إن زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺰﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
وﺣﺼﻮل ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﻧﺸﺮ دﻋﻮة ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار أﺳﻬﻢ زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺘﺎرﻳﺦ ••١٤٤٠/••/ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ
••٢٠١٩/••/م( ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج ،ﻓﺈن إﺻﺪار أﺳﻬﻢ زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل
ﺳﻴﺘﻮﻗﻒ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ،وﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺳﻮف ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻻﻏﻴﺎً وﺳﻴﺘﻢ إﺷﻌﺎر اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ.

ﺗﻌﻤﻴﻢ اﳌﺴﺎﻫﻤﻦﻴ
ﴍﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﻦﻴ اﻟﺘﻌﺎوﻲﻧ

ﺗﺴﻌﻰ ﺷﺮﻛﺔ إﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ»ﺷﺮﻛﺔ إﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ« أو »اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪاﻣﺠﺔ« أو
»اﻟﺸﺮﻛﺔ«( اﻟﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ )ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ«اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ« أو اﻷﻫﻠﻴﺔ« أو
»اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ«( وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﻣﺒﺎدﻟﺔ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮاء ﻛﺎﻣﻞ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ،
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺔ إﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﻋﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻤﻴﻢ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﺨﺎص ﺑﺰﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل )»اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ« أو »ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ«( ﻟﻐﺮض اﻻﻧﺪﻣﺎج وﺷﺮاء ﻛﺎﻣﻞ أﺳﻬﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ.
ﺳﻮف ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ إﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺈﺻﺪار ) (٩٫١٩٣٫٥٤٨ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ وﻣﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﺔ وﺗﺴﻌﻮن أﻟﻒ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ
وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أرﺑﻌﻮن ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺳﻤﻴﺔ )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ»اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة« أو »أﺳﻬﻢ اﻟﻌﻮض«(
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاء ﻛﺎﻣﻞ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ وﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺒﻠﻎ ) (٩١٫٩٣٥٫٤٨٠واﺣﺪ وﺗﺴﻌﻮن
ﻣﻠﻴﻮن وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﻮن أﻟﻔﺎً وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ إﺻﺪار ﺳﻬﻢ واﺣﺪ ) (١ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ  ١٫٧٤٠٣٥ﺳﻬﻢ ﻣﻤﻠﻮك ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺔ إﺗﺤﺎد
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻦ ) (١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي اﻟﻰ ) (٢٤١٫٩٣٥٫٤٨٠ﻣﺌﺘﺎن وواﺣﺪ وأرﺑﻌﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن
وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ أﻟﻒ وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،وزﻳﺎدة ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ ) (١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ﺧﻤﺴﺔ
ﻋﺸﺮة ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ اﻟﻰ ) (٢٤٫١٩٣٫٥٤٨أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﺔ وﺗﺴﻌﻴﻦ أﻟﻒ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ
ﺳﻬﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎﺳﻴﻤﻠﻜﻪ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ  ٪٣٨ﺑﻌﺪ زﻳﺎدة رأس
اﻟﻤﺎل )أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺔ  ٪٦١٫٢٩ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻳﺎدة( وﺑﺬﻟﻚ ﺳﺘﺘﻤﻠﻚ ﺷﺮﻛﺔ إﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ .وﺗﺘﻤﺘﻊ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﺣﺼﺺ اﻷرﺑﺎح ،وﺣﻘﻮق إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء أو اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ
ﻓﺎﺋﺾ اﻷﺻﻮل ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ أو اﻟﺤﻞ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺧﺮى.
ﺷﺮﻛﺔ إﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
رﻗﻢ  ٢٣٣ﺗﺎرﻳﺦ ١٤٢٧/٠٩/١٦ﻫـ .اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٦/١٠/٠٩م .واﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ م ٦٠/ﺗﺎرﻳﺦ ١٤٢٧/٠٩/١٨ﻫـ.
اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٦/١٠/١١م .واﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ٢٠٥٠٠٥٦٢٢٨اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪﻣﺎم ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٨/٠٨/١٣ﻫـ.
اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٧/٠٨/٢٦م .ﻳﺒﻠﻎ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ) (١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻘﺴﻢ
اﻟﻰ ) (١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) (١٠ﻋﺸﺮ رﻳﺎﻻت ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ
)وﻳﺸﺎر اﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑـ»ﺳﻬﻢ ﺣﺎﻟﻲ« واﻟﻰ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑـ»أﺳﻬﻢ ﺣﺎﻟﻴﺔ«( وﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻬﻢ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
وﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺗﺪاول( .ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ إﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٢٠١٨/١١/١٢م.
 ١٤٫٨٢٣ﻣﺴﺎﻫﻤﺎً .إن ﺷﺮﻛﺔ إﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ وإدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ إذ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ  ٪٢٣٫٢٤ﻣﻦ رأس ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ
إﻟﻰ  ٪١٤٫٤١ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺪﻣﺎج؛ وﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ  ٪٠ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺪﻣﺎج
وﺳﺘﺼﻞ إﻟﻰ  ٪٣٨ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺪﻣﺎج.
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ إﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٣٩/٠٨/٢٤ﻫـ) .اﻟﻤﻮاﻓﻖ
٢٠١٨/٠٥/١٠م ،(.اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ١٠١٠٢٣٨٤٤١ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٨/٠٩/٠٧ﻫـ) .اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٧/٠٩/١٨م( .وﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺮﻳﺎض ،ﺣﻲ اﻟﻤﻠﺰ .وﻳﺒﻠﻎ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ) (١٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺘﻮن ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻘﺴﻢ اﻟﻰ )(١٦٫٠٠٠٫٠٠٠
ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) (١٠ﻋﺸﺮ رﻳﺎﻻت ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ .ﺗﻬﺪف ﺷﺮﻛﺔ إﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاء أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ»ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻻﻧﺪﻣﺎج« أو »ﺻﻔﻘﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج« أو »اﻟﺼﻔﻘﺔ« أو »اﻻﻧﺪﻣﺎج«( .وﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﻨﻮد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻫﺬه ،ﺳﺘﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ إﺗﺤﺎد
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺈﺻﺪار ) (٩٫١٩٣٫٥٤٨ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ وﻣﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﺔ وﺗﺴﻌﻴﻦ أﻟﻒ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻬﻤﺎً ﺑﻘﻴﻤﺔ
إﺳﻤﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ) (١٠رﻳﺎﻻت ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاء ﻛﺎﻣﻞ اﻷﺳﻬﻢ
ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ .ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻫﺬه ،ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ وﺟﻮد أي
أﻃﺮاف ذوي ﻋﻼﻗﺔ.
ﻗﺪﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ»ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« أو »اﻟﻬﻴﺌﺔ«( ﻃﻠﺐ
ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻃﺮح أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ّﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ
اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻃﻠﺐ آﺧﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺗﺪاول( )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ»ﺗﺪاول« أو »اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ«(
ﻹدراج أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ إﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺼﺪّرة ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻗﻮاﻋﺪ ﻃﺮح اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة .ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ واﻟﻤﻌﻠﻦ
ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠١٨/١٢/٣١م(.
ﺳﺘﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﻟﻌﻘﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻐﺮض اﻻﻧﺪﻣﺎج
ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺸﺮاء ﻛﺎﻣﻞ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﻣﺒﺎدﻟﺔ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ إﺻﺪار

ﺳﻬﻢ واﺣﺪ ) (١ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ  ١٫٧٤٠٣٥ﺳﻬﻢ ﻣﻤﻠﻮك
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ وﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻮة ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ »ﺗﺪاول«) ،ﻋﻠﻰ ان
ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻣﺸﺮوﻃ ًﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج(
وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻔﻮﻳﺾ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﺸﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻻﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺗﻤﺎم
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ.
ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﺸﺮاء ﻛﺎﻣﻞ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﻣﺒﺎدﻟﺔ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ
اﻟﺪﻋﻮة ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ »ﺗﺪاول«.
ﻳﺘﻢ إﻗﺮار ﺻﻔﻘﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج إﺳﺘﻨﺎداً ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ )ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ( ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻐﺮض اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﻣﻘﺮوﻧﺎً ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ )ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ .ﺑﻌﺪ إﻗﺮار ﺻﻔﻘﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺮار اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻧﺎﻓﺬاً
ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض
اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﺪاﺋﻨﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﻫﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻋﺘﺮاض اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ )»ﻓﺘﺮة
اﻋﺘﺮاض داﺋﻨﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ« أو »ﻓﺘﺮة اﻋﺘﺮاض اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ«( ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻋﺘﺮاﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﺨﻄﺎب ﻣﺴﺠﻞ إﻟﻰ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻮﻗﻒ
اﻻﻧﺪﻣﺎج إﻟﻰ أن ﻳﺘﻨﺎزل اﻟﺪاﺋﻨﻮن ﻋﻦ اﻋﺘﺮاﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج أو ﺗﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ إن ﻛﺎن ﺣﺎﻻً أو
ﺗﻘﺪم ﺿﻤﺎﻧﺎً ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻪ إن ﻛﺎن آﺟ ً
ﻼ .ﺗﺒﺪأ ﻓﺘﺮة اﻋﺘﺮاض اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ أي اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻠﻲ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً.
ﺳﻴﺘﻢ إﻟﻐﺎء إدراج أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ وإﺻﺪار أﺳﻬﻢ اﻟﻌﻮض ﻛﺄوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ وﻓﻘﺎً ﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ ﻗﺮار اﻻﻧﺪﻣﺎج آﺧﺬا ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر إﺟﺮاءات
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ) (T+2واﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺴﺠﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻮم ﺗﺪاول ﻳﻠﻲ اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻔﺘﺮة اﻋﺘﺮاض
اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ  .ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮدع ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪد ) (١ﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻟﻜﻞ ) (١٫٧٤٠٣٥ﺳﻬﻢ ﻣﻤﻠﻮك ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ.
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺪﻣﺎج وﺗﺒﺎدل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﺳﺘﺼﺒﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ إﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ وﺳﻴﺘﻢ إﻟﻐﺎء إدراج أﺳﻬﻤﻬﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺳﺘﻨﺘﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ
أﺻﻮل وﺣﻘﻮق وإﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪاﻣﺠﺔ واﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ،وﺳﺘﻌﺪ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺧﻠﻔﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ.
ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺒﺪء ﺑﺈﺟﺮاءات ﺷﻄﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮة
اﻋﺘﺮاض داﺋﻨﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ .ﺳﺘﺘﻢ اﻹﺟﺮاءات أﻋﻼه وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻟﻤﻮﺿﺢ
ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ )ح(.
وﻳﺆﻛﺪ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺬل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺮوﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻓﻲ ﻇﻞ
اﻟﻈﺮوف ،أن ﺻﻔﻘﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ ﻳﺼﺒﺎن ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻛﻜﻞ وأن
ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﻧﺠﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﺒﻌﺎً زﻳﺎدة أرﺑﺎﺣﻬﺎ .وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻮﺻﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻗﺮار زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻐﺮض اﻻﻧﺪﻣﺎج وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاء ﻛﺎﻣﻞ أﺳﻬﻢ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ
وذﻟﻚ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.
وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻃﺮح اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻃﻠﺐ ﻗﺒﻮل اﻹدراج اﻟﻰ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺗﺪاول( ،وﻳﻘﺮ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أﻧﻪ ﺗﻢ إﺳﺘﻴﻔﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻐﺮض ﺻﻔﻘﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج ،ﺑﺨﻼف ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ ،ﻓﻘﺪ
ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ وﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ .ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ودراﺳﺔ
ﻗﺴﻤﻲ »إﺷﻌﺎر ﻣﻬﻢ« و»ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة« ،اﻟﻮاردﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ )أ( واﻟﺼﻔﺤﺔ ) (٥ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ أو ﻋﺪم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ .إن اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ وﻳﺘﻄﻠﺐ إﻧﺘﺒﺎه اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ .وﻓﻲ
ﺣﺎل ﻛﺎن ﻟﺪى أي ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ أي ﺷﻚ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺤﺘﻮى ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن
ﻳﺘﺨﺬه ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ أي ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

اﳌﺴﺘﺸﺎر اﳌﺎﱄ ﻟﴩﻛﺔ
إﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﻦﻴ اﻟﺘﻌﺎوﻲﻧ
ﻳﺤﺘﻮي اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ُﻗﺪﻣﺖ ﺿﻤﻦ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ وﻃﺮح اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﻮاﻋﺪ ﻃﺮح اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )واﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑـ»اﻟﻬﻴﺌﺔ«( وﻃﻠﺐ إدارج اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﻮاﻋﺪ اﻹدارج اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .وﻳﺘﺤﻤﻞ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻈﻬﺮ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ
اﻟﺼﻔﺤﺔ ) (٢٤ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ وﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ دﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻫﺬا ،وﻳﺆﻛﺪون ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻠﻤﻬﻢ واﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ ،ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ واﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻌﻘﻮل ،أﻧﻪ ﻻ
أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ،وﻻ ﺗﻌﻄﻴﺎن
ﺗﻮﺟﺪ أي وﻗﺎﺋﻊ أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ إﻟﻰ ﺟﻌﻞ أي إﻓﺎدة واردة ﻓﻴﻪ ﻣﻀﻠﻠﺔ .وﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ّ
أي ﺗﺄﻛﻴﺪات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻗﺘﻬﺎ أو اﻛﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ،وﺗﺨﻠﻴﺎن ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﻦ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ أي ﺧﺴﺎرة ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ أو ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أي ﺟﺰء ﻣﻨﻪ.
ﺻﺪر ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٤٠/٠٤/٢٧ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠١٩/٠١/٠٣م(.

A

إشعار مهم
أعدت شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني («شركة إتحاد الخليج») هذا التعميم لتقديم معلومات لمساهميها ليتمكنوا من إتخاذ قرار مبني على دارية
وإدراك عند التصويت على توصية مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج بزيادة رأس مال الشركة لغرض االندماج وذلك عن طريق شراء كامل أسهم المساهمين
في الشركة األهلية ،مما سيترتب عليه تملك شركة إتحاد الخليج لكامل أسهم الشركة األهلية ،وذلك من خالل زيادة رأس مال شركة إتحاد الخليج من
( )150.000.000مائة وخمسين مليون ريال سعودي إلى ( )241.935.480مئتان وواحد وأربعين مليون وتسعمائة وخمسة وثالثين ألف وأربعمائة وثمانين
ريال سعودي عن طريق إصدار (  )9.193.548تسعة ماليين ومائة وثالثة وتسعين ألف وخمسمائة وثمانية وأربعين سهم جديد لصالح مساهمي الشركة
األهلية المستحقين ،ليزيد عدد أسهم شركة إتحاد الخليج من ( )15.000.000خمسة عشرة مليون سهم إلى ( )24.193.548أربعة وعشرين مليون ومائة
وثالثة وتسعين ألف وخمسمائة وثمانية وأربعين سهم.
وقد قامت شركة إتحاد الخليج بتقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األوراق المالية وإلى شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلدراج
( )9.193.548تسعة ماليين ومائة وثالثة وتسعين ألف وخمسمائة وثمانية وأربعين سهم جديد في القائمة الرسمية.
يقدم هذا التعميم («التعميم») تفاصيل وافية عن المعلومات المتعلقة بشركة إتحاد الخليج والشركة األهلية وعملية االندماج .وعندما يتم أخذ أصوات
المساهمين المسجلين بتاريخ إنعقاد الجميعة العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج التي ستنعقد لهذا الغرض ،ستتم معاملة المساهمين المصوتين على
أساس أن قرارهم قد استند إلى المعلومات التي يحتويها هذا التعميم والتي يمكن الحصول على نسخ منها من المقر الرئيسي لشركة إتحاد الخليج أو من
بيت التمويل السعودي الكويتي («المستشار المالي») أو عن طريق زيارة موقع شركة إتحاد الخليج )www.gulfunion.com.sa( :أو موقع المستشار المالي:
( )www.skfh.com.saأو موقع هيئة السوق المالية )www.cma.org.sa( :أو موقع السوق المالية تداول.(www.Tadawul.com.sa) :
وقد تم التعاقد مع المستشار المالي ومع المستشارين اآلخرين المذكورين في الصفحات (ج) و(د) للمساعدة في استكمال األعمال الالزمة إلتمام عملية
االندماج.
إن المعلومات التي يتضمنها هذا التعميم في تاريخ إصداره عرضة للتغيير .وعلى وجه الخصوص ،فإن الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم يمكن أن
تتأثر بشكل سلبي نتيجة للتطورات المستقبلية من العوامل االقتصادية مثل عوامل التضخم أو غيرها والعوامل السياسية أو العوامل األخرى الخارجة عن
سيطرة الشركة (راجع القسم رقم “ 2عوامل المخاطرة”) .وال يجوز اعتبار تقديم هذا التعميم أو أية معلومات شفهية أو كتابية متعلقة باألسهم المقترح
إصدارها على أنها تأكيد أو وعد أو إقرار بشأن تحقق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.
ال يوجد أي شخص مفوض بإعطاء أي معلومات أو إيضاحات غير مضمنة في هذا التعميم .وإذا تم إعطاء معلومات أو إيضاحات ينبغي عدم االعتماد
على أن تلك المعلومات مصرح بها من الشركة أو مجلس إدارتها.
إن المعلومات التي يحتوي عليها هذا التعميم تُعبر عن الواقع كما في تاريخ نشره ،ما لم يذكر خالف ذلك .وعلى الرغم من أن الشركة قد قامت بما يلزم
من اتخاذ الحيطة المعقولة في إعداد هذا التعميم وتعتقد أن المعلومات التي يحتوي عليها صحيحة ،إال أن هذا ال يعني أن كل المعلومات المذكورة سوف
تظل صحيحة بعد تاريخ إصدار التعميم .وفي حال حدوث أي إختالفات جوهرية ،فإن الوضع المالي لشركة إتحاد الخليج أو للشركة األهلية وقيمة السهم
لشركة اتحاد الخليج أو الشركة األهلية قد تتأثر بشكل سلبي .وفي حال وجود تغير ملحوظ في أمور جوهرية واردة في هذ التعميم أو أي مستند مطلوب
بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة أو ظهور أية مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذا التعميم قبل انعقاد
الجمعية العامة غير العادية للشركة ،فسوف تقوم الشركة بتقديم تعميم تكميلي.
وال يعتبر هذا التعميم توصية من جانب المستشار المالي أو أي من المستشارين اآلخرين بالتصويت لصالح زيادة رأس مال شركة إتحاد الخليج وإصدار
أسهم جديدة لمالك الشركة األهلية مقابل االندماج مع شركة إتحاد الخليج.
ال تنوي شركة إتحاد الخليج إتخاذ أي إجراء لنشر هذا التعميم أو تسجيل األسهم المقترح إصدارها في أي دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية.
وتطلب الشركة من كل من يستلم هذا التعميم أن يأخذ علماً بهذه القيود ويراعيها تماشياً مع متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة
الصادرة عن الهيئة وقواعد اإلدراج الصادرة عن تداول .لقد تقدمت الشركة للهيئة بطلب تسجيل األسهم المقترح إصدارها بموجب هذا التعميم في سجل
المساهمين الرسمي ،على أن يدخل حيز التنفيذ في حال وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج على زيادة رأس مال الشركة لغرض
االندماج وذلك عن طريق شراء كامل أسهم المساهمين لدى الشركة األهلية كما هو مبين في هذا التعميم.
تتوقف زيادة رأس المال المقترحة من خالل إصدار أسهم جديدة في الشركة لغرض االندماج مع الشركة األهلية وذلك عن طريق شراء كامل أسهم
المساهمين لدى الشركة األهلية بموجب هذا التعميم على موافقة المساهمين ،ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة
على إصدار األسهم الجديدة بتاريخ ●●●●●●/●●/هـ( .الموافق ●●●●●●/●●/م ).وعلى المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة
مساهمي شركة اتحاد الخليج على زيادة رأس المال وموافقة مساهمي الشركة األهلية على االندماج ،فإن إصدار أسهم زيادة رأس المال سيتوقف تلقائياً،
وفي ذلك الوقت سوف يعتبر هذا التعميم الغياً وسيتم إشعار المساهمين بذلك.
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بيانات القطاع والسوق
تم الحصول على بيانات السوق وبعض التوقعات المتعلقة بالقطاع في هذا التعميم من بحوث حول السوق معدة من جهات خارجية ،ومن معلومات متوفرة
على نطاق عام للجمهور ومن تقارير خاصة تم إعدادها لدراسة السوق الذي تعمل به كل من الشركة األهلية وشركة إتحاد الخليج .وتعتقد الشركة أن
المعلومات التي يتضمنها هذا التعميم قد أخذت من مصادر موثوقة ولكن دون أن تعطي أي ضمان لدقة تلك المعلومات أو اكتمالها .وكذلك الحال ،فإن
الدراسات والتقارير وأبحاث السوق التي تعتقد الشركة بأنها موثوقة وقامت باستخدامها في هذا التعميم ،لم يتم التحقق منها بصورة مستقلة ،وال تقدم
الشركة أي تأكيد بشأن دقة تلك المعلومات .وتشمل مصادر بيانات القطاع العام والسوق ما يلي:
مؤسسة النقد العربي السعودي
ص.ب 2922 .الرياض 11169
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 4633000 :
فاكس+966 )11( 4662966 :
البريد االلكترونيinfo@sama.gov.sa :
الموقع االلكترونيwww.sama.gov.sa :

مؤسسة النقد العربي السعودي هي البنك المركزي للمملكة العربية السعودية ،وقد تأسست في عام 1372هـ (1952م) لالضطالع بمجموعة من المهام
أهمها:







إصدار العملة الوطنية (الريال السعودي)
القيام بدور مصرف الحكومة ،ومراقبة البنوك التجارية
مراقبة شركات التأمين التعاوني ،وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين
إدارة احتياطات الدولة من النقد األجنبي
إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار األسعار وأسعار الصرف.
تشجيع نمو النظام المالي والمصرفي وضمان سالمته

إن المعلومات المستقاة من تقرير مؤسسة النقد والتي تم استخدامها في هذا التعميم معلومات متاحة للعموم ،وبالتالي ال يتطلب األمر الحصول على أي
موافقة الستخدام هذه المعلومات.
الهيئة العامة لإلحصاء
شارع األمير /عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود
الرياض – حي المربع
ص.ب 3735 .الرمز البريدي 11481
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 4014138 :
فاكس+966 )11( 4059493 :
البريد االلكترونيinfo@stats.gov.sa :
الموقع االلكترونيwww.stats.gov.sa :

هي المرجع اإلحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات اإلحصائية في المملكة العربية السعودية ،وتقوم بتنفيذ كافة األعمال اإلحصائية ،إضافة
لإلشراف الفني على القطاع اإلحصائي ،وكذلك اإلشراف على تنفيذ االسترتيجية الوطنية للعمل اإلحصائي .وتعتبر المعلومات المستقاة من تقارير
الهيئة العامة لإلحصاء والتي تم استخدامها في هذا التعميم معلومات متاحة للعموم ،وبالتالي ال يتطلب األمر الحصول على أي موافقة الستخدام هذه
المعلومات.
السوق المالية السعودية «تداول»
طريق الملك فهد
الرياض – حي العليا
ص.ب 3388 .الرمز البريدي 12211
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 92000 1919 :
فاكس+966 )11( 218 9133 :
البريد االلكترونيcsc@tadawul.com.sa :
الموقع االلكترونيwww.Tadawul.com.sa :
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دليل الرشكة
عنوان الشركة
شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني
الدمام
ص.ب 5719 .الدمام 31432
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )13( 8333 544 :
فاكس+966 )13( 8333 517 :
الموقع االلكترونيwww.gulfunion-saudi.com :
البريد االلكترونيheadoffice@gulfunion-saudi.com :
ممثل الشركة المفوض الثاني

ممثل الشركة المفوض األول
االسم :عبد العزيز علي التركي
المنصب :رئيس مجلس اإلدارة
ص.ب 5719 .الدمام 31432
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )13( 8333 544 :
فاكس+966 )13( 8333 517 :
البريد االلكترونيAbdulazizalturki@gulfunion-saudi.com :

االسم :منير هاشم البورنو
المنصب :الرئيس التنفيذي
ص.ب 5719 .الدمام 31432
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )13( 8333 544 :
فاكس+966 )13( 8333 517 :
البريد االلكترونيMuniralborno@gulfunion-saudi.com :

املستشارون واملحاسبون القانونيون
المستشار المالي لشركة إتحاد الخليج
بيت التمويل السعودي الكويتي
طريق الملك فهد  -7586برج مون – الطابق 16
ص.ب ،50051 .الرياض  11523المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 484 5500 :
فاكس+966 )11( 484 5501 :
البريد االلكترونيinfo@skfh.com.sa :
الموقع االلكترونيwww.skfh.com.sa :
المستشار المالي للشركة األهلية
شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال)
شارع العليا العام
ص.ب ،50315 .الرياض 11523
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 494 4067 :
فاكس+966 )11( 494 4205 :
الموقع االلكترونيwww.wasatah.com.sa :
البريد االلكترونيInfo@wasata.com.sa :
المستشار القانوني لشركة إتحاد الخليج
مكتب المحامي خليف العنزي
شارع المعذر – الرياض برج فوتورو – الطابق الثالث
ص.ب ،69171 .الرياض  11547المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 276 7372 :
فاكس+966 )11( 276 6960 :
البريد االلكترونيinfo@hfw.com :
الموقع االلكترونيwww.hfw.com :
المستشار القانوني للشركة األهلية
شركة د.سلطان المسعود ومشاركوه (محامون ومستشارون قانونيون)
طريق الملك فهد ،مركز المملكة ،الطابق 24
ص.ب 90217 .الرياض 11613
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 211 2000 :
فاكس+966 )11( 211 2727 :
الموقع االلكترونيwww.shearman.com :
البريد االلكترونيInfo@shaerman.com :
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المحاسب القانوني المعد للقوائم االفتراضية الموحدة
شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه – محاسبون قانونيون بفحص القوائم المالية
المالية االفتراضية الموحدة
طريق الملك فيصل– الخبر– مبنى الديوان – حي اليرموك
الخبر 7063-34422
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )13( 8300906 :
فاكس+966 )13( 8347582 :
الموقع االلكترونيwww.bakertilly.ae :
البريد االلكترونيinfo@bakertilly.com :
المحاسبون القانونيون لشركة إتحاد الخليج
شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
العنوان :برج شركة كي بي أم جي – شارع صالح الدين األيوبي – حي الملز
ص.ب ،92876 .الرياض  11663المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 874 8500 :
فاكس+966 )11( 874 8600 :
البريد االلكترونيinfosaudi@kpmg.com :
الموقع االلكترونيwww.kpmg.com.sa :
الدار لتدقيق الحسابات
العنوان :شارع العليا العام – مجمع الموسى التجاري – البرج الرابع – الطابق
السابع
ص.ب ،2195 .الرياض  11451المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 463 0680 :
فاكس+966 )11( 464 5939 :
البريد االلكترونيinfo@aldaraudit.com :
الموقع االلكترونيwww.aldaraudit.com :
* إن جميع المستشارين والمحاسبين القانونيين الواردة أسماؤهم أعاله قد قدموا موافقاتهم الكتابية على تضمين أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في هذا التعميم،
ولم يقم أي منهم بسحب هذه الموافقة حتى تاريخ هذا التعميم .وال يمتلك أي من المستشارين والمحاسبين القانونيين أو العاملين لديهم أو أي من أقاربهم أية أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها
في شركة إتحاد الخليج أو الشركة األهلية كما في تاريخ هذا التعميم.
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امللخص
الوضع القائم لرشكة إتحاد الخليج
إسم املصدر

شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني – شركة مساهمة سعودية

تأسيس املصدر

إن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة سعودية عامة تمت الموافقة على الترخيص بتأسيسها بموجب
القرار الوزاري المرقم ( )233والمؤرخ  16رمضان 1427هـ (الموافق  9أكتوبر 2006م) وبموجب المرسوم الملكي المرقم (م)60/
المؤرخ 1427/9/18ه��ـ (الموافق  11أكتوبر 2006م) (وتأسست بموجب القرار الوزاري رقم /196ق بتاريخ  1428/7/22الموافق
2007/08/05م)
يتمثل نشاط الشركة بالقيام وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في
المملكة العربية السعودية بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين أو توكيالت أو تمثيل أو مراسلة
أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم
بتملك وتحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها
أو باالشتراك مع جهات أخرى.
ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو
األعمال المالية أو التي تعاونها على تحقيق غرضها أو أن تدمجها فيها أو تشتريها ،وتباشر الشركة جميع األعمال المذكورة في هذه
المادة سواء داخل المملكة أو خارجها.
ً
بلغ عدد المساهمين في شركة إتحاد الخليج 2018/11/12م 14.823 .مساهما .أما بالنسبة لكبار المساهمين في شركة إتحاد
الخليج ،فتعد شركة إتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشاريع القابضة هي المساهم الكبير الوحيد في شركة اتحاد الخليج إذ تبلغ نسبة
ملكيتها  %23.24من رأس مال شركة اتحاد الخليج قبل االندماج وستصبح ( %14.41بعد االندماج).

نشاط املصدر

املساهمون الكبار وعدد
أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل
االصدار وبعده

اإلسم

عدد األسهم
قبل االندماج

نسبة الملكية
قبل االندماج

عدد األسهم في
شركة اتحاد الخليج
بعد االندماج

نسبة الملكية في
شركة اتحاد الخليج
بعد االندماج

شركة إتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشاريع

3.487.098

%23.24

3.487.098

%14.41

رأس املال املصدر

( )150.000.000مائة وخمسون مليون ريال سعودي.

رأس املال املدفوع للمصدر

( )150.000.000مائة وخمسون مليون ريال سعودي.

إجمالي عدد األسهم املصرح
بها للمصدر

( )15.000.000خمسة عشرة مليون سهم.

فئة األسهم القائمة يف
املصدر

أسهم عادية.

القيمة االسمية للسهم يف
املصدر

( )10عشرة رياالت سعودية.

األسهم التي سبق إدراجها
للمصدر

( )15.000.000خمسة عشرة مليون سهم.

إجمالي عدد األسهم اجلديدة ( )9.193.548تسعة ماليين ومائة وثالثة وتسعين ألف وخمسمائة وثمانية وأربعين سهم.
يف املصدر
نسبة األسهم اجلديدة من
رأس مال املصدر

 %61.29من رأس مال شركة اتحاد الخليج قبل زيادة رأس المال
 %38من رأس مال شركة اتحاد الخليج بعد زيادة رأس المال

سعر إصدار كل سهم مقترح
إصداره

( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.

إجمالي القيمة اإلسمية
لإلصدار

( )91.935.480واحد وتسعين مليون وتسعمائة وخمسة وثالثين ألف وأربعمائة وثمانين ريال سعودي.

وصف االندماج

ستقوم شركة إتحاد الخليج بزيادة رأس مالها لغرض االندماج مع الشركة األهلية عن طريق شراء كامل أسهم المساهمين في الشركة
األهلية مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة كعوض لمساهمي الشركة األهلية المستحقين ،وذلك بعد الحصول على الموافقات
الالزمة إلتمام الصفقة .وستقوم شركة إتحاد الخليج بإصدار ( )9.193.548تسعة ماليين ومائة وثالثة وتسعين ألف وخمسمائة
وثمانية وأربعين سهم جديد ليرتفع بذلك عدد أسهمها إلى ( )24.193.548أربعة وعشرين مليون ومائة وثالثة وتسعين ألف وخمسمائة
وثمانية وأربعين سهم أي بنسبة زيادة قدرها  %61.29من رأس المال قبل إصدار األسهم و %38بعد إصدار األسهم ،أي أن رأس مالها
سيبلغ ( )241.935.480مئتان وواحد وأربعين مليون وتسعمائة وخمسة وثالثين ألف وأربعمائة وثمانين ريال بعد االندماج .وستكون
الشركة األهلية شركة تابعة لشركة إتحاد الخليج مملوكة بنسبة  %100بعد عملية االندماج هذه .إن زيادة رأس المال المقترحة مشروطة
بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

إسم الشركة املندمجة

الشركة األهلية للتأمين التعاوني – شركة مساهمة سعودية.

تأسيس الشركة املندمجة

تأسست الشركة األهلية للتأمين التعاوني كشركة مساهمة سعودية بنا ًء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء برقم ( )233بتاريخ
1427/9/16هـ الموافق 2006/10/9م .والمرسوم الملكي رقم م 60/بتاريخ 1427/9/18هـ .الموافق 2006/10/10م .وصدرت شهادة
تسجيل الشركة في السجل التجاري بمدينة الرياض بتاريخ 1428/09/07هـ .الموافق 2007/09/18م .برقم ./1010238441/

هـ

نشاط الشركة املندمجة

املساهمون الكبار يف األهلية
ونسب ملكيتهم قبل إصدار
األسهم وبعدها

تتولى الشركة األهلية مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين أو توكيالت أو تمثيل أو مراسلة أو
وساطة وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سوا ًء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم
بتملك وتحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها او تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو
باالشتراك مع جهات أخرى وتمارس الشركة أنشطتها وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة
والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
كما يجوز للشركة إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة ،أو مساهمة مقفلة (بشرط أال يقل رأس المال عن ( )5خمسة ماليين ريال
سعودي) كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس
الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة – على أن تكون الشركات التي تُنشأها الشركة أو تشترك فيها أو تندمج معها تزاول
أعماالً شبيهة بأعمالها أو األعمال المالية أو التي تعاونها على تحقيق غرضها -وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات
المتبعة في هذا الشأن ،وبعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
ً
بلغ عدد المساهمين الحاليين في الشركة األهلية بتاريخ 2018/11/12م  14.823مساهما .وتعد شركة مصر لتأمينات الحياة
المساهم الكبير الوحيد في الشركة األهلية حيث تبلغ نسبة ملكيتها الشركة األهلية  %5.625من رأس مال الشركة األهلية قبل االندماج
بينما ستنخفض نسبتها في شركة اتحاد الخليج بعد االندماج لتصل إلى .%2.13
اإلسم
شركة مصر لتأمينات الحياة

عدد األسهم
قبل االندماج

نسبة الملكية
قبل االندماج

عدد األسهم في شركة
اتحاد الخليج بعد
االندماج

نسبة الملكية في شركة
اتحاد الخليج بعد
االندماج

900.000

%5.625

517.137

%2.137

إجمالي ملكية املساهمني
البائعني يف احتاد اخلليج بعد
االندماج

بعد االندماج ستبلغ نسبة الملكية المباشرة لكافة مساهمي الشركة األهلية في شركة إتحاد الخليج  %38من أسهم شركة اتحاد الخليج
بعد االندماج

رأس مال الشركة املندمجة

( )160.000.000مائة وستين مليون ريال سعودي.

عدد أسهم الشركة املندمجة

( )16.000.000ستة عشرة مليون سهم.

أطراف ذوي عالقة

إن االندماج ال ينطوي على وجود أطراف ذوي عالقة.

أسماء املساهمني البائعني
يف الشركة األهلية واألسهم
املرغوب شراؤها

سيتم بموجب الصفقة شراء أسهم كافة المساهمين في الشركة األهلية.

القيمة اإلجمالية للعوض

العوض الوحيد لالندماج هو قيام شركة اتحاد الخليج بإصدار األسهم الجديدة بتاريخ النفاذ حصراً لصالح مساهمي الشركة األهلية
المستحقين فقط مقابل أسهمهم المصدرة في الشركة األهلية بمعدل تبادل األسهم المحدد كالتالي:
 1.74035سهم من أسهم الشركة األهلية مقابل كل ( )1سهم من أسهم اتحاد الخليج .وبموجب اتفاقية االندماج ،تم االتفاق أن اليكون
لمساهمي الشركة األهلية أي مقابل نقدي في صفقة االندماج.
ويوضح الجدول اآلتي القيمة اإلجمالية للعوض:
أسهم

نقد

عوض االندماج
عدد األسهم

 9.193.548سهم عادي

-

سعر اإلصدار

 10ريال للسهم الواحد

-

 91.935.480ريال سعودي

-

إجمالي قيمة العوض
هيكل االندماج

بعد االندماج ،ستبلغ نسبة الملكية المباشرة لكافة المساهمين في شركة إتحاد الخليج  %62ونسبة الملكية المباشرة لكافة مساهمي
الشركة األهلية في شركة إتحاد الخليج .%38

هيكل امللكية لشركة احتاد
اخلليج قبل زيادة رأس املال
وبعدها

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة اتحاد الخليج قبل وبعد زيادة رأس المال لغايات االندماج مع الشركة األهلية:
نسبة الملكية قبل االندماج

نسبة الملكية بعد االندماج

اإلسم
شركة إتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشاريع القابضة

%23.24

%14.41

أعضاء مجلس اإلدارة

%1.57

%0.97

مساهمي اتحاد الخليج من الجمهور

%75.19

%.46.62

مساهمي الشركة األهلية
املجموع
هيكل ملكية الشركة األهلية
قبل وبعد االندماج

-

%38.00

%100

%100

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة األهلية قبل وبعد االندماج:
نسبة الملكية قبل االندماج

اإلسم

نسبة الملكية بعد االندماج

شركة مصر لتأمينات الحياة

%5.625

-

أعضاء مجلس إدارة الشركة األهلية

%0.036

-

مساهمي الشركة األهلية من الجمهور

%94.344

-

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

-

%100

%100

%100

املجموع

و

االنخفاض يف نسب ملكية
املساهمني احلاليني يف احتاد
اخلليج

بعد االندماج ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة اتحاد الخليج من  %100إلى  %62أي ما يعادل نسبة إنخفاض .%38

ربحية السهم نتيجة االندماج
ربحية السهم
أسباب االندماج

ملخص اإلجراءات الرئيسية
املطلوبة








املوافقات املطلوبة لزيادة
رأس املال

 1.82ريال لكم سهم

 0.71ريال لكل سهم

 1.55ريال لكل سهم

االندماج المقترح على أسهم األهلية يتناسب مع تحديات األوضاع االقتصادية الحالية بشكل عام وسوق التأمين بشكل خاص ،حيث
أن سوق التأمين حالياً مسيطر عليه من قبل شركتين تستحوذان على حصة سوقية تبلغ  %45من حجم سوق التأمين في حين تتوزع
باقي النسبة على شركات التأمين األخرى ،لذا فإن االندماج مع شركة األهلية يعد خطوة مهمة لغايات الوصول إلى أحجام أعمال
وحصة سوقية أكبر وباإلشارة إلى التقرير الصادر من شركة البالد المالية بتاريخ (2018/05/29م) عن قطاع التأمين بالمملكة العربية
السعودية فقد بلغت الحصة السوقية لشركة اتحاد الخليج  %1للعام 2017م مقارنة ب  %0.8للعام 2016م ومن المتوقع أن تبلغ الحصة
السوقية بعد االندماج  .%1.5كما أن العملية ستساعد في توفير كافة االحتياجات الضرورية بهدف تعزيز الوضع التنافسي التحاد
الخليج بعد االندماج واالستفادة من فرص النمو المتاحة في السوق ،األمر الذي سيفيد بدوره المساهمين الحاليين والمسقبليين،
كما يرى خبراء التأمين بأن تقليص الفجوة الحالية في الحصص السوقية بين شركات التأمين اليمكن الوصول إليها إال من خالل
اندماجات شركات التأمين






األحقية يف األرباح لألسهم
اجلديدة

شركة اتحاد الخليج
قبل االندماج

الشركة األهلية
قبل االندماج

شركة اتحاد الخليج
بعد االندماج

موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لشركة إتحاد الخليج.
تصويت مساهمي شركة إتحاد الخليج في الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج على توصية مجلس اإلدراة باالندماج
مع الشركة األهلية ،والموافقة على زيادة رأس المال لغرض االندماج مع الشركة األهلية فيما يتعلق بزيادة رأس المال نتيجة
لصفقة االندماج.
موافقة مساهمي الشركة األهلية على العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج المتعلق باالندماج مع الشركة األهلية
انقضاء فترة اعتراض دائني الشركة األهلية.
نفاذ قرار االندماج
إصدار وتسجيل األسهم الجديدة في شركة إتحاد الخليج لصالح مساهمي الشركة األهلية المستحقين .وإلغاء إدراج أسهم الشركة
األهلية
تعديل النظام األساسي والسجل التجاري لشركة إتحاد الخليج.
شطب قيد الشركة األهلية في السجل التجاري
أي متطلبات قانونية أخرى إن وجدت.

سيكون لمساهمي الشركة األهلية المستحقين جميع الحقوق وتترتب عليهم جميع االلتزامات التي للمساهمين الحاليين لشركة اتحاد
الخليج والواردة في النظام األساسي لشركة إتحاد الخليج.






موافقة هيئة السوق المالية على نشر تعميم المساهمين إلصدار شركة إتحاد الخليج ( )9.193.548تسعة ماليين ومائة وثالثة
وتسعين ألف وخمسمائة وثمانية وأربعين سهماً جديداً مقابل شراء كامل أسهم الشركة األهلية.
موافقة شركة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج األسهم الجديدة لمساهمي الشركة األهلية في شركة اتحاد الخليج
بعد االندماج
موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لشركة إتحاد الخليج.
موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال لغرض االندماج مع الشركة
األهلية ،والتصويت على تعديل النظام األساسي لشركة إتحاد الخليج
موافقة مساهمي الشركة األهلية على العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج المتعلق باالندماج مع الشركة األهلية

حقوق التصويت لألسهم
اجلديدة

بالنسبة لحملة االسهم الحاليين ،فإنه لن يكون هنالك أي تغيير في حقوق التصويت الخاصة بهم بعد إصدار األسهم الجديدة .أما
بالنسبة لحملة األسهم الجديدة فإن حقوق التصويت الخاصة بهم ستكون مطابقة تماماً لحقوق التصويت الخاصة بالمساهمين
الحاليين.

القيود املفروضة على األسهم
اجلديدة

التوجد أي قيود تنطبق على األسهم الجديدة

إن زيادة رأس المال المقترحة مشروطة بموافقة مساهمي شركة إتحاد الخليج في اجتماع الجمعية العامة غير العادية .لذا ينبغي على مساهمي شركة
إتحاد الخليج قراءة هذا التعميم بالكامل (بما في ذلك قسمي “إشعار مهم” و”عوامل المخاطرة” الواردين فيه قبل إتخاذ قرار التصويت على عملية االندماج
وزيادة رأس المال) وليس فقط ملخص زيادة رأس المال ،بعناية قبل التصويت في الجمعية العامة غير العادية بالموافقة أو عدم الموافقة على قرار زيادة
رأس مال الشركة لغرض االندماج مع الشركة األهلية عن طريق شراء كامل األسهم في رأس مال الشركة األهلية.

ز

الجدول الزمني املتوقع لعملية االندماج مابني رشكة اتحاد الخليج للتأمني التعاوين والرشكة األهلية للتأمني التعاوين
فيما يلي الجدول الزمني المتوقع لألحداث األساسية المتعلقة بالصفقة ،وسيتم اإلعالن عن أي تغييرات تجري على األوقات الموضحة أدناه وسوف يتم
إعالنها من خالل اإلعالنات التي تنشر في تداول ،و/أو التي تظهر في الصحف المحلية اليومية.
الحدث
تقديم مستند العرض النهائي للهيئة للموافقة على نشره
موافقة هيئة السوق المالية على نشر مستند العرض
نشر مستند العرض المتضمن تعميم مجلس إدارة الشركة األهلية للتأمين التعاوني
الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج للتصويت على زيادة رأس مال
شركة اتحاد الخليج للتأمين لغرض االندماج مع الشركة األهلية وذلك بشراء كامل أسهم مساهمي
الشركة األهلية من خالل عرض مبادلة أوراق مالية واإلعالن عن الدعوة في موقع السوق المالية
السعودية «تداول»
الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة األهلية للتصويت على العرض المقدم من
شركة اتحاد الخليج المتعلق باالندماج مع الشركة األهلية وذلك بشراء كامل أسهم مساهمي الشركة
األهلية من خالل عرض مبادلة أوراق مالية واإلعالن عن الدعوة في موقع السوق المالية السعودية
"تداول"
فترة التصويت عن بعد لمساهمي شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني ،للتصويت على زيادة رأس
مال شركة اتحاد الخليج لغرض االندماج مع الشركة األهلية وذلك بشراء كامل أسهم مساهمي
الشركة األهلية من خالل عرض مبادلة أوراق مالية.
فترة التصويت عن بعد لمساهمي الشركة األهلية ،للتصويت على العرض المقدم من شركة اتحاد
الخليج المتعلق باالندماج مع الشركة األهلية وذلك بشراء كامل أسهم مساهمي الشركة األهلية من
خالل عرض مبادلة أوراق مالية.
إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني
إعالن شركة اتحاد الخليج نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو اإلعالن عن الدعوة لالجتماع
الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج (في حال عدم انعقاد الجمعية األولى
والثانية).
«مع مراعاة أنه في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج على الصفقة فأن
قرار الموافقة يستمر لحين انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة األهلية الخاصة بالصفقة»
إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة األهلية للتأمين التعاوني
إعالن الشركة األهلية لنتائج اجتماع الجمعية غير العادية ،أو اإلعالن عن الدعوة لالجتماع الثالث
للجمعية العامة غير العادية للشركة األهلية ( في حال عدم انعقاد الجمعية األولى والثانية )
«مع مراعاة أنه في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلية على الصفقة فأن قرار
الموافقة يستمر لحين انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الخاصة بالصفقة»
انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة اتحاد الخليج
إعالن نتائج اجتماع الجمعية غير العادية الثالث لشركة اتحاد الخليج
انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة األهلية للتأمين التعاوني.
إعالن نتائج اجتماع الجمعية غير العادية الثالث لشركة األهلية للتأمين التعاوني.
فترة اعتراض دائني الشركة األهلية على صفقة االندماج

إصدار أسهم شركة إتحاد الخليج الجديدة لصالح مساهمي الشركة األهلية المستحقين.

ح

اليوم
1440/04/18هـ (الموافق 2018/12/25م)
1440/04/24هـ (الموافق 2018/12/31م)
1440/04/27هـ (الموافق 2019/01/03م)
1440/04/30هـ (الموافق 2019/01/06م)

1440/04/30هـ (الموافق 2019/01/06م)

تبدأ الساعة العاشرة صباحاً من 1440/05/16هـ (الموافق
2019/01/22م) وتنتهي الساعة الرابعة عصرا من
1440/05/21هـ (الموافق 2019/01/27م)
تبدأ الساعة العاشرة صباحاً من 1440/05/16هـ (الموافق
2019/01/22م) وتنتهي الساعة الرابعة عصرا من
1440/05/21هـ (الموافق 2019/01/27م)
1440/05/21هـ (الموافق 2019/01/27م)
1440/05/22هـ (الموافق 2019/01/28م)

1440/05/21هـ (الموافق 2019/01/27م)
1440/05/22هـ (الموافق 2019/01/28م)

في حال عدم انعقاد الجمعية األولى والثانية ،على أن اليتم
انعقاد الجمعية الثالثة بتاريخ يسبق:
1440/06/13هـ (الموافق 2019/02/18م)
في حال عدم انعقاد الجمعية األولى والثانية ،على أن اليتم
اإلعالن بتاريخ يسبق:
1440/06/14هـ (الموافق 2019/02/19م)
في حال عدم انعقاد الجمعية األولى والثانية ،على أن اليتم
انعقاد الجمعية الثالثة بتاريخ يسبق:
1440/06/13هـ (الموافق 2019/02/18م)
في حال عدم انعقاد الجمعية األولى والثانية ،على أن اليتم
انعقاد الجمعية الثالثة بتاريخ يسبق:
1440/06/14هـ (الموافق 2019/02/19م)
في حال إعالن موافقة الجمعيتين غير العاديتيين خالل
االجتماع األول أو الثاني
تبدا في 1440/05/23هـ (الموافق 2019/01/29م) وتنتهي
في 1440/06/24هـ (الموافق 2019/03/01م)
(مالم يرد إلى الشركة األهلية أي اعتراض من دائنيها)
في حال إعالن موافقة إحدى الجمعيتين غير العاديتيين
أو كالهما خالل االجتماع الثالث تبدا في 1440/06/15هـ
(الموافق 2019/02/20م) وتنتهي في 1440/07/15هـ
(الموافق 2019/03/22م)
(مالم يرد إلى الشركة األهلية أي اعتراض من دائنيها)
في حال إعالن موافقة الجمعيتين غير عاديتيين خالل
االجتماع األول أو الثاني 1440/06/26هـ (الموافق
2019/03/03م) (مالم يرد إلى الشركة األهلية أي اعتراض
من دائنيها)
في حال إعالن موافقة إحدى الجمعيتين غير العاديتيين أو
كالهما خالل االجتماع الثالث
1440/07/17هـ (الموافق 2019/03/24م) (مالم يرد إلى
الشركة األهلية أي اعتراض من دائنيها)

إلغاء إدراج أسهم الشركة األهلية

اليوم
في حال إعالن موافقة الجمعيتين غير عاديتيين خالل
االجتماع األول أو الثاني 1440/06/26هـ (الموافق
2019/03/03م) (مالم يرد إلى الشركة األهلية أي اعتراض
من دائنيها)
في حال إعالن موافقة إحدى الجمعيتين غير العاديتيين أو
كالهما خالل االجتماع الثالث
1440/07/17هـ (الموافق 2019/03/24م) (مالم يرد إلى
الشركة األهلية أي اعتراض من دائنيها)

الحدث

تعديل النظام األساسي وعقد التأسيس لشركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني.

في حال إعالن موافقة الجمعيتين غير العاديتيين خالل
االجتماع األول أو الثاني 1440/07/24هـ (الموافق
2019/03/31م) (مالم يرد إلى الشركة األهلية أي اعتراض
من دائنيها)
في حال إعالن موافقة إحدى الجمعيتين غير العاديتيين أو
كالهما خالل االجتماع الثالث 1440/08/24هـ (الموافق
2019/04/29م) (مالم يرد إلى الشركة األهلية أي اعتراض
من دائنيها)

البدء بإجراءات شطب السجل التجاري لشركة األهلية لدى وزارة التجارة واإلستثمار في حال
الموافقة على صفقة االندماج وبعد انتهاء فترة االعتراض الخاصة بدائني الشركة األهلية على
صفقة االندماج

في حال إعالن موافقة الجمعيتين غير العاديتيين خالل
االجتماع األول أو الثاني 1440/07/24هـ (الموافق
2019/03/31م) (مالم يرد إلى الشركة األهلية أي اعتراض
من دائنيها)
في حال إعالن موافقة إحدى الجمعيتين غير العاديتيين أو
كالهما خالل االجتماع الثالث 1440/08/24هـ (الموافق
2019/04/29م) (مالم يرد إلى الشركة األهلية أي اعتراض
من دائنيها)

المصدر :إدارة شركة إتحاد الخليج

*مالحظة :إن التواريخ الواردة في الجدول أعاله هي تواريخ تقريبية .وسيتم اإلعالن في حينها عن أي تغييرات تجري عليها عبر موقع تدوال االلكتروني ()www.tadawul.com.sa
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1.1التعريفات والمصطلحات
التعريف

المصطلح
شركة إحتاد اخلليج أو الشركة
الدامجة أو املصدر

شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني.

الشركة األهلية أو الشركة املندمجة

الشركة األهلية للتأمين التعاوني.

الشركتان أو الشركتني

شركة إتحاد الخليج والشركة األهلية ،ما لم يدل السياق على غير ذلك.

األسهم اجلديدة

( )9.193.548تسعة ماليين ومائة وثالثة وتسعين ألف وخمسمائة وثمانية وأربعين سهم عادي من أسهم شركة إتحاد
الخليج.

اإلدارة

اإلدارة العليا والمديرون في المستويات اإلدارية العليا في شركة إتحاد الخليج ،ما لم يدل السياق على غير ذلك.

احلكومة

حكومة المملكة العربية السعودية.

السهم

سهم عادي من أسهم شركة إتحاد الخليج مدفوع القيمة بالكامل بقيمة اسمية تبلغ ( )10عشرة رياالت لكل سهم ،ما لم يدل
السياق على غير ذلك.

السوق املالية «تداول»

السوق المالية السعودية ،النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.

الشخص

أي شخص طبيعي ،أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة بهذه الصفة.

القوائم املالية

القوائم المالية المراجعة لشركة إتحاد الخليج ،ما لم يدل السياق على غير ذلك للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
2016م و 31ديسمبر 2017م والقوائم المالية المراجعة للشركة األهلية والمنتهية في  31ديسمبر 2016م و 31ديسمبر
2017م.

مساهمو الشركة األهلية

مالكي األسهم في الشركة األهلية.

مساهمو شركة احتاد اخلليج

مالكي األسهم في شركة إتحاد الخليج.

مساهمي الشركة األهلية املستحقني
أو املساهمني املستحقني

ويقصد بها مساهمي الشركة األهلية المستحقين ألسهم العوض ،وهم مساهمي الشركة األهلية المالكين ألسهم الشركة
األهلية بنهاية تداول اليوم األخير لفترة اعتراض الدائنين والمقيدين بسجل مساهمي الشركة األهلية بنهاية ثاني يوم تداول
يلي اليوم األخير لفترة اعتراض الدائنين.

املستشار املالي

بيت التمويل السعودي الكويتي ،والذي تم تعيينه من قبل شركة إتحاد الخليج كمستشار مالي فيما يتعلق بعملية االندماج.

املستشار القانوني

مكتب المحامي خليف العنزي ،والذي تم تعيينه من قبل شركة إتحاد الخليج كمستشار قانوني فيما يتعلق بعملية االندماج.

اململكة

المملكة العربية السعودية.

النظام األساسي

النظام األساسي لشركة إتحاد الخليج ،ما لم يدل السياق على غير ذلك.

الوزارة

وزارة التجارة واالستثمار بالمملكة العربية السعودية.

االندماج أو عملية االندماج أو صفقة
االندماج أو الصفقة

تملك شركة إتحاد الخليج لكامل أسهم المساهمين في الشركة األهلية عن طريق زيادة رأس مال شركة إتحاد الخليج من
خالل إصدار أسهم جديدة لمساهمي الشركة األهلية.

ريال أو الريال

الريال السعودي ،العملة المحلية للمملكة العربية السعودية.

قواعد طرح األوراق املالية

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادر ة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم -123-3
 2017وتاريخ 1439/04/09هـ .الموافق 2017/12/27م .بنا ًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م30/
وتاريخ 1424/06/02هـ.

الئحة االندماج واالستحواذ

الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2007-50-1وتاريخ 1428/9/21هـ
الموافق 2007/10/3م بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ المعدلة
بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2018-45-3وتاريخ 1439/08/07هـ .الموافق 2018/04/23م .بنا ًء على نظام السوق
المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ .ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م3/
وتاريخ 1437/01/28هـ.

املجلس أو مجلس اإلدارة أو أعضاء
مجلس اإلدارة

مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج ،ما لم يدل السياق على غير ذلك.

مستشارو شركة احتاد اخلليج

هم مستشارو شركة إتحاد الخليج فيما يتعلق باالندماج والواردة أسماؤهم في الصفحة (ج) و(د) من هذا التعميم.

التعميم

التعميم الخاص بزيادة رأس المال لالندماج مع الشركة األهلية ،والذي أعدته شركة إتحاد الخليج والمتعلق بزيادة رأس مالها
عن طريق إصدار أسهم جديدة مقابل االندماج مع الشركة األهلية عن طريق شراء كامل أسهم المساهمين لدى الشركة
األهلية.

هيئة السوق املالية أو «الهيئة»

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.

نظام السوق املالية

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ (الموافق 2003/07/31م).

نظام الشركات

نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )3/بتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/05/10م) والذي دخل
حيز التنفيذ منذ تاريخ 1437/07/25هـ (الموافق 2016/05/02م).

1

التعريف

المصطلح
الناجت احمللي

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية.

اجلمعية العامة

الجمعية العامة للمساهمين في شركة إتحاد الخليج ،ما لم يدل السياق على غير ذلك.

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم -16-8
 2017وتاريخ 1438/05/16هـ( .الموافق 2017/02/13م) .بنا ًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م3/
وتاريخ 1437/01/28هـ .المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2018-45-3وتاريخ 1439/08/07هـ (الموافق
2018/04/23م).

األطراف ذوي العالقة

يقصد بذلك:
1 -1تابعي المصدر.
2 -2المساهمين الكبار.
3 -3أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.
4 -4أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.
5 -5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.
6 -6المستشار القانوني والمستشار المالي للمصدر.
7 -7أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( 4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.
8 -8أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في ( 6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )7أعاله.

املساهمون البائعون

هم المساهمون الحاليون في الشركة األهلية.

زيادة رأس املال

زيادة رأس مال شركة إتحاد الخليج من ( )150.000.000مائة وخمسين مليون ريال سعودي إلى ( )241.935.480مائتين
وواحد وأربعين مليون وتسعمائة وخمسة وثالثين ألف وأربعمائة وثمانين ريال سعودي من خالل إصدار أسهم جديدة.

الهيئة العامة للمنافسة

الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.

أسهم العوض

( )9.193.548تسعة ماليين ومائة وثالثة وتسعين ألف وخمسمائة وثمانية وأربعين سهم جديد ،والتي ستمثل  %38من
إجمالي رأس مال الشركة المصدر بعد عملية زيادة رأس المال ،والتي سيتم إصدارها بسعر متفق عليه يبلغ  10رياالت
سعودية للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ ( )91.935.480واحد تعسين مليون وتسعمائة وخمسة وثالثين ألف وأربعمائة
وثمانين ريال سعودي.

مذكرة التفاهم

مذكرة التفاهم غير الملزمة المبرمة بين شركة إتحاد الخليج والشركة األهلية بتاريخ 2017/06/20م .والمتضمنة الشروط
األساسية للصفقة.

اتفاقية االندماج

العقد الموقع بين كل من شركة إتحاد الخليج والشركة األهلية بتاريخ 1439/08/24هـ .الموافق 2018/05/10م .والذي
بموجبه تتم عملية اندماج شركة إتحاد الخليج مع الشركة األهلية.

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2017-123-3بتاريخ 1439/04/09هـ .الموافق
2017/12/27م.

اجلريدة الرسمية

صحيفة أم القرى

مؤسسة النقد

مؤسسة النقد العربي السعودي

الهيئة العامة لإلحصاء

الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة العربية السعودية وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل اإلحصائي والمشرف الفني
والمنظم له

ترخيص مؤسسة النقد

ترخيص مزاولة أعمال التأمين الصادر عن مؤسسة النقد

مجلس الضمان الصحي

مجلس الضمان الصحي التعاوني في المملكة السعودية الذي تم إنشاؤه بموجب نظام الضمان الصحي التعاوني رقم 71
بتاريخ 1420/04/27هـ .الموافق 1999/08/11م

إعادة التأمني

تحويل أعباء المخاطر المؤمن عليها من المؤ ِّمن إلى معيد التأمين ،وتعويض المؤ ِّمن من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه
للمؤ َمن لهم إذا تعرضواً للضرر أو للخسارة

وثيقة التأمني (بوليصة التأمني)
التأمني

عقد يتعهد بمقتضاه المؤ ِّمن بأن يعوض المؤ َّمن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة ،وذلك مقابل االشتراك
الذي يدفعه المؤ َّمن له

تحويل أعباء المخاطر من المؤ َّمن لهم إلى المؤ ِّمن وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤ ِّمن

الوسطاء

وسطاء التأمين الذين يقومون لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع الشركة إلتمام عملية التأمين لصالح المؤمن لهم

املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية مجموعة المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
السنة املالية

هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشاط المنشأة والمحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة
المعنية

اخلبير االكتواري

الشخص الذي يقوم بتطبيق نظرية االحتماالت واإلحصاءات ،التي بموجبها تس ّعر الخدمات ،وتقوم االلتزامات ،وتك ّون
المخصصات
ً
نسبة من رأس المال المدفوع لشركة التأمين الواجب اقتطاعها كوديعة سندا لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين
التعاوني

احملافظ

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

هامش املالءة املالية

مدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل إلى نقد عن التزاماتها

الوديعة النظامية

2

التعريف

المصطلح
احتياطي نظامي

النسبة المتوجب اقتطاعها من صافي أرباح شركة التأمين المنصوص عليها في المادة  15من نظام مراقبة شركات التامين
التعاوني

التوطني  /السعودة

إحالل المواطنين السعودين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص

حملة وثائق التأمني

المؤمن لهم

عموالت إعادة التأمني

العموالت التي يتقاضها المؤمن المباشر عن عمليات إعادة التأمين

املخصصات

المبالغ التي يجب على شركة التامين اقتطاعها وتخصيصها لتغطية التزاماتها المالية

اجلمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج التي سيتم فيها التصويت على زيادة رأس مال الشركة لالندماج مع الشركة
األهلية عن طريق شراء كامل أسهم رأس مال الشركة األهلية
ً
الشخص الذي يتولى إدارة شركة إتحاد الخليج ويكون مسؤوال عن أعمال الشركة أمام مجلس اإلدارة

رئبس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج

صندوق النقد الدولي

وكالة تابعة لألمم المتحدة معنية بتعزيز سالمة االقتصاد العالمي

الهيئة السعودية للمحاسبني
القانونيني

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المنشأة بموحب نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م12/
بتاريخ 1412/05/13هـ .الموافق 1991/11/20م.

الرئيس التنفيذي

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية
وزارة العمل

وزارة العمل والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية

يوم عمل

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

نظام العمل

نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 51/بتاريخ 1426/08/23هـ .الموافق 2005/09/27م.

هـ.

التقويم الهجري

م.

التقويم الميالدي

كبار العمالء

العمالء الذين يتعاملون مع شركة إتحاد الخليج بشكل دوري ويحققون أرباح كبيرة للشركة

مستند العرض

مستند العرض المعد من قبل شركة اتحاد الخليج والموجه والمتاح لمساهمي الشركة االهلية لشراء كامل األسهم في رأس
مال الشركة األهلية

جلان النظر يف املنازعات واملخالفات
التأمينية

لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في المملكة العربية السعودية والتي تم إنشاؤها بموجب نظام مراقبة
شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 32/بتاريخ 1424/06/02هـ .الموافق
2003/08/01م.

جلان املجلس

لجان مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج

اجلهاز اإلداري

الجهاز المعني بإدارة وتسيير أعمال شركة إتحاد الخليج

الريال السعودي

العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية

الدوالر

الدوالر األميركي

نظام مراقبة شركات التأمني التعاوني نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 32/بتاريخ
1424/06/02هـ .الموافق 2003/08/01م.
الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة
الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م32/
شركات التأمني التعاوني أو « الالئحة بتاريخ 1424/06/02هـ .الموافق 2003/08/01م.
التنفيذية»
فترة اعتراض الدائنني

نفاذ قرار االندماج

ويقصد بها الفترة الزمنية الذي يحق لدائني الشركة االهلية خاللها تقديم اعتراضهم على االندماج وذلك بخطاب مسجل
إلى الشركة األهلية بموجب أحكام المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات .تبدأ فترة اعتراض الدائنين على
عملية االندماج من تاريخ إعالن نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة األهلية أي ابتداء من اليوم التالي الذي يلي انعقاد
الجمعية العامة غير العادية للشركة األهلية وتستمر لمدة ثالثين يوماً.
يصبح قرار االندماج نافذاً بعد انقضاء ثالثين يوماً من تاريخ إعالن نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة األهلية
بالموافقة على العرض المقدم لالندماج من قبل شركة اتحاد الخليج ،مع مراعاة مايلي:
 لم يرد إلى الشركة األهلية أي حالة اعتراض من قبل دائني الشركة األهلية،
 في حال تقديم أي اعتراض من دائني الشركة األهلية على االندماج بخطاب مسجل إلى الشركة األهلية بموجب أحكام
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات ،يوقف االندماج إلى أن يتنازل الدائنون عن اعتراضهم على عملية
االندماج أو تفي الشركة األهلية بالدين إن كان حاالً أو تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إن كان آج ً
ال.
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التعريف

المصطلح
تاريخ النفاذ

ويقصد به تاريخ نفاذ قرار االندماج ،وهو التاريخ الذي يوافق اليوم التي تنقضي فيه فترة اعتراض الدائنين .والتي تبدأ من
تاريخ إعالن نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة األهلية بالموافقة على العرض المقدم لالندماج من قبل شركة اتحاد
الخليج وتستمر لمدة ثالثين يوماً حيث تنتقل ملكية كامل أسهم الشركة األهلية إلى شركة إتحاد الخليج وذلك لقاء إصدار
األسهم الجديدة في شركة إتحاد الخليج لصالح مساهمي الشركة األهلية المستحقين وذلك بتاريخ الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي الشركة األهلية بالموافقة على صفقة االندماج.

اللجنة االبتدائية

اللجنة المنصوص عنها بموجب المادة  20من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تتولى النظر في المنازعات الناشئة
عن عقود التأمين

عمق التأمني

نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى إجمالي الناتج المحلي

كثافة التأمني

معدل إنفاق الفرد على التأمين (إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها مقسومة على عدد السكان)

احتياطي القيمة العادلة

هي األرباح الغير محققة وبالتالي يكون لها احتياطي في قائمة حقوق المساهمين.

منظمة التعاون والتطوير االقتصادي

هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية اإلقتصادية وإلى إنعاش التبادالت التجارية .كما تتكون المنظمة من مجموعة من البلدان
المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر.

شركة مركز إيداع األوراق املالية

تأسست شركة مركز إيداع األوراق المالية («مركز اإليداع») في عام 2016م بموجب نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم
الملكي رقم م 3/بتاريخ 1437/01/28هـ ،وهي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لشركة السوق المالية السعودية («تداول»)
برأسمال قدره ( )400.000.000ريال سعودي مقسم إلى ( )40.000.000سهم تبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد ( )10عشرة
رياالت سعودية.
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2.2عوامل المخاطرة
يتعين على كل مساهم في شركة إتحاد الخليج قبل اتخاذ قراره في الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج بشأن التصويت على زيادة رأس مال
شركة اتحاد الخليج لالندماج مع الشركة األهلية وذلك عن طريق شراء كامل أسهم المساهمين لدى الشركة األهلية أن يدرس كافة المعلومات التي يحتويها
هذا التعميم ،بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه ،علماً بأنها قد ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها شركة اتحاد الخليج .وقد تتأثر شركة
إتحاد الخليج ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي وجوهري في حال تحقق أحد عوامل المخاطرة التي يرى مجلس اإلدارة أنها
مهمة في الوقت الحالي ،أو أي عوامل مخاطرة أخرى لم يتسنى لإلدارة أن تحددها في الوقت الحاضر ،أو أي عوامل مخاطرة تعتقد اإلدارة حالياً أنها
غير جوهرية ولكنها أصبحت فيما بعد جوهرية .وقد يؤدي تحقق إحدى أو بعض تلك المخاطر إلى انخفاض سعر السهم وقد يخسر المساهم الحالي في
شركة إتحاد الخليج جزءاً من قيمة أسهمه أو كامل تلك القيمة .وينبغي أن يدرك المساهم الحالي في شركة إتحاد الخليج أن الزيادة المقترحة في رأس
مال شركة اتحاد الخليج وإصدار األسهم الجديدة ستستخدم في شراء كامل أسهم المساهمين في الشركة األهلية ،مما سيترتب عليه تملك شركة إتحاد
الخليج لكامل أسهم الشركة األهلية بعد عملية االندماج .إن الشركة األهلية قد تشترك مع شركة إتحاد الخليج في مواجهة بعض عوامل المخاطرة ،وقد
تواجه عوامل مخاطرة خاصة بها قبل االندماج ،كما أن أي عملية االندماج تنطوي عادة على عوامل مخاطرة خاصة بها .وبنا ًء عليه ،فإن على مساهمي
شركة إتحاد الخليج أن يدركو بأنه في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية االندماج ،فإنه رغم ما تم ذكره في هذا التعميم عن المبررات
والفوائد المتوقعة لعملية االندماج ،فإن هذه العملية أيضاً ستنطوي على عوامل مخاطرة جديدة إضافة إلى عوامل المخاطرة التي تواجهها شركة إتحاد
الخليج ومساهميها قبل عملية االندماج.
ويقر أعضاء مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج بعدم وجود أي عوامل مخاطرة جوهرية أخرى قد تؤثر سلباً على نشاط شركة اتحاد الخليج وأدائها المالي،
لم يتم ذكرها في هذا التعميم.

2-222المخاطر العامة
222222المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة
يعتمد األداء المستقبلي المتوقع لشركة اتحاد الخليج 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 سيكون
لها أثرها المباشر والجوهري على خطط ونمو االقتصاد السعودي بشكل عام وعلى معدالت اإلنفاق الحكومي ،والذي سيؤثر سلباً على قطاع التأمين ككل،
والذي من شأنه التأثير سلباً على أداء شركة اتحاد الخليج المالي في مرحلة ما بعد إتمام عملية اإلندماج ،نظراً لعملها ضمن منظومة االقتصاد السعودي
وتأثرها بمعدالت اإلنفاق الحكومي .كما يعتمد استمرار نمو االقتصاد السعودي 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 شركة اتحاد الخليج في مرحلة ما بعد إتمام عملية اإلندماج ،ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
222222المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط
تعاني العديد من دول منطقة الشرق األوسط من عدم االستقرار السياسي أو األمني في الوقت الحاضر .وال يوجد ضمانات بأن الظروف االقتصادية
والسياسية في تلك البلدان أو أي بلدان أخرى لن يكون لها تأثير سلبي على األسواق المالية في المملكة عموما ،وعلى أعمال شركة اتحاد الخليج ،ونتائج
توسع في ما يتعلّق بعدد الفروع وإطار العمليات الخاصة بشركة اتحاد الخليج.
عملياتها ووضعها المالي ال سيما بعد إتمام عملية اإلندماج التي سينتج عنها ّ
222222المخاطر المتعلقة بنظام الشركات الجديد
بتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) وافق مجلس الوزراء على اصدار نظام جديد للشركات ليحل محل نظام الشركات القديم .والذي دخل
حيز التنفيذ في شهر مايو 2016م .ويفرض نظام الشركات بعض المتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة االلتزام بها وسيفرض ذلك على شركة
اتحاد الخليج القيام باالجراءات المناسبة وتعديل بعض القواعد المتبعة في اتحاد الخليج والتي من الممكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق وقت
طويل .كما فرض نظام الشركات الحالي عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده االلزامية .حيث تصل العقوبات حسب نظام الشركات الجديد
المادة ( )213إلى ( )500ألف ريال وقد تصل إلى ( )5مليون ريال في بعض األحيان بحسب طبيعة ونوع المخالفة المرتكبة; وبالتالي من الممكن أن تتعرض
اتحاد الخليج إلى مثل هذه العقوبات في حال عدم التزامها بتلك القواعد واألحكام .والذي من شأنه التأثير سلبا وبشكل جوهري على أعمال شركة اتحاد
الخليج ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
222222المخاطر المتعلقة بالحوكمة
صدرت الئحة حوكمة الشركات المحدثة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم ( )2017-16-8وتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) والمعدلة
بموجب قرار مجلس الهيئة رقم ( )2018 – 45 - 3وتاريخ 1439/08/07هـ الموافق (2018/04/23م).
و نظراً للتغييرات اإلدارية التي ستطرأ على شركة اتحاد الخليج بعد االندماج ،فال يمكن لشركة اتحاد الخليج ضمان مقدرة األجهزة اإلدارية الجديدة
ولجان المجلس على االضطالع بالمسؤوليات المحددة لها واتباع منهجية عمل تكفل حماية مصالح اتحاد الخليج ومساهميها ،مما سيؤثر على تطبيق
نظام الحوكمة الجديد ،األمر الذي قد يؤدي إلى عدم التزام اتحاد الخليج بعد االندماج بأنظمة الهيئة مما سيعرضها لخطر فرض غرامات وعقوبات على
الشركة باإلضافة إلى مخاطر تشغيلية وإدارية أخرى وبالتالي التأثير سلبا وبشكل جوهري على أعمال شركة اتحاد الخليج ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
222222المخاطر المتعلقة بالموظفين غير السعوديين
اتخذت حكومة المملكة تدابير وإجراءات لتنظيم توظيف العمال غير السعوديين وفقاً لنظام العمل وأنظمة اإلقامة والتي تسعى من خاللها إلى اتخاذ
إجراءات ضد الشركات والموظفين األجانب الذين ال يعملون لدى صاحب العمل الذي يكفلهم أو يقومون بأعمال ال تتطابق مع المسمى الوظيفي لرخص
إقاماتهم.
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من جهة أخرى ،فإن المسمى الوظيفي في رخصة العمل لموظفين قياديين يختلف عن ذلك الوارد في عقد عملهما .مما سيعرض الشركة لغرامة تتراوح
ما بين ( )2.000ألفي ريال بحد أدنى و( )5000خمسة آالف ريال بحد أقصى عن كل موظف مخالف وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار
من معالي وزير العمل وذلك عم ً
ال بالصالحيات المعطاة له بموجب القرار المادة ( )230من نظام العمل .وقد أفادت شركة اتحاد الخليج أنها ستعمل على
تعديل رخص اإلقامات تالفياً ألي مسائلة قد تتعرض لها من قبل وزارة العمل وفي حال بقاء هذين الموظفين القياديين في الشركة بعد االندماج وعدم
تعديل رخص إقاماتهم فقد تتعرض الشركة بعد االندماج للمسائلة القانونية من قبل وزارة العمل.
إن تغريم اتحاد الخليج أو فرض عقوبات عليها في حال عدم التزامها بنظام العمل واللوائح والتعليمات المطبقة بهذ الخصوص سوف يؤثر سلباً على وضع
شركة اتحاد الخليج المالي ونشاطها ونتائج عملياتها.
222222مخاطر سحب ترخيص مزاولة أنشطة التأمين
تنص المادة ( )76السادسة والسبعون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أن لمؤسسة النقد حق سحب ترخيص الشركة أو أي
من أصحاب المهن الحرة في الحاالت التالية:
أ-
ب-
ج-
د-
هـ-
و-
ز-
ح-
ط-
ي-
ك-

إذا لم يمارس النشاط المرخص له خالل ستة اشهر.
إذا لم ِ
تف الشركة أو صاحب المهنة الحرة بمتطلبات النظام أو الالئحة.
إذا تبين للمؤسسة أن مقدم الطلب قد تعمد تزويدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة.
إذا تبين للمؤسسة أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي يمارس بها النشاط.
إذا أفلست الشركة أو أفلس صاحب المهنة الحرة مما يجعلهما غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهما.
إذا مارست الشركة أو صاحب المهنة الحرة النشاط بأسلوب متعمد للنصب واالحتيال.
إذا انخفض رأس المال عن الحد األدنى المقرر أو لم ِ
تف الشركة بما ورد في المادة (الثامنة والستون).
إذا انخفض النشاط التأميني في فروع التأمين إلى المستوى الذي ترى معه المؤسسة عدم فعالية أدائه.
إذا رفضت الشركة دفع المطالبات المستحقة للمستفيدين بدون وجه حق.
إذا منعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة فريق التفتيش المكلف من قبل المؤسسة عن أداء مهمته في فحص السجالت.
إذا امتنعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة عن تنفيذ حكم نهائي صادر في أي من المنازعات التأمينية.

و في حال تم سحب الترخيص من شركة اتحاد الخليج فإنه لن يكون باستطاعتها االستمرار في ممارسة نشاطها بصورة نظامية في المملكة العربية
السعودية مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على نشاط شركة اتحاد الخليج واستمراريتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها في حينها كذلك أن سيخسر
المساهمون كل أو جزء من استثماراتهم بشركة اتحاد الخليج .كما أن شركة اتحاد الخليج بعد االندماج قد تواجه مخاطر سحب ترخيص مزاولة أنشطة
التأمين في حال وجود أنشطة غير مرخصة أو لم يتم تجديدها تقوم بها الشركة األهلية أو في حال قيامها بالممارسات أعاله مع عمالئها الحاليين فإن
ذلك من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي وجوهري على نشاط الشركة بعد االندماج واستمراريتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها في حينها كذلك أن سيخسر
المساهمون كل أو جزء من استثماراتهم بالشركة.
222222المخاطر المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة
وافقت حكومة المملكة العربية السعودية بتاريخ 1438/05/02هـ (الموافق 2017/01/30م) على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ()VAT
لدول مجلس التعاون الخليجي ،والتي بدأ العمل بها بتاريخ 2018/01/01م كضريبة جديدة تم إقرارها على المنشآت والمستهلكين في معظم القطاعات
االقتصادية بالمملكة (باستثناء الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم وبعض منتجات األغذية األساسية) وستكون كل المنشآت (منها الشركات
التجارية والمهنية) ملزمة بالتسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة وقد منح نظام ضريبة القيمة المضافة فترة سماح للمنشآت التي تزيد إيراداتها عن
(  375الف ريال) وتقل عن (مليون ريال) حتى 2018/12/31م للتسجيل ،وإن عدم التزام المنشآت بالتسجيل خالل المدة المحددة سيترتب على ذلك:
1 -1غرامة مقدارها  10.000ريال (المادة  41من نظام ضريبة القيمة المضافة)،
2 -2يعاقب كل من لم يقدم اإلقرار الضريبي خالل المدة التي تحددها الالئحة بغرامة ال تقل عن  %5وال تزيد عن  %25من قيمة الضريبة التي
كان يتعين عليه اإلقرار بها.
3 -3يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة ال تتجاوز ( )100.000مائة ألف ريال ،وذلك دون اإلخالل بأي عقوبة أشد
ينص عليها أي نظام آخر.
وتجدر اإلشارة إلى أن إقرار هذه الضريبة في المملكة وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سينطوي على العديد من المعوقات الجوهرية،
وذلك نظراً لحداثة تطبيقها واإلشراف على العمل بها من قبل الجهات الحكومية المعنية والمنشات الخاضعة لهذه الضريبة.
ونظراً إلى أن طبيعة ضريبة القيمة المضافة يتم تحملها من قبل المستهلك ،فالشركة تقوم برفع أسعارها لتعكس قيمة الضريبة المضافة( )VATوالذي
من شأنه أن يؤثر سلبياً وجوهرياً على قاعدة عمالء الشركة ،كما قد ال تتمكن الشركة من زيادة أسعارها بسبب طبيعة العالقة التعاقدية مع بعض العمالء
وبكلتا الحالتين سيؤدي ذلك إلى تحمل الشركة لقيمة الضريبة ( )VATغير المحصلة من العميل ،مما سيكون له أثر سلبي على أعمال شركة اتحاد الخليج
وأرباحها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
كما أن هذا النوع من الضرائب يعد بطبيعته معقدا ويشتمل تطبيقه على إجراءات وتعليمات مفصلة على المستوى الحكومي أو على مستوى المنشآت
التجارية الملزمة بهذه الضريبة (والتي ستشمل الشركات الكبيرة منها والمتوسطة ،باإلضافة للشركات العائلية الصغيرة) ،وعليه فستحتاج شركة اتحاد
الخليج إلى تدريب موظفيها المعنيين لإللمام وفهم طبيعة وطريقة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ( ،)VATواألهم من ذلك كيفية طريقة احتسابها
لهذه الضريبة ،وتقديمها للتقارير الخاصة بها وتوريدها للهيئة العامة للزكاة والدخل ،ومن بين األمور التي ينبغي على شركة اتحاد الخليج مراعاتها في

6

تطبيق هذا النوع من الضرائب ما يلي:
-1
-2
-3
-4
-5

1تقييم مدى قدرة وجاهزية أنظمتها اإللكترونية والمحاسبية لتطبيق وتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة.
2إعداد استراتيجية خاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
3تحديد التعاقدات التي تخضع لضريبة القيمة المضافة.
4دراسة العقود والتعامالت الداخلية القائمة بين الشركة ووحداتها الداخلية التي ستتأثر بتطبيق هذه الضريبة
5تدريب الموظفين في قسم المالية والمحاسبية والمبيعات

وسيترتب على إخالل شركة اتحاد الخليج بااللتزام بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة ،والتي من ضمنها إعداد تقارير دقيقة وإيداعها لدى الجهة الحكومية
المختصة ،تعرضها لغرامات مالية وعقوبات نظامية أخرى ،بحسب ما تنص عليه األنظمة والتشريعات الخاصة بهذه الضريبة .وتجدر اإلشارة إلى أن
الشركة ستتحمل تكاليف ،قد تكون جوهرية لتطوير أنظمتها اإللكترونية والمحاسبية ،إعداد ورش عمل لتدريب موظفيها باإلضافة ألي تغييرات لطريقة
إدارة عملياتها ،وذلك لغرض التقيد بمتطلبات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وما يتعلق بها من متطلبات محاسبية وتشغيلية ،والتي سيكون لها أثر سلبي
على أعمال شركة اتحاد الخليج وأرباحها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2-222المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع
222222مخاطر زيادة المنافسة
تنشأ المنافسة عند وجود شركات أخرى تعمل في نفس قطاع أعمال شركة اتحاد الخليج وتقدم منتجات مشابهة أو منافسة .وعليه ،فإنه ال يوجد ضمان
أن تنافس شركة اتحاد الخليج بكفاءة عالية ،وقد يؤدي حدوث أي تغير في البيئة التنافسية إلى تغير األسعار أو انخفاض الهوامش الربحية أو فقدان
الحصة السوقية ،الشيء الذي سيؤثر سلباً على إيرادات شركة اتحاد الخليج ونتائج عمليتها وربحيتها.
222222المخاطر المتعلقة بنمو سوق التأمين
نتيجة لزيادة عدد المؤمن لهم ،إلى جانب النمو االقتصادي والزيادة السكانية في المملكة العربية السعودية ،فض ً
ال عن التطور المستمر في مجال الرعاية
االجتماعية والتغيرات السكانية ،وفتح سوق التأمين في المملكة للشركات األجنبية هي بشكل عام عوامل مستقبلية غير مؤكدة وخارجة عن سيطرة شركة
اتحاد الخليج بالتالي سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
222222مخاطر عدم االلتزام بلوائح مجلس الضمان الصحي التعاوني
بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ،تخضع منتجات التأمين الطبي التي تقدمها شركة اتحاد الخليج للرقابة من قبل مجلس الضمان الصحي
التعاوني .وتلزم متطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني بااللتزام بمتطلبات خاصة بتقديم المنتجات الطبية ،بما في ذلك توفير فريق طبي متخصص
إلعطاء الموافقات خالل مهلة ال تتجاوز ستين ( )60دقيقة .كما تلزم تلك المتطلبات شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة لمقدمي الخدمات الطبية
(مثل المستشفيات والعيادات) خالل مدة ال تتجاوز ثالثين  30يوماً .وقد يؤدي عدم التزام شركة اتحاد الخليج بمتطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني
إلى فرض عقوبات عليها ،بما في ذلك سحب رخصة تقديم منتجات الخدمات الطبية ،مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال شركة اتحاد الخليج
ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
222222المخاطر المتعلقة بالقيود على ملكية شركات التأمين
يضع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني قيوداً معينة بخصوص ملكية األسهم في شركات التأمين .ووفقاً للمادة  9من نظام مراقبة شركات التأمين
التعاوني والمادة  39من 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 مؤسسة النقد العربي السعودي .والتزاما بالمادة  38من الالئحة
التنفيذية ينبغي قيام الشركة بإبالغ المؤسسة بنسبة ملكية أي شخص يمتلك  %5أو أكثر في أسهم الشركة من خالل تقرير ربع سنوي تعده الشركة .وينبغي
على الشخص نفسه إبالغ المؤسسة كتاب ًة بنسبة ملكيته أو أي تغيير يطرأ عليها خالل خمسة أيام من تاريخ حدوث هذا التغيير .وقد تؤدي هذه القيود،
في بعض الحاالت ،إلى تحجيم قدرة شركة اتحاد الخليج على استقطاب مستثمرين ماليين واستراتيجيين في حال رفض المؤسسة أو تأخرها في إصدار
الموافقة المطلوبة أو فرض شروط ليس في مقدور شركة اتحاد الخليج استيفائها مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال شركة اتحاد الخليج
ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
222222المخاطر المتعلقة بعدم التقيد بمتطلبات االحتفاظ النظامية
تلزم المادة ( )40من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني شركات التأمين باالحتفاظ بما ال يقل عن ( )%30من مجموع مبالغ
االشتراكات .ووفقاً ألحكام المادة ( )21من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي فرض غرامة على الشركات
التي ال تقوم بالتقيد بنسب االحتفاظ المطلوبة تصل إلى (  )1.000.000مليون ريال سعودي ،بالتالي في حال لم تقم شركة اتحاد الخليج بالتقيد بنسبة
احتفاظ ال تقل عن  %30بعد عملية االندماج ستتعرض شركة اتحاد الخليج لتلك الغرامة مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال شركة اتحاد الخليج
ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
222222مخاطر المنافسة والقدرة على التوسع
يبلغ عدد شركات التأمين المصرح لها بالعمل في المملكة العربية السعودية ( )33شركة وهي جميعها مدرجة بالسوق المالية السعودية «تداول» .تستحوذ
شركتين من شركات التأمين على مانسبته حوالي  %45من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ،مما يفقد الشركات الصغرى القدرة التسعيرية على منتجاتها،
إذ البد لها من أن تأخذ بعين االعتبار األسعار المطبقة من قبل كبار الشركات عند تحديد أسعار منتجاتها مما سيؤثر سلبا على ربحية اتحاد الخليج
وأدائها المالي في حال اضطرت شركة اتحاد الخليج إلى تخفيض أسعار منتجاتها للمحافظة على حصتها السوقية.
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تقوم شركات التأمين بالمنافسة لزيادة حصتها السوقية ضمن قطاع التأمين بالمملكة من خالل عدة عوامل منها تنوع المنتجات المقدمة ،وجودة الخدمات،
واألقساط المحتسبة ،والتصنيف المالي ال ُمعتمد من جهات ومؤسسات تقييم مستقلة ،وشروط وأحكام التغطية ،وسرعة سداد المطالبات ،وخبرة الشركة
وسمعتها ،وغيرها .كما انه من المتوقع أن تزيد شركات التأمين األجنبية من حضورها في المملكة .وفي ظل تزايد المنافسة في قطاع التأمين ،ال توجد أية
ضمانات بأن شركة اتحاد الخليج ستتمكن من المحافظة على عمالءها الحاليين أو استقطاب عمالء جدد .وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الحصة السوقية
لشركة اتحاد الخليج والتي بلغت  %1للعام 2017م ،إضافة إلى ارتفاع نفقات التسويق والمبيعات ،وارتفاع تكاليف المنتجات وبالتالي أسعارها مما سيؤثر
سلباً على هوامش ربحية الشركة ونتائج أعمالها وأدائها المالي.
الجدير بالذكر أن عملية اإلندماج تتطلب توفير وقت ومجهود إضافي وعناصر بشرية من قبل اتحاد الخليج لتحقيق أهداف االندماج ،األمر الذي سينعكس
سلباً على اإلنتاجية في عملياتها التشغيلية وبالتالي على قدرتها التنافسية مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال شركة اتحاد الخليج ونتائج
عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
222222مخاطر دورة األعمال التأمينية
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 .ولذلك قد ينتج عنه فترات تتصف
بالمنافسة في األسعار الناتجة عن فائض العرض وكذلك فترات يتاح فيها للشركات الحصول على أقساط أفضل .ومن المتوقع أن تتأثر دورة اعمال
الشركات التأمينية مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال شركة اتحاد الخليج ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية ال سيما بعد
عملية االندماج.
222222مخاطر عدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة
تخضع شركة إتحاد الخليج والشركة األهلية لعدد من األنظمة والقوانين التي قد تتغير أو يتم تحديثها من قبل الجهات المختصة .كذلك ،فقد تصدر
قوانين وأنظمة جديدة من الجهات الرسمية ذات العالقة من حين إلى آخر .وقد حصلت شركة إتحاد الخليج على التراخيص النظامية الالزمة لها ،إال أن
مخالفة أحكام وشروط تلك التراخيص قد يؤدي إلى إلغائها أو تعليقها أو فرض غرامات مالية مما قد يؤثر على أعمالها بشكل سلبي .وقد تتأثر أعمال
شركة إتحاد الخليج (بعد إتمام صفقة االندماج) بشكل سلبي في حال حدوث أي تغير جوهري ألي من األنظمة ذات العالقة أو استحداث أنظمة إضافية
لها تأثير مباشر على أداء وربحية أنشطة التأمين.

2-222المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية لشركة اتحاد الخليج
222222مخاطر تأثير تراجع ثقة العمالء
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 صناعة الـتأمين
بشكل عام أو ثقته في شركة اتحاد الخليج بشكل خاص قد يؤدي إلى ارتفاع عدد حاالت إلغاء وثائق التأمين واسترجاع األموال االمر الذي سيؤثر سلباً
على مبيعات شركة اتحاد الخليج وبالتالي نتائجها المالية.
222222مخاطر الحصول على الموافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة أو تجديد المنتجات الحالية
بنا ًء على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واللوائح التنظيمية الصادرة من مؤسسة النقد .فإنه على اتحاد الخليج الحصول على موافقة مؤسسة النقد
قبل تسويق أو طرح أي منتج جديد .وإن أي تأخير يتعلق بالحصول على موافقات لمنتجات جديدة أو تجديد الموافقات للمنتجات الحالية سوف يؤثر سلباً
على أعمال شركة اتحاد الخليج وربحيتها في المستقبل.
222222المخاطر المتعلقة بالعالمة التجارية
يعتمد وضع شركة اتحاد الخليج التنافسي جزئ ًيا على قدرتها على استخدام اسمها وشعارها على موادها اإلعالمية والتسويقية وعلى األنظمة التي تسوق
خدماتها ومنتجاتها وبرامجها .إن عدم قدرة شركة اتحاد الخليج على منع انتهاك حقوقها في المملكة سيؤثر سل ًبا على عالمتها ويمكن أن يجعل ممارسة
عملها أكثر تكلفة وبالتالي يؤثر ذلك على النتائج التشغيلية للشركة.
أما فيما يتعلق بالعالمة التجارية الخاصة بالشركة األهلية ،فنُشير أوالً إلى أن لهذه الشركة عالمة تجارية مسجلة لدى إدارة تسجيل العالمات التجارية
– وزارة التجارة واالستثمار ،وقد انتهى تسجيلها بتاريخ 1440/02/29هـ .الموافق 2018/11/08م .كما تعمل الشركة األهلية حالياً على تجديد رخصة
العالمة التجارية ،كما ونُشير أن هذه العالمة ستنقضي بانقضاء الشركة األهلية بعد إتمام إجراءات االندماج .الجدير بالذكر أن شركة اتحاد الخليج بعد
االندماج سيتم تعديل اسمها ليصبح (شركة اتحاد الخليج – األهلية للتأمين التعاوني) وستقوم شركة اتحاد الخليج باتباع اإلجراءات الالزمة لتسجيل االسم
الجديد لدى وزارة التجارة واالستثمار والجهات اإلشرافية ذات العالقة.
222222المخاطر المتعلقة االسترداد
على الرغم من أن معيدي التأمين مسؤولون تجاه شركة اتحاد الخليج عن المخاطر التي تتكبدها شركة اتحاد الخليج في نطاق التغطية المتفق عليها ،إال
أن اتحاد الخليج تظل المسؤولة األولى تجاه عمالئها عن جميع المخاطر التي تقوم بإعادة التأمين عليها .وبنا ًء على ذلك ،فإن اتفاقيات إعادة التأمين ال
تسقط التزام شركة اتحاد الخليج بدفع المطالبات وقد تتحمل شركة اتحاد الخليج المخاطر المتعلقة بمعيدي التأمين .نتيجة لذلك ،إن شركة اتحاد الخليج
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 شركة اتحاد الخليج بصورة جوهرية ،نتيجة العتراض معيدي التأمين على بعض مطالبات إعادة التأمين بنا ًء على شروط العقد وعدم دفع
المطالبة أو دفع جزء من المبلغ ،وال يمكن التحاد الخليج أن تضمن أن معيدي التأمين سوف يدفعون مطالبات إعادة التأمين في الوقت المناسب أو أنهم
سوف يدفعونها إطالقا .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 يواجهها معيد التأمين ،أو بسبب نزاع حول التغطية التي تشملها وثيقة التأمين المبرمة بين شركة اتحاد الخليج
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ومعيد التأمين ،أو بخالف ذلك ستقوم شركة اتحاد الخليج بتكبد خسائر غير متوقعة مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال شركة اتحاد الخليج
ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
222222المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير
لدى شركة اتحاد الخليج عدد من العقود واالتفاقيات مع أطراف أخرى في مجال التأمين باإلضافة إلى عقود الشركة األهلية التي ستؤول إليها بعد عملية
االندماج والتي تتنوع مابين عقود وساطة التأمين وعقود إعادة التأمين وعقد تسوية المطالبات الطبية باإلضافة إلى عقود خدمات أخرى كعقود تقنية
المعلومات وعقود استشارية ،وتخضع أي اتفاقية مع أطراف ثالثة لالئحة اإلسناد الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة الصادرة
عن مؤسسة النقد حيث يتطلب من شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة الحصول على موافقة المؤسسة قبل القيام بأي إسناد لمهام جوهرية .وتعتمد
شركة اتحاد الخليج على قدرة تلك األطراف على توفير الخدمات بشكل مستمر وموثوق به خاصة فيما يتعلق بخدمات تقنية المعلومات وتسوية المطالبات
الطبية وخدمات االستشارات االكتوارية ،كما تستند قدرة الشركة على النمو وتلبية احتياجات قاعدة عمالئها إلى قدرتها على االعتماد على مصادر
خارجية فعالة وذات خبرة ألداء عدد من الوظائف أو الخدمات المتخصصة .إال أنه ال يمكن التأكيد بأن تلك األطراف سوف تكون على مستوى تطلعات
شركة اتحاد الخليج في تقديم خدماتها ،كما أن شركة اتحاد الخليج ليس لديها أي سيطرة تشغيلية أو مالية مباشرة على مز ّودي خدماتها الرئيسيين أو
ألي من عقود المصادر الخارجية .وفي حال عدم قدرة شركة اتحاد
شركاء المصادر الخارجية ،كما ال يمكنها أن تتن ّبأ بشكل مؤ ّكد باإلنهاء غير المتو ّقع ّ
الخليج أو األطراف المتعاقد معها على االلتزام ببنود تلك العقود أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا وخسارة الشركة لتلك المنازعات ،أو
في حال عدم الحصول على موافقة المؤسسة وفقا لالئحة اإلسناد الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة ،فإن ذلك قد يكون له
تأثير سلبي وجوهري على أعمال شركة اتحاد الخليج ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
222222المخاطر المتعلقة باالستخدامات والمطالبات التأمينية الزائفة واألنشطة االحتيالية األخرى
إن شركة اتحاد الخليج معرضة لغش داخلي وخارجي من مصادر مختلفة ،مثل مورديها ووسطائها وعمالئها وأطراف أخرى (باإلضافة إلى العمالء
والوسطاء الجدد المنقولين إليها من الشركة األهلية بعد عملية االندماج) .ويشمل ذلك الغش في وثيقة التأمين )أي :نموذج طلب التأمين( والغش في
المطالبات ،فإن شركة اتحاد الخليج معرضة لمخاطر من عمالء يقدمون إفادات غير صحيحة أو يخفقون في الكشف بشكل كامل عن المخاطر المغطاة
قبل شراء تلك التغطية ،وذلك من حاملي وثائق تأمين يقدمون مطالبات احتيالية أو يبالغون في تلك المطالبات ،ومن مخاطر متصلة بالغش واالحتيال،
مثل االستخدام االحتيالي لمعلومات سرية تتصل بشركة اتحاد الخليج .وتشمل تلك المخاطر مخاطر تأمين السداد .وفضال عن ذلك ،فإن األساليب
الفنية المطبقة لممارسة الغش واالحتيال تتطور باستمرار ،مما يجعله من الصعب اكتشاف حاالت الغش واالحتيال .إن حدوث أو وجود غش في أي جانب
من أعمال شركة اتحاد الخليج قد يضر بسمعة الشركة وعالماتها التجارية ،سيترتب عليه تأثير سلبي وجوهري على أعمال شركة اتحاد الخليج ونتائج
عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
222222المخاطر المتعلقة بإعادة التأمين
تحتاج شركة اتحاد الخليج في سياق استراتيجيتها للتخفيف من المخاطر وإدارة رأس المال ،إلى إعادة تأمين محفظتها التأمينية باإلضافة للمحفظة
التأمينية المنقولة إليها من الشركة األهلية بعد االندماج وذلك للحد من مخاطر معينة قد تتعرض لها خاصة فيما يتعلق بتأمين المركبات ومنتجات التأمين
األخرى .كما أنه وفقاً لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يتعين على شركات التأمين االلتزام بإعادة تأمين ما نسبته (  )% 30من
مجموع االشتراكات على األقل داخل المملكة عند إعادة التأمين .وبموجب ترتيبات إعادة التأمين هذه ،تحول اتحاد الخليج المخاطر المشمولة في وثائق
التأمين إلى معيد التأمين أو يتحمل هذه المخاطر معيد التأمين الذي يطلب أقساطا تأمينية في مقابل توفير إعادة التأمين.
إن أوضاع السوق الخارجة عن نطاق سيطرة شركة اتحاد الخليج هي التي تحدد مدى توفر إعادة التأمين المناسبة وتكلفتها ،فضال عن استالم المبالغ
المستحقة من معيدي التأمين في المستقبل ،والقوة المالية لمعيدي التأمين .وعلى غرار قطاع التأمين ،يُعتبر قطاع إعادة التأمين قطاعا دوريا ومعرضا
لخسائر كبيرة في السوق ،ما سيؤثر سل ًبا على أسعار إعادة التأمين ،وشروط وتوافر إعادة التأمين ،وقدرة معيدي التأمين على تسديد المطالبات التي
تقدمها الشركة لهم ضدهم .وبالمثل ،قد تتغير الرغبة في المخاطرة بين معيدي التأمين ،مما قد يؤدي إلى تغيرات في األسعار أو إلى رغبة في إعادة
التأمين على بعض المخاطر في المستقبل .وقد تؤدي التغييرات النظامية اإلضافية إلعادة التأمين إلى عدم التوافق بين المتطلبات النظامية لشركة
التأمين والتغطية المتاحة لدى معيدي التأمين .وفي حالة تحقق أي من هذه الحوادث أو أي تغييرات جوهرية في أسعار إعادة التأمين ،قد تضطر شركة
اتحاد الخليج إلى تحمل نفقات إضافية إلعادة التأمين ،أو إلى الحصول على إعادة التأمين بشروط غير مناسبة ،أو قد ال تكون قادرة على الحصول على
تغطية إعادة تأمين مناسبة ،وبالتالي تصبح اتحاد الخليج معرضة لزيادة المخاطر المحتجزة واحتمال زيادة نسبة الخسائر .وفي حال لم يعرض معيدو
التأمين على الشركة تجديد منتجاتهم وخدماتهم ،ألي سبب من األسباب ،هناك خطر يتمثل في عدم قدرة شركة اتحاد الخليج على إيجاد غطاء بديل
التفاقيات إعادة التأمين السابقة بأسعار مقبولة ،كما يجوز أن تكون شركة اتحاد الخليج معرضة لخسائر إعادة التأمين خالل أي فترة بين إنهاء االتفاقيات
القائمة وبدء أي غطاء بديل .وفي حال وجود أي تقصير من معيد التأمين الذي تتعامل معه الشركة بصورة جوهرية ،سوف تكون شركة اتحاد الخليج
معرضة أيضا لخسائر كبيرة ،مما يكون له أثر سلبي وجوهري على وضعها المالي ونتائج عملياتها السيما بعد عملية االندماج ونقل المحفظة التأمينية
الخاصة بشركة االهلية.
222222المخاطر المتعلقة بالتصنيف االئتماني
عمال بأحكام الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،يجب على شركة اتحاد الخليج اختيار معيدي تأمين حاصلين بحد أدنى على
تصنيف  BBBمن وكالة التصنيف االئتماني  S&Pأو تصنيف  B+من قبل  ،A.M. Bestأو تقييم مكافئ لذلك من إحدى وكاالت التصنيف العالمية المعترف
بها .وفي حال أرادت الشركة أن تتعامل مع معيدي تأمين غير معتمدين من قبل مؤسسة النقد أو حاصلين على تصنيف أدنى أو إذا تم تخفيض تصنيف
معيدي التأمين أثناء تعاملهم مع شركة اتحاد الخليج ،فيتوجب عليها الحصول على موافقة خطية من مؤسسة النقد .وإذا لم تتمكن شركة اتحاد الخليج
من الحصول على هذه الموافقة ،فيجب عليها إيقاف ترتيبات إعادة التأمين مع تلك الشركات ،مما سيزيد من أعباء شركة اتحاد الخليج ويعرضها للمزيد
من المخاطر ومنها عدم قدرة معيدي التأمين ذوي التصنيف المنخفض على الوفاء بالتزاماتهم ،وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال شركة
اتحاد الخليج ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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222222المخاطر المتعلقة بعملية إدارة المطالبات
يعتمد تسعير منتجات تأمين شركة اتحاد الخليج ،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 قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب بخصوص معالجة المطالبات .وإن انعدام الكفاءة 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 عندما تطول الفترة بين المطالبة والسداد مقابلها.
وإذا ثبت أن المعالجات اإلدارية للمطالبات من جانب شركة اتحاد الخليج تفتقر للكفاءة أو الفعالية ،أو إذا كانت معرضة لتكاليف أو نفقات تتجاوز
المعدالت المتوقعة ،فقد تضطر شركة اتحاد الخليج لتغيير نماذج التسعير و/أو زيادة األسعار ،األمر الذي قد تنتج عنه خسارة في األعمال وزيادة في
احتياطات المطالبات الفنية لدى شركة اتحاد الخليج .وقد تضر تلك التكاليف اإلضافية أو آثار التضخم بربحية شركة اتحاد الخليج ،مما سيكون له تأثير
سلبي وجوهري على أعمال شركة اتحاد الخليج ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية ال سيما بعد عملية االندماج.
22-2222المخاطر المتعلقة بالتقارير المطلوبة
يتطلب نظام التأمين والئحته التنفيذية من شركة اتحاد الخليج أن تقوم بشكل دوري بتزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بتقارير مالية وتقارير سنوية
يتم إعدادها وفقاً لألسس المحاسبية النظامية إضافة إلى معلومات أخرى ،تشمل معلومات تخص العمليات التشغيلية العامة للشركة وهيكل رأس المال
والملكية والوضع المالي للشركة ،بما في ذلك كشفا سنويا إلجمالي العموالت الطارئة المدفوعة .ويمكن أن تتعرض شركة اتحاد الخليج لتدابير نظامية
وعقوبات وغرامات إذا اعتقدت مؤسسة النقد العربي السعودي بأن الشركة فشلت في االلتزام بأية قوانين أو أنظمة أو توجيهات واجبة التطبيق .إن أي
فشل في االلتزام باألنظمة المطبقة يمكن أن ينتج عنه فرض قيود كبيرة على قدرة شركة اتحاد الخليج على ممارسة عملها أو يعرضها لجزاءات هامة،
مما سيؤثر سلبياً على نتائج عمليات شركة اتحاد الخليج ووضعها المالي ونتائج أعمالها.
22-2222المخاطر االئتمانية
تتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق عميل أو طرف نظير في الوفاء بالتزامه تجاه شركة اتحاد الخليج وفقا للشروط واألحكام المتفق عليها ،دون وجود
ضمانات كافية لدى شركة اتحاد الخليج لتغطية ذلك االلتزام ،مما يكبد شركة اتحاد الخليج خسارة مالية قد تكون مساوية لحجم االلتزام .وتتعرض
مجموعة كبيرة من أعمال شركة اتحاد الخليج إلى المخاطر االئتمانية ،ال سيما فيما يتعلق بالمخاطر الناتجة عن وثائق التأمين الصحي وتأمين المركبات
ومنتجات التأمين األخرى.
وعمال بالمادة السادسة من الوثيقة الموحدة للتأمين اإللزامي على المركبات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تلتزم شركات التأمين بتعويض
طرف أو أطراف (غير المؤمن له) عن ما 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 إن كان للرجوع ما يبرره .بالتالي 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 عن السداد أو عدم وفائهم بالمبالغ المستحقة
عليهم مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال شركة اتحاد الخليج ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية السيما بعد عملية االندماج
وزيادة المخاطر االئتمانية لشركة اتحاد الخليج بعد دمج عمليات شركة االهلية.
22-2222المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية
تعتمد قدرة شركة اتحاد الخليج في زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى تحقيقها الستراتيجيتها بنجاح .تخضع قدرة اتحاد الخليج على تنفيذ
استراتيجيتها الحالية لعوامل مختلفة منها ما هو خارج عن سيطرتها .وفي حال فشل شركة اتحاد الخليج في تنفيذ أي جزء من استراتيجيتها ألي سبب
من األسباب ،األمر الذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال شركة اتحاد الخليج ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية ال سيما
بعد عملية االندماج.
22-2222المخاطر المتعلقة بقرارات اإلدارة
تعتمد نتائج أعمال شركة اتحاد الخليج بشكل رئيس على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وبأنشطتها .كما
أن التغيير المتوقع في إدارة شركة اتحاد الخليج بعد االندماج من شأنه أن يزيد من مخاطر القرارات اإلدارية وفي حال قامت إدارة شركة اتحاد الخليج
باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها ،فسينعكس ذلك سلباً على أداء شركة اتحاد الخليج وربحيتها ونتائج عملياتها.
22-2222المخاطر المتعلقة بالسعودة
بنا ًء على تعليمات وزارة العمل والتنمية االجتماعية ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية ،ينبغي على شركات التأمين المحافظة على
نسبة الموظفين السعوديين لديها فوق مستوى الـ ،%30وال يوجد أي ضمانات أن ال يتم رفع نسب التوطين إلى مستويات أعلى من ذلك .وفي حال عدم
التزام هذه الشركات بالقرارات الصادرة بهذا الخصوص ،قد يتم تطبيق عقوبات عليها قد تصل إلى إيقاف إصدار تأشيرات العمالة الالزمة لشركة اتحاد
الخليج .وبذلك ستتأثر أعمال شركة اتحاد الخليج وخططها التوسعية في حال عدم تمكنها من تأمين العمالة الالزمة سوا ًء من السوق المحلية أو عن
طريق االستقدام .ونتيجة لالندماج وزيادة عدد موظفي شركة اتحاد الخليج من غير السعوديين ،من الممكن أن تتأثر نسبة السعودة سلباً مما يعرض شركة
اتحاد الخليج بعد االندماج لعقوبات من وزارة العمل في حال لم تصل نسبة السعوديين للنسبة المطلوبة.
22-2222مخاطر عدم التحكم باألسعار
تلتزم شركات التأمين باتباع توصية الخبير االكتواري وبتعليمات مؤسسة النقد فيما يخص تسعيرة وثائق التأمين .وقد تكون توصيات تلك التقارير
وتعليمات مؤسسة النقد تقضي بتغيير أسعار وثائق الشركة .إن ارتفاع أسعار أحد منتجات شركة اتحاد الخليج سوف يؤدي إلى عدم تمكن شركة اتحاد

10

الخليج من استقطاب عمالء جدد وخسارة عمالئها الحاليين وبالتالي توجههم إلى شركات أخرى .وإن أي تغير في األسعار مستقب ً
ال سوف يؤثر على حصة
شركة اتحاد الخليج السوقية وبالتالي على مبيعاتها ونتائج عملياتها.
22-2222المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية
إن النتائج المستقبلية والنتائج المالية االفتراضية بعد االندماج وبيانات األداء لشركة اتحاد الخليج بعد االندماج ال يمكن توقعها فعلياً وقد تختلف عن ما
هي موجودة في هذا التعميم إذ أن انجازات وقدرة شركة اتحاد الخليج 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.
22-2222مخاطر أرباح األسهم
تعتمد أرباح السهم في المستقبل على عدة عوامل من بينها ربحية شركة اتحاد الخليج والمحافظة على مركزها المالي الجيد واالحتياجات الرأسمالية
واحتياطاتها القابلة للتوزيع والقوة االئتمانية المتوفرة لشركة اتحاد الخليج واألوضاع االقتصادية العامة .قد تؤدي زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج
لغايات االندماج إلى انخفاض ربحية السهم في المستقبل على خلفية أن أرباح شركة اتحاد الخليج سوف توزع على عدد أكبر من األسهم نتيجة لزيادة
رأسمالها وال يمكن التأكد بأن شركة اتحاد الخليج ستحقق ربحية بعد االندماج المقترح.
22-2222مخاطر االعتماد على موظفين رئيسيين واستقطاب الكفائات
تعتمد شركة اتحاد الخليج على خبرات وقدرات الموظفين القياديين .وعليه فإن نجاح شركة اتحاد الخليج قد يعتمد على مدى قدرتها على ضمان
استمرارية بقاء هذه الكفاءات .وإيجاد بدائل لهم في حال مغادرتهم شركة اتحاد الخليج .حيث أن شركة اتحاد الخليج تعتمد على بقاء الموظفين القياديين
واستمراريتهم في العمل لديها الستمرار نجاحها في العالقة مع الوسطاء من خالل العالقات التي أنشأها الموظفون مع الوسطاء ،وعلى مدى قدرتها على
استقطاب الموظفين المؤهلين الجدد وضمان استمرارية بقائهم .يرجى المالحظة أن الشركة األهلية خالل العام 2016م قامت بإعادة هيكلة إدارية نتج
عنها تسريح عدد من الموظفين في الشركة األهلية األمر الذي من شأنه التأثير مستقب ً
ال على شركة اتحاد الخليج ومدى قدرتها على استمرارية أعمالها.
22-2222مخاطر سلوك الموظفين وأخطائهم
ال تستطيع شركة اتحاد الخليج أن تضمن تالفي سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم ،ال سيما بعد االندماج ،كالغش والخطأ المتعمد واالحتيال واالختالس
والسرقة والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها والتصرف نياب ًة عنها دون الحصول على التفويضات االدارية المطلوبة .وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات
تبعات ومسؤوليات تتحملها شركة اتحاد الخليج ،أو عقوبات نظامية ،أو مسؤوليات مالية مما سيؤثر سلباً على سمعة شركة اتحاد الخليج وعملياتها
ومركزها المالي وربحيتها.
22-2222مخاطر عدم كفاية المخصصات (االحتياطات)
تقوم شركات التأمين باالحتفاظ بمخصصات لمواجهة وتغطية االلتزامات المالية وذلك طبقا للمادة ( )69التاسعة والستين من الالئحة التنفيذية لنظام
مراقبة شركات التأمين التعاوني .وتشمل تلك المخصصات ما يلي:
أ-
ب-
ج-
د-
هـ-
و-
ز-
ح-

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.
المخصصات المتعلقة بتأمين الحماية واإلدخار مثل العجز ،الشيخوخة ،الوفاة ،المصاريف الطبية ،وغيرها.

ويتم تقدير حجم االحتياطات بنا ًء على االتجاهات المتوقعة في حجم المطالبات ومدى تكرارها بحسب البيانات المتاحة في حينه .ويعتبر وضع مستوى
مالئم من احتياطات المطالبات عملية غير مؤكدة بطبيعتها نظرا لصعوبة وتعقيد وضع االفتراضات الالزمة .وبما أن حجم االحتياطيات يعتمد على
تقديرات مستقبلية ،فإنه من الممكن أن يثبت عدم كفاية احتياطيات شركة اتحاد الخليج 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 شركة اتحاد الخليج ووضعها المالي ونتائج
عملياتها .كما أن عملية االندماج المحتملة مع شركة األهلية سوف تسهم في زيادة مستوى تعقيد وضع االفتراضات الالزمة والتقديرات المستقبلية
نظرا لالرتفاع المتوقع في حجم المخصصات واالحتياطات الالزمة نتيجة الرتفاع أحجام أقساط التأمين بعد االندماج ومايلحق ذلك من ارتفاعات في
المطالبات الفعلية.
22-2222مخاطر سوء تقدير المخاطر
تقوم شركة اتحاد الخليج 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 بنا ًء على األداء التاريخي .ومن الممكن عدم تقدير المخاطر المحتملة بشكل دقيق وبالتالي قد تتكبد
شركة اتحاد الخليج خسائر مالية تؤثر بشكل سلبي جوهري على األداء المستقبلي .كما أن شركة اتحاد الخليج قد تواجه مخاطر تقدير سوء المخاطر في
حال سوء تقدير شركة األهلية للمخاطر المحتملة قبل إصدار وثائق التأمين للطلبات المقدمة لعمالئها الحاليين ،وبالتالي قد تتأثر شركة اتحاد الخليج
بعد االندماج بشكل سلبي وجوهري مما سيؤثر على نتائج أعمالها.
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22-2222مخاطر إلغاء أو عدم تجديد وثائق التأمين
إن شركة اتحاد الخليج في سوق تأميني تنافسي .وبما أن مدة التأمين قصيرة في طبيعتها ،فقد ال تتمكن شركة اتحاد الخليج 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 لشركة اتحاد الخليج في السنوات القادمة ستتأثر بشكل سلبي وجوهري مما سيؤثر على نتائج أعمال الشركة اتحاد الخليج .كما أن
شركة اتحاد الخليج قد تواجه مخاطر إلغاء أو عدم تجديد وثائق التأمين الصادرة عن الشركة األهلية لعمالئها الحاليين لذا فإن مستوى األقساط المكتتبة
لشركة اتحاد الخليج بعد االندماج في السنوات القادمة سيتأثر بشكل سلبي وجوهري مما سيؤثر على نتائج أعمال شركة اتحاد الخليج.
 22-2222مخاطر االستثمار
تعتمد النتائج التشغيلية لشركة اتحاد الخليج على أداء محفظتها االستثمارية بشكل جزئي .وتخضع نتائج االستثمار لعدة مخاطر استثمارية منها المرتبطة
باألوضاع االقتصادية العامة ومستوى التذبذب في السوق وتقلب أسعار الفائدة في السوق ومخاطر السيولة واالئتمان .إضافة إلى األوضاع السياسية.
إن عدم قدرة شركة اتحاد الخليج على موازنة محفظتها االستثمارية ومالئمتها مع مطلوباتها ،سيجبرها على تصفية استثماراتها في أوقات وبأسعار غير
مناسبة وسيؤثر ذلك على عوائدها االستثمارية مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال شركة اتحاد الخليج ونتائج عملياتها.
22-2222مخاطر الحصول على التمويل المناسب
تعتمد قدرة شركة اتحاد الخليج في الحصول على مصادر تمويل ألعمالها على عدة عوامل نذكر منها قدرة شركة اتحاد الخليج في المحافظة على
تراخيصها واالستحصال على الموافقات النظامية المختلفة التي تشكل شرطاً أساسياً لحصول شركة اتحاد الخليج على التمويل باإلضافة إلى وضعها
المالي وجدارتها االئتمانية .إن احتاجت شركة اتحاد الخليج في المستقبل إلى تمويل إضافي لتوسيع نشاطها أو منتجاتها أو لتحسين مالئتها المالية ،فقد
تواجه صعوبة في الحصول على التمويل وإن حصلت عليه فسيكون بشروط وتكلفة غير مناسبة .وإن لزم أن ترفع شركة اتحاد الخليج رأس مالها للحصول
على تمويل إضافي ،فقد يؤدي هذا إلى تقليل نسبة ملكية المساهمين الحاليين .إن صعوبة الحصول على مصادر تمويل مناسبة في المستقبل سيؤثر
سلباً على شركة اتحاد الخليج وأدائها المالي وخطة أعمالها .وقد تتأثر قدرة شركة اتحاد الخليج على الحصول على التمويل المناسب سلباً أو إيجاباً بعد
االندماج نتيجة للتغيرات في الوضع المالي لشركة اتحاد الخليج بعد االندماج ومن الصعب على شركة اتحاد الخليج تحديد األثر المتوقع بعد االندماج
على قدرتها في الحصول على التمويل المناسب.
22-2222المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات
إن شركة اتحاد الخليج تعتمد على أنظمة تقنية المعلومات للقيام بأعمالها .إال أنها قد تتعرض لمخاطر تعطلها ،بما فيها انهيار النظام وفشل أنظمة
الحماية أو اختراق لألنظمة والفيروسات االلكترونية واألخطاء البشرية والكوارث الطبيعية والحرائق وأخطاء االتصال وعدم توفر العمالة الماهرة الالزمة
لتشغيل هذه األنظمة وإدارتها .إذا حدث عطل كبير أو اخفاق متكرر ،ستتأثر اإليرادات بشكل سلبي ولن تتمكن شركة اتحاد الخليج من إصدار تقاريرها
المالية الدورية في التوقيت المناسب مما سيعرض شركة اتحاد الخليج للمسائلة والعقوبة وبالتالي التأثير سلباً على أعمال شركة اتحاد الخليج ونتائجها
ووضعها المالي خصوصاً إذا اضطرت شركة اتحاد الخليج لإلعالن عن قوائمها بشكل شهري.
22-2222مخاطر سياسات إدارة المخاطر
تعتمد سياسات إدارة المخاطر على مالحظة السلوك التاريخي للسوق .ولذلك ،فإن هذه السياسات قد ال تتمكن من التنبؤ بدقة المخاطر المحتملة
مستقب ً
ال والتي قد تكون أكبر من تلك التي تم استنتاجها من خالل الوسائل التاريخية .وفي ظل النقص في البيانات المتوفرة حول سوق التأمين السعودي،
فإن هذه المعلومات قد ال تكون دقيقة أو كاملة أو محدثة أو لم يتم تقييمها على الوجه الصحيح في جميع الحاالت .وقد ال تكون سياسات شركة اتحاد
الخليج وإجرائاتها وضوابطها الداخلية فعالة تماماً في جميع األحوال والظروف األمر الذي سيؤدي إلى حصول شركة اتحاد الخليج على معلومات غير
وافية لكي تقوم بتقدير تعرضها للمخاطر وفق أسس صحيحة .ونتيجة لذلك ،فإن ارتفاع مستوى المخاطر التي تتعرض لها شركة اتحاد الخليج نتيجة
لذلك سيؤثر بشكل جوهري سلبي على مركزها المالي ونتائجها التشغيلية .كما أن شركة اتحاد الخليج بعد االندماج قد تواجه مخاطر عدم قيام اإلدارة
السابقة لشركة األهلية بالتنبؤ بدقة المخاطر المحتملة وتقديرها في عملياتها الحالية ،مما سيؤثر بشكل جوهري سلبي على مركز شركة اتحاد الخليج
المالي ونتائجها التشغيلية بعد االندماج.
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22-2222مخاطر الدعاوى والمنازعات القضائية
قد تتعرض شركة اتحاد الخليج في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها التأمينية ونزاعات ومطالبات تتعلق بالغطاء التأميني .وال
تضمن شركة اتحاد الخليج عدم وقوع نزاع بينها وبين حاملي بعض الوثائق .مما قد يؤدي لرفع قضايا لدى الجهات القضائية المختصة .ونتيجة لذلك،
قد تكون شركة اتحاد الخليج عرض ًة لمطالبات قضائية من هيئات وإدارات حكومية وتحقيقات في سياق الضوابط الجديدة على سوق التأمين السعودي.
وبطبيعة الحال ،ال يمكن لشركة اتحاد الخليج توقع نتائج تلك المطالبات في حال حدوثها .كما ال تضمن شركة اتحاد الخليج أال يكون لتلك المطالبات
أثر جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها .كما أن شركة اتحاد الخليج ال يمكنها التوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو االجراءات
القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها والنتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات .وبالتالي فإن أي نتائج
سلبية لمثل هذه القضايا سوف تؤثر سلباً وبشكل جوهري على شركة اتحاد الخليج .وفيما يلي ملخص بالدعاوى والمنازعات القضائية المقامة حالياً
ضد شركة اتحاد الخليج:
الرقم

المدعي

المدعى عليه

نوع المطالبة

رقم الدعوى

قيمة المطالبة
(ريال سعودي)

الوضع الراهن

1

ورثة أحمد علي الهويشري

شركة إتحاد الخليج

381258

تعويض عن وفاة

300.000

ال تزال قائمة

2

باسم فهد العبود

شركة إتحاد الخليج

381172

تعويض عن حادث مركبة

8.000

ال تزال قائمة

3

بسام الرومي

شركة إتحاد الخليج

380208

تعويض عن حادث مركبة

41.250

ال تزال قائمة

4

علي التربيظي

شركة إتحاد الخليج

-

تعويض عن تكاليف طبية

73.000

ال تزال قائمة

5

أشرف دنف

شركة إتحاد الخليج

381244

تعويض عن حادث مركبة

3.800

ال تزال قائمة

6

راشد فهد اللبودي

شركة إتحاد الخليج

381172

تعويض عن حادث مركبة

8.000

ال تزال قائمة

7

شركة عبدالرحمن سعد
الراشد وأوالده

شركة إتحاد الخليج

381382

تعويض عن حريق

15.746.259

تم إغالق القضية بتوقيع اتفاقية
التسوية بمبلغ  8.750.000ريال

22-2222مخاطر فرض الغرامات
يتعين على شركة اتحاد الخليج الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات الالزمة والمحافظة عليها فيما يتعلق بنشاطها والتي تشمل على سبيل
المثال تراخيص المنتجات التي تحصل عليها شركة اتحاد الخليج من مؤسسة النقد ،وتراخيص فتح المحالت الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية،
وشهادات تسجيل شركة اتحاد الخليج وفروعها الصادرة من وزارة التجارة واالستثمار ،وشهادات عضوية الغرف التجارية ،وشهادات تسجيل العالمات
التجارية ،وشهادات السعودة والزكاة والتأمينات االجتماعية.
أجاز نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لمؤسسة النقد فرض غرامات على الشركة في حال مخالفتها للوائح واألنظمة المتعلقة على سبيل المثال
بالمدد المفروضة من قبل مؤسسة النقد بتسوية المطالبات أو بلغة وثائق التأمين المعتمدة من الشركة والترجمة المعتمدة للنصوص اإلنجليزية والتي
قد تصل قيمتها إلى ( )1.000.000مليون ريال سعودي وفقاً للمادة ( )21الحادية والعشرون من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني دون اإلخالل بأي
عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ،والذي سوف يؤثر سلباً على أرباح شركة اتحاد الخليج ونتائجها المالية .وإن عدم تمكن شركة اتحاد الخليج من االلتزام
بهذه األنظمة والتعليمات والمعايير بصورة مستمرة يعرضها للغرامات المالية األمر الذي يؤدي إلى تحمل شركة اتحاد الخليج نفقات مالية إضافية غير
متوقعة والتأثير سلباً وبشكل جوهري على عملياتها ومركزها المالي.
22-2222مخاطر التغيرات في المعايير المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة
يتم إعداد القوائم المالية لشركة اتحاد الخليج وفقا لمعايير المحاسبة الدولية الخاصة بالتقارير المالية وشركة اتحاد الخليج 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 سوف يؤثر سلباً على القوائم المالية وبالتالي على نتائج شركة اتحاد الخليج المالية ومركزها المالي.
22-2222مخاطر أسعار صرف العمالت
تعزى المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت إلى التقلبات في االستثمارات المالية نظراً للتغير في أسعار الصرف .الشركات التي تتعرض لمخاطر أسعار
صرف العمالت في الغالب لديها تعامالت مع أطراف خارج المملكة وبعمالت تلك األطراف .معظم عمليات شركة اتحاد الخليج تتم بالريال السعودي كما
أن كافة إيراداتها محققة من عمالء في السوق المحلية وبالعملة المحلية .وفي حال قيام شركة اتحاد الخليج 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 شركة اتحاد الخليج المالي.

2-222المخاطر المتعلقة بالشركة األهلية
222222المخاطر المتعلقة باالعتماد على الوسطاء والوكالء
تعتمد قدرة الشركة األهلية على االستمرار في توزيع منتجاتها وخدماتها إلى حد كبير على وسطاء ووكالء التأمين ،حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين
المكتتبة عبر الوسطاء والوكالء كما في 2017/12/31م 178.920.000ريال سعودي ،ويمثل  ٪ 97.6من إجمالي األقساط المكتتبة ،حيث تمثل نسبة
أقساط التأمين المكتتبة من الوسطاء  %10.9بمبلغ  20.017.000ريال سعودي ونسبة أقساط التأمين من الوكالء  %86.7بملغ  158.903.000ريال
سعودي .وتقوم الشركة األهلية باالستعانة بالوسطاء والوكالء الذين تتم إدارتهم وتشغيلهم من قبل أطراف ثالثة دون تدخل من قبل الشركة األهلية ،بالتالي
ال يوجد ضمان باستمرارية توريد الخدمات من قبل مشغلي هؤالء الوكالء أو الوسطاء ،مثال بسبب انتهاء م ّدة العقد أو إنهاءه ألي سبب من األسباب ،كما
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أنه ال يوجد ضمان على أن هؤالء الوسطاء والوكالء الذين تعاقدت معهم الشركة األهلية سوف يقومون بتوفير الخدمات حسب توقعاتها وفقا لالتفاقيات
المبرمة معهم .وفي حال عدم تجديد العقود مع الوسطاء أو الوكالء أو عدم استبدالهم في الوقت المناسب أو تك ّبد تكاليف كبيرة الستبدالهم أو التس ّبب
بتعطيل لعمليات الشركة األهلية أو في حال فشل شركة اتحاد الخليج بعد االندماج في المحافظة على عالقات متينة مع وسطاء ووكالء الشركة األهلية
سيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال شركة اتحاد الخليج ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
222222المخاطر المتعلقة بتطوير وتنمية األعمال الحالية لشركة األهلية
إن األعمال واألنشطة الحالية لشركة األهلية قد التنمو وفقاً للمستويات التي يأمل أعضاء مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج بأن تصل إليها بعد االندماج،
بما في ذلك قدرتها على المحافظة على الموظفين الرئيسيين الحاليين في شركة األهلية والعمالء الرئيسيين لشركة األهلية وذلك بعد إتمام الصفقة
وتوفر ظروف السوق المالئمة لتنمية أعمال شركة األهلية .األمر الذي سيؤثر سلباً على نتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية ال سيما
بعد االندماج.
222222المخاطر المتعلقة بعدم وجود موافقة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي على عقد التعاون بين
شركة األهلية وشركة غلوب مد السعودية لتسوية المطالبات الطبية (“شركة غلوب مد السعودية”)
باإلشارة إلى عقد التعاون الموقع منذ العام 2007م بين شركة األهلية وشركة غلوب مد السعودية ،والذي ُكلِفت بموجبه هذه األخيرة متابعة األعمال
اإلدارية المتعلقة بإدارة المطالبات الصحية وفقاً لشروط وثائق التأمين الصادرة عن شركة األهلية ،لم تقم الشركة األهلية بإبالغ مؤسسة النقد عن هذا
العقد وقد يترتب عن عدم إبالغ مؤسسة النقد وعدم الحصول على موافقتها لتوقيع عقد التعاون هذا وعدم اإلفصاح عن تلك المعلومات إتخاذ إجراءات
نظامية كفرض عقوبات أو غرامات مالية ستتحملها شركة اتحاد الخليج بعد االندماج في حال تم إقرار صفقة االندماج ،وذلك استناداً على أحكام الئحة
اإلسناد الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة ،مع اإلشارة إلى أن عدم االلتزام بمتطلبات هذه الالئحة يع ّد مخالفة لنظام مراقبة
شركات التأمين التعاوني الذي ينص على أن كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بغرامة ال تزيد عن مليون ريال سعودي والسجن لمدة ال
تزيد عن أربع سنوات ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،ذلك مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ،مع اإلشارة أيضاً إلى أن تحديد اإلجراء
النظامي حيال ذلك من فرض عقوبات أو غرامات مالية أو غيرها من اإلجراءات النظامية هي من سلطة وصالحية مؤسسة النقد العربي السعودي وقد
تكون هذه اإلجراءات و/أو العقوبات شديدة كون عقد التعاون هذا ساري منذ ( )11سنة تقريباً.
222222المخاطر المتعلقة بعدم تحقق القيمة المقدرة لشركة األهلية
تم تحديد عدد األسهم الجديدة التي ستُصدرها شركة إتحاد الخليج لكافة المساهمين في شركة األهلية بعد تقييم مالي للشركتين ،ورغم أنه تم إعداد
كل
التقييم بعد تطبيق المعايير المهنية الالزمة ،إال أن عملية التقييم استخدمت أساليب يعتمد بعضها على اإلفتراضات والتقديرات المستقبلية ألداء ٍ
من شركة إتحاد الخليج وشركة األهلية ،وتؤكد إدارة شركة إتحاد الخليج أن االفتراضات المستخدمة تُعتبر إفتراضات منطقية ومعقولة ،إال أنه في حالة
وجود إختالف جوهري وسلبي بين اإلفتراضات المستقبلية واألحداث الفعلية المرتبطة بتقييم شركة األهلية ،فإن ذلك سيترتب عنه عدم تحقيق شركة
الموحدة ونتائج العمليات لشركة اتحاد الخليج بعد االندماج.
األهلية للنتائج المالية المتوقعة مما سيؤثر سلباً على القيمة العادلة لها وعلى النتائج المالية
ّ
222222المخاطر المتعلقة بتركز محفظة شركة االهلية في قطاع المركبات والقطاع الصحي
إن محفظة شركة األهلية التأمينية تتركز في قطاع المركبات والقطاع الصحي حيث يشكل القطاعين مجتمعين ما نسبته  %79من إجمالي األقساط
المكتتبة كما 2017/12/31م .نظراً لشدة المنافسة في قطاع التأمين والركود االقتصادي فإن الشركة األهلية واجهت تحديات عدة لتنويع المحفظة
التأمينية .ولصعوبة تنويع المحفظة فقد قررت الشركة األهلية تخفيف التركيز على القطاع الصحي وزيادة التركيز على قطاع المركبات في العام 2016م.
وفي حال لم يتم تنويع المحفظة التأمينية بعد االندماج لتقليل المخاطر فذلك سيزيد من المخاطر في حال انخفاض الطلب على المنتجات التأمينية في
القطاع الصحي والمركبات مما سيؤثر سلباً على أعمال شركة اتحاد الخليج وربحيتها في المستقبل.
222222المخاطر المتعلقة بتعرض القطاعات التي تتركز فيها ايرادات شركة األهلية إلى مخاطر السوق
نظراً لتركز إجمالي األقساط المكتتبة لشركة األهلية على قطاع المركبات والقطاع الصحي فإن هذا ال يلغي تأثر هذه القطاعات بمخاطر السوق ومنها
انخفاض العرض والطلب ،التغيرات في البيئة التنظيمية والرقابية وغيرها ،وفي حال لم يتم تنويع اإليرادات بعد االندماج لتقليل المخاطر فذلك سيزيد
من المخاطر مما سيؤثر سلباً على أعمال شركة اتحاد الخليج وربحيتها في المستقبل.
222222المخاطر المتعلقة بسياسة شركة األهلية لخفض التكاليف
طبقت الشركة األهلية سياسة صارمة لخفض التكاليف وضبط الميزانية في العام 2016م وذلك وفقا لخطة إعادة الهيكلة التي تمت في نفس العام.
ونتج عن هذه السياسة خلو بعض المناصب القيادية لديها وفي حال عدم قدرة شركة اتحاد الخليج ملء هذه الشواغر أو عدم توفر الكفاءات المناسبة
بعد االندماج إلشغال تلك المناصب الشاغرة ،فإن ذلك سيؤثر على سير عمل شركة اتحاد الخليج مما سيؤثر سلباً على أعمالها وربحيتها في المستقبل.
222222المخاطر المتعلقة بتركز المحفظة االستثمارية لشركة االهلية
بدأت الشركة األهلية في العام 2015م تنويع المحفظة االستثمارية وذلك بعد زيادة رأس المال التي تمت في العام 2014م .وعلى هذا األساس ،بادرت
الشركة األهلية لرفع حصتها من االستثمارات المتاحة للبيع والقيمة العادلة لالسثمارات .حيث سجلت الشركة األهلية خسائر من االستثمارات المتاحة
للبيع والقيمة العادلة لالستثمارات بمقدار  13.7مليون ريال سعودي في العام 2015م .وبناء على ذلك ،فإن عدم قدرة شركة اتحاد الخليج على إعادة توزيع
االستثمارات الحالية للشركة األهلية األهلية والمتركزة باالستثمار في أصول عالية المخاطر قد يعرض شركة اتحاد الخليج لخسائر إضافية باإلضافة
للعقوبات المحتملة من مؤسسة النقد ،حيث أصدرت مؤسسة النقد في العام 2016م تعميماً يمنع شركات التأمين من زيادة مراكزها في استثمارات عالية
المخاطر ،وفي حال واجهت شركة اتحاد الخليج عقوبات من مؤسسة النقد بهذا الخصوص فإن ذلك سيؤثر سلباً على مركزها المالي ونتائج عملياتها.
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222222المخاطر المتعلقة بعدم التزام الشركة األهلية بمتطلبات المالءة المالية
وفقاً للمواد (  ) 66و(  ) 67و(  ) 68من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،يجب أن تحتفظ الشركة كحد أدنى بنسبة  % 100لغطاء
هامش المالءة المالية .وتجدر اإلشارة إلى أن هامش المالءة المالية للشركة األهلية كان قد وصل إلى ( )%78.6كما في 2017/12/ 31م ،مما يعني أن
الشركة األهلية لم تمتثل لمتطلبات الحد األدنى من المالءة المالية .ووف ًقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في المادة 66
تفصل فيها هامش المالءة المالية المطلوبة ،على الشركة األهلية االحتفاظ بهامش المالءة المطلوب باعتماد األعلى ألي من
من الئحة التأمين والتي ِ ّ
الطرق الثالث المحددة في الئحة مؤسسة النقد )1( :حد أدنى لرأس المال يساوي  200مليون ريال سعودي )2( .هامش المالءة لألقساط المكتتبة ()3
هامش المالءة للمطالبات.
كما تفرض مؤسسة النقد على شركات التأمين غير الملتزمة بمستويات مالءة مناسبة سلسلة من اإلجراءات لتصحيح أوضاعها ومن ضمنها:







زيادة رأس مال الشركة.
تعديل أسعار المنتجات.
تخفيض التكاليف.
التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد.
تسييل بعض األصول.
أي إجراء آخر تراه الشركة مناس ًبا وتوافق عليه المؤسسة.

والجدير بالذكر بأنه في حال انخفض هامش المالءة المالية الفعلي عن  ،%25أو أخفقت شركة اتحاد الخليج بعد االندماج في تصحيح أوضاعها المالية،
فللمؤسسة تعيين مستشار لتقديم المشورة لشركة اتحاد الخليج ،أو طلب سحب ترخيص شركة اتحاد الخليج على النحو المنصوص عليه في الفقرة د من
البند  2من المادة  68من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني .قد تطلب المؤسسة تعيين مستشار لتقديم المشورة حسب االقتضاء(
أو سحب ترخيص الشركة) على النحو المنصوص عليه في الفقرة د من البند  2من المادة  68من الالئحة التنفيذي لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
ويتأثر مستوى مال َءة الشركة األهلية في المقام األول باالحتياطيات الفنية اإللزامية التي يُطلب منها االحتفاظ بها والتي بدورها تتأثر بحجم وثائق التأمين
المباعة واللوائح التي تحدد االحتياطي النظامي .كما يتأثر هذا المستوى بعدة عوامل أخرى منها هامش الربح والعائد على االستثمار وتكلفة التأمين
وإعادة التأمين .وإذا واصلت الشركة األهلية نموها السريع ،أو إذا زاد الحد المطلوب للمالءة في المستقبل ،فقد تضطر الشركة األهلية إلى زيادة رأس
مالها لمواجهة حد المالءة المالية المطلوبة ،ما قد تؤدي إلى تضخيم رأس المال .كما أن زيادة رأس المال في المستقبل خاضعة لموافقات الجهات
التنظيمية مثل مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة واالستثمار باإلضافة إلى جمعية مساهمي الشركة األهلية .وفي حال لم تتمكن الشركة
األهلية من زيادة رأس مالها ،فقد تضطر إلى الحد من نمو أنشطتها وااللتزام بالمتطلبات التنظيمية المذكورة أعاله ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري
على أعمال الشركة األهلية ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية .وقد ينتج عن ذلك تطبيق عقوبات في حق الشركة األهلية قد تصل
إلى سحب ترخيصها في بعض الحاالت االستثنائية.
وتطلب مؤسسة النقد العربي السعودي بصورة دورية إجراء إضافات أو تغييرات على متطلبات هامش المالءة ،وهو أمر سيكون له أثر سلبي على عمليات
الشركة األهلية ووضعها المالي ونتائجها من خالل تخصيص احتياطيات إضافية .إن قدرة الشركة األهلية على إدارة المخاطر بفاعلية وتسعير منتجاتها
بطريقة مناسبة قد يؤدي إلى تقليل قيمة األصول المقبولة ،وهو ما سيؤثر سل ًبا على حساب هامش المالءة المالية المطلوب ،بالتالي سيؤثر بشكل سلبي
وجوهري على أعمال الشركة األهلية ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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22-2222المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمنازعات القضائية القائمة ضد الشركة األهلية
لدى الشركة األهلية عدد من الدعاوى والمنازعات القضائية القائمة ضدها من جهات مختلفة ،لذا فإن عدم قدرة شركة اتحاد الخليج على تسوية تلك
الدعاوى بعد االندماج سيجعلها عرض ًة لمطالبات قضائية من هيئات وإدارات حكومية وتحقيقات األمر الذي سيكون له أثر جوهري سلبي على أعمالها
ووضعها المالي ونتائج عملياتها .كما أن شركة اتحاد الخليج ال يمكنها التوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو االجراءات القضائية والنتائج النهائية
لتلك الدعاوى أو األحكام وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات .وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا سوف تؤثر سلباً وبشكل جوهري على شركة
اتحاد الخليج .ويوضح الجدول أدناه أبرز الدعاوى والمنازعات القضائية المقامة ضد الشركة األهلية والتي تمت اإلشارة إليها في تقرير العناية المهنية
الالزمة القانوني:
الرقم

المدعي

وصف مختصر
للقضية

تصنيف
القضية

الجهة

االجراء

مبلغ المطالبة

الوضع الراهن

1

شركة واكن

مطالبة وسيط
بعموالت متوقع
مبلغها  300الف ريال
وتعويض يصل إلى
2.700.000

عموالت

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

تم االستئناف من قبل
المدعي وفي انتظار
تحديد موعد للجلسة

 3.000.000ريال

تم صدور قرار ابتدائي
برفض جميع طلبات
المدعي ،وتقدم المدعي
بطلب استئناف

2

شركة واكن

وسيط يطالب
بعموالت لم يتم
تحصيلها

اقساط
تأمينية

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

قيد المرافعة

 194.501ريال

موعد الجلسة القادم
1440/05/01ه

3

معاذ الشيخ

مطالبة بتغطية خطأ
طبي ولكن لم يتم
ابالغنا به اال بعد
انتهاء الوثيقة

أخطاء مهنة

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

صدر قرار نهائي
بالزام الشركة بدفع
المبلغ

 150.000ريال

القضية مغلقة

4

حسام هيثم
محمد

مطالبة بتغطية تأمينية أخطاء مهنة
زيادة عن الحد األعلى
للوثيقة

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

لم يتم إكمال الدعوى
لعدم مراجعة المدعي

 151.879ريال

القضية مغلقة

5

احمد
عبدالرحمن
الفراج

مطالبة بعموله تسببت
بحادث وهي غير
مغطاه تأمينياً

مركبات

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

لم يتم اكمال الدعوى
لعدم مراجعة المدعي

 85.760ريال

القضية مغلقة

6

جهاد محمد
جزار

مطالبة بتغطية خطأ
طبي ولكن لم يتم
ابالغنا به اال بعد
انتهاء الوثيقة

اخطاء مهنة

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

تم صدور حكم بالزام
الشركة بدفع المبلغ

 15.000ريال

القضية مغلقة

7

جهاد محمد
جزار

مطالبة بتغطية خطأ
طبي ولكن لم يتم
ابالغنا به اال بعد
انتهاء الوثيقة

اخطاء مهنة

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

تم صدور حكم بالزام
الشركة بدفع المبلغ

 36.000ريال

القضية مغلقة

8

مؤسسة
الشرق
للتاجير

المتسبب بالحادث أقل مركبات
من  21سنه وهو غير
مشمول بالوثيقة

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

تم صدور قرار برد
الدعوى

 30.250ريال

القضية مغلقة

9

معتز محمد
محمود

مطالبة بتغطية خطأ
طبي ولكن لم يتم
ابالغنا به اال بعد
انتهاء الوثيقة

اخطاء مهنة

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

قيد المرافعة

 150.000ريال

القضية مغلقة

10

شركة جابر
وسعيد
الهاجري

مطالبة بتغطية لكن
السائق ال يحمل
رخصة قيادة وقت
وقوع الحادث

مركبات

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

تم صدور قرار
ابتدائي بالزام الشركة
بدفع المبلغ

 51.000ريال

تم تقديم استئناف وفي
انتظار موعد جلسة

11

فيلمورغان

مطالبة بدية متوفى
والمدعي هو طرف
ثالث.
حيث ان المؤمن لدى
الشركة اعترض على
نبسة الخطأ الواقعه
عليه لدى المحكمة
العامة وتم الحكم
لصالحها

مركبات

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

تم صدور قرار
االستئناف بالغاء
القرار االبتدائي وتم
رد الدعوى

 75.000ريال

القضية مغلقة

16

الرقم

المدعي

وصف مختصر
للقضية

تصنيف
القضية

الجهة

االجراء

مبلغ المطالبة

الوضع الراهن

12

ماجده علي
علي

تم اجراء عملية ليست
من اختصاص الطبيبة
وغير مرخص لها
بذلك

أخطاء مهنة

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

تم صدور قرار
االستئناف برفض
استئناف المدعية
موضوعاً ونقض قرار
الهيئة الصحية غير
النهائي

 125.400ريال

القضية مغلقة

13

عبداهلل
سعيد
السبيعي

مطالبة بديه والعميل
ال يملك صك حكم

مركبات

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

تم صدور قرار بالزام
الشركة بدفع الدية

 300.000ريال

القضية مغلقة

14

بدر هالل
الثقفي

مطالبة بتغطية كوارث
طبيعية والوثيقة ال
تغطي ذلك

مركبات

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

تم صدور قرار
االستئناف بالزام
الشركة بدفع المبلغ

 36.050ريال

القضية مغلقة

15

انيس علي
حمدان

مبالغة المدعي
بالتقدير واعتراضه
على تقدير شيخ
المعارض

مركبات

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

تم صدور قرار
االستئناف بالزام
الشركة بدفع المبلغ

 49.969ريال

القضية مغلقة

16

طاهر سرور

مطالبة باصالحات
المبنى المستأجر فوق
الحد الطبيعي

عقار

المحكمة العامة

استئناف

 586.330ريال

بانتظار تحديد موعد
لالستئناف

17

محمد فريد
اليامي

موظف سابق وتم
تفويضه إلستئجار
عقار ويطالب بتسليم
العقار له شخصياً بعد
انتهاء فترة العقد

تسليم عقار

المحكمة العامة

تحت االجراء

ال يوجد

في انتظار تحديد موعد
جديد

18

نسرين
عبدالكريم

مطالبة بعموله ليست
مستحقه للمدعي

مطالبة
عمولة

مكتب العمل

بانتظار صدور القرار

عمولة مسوق

ال يوجد

19

بادي العتيبي

تعويض انهاء خدمات
ومكافأة نهاية خدمة

تعويض

مكتب العمل

تم صدور قرار بالزام
الشركة بدفع المبلغ

 75.000ريال

القضية مغلقة

20

ثامر فيصل
المطيري

مطالبة بعمولة غير
مستحقة

مطالبة
عمولة

مكتب العمل

قيد المرافعة

 52.550ريال

تم صدور قرار برد
الدعوة

21

عز الدين
رشاد

تعويض انهاء خدمات
ومكافأة نهاية خدمة

تعويض

مكتب العمل

قيد المرافعة

 46.000ريال

موعد الجلسة القادم
1440/06/14هـ

22

محمد سويلم

تعويض انهاء خدمات
ومكافأة نهاية خدمة

تعويض

مكتب العمل

الموعد القادم سيتم
الرد على المذكرة
المقدمة من المدعي

 172.352ريال

تم صدور قرار إبتدائي
بدفع مبلغ ()17٫000
ألف ريال فقط

23

احمد عيسى

تعويض انهاء خدمات
ومكافأة نهاية خدمة

تعويض

مكتب العمل

الجلسة القادمة هي
االولى واللتي سينظر
فيها لطلبات المدعي

موعد القادم هو
موعد الجلسة
االولى والنظر في
طلبات المدعي

تم تأجيل الجلسة إلى
تاريخ 1440/05/01هـ

24

محمد يوسف
علي

تعويض انهاء خدمات

تعويض

مكتب العمل

قيد المرافعة

 236.567ريال

موعد الجلسة القادم
1440/05/01هـ

25

محمود
عبدالحافظ

اعادة احتساب مكافأة
نهاية الخدمة

تعويض

مكتب العمل

تم تحويل الدعوى إلى
الهيئة االبتدائية

موعد القادم هو
موعد الجلسة
االولى والنظر في
طلبات المدعي

لم يتم تحديد موعد
جلسة

26

زينب احمد

مطالبة بعمولة
ومكافأة نهاية الخدمة
ولكن المدعي تم
فصله بنا ًء على المادة
 80من نظام العمل

تعويض

مكتب العمل

تم صدور قرار
برد الدعوى وتم
االستئناف من
المدعي

 12.846ريال

القضية مغلقة

27

عبدالقادر
محمد سعد

اعادة احتساب مكافأة
نهاية الخدمة

تعويض

مكتب العمل

تم تحويل الدعوى إلى
الهيئة االبتدائية

موعد القادم هو
موعد الجلسة
االولى والنظر في
طلبات المدعي

القضية مغلقة
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22-2222المخاطر المتعلقة باألداء المالي لشركة األهلية
انخفضت أقساط التأمين المكتتبة من  259.7مليون ريال سعودي للسنة المالية 2015م إلى  167.1مليون ريال سعودي للسنة المالية 2016م نتيجة
قرار اإلدارة برفع أسعار تأمين السيارات ألجل تعويض معدالت الخسارة بذات القطاع في السنوات السابقة مما أدى إلى انخفاض تأمين السيارات ضد
الغير بقيمة  66.7مليون ريال سعودي .ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة إلى  183.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م .كما إنخفضت حصة
المساهمين من الفائض من  45.7مليون ريال سعودي للسنة المالية 2015م إلى  8.4مليون ريال سعودي للسنة المالية 2016م وذلك بالتزامن مع إنخفاض
الفائض في ذات الفترة .وفي الفترة (2015م – 2017م) انخفضت حصة المساهمين من الفائض من  45.7مليون ريال سعودي إلى( )1.6مليون ريال
سعودي للسنة المالية 2017م .إن هذا االنخفاض في أقساط التأمين المكتتبة وحصة المساهمين من الفائض من عمليات التأمين من شأنه أن يؤثر على
فعالية االندماج مما سيؤثر سلباً على نتائج شركة اتحاد الخليج بعد االندماج.

 2-222المخاطر المتعلقة بعملية االندماج
222222مخاطر عدم تحقيق القيمة المضافة المرجوة من عملية االندماج
باعتبار أن معظم المبررات لعملية االندماج مرتبطة بتوقعات مستقبلية فإنه ال يمكن إعطاء تأكيد على تحقق أي من تلك النتائج المرجوة من عملية
االندماج .وفي حال عدم تحقق النتائج المرجوة من عملية االندماج كليا أو جزئياً ،فإن ذلك سيؤثر على األداء المالي لشركة اتحاد الخليج ونتائج عملياتها
بعد االندماج .وبما أن عملية اإلندماج الحالية قد تكون األولى من نوعها في القطاع التأميني ،ال يمكن ضمان إيجابية تلّقيها وتقبلّها من قبل السوق
والجمهور.
222222مخاطر عدم تحقق القيمة المقدرة للشركة المستهدفة
تم تحديد عدد األسهم الجديدة التي ستصدرها شركة إتحاد الخليج لمالك الشركة األهلية بعد عمل تقييم مالي للشركتين ،ورغم أنه تم إعداد التقييم
بعد تطبيق المعايير المهنية الالزمة ،إال أن عملية التقييم استخدمت أساليب يعتمد بعضها على االفتراضات والتقديرات المستقبلية ألداء شركة إتحاد
الخليج والشركة األهلية ،وتؤكد إدارة شركة إتحاد الخليج أن االفتراضات المستخدمة تعتبر افتراضات منطقية ومعقولة ،إال أنه في حالة وجود اختالف
جوهري وسلبي بين االفتراضات المستقبلية واألحداث الفعلية المرتبطة بتقييم الشركة المستهدفة ،فإن ذلك سيترتب عليه عدم تحقيق شركة اتحاد
الخليج بعد االندماج للنتائج المالية المتوقعة مما سيؤثر سلباً على القيمة العادلة لها وعلى النتائج المالية الموحدة ونتائج العمليات لشركة إتحاد الخليج
والشركة األهلية بعد إتمام صفقة االندماج.
222222المخاطر المتعلقة بآلية التكامل بعد اإلندماج
سوف تتطلّب عملية االندماج آلية واضحة وفريق عمل متف ّرغ لضمان حسن التكامل بين كافة العناصر البشرية والمادية لكل من شركة إتحاد الخليج
والشركة األهلية .إن عملية التكامل تشمل الكثير من اإلجراءات والخطوات من أجل نجاحها على سبيل المثال العمل على زيادة وتنوع قاعدة العمالء وتعزيز
االنتشار الجغرافي ،رفع قدرة شركة اتحاد الخليج بعد االندماج على تحمل المخاطر ،وتعزيز هيكل عمليات إعادة التأمين األمر الذي سيؤدي إلى قدرة
أكبر في عملية االكتتاب التأميني .وتخفيض تكاليف التشغيل والمصاريف العامة واإلدارية ،وقد ال يكون هذا األمر متاحاً نظراً إلمكانية إختالف آليات
وأساليب العمل المط ّبقة من قبل كل من الشركتين .وقد يؤثر ذلك على عملية التكامل وبالتالي على أعمال ونتائج شركة اتحاد الخليج في المرحلة المقبلة.
222222المخاطر المتعلقة بالموافقات النظامية
تسعى شركة اتحاد الخليج إلى الحصول على كافة الموافقات الالزمة من الجهات اإلشرافية المختلفة في ما يتعلّق بعملية اإلندماج وهي تعمل على إستيفاء
كافة الشروط والمتطلبات القانونية الخاصة بعملية اإلندماج .إنما نظراً لكون عملية اإلندماج الراهنة هي األولى من نوعها في القطاع التأميني ونظراً
لتطبيق أنظمة جديدة نسبياً في ما يتعلّق بعملية اإلندماج ،ونظراً لضرورة تواصل شركة اتحاد الخليج واألهلية مع أكثر من جهة تنظيمية (مؤسسة النقد
العربي السعودي ،هيئة السوق المالية ،وزارة التجارة واإلستثمار ،الهيئة العامة للمنافسة) قد تخطىء شركة اتحاد الخليج أو األهلية في تطبيق بعض
المتطلبات القانونية الخاصة بعملية اإلندماج وقد ينتج عن ذلك إنعكاسات سلبية كغرامات أو غيرها.

2-222المخاطر المتعلقة باألسهم
222222مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم
قد يتعرض سعر سهم شركة إتحاد الخليج لدرجة كبيرة من التذبذب نتيجة لعملية اإلندماج التي كما اشرنا هي األولى من نوعها في السوق التأميني والتي
ال تضمن القدرة على تنفيذ الخطط المستقبلية .وبالتالي سيؤثر ذلك على سعر سهم شركة اتحاد الخليج.
222222مخاطر بيع عدد كبير من األسهم
إن بيع عدد كبير من أسهم شركة اتحاد الخليج في السوق المالية بعد عملية االندماج أو توقع مثل هذه العملية سيؤثر سلبا على أسعار هذه األسهم في
السوق.
222222مخاطر التغير في ملكية المساهمين الحاليين وانخفاض القوة التصويتية المصاحبة لذلك
سوف تتم عملية االندماج عن طريق زيادة في رأس مال شركة إتحاد الخليج ،وبعد إتمام عملية االندماج وإصدار أسهم جديدة للمساهمين في الشركة
األهلية ستنخفض نسبة ملكية مساهمي شركة إتحاد الخليج الحاليين حيث ستصبح نسبة ملكيتهم بعد االندماج  ٪62بينما كانت تمثل ملكيتهم ما نسبته
 ٪100قبل االندماج .وبالتالي ستقل قدرتهم على التأثير في القرارات التي تتطلب موافقتهم بما فيها اختيار أعضاء مجلس اإلدارة والقرارات االستراتيجية
األخرى الهامة لشركة اتحاد الخليج .علما بأنه ال يوجد أي مساهم حالي في شركة إتحاد الخليج يمتلك أكثر من  ٪5من أسهم شركة اتحاد الخليج باستثناء
شركة إتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشاريع القابضة البالغة نسبة ملكيتها  .%23.24أما بالنسبة للمساهمين في الشركة األهلية والذين سيحصلون على
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األسهم الجديدة في شركة إتحاد الخليج فسوف تصبح ملكيتهم في شركة إتحاد الخليج ما نسبته  %38وبالتالي ستزيد قدرتهم على التأثير في القرارات
التي تتطلب موافقة مساهمي اشركة اتحاد الخليج بما فيها اختيار أعضاء مجلس اإلدارة والقرارات االستراتيجية األخرى الهامة لشركة اتحاد الخليج.
222222السيطرة المحتملة من بعض المساهمين
بعد االنتهاء من صفقة االندماج سيمتلك المساهمون الحاليون في الشركة األهلية مجتمعين ما نسبته  %38من أسهم شركة إتحاد الخليج ،وعليه سيكون
بمقدرتهم مجتمعين إلى حدٍّ ما التأثير على قرارات شركة اتحاد الخليج ،إذ سيمتلكون مجتمعين أكثر من ثلث األسهم في الجمعيات العامة لشركة إتحاد
الخليج بعد االندماج ،وبالتالي سيكون بمقدرتهم التأثير على القرارات ،ال سيما االستراتيجية منها كتعيين أعضاء مجلس اإلدارة أو تعديل رأس مال شركة
اتحاد الخليج أو اندماجها ،مما قد يؤثر بشكل سلبي جوهري على األداء المالي لشركة اتحاد الخليج وربحيتها.
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3.3المعلومات السوقية عن قطاع أعمال الشركة األهلية وإتجاهاته
3-333اقتصاد المملكة العربية السعودية وقطاع التأمين
333333نظرة عامة على اقتصاد المملكة
لقد بذلت المملكة جهداً في التفكير الخارج عن المألوف لتطوير استراتيجيات ضرورية لتحقيق النمو المستدام لالقتصاد على المدى الطويل ،وفي نفس
الوقت معالجة التأثير قصير األجل لإلصالحات التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل.
تشير األرقام إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في المملكة العربية السعودية قد شهد انخفاضا بمعدل  %0.74في العام 2017م مقارنة بارتفاع
بلغت نسبته  %1.7في العام 2016م .،يتوقـع أن يبلـغ معـدل نمـو الناتـج المحلـي االجمالـي الحقيقـي عـام 2018م نحـو  %1.5بافتــراض تنفيــذ السياسات
االصالحية لتحفيز القطاع الخاص وتحقيق األهداف المقــررة خاصة تلـك الهادفـة لتعزيـز أداء االنشـطة غيـر النفطيـة .بلغ حجم االنفاق االستهالكي
النهائي الحكومي باألسعار الجارية في عام 2017م ( )638.100مليون ريال مقابل ( )624.632مليون ريال في عام 2016م بارتفاع نسبته  .%2.16كما
بلغ حجم االنفاق االستهالكي النهائي للقطاع الخاص باألســـعار الجارية في عام 2017م ( )1.063.515مليون ريال مقارنة مع ( )1.035457مليون ريال
خالل العام السابق بارتفاع نسبته .%2.71
333333صادرات وواردات المملكة العربية السعودية
بلغت القيم االجمالية للصادرات السلعية والخدمية للمملكة خالل عام 2017م ( )860.046مليون ريال مقابل ( )753.225مليون ريال خالل العام السابق
بارتفاع نسبته  .%14.18وبلغت قيمة الصادرات السلعية خالل عام 2017م بما في ذلك السلع المعاد تصديرها ( )791.816مليون ريال مقابل ()688.528
مليون ريال خالل العام السابق بارتفاع نسبته  .%15وقد بلغت قيمة الصــــــادرات البترولية منها بما فيها المنتجات المكررة والغاز الطبيعي خالل عام
2017م ( )614.258مليون ريال بارتفاع نسبته  %20.27بالمقارنة مع قيمتها خالل العام السابق البالغة ( )510.729مليون ريال.
كما بلغت قيمة الصــــادرات الســــلعية غير البترولية خالل عام 2017م ( )177.558مليون ريال بانخفاض بلغت نسبته  %0.14بالمقارنة مع قيمتها في العام
السابق البالغة ( )177.799مليون ريال .وكذلك بلغت الصادرات الخدمية ( )68.230مليون ريال خالل العام 2017م مقابل ( )64.697مليون ريال خالل
العام السابق بارتفاع بلغت نسبته  .%5.46في حين بلغت قيمة الواردات السلعية خالل عام 2017م ( )504.447مليون ريال مقابل ( )525.636مليون ريال
خالل عام 2016م بانخفاض مقداره ( )21.189مليون ريال ،بنسبة ( )%4عن عام 2016م.
333333تنويع اإلقتصاد وإنخفاض نسبة البطالة في فترة التوقع
من المتوقع أن يؤدي تنويع األقتصاد إلى إيجاد فرص عمل في قطاعات أخرى غير قطاع النفط ،فقد بلغت نسبة البطالة  12.8بالمئة في عام 2017م ومن
المتوقع إنخفاضها في عام 2018م .ويبلغ معدل انخفاض القوة العاملة السنوي في 2016م ( )%2.9-بالمئة مقارنة 2017م .حيث شكل القطاع الحكومي
مصدر الوظائف الرئيسي للمواطنين السعوديين في حين يعتمد القطاع الخاص على توظيف العمالة الوافدة.
( لودجلااااجلا(المؤشرات السكانية)
الوحدة

2015م

2016م

2017م

النمو السنوي المركب
2015م2017 - .م

مجموع السكان

ألف

31.520

31.742

32.552

%1.62

عدد السعوديين

ألف

21.120

20.064

20.417

()٪1.68

عدد األجانب

ألف

10.400

11.677

12.134

%8.02

الفئة

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء

الوحدة

2013م

2017م

2018م
(متوقعة)

النمو السنوي المركب
2013م 2018 -م

%

2.7

-0.86

1.5

()%11.09

مليون نسمه

29.19

32.61

33.4

%2.04

التضخم

%

3.1

0.4

2.2

()%7

معدل البطالة

%

11.7

12.8

12.9

%2

فائدة مؤسسة النقد

%

-

2

2

غير متاح

رقم

126.7

137

107.3

()%3

الفئة
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
عدد السكان

الرقم القياسي ألسعار المستهلك ()CPI
* المصادر :مؤسسة النقد العربي السعودي ،الهيئة العامة لإلحصاء

بلغ معدل نمو الناتج المحلي االجمالي نسبة  %2.7في العام 2015م ومن المتوقع أن يصل  %1.5في 2018م بمعدل نمو مركب سالب يصل ( .)%11.09كما
تشهد المملكة نموا كبيرا في عدد السكان والذي من المتوقع أن يبلغ  33.413.66مليون نسمة في 2018م كما أصدرت هيئة االحصاء في اخر تقاريرها
وبمعدل نمو مركب بين 2013م – 2018م بقدار  .%2.04أما بالنسبة لمعدل التضخم فكان عند مستويات  %2.2في العام 2015م ووصل إلى  %3في يناير
2018م .كما ظلت نسبة فائدة مؤسسة النقد العربي السعودي عند مستويات  %2منذ 2013م إلى 2018م.
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3-333قطاع التأمين
يتأثر قطاع التأمين بعوامل مخاطرة تختلف عن بقية القطاعات بحسب طبيعته .حيث أن منتجات التأمين اإللزامية تعتبر إحدى دوافع السوق للنمو
كالتأمين الصحي وتأمين المركبات الذي يمثل النسبة األكبر من منتجات شركات التأمين ،وعليه فعامل المنافسة الكبيرة في السوق ونمو عدد المنافسين
يعتبر من أهم المخاطر التي تواجه شركات التأمين .يعتبر مجلس الضمان الصحي إحدى المحركات األساسية لنمو وطلب التأمين الصحي حيث أن
األنظمة التي تصدرها إلزامية التغطية التأمينية لشرائح متنوعة كالعاملين الغير سعوديين في القطاع الخاص تدفع من نمو الطلب والسوق .أيضاً إرتفاع
أسعار الفائدة على الدوالر يدعم عائدات استثمارات شركات التأمين حيث أنه يحتمل إرتفاع إضافي في الفائدة مما يعود بأرباح إضافية وبالتالي نمو
القطاع تزامنياً مع ذالك اإلرتفاع.
وعلى نطاق شركات التأمين المدرجة في السوق السعودي فإنه يتسم بدرجة من اإلستحواذ على حجم السوق .بلغت الحصة السوقية لبوبا العربية،
التعاونية ،ميد غلف لتأمين ،مالذ لتأمين ،وتكافل الراجحي  %5.4 - %6.1 %8.9 - %22.5 -%22.2على التوالي في عام 2016م .وتمارس شركات
التأمين المؤهلة من مجلس الضمان الصحي نشاط التأمين العام ،والتأمين الصحي ،ونشاط تأمين الحماية واإلدخار.
( لودجلااااجلاإجمالي أقساط التأمين المكتتب بها
2012م
مليون ريال
سعودي

2013م

اإلجمالي
%

مليون ريال
سعودي

2014م

اإلجمالي
%

مليون ريال
سعودي

2015م

اإلجمالي
%

مليون ريال
سعودي

2016م

اإلجمالي
%

مليون ريال
سعودي

اإلجمالي
%

التأمين الصحي

11.285

%53

2.895

%51

15.721

%52

18.967

%52

18.630

%51

التأمين العام

9.000

%43

11.500

%46

13.857

%45

16.494

%45

17.173

%47

تأمين الحماية
واإلدخار

889

%4

845

%3

904

%3

1.036

%3

1.051

%3

اإلجمالي

21.174

%100

36.496

%100

36.855

%100

%100

25.239

%100

30.482

المصدر :إحصاءات األمم المتحدة .صندوق النقد الدولي ومنطقة التعاون والتطوير اإلقتصادي

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بمبلغ قدره  359مليون ريال ليصل إلى  36.85مليار ريال في عام 2016م مقابل  36.49مليار ريال في عام
2015م ،بنمو قدره  .%1حافظ التأمين الصحي على مكانته باعتباره أكبر أنشطة التأمين في عام 2016م ،وانخفضت حصة التأمين الصحي في إجمالي
أقساط التأمين المكتتب بها لتصل إلى  %51في عام 2016م مقابل % 52في عام 2015م .بينما ارتفعت حصة التأمين العام في قطاع التأمين إلى % 47
في عام 2016م مقابل  % 45في عام 2015م .كما حافظ نشاط تأمين الحماية واالدخار على مرتبته من حيث كونه أقل أنشطة التأمين حجما ،حيث بلغت
حصته في إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها  %3وهذا يمثل ارتفاعا في أقساط التأمين المكتتب بها بنسبة  % 1.5في عام 2016م.
333333عمق وكثافة سوق التأمين
يع ّرف عمق التأمين بأنه نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى إجمالي الناتج المحلي وشهد عمق التأمين خالل السنوات الخمس األخيرة ارتفاعا
في معدل النمو السنوي المركب من العام 2013م إلى 2017م بنسبة  .%12في عام 2017م .شهد عمق التأمين انخفاضاً ليبلغ  %1.42مقابل  %1.54في
عام 2016م ،نظرا الرتفاع إجمالي الناتج المحلي وانخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة .يعرف عمق التأمين غير النفطي بأنه نسبة اجمالي أقساط
التأمين المكتتب بها إلى الناتج المحلي غير النفطي .بلغ عمق التأمين من الناتج المحلي غير النفطي  %1.99في عام 2017م مقابل  %2.06للعام 2016م.
بلغت نسبة متوسط النمو السنوي لعمق التأمين من الناتج المحلي غير النفطي  %3خالل الفترة ما بين عام 2013م وعام 2017م.
( لودجلااااجلاعمق قطاع التأمين في الناتج المحلي اإلجمالي
2013م

2014م

2015م

2016م

2017م

معدل النمو السنوي المركب
(2013م2017-م)

التأمين العام

%0.41

%0.49

%0.67

%0.72

%0.64

%11.78

التأمين الصحي

%0.46

%0.56

%0.77

%0.78

%0.74

%12.62

تأمين االحماية

%0.03

%0.03

%0.04

%0.04

%0.04

%7.46

%0.9

%1.08

%1.49

%1.54

%1.42

%12

نوع التأمين

املجموع
المصدر :تقرير سوق التأمين السعودي 2017م – مؤسسة النقد
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( لودجلااااجلاعمق قطاع التأمين في الناتج المحلي االجمالي الغير النفطي
2013م

2014م

2015م

2016م

2017م

معدل النمو السنوي المركب
(2013م2017-م)

التأمين العام

%0.78

%0.87

%0.95

%0.96

%0.89

%3.35

التأمين الصحي

%0.88

%0.98

%1.09

%1.04

%1.04

%4.26

تأمين االحماية

%0.06

%0.06

%0.06

%0.06

%0.06

%0.00

املجموع

%1.76

%1.9

%2.10

%2.06

%1.99

%3

نوع التأمين

المصدر :تقرير سوق التأمين السعودي 2017م – مؤسسة النقد

تعرف كثافة التأمين بأنها معدل إنفاق الفرد على التأمين (إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها مقسومة على عدد السكان) .وانخفضت كثافة التأمين من
 1.159ريال للفرد في العام 2016م إلى  1.121ريال للفرد في عام 2017م بانخفاض نسبته ( .)%3كما ارتفع مستوى انفاق الفرد على الخدمات التأمينية
بزيادة سنوية متوسطة بلغت  %8في الفترة من عام 2013م إلى عام 2017م .ظلت نسبة كثافة تأمين الحماية واالدخار عند مستوى منخفض بوجه عام
مقارن ًة بالتأمين العام والتأمين الصحي حيث بلغت تلك النسبة  35رياالً للفرد.
( لودجلااااجلاكثافة قطاع التأمين
2013م

2014م

2015م

2016م

2017م

معدل النمو السنوي المركب

نوع التأمين
التأمين العام

393.89

450.35

536.03

540.26

501.58

%6.23

التأمين الصحي

441.67

510.90

616.4

586.09

584.77

%7.27

تأمين االحماية

28.93

29.39

33.66

33.08

35.03

%4.9

املجموع

864

991

1.186

1.159

1.121

%7

المصدر :تقرير سوق التأمين السعودي 2017م – مؤسسة النقد

بلغ إجمالي عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين في المملكة العربية السعودية  11.272موظفا في عام 2017م مقابل 10.039موظفا في عام
2016م كما ارتفعت نسبة المواطنين السعوديين العاملين في شركات التأمين إلى %69في العام 2017م.
( لودجلااااجلاالعاملين في قطاع التأمين
2014م

2015م

2016م

2017م

عدد العاملين
غير سعودي

4.150

3.976

4.177

3.523

سعودي

5.409

5.706

5.862

7.749

اإلجمالي

9.556

9.682

10.039

11.272

نسبة السعودة

%57

%59

%58

%69

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء
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4.4االندماج
4-444عوض مقابل االندماج
اتفق الطرفان على أن يكون العوض الوحيد للدمج هو قيام شركة اتحاد الخليج بإصدار األسهم الجديدة بتاريخ النفاذ كما هو معرف بقائمة المصطلحات
حصراً لصالح مساهمي الشركة األهلية المستحقين فقط مقابل أسهمهم المصدرة في الشركة األهلية وفقاً للمعادلة التالية :سهم جديد صادر حديثاً عن
شركة إتحاد الخليج مقابل كل  1.74035سهم من أسهم الشركة األهلية.
ستقوم شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني بإصدار ( )9.193.548تسعة ماليين ومائة وثالثة وتسعين ألف وخمسمائة وثمانية وأربعين سهم عادي
جديد وبقيمة إسميه إجمالية تبلغ ( )91.935.480ريال سعودي مقابل شراء كامل األسهم في رأس مال الشركة األهلية للتأمين التعاوني والبالغ عددها
( )16.000.000ستة عشرة مليون سهم.
وقد تم االتفاق أنه لن يكون هناك أي مقابل نقدي لمساهمي الشركة األهلية.

4-444دوافع االندماج واآلثار المترتبة على شركة إتحاد الخليج
بتاريخ 1439/08/24هـ (الموافق 2018/05/10م) ،أعلن مجلسا إدارتي شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني وشركة األهلية للتأمين التعاوني توصلهما
التفاق حول اندماج اتحاد الخليج مع الشركة األهلية وذلك وفقا لألنظمة الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات.
ان صفقة االندماج المقترحة مع الشركة األهلية تأتي في توقيت مناسب نتيجة لتحديات األوضاع االقتصادية الحالية بشكل عام وسوق التأمين بشكل
خاص ،حيث تستحوذ أكبر شركتين في سوق التأمين على ما نسبته  %45من حجم سوق التأمين في حين تتوزع باقي النسبة على شركات التأمين األخرى،
وذلك وفقاً لتقرير شركة البالد المالية عن قطاع التأمين الصادر بتاريخ 2018/05/10م .لذا فإن اندماج شركة اتحاد الخليج مع شركة األهلية يعد خطوة
مهمة لغايات الوصول إلى أحجام أعمال وحصة سوقية منافسة وتوفير كافة االحتياجات الضرورية بهدف تعزيز الوضع التنافسي التحاد الخليج بعد
االندماج واالستفادة من فرص النمو المتاحة في السوق ،األمر الذي سيفيد بدوره المساهمين الحاليين والمسقبليين ،كما يرى خبراء التأمين بأن تقليص
الفجوه الحالية في الحصص السوقية بين شركات التأمين اليمكن الوصول إليها إال من خالل االندماج بين شركات التأمين بحسب تقرير البالد المالية
عن قطاع التأمين الصادر بتاريخ 2018/05/10م.
كما أن مؤسسة النقد العربي السعودي تشجع بشكل مباشر أو غير مباشر قيام شركات التأمين بالنظر في عمليات االستحواذ واالندماج من خالل تحفيز
الشركات المندمجة في نواحي مختلفة ،وفي هذا اإلطار قامت كل من شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني وشركة األهلية للتأمين التعاوني بالطلب من
قبل مؤسسة النقد بمنحها بعض االمتيازات كحوافز تشجيعية لعملية االندماج وتتوقع الشركتين أن يصل إليها رد بهذا الخصوص من قبل مؤسسة النقد
بعد االنتهاء من عملية االندماج ،وفيما يلي ملخص بأبرز الحوافز التشريعية والمالية التي طلبتها الشركتين من مؤسسة النقد:








تخفيض رسوم اإلشراف :وبالتالي ستتمكن اتحاد الخليج من إقناع مجلس الضمان الصحي التعاوني (مجلس الضمان) أيضاً في إمكانية
تخفيض رسومه اإلشرافية لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ إعالن إتمام عملية االندماج
تخفيض الوديعة اإللزامية
ً
أعمار الحسابات المدينة :وفقا للوائح وتعليمات مؤسسة النقد يتم إجراء أعمار الحسابات المدينة على أساس تاريخ التأسيس ونتيجة لذلك،
ال يمكن لشركات التأمين تقديم تسهيالت ائتمانية مناسبة للعمالء ولذلك تم الطلب من مؤسسة النقد تغيير المعادلة المستخدمة حالياً في
احتساب أعمار الحسابات المدينة األمر الذي سيسهم في رفع القدرة لدى شركة اتحاد الخليج في الحصول على عمالء بأحجام عمل متوسطة
إلى كبيرة.
االستثمار في شركة نجم لخدمات التأمين :تم الطلب من مؤسسة النقد دمج استثمارات الشركتين في شركة نجم لخدمات التأمين.
االستثمارات :تم الطلب من مؤسسة النقد منح الشركة بعد االندماج مرونة أعلى فيما يتعلق باالستثمارات ،وذلك من خالل السماح للشركة بعد
االندماج مرونة أعلى فيما يتعلق باالستثمارات من خالل السماح بالدخول إلى استثمارات ذات مخاطر منخفضة.
ضريبة االقتطاع( :ويقصد بها الضريبة المفروضة على كل مقيم سواء كان مكلفاً أو غير مكلف ،وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير المقيم،
ممن يدفعون مبلغاً جراء خدمات أو منتجات مقدمة من قبل غير مقيم في المملكة) وتدفع الشركات لشركة إعادة للتأمين ضريبة اقتطاع وهذا
يشكل عبئ إضافي لشركة اتحاد الخليج ،وتم التشاور مع مؤسسة النقد في إمكانية التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتخفيض ضرائب
االقتطاع التي تدفعها شركة اتحاد الخليج على تعامالتها المختلفة.

مع اإلشارة إلى أن الحوافز التشجيعية المب ّينة أعاله والتي طلبتها الشركتين من مؤسسة النقد قد ال تق ّدم كلها أو جزء منها إلى شركة شركة اتحاد الخليج
بعد االندماج فإن االندماج المقترح مع الشركة األهلية يعتمد بشكل كبير على الوضع االقتصادي والسوقي لشركة األهلية للتأمين التعاوني كواحدة من
أقدم شركات التأمين المدرجة في سوق األسهم السعودي ،ومرخصة بتقديم سلسلة واسعة من المنتجات التأمينية األمر الذي يعزز من نجاح أهداف عملية
االندماج وذلك بتوافر البنية التحتية الالزمة للتوسعات المستقبلية وزيادة الحصة السوقية لشركة اتحاد الخليج بعد االندماج.
إن عملية االندماج المقترحة تتوافق بشكل كبير مع األهداف االستراتيجية التحاد الخليج لذا فإن االندماج مع شركة األهلية يعد خطوة مهمة لغايات
الوصول إلى أحجام أعمال وحصة سوقية منافسة وتوفير كافة االحتياجات الضرورية بهدف تعزيز الوضع التنافسي التحاد الخليج بعد االندماج
واالستفادة من فرص النمو المتاحة في السوق ،األمر الذي سيفيد بدوره المساهمين الحاليين والمسقبليين.
هناك توافق كبير مابين حجم األعمال ومستوى التنافسية لدى شركة اتحاد الخليج والشركة األهلية ،حيث أن لدى الشركة األهلية محفظة تأمينية متوازنة
تتناسب إلى حد كبير مع الوضع التنافسي واالستراتيجية العامة لشركة اتحاد الخليح ،لذا فإن شركة اتحاد الخليج ستستمر بالعمل بموجب االستراتيجيات
المعدة مسبقاً من قبل إدارة الشركة األهلية فيما يتعلق بإدارة المحافظ التأمينية ولذلك التتوقع أن تحدث أي تغييرات جوهرية في استراتيجة األعمال
القائمة لدة الشركة األهلية باستثناء ماستقدمه شركة اتحاد الخليج والذي من شأنه أن يسهم في تطوير األعمال التشغيلية وتحديد األنشطة واألعمال
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المستهدفة ،ومراجعة المحافظ التأمينية وعمليات إعادة التأمين باإلضافة إلى استراتيجة االستحواذات واالستثمارات المستقبلية.
من المتوقع أن يسهم االندماج في تحقيق عدد من األهداف التي من شأنها أن تعود بالنفع على مساهمي اتحاد الخليج الحاليين والمستقبليين في
المستقبل ،فباإلضافة إلى الحوافز المحتملة المشار إليها أعاله والتي ستعمل الشركة للحصول عليها من قبل مؤسسة النقد والمشار إليها أعاله ،فهناك
عدد من األمور اإلقتصادية التي ستعود بالنفع للشركة نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر:









زيادة وتنوع قاعدة العمالء،
تعزيز االنتشار الجغرافي،
قدرة أعلى على تحمل المخاطر بعد ارتفاع رأس المال،
تعزيز هيكل عمليات إعادة التأمين األمر الذي سيؤدي إلى قدرة أكبر في عملية االكتتاب التأميني.
تخفيض تكاليف التشغيل والمصاريف العامة واإلدارية،
رفع مستوى المالءة المالية،
رفع فعالية استخدام إدارة المطالبة الطبية الداخلية األمر الذي سيؤدي إلى خفض التكاليف،
تعزيز مقدرة التفاوض مع شركات تقديم الخدمات الطبية ومعيدي التأمين.

كما يرى مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني بان عملية االندماج المقترحة ستسهم بمنح مساهمي شركة األهلية الحاليين وضع مالي أفضل،
حيث أن البيانات المالية لشركة اتحاد الخليج أظهرت خالل السنوات الماضية نمو جوهري سواء فيما يتعلق بإجمالي أقساط التأمين المكتتبة أو صافي
األرباح ،حيث ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من حوالي  225مليون ريال سعودي في العام 2015م ليصل إلى  360مليون ريال في العام 2017م
وبنسبة نمو بلغت حوالي  ،%60في حين واكب هذا االرتفاع نموا أكبر في صافي أقساط التأمين المكتتبة لترتفع من  99.6مليون ريال في العام 2015م
لتصل إلى  216.2مليون بنهاية العام 2017م محققة بذلك نمواً بلغ  .%117وعلى الجانب اآلخر نمت أرباح شركة اتحاد الخليج بشكل متسارع خالل الفترة
من 2015م إلى 2017م ،حيث ارتفع صافي الربح من 12.4مليون ريال في العام 2015م ليصل إلى لى  27.4مليون ريال سعودي في العام 2017م محققاً
بذلك نموا بلغت نسبتة  .%120والجدير بالذكر أن شركة اتحاد الخليج قد تراجعت أرباحها خالل النصف األول من عام 2018م نتيجة االنخفاض في
إجمالي أقساط التأمين المكتتبه ،حيث انخفضت إجمالي األقساط المكتتبة خالل النصف األول من عام 2018م لتصل إلى  130.402.000ريال مقارنة
بـ  239.650.000ريال سعودي لنفس الفترة من العام 2017م.
كما ستساهم الشركة األهلية في تعزيز التوسع األفقي لعمليات اتحاد الخليج عن طريق توسيع قاعدة العمالء لشركة اتحاد الخليج األمر الذي سيعود
بالنفع لمساهمي اتحاد الخليج الحاليين والمستقبليين.
بتاريخ النفاذ ،سيمتلك المساهمون في شركة إتحاد الخليج نسبة  %62من أسهم الكيان المدمج وسيمتلك المساهمون في الشركة األهلية نسبة  %38من
أسهم الكيان المدمج.

4-444التغييرات المزمعه في مجلس االدارة
يتولى إدارة شركة إتحاد الخليج حالياً مجلس إدارة مؤلف من  9أعضاء وهم على الشكل كالتالي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

1الس ّيد /عبد العزيز علي التركي ،رئيس مجلس اإلدارة عضو غير تنفيذي
2الس ّيد /خليفة دخيل الضبيب ،عضو غير تنفيذي
3الس ّيد /عبد العزيز عبدالرحمن الرقطان ،عضو غير تنفيذي
4الس ّيد /أحمد علي الشدوي ،عضو غير تنفيذي
5الس ّيد /زياد فؤاد الصالح ،عضو غير تنفيذي
6الس ّيد /فواز طالل التميمي ،عضو مستقل
7الس ّيد /إبراهيم عبداهلل المطرف ،عضو مستقل
8الس ّيد /أيهم محمد اليوسف ،عضو مستقل
9الس ّيد /منير هاشم البورنو – عضو تنفيذ

أما من كبار التنفيذيين الحاليين في الشركة فنذكر:
1 -1الس ّيد /منير هاشم البورنو ،الرئيس التنفيذي  .2والس ّيد /محمود عبيدات ،المدير المالي المكلف
أ ّما بعد إتمام عملية االندماج ،من المتو ّقع أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من  9أعضاء .تتولى شركة إتحاد الخليج تعيين  6منهم فيما تتولى
الشركة األهلية تعيين  3أعضاء.
سيكون لدى مجلس اإلدارة  3اعضاء مستقلين ،ستعين شركة إتحاد الخليج إثنين منهم فيما ستعيين الشركة األهلية واحداً منهم.
من المتوقع أن يكون السيد عبدالعزيز التركي رئيساً لمجلس اإلدارة وذلك عن فترة والية المجلس األولى بعد عملية االندماج.
كما سيُصار إلى تعيين ثالث مدراء تنفيذيين هم على التوالي:
1 -1السيد منير البورنو رئيساً تنفيذياً.
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2 -2السيد مشعل الشايع مديراً عاماً.
3 -3السيد ناجي المصطفى مديراً مالياً.

4-444نبذة عن عمليات الشركة األهلية للتأمين التعاوني
تتولى الشركة األهلية مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين أو توكيالت أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن
تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سوا ًء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك األموال الثابتة والنقدية
أو بيعها أو استبدالها او تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات أخرى وتمارس الشركة األهلية
أنشطتها وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية وبعد الحصول
على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
تقدم الشركة األهلية مجموعة من المنتجات التأمينية لعمالئها تشمل ما يلي:























التأمين على الممتلكات (جميع أخطار) :يشمل هذا التأمين التغطية على الممتلكات المؤمن عليها أو أي جزء منها في حال تعرضها لخسارة
أو ضرر ينشأ بسبب حدث عرضي ومفاجئ ماعدا ما هو مستثنى صراحة بالوثيقة .ويمكن أن تشمل الممتلكات :المباني (بما في ذلك
التجهيزات الثابتة وملحقاتها التابعة للمالك) واآلالت والمعدات واألجهزة واألدوات والمخزون (المنتجات والمواد وقطع الغيار) ،واألثاث،
والمعدات المكتبية ،والتجهيزات الثابتة .وقد حصلت الشركة على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذا المنتج بتاريخ
1437/11/13هـ.
التأمين ضد الحرائق واألخطار اإلضافية :يشمل هذا التأمين أي أضرار مادية في الممتلكات إذا نجمت عن الحريق أو الصاعقة أو الحريق
التالي لالنفجار أو األخطار الطبيعية أو السرقة .ويمكن أن تشمل الممتلكات :المباني (بما في ذلك التجهيزات الثابتة وملحقاتها التابعة
للمالك) واآلالت والمعدات واألجهزة واألدوات والمخزون (المنتجات والمواد وقطع الغيار) ،واألثاث ،والمعدات المكتبية ،والتجهيزات الثابتة.
وقد حصلت الشركة على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذا المنتج بتاريخ 1437/11/13هـ.
التأمين على المسكن :يشمل هذا التأمين تغطية المؤمن عليه ضد أي خسارة أو ضرر يلحق بالمبنى/المباني المؤمن عليها .وتشمل المباني:
المباني الملحقة ،والكراجات ،والبوابات ،واألسوار والجدران وخزانات الوقود الداخلية ،وحمامات السباحة ،وأنابيب المياه وأنابيب الغاز
وأنابيب الصرف األرضية وكابالت الكهرباء المتصلة بالمصدر الرئيسي للتغذية الكهربائية .وقد حصلت الشركة على موافقة نهائية من مؤسسة
النقد العربي السعودي على هذا المنتج بتاريخ 1437/11/13هـ.
التأمين على توقف العمل :يشمل هذا التأمين التغطية على توقف العمل في حالة وقوع أي ضرر أو دمار ،في أي وقت خالل فترة التأمين في
أي بناء أو أي ممتلكات أخرى أو أي جزء من الممتلكات المؤمن عليها وكان هذا الضرر أو الدمار ناجما عن أي خطر مؤمن عليه ،وشريطة أن
يكون مثل هذا الضرر قابال للتعويض ،فإنه يتعين على الشركة أن تعوض للمؤمن عليه مبلغ الخسارة الناجمة عن انقطاع أو تشويش األعمال
فيما يتعلق بكل بند من البنود التي تمت تغطيتها .وقد حصلت الشركة على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذا المنتج
بناريخ 1437/11/13هـ.
التأمين على الشحن البحري (عقد مفتوح) – يتمثل هدف التأمين بموجب هذا المنتج في تغطية البضائع المنقولة بحرا .وقد حصلت الشركة
على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذا المنتج بتاريخ 1437/11/13هـ.
التأمين على الشحن البحري (شحنة واحدة)  -يتمثل هدف التأمين بموجب هذا المنتج في تغطية البضائع المنقولة بحرا .وقد حصلت الشركة
على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذا المنتج بتاريخ 1437/11/13هـ.
التأمين على النقل البري (جميع األخطار) – يغطي التأمين بموجب هذا المنتج جميع المخاطر الناجمة عن الخسائر أو األضرار التي قد
تلحق بالبضائع أثناء نقلها بالشاحنات  /القطارات ماعدا ما هو مستثنى صراحة بالوثيقة .وقد حصلت الشركة على موافقة نهائية من مؤسسة
النقد العربي السعودي على هذا المنتج بتاريخ 1437/11/13هـ.
التأمين على نقل البضائع (أخطار الطريق)  -يغطي التأمين بموجب هذا المنتج أي خسارة أو تلف هام يلحق بالبضائع وينجم عن االصطدام
أو الحرائق أو االنقالب .وقد حصلت الشركة على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذا المنتج بتاريخ 1437/11/13هـ.
التأمين على جميع أخطار المقاولين :يغطي التأمين بموجب هذا المنتج أعمال المشروع التي ينفذها المقاول .وقد حصلت الشركة على موافقة
نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذا المنتج بتاريخ 1437/11/13هـ.
التأمين على معدات وآالت المقاولين  -يغطي التأمين بموجب هذا المنتج الخسائر أو األضرار المفاجئة وغير المتوقعة التي تصيب هذه
اآلالت والمعدات مما يستلزم األمر إصالحها أو استبدالها وغالباً ما تغطي الوثيقة الخسائر أو األضرار التي ترجع إلى الحريق والصاعقة
واالنفجار والسطو والسرقة والخطأ في التركيب  /التجميع وأخطاء التشغيل ونقص الخبرة واإلهمال وسوء االستخدام واالنقالب والتصادم
واالرتطام واالنحدار واألخطار الطبيعية .وقد حصلت الشركة على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذا المنتج بتاريخ
1437/11/13هـ.
التأمين على فساد المخزون  -يغطي التأمين بموجب هذا المنتج فساد المخزون/البضائع داخل الثالجات ومستودعات التبريد بشرط أن تكون
هناك وثيقة سارية المفعول تغطي آالت وماكينات التبريد ضد عطل اآلالت والماكينات .وقد حصلت الشركة على موافقة نهائية من مؤسسة
النقد العربي السعودي على هذا المنتج بتاريخ 1437/11/13هـ.
التأمين على المعدات واألجهزة اإللكترونية – يغطي التأمين بموجب هذا المنتج المعدات االلكترونية .وقد حصلت الشركة على موافقة نهائية
من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذا المنتج بتاريخ 1437/11/13هـ.
التأمين على جميع أخطار التركيب – يغطي التأمين بموجب هذا المنتج أي خسارة أو ضرر مفاجئ وغير متوقع يحدث للممتلكات المؤمن
عليها خالل مدة التأمين .ماعدا االستثناءات الواردة في الوثيقة وقد حصلت الشركة على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي
على هذه الوثيقة بناريخ 1437/11/13هـ.
التأمين على عطل اآلالت – تغطي وثيقة عطل الماكينات األضرار المادية الفجائية والغير متوقعة أثناء التشغيل و/أو التوقف و/أو الفك
بغرض التنظيف أو العمرات و/أو إعادة التركيب بعد التنظيف أو العمرات .وقد حصلت الشركة على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي
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السعودي على هذا المنتج بتاريخ 1437/11/13هـ.
 التأمين الطبي الجماعي  -يوفر هذا التأمين التغطية للموظفين ومن يعولونهم .وتقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتغطية تكاليف تقديم
الخدمات الطبية لألشخاص المؤمن عليهم (المستفيدين) حسب الفئات المحددة من شبكة مقدمي الخدمات الطبية المعينة من الشركة،
ووفقا للشروط واألحكام والقيود الواردة في الوثيقة .قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بالموافقة على هذا المنتج بخطابها المؤرخ
1434/11/10هـ.
 التأمين اإللزامي على المركبات  -يغطي التأمين بموجب هذا المنتج المسؤولية على السيارات تجاه الغير .وتقوم بموجبه الشركة بتعويض الغير
نقدا لدى حدوث أي ضرر مغطى بموجب الوثيقة نتيجة الستخدام أو إيقاف السيارة داخل الحدود الجغرافية للمملكة العربية السعودية ،وذلك
ضد جميع المبالغ التي يصبح المؤمن عليه أو السائق مسؤوال قانونيا عن دفعها فيما يتعلق )1( :باإلصابة الجسدية التي تطال الغير بينما يكون
المؤمن عليه موجودا داخل أو خارج السيارة و(ب) باألضرار المادية في ممتلكات الغير بينما يكون المؤمن عليه موجودا في السيارة .قامت
مؤسسة النقد العربي السعودي بالموافقة على هذا المنتج بموجب خطابها المؤرخ 1434/5/19هـ.
 التأمين الشامل على المركبات (خاص/تجاري)  -يغطي التأمين بموجب هذا المنتج الخسارة أو الضرر الذي تلحق بأي سيارة موصوفة في
الجدول المرفق بوثيقة التأمين وملحقاتها المثبتة فيها كنتيجة مباشرة لألخطار المشار إليها بالوثيقة .وتقوم الشركة أيضاً بتعويض الغير نقدا
لدى حدوث أي ضرر مغطى بموجب البوليصة نتيجة الستخدام أو توقيف السيارة داخل الحدود الجغرافية للمملكة العربية السعودية ،وذلك
ضد جميع المبالغ التي يصبح المؤمن عليه أو السائق مسئوال قانونيا عن دفعها فيما يتعلق )1( :باإلصابة الجسدية التي تطال الغير بينما يكون
المؤمن عليه /السائق موجودا داخل أو خارج السيارة و(ب) باألضرار المادية في ممتلكات الغير بينما يكون المؤمن عليه /السائق موجودا في
السيارة .قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بالموافقة على هذا المنتج بموجب خطابها المؤرخ 1434/5/19هـ.
 التأمين على أخطاء ممارسة المهن الطبية – يغطي التأمين بموجب هذا المنتج األخطاء الطبية وسداد جميع تكاليف الدفاع المتكبدة بموافقة
الشركة ،شريطة أن ال يتعدى مجموع المبالغ المستحقة عن األضرار (بما في ذلك تكاليف ونفقات المدعي) وتكاليف الدفاع حدود التعويض
المبين في ملحق وثيقة التأمين .ومع ذلك ،ال تكون الشركة ملزمة بدفع أي مطالبة أو حكم أو قرار تحكيم أو تكاليف دفاع أو تولي أو االستمرار
في تولي الدفاع في سياق أي دعوى أو إجراءات قضائية بعد استنفاذ الحد األقصى المقرر للتعويض .وقد حصلت الشركة على موافقة نهائية
من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذا المنتج بتاريخ 1437/11/13هـ.
 التأمين على تعويض إصابات العمال – يغطي التأمين بموجب هذا المنتج مسؤولية المؤمن عليه ،وفقا لشروط الوثيقة ،عن دفع التعويضات و/
أو المصاريف المحددة في لوائح العمل والعمال السعودية .وتستثني هذه الوثيقة أي مسؤولية عن دفع التعويضات و/أو المصاريف المشمولة
في برنامج المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية أو التي كان يمكن أن تقبلها التأمينات االجتماعية لو التزم المؤمن عليه بتقديم وتحصيل
المطالبات ذات الصلة .وقد حصلت الشركة على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذا المنتج بتاريخ 1437/11/13هـ.
 التأمين على النقود – يغطي التأمين بموجب هذا المنتج فقدان األموال ألي سبب غير مستثنى من التأمين بموجب الوثيقة اآلنفة الذكر:
( )1أثناء نقل األموال في عهدة المؤمن عليه أو موظفيه المعتمدين من وإلى البنك أو مكتب البريد ومركز عمل المؤمن عليه؛ و( )2أثناء نقل
أألموال على النحو المحدد في ملحق وثيقة التأمين .وقد حصلت الشركة على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذا
المنتج بتاريخ 1437/11/13هـ.
 التأمين على المسئولية العامة  -مع مراعاة شروط وأحكام واستثناءات وحدود المسؤولية المنصوص عليها في ملحق وثيقة التأمين ،تعوض
الشركة للمؤمن عليه جميع المبالغ التي يصبح المؤمن عليه مسؤوال قانونيا عن دفعها كتعويضات مفروضة عليه بموجب النظام فيما يتعلق ()1
بالوفاة أو اإلصابة الجسدية الناجمة عن حادث والتي تطال أي شخص غير مغطى بموجب عقد توظيف أو تدريب مهني مع المؤمن عليه ،وذلك
عندما تحدث الوفاة أو اإلصابة خارج األراضي وأثناء العمل أو تطال أحد أفراد أسرة المؤمن عليه؛ و( )2باألضرار التي تلحق بالممتلكات التي
يمتلكها المؤمن عليه أو يؤجرها أو يستأجرها أو يشتريها بالتقسيط أو غير ذلك من الممتلكات التي تكون في رعاية أو عهدة المؤمن عليه
أو تحت سيطرته ويستثني ذلك المباني التي يشغلها المؤمن عليه مؤقتا للعمل فيها أو الممتلكات األخرى التي تكون في حيازة المؤمن عليه
بصورة مؤقتة لغرض العمل أو ممتلكات الموظف أو الزائر .وقد حصلت الشركة على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على
هذا المنتج بتاريخ 1437/11/13هـ.
ً
 التأمين على الحوادث الشخصية ( أفراد )– الغرض من هذا التأمين هو ضمان دفع تعويض طبقا للمبالغ والنسب المحددة في الوثيقة في حالة
إصابة الشخص المؤمن عليه بإصابة جسدية تؤدي إلى وفاته أو عجزه عجزاً كلياً أو جزئياً مستديماً أو مؤقتاً نتيجة حادث ينشأ عن عوامل
فجائية عارضة عنيفة خارجية وظاهرة ومستقلة عن أي سبب آخر ويترتب عليها وحدها خالل المدد المحددة في الوثيقة الوفاة أو العجز.
وقد حصلت الشركة على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذا المنتج بتاريخ 1437/11/13هـ.
 التأمين على الحوادث الشخصية للمجموعات  -الغرض من هذا التأمين هو ضمان دفع تعويض طبقاً للمبالغ والنسب المحددة في الوثيقة
في حالة إصابة الشخص المؤمن عليه بإصابة جسدية تؤدي إلى وفاته أو عجزه عجزاً كلياً أو جزئياً مستديماً أو مؤقتاً نتيجة حادث ينشأ عن
عوامل فجائية عارضة عنيفة خارجية وظاهرة ومستقلة عن أي سبب آخر ويترتب عليها وحدها خالل المدد المحددة في الوثيقة الوفاة أو
العجز .وقد حصلت الشركة على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذا المنتج بتاريخ 1437/11/13هـ.
 التأمين على خيانة األمانة  -يغطي هذا المنتج الخسارة في النقود أو البضائع المملوكة للمؤمن له أو المسئول عنها قانوناً كنتيجة مباشرة
ألي عمل من أعمال االحتيال أو خيانة األمانة أو االختالس التي يرتكبها أي موظف وقد حصلت الشركة على موافقة نهائية من مؤسسة النقد
العربي السعودي على هذا المنتج بتاريخ 1437/11/13هـ.
 التأمين على كسر ألواح الزجاج – في حالة كسر أي زجاج في المبنى خالل فترة التأمين وإذا كان هذا الكسر يمتد من خالل السماكة الكاملة
للزجاج نتيجة ألي حادث أو سبب غير مستثنى ،فسوف تقوم الشركة باستبدال الزجاج المكسور بزجاج من نوعية مماثلة أو ،وفقا لتقديرها،
تدفع قيمة الزجاج المكسور للمؤمن عليه وفقا لألسعار السارية في تاريخ الكسر ناقصا منها قيمة إنقاذ الزجاج .وعلى الشركة أن تدفع أيضا
التكاليف المعقولة ألي ألواح يلزم تركيبها مؤقتا إلى حين استبدال الزجاج المكسور .وقد حصلت الشركة على موافقة نهائية من مؤسسة النقد
العربي السعودي على هذه الوثيقة بتاريخ 1437/11/13هـ.
 التأمين على رعاية المسافر - -يغطي هذا المنتج المصاريف الطارئة المتكبدة خارج المملكة العربية السعودية مع الخضوع للحد األقصى
لها كما هو مذكور في جدول المنافع المرفق بالوثيقة ،ويشمل ذلك المعالجة الطبية والجراحية الطارئة ،تكاليف اإلقامة اإلضافية المعقولة
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والالزمة ومصاريف السفر ،واإلعادة الطبية الطارئة .وقد حصلت الشركة على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذا
المنتج بتاريخ 1437/11/13هـ.
نشير في هذا اإلطار إلى أنه ليس لدى الشركة األهلية أي خطط حالياً إلطالق منتجات جديدة ومن جه ْة أخرى ،تقوم الشركة األهلية بإعادة التأمين على
جزء من المخاطر التي تؤمن عليها بموجب عمليات التأمين التي تقوم بها وذلك لتقليل تعرضها للخسائر ،والعمل على استقرار أرباحها وحماية مصادر
رأس مالها بما يتماشى مع اللوائح التنفيذية .ولتقليل مخاطر تركيز إعادة التأمين .قامت الشركة بوضع برامج إلعادة التأمين مع العديد من شركات
إعادة التأمين العالمية المعروفة .وتشمل معايير اختيار شركة إعادة التأمين ما يلي )1( :قوة المركز المالي (تتمتع بتقييم يعادل “ ”BBBأو أعلى من هيئة
ستاندرد آند بورز أو منظمات تقييم عالمية أخرى معترف بها) )2( ،جودة الخدمة )3( ،الكفاءة في تسوية المطالبات )4( ،شروط التغطية )5( ،األسعار.
تتعامل الشركة األهلية مع اكثر من  17شركة من معيدي تأمين مصنفين من وكالة التصنيف العالمية إيه إم بست بمااليقل عن  B++وتمثل ميونخ ري العالمية
حصة  %30من إتفاقيات الشركة األهلية للتأمينات العامة وشركة أكسس ري العالمية تمثل  %75من إتفاقيات إعادة التأمين الطبي للشركة وتمثل شركة
كوريان ري من محفظة إعادة التأمين المركبات نسبة  .%30يوضح الجدول التالي شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها الشركة األهلية:
معيدي التأمين لشركة األهلية للتأمين التعاوني
الجهة مانحة التصنيف االئتماني

التصنيف االئتماني للمصدر

الوضع

اسم معيد التأمين
ميونخ ري ()SCOR

إس آند بي

AA-

ايجابي

مابفري ري ()Mapfre Re

إس آند بي

A

ايجابي

كوريان ري ()Korean Re

إس آند بي

A

مستقر

سعودي ري ()Saudi Re

إس آند بي

BBB+

مستقر

اريج ()ARIG

إيه إم بست

A-

جيد

ترست العالمية ()Trust International

إيه إم بست

A-

مستقر

برتانر ري ()Partner Re

إس آند بي

A+

ايجابي

جي اي سي ()G I C of India

إيه إم بست

A-

مستقر

األمارتية إلعادة التأمين ()Emirates Re

إيه إم بست

B++

جيد

ميلي ري ()Milli Re

إس آند بي

B-

مستقر

فيتش

A-

جيد

إيه إم بست

A+

جيد

أي جي أي ()IGI

إيه إم بست

A-

مستقر

تشاسور ()Chauser

إس آند بي

A+

جيد

أودسي ري ()yssey Re

إيه إم بست

A

مستقر

كيو بي أي ()QBE

إس آند بي

A+

ايجابي

أيس العالمية ()ACE

إيه إم بست

A++

مستقر

إيكو ()Echo Re
أكسس ري ()Axis Re

المصدر :الشركة األهلية للتأمين التعاوني

يهدف برنامج الشركة األهلية للتأمين التعاوني إلعادة التأمين إلى الزيادة التدريجية في مستويات اإلحتفاظ في الشركة األهلية ،بينما تتم دراسة إحتماالت
المخاطر والحماية من خسائر الكوارث وكفاية اإلحتياطيات وحماية المساهمين ومحفظة عمليات التأمين.

4-444تقييم الشركة األهلية
يقدم هذا القسم ملخص لتقرير التقييم المعد من قبل المستشار المالي لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني،والتي تم استخدامه في تحديد معامل نسبة
التبادل وستكون لمستند تقرير التقييم متاحة للمعاينة في المركز الرئيسي لشركة اتحاد الخليج.
 الشروط األساسية المتفق عليها في التقييم:

فيما يلي جدول يوضح الشروط واألحكام األساسية المتفق عليها مابين شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني وشركة األهلية للتأمين التعاوني بموجب
اتفاقية االندماج الموقعة في تاريخ 1439/08/24هـ الموافق 2018/05/10م.
رأس مال شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 150.000.000ريال سعودي ( 15.000.000سهم)

رأس مال شركة األهلية للتأمين التعاوني

 160.000.000ريال سعودي ( 16.000.000سهم)

القيمة الدفترية لشركة اتحاد الخليج للسنة المالية كما في
2016/12/31م

 146.6مليون ريال سعودي

القيمة الدفترية لشركةاألهلية للسنة المالية

 104.4مليون ريال سعودي

حصة شركة اتحاد الخليج بعد االندماج

%62.5
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حصة شركة األهلية في شركة اتحاد الخليج بعد االندماج

%37.5

األسهم املصدرة لشركة األهلية
عدد أسهم العوض

 9.193.548سهم عادي

نسبة تبادل األسهم

 1.74035مقابل كل سهم ( )1من أسهم شركة األهلية  0.5746سهم من أسهم شركة إتحاد
الخليج

شرط التقييم

التقييم المتفق عليه معرض للتعديل بناء على نتائج العناية المهنية الالزمة

تشكيل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لشركة «اتحاد الخليج
بعد االندماج»

سيتكون مجلس اإلدارة من تسعة ( )9أعضاء ،ستة( )6يتم ترشيحهم من قبل اتحاد الخليج و()3
ثالثة يتم ترشيحهم من قبل شركة األهلية .وسيكون رئيس مجلس اإلدارة لشركة اتحاد الخليج
بعد االندماج عبد العزيز علي التركي

 النماذج والمنهجيات المستخدمة في عملية تقييم الشركة األهلية وتحديد نسبة التبادل:

تم استخدام عدد من النماذج والمنهجيات في تقييم أسهم الشركة األهلية وهي كما يلي:






نموذج المتوسط النسبي للسعر المرجح بأحجام التداول.
نموذج القيمة الدفترية المعدلة بنتائج فحص العناية المهنية المالية.
نموذج نسبة سعر السهم إلى القيمة الدفترية المعدلة.
نموذج عدم تأثر ربحية السهم بعد االندماج.
نموذج نسبة سعر السهم المعدل إلى المبيعات.
وصف النموذج

النموذج

يتم احتسابه عن طريق استخدام سعر الشركتين لمدة  6أشهر من (2017/02/18م إلى
2017/08/20م) لتحديد قيمة كل شركة.

نموذج المتوسط النسبي للسعر المرجح
بأحجام التداول.



نموذج القيمة الدفترية المعدلة بنتائج
فحص العناية المهنية المالية.



نموذج نسبة سعر السهم إلى القيمة
الدفترية المعدلة.



يتم احتساب نسبة سعر السهم إلى القيمة الدفترية المعدلة عن طريق استخدام (نموذج غوردون
للنمو) وهو على الشكل التالي:



العائد على الملكية :تستخدم المعادلة أعاله على أساس الدخل الصافي الناتج عن فحص العناية
المهنية الالزمة للسنة المالية لعام ٢٠١٧م ،والقيمة الدفترية الناتجة عن فحص العناية المنية
الالزمة لعام ٢٠١٧م .وتم استخدام صافي الربح والقيمة الدفترية الناتجة عن فحص العناية المهنية
الالزمة المالية ألنها األكثر استخدام لعمليات االندماج وتعالج مشاكل عملية استرداد األموال بعد
االندماج بين الشركات العامة.
معدل النمو :تم استخدام معدل النمو طويل األجل نظرا ألن الشركتين تعمالن في نفس القطاع
ونفس البلد ،لذلك فإن تطبيق معدل النمو نفسه على شركة اتحاد الخليج وشركة األهلية عادل .من
الممكن أن يكون معدل النمو مختلف على المدى القصير ولكن في المدى الطويل من المفتراض أن
الشركتين ستنمو بنفس المعدل خاصة بعد االندماج
العائد المطلوب :يتم احتسابه عن طريق معادلة نموذج تقييم األصول الرأسمالية ) (CAPMوهي على
النحو التالي:



البيتا :معيار يقيس درجة تقلب سعر السهم بالنسبة للسوق.
مخاطر سعر السوق :معيار يقيس درجة تقلب سعر السهم بالنسبة للسوق







يتم استخدام القيمة الدفترية المعدلة (بعد تعديل نتائج فحص العناية المهنية الالزمة) للسنة المالية
2017م لتحديد قيمة كل شركة وبناء على مساهمة القيمة الدفترية المعدلة لكل شركة في شركة
«اتحاد الخليج» بعد االندماج.

نسبة العائد الخالي من المخاطر  +بيتا × (مخاطر سعر السوق  -نسبة العائد الخالي من المخاطر)
نسبة العائد الخالي من المخاطر :يقصد به نسبة عائد السندات الحكومية السعودية


السعر الناتج عن مضاعف القيمة الدفترية معدل بناء على التحليل األساسي للشركة
نموذج عدم تأثر ربحية السهم بعد
االندماج.

يقوم هذا النموذج على افتراض عدم تأثر ربحية سهم كل شركة بعد االندماج ،حيث يفترض
 بموجب مبدأ عدم وجود أرباح ،يجب على الدامج طرح عدد أسهم يضمن بقاء عائد السهم المستحق ثابتاً قبل وبعد
االندماج.
 تم استخدام العائد على السهم لعام 2017م لشركة اتحاد الخليج وشركة األهلية لتحديد عدد األسهم الجديدة التي
يجب أن تصدرها شركة اتحاد الخليج للتأكد من أن سهم اتحاد الخليج يجب أن يظل كما هو قبل وبعد االندماج.
 بما أن طريقة الدفع تستند إلى نسبة تبادل  %100فإن حصة كل شركة في شركة اتحاد الخليج بعد االندماج ستقوم
على أساس حصتها الحالية من شركة اتحاد الخليج واألسهم الجديدة المصدرة لشركة األهلية بمبدأ عدم تخفيف
العوائد.
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وصف النموذج

النموذج
نموذج نسبة سعر السهم المعدل إلى
المبيعات.

 يستخدم التنبؤات األساسية واالفتراضات لتقدير سعر السهم المعدل إلى المبيعات باستخدام (نموذج غوردون للنمو)
وهو على الشكل التالي:
 











إن هامش الربح الصافي المستخدم في المعادلة المذكورة أعاله يعتمد أساس الدخل الصافي الناتج عن فحص
العناية المهنية الالزمة للسنة المالية لعام ٢٠١٧م وإجمالي األقساط المكتتبة لعام 2017م .وتم استخدام الدخل
الصافي الناتج عن فحص العناية المهنية الالزمة للسنة المالية لعام 2017م وإجمالي األقساط المكتتبة لعام 2017م
ألنها األكثر استخدام لعمليات االندماج وتعالج مشاكل عملية استرداد األموال بعد االندماج بين الشركات العامة.
معدل النمو :تم استخدام معدل النمو طويل األجل نظرا ألن الشركتين تعمالن في نفس القطاع ونفس البلد ،لذلك
فإن تطبيق معدل النمو نفسه على شركة اتحاد الخليج وشركة األهلية عادل .من الممكن أن يكون معدل النمو مختلف
على المدى القصير ولكن في المدى الطويل من المفتراض أن الشركتين ستنمو بنفس المعدل خاصة بعد االندماج
العائد المطلوب :يتم احتسابه عن طريق معادلة نموذج تقييم األصول الرأسمالية ) (CAPMوهي على النحو التالي:
 نسبة العائد الخالي من المخاطر  +البيتا × (مخاطر سعر السوق  -نسبة العائد الخالي من المخاطر)
نسبة العائد الخالي من المخاطر :يقصد به نسبة عائد السندات الحكومية السعودية
البيتا :معيار يقيس درجة تقلب سعر السهم بالنسبة للسوق.
مخاطر سعر السوق :معيار يقيس درجة تقلب سعر السهم بالنسبة للسوق
السعر الناتج عن مضاعف المبيعات معدل بناء على التحليل األساسي للشركة

باستخدام نماذج التقييم أعاله تم الوصول إلى القيم التالية:
القيمة لشركة اتحاد الخليج

نماذج التقييم

القيمة لشركة األهلية

نموذج المتوسط النسبي للسعر المرجح بأحجام التداول.

 266.963.573ريال سعودي

 185.805.713ريال سعودي

نموذج القيمة الدفترية المعدلة.

 163.035.946ريال سعودي

 98.325.890ريال سعودي

نموذج نسبة سعر السهم إلى القيمة الدفترية المعدلة.

 318.574.063ريال سعودي

 117.952.158ريال سعودي

نموذج عدم تأثر ربحية السهم بعد االندماج.

 268.200.000ريال سعودي

 111.535.446ريال سعودي

نموذج نسبة سعر السهم إلى المبيعات المعدلة.

 396.192.198ريال سعودي

 164.763.137ريال سعودي

لغايات الوصول إلى قيمة الشركتين تم استخدام أوزان نسبية مختلفة لكل نموذج مستخدم من النماذج أعاله ،على النحو التالي:
الوزن المطبق لكل نموذج

نماذج التقييم
نموذج المتوسط النسبي للسعر المرجح بأحجام التداول.

%30

نموذج القيمة الدفترية المعدلة.

%25

نموذج نسبة سعر السهم إلى القيمة الدفترية المعدلة.

%25

نموذج عدم تأثر ربحية السهم بعد االندماج.

%10

نموذج نسبة سعر السهم إلى المبيعات المعدلة.

%10

باستخدام األوزان النسبية أعاله تم الوصول إلى نسب الملكية التالية لكل من مساهمي الشركتين في شركة اتحاد الخليج بعد االندماج:
مساهمي شركة اتحاد الخليج

مساهمي الشركة األهلية

نماذج التقييم

%59

%41

%62.40

%37.6

نموذج نسبة سعر السهم إلى القيمة الدفترية المعدلة.

%73

%27

نموذج عدم تأثر ربحية السهم بعد االندماج.

%71

%29

نموذج نسبة سعر السهم إلى المبيعات المعدلة.

%71

%29

املتوسط املرجح للتقييم

%66

%34.35

268.200.000

140.305.003

نموذج المتوسط النسبي للسعر المرجح بأحجام التداول.
نموذج القيمة الدفترية المعدلة.

قيمة كل شركة بناء على المتوسط المرجح باألوزان النسبية لكل نموذج تقييم

%17

عالوة االندماج لتقييم شركة األهلية
القيمة النهائية كل شركة بناء على املتوسط املرجح باألوزان النسبية لكل منوذج تقييم
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268.200.000

164.156.854

باستخدام القيم أعاله تم الوصول إلى نسب الملكية التالية في شركة اتحاد الخليج بعد االندماج
عدد األسهم

القيمة السوقية

النسبة

شركة اتحاد الخليج

268.200.000

%62

15.000.000

شركة األهلية

164.156.854

%38

9.193.548

اإلجمالي

432.356.854

%100

24.193.548

وعليه تم احتساب معامل نسبة التبادل على النحو التالي:
معامل نسبة التبادل =
وعليه فإن القيمة المعروضة ألسهم الشركة األهلية قيمة التقييم ( )91.935.480واحد وتسعين مليون وتسعمائة وخمسة وثالثين ألف وأربعمائة وثمانين
ريال سعودي.
ستقوم شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني بإصدار ( )9.193.548تسعة ماليين ومائة وثالثة وتسعين ألف وخمسمائة وثمانية وأربعين سهم.سهم عادي
جديد بالقيمة اإلسمية وبقيمة إجمالية ( )91.935.480ريال سعودي مقابل االندماج مع الشركة األهلية عن طريق شراء كامل األسهم في رأس مال
الشركة األهلية للتأمين التعاوني والبالغ عددها ( )16.000.000ستة عشرة مليون سهم.
عوض االندماج

اتفق الطرفان على أن يكون العوض الوحيد للدمج هو قيام شركة اتحاد الخليج بإصدار األسهم الجديدة بتاريخ النفاذ حصراً
لصالح مساهمي الشركة األهلية المستحقين فقط مقابل أسهمهم المصدرة في الشركة األهلية بمعدل تبادل األسهم المحدد
كالتالي :سهم جديد صادر حديثاً عن شركة إتحاد الخليج مقابل كل  1.74035سهم من أسهم الشركة األهلية.
عوض االندماج
أسهم

أسهم

نقد

 9.193.548سهم عادي

-

سعر اإلصدار

 10ريال للسهم الواحد

-

قيمة العوض

 91.935.480ريال سعودي

-

قيمة وعدد األسهم التي سيصدرها
اتحاد الخليج

ستقوم شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني بإصدار ( )9.193.548تسعة ماليين ومائة وثالثة وتسعين ألف وخمسمائة
وثمانية وأربعين سهم عادي جديد بالقيمة اإلسمية مقابل شراء كامل األسهم في رأس مال الشركة األهلية للتأمين التعاوني.

نسبة تبادل األسهم

 1.74035سهم من أسهم الشركة األهلية مقابل كل سهم واحد من أسهم شركة اتحاد الخليج

الجزء النقدي من العوض

ال يوجد

وللحصول على النسخة الكاملة لتقرير التقييم ،يرجى التواصل مع شركة اتحاد الخليج من خالل العنوان وبيانات االتصال الموضحة في قسم المستندات
المتاحة للمعاينة من هذا التعميم.

4-444تفاصيل أطراف ذوي العالقة الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في االندماج.
ال تنطوي هذه الصفقة على وجود أي أطراف ذوي عالقة.

4-444هيكل الملكية قبل زيادة رأس المال وبعدها
( لودجلااااجلاهيكل ملكية شركة إتحاد الخليج
نسبة الملكية قبل االندماج

نسبة الملكية بعد االندماج

االسم

ر.م.
1

شركة إتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشاريع القابضة

%23.24

%14.41

2

أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج

%1.57

%0.97

3

الجمهور

%75.19

%46.62

4

المساهمون في الشركة األهلية

%0.00

%38.00

%100.00

%100.00

املجموع
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4-444ملخص القوائم المالية االفتراضية لشركة اتحاد الخليج بعد االندماج
قامت شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه – محاسبون قانونيون بفحص القوائم المالية االفتراضية الموحدة لغرض إظهار التأثيرات الجوهرية الممكنة على
القوائم المالية لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني للفترة المنتهية في 2017/12/31م ،حيث تم افتراض اندماج شركة اتحاد الخليج مع الشركة األهلية
للتأمين التعاوني قد تم في 2017/01/01م وفيما يلي ملخص للقوائم المالية االفتراضية الموحدة:
رشكة اتحاد الخليج للتأمني التعاوين
(رشكة مساهمة سعودية)
قامئة املركز املايل االفرتاضية (غري مراجعة)
كام يف  31ديسمرب 2017م (تتمة)
(بالرياالت السعودية)
موجودات عمليات التأمني
نقد وما في حكمه

106.989.649

ودائع ألجل

67.591.653

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

5.000.000

أقساط وأرصدة تأمين مدينة ،بالصافي

122.195.961

أقساط مدينة -جهات ذات عالقة

1.025.945

مطلوب من جهات ذات عالقة ،بالصافي

29.072.126

حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

51.962.442

حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

102.385.715

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

15.381.077

مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

23.103.504

استثمارات متاحة للبيع

7.037.883

ممتلكات ومعدات

6.359.047

موجودات غير ملموسة

4.274.706

مطلوب من عمليات المساهمين

95.764.213

مجموع موجودات عمليات التأمني

638.143.921

موجودات املساهمني
نقد وما في حكمه

134.890.508

ودائع ألجل

150.814.450

مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

6.916.457

عائد مستحق على الوديعة النظامية

4.451.592

مطلوب من جهات ذات عالقة

8.282.123

استثمارات متاحة للبيع

38.469.619

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

23.064.698

الشهرة

37.280.748

وديعة نظامية

36.290.322

مجموع موجودات املساهمني

440.460.517

مجموع املوجودات

1.078.604.438
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رشكة اتحاد الخليج للتأمني التعاوين
(رشكة مساهمة سعودية)
قامئة املركز املايل االفرتاضية (غري مراجعة)
كام يف  31ديسمرب 2017م (تتمة)
(بالرياالت السعودية)
املطلوبات والفائض املتراكم لعمليات التأمني
مطلوبات عمليات التأمني
ذمم دائنة ،ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

82.060.911

أرصدة اعادة تأمين دائنة

22.448.771

ايراد غير مكتسب

8.775.609

أقساط غير مكتسبة

217.449.503

مطالبات قائمة

251.778.949

احتياطيات أخرى

11.748.824

مطلوب إلى جهات ذات عالقة

14.309.980

مكافأة نهاية الخدمة

16.653.485

مجموع مطلوبات عمليات التأمني

625.226.032

الفائض املتراكم لعمليات التأمني
الفائض المتراكم من عمليات التأمين

12.169.886

احتياطي القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

406.384

احتياطي لألرباح والخسائر االكتوارية

341.619

مجموع الفائض املتراكم لعمليات التأمني

12.917.889

مجموع املطلوبات والفائض املتراكم لعمليات التأمني

638.143.921

مطلوبات وحقوق املساهمني
مطلوبات املساهمني
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

5.951.248

عائد مستحق على الوديعة النظامية

4.451.592

زكاة وضريبة دخل مستحقة

13.493.506

مطلوب إلى عمليات التأمين

95.764.213

مطلوب إلى جهات ذات عالقة

2.359.192

مجموع مطلوبات املساهمني

122.019.751

حقوق املساهمني
رأس المال

241.935.480

عالوة اصدار

49.737.095

احتياطي القيمة العادلة

1.373.260

احتياطي نظامي

5.951.888

أرباح مبقاة

19.443.043

مجموع حقوق املساهمني

318.440.766

مجموع مطلوبات وحقوق مساهمني

440.460.517

مجموع مطلوبات وعمليات التأمني والفائض املتراكم وحقوق املساهمن

1.078.604.438
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رشكة اتحاد الخليج للتأمني التعاوين
(رشكة مساهمة سعودية)
قامئة الدخل االفرتاضية -عمليات التأمني والفائض املرتاكم (غري مراجعة)
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالرياالت السعودية)
االيرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

542.846.006

يخصم :أقساط إعادة تأمين المسندة

()148.308.907

فائض خسارة أقساط التأمين

()14.613.136

صايف أقساط التأمني املكتتبة

379.923.963

التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة ،بالصافي

()21.977.260

صايف أقساط التأمني املكتسبة

357.946.703

ايراد عموالت اعادة تأمين

48.228.418

مجموع االيرادات

406.175.121

التكاليف واملصاريف
اجمالي المطالبات المدفوعة والمصاريف األخرى

()289.063.156

حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

95.651.306

صايف املطالبات املدفوعة

()193.411.850

التغيرات في المطالبات القائمة ،بالصافي

()35.737.420

صايف املطالبات املتكبدة

()229.149.270

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

()38.833.258

التغير في االحتياطيات األخرى

78.410

مصاريف عمومية وإدارية

()123.308.387

ايرادات عموالت

6.011.423

ايرادات أخرى ،بالصافي

14.790.492

مجموع التكاليف واملصاريف

()370.410.590

الفائض من عمليات التأمين

35.764.531

حصة المساهمين من الفائض

()32.188.078

الفائض من عمليات التأمني بعد حصة املساهمني

3.576.453

الفائض المتراكم في بداية العام

10.763.003

الفائض الموزع خالل العام

()2.099.991

الفائض املتراكم يف نهاية العام

12.239.465
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رشكة اتحاد الخليج للتأمني التعاوين
(رشكة مساهمة سعودية)
قامئة الدخل الشامل االفرتاضية -عمليات التأمني (غري مراجعة)
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالرياالت السعودية)
3.576.453

صايف نتائج عمليات التأمني بعد حصة املساهمني من الفائض
الدخل الشامل اآلخر
بنود قد ال يتم اعادة تصنيفها الحقاً إلى نتائج من عمليات التأمني

()151.001

خسائر اعادة قياس التزامات المنافع المحددة
بنود قد يتم اعادة تصنيفها الحقاً إلى نتائج من عمليات التأمني
التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع ،بالصافي

91.476

إجمالي الدخل الشامل من عمليات التأمني

3.516.928

رشكة اتحاد الخليج للتأمني التعاوين
(رشكة مساهمة سعودية)
قامئة الدخل الشامل االفرتاضية -عمليات املساهمني (غري مراجعة)
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالرياالت السعودية)
الفائض من عمليات التأمين

32.188.078

ايرادات من استثمارات

4.887.269
37.075.347

ايرادات عموالت

5.707.969

احتياطيات أخرى

6.027.946

مصاريف عمومية وإدارية

()11.219.696

الدخل للسنة

37.591.566

دخل شامل آخر
بنود قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى قائمة دخل املساهمني
التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع ،بالصافي

1.197.470

إجمالي الدخل الشامل للسنة

38.789.036

ربحية السهم:
ربحية السهم (بالريـال السعودي)

1.55

املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة

24.193.548
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رشكة اتحاد الخليج للتأمني التعاوين
(رشكة مساهمة سعودية)
قامئة التغريات يف حقوق املساهمني االفرتاضية (غري مراجعة)
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
عالوة إصدار

رأس المال

احتياطي
نظامي

احتياطي القيمة
العادلة

(خسائر متراكمة) /
أرباح مبقاة

المجموع

(بالرياالت السعودية)
الرصيد كما في  1ديسمبر 2017م

220.000.000

-

175.790

-

()73.614.508

146.561.282

تخفيض رأس املال

()70.000.000

-

-

-

70.000.000

-

تكلفة معامالت تخفيض رأس المال

-

-

-

-

()750.000

()750.000

إصدار أسهم جديدة ملساهمي الشركة
األهلية للتأمني التعاوني (ايضاح 3أ3 ،ب)

91.935.480

49.737.095

-

-

-

141.672.575

الدخل للسنة (ايضاح 3ح)

-

-

-

-

37.591.566

37.591.566

التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة
لالستثمارات المتاحة للبيع (ايضاح )2

-

-

1.197.470

-

-

1.197.470

مخصص الزكاة

-

-

-

-

()7.584.209

()7.584.209

مخصص ضريبة الدخل

-

-

-

-

()247.918

()247.918

احملول لالحتياطي النظامي (ايضاح 3د)

-

-

-

5.951.888

()5.951.888

-

الرصيد كما يف  31ديسمبر 2017م

241.935.480

49.737.095

1.373.260

5.951.888

19.443.043

318.440.766
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رشكة اتحاد الخليج للتأمني التعاوين
(رشكة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول املعلومات املالية االفرتاضية
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
1 -1معلومات عن الرشكة

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني («اتحاد الخليج» أو «الشركة الدامجة») هي شركة مساهمة سعودية ،سجلت في السجل التجاري بتاريخ  13شعبان
1428هـ (الموافق  26اغسطس 2007م) تحت السجل التجاري رقم  .2050056228يقع مقر عمل الشركة الرئيسي في مدينة الدمام ،المملكة العربية
السعودية.
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بها من أعمال بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني («النظام»)
والئحته التنفيذية واألنظمة األخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية .في  29شعبان 1428هـ ( 11سبتمبر 2007م) حصلت الشركة على
الترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي («ساما») لمزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية السعودية.
حصلت الشركة من مؤسسة النقد في  27جمادى الثاني 1435هـ ( 27ابريل 2014م) على الموافقة على طلبها بتغيير ترخيصها من مزاولة أعمال التأمين
وإعادة التأمين إلى مزاولة أعمال التأمين.
إن رأس المال المصدر والمدفوع للشركة هو  150مليون ريـال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م ،ويتكون من  15مليون سهم بقيمة  10ريـال سعودي
للسهم الواحد.
الشركة األهلية للتأمين التعاوني
الشركة األهلية للتأمين التعاوني ( «األهلية» أو «الشركة المندمجة») هي شركة مساهمة سعودية ،سجلت في السجل التجاري بتاريخ  7رمضان 1428هـ
(الموافق  19سبتمبر 2007م) تحت السجل التجاري رقم  .1010238441يقع المقر الرئيسي لشركة األهلية في الرياض ،المملكة العربية السعودية.
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية والذي يشمل جميع فئات التأمين
العام .بدأت الشركة أعمال التأمين في  5ربيع اآلخر 1430هـ (الموافق  1ابريل 2009م).
االندماج المحتمل التحاد الخليج واألهلية
قرر مجلس إدارة اتحاد الخليج في اجتماعه المنعقد في  1جمادى الثاني 1438هـ ( 28فبراير 2017م) ،التوقيع على مذكرة تفاهم غير ملزمة («مذكرة
تفاهم») لالندماج المحتمل مع األهلية .كما وقعت اتحاد الخليج مذكرة تفاهم غير ملزمة مع األهلية في  25رمضان 1438هـ ( 20يونيو 2017م) فيما
يتعلق بهذا االندماج المحتمل.
أسبوعا من تاريخ توقيع المذكرة ،أيهما أسبق .لألطراف الحق في إنهاء مذكرة
تنتهي مذكرة التفاهم بتوقيع اتفاقية االندماج أو عند انقضاء م ّدة عشرين
ً
التفاهم من خالل إخطار خطي بفترة ثالثين يو ًما إلى الطرف اآلخر بنيته .في  6نوفمبر 2017م ،وافق الطرفان على تمديد المدة األصلية للمذكرة لمدة
أسبوعا أخرى.
عشرين
ً
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رشكة اتحاد الخليج للتأمني التعاوين
(رشكة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول املعلومات املالية التصورية (تتمة)
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
2 -2أساس إعداد وعرض املعلومات املالية التصورية

توضح هذه المعلومات المالية التصورية وااليضاحات المرفقة التأثيرات على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل لالندماج المحتمل («االندماج») بين
شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني («اتحاد الخليج») والشركة األهلية للتأمين التعاوني («األهلية») كما لو أنها حدثت بتاريخ  1يناير 2017م.
استمدت هذه المعلومات المالية التصورية من القوائم المالية المراجعة التحاد الخليج واألهلية كما في  31ديسمبر 2017م (يشار إليهما مجتمعين باسم
«الكيان المندمج») كما تم تعديلها لبيان اثر عملية االندماج.
ستتم عملية االندماج بإصدار  9.193.548سهم بقيمة  10ريـال سعودي للسهم من قبل اتحاد الخليج إلى مساهمي األهلية ،في عملية تبادل األسهم
بمعامل تحويل يبلغ  1.740351سهم من األهلية لكل سهم من اتحاد الخليج.
يستند عرض المعلومات المالية التصورية للكيان المندمج على افتراضات معينة وتم إعدادها ألغراض التوضيح فقط ،وبسبب طبيعتها ،فإن قائمة
المركز المالي التصورية وقائمة الدخل التصورية تعالجان حالة افتراضية ولذلك ،ال تمثالن وال تعطيان صورة حقيقية للمركز المالي واألداء المالي
للكيان المندمج .عالوة على ذلك ،فإن المعلومات المالية التصورية ال تكون ذات معنى إال باالقتران مع القوائم المالية التاريخية التحاد الخليج واألهلية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م .ال تأخذ المعلومات المالية التصورية في االعتبار التأثير االيجابي للتضافر المتوقع ) (synergyأو التكاليف
المتكبدة لتحقيق ذلك نتيجة لعملية االندماج.
تم إعداد المعلومات المالية التصورية وعرضها على أساس السياسات المحاسبية إلتحاد الخليج كما هو موضح في قوائمها المالية المراجعة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر 2017م .ان السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل اتحاد الخليج كما هو موضح في قوائمها المالية المراجعة للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2017م ال تختلف بشكل جوهري عن تلك المستخدمة من قبل األهلية.
تم إجراء تعديالت العرض التالية لضمان اتساق العرض لقائمة المركز المالي ما بين اتحاد الخليج واألهلية ،على وجه الخصوص:
-

ألدى األهلية مبالغ معينة مستحقة من المديرين ،وفي إطار إعداد هذه المعلومات المالية التصورية ،تم إعادة تصنيفها تحت بند أقساط مدينة
لجهات ذات عالقة لتتوافق مع عرض اتحاد الخليج.
بتقوم األهلية بتصنيف برامج الحاسب اآللي تحت بند الممتلكات والمعدات ،وفي إطار إعداد هذه المعلومات المالية التصورية ،تم إعادة
تصنيفها كموجودات غير ملموسة لتتوافق مع عرض اتحاد الخليج.
جتم تعديل احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع لالعتراف باالحتياط االفتتاحي لألهلية .وبنا ًء على ذلك ،تم احتساب التغير في
احتياطي القيمة العادلة في الكيان المندمج للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م بافتراض االعتراف بالرصيد االفتتاحي الحتياطي القيمة
العادلة لألهلية.
دحيث أن اتحاد الخليج ملزمة باالحتفاظ بوديعة نظامية ال تقل عن  ٪15من رأس المال ،فإن الهيكل الجديد سيؤدي إلى تغير في الوديعة
النظامية .وعليه ،تم احتساب الوديعة النظامية الجديدة بناء على رأس المال الناتج بعد االندماج بما يتوافق مع المتطلبات النظامية التحاد
الخليج .تم احتساب مبلغ  20.7مليون ريـال سعودي كتعديل تصوري بتحويل المبلغ إلى النقد وما في حكمه

تم إجراء تعديالت العرض التالية لضمان اتساق العرض مع قائمة الدخل  -عمليات التأمين والفائض المتراكم والدخل الشامل اآلخر بين اتحاد الخليج
واألهلية ،على وجه الخصوص:
 أال تعرض األهلية «الفائض المتراكم من عمليات التأمين» في قائمة الدخل  -عمليات تأمين والفائض المتراكم .تم إعادة تصنيف مبلغ مع ّينليتالئم مع عرض اتحاد الخليج.
 بتقوم األهلية بعرض “خسارة إعادة قياس  -التزامات المنافع المحددة في قائمة الدخل  -عمليات التأمين .تم اعادة عرض ذلك في قائمةالدخل الشامل  -عمليات التأمين لتتوافق مع عرض اتحاد الخليج.
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رشكة اتحاد الخليج للتأمني التعاوين
(رشكة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول املعلومات املالية التصورية (تتمة)
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
3 -3تعديالت تصورية

تعتمد التعديالت التصورية على تقديرات أولية وافتراضات قابلة للتغيير.
فيما يلي التعديالت التصورية المضمنة في المعلومات المالية التصورية:
أ -لتسجيل إصدار أسهم اتحاد الخليج إىل مساهمي األهلية:

ألغراض المعلومات المالية التصورية ،تم احتساب مبلغ العوض لالندماج على أساس معامل تبادل األسهم بمعدل  1.740351سهم في األهلية لكل سهم
في اتحاد الخليج كما هو موضح أدناه:
عدد األسهم القائمة في األهلية

16.000.000

معامل التحويل

1.740351

عدد األسهم التي ستصدر من اتحاد الخليج

 9.193.548سهم

القيمة االسمية لألسهم المصدرة من قبل اتحاد الخليج إلى األهلية ( 10ريـال سعودي للسهم)

 91.935.480ريـال سعودي

رأس المال المصدر التحاد الخليج

 150.000.000ريـال سعودي

مجموع رأس املال لشركة احتاد اخلليج بعد االندماج

 241.935.480ريـال سعودي

ب -لتسجيل عالوة اصدار ألسهم اتحاد الخليج عند االندماج:

تم احتساب العوض لالندماج على أساس سعر إغالق اتحاد الخليج البالغ  15.41ريـال سعودي للسهم الواحد في تداول كما في  9مايو 2018م .إن مبلغ
الشراء عبارة عن تكلفة إرشادية.
بالرياالت السعودية
إجمالي العوض لالندماج ( 9.193.548سهم بقيمة  15.41ريـال سعودي للسهم)

141.672.575

مطروحاً منها :القيمة االسمية لالسهم المصدرة من اتحاد الخليج للشركة األهلية

()91.935.480

عالوة اصدار

49.737.095

ج -لتسجيل الشهرة التي متثل الزيادة يف مبلغ العوض لالندماج عىل صايف موجودات األهلية كام يف  1يناير 2017م بعد
التعديالت.
بالرياالت السعودية
صافي موجودات األهلية كما في  31ديسمبر 2017م

113.265.895

مطروحا منها :صافي ربح األهلية لسنة 2017م بالصافي من الزكاة وضريبة الدخل

()7.872.640

مطروحا منها :الزيادة في احتياطي القيمة العادلة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م

()1.001.428

صافي الموجودات للشركة األهلية كما في  1يناير 2017م

104.391.827

إجمالي العوض المدفوع مقابل حقوق المساهمين في األهلية

141.672.575

الشهرة

37.280.748

د -لتسجيل االحتياطي النظامي:

وفقاً لمتطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،يجب على المنشأة المندمجة تحويل ما ال يقل عن  ٪20من أرباحها السنوية إلى
االحتياطي النظامي .ووفقاً لذلك ،تم احتساب االحتياطي النظامي على النحو التالي:
(بالرياالت السعودية)
الرصيد االفتتاحي لالحتياطي النظامي

-

يضاف ٪20 :من األرباح السنوية للمنشأة المندمجة

5.951.888
5.951.888
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رشكة اتحاد الخليج للتأمني التعاوين
(رشكة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول املعلومات املالية التصورية (تتمة)
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
 -3تعديالت تصورية (تتمة)
هـ -قامئة املركز املايل التصويرية (غري مراجعة)
ايضاح

شركة اتحاد الخليج
(الدامجة)
(مراجعة)

الشركة األهلية
(المندمجة)
(مراجعة)

تعديالت
تصورية

تصورية
(غير مراجعة)

(بالرياالت السعودية)
موجودات عمليات التأمين
نقد وما في حكمه

57.209.916

49.779.733

-

106.989.649

ودائع ألجل

67.591.653

-

-

67.591.653

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

-

5.000.000

-

5.000.000

أقساط وأرصدة تأمين مدينة ،بالصافي

2أ

72.238.026

50.316.576

()358.641

122.195.961

أقساط مدينة -جهات ذات عالقة

2أ

667.304

-

358.641

1.025.945

مطلوب من جهات ذات عالقة ،بالصافي

29.072.126

-

-

29.072.126

حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

46.791.671

5.170.771

-

51.962.442

حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

87.027.971

15.357.744

-

102.385.715

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

9.544.276

5.836.801

-

15.381.077

مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

11.905.375

11.198.129

-

23.103.504

استثمارات متاحة للبيع

7.037.883

-

-

7.037.883

ممتلكات ومعدات

2ب

3.591.038

3.312.903

()544.894

6.359.047

موجودات غير ملموسة

2ب

3.729.812

-

544.894

4.274.706

مطلوب من عمليات المساهمين

2.558.064

93.206.149

-

95.764.213

مجموع موجودات عمليات التأمني

398.965.115

239.178.806

-

638.143.921

موجودات املساهمني
61.094.630

53.086.200

20.709.678

134.890.508

نقد وما في حكمه

2د

ودائع ألجل

37.514.450

113.300.000

-

150.814.450

مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

22.452

6.894.005

-

6.916.457

عائد مستحق على الوديعة النظامية

2.416.771

2.034.821

-

4.451.592

مطلوب من جهات ذات عالقة

2.359.192

5.922.931

-

8.282.123

استثمارات متاحة للبيع

24.072.736

14.396.883

-

38.469.619

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

23.064.698

-

-

23.064.698

الشهرة

3ج

-

-

37.280.748

37.280.748

وديعة نظامية

2د

33.000.000

24.000.000

()20.709.678

36.290.322

مجموع موجودات املساهمني

183.544.929

219.634.840

37.280.748

440.460.517

مجموع املوجودات

582.510.044

458.813.646

37.280.748

1.078.604.438
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رشكة اتحاد الخليج للتأمني التعاوين
(رشكة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول املعلومات املالية التصورية (تتمة)
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
 -3تعديالت تصورية (تتمة)
هـ -قامئة املركز املايل األولية (غري مراجعة) (تتمة)

ايضاح

شركة اتحاد الخليج
(الدامجة)
(مراجعة)

الشركة األهلية
(المندمجة)
(مراجعة)

تعديالت
تصورية

تصورية
(غير مراجعة)

(بالرياالت السعودية)
املطلوبات والفائض املتراكم لعمليات التأمني
مطلوبات عمليات التأمني
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

38.596.236

43.464.675

-

82.060.911

أرصدة اعادة تأمين دائنة

20.910.766

1.538.005

-

22.448.771

ايراد غير مكتسب

7.403.897

1.371.712

-

8.775.609

أقساط غير مكتسبة

132.002.714

85.446.789

-

217.449.503

مطالبات قائمة

154.201.734

97.577.215

-

251.778.949

احتياطيات أخرى

8.174.824

3.574.000

-

11.748.824

مطلوب إلى جهات ذات عالقة

14.309.980

-

-

14.309.980

مكافأة نهاية الخدمة

11.846.468

4.807.017

-

16.653.485

مجموع مطلوبات عمليات التأمني

387.446.619

237.779.413

-

625.226.032

الفائض المتراكم من عمليات التأمين

10.770.493

1.399.393

-

12.169.886

الفائض املتراكم لعمليات التأمني
احتياطي القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

406.384

-

-

406.384

احتياطي لألرباح والخسائر االكتوارية

341.619

-

-

341.619

مجموع الفائض املتراكم لعمليات التأمني

11.518.496

1.399.393

-

12.917.889

مجموع املطلوبات والفائض املتراكم لعمليات التأمني

398.965.115

239.178.806

-

638.143.921

مطلوبات وحقوق املساهمني
مطلوبات املساهمني
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

3.213.748

2.737.500

-

5.951.248

عائد مستحق على الوديعة النظامية

2.416.771

2.034.821

-

4.451.592

زكاة وضريبة دخل مستحقة

5.103.031

8.390.475

-

13.493.506

مطلوب إلى عمليات التأمين

2.558.064

93.206.149

-

95.764.213

مطلوب إلى جهات ذات عالقة

2.359.192

-

-

2.359.192

مجموع مطلوبات املساهمني

15.650.806

106.368.945

-

122.019.751

رأس المال

3أ

150.000.000

160.000.000

()68.064.520

241.935.480

عالوة اصدار

3ب

-

-

49.737.095

49.737.095

احتياطي القيمة العادلة

2ج

371.832

3.071.164

()2.069.736

1.373.260

احتياطي نظامي

3د

4.377.360

-

1.574.528

5.951.888

أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)

13.144.931

()49.805.269

56.103.381

19.443.043

مجموع حقوق املساهمني

167.894.123

113.265.895

37.280.748

318.440.766

مجموع مطلوبات وحقوق مساهمني

183.544.929

219.634.840

37.280.748

440.460.517

مجموع مطلوبات وعمليات التأمني والفائض املتراكم
وحقوق املساهمني

582.510.044

458.813.646

37.280.748

1.078.604.438

حقوق املساهمني
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رشكة اتحاد الخليج للتأمني التعاوين
(رشكة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول املعلومات املالية التصورية (تتمة)
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
 -3تعديالت تصورية (تتمة)
و -قامئة الدخل التصورية -عمليات التأمني والفائض املرتاكم (غري مراجعة)
ايضاح

شركة اتحاد الخليج
(الدامجة)
(مراجعة)

الشركة األهلية
(المندمجة)
(مراجعة)

تعديالت
تصورية

تصورية
(غير مراجعة)

(بالرياالت السعودية)
االيرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

359.627.378

183.218.628

-

542.846.006

يخصم :أقساط إعادة تأمين المسندة

()139.406.066

()8.902.841

-

()148.308.907

فائض خسارة اقساط التأمين

()4.071.294

()10.541.842

-

()14.613.136

صايف اقساط التأمني املكتتبة

216.150.018

163.773.945

-

379.923.963

التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة ،بالصافي

()6.966.644

()15.010.616

-

()21.977.260

صايف أقساط التأمني املكتسبة

209.183.374

148.763.329

-

357.946.703

ايراد عموالت اعادة تأمين

45.654.187

2.574.231

-

48.228.418

مجموع االيرادات

254.837.561

151.337.560

-

406.175.121

التكاليف واملصاريف
اجمالي المطالبات المدفوعة والمصاريف األخرى

()186.390.867

()102.672.289

-

()289.063.156

حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

85.356.392

10.294.914

-

95.651.306

صايف املطالبات املدفوعة

()101.034.475

()92.377.375

-

()193.411.850

التغيرات في المطالبات القائمة ،بالصافي

()24.660.642

()11.076.778

-

()35.737.420

صايف املطالبات املتكبدة

()125.695.117

()103.454.153

-

()229.149.270

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

()26.356.119

()12.477.139

-

()38.833.258

التغير في االحتياطيات األخرى

()2.395.202

2.473.612

-

78.410

مصاريف عمومية وإدارية

()82.030.309

()41.278.078

-

()123.308.387

ايرادات عموالت

4.501.022

1.510.401

-

6.011.423

ايرادات أخرى ،بالصافي

11.127.469

3.663.023

-

14.790.492

مجموع التكاليف واملصاريف

()220.848.256

()149.562.334

-

()370.410.590

الفائض من عمليات التأمني

33.989.305

1.775.226

-

35.764.531

حصة املساهمني من الفائض

()30.590.375

()1.597.703

-

()32.188.078

الفائض من عمليات التأمين بعد حصة المساهمين

3.398.930

177.523

-

3.576.453

9.471.554

1.291.449

-

10.763.003

الفائض الموزع خالل العام

()2.099.991

-

-

()2.099.991

الفائض املتراكم يف نهاية العام

10.770.493

1.468.972

-

12.239.465

الفائض المتراكم في بداية العام

2هـ
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رشكة اتحاد الخليج للتأمني التعاوين
(رشكة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول املعلومات املالية التصورية (تتمة)
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
 -3تعديالت تصورية (تتمة)
ز -قامئة الدخل الشامل التصورية -عمليات التأمني (غري مراجعة)
شركة اتحاد الخليج
(الدامجة)
(مراجعة)

ايضاح

الشركة األهلية
(المندمجة)
(مراجعة)

تعديالت
تصورية

تصورية
(غير مراجعة)

(بالرياالت السعودية)
3.398.930

صافي نتائج عمليات التأمين بعد حصة المساهمين من الفائض

177.523

-

3.576.453

الدخل الشامل اآلخر
بنود قد اليتم اعادة تصنيفها الحقاً إلى نتائج من عمليات التأمين
أرباح (خسائر) اعادة قياس التزامات المنافع المحددة

341.619

2و

()492.620

-

()151.001

بنود قد يتم اعادة تصنيفها الحقاً إلى نتائج من عمليات التأمني
التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع،
بالصافي

91.476

-

-

91.476

إجمالي الدخل الشامل من عمليات التأمني

3.832.025

()315.097

-

3.516.928

رشكة اتحاد الخليج للتأمني التعاوين
(رشكة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول املعلومات املالية التصورية (تتمة)
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
 -3تعديالت تصورية (تتمة)
ح -قامئة الدخل الشامل التصورية -عمليات املساهمني (غري مراجعة)
شركة اتحاد الخليج
(الدامجة)
(مراجعة)

الشركة األهلية
(المندمجة)
(مراجعة)

تعديالت
تصورية

تصورية
(غير مراجعة)

(بالرياالت السعودية)
الفائض من عمليات التأمين

30.590.375

1.597.703

-

32.188.078

ايرادات من استثمارات

2.655.417

2.231.852

-

4.887.269

33.245.792

3.829.555

-

37.075.347

ايرادات عموالت

-

5.707.969

-

5.707.969

احتياطيات أخرى

-

6.027.946

-

6.027.946

مصاريف عمومية وإدارية

()6.068.913

()5.150.783

-

()11.219.696

الدخل للسنة

27.176.879

10.414.687

-

37.591.566

دخل شامل آخر
بنود قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى قائمة دخل املساهمني
التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع ،بالصافي

196.042

1.001.428

-

1.197.470

إجمالي الدخل الشامل للسنة

27.372.921

11.416.115

-

38.789.036
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4-444األثر االفتراضي لعملية االندماج على النتائج المالية لشركة اتحاد الخليج.
قامت شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه – محاسبون قانونيون بفحص القوائم المالية االفتراضية الموحدة لغرض إظهار التأثيرات الجوهرية الممكنة على
القوائم المالية لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني للفترة المنتهية في 2017/12/31م ،حيث تم افتراض اندماج شركة اتحاد الخليج مع الشركة األهلية
للتأمين التعاوني قد تم في 2017/01/01م وكجزء من هذا اآللية قد تم استخراج معلومات عن المركز المالي واألداء المالي للكيان المندمج من قبل إدارة
الشركتين من واقع القوائم المالية المراجعة لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني والشركة األهلية للتأمين التعاوني.:
ويظهر الجدول التالي ملخص لقائمة المركز المالي كما في 2017/12/31م لكل من شركة اتحاد الخليج والشركة األهلية وكذلك قائمة المركز المالي
االفتراضية الموحدة لنفس العام:
قائمة المركز المالي لكل من شركة اتحاد الخليج وشركة األهلية وكذلك قائمة المركز المالي االفتراضية للشركتين:
السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م
شركة اتحاد الخليج

الشركة األهلية

االفتراضية الموحدة

املوجودات
مجموع موجودات عمليات التأمين

398.965.115

239.178.806

638.143.921

مجموع موجودات المساهمين

183.544.929

219.634.840

440.460.517

مجموع املوجودات *

582.510.044

458.813.646

1.078.604.438

املطلوبات والفائض املتراكم لعمليات التأمني
مجموع مطلوبات عمليات التأمني

387.446.619

237.779.413

625.226.032

مجموع الفائض املتراكم لعمليات التأمني

11.518.496

1.399.394

12.917.889

مجموع املطلوبات والفائض املتراكم لعمليات التأمني

398.965.115

239.178.806

638.143.921

مطلوبات وحقوق املساهمني
مجموع مطلوبات املساهمني

15.650.806

106.368.945

122.019.751

مجموع حقوق املساهمني

167.894.123

113.265.895

318.440.766

مجموع املطلوبات والفائض املتراكم لعمليات التأمني وحقوق املساهمني

582.510.044

458.813.646

1.078.604.438

المصدر :القوائم المالية المراجعة لشركتي اتحاد الخليج والشركة األهلية كما في 2017/12/31م ،والقوائم المالية المالية االفتراضية الموحدة
*مالحظة :هناك بعض التعديالت المحاسبية التي تم إضافتها لغايات إعداد للقوائم االفتراضية الموحدة

ويظهر الجدول التالي ملخص قائمة الدخل – عمليات التأمين كما في 2017/12/31م لكل من شركة اتحاد الخليج والشركة األهلية وكذلك قائمة الدخل
االفتراضية الموحدة لنفس العام:
قائمة الدخل – عمليات التأمين لكل من شركة اتحاد الخليج وشركة األهلية وكذلك قائمة المركز المالي االفتراضية للشركتين:
السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م
شركة اتحاد الخليج

الشركة األهلية

االفتراضية الموحدة

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

359.627.378

183.218.628

542.846.006

صافي أقساط التأمين المكتتبة

216.150.018

163.773.945

379.923.963

إاليرادات

254.837.561

151.337.560

406.175.121

صافي المطالبات المدفوعة

()101.034.475

()92.377.375

()193.411.850

صافي المطالبات المتكبدة

()125.695.117

()103.454.153

()229.149.269

مجموع التكاليف والمصاريف

()220.848.256

()149.562334

()370.410.590

الفائض من عمليات التأمين

33.989.305

1.775.226

35.764.531

حصة المساهمين من الفائض

()30.590.375

()1.597.703

()32.188.078

الفائض من عمليات التأمين بعد حصة المساهمين

3.398.930

177.523

3.576.453

الفائض المتراكم بداية العام

9.471.554

1.291.449

10.763.003

الفائض الموزع خالل العام

()2.099.991

-

()2.099.991

الفائض المتراكم بنهاية العام

10.770.493

1.468.972

12.239.465

المصدر :القوائم المالية المراجعة لشركتي اتحاد الخليج والشركة األهلية كما في 2017/12/31م ،والقوائم المالية المالية االفتراضية الموحدة
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المصدر في القوائم المالية االفتراضية والقوائم المالية المراجعة
مقارنة بين مؤشرات أداء ُ
السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م
شركة اتحاد الخليج

االفتراضية الموحدة

معدل نمو إجمالي األقساط المكتتبة

%30

%22

إجمالي المطالبات المدفوعة/أقساط التأمين المكتتبة

%40

%30

صافي معدل الخسارة :صافي المطالبات المتكبدة /صافي أقساط التأمين المكتسبة

%60

%64

نسبة اإلسناد :أقساط إعادة التأمين المسندة /إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

%32

%30

صافي األقساط المكتتبة  /إجمالي األقساط المكتتبة

%58

%66

نسبة االحتفاظ :صافي أقساط التأمين المكتتبة /إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

%60

%70

175.462

195.558

عدد وثائق التأمين
المصدر :القوائم المالية المراجعة لشركة اتحاد الخليج كما في 2017/12/31م ،والقوائم المالية المالية االفتراضية الموحدة

4-4-44االرتفاع أو االنخفاض في ربحية السهم نتيجة لالندماج.
ستتأثر ربحية السهم الحالية لمساهمي شركة اتحاد الخليج ومساهمي الشركة األهلية نتيجة لعملية االندماج ،1يوضح الجدول التالي االرتفاع واالنخفاض
في ربحية السهم لمساهمي الشركتين.

ربحية السهم كما في 2017/12/31م

شركة اتحاد الخليج

الشركة األهلية

شركة اتحاد الخليج بعد االندماج

 1.82ريال لكم سهم

 0.71ريال لكل سهم

 1.55ريال لكل سهم

المصدر :القوائم المالية المراجعة لشركتي اتحاد الخليج والشركة األهلية كما في 2017/12/31م ،والقوائم المالية المالية االفتراضية الموحدة

كما هو واضح أعاله ،فقد ارتفعت ربحية السهم لمساهمي الشركة األهلية من  0.71ريال للسهم الواحد لتصل إلى  1.55ريال للسهم الواحد بعد االندماج
في حين انخفضت ربحية سهم اتحاد الخليج من  1.82ريال لكل سهم لتصل إلى  1.55ريال لكل سهم.

4-4-44أداء سعر أسهم شركة إتحاد الخليج.
يوضح الجدول التالي ،أداء سهم شركة اتحاد الخليج بنهاية إغالق كل شهر ميالدي خالل األثني عشر شهرا التي تسبق تاريخ تقديم طلب اتحاد الخليج
لتسجيل وطرح أسهم زيادة رأس المال لغرض االندماج مع الشركة األهلية:
إقفال

التغيير

التغيير ٪

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة (ر.س)

عدد الصفقات

التاريخ
2018/11/29م

13.32

0.00

0.00

133.534

1.793.289.08

143

2018/10/31م

12.74

0.28

2.25

148.441

1.869.187.48

162

2018/09/30م

13.06

-0.16

-1.21

126.981

1.666.360.04

141

2018/08/30م

13.80

0.02-

-0.14

85.024

1.159.560.88

155

2018/07/31م

15.18

0.00

0.00

37.952

574.401.22

130

2018/06/28م

15.74

-0.14

-0.88

88.771

1.408.443.86

107

2018/05/30م

15.14

-0.08

-0.53

26.185

398.577.74

119

2018/04/30م

16.56

-0.40

-2.36

168.787

2.807.552.38

244

2018/03/29م

17.57

0

0

72.799

1.273.283.06

191

2018/02/28م

18.45

-0.06

-0.32

105.985

1.952.441.14

122

2018/01/31م

17.26

-0.17

-0.98

114.107

1.967.253.40

197

2017/12/31م

16.9

-0.08

-0.47

55.997

948.655.52

99

2017/11/30م

16.05

0.05

0.31

33.132

531.639.78

57

المصدر :تداول
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5.5مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات
5-555مقدمة
يستند ما يلي من مناقشة وتحليل للوضع المالي لشركة األهلية ونتائج العمليات إلى القوائم المالية المراجعة عن السنوات المنتهية في  31ديسمبر
2015م و2016م و2017م واإليضاحات المرفقة بها التي تولى مراجعتها مكتب النعيم وشركائهم ومكتب البسام والنمر محاسبون قانونيون باإلضافة إلى
اإليضاحات المرفقة بها والتي يلزم قرائتها مع هذه القوائم.
قد يحتوي هذا القسم الذي أعدته إدارة الشركة األهلية على إفادات مستقبلية تنطوي على مخاطر وتوقعات غير مؤكدة .وقد يختلف األداء الفعلي للشركة
األهلية بشكل جوهري عما هو وارد في هذه اإلفادات المستقبلية نتيجة عوامل مختلفة ،بما في ذلك تلك التي وردت مناقشتها أدناه وفي مواضع أخرى
من تعميم المساهمين هذا.
نرجو العلم بأن األرقام الواردة بهذا القسم تم تقريبها إلى أقرب عدد صحيح .ولهذا فإن مجموع تلك األرقام قد يختلف عما هو وارد بالجداول .كما تجدر
اإلشارة إلى أن كافة النسب المئوية والهوامش والمصاريف السنوية ومعدالت النمو السنوي المركب تستند إلى هذه األرقام المق ّربة.

5-555إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة االهلية أن المعلومات المالية الواردة في تعميم المساهمين مستخرجة دون إجراء أي تغيير جوهري عليها من القوائم
المالية الموحدة لألعوام 2015م و2016م و2017م والمعدة على أساس موحد .كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بإعداد القوائم المالية الخاصة بالشركة
وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (“ .)”SOCPAويقر أعضاء
مجلس اإلدارة ً
أيضا بأن لدى الشركة رأس مال عامل يكفي لمدة  12شه ًرا من تاريخ إصدار تعميم المساهمين هذا.
ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يطرأ أي تغيير جوهري سلبي على المركز المالي أو التجاري للشركة منذ الفترة المنتهية في  31ديسمبر 2017م وحتى
تاريخ إصدار تعميم المساهمين الحالي يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أنه قد تم الكشف عن جميع الحقائق الجوهرية فيما يتعلق بالشركة وأدائها المالي في
تعميم المساهمين وأنه ال توجد أي وقائع أخرى قد يؤدي إغفالها إلى أن تكون أي بيانات في تعميم المساهمين مضللة.
ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة األهلية يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل
ال ( )12شهراً األخيرة.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة األهلية لم تقدم أي عموالت أو خصومات أو رسوم أو تعويضات غير نقدية خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ
تقديم طلب التسجيل أو قبوله فيما يتعلق بإصدار أي أوراق مالية أو بيعها .يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن رأسمال الشركة ال يخضع ألي عقد من عقود
الخيار.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة األهلية ليس لديها أي قروض ،سواء مشمولة بضمان شخصي ،أو مضمونة برهن أو غير مضمونة برهن ،بما في
ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية ،وااللتزامات تحت القبول وائتمان القبول والتزامات الشراء التأجيري.
أي التزامات محتملة وقامت باحتساب وتسجيل مخصص
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة األهلية قامت بعرض تفاصيل شاملة في هذا القسم عن ّ
لها كما هو مفسر تبعاً في هذه المناقشة.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة الشركة األهلية أن ممتلكات الشركة األهلية ليست خاضعة ألية رهونات أوحقوق أو أعباء.
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة األهلية قامت بعرض تفاصيل شاملة في هذا القسم عن جميع األصول الثابتة واالستثمارات بما في ذلك
األوراق المالية التعاقدية وغيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها .كما قامت الشركة بتسجيل األرباح والخسائر
المحققة والغير محققة المتعلقة بالتقلبات المالية في قيمة االستثمارات هذه في بياناتها المالية للسنوات 2015م2016 ،م ،و2017م وقد عرضت جميع
تفاصيلها تبعاً في هذا القسم.

5-555نظرة عامة
الشركة األهلية للتأمين التعاوني (“الشركة األهلية” “األهلية”) – شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري
رقم  1010238441بتاريخ  7رمضان 1428هـ (الموافق  19سبتمبر 2007م).إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص.ب  ،939الرياض  ،11312المملكة
العربية السعودية .تتمثل أهداف الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية .يشمل نشاطها الرئيسي
جميع فئات التأمين العام .تم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية ( تداول ) في  24رمضان 1428هـ (الموافق  6أكتوبر 2007م) .بدأت الشركة أعمال
التأمين في  5ربيع اآلخر 1430هـ ( الموافق  1أبريل 2009م).

5-555اتفاقية شراء الموجودات وتحويل محفظة التأمين
تم ترخيص الشركة لمزاولة أعمال التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية طبقاً للمرسوم الملكي رقم م 60/بتاريخ  18رمضان 1427هـ (الموافق
 11أكتوبر 2006م) ،وقرار مجلس الوزراء رقم  233بتاريخ  16رمضان 1427هـ (الموافق  9أكتوبر 2006م).
وبعد إتمام عملية االكتتاب العام بتاريخ  19ذي القعدة 1427هـ (الموافق  10ديسمبر 2006م) ،أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً باإلعالن عن
تأسيس الشركة في  18جمادي الثاني 1428هـ (الموافق  3يوليو 2007م).وقامت الشركة األهلية بإبرام اتفاقية لشراء محفظة التأمين وصافي الموجودات
العائدة لعمليات شركة التأمين األهلية (ش.م.ب.م ) (فرع البحرين) في المملكة العربية السعودية .ووفقاً لذلك ،تم تقديم دراسة مالية (التي تتضمن
تقويم للعمليات) طبقاً للتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي من قبل مراجع حسابات مستقل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي خالل
عام 2007م .هذا وقد صدرت نتيجة التقييم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (المؤسسة) بموجب خطابها للشركة األهلية للتأمين التعاوني بتاريخ
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 28رجب 1430هـ (الموافق  21يوليو 2009م) والذي نص على أنه وفقاً لمعايير برنامج التقييم ،اليوجد شهرة وأنه يمكن تحويل المحفظة بصافي قيمة
الموجودات فقط.
قامت الشركة بعقد اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ  18شوال 1430هـ (الموافق  7أكتوبر 2009م) حيث تم إطالع المساهمين على نتيجة التقييم،
كما تمت الموافقة على تحويل محفظة التأمين وصافي الموجودات للشركة السابقة (فرع البحرين) في المملكة العربية السعودية إلى الشركة األهلية ،وتم
االتفاق حول ماهية الموجودات والمطلوبات التي سوف تحول بشكل محدد وتقدير قيمتها حسب معايير برنامج التقييم الصادر عن مؤسسة النقد العربي
السعودي في مايو 2007م وتحويلها على هذا األساس.

5-555أسس اإلعداد للقوائم المالية
تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة لفترة اإلثني عشر شهراً المنتهية في  31ديسمبر 2017م (“الفترة”) وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم – 34
الخاص بالتقارير المالية األولية والمعدل بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص المحاسبة عن الزكاة والدخل والتي تتطلب تطبيق جميع
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ( )IASBفيما عدا تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  – 12ضريبة
الدخل وتفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  21والمتعلقة بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل ،خالل عام 2017م ،أصدرت مؤسسة
النقد العربي السعودي تعميم رقم ( )381000074519بتاريخ  11ابريل 2017م والتعديالت الالحقة من خالل بعض التوضيحات المتعلقة بالمحاسبة عن
الزكاة والضريبة ،ستستمر الشركة في استحقاق الزكاة والضريبة على أساس ربع سنوي وسوف يتم اإلعتراف بها في قائمة التغير في حقوق المساهمين
في مقابل اإلعتراف باإللتزام في قائمة المركز المالي ،إن هذا التغيير في األطار المحاسبي لن ينتج عنه أي تغيير في السياسات المحاسبية للشركة
بخصوص الزكاة والضريبة وبالتالي لن ينتج عنه عوامل مخاطرة.
ال تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية ،لذا يجب أن تتم قراءتها جنباً إلى جنب
مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2016م ،أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية،
ومع ذلك فإنه ال يوجد أي تأثير على السياسة المحاسبية للشركة عن الزكاة وضريبة الدخل.
تعتقد اإلدارة بأن القوائم المالية األولية الموجزة تظهر كافة التسويات ( بما في ذلك التسويات االعتيادية المكررة ) الضرورية لكي تظهر بصورة عادلة
وجوهرية نتائج العمليات للفترات األولية المعروضة .إن النتائج األولية ال تعتبر مؤشراً دقيقاً على النتائج السنوية للشركة.
يتم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ،بإستثناء االستثمارات المتاحة للبيع حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.
تم عرض القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الرئيسية للشركة.

5-555المعايير الجديدة ،والتعديالت على المعايير والتفسيرات
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017م ،باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة للمعايير الحالية والمذكورة أدناه ،حيث إنه ليس لهم أي تأثير مالي جوهري على القوائم
المالية للشركة األولية ،ومن المتوقع أن ال يوجد أى تأثير جوهري على الفترات المستقبلية .تم إعادة تبويب بعض أرقام الفترة السابقة بما يتفق مع عرض
الفترة الحالية:




دورات التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لألعوام 2012م 2014 -م.
دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية لألعوام 2012م– 2014م والتي تطبق للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد
 1يناير 2016م.
تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1لمعالجة المعوقات المدركة لمعدي التقارير المالية أثناء إبداء رأيهم لعرض التقارير المالية .تطبق
للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2016م.

555555المعايير الصادرة وغير سارية المفعول
إضافة على المعايير أعاله ،نوضح أدناه بياناً بالمعايير والتفسيرات الصادرة والتي ال تنطبق على الشركة األهلية حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة
األهلية .تعتزم الشركة إتباع هذه المعايير (في حالة إنطباقها على الشركة) عند سريان مفعولها .قررت الشركة عدم التطبيق المبكر للتعديالت على
المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية التي تم نشرها ويتعين على الشركة االلتزام بها في تواريخ مستقبلية .يعكس المعيار الدولي الخاص بالتقارير
المالية رقم ( )9مجلس معايير المحاسبة الدولية بشأن استبدال معيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)39وينطبق على تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات
المالية المحددة في معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)39وقد سرى مفعول المعيار ،في األصل ،على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2013م،
لكن التعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( )9وتاريخ السريان االلزامي المتعلق بالمعيار المذكور ،واالفصاحات االنتقالية الصادرة
خالل شهر ديسمبر 2011م إنتقلت إلى تاريخ السريان اإللزامي في  1يناير 2015م .ومع ذلك فإنه في تاريخ  19نوفمبر 2013م ،أصدر مجلس معايير
المحاسبة الدولية معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )9األدوات المالية (حسابات تغطية المخاطر وتعديالت على معيار التقارير المالية الدولية ()9
تعديل معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )9لتتضمن بعض الحسابات العامة الوقائية .في اجتماعه في فبراير عام 2014م ،قرر مجلس معايير المحاسبة
الدولية معيار التقارير المالية الدولية ( )9مبدئيا أن تكون سارية المفعول إلزاميا للسنوات التي تنتهي في أو بعد  31ديسمبر 2018م .تعديل معيار
المحاسبة الدولي رقم ( )7التدفقات النقدية كجزء من مبادرة اإلفصاح األوسع نطاقاً لمجلس معايير المحاسبة الدولية لتحسين العرض واإلفصاح للقوائم
المالية .تسري فعاليتها للفترات السنوية في أو بعد  1يناير 2017م .المعايير الجديدة أو المعدلة التالية ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم
المالية .المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( )15اإليرادات من العقود مع العمالء ويتم االعتراف باإليراد تحت هذا المعيار بخمس خطوات
(تحديد العقد ،تحديد التزامات األداء ،تحديد سعر المعاملة ،تخصيص سعر المعاملة على التزامات األداء ،وأخيرا االعتراف باإليراد .المعيار الدولي
الخاص بالتقارير المالية رقم ( )17اإليجار التمويلي ويضيف المعيار مؤشرا رئيسا إضافيا لكون العقد يصنف على أنه عقد إيجار تمويلي وذلك عندما
تُعد األصول المؤجرة ذات طبيعة متخصصة إلى حد أن المستأجر دون غيره يستطيع استخدامها بدون تعديالت رئيسة .كما يوفر المعيار مؤشرات أخرى
إضافية العتبار العقد عقد إيجار تمويلي.
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555555ملخص بأهم السياسات المحاسبية
فيما يلي السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية .إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية تتماشى
مع تلك المستخدمة في السنة السابقة ،باستثناء التعديالت على المعايير الحالية المذكورة في اإليضاح ( ،)5والتي لم يكن لها أثر جوهري على القوائم
المالية للشركة.
55555555إعادة التأمين

تقوم الشركة ،خالل دورة أعمالها العادية ،بعمليات وإسناد إعادة التأمين ،حيث تؤمن هذه الترتيبات تنوع أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة بالتحكم في
الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الكبرى وتؤمن إمكانية نمو إضافي .حيث يتم جزء كبير من عمليات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات وعقود إعادة
تأمين اختيارية وإعادة تأمين فائض الخسارة .تمثل الموجودات أو المطلوبات المسجلة في قائمة المركز المالي لعمليات التأمين أقساط مستحقة إلى
معيدي التأمين أو دفعات مستحقة من معيدي التأمين وحصة الشركة في الخسائر القابلة لالسترداد من معيدي التأمين .تقدر المبالغ المستحقة من
معيدي التأمين بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير التزامات المطالبات المتعلقة بالم ّؤمنين.
55555555التكاليف المؤجلة إلكتتاب وثائق التأمين

يتم تأجيل التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتكبدة خالل الفترة المالية عند إصدار أو إعادة تجديد عقود التأمين بالقدر الذي تكون فيه هذه التكاليف
قابلة لالسترداد من االقساط المستقبلية .يتم إثبات كافة تكاليف االكتتاب األخرى كمصروف عند تكبدها .وبعد اإلثبات األولي لها ،يتم إطفاء هذه
التكاليف بشكل نسبي على مدى فترة االقساط المستقبلية المتوقعة ما عدا الشحن البحري حيث يكون الجزء المؤجل هو التكلفة المتكبدة خالل الفصل
األخير .يتم تسجيل تكاليف إكتتاب وثائق التأمين كمصروف في قائمة عمليات التأمين .يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقدر أو الطريقة
المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها ذلك األصل وذلك بتعديل فترة اإلطفاء ،ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.
55555555اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها

يتم بتاريخ قائمة المركز المالي إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على حدوث أي إنخفاض في قيمة أي فئة أو مجموعة من الموجودات
المالية .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في قائمتي عمليات التأمين وعمليات المساهمين ،ويحدد االنخفاض على النحو
التالي:
1 -1بالنسبة للموجودات المثبتة بالقيمة العادلة ،يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة.
2 -2بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة ،يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية
مخصومة بمعدل العائد السائد حالياً في السوق لموجودات مالية مشابهه.
3 -3بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة المطفأة ،يحسب اإلنخفاض قي القيمة على أساس التدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بمعدل العمولة
الفعلي األصلي.
وألغراض العرض ،يقيد االحتياطي في البند الخاص به في قائمة المركز المالي ويتم تعديل قائمة دخل عمليات التامين والفائض المتراكم أو قائمة الدخل
الشامل لعمليات المساهمين .عندما تعتبر الشركة أنه ال يوجد إحتماالت واقعية السترداد األصل ،فإنه يتم شطب المبالغ المتعلقة به .وإذا ما طرأ الحقاً
أي نقص في قيمة خسارة اإلنخفاض وأن ذلك يعود بصورة موضوعية إلى حدث وقع بعد إثبات اإلنخفاض في القيمة ،عندئذ يتم عكس خسارة االنخفاض
المثبتة سابقاً من خالل الربح أو الخسارة .تشمل األدلة الموضوعية على اإلنخفاض الدائم في قيمة اي اصل مالي او مجموعة من الموجودات المالية
على البيانات التي استرعت انتباه الشركة عن االحداث التالية:








الصعوبات المالية الجوهرية للمصدر أو المدين.
اإلخالل بالعقد بما في ذلك التعثر أو التخلف عن السداد.
هناك احتمالية إلفالس المصدر او المدين أو إلعادة هيكلته المالية.
عدم وجود سوق نشط للموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية.
بيانات قابلة للمالحظة تشير إلى ان وجود نقص قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من مجموعة من الموجودات المالية
منذ تاريخ االلغاء األولي لهذه الموجودات ،بالرغم من عدم امكانية تحديد أصل مالي معين مرتبط بهذا االنخفاض .تشمل هذه البيانات:
التغيرات السلبية في حالة السداد من المصدرين أو المدينين في الشركة.
الظروف االقتصادية المحلية أو الداخلية في بلد المصدر والمرتبطة بحاالت التعثر في الموجودات.

 55555555تاريخ التداول

يتم اثبات او التوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول (أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء
او بيع الموجودات) .العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب ان يتم سداد تلك الموجودات خالل فترة زمنية
تنص عليها االنظمة او تلك المتعارف عليها في السوق.
 55555555الممتلكات والمعدات

يتم تسجيل الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وأي انخفاض جوهري في القيمة .يتم تحميل نفقات اإلصالح والصيانة على الدخل.
يتم رسملة التحسينات التي تزيد من قيمة األصل أو تطيل من عمره بصورة جوهرية .المشاريع تحت التنفيذ التستهلك وتقيد بالتكلفة .يحمل االستهالك
على قائمة دخل عمليات التأمين والفائض المتراكم على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات .إن األعمار اإلنتاجية المقدرة
للموجودات هي كما يلي:

47

السنوات
معدات مكتبية وأثاث ومفروشات

10

أجهزة وبرامج الحاسب االلي

4

سيارات

4

تحسينات المباني المستأجرة

5

يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للتاكد من وجود اي انخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف عدم امكانية
استرداد قيمتها الدفترية .في حالة وجود زيادة القيمة الدفترية عن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد ،عندئذ يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة القابلة
لالسترداد.
55555555المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزام (قانوني أو متوقع) على الشركة بسبب أحداث سابقة وأن تكاليف سداد اإللتزام ستكون محتملة ويمكن قياسها
بطريقة موثوق بها .اليتم اثبات مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية المستقبلية.
55555555العمالت األجنبية

تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعامالت .ويتم تحويل أرصدة الموجودات
والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية وبأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي .تدرج كافة فروقات التحويل ضمن قائمة دخل
عمليات التأمين والفائض المتراكم أو قائمة دخل عمليات المساهمين الشاملة.
55555555اختبار كفاية المطلوبات

يتم إجراء اختبارات بتاريخ كل قائمة مركز مالي للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التأمين ،بعد خصم تكاليف االكتتاب المؤجلة ذات العالقة .وإلجراء
هذه االختبارات ،تقوم اإلدارة باستخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقد عليها ،ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبات.
يحمل أي نقص في القيمة الدفترية مباشر ًة على قائمة دخل عمليات التأمين والفائض المتراكم وذلك بشطب تكاليف االكتتاب المؤجلة ذات العالقة أوالً
وبعد ذلك يتم تكوين مخصص للخسائر الناجمة عن اختبارات كفاية المطلوبات (مخصص الخسائر السارية غير المتوقعة) .وفي الحاالت التي يتطلب
فيها اختبار كفاية المطلوبات استخدام أفضل التقديرات الجديدة ،يتم استخدام هذه التقديرات (بدون أي هامش لقاء أي تغير عكسي) لقياس هذه
المطلوبات الحقاً.
55555555االستثمارات المتاحة للبيع

االستثمارات المتاحة للبيع هي تلك التي لم يتم االحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها او مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة .بالنسبة
لالستثمارات المتاحة للبيع التي لم يتم تغطية مخاطرها تدرج االرباح والخسائر الناتجة عن التغير في قيمتها العادلة مباشرة في الدخل الشامل االخر
لحين بيع االستثمار او تحصيله او استبعاده او انخفاض قيمته ،وعندئذ يتم ادراج الربح او الخسارة المتراكمة المثبتة سابقا في الدخل الشامل االخر في
قائمة دخل عمليات المساهمين للفترة .بالنسبة لالوراق المالية المتداولة في االسواق النظامية تحدد القيمة العادلة على اساس االسعار المتداولة في
السوق عند انتهاء العمل بتاريخ اعداد القوائم المالية دون خصم تكاليف المعامالت .تحدد القيمة العادلة لالستثمارات في الصناديق االستثمارية على
اساس صافي قيمة الموجودات المعلن عنه .بالنسبة الستثمارات االسهم غير المتداولة تحدد القيمة العادلة على اساس القيمة السوقية الستثمار مشابه
او التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة.
55-555555مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

طبقت الشركة برنامج محدد المزايا للموظفين طبقاً لألحكام المنصوص عليها في نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية .تحدد تكلفة
البرنامج المحدد المزايا على أساس طريقة إئتمان الوحدة المتوقعة .يتم إثبات إعادة قياس األرباح والخسائر األكتوارية المباشرة في قائمة المركز المالي
ويقيد المبلغ المقابل لها على األرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل السنة التي تحدث فيها .ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس
هذه إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة .يتم إثبات تكاليف الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة وذلك قبل:






تاريخ تعديل البرنامج أو تقليص األيدى العاملة.
تاريخ قيام الشركة بإثبات تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة.
يتم إحتساب دخل العموالت الخاصة وذلك بتطبيق معدل الخصم على إلتزامات المزايا المحددة .تقوم الشركة بإثبات التغيرات التالية في
صافي إلتزامات المزايا المحددة في قائمة الدخل الشامل لعمليات التأمين ضمن المصاريف العمومية واإلدارية:
تكاليف الخدمة والتي تكون من تكاليف الخدمة الحالية ،وتكاليف الخدمة السابقة ،ومكاسب أو خسائر تقليص األيدي العاملة وعمليات السداد
غير اإلعتيادية.
صافي دخل أو مصاريف العموالت الخاصة.

55-555555عقود التأمين

تعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التي تشتمل على مخاطر أمين عند نشأة العقد أو تلك التي يكون فيها ،عند نشأة العقود ،سيناريو يشتمل في جوهره
التجاري على مخاطر تأمين .تعتمد أهمية مخاطر التأمين على كل من احتمال وقوع حادث للجهة المؤمنة وحجم األثر المحتمل المتعلق به .وحال تصنيف
العقد كـ «عقد تأمين» ،فإنه يبقى كذلك طوال الفترة المتبقية منه حتى لو انخفضت مخاطر التأمين بشكل كبير خالل فترة العقد.
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55-555555الذمم المدينة

يتم إثبات الذمم المدينة عند استحقاقها ،ويتم قياسها ،عند اإلثبات األولي لها ،بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق القبض .يتم مراجعة القيمة
الدفترية القساط التأمين المستحقة للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد
قيمتها الدفترية ،ويتم اثبات خسارة اإلنخفاض في قائمة الدخل لعمليات التأمين والفائض المتراكم .يتم التوقف عن إثبات اقساط التأمين المستحقة
عند إنتفاء أسباب إثبات الموجودات المالية.
55-555555األقساط المكتسبة

ترحل االقساط إلى الدخل بشكل نسبي على مدى فترات وثائق التأمين التي تخصها ما عدا ما يخص التأمين البحري فانه يتم احتسابه على اساس
األقساط عن آخر ثالثة أشهر .تمثل االقساط غير المكتسبة الحصة في األقساط المكتتبة المتعلقة بالفترة السارية المفعول من التغطية التأمينية .يدرج
التغير في مخصصات االقساط غير المكتسبة في قائمة دخل عمليات التأمين والفائض المتراكم على مدى فترة المخاطر .االقساط المبقاة ودخل العمولة
بالفترة الحالية والمتعلقة باألخطار غير المتوقعة المتعلقة بالفترة المالية الالحقة ،يتم تسجيلها بناء على عدد االيام الفعلي .ويتم اثبات دخل العموالت
على أساس العائد الفعلي بعد األخذ بعين االعتبار أصل المبلغ القائم ومعدل العمولة.
55-555555المطالبات تحت التسوية

تشتمل المطالبات تحت التسوية على التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي ،وكذلك تكاليف معالجة المطالبات،
مطروحاً منها القيمة المتوقعة للخردة واالستردادات األخرى ،سواء تم التبليغ عنها من قبل المؤمنين أم ال .يتم تجنيب مخصصات لقاء المطالبات المبلّغ
عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حاله على حده .كما يجنب مخصص ،وفقاً لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة،
لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير المبلّغ عنها بتاريخ قائمة المركز المالي ،بما في ذلك تكاليف معالجة المطالبات والقيمة المتوقعة للخردة
واالستردادات األخرى كما في تاريخ قائمة المركز المالي .يدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات المجنبة في
الفترة الالحقة في قائمة الدخل لعمليات التأمين والفائض المتراكم لتلك السنة .يتم اظهار المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي ،ويتم إظهار
الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة مستقلة.
55-555555التوقف عن إثبات األدوات المالية

يتم التوقف عن إثبات األدوات المالية وذلك عند عدم سيطرة الشركة على الحقوق التعاقدية التي تتكون منها األداه المالية ويكون ذلك عند بيع األداه
المالية أو إنتقال كافة التدفقات النقدية المتعلقة باألداه المالية إلى جهة أخرى مستقلة.
55-555555المقاصة

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى الشركة النية لتسوية
الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي ،أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد .ال يتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمتي
الدخل لعمليات التأمين والفائض المتراكم وعمليات المساهمين إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به من قبل المعايير المحاسبية وتفسيراتها.
55-555555اإليجارات التشغيلية

يتم اثبات دفعات اإليجار بموجب عقود االيجارات التشغيلية كمصروف في قائمة الدخل لعمليات التامين والفائض المتراكم بطريقة القسط الثابت على
مدى فترة اإليجار.
55-555555القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل مطلوبات بموجب معاملة تتم في السوق الرئيسي (أو أسواق أكثر
فائدة) بين المتعاملين في السوق بتاريخ القياس ،وتمت وفق الظروف السائدة في السوق بصرف النظر عما إذا كان السعر قاب ً
ال للمالحظة مباشرة أو
يمكن تقديره بإستخدام طرق تسعير أخرى .إن القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها ال تختلف كثيراً عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم
المالية .حيث تم قيد إستثمار األسهم في شركة غير مدرجة والمصنفة ضمن اإلستثمارات المتاحة للبيع بالتكلفة.
55-555555تحديد القيمة العادلة ومستويات القيمة العادلة

تستخدم الشركة المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:
المستوى األول :األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس االصل او المطلوبات (أي بدون تعديل أو إعادة تسعير).
المستوى الثاني :أساليب التقييم والتي تعتبر مدخالت المستوى األدنى لها هامة  -بالنسبة لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة – قابلة
للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المستوى الثالث :أساليب التقييم التي ال يتم تحديد مدخالتها الهامة وفق معلومات قابلة للمالحظة في السوق.
55-555555التحويالت بين المستويات

بالنسبة لألدوات المالية التي يتم اثباتها بالقيمة العادلة على اساس متكرر ،تقوم الشركة بالتأكد فيما اذا كان هناك تحويالت قد تمت بين المستويات
وذلك بإعادة تقييم التصنيف (على أساس مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
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55-555555المعلومات القطاعية

يعتبر القطاع جزء أساسي من الشركة يقوم بنشاطات تتحق عنها ارباح وتتكبد عنها مصاريف وتتوفر بشانها معلومات مالية يتم تقويمها بانتظام من قبل
رئيس العمليات كصانع القرار عندما يتقرر كيفية توزيع الموارد وتقويم االداء .وألغراض إدارية ،تتكون الشركة من وحدات عمل وذلك حسب منتجاتها
وخدماتها ،ولديها خمسة قطاعات يتم رفع التقارير بشأنها وكما يلي:
الهندسي :ويشمل التأمين على أخطار المقاولين ،وأخطار التركيب واإلنشاءات واألجهزة الكهربائية واإللكترونية ،وتلف اآلالت ،وأي تأمينات أخرى تقع
ضمن هذا القطاع.
المركبات :ويشمل التأمين على الخسائر والمسئوليات المتعلقة بالمركبات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.
الصحي :ويشمل التأمين على التكاليف الطبية واألدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعالجية.
أخطاء المهنة :تشمل تأمين مسؤوليات أخطاء المهنة الطبية.
فروع التأمين األخرى :ويشمل فروع التأمين األخرى التي لم يتم ذكرها سابقاً.
تعتبر عمليات المساهمين :قطاع غير تشغيلي يتم تقويم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها ،في بعض النواحي ،بصورة مختلفة
عن الربح أو الخسارة في القوائم المالية المرفقة .يتم االبالغ عن المعلومات القطاعية بطريقة تتماشى مع التقارير الداخلية المقدمة إلى رئيس العمليات
كصانع القرار .تم تحديد رئيس العمليات الذي يتخذ قرارات إستراتيجية على أنه الرئيس التنفيذي والذي يعتبر مسؤوالً عن توزيع المصادر وتقييم أداء
الوحدات القطاعية.
55-555555الزكاة وضريبة الدخل

يجنب مخصص للزكاة وضريبة الدخل وفقا لألنظمة الزكوية والضريبية السعودية .تحمل الزكاة في قائمة الدخل الشامل للمساهمين العائدة للمساهمين
المؤسسيين السعوديين في قائمة الدخل الشامل لعمليات المساهمين ،بينما تحمل ضريبة الدخل على حسابات حقوق الملكية العائدة للمساهمين
االجانب .تقوم الشركة باستقطاع الضريبة على بعض المعامالت مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية وفقا لنظام ضريبة الدخل السعودي.
55-555555ربح السهم

تقوم الشركة بعرض ربح السهم األساسي ألسهمها العادية ،حيث يتم احتساب الربح األساسي للسهم وذلك بقسمة الربح أو الخسارة العائدة للمساهمين
العاديين في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة .وذلك بتعديل الربح أو الخسارة العائدة للمساهمين العاديين
والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة لتأثيرات جميع األسهم العادية المحتملة المخفضة.
55-555555النقد وشبه النقد

لغرض إعداد قوائم التدفقات النقدية ،يتكون النقد وشبه النقدمن النقد والحسابات الجارية لدى البنوك وودائع المرابحة التي تستحق خالل ثالثة أشهر
أو أقل من إقتنائها.
55-555555احتياطي عجز األقساط

يتأثر تقدير عجز اقساط األعمال الطبية والمركبات كثيراً بعدد االفتراضات المتعلقة باألحداث والظروف المستقبلية ،حيث أنه يستند على نسبة الخسارة
المتوقعة للقسم الجاري المفعول من مخاطر وثائق التأمين المكتتبة .وللوصول إلى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة ،ينظر الخبير االكتواري في عالقة
المطالبات واألقساط المتوقع تحقيقها في المستقبل .وبناءاً على إقتراح الخبير االكتواري ،استخدمت الشركة احتماالت مختلفة في توقع االتجاهات
المتعلقة بنسب الخسائر .كما وتم تحديد االفتراضات المستخدمة من قبل اإلدارة على أساس أن المطالبات واألقساط المكتسبة يتوقع أن تزداد بنفس
النسبة.
55-555555الخردة والتعويضات المستردة

تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع موجودات (عادة تالفة) مستحوذة عند تسوية المطالبات (على سبيل المثال ،خرده) .وللشركة الحق بمالحقة
ومطالبة األطراف الثالثة لدفع جزء من أو كل التكاليف (على سبيل المثال ،التعويضات المستردة) .تدرج تقديرات استرداد الخرده كمخصص عند قياس
إلتزامات المطالبات تحت التسوية .يمثل المخصص القيمة التي يمكن استردادها بشكل معقول بعد استبعاد الممتلكات ،وأيضا تدرج تقديرات التعويضات
المستردة كمخصص عند قياس إلتزامات المطالبات تحت التسوية .يمثل المخصص القيمة التي يمكن استردادها بعد اإلجراءات المتبعة تجاه األطراف
الثالثة.
 555555التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة إجراء التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات
المسجلة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية .أن عدم التأكد من هذه التقديرات يمكن أن يؤدي إلى إجراء تعديل جوهري
في المستقبل على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات .فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمصادر األساسية المستقبلية واألخرى لعدم
التأكد من التقديرات بتاريخ قائمة المركز المالي والتي يمكن أن تؤدي إلى إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة
المالية القادمة.
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55555555االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين

يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين من أهم التقديرات المحاسبية التي تقوم بها الشركة .ويوجد هناك
العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعين على الشركة دفعها بموجب هذه المطالبات .كما ويعتبر
مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديراً للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي بشأن الحادث المؤمن عليه
الذي وقع قبل تاريخ قائمة المركز المالي .إن الطرق الفنية المتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها وكذلك المطالبات المتكبدة
غير المبلغ عنها تتمثل في إتباع نفس متوسط قيمة سداد المطالبات السابقة المشابهة .تقدر المطالبات التي تتطلب قراراً من المحكمة أو عن طريق
التحكيم على أساس كل حالة على حده .تقوم شركات تسويات مخاطر مستقلة بتقدير المطالبات المتعلقة بالممتلكات .تقوم اإلدارة بمراجعة المخصصات
المتعلقة بالمطالبات المتكبدة ،والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها ،على أساس ربع سنوي.
55555555خسائر اإلنخفاض في األقساط المدينة

تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة التي تعتبر هامة بمفردها ،وكذلك الذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة من الموجودات المالية التي لها خصائص
ائتمان مماثلة وذلك للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها .ان الذمم المدينة التي يتم مراجعتها بصورة فردية للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها .تتطلب
مراجعة اإلنخفاض في القيمة هذه إجراء األحكام والتقديرات .وإلجراء ذلك ،تقوم الشركة بتقويم خصائص االئتمان التي تأخذ بعين االعتبار حاالت
اإلخفاق السابقة والتي تعتبر مؤشراً على القدرة على سداد كافة المبالغ المستحقة طبقاً للشروط التعاقدية.
55555555تكاليف اإلكتتاب المؤجلة

يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع إنخفاض في القيمة ،مرة واحدة أو أكثر وذلك عند وجود دليل على وقوع هذا اإلنخفاض بتاريخ إعداد كل قوائم مالية.
وفي الحاالت التي تقل فيها المبالغ القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية ،يتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة الدخل لعمليات التأمين والفائض
المتراكم .كما تؤخذ تكاليف االكتتاب المؤجلة بعين االعتبار عند إجراء اختبار كفاية المطلوبات في كل فترة يتم فيها إعداد القوائم المالية.
55555555اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع

تعتبر الشركة الموجودات المالية المتاحة للبيع بأنها منخفضة عند وجود إنخفاض جوهري أو مستمر في القيمة العادلة دون التكلفة .يتطلب تحديد
اإلنخفاض الجوهري أو المستمر إجراء األحكام والتقديرات .وللقيام بذلك ،تقوم الشركة بتقويم عوامل أخرى تشمل على التغير العادي في أسعار األسهم،
والمركز المالي للشركة المستثمر بها ،أداء القطاع ،والتغيرات في التقنية ،والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية .إن إنخفاض القيمة يمكن أن يكون
مناسب عندما يكون هناك دليل على انخفاض ملحوظ في المركز المالي للشركة المستثمر فيها وأداء القطاع والتغيرات في التقنية ،والتدفقات النقدية
التشغيلية والتمويلية.
55555555مبدأ االستمرارية

قامت اإلدارة بتقويم مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية ،وذلك لوجود الموارد الكافية للشركة األهلية لالستمرار في العمل
في المستقبل المنظور .كذلك ،ال علم لإلدارة بأية حاالت عدم تأكد جوهرية قد تثير شكوكاً هام ًة حول مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً
لمبدأ االستمرارية .وبالتالي ،تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ االستمرارية.

5-555نتائج العمليات
555555قائمة الدخل
55555555قائمة الدخل لعمليات التأمين والفائض المتراكم

( لودجلااااجلاقائمة الدخل لعمليات التأمين والفائض المتراكم
السنة المالية
2015م
(مراجعة)

السنة المالية
2016م
(مراجعة)

السنة المالية
2017م
(مراجعة)

التغير
السنوي
2015م –
2016م

التغير السنوي
2016م –
2017م

معدل النمو
السنوي المركب
2017م – 2015م

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

259.662

167.141

183.219

()%35.6

%9.6

()%16.0

يخصم :أقساط إعادة التأمين المسندة

()14.473

()9.219

()8.903

)(%36.3

)(%3.4

)(%21.6

مصاريف فائض الخسائر

()9.952

()4.925

()10.542

)(%50.5

%114.0

%2.9

صايف أقساط التأمني املكتتبة

235.237

152.997

163.774

)(%35.0

%7.0

()%16.6

التغير في اقساط التأمين غير المكتسبة ،صافي

21.421

()40.996

()15.011

)(%281.6

)(%136.0

()٪19.1

صايف أقساط التأمني املكتسبة

121.074

102.870

148.763

)(%8.3

)(%23.6

()%16.3

عمولة إعادة تأمين مكتسبة

3.451

3.847

4.501

%11.5

)(%33.1

)(%13.6

إيرادات االكتتاب

155.433

133.995

151.338

%8.0

)(%23.8

)(%15.6

صافي المطالبات المتكبدة

()161.338

()144.935

()103.454

)(%10.2

)(%28.6

)(%19.9

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

()22.832

()16.503

()12.477

)(%27.7

)(%24.4

()%26.1

بآالف الرياالت السعودية
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التغير
السنوي
2015م –
2016م

التغير السنوي
2016م –
2017م

معدل النمو
السنوي المركب
2017م – 2015م

%13.1

ال ينطبق
()%35.6

السنة المالية
2015م
(مراجعة)

السنة المالية
2016م
(مراجعة)

السنة المالية
2017م
(مراجعة)

التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين

()3.349

1.831

2.071

)(%154.7

مصاريف إدارة مطالبات ،صافي

()1.495

()3.458

()621

%131.3

)(%82.0

مصاريف اكتتاب أخرى

()2.943

()1.505

()1.754

)(%48.9

%16.5

)(%22.8

مصاريف االكتتاب

()191.957

()164.570

()116.235

)(%14.3

)(%29.4

)(%22.2

نتائج االكتتاب

23.779

33.946

35.103

%42.8

%3.4

%21.5

مصاريف عمومية وإدارية

()59.841

()45.707

()34.550

)(%23.6

)(%24.4

()%24.0

مخصص ديون مشكوك في تح

()963

()2.725

()4.354

%183.1

%59.8

%112.7

(مخصصات) /عكس مخصصات أخرى

-

()403

403

ال ينطبق

)(%200.1

%0.0

أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع

1.690

1.300

-

)(%23.1

)(%100.0

%0.0

دخل عمولة

273

1.057

1.510

%287.1

%42.9

%135.2

إيرادات أخرى

1.417

4.222

3.663

%197.9

)(%13.2

%60.8

مصروفات أخرى

()12.048

()40

-

)(%99.7

)(%100.0

%0.0

فائض( /عجز) يف عمليات التأمني

()45.692

()8.348

1.775

)(%81.7

)(%121.3

ال ينطبق

حصة املساهمني من (العجز) /الفائض

45.692

8.348

()1.597

)(%81.7

)(%119.1

ال ينطبق

فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين

-

-

178

ال ينطبق

ال ينطبق

%0.0

خسائر إكتوارية لبرامج محددة المزايا

-

()473

()493

ال ينطبق

%4.1

%0.0

إجمالي اخلسارة الشاملة خالل الفترة  /السنة

-

()473

()315

ال ينطبق

)(%33.4

%0.0

بآالف الرياالت السعودية

تحليل النسب الرئيسية
معدل نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

%8.9

()%35.6

%9.6

()44.6

45.2

0.7

معدل اإلسناد (متضمن مصاريف فائض الخسارة)

%9.4

%8.5

%10.6

()0.9

2.2

1.2

صافي أقساط التأمين المكتسبة كنسبة مئوية من
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

%81.8

%116.5

%81.2

34.7

()35.3

()0.6

صافي معدل الخسارة

%76.0

%74.5

%69.5

()1.5

()4.9

()6.5

العمولة المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط
التأمين المكتتبة

%8.6

%7.4

%7.0

()1.2

()0.4

()1.6

العمولة المستلمة كنسبة مئوية من األقساط المسندة

%20.2

%21.4

%24.6

1.2

3.2

4.4

صافي نسبة العمولة

()%9.1

()%6.5

)(%6.7

2.6

()0.2

2.5

صافي نتائج اإلكتتاب كنسبة مئوية من إجمالي أقساط
التأمين المكتتبة

%9.2

%20.3

%19.2

11.2

()1.2

10.0

صافي نسبة المصاريف

()%28.6

()%25.1

)(%25.9

3.6

()0.8

2.8

صافي النسبة الموحدة

%113.8

%106.0

%102.1

()7.7

()4.0

()11.7

صافي الفائض (العجز) من عمليات التأمين كنسبة
مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

()%17.6

()%5.0

%1.0

12.6

6.0

18.6

المصدر :القوائم المالية وتقرير الفحص النافي للجهالة المالية

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
انخفضت أقساط التأمين المكتتبة من  259.7مليون ريال سعودي للسنة المالية 2015م إلى  167.1مليون ريال سعودي للسنة المالية 2016م نتيجة قرار
اإلدارة برفع أسعار تأمين السيارات ألجل تعويض معدالت الخسارة بذات القطاع في السنوات السابقة مما أدى إلى انخفاض تأمين السيارات ضد الغير
بقيمة  66.7مليون ريال سعودي .ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة إلى  183.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م نتيجة ارتفاع أقساط التأمين
المكتتبة بالقطاع الصحي بقيمة  21.1مليون ريال سعودي على خلفية استراتيجية اإلدارة بالتركيز على ذات القطاع ،حيث اشتملت هذه الزيادة على ارتفاع
بتسعيرة وثيقة تأمين مجموعة سدر للتجارة ( 3.5+مليون ريال سعودي) باإلضافة إلى االستحواذ على وثائق تأمين صحي جديدة والمتعلقة بشكل رئيسي
من شركة المدارس المتقدمة ( 4.5مليون ريال سعودي) ومستشفى الخفجي األهلي ( 3.5مليون ريال سعودي).
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نتج االرتفاع في أقساط التأمين المكتتبة إلى  183.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م من القطاع الصحي حيث قابلها انخفاض في قطاع
المركبات بقيمة  5.8مليون ريال سعودي وذلك على ضوء وقف وثائق مركبات كبرى متعلقة بشركة الخزامى للتأجير ،بكري أحمد حسن عسيري وشركة
مدى األول لالستثمار .تمت خسارة الوثائق المذكورة بسبب المنافسة واإلفالس لألخيرة (أقساط مكتتبة بقيمة  6.6مليون ريال سعودي في السنة المالية
2016م) .نتج ذلك من سياسات اإلدارة المتحفظة والتي تقتضي الحد من تأمين المركبات وما تأتي منها من ارتفاع األسعار بشكل كبير في ذات القطاع.
أقساط إعادة التأمين المسندة
انخفضت نسب اإلسناد من  %9.4للسنة المالية 2015م إلى  %8.5للسنة المالية 2016م متأثرة بانخفاض أقساط إعادة التأمين المسندة من 14.5
مليون ريال سعودي إلى  9.2مليون ريال سعودي على التوالي .نتيجة االنخفاض في نسب اإلسناد للتأمين االختياري المتعلق بالقطاع الهندسي وقطاع
الملكية متأثرا بشكل عام بإجمالي المبالغ المؤمن عليها للقطاعات المذكورة .شهدت القطاعات المذكورة انخفاضا بشكل عام على مستوى السوق حيث
ارتبطت بالحالة االقتصادية العامة التي شهدتها البالد .ارتفعت نسب اإلسناد إلى  %10.6في السنة المالية 2017م نتيجة ارتفاع محجوزات معاهدة فائض
الخسارة للقطاع الصحي وذلك نظرا الرتفاع نسب الخسارة بالسنوات السابقة.
التغير في اقساط التأمين غير المكتسبة
انخفض التغير في اقساط التأمين غير المكتسبة بقيمة  23.0مليون ريال سعودي للسنة المالية 2015م إلى ارتفاع بقيمة  41.7مليون ريال سعودي للسنة
المالية 2016م ،وذلك نتيجة اإلرتفاع في أقساط التأمين غير المكتسبة لقطاع السيارات .إنخفض التغير في احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة
بنحو  15.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م حيث يرجع اإلنخفاض إلى القطاع الطبي.
عموالت إعادة التأمين المكتسبة
ارتفعت عموالت إعادة التأمين المكتسبة بشكل طفيف من  3.5مليون ريال سعودي للسنة المالية 2015م إلى  3.9مليون ريال سعودي للسنة المالية
2016م نتيجة ارتفاع نسب اإلسناد المتعلقة بالتأمين التناسبي كنسبة مئوية من أقساط التأمين المسندة .انخفضت عموالت إعادة التأمين المكتسبة إلى
 2.6مليون ريال سعودي للسنة المالية 2017م مدفوع ًة بشكل رئيسي بانخفاض مبالغ التأمين اإلجمالية لقطاع التأمين العام بما في ذلك تأمين الملكية
والتأمين الهندسي ،وذلك بالتزامن مع انخفاض مستوى األعمال من منظور اقتصادي في المملكة العربية السعودية.
صافي المطالبات المتكبدة
كما انخفضت صافي المطالبات المتكبدة من  161.3مليون ريال سعودي للسنة المالية 2015م إلى  144.9مليون ريال سعودي للسنة المالية 2016م مما
أدى إلى انخفاض معدالت الخسارة من  %76.0إلى  %74.5على التوالي ،وذلك نتيجة (أ) الزيادة التدريجية بأسعار وثائق المركبات ضد الغير ووثائق
التأمين الشاملة (ب) التحسن في قائمة عمالء وثائق السيارات وذلك من خالل إضافة عمالء ذو معدالت خسارة منخفضة نسبيا والتنويع بعيدا عن وثائق
تأمين المركبات والتأجير اليومي والتي كانت تحمل معدالت خسارة عالية مقارنة بغيرها من الوثائق .في المقابل ارتفعت معدالت الخسارة لوثائق التأمين
الصحي من  %66.8في السنة المالية 2015م إلى  %81.5في السنة المالية 2016م ،وذلك على ضوء انخفاض وثائق التأمين الصحي لألفراد والتي كانت
تحمل نسب خسارة متدنية مقارنة بوثائق التأمين الصحية للشركات .انخفضت نسب الخسارة بالقطاع الصحي إلى  %78.1في السنة المالية 2017م
مؤدية إلى انخفاض صافي المطالبات المتكبدة إلى  103.5مليون ريال سعودي ،وذلك بالتوازي مع خطة اإلدارة الجديدة لالستحواذ على وثائق C-Class
حيث تغطي هذه الوثائق المطالبات من خالل قنوات خدمة (مستوصفات) منخفضة القيمة .باإلضافة إلى تحسن نسب الخسارة بقطاع المركبات نتيجة
تحسن تسعيرة وثائق التأمين الشاملة .نتيجة لذلك ،انخفضت نسب الخسارة إلى  %69.5في السنة المالية 2017م.
تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
انخفضت العموالت المسددة كنسبة مئوية من أقساط التأمين المكتتبة من  %8.6للسنة المالية 2015م إلى  %7.4للسنة المالية 2016م وإلى  %7.0خالل
السنة المالية 2017م ،نتيجة التغير في خطط العمولة المعمول بها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين
يرتبط االحتياطي في عجز أقساط التأمين بمعدل استيفاء تسعيرة البوليصة مقارنة بالمطالبات لنفس القطاع .نتج التغير في العجز من إضافة عجز
بمقدار  3.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2015م إلى عكس مخصص بمقدار  1.8و 2.1مليون ريال سعودي في السنة المالية و2016م و2017م
على التوالي ،تزامنا مع ارتفاع تسعيرة بوليصة المركبات خالل الفترة التاريخية.
مصاريف إدارة المطالبات
تتعلق أعباء إدارة المطالبات من مصروفات مرتبطة بإدارة مطالبات القطاع الطبي من خالل طرف ثالث (جلوب ميد).و نسبة إلى شروط االتفاق ،تلتزم
شركة األهلية بدفع  %5-3من إجمالي األقساط الصحية المتحصلة خالل الفترة مقابل خدمة المطالبات .ارتفعت مصاريف إدارة المطالبات من 1.5
مليون ريال سعودي للسنة المالية 2015م إلى  3.5مليون ريال سعودي للسنة المالية 2016م حيث تم دفع خصومات بقيمة  3.4مليون ريال سعودي (وذلك
في مقابل مصروفات إدارة للمطالبات بقيمة  4.9مليون ريال سعودي) تماشيا مع خصومات طرف ثالث مقدمة لشركة األهلية والتي تمت مناقشتها مع
جلوب ميد .انخفضت هذه التكاليف إلى  621ألف ريال سعودي في السنة المالية 2017م تزامنا مع خصومات مقدمة من طرف ثالث والبالغة  2.8مليون
ريال سعودي متعلقة غالبيتها بالسنتين الماليتين 2015م و2016م.
مصاريف اكتتاب أخرى
ترتبط مصاريف االكتتاب األخرى بأعباء مدفوعة إلى مؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي حيث يتم حساب األعباء المدفوعة إلى مؤسسة النقد
بنسبة  %0.5من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل الفترة كما يتم حساب األعباء المدفوعة إلى مجلس الضمان الصحي بنسبة  %1.0من إجمالي
أقساط التأمين المكتتبة للقطاع الطبي .نتج التفاوت في إجمالي مصاريف االكتتاب األخرى من  2.9مليون ريال سعودي في عام 2015م إلى  1.5مليون
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ريال سعودي في عام 2016م و 1.7مليون ريال سعودي في عام 2017م ،من التفاوت في أقساط التأمين المكتتبة للقطاع الصحي وقطاع المركبات خالل
الفترة الخاضعة للتحليل.
مصاريف عمومية وإدارية
انخفضت المصروفات العمومية واإلدارية من  59.8مليون ريال سعودي للسنة المالية 2015م إلى  45.7مليون ريال سعودي للسنة المالية 2016م نتيجة
سياسة اإلدارة الجديدة لتخفيض المصاريف وانخفاض عدد الموظفين بنحو  55موظفا مما أدى بالتالي إلى انخفاض الرواتب بمبلغ  13.7مليون ريال
سعودي وذلك في ضوء خطط اإلدارة إلعادة الهيكلة .في ذات السياق انخفضت المصروفات العمومية واإلدارية إلى  34.6مليون ريال سعودي للسنة
المالية 2017م نتيجة استمرار االنخفاض في الرواتب بقيمة  7.6مليون ريال سعودي باإلضافة إلى انخفاض أعداد الموظفين بنحو  16موظفا.
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
ارتفع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من  963ألف ريال سعودي للسنة المالية 2015م إلى  2.7مليون ريال سعودي للسنة المالية 2016م .حيث
ارتبط المخصص بقضايا متنازع عليها متعلقة بشركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجستية بقيمة  1.0مليون ريال سعودي وأحمد سليمان الفهاد وأوالده
بقيمة  1.6مليون ريال سعودي وذلك بسبب قضايا متعلقة بالتحصيل للعمالء المذكورون ،مما أدى إلى تعيين شركة متخصصة للقيام بعملية التحصيل.
ارتفعت قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى  4.4مليون ريال سعودي للسنة المالية 2017م متعلقة بحسابات شركة مدى األول لالستثمار
( 4.1مليون ريال سعودي) غالبيتها تعدى  360يوما .تلزم مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع مخصص من الحسابات المتعلقة بقضايا قانونية بنسبة
 %100من إجمالي القيمة المتنازع عليها.
مخصصات أخرى
بلغت قيمة مخصصات عدم مطابقة األصول  403ألف ريال سعودي في السنة المالية 2016م والتي تهدف إلى إضافة مخصص لشركات التأمين ذات
المالءة المالية المنخفضة .يتم حساب المخصص بناء على االستثمارات الحالية مع بناء مخصص بنسب تصاعدية ،حيث يتم وضع مخصص لالستثمارات
ذات المخاطر العالية والسيولة المتدنية مثل استثمارات األسهم والسندات الحكومية والغير حكومية .تم عكس كامل قيمة المخصص في السنة المالية
2017م وذلك نتيجة إلعفاء مؤسسة النقد العربي السعودي لشركات التأمين من مخصص عدم مطابقة األصول ،حيث يتم وضع المخصص بشكل اختياري.
أرباح محققة من استثمارات متاحة للبيع
بلغت األرباح المحققة من استثمارات متاحة للبيع مبلغ  1.7مليون ريال سعودي للسنة المالية 2015م و 1.3مليون ريال سعودي للسنة المالية 2016م حيث
ترتبط هذه األرباح بتسييل صناديق ذات عالقة بعمليات اكتتاب أولية .مقارنة باستثمارات الملكية األخرى تعتبر محافظ االكتتاب األولية ذات مخاطر أقل.
دخل عمولة
يرتبط دخل العمولة باستثمارات في ودائع ألجل ،ارتفعت القيمة تدريجيا من  273ألف ريال سعودي للسنة المالية 2015م إلى  1.1مليون ريال سعودي
في عام 2016م ومن ثم إلى  1.5مليون ريال سعودي للسنة المالية 2017م بالتوازي مع ارتفاع أسعار الفوائد المتعلقة بالودائع ألجل خالل الفترة الخاضعة
للتحليل ،وذلك بشكل عام في السوق (زيادة في متوسط الفائدة .)%2.0+
إيرادات أخرى
تتعلق إيرادات التأمين األخرى من أقساط التأمين المكتتبة من المنافذ الحدودية .بلغت اإليرادات من المنافذ مبلغ  1.4مليون ريال سعودي للسنة المالية
2015م و 4.2مليون ريال سعودي للسنة المالية 2016م و 3.7مليون ريال سعودي للسنة المالية 2017م.
مصروفات أخرى
تتكون المصروفات األخرى من مصروفات غير متكررة حيث ترتبط بعكس رواتب تم تحميلها سابقا على شركة األهلية للتأمين فرع البحرين وذلك في
مقابل خدمات إدارية حيث تدير شركة األهلية للتأمين العمليات اإلدارية الخاصة بالفرع كالمحاسبة والموارد البشرية وما إلى ذلك .بلغ مجموع عكس
الرواتب  8.5مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2015م .كما تتكون المصروفات األخرى من أخطاء تسوية حسابات بين حساب الشركة وشركة إعادة
التأمين (ماب فري) وذلك بسبب وجود ذمم مدينة لم يتم المطالبة بها لمدة طويلة حيث تنص بنود االتفاقية على عدم استيفاء أي ذمم ذات أعمار تتجاوز
األربع سنوات .بلغ مجموع ما تم شطبه من العملية األخيرة مبلغ  3.5مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2015م.
فائض( /عجز) في عمليات التأمين
انخفض عجز عمليات التأمين من  45.7مليون ريال سعودي للسنة المالية 2015م إلى  8.3مليون ريال سعودي للسنة المالية 2016م حيث انخفض صافي
المطالبات المتكبدة من  161.3مليون ريال سعودي إلى  144.9مليون ريال سعودي في ذات الفترة .بلغ فائض عمليات التأمين  1.8مليون ريال سعودي
للسنة المالية 2017م وذلك نتيجة استمرار انخفاض صافي المطالبات المتكبدة إلى  103.5مليون ريال سعودي في ذات العام.
حصة المساهمين من (العجز) /الفائض
إنخفضت حصة المساهمين من الفائض من  45.7مليون ريال سعودي للسنة المالية 2015م إلى  8.4مليون ريال سعودي للسنة المالية 2016م وذلك
بالتزامن مع إنخفاض الفائض في ذات الفترة .في الفترة (2015م – 2017م) انخفضت حصة المساهمين من الفائض إلى( )1.6مليون ريال سعودي
للسنة المالية 2017م.
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خسائر إكتوارية لبرامج محددة المزايا
تتعلق الخسائر االكتوارية لبرامج محددة المزايا بالتغير في حساب مخصصات نهاية الخدمة إلى طريقة اكتوارية حيث بلغت هذه الخسائر  473ألف ريال
سعودي و 493ألف ريال سعودي للسنة المالية 2016م و2017م على التوالي.
إجمالي الخسارة الشاملة خالل الفترة /السنة
بلغ إجمالي الخسارة الشاملة خالل الفترة  473ألف ريال سعودي للسنة المالية 2016م وانخفضت إلى  315ألف ريال سعودي للسنة المالية 2017م.
( لودجلااااجلاقائمة الدخل الشامل للمساهمين
السنة
المالية
2015م
(مراجعة)

السنة
المالية
2016م
(مراجعة)

السنة
المالية
2017م
(مراجعة)

التغير
السنوي
2015م –
2016م

التغير
السنوي
2016م –
2017م

معدل النمو
السنوي
المركب
2015م2017-م

عجز محول من عمليات التأمين

()45.692

()8.348

1.598

)(%81.7

)(%119.1

ال ينطبق

أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع

1.166

2.663

2.257

)(%53.8

%264.0

%29.7

إنخفاض في قيمة إستثمارات متاحة للبيع

()4.794

()3.964

-

)(%17.3

)(%100.0

%0.0

دخل عموالت

1.413

3.341

5.708

%136.5

%70.9

%101.0

أرباح ( /خسائر) غير محققة من استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في
قائمة الدخل

()4.288

796

-

)(%118.6

)(%100.0

%0.0

خسائر محققة من استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

()398

()440

()25

%10.8

)(%94.3

()٪74.9

عمومية وإدارية

()1.527

()4.975

()5.151

%225.8

%3.5

%83.7

مخصصات أخرى

-

()8.128

6.028

ال ينطبق

)(%174.2

%50.0

صايف ربح ( /خسارة) السنة

()53.944

()21.099

10.415

)(%60.9

)(%149.4

ال ينطبق

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

(294

2.291

3.258

)(%125.4

%42.2

ال ينطبق

انخفاض في قيمة استثمارات المتاحة للبيع

4.794

3.964

-

)(%17.3

)(%100.0

ال ينطبق

المحول إلى قائمة الدخل/أرباح محققة من استبعاد استثمارات متاحة
للبيع

-

-

()2.257

ال ينطبق

ال ينطبق

%0.0

إجمالي الربح (اخلسارة) الشاملة للسنة

()58.153

()14.844

11.416

)(%74.5

)(%176.9

ال ينطبق

بآالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية وتقرير الفحص النافي للجهالة المالية

أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع
بلغت األرباح المحققة من استثمارات متاحة للبيع مبلغ  1.3مليون ريال سعودي للسنة المالية 2015م و 620ألف ريال سعودي للسنة المالية 2016م و2.3
مليون ريال سعودي للسنة المالية 2017م حيث ترتبط هذه األرباح بتسييل صناديق ذات عالقة بعمليات اكتتاب أولية .تعتبر اإلدارة هذه االستثمارات ذات
مخاطر محدودة مقارنة بغيرها من الصناديق.
انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
قامت اإلدارة بشطب جزء من القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع بقيمة  4.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م و 4.8مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2015م تزامنا مع االنخفاض الجزئي لسوق األسهم في ذات الفترة .أتى قرار شطب االنخفاض من توصيات اإلدارة ومدققون خارجيون،
نظرا ألن احتمالية استعادة المبالغ ضئيلة جدا.
دخل عموالت
يرتبط دخل العمولة من استثمارات في ودائع ألجل حيث بلغ إجمالي الدخل مبلغ  1.4مليون ريال سعودي للسنة المالية 2015م و 3.3مليون ريال سعودي
للسنة المالية 2016م و 5.7مليون ريال سعودي للسنة المالية 2017م .ارتفع دخل العمولة من الودائع ألجل خالل الفترة الخاضعة للتحليل نتيجة الرتفاع
مستوى الفوائد بشكل عام في السوق بالتزامن مع االرتفاع الطفيف في أرصدة الودائع الجل.
خسائر غير محققة من استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل
بلغت األرباح غير المحققة من استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل  796ألف ريال سعودي للسنة المالية 2016م حيث ارتفعت من خسائر
بقيمة  4.3مليون ريال سعودي للسنة المالية 2015م وذلك تزامنا مع أداء سوق األسهم اإليجابي في ذات الفترة .تمت تصفية االستثمارات المدرجة قيمتها
العادلة في قائمة الدخل خالل السنة المالية 2017م ،وذلك بسبب االرتفاع بمعدل الفوائد للودائع ألجل تزامنا مع سياسة اإلدارة الجديدة لخفض مستوى
استثمارات األسهم وبالتالي تقليل نسب المخاطرة بشكل عام.
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خسائر محققة من استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل
بلغت الخسائر المحققة من استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل  398ألف ريال سعودي للسنة المالية 2015م و 440ألف ريال سعودي
للسنة المالية 2016م و 25ألف ريال سعودي للسنة المالية 2017م حيث ترتبط تلك الخسائر بعملية تسييل جزء من استثمارات مدرجة قيمتها العادلة
في قائمة الدخل.
مصروفات عمومية وإدارية
ارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية من  1.5مليون ريال سعودي للسنة المالية 2015م إلى  5.0مليون ريال سعودي للسنة المالية 2016م نتيجة تسجيل
مخصصات طرف ذات عالقة (األهلية  -البحرين) البالغة قيمتها  3.0مليون ريال سعودي خالل ذات الفترة .كما ارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية
إلى  5.2مليون ريال سعودي للسنة المالية 2017م مدفوعة بأحد االستشارات الخارجية بقيمة  1.6مليون ريال سعودي ،والتي تشمل استشارات متعلقة
بتخفيض رأس المال وعملية االندماج باإلضافة إلى إعادة مكافآت مجلس اإلدارة والتي تم إيقافها بشكل مؤقت في عام 2016م.
مخصصات أخرى
بلغت قيمة مخصصات عدم مطابقة األصول  8.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م والتي تهدف إلى إضافة مخصص لشركات التأمين ذات
المالءة المالية المنخفضة .يتم حساب المخصص بناء على االستثمارات الحالية مع بناء مخصص بنسب تصاعدية ،حيث يتم وضع مخصص لالستثمارات
ذات المخاطر العالية والسيولة المتدنية مثل استثمارات األسهم والسندات الحكومية والغير حكومية .تم عكس مخصصات بقيمة  6.0مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2017م وذلك نتيجة ،تسييل إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل خالل السنة المالية 2017م.
555555قوائم الدخل الفنية
( لودجلااااجلاالمعلومات القطاعية – السنة المالية ٢٠١٧م
بآالف الرياالت السعودية

المركبات

الهندسة

الصحي

أخرى

أخطاء المهنة

المجموع

نتائج عمليات التأمني
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

5.145

64.519

79.549

25.948

8.057

183.219

أقساط إعادة التأمين المسندة

()3.441

-

-

-

()5.461

()8.902

مصاريف فائض الخسائر

()318

()1.700

()7.199

()850

()475

()10.542

صايف أقساط التأمني املكتتبة

1.386

62.820

72.350

25.098

2.120

163.774

التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة ،صافي

167

()305

()14.327

()528

()17

()15.010

صايف أقساط التأمني املكتسبة

1.552

62.515

58.024

24.570

2.102

148.763

عمولة اعادة تأمين مكتسبة

1.494

-

-

-

1.080

2.574

ايرادات االكتتاب

3.046

62.515

58.024

24.570

3.183

151.338

صافي المطالبات المتكبدة

()10

()43.850

()45.338

()13.847

()410

()103.454

التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين

-

2.412

()341

-

-

2.071

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

()1.035

()5.445

()2.521

()2.602

()874

()12.477

استرداد (مصاريف) ادارة مطالبات ،صافي

-

122

()516

()222

()5

()621

مصاريف اكتتاب أخرى

()19

()321

()1.262

()125

()26

()1.753

مصاريف االكتتاب

()1.063

()47.083

()49.978

()16.797

()1.314

()116.235

نتائج االكتتاب

1.982

15.432

8.046

7.774

1.869

35.103

إيرادات أخرى ،صافي

3.663

دخل عمولة

1.510

مخصصات أخرى

403

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()4.354

مصاريف إدارية وعمومية

()34.550

فائض عمليات التأمني

1.775

مؤشرات األداء الرئيسية
معدل اإلسناد

%10.6

صافي أقساط التأمين المكتسبة كنسبة مئوية من
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

%81.2

صافي معدل الخسارة

%69.5

العمولة المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط
التأمين المكتتبة

%7.0
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بآالف الرياالت السعودية

الهندسة

المركبات

الصحي

أخطاء المهنة

أخرى

المجموع

العمولة المستلمة كنسبة مئوية من األقساط
المسندة

%24.6

فائض االكتتاب كنسبة مئوية من إجمالي أقساط
التأمين المكتتبة

%1.0

المصدر :القوائم المالية وتقرير الفحص النافي للجهالة المالية

بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  183.2مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2017م حيث مثل قطاع التأمين الطبي النسبة األكبر من إجمالي
األقساط المكتتبة ( )%43.4متبوعا بقطاع المركبات ( )%35.2وقطاع تأمين األخطاء الطبية ( .)%14.2مثلت أقساط االكتتاب لقطاع تأمين الملكية نسبة
( )%2.9من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة متبوعة بقطاع المشاريع الهندسية (.)%2.8
( لودجلااااجلاالمعلومات القطاعية – السنة المالية ٢٠١٦م
الهندسة

بآالف الرياالت السعودية

الصحي

المركبات

أخرى

أخطاء المهنة

المجموع

نتائج عمليات التأمني
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

7.793

70.321

58.456

25.514

5.058

167.142

أقساط إعادة التأمين المسندة

()6.527

-

-

-

()2.692

()9.219

مصاريف فائض الخسائر

()550

()2.374

()999

()711

()291

()4.925

صايف أقساط التأمني املكتتبة

715

67.947

57.457

24.803

2.075

152.997

التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة ،صافي

1.036

44.084

()109

()2.040

532

43.503

صايف أقساط التأمني املكتسبة

1.751

112.031

57.347

22.764

2.607

196.500

عمولة اعادة تأمين مكتسبة

2.956

-

-

-

891

3.847

ايرادات االكتتاب

4.706

112.031

57.347

22.764

3.499

200.347

صافي المطالبات المتكبدة

497

()87.429

()46.715

()10.758

()530

()144.935

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

()1.991

()8.372

()2.304

()3.039

()797

()16.503

التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين

-

4.330

()2.499

-

-

1.831

استرداد (مصاريف) ادارة مطالبات ،صافي

132

()9

()3.450

()130

()1

()3.458

مصاريف اكتتاب أخرى

()31

()349

()981

()124

()20

()1.505

مصاريف االكتتاب

()1.393

()96.158

()53.451

()14.051

()1.347

()166.400

نتائج االكتتاب

3.313

15.873

3.897

8.713

2.151

33.947

ارباح بيع استثمارات متاحة للبيع

1.300

إيرادات أخرى ،صافي

4.182

دخل عمولة

1.057

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()2.725

مصاريف إدارية وعمومية

()45.707

مخصصات أخرى

()403
()8.348

عجز عمليات التأمني
مؤشرات األداء الرئيسية

% 8.5

معدل اإلسناد
صافي أقساط التأمين المكتسبة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

% 116.5

صافي معدل الخسارة

% 74.5

العمولة المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

% 7.4

العمولة المستلمة كنسبة مئوية من األقساط المسندة

% 21.4

فائض االكتتاب كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

()% 5.0

المصدر :القوائم المالية وتقرير الفحص النافي للجهالة المالية

بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  167.1مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2016م حيث مثل قطاع تأمين المركبات النسبة األكبر من إجمالي
أقساط التأمين المكتتبة ( )%42.1متبوعا بالقطاع الطبي ( )%35.0وقطاع تأمين األخطاء الطبية ( .)%15.3مثلت أقساط االكتتاب لقطاع المشاريع
الهندسية نسبة ( )%4.7من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة متبوعة بقطاع تأمين الملكية (.)%1.7
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( لودجلااااجلاالمعلومات القطاعية  -السنة المالية ٢٠١٥م
بآالف الرياالت السعودية

الهندسة

المركبات

الصحي

أخرى

أخطاء المهنة

المجموع

نتائج عمليات التأمني
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

11.219

155.571

67.098

17.816

7.958

259.662

أقساط إعادة التأمين المسندة

()9.541

-

()0

-

()4.932

()14.473

مصاريف فائض الخسارة

()673

()3.356

()4.976

()740

()207

()9.952

صايف أقساط التأمني املكتتبة

1.005

152.215

62.121

17.076

2.820

235.237

التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة ،صافي

171

()32.119

9.297

()3.511

()138

()26.300

صايف أقساط التأمني املكتسبة

1.176

120.096

71.419

13.565

2.680

208.936

عمولة اعادة تأمين

3.286

-

()959

1

1.123

3.451

ايرادات االكتتاب

4.463

120.096

70.459

13.565

3.804

212.387

صافي المطالبات المتكبدة

()1.059

()108.646

()47.725

()4.286

378

()161.338

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

()2.017

()12.267

()5.540

()2.099

()909

()22.832

(مصاريف) استرداد ادارة مطالبات ،صافي

()55

()436

()1.004

()31

31

()1.495

مصاريف اكتتاب أخرى

()42

()775

()2.009

()85

()32

()2.943

مصاريف االكتتاب

()3.172

()122.124

()56.278

()6.502

()532

()188.608

نتائج االكتتاب

1.290

()2.028

14.182

7.063

3.272

23.779

ارباح بيع استثمارات متاحة للبيع

1.690

إيرادات أخرى ،صافي

1.417

دخل عمولة

273

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()963

مصروفات أخرى

()12.048

مصاريف إدارية وعمومية

()59.841

عجز عمليات التأمني

()45.692

مؤشرات األداء الرئيسية
معدل اإلسناد

% 9.4

صافي أقساط التأمين المكتسبة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

% 81.8

صافي معدل الخسارة

% 76.0

العمولة المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

% 8.6

العمولة المستلمة كنسبة مئوية من األقساط المسندة

% 20.2
()% 17.6

فائض االكتتاب كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
المصدر :القوائم المالية وتقرير الفحص النافي للجهالة المالية

بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  259.7مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2015م حيث مثل قطاع تأمين المركبات النسبة األكبر من إجمالي
أقساط التأمين المكتتبة ( )%59.9متبوعا بالقطاع الطبي ( )%25.8وقطاع تأمين األخطاء الطبية ( .)%6.9مثلت أقساط االكتتاب لقطاع المشاريع
الهندسية كنسبة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لقطاع المشاريع الهندسية ( )%4.3متبوعاً بقطاع تأمين الملكية (.)%2.1
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55555555إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

( لودجلااااجلا إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
السنة المالية
2015م
(مراجعة)

السنة المالية
2016م
(مراجعة)

السنة المالية
2017م
(مراجعة)

التغير السنوي
2015م – 2016م

التغير السنوي
2016م – 2017م

معدل النمو
السنوي المركب
2017م2015-م

الصحي

67.098

58.456

79.549

)(%12.9

%36.1

%8.9

المركبات

155.571

70.321

64.519

)(%54.8

)(%8.3

()%35.6

أخطاء المهنة

17.816

25.514

25.948

%43.2

%1.7

20.7%

ملكية

5.381

2.871

5.269

)(%46.6

%83.5

()%1.0

الهندسة

11.219

7.793

5.146

)(%30.5

)(%34.0

()%32.3

أخرى

2.577

2.187

2.788

)(%15.1

%27.5

%4.0

املجموع

259.662

167.142

183.219

)(%35.6

%9.6

()%16.0

بآالف الرياالت السعودية

التغير (نقطة مئوية)

كنسبة مئوية من المجموع الكلي
الصحي

%25.8

%35.0

%43.4

9.1

8.4

17.6

المركبات

%59.9

%42.1

%35.2

()17.8

()6.9

()24.7

أخطاء المهنة

%6.9

%15.3

%14.2

8.4

()1.1

7.3

ملكية

%2.1

%1.7

%2.9

()0.4

1.2

0.8

الهندسة

%4.3

%4.7

%2.8

0.3

()1.9

()1.5

أخرى

%1.0

%1.3

%1.5

0.3

0.2

0.5

المصدر :القوائم المالية وتقريرالفحص النافي للجهالة المالية

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في القطاع الصحي
انخفضت أقساط التأمين المكتتبة في القطاع الصحي من  67.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2015م إلى  58.5مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2016م نتيجة لالنخفاض في المبيعات من قبل القطاع الطبي الفردي ( 4.0-مليون ريال سعودي) وذلك بعد التعديالت المصدرة من قبل مجلس
الضمان الصحي التعاوني إليقاف النشاط في السنة المالية 2015م .ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة إلى  79.5مليون ريال سعودي في السنة المالية
2017م وذلك نتيجة خطة الشركة للتركيز على القطاع الصحي للتأمين .أدى ذلك إلى االستحواذ على وثائق عمالء كبار متعلقة بشركة المدارس المتقدمة
( 4.5+مليون ريال سعودي) ومستشفى الخفجي األهلي ( 3.5+مليون ريال سعودي) ،باإلضافة إلى ارتفاع تسعيرة وثيقة مجموعة سدر (والتي تعد أكبر
عميل في حساب الشركة) وذلك بقيمة  3.5مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة تزامنا مع ارتفاع موظفي المجموعة في ذات الفترة.
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في قطاع المركبات
انخفضت أقساط التأمين المكتتبة في قطاع المركبات من  155.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2015م إلى  70.3مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2016م حيث رشحت اإلدارة زيادة أسعار وثائق التأمين ضد الغير للحد من نسب الخسارة ،مما أدى إلى انخفاض حاد في عدد وثائق التأمين
المذكورة ( -66.7مليون ريال سعودي) .وتتعلق وثائق تأمين ضد الغير للمركبات خالل الفترة بالشاحنات الثقيلة والمتوسطة والتي تعتبر ذات نسب
خسارة مرتفعة مقارنة بالشاحنات الخفيفة .في ذات السياق انخفضت القيمة إلى  64.6مليون ريال سعودي للسنة المالية 2017م نتيجة لخسارة حسابات
كبيرة متعلقة بشركة الخزامى لتأجير السيارات ( -2.1مليون ريال سعودي) ،وشركة مدى األول لالستثمارات ( -6.6مليون ريال سعودي) .خسارة هذه
الحسابات تمت نتيجة للمنافسة الشديدة وحالة اإلفالس لألخيرة .نسبت اإلدارة جزء من االنخفاض لعوامل السوق السلبية كانخفاض إجمالي عدد
المركبات المؤمنة لبعض حسابات الشركات .معظم هذه الحسابات تشكلت من وثائق تأمين لجهات تعمل بمجال التأجير اليومي للمركبات.
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في قطاع أخطاء المهنة
يعد قطاع أخطاء المهنة هو األكبر في قطاعات التأمين األخرى محققا ما نسبته  %67و %63من أقساط التأمين المكتتبة األخرى في السنة المالية 2016م
والسنة المالية 2017م ،على التوالي .الجدير بالذكر بأنه يوجد توجه للشركة للتوسع بهذا القطاع خالل الفترة ،وغالبا ما يتم دفع عمولة مرتفعة لقنوات
البيع من أجل االستحواذ على وثائق األخطاء الطبية .ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة في قطاع األخطاء الطبية من  17.8مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2015م إلى  25.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م نتيجة لخطط اإلدارة والتي تطمح بالتركيز على هذا القطاع وذلك لزيادة التنوع
في المحفظة بشكل عام .معظم وثائق تأمين األخطاء الطبية تم االستحواذ عليها مقابل نسب عموالت قصوى ( %15في السنة المالية 2015م و %10في
السنتين الماليتين 2016م 2017-م) .حافظت أقساط التأمين المكتتبة على استقرارها ما بين السنة المالية 2016م والسنة المالية في 2017م والتي بلغت
قرابة  26مليون ريال سعودي.
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في قطاع الملكية
انخفضت أقساط التأمين المكتتبة في هذا القطاع من  5.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2015م إلى  2.9مليون ريال سعودي في السنة المالية
2016م نتيجة لعدة أسباب منها (أ) خسارة وثيقة تأمين رئيسية متعلقة بمجموعة هيلتون حيث تم التأمين مع شركة تأمين أخرى من خالل بوليصة تأمين
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عالمية موحدة وذلك بنا ًء على سياسة المجموعة( ،ب) أنظمة جديدة قامت بفرض الحصول على شهادات سارية المفعول من الدفاع المدني كمتطلب
فوري إلصدار بواليص التأمين للممتلكات ،حيث تسببت األخيرة بانخفاض كمية الوثائق في ذات الفترة .ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة في القطاع إلى
 5.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م .وذلك يرجع في المقام األول إلى اكتتاب وثائق جديدة تابعة إلى شركة ريفاينري دستركت ( 218ألف
ريال سعودي) ،مؤسسة خير اهلل إسمات ( 180ألف ريال سعودي) ،شركة مورقن السعودية ( 388ألف ريال سعودي) ،شركة عبداهلل سعد أبو معطي (220
ألف ريال سعودي) ضمن وثائق أخرى.
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في القطاع الهندسي
نجم االنخفاض في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في القطاع الهندسي من  11.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2015م إلى  7.8مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2016م و 5.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م تزامنا مع االنخفاض العام في عدد المشاريع في أعمال البنية
التحتية بالممكلة .كبار الوثائق تتمثل بشركة العيوني والعمير لالنشاءات وشركة الفنار ،حيث تمثل ما نسبته  %67.5و %40.5من مجمل القطاع الهندسي
في السنتين الماليتين 2016م و2017م ،على التوالي.
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة األخرى
تتعلق أقساط التأمين المكتتبة األخرى بالتأمين البحري وتأمين الحوادث العام والتي بلغت  2.6مليون ريال سعودي للسنة المالية 2015م و 2.2مليون ريال
سعودي و 2.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م والسنة المالية 2017م ،على التوالي .انخفضت أقساط التأمين المكتتبة من  2.6مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2015م إلى  2.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م نتيجة إلنخفاض أقساط التأمين المكتتبة للقطاع البحري وذلك
متأثرا بالحالة اإلقتصادية العامة في المملكة .إرتفعت أقساط التأمين المكتتبة إلى  2.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م نتيجة لإلستحواذ
على وثيقة شركة حسين الحبابي البحرية.
55555555أقساط التأمين حسب قناة التوزيع

( لودجلااااجلاأقساط التأمين حسب قناة التوزيع
السنة المالية
2015م
(مراجعة)

السنة المالية
2016م
(مراجعة)

السنة المالية
2017م
(مراجعة)

التغير السنوي
2015م –
2016م

التغير السنوي
2016م –
2017م

معدل النمو
السنوي
المركب
2017م2015-م

وكالء

213.814

155.019

158.903

)(%27.5

%2.5

)(%13.8

وسطاء

24.971

5.492

20.017

)(%78.0

%264.5

)(%10.5

مبيعات مباشرة

20.877

6.631

4.299

)(%68.2

)(%35.2

)(%54.6

املجموع

259.662

167.142

183.219

)(%35.6

%9.6

)(16.0%

بآالف الرياالت السعودية

التغير (نقطة مئوية)

كنسبة مئوية من إجمالي األقساط المكتتبة
وكالء

%82.3

%92.7

%86.7

10.4

()6.0

4.4

وسطاء

%9.6

%3.3

%10.9

()6.3

7.6

1.3

مبيعات مباشرة

%8.0

%4.0

%2.3

()4.1

()1.6

()5.7

المصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي ،معلومات اإلداراة

الوكالء
انخفضت قيمة أقساط التأمين من  213.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2015م إلى  155.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م ،ويرجع
ذلك بشكل جزئي إلى زيادة أسعار وثائق التأمين ضد الغير مما أدى إلى انخفاض أعداد الوثائق المذكورة نفس الفترة .حيث تم الحصول على معظم
وثائق التأمين ضد الغير من خالل هذه القناة .ارتفعت األقساط بشكل طفيف إلى  158.9مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2017م ويعود ذلك
إلى (أ) زيادة وثائق التأمين الصحي لشركة سدر ( 3.5+مليون ريال سعودي) (ب) االستحواذ على حسابات جديدة متعلقة بشركة المدارس المتقدمة
( 4.5+مليون ريال سعودي) .ومن الجدير بالذكر أن أسعار العمولة للوكالء آخذة في االنخفاض في ضوء خطة العموالت الجديدة والتي تم وضعها من
قبل الجهات الرقابية.
الوسطاء
انخفضت أقساط التأمين من  25.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2015م إلى  5.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م على خلفية شركة
مدى األول للتجارة ( 5-مليون ريال سعودي) والتي تم االستحواذ عليها من خالل وكالء خالل الفترة السابقة .ارتفعت أقساط التأمين إلى  20.0مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2017م نتيجة تأمين حسابات جديدة وهم شركة عبدالرحمن محي علي البسامي ( 5.0+مليون ريال سعودي) وشركة
المدارس المتقدمة ( 4.5+مليون ريال سعودي) .تعتبر تكاليف االستحواذ مرتفعة من خالل هذه القناة حيث تمثل عادة ما نسبته  ٪15.0وفقا لتعليمات
مؤسسة النقد العربي السعودي.
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مبيعات مباشرة
تمثل المبيعات المباشرة جميع األعمال التي يتم الحصول عليها مباشرة من خالل فريق مبيعات األهلية بما في ذلك البوليصات المكتسبة من خالل ممثلي
التسويق والتي تشمل غالبا حسابات ذات عالقة وطيدة لفترات طويلة مع الشركة .الجدير بالذكر أنه ال يتم دفع عموالت عند االستحواذ على الوثائق
بطريقة مباشرة ،بعكس قنوات البيع األخرى .ونالحظ أن شركة المفتاح لتأجير السيارات قد شكلت غالبية المبيعات المباشرة خالل السنة المالية 2015م
والتي بلغت  9.1مليون ريال سعودي من إجمالي المبيعات المباشرة البالغة قيمتها  20.9مليون ريال سعودي .وقد تم فقد الحساب بسبب المنافسة في
السنة المالية 2016م مما أدى إلى انخفاض أقساط التأمين من خالل هذه القناة إلى  6.6مليون ريال سعودي .بلغ إجمالي األقساط المكتتبة  4.3مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2017م وشملت غالبا وثائق شركة األهلية للتأمين بقيمة  1.8مليون ريال سعودي والتي تغطي الوثيقة الطبية لموظفي
الشركة .وكانت غالبية المبيعات المباشرة طوال الفترة التاريخية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحسابات الكبرى للتأمين الطبي وتأمين المركبات.
 55555555كبار العمالء

( لودجلااااجلاكبار العمالء
السنة
المالية
2015م
(مراجعة)

السنة
المالية
2016م
(مراجعة)

السنة
المالية
2017م
(مراجعة)

التغير
السنوي
2015م –
2016م

التغير
السنوي
2016م –
2017م

معدل النمو
السنوي
المركب
2017م2015-م

مجموعة سدر للتجارة

الصحي

13.370

18.338

21.860

%37.2

%19.2

%27.9

عبدالرحمن محي علي البسامي

المركبات

-

-

4.995

%0.0

%0.0

ال ينطبق

مجموعة البيان القابضة

الصحي

-

8.713

4.879

%100.0

)(%44.0

%0.0

الوعالن للتجارة

المركبات

4.308

5.993

4.529

%39.1

)(%24.4

%2.5

شركة المدارس المتقدمة

الصحي

-

-

4.454

%0.0

%0.0

ال ينطبق

مستشفى الخفجي األهلي

الصحي

2.239

129

3.535

)(%94.2

%2640.7

%25.7

شركة حسين الحبابي للتجارة

المركبات

-

-

3.420

%0.0

%0.0

ال ينطبق

مؤسسة محمد صالح السديس وشركاؤه

المركبات

2.378

2.996

3.272

%26.0

%9.2

%17.3

شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل

المركبات

-

1.279

2.431

ال ينطبق

%90.1

%0.0

شركة مطلق الغواري

الصحي

2.390

2.351

2.170

)(%1.6

)(%7.7

()%4.7

أخرى

234.978

127.343

127.673

)(%45.8

%0.3

()%26.3

املجموع

259.662

167.142

183.219

)(%35.6

%9.6

()%16.0

بآالف الرياالت السعودية

التغير (نقطة مئوية)

 %من إجمالي األقساط المكتتبة
مجموعة سدر للتجارة

%5.1

%11.0

%11.9

5.8

1.0

6.8

عبدالرحمن محي علي البسامي

%0.0

%0.0

%2.7

ال ينطبق

2.7

2.7

مجموعة البيان القابضة

%0.0

%5.2

%2.7

5.2

()2.5

2.7

الوعالن للتجارة

%1.7

%3.6

%2.5

1.9

()1.1

0.8

شركة المدارس المتقدمة

%0.0

%0.0

%2.4

ال ينطبق

2.4

2.4

مستشفى الخفجي األهلي

%0.9

%0.1

%1.9

()0.8

1.9

1.1

شركة حسين الحبابي للتجارة

%0.0

%0.0

%1.9

ال ينطبق

1.9

1.9

مؤسسة محمد صالح السديس وشركاؤه

%0.9

%1.8

%1.8

0.9

()0.0

0.9

شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل

%0.0

%0.8

%1.3

0.8

0.6

1.3

شركة مطلق الغواري

%0.9

%1.4

%1.2

0.5

()0.2

0.3

المصدر :معلومات اإلدارة

مجموعة سدر التجارية
تعد بوليصة التأمين المتعلقة بمجموعة سدر التجارية هي األكبر بين وثائق التأمين الصحي ،حيث تعمل المجموعة في مجال المقاوالت والتنظيف .تم
االستحواذ على البوليصة في السنة المالية 2015م حيث تغطي عمال النظافة بشكل أساسي من خالل تأمين السي كالس ( .)C-Classارتفعت أقساط
التأمين المكتتبة من  13.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2015م إلى  18.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م و 21.9مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2017م نتيجة لتوسع أعمالها مما أدى إلى زيادة في عدد األشخاص المؤمن عليهم.
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عبدالرحمن محي علي البسامي
تتكون بوليصة عبدالرحمن محي علي البسامي من تأمين المركبات الشاملة حيث تبلغ قيمتها  5.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م .تم
االستحواذ على هذه البوليصة في مطلع السنة المالية 2017م حيث تعمل بمجال التأجير اليومي.
مجموعة البيان القابضة
تبلغ قيمة بوليصة مجموعة البيان القابضة الصحية  4.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م حيث تم االستحواذ عليها في السنة المالية
2016م .تعمل المجموعة في مجال المقاوالت وتملك وثائق تأمين ذات تغطية السي كالس ( .)C-Classتمثل البوليصة  %5.2من إجمالي األقساط المكتتبة
في ذات الفترة.
شركة الوعالن التجارية
تتألف وثيقة شركة الوعالن التجارية من بوليصة التأمين الشامل لمركبات هيونداي .تم االستحواذ على الوثيقة من خالل حصة ضمن بوليصة تأمين
مركبات أكبر في السنة المالية 2015م .بلغ االرتفاع في أقساط التأمين مبلغ قدره  1.7مليون ريال سعودي مابين السنتين الماليتين 2015م و2016م،
بالتوازي مع االرتفاع في عدد المركبات المؤمنة في ذات الفترة .انخفضت األقساط المكتتبة إلى  4.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م والتي
تتعلق بشكل رئيسي بعوامل السوق السلبية والتي أدت إلى انخفاض أعداد المركبات المؤمنة.
شركة المدارس المتقدمة
تبلغ قيمة بوليصة شركة المدارس المتقدمة الصحية  4.5مليون ريال سعودي والتي تم االستحواذ عليها في السنة المالية 2017م .تشمل البوليصة وثائق
تأمين صحية لموظفي ومعلمي المدرسة.
مستشفى الخفجي األهلي
تعد بوليصة مستشفى الخفجي األهلي من وثائق التأمين الصحي حيث ارتفعت قيمتها من  2.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2015م إلى 3.5
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م .لم تؤمن الشركة هذه الوثيقة في السنة المالية 2016م ماعدا بعض الوثائق الصحية المتعلقة ببعض اإلداريين
للشركة بقيمة  129ألف ريال سعودي في السنة المالية 2016م .تم إعادة االستحواذ على الوثيقة الصحية في السنة المالية 2017م وبالتالي إرتفعت أقساط
التأمين المكتتبة إلى  3.5مليون ريال سعودي في ذات الفترة.
شركة حسين الحبابي للتجارة
تعد بوليصة شركة حسين الحبابي للتجارة هي األكبر ضمن وثائق تأمين المركبات ضد الغير والتي تعمل بمجال تأجير المركبات اليومي .تعد هذه
البوليصة وثيقة تأمين جديدة تم االستحواذ عليها في السنة المالية 2017م بقيمة  3.4مليون ريال سعودي ،وذلك بالرغم من جهود شركة األهلية للحد من
وثائق التأمين ضد الغير .قامت الشركة برفع أسعار وثائق تأمين المركبات ضد الغير وذلك كجزء من خطة الشركة المذكورة للحد من إكتتاب هذه الوثائق.
مؤسسة محمد صالح السديس وشركاؤه
تعمل مؤسسة محمد صالح السديس وشركاؤه في قطاع النقل ولديها بوليصة تأمين شامل للمركبات مع الشركة .ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
من  2.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2015م إلى  3.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م ومن ثم إلى  3.3مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2017م بالتوازي مع االرتفاع في عدد المركبات المؤمنة.
شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل
تعد بوليصة شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل من وثائق تأمين المركبات المملوكة طوال الفترة التاريخية والتي ازدادت قيمتها من  1.3مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2016م إلى  2.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م ،وتتضمن وثائق تأمين مركبات شاملة.
شركة مطلق الغويري
تتألف وثيقة شركة مطلق الغويري من وثيقة تأمين صحي تراوحت قيمتها مابين  2.2و 2.3مليون ريال سعودي خالل الفترة قيد التحليل.
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55555555إعادة التأمين

( لودجلااااجلااألقساط المسندة بحسب نشاط العمل شاملة فائض الخسارة
السنة المالية
2017م
(مراجعة)

التغير السنوي
2015م – 2016م

التغير السنوي
2016م – 2017م

معدل النمو
السنوي المركب
2017م2015-م

الصحي

4.976

999

7.199

)(%79.9

%620.6

%20.3

ملكية

4.561

2.359

4.730

)(%48.3

%100.5

%1.8

الهندسة

10.214

7.078

3.759

)(%30.7

)(%46.9

)(%39.3

المركبات

3.356

2.374

1.700

)(%29.3

)(%28.4

)(%28.8

أخطاء المهنة

740

711

850

)(%3.9

%19.5

%7.2

أخرى

578

624

1.207

%8.0

%93.4

%44.5

املجموع

24.425

14.145

19.445

)(%42.1

%37.5

()%10.8

بآالف الرياالت السعودية

السنة المالية
2015م
(مراجعة)

السنة المالية
2016م
(مراجعة)

التغير (نقطة مئوية)

معدل االسناد
الصحي

%7.4

%1.7

%9.0

()5.7

7.3

1.6

ملكية

%84.8

%82.2

%89.8

()2.6

7.6

5.0

الهندسة

%91.0

%90.8

%73.1

()0.2

()17.8

()18.0

المركبات

%2.2

%3.4

%2.6

1.2

()0.7

0.5

أخطاء المهنة

%4.2

%2.8

%3.3

()1.4

0.5

()0.9

أخرى

%22.4

%28.5

%43.3

6.1

14.8

20.9

%9.4

%8.5

%10.6

()0.9

2.2

1.2

املجموع
المصدر :القوائم المالية للشركة ،معلومات اإلداراة

معدل اإلسناد للقطاع الصحي
انخفضت معدالت اإلسناد من  %7.4في السنة المالية 2015م إلى  %1.7للسنة المالية 2016م نتيجة لمستوى معدالت الخسارة المنخفضة خالل السنوات
السابقة مما أدى إلى إنخفاض نسب المحتجزات المتعلقة بوثائق إعادة تأمين فائض الخسارة كنسبة مئوية من أقساط التأمين .ارتفعت معدالت اإلسناد
إلى  %9.0خالل السنة المالية 2017م نتيجة الرتفاع معدالت الخسارة خالل السنة المالية 2016م مما أدى إلى ارتفاع تقييم معاهدة فائض الخسارة
وبالتالي ارتفاع المحتجزات المقدمة لخدمة المعاهدة.
معدل اإلسناد لقطاع الملكية
انخفض معدل اإلسناد لقطاع تأمين الملكية من  %84.8في السنة المالية 2015م إلى  %82.2في السنة المالية 2016م نتيجة النخفاض التأمين االختياري
كنسبة من إجمالي الوثائق المعاد تأمينها .في ذات السياق ،أدى االنخفاض في إجمالي مبالغ التأمين إلى ارتفاع نسب إعادة التأمين التناسبي وبالتالي
نسب االحتفاظ من إجمالي المحفظة من قبل الشركة األهلية ارتفعت نسب اإلسناد إلى  %89.8خالل السنة المالية 2017م نتيجة الرتفاع نسب التأمين
االختياري كنسبة من إجمالي الوثائق المعاد تأمينها والمتعلقة بشكل رئيسي بوثيقة شركة المصافي للتجارة.
معدل اإلسناد لقطاع الهندسة
ظلت نسب اإلسناد لقطاع الهندسة بشكل مستقر نسبيا وذلك بمعدل  %91خالل السنتان الماليتان 2015م و2016م .انخفضت نسب اإلسناد إلى %73.1
خالل السنة المالية 2017م نتيجة إلى انخفاض التأمين االختياري والمرتبط بشكل رئيسي بوثيقة شركة العيوني والعمير لإلنشاءات .يعود هذا االنخفاض
إلى ارتفاع نسب التأمين التناسبي بشكل رئيس وبالتالي ارتفاع نسب االحتفاظ بالوثائق من قبل شركة األهلية للتأمين.
معدل اإلسناد لقطاع المركبات
تغطى أقساط التأمين في قطاع المركبات بوثائق إعادة تأمين فائض الخسارة .ارتفع معدل اإلسناد من  %2.2في السنة المالية 2015م إلى  %3.4في
السنة المالية 2016م نتيجة الرتفاع معدل الخسارة لكل مطالبة فوق مستوى الحد المتفق عليه وذلك في ضوء أقساط التأمين المرتبطة بوثائق تأمين
ضد الغير لشاحنات النقل الثقيل والمتوسط .معظم المطالبات المتعلقة بهذه الوثائق تخطت الحد المتفق عليه بوثيقة إعادة التأمين .انخفضت معدالت
اإلسناد إلى  %2.6خالل السنة المالية 2017م نتيجة الرتفاع الحد المسموح لتغطية المطالبات من  300ألف ريال سعودي إلى  500ألف ريال سعودي مما
أدى إلى إنخفاض نسب المحتجزات المتعلقة بوثائق إعادة تأمين فائض الخسارة للمركبات .جاء ذلك في خضم ارتفاع أسعار الوثائق للسيارات مما أدى
إلى تقليل االعتماد على معاهدات تأمين فائض الخسارة.
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معدل اإلسناد للقطاعات األخرى
تتعلق معدالت اإلسناد للقطاعات األخرى بمعدالت اإلسناد من إعادة التأمين لوثائق قطاع البحري والحوادث العامة حيث بلغ معدل اإلسناد %22.4
خالل السنة المالية 2015م .ارتفعت معدالت اإلسناد إلى  %28.5خالل السنة المالية 2016م و %43.3خالل السنة المالية 2017م نظرا الرتفاع معدالت
الخسارة لوثائق الحوادث العامة مما أدى بالتالي إلى ارتفاع نسب المحتجزات لوثائق إعادة تأمين فائض الخسارة.
معدل اإلسناد لقطاع األخطاء المهنية
تغطى أقساط التأمين في الخاصة باألخطاء المهنية بوثائق إعادة تأمين فائض الخسارة .إنخفض معدل اإلسناد من  %4.2في السنة المالية 2015م إلى
 %3.4في السنة المالية 2016م نتيجة للتحسن في نسب الخسارة المتعلقة بالقطاع مما أدى بالضرورة إلى إنخفاض مستوى اإليداعات لهذه الوثائق .إرتفع
معدل اإلسناد إلى  %3.3في السنة المالية 2017م تماشيا مع معدالت الخسارة المرتفعة لذات القطاع.
55555555المطالبات

( لودجلااالاجلا صافي المطالبات المتكبدة ومعدالت الخسارة حسب القطاع
التغير
السنوي
2015م –
2016م

التغير
السنوي
2016م –
2017م

معدل النمو
السنوي
المركب
2017م2015-م

المركبات

108.645

87.428

43.850

)(%19.5

)(%49.8

()%36.5

الصحي

47.725

46.715

45.338

)(%2.1

)(%2.9

()%2.5

أخطاء المهنة

4.286

10.759

13.846

%151.0

%28.7

%79.7

ملكية

()79

597

51

)(%855.7

)(%91.5

ال ينطبق

الهندسة

1.059

()497

10

)(%146.9

)(%102.0

()%90.3

الحوادث العامة

()284

()21

354

)(%92.6

)(%1785.7

ال ينطبق

بحري

()14

()46

5

%228.6

)(%110.9

ال ينطبق

صايف املطالبات املتكبدة بحسب نشاط العمل

161.338

144.935

103.454

)(%10.2

)(%28.6

()%19.9

بآالف الرياالت السعودية

السنة
المالية
2015م
(مراجعة)

السنة
المالية
2016م
(مراجعة)

السنة
المالية
2017م
(مراجعة)

التغير (نقطة مئوية)

معدل صافي الخسارة
المركبات

%88.0

%79.3

%70.1

()8.7

()9.2

()17.9

الصحي

%66.8

%81.5

%78.1

14.6

()3.3

11.3

أخطاء المهنة

%31.6

%47.3

%56.4

15.7

9.1

24.8

ملكية

()%11.9

%89.8

%11.8

101.7

()78.0

23.7

الهندسة

%90.1

()%28.4

%0.6

()118.4

29.0

()89.4

الحوادث العامة

()%14.4

()%1.1

%21.2

13.3

22.3

35.6

بحري

()%30.4

()%306.7

%250.0

()276.2

556.7

280.4

%76.0

%74.5

%69.5

()1.5

()4.9

()6.5

المجموع
المصدر :القوائم المالية للشركة وتقرير الفحص النافي للجهالة المالية

صافي المطالبات المتكبدة لقطاع المركبات
انخفض صافي معدل الخسارة لقطاع المركبات من  %88.0في السنة المالية 2015م إلى  %79.3في السنة المالية 2016م (انخفاض صافي المطالبات
المتكبدة بقيمة 21.2مليون ريال سعودي) نتيجة االرتفاع في تسعيرة وثائق التأمين ضد الغير ووثائق التأمين الشامل .جاء ذلك متبوعا باالنخفاض الحاد
في تأمين وثائق التأمين ضد الغير وذلك بمبلغ  66.7مليون ريال سعودي حيث يعتبر التأمين ضد الغير ذو مستويات معدل خسارة مرتفعة نسبيا مقارنة
بوثائق التأمين الشامل .انخفض صافي معدل الخسارة لقطاع المركبات إلى  %70.1خالل السنة المالية 2017م (انخفاض صافي المطالبات المتكبدة
بقيمة  43.6مليون ريال سعودي) نتيجة للتفاوض على أسعار اإلصالح المتعلقة بالورش وأسعار قطع الغيار للموردين مما نتج عنه إنخفاض في أسعار
التوريد بشكل عام.
صافي المطالبات المتكبدة للقطاع الصحي
ارتفع صافي معدل الخسارة للقطاع الصحي من  %66.8في السنة المالية 2015م إلى  %81.5في السنة المالية 2016م (انخفاض صافي المطالبات
المتكبدة بقيمة  1.0مليون ريال سعودي) مدفوعا بإعطاء أسعار منافسة لبعض وثائق القطاع الصحي الرئيسية كوثيقة مجموعة سدر .انخفض صافي
معدل الخسارة للقطاع الصحي إلى  %78.1خالل السنة المالية 2017م (انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بقيمة  1.4مليون ريال سعودي) نتيجة
التغير في تركيبة الوثائق وذلك من خالل االستحواذ على وثائق تأمين صحي ذات صنف السي ) (C-Classوذلك مامن شأنه أن يخفض معدل المطالبات لكل
وثيقة حيث يغطى التأمين عادة من خالل مستشفيات منخفضة التكلفة.
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صافي المطالبات المتكبدة لقطاع األخطاء المهنية
ارتفع صافي معدل الخسارة لقطاع األخطاء المهنية من  %31.6في السنة المالية 2015م إلى  %47.3في السنة المالية 2016م (ارتفاع صافي المطالبات
المتكبدة بقيمة  6.5مليون ريال سعودي) وذلك نتيجة محاولةادارة الشركة األهلية التوسع في ذات القطاع وبالتالي تم االستحواذ على وثائق تأمين ذات
نسب مخاطرة عالية نسبيا .ارتفع صافي معدل الخسارة إلى  %56.4في السنة المالية 2017م (ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بقيمة  3.1مليون ريال
سعودي) لذات السبب المذكور.
صافي المطالبات المتكبدة لقطاع الملكية
ارتفع صافي معدل الخسارة لقطاع الملكية من ( )%11.9في السنة المالية 2015م إلى  %89.8في السنة المالية 2016م (ارتفاع صافي المطالبات
المتكبدة بقيمة  676ألف ريال سعودي) نتيجة لمطالبة كبيرة متعلقة بشركة درة اإلسراء وذلك نتيجة حريق في المخازن التابعة للمصنع في مدينة جدة.
أدى التفاوض في المطالبة المتعلقة بدرة اإلسراء إلى تسوية جزئية للمطالبة من دون دفعات وبالتالي انخفاض صافي معدالت الخسارة إلى %11.8
خالل السنة المالية 2017م (انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بقيمة  546ألف ريال سعودي) .تتوقع اإلدارة تسويات إضافية من دون دفع المبلغ خالل
الفترة المقبلة.
صافي المطالبات المتكبدة للقطاع الهندسي
انخفضت معدالت الخسارة للقطاع الهندسي من  %90.1في السنة المالية 2015م إلى ( )%28.4في السنة المالية 2016م (انخفاض صافي المطالبات
المتكبدة بقيمة  1.6مليون ريال سعودي) نتيجة تسوية المطالبة المتعلقة بسليمان القيصومي والتي تعد من الوثائق ذات نسب احتفاظ عالية من دون دفع
المطالبة حيث تعتبر المطالبة خارج بنود الوثيقة .ارتفعت معدالت الخسارة في السنة المالية 2017م إلى ( %0.6ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بقيمة
 507ألف ريال سعودي) نتيجة لمطالبة متعلقة بشركة تالين.
صافي المطالبات المتكبدة لقطاع الحوادث العامة
إرتفعت معدالت الخسارة لقطاع الحوادث العامة من ( )%14.4في السنة المالية 2015م إلى ( )%1.1في السنة المالية 2016م ومن ثم إلى  %21.2نتيجة
للمنافسة الشديدة على القطاع العام مما أدى بالتالي إلى الحصول على وثائق ذات قيمة منخفضة نسبيا مقارنة بالفترة التاريخية.
صافي المطالبات المتكبدة للقطاع البحري
إنخفضت معدالت الخسارة للقطاع البحري من ( )%30.4في السنة المالية 2015م إلى ( )%306.7في السنة المالية 2016م نتيجة تسوية مطالبات
لمؤسسة فواز علي الشمري من دون دفع وبالتالي تم عكس المطالبات في ذات الفترة .إرتفعت معدالت الخسارة للقطاع البحري إلى  %250.0في السنة
المالية 2017م نتيجة لمطالبة متعلقة بشركة الوكيل المحدودة.
55555555تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

( لودجلااالاجلا تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
السنة
المالية
2015م
(مراجعة)

السنة
المالية
2016م
(مراجعة)

السنة
المالية
2017م
( مراجعة)

التغير
السنوي
2015م –
2016م

التغير
السنوي
2016م –
2017م

معدل النمو
السنوي
المركب
2017م2015-م

المركبات

13.332

5.617

5.404

)(%57.9

)(%3.8

)(%36.3

صحي

3.783

2.136

3.296

)(%43.5

%54.3

)(%6.7

أخطاء المهنة

2.536

3.002

2.486

%18.4

)(%17.2

)(%1.0

ملكية

689

369

692

)(%46.4

%87.5

%0.2

الهندسة

1.573

952

627

)(%39.5

)(%34.1

()%36.9

أخرى

348

272

327

)(%21.8

%20.2

)(%3.1

العموالت المسددة

22.261

12.348

12.832

)(%44.5

%3.9

()%24.1

التغير في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة

571

4.155

()355

%627.7

)(%108.6

ال ينطبق

املجموع

22.832

16.503

12.477

)(%27.7

)(%24.4

()%26.1

بآالف الرياالت السعودية

التغير (نقطة مئوية)

العمولة المدفوعة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط المكتتبة
المركبات

%8.6

%8.0

%8.4

()0.6

0.4

()0.2

صحي

%5.6

%3.7

%4.1

()2.0

0.5

()1.5

أخطاء المهنة

%14.2

%11.8

%9.6

()2.5

()2.2

()4.7

ملكية

%12.8

%12.9

%13.1

0.0

0.3

0.3

الهندسة

%14.0

%12.2

%12.2

()1.8

()0.0

()1.8

أخرى

%13.5

%12.4

%11.7

()1.1

()0.7

()1.8

%8.6

%7.4

%7.0

()1.2

()0.4

()1.6

املجموع
المصدر :معلومات اإلدارة ،وتقرير الفحص النافي للجهالة المالية
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تكاليف اكتتاب وثائق التأمين لقطاع المركبات
انخفضت العموالت المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لقطاع المركبات من  %8.6في السنة المالية 2015م إلى  %8.0في السنة
المالية 2016م (انخفاض تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بقيمة  7.7مليون ريال سعودي) وذلك نظرا الكتتاب وثيقة مركبات رئيسية متعلقة بالمفتاح لتأجير
السيارات من خالل وسيط إلى قنوات بيع مباشرة في ذات الفترة .ارتفعت العموالت المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى %8.4
خالل السنة المالية 2017م (انخفاض تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بقيمة  213ألف ريال سعودي) نتيجة لالستحواذ على وثيقتي تأمين شامل رئيسيتين
متعلقة بشركة البسامي والوعالن للتجارة (هيونداي) حيث تم االستحواذ عليهما من خالل وسطاء وذلك بنسب عمولة بلغت .%15
تكاليف اكتتاب وثائق التأمين للقطاع الصحي
انخفضت العموالت المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للقطاع الصحي من  % 5.6للسنة المالية 2015م إلى  %3.7في السنة
المالية 2016م (انخفاض تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بقيمة  1.7مليون ريال سعودي) لعدة أسباب منها (أ) االنخفاض في أقساط التأمين المتعلقة
بالتأمين الطبي لألفراد وذلك في ضوء قرارات مجلس الضمان الصحي مما أثر سلبا في عمليات البيع لتلك الوثائق والتي تحمل غالبا نسب عموالت
عالية مقارنة بنسب وثائق الشركات والمؤسسات (ب) وتأمين وثيقة مجموعة سدر للتجارة (أكبر عمالء الحسابات الطبية) عبر قنوات البيع المباشر .كما
ارتفعت العموالت المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى  %4.1في السنة المالية 2017م (ارتفاع تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
بقيمة  1.1مليون ريال سعودي) نتيجة الرتفاع نسب العمولة المتعلقة بوثيقة مجوعة سدر للتجارة بنسبة  %1.9خالل نفس الفترة وذلك باالتفاق مع قناة
البيع حيث تم االستحواذ على الوثيقة من خالل وكيل.
تكاليف اكتتاب وثائق التأمين لقطاع األخطاء الطبية
انخفضت العموالت المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لقطاع األخطاء الطبية من  %14.2في السنة المالية 2015م إلى %11.8
في السنة المالية 2016م (ارتفاع تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بقيمة  466ألف ريال سعودي) نتيجة لسياسة العموالت الجديدة حيث انخفضت نسب
العمولة بشكل عام لكافة القطاعات .أدى التحول في سياسة العموالت الجديدة إلى انخفاض العموالت كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
إلى  %9.6خالل السنة المالية 2017م (انخفاض تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بقيمة  516ألف ريال سعودي).
تكاليف اكتتاب وثائق التأمين لقطاع الملكية
ارتفعت العمولة المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من  %12.8في السنة المالية 2015م إلى  %12.9في السنة المالية 2016م
(وذلك بسبب انخفاض تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بقيمة  320ألف ريال سعودي) نتيجة لعدم تجديد بوليصة فندق الهيلتون حيث تم االستحواذ على
البوليصة بدون تكاليف اكتتاب من خالل قنوات البيع المباشر والتي اليدفع لها عموالت بالعادة .ارتفعت العموالت المسددة كنسبة مئوية من إجمالي
أقساط التأمين المكتتبة إلى  %13.1خالل السنة المالية 2017م (انخفاض تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بقيمة  323ألف ريال سعودي) مدفوع ًة باكتتاب
وثيقتي تأمين شركة المصافي للتجارة وشركة خير اهلل سلطان باي حيث أدت المنافسة في السوق إلى االستحواذ على الوثائق من خالل دفع نسب عمولة
عالية نسبيا .%15
تكاليف اكتتاب وثائق التأمين لقطاع الهندسة
انخفضت العموالت المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من  %14.0في السنة المالية 2015م إلى  %12.2في السنتين الماليتين
2016م و2017م (انخفاض تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بقيمة  946ألف ريال سعودي) نتيجة النخفاض نسب العمولة بشكل عام وذلك في ضوء سياسة
العموالت الجديدة.
55555555عموالت إعادة التأمين المكتسبة

( لودجلااالاجلاعموالت إعادة التأمين المكتسبة بحسب القطاع
السنة
المالية
2017م
(مراجعة)

التغير
السنوي
2015م –
2016م

التغير
السنوي
2016م –
2017م

معدل النمو
السنوي
المركب
2017م2015-م

ملكية

1.184

628

1.144

)(%47.0

%82.2

()%1.7

الهندسة

2.559

1.271

845

)(%50.3

)(%33.5

()%42.5

صحي

()959

-

-

)(%100.0

ال ينطبق

%0.0

أخرى

141

73

203

)(%48.1

%18.0

%20.1

العموالت المستلمة

2.925

1.972

2.192

)(%32.6

%11.2

()%13.4

الرصيد اإلفتتاحي

4.154

3.628

1.753

)(%12.7

)(%51.7

()%35.0

عموالت إعادة التأمين غير مكتسبة

()3.628

()1.753

()1.371

)(%51.7

)(%21.8

()%38.5

3.451

3.847

2.574

%11.5

)(%33.1

بآالف الرياالت السعودية

املجموع

السنة
المالية
2015م
(مراجعة)

السنة
المالية
2016م
(مراجعة)

العموالت المستلمة كنسبة مئوية من األقساط المسندة

()%13.6

التغير (نقطة مئوية)

ملكية

%26.6

%27.6

%25.9

()7.3

5.1

()2.3

الهندسة

%26.8

%19.5

%24.6

1.0

()1.7

()0.7

الصحي

()%19.3

%0.0

%0.0

19.3

ال ينطبق

19.3
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بآالف الرياالت السعودية
أخرى
املجموع

السنة
المالية
2015م
(مراجعة)

السنة
المالية
2016م
(مراجعة)

السنة
المالية
2017م
(مراجعة)

التغير
السنوي
2015م –
2016م

التغير
السنوي
2016م –
2017م

معدل النمو
السنوي
المركب
2017م2015-م

%29.8

%17.7

%19.5

()12.2

1.8

()10.3

%20.2

%21.4

%24.6

1.2

3.2

4.4

المصدر :معلومات اإلدارة ،وتقرير الفحص النافي للجهالة المالية

عموالت إعادة التأمين المكتسبة لقطاع الملكية
ارتفعت العمولة المستلمة كنسبة مئوية من األقساط المسندة من  %26.6في السنة المالية 2015م إلى  %27.6في السنة المالية 2016م وذلك نتيجة
االنخفاض في إعادة التأمين االختياري حيث أن إعادة التأمين االختياري يخضع بشكل عام لعموالت إعادة تأمين أقل من التأمين التناسبي .كما ترجع
الزيادة في التأمين التناسبي إلى وثيقتي مرجان السعودية وخير اهلل عصمت .انخفضت العمولة المستلمة كنسبة مئوية من األقساط المسندة إلى %25.9
خالل السنة المالية 2017م بالتوازي مع ارتفاع نسب إعادة التأمين االختياري كنسبة إجمالية من األقساط المسندة .يرتبط إعادة التأمين االختياري بشكل
رئيسي بوثيقتي المنارة للكهرباء وشركة إبراهيم محمد الحديثي وشركاؤه.
عموالت إعادة التأمين المكتسبة للقطاع الهندسي
انخفضت العمولة المستلمة كنسبة مئوية من األقساط المسندة من  %26.8في السنة المالية 2015م إلى  %19.5في السنة المالية 2016م حيث ارتبطت
بمشاريع إضافية متعلقة بوثيقة شركة العيوني والعمير لإلنشآت حيث يتم تغطية الوثيقة من خالل معاهدة إعادة تأمين اختياري .ارتفعت العمولة المستلمة
كنسبة مئوية من األقساط المسندة إلى  %24.6خالل السنة المالية 2017م مدفوعة غالبا بانخفاض التأمين االختياري المتعلق بشركة العيوني والعمير
لإلنشآت.
عموالت إعادة التأمين المكتسبة للقطاع الصحي
ترتبط العموالت المدفوعة من خالل القطاع الصحي بمعاهدة التأمين التناسبي المنتهية مع شركة إماراتي ري والتي تمت من خالل عملية عكس العموالت
بمبلغ  959ألف ريال سعودي في السنة المالية 2015م وذلك من خالل تسوية حسابات الشركة وشركة إماراتي ري وذلك بعد إنهاء االتفاقية.
عموالت إعادة التأمين المكتسبة للقطاعات األخرى
ترتبط العموالت المستلمة من خالل القطاعات األخرى بقطاعات التأمين البحري وتأمين الحوادث العامة .انخفضت العمولة المستلمة كنسبة مئوية
من األقساط المسندة من  %29.8في السنة المالية 2015م إلى  %17.7في السنة المالية 2016م وذلك نتيجة إلنخفاض العموالت المستلمة من التأمين
البحري حيث تتمتع هذه الوثائق بنسب عمولة مرتفعة نسبيا مقارنة بغيرها من الوثائق .إرتفعت العمولة المستلمة كنسبة مئوية من األقساط المسندة إلى
 %19.5خالل السنة المالية 2017م وذلك إلرتفاع العموالت المستلمة من التأمين البحري وذلك لذات السبب المذكور.
55555555مصاريف إدارية وعمومية

( لودجلااالاجلاالمصاريف التشغيلية
السنة
المالية
2015م
(مراجعة)

السنة
المالية
2016م
(مراجعة)

السنة
المالية
2017م
(مراجعة)

التغير
السنوي
2015م –
2016م

التغير
السنوي
2016م –
2017م

معدل النمو
السنوي
المركب
2017م2015-م

رواتب ومصاريف موظفين

44.698

31.013

23.391

)(%30.6

)(%24.6

)(%27.7

إيجارات

3.283

2.678

2.654

)(%18.4

)(%0.9

)(%10.1

أتعاب مهنية ورسوم تراخيص

2.934

4.043

2.382

%37.8

)(%41.1

)(%9.9

االستهالك واالطفاء

2.660

2.956

2.241

%11.1

)(%24.2

)(%8.2

تقنية معلومات

1.705

1.455

1.488

)(%14.7

%2.3

)(%6.6

منافع عامة وصيانة

1.439

555

632

)(%61.4

%13.9

)(%33.7

أخرى

3.122

3.006

1.762

)(%3.7

)(%41.4

)(%24.9

املجموع

59.841

45.707

34.550

)(%23.6

)(%24.4

)(%24.0

رواتب ومصاريف موظفين

%17.2

%18.6

%12.8

1.3

()5.8

()4.4

إيجارات

%1.3

%1.6

%1.4

0.3

()0.2

0.2

أتعاب مهنية ورسوم تراخيص

%1.1

%2.4

%1.3

1.3

()1.1

0.2

االستهالك واالطفاء

%1.0

%1.8

%1.2

0.7

()0.5

0.2

تقنية معلومات

%0.7

%0.9

%0.8

0.2

()0.1

0.2

منافع عامة وصيانة

%0.6

%0.3

%0.3

()0.2

0.0

()0.2

بآالف الرياالت السعودية

التغير (نقطة مئوية)

كنسبة مئوية من المجموع أقساط التأمين المكتتبة
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بآالف الرياالت السعودية
أخرى
املجموع

السنة
المالية
2015م
(مراجعة)

السنة
المالية
2016م
(مراجعة)

السنة
المالية
2017م
(مراجعة)

التغير
السنوي
2015م –
2016م

التغير
السنوي
2016م –
2017م

معدل النمو
السنوي
المركب
2017م2015-م

%1.2

%1.8

%1.0

0.6

()0.8

()0.2

%23.0

%27.3

%18.9

4.3

()8.5

()4.2
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تكاليف الموظفين
انخفضت مصاريف الموظفين من  44.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2015م إلى  31.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م نتيجة
انخفاض سلم الرواتب وكذلك انخفاض عدد الموظفين ،اتباعا لقرار الرئيس التنفيذي الجديد في السنة المالية 2016م في مبادرة تهدف إلى تقليص
التكاليف ،.انخفضت مصاريف الموظفين إلى  23.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م نتيجة استمرار االنخفاض في أعداد الموظفين من
مختلف األقسام .باإلضافة إلى ذلك ،تم عكس مخصصات متعلقة بنهاية الخدمة للموظفين وذلك تماشيا مع مقاييس التقييم اإلكتوارية الجديدة خالل
السنة مقارنة بمقاييس قانون العمل والتي تم العمل بها خالل الفترات السابقة.
إيجارات
اإليجارات تتعلق بشكل رئيسي بالمكتب الرئيسي للشركة في حي الملز ( 600ألف ريال سعودي) وكذلك مكتب آخر على طريق الملك عبداهلل (تقريباً 700
ألف ريال سعودي) .االنخفاض في اإليجارات من  3.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2015م إلى  2.7مليون ريال سعودي في السنتين الماليتين
2016م و2017م كان نتيجة إلخالء المبنى نظرا النخفاض عدد الموظفين وكذلك دمج مكتبي الشركة اإلقليمي في جدة ليصبحا مكتبا واحداً.
األتعاب المهنية ورسوم الترخيص
تتعلق األتعاب المهنية ورسوم الترخيص برسوم المحاماة السنوية والمقررة حسب عقد الشركة ،إضافة إلى رسوم المراجع الخارجي واإلكتواريين .ارتفعت
الرسوم القانونية والمهنية من  2.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2015م إلى  4.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م نتيجة لوجود خطة
عمل جديدة من خالل االستعانة بمكتب استشارات تمهيدا لتخفيض رأس المال وإعادة هيكلة لإلدارة حيث بلغت الخدمات مبلغ  1.6مليون ريال سعودي.
انخفضت األتعاب القانونية والمهنية إلى  2.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م نظرا لوجود استشارات متعلقة بعملية االندماج.
االستهالك واالطفاء
ارتفع االستهالك من  2.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2015م إلى  3.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م نتيجة لتأثير اإلضافات
خالل العام 2015م ( 4.3+مليون ريال سعودي) ،والتي تتضمن  2.7مليون ريال سعودي ألجهزة استعادة الببانات ( )Disaster recovery systemحسب تعليمات
مؤسسة النقد العربي السعودي .انخفض االستهالك إلى  2.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م نتيجة النخفاض اإلضافات خالل تلك الفترة.
تقنية معلومات
تتعلق مصاريف تقنية المعلومات بالرخص والبرامج واألجهزة .انخفضت هذه المصاريف خالل الفترة التاريخية من  1.7مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2015م إلى  1.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م نتيجة لالنخفاض في المباني وكذلك االنخفاض في عدد الموظفين (المستخدمين).
ارتفعت مصاريف تقنية المعلومات بشكل طفيف بقيمة  33ألف ريال سعودي في السنة المالية 2017م نظرا الرتفاع خدمات نظام استعادة البيانات والتي
تم تفعيلها في السنة المالية 2016م.
منافع عامة وصيانة
انخفضت مصاريف المرافق والصيانة خالل الفترة التاريخية من  1.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2015م إلى  555ألف ريال سعودي في السنة
المالية 2016م نتيجة النخفاض عدد المباني التابعة للشركة .ارتفعت مصاريف المرافق والصيانة إلى  632ألف ريال سعودي في السنة المالية 2017م
نتيجة لتزايد معدالت أسعار الطاقة في المملكة العربية السعودية.
مصاريف أخرى
تتعلق بشكل أساسي بمصاريف السفر والسكن والدعاية واإلعالن والطباعة والقرطاسية ومصاريف أخرى .انخفضت المصاريف من  3.1مليون ريال
سعودي خالل السنة المالية 2015م إلى  3.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م ثم إلى  1.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م نتيجة
لالنخفاض في مصاريف السفر والسكن ( 728-ألف ريال سعودي) عبر سياسات استحقاق أكثر صرامة ،الطباعة والقرطاسية ( 484-ألف ريال سعودي)،
وكذلك الدعاية واإلعالن ( 353-ألف ريال سعودي).

68

55555555مزايا كبار موظفي اإلدارة

( لودجلااالاجلامزايا كبار موظفي اإلدارة
السنة
المالية
2015م
(مراجعة)

السنة
المالية
2016م
(مراجعة)

السنة
المالية
2017م
(مراجعة)

التغير
السنوي
2015م –
2016م

التغير
السنوي
2016م –
2017م

معدل النمو
السنوي
المركب
2017م2015-م

فوائد قصيرة األجل

7.171

2.706

4.250

)(%62.3

%57.1

()%23.0

مكافأة نهاية الخدمة

311

101

166

()%67.5

%64.4

()%26.9

الرصيد اخلتامي

7.482

2.808

4.416

)(%62.5

%57.3

()%26.9

بآالف الرياالت السعودية

التغير (نقطة مئوية)

كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
فوائد قصيرة األجل

%2.8

%1.6

%2.44

()1.2

0.5

()0.7

مكافأة نهاية الخدمة

%0.1

%0.1

%0.1

()0.1

()0.0

()0.0

كنسبة مئوية من المصاريف العمومية واإلدارية
فوائد قصيرة األجل

%12

%5.9

%12.3

()6.1

6.4

0.3

مكافأة نهاية الخدمة

%0.5

%0.2

%0.5

()0.3

0.3

()0.0
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انخفض الرصيد الختامي لمزايا كبار موظفي اإلدارة من  7.5مليون ريال سعودي للسنة المالية 2015م إلى  2.8مليون ريال سعودي في السنة المالية
2016م نتيجة االنخفاض في الفوائد قصيرة األجل بقيمة  4.5مليون ريال سعودي في ذات الفترة .وذلك في خضم خطط اإلدارة إلعادة الهيكلة والتي
تتضمن تعيين رئيس إدارة جديد وتعيين موظفي إدارة جدد ذو مستوى رواتب متدنية نوعا ما .ارتفع الرصيد الختامي لمزايا كبار موظفي اإلدارة إلى 4.1
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م حيث ارتفعت قيمة الفوائد قصيرة األجل بقيمة  1.2مليون ريال سعودي .نتيجة األثر المتعلق بالتعيينات.
املركز املايل
( لودجلااالاجلابيان المركز المالي
2015/12/31م
(مراجعة)

بآالف الرياالت السعودية

2016/12/31م
(مراجعة)

2017/12/31م
(مراجعة)

موجودات عمليات التأمني
نقدية وشبه نقدية

21.228

28.250

49.780

ودائع ألجل

35.000

-

-

استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

5.000

5.000

5.000

استثمارات متاحة للبيع

483

-

-

أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ،صافي

64.071

44.990

50.317

حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

14.094

6.654

5.171

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

6.355

22.400

15.358

تكاليف اكتتاب مؤجلة

9.638

5.482

5.837

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

10.121

10.360

11.198

مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

82.285

90.431

93.206

ممتلكات ومعدات ،صافي

7.804

4.930

3.313

مجموع موجودات عمليات التأمني

256.079

218.496

239.179

موجودات املساهمني
نقدية وشبه نقدية

13.910

10.810

53.086

ودائع ألجل

116.000

106.000

113.300

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

24.709

15.499

-

مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة

2.663

6.122

5.923

استثمارات متاحة للبيع

16.969

19.260

14.397
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2015/12/31م
(مراجعة)

2016/12/31م
(مراجعة)

2017/12/31م
(مراجعة)

وديعة نظامية

32.000

48.000

24.000

عوائد إستثمار الوديعة النظامية

455

1.452

2.035

موجودات أخرى

1.206

3.109

6.894

مجموع موجودات املساهمني

207.912

210.252

219.635

مجموع املوجودات

463.991

428.747

458.814

بآالف الرياالت السعودية

مطلوبات عمليات التأمني
ذمم معيدي التأمين

2.938

1.034

1.539

أقساط تأمين غير مكتسبة

121.031

71.920

85.447

احتياطي عجز أقساط التأمين

7.476

5.645

3.574

عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

3.628

1.753

1.372

مطالبات تحت التسوية

72.794

93.562

97.577

دائنون ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

41.223

38.041

43.465

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

5.471

5.409

4.807

مخصصات أخرى

-

403

-

مجموع مطلوبات عمليات التأمني

254.561

217.767

237.780

توزيعات الفائض
توزيعات الفائض المستحقة

1.517

1.291

1.469

خسارة اكتوارية لبرامج محددة المزايا

-

()562

()70

مجموع مطلوبات عمليات التأمني وتوزيعات الفائض

256.079

218.496

239.179

مطلوبات املساهمني
زكاة وضريبة دخل مستحقة

3.947

5.848

8.390

مبالغ مستحقة إلى عمليات التأمين

82.285

90.431

93.206

عوائد استثمار الوديعة النظامية

455

1.452

2.035

مطلوبات أخرى

88

-

638

مخصصات أخرى

-

8.128

2.100

مجموع مطلوبات املساهمني

86.775

105.860

106.369

حقوق املساهمني
رأس مال

320.000

320.000

160.000

خسائر متراكمة

()194.678

()217.678

()49.805

احتياطي إعادة تقويم استثمارات متاحة للبيع

()4.185

2.070

3.071

املجموع

121.137

104.392

113.266

مجموع حقوق املساهمني

207.912

210.252

219.635

مجموع مطلوبات وحقوق املساهمني

463.991

428.747

458.814

مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين ومطلوبات وحقوق المساهمين
تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة /عموالت مدفوعة

%43.3

%44.4

%45.5

إيرادات عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة  /عمولة مستلمة

%124.1

%88.9

%62.6

احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة  /إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

%46.6

%43.0

%46.6

صافي احتياطي اجمالي المطالبات تحت التسوية  /صافي المطالبات المتكبدة

%41.2

%49.1

%79.5

حصة معيدي التأمين من اجمالي المطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ
عنها  /اجمالي المطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها

%8.7

%23.9

%15.7
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2015/12/31م
(مراجعة)

بآالف الرياالت السعودية

2016/12/31م
(مراجعة)

2017/12/31م
(مراجعة)

حصة معيدي التأمين من احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة  /إجمالي احتياطي أقساط التأمين
غير المكتسبة

%11.6

%9.3

%6.1

العائد على الموجودات

()%12.5

()%3.5

%2.5

العائد على حقوق المساهمين

()%48.0

()%14.2

%10.1
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موجودات عمليات التأمني:
نقدية وشبه نقدية
يتضمن النقد وما في حكمه النقد في البنوك والودائع ألجل التي تستحق خالل أقل من  3أشهر .ارتفع الرصيد النقدي من  21.2مليون ريال سعودي في
 31ديسمبر 2015م إلى  49.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م في ضوء ( )1تسييل استثمارات األصول في السنة المالية 2017م الستغالل
ارتفاع عموالت الودائع ألجل بالسوق ( )2الحفاظ على األرصدة النقدية من أجل تحسين مستوى المقبولية لألصول ) (asset admissibilityوبالتالي تحسين
السيولة والمالءة المالية جاء ذلك في ضوء المخصصات المطبقة من عدم تطابق االحتياطيات مع الموجودات والتي تم فرضها من قبل مؤسسة النقد
العربي السعودي حيث يتم وضع مخصص على االستثمارات ذات الخطورة العالية وغير السائلة.
الودائع ألجل
بلغت الودائع ألجل لمدة  3أشهر  35.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2015م وتمت تصفيتها بعد ذلك للمساعدة في تمويل األنشطة التشغيلية.
استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
تتعلق االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق باالستثمارات في صكوك ساب البنكية حيث تبلغ  5.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م.
االستثمارات المتاحة للبيع
تتعلق االستثمارات المتاحة للبيع باالستثمارات في أسهم الطرح األولي بشكل رئيسي في السوق المالية السعودية تداول .وقد قامت الشركة بتصفية
المراكز والحصول على دخل قدره  1.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2015م .تم تصفية الرصيد المتبقي وقدره  483ألف ريال سعودي في 31
ديسمبر 2015م خالل السنة المالية 2016م بإيرادات بلغت  1.3مليون ريال سعودي.
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة
تتعلق أقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة بأقساط مستحقة من حاملي وثائق التأمين وشركات إعادة التأمين .انخفض الرصيد من  64.1مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2015م إلى  45.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2016م مدفوعة بشكل رئيسي بمبادرة اإلدارة للتركيز على التحصيل بهدف
تحسين نسب المالءة المالية .ارتفعت أقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة إلى  50.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م حيث يعزى ذلك إلى
ارتفاع الذمم المتعلقة بوثائق شركة مدى األول لالستثمار ( 2.4+مليون ريال سعودي) والتي أعلنت إفالسها في ذات الفترة.
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
انخفضت حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة خالل الفترة من  14.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2015م إلى  5.2مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2017م وذلك تزامنا مع ارتفاع نسبة القطاع الصحي من إجمالي األقساط المكتتبة .وضحت اإلدارة أن غالبية الوثائق الصحية
يتم حسابها تزامنا مع تقويم الشركات بشكل عام ( ،)calender yearوذلك بالربع األول من كل سنة مالية.
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
ارتفعت حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة من  6.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2015م إلى  22.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2016م نتيجة لمطالبة متعلقة بحريق مستودع درة اإلسراء ( 17.0مليون ريال سعودي) .انخفضت حصة إعادة التأمين من المطالبات القائمة إلى 15.4
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م نتيجة للتفاوض على مطالبة شركة درة اإلسراء والتي نتج عنها انخفاض في قيمة المطالبة بقيمة  4.1مليون
ريال سعودي.
تكاليف اكتتاب مؤجلة
انخفضت تكاليف االقتناء المؤجلة من 9.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2015م إلى  5.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م تزامنا مع
االنخفاض في أقساط التأمين وأسعار العمولة على أساس عام والذي جاء في ضوء خطة العمولة الجديدة.
مصاريف مدفوعة مقدما والموجودات األخرى
تشمل المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى سلفا للموردين الذين يعملون في شركة غلوب ميد بمبلغ  7.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2017م حيث شكلت هذه المدفوعات ما نسبته  ٪63من إجمالي المدفوعات المسبقة خالل الفترة .وتشمل المصروفات المدفوعة مقدما األخرى مصاريف
إدارة المطالبات المؤجلة المتعلقة بالخدمات المقدمة من غلوب ميد والعمولة المستحقة والمستحقات من الموظفين واإليجار المدفوع مقدما.
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المبالغ المستحقة من عمليات المساهمين
تتعلق المبالغ المستحقة من عمليات المساهمين بتخصيص الخسائر/األرباح من عمليات التأمين لعمليات المساهمين وبلغت  93.2مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2017م.
الممتلكات والمعدات
انخفضت الممتلكات والمعدات من  7.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2015م إلى  4.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2016م و 3.3مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2017م بعد انخفاض مستوى اإلضافات في ضوء سياسات مراقبة الميزانية خالل الفترة التاريخية.
موجودات املساهمني:
نقد وشبه نقد
انخفض النقد وما في حكمه من  13.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2015م إلى  10.8مليون ريال سعودي في ديسمبر 2016م نتيجة سياسية
الشركة بتنويع المحفظة االستثمارية ،تم تحويل األموال إلى ودائع ألجل تتجاوز  3أشهر بقيمة  151.0مليون ريال سعودي ،كما تم شراء استثمارات متاحة
للبيع بقيمة  25.2مليون ريال سعودي باإلضافة إلى شراء استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل بقيمة  38.0مليون ريال سعودي .ارتفع النقد
وما يعادله إلى  53.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م نتيجة استثمارات إضافية في الودائع اإلسالمية قصيرة األجل في ضوء ارتفاع النسب
خالل نفس الفترة وتسييل استثمارات األسهم بناء على توصيات لجنة االستثمارات.
الودائع ألجل
بلغت الودائع ألجل والتي تستحق لمدة أكثر من  3أشهر  113.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م حيث تقوم اإلدارة بتسييل أو شراء جزء من
الودائع ألجل لإلستخدام في أنشطة الشركة المختلفة وذلك حسب الحاجة .كجزء من سياسة الشركة ،تقوم اإلدارة بوضع جزء رئيسي من اإلستثمارات
في الودائع ألجل وذلك من أجل تقليل المخاطر المتعلقة بالمحفظة اإلستثمارية.
استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل
تتعلق االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل من صناديق استثمارية ،حيث انخفضت من  24.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2015م
إلى  15.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2016م ناتجة بشكل أساسي من تصفية صناديق استثمارات أجنبية والبالغة  10مليون ريال سعودي وذلك
لتحسين نسب المالءة المالية .تم تسييل المحفظة في السنة المالية 2017م بناء على توصيات لجنة االستثمارات ،وتم تحويل المبالغ إلى ودائع ألجل مما
أدى لتصفية الحساب في  31ديسمبر 2017م.
مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة
يتعلق المستحق من أطراف ذات عالقة بالرصيد المستحق من شركة البحرين للتأمين (الشركة األهلية للتأمين) والتي تعمل حاليا كشركة شقيقة .ارتفعت
المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة من  2.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2015م إلى  6.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2016م
من خالل ارتفاع مدفوعات الزكاة  /الضرائب نيابة عن الجهة ذات العالقة .انخفضت القيمة بشكل طفيف إلى  5.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2017م نتيجة مصاريف تم تغطيتها نيابة عن الشركة الشقيقة البحرين للتأمين ،والتي تتعلق بمطالبات قائمة على وثائق الشركة.
استثمارات متاحة للبيع
ارتفعت االستثمارات المتاحة للبيع من  17.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2015م إلى  19.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2016م من خالل
استثمارات باألسهم في سوق األسهم السعودية (تداول) ،باإلضافة إلى استثمارات في شركة نجم بقيمة  1.9مليون ريال سعودي وشركة إعمار المدن
االقتصادية بقيمة  1.2مليون ريال سعودي .انخفضت االستثمارات المتاحة للبيع إلى  14.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م على خلفية تصفية
بعض األسهم خالل الفترة.
وديعة نظامية
ارتفعت الودائع النظامية إلى  48مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2016م على خلفية التغيير في اللوائح لزيادة الوديعة النظامية من  ٪10إلى ٪15
من رأس المال في السنة المالية 2016م .وانخفضت الوديعة النظامية إلى  24.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م نتيجة انخفاض رأس المال
في السنة المالية 2017م ،حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة  ٪50من رأس المال.
عوائد استثمار الوديعة النظامية
تتعلق عائدات االستثمار من الوديعة النظامية بالفوائد المستحقة من الوديعة النظامية حيث بلغت  2.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م.
الموجودات األخرى
تتعلق الموجودات األخرى بشكل كبير من إيرادات االستثمارات المتراكمة والمتعلقة بشكل رئيس من عوائد الودائع الجل حيث بلغت  6.9مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2017م.
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مطلوبات عمليات التأمني:
ذمم معيدي التأمين
انخفضت أرصدة معيدي التأمين الدائنة من  2.9مليون ريال سعودي في ديسمبر 2015م إلى إجمالي  1.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2016م
نتيجة انخفاض أقساط التأمين المسندة خالل الفترة ذاتها حيث ترتبط غالبا بانخفاض إجمالي المبالغ المؤمن عليها في القطاع الهندسي والممتلكات.
ارتفع الرصيد إلى  1.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م بسبب زيادة األقساط المسندة خالل ذات الفترة.
أقساط تأمين غير مكتسبة
انخفضت أقساط التأمين غير المكتسبة من  121.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2015م إلى  71.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2016م
تماشيا مع االنخفاض في أقساط التأمين من وثائق التأمين ضد الغير للمركبات .وقد ارتفع الرصيد إلى  85.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م
في الغالب فيما يتعلق ببوليصة المركبات المتعلقة بعبدالرحمن البسامي والتي بلغت قيمتها  5.0مليون ريال سعودي في ذات الفترة.
احتياطي عجز أقساط التأمين
يرتبط إحتياطي عجز أقساط التأمين بأرصدة أقساط تأمين غير مكتسبة حيث يتم حسابها عن طريق خبير أكتواري والتي بلغت قيمتها  3.6مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2017م بانخفاض نسبته  5.6( %36مليون ريال سعودي للعام 2016م) حيث يعزى هذا االنخفاض إلى تراجع أقساط التأمين
غير المكتسبة من  121.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2015م إلى  71.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2016م تماشيا مع االنخفاض في
أقساط التأمين من وثائق التأمين ضد الغير للمركبات .وقد ارتفع الرصيد إلى  85.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م في الغالب فيما يتعلق
ببوليصة المركبات المتعلقة بعبدالرحمن البسامي والتي بلغت قيمتها  5.0مليون ريال سعودي في ذات الفترة.
عمولة إعادة التأمين غير المكتسبة
انخفضت عمولة إعادة التأمين غير المكتسبة خالل الفترة من  3.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2015م إلى  1.4مليون ريال سعودي في 31
ديسمبر 2017م وذلك تماشيا مع انخفاض أقساط إعادة التأمين المسندة من  15.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2015م إلى  9.7مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2017م.
مطالبات تحت التسوية
ارتفعت المطالبات القائمة من  72.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2015م إلى  93.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2016م على
خلفية الزيادة في المطالبات من قطاع الملكية ( +16.9مليون ريال سعودي) والمتعلقة بمطالبة درة اإلسراء ( 17.0مليون ريال) .ارتفع الرصيد إلى 97.6
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م نتيجة زيادة المطالبات القائمة بقطاع األخطاء الطبية بقيمة  7.2مليون ريال سعودي وذلك في ضوء
التوسع في القطاع.
دائنون ومصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات األخرى
انخفضت الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى من  41.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2015م إلى  38.0مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2016م على خلفية انخفاض المدفوعات المقدمة من العمالء ( 3.3-مليون ريال سعودي) والتي كانت مرتبطة بشكل رئيسي بحساب وثيقة
تأمين هندسي كبرى (العيوني والعمير لالنشاءات .ارتفعت الذمم الدائنة إلى  43.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م نتيجة ارتفاع الذمم الدائنة
لمزودي الخدمة بقيمة  6.8مليون ريال سعودي وذلك تزامنا مع ارتفاع إجمالي األقساط المكتتبة بالقطاع الصحي.
توزيعات الفائض المستحقة
تتعلق توزيعات الفائض المستحقة بالرصيد الفائض الذي سيتم توزيعه على حاملي الوثائق ،حيث ظلت مستقرة نسبيا على مدى الفترة التاريخية التي
تمثل الدخل الذي تم تحصيله سابقا .ارتفع الرصيد بشكل طفيف نحو  1.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م على خلفية نتائج اكتتاب الوثائق
اإليجابية.
خسائر اكتوارية لبرامج محددة المزايا
تتعلق الخسائر االكتوارية لبرامج محددة المزايا بالتغير في حساب مخصصات نهاية الخدمة إلى طريقة اكتوارية حيث بلغت هذه الخسائر  70ألف ريال
سعودي في  31ديسمبر 2017م.
مطلوبات عمليات املساهمني:
زكاة وضريبة دخل مستحقة
ارتفعت الزكاة وضریبة الدخل المستحقة خالل الفترة التاریخیة من  4.0ملیون ريال سعودي في  31دیسمبر 2015م إلی  8.4ملیون ريال سعودي في 31
ديسمبر 2017م .لم تقم الشركة بأي دفعات زكاة خالل الفترة التاريخية.
مبالغ مستحقة إلى عمليات التأمين
استقرت قيمة المبالغ المستحقة إلى عمليات التأمين نسبيا خالل الفترة التاريخية مع متوسط رصيد تقريبي بقيمة  87مليون ريال سعودي ،حيث يرتبط
إلى حد كبير بتخصيص الدخل.
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عوائد استثمار الوديعة النظامية
تتعلق عائدات االستثمار من الوديعة النظامية بالفوائد المستحقة على الوديعة النظامية حيث بلغت  2.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م.
مطلوبات األخرى
بلغت المطلوبات األخرى قيمة  638ألف ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م وتتعلق بمكافآت المساهمين المستحقة.
مخصصات األخرى
يرتبط الرصيد غالبا بمخصصات مطابقة األصول حيث انخفضت قيمة هذه المخصصات من  8.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2015م إلى
 2.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م نتيجة عكس المخصصات تزامنا مع تخفيف السياسات المتعلقة بهذه المخصصات من مؤسسة النقد
العربي السعودي .أوضحت اإلدارة أن المخصصات أصبحت اختيارية بعكس ما كانت عليه بالسنة المالية 2016م.
حقوق المساهمين
انخفضت حقوق المساهمين من  121.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2015م إلى  104.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2016م بسبب
الزيادة في الخسائر المتراكمة الشاملة خالل الفترة .ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى  113.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م على خلفية
صافي الدخل اإليجابي البالغ  11.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م.
أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة
( لودجلااالاجلاأقساط تأمين وأرصدة إعادة تأمين مدينة
2015/12/31م
(مراجعة)

2016/12/31م
(مراجعة)

2017/12/31م
(مراجعة)

أقساط تامين مدينة

83.954

69.035

77.695

ذمم معيدي تأمين مدينة

2.497

820

1.841

اجمالي الذمم المدينة

86.451

69.855

79.536

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

()22.380

()24.866

()29.219

املجموع

64.071

44.990

50.317

بآالف الرياالت السعودية

مؤشرات األداء الرئيسية
أقساط تأمين مدينة/إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

%32.3

%41.3

%42.4

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المدينة

)(%25.9

)(%35.6

)(%36.7

المصدر :القوائم المالية وتقرير الفحص النافي للجهالة المالية

( لودجلااالاجلامخصص الديون المشكوك في تحصيلها
2015/12/31م
(مراجعة)

2016/12/31م
(مراجعة)

2017/12/31م
(مراجعة)

في بداية السنة

25.660

22.380

24.866

المحمل خالل السنة

963

2.725

4.354

المستبعد خالل السنة

()4.243

()240

-

مخصص في نهاية السنة

22.380

24.866

29.220

بآالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية وتقرير الفحص النافي للجهالة المالية

انخفضت األقساط وأرصدة إعادة التأمين األخرى المدينة من  64.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2015م إلى  45.0مليون ريال سعودي في 31
ديسمبر 2016م نتيجة لالنخفاض في أقساط التأمين المكتتبة بشكل عام .ارتفعت األقساط وأرصدة إعادة التأمين األخرى المدينة إلى  50.3مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2017م نتيجة الرتفاع أعداد الوثائق الكبرى والتي يتم تسويتها عادة من خالل أقساط خالل السنة.
بلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  29.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م حيث ترتبط بشكل رئيسي من مخصصات متعلقة بوثيقة
مدى األول لالستثمار ( 3.1مليون ريال سعودي) وأحمد سليمان الفهاد ( 2.0مليون ريال سعودي) وشركة باتك لالستثمار واألعمال اللوجستية مبرد (1.0
مليون ريال سعودي) .الجدير بالذكر أن شركة مدى األول لالستثمار أعلنت إفالسها في ذات الفترة.
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55-555555استثمارات عمليات التأمين

( لودجلااالاجلااستثمارات عمليات التأمين
السنة المالية
2015م
(مراجعة)

بآالف الرياالت السعودية

السنة المالية
2017م
(مراجعة)

السنة المالية
2016م
(مراجعة)

ودائع ألجل

35.000

-

-

استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

5.000

5.000

5.000

استثمارات متاحة للبيع

483

-

-

اجمالي استثمارات عمليات التأمني

40.483

5.000

5.000

المصدر :القوائم المالية وتقرير الفحص النافي للجهالة المالية

إجمالي استثمارات عمليات التأمين
انخفضت االستثمارات من عمليات التأمين من  40.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2015م إلى  5.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2016م
و2017م ،على التوالي .ويعزى ذلك إلى تصفية حساب الودائع ألجل حيث لم تتجاوز مدتها الثالث أشهر مما أدى إلى احتسابها كأرصدة شبه نقدية.
االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
بلغت االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  5.0مليون ريال سعودي خالل الفترة كاملة وتتعلق باستثمارات في صكوك ساب.
االستثمارات المتاحة للبيع
تتعلق االستثمارات المتاحة للبيع باستثمارات قصيرة األجل في أسهم شركة األندلس العقارية في ديسمبر 2015م .قامت الشركة بتصفية مركزها في
نفس الفترة مما أدى إلى تحقيق ربح قدره  1.7مليون ريال سعودي .تم تصفية الرصيد المتبقي وقدره  483ألف ريال سعودي في  31ديسمبر 2015م
بمبلغ  1.3مليون ريال سعودي في بداية السنة المالية 2016م.
 55-555555استثمارات عمليات المساهمين

( لودجلااالاجلااستثمارات عمليات المساهمين
السنة المالية 2015م
(مراجعة)

السنة المالية 2016م
(مراجعة)

السنة المالية 2017م
( مراجعة)

ودائع ألجل

116.000

106.000

113.300

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

24.709

15.499

-

استثمارات متاحة للبيع

16.969

19.260

14.397

وديعة نظامية

32.000

48.000

24.000

عوائد استثمار من الوديعة النظامية

455

1.452

2.035

اجمالي استثمارات عمليات املساهمني

190.133

190.211

153.732

بآالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية وتقرير الفحص النافي للجهالة المالية

استثامرات عمليات املساهمني
إجمالي استثمارات عمليات المساهمين
انخفض إجمالي االستثمارات من عمليات المساهمين من  190.1مليون ريال في السنة المالية 2015م إلى  153.7مليون ريال في السنة المالية 2017م.
االنخفاض كما في  31ديسمبر 2017م يعود بشكل رئيسي إلى تصفية استثمارات وانخفاض الودائع الحكومية نتيجة تخفيض رأس المال.
الودائع ألجل
تذبذبت قيمة الودائع ألجل طفيفا خالل الفترة التاريخية من  116.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2015م إلى  106.0مليون ريال سعودي في
 31ديسمبر 2016م ،ثم إلى  113.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م.
الدخل والعموالت من الودائع ألجل يتم تمييزهم كدخل عمولة ،وارتفعت قيمة دخل العموالت من  1.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2015م إلى
 5.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م .أخفضت اإلدارة استثمارات األسهم بمقابل رفع الودائع ألجل نتيجة ارتفاع قيمة الفوائد.
االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل
تتعلق االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل باالستثمارات في الصناديق االستثمارية وانخفضت من  24.7مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2015م إلى  15.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2016م ،ويعود ذلك بحد كبير إلى تصفية العقود اآلجلة ( )future contractsالمدارة من
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قبل شركة سفك وينتون ( 10مليون ريال) بهدف تحسين المالءة المالية حيث أن االستثمارات األجنبية تعد ذات مقبولية منخفضة مقارنة باالستثمارات
المحلية .وقد تكبدت الشركة خسائر غير محققة بمبلغ  4.3مليون ريال سعودي في استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل في السنة المالية
2015م و 796ألف ريال سعودي في السنة المالية 2016م بسبب االنخفاض/النزول في سوق األسهم في ذات الفترة .تم تصفية االستثمارات المدرجة
قيمتها العادلة في قائمة الدخل في عام 2017م تزامنا مع إرتفاع العوائد للودائع ألجل باإلضافة إلى خطةالشركة لتقليل المخاطر من اإلستثمارات.
االستثمارات المتاحة للبيع
ارتفعت االستثمارات المتاحة للبيع من  17.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2015م إلى  19.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2016م،
نتيجة ارتفاع القيمة العادلة في شركة كاران للبتروكيماويات السعودية ( 835+ألف ريال سعودي) ،وشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ( 439+ألف ريال
سعودي) ،وإعمار المدينة االقتصادية ( 402+ألف ريال سعودي) .كما تكبدت الشركة خسائر غير محققة من استثمارات متاحة للبيع بقيمة  9.1مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2015م .من هذا الرصيد تم احتساب  4.8مليون ريال سعودي كخسائر مؤكدة وانعكست في صافي ربح/خسارة الشركة.
في ذات السياق ،تم احتساب  4.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م كخسائر مؤكدة متعلقة بأرصدة خسائر غير محققة الستثمارات متاحة
للبيع .بعدئذ ،تمكنت الشركة من استعادة الخسائر جزئيا كأرباح غير محققة بقيمة  796ألف ريال سعودي من استثمارات متاحة للبيع بقيمة  620ألف
ريال سعودي .أدى ذلك إلى انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع إلى  14.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م ،على خلفية تصفية أرصدة
استثمارية كشركة كيان السعودية للبتروكيماويات ( 5.0مليون ريال سعودي) ،واستثمارات نجم ( 1.9مليون ريال سعودي).
الوديعة النظامية
الوديعة النظامية هي رصيد احتياطي وفقا لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي البالغة  ٪10من رأس المال كما في  31ديسمبر 2015م ،حيث بلغت
قيمتها  32.0مليون ريال سعودي .ارتفعت الوديعة النظامية إلى  48.0مليون ريال سعودي ( %15من رأس المال) في  31ديسمبر 2016م التزاما بتعليمات
مؤسسة النقد العربي السعودي الحديثة .انخفضت الوديعة النظامية إلى  24.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م على خلفية تخفيض رأس المال
في السنة المالية 2017م وذلك لتسوية خسائر متراكمة.
األرباح المستحقة من الوديعة النظامية
إن عائدات االستثمار من الوديعة النظامية هي إيرادات االستثمار المتراكمة من الوديعة النظامية الموصوفة أعاله ،وارتفعت من  455ألف ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2015م إلى  2.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م وذلك تماشيا مع الزيادة في أسعار الفائدة على الودائع.
55-555555تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

( لودجلااالاجلاتكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
2015/12/31م
(مراجعة)

بآالف الرياالت السعودية

2016/12/31م
(مراجعة)

2017/12/31م
(مراجعة)

في بداية السنة

10.208

9.638

5.482

تكاليف الحيازة المتكبدة خالل السنة

22.262

12.347

12.832

تكاليف الحيازة المحملة خالل السنة

()22.832

()16.503

()12.477

الرصيد يف نهاية السنة

9.638

5.482

5.837

المصدر :القوائم المالية وتقرير الفحص النافي للجهالة المالية

ترتبط تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة بشكل رئيسي بحسابات المركبات .انخفضت التكاليف من  9.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسبمر
2015م إلى  5.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2016م ،ونتجت من االنخفاض بقطاع المركبات ( 2.8-مليون ريال سعودي) وقطاع الهندسة (1.0-
مليون ريال سعودي) .االنخفاض كان بالتوازي مع خطة العموالت الجديدة حيث انخفضت فوائد العموالت في كافة القطاعات .ارتفعت تكاليف اكتتاب
وثائق التأمين المؤجلة بشكل طفيف إلى  5.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م ،ويعزى ذلك إلى استحواذ وثائق تأمين صحية كوثيقة شركة
المدارس المتقدمة ( 3.5+مليون ريال سعودي) وارتفاع تسعيرة وثيقة مجموعة سدر ( 3.5+مليون ريال سعودي).
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55-555555مستحق من جهات ذات عالقة – عمليات التأمين

( لودجلااالاجلاالمعامالت مع الجهات ذات العالقة
2015/12/31م
(مراجعة)

2016/12/31م
(مراجعة)

* المصاريف المدفوعة نيابة عن
الشركة األهلية للتأمين

()12.558

()1.758

()898

* المصاريف المدفوعة من قبل
الشركة األهلية للتأمين نيابة عن شركة
شقيقة

6.630

8.216

699

* أقساط تأمين

14.611

923

300

* مطالبات المتكبدة

()1.836

()398

()218

* مصاريف نظافة وصيانة

238

279

130

بآالف الرياالت السعودية
الشركة األهلية للتأمين – فرع البحرين

مجلس اإلدارة والشركات التي يمثلونها

2017/12/31م
(مراجعة)

المصدر :القوائم المالية وتقرير الفحص النافي للجهالة المالية

إنخفضت المصاريف المدفوعة نيابة عن الشركة من قبل فرع البحرين من  12.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2015م إلى 1.7مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2016م نتيجة لعكس مصاريف تم تحميلها مسبقا على فرع البحرين من قبل الشركة بقيمة  8.5مليون ريال سعودي في السنة المالية
2015م .بلغت المصاريف المدفوعة نيابة عن الشركة من قبل فرع البحرين  898ألف ريال سعودي في السنة المالية 2017م حيث تعتبر مدفوعات بشكل
عام من قبل فرع البحرين.
إرتفعت المصاريف المدفوعة نيابة عن الفرع من قبل الشركة من  6.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2015م إلى  8.2مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2016م نتيجة لتسويات زكوية متعلقة بالسنوات من 2003م2008-م حيث تم تحملها من قبل الشركة وذلك بقيمة  5.6مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2016م .بلغت المصاريف المدفوعة نيابة عن الفرع من قبل الشركة  699ألف ريال سعودي في السنة المالية 2017م وتتألف بالعادة من
تسوية مطالبات نيابة عن الفرع.
بلغت أقساط التأمين المتعلقة بمجلس اإلدارة  14.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2015م وتتألف بشكل أساسي من وثيقة التأمين الطبي لمجموعة
سدر وذلك عن طريق ممثل لمجلس اإلدارة في المجموعة .أدى هيكلة مجلس اإلدارة في العام التالي إلى عدم تمثيل العضو في المجموعة مما أدى لوجود
أقساط مجموعة سدر خارج إطار العمليات ذات العالقة وبالتالي إنخفاض أقساط التأمين إلى  923ألف و 300ألف ريال سعودي في السنة المالية 2016م
و2017م على التوالي.
ترتبط المطالبات في السنة المالية 2015م بشكل رئيسي من مطالبات متعلقة بمجموعة سدر حيث بلغ مجموع المطالبات  1.8مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2015م .إنخفضت المطالبات في السنوات المالية الالحقة وذلك لوجود مجموعة سدر خارج إطار العمليات ذات العالقة في ذات الفترة.
2015/12/31م
(مراجعة)

بآالف الرياالت السعودية

2016/12/31م
(مراجعة)

2017/12/31م
(مراجعة)

موجودات ومطلوبات مجلس اإلدارة والشركات التي ميثلونها:
أقساط مستحقة القبض

7.241

325

359

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

()734

()513

()834

املجموع

6.507

()189

()475

المصدر :القوائم المالية وتقرير الفحص النافي للجهالة المالية

ترتبط أقساط مستحقة القبض بشكل رئيسي من أقساط مستحقة من وثيقة مجموعة سدر حيث بلغ مجموع األقساط مستحقة القبض  7.2مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2015م .إنخفضت قيمة األقساط مستحقة القبض في السنوات المالية الالحقة وذلك لوجود مجموعة سدر خارج إطار
العمليات ذات العالقة في ذات الفترة.
ترتبط المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى من عقود صيانة لشركة المساق حيث بلغت قيمة المستحقات  834ألف ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2017م.
2015/12/31م
(مراجعة)

بآالف الرياالت السعودية

2016/12/31م
(مراجعة)

2017/12/31م
(مراجعة)

الرصيد املستحق من جهة ذات عالقة:
شركة التأمين االهلية  -شركة شقيقة

2.663

9.122

8.923

ديون مشكوك في تحصيلها – طرف ذو عالقة

-

()3.000

()3.000

املجموع

2.663

6.122

5.923

المصدر :القوائم المالية وتقرير الفحص النافي للجهالة المالية
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ارتفعت المستحقات من الجهات ذات العالقة من  2.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2015م إلى  6.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2016م
نتيجة الرتفاع المدفوعات من قبل الشركة األهلية للتأمين نيابة عن الشركة الشقيقة (شركة األهلية فرع البحرين) حيث تتمثل هذه المدفوعات من دفع
زكاة وضرائب لها عالقة بالشركة الشقيقة .توقفت عمليات شركة األهلية البحرين خالل الفترة التاريخية مما أدى إلى وضع مخصص بقيمة  3.0مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2016م حيث تعتبر هذه الذمم معدومة أو ذات نسب تحصيل ضئيلة .انخفض رصيد المستحقات من الجهات ذات العالقة
إلى  5.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م نظرا لوجود إيجارات غير مدفوعة من قبل الشركة لذات الفترة حيث تستأجر الشركة من الشركة
الشقيقة عدة مبان من ضمنها مبنى اإلدارة بالملز.
55-555555احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة وحصة معيدي التأمين من هذا االحتياطي

( لودجلااالاجلااحتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة
2015/12/31م
(مراجعة)

بآالف الرياالت السعودية

2016/12/31م
(مراجعة)

2017/12/31م
(مراجعة)

الصحي

25.890

25.999

37.827

المركبات

67.529

25.276

28.080

أخطاء المهنة

10.248

12.287

12.815

الهندسية

13.876

6.105

3.341

الملكية

2.182

1.311

2.349

أخرى

1.306

942

1.035

إجمالي احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة

121.031

71.920

85.447

الهندسية

12.227

5.491

2.894

الملكية

1.787

1.068

2.001

أخرى

80

95

276

حصة إعادة التأمين احتياطي األقساط غير المكتسبة

14.094

6.654

5.171

احتياطي أقساط التأمني غير املكتسبة صايف

106.937

65.266

80.276

احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
الصحي

%38.6

%44.5

%47.6

المركبات

%43.4

%35.9

%43.5

أخطاء المهنة

%57.5

%48.2

%49.4

الهندسية

%123.7

%78.3

%64.9

الملكية

%40.6

%45.7

%44.6

أخرى

%50.7

%43.1

%37.1

املجموع

%46.6

%43.0

%46.6

حصة معيدي التأمين من احتياطي األقساط غير المكتسبة كنسبة مئوية من األقساط المسندة
الهندسية

%119.7

%77.6

%77.0

الملكية

%39.2

%45.3

%42.3

أخرى

%13.8

%15.2

%22.9

املجموع

%57.7

%47.0

%26.6

المصدر :القوائم المالية وتقرير الفحص النافي للجهالة المالية

التأمين الصحي
يعود االرتفاع في احتياطي أقساط التأمين الطبي الغير مكتسبة كنسبة مئوية من إجمالي اقساط التأمين المكتتبة من  %38.6كما في  31ديسمبر 2015م
إلى  %44.5في  31ديسمبر 2016م نتيجة ( .)1ارتفاع وثيقة مجموعة سدر بقيمة  3.5مليون ريال سعودي والتي تم تأمينها بالربع الرابع من ذات الفترة
( .)2استحواذ وثائق بالربع الرابع من السنة المالية 2016م منها وثيقة خالد الشبيلي ( 270+ألف ريال سعودي) وشركة أوربت الوطنية للتجارة (261+
ألف ريال سعودي) .ارتفعت النسبة إلى  %47.6كما في  31ديسمبر 2017م غالبا نتيجة االستحواذ على وثيقة شركة المدارس المتقدمة في أكتوبر من
السنة المالية 2017م بقيمة  4.5مليون ريال سعودي.
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تأمين المركبات
يعود االنخفاض في احتياطي أقساط تأمين المركبات غير المكتسبة كنسبة من إجمالي اقساط التأمين المكتتبة من  %43.4في  31ديسمبر 2015م
إلى  %35.9في  31ديسمبر 2016م نتيجة االستحواذ على شركة سديم الزراعية ( 988+ألف ريال سعودي في نوفمبر من السنة المالية 2016م) وشركة
األعيان للتأجير ( 933+ألف ريال سعودي في أكتوبر من السنة المالية 2016م) .ارتفعت النسبة إلى  %43.5في  31ديسمبر 2017م بسبب تأمين وثيقة
حسين الحبابي للتأمين ضد الغير ( 3.4+مليون ريال سعودي).
تأمين أخطاء المهنة
انخفضت مستويات احتياطي أقساط تأمين األخطاء الطبية غير المكتسبة كنسبة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من  %57.5كما في  31ديسمبر
2015م إلى  %48.2كما في  31ديسمبر 2016م نتيجة اكتتاب مجموعة من الوثائق بقيمة  6.7مليون ريال سعودي خالل الربع الرابع من العام 2016م.
ارتفعت النسبة بشكل طفيف إلى  %49.4كما في  31ديسمبر 2017م.
التأمين الهندسي
انخفض احتياطي اقساط التأمين غير المكتسبة كنسبة من إجمالي اقساط التأمين المكتتبة من  %123.7كما في 31ديسمبر 2015م إلى  %78.4في
 31ديسمبر 2016م نتيجة االرتفاع في وثيقة العمير والعيوني لالنشاءات بقيمة  2.8مليون ريال سعودي والتي تم تأمينها بالربع األول من السنة المالية
2016م .استمر االنخفاض في  31ديسمبر 2017م لتصل النسبة  %64.9نظرا أن معظم الوثائق تم االستحواذ عليها في بداية السنة المالية 2017م.
تأمين الملكية
ارتفع احتياطي أقساط تأمين الملكية غير المكتسبة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من  %40.6في  31ديسمبر 2015م إلى  %45.7في  31ديسمبر
2016م نتيجة اكتتاب بقيمة  494ألف ريال سعودي بالربع الرابع من السنة المالية 2015م .مما أثر أيجابا على اإلحتياطي انخفضت النسبة طفيفا لتصل
إلى  %44.6كما في  31ديسمبر 2017م والتي تعكس حالة المحفظة المستقرة بذات القطاع.
أخرى
تتضمن في المجمل القطاع البحري وقطاع الحوادث العامة.
55-555555إجمالي المطالبات تحت التسوية ،حصة معيدي التأمين في إجمالي المطالبات تحت التسوية

( لودجلااالاجلاالمطالبات تحت التسوية (باستثناء المطالبات المتكبدة والتي لم يبلغ عنها) – صافي
2016/12/31م
(مراجعة)

2017/12/31م
(مراجعة)

2015/12/31م
(مراجعة)

أخطاء المهنة

5.968

11.217

18.410

ملكية

80

17.055

13.000

الصحي

5.874

7.708

10.619

المركبات

7.134

5.584

3.477

الهندسة

6.277

1.908

1.601

أخرى

176

0

238

إجمالي املطالبات القائمة

25.509

43.472

47.345

أخطاء المهنة

8

274

200

ملكية

42

16.528

12.500

الصحي

498

1.512

621

المركبات

()135

1.852

94

الهندسة

5.179

1.797

1.540

أخرى

135

-

8

حصة إعادة التأمين المطالبات غير المسددة

5.727

21.963

14.963

صايف املتطلبات القائمة

19.782

21.509

32.382

بآالف الرياالت السعودية

احتياطي المطالبات غير المسددة كنسبة مئوية من المطالبات المدفوعة
أخطاء المهنة

%214.6

%240.6

%650.5

ملكية

%35.6

%3211.9

%12149.5

الصحي

%10.5

%15.7

%21.6
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2015/12/31م
(مراجعة)

2016/12/31م
(مراجعة)

2017/12/31م
(مراجعة)

المركبات

%8.1

%6.2

%7.0

الهندسة

%1364.6

%102.1

%260.3

الحوادث العامة

%514.3

%0.0

%371.9

بحري

%102.2

%0.0

%0.0

املجموع

%17.2

%29.7

%46.1

بآالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية والفحص النافي للجهالة المالية

أخطاء المهنة
ارتبط االرتفاع بإجمالي احتياطي المطالبات غير المسددة مع ارتفاع أجمالي األقساط المكتتبة إلى جانب ارتفاع نسب الخسارة خالل الفترة الخاضعة
للتحليل .تتضمن محفظة ملف أخطاء المهنة حسابات ذات خطورة عالية خالل الفترة التاريخية من خالل االستحواذ على وثائق مع وجود ممارسين أو
مستشفيات ذوي خبرة محدودة .النسبة العالية الحتياطي المطالبات غير المسددة كنسبة مئوية من المطالبات المدفوعة متوازية مع طول المدة المتطلبة
إلنهاء إجراءات التسوية والتي ترتبط معظمها بحاالت الوفاة.
تأمين الملكية
ارتفع إجمالي احتياطي األقساط القائمة إلى  17.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2016م على خلفية مطالبة مفتوحة لشركة درة اإلسراء متعلقة
باحتراق أحد المخازن في مدينة جدة .ننوه أن المطالبة كانت األكبر من حيث القيمة على أساس إجمالي في ملفات شركة األهلية ( 17.0مليون ريال
سعودي بخالف  500ألف ريال سعودي على أساس صافي) .مناقشات المطالبة مع المستفيدين والتحقيقات نتجت بتسوية جزئية دون دفعات بقيمة 4.1
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م على أساس إجمالي .لذلك ،انخفض إجمالي احتياطي األقساط القائمة إلى  13.0مليون ريال سعودي في
 31ديسمبر 2017م.
التأمين الصحي
ارتفع إجمالي احتياطي المطالبات غير المسددة كنسبة مئوية من المطالبات المدفوعة تدريجيا من  %10.5كما في  31ديسمبر 2015م إلى  %15.7كما
في  31ديسمبر 2016م ثم إلى  %21.6كما في  31ديسمبر 2017م .وذلك نتيجة اإلرتفاع في األقساط المكتتبة لوثيقة مجموعة سدر.
تأمين المركبات
المطالبات المتعلقة بالشاحنات الثقيلة والمتوسطة في السنة المالية 2015م أتت عادة بنطاق أوسع من الشاحنات الخفيفة .المطالبات الكبيرة المرتبطة
بالناقالت الكبيرة عادة ما تستغرق وقتا أطول للدفع وإنهاء إجراءاتها مقارنة بالمطالبات الرمزية المتعلقة غالبا بالشاحنات الخفيفة .االنخفاض في وثائق
التأمين ضد الغير للشاحنات الثقيلة والمتوسطة في السنة المالية الالحقة 2016م نتجت بانخفاض أعداد هذه المطالبات الكبيرة ،بالتالي االنخفاض
بإجمالي احتياطي المطالبات غير المسددة كنسبة مئوية من المطالبات المدفوعة من  %8.1كما في  31ديسمبر 2015م إلى  %6.2كما في  31ديسمبر
2016م .ارتفعت نسبة احتياطي المطالبات غير المسددة كنسبة مئوية من المطالبات المدفوعة إلى  %7.0كما في  31ديسمبر 2017م نتيجة مطالبات
قائمة متعلقة بشركة مدى األول ( 912ألف ريال سعودي) .أعلنت شركة مدى األول إفالسها بالسنة المالية 2017م مما أدى إلى ظهور مشاكل تحصيل
لدى الشركة .نظرا لعجز الشركة عن تسوية المستحقات ،فقد قررت اإلدارة عدم دفع المطالبات المتعلقة بشركة مدى األول وذلك في مقابل تسوية الذمم
المدينة المتبقية لهذا الحساب.
التأمين الهندسي
نتج االنخفاض في إجمالي احتياطي المطالبات غير المسددة من  6.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2015م إلى  1.9مليون ريال سعودي كما في
 31دسيمبر 2016م بشكل رئيسي من تسوية متعلقة بشركة العيوني والعمير لالنشاءات ( 1.0-مليون ريال سعودي) ،الثرى طيبة ( 880-ألف ريال سعودي)
وتسوية سليمان القاسمي دون دفعات ( 920-ألف ريال سعودي) .انخفض إجمالي احتياطي المطالبات غير المسددة إلى  1.6مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2017م وتتعلق غالبيتها بمطالبات شركة الفنار ( 670ألف ريال سعودي) ومشروع بناء سكة الحديد ( 500ألف ريال سعودي).
حصة معيدي التأمين من المطالبات غير المسددة
ارتفعت حصة معيدي التأمين من المطالبات غير المسددة من  5.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2015م إلى  16.5مليون ريال سعودي في
 31ديسمبر 2016م ،نتيجة مطالبات وثيقة شركة درة اإلسراء .مفاوضات المطالبة مع المستفيدين باإلضافة إلى التحقيقات نتجت بتسوية جزئية بلغت
قيمتها  4.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م على أساس صافي .في ذات السياق انخفضت حصة معيدي التأمين من األقساط القائمة إلى
 14.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م.
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55-555555مجموع المطالبات المتكبدة والتي لم يُبلغ عنها بحسب نشاط العمل

( لودجلااالاجلااحتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها
2015/12/31م
(مراجعة)

2016/12/31م
(مراجعة)

2017/12/31م
(مراجعة)

المركبات

38.862

40.883

36.772

الصحي

4.924

3.017

3.372

أخطاء المهنة

2.418

4.062

8.100

ملكية

144

89

172

الهندسة

615

311

127

الحوادث العامة

277

211

354

بحري

45

38

46

إجمالي املطالبات املتكبدة والتي لم يبلغ عنها

47.285

48.611

48.943

المركبات

902

911

789

الصحي

-

210

275

أخطاء المهنة

164

294

516

ملكية

103

69

144

الهندسة

542

284

99

الحوادث العامة

91

66

133

بحري

40

35

41

حصة إعادة التأمين المطالبات المتكبدة والتي لم يبلغ عنها

1.842

1.869

1.997

املطالبات املتكبدة والتي لم يبلغ عنها بعد حصة معيدي التأمني

45.443

46.742

46.946

بآالف الرياالت السعودية

إجمالي المطالبات المتكبدة والتي لم يبلغ عنها كنسبة مئوية من إجمالي احتياطي المطالبات غير المسددة
المركبات

%544.7

%732.1

%1057.6

الصحي

%83.8

%39.1

%31.8

أخطاء المهنة

%40.5

%36.2

%44.0

ملكية

%180.0

%0.5

%1.3

%9.8

%16.3

%7.9

الحوادث العامة

%769.4

ال ينطبق

%148.7

بحري

%32.1

ال ينطبق

ال ينطبق

املجموع

%185.4

%111.8

%103.4

الهندسة

المصدر :تقرير الفحص النافي للجهالة المالية

بنا ًء على تقرير االكتواري في تاريخ  31ديسمبر 2017م ،يتم احتساب وتسجيل المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها وفقا لآلتي:





احتساب االقساط المكتسبة بنا ًء على تاريخ الوثيقة
احتساب معدل الخسارة الضمني
احتساب المطالبات المتوقعة (األقساط المكتسبة  Xمعدل الخسارة)
حسم المطالبات المتوقعة من مخصص المطالبات تحت التسوية.

بالنسبة للفئات المغايرة لفئة المركبات ،استُخدم في تقدير احتياطيات المطالبات المتكبدة والتي لم يُبلغ عنها نموذج العامل الديناميكي وهو األسلوب
المفضل بشكل عام عن غيره من األساليب .حيث يتم حسابه عن طريق خبير أكتواري بالرجوع إلى تاريخ المطالبات لقطاع معين .وهذا يتسق مع الطريقة
المتبعة في التقرير السابق.
ارتفع إجمالي احتياطي المطالبات المتكبدة والتي لم يُبلغ عنها من  45.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2015م إلى  47.0مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2017م نتيجة االستحواذ على وثائق تأمين ضد الغير خالل الفترة الخاضعة للتحليل مما أدى الرتفاع المخاطر المتعلقة بقطاع المركبات
وبالتالي ارتفاع تقديراالحتياطي.
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55-555555دائنون ومصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

( لودجلااالاجلاالدائنون والمصاريف المستحقة ومطلوبات اخرى
2015/12/31م
(مراجعة)

2016/12/31م
(مراجعة)

2017/12/31م
(مراجعة)

أرصدة مستحقة لمزودي الخدمة

7.174

6.090

12.923

المصروفات المستحقة

8.935

6.850

7.839

أرصدة مستحقة للوسطاء

7.254

6.130

6.880

ضريبة االستقطاع المستحقة

5.911

5.712

5.961

شيكات/نقد مقدم تحت التسوية

3.040

3.040

2.988

المدفوعات مقدما من العمالء

7.540

4.268

3.627

حساب مطالبات تم تسويتها

742

5.558

2.682

أخرى

628

393

565

مجموع

41.223

38.041

43.465

بآالف الرياالت السعودية

كنسبة مئوية من المجموع
أرصدة مستحقة لمزودي الخدمة

%17.4

%16.0

%29.7

المصروفات المستحقة

%21.7

%18.0

%18.0

أرصدة مستحقة للوسطاء

%17.6

%16.1

%15.8

ضريبة االستقطاع المستحقة

%14.3

%15.0

%13.7

المدفوعات مقدما من العمالء

%18.3

%11.2

%8.3

شيكات/نقد مقدم تحت التسوية

%7.4

%8.0

%6.9

حساب مطالبات تم تسويتها

%1.8

%14.6

%6.2

أخرى

%1.5

%1.0

%1.3

المصدر :القوائم المالية وتقرير الفحص النافي للجهالة المالية

أرصدة مستحقة لمزودي الخدمة
تتعلق األرصدة المستحقة لمزودي الخدمة بمستحقات لشركة جلوب ميد (مزود خدمات صحية) لمطالبات تم تسويتها لدى المستشفيات .ارتفعت قيمة
األرصدة المستحقة لمزودي الخدمة من  7.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2015م إلى  12.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م وذلك
تزامنا مع ارتفاع إجمالي األقساط المكتتبة بالقطاع الصحي في العام 2017م بمبلغ  37.8مليون ريال مقارنة بمبلغ  25.9مليون ريال في العام 2016م.
وبالتالي إرتفاع المطالبات لذات القطاع والمستحقات المدفوعة من قبل شركة جلوب ميد للمطالبات المرفوعة من قبل العمالء.
المصروفات المستحقة
بلغت قيمة المصروفات المستحقة  7.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م وتتمثل بشكل رئيسي بمستحقات العقود مع تقنية المعلومات
كخدمات االنترنت ،مستحقات شركة نجم ،مستحقات معيدي التأمين ،الرواتب والمكافآت ،إلخ.
أرصدة مستحقة للوسطاء
انخفضت األرصدة المستحقة للسماسرة من  7.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2015م إلى  6.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2016م،
ثم ارتفعت القيمة إلى  6.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م .االنخفاض العام بهذا الرصيد يعد بالتزامن مع سياسات الديون األكثر صرامة
وتعيين وكالة مختصة بالتحصيل.
ضريبة االستقطاع المستحقة
استقرت قيمة ضريبة االستقطاع المستحقة خالل الفترة الخاضعة للتحليل حيث بلغت  6.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م.
شيكات /نقد مقدم تحت التسوية
تتعلق هذه المبالغ بدفعات نقدية من العمالء عبر االنترنت تم تحويلها من حساباتهم البنكية ،حيث تواجه الشركة بعض الصعوبات في توفيقها مع الوثائق.

82

المدفوعات المقدمة من العمالء
تشمل المدفوعات المقدمة من العمالء دفعات نقدية تسبق عملية اكتتاب الوثائق .تتعلق هذه المدفوعات بشكل رئيسي بأحد كبار الحسابات الهندسية
(شركة العيوني والعمير لالنشاءات) بدفعات مقدمة تبلغ قيمتها  2.5مليون ريال سعودي ،و 764ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2015م و 31ديسمبر
2016م ،على التوالي .نظرا لإلنخفاض في قيمة الوثيقة المذكورة ،انخفضت المدفوعات المقدمة من العمالء من  7.6مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2015م إلى  4.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2016م .بلغت قيمة المدفوعات المقدمة من العمالء  3.6مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2017م وذلك نتيجة الدفعات المتعلقة بوثيقة المركبات لشركة الثاقب للتجارة ( 2.1مليون ريال سعودي) ،ووثيقة شركة البيان القابضة الصحية
( 1.1مليون ريال سعودي) .ال يتم تقديم أي شروط خاصة أو خصومات للعمالء ممن أتموا مدفوعات مقدمة.
حساب مطالبات تم تسويتها
يتعلق حساب مطالبات تم تسويتها بمطالبات تم دفعها لكن لم يتم تصفيتها من قبل المستفيدين ،نتيجة لذلك المطالبات تحت التسوية يتم نقلها من
مطالبات قائمة إلى مستحقات .إرتفع رصيد المطالبات التي تم تسويتها من  742ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2015م إلى  5.6مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2016م نتيجة لمطالبة متعلقة بمجموعة سدر حيث تم تسويتها في نهاية السنة .إنخفض رصيد المطالبات التي تم تسويتها إلى
 2.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م نتيجة لتسوية المطالبات عن طريق تبني تسوية مطالبات الكترونية لبعض المطالبات.
55-555555إيرادات عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة بحسب نشاط العمل

( لودجلااالاجلاإيرادات عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة بحسب نشاط العمل
2015/12/31م
(مراجعة)

بآالف الرياالت السعودية

2016/12/31م
(مراجعة)

2017/12/31م
(مراجعة)

الرصيد النهائي
هندسة

3.120

1.435

787

ملكية

487

295

525

الحوادث العامة

11

4

33

بحري

10

19

27

مجموع

3.628

1.753

1.372
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انخفضت إيرادات عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة من  3.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2015م إلى  1.8مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2016م و 1.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م نتيجة لالنخفاض في إجمالي مبالغ التأمين المتعلقة بقطاع التأمين الهندسي وذلك
بالتوازي مع الحالة االقتصادية في المملكة العربية السعودية.
55-555555الزكاة وضريبة الدخل

( لودجلااالاجلازكاة وضريبة دخل مستحقة
السنة المالية 2015م
(مراجعة)

السنة المالية 2016م
(مراجعة)

حقوق المساهمين

148.588

114.544

96.572

مخصصات

20.914

23.499

25.650

القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل

()6.400

()48.378

()25.778

إستثمار متاحة للبيع

()38.672

()1.758

()13.588

(خسارة) دخل السنة المعدل

()47.811

()11.851

17.168

الوعاء الزكوي

76.620

76.057

100.024

الزكاة الشرعية %2.5

1.915

1.901

2.501

بآالف الرياالت السعودية

السنة المالية 2017م
(مراجعة)

حركة مخصص الزكاة واإلقرارت الزكوية
السنة المالية 2015م
(مراجعة)

بآالف الرياالت السعودية

السنة المالية 2016م
(مراجعة)

السنة المالية 2017م
(مراجعة)

رصيد اول السنة

2.032

3.947

5.548

المخصص للسنة

1.915

1.901

2.542

الرصيد كما يف نهاية الفترة

3.947

5.848

8.349
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اإلقرارت الزكوية
العام

تم تقديم إقرار الزكاة

تم دفع الدفعة المقدمة

شهادة الزكاة

نوع الشهادة

تحقيقات مفتوحة

تقييم مصلحة الزكاة والدخل

2015م

نعم

نعم

نعم

مقيد

ال

ناجح

2016م

نعم

نعم

نعم

مقيد

ال

ناجح

2017م

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق
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 :55-555555التدفقات النقدية

( لودجلااالاجلاقائمة التدفقات النقدية  -عمليات التأمين
السنة المالية 2015م
(مراجعة)

بآالف الرياالت السعودية

السنة المالية 2016م
(مراجعة)

السنة المالية 2017م
(مراجعة)

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمني
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
-

فائض (عجز) عمليات التأمين بعد حصة المساهمين

-

178

التعديالت لتسوية عجز عمليات التأمني بعد حصة املساهمني إلى صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية:
استهالك

2.660

2.956

2.241

مخصص (عكس) ديون مشكوك في تحصيلها

963

2.725

4.354

خسائر من بيع ممتلكات ومعدات

()9

()51

-

أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع

1.690

1.300

-

حصة المساهمين من فائض (عجز) عمليات التأمين

()45.692

()8.348

()1.598

مخصص (عكس) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

()1.872

1.277

1.317

اخلسارة التشغيلية قبل التغيرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

()43.951

()2.741

6.492

التغيرات يف املوجودات واملطلوبات الشغيلية
أقساط تأمين وأرصدة إعادة تأمين مدينة

()4.465

16.357

()9.681

حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

2.202

7.439

1.484

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

1.213

()16.045

7.042

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

570

4.156

()355

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

80

()238

()838

ذمم معيدي التأمين

353

()1.905

504

أقساط تأمين غير مكتسبة

20.660

()49.111

13.527

عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

()526

()1.874

()382

مخصص احتياطي عجز أقساط التأمين

3.439

()1.831

()2.071

مطالبات تحت التسوية

19.505

19.289

4.015

مبالغ مستحقة إلى عمليات المساهمين ،صافي

()4.496

()1.703

5.423

مخصصات أخرى

-

403

()403

مكافأة نهاية خدمة الموظفين ،صافي

-

()1.902

()1.426

صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية

()5.416

()29.707

23.331

األنشطة االستثمارية
ودائع الجل ،صافي

()35.000

35.000

-

إستثمارات متاحة للبيع

()483

()7.040

-

المتحصل من بيع إستثمارات متاحة للبيع

-

8.822

-

إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

()5.000

-

-

شراء ممتلكات ومعدات

()5.691

()83

()624

المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

2.188
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-

صايف النقد الناجت من ( /املستخدم يف) األنشطة االستثمارية

()43.986

36.752

()624

األنشطة التمويلية
51.036

مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

84

203

()1.178

السنة المالية 2015م
(مراجعة)

بآالف الرياالت السعودية

السنة المالية 2016م
(مراجعة)

السنة المالية 2017م
(مراجعة)

توزيعات الفائض المستحقة

-

()226

-

صايف النقد (املستخدم يف)  /الناجت من األنشطة التمويلية

51.036

()23

()1.178

صايف الزيادة يف النقدية وشبه النقدية

1.635

7.022

21.529

النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

19.593

21.228

28.250

النقدية وشبه النقدية يف نهاية السنة

21.228

28.250

49.780

قائمة التدفقات النقدية  -عمليات المساهمين
بآالف الرياالت السعودية

السنة المالية 2015م
(مراجعة)

السنة المالية 2016م
(مراجعة)

()53.944

()21.099

السنة المالية 2017م
( مراجعة)

األنشطة التشغيلية
صافي خسارة السنة

10.415

التعديالت للبنود غير النقدية:
الحصة في عجز عمليات التأمين

45.692

8.348

1.598

خسائر بيع إستثمارات

398

440

25

انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع

4.794

3.964

-

التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

4.288

()796

-

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها – طرف ذو عالقة

-

3.000

-

(خسارة)  /ربح تشغيلي قبل التغيرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

1.228

()6.142

12.037

مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

()172

()16.000

24.000

()1.026

()1.904

()3.785

التغيرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
وديعة نظامية

دائنون ومصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

()548

()88

638

مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة

5.928

()6.458

199

مخصصات أخرى

-

8.128

()6.028

صايف النقد (املستخدم يف)  /الناجت من األنشطة التشغيلية

5.411

()22.464

27.061

االنشطة اإلستثمارية
ودائع الجل ،صافي

()7.300

()116.000

10.000

شراء استثمارات متاحة للبيع

()25.127

-

()1.665

المتحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع

1.890

-

7.530

شراء استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

()37.995

-

-

المتحصل من بيع أستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

8.600

9.566

15.474

صايف النقد الناجت من ( /املستخدم يف) األنشطة االستثمارية

()168.632

19.566

14.038

مبالغ مستحقة إلى عمليات تأمين

()51.036

()203

1.178

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()51.036

()203

1.178

صافي النقص (الزيادة) في النقدية وشبه النقدية

()214.257

()3.101

42.277

النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

228.167

13.910

10.810

النقدية وشبه النقدية يف نهاية السنة

13.910

10.810

53.086

تخفيض رأس المال

-

-

()160.000

تخفيض الخسائر المتراكمة

-

-

160.000

التغير قي القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

9.003

2.291

1.001

األنشطة التمويلية

معامالت غير نقدية:
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55-555555الموجودات المقبولة والمالءة المالية

( لودجلااالاجلاالموجودات المقبولة
2017/12/31م (مراجعة)

بآالف الرياالت السعودية
نقدية وشبه نقدية

102.866

االستثمارات

158.732

ذمم مدينة

30.557

مبالغ معيدي التأمين القابلة لإلسترداد

20.529

تكلفة اإلقتناء المؤجلة

5.837

مصروفات مدفوعة مقدماً

7.651

موجودات

3.313

مجموع

329.485

كنسبة مئوية من مجموع الموجودات

%71.8
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يعتمد مجموع الموجودات المقبولة في كامل الجدول على عوامل إمكانية القبول (أي نسب إمكانية القبول لكل نوع من الموجودات) المحددة في الالئحة
التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة إلى إحتساب نسبة المالءة المالية وإذا كانت نسبة موجودات معينة من مجموع الموجودات تقل عن
نسبة إمكانية القبول ،فإن نسبة  ٪100من الموجودات تعتبر مقبولة.
تقارن الموجودات المقبولة في ضوء هامش المالءة المالية الذي تنص عليه مؤسسة النقد العربي السعودي بعد اقتطاع مجموع المطلوبات لكي تتحقق
مؤسسة النقد مما إذا كانت شركة التأمين تتمتع بالمالءة المالية الكافية.
وفقاً للمادة  )65من الالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي )1( ،أال يتجاوز تقويم األصول قيمتها السوقية ،ويستثنى من ذلك األصول الخاصة
بتأمين الحماية واالدخار المرتبطة بالجزء الخاص باالستثمار.
ووفقاً للمادة  65من الالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي )2( ،أن يكون الحد األقصى ( )%20عشرين بالمئة من إجمالي األصول المسموح
بها المرتبطة بطرف واحد .ويلزم أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بإدخال التعديالت يدوياً حتى تعكس الخصومات الناتجة عن عدم االمتثال
للحدود التنظيمية الخاصة بنسبة تركيز الموجودات.
55-555555الموجودات المقبولة والمالءة المالية

( لودجلااالاجلاتحليل المالءة المالية – قائمة المالءة المالية
2015/12/31م
(مراجعة)

بآالف الرياالت السعودية

2016/12/31م
(مراجعة)

2017/12/31م
(مراجعة)

املوجودات
عمليات حاملي وثائق التأمين

132.066

110.071

122.567

عمليات المساهمين

198.676

201.021

206.918

مجموع املوجودات املقبولة

330.742

311.092

329.485

عمليات حاملي وثائق التأمين

254.562

217.205

237.710

عمليات المساهمين

86.775

105.860

106.369

المطلوبات المسموح باستبعادها

()82.285

()90.431

()93.206

مجموع المطلوبات

259.052

232.634

250.873

صايف األصول املقبولة (أ)

71.690

78.458

78.612

هامش المالءة المالية المطلوب

48.257

41.262

35.028

صافي هامش المالءة المالية المطلوب

48.257

41.262

35.028

الحد األدنى لهامش المالءة المالية المطلوب

100.000

100.000

100.000

املطلوبات

متطلب الحد األدنى لرأس المال (ب)

100.000

100.000

100.000

زيادة (عجز) في صافي الموجودات المقبولة مقارنة بهامش الحد األدنى المطلوب

()28.310

()21.542

()21.388

غطاء هامش السعة المالية (أ)(/ب)

%71.7

%78.5

%78.6

المصدر :القوائم المالية وتقرير الفحص النافي للجهالة المالية
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ارتفع صافي األصول المقبولة من  71.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2015م إلى  78.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م ويعزى ذلك
إلى ارتفاع أرصدة النقد ومافي حكمه من  21.3مليون ريال سعودي من  31ديسمبر 2015م إلى  49.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م.
حيث يعتبر النقد ذات مستوى مقبولية مرتفعة نظرا لدرجة سيولته المرتفعة .وبلغ غطاء هامش المالءة (أي صافي األصول المقبولة مقسوما على الهامش
األدنى المطلوب)  78.6في المائة في  31ديسمبر 2017م ،وهذا أقل من الحد األدنی المطلوب بنسبة  ٪100وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي .ونتيجة
لذلك ،لم يكن صافي األصول المقبولة كافيا لتغطية هامش المالءة المطلوب كما في  31ديسمبر 2017م .وبناء على ذلك ،لم تكن الشركة ملتزمة بمتطلبات
مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بالحد األدنى لتغطية هامش المالءة المالية لشركات التأمين كما في  31ديسمبر 2015م و 31ديسمبر 2016م،
مع نقص في صافي األصول المقبولة بمقدار  28.3مليون ريال سعودي و 21.5مليون ريال سعودي على التوالي .وظل عجز المالءة المالية قائما في 31
ديسمبر 2017م بمبلغ  21.4مليون ريال سعودي.
باإلضافة إلى ذلك ،وفقا للمادة  )2( 65من الالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي ،يجب أن يكون الحد األقصى/التركيز لكل فئة من األصول
كنسبة من إجمالي األصول  .٪20يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تستخدم سلطتها التقديرية لفرض تسويات على حساب المالءة لكي تعكس
االقتطاعات في الموجودات المقبولة لعدم االمتثال للحدود التنظيمية لتركيز الموجودات.
55-555555قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

( لودجلااالاجلاقائمة التغيرات في حقوق المساهمين
بآالف الرياالت السعودية

رأس المال

خسائر متراكمة

التغير في القيمة العادلة
لإلستثمارات المتاحة للبيع

المجموع

 1يناير 2015م الرصيد في

320.000

()138.819

24

181.205

صافي خسارة السنة

-

()53.944

-

()53.944

الزكاة وضريبة دخل

-

()1.915

-

()1.915

التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

-

-

()9.003

()9.003

تحويالت إلى قائمة عمليات المساهمين

-

-

4.794

4.794

 31ديسمبر 2015م (مراجعة)

320.000

()194.678

()4.185

121.137

 1يناير 2016م الرصيد في

320.000

()194.678

()4.185

121.137

صافي خسارة السنة

-

()21.099

-

()21.099

الزكاة وضريبة دخل

-

()1.901

-

()1.901

التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

-

-

2.291

2.291

تحويالت إلى قائمة عمليات المساهمين

-

-

3.964

3.964

 31ديسمبر 2016م (مراجعة)

320.000

()217.678

2.070

104.392

 1يناير 2017م الرصيد في

320.000

()217.678

2.070

104.392

صافي الدخل السنة

-

10.415

-

10.415

الدخل الشامل األخر:

-

-

-

-

التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

-

-

1.001

1.001

اجمالي الدخل( /اخلسارة) الشامل

-

10.415

1.001

11.416

تخفيض رأس المال

()160.000

160.000

-

-

الزكاة خالل الفترة

-

()2.501

-

()2.501

ضريبة الدخل خالل الفترة

-

()41

-

()41

الرصيد يف  31ديسمبر 2017م

160.000

()49.805

3.071

113.266

 31ديسمبر 2017م (مراجعة)

160.000

()49.805

3.071

113.266
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رأس مال الشركة هو  320مليون ريـال سعودي مقسمة على  32مليون سهماً قيمة الواحد منها  10ريـاالت سعودية .كما في  31ديسمبر2015م ،حيث بلغت
حقوق المساهمين في الشركة  121.1ريـال سعودي بعد تسجيل صافي خسارة للسنة مقدارها  53.9مليون ريـال سعودي قبل احتساب الضريبة وأرباح
وخسائر التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات .في  31ديسمبر 2016م ،وصلت حقوق المساهمين في الشركة إلى  104.4مليون ريـال سعودي بعد خسارة
مقدارها  21.1مليون ريـال سعودي .في  31ديسمبر 2017م بلغت حقوق المساهمين في الشركة  113.3مليون ريال سعودي بعد تحقيق صافي دخل 11.4
مليون ريال سعودي للسنة المالية 2017م قبل احتساب الضريبة والزكاة.
قامت الشركة بتخفيض رأس المال إلى  160مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م مما أدى إلى تخفيض الخسائر المتراكمة
من  217.7مليون ريـال سعودي في  31ديسمبر 2016م إلى  49.8مليون ريـال سعودي في  31ديسمبر 2017م.
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6.6المعلومات القانونية
6-666إقرارات أعضاء مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج
يقر أعضاء مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج بالتالي:
-

أاالستحواذ أو الشراء ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.
بال يخ ّل اإلصدار بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون شركة إتحاد الخليج طرفاً فيها.
جأن هذا القسم يتضمن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بمستندات االندماج التي يجب على مساهمي شركة إتحاد الخليج أخذها
بعين االعتبار للتصويت بشكل مبني على دارية وإدارك.
دأنه ال يوجد معلومات قانونية جوهرية أخرى في هذا القسم تؤدي إزالتها إلى أن تصبح البيانات األخرى مضللة.

6-666الهيكل القانوني للصفقة
يبين الشكل التالي هيكل الملكية في كل من شركة إتحاد الخليج والشركة األهلية قبل عملية االندماج ،حيث يظهر ملكية المساهمين البائعين في الشركة
األهلية الذين ستصدر لهم أسهم جديدة في شركة إتحاد الخليج وملكية المساهمين اآلخرين في شركة إتحاد الخليج الذين لن تصدر لهم أسهم جديدة:
اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن اﳊﺎﻟﻴﻮن
ﻓـﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ )❊(

اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن اﳊﺎﻟﻴﻮن
ﻓـﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﲢﺎد اﳋﻠﻴﺞ

٪٠

٪١٠٠

ﺷﺮﻛﺔ إﲢﺎد اﳋﻠﻴﺞ

٪١٠٠

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ

٪٠

المصدر :بيانات ملكية األسهم الخاصة بالشركتين

* المساهمون البائعون هم كافة المساهمين في الشركة األهلية بتاريخ نفاذ االندماج.

يتضح من الرسم أعاله أن شركة إتحاد الخليج ال تمتلك أي مساهمة حالية (اي قبل عملية اإلندماج) في الشركة األهلية.
فيما يبين الشكل التالي هيكل الملكية في كل من شركة إتحاد الخليج والشركة األهلية بعد عملية االندماج ،حيث يظهر الملكية المباشرة للمساهمين
البائعين في الشركة االهلية الذين ستصدر لهم أسهم جديدة في شركة إتحاد الخليج وملكية المساهمين اآلخرين في شركة إتحاد الخليج الذين لن تصدر
لهم أسهم جديدة:
ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺪﻣﺎج

ﺷﺮﻛﺔ إﲢﺎد اﳋﻠﻴﺞ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺪﻣﺎج

٪١٠٠

٪١٠٠

ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺪﻣﺎج

ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﲢﺎد اﳋﻠﻴﺞ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺪﻣﺎج

٪٣٨

٪٦٢
ﺷﺮﻛﺔ اﲢﺎد اﳋﻠﻴﺞ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺪﻣﺎج
المصدر :بيانات ملكية األسهم الخاصة بالشركتين واتفاقية االندماج

يتضح من الشكل أعاله بأن أن المساهمين البائعين (مساهمي الشركة األهلية المستحقين) سيمتلكون بشكل غير مباشر ما نسبته  ٪38شركة إتحاد الخليج
بعد االندماج في حين ستبلغ ملكية مساهمي شركة اتحاد الخليج  ٪62في شركة إتحاد الخليج بعد االندماج.
بعد نفاذ قرار االندماج ،ستصبح الشركة االهلية شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل شركة إتحاد الخليج لحين أن يتم االنتهاء من شطب قيد الشركة
األهلية من السجل التجاري وذلك بعد إنقضاء فترة إعتراض الدائنين على االندماج والتي تستمر لمدة ثالثين يوماً (بموجب أحكام المادة الثالثة والتسعون
بعد المائة من نظام الشركات) من تاريخ إعالن نتائج الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة األهلية وهو اليوم التالي الذي يلي انعقاد الجمعية العامة
غير العادية لمساهمي شركة األهلية ،وسيُصبح إسم شركة إتحاد الخليج بعد االندماج «شركة إتحاد الخليج – األهلية للتأمين التعاوني».
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6-666الموافقات الالزمة إلتمام االندماج
الستكمال عملية اندماج شركة إتحاد الخليج مع الشركة األهلية ،فإنه البد من إكمال اإلجراءات التالية:
1 -1موافقة الهيئة العامة للمنافسة على الصفقة
2 -2موافقة الهيئة على نشر مستند العرض المتعلق بصفقة االندماج
3 -3موافقة هيئة السوق المالية على طلب تسجيل وطرح أسهم زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج
4 -4موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لشركة إتحاد الخليج.
5 -5إقرار الصفقة وزيادة رأس المال من قبل مساهمي شركة إتحاد الخليج في اجتماع الجمعية العامةغير العادية لشركة إتحاد الخليج و
6 -6إقرار الصفقة من قبل النسبة المطلوبة من مساهمي الشركة األهلية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة األهلية
7 -7استمرارية إتفاقية االندماج المبرمة بين كل من شركة إتحاد الخليج وشركة األهلية بتاريخ  10مايو عام 2018م ،وفقاً لشروطها وأحكامها ،و.
8 -8نقل ملكية أسهم مساهمي الشركة األهلية من المساهمين البائعين إلى اسم شركة إتحاد الخليج بنسبة  %100بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين
ونفاذ قرار االندماج ،لتصبح شركة تابعة بالكامل لشركة اتحاد الخليج ومن ثم البدء بإجراءات شطب السجل السجل التجاري للشركة األهلية
من وزارة التجارة واالستثمار
9 -9موافقة شركة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج األسهم الجديدة في شركة إتحاد الخليج باسم المساهمين في الشركة األهلية كل
حسب عدد األسهم المتفق عليها معهم كما ورد في هذا التعميم
1010تعديل النظام األساسي والسجل التجاري لشركة إتحاد الخليج وغير ذلك من المتطلبات القانونية إن وجدت.

6-666العقود واالتفاقيات الخاصة بصفقة زيادة رأس المال
ملخص جميع العقود واإلتفاقيات الجوهرية الخاصة بصفقة زيادة رأس المال للغرض المفصح عنه في هذا التعميم.
666666إتفاقية االندماج
تم في يوم 1439/24/08هـ (الموافق 2018/10/05م) توقيع إتفاقية االندماج فيما بين شركة اتحاد الخليج والشركة األهلية (يشار إليهما فيما يلي بـ
«الطرفان»).
متهيد:
أ -لما كان الطرفان يقومان باستكشاف أوجه التعاون فيما بينهما ويعتقدان أن االندماج الذي يتألف من خالل الجمع بين أعمالهما وفقاً لشروط
وأحكام هذه اإلتفاقية سيكون مفيدا لكليهما.
ب -وقع الطرفان مذكرة تفاهم في 2017/06/20م اتفقا بموجبها على الشروط واألحكام اإلرشادية التي سترعى عملية االندماج.
ج -أنجز الطرفان بصورة مرضية كل من دراسات العناية المهنية الواجبة القانونية والمالية واإلكتوارية ،وتعكس الشروط الواردة في هذا العقد
نتائج دراسات العناية الواجبة التي بذلها كل طرف.
د -يقر الطرفان ويوافقان على أنه باإلضافة إلى نتائج دراسات العناية المهنية الواجبة ،فإن أحد العوامل المؤثرة في تقييم عملية الدمج بموجب
هذه اإلتفاقية هي القيمة الدفترية الصافية لشركة اتحاد الخليج المحددة بمبلغ (168.190.146ريال سعودي) ،والقيمة الدفترية الصافية
للشركة االهلية المحددة بمبلغ ( 113.265.890ريال سعودي).
ً
هـ -اتفق الطرفان على أن يكون العوض الوحيد للدمج هو قيام شركة اتحاد الخليج بإصدار األسهم الجديدة بتاريخ النفاذ حصرا لصالح مساهمي
الشركة األهلية المستحقين فقط مقابل أسهمهم المصدرة في الشركة األهلية بمعدل تبادل األسهم .وقد اتفق األطراف أن المساهمين في
الشركة االهلية لن ينالوا أي مقابل نقدي مقابل األسهم المصدرة حديثاً.
و -نتيجة لعملية االندماج ،سيمتلك المساهمين في شركة إتحاد الخليج ما مجموعه  ٪62من رأس المال المصدر للكيان المندمج ،وسيمتلك
مساهمي الشركة األهلية المستحقين ما مجموعه  %38المتبقية من رأس المال المصدر لشركة اتحاد الخليج.
ز -إتفق االطراف إنه عند إتمام عملية االندماج ( )1سيتم نقل جميع أصول ومطلوبات الشركة األهلية إلى شركة إتحاد الخليج؛ ( )2ستنقضي
الشركة األهلية وذلك بعد اإلعالن لدائني الشركة األهلية وإنقضاء فترة إعتراض الدائنين على االندماج والتي تستمر لمدة ثالثين يوماً (بموجب
أحكام المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات) من تاريخ إعالن نتائج الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة األهلية وهو
اليوم التالي الذي يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة األهلية وشطب قيدها في السجل التجاري ؛ و( )3سيتم تغيير اسم
شركة اتحاد الخليج إلى “شركة اتحاد الخليج  -األهلية للتأمين التعاوني”.
وبناء على ذلك ،فقد اتفق شركتي اتحاد الخليج واألهلية وهما بكامل األهلية المعتبرة شرعاً على إبرام هذا االتفاقية وفقاً للشروط التالية:
 االتفاق على االندماج

يجب على الطرفين المضي قدما في عملية االندماج وفقا لشروط هذه االتفاقية ،وعليهما اتخاذ جميع اإلجراءات ضمن صالحياتهما للوفاء بالشروط
المسبقة وتنفيذ عملية االندماج كما هو منصوص عليه في هذه االتفاقية.
مقابل االلتزامات التي تعهدت بها الشركة األهلية بموجب هذه االتفاقية ،ستقوم شركة اتحاد الخليج بإعداد مستند العرض وتعميم زيادة رأس المال ،ورهناً
بالوفاء بالشروط المسبقة ،تلتزم شركة إتحاد الخليج بالدعوة إلى إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في عملية االندماج والتصويت على كل من:
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االندماج المقترح وفقا لشروط هذه اإلتفاقية.
الموافقة على زيادة رأس المال وإصدار األسهم الجديدة وفقا لشروط التعميم ،وستكون هذه الموافقة مشروطة وتخضع لموافقة األغلبية
المنصوص عليها نظاماً للمساهمين في الشركة األهلية وذلك فيما خص عقد االندماج ومستند العرض خالل انعقاد الجمعية العامة غير
العادية المنعقدة وفقاً لألحكام النظامية الواردة في نظام الشركات واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة.
الموافقة على تسجيل األسهم الجديدة باسم مساهمي الشركة األهلية المستحقين ،وستكون هذه الموافقة مشروطة وتخضع لموافقة األغلبية
المنصوص عليها نظاماً للمساهمين في الشركة األهلية وذلك فيما خص اتفاقية االندماج ومستند العرض خالل انعقاد الجمعية العامة غير
العادية المنعقدة وفقاً لألحكام النظامية الواردة في نظام الشركات واألنظمة واللوائح األخرى ت العالقة.
اعتماد اللوائح الداخلية لشركة اتحاد الخليج بعد االندماج.
انتخاب مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج بعد االندماج.

مقابل االلتزامات التي تعهدت بها شركة إتحاد الخليج بموجب هذه االتفاقية ،ورهناً بالوفاء بالشروط المسبقة ،تلتزم الشركة األهلية ،تبعاً الستالمها
مستند العرض بالدعوة إلى إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للتصويت على كل من:



االندماج المقترح وفقا لشروط هذه االتفاقية.
مستند العرض الذي يعكس شروط االندماج.

تبعاً للحصول على موافقة األغلبية المنصوص عليها نظاماً للمساهمين في شركة إتحاد الخليج خالل انعقاد الجمعية العامة غير العادية ،وتبعاً للحصول
على موافقة األغلبية المنصوص عليها نظاماً للمساهمين في الشركة األهلية خالل انعقاد الجمعية العامة غير العادية ،تلتزم شركة إتحاد الخليج القيام
بتسجيل كافة األسهم الجديدة بإسم امساهمي الشركة األهليىة المستحقين في شركة مركز إيداع األوراق المالية .ستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة
بالكامل وتكون موازية لألسهم القائمة حالياً في شركة إتحاد الخليج.
وبنا ًء عليه ،وبتاريخ النفاذ سيمتلك المساهمون في شركة إتحاد الخليج نسبة  %62من أسهم الكيان المدمج وسيمتلك المساهمون في الشركة األهلية
نسبة  %38من أسهم الكيان المدمج.
 الشروط المسبقة

إن التزامات كل من الطرفين المحددة بموجب أحكام وشروط هذه االتفاقية موقوفة على استيفاء الشروط المسبقة التالية:









موافقة أو عدم ممانعة مؤسسة النقد على إتمام صفقة االندماج وفقاً لبنود إتفاقية االندماج ؛ و
موافقة أو عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام الصفقة؛ و
موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في شركة األهلية على تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ
2016/12/31م أو تنازل مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج عن هذا الشرط قبل إتمام الصفقة؛ (نشير في هذا السياق إلى أن مجلس إدارة
شركة إتحاد الخليج بتاريخ  6من شهر ربيع األول 1440هـ الموافق  14نوفمبر 2018م قرر إعفاء شركة األهلية عن هذا الشرط المسبق وتم
إرسال خطاب اإلعفاء للشركة األهلية ،وبالتالي المضي قدماً في إجراءات الصفقة بحسب الشروط التي سبق وتم ذكرها في األعالن عن النية
المؤكدة الذي تم نشره من قبل شركة إتحاد الخليج بتاريخ  29من شهر شعبان 1439هـ الموافق  15مايو 2018م).
 موافقة هيئة السوق المالية على نشر مستند العرض وعلى طلب زيادة رأس مال شركة إتحاد الخليج عبر إصدار أسهم جديدة لمساهمي
شركة األهلية ،وبما يتوافق مع الئحة االندماج واالستحواذ وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزمات المستمرة الصادرة من هيئة السوق المالية
موافقة شركة السوق المالية (تداول) على إدراج األسهم الجديدة لمساهمي لشركة األهلية في شركة اتحاد الخليج بعد االندماج
موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال لغرض االندماج مع الشركة األهلية،
والتصويت على تعديل النظام األساسي لشركة إتحاد الخليج
موافقة مساهمي الشركة األهلية على العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج المتعلق باالندماج مع الشركة األهلية

 التغييرات الجوهرية السلبيّة:

وافق مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج ومجلس إدارة شركة األهلية على أن تُشكِ ل أي من األحداث أو الظروف الخمسة المبينة أدناه تغيير جوهري سلبي
للوضع الذي كان سائداً عند توقيع إتفاقية االندماج بين مجلس إدارة الشركتين.
إن توافر شروط أي من هذه الحاالت الخمسة قد يؤدي إلى إنهاء إتفاقية االندماج من قبل أي من الشركتين ،مع اإلشارة إلى أنه يمكن لشركة إتحاد الخليج
و/أو شركة األهلية اإلتفاق على عدم إنهاء إتفاقية االندماج في أي من هذه الحاالت الخمسة ،وذلك عبر تقييم الحالة واإلتفاق إما على المضي قدماً
بالصفقة بالرغم من حدوث الحدث أو الظرف الذي يشكل حالة تغيير جوهري سلبي ،أو على نسبة تبادل أسهم جديدة للصفقة الراهنة وبالتالي تعديل
إتفاقية االندماج إلستكمال الصفقة بحسب شروط وأحكام جديدة.
إن حاالت التغيير الجوهري الخمسة هي على النحو التالي:
1 -1في حال حصول أي ظرف أو حدث أو سلسلة أحداث ينتج عنها ،أو من المحتمل أن ينتج عنها بشكل معقول ،إنخفاض بنسبة  %10أو أكثر من
القيمة اإلجمالية ألي من الشركتين (بحسب التقييم المتفق عليه في بنود إتفاقية االندماج) ،وذلك بنا ًء على منهجية التقييم ،طريقة الحساب
واإلفتراضات ال ُمعتمدة من قبل كل شركة للشركة األخرى لتقييم األصول واإللتزامات بعد تاريخ توقيع إتفاقية االندماج ؛ و/أو
صحة ود ّقة المعلومات المفصوح عنها من قبل الشركتين لبعضها البعض
2 -2في حال حدوث أو إكتشاف أي مسألة أو ظرف يجعل أي من ضمانات ّ
عند توقيع اإلتفاقية أو بعد توقيعها وإعطاء ضمانات ،غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللِة ،بشرط أن يؤدي أو من المحتمل أن يؤدي هذا
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الحدث أو الظرف إلى تكلفة أو إلتزام أو أثر مالي إجماليي بما ال يتجاوز عن  3.000.000ريال سعودي (ثالثة ماليين ريال سعودي)؛ و/أو
3 -3في حال إخالل أو عدم إلتزام أو إخفاق إدارة أي من الشركتين بالبنود  5.1و 5.2و5.3من إتفاقية االندماج المتعلقة ( )1بإلتزام الشركتين
صحة ود ّقة
باإلفصاح عن أي حالة أو ظرف يحدث بعد توقيع إتفاقية االندماج والذي يشكل أو من المحتمل أن يشكل خرق لضامانات
ّ
المعلومات المفصوح عنها من قبل إدارة الشركتين قبل توقيع اإلتفاقية ،و( )2إلتزام إدارة الشركتين بعدم القيام بأي إجراء له تأثير سلبي
على استكمال الصفقة كاإلخفاق باألصول المملوكة من قبل الشركتين أو بالعقود مع الغير أو مع الموظفين أو عبر زيادة إلتزامات بما يفوق
 750.000ريال سعودي ،و/أو في حال إخالل أي من الشركتين بالبند  5.3من اإلتفاقية المتعلق بإلتزامهما ( )1عدم إتخاذ أي إجراء (سواء
بشكل مباشر أو غير مباشر) للتشجيع أو المباشرة أو إلتماس أي مناقشات أو مفاوضات مع أي شركة أخرى أو شخص يمثل طرف غير
الطرف اآلخر بشأن عملية اندماج أو استحواذ أخرى أو صفقة مماثلة ،و( )2عدم إتخاذ أي إجراء (بما في ذلك على سبيل المثال توصية
مجلس إدارة شركة األهلية لمساهميها بعرض بديل أعلى أو عرض منافس للعرض الراهن) بما قد يؤثر على قدرة الشركة األخرى إستكمال
الصفقة الراهنة؛ و/أو
4 -4في حال حدوث أي حالة أو ظرف يشكل قوة قاهرة خارجة عن سيطرة أي من الشركتين (على سبيل المثال وليس الحصر حدوث ثورة،
حرب ،إضطرابات مدنية ،أعمال شعب ،إحتالل ،هجوم إرهابي ،فعل عدو عام ،حصار ،حظر ،تخريب ،حرب ،تهديد بالتحريض لحرب ،قطع
عالقات ديبلوماسية ،حرائق ،إنفجار ،عاصفة ،إعصار ،فيضان ،زلزال ،حالة خمود ،تشعب وباء أو غيرها من الكوارث الطبيعية،وإنقطاع الطاقة
الكهربائية) خالل فترة زمنية ُممتدة على ما ال يقل عن شهرين وشرط أن تكون الشركة المتضررة من هذه القوة القاهرة قد بذلت كافة جهودها
الممكنة إلزالة النتائج المترتبة عن هكذا حدث أو ظرف وبالتالي لم يعد ممكناً إستكمال الصفقة؛ و/أو
5 -5في حال المبادرة أو اإلعالن عن أي إجراءات إفالسية من قبل أي من الشركتين ،إال إذا كان سبب اإلفالس تنفيذ إحدى اإلجراءات المنصوص
عليها في إتفاقية االندماج أو بسبب تغيير جوهري في السوق ،أو بسبب تغيير في شروط تؤثر على قطاع التأمين التعاوني في المملكة ،أو
بسبب تغيير في األنظمة أو اللوائح أو الممارسات الحاسبية ،أو بسبب أي إجراء ُملزم على شركة بحكم صدور نظام أو الئحة أو قرار أو أمر
قضائي أو قرار تحكيمي أو مرسوم أو حكم محكمة أو هيئة قضائية أو حكومية أو أي هيئة نظامية مختصة بمبادلة األوراق المالية.
وافق كل من مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج ومجلس إدارة شركة األهلية على أن يقوم بإخطار الشركة األخرى في حال إعتبر أن أي من التغييرات
الجوهرية السلبية قد تحققت لديها ،ليصار من بعدها إلى عقد إجتماع بين ممثلي الشركتين لمناقشة الحدث أو الظرف ضمن فترة ال تتعدى الـ  10أيام
من تاريخ هذا اإلخطار .في حال لم يوافق ممثلي الشركتين على إعتبار أن الحدث أو الظرف يشكل إحدى حاالت التغيير الجوهري السلبي ،سيصار إلى
تعيين خبير من قبل الشركتين (أو من قبل المركز السعودي للتحكيم التجاري في حال عدم إتفاقهما) لدراسة الظرف أو الحدث وتحديد ما إذا كان يشكل
تغيير جوهري سلبي .في حال وافق ممثلي الشركتين أو اعتبر الخبير المعي ّين أن الحدث أو الظرف يشكل فعلياً حالة من حاالت التغيير الجوهري السلبي،
يتعين على مجلس إدارة كل من الشركتين التص ّرف وفقاً للخيارات التالية:
بغض النظر عن الحدث أو الظرف الذي يشكل تغيير جوهري سلبي لدى
1 -1اإلتفاق على المضي قدماً بالصفقة وفقاً لبنود إتفاقية االندماج
ّ
إحدى الشركتين؛ أو
ٍ
شروط جديدة
2 -2إعادة التفاوض على سعر مبادلة األسهم المبين في هذا العرض و/أو على بنود أخرى في اإلتفاقية ليصار إلى اإلتفاق على
والمضي قدماً بالصفقة بعد إجراء التعديالت الالزمة على بنود إتفاقية االندماج ،ذلك دون اإلخالل بحق الشركة المتضررة من الحدث أو
الظرف الذي يشكل تغيير جوهري سلبي لدى الشركة األخرى إنهاء إتفاقية االندماج والمطالبة بتسديد رسم إنهاء كما هو مب ّين أدناه؛ أو
3 -3إنهاء اتفاقية االندماج ومطالبة الشركة التي تع ّرضت للحدث أو الظرف الذي يشكل تغيير جوهري سلبي تسديد رسم إنهاء بقيمة 2.500.000
بشكل فوري ،إال إذا كان الحدث أو الظرف يشكل قوة قاهرة.
ريال سعودي (مليوني وخمسمئة ألف ريال سعودي)
ٍ
 شروط إنهاء الصفقة/إتفاقية االندماج:

ما لم يتفق مجلس إدارة الشركتين خطياً على خالف ذلك ،إن إتفاقية االندماج ستنتهي إما بحلول الموعد األخير المتفق عليه بموجب اإلتفاقية ( وهو
ستة أشهر من تاريخ توقيع االتفاقية أو أي تاريخ يليه من الممكن االتفاق عليه الحقاً بشكل خطي مابين اتحاد الخليج واألهلية) أو بتاريخ حدوث ٍأي من
الشروط أو األحداث التالية قبل هذا الموعد:








عدم إستيفاء أي من الشروط ال ُمسبقة المب ّينة في الفقرة  1-5أعاله ،ال سيما شرط موافقة الجمعية العامة للمساهمين في شركة األهلية
على تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31م وعدم تنازل مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج عن هذا
الشرط( .نشير في هذا السياق إلى أن مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج بتاريخ  6من شهر ربيع األول 1440هـ الموافق  14نوفمبر 2018م قرر
إعفاء شركة األهلية عن هذا الشرط المسبق وتم إرسال خطاب اإلعفاء للشركة األهلية ،وبالتالي المضي قدماً في إجراءات الصفقة بحسب
الشروط التي سبق وتم ذكرها في األعالن عن النية المؤكدة الذي تم نشره من قبل شركة إتحاد الخليج بتاريخ  29من شهر شعبان 1439هـ
الموافق  15مايو 2018م).
عدم الحصول على موافقة أو عدم ممانعة من إتمام الصفقة من قبل الهيئة العامة للمنافسة.
بشكل خطي.
كل من شركة إتحاد الخليج وشركة األهلية على إنهاء إتفاقية االندماج
ٍ
اإلتفاق بين ٍ
التاريخ الذي تعلن فيه شركة األهلية عن ما يدل على أن مجلس إدارة شركة األهلية قرر عدم التوصية بتصويت مساهمي شركة األهلية لصالح
العرض الراهن ،أو قرر سحب توصيته بهذا الخصوص أو تعديلها سلباً عبر إتخاذ أي إجراء (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) لتشجيع أو
المباشرة أو إلتماس أي مناقشات أو مفاوضات مع أي شركة أو شخص يمثل طرف غير شركة إتحاد الخليج وذلك بشأن عملية إندماج أخرى
أو صفقة مماثلة ،أو إتخاذ أي إجراء آخر قد يض ّر بقدرة الشركتين على إستكمال الصفقة الراهنة.
التاريخ الذي ال يتم فيه إقرار قرارات شركة إتحاد الخليج ،أو قرارات شركة األهلية ،خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد
كل على حدة (ويشمل ذلك أي موعد الحق لعقد الجمعية غير العادية وال يمكن
الخليج ،أو اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلية ٍ
تمديدها بعد ذلك) ،سواء أكان هذا بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم لصحة عقد االجتماع ذي الصلة ،أو عدم الحصول على األغلبية
المطلوبة إلصدار القرارات المتعلقة بإقرار الصفقة.
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ثبوت حدوث أي من التغييرات الجوهرية السلبية الخمسة المب ّينة أعاله وعدم موافقة شركة إتحاد الخليج أو شركة األهلية على المضي قدماً
بالصفقة الراهنة ،وبالتالي إنهاء إتفاقية االندماج عبر إرسال خطاب إنهاء من قبل الشركة المتضررة إلى الشركة التي تعرضت للظرف أو
الحدث الذي يشكل إحدى التغييرات الجوهرية السلبية الخمسة.
 صدور نظام يجعل اإلستمرار باالندماج أو الصفقة غير نظامي ،أو صدور حكم أو أمر قضائي أو مرسوم أو قرار من أي جهة حكومية أو
محكمة أو أي جهة ناظمة لديها والية قضائية بقضي بعدم اإلستمرار باالندماج بين الشركتين ويكون هذا الحكم أو األمر أو المرسوم نهائي
وغير قابل لإلستئناف.
 رسوم اإلنهاء

قدمت الشركة األهلية ،بصفتها الشركة المعروض عليها ،بتقديم خطاب إلى الهيئة تم من خالله طلب إعفاء الشركة األهلية من االلتزام بمتطلبات الفقرة
الفرعية  2من الفقرة (ب) من المادة  36من الئحة االندماج واالستحواذ والمتعلقة برسوم اإلنهاء ،حيث أنه بموجب اتفاقية االندماج تم االتفاق على تحديد
رسوم اإلنهاء بمبلغ قدره  2.500.000ريال سعودي (مليونين وخمسمائة ألف ريال سعودي) وعليه فإن رسوم اإلنهاء ستتجاوز النسبة المحددة بموجب
الفقرة الفرعية  2من الفقرة (ب) من المادة  36من الئحة االندماج واالستحواذ والتي حددتها الئحة االندماج واالستحواذ بنسبة  %1من قيمة العرض
المتعلق بشراء كامل أسهم الشركة األهلية ،وتمثل تلك الرسوم تكاليف رسوم اإلستشارات المالية والقانونية واإلكتوارية وغيرها من المصاريف التي تكبدتها
كل من الشركتين إلستكمال للصفقة الراهنة ،ويستحق دفع رسوم اإلنهاء ذلك في أي من الحاالت التالية:
ٍ
-1
-2

-3
-4
-5
-6

1في حال قرر مجلس إدارة شركة األهلية عدم التوصية بتصويت مساهمي شركة األهلية لصالح العرض الراهن ،أو قرر سحب توصيته بهذا
بشكل جوهري أو التوصية بقبول أي عرض بديل أعلى أو عرض منافس للعرض الراهن.
الخصوص أو تعديلها
ٍ
بشكل جوهري أو سحب التوصية بتصويت مساهي شركة إتحاد
2في حال قرر مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج عدم التوصية أو تعديل توصيته
ٍ
الخليج لصالح زيادة رأس المال عبر إصدار عدد ( )9.193.548سهماً جديداً لصالح كافة المساهمين المستحقين لالندماج مع الشركة
ﺼﺪرة واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ لشركة األهلية بواقع ( )1سهم في شركة إتحاد
ﻟﻤ ّ
األهلية عن طريق مبادلة أوراق مالية لشراءعلى ﻛﺎﻣﻞ أﺳﻬﻢ المساهمين ا ُ
الخليج مقابل ( )1.74035سهم في شركة األهلية بدون تسديد أي مقابل نقدي.
3في حال عدم اتخاذ أي من مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج أو مجلس إدارة شركة األهلية الخطوات في حدود سلطتهم التي تكون مناسبة أو
مطلوبة إلنفاذ صفقة االندماج الراهنة ،عدا الخطوات التي وافق مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج عدم إتخاذها من قبل مجلس إدارة شركة
األهلية والخطوات التي وافق مجلس إدارة شركة األهلية عدم إتخاذها من قبل مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج.
4في حال قيام مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج بإنهاء إتفاقية االندماج أو سحب العرض الراهن أو تعميم زيادة رأس المال.
5في حال قيام مجلس إدارة شركة األهلية بإنهاء إتفاقية االندماج أو التسبب بسحب العرض الراهن من قبل شركة إتحاد الخليج.
6في حال قيام أي من مجلس إدارة شركة األهلية أو شركة إتحاد الخليج خالل فترة العرض بأي من األعمال التالية دون موافقة الجمعية العامة
للمساهمين ودون موافقة مجلس إدارة الشركة األخرى ،ذلك خارج إطار العرض الراهن وشرط أن يكون التأثير المالي الناتج عن هذه األعمال
بما ال يتجاوز عن  3.000.000ريال سعودي (ثالثة ماليين ريال سعودي):








إصدار أي أسهم مص ّرح بها غير مص ّدرة.
إصدار أو منح حقوق تتعلق بأي أسهم غير مص ّدرة.
إنشاء أو السماح بإنشاء أو إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق إكتتاب أسهم.
بيع أو التصرف أو االندماج ،أو الموافقة على بيع أو التصرف أو االندماج ،على أي أصول ذات قيمة تساوي  %10أو أكثر من صافي
موجودات الشركة وفقاً آلخر قوائم مالية مفحوصة ،أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث ،سوا ًء عن طريق صفقة واحدة أو عدة
صفقات.
شراء الشركة ألسهمها.
إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي للشركة.

7 -7في حال قرر مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج أو مجلس إدارة شركة األهلية إنهاء إتفاقية االندماج بعد ثبوت حدوث أي من التغييرات الجوهرية
السلبية (عدا القوة القاهرة) ،وعدم موافقة مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج أو مجلس إدارة شركة األهلية على المضي قدماً بالصفقة وعدم
توصل مجلس إدراة الشركتين إلى إتفاق على سعر مبادلة أسهم جديد بعد التفاوض ،وذلك عبر إرسال خطاب إنهاء مع طلب تسديد فوري
ّ
لرسوم اإلنهاء إلى الشركة التي تع ّرضت للظرف أو الحدث الذي يشكل إحدى التغييرات الجوهرية السلبية بإستثناء القوة القاهرة.
 66666666المستندات واإلتفاقيات األخرى لالندماج

نشير في هذا اإلطار إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة األهلية وشركة إتحاد الخليج بتاريخ 2017/06/20م.
إتفق الطرفان أنه بعد إنجازهما بصورة مرضية كل من دراسات العناية الواجبة القانونية والمالية واإلكتوارية الواجبة وتحقق الشروط المسبقة ،أو تنازل
الطرفان عنها ،ستصدر شركة إتحاد الخليج أسهماً جديدة سيتملكها االمساهمون الحاليون في الشركة األهلية وذلك وفقاً للنسب المحدد بموجب هذه
المذكرة.
سنداً للمذكرة اآلنفة الذكر ،بتاريخ النفاذ ،سيمتلك المساهمون الحاليون في شركة إتحاد الخليج نسبة  %62من أسهم الكيان المدمج وسيمتلك المساهمون
في الشركة األهلية نسبة  %38من أسهم شركة اتحاد الخليج بعد االندماج.
إن إكتمال هذه الصفقة موقوف على استيفاء الشروط الخاصة بهذا النوع من الصفقات بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:


الحصول على الموافقات الالزمة من مجلس إدارة كل من الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ هذه االتفاقية.
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الحصول على تصريح/عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي على المضي قدماً في عملية االندماج وفقاً لشروط هذه اإلتفاقية.
إخطار و/أو الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة فيما يتعلق باالندماج.
الحصول على الموافقات الالزمة من هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية (تداول)
قيام كل من المدراء التنفيذيين بتوقيع عقود العمل الخاصة بهم مع شركة اتحاد الخليج بعد االندماج .قيام المساهمين في الشركة األهلية
بالموافقة على القوائم المالية الخاصة بالشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31م( .نشير في هذا السياق إلى أن مجلس إدارة
شركة إتحاد الخليج بتاريخ  6من شهر ربيع األول 1440هـ الموافق  14نوفمبر 2018م قرر إعفاء شركة األهلية عن هذا الشرط المسبق وتم
إرسال خطاب اإلعفاء للشركة األهلية ،وبالتالي المضي قدماً في إجراءات الصفقة بحسب الشروط التي سبق وتم ذكرها في األعالن عن النية
المؤكدة الذي تم نشره من قبل شركة إتحاد الخليج بتاريخ  29من شهر شعبان 1439هـ الموافق  15مايو 2018م).
قيام الطرفين بإعداد تقارير العناية المهنية الالزمة المالية والقانونية بطريقة مرضية.
تنفيذ االتفاقيات النهائية حسبما يلزم إلتمام االندماج ،السيما اتفاقية االندماج ،وأي اتفاقية أخرى أو مستند آخر ذي صلة يتفق عليه الطرفان.
اعتماد مجلس اإلدارة وجمعية المساهمين لدى الشركتين لالندماج.
تنفيذ اتفاقيات التوظيف مع المدراء التنفيذيين.
عدم وجود تغيير عكسي مادي في نتائج العمليات أو التوقعات أو الوضع المالي أو األصول لدى الطرفين نتيجة العناية الواجبة.
أي شروط مسبقة أخرى قد يتفق الطرفان عليها الحقاً.

6-666المنازعات والدعاوى القضائية الخاصة بشركة إتحاد الخليج
يظهر الجدول أدناه ملخص عن الدعاوى المقامة من أو ضد شركة إتحاد الخليج لدى لجان النظر في المنازعات والمخالفات التأمينية:
الرقم

المدعي

المدعى عليه

نوع المطالبة

رقم الدعوى

قيمة المطالبة
(ريال سعودي)

الوضع الراهن

1

ورثة أحمد علي الهويشري

شركة إتحاد الخليج

د381258

تعويض عن وفاة

300.000

ال تزال قائمة

2

باسم فهد العبود

شركة إتحاد الخليج

381172

تعويض عن حادث مركبة

8.000

ال تزال قائمة

3

بسام الرومي

شركة إتحاد الخليج

380208

تعويض عن حادث مركبة

41.250

ال تزال قائمة

4

علي التربيظي

شركة إتحاد الخليج

-

تعويض عن تكاليف طبية

73.000

ال تزال قائمة

5

أشرف دنف

شركة إتحاد الخليج

381244

تعويض عن حادث مركبة

3.800

ال تزال قائمة

6

راشد فهد اللبودي

شركة إتحاد الخليج

381172

تعويض عن حادث مركبة

8.000

ال تزال قائمة

7

شركة عبدالرحمن سعد
الراشد وأوالده

شركة إتحاد الخليج

381382

تعويض عن حريق

15.746.259

معلّقة حالياً إذ وقع األطراف
إتفاقية تسوية وت ّم إخطار
مؤسسة النقد في هذا الشأن

أما الجدول أدناه فيظهر الدعوى المقامة من الشركة لدى المحكمة العامة:
الرقم

المدعي

المدعى عليه

رقم الدعوى

نوع المطالبة

قيمة المطالبة
(ريال سعودي)

الوضع الراهن

1

شركة إتحاد الخليج

مستشفى سعد
التخصصي بالخبر

383915164

مطالبة نقدية السترداد
ضمان الدفع

2.100.000

ال تزال قائمة

2

شركة إتحاد الخليج

عبداهلل محمد بحصل
وأوالده للتجارة

2345

دعوى مطالبة بأقساط
التأمين

1.229.818

صدر قر ار اللجنة في هذه
المطالبة وهو حالياً موضوع
تنفيذ
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6-666المنازعات والدعاوى القضائية الخاصة بالشركة األهلية
يظهر الجدول أدناه ملخص عن الدعاوى المقامة ضد الشركة األهلية كالتالي:
الرقم

المدعي

وصف مختصر
للقضية

تصنيف
القضية

الجهة

االجراء

مبلغ المطالبة

الوضع الراهن

1

شركة واكن

مطالبة وسيط
بعموالت متوقع
مبلغها  300الف ريال
وتعويض يصل إلى
2.700.000

عموالت

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

تم االستئناف من قبل
المدعي وفي انتظار
تحديد موعد للجلسة

 3.000.000ريال

تم صدور قرار ابتدائي
برفض جميع طلبات
المدعي ،وتقدم المدعي
بطلب استئناف

2

شركة واكن

وسيط يطالب
بعموالت لم يتم
تحصيلها

اقساط
تأمينية

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

قيد المرافعة

 194.501ريال

موعد الجلسة القادم
1440/05/01ه

3

معاذ الشيخ

مطالبة بتغطية خطأ
طبي ولكن لم يتم
ابالغنا به اال بعد
انتهاء الوثيقة

أخطاء مهنة

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

صدر قرار نهائي
بالزام الشركة بدفع
المبلغ

 150.000ريال

القضية مغلقة

4

حسام هيثم
محمد

مطالبة بتغطية تأمينية أخطاء مهنة
زيادة عن الحد األعلى
للوثيقة

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

لم يتم إكمال الدعوى
لعدم مراجعة المدعي

 151.879ريال

القضية مغلقة

5

احمد
عبدالرحمن
الفراج

مطالبة بعموله تسببت
بحادث وهي غير
مغطاه تأمينياً

مركبات

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

لم يتم اكمال الدعوى
لعدم مراجعة المدعي

 85.760ريال

القضية مغلقة

6

جهاد محمد
جزار

مطالبة بتغطية خطأ
طبي ولكن لم يتم
ابالغنا به اال بعد
انتهاء الوثيقة

اخطاء مهنة

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

تم صدور حكم بالزام
الشركة بدفع المبلغ

 15.000ريال

القضية مغلقة

7

جهاد محمد
جزار

مطالبة بتغطية خطأ
طبي ولكن لم يتم
ابالغنا به اال بعد
انتهاء الوثيقة

اخطاء مهنة

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

تم صدور حكم بالزام
الشركة بدفع المبلغ

 36.000ريال

القضية مغلقة

8

مؤسسة
الشرق
للتاجير

المتسبب بالحادث أقل مركبات
من  21سنه وهو غير
مشمول بالوثيقة

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

تم صدور قرار برد
الدعوى

 30.250ريال

القضية مغلقة

9

معتز محمد
محمود

مطالبة بتغطية خطأ
طبي ولكن لم يتم
ابالغنا به اال بعد
انتهاء الوثيقة

اخطاء مهنة

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

قيد المرافعة

 150.000ريال

القضية مغلقة

10

شركة جابر
وسعيد
الهاجري

مطالبة بتغطية لكن
السائق ال يحمل
رخصة قيادة وقت
وقوع الحادث

مركبات

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

تم صدور قرار
ابتدائي بالزام الشركة
بدفع المبلغ

 51.000ريال

تم تقديم استئناف وفي
انتظار موعد جلسة

11

فيلمورغان

مطالبة بدية متوفى
والمدعي هو طرف
ثالث.
حيث ان المؤمن لدى
الشركة اعترض على
نبسة الخطأ الواقعه
عليه لدى المحكمة
العامة وتم الحكم
لصالحها

مركبات

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

تم صدور قرار
االستئناف بالغاء
القرار االبتدائي وتم
رد الدعوى

 75.000ريال

القضية مغلقة

12

ماجده علي
علي

تم اجراء عملية ليست
من اختصاص الطبيبة
وغير مرخص لها
بذلك

أخطاء مهنة

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

تم صدور قرار
االستئناف برفض
استئناف المدعية
موضوعاً ونقض قرار
الهيئة الصحية غير
النهائي

 125.400ريال

القضية مغلقة
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الرقم

المدعي

وصف مختصر
للقضية

تصنيف
القضية

الجهة

االجراء

مبلغ المطالبة

الوضع الراهن

13

عبداهلل
سعيد
السبيعي

مطالبة بديه والعميل
ال يملك صك حكم

مركبات

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

تم صدور قرار بالزام
الشركة بدفع الدية

 300.000ريال

القضية مغلقة

14

بدر هالل
الثقفي

مطالبة بتغطية كوارث
طبيعية والوثيقة ال
تغطي ذلك

مركبات

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

تم صدور قرار
االستئناف بالزام
الشركة بدفع المبلغ

 36.050ريال

القضية مغلقة

15

انيس علي
حمدان

مبالغة المدعي
بالتقدير واعتراضه
على تقدير شيخ
المعارض

مركبات

لجنة الفصل
في المنازعات
والمخالفات التأمينية

تم صدور قرار
االستئناف بالزام
الشركة بدفع المبلغ

 49.969ريال

القضية مغلقة

16

طاهر سرور

مطالبة باصالحات
المبنى المستأجر فوق
الحد الطبيعي

عقار

المحكمة العامة

استئناف

 586.330ريال

بانتظار تحديد موعد
لالستئناف

17

محمد فريد
اليامي

موظف سابق وتم
تفويضه إلستئجار
عقار ويطالب بتسليم
العقار له شخصياً بعد
انتهاء فترة العقد

تسليم عقار

المحكمة العامة

تحت االجراء

ال يوجد

في انتظار تحديد موعد
جديد

18

نسرين
عبدالكريم

مطالبة بعموله ليست
مستحقه للمدعي

مطالبة
عمولة

مكتب العمل

بانتظار صدور القرار

عمولة مسوق

ال يوجد

19

بادي العتيبي

تعويض انهاء خدمات
ومكافأة نهاية خدمة

تعويض

مكتب العمل

تم صدور قرار بالزام
الشركة بدفع المبلغ

 75.000ريال

القضية مغلقة

20

ثامر فيصل
المطيري

مطالبة بعمولة غير
مستحقة

مطالبة
عمولة

مكتب العمل

قيد المرافعة

 52.550ريال

تم صدور قرار برد
الدعوة

21

عز الدين
رشاد

تعويض انهاء خدمات
ومكافأة نهاية خدمة

تعويض

مكتب العمل

قيد المرافعة

 46.000ريال

موعد الجلسة القادم
1440/06/14هـ

22

محمد سويلم

تعويض انهاء خدمات
ومكافأة نهاية خدمة

تعويض

مكتب العمل

الموعد القادم سيتم
الرد على المذكرة
المقدمة من المدعي

 172.352ريال

تم صدور قرار إبتدائي
بدفع مبلغ ()17٫000
ألف ريال فقط

23

احمد عيسى

تعويض انهاء خدمات
ومكافأة نهاية خدمة

تعويض

مكتب العمل

الجلسة القادمة هي
االولى واللتي سينظر
فيها لطلبات المدعي

موعد القادم هو
موعد الجلسة
االولى والنظر في
طلبات المدعي

تم تأجيل الجلسة إلى
تاريخ 1440/05/01هـ

24

محمد يوسف
علي

تعويض انهاء خدمات

تعويض

مكتب العمل

قيد المرافعة

 236.567ريال

موعد الجلسة القادم
1440/05/01هـ

25

محمود
عبدالحافظ

اعادة احتساب مكافأة
نهاية الخدمة

تعويض

مكتب العمل

تم تحويل الدعوى إلى
الهيئة االبتدائية

موعد القادم هو
موعد الجلسة
االولى والنظر في
طلبات المدعي

لم يتم تحديد موعد
جلسة

26

زينب احمد

مطالبة بعمولة
ومكافأة نهاية الخدمة
ولكن المدعي تم
فصله بنا ًء على المادة
 80من نظام العمل

تعويض

مكتب العمل

تم صدور قرار
برد الدعوى وتم
االستئناف من
المدعي

 12.846ريال

القضية مغلقة

27

عبدالقادر
محمد سعد

اعادة احتساب مكافأة
نهاية الخدمة

تعويض

مكتب العمل

تم تحويل الدعوى إلى
الهيئة االبتدائية

موعد القادم هو
موعد الجلسة
االولى والنظر في
طلبات المدعي

القضية مغلقة

نذكر أن من أبرز هذه الدعاوى ذات التأثير الجوهري على أعمال الشركة األهلية الدعوى المقامة من شركة واكن ضد الشركة األهلية حيث بلغت قيمة
المطالبة  3.000.000ريال سعودي.
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يظهر الجدول أدناه ملخص عن الدعاوى المقامة من الشركة األهلية ضد الغير كالتالي:
الرقم

المدعى عليه

وصف مختصر
للقضية

تصنيف
القضية

المقر

االجراء

االثر المالي

الوضع الراهن

01

شركة االجتيازات

مطالبة بحق الرجوع
على العميل

تحصيل

األمانة

تم صدور حكم
ابتدائي برد الدعوى

 104.826ريال

تم استالم القرار في تاريخ
1440/01/27هـ وتم تقديم
استئناف وفي انتظار تحديد
موعد آخر

02

شركة مشاريع
الجزيرة

مطالبة بأقساط
تأمينية لم يتم
سدادها

تحصيل

األمانة

تحت االجراء

 209.351ريال

لم يتم تحديد موعد

03

مؤسسة صليهم
الهاجري

مطالبة بأقساط
تأمينية لم يتم
سدادها

تحصيل

األمانة

تم صدور قرار
بالزام المدعي بدفع
المبلغ

 275.075ريال

في انتظار توقيع القرار ليتم
تقديمه لمحكمة االستئناف

04

شركة هديم
للمقاوالت

مطالبة بأقساط
تأمينية لم يتم
سدادها

تحصيل

األمانة

قيد المرافعة

 1.430.756ريال

موعد الجلسة القادم
1440\5\3هـ

05

الشركة السعودية
للنقل

مطالبة بأقساط
تأمينية لم يتم
سدادها

تحصيل

األمانة

تم السداد من قبل
المدعى عليه

 1.023.057ريال

القضية مغلقة

06

مؤسسة حسن
يحي عبدلي

مطالبة بأقساط
تأمينية لم يتم
سدادها

تحصيل

األمانة

تحت االجراء

 102.531ريال

لم يتم تحديد موعد

07

شركة طليله

مطالبة بأقساط
تأمينية لم يتم
سدادها

تحصيل

األمانة

محالة للجنة
االبتداية

 121.683ريال

لم يتم تحديد موعد من
اللجنة

08

الطيار

مطالبة بأقساط
تأمينية لم يتم
سدادها

تحصيل

األمانة

تحت االجراء

 372.551ريال

لم يتم تحديد موعد من
اللجنة

09

شركة الفهاد

مطالبة بأقساط
تأمينية لم يتم
سدادها

تحصيل

األمانة

صدر حكم نهائي
بالزام المدعى
عليها بدفع المبلغ

 2.333.882ريال

تم تقديم الحكم للتنفيذ وتم
ايقاف خدمات الشركة وتم
دفع اغلبية المستحق على
العميل

10

شركة الخطوط
القطرية

مطالبة بحق الرجوع
على العميل

تحصيل

األمانة

تحت االجراء

 22.746ريال

لم يتم تحديد موعد من
اللجنة

11

شركة فواز الغصن

مطالبة بأقساط
تأمينية لم يتم
سدادها

تحصيل

التنفيذ

تحت االجراء

 115.658ريال

صدر امر بالقبض على
رئيس مجلس االدارة

12

شركة مدى األول

مطالبة بأقساط
تأمينية لم يتم
سدادها

تحصيل

التنفيذ

تحت االجراء

 4.096.360ريال

تم تقديم خطاب للقاضي
بطلب التخاطب مع كتابة
العدل بشأن التنفيذ على
ملكيات المدعى عليها

13

شركة سديم

مطالبة بأقساط
تأمينية لم يتم
سدادها

تحصيل

التنفيذ

تم السداد من قبل
المدعى عليها

 2.637.112ريال

القضية مغلقة

14

مؤسسة محمد
الحميدي

مطالبة بأقساط
تأمينية لم يتم
سدادها

تحصيل

التنفيذ

تحت االجراء

 102.080ريال

تم ايقاف خدمات المدعى
عليه وتم تقديم خطاب
طلب التنفيذ على ملكيات
المدعى عليه

15

شركة اعمال
النمال

مطالبة بأقساط
تأمينية لم يتم
سدادها

تحصيل

التنفيذ

تحت االجراء

 106.706ريال

تم ايقاف خدمات المدعى
عليها وتم تقديم خطاب
طلب التنفيذ على ملكيات
المدعى عليه

16

شركة مستشارك

بعد انتهاء العقد
يوجد للشركة
مستحقات مالية لم
يتم سدادها

تحصيل

المحكمة
العامة

تحت االجراء

 267.800ريال

تم طلب ايقاف السجل
التجاري وايقاف الخدمات
لمدير الشركة
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الرقم

المدعى عليه

تصنيف
القضية

وصف مختصر
للقضية

المقر

االجراء

االثر المالي

الوضع الراهن

17

شركة سعيد
غدران

مطالبة بأقساط
تأمينية لم يتم
سدادها

تحصيل

االمانة

تحت االجراء

 663.170ريال

لم يتم تحديد موعد جلسة

18

شركة هديم

مطالبة بأقساط
تأمينية لم يتم
سدادها

تحصيل

االمانة

تحت االجراء

 1.430.756ريال

لم يتم تحديد موعد جلسة

19

عدد من
المطالبين

احتيال على الشركة
بتزوير حوادث
مركبات

تحصيل

الشرطة

تحت االجراء

 861.230ريال

تم القبض على بعض
المتهمين وتم تحويهم إلى
النيابة العامة

6-666اإلفالس
يقر أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج بعدم وجود أي حالة إفالس طالت أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أعضاء مجلس اإلدارة
المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة الشركة.

6-666اإلعسار
يقر أعضاء مجلس إدارة اتحاد الخليج بعدم وجود أي إعسار في السنوات الخمس السابقة لشركة كان أعضاء مجلس االدارة التحاد الخليج أو أعضاء
مجلس اإلدارة المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة اتحاد الخليج معيناً من قبل الشركة المعسرة في منصب إداري أو إشرافي فيها.

6-666مالحظات عامة حول نتائج تقرير العناية المهنية القانونية للشركة األهلية
في إطار إعداد تقرير العناية المهنية القانونية ،ت ّم تسجيل المالحظات التالية:




بلغ إجمالي السلف الممنوحة من الشركة األهلية للموظفين لديها مبلغ وقدره 576.496ريال سعودي .ونشير إلى أن سياسة الشركة الجديدة
تقضي بعدم منح أي قروض للموظفين إعتباراً من العام 2018م.
لم توافق الجمعية العامة للشركة األهلية على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أدائهم خالل السنتين الماليتين المنتهيتين في 2016/16/31م.
و2017/12/31م .كما لم توافق على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
لم يتم عرض عقد التعاون الموقع بين الشركة األهلية وشركة غلوب ميد السعودية لمؤسسة النقد للموافقة عليه.

بالمقابل تم معالجة المالحظات األخرى ،ونذكر منها:






تم تجديد رخصة فتح محل للتأمين التعاوني في حي الجامعين  -أمانة منطقة حائل والتي إنتهت صالحيتها بتاريخ 2018/01/27م.
تم تجديد نماذج عقود العمل المستخدمة من الشركة وفقاً ألحكام نظام العمل والئحته التنفيذية.
تم تجديد شهادة تسجيل فرع الشركة في اإلحساء والتي إنتهت صالحيتها بتاريخ 2017/10/17م.
تم تجديد عقود إعادة التأمين الموقعة بين الشركة األهلية ومعيدي التأمين المختلفين.
تم تجديد كافة عقود اإليجار المنتهية الصالحية.
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7.7إفادات الخبراء
فيما عدا المستشارين المنصوص عنهم في الصفحات (ج) و(د) من هذا التعميم والذين تم االستحصال على موافقتهم الخطية على نشر إفادتهم ضمن
التعميم الحاضر بصيغتها ونصها كما وردت والتي لم يتم سحبها لتاريخه ،ال يشمل هذا التعميم إي إفادة أعدها خبراء آخرون فيما خص هذه الصفقة.
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8.8المصاريف
تقدر تكاليف عملية االندماج والتي تشمل أتعاب المستشار المالي والمستشار القانوني ومستشار العناية المهنية المالية والمحاسبين القانونين
والمستشارين اآلخرين ،وكذلك كافة التكاليف والمصاريف الخاصة بالحصول على الموافقات النظامية المتعلقة باالندماج وإكمال كافة اإلجراءات بحوالي
ثالثة ماليين ( )3.000.000ريال سعودي.
وقد اتفق الطرفان على أن يتحمل كل طرف التكاليف والنفقات الخاصة به فقط فيما يتعلق بالتفاوض وإعداد إتفاقية االندماج وتوقيعها .وبنا ًء على ذلك،
سيتقاسم الطرفان بالتساوي جميع التكاليف والرسوم األخرى المتعلقة بإعداد االندماج حتى تشكيل الكيان المدمج ،بما في ذلك على سبيل المثال ال
الحصر ،التكاليف والمصاريف و/أو الرسوم الحكومية المرتبطة بكل من:
أ-
ب-
ج-
د-
هـ-
و-
ز-
ح-

إعداد وتحديث تقرير العناية الواجبة القانوني عن الشركة األهلية لتغطية الفترة المنتهية بتاريخ إصدار أحدث تقرير للعناية الواجبة قبل
التوقيع على إتفاقية االندماج.
إعداد تحديث تقرير العناية الواجبة المالي عن الشركة األهلية لتغطية الفترة بين  30يونيو 2017م وتاريخ المحاسبة.
إعداد تعميم زيادة رأس المال لالندماج بواسطة مستشاري شركة إتحاد الخليج (بما في ذلك رسوم التصميم واإلعالن).
إعداد مناقشة اإلدارة والتحليل الخاص بالشركة االهلية.
تعيين مدقق حسابات إلعداد بيانات مالية نموذجية موحدة.
إعداد وتقديم الطلب إلى الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية (الرسوم والتكاليف القانونية).
الرسوم النظامية المتوجبة لهيئة السوق المالية.
أي تكاليف ونفقات إضافية و/أو رسوم حكومية مرتبطة بعملية االندماج
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9.9اإلعفاءات
لم تقم شركة إتحاد الخليج بتقديم أي طلب إعفاء إلى هيئة السوق المالية سنداً للفقرة  15من الملحق  14من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة.
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1010المستندات المتاحة للمعاينة
ستكون المستندات التالية متاحة لالطالع عليها في مركز الشركة الرئيسي في الدمام ،حي الخالدية الجنوبية شارع سلمان الفارسي ،الوحدة  3-2-1من
كيوتو بحي األعمال خالل أيام العمل الرسمية من األحد إلى الخميس ،وذلك من الساعة  8:30صباحاً وحتى الساعة  4:30مسا ًء ،إعتباراً من أول يوم
عمل بعد تاريخ الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج وحتى آخر يوم عمل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة،
على أال تقل هذه المدة عن  14يوماً:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

1النظام األساسي للشركة األهلية متضمناً جميع التعديالت التي طرأت عليه حتى تاريخ هذا التعميم وعقد التأسيس.
2اتفاقية االندماج
3موافقة الهيئة العامة للمنافسة
4تقرير الخبير االكتواري 2017م المعد على الشركة األهلية للتأمين التعاوني
5القوائم المالية المراجعة للشركة األهلية للسنوات المالية الثالث المنتهية بتاريخ 2015/12/31م .و2016/12/31م .و2017/12/31م.
6القوائم المالية االفتراضية المفحوصة لشركة إتحاد الخليج لسنة 2017م.
7تقرير التقييم الخاص بتقييم كل من الشركة األهلية وشركة اتحاد الخليج.
8خطابات موافقة مستشاري المصدر على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في التعميم وهم كاآلتي (بيت التمويل السعودي الكويتي،
شركة وساطة المالية ،مكتب المحامي خليف العنزي ،شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ،شركة الدار لتدقيق
الحسابات ،شركة د.سلطان المسعود ومشاركوه (محامون ومستشارون قانونيون) ،شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه – محاسبون قانونيون)
9تقارير العناية المهنية القانونية والمالية المعدة على الشركة األهلية.

كما ستكون إدارة شركة إتحاد الخليج متواجدة ومتاحة لإلجابة على استفسارات المساهمين خالل فترة توفير المستندات المتاحة لالطالع المشار إليها
أعاله.
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1111المالحق

102

(  1-11ملحق  )1القوائم المالية السنوية للشركة األهلية للسنوات المالية الثالث المنتهية بتاريخ
2015/12/31م .و2016/12/31م .و2017/12/31م.
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

المعلومات المالية التصورية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي التصورية (غير مراجعة)
كما في  31ديسمبر 2017

(بالرياالت السعودية)
(ايضاح )3

موجودات عمليات التأمين

106,989,649

نقد وما في حكمه

67,591,653

ودائع ألجل

5,000,000

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

122,195,961

أقساط وأرصدة تأمين مدينة ،بالصافي

1,025,945

أقساط مدينة -جهات ذات عالقة

29,072,126

مطلوب من جهات ذات عالقة ،بالصافي

حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

51,962,442

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

15,381,077

102,385,715

حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

23,103,504
7,037,883

استثمارات متاحة للبيع

6,359,047

ممتلكات ومعدات

4,274,706

موجودات غير ملموسة

95,764,213

مطلوب من عمليات المساهمين

مجموع موجودات عمليات التأمين

638,143,921

نقد وما في حكمه

134,890,508

موجودات المساهمين

150,814,450

ودائع ألجل

مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

6,916,457

4,451,592

عائد مستحق على الوديعة النظامية

8,282,123

مطلوب من جهات ذات عالقة

38,469,619

استثمارات متاحة للبيع

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

23,064,698

وديعة نظامية

36,290,322

37,280,748

الشهرة

مجموع موجودات المساهمين

440,460,517

مجموع الموجودات

1,078,604,438
تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتج أز من هذه المعلومات المالية التصورية
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي التصورية (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017

(بالرياالت السعودية)
(ايضاح )3

المطلوبات والفائض المتراكم لعمليات التأمين
مطلوبات عمليات التأمين
ذمم دائنة ،ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
82,060,911
22,448,771
أرصدة اعادة تأمين دائنة
8,775,609
ايراد غير مكتسب
217,449,503
أقساط غير مكتسبة
251,778,949
مطالبات قائمة
احتياطيات أخرى
11,748,824
14,309,980
مطلوب الى جهات ذات عالقة
16,653,485
مكافأة نهاية الخدمة
625,226,032
مجموع مطلوبات عمليات التأمين
الفائض المتراكم لعمليات التأمين
12,169,886
الفائض المتراكم من عمليات التأمين
406,384
احتياطي القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع
341,619
احتياطي لألرباح والخسائر االكتوارية
12,917,889
مجموع الفائض المتراكم لعمليات التأمين
638,143,921
مجموع المطلوبات والفائض المتراكم لعمليات التأمين
مطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات المساهمين
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
5,951,248
4,451,592
عائد مستحق على الوديعة النظامية
13,493,506
زكاة وضريبة دخل مستحقة
95,764,213
مطلوب الى عمليات التأمين
2,359,192
مطلوب الى جهات ذات عالقة
122,019,751
مجموع مطلوبات المساهمين
حقوق المساهمين
241,935,480
رأس المال
49,737,095
عالوة اصدار
1,373,260
احتياطي القيمة العادلة
5,951,888
احتياطي نظامي
19,443,043
أرباح مبقاة
318,440,766
مجموع حقوق المساهمين
440,460,517
مجموع مطلوبات وحقوق مساهمين
1,078,604,438
مجموع مطلوبات وعمليات التأمين والفائض المتراكم وحقوق المساهمن
تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتج أز من هذه المعلومات المالية التصورية
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل التصورية -عمليات التأمين والفائض المتراكم (غير مراجعة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

(بالرياالت السعودية)
(ايضاح )3

االيرادات

542,846,006

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

()148,308,907

يخصم :أقساط إعادة تأمين المسندة

()14,613,136

فائض خسارة أقساط التأمين

379,923,963

صافي أقساط التأمين المكتتبة

()21,977,260

التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة ،بالصافي

357,946,703

صافي أقساط التأمين المكتسبة

ايراد عموالت اعادة تأمين

48,228,418

مجموع االيرادات

406,175,121

التكاليف والمصاريف

()289,063,156

اجمالي المطالبات المدفوعة والمصاريف األخرى

95,651,306

حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

()193,411,850

صافي المطالبات المدفوعة

()35,737,420

التغيرات في المطالبات القائمة ،بالصافي

()229,149,270

صافي المطالبات المتكبدة

()38,833,258

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

78,410

التغير في االحتياطيات األخرى

()123,308,387

مصاريف عمومية وإدارية

6,011,423

ايرادات عموالت

14,790,492

ايرادات أخرى ،بالصافي

()370,410,590

مجموع التكاليف والمصاريف

35,764,531

الفائض من عمليات التأمين

حصة المساهمين من الفائض

()32,188,078

الفائض من عمليات التأمين بعد حصة المساهمين

3,576,453

الفائض الموزع خالل العام

()2,099,991

الفائض المتراكم في بداية العام

10,763,003

الفائض المتراكم في نهاية العام

12,239,465
تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتج أز من هذه المعلومات المالية التصورية
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل الشامل التصورية -عمليات التأمين (غير مراجعة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

(بالرياالت السعودية)
(ايضاح )3

صافي نتائج عمليات التأمين بعد حصة المساهمين من الفائض

3,576,453

الدخل الشامل اآلخر

بنود قد ال يتم اعادة تصنيفها الحقاً الى نتائج من عمليات التأمين

خسائر اعادة قياس التزامات المنافع المحددة

بنود قد يتم اعادة تصنيفها الحقاً الى نتائج من عمليات التأمين
التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع ،بالصافي
إجمالي الدخل الشامل من عمليات التأمين

()151,001
91,476
3,516,928

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتج أز من هذه المعلومات المالية التصورية
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل الشامل التصورية -عمليات المساهمين (غير مراجعة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

(بالرياالت السعودية)
(ايضاح )3
32,188,078

الفائض من عمليات التأمين

4,887,269

ايرادات من استثمارات

37,075,347
5,707,969

ايرادات عموالت

احتياطيات أخرى

6,027,946

مصاريف عمومية وإدارية

()11,219,696

الدخل للسنة

37,591,566

بنود قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً الى قائمة دخل المساهمين
التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع ،بالصافي

1,197,470

إجمالي الدخل الشامل للسنة

38,789,036

ربحية السهم (بالريـال السعودي)

1.55

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

24.193.548

دخل شامل آخر

ربحية السهم:

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتج أز من هذه المعلومات المالية التصورية
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الرصيد كما في  31ديسمبر 2017

المحول لالحتياطي النظامي (ايضاح 3د)

مخصص ضريبة الدخل

مخصص الزكاة

لالستثمارات المتاحة للبيع (ايضاح )2

التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة

الدخل للسنة (ايضاح 3ح)

األهلية للتأمين التعاوني (ايضاح 3أ 3 ،ب)

إصدار أسهم جديدة لمساهمي الشركة

تكلفة معامالت تخفيض رأس المال

تخفيض رأس المال

الرصيد كما في  1ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

-

-

49,737,095

-

-

-

-

49,737,095

-

-

-

عالوة إصدار

-

1.373.260

-

-

1.197.470

-

-

-

175,790
-

-

-

5.951.888

5.951.888

-

-

-

-

-

-

(بالرياالت السعودية)

العادلة

احتياطي القيمة

نظامي

احتياطي
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241.935.480

-

-

-

-

91.935.480

-

220,000,000

()70.000.000

رأس المال

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين التصورية (غير مراجعة)

(شركة مساهمة سعودية)

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

()5.951.888

-

19.443.043

()247.918

()7.584.209

318,440,766

()247.918

()7.584.209

-

1.197.470

37.591.566

-

141,672,575

37.591.566

()750.000

()750.000

70.000.000

()73,614,508

-

146,561,282

 /أرباح مبقاة

(خسائر متراكمة)

المجموع
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول المعلومات المالية التصورية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 -1معلومات عن الشركة

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني ("الشركة" أو "اتحاد الخليج" أو "المستحوذ") هـي شـركة مسـاهمة سـعودية ،سـجلت فـي السـجل

التجــاري بتــاريخ  13شــعبان 1428ه (الموافــق  26اغســطس 2007م) تحــت الســجل التجــاري رقــم  . 2050056228يقــع مقــر
عمل الشركة الرئيسي في مدينة الدمام ،المملكة العربية السعودية.

تتمثــل األنشــطة الرئيســية للشــركة فــي مزاولــة أعمــال التــأمين التعــاوني وكــل مــا يتعلــق بهــا مــن أعمــال بموجــب نظــام مراقبــة شــركات

الت ــأمين التع ــاوني ("النظ ــام") والئحت ــه التنفيذي ــة واألنظم ــة األخ ــرى المعم ــول به ــا ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية .ف ــي  29ش ــعبان

1428ه ( 11ســبتمبر 2007م) حصــلت الشــركة علــى التــرخيص مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ("ســاما") لمزاولــة أعمــال
التأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية السعودية.

حصلت الشـركة مـن سـاما فـي  27جمـادى الثـاني 1435ه ( 27ابريـل 2014م) علـى الموافقـة علـى طلبهـا بتغييـر ترخيصـها مـن

مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين إلى مزاولة أعمال التأمين.

إن رأس المــال المصــدر والمــدفوع للشــركة هــو  150مليــون ريـ ـال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،ويتكــون مــن  15مليــون

سهم بقيمة  10ريـال سعودي للسهم الواحد.
الشركة األهلية للتأمين التعاوني

الشــركة األهليــة للتــأمين التعــاوني ("الشــركة" أو "األهليــة" أو "المســتحوذ عليهــا") هــي شــركة مســاهمة ســعودية ،ســجلت فــي الســجل

التجــاري بت ــاريخ  7رمضــان 1428ه (المواف ــق  19س ــبتمبر 2007م) تحــت الس ــجل التج ــاري رقــم  .1010238441يق ــع المق ــر
الرئيسي للشركة المستحوذ عليها في الرياض ،المملكة العربية السعودية.

تتمثـل األنشــطة الرئيســية للشــركة فــي مزاولــة أعمــال التــأمين التعـاوني واألنشــطة المرتبطــة بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية والــذي

يشمل جميع فئات التأمين العام .بدأت الشركة أعمال التأمين في  5ربيع اآلخر 1430ه (الموافق  1ابريل 2009م).
االندماج المحتمل التحاد الخليج واألهلية

قــرر مجلــس إدارة اتحــاد الخلــيج فــي اجتماعــه المنعقــد فــي  1جمــادى الثــاني 1438هـ ـ ( 28فب اريــر  ،)2017التوقيــع علــى مــذكرة

تفــاهم غيــر ملزمــة ("مــذكرة تفــاهم") لالنــدماج المحتمــل مــع األهليــة .كمــا وقعــت اتحــاد الخلــيج مــذكرة تفــاهم غيــر ملزمــة جديــدة مــع
األهلية في  25رمضان 1438هـ ( 20يونيو  )2017فيما يتعلق بهذا االندماج المحتمل.

ـبوعا مــن تـاريخ توقيــع المـذكرة ،أيهمــا أسـبق .لألطـراف
تنتهـي مـذكرة التفــاهم بتوقيـع اتفاقيــة الـدمج أو عنــد انقضـاء مـ عـدة عشـرين أس ً
يومـا إلـى الطـرف اآلخـر بنيتـه .فـي  6نـوفمبر  ،2017وافـق
الحـق فـي إنهـاء مـذكرة التفـاهم مـن خـالل إخطـار خطـي بفتـرة ثالثـين ً

أسبوعا أخرى.
الطرفان على تمديد المدة األصلية للمذكرة لمدة عشرين
ً

-9-

259

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

 -2أساس إعداد وعرض المعلومات المالية التصورية

توضح هذه المعلومات المالية التصورية وااليضاحات المرفقة التأثيرات على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل لالنـدماج المحتمـل

("االندماج") بين شركة اتحـاد الخلـيج للتـأمين التعـاوني ("اتحـاد الخلـيج") والشـركة األهليـة للتـأمين التعـاوني ("األهليـة") كمـا لـو أنهـا
حدثت بتاريخ  1يناير .2017

استمدت هذه المعلومات المالية التصورية من القوائم الماليـة المراجعـة التحـاد الخلـيج واألهليـة كمـا فـي  31ديسـمبر ( 2017يشـار

إليهما مجتمعين باسم "الكيان المندمج") كما تم تعديلها لبيان اثر عملية االندماج.

ستتم عملية االندماج بإصدار  9,193,548سهم بقيمة  10ريـال سعودي للسهم من قبل اتحاد الخلـيج الـى مسـاهمي األهليـة ،فـي

عملية تبادل األسهم بمعامل تحويل يبلغ  1,740351سهم من األهلية لكل سهم من اتحاد الخليج.

يســتند عــرض المعلومــات الماليــة التصــورية للكيــان المنــدمج علــى افت ارضــات معينــة وتــم إعــدادها ألغـراض التوضــيح فقــط ،وبســبب

طبيعتهــا ،فــإن قائمــة المركــز المــالي التصــورية وقائمــة الــدخل التصــورية تعالجــان حالــة افت ارضــية و لــذلك ،ال تمــثالن وال تعطيــان

صــورة حقيقيــة للمركــز المــالي واألداء المـالي للكيــان المنــدمج .عــالوة علــى ذلــك ،فــإن المعلومــات الماليــة التصــورية ال تكــون ذات

معنــى إال بــاالقتران مــع الق ـوائم الماليــة التاريخيــة التحــاد الخلــيج واألهليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2017ال تأخــذ

المعلومات المالية التصورية في االعتبار التأثير االيجـابي للتضـافر المتوقـع ( (synergyأو التكـاليف المتكبـدة لتحقيـق ذلـك نتيجـة

لعملية االندماج.

تم إعداد المعلومات المالية التصورية وعرضها على أساس السياسات المحاسبية إلتحاد الخليج كما هو موضح في قوائمهـا الماليـة

المراجعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2017ان السياسات المحاسـبية المسـتخدمة مـن قبـل اتحـاد الخلـيج كمـا هـو موضـح فـي
قوائمها المالية المراجعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017ال تختلف بشكل جوهري عن تلك المستخدمة من قبل األهلية.

ت ــم إجـ ـراء تع ــديالت الع ــرض التالي ــة لض ــمان اتس ــاق الع ــرض لقائم ــة المرك ــز الم ــالي م ــا ب ــين اتح ــاد الخل ــيج واألهلي ــة ،عل ــى وج ــه

الخصوص:
أ-

لدى األهلية مبالغ معينة مستحقة مـن المـديرين ،وفـي إطـار إعـداد هـذه المعلومـات الماليـة التصـورية ،تـم إعـادة تصـنيفها

ب-

تقــوم األهليــة بتصــنيف بـرامج الحاســب اآللــي تحــت بنــد الممتلكــات والمعــدات ،وفــي إطــار إعــداد هــذه المعلومــات الماليــة

ج-

وبناء على ذلك ،تم
تم تعديل احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع لالعتراف باالحتياط االفتتاحي لألهلية.
ً
احتساب التغير في احتياطي القيمة العادلة في الكيان المندمج للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017بافتراض

د-

حيث أن اتحاد الخليج ملزمة باالحتفاظ بوديعة نظامية ال تقل عن  ٪15من رأس المال  ،فإن الهيكل الجديد سيؤدي

تحت بند أقساط مدينة لجهات ذات عالقة لتتوافق مع عرض اتحاد الخليج.

التصورية ،تم إعادة تصنيفها كموجودات غير ملموسة لتتوافق مع عرض اتحاد الخليج.

االعتراف بالرصيد االفتتاحي الحتياطي القيمة العادلة لألهلية.

إلى تغير في الوديعة النظامية .وعليه ،تم احتساب الوديعة النظامية الجديدة بناء على رأس المال الناتج بعد االندماج

بما يتوافق مع المتطلبات النظامية التحاد الخليج .تم احتساب مبلغ  20,7مليون ريـال سعودي كتعديل تصوري بتحويل
المبلغ الى النقد وما في حكمه.
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

 -2أساس إعداد وعرض المعلومات المالية التصورية (تتمة)

تـم إجـراء تعــديالت العـرض التاليــة لضـمان اتسـاق العــرض مـع قائمــة الـدخل  -عمليـات التــأمين والفـائض المتـراكم والـدخل الشــامل

اآلخر بين اتحاد الخليج واألهلية ،على وجه الخصوص:

ه -ال تعرض األهلية "الفائض المتراكم من عمليات التأمين" في قائمة الدخل  -عمليات تأمين والفائض المتراكم .تم إعادة

معين ليتالئم مع عرض اتحاد الخليج.
تصنيف مبلغ ع
و -تقـوم األهليـة بعـرض "خسـارة إعـادة قيـاس  -الت ازمـات المنـافع المحـددة فـي قائمـة الـدخل  -عمليـات التـأمين .تـم اعـادة
عرض ذلك في قائمة الدخل الشامل  -عمليات التأمين لتتوافق مع عرض اتحاد الخليج.

 -3تعديالت تصورية

تعتمد التعديالت التصورية على تقديرات أولية وافتراضات قابلة للتغيير.

فيما يلي التعديالت التصورية المضمنة في المعلومات المالية التصورية:

أ)

لتسجيل إصدار أسهم اتحاد الخليج إلى مساهمي األهلية:

ألغـ ـراض المعلوم ــات المالي ــة التص ــورية ،ت ــم احتس ــاب مبل ــغ الع ــوض لالس ــتحواذ عل ــى أس ــاس معام ــل تب ــادل األس ــهم بمع ــدل

 1,740351سهم في األهلية لكل سهم في اتحاد الخليج كما هو موضح أدناه:
عدد األسهم القائمة في األهلية
معامل التحويل
عدد األسهم التي ستصدر من اتحاد الخليج
القيمــة االســمية لألســهم المصــدرة مــن قبــل اتحــاد الخلــيج إلــى األهلي ـة ( 10ريـ ـال
سعودي للسهم)
رأس المال المصدر التحاد الخليج
مجموع رأس المال لشركة اتحاد الخليج بعد االندماج

16.000.000
1.740351
 9.193.548ريـال سعودي
 91.935.480ريـال سعودي
150.000.000
 241.935.480ريـال سعودي

ب) لتسجيل عالوة اصدار ألسهم اتحاد الخليج عند االندماج:

تم احتساب العوض لالستحواذ على أساس سعر إغالق اتحاد الخليج البالغ  15,41ريـال سعودي للسهم الواحد في تداول كما
في  9مايو  .2018إن مبلغ الشراء عبارة عن تكلفة إرشادية.

إجمالي العوض لالستحواذ ( 9,193,548سهم بقيمة  15,41ريـال سعودي للسهم)
مطروحاً منها :القيمة االسمية لالسهم المصدرة من اتحاد الخليج للشركة األهلية
عالوة اصدار

بالرياالت السعودية
141,672,575
()91,935,480
49,737,095

ج) لتسجيل الشهرة التي تمثل الزيادة في مبلغ العوض لالستحواذ على صافي موجودات األهلية كما في  1يناير  2017بعد التعديالت.
بالرياالت السعودية
113,265,895
صافي موجودات األهلية كما في  31ديسمبر 2017
()7,872,640
مطروحا منها :صافي ربح األهلية لسنة  2017بالصافي من الزكاة وضريبة الدخل
()1,001,428
مطروحا منها :الزيادة في احتياطي القيمة العادلة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
104,391,827
صافي الموجودات للشركة األهلية كما في  1يناير 2017
141,672,575
إجمالي العوض المدفوع مقابل حقوق المساهمين في األهلية
37,280,748
الشهرة
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 -3تعديالت تصورية (تتمة)
د) لتسجيل االحتياطي النظامي:

وفقـاً لمتطلبــات الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التــأمين التعــاوني ،يجــب علــى المنشــأة المندمجـة تحويــل مــا ال يقــل عــن

 ٪20من أرباحها السنوية إلى االحتياطي النظامي .ووفقاً لذلك ،تم احتساب االحتياطي النظامي على النحو التالي:

(بالرياالت السعودية)
-

الرصيد االفتتاحي لالحتياطي النظامي

يضاف ٪20 :من األرباح السنوية للمنشأة المندمجة

5,951,888
5,951,888
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 -3تعديالت تصورية (تتمة)

ه) قائمة المركز المالي التصويرية (غير مراجعة)
شركة اتحاد الخليج
(المستحوذ)
(مراجعة)
ايضاح

موجودات عمليات التأمين
نقد وما في حكمه
ودائع ألجل
استثمارات محتفظ بها حتى
تاريخ االستحقاق
أقساط وأرصدة تأمين مدينة،
بالصافي
أقساط مدينة -جهات ذات
عالقة
مطلوب من جهات ذات
عالقة ،بالصافي
حصة معيدي التأمين من
األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من
المطالبات القائمة
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين
مؤجلة
مدفوعات مقدمة وموجودات
أخرى
استثمارات متاحة للبيع
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
مطلوب من عمليات
المساهمين
مجموع موجودات عمليات
التأمين
موجودات المساهمين
نقد وما في حكمه
ودائع ألجل
مدفوعات مقدمة وموجودات
أخرى
عائد مستحق على الوديعة
النظامية
مطلوب من جهات ذات
عالقة
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات محتفظ بها حتى
تاريخ االستحقاق
الشهرة
وديعة نظامية
مجموع موجودات
المساهمين
مجموع الموجودات

الشركة األهلية
تعديالت
(المستحوذ عليها)
تصورية
(مراجعة)
(بالرياالت السعودية)

تصورية
(غير مراجعة)

57,209,916
67,591,653

49,779,733
-

-

106,989,649
67,591,653

-

5,000,000

-

5,000,000

2أ

72,238,026

50,316,576

()358,641

122,195,961

2أ

667,304

-

358,641

1,025,945

29,072,126

-

-

29,072,126

46,791,671

5,170,771

-

51,962,442

87,027,971

15,357,744

-

102,385,715

9,544,276

5,836,801

-

15,381,077

11,905,375
7,037,883
3,591,038
3,729,812

11,198,129
3,312,903
-

()544,894
544,894

23,103,504
7,037,883
6,359,047
4,274,706

2,558,064

93,206,149

-

95,764,213

398,965,115

239,178,806

-

638,143,921

61,094,630
37,514,450
22,452

53,086,200
113,300,000
6,894,005

20,709,678
-

134,890,508
150,814,450
6,916,457

2,416,771

2,034,821

-

4,451,592

2,359,192

5,922,931

-

8,282,123

24,072,736
23,064,698

14,396,883
-

-

38,469,619
23,064,698

33,000,000

24,000,000

37,280,748
()20,709,678

37,280,748
36,290,322

183,544,929
582,510,044

219,634,840
458,813,646

37,280,748
37,280,748

440,460,517
1,078,604,438

2ب
2ب

2د

3ج
2د
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 -3تعديالت تصورية (تتمة)

ه) قائمة المركز المالي األولية (غير مراجعة) (تتمة)

المطلوبات والفائض المتراكم
لعمليات التأمين
مطلوبات عمليات التأمين
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
ومطلوبات أخرى
أرصدة اعادة تأمين دائنة
ايراد غير مكتسب
أقساط غير مكتسبة
مطالبات قائمة
احتياطيات أخرى
مطلوب الى جهات ذات عالقة
مكافأة نهاية الخدمة
مجموع مطلوبات عمليات التأمين
الفائض المتراكم لعمليات التأمين
الفائض المتراكم من عمليات التأمين
احتياطي القيمة العادلة الستثمارات
متاحة للبيع
احتياطي لألرباح والخسائر
االكتوارية
مجموع الفائض المتراكم لعمليات
التأمين
مجموع المطلوبات والفائض المتراكم
لعمليات التأمين
مطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات المساهمين
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
عائد مستحق على الوديعة النظامية
زكاة وضريبة دخل مستحقة
مطلوب الى عمليات التأمين
مطلوب الى جهات ذات عالقة
مجموع مطلوبات المساهمين
حقوق المساهمين
رأس المال
عالوة اصدار
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)
مجموع حقوق المساهمين
مجموع مطلوبات وحقوق مساهمين
مجموع مطلوبات وعمليات التأمين
والفائض المتراكم وحقوق
المساهمين

ايضاح

الشركة األهلية
(المستحوذ عليها)
(مراجعة)

شركة اتحاد الخليج
(المستحوذ)
(مراجعة)

تعديالت تصورية

تصورية
(غير مراجعة)

(بالرياالت السعودية)

3أ
3ب
2ج
3د

38,596,236
20,910,766
7,403,897
132,002,714
154,201,734
8,174,824
14,309,980
11,846,468
387,446,619

43,464,675
1,538,005
1,371,712
85,446,789
97,577,215
3,574,000
4,807,017
237,779,413

-

82,060,911
22,448,771
8,775,609
217,449,503
251,778,949
11,748,824
14,309,980
16,653,485
625,226,032

10,770,493

1,399,393

-

12,169,886

406,384

-

-

406,384

341,619

-

-

341,619

11,518,496

1,399,393

-

12,917,889

398,965,115

239,178,806

-

638,143,921

3,213,748
2,416,771
5,103,031
2,558,064
2,359,192
15,650,806

2,737,500
2,034,821
8,390,475
93,206,149
106,368,945

-

5,951,248
4,451,592
13,493,506
95,764,213
2,359,192
122,019,751

150,000,000
371,832
4,377,360
13,144,931
167,894,123
183,544,929

160,000,000
3,071,164
()49,805,269
113,265,895
219,634,840

()68,064,520
49,737,095
()2,069,736
1,574,528
56,103,381
37,280,748
37,280,748

241,935,480
49,737,095
1,373,260
5,951,888
19,443,043
318,440,766
440,460,517

582,510,044

458,813,646

37,280,748

1,078,604,438
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 -3تعديالت تصورية (تتمة)

و) قائمة الدخل التصورية -عمليات التأمين والفائض المتراكم (غير مراجعة)
الشركة األهلية
شركة اتحاد الخليج
تعديالت
(المستحوذ عليها)
(المستحوذ)
تصورية
(مراجعة)
(مراجعة)
ايضاح
(بالرياالت السعودية)
االيرادات
183,218,628
359,627,378
إجمالي أقساط التأمين
المكتتبة
()8,902,841
()139,406,066
يخصم :أقساط إعادة تأمين
المسندة
()10,541,842
()4,071,294
فائض خسارة اقساط التأمين
163,773,945
216,150,018
صافي اقساط التأمين
المكتتبة
التغيرات في أقساط التأمين
()15,010,616
()6,966,644
غير المكتسبة ،بالصافي
صافي أقساط التأمين
148,763,329
209,183,374
المكتسبة
2,574,231
45,654,187
ايراد عموالت اعادة تأمين
151,337,560
254,837,561
مجموع االيرادات
التكاليف والمصاريف
اجمالي المطالبات المدفوعة
والمصاريف األخرى
()102,672,289
()186,390,867
حصة معيدي التأمين من
10,294,914
85,356,392
إجمالي المطالبات المدفوعة
()92,377,375
()101,034,475
صافي المطالبات المدفوعة
التغيرات في المطالبات
()11,076,778
()24,660,642
القائمة ،بالصافي
()103,454,153
()125,695,117
صافي المطالبات المتكبدة
()12,477,139
()26,356,119
تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
التغير في االحتياطيات
األخرى
2,473,612
()2,395,202
()41,278,078
()82,030,309
مصاريف عمومية وإدارية
1,510,401
4,501,022
ايرادات عموالت
3,663,023
11,127,469
ايرادات أخرى ،بالصافي
()149,562,334
()220,848,256
مجموع التكاليف والمصاريف
1,775,226
33,989,305
الفائض من عمليات التأمين
()1,597,703
()30,590,375
حصة المساهمين من الفائض
الفائض من عمليات التأمين
177,523
3,398,930
بعد حصة المساهمين
2ه
الفائض المتراكم في بداية
1,291,449
9,471,554
العام
()2,099,991
الفائض الموزع خالل العام
الفائض المتراكم في نهاية
1,468,972
10,770,493
العام
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تصورية
(غير مراجعة)
542,846,006
()148,308,907
()14,613,136
379,923,963
()21,977,260
357,946,703
48,228,418
406,175,121
()289,063,156
95,651,306
()193,411,850
()35,737,420
()229,149,270
()38,833,258
78,410
()123,308,387
6,011,423
14,790,492
()370,410,590
35,764,531
()32,188,078
3,576,453
10,763,003
()2,099,991
12,239,465

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 -3تعديالت تصورية (تتمة)

ز) قائمة الدخل الشامل التصورية -عمليات التأمين (غير مراجعة)

ايضاح
صافي نتائج عمليات التأمين بعد حصة
المساهمين من الفائض
الدخل الشامل اآلخر
بنود قد اليتم اعادة تصنيفها الحقاً الى
نتائج من عمليات التأمين
أرباح (خسائر) اعادة قياس التزامات
المنافع المحددة
بنود قد يتم اعادة تصنيفها الحقاً الى
نتائج من عمليات التأمين
التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة
لالستثمارات المتاحة للبيع ،بالصافي
إجمالي الدخل الشامل من عمليات
التأمين

2و

شركة اتحاد الخليج
(المستحوذ)
(مراجعة)

الشركة األهلية
(المستحوذ
تعديالت
عليها)
تصورية
(مراجعة)
(بالرياالت السعودية)

تصورية
(غير
مراجعة)

3,398,930

177,523

-

3,576,453

341,619

()492,620

-

()151,001

91,476

-

-

91,476

3,832,025

()315,097

-

3,516,928
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 -3تعديالت تصورية (تتمة)

ح) قائمة الدخل الشامل التصورية -عمليات المساهمين (غير مراجعة)
شركة اتحاد الخليج
(المستحوذ)
(مراجعة)

الفائض من عمليات التأمين
ايرادات من استثمارات
ايرادات عموالت
احتياطيات أخرى
مصاريف عمومية وإدارية
الدخل للسنة
دخل شامل آخر
بنود قد يتم إعادة تصنيفها الحق ًا الى
قائمة دخل المساهمين
التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة
لالستثمارات المتاحة للبيع ،بالصافي
إجمالي الدخل الشامل للسنة

30,590,375
2,655,417
33,245,792
()6,068,913
27,176,879

196,042
27,372,921
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الشركة األهلية
(المستحوذ
تعديالت
عليها)
تصورية
(مراجعة)
(بالرياالت السعودية)
1,597,703
2,231,852
3,829,555
5,707,969
6,027,946
()5,150,783
10,414,687

1,001,428
11,416,115

-

تصورية
(غير مراجعة)
32,188,078
4,887,269
37,075,347
5,707,969
6,027,946
()11,219,696
37,591,566

1,197,470
38,789,036

  3-11نسخة من عقد التأسيس للشركة األهلية شامالً جميع التعديالت حتى تاريخ التعميم
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