتــراب منهــم ســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــالل وســطاء آخريــن لمــدة - 
ال تقــل عــن 12 شــهًرا بعــد إنهــاء هــذه االتفاقيــة. 

ال يحق للشركة أن تتنافس مع الوسيط على ذات العمل بعد تقديم الشروط للوسيط.- 
ال يحــق للشــركة أن تقــدم للوســطاء أو المنتجيــن اآلخريــن شــروًطا أفضــل مــن تلــك المعروضــة للوســيط فيمــا يتعلــق بــذات األعمــال - 

التجارية.
المصدر: الشركة

عقد تعيين مراجع حسابات 9-5-6
أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه )محاسبون قانونيون - البسام وشركاؤه( بتاريخ 1443/01/02هـ  	

)الموافق 2021/08/10م(. وذلك لمراجعة قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2021م وقائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل 
الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 2021/12/31م واإليضاحات حول القوائم 
المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية المهمة بما في ذلك فحص القوائم المالية األولية الموجزة. وقدد تم تحديد 

بدل أتعابه بموجب هذا العقد.

عقود تقديم خدمات 9-5-7
أبرمت الشركة اتفاقية تقديم خدمات عدد )54( وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات تسويقية - خدمات مالية - خدمات التحقق  	

من بيانات العنوان الوطني للسعوديين - خدمات إدارية - خدمات فنية - خدمات إلكترونية - خدمات ضيافة ونظافة - خدمات 
قانونية - خدمات التأمين الطبي...(.

عقارات الشركة 9-6

العربية السعودية كما لم يتم االطالع أي صكوك صادرة عن  	 العقارات )مباني وأراضي( داخل المملكة  ال تملك الشركة أي من 
الجهات المختصة في المملكة )وزارة العدل( تفيد بخالف ذلك.

مذكرات التفاهم 9-7

لم تقم الشركة بإبرام أي اتفاقيات للمشاركة مع أي أطراف غير عقد تأسيس الشركة/النظام األساسي، وال أي مذكرات تفاهم  	
بشأن مشاركة مستقبلية محتملة مع الغير غير ما هو وارد في عقد تأسيس/النظام األساسي.

تجدر اإلشارة الى الشركة قامت بتاريخ 1442/03/29هـ )الموافق 2020/11/15م( توقيع مذكرة تفاهم غير ُملزمة مع شركة عناية  	
السعودية للتامين التعاوني لتقييم جدوى اندماج الشركتين. كما تم توقيع اتفاقية اندماج إال أن الصفقة لم لعدم حصول شركة عناية 

على موافقة الجمعية العامة للمساهمين.
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األصول والممتلكات 9-8

األصول الثابتة 	-9-8
كما بتاريخ نشر هذه النشرة ال تمتلك الشركة أي أصول ثابتة )أراضي وعقارات...(. 	

األصول المنقولة 	-9-8
لقد تمت مراجعة تقرير مدقق حسابات الشركة وقائمة األصول المنقولة للشركة وهي عبارة عن أثاث ومفروشات، تحسينات إيجار،  	

أجهزة حاسب آلي ومعدات مكتبية، سيارات، ممتلكات ومعدات، حيث يبلغ مجموع قيمتها الدفترية كما في 2021/12/31م مبلغ 
ستة ماليين وخمسة وثمانون ألف )6,085,000( ريال سعودي.

بلغت القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة كما في 2021/12/31م مبلغ قدره خمسمائة ألف وخمسة وسبعون ألف )575,000(  	
ريال سعودي.

التقاضي 9-9

كما بتاريخ نشر هذه النشرة، أفادت إدارة الشركة بأن الشركة ليست طرفاً في أي دعوى أو قضايا أو شكاوى أو مطالبة أو تحكيم أو  	
إجراءات إدارية أو تحقيقات قائمة أو من المحتمل إقامتها، من شأنها أن يكون لها، مجتمعة أو منفردة، تأثيراً جوهريا على أعمال 
الشركة أو وضعها المالي، كما لم يصل إلى علم إدارة الشركة وجود أي نزاعات قضائية جوهرية منظورة حالياً أو محتملة أو حقائق 
يمكن أن ينشأ عنها، مجتمعة أو منفردة، خطر محدق متعلق بنزاع جوهري، وذلك حتى تاريخ إعداد نشر هذه النشرة باستثناء ما 

هو مذكور في الجدول أدناه.
ويُقدر  	 دعوى(،   12 القائمة  الدعاوى  )عدد  المدعية  الجهة  بصفتها  الدعاوى  من  عدد  في  طرفاً  الشركة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

هللة  وتسعين  وستة  ريال  عشر  وتسعة  وتسعمائة  ألف  وخمسين  وسبعة  وثالثمائة  بمليون  الدعاوى  هذه  من  المطالبات  إجمالي 
المدعى عليها )عدد  الجهة  الدعاوى بصفتها  في عدد من  الشركة طرفاً  فإن  أخرى،  ريال سعودي. من جهة   )1,357,919.96(
الدعاوى القائمة 37 دعوى(، ويُقدر إجمالي المبالغ التي من الممكن أن تتكبدها الشركة نتيجة هذه الدعاوى بثالثة ماليين ومائتين 

وواحد وخمسين ألف وثالثمائة وثمانين ريال وثالثة وثمانين هللة )3,251,380.83( ريال سعودي.
يتضمن الجدول أدناه ملخصاً عن الدعاوى التي تكون الشركة طرفاً فيها: 	

دعاوى الشركة(: 94الجدول رقم )

الجهة رقم الدعوىالخصمموعد الجلسة#
المتطلباتآخر إجراءموضوع الدعوىحالة الدعوىوالمكان

الدعاوى التي اتخذت بها الشركة صفة المدعى عليها

1
عبد العزيز 

فيحان العتيبي 
)مدعي(

10038179
421965 ر

فرع 
منتهيةالرياض

تأمين سيارات 
ضد الغير 

يطالب بعدم 
إلزامه بسداد 
المبلغ المدفوع 
للطرف الثالث 

4,004 ريال

تم صدور قرار ابتدائي بعدم 
تم استالم القرارقبول دعوى المدعي

2

شركة بريتيش 
تليكوم السعودية 

المحدودة 
)مدعي(

369
لعام 1441

المحكمة 
التجارية 
الرياض

قائمة لدى 
المحكمة 
التجارية 
بالرياض

مطالبة بقيمة 
عقد خدمات 
االلكترونية 

613,000 ريال

صدر حكم ابتدائي بتعويض 
المدعية 560,000 ريال

تم االستئناف 
وبانتظار 

حكم الدائرة 
االستئنافية

3
عبد الباري 
الحفظي 
)مدعي(

مركز 100045424
منتهيةالصلح

تأمين سيارات 
ضد الغير 
2,574 ريال

صدر محضر صلح بتعويض 
المدعي 2,574 ريال

تم استالم 
المحضر

4
عبد العزيز 
الشعالن 
)مدعي(

فرع 10044355
الرياض

قائمة لدى 
اللجنة االبتدائية

تأمين سيارات 
ضد الغير 
يطالب بعد 

إلزامه بسداد 
المبلغ المدفوع 
للطرف الثالث

صدر قرار اللجنة االبتدائية بعد 
تم استالم القرارقبول الدعوى

5

تم تأجيل موعد 
نظر الفضية 
وسيتم تحديد 

موعد آخر

محمد عوض 
الحارثي 
)مدعي(

10041341
423751 د

قائمة لدى فرع الدمام
اللجنة االبتدائية

تأمين السيارات 
ضد الغير 
78,000 ريال

تم الرد على الدعوى الكترونيا
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الجهة رقم الدعوىالخصمموعد الجلسة#
المتطلباتآخر إجراءموضوع الدعوىحالة الدعوىوالمكان

6
فهده سعدون 

السعدون 
)مدعي(

10039752
422498 ر

فرع 
منتهيةالرياض

تأمين السيارات 
- شامل 37,000 

ريال

تم صدور قرار ابتدائي لصالح 
تم استالم القرارالشركة برد دعوى المدعية

جالل األسلمي 7
)مدعي(

لجنة 
التسوية 
الودية 

للخالفات 
العمالية

منتهية

يطالب بعمولته 
من شهر 4 لعام 
2021 الى نهاية 

عقده بقيمة 
13,563 ريال

تمت التسوية الودية مع الموظف 
بمبلغ وقدره 4,533 ريال

8
عبد اهلل 
الوهيبي 
)مدعي(

لجنة 
التسوية 
الودية 

للخالفات 
العمالية

منتهية
يطالب بشهادة 
خدمة واخالء 

طرف
تعذرت التسوية الودية

أمجاد عبد اهلل 9
البراك )مدعي(

لجنة 
التسوية 
الودية 

للخالفات 
العمالية

منتهية

تطالب المدعية 
بمكافأة 

نهاية الخدمة 
والتعويض عن 

تكليفها

تمت التسوية الودية بعدما 
تم رفض الشركة تعويضها 
بالتكليف كونها ال تستحقه.

1442ه

10
البتول عبد 

العزيز الشنيبر 
)مدعي(

المحكمة 439043043
قائمةالعمالية

تطالب المدعية 
بمكافأة نهاية 
الخدمة وأجور 

متأخرة

صدر حكم بتعويض المدعية 
13,131 ريال تمثل األجور 

المتأخرة و27,121 ريال تمثل 
مكافأة نهاية الخدمة.

1443ه

فايز علي 11
421133165المالكي )مدعي(

المحكمة 
العمالية 
بالرياض

قائمة لدى 
محكمة 
االستئناف

مطالبة عمالية 
بباقي قيمة 

العقد 378,000 
ريال

صدر حكم االستئناف بعد نقض 
الحكم السابق من المحكمة 

العليا بتعويض المدعي 
247,557.32 ريال

1442ه

12
سعود فيصل 
السيوحي 
)مدعي(

فرع 10044870
قائمةالرياض

تأمين سيارات 
شامل 28,000 

ريال

صدر قرار ابتدائي بصرف 
النظر عن الدعوى

استالم 
القرار بتاريخ 

1443/07/16هـ 
)الموافق 

2022/02/17م(

جازية محمد 13
مركز 10046230الحوار )مدعية(

منتهيةالصلح
تأمين سيارات 
شامل 10,442 

ريال

صدر محضر صلح بتعويض 
المدعية 6,969.68 ريال تمثل 

قيمة التلفيات لمركبتها

جازية محمد 14
مركز 10046231الحوار )مدعية(

منتهيةالصلح
تأمين سيارات 
شامل 5,321 

ريال

محمد تيسير آل 15
تأمين سيارات ألغيتفرع الدمام10047847سعيد )مدعي(

قام المدعي بإلغاء الدعوىشامل

محمد تيسير آل 16
قائمةفرع الدمام10045257سعيد )مدعي(

تأمين سيارا 
شامل 21,839 

ريال
تم الرد على الدعوى الكترونيا

محمد تيسير آل 17
مركز 10048646سعيد )مدعي(

تأمين سيارات منتهيةالصلح
تم الغاء الطلب لتكرارهشامل

عبد اهلل عابد 18
مركز 10047823اليوبي)مدعي(

منتهيةالصلح

مطالبة بقيمة 
الضريبة 

المضافة التي 
تم خصمها من 
قيمة التقدير 
845.87 ريال

صدر محضر صلح بتعويض 
المدعي 845.87 ريال

تم استالم 
المحضر
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19
نورة احمد 
التمامي 
)مدعية(

مركز 10045382
منتهيةالصلح

تأمين السيارات 
- ضد الغير 
3,343 ريال

صدر محضر صلح للمدعية 
بمبلغ 434 ريال

تم استالم 
المحضر

20
سعيد سليمان 

الشمري 
)مدعي(

فرع 10047916
قائمةالرياض

تأمين سيارات 
ضد الغير 
22,000 ريال

تم الرد إلكترونيا

21
نافع صالح 
الشمري 
)مدعي(

مركز 10048624
قائمةالصلح

تأمين سيارات 
شامل 28,329 

ريال
تم الرد إلكترونيا

زينب علي العبود 22
قائمةفرع الدمام10048229)مدعية(

تأمين سيارات 
شامل 50,000 

ريال
تم الرد إلكترونيا

23
أحمد عبد 

العزيز 
العمير)مدعي(

مركز 10049440
قائمةالصلح

تأمين سيارات 
ضد الغير 

497.20 ريال
تم الرد إلكترونيا

أميمة عمر 24
قائمةفرع جدة10047909الريمي )مدعية(

تأمين سيارات 
ضد الغير 
15,000 ريال

تم الرد إلكترونيا

ندى يحيى 25
مركز 10049296مشرقي

قائمةالصلح

تأمين 
سيارات شامل 
 16,513.02

ريال

تم الرد إلكترونيا

26
أميرة ملغى 

الجاسر 
)مدعية(

مركز 10049001
قائمةالصلح

تأمين سيارات 
شامل سيارات 
 34,048.86

ريال

تم الرد إلكترونيا

27
امنه محمد 
العبد العزيز 

)مدعية(
مركز 10049496

قائمةالصلح
تأمين سيارات 
شامل 28,000 

ريال
تم الرد إلكترونيا

28
عايد ناوي 
الشمري 
)مدعي(

مركز 10049558
قائمةالصلح

تأمين سيارات 
ضد الغير 
10,500 ريال

جاري الرد على الدعوى

29
لميس إبراهيم 

الغامدي 
)مدعية(

مركز 10049610
قائمةالصلح

تأمين 
سيارات شامل 
 22,181.89

ريال

تم الرد على الدعوى إلكترونيا

سعود الراوي 30
مركز 10049689العنزي )مدعي(

قائمةالصلح
تأمين سيارات 

ضد الغير 
12.035 ريال

جاري الرد على الدعوى

حسين علي آل 31
مركز 10049520مبارك )مدعي(

قائمةالصلح
تأمين سيارات 
شامل 4,000 

ريال
تم الرد على الدعوى إلكترونيا

صالح عثمان أبا 32
مركز 10048636الخيل )مدعي(

قائمةالصلح
تأمين سيارات 
شامل 13,000 

ريال
تم الرد على الدعوى إلكترونيا

فيصل سعود 33
مركز 10049037)مدعي(

قائمةالصلح
تأمين سيارات 

ضد الغير 
2,835.44 ريال

تم الرد على الدعوى إلكترونيا

34
سلمان منجد 

التميمي 
)مدعي(

مركز 10049111
قائمةالصلح

تأمين سيارات 
شامل 2,780 

ريال
تم الرد على الدعوى إلكترونيا
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محمد بي بي 35
)مدعي(

10039457
422 868 ر

فرع 
الرياض

قائمة لدى 
اللجنة االبتدائية

تأمين سيارات 
ضد الغير 

500,000 ريال

تم صدور قرار ابتدائي لصالح 
المدعي بمبلغ 300,000 ريال 

وتم االستئناف

تم االستئناف 
وبانتظار قرار 

اللجنة االستئنافية

36
علي عبد 

اهلل أبو شنان 
)مدعي(

مركز 10047879
منتهيةالصلح

مطالبة بقيمة 
الضريبة 

المضافة التي 
تم خصمها من 
قيمة التقدير 
2,245.50 ريال

صدر محضر صلح بتعويض 
المدعي 2,245.50 ريال

بانتظار تحديد 37
جلسة أخرى

عبد الوهاب 
علي عبد اهلل 
اليامي )مدعي(

401185383

المحكمة 
العامة 
الدوائر 
الجزائية

تم حضور الجلسة وطلب دعوى ماليةقائمة
القاضي من المعي تحرير دعواه

1443/08/18هـ 38
االثنين 17:00

مبارك ناصر 
الشهراني 
)مدعي(

فرع 10045947
الرياض

قائمة لدى 
اللجنة االبتدائية

تأمين سيارات 
شامل 95,000 

ريال

تم تزويد اللجان بطلباتهم عن 
طريق االيميل

39
تم تأجيل الجلسة 
لموعد آخر بعد 

حضورها

حسين عبد 
العزيز المناسف 

)مدعي(
فرع 10045056

الرياض
قائمة لدى 

اللجنة االبتدائية

تأمين سيارات 
شامل 17,000 

ريال

تم حضور الجلسة وطلبت 
اللجنة من المدعى تحرير دعواه 
بشكل مالقى وطلبت من الشركة 
تزويدهم بوثيقة التأمين شاملة 

الشروط واالستثناءات

40
تركي عساف 

العواجي 
)مدعي(

10040179
422900ر

فرع 
الرياض

قائمة لدى 
اللجنة االبتدائية

تأمين سيارات 
ضد الغير 
70,500 ريال

تم صدور قرار ابتدائي لصالح 
المدعي بمبلغ 70,500 ريال وتم 

االستئناف

تم االستئناف 
وبانتظار 

قرار اللجنة 
االستئنافية.

راشا فوزي 41
رسالن )مدعي(

10039391
422622ر

فرع 
التأمين الطبي منتهيةالرياض

3,000 ريال

تم صدور قرار اللجنة 
االستئنافية 2لصالح الشركة 

برد الدعوى

سهيل بكر 42
مركز 10046178الطيار )مدعي(

ملغيةالصلح
تأمين سيارات 
شامل 10,000 

ريال
ملغية

سهيل بكر 43
مركز 10046799الطيار )مدعي(

تأمين سيارات منتهيةالصلح
10,385.25

صدر محضر صلح بمبلغ 
9,385.25 ريال

تم استالم 
المحضر

فالح ناصر 44
فرع 10047532السهلي )مدعي(

قائمةالرياض
تأمين سيارات 

ضد الغير 
14,000 ريال

تم الرد على الدعوى الكترونيا

محمد محفوظ 45
عطية )مدعي(

10039465
422675 ر

فرع 
منتهيةالرياض

تأمين سيارات 
ضد الغير 
7,500 ريال

تم صدور قرار اللجنة 
االستئنافية لصالح الشركة بعدم 

قبول الدعوى
تم استالم القرار

بشائر مقبل 46
الحربي )مدعية(

10039484
422834 ر

فرع 
الرياض

قائمة لدى 
اللجنة 

االستئنافية

تأمين سيارات 
ضد الغير 

735,000 ريال

تم صدور قرار اللجنة االبتدائية 
لصالح الشركة برد الدعوى

تم استالم القرار 
وقد قدمت المعية 
الئحة استئناف 
وبانتظار قرار 

اللجنة االستئنافية

سمير محسن 47
العتيبي )مدعي(

10038642
422278 ر

فرع 
التأمين الطبي منتهيةالرياض

1,089 ريال
تم صدور قرار ابتدائي لصالح 

الشركة برد الدعوى
تم استالم القرار 

االبتدائي.

فرحان شكري 48
العمري )مدعي(

10042451
420537 ر

فرع 
الرياض

قائمة لدى 
اللجنة االبتدائية

تأمين السيارات 
شامل 12,500 

ريال
استالم القرار صدر قرار برد الدعوى.

االبتدائي

49
عبد العزيز 

عقالء العقالء 
)مدعي(

10042354
420536 ص

فرع 
الرياض

قائمة لدى 
اللجنة 

االستئنافية

تأمين سيارات 
ضد الغير 
19,538 ريال

صدر قرار ابتدائي بتعويض 
المدعي 19,538 ريال تمثل 
باقي قيمة التلفيات ومبلغ 
9,400 تعويض عن التأخير

تم االستئناف 
وبانتظار قرار 

اللجنة االستئنافية
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على شاكر 50
مركز 10047014الشليان )مدعي(

قائمةالصلح
تأمين سيارات 
شامل 6,750 

ريال
تم الرد على الدعوى الكترونيا

51
ياسر على 
الصويلح 
)مدعي(

مركز 10047253
منتهيةالصلح

تأمين سيارات 
شامل 7,150 

ريال

تم صدور محضر صلح بتعويض 
المدعي بقيمة 5,500 ريال تمثل 

قيمة التلفيات لمركبة المدعي

52
عبد المحسن 
محمد الشايع 

)مدعي(
مركز 10047048

منتهيةالصلح
تأمين سيارات 

ضد الغير 
16,570 ريال

تم صدور محضر صلح بتعويض 
المدعي بقيمة 16,570 ريال 
تمثل قيمة التلفيات لمركبة 

المدعي

أحمد رجب 53
فرع 10046599الزناتى )مدعي(

الرياض
قائمة لدى 

اللجنة االبتدائية
التأمين الطبي 
30,400 ريال

تم صدور قرار ابتدائي بعدم 
قبول الدعوى

54
عبد الملك عبد 
العزيز العتى 

)مدعي(

10042388
420532 ص

فرع 
الرياض

قائمة لدى 
اللجنة 

االستئنافية

تأمين سيارات 
ضد الغير 
1,608 ريال

صدر قرار ابتدائي بتعويض 
المدعي 210 ريال تمثل باقي 
قيمة التلفيات ومبلغ 500 ريال 

تعويض عن التأخير

تم االستئناف 
وبانتظار قرار 

اللجنة االستئنافية

محمد اعجم 55
شميم )مدعي(

10037519
421824 ر

فرع 
الرياض

قائمة لدى 
اللجنة االبتدائية

تأمين سيارات 
ضد الغير بقيمة 

300,000 ريال
صدر قرار ابتدائي برد الدعوى

استالم 
القرار بتاريخ 
1443/08/07ه

56
عبد اهلل سعد 

القحطاني 
)مدعي(

جدة10043783
قائمة لدى 

اللجنة 
االستئنافية

مطالبة بقيمة 
الضريبة 

المضافة التي 
تم خصمها من 
قيمة التقدير 
831.13 ريال

صدر قرار ابتدائي اللجنة 
االبتدائية بتعويض المدعي 

831.13 ريال

تم االستئناف 
وبانتظار قرار 

اللجنة االستئنافية

57
عبد العزيز 

زايد األسمري 
)مدعي(

مركز 10046791
منتهيةالصلح

تأمين سيارات 
شامل 15,916 

ريال

تم صدور محضر صلح بتعويض 
المدعي بقيمة 14,849.92 

ريال تمثل قيمة التلفيات لمركبة 
المدعي

58
سميحة حامد 

الشنقيطي 
)مدعية(

10038146
421917 ج

فرع 
التأمين الطبي منتهيةالرياض

300,000 ريال

تم صدور قرار اللجنة 
االستئنافية لصالح الشركة برد 

الدعوى المدعية
تم استالم القرار

59
1443/08/20هـ
17:00 األربعاء

توفيل مياه مياه 
قائمة لدى فرع جدة10046750)مدعي(

اللجنة االبتدائية

تأمين سيارات 
ضد الغير 

 25,692.50
ريال

تم الرد على الدعوى الكترونيا

في انتظار تبليغ 60
الشركة بالموعد

محمد على 
)مدعي(

10038509
422229 ر

فرع 
الرياض

قائمة لدى 
اللجنة االبتدائية

تأمين سيارات 
ضد الغير 

300,000 ريال
تم الرد على الدعوى الكترونيا

61
عبد العزيز 

فاتح آل سلطان 
)مدعي(

10042545
430076 ر

فرع 
منتهيةالرياض

تأمين السيارات 
ضد الغير 
14,230 ريال

قام المدعي بسحب الدعوى

يوسف حامد 62
أحمد )مدعي(

10029549
401377 د

فرع 
تأمين طبي منتهيةالشرقية

25,000 ريال

تم صدور حكم من اللجنة 
االستئنافية لصالح المدعي 

بمبلغ 20,157.73
تم استالم القرار

نايف السيف 63
)مدعي(

10029549
401377د

فرع 
منتهيةالشرقية

يطالب المدعي 
بتعويضه عن 

باقي فترة عقده 
مع مستحقاته 
 369,418.29

ريال

قام المدعي بتوقيع المخالصة 
مع الشركة بعدما صدر حكم 

برد طلباته لدى المحكمة بمبلغ 
109,073.99 ريال

تم استالم الحكم

64
عبد العزيز 

علي الضلعان 
)مدعي(

مركز 10045372
منتهيةالصلح

تأمين سيارات 
شامل 23,733 

ريال

صدر محضر صلح للمدعي 
بمبلغ 19,800.80 ريال

تم استالم 
المحضر
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عادل محمد 65
مركز 10046333كريري )مدعي(

منتهيةالصلح
تأمين 

سيارات شامل 
15,461.52

صدر محضر صلح للمدعي 
بمبلغ 14,461.52 ريال

تم استالم 
المحضر

66
عبد اهلل 

محمد البازعى 
)مدعي(

10041849
420511 ص

مركز 
منتهيةالصلح

تأمين السيارات 
- ضد الغير 

808 ريال
تم استالم تم صدور محضر بتعذر الصلح

المحضر

67
عبد المحسن 
حسن الفيفي 

)مدعي(

10042029
420515 ص

مركز 
منتهيةالصلح

تأمي السيارات 
- شامل 35,000 

ريال

تم صدور محضر الصلح لصالح 
المدعي بتعويضه 35,000 ريال

تم استالم 
المحضر

68
محمد سعود 
الشمراني 
)مدعي(

10041546
420480 ص

مركز 
منتهيةالصلح

تأمين السيارات 
ضد الغير 
9,060 ريال

تم صدور محضر لصالح 
المدعي بقيمة 4,630.50 ريال

تم استالم 
المحضر

69

شركة المطلق 
للتجارة 

والصناعة 
القابضة 
)مدعية(

10037116
421514 ج

التأمين الطبي منتهيةفرع جدة
28,000 ريال

صدر قرار اللجنة االستئنافية 
بتعويض المدعية مبلغ وقدره 

25,000 ريال وبيان معدل 
الخسائر

صدر قرار اللجنة 
االستئنافية وتم 
ارسال القرار 
لإلدارة الطبية 

لتنفيذه

حاتم حمد 70
الحربي )مدعي(

10041392
420466 ص

مركز 
منهيةالصلح

تأمين السيارات 
ضد ال 

غير1,895 ريال

تم صدور محر لصالح المدعي 
بقيمة 1,894.06 ريال

تم استالم 
المحضر

معاذ عبد العزيز 71
العبدو )مدعي(

مركز 10039873
ملغيةالصلح

تأمين السيارات 
ضد الغير 
3,500 ريالي

مغلقة/ لعد نجاوب لمدعي 
بالقضية.

عبد اهلل فالح 72
اليامي )مدعي(

10040720
423734 ج

منتهيةفرع جدة
تأمين السيارات 

ضد الغير 
177,000 ريال

صدر قرار اللجنة االبتدائية 
بعدم قبول الدعوى ورفع اسم 

المدعي من سمة
تم استالم القرار

73
سعيد عائض 

الغامدي 
)مدعي(

مركز 10044788
منهيةالصلح

تأمين السيارات 
ضد الغير 

750.59 ريال

صدر محضر صلح للمدعي 
بتعويضه مبلغ 750.59 ريال

علي احمد 74
مركز 10045172خبراني )مدعي(

منتهيةالصلح
تأمين السيارات 

- ضد الغير 
1,750 ريال

صدر محضر صلح للمدعي 
بتعويضه 1,750 ريال

عبد العزيز ايمن 75
مركز 10044535الجريد )مدعي(

منتهيةالصلح
تأمين سيارات 
ضد الغير 406 

ريال

تم صدور محضر صلح بتعويض 
المدعي 406 ريال.

76
تم تأجيل الجلسة 
لموعد آخر بعد 

حضورها

مها عبد اهلل 
المطيري 
)مدعية(

مركز 10045115
قائمةالصلح

تأمين سيارات 
شامل 2,900 

ريال

تم حضور الزوجة وُطلب من 
الشركة تزويد اللجنة الوثيقة 
شاملة الشروط واالستثناءات

77
تركي سالم 
الصيعري 
)مدعي(

مركز 10042669
ملغيةالصلح

مطالبة بعد 
إلزامه بسداد 

مبلغ 2,229 ريال 
كونه ال يحمل 

رخصة

تم الغاء الدعوى بناء على طلب 
المدعي

78
عبد اهلل 

صالح الشهري 
)مدعي(

10043100
430048 ص

مركز 
تأمين سيارات منتهيةالصلح

تم استالم تم صدور محضر بتعذر الصلحضد الغير
المحضر

79
مسفر محمد 
الشمراني 
)مدعي(

مركز 10044299
منتهيةالصلح

مطالبة بقيمة 
الضريبة 

المضافة التي 
تم خصمها من 
قيمة التقدير 
18,584 ريال

تم صدور محضر صلح بتعويض 
المدعي 2,423.74 ريال

تم استالم 
المحضر
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نايل إبراهيم 80
العطوي )مدعي(

10030465
410350 د

مشطوبةفرع الدمام
تأمين سيارات 

ضد الغير 
8,088 ريال

تم التمثيل والترافع ولم يحضر 
المدعي، وشطبت الجلسة

81

مؤسسة عبد 
اهلل عمر 

باحشوان للذهب 
)مدعية(

فرع جدة10042441
قائمة لدى 

اللجنة 
االستئنافية

تأمين طبي 
23,135 ريال

تم صدور قرار ابتدائي لصالح 
المدعية بمبلغ 23,135 ريال

تم االستئناف 
وبانتظار 

قرار اللجنة 
االستئنافية.

82
ياسر مسعود 
القحطاني 

)مدعي(
مركز 10043703

منتهيةالصلح
تأمين سيارات 
شامل 17.112 

ريال

تم صدور محضر صلح بتعويض 
المدعي 3,537.13 ريال

تم استالم 
المحضر

83
عادل عبيد 
الرشيدي 
)مدعي(

10043099
430614 ر

فرع 
الرياض

قائمة لدى 
اللجنة االبتدائية

تأمين سيارات 
شامل 30,970 

ريال

صدر قرار اللجنة االبتدائية 
لصالح الشركة برد الدعوى

تم استالم القرار 
وقد قدم المدعي 
الئحة استئناف 
وبانتظار قرار 

اللجنة االستئنافية

84
عبد اهلل سالم 

الحجيلي 
)مدعي(

10043390
430634 ج

فرع جدة
قائمة لدى 

اللجنة 
االستئنافية

مطالبة بقيمة 
الضريبة 

المضافة التي 
تم خصمها من 
قيمة التقدير 

543 ريال

تم صدور قرار لصالح المدعي 
بمبلغ 543 ريال

تم االستئناف 
وبانتظار قرار 

اللجنة االستئنافية

85
مانع مانع 
القحطاني 

)مدعي(

10035311
420326 أر

فرع 
منتهيةالرياض

تأمين سيارات 
ضد الغير 

 10,172.50
ريال

تم صدور قرار لصالح المدعي 
تم استالم القراربمبلغ 10,172.50 ريال

86
عبد العزيز 
عبده دوش 

)مدعي(

10043011
430266 ر

فرع 
منتهيةالرياض

المطالبة 
بقيمة الضريبة 
المضافة التي 
تم خصمها من 
قيمة التقدير 

918 ريال

تم صدور محضر صلح بتعويض 
المدعي 918 ريال

تم استالم 
المحضر

87

مؤسسة عبد 
اهلل الدخيل 
لنقل البضائع 

)مدعي(

10041358
430045 ر

فرع 
الرياض

قائمة لدى 
اللجنة 

االستئنافية

تأمين سيارات 
شامل 50,000 

ريال

تم صدور قرار ابتدائي بتعويض 
المدعي بقيمة 460 ريال تمثل 
قيمة رسوم تقديم المركبة محل 

الدعوى

تم استالم القرار 
وقد قدمت 

المدعية الئحة 
استئناف وبانتظار 

قرار اللجنة 
االستئنافية.

الدعاوى التي اتخذت بها الشركة صفة المدعية

1

شركة الطرق 
للتجارة 

والمقاوالت 
المحدودة 

)مدعى عليها(

40101420030
3748

محكمة 
التنفيذ 
الرياض

منهية

مطالبة بموجب 
سند تنفيذ 

مقابل أقساط 
تأمين طبي 
128,127 ريال

قامت المدعى عليها بسداد 
كامل مبلغ المطالبة

2
الشركة الوطنية 
الموحدة للتوزيع 
)مدعى عليها(

40101420030
3724

محكمة 
التنفيذ 
الرياض

صدر قرار 46

مطالبة بموجب 
سند تنفيذ 

مقابل أقساط 
تأمين طبي 
235,000 ريال

قيد التنفيذ

3
مكتب مصطفى 
أمبن مصطفى 
)مدعى عليه(

421212073
محكمة 
التنفيذ 

جده

صدر قرار 46 
ومن ثم تقدم 
المدعى عليه 
بمنازعة تنفيذ

تأمين طبي 
 76,859.30

ريال

تم صدور حكم من محكمة 
االستئناف بإيقاف التنفيذ 

كون محرر السند ليس مخول 
بالتوقيع على السند وتم رفع 
دعوى لدى اللجان للمطالبة 

بالمبلغ
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4

شركة ينابيع 
اإلنجاز للتشغيل 

والصيانة 
)مدعى عليها(

40101430007
2110

محكمة 
التنفيذ 
بالرياض

قيد التنفيذ
أقساط تأمينية 
 129,223.07

ريال
تم صدور قرار 46

5

شركة ينابيع 
اإلنجاز للتشغيل 

والصيانة 
)مدعى عليها(

40101430007
2117

محكمة 
التنفيذ 
بالرياض

أقساط تأمينية قيد التنفيذ
تم صدور قرار 129,22346 ريال

6

شركة الرملة 
البيضاء 

للمقاوالت 
)مدعى عليها(

40101430008
8970

محكمة 
التنفيذ 
بالرياض

منتهي
أقساط تأمينية 
 73,155.25

ريال
تم سداد كامل المبلغ

7

مرسال 
للخدمات 
الترفيهية 

والسياحية 1
)مدعى عليها(

10037237
421792 ج

فرع جدة
قائمة لدى 

اللجنة 
االستئنافية

التأمين الطبي 
 21,428.65

ريال

تم صدور قرار ابتدائي لصالح 
الشركة بكامل مبلغ المطالبة

طلب القرار 
بصيغة تنفيذية

8

مرسال 
للخدمات 
الترفيهية 
والسياحية 

2)مدعى عليها(

10037120
421790 ج

فرع جدة
قائمة لدى 

اللجنة 
االستئنافية

التأمين الطبي 
 17,515.40

ريال

تم صدور قرار ابتدائي لصالح 
الشركة بكامل مبلغ المطالبة

طلب القرار 
بصيغة تنفيذية

9

الشركة 
السعودية 

للتعليم والتدريب 
)مدعى عليها(

10037117
421789 ج

فرع جدة
قائمة لدى 

اللجنة 
االستئنافية

التأمين الطبي 
 55,698.56

ريال

تم صدور قرار ابتدائي لصالح 
الشركة بكامل مبلغ المطالبة

تم صدور القرار 
بالصيغة التنفيذية 

وجاري تقديمه 
للتنفيذ

10

مؤسسة 
البيادر الوطنية 

للمقاوالت 
)مدعى عليها(

10037190
421791 ج

فرع جدة
قائمة لدى 

اللجنة 
االستئنافية

التأمين الطبي 
 19,147.05

ريال

تم صدور قرار ابتدائي لصالح 
الشركة بكامل مبلغ المطالبة

تم صدور القرار 
بالصيغة التنفيذية 

وجاري تقديمه 
للتنفيذ

11
شركة الغزالى 

للتجارة 1 
)مدعى عليها(

10038197
422490 ج

منتهية من فرع جدة
اللجان

التأمين الطبي 
600 ريال

تم صدور قرار ابتدائي لصالح 
الشركة بكامل مبلغ المطالبة

تم صدور القرار 
بالصيغة التنفيذية 

وجاري تقديمه 
للتنفيذ

12
شركة الغزالى 

للتجارة 2 
)مدعى عليها(

10038196
422491 ج

منتهية من فرع جدة
اللجان

التأمين الطبي 
600 ريال

تم صدور قرار ابتدائي لصالح 
الشركة بكامل مبلغ المطالبة

تم صدور القرار 
بالصيغة التنفيذية 

وجاري تقديمه 
للتنفيذ

13
شركة الغزالى 

للتجارة 3 
)مدعى عليها(

10038194
422492 ج

منتهية من فرع جدة
اللجان

التأمين الطبي 
229,436 ريال

تم صدور قرار ابتدائي لصالح 
الشركة بكامل مبلغ المطالبة

تم صدور القرار 
بالصيغة التنفيذية 

وجاري تقديمه 
للتنفيذ

14
مكتب مصطفى 
أمين مصطفى 
)مدعى عليه(

قائمةفرع جدة10048117
تأمين طبي 
 30,859.30

ريال
تحت اإلجراء

15
شركة الغزالى 

للتجارة 4 
)مدعى عليها(

10038192
422493 ر

قائمة لدى فرع جدة
اللجنة االبتدائية

التأمين الطبي 
971,310 ريال

تم صدور قرار ابتدائي برد 
تم استالم القرارالدعوى وتم االستئناف

المصدر: الشركة 
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العالمات التجارية 0	-9

لدى الشركة شعار تستخدمه في تعامالتها وقد تم تسجيله كعالمة تجارية لدى وزارة التجارة )إدارة العالمات التجارية( تحت الفئة )36(  	
وهي إحدى فئات العالمات التجارية والتي تختص )خدمات التأمين والشؤون التمويلية والشؤون المالية والشؤون العقارية(، وسيمكن ذلك 
الشركة من وضع اسمها وشعارها على الواجهة الخارجية للمبنى أو المكاتب أو المحالت التجارية التي تشغلها الشركة كونها قامت بتسجيل 

العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية الالزمة وفقا لنظام العالمات التجارية. 

العالمات التجارية للشركة(: 95الجدول رقم )
رقم التسجيل/ 

الشركة الفئةتاريخ التسجيلالشهادة
العالمة التجاريةتاريخ نهاية الحمايةتاريخ بداية الحمايةالمالكة

1439024703
1440/03/06هـ

)الموافق
2018/11/14م(

36
شركة أمانة 

للتأمين 
التعاوني

1439/11/03هـ
)الموافق

2018/07/16م(

1449/11/02هـ
)الموافق

2028/04/07م
المصدر: الشركة

التأمين 		-9

لدى الشركة عدد من وثائق التأمين لدرء بعض المخاطر وحفظ أصولها وممتلكاتها وتشمل ما يلي: 

 التأمين الصحي للعاملين 	
ــاً -  ــه طبق ــة لعاملي ــة والعالجي ــة والوقائي ــة الصحي ــر العناي ــى أن يقــوم صاحــب العمــل بتوفي نصــت المــادة )144( مــن نظــام العمــل عل

للمســتويات التــي يقررهــا وزيــر العمــل، مــع مراعــاة مــا يوفــره نظــام الضمــان الصحــي التعاونــي. وقــد أكــَدت المــادة )5( الخامســة مــن 
الالئحــة التنفيذيــة لنظــام الضمــان الصحــي التعاونــي المعتمــدة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )1/35/9/ض( وتاريــخ 1435/04/13هـــ 
)الموافــق 2014/02/13م( علــى إلــزام صاحــب العمــل بإبــرام وثيقــة تأميــن صحــي مــع إحــدى شــركات التأميــن تغطــي جميــع العامليــن 
لديــه والخاضعيــن للنظــام وأفــراد أســرهم. ويلتــزم صاحــب العمــل بإجــراء التغطيــة التأمينيــة علــى المســتفيد مــن تاريــخ الوصــول إلــى 

المملكــة وتســليمه بطاقــة التأميــن خــالل مــدة ال تتجــاوز عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ وصولــه.
وفــق المــادة )14( مــن نظــام التأميــن الصحــي التعاونــي، إذا لــم يشــترك صاحــب العمــل أو لــم يقــم بدفــع أقســاط الضمــان الصحــي - 

التعاونــي عــن العامــل ممــن ينطبــق عليــه هــذا النظــام وأفــراد أســرته المشــمولين معــه بوثيقــة الضمــان الصحــي التعاونــي، الــزم بدفــع 
ــى قيمــة االشــتراك الســنوي عــن كل فــرد مــع جــواز  ــد عل ــة ال تزي ــى دفــع غرامــة مالي ــة الســداد، إضافــة إل ــع األقســاط الواجب جمي

حرمانــه مــن اســتقدام العمــال لفتــرة دائمــة أو مؤقتــة.
إذا أخلــت أي مــن شــركات التأميــن التعاونــي بــأي مــن التزاماتهــا المحــددة فــي وثيقــة الضمــان الصحــي التعاونــي، ألزمــت بالوفــاء بهــذه - 

االلتزامــات وبالتعويــض عمــا نشــأ عــن اإلخــالل بهــا مــن أضــرار، إضافــة إلــى دفــع غرامــة ال تزيــد علــى )5000( خمســة آالف ريــال 
عــن كل فــرد مشــمول بالوثيقــة محــل المخالفــة. 

تصــدر شــركة التأميــن شــهادة إلــى صاحــب العمــل )حامــل الوثيقــة( عنــد الطلــب تُفيــد بالتأميــن علــى منســوبيه لتقديمهــا إلــى الجهــة - 
المختصــة بإصــدار رخــص اإلقامــة وتجديدهــا.

لــم تقــم الشــركة، بصفتهــا صاحــب العمــل، بتوقيــع عقــد تأميــن صحــي لموظفيهــا مــع أي مــن شــركات التأميــن المرخــص لهــا للعمــل - 
ــة  ــا مباشــرًة وتُغطــي هــذه الوثيق ــن قبله ــراد أســرهم م ــع منســوبيها وأف ــن الصحــي لجمي ــر التأمي ــا قامــت بتوفي ــة ولكنه ــي المملك ف
الرعايــة الصحيــة مــن خــالل شــبكة مقدمــي الخدمــة الطبيــة المعينيــن مــن ِقبــل الشــركة وبشــرط أن تكــون الحالــة مشــمولة بالتغطيــة 
التأمينيــة. وتشــمل منافــع وتعويضــات التغطيــة جميــع الموظفيــن الحالييــن أو الجــدد المبّينيــن ضمــن كشــوف الرواتــب، )الــزوج/
ــر المتزوجــات  ــاث غي ــاء اإلن ــة 25 ســنة، األبن ــوالدة - الحــد األقصــى: لغاي ــخ ال ــى: مــن تاري ــاء - الحــد األدن الزوجــة واألطفــال واألبن
بمــن فيهــن األرامــل والمطلقــات ووفقــاً لسياســة الشــركة التأمينيــة(. مــدة الوثيقــة عــام ميــالدي وتســري مــن تاريــخ 1443/02/07هـــ 
ــغ  ــة مبل ــام للتغطي ــغ المجمــوع الع ــث بل ــخ 1444/02/18هـــ )الموافــق 2022/09/14م(. حي ــي بتاري )الموافــق 2021/09/14م( وتنته

)2,704,857.50( ريــال ســعودي.
التأمين اإللزامي على السيارات: 	

قامــت بتوفيــر التأميــن للمركبــات التــي تملكهــا مــن قبلها مباشــرًة بموجــب وثائــق )4210000104(، )4210000101(، )4210000102(، - 
)4210000103( وتبــدأ التغطيــة مــن تاريــخ 1442/08/17هـــ )الموافــق 2021/03/30م( وتنتهــي بتاريــخ 1443/08/26هـــ )الموافــق 
2022/03/29م( مــدة التغطيــة ســنة ميالديــة، وتمتــد الــى تعويــض الشــركة المؤمــن لهــا عــن خســارة أو الضــرر للســيارة المؤمنــة وقطــع 
الغيــار المثبتــة بهــا ويكــون الحــد األقصــى لمســؤولية شــركة التأميــن فــي الواقعــة الواحــدة بالنســبة لألضــرار الجســدية والماديــة معــا 

مــا ال يتجــاوز مبلــغ )10,000,000( ريــال، وهــي تشــمل عــدد )4( مركبــات
تــم االطــالع علــى ســتخرج مــن وزارة الداخليــة )تــم( الخــاص بالشــركة يتبيــن أن لــدى الشــركة عــدد )4( مركبــة جميعهــا ليهــا تأميــن - 

ســاري.
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وثيقة تأمين الممتلكات ضد جميع المخاطر 	
أبرمــت الشــركة وثيقــة تأميــن الممتلــكات ضــد جميــع ضــد المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة لمكتبهــا الرئيســي فــي الريــاض - 

ومكاتــب فروعهــا فــي مدينــة جــدة، الخبــر، الريــاض، موقعــة مــع شــركة اليانــز الســعودي الفرنســي للتأميــن وهــي شــركة مرخــص لهــا 
للعمــل فــي المملكــة وتحمــل الوثيقــة الرقــم )PAR/48801( وتبــدأ التغطيــة مــن تاريــخ 1442/09/16هـــ )الموافــق 2021/04/28م( 
وتنتهــي فــي 1443/09/26هـــ )الموافــق 2022/04/27م( وتشــمل التغطيــة التأمينيــة )منشــئات الشــركة مــن مبانــي رئيســية وملحقــات 

وأثــاث ( ويبلــغ إجمالــي قيمــة مبلــغ التأميــن علــى الفــرع الرئيســي فــي الريــاض مبلــغ )3,128,283( ريــال ســعودي.
وثيقة تأمين اآلالت والمعدات  	

أبرمــت الشــركة وثيقــة تأميــن علــى اآلالت والمعــدات التــي تمتلكهــا الشــركة مــع شــركة بــروج للتأميــن التعاونــي وهــي شــركة مرخــص لهــا - 
للعمــل فــي المملكــة وتحمــل الوثيقــة الرقــم )EEI/2021/000001/02( وتاريخ1442/09/10هـــ )الموافــق 2021/04/22م( وتنتهــي 
بتاريــخ 1443/09/20هـــ )الموافــق 2022/04/21م( إن مــدة التغطيــة ســنة ميالديــة، وتشــمل التغطيــة تعويــض الشــركة المؤمــن لهــا 
عــن خســارة أو الضــرر أو الســرقة حيــث تبلــغ قيمــة االســتبدال الكاملــة للوحــدات التــي ال تزيــد عمرهــا عــن ســنة قيمــة االســتبدال 
الكامــل للبنــد التالــف أو المتضــرر وتشــمل تغطيــة المصروفــات اإلضافيــة التــي تكبدهــا مــرة واحــدة الحــد األقصــى البالــغ )100,000( 

ريــال لــكل أو أي خســارة.

المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم 		-9

فيما يلي ملخص ألبرز المعلومات التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم والتي صدرت بتاريخ 2019/01/29م: 

النظام األساسي: تم تعديل بعض مواد النظام األساسي مرات عدة وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية. كما تم تعديل وتحديث النظام  	
بتاريخ  التجارة - إدارة حوكمة الشركات  األساسي للشركة ليتطابق مع نظام الشركات الجديد والذي تمت الموافقة عليه من قبل وزارة 

1442/10/25هـ )الموافق 2021/06/06م(.
رأس المال: تم تخفيض رأسمال الشركة من مائتين وأربعين مليون )240,000,000( ريال سعودي إلى مائة وثالثين مليون )130,000,000(  	

إلغاء عدد احدى عشر مليون  التخفيض ثالثة عشر مليون )13,000,000( سهم وذلك عن طريق  بعد  ريال سعودي ليصبح عدد األسهم 
)11,000,000( أسهم الشركة حيث تم تخفيض )1( سهم لكل )2,1818( سهم وذلك إلعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر المتراكمة 
بمبلغ مائة وعشرة ماليين )110,000,000( ريال وذلك بعد أن حصلت على موافقة الجهات الرقابية المختصة )البنك المركزي السعودي 

وهيئة السوق المالية(.
مجلس اإلدارة: انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 2019/05/16م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 1443/10/14هـ  	

)الموافق 2022/05/15م( وتعيين رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس ُجدد.
الحوكمة: استحداث وتشكيل لجنة المنتجات ووضع وتحديث بعض اللوائح. كما تم تعيين أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة لدورة  	

جديد تنتهي في 2022/05/15م.
اإلدارة العليا: إجراء بعض التعديالت أهمها تعيين رئيس للمراجعة الداخلية ورئيس االلتزام والحوكمة. 	
الخسائر المتراكمة: ارتفاع نسبة الخسائر المتراكمة للشركة حيث بلغت كما في 2021/12/31م مبلغ )157,227,000( ريال والتي تمثل نسبة  	

)120.94%( من رأس مال الشركة واإلعالن عن تطبيق أحكام المادة )150( من نظام الشركات واإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات 
المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )20%( فأكثر من رأس مالها.

استخدام متحصالت طرح أسهم حقوق أولوية لعام 2019م: حصل انحراف بنسبة )2.73%( في استخدام متحصالت طرح أسهم حقوق  	
أولوية لعام 2019م، بحيث كانت قيمة االستخدام المقترح لالستثمارات المالية )79,000,000( ريال سعودي في حين أن قيمة االستخدام 

الفعلية كانت واحد وثمانين مليون ومائة وثالثة وخمسين ألف )81,153,000( ريال سعودي. 

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية 		-9

إضافة إلى اإلقرارات األخرى المشار إليها في هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي: 

 أن اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.أ. 
ال يخّل اإلصدار بأٍيّ من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها. ب. 
أنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار. ج. 
أن الشركة ليست خاضعة ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو في وضعها د. 

المالي. 
أن أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا خاضعين ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال ه. 

الشركة أو في وضعها المالي.
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أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة التجارة حتى تاريخ هذه النشرة كما تتعهد باستمرار االلتزام بها.و. 
أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى تاريخ هذه النشرة كما تتعهد باستمرار االلتزام بها.ز. 
أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية حتى تاريخ هذه النشرة كما تتعهد باستمرار ح. 

االلتزام بها.
أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات هيئة السوق المالية والسوق المالية )تداول( حتى تاريخ هذه النشرة ط. 

كما تتعهد باستمرار االلتزام بها.
أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية حتى تاريخ هذه النشرة كما ي. 

تتعهد باستمرار االلتزام بها.
أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان )»وزار ة البلديات«( حتى ك. 

تاريخ هذه النشرة كما تتعهد باستمرار االلتزام بها.
تتعهد ل.  كما  النشرة  هذه  تاريخ  السعودي حتى  المركزي  البنك  وتعليمات  ولوائح  نظام  بمتطلبات  االلتزام  في  الشركة مستمرة  أن 

باستمرار االلتزام بها.
باستمرار م.  تتعهد  كما  النشرة  تاريخ هذه  االستثمار حتى  وزارة  وتعليمات  ولوائح  نظام  بمتطلبات  االلتزام  الشركة مستمرة في  أن 

االلتزام بها.
أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات مجلس الضمان الصحي التعاوني حتى تاريخ هذه النشرة كما تتعهد ن. 

باستمرار االلتزام بها.
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أبرمت الشركة ومتعهد تغطية االكتتاب )شركة الخير كابيتال السعودية( اتفاقية تعهد تغطية اكتتاب ثالثين مليون )30,000,000( سهماً عادياً بسعر 
عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، تمثل )100%( من أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب )»اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب«(.

متعهد التغطية 	-0	

متعهد التغطية

شركة الخير كابيتال السعودية
الرياض طريق الملك عبد العزيز، 

حي الوزارات، أبراج مدارات
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966112155678+
فاكس: 966112191270+

www.alkhaircapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@alkhaircapital.com.sa :البريد إلكتروني

ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية 	-0	

طبقاً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب، فإنه: 

تتعهد الشركة لمتعهد التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف تصدر وتخصص لمتعهد التغطية جميع أسهم حقوق األولوية المتعهد . 1
بتغطيتها في هذا االكتتاب التي لم يكتتب بها المساهمون المستحقون كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.

يتعهد متعهد تغطية االكتتاب للشركة بأنه في تاريخ التخصيص، سوف يقوم بشراء األسهم المتعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب، والتي . 2
لم يتم االكتتاب بها من قبل المساهمين المستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.

يتقاضى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب.. 3
يخضع التزام متعهد التغطية بشراء جميع األسهم المتبقية لألحكام المتعلقة بإنهاء االتفاقية مثل حدوث أي من القوى القاهرة وفق . 4

تعريفها في االتفاقية، أو عدم استيفاء عدد من الشروط المسبقة فيما يتعلق باالكتتاب.
ستقوم الشركة بتقديم عدد من الضمانات واإلقرارات والتعهدات لمتعهد التغطية.. 5

mailto:info@alkhaircapital.com.sa
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اإلعفاءات- 		

األوراق  قواعد طرح  الواردة في  المتطلبات  أي من  إعفائها من  تداول بطلب  أو  المالية  السوق  إلى هيئة  المالي  أو مستشارها  الشركة  تتقدم  لم 
وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه- 		

تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى شركة السوق المالية السعودية )تداول( إلدراج األسهم الجديدة وتم 
الوفاء بكافة المتطلبات بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

االكتتاب  تامة قبل  بعناية  االكتتاب  وتعليمات  العروض قراءة شروط  المكتسبة ومقدمي  الحقوق  المستحقين وحملة  المساهمين  يجب على جميع 
اإللكتروني أو تقديم طلب االكتتاب من خالل الوسيط أو تعبئة نموذج الطرح المتبقي. حيث يعتبر تقديم طلب االكتتاب أو توقيع وتسليم نموذج الطرح 

المتبقي بمثابة موافقة وقبول بالشروط واألحكام المذكورة.

الطرح 	-		

يعتبر الطرح زيادة في رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال سعودي مقسمة إلى ثالثين 
مليون )30,000,000( سهماً عادياً، بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وسعر طرح بقيمة عشرة )10( رياالت سعودية 

للسهم الواحد.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة( 	-		

أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة  يتعين على المساهمين المقيدين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب 
االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها 
الوسيط وأمين حفظ األسهم في المملكة خالل فترة االكتتاب. وفي حال وجود فترة طرح متبقية فيمكن أيضا خاللها تقديم طلبات اكتتاب ألية أسهم 

متبقية من قبل المؤسسات االستثمارية فقط.

بالمشاركة في االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:

الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب. 	
أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها. 	
الموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار. 	
أنه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار  	

طلب االكتتاب.
قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار هذه. 	
ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط. 	

لجميع  مكتسباً  حقاً  الحقوق  هذه  وتعتبر  تداول.  نظام  عبر  محافظهم  في  المودعة  األولوية  حقوق  تداول  المقيدين  المساهمين  بإمكان  سيكون 
المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة 
بزيادة رأس المال )تاريخ األحقية(. ويعطي كل حق حامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد 
انعقاد الجمعية غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال بيومي عمل على األكثر. وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد 

خاص بحقوق األولوية وسيتم حينها إشعار المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.
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طلب االكتتاب 	-		

على الشخص المستحق الذي يرغب بممارسة كامل حقه واالكتتاب في جميع أسهم حقوق األولوية التي يحق له االكتتاب فيها أن يقوم باالكتتاب 
عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط 

وأمين حفظ األسهم.

يحسب عدد األسهم التي يحق للشخص المستحق االكتتاب فيها بحسب عدد حقوق األولوية التي يملكها. أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على المكتتب 
دفعه فيحسب بضرب عدد حقوق األولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية فترة االكتتاب في )10( رياالت سعودية.

مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي 4-		

يتعين على المساهمين المستحقين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب والتي تبدأ في يوم اإلثنين 
11/07/ 1443هـ )الموافق 2022/06/06م( وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 1443/11/17هـ )الموافق 2022/06/16م(.

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1443/10/28هـ )الموافق 2022/05/29م( على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة 
عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. وبموجب نشرة اإلصدار هذه سيتم طرح ثالثين مليون )30,000,000( سهماً عادياً لالكتتاب في أسهم حقوق 
األولوية والتي تمثل حوالي )230.7%( من رأس مال الشركة قبل االكتتاب وبسعر طرح يبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد شاماًل قيمة 
اسمية قدرها عشرة )10( رياالت وبقيمة طرح إجمالية تبلغ ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال سعودي، وسيتم إصدار األسهم الجديدة بنسبة سهم 
واحد لكل )2.307( حق من حقوق األولوية. وسيكون االكتتاب في أسهم حقوق األولوية المطروحة للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في 
الشركة في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ يوم اإلثنين 1443/10/29هـ )الموافق 2022/05/30م( وللمستحقين 
ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة تداول حقوق األولوية، بمن فيهم المساهمين المقيدين الذين قاموا بشراء حقوق أولوية إضافية بجانب 

الحقوق التي يملكونها أصاًل.

وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين بحلول نهاية فترة االكتتاب، سوف تطرح األسهم المتبقية الناتجة عن عدم 
ممارسة تلك الحقوق أو بيعها من قبل األشخاص المستحقين على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.

سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية التي تم إيداعها في المحافظ عبر السوق المالية السعودية )تداول(. وتعتبر هذه الحقوق 
حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجالت الشركة نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس 
المال. ويعطي كل حق لحامله أحقية ممارسة االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد انعقاد الجمعية. 
وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية وسيتم حينها إشعار المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق 

في محافظهم.

وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتالي:

تاريخ األحقية: نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم األحد 1443/10/28هـ )الموافق 2022/05/29م(.. 1
مرحلة التداول واالكتتاب: تبدأ مرحلة التداول واالكتتاب في يوم اإلثنين 11/07/ 1443هـ )الموافق 2022/06/06م( على أن تنتهي فترة . 2

التداول في يوم اإلثنين 1443/11/14هـ )الموافق 2022/06/13م( وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم الخميس 1443/11/17هـ )الموافق 
2022/06/16م(.

فترة الطرح المتبقي: تبدأ يوم الثالثاء 1443/11/22هـ )الموافق 2022/06/21م(. وتستمر حتى الساعة الخامسة مساًء من يوم األربعاء . 3
1443/11/23هـ )الموافق 2022/06/22م(. وسيتم خالل هذه الفترة طرح األسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي 
)ويشار إليهم بـ »المؤسسات االستثمارية«( على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء األسهم المتبقية. وسيتم تخصيص 
األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم 
بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور األسهم، فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها 
بالمثل. وسوف يكون سعر االكتتاب في السهم الجديدة التي لم يكتتب بها في هذه الفترة بحد أدنى سعر الطرح، وإذا كان سعر األسهم 
غير المكتتب بها أعلى من سعر الطرح يوزع الفرق )إن وجد( كتعويض لحملة حقوق األولوية الذين لم يقوموا باالكتتاب بحقوقهم بنسبة ما 

يملكون من حقوق.
التخصيص النهائي لألسهم: سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح، أما بالنسبة . 4

لمستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وسوف يتم تسديد 
أو  رسوم  أي  احتساب  بدون  األسهم  وكسور  المتبقية  األسهم  بيع  متحصالت  باقي  وتوزع  للشركة،  المتبقية  األسهم  طرح  سعر  إجمالي 
)الموافق  1443/11/27هـ  األحد  يوم  أقصاه  موعد  في  يستحقه  ما  حسب  كل  مستحقيها  على  الطرح(  سعر  يتعدى  )بما  استقطاعات 

2022/06/26م(.
تداول األسهم الجديدة في السوق: سيبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب في نظام )تداول( عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة . 5

بتسجيل األسهم المطروحة وتخصيصها.

لقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما تقدمت الشركة بطلب إلى السوق المالية السعودية )تداول( 
لقبول إدراجها.
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األشخاص المستحقون غير المشاركين في االكتتاب في األسهم الجديدة 5-		

سيكون المساهمون المقيدون الذين ال يشاركون كلياً أو جزئياً في االكتتاب في األسهم الجديدة عرضة للخسارة والنخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة 
إضافة إلى انخفاس قيمة األسهم المملوكة لهم حالياً بينما سيحتفظ المساهمون المقيدون الذين لم يمارسوا حقوقهم باالكتتاب بنفس عدد األسهم 
الذي كانوا يملكونه قبل زيادة رأس المال. ولن يحصل األشخاص المستحقون غير المشاركين في االكتتاب في األسهم الجديدة على أي مزايا أو 
منافع مقابل أسهم حقوق األولوية المستحقة لهم، ما عدا حصولهم على تعويض نقدي من متحصالت بيع األسهم في الطرح المتبقي كاًل حسب ما 
يستحقه. يجدر التنبيه هنا على أنه في حال أن المؤسسات االستثمارية تقدمت بشراء األسهم المتبقية بسعر الطرح فقط، أو في حال لم تكتتب هذه 
المؤسسات االستثمارية في الطرح المتبقي وبالتالي قام متعهد التغطية بشراء األسهم المتبقية بسعر الطرح، فلن يحصل األشخاص المستحقين غير 
المشاركين في االكتتاب على أي تعويض مقابل حقوق األولوية في األسهم الجديدة والتي لم يقوموا بممارستها. وفي حال تم بيع األسهم المتبقية على 
المؤسسات االستثمارية بسعر أعلى من سعر الطرح فسيتم تحديد مبلغ التعويض لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا في االكتتاب في األسهم 

الجديدة كلياً أو جزئياً حسب المعادلة التالية:

مبلغ التعويض عن كل سهم لم يتم االكتتاب به =
إجمالي متحصالت الطرح املتبقي – إجمالي سعر طرح املتبقي

عدد األسهم التي لم يكتتب بها

التخصيص ورد الفائض 6-		

ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه. يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين 
على  وطرحها  األسهم  كسور  جمع  فسيتم  األسهم،  كسور  لمستحقي  بالنسبة  أما  وصحيح.  مكتمل  بشكل  مارسوها  التي  الحقوق  عدد  على  بناًء 
المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي، وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم 
المتبقية وكسور األسهم )إن وجدت( )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كٌلّ بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم الخميس 1443/12/01هـ 
)الموافق 2022/06/30م(. علماً أن المستثمر الذي لم يكتتب أو يبيع حقوقه، وأصحاب الكسور األسهم، قد اليحصلون على أي مقابل إذا تم البيع 
في فترة الطرح المتبفي بسعر الطرح. وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية 

وستخصص له ولن يكون هناك تعويضات للمستثمرين الذين لم يكتتبوا أو لم يبيعوا حقوقهم، وأصحاب كسور األسهم خالل فترة الطرح المتبقية.

ويتوقع اإلعالن عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب وذلك بقيدها 
في حسابات المكتتبين. ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات 

إضافية. وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم األحد 1443/11/27هـ )الموافق 2022/06/26م(.

سيتم رد الفائض )باقي متحصالت عملية الطرح بما يتجاوز سعر الطرح( )إن وجد(، ومبلغ التعويض )إن وجد( لألشخاص المستحقين الذين لم 
يمارسوا حقهم في االكتتاب كلياً أو جزئياً في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور األسهم من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه يوم الخميس 

1443/12/01هـ )الموافق 2022/06/30م(.

نشرة اإلصدار التكميلية 7-		

يتعين على الشركة أن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية، وذلك حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، إذا علمت 
الشركة في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأٍي من اآلتي:

وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة. 	
ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة. 	

ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في األسهم الجديدة قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه األسهم قبل انتهاء فترة الطرح.
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تعليق أو إلغاء الطرح 8-		

لهيئة السوق المالية في أي وقت أن تصدر قراراً بتعليق الطرح إذا رأت أن الطرح يمكن أن ينتج عنه إخالل بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية 
أو قواعد السوق. كما أنه من الممكن أن يتم إلغاء الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيل الطرح.

الشكل رقم )2(: آلية التداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة

اجلمعية  انعقاد  ١. فترة 
العامة غير العادية وما 

قبل بداية التداول

 يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية
 عطلة نهاية األسبوع

٢. مرحلة التداول واالكتتاب جلميع املستثمرين دون 
فصل الفترات حسب فئتي املقيدين فـي سجل 

الشركة واملستثمرين اجلدد

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية  9-		

ماهي حقوق األولوية؟
هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع 
المساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويعطي كل حق لحامله 

أحقية االكتتاب في سهم واحد، وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟
لجميع حملة األسهم المقيدين في سجالت الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وهو مايعرف بتاريخ 

األحقية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، تودع حقوق األولوية كأوراق مالية في 
المحافظ الخاصة بالمساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وستظهر 
األسهم في محافظهم تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟
يتم اإلشعار عن طريق إعالن الشركة في موقع تداول وعن طريق خدمة )تداوالتي( ورسائل نصية قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟
يعتمد العدد على حسب أحقيتهم بالنسبة والتناسب مع نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال كما في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع 

بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ما هو معامل األحقية؟
هو المعامل الذي يمكن للمساهم المقيد من خالله معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة له مقابل األسهم التي يمتلكها بنهاية تداول يوم انعقاد 
الجمعية العامة غير العادية. ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. وعليه فإن معامل األحقية هو 
حوالي )2.3( حق لكل سهم )1( واحد مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية. ووفقاً لذلك، إذا كان مساهم مقيد يملك ألف )1,000( سهم في 

تاريخ األحقية فسيخصص له ألفين وثالثمائة وسبعة )2,307( حق مقابل ما يملكه من أسهم.
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هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟
نعم، سيتم إضافة الحق المكتسب الى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة الى رمز جديد لهذه 

الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟
سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح )قيمة الحق اإلرشادية(. فعلى سبيل 
المثال، إذا كان سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق خمسة عشر )15( رياالً سعودياً، وسعر الطرح عشرة )10( رياالت سعودية، فإن السعر 

االفتتاحي للحق سيكون خمسة )5( رياالت سعودي.

من هو المساهم المقيد؟
هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟
نعم، يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فترة التداول.

هل من الممكن أن يفقد المساهم المقيد أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس 
المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

نعم، يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟
يُمكن االكتتاب باستخدام منّصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافًة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى 

يوفرها الوسيط للمستثمرين.

هل يمكن االكتتاب أكثر من مرة ومن خالل أكثر من وسيط؟
نعم، يمكن ولكن يجب مراعاة أن ال تزيد كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة تداول الحقوق، حيث أن أي زيادة في 

كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق الملوكة عند انتهاء فترة تداول الحقوق سينتج عنه إلغاء طلب االكتتاب.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟
سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلي سبيل المثال، إذا كان مساهم يملك ألف )1,000( 
سهم في الشركة على النحو التالي: ثمانمائة )800( سهم في محفظة )أ( ومائتي )200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع 
)2,307( ألف حق على اعتبار أن لكل سهم )2.307( حق، عليه فسيتم إيداع ألف وثمانمائة وستة وأربعين )1,846( حق في محفظة )أ( وأربعمائة 

وواحد وستين )461( حق في محفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟
نعم يحق لهم، ولكنهم لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ استثمارية عن طريق الوسطاء أو مركز إيداع األوراق المالية، وإحضار 
الوثائق الالزمة. وفي حال عدم قيامهم بإيداع الشهادات وفقا لما ذكر، فإن حملة هذه الشهادات لن يستطيعوا االكتتاب في أسهم حقوق األولوية 

المطروحة.

هل يحق لمن اشترى حقوقًا إضافيًة تداولها مرة أخرى؟
نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟
نعم بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟
بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق )وهي يومي عمل(، على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب. 
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هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟
ال يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بالزيادة في رأس المال أو عدم ممارسة ذلك. وفي حال 

عدم ممارسة الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية. 

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلة االكتتاب؟
في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، تطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم احتساب قيمة 
التعويض )إن وجد( لمالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب. علما أن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي 

بسعر الطرح. 

هذا وتجدر اإلشارة بأن المستثمر الذي يقوم بشراء حقوق األولوية وال يقوم بممارسة حق االكتتاب قد يكون عرضة لخسارة المبلغ المدفوع كامال 
مقابل الحق في حال تم بيع األسهم في فترة الطرح المتبقية على المؤسسات بالقيمة األسمية.

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
يحق للمساهم )المالك للسهم قبل يومي عمل من عقد الجمعية( المقيد في سجل مساهمي المصدر لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم 

الجمعية العامة غير العادية بحضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟
نعم حيث انه سيتم القيد في سجل ملكية الورقة المالية عند اكتمال تسوية صفقات األوراق المالية بعد يومي عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة 

غير العادية. ولن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية.

إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟
سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يملكها المستثمر، بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة، وفي حال وجود كسور سيتم 

تجميع تلك الكسور، وإذا أكملت رقما صحيحا أو أكثر يتم إضافة الرقم الصحيح الى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية من الحقوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟
يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس، بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور 

في نشرة اإلصدار وإعالنات الشركة المصدرة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟ 
كال، ال يمكن ذلك.

هل يستطيع المساهمون من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟
نعم، وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خالل فترة التداول. 

مساعدة إضافية: 
 )investorsrelations@amana-coop.com.sa( )اإللكتروني  اإللكتروني  البريد  على  الشركة  مع  التواصل  الرجاء  استفسارات،  أي  وجود  حال  في 
وألسباب قانونية، سوف يكون بمقدور الشركة فقط تقديم المعلومات الواردة في هذا النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس 

الموضوعية إلصدار الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية. 
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه

القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها 0	-		

أوصى مجلس إدارة الشركة في قراره بتاريخ 1443/06/14هـ )الموافق 2022/01/17م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية 
بقيمة ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال سعودي. 

وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس المال بموجب الخطاب رقم )43083158( وتاريخ 1443/09/24هـ 
)الموافق 2022/04/25م(.

وفي يوم األحد 1443/10/28هـ )الموافق 2022/05/29م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأسمال الشركة من خالل إصدار 
أسهم حقوق أولوية، ويتمثل االكتتاب في طرح ثالثين مليون )30,000,000( سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 
الواحد، وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية وذلك لزيادة رأس مال الشركة من مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي إلى 
أربعمائة وثالثين مليون )430,000,000( ريال سعودي، وزيادة عدد األسهم من ثالثة عشر مليون )13,000,000( سهم عادي إلى ثالثة وأربعين مليون 

)43,000,000( سهم عادي.

وافقت شركة السوق المالية السعودية )تداول( على طلب إدراج األسهم الجديدة بتاريخ يوم اإلثنين 1443/10/22هـ )الموافق 2022/05/23م(. 
كما تمت الموافقة على نشر نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقع الهيئة يوم اإلثنين 

1443/10/22هـ )الموافق 2022/05/23م(. 

بنود متفرقة 		-		

سيكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم لصالحهم  	
ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديداً في هذه النشرة، فإنه ال يتم التنازل 
عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه، أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون 

الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.
تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر طبقاً لها.  	
وقد يتم توزيع نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، وفي حالة التعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي، يعمل  	

بالنص العربي لنشرة اإلصدار.
وعلى الرغم من اعتماد الهيئة لهذه النشرة، إال أنه يجوز لها تعليق هذا الطرح إذا علمت الشركة في أي وقت بعد اعتماد الهيئة لهذه  	

النشرة وقبل قبول وإدراج األسهم في السوق بأنه: )1( حدث تغيير جوهري في أي من المعلومات األساسية الواردة في هذه النشرة 
أو أي وثائق مطلوب إدراجها بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة؛ أو )2( توافر أي معلومات إضافية كان 
يجب تضمينها في هذه النشرة. وتلتزم الشركة في هذه الحالتين بأن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية وذلك وفقاً لمتطلبات 
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وعندئذ سيتم إصدار النشرة التكميلية واإلعالن عن تواريخ االكتتاب الجديدة. 

ومن الممكن أيضاً تعليق هذا االكتتاب في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيله.

إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة 		-		

ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم.
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التغيرات في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال- 		

أن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية هو )23.02( ريال سعودي ومن المتوقع أن يصل إلى )13.94( ريال سعودي في 
افتتاحية اليوم الذي يليه والتغيير يمثل نقص بنسبة )60.56%(. وفي حالة عدم اكتتاب أي من حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة 
لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة. 

طريقة احتساب سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال كالتالي:

أواًل: احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية

عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية x سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية = القيمة السوقية للشركة 
عند اإلغالق في يوم الجمعية العمومية غير العادية.

ثانيًا: احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العمومية غير العادية

)القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية + قيمة األسهم المطروحة( / )عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة 
غير العادية + عدد األسهم المطروحة لالكتتاب( = سعر السهم المتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة غير العادية.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب- 4	

نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب 	-4	

يُمكن االكتتاب باستخدام منّصات التداول أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين. وسيتم االكتتاب باألسهم الجديدة على مرحلة 
واحدة وفقاً لما يلي: 

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.. 1
سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب. وفي حال شراءه حقوقاً جديدة فسيتاح له االكتتاب بها انتهاء . 2

فترة تسويتها )يومي عمل(.
سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(. . 3
سيتاح االكتتاب إلكترونياً عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء . 4

باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط. 

يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. ويقر المكتتب في األسهم الجديدة بالتالي:

قبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار هذه. 	
بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. 	
قبوله للنظام األساسي للشركة. 	
التعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه. 	

عمليات التخصيص 	-4	

يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة لمستحقي 
كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي، وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح 
األسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )إن وجدت( )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب 
ما يستحقه في موعد أقصاه يوم الخميس 1443/12/01هـ )الموافق 2022/06/30م( وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم 
متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له ولن يكون هناك تعويضات للمستثمرين الذين لم يكتتبوا أو لم يبيعوا حقوقهم، 

وأصحاب كسور األسهم خال فترة الطرح المتبقي.

ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن عن نتائج 
التخصيص في موعد أقصاه يوم األحد 1443/11/27هـ )الموافق 2022/06/26م(.

مجموعة تداول السعودية )تداول( 	-4	

)الموافق 2021/04/07م(  بتاريخ 1442/08/25هـ  أعلنت  السعودية،  المالية  السوق  شركة  كانت سابقاً  والتي  )تداول(  السعودية  تداول  مجموعة 
تحولها إلى شركة قابضة باسم مجموعة تداول السعودية، بهيكل جديد يدعم تنمية مستقبل السوق المالية السعودية ويضمن استمرارية تطورها، 
وكخطوة أخرى نحو جاهزية المجموعة للطرح العام األولي خالل العام الحالي 2021. وتضم )مجموعة تداول السعودية( أربع شركات تابعة هي: 
)تداول السعودية( كسوق لألوراق المالية، وشركة مركز مقاصة األوراق المالية )مقاصة(، وشركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(، وشركة )وامض( 
واألعمال  لها  التابعة  الشركات  خدمات  تكامل  من  المجموعة  وستستفيد  هذا  االبتكار.  على  القائمة  التقنية  والحلول  الخدمات  في  المتخصصة 

المشتركة، ثم إن استقاللية الشركات سيوفر بيئة عمل تتسم بالمرونة واالبتكار لمواكبة التطورات السريعة في األسواق العالمية.

تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام 1990م. 
تتم عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداًء من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من يوم 
األحد حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فيسمح 

بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب

ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً وهي 
األوامر المشتملة على أفضل األسعار، وتليها األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت اإلدخال.

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري 
.)2+T( لمزودي المعلومات المعروفين مثل »رويترز«. وتتم تسوية الصفقات آلياً خالل يومي عمل حسب

وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام »تداول«. ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة 
السوق، بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.

تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي 4-4	

تم تقديم طلب لدى الهيئة لتسجيل وطرح أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وطلب لدى السوق المالية )تداول( إلدراجها وتمت الموافقة 
على نشرة اإلصدار هذه وتم الوفاء بالمتطلبات كافة. ومن المتوقع اعتماد التسجيل وبدء التداول في أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية 
بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي ألسهم حقوق األولوية، وسوف يعلن عن ذلك في حينه في موقع تداول اإللكتروني. وتعتبر التواريخ المذكورة 

في هذه النشرة مبدئية ويمكن تغييرها بموافقة هيئة السوق المالية.

وبالرغم من أن األسهم القائمة مسجلة في سوق األسهم السعودية وأن الشركة مدرجة أسهمها في السوق المالية )تداول(، إال أنه ال يمكن التداول 
في األسهم الجديدة إال بعد اعتماد التخصيص النهائي لألسهم وإيداعها في محافظ المكتتبين. ويحظر حظراً تاماً التداول في األسهم الجديدة 

قبل اعتماد عملية التخصيص.

التداول المحظورة هذه المسؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل  يتحمل المكتتبون ومقدمو العروض في الطرح المتبقي الذين يتعاملون في نشاطات 
الشركة أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة.



166

المستندات المتاحة للمعاينة- 5	

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة الكائن في مدينة الرياض وذلك خالل ساعات العمل الرسمية بين الساعة 
الثامنة والنصف )8:30( صباحاً والرابعة والنصف )4:30( مساًء قبل )14( يوم من تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال 

وستبقى هذه المستندات متاحة للمعاينة حتى نهاية الطرح: 

المستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة:

السجل التجاري. 1
عقد تأسيس الشركة. 2
النظام األساسي للشركة. 3

الموافقات المتعلقة بأسهم زيادة رأس المال:

توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال. 1
عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي على زيادة رأس المال. 2
موافقة شركة تداول السعودية المشروطة على إدراج األسهم الجديدة. 3
موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم حقوق أولوية . 4
للمعاينة في المقر الرئيسي . 5 قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال، على أن يكون هذا القرار متاحاً 

للشركة في اليوم التالي لتاريخ اتخاذه.

التقارير والخطابات والمستندات: 

اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب . 1
الموافقات الخطية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم ضمن نشرة اإلصدار والمقدمة من قبل: . 2

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد بالتغطية شركة الخير كابيتال السعودية 	
المستشار القانوني شركة الصالح والسهلي ومشاركوهم للمحاماة واالستشارات القانونية 	
المحاســبون القانونيــون: )1( شــركة إبراهيــم أحمــد البســام وشــركاؤه محاســبون قانونيــون - )2( شــركة الــدار لتدقيــق الحســابات  	

عبــداهلل البصــري وشــركاه - )3( الســيد العيوطــي وشــركاه محاســبون ومراجعــون قانونيــون و)4( العظــم والســديري وآل الشــيخ 
وشــركاؤهم محاســبون قانونيون.
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