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اج مع إل قية إندم ا "( إتف دلإجمة "إلرشكة إ " أ و  ليج اد إخل حت " رشكة إ  فامي بعد بـ ا  لهي ار إ  اوين)يش لتأ مني إلتع ليج ل اد إخل حت ت رشكة إ  فامي أ برم ا  لهي ار إ  اوين )يش لتأ مني إلتع لية ل رشكة إل ه

ارخي  "( بت "إلرشكة إملندجمة " أ و  لية "إلرشكة إل ه فق12/10/1441بعد  ة م )ي04/06/2020هـ إملوإ ية يف رشك ل دلمج إلرشكة إل ه اً  ي "( سع اج الاندم قية  ا "إتف فامي بعد بـ ا  لهي ر إ  ا ش

اد  حت ال رشكة إ  س م اج من خالل زايدة رأ  الاندم لية  ابل نقدي، عىل أ ن تمت مع الية دون تسديد مق ادةل أ ورإق م ليج من خالل عرض مب اد إخل حت م إ  صدإر أ سه طريق إ  ليج عن  إخل

 " "إل سهم إجلديدة ادية جديدة ) "إلتعع فامي بعد ب ليه  ار إ  ال )يش س إمل لق بزايدة رأ  مهني إلرإهن إملتع ا ب تعممي إملس لية مبوج ي إلرشكة إل ه مه ا احل مس "( لص "أ سهم إلعوض " أ و  ممي

" أ  "إلصفقة " أ و  اج الاندم "صفقة  فامي بعد بـ ا  لهي ار إ  ليج )يش اد إخل حت لية يف رشكة إ  "(، وذكل لغرض دمج إلرشكة إل ه مهني ا "تعممي إملس .   وأ و  )" اج الاندم " 

ي رشكة إ   مه ا ادية ملس امة غري إلع ية إلع فقة إمجلع طة ابحلصول عىل موإ و تعممي مرش ب هذإ إل اج مبوج الاندم ام صفقة  مت وإ  ال  س إمل رأ  زايدة  ن  اج إ  الاندم اصة بصفقة  ليج إخل اد إخل حت

عر  ية عىل  ل ي إلرشكة إل ه مه ا ادية ملس امة غري إلع ية إلع فقة إمجلع اً عىل موإ ن وإحلصول أ يض اية إلصفقة، مع إلعمل أ  ا لغ ادية إليت سيمت عقده امة غري إلع اج خالل إمجلعية إلع الاندم ض 

ا يف إلقسم ) خيصه ل اج ومت ت الاندم قية  ا لرشوط إحملددة يف إتف اج خيضع ل رخي 12الاندم ا ت ت ب ن ل يج أ ع ل اد إخل حت ىل أ ن رشكة إ  رة إ  ا ر إل ش تعممي، كام جتد هـ 15/10/1441( من هذإ إل

فق  .07/06/2020إملوإ اج الاندم لية لغرض  ي إلرشكة إل ه مه ا ا إملؤكدة لتقدمي عرض ملس  م عن نيهت

اد حت الك إلشـركتني، سـوف تقـوم شــركة إ  ـة ـل ادي غيـر إلع ـة  ام ـة إلع قبـل إمجلعي اج مـن  الاندمـ ـة  ى صفق لـ ـة ع فق ت إملوإ ال متـ ي حـ ر ) فـ ــدإ يج اب ص ل ,7إخل 947, ني 464 ( س بعة مالي

ـة ابلاكمـل متثـل  وتسعامئة وس بعة و فوع ادي جديـد مد ربعة وس تني سـهم عـ ربعامئة وأ  .52أ ربعني أ لف وأ  د   98% ا بعـ فميـ ا  لهيـ ر إ  ا ي )يشـ الـ يج إحل ل اد إخل حت ال شـركة إ  س مـ رأ  مـن 

لي اد إخل حت ي شــركة إ  فــ لية  ابـل دمـج إلشــركة إل ه لية مق ي إلشـركة إل ه مه ا ح مسـ اـل "( لص "أ سـهم إلعـوض و بـ " أ  "إل سـهم إجلديـدة ا )بـ ــ ره قد ية  ــم ــة إس ,79ج بقمي 474, 640 )

ربعامئ ليون وأ  ــدإر )تسعة وس بعني م ص ــيمت إ  ــه س ــعودي، أ ي أ ن ال س ــ ربعة وس بعني أ لف وس امتئة وأ ربعني ري .0ة وأ  ليج 646135284552846 اد إخل حت ي شــركة إ  فــ ( ســهم 

ليج مـن ) اد إخل حت ال شـركة إ  س مـ ادة رأ  ك زيـ ب ذـل ل ط ــيت لية، وس ي إلشــركة إل ه فــ لــوك  ــد مم ــل لك ســهم وإح اب ,150مق 000, ائة و000 ى ( م ـل ال سـعودي إ  ليون ريـ مخسني م

(229, 474, ادة عـدد إل ســهم من )640 ربعة وس بعني أ لف وس امتئة وأ ربعني رايل سعودي، وزيـ ربعامئة وأ  ليون وأ  عرشين م ائتني وتسعة و ,15( م 000, ليون 000 عرش م ( مخسة 

ى ) ـ ـل ,22ســهم إ  947, ليون وتسعامئة وس بعة وأ ربعني أ لف وأ ربعام464 عرشين م ة ( إثنني و ي إلشــرك مه ا ــ لكه مس ــمي ا س ــ بة م ــ لغ نس ب ت ــ ث س ــ ادي، حبي ــ ع تني ســهم  وس  ربعة  وأ  ئة 

لية   .34إل ه ي إلرشكة إل 63 مه ا ح مسـ اـل ل ســهم إجلديـدة إملصـدرة لص ــيكون ل ال، وس ــ س إمل ادة رأ  ــ ــد زي ليج بع اد إخل حت ال شــركة إ  ــ س م ة % مــن رأ  صـ ا لية نفـس إحلقـوق إخل ه

ائابل سـ ف ي  فـ ادة إلشـرإء أ و حقـوق  عـ اح، حقـوق إ  ربـ ص إل  ت، حصـ ك حقـوق إلتصويـ ي ذـل فـ ا  ليج، مبـ اد إخل حت ي شـركة إ  فـ ا  اليـ ـة أ و هم إملصـدرة ح ض إل صـول عنـد إلتصفي ـ

وإحـ ـة  فئ يج مـن  ل اد إخل حت ي شـركة إ  فـ ى أ ن مجيـع إل سـهم  لـ ا إ  رة أ يضـ ا ا مـن إحلقـوق مـع إل شـ وغريهـ ي إحلـل  جامـل لـغ إ  . ويب ـة لي ـه أ ي حقـوق تفضي ل ام ي أ ي سـهم حل طـ دة ول يع

الـغ ) ب يج إل ل اد إخل حت غـالق لسـهم شـركة إ  ى سـعر إل  لـ وع ـة  ادل ب امـل إمل ى مع لـ اء ع قية ل سـهم إلعـوض بنـ ـة إلسـو .14إلقمي ي اتريـخ 04 فـ ا  ال سـعودي مكـ 03/06/202( ريـ م 0

ري بق ات ول سـ وهـو أ خـر يـوم تـدإ قـدره )) لـغ و اج( مب الاندمـ ـة  قي ا بـرإم إتف ,111ـخ إ  582, ني 395 ائة ومخسة وتسع انني أ لف وثالمث ليون ومخسامئة وإثنني ومث عرش م ائة وأ حد  ( م

ي ل اد إخل حت ـة لشـركة إ  الي ـم إمل ي إلقوإئ فـ ا  عكسـه يمت  ا سـ ر إل سـهم إجلديـدة )مكـ صـدإ ـة إ  قمي ي  جاملـ يمت حتديـد إ  وسـ ال سـعودي،  ق ج( ريـ ال غـ ى سـعر إل  لـ اء ع وبنـ ت لحـق  قـ و ي  فـ

مه ا ـه لـن حيصـل إملسـ ذلكـر بأ ن ر اب ا جيـد . مكـ اج الاندمـ ـة  ام صفق متـ ريـخ إ  بق ات ول يسـ ي أ خـر يـوم تـدإ فـ يج  ل اد إخل حت ي لسـهم شـركة إ  ابـل نقـد ى أ ي مق لـ لية ع ي إلشـركة إل ه فـ ون 

 . ـة ـة إلصفق ج  نتي

الا ـة  ى أ ن صفق لـ تأ كيـد ع حتمـع إل ى شــركة إ  ـ ـل لية إ  ات إلشــركة إل ه ــ ـة، سـيمت نقـل مجيـع أ صـول وإلزتإم ق طـرإف ذوي عال ى وجـود أ ي أ  لـ طـوي ع اج هـذه ل تن ليج ندمـ اد إخل

ية  ل ي إلشـركة إل ه مه ا حصل مسـ ي ث سـ ي ية حب ل ي إلشـركة إل ه مه ا ر إل سـهم إجلديدة ملسـ ــدإ يج اب ص ل اد إخل حت ام شــركة إ  ــ قي ــل  اب اج مق الاندمـ قـرإر  اذ  بعـد نفـ

ى) لـ .0ع ــ646135284552846 ادل ب ــل إمل ام "مع ــد بـ ا بع ــ فمي ا  ــ ر إلهي ا ــ ية )يش ل ي إلشــركة إل ه فــ ـه  لكون ابـل لك سـهم مي يج مق ل اد إخل حت ي شـركة إ  فـ ة ( سـهم  ــ ام صفق ــ مت ــد إ  . عن )" ة

ي  مه ا ــ ــدة ملس ــدإر إل ســهم إجلدي ص ــيمت إ  اج، س ــ ليج الاندم اد إخل حت ى شــركة إ  ـ ـل لية إ  ات إلشــركة إل ه ــ ــع أ صــول وإلزتإم ــتنتقل مجي ليج وس اد إخل حت ي شــركة إ  فــ لية  إلشــركة إل ه

اً ل حاكم إملوإد  فق و ا  يع أ سهمه ى مج لغ ت وس  يض  ية ستنق ل ا إلرشكة إل ه ــ ــمتر ابلوجــود، أ م ي ستس ,191إلتــ ام إلرشاكت وأ حاكم إلفقر  193, 192 ظ ( 1ة إلفرعية )من ن ( من إلفقرة )أ 

ادة ) ـة 49من إمل ى صفق لـ دلإئنني ع ات إ دلإئنني أ و تسـوية مجيـع إعرتإضـ فتــرة إعتــرإض إ اء مــن  ــ الانهت ــد  حوإذ  بع الاس ت اج و الاندم ( ( من لحئة  اً ي لحقـ ا يأ تـ اج )أ هيمـ الاندمـ

ادة  ا ل حـاكم إملـ فقـ الا 193و ــد  ام إلشــراكت وبع ــ ظ ــاج مــن ن الاندم ــل  ات عــن مرإح ــ لوم . ملزيد مــن إملع ارة ــ ج ــدى وزإرة إلت اري ل ــ ج ب إلســجل إلت ط جــرإءإت شــ اء مــن إ  ــ نهت

ــم ) ــة إلقس اء مرإجع ــ . 5إلرج )" اج ــ الاندم ــة  ــية لصفق اس ــل إل س ــة وإملرإح "إلتوإريــخ إملهم ــم ) ــذإ إلتعمي  ( مــن ه

ليج اد إخل حت ن رشكة إ  لس إلوزرإء رمق  إ  قرإر جم ب  ت مبوج امة سعودية تأ سس مهة ع ا اوين يه رشكة مس لتأ مني إلتع فق 16/09/1427اترخي  233ل . إملوإ .09/10/2006هـ م

يك رمق م/ ل فق 18/09/1427اترخي  60وإملرسوم إمل اري رمق 11/10/2006هـ إملوإ . وإلسجل إلتج ارخي  2050056228م ام بت دلم ادر من مدينة إ فق 13/08/1428إلص . إملوإ هـ

الاستامثر رمق )26/08/2007 ص إستامثر خديم من وزإرة  اصةل عىل ترخي ارخي 2732029484م، ح فق 13/09/1426( بت ، 16/10/2005هـ إملوإ ام دلم ا إلرئييس إ م، مركزه

اريس، إلوحدة  لامن إلف ارع س دلية إجلنوبية ش ا ايل ) 3-2-1يح إخل ا إحل اله س م لغ رأ  ي إل عامل، يب ,150من كيوتو حب 000, ىل 000 ليون رايل سعودي مقسم إ ائة ومخسون م ( م

(15, 000, ا )000 ره قد ية  مس يون سهم بقمية إ  ل عرشة م "( ومجيع 10( مخسة  الية "أ سهم ح ا بـ " وإىل مجيعه ايل "سهم ح ا بـ ار إىل لك مهن لسهم إلوإحد )ويش عرش رايلت سعودية ل  )

رجة يف إلسوق إمل ومد فوعة إلقمية ابلاكمل  ا يزيد عن تكل إل سهم مد اكل مل امه إلوحيد إمل ابضة يه إملس ليج إلق اد إخل حت ن رشكة إ  . إ  ة 5الية إلسعودية )تدإول( % من أ سهم رشك

ا  لكيهت لغ نس بة م ذ تب ليج إ  اد إخل حت .16إ  ىل )50 ض إ  خف ال )وستن س إمل لية زايدة رأ  قبل مع ليج  اد إخل ال رشكة إحت س م . وتبلغ%10.79% من رأ  ال( س إمل لية زايدة رإ  ( بعد مع

ليج ) اد إخل حت لكية إمجلهور يف رشكة إ  لكيهتم )%83.5نس بة م ال وس تصبح م س إمل لية زايدة رأ  قبل مع ليج  اد إخل حت ال رشكة إ  س م .54( من رأ  58 . ال س إمل لية زايدة رأ  %( بعد مع

لس إلوزرإء رمق  قرإر جم ب  ت مبوج امة تأ سس مهة سعودية ع ا اوين يه رشكة مس لتأ مني إلتع لية ل ن إلرشكة إل ه فق 16/09/1427اترخي  233إ  . إملوإ . وإملرسوم 09/10/2006هـ م

يك رمق م/ ل فق 18/09/1427اترخي  60إمل . إملوإ اري رمق 11/10/2006هـ .وإلسجل إلتج ارخي  1010238441م فق 07/09/1428بت . )إملوإ يس 19/09/2007هـ ا إلرئي .( ومقره م

دلإئري إ –يف مدينة إلرايض، يح إلريموك  ارع إحلةل إملتفرع من إ .  –لشاميل ش .ب ا )939ص اله س م لغ رأ  ,123، ويب 000, ي 000 ليون رايل سعود عرشون م ائة وثالثة و ( م

,12مقسم إىل ) 300, ائة أ لف 000 وثالمث يوانً  ل عرش م  ( إثين 

ا ) ره قد ية  مس ا10سهم بقمية إ  رجة يف إلسوق إمل ومد فوعة إلقمية ابلاكمل  يع تكل إل سهم مد ومج لسهم إلوإحد  رايلت سعودية ل عرش  رص (  ن رشكة م . إ  لية إلسعودية )تدإول(

ا يزيد عن  اكل مل امه إلوحيد إمل اة يه إملس ات إحلي ىل 5لتأ مين حصل ع اج )وس ت الاندم قبل  ليج  اد إخل حت لية ويه ل متتكل عىل أ ي أ سهم يف رشكة إ  % من أ سهم إلرشكة إل ه

(1. لكية رش 95 ىل أ ن م رة إ  ا ر إل ش وجتد اج(،  الاندم يج بعد  ل اد إخل حت ث %( يف رشكة إ  اج، حي الاندم ام صفقة  مت لكية إمجلهور بعد إ  ب من مضن م اة س تحتس ات إحلي كة مرص لتأ مين

قل من  ا س تكون أ  لكيهت ا نسبته )5أ ن نس بة م ية م ل ر إلرشكة إل ه تكل مجهو وس مي  . يج ل اد إخل ال رشكة إحت س م رأ  جاميل  .34% من إ  63%  . اج الاندم ليج بعد  اد إخل حت ( يف رشكة إ 

الان ــة  ام صفق ــ مت ن إ  اج وإ  ــ الاندم ــة  ــة بصفق اص ليج إخل اد إخل حت ــة لشــركة إ  ادي غيــر إلع ــة  ام ــة إلع ــة إمجلعي فق ى موإ لــ اج مشــروط ابحلصــول ع ــ ــة دم فق ى موإ لــ ا ع ــ إحلصــول أ يض

اصيـل حـول ش اج، وملزيـد مـن إلتف ـة ابلندمـ اص لية إخل لشــركة إل ه ــة ل ادي غيــر إلع ــة  ام ــة إلع ةإمجلعي عـ ج اء مرإ ـة، إلرجـ ام إلصفق ـة ل متـ زم وإل جـرإءإت إلال اج  الاندمـ ـة  وط صفق ـر

ـم ) ي إلشـ12إلقس مه ا ليج ومسـ اد إخل حت ي شـركة إ  مه ا ـة مـن مسـ لوب ط ت إلنسـبة إمل فقـ ال وإ ي حـ فـ  . )" ـة انوني ات إلق لومـ "إملع ـم ) ل ( مـن هـذإ إلتعمي ا ل يقـ ي مـ لية، وهـ ركة إل ه

ا ربـ ـة أ  ــةعـن ثالث وط إلصفق ت مجيـع شــر وحتققـ ـة،  ى إلصفق لـ ت ع تصويـ ل ـة ل ـة إخملصص ادي غيـر إلع ـة  ام ـة إلع اع إمجلعي ـة خـالل إجمتـ ل ث ــة  ع إل سـهم إملم قي ا ي إتف فــ ا  ــ لهي إملنصــوص ع

ــم ) ي إلقس فــ ــة  اج وإملبين ــ مت12الاندم . بعـد إ  )" ـة انوني ات إلق ــ لوم "إملع ــم ) ــذإ إلتعمي ليج ( مــن ه اد إخل حت ي شـركة إ  مه ا ـة مجيـع مسـ لكي ض نسـبة م خف اج، سـتن الاندمـ ـة  ام صفق ـ

ى 100مـن  ـ ـل .65% إ  . ملزيـد مـ37 ـة دلإجم ى إلشـركة إ ـل ا إ  اهتـ ا وإلزتإم ــ ــع أ صوله ــتنتقل مجي ا وس ــع أ ســهمه ى مجي لغ ــت لية وس يض إلشــركة إل ه ــتنق ر % وس طـ ا اصيـل حـول إخمل ن إلتف

ـة  ط ـم )إملرتب ـة إلقس ى مرإجع ك، يرجـ ك 8بذـل ي ذـل فـ ا  لية)مبـ ي إلشـركة إل ه مه ا حصل مجيـع مسـ اج، سـي الاندمـ ـة  ام صفق متـ . عنـد إ  )" طـرة ا "عوإمل إخمل ـم ) ( مـن هـذإ إلتعمي

ـة دلإجم ي إلشـركة إ فـ ى إل سـهم إجلديـدة  لـ ت( ع ي إلتصويـ فـ اركوإ  ـم يشـ و ل ض أ  ذين صوتـوإ ابلرفـ مهني إـل ا س  إملسـ ي إل سـهم إجلديـدة نفـ الكـ ـة، وسـيكون مل ادل امـل إملب ا ملع فقـ و

   . ـة الي ي إل سـهم إحل الكـ ا م ي يمتتـع هبـ  إحلقـوق إلتـ

ـة مـن مسـ لوب ط ليج وإلنسـبة إمل اد إخل حت ي شـركة رشكة إ  مه ا ـة مـن مسـ لوب ط قبـل إلنسـبة إمل اج مـن  الاندمـ ـة  ى صفق لـ ـة ع فق ي إلشـركة بعـد إملوإ مه قـرإر ا لية، س يصبح  إل ه

ي ل ا يأ تـ اج )أ هيمـ الاندمـ ـة  ى صفق لـ نني ع دلإئ ات إ و تسـوية مجيـع إعرتإضـ نني أ  دلإئ عتـرإض إ فتـرة إ اء  فـذإً بعـد إنهتـ اج ان ادة الاندمـ ا ل حـاكم إملـ فقـ و وذلـك  اً(  ــام  193حقـ ظ مــن ن

فتــرة إعت ــتبدأ   . س )" اج ــ الاندم قــرإر  اذ  ــ "نف ى إلشــراكت ) لـ ت ع قـ اد ي ص لية إلتـ لشـركة إل ه ـة ل ادي غيـر إلع ـة  ام ـة إلع اد إمجلعي ــ ي اتريــخ إنعق لــ ــذي ي ي إليــوم إل فــ دلإئنني  ــرإض إ

ا اله رسـ ـم إ  ات مسـجةل يت ابـ ط ب خ اج مبوجـ الاندمـ ى صفقة  لـ ـم ع ية مـن تقـدمي إعرتإضه ل ي إلشـركة إل ه يمتكن دإئنـ وسـ اج،  الاندمـ ـة  ى إل صفق ـل ة إ  اـل ي هـذه إحل فـ لية، و شـركة إل ه

ال ــ ن اكن ح دليــن إ  لية اب ي إلشــركة إل ه و أ ن تفـ اج أ  ــ الاندم ى  لــ ــم ع ارضهت دلإئنني عــن مع ازل إ ى أ ن يتنـ ـل اج إ  الاندمـ قف  ن سـيو ن اك ـه إ  اء ب فـ لو ا ل فيـ اً اك ــدم ضامـن و أ ن تق ، أ 

اذ ونفـ نني  دلإئ عتـرإض إ فتـرة إ اء  . بعـد إنقضـ الـح  أ جالً ول لص لتـدإ ـة ل ل اب ق ـة  الي رإق م و ر إل سـهم إجلديـدة ك  صـدإ وإ  ية  ل رإج أ سـهم إلشـركة إل ه د اء إ  لغـ يمت إ  اج، سـ الاندمـ ر  قـرإ

ــ الاعتب ــذ بعيــن  ــع إل خ اج م ــ الاندم قــرإر  اذ  ــ اريــخ نف مهني بت ا ــ ا لســجل إملس ــ فق حقني و ــت لية إملس ي إلشــركة إل ه مه ا جــرإمسـ م  T+2)ءإت إلتســوية )ار  إ  ي يــو ـ ــة اثـن اي بهن

فتـرة ل تقـل عـن  يـدإع إل سـهم إجلديـدة خـالل  ـم إ  ى أ ن يت لـ اج ع ــ الاندم قــرإر  اذ  ــ ي إليــوم إل خيــر لنف لــ ــذي ي ــدإول إل د ت اج ول تزيـ الاندمـ قـرإر  اذ  فتـرة تـدإول بعـد نفـ ث  اثـل

اذ فتـرة تـدإول بعـد نفـ س  اد لية بعـدد  ) عـن سـ ي إلشـركة إل ه مه ا فـظ مسـ ا ي حم فـ لـك إل سـهم  يـدإع ت اج، وسـيمت إ  الاندمـ .0قـرإر  ة 646135284552846 ي رشك فـ ( سـهم 

. لية ي إلرشكة إل ه فـ لـوك  لك سـهم وإحـد مم ليج ـل اد إخل  إحت

اد  طرح أ سهم رشكة إحت جيل و ب لتس ل ط الية  ئة إلسوق إمل ىل هي ليج إ  اد إخل ت رشكة إحت د قدم ا ت رشكة إحت قدمّ . كام  ية ل ي إلرشكة إل ه مه ا احل مس رة لص يج إجلديدة إملصد ل إخل

يج إجلديدة إملصدّ  ل اد إخل حت رإج أ سهم رشكة إ  " ( ل د ول "تدإ فامي بعد بـ ا  لهي ر إ  ا ويش ية إلسعودية  ) ال ىل رشكة إلسوق إمل ب أ خر إ  ل ط يج  ل ء إخل ا قد مت إستيف لية،و ي إلرشكة إل ه مه ا رة ملس

قوإ ات  لب ط فة مت غيـر إلاك ـة  ام ـة إلع ـة مـن إمجلعي ى إلصفق لـ ـة ع زم ات إلال فقـ ر إملوإ و اة صـد عـ ومـع مرإ ات إملس مترة،  الالزتإم و ية  ال رإق إمل و طرح إل  ليج عد  اد إخل حت ـة لشـركة إ  ادي ع

ي  ــد إلعربــ ــة إلنق ــة مؤسس فق ى موإ لــ ث مت إحلصـول ع لية، حي لشـركة إل ه ـة ل ادي غيـر إلع ـة  ام ـة إلع ــة وإمجلعي ف ا ــة ابل ض ى إلصفق لــ ــة ع فس ا ن لم ــة ل ام ــة إلع يئ ــة إله فق وموإ ــعودي  إلس

ــ س إمل ادة رأ  ــ ب زي ــ ل ط ى  لــ ــة ع الي ــة إلســوق إمل ــة هيئ فق ــدإول( وموإ ــعودية )ت ــة إلس الي ــة شــركة إلســوق إمل فق ى موإ ـ ـل ى إ  لــ فبذكل مت إحلصــول ع ــتند إلعــرض،  ال، نشــر  مس

ــ ف .اك ــم ــذإ إلتعمي ب ه ــ ليج مبوج اد إخل حت ال شــركة إ  ــ س م ادة رأ  ــ اج وزي ــ الاندم ــة  ــة بصفق لق ــة إملتع امي ظ ات إلن ــ فق  ة إملوإ

ظــ ــل إل ظ ي  فــ ا  ــب اس ــه من ا يرون ــ ــة مك ــة إلالزم اي ــذل إلعن ــد ب ليج، بع اد إخل حت دإرة شــركة إ  ــس إ  ل اء جم ــ ــع أ عض ة روف، أ ن صفقيــرى مجي ــة شــرك ح ل ي مص فــ ب  ــ اج تص ــ الاندم ــة 

وحت ـة إلسـعودية  ـة إلعربي لك ي إملم فـ تأ ميـن  ي سـوق إل فـ ا  قعهـ ي تعزيـز مو فــ ام  ا إل ســه ــأ هن وأ ن مــن ش مهني  ا ــ وإملس يج  ل اد إخل حت ي إ  فـ ا  جيهت ي وحتقيـق إسـرتإتي اـل ا إمل سـن وضعهـ

اءً ع وبنـ  . اح ربـ ادة إل  زيـ و تاكليـف  ض إل ليج ختفيـ اد إخل حت ال شـركة إ  س مـ ادة رأ  قـرإر  زيـ ى  لـ ت ع مهني ابلتصويـ ا ادة إملسـ ليج إلسـ اد إخل حت دإرة شـركة إ  لـس إ  ي جم ك، يوصـ ى ذـل لـ

. يج ل اد إخل حت ــة لشــركة إ  ادي غيــر إلع ــة  ام ــة إلع اع إمجلعي ــ ــالل إجمت ية خ ل يج مـع إلشـركة إل ه ل اد إخل حت  لغـرض دمـج شـركة إ 

اء  ــذإابسـتثن ي ه فــ ردة  ات إلــوإ لومـ ـة إملع ق عـن د يج  ل اد إخل حت رة شـركة إ  دإ لـس إ  اء جم عضـ ية أ  ول لـق مبسـؤ تع ا ي فميـ اه  رد أ دـن ر إلـوإ قـرإ دإرة  إل  ــس إ  ل اء جم ــ ــل أ عض حم ــم، ل يت إلتعمي

لي ـة ابلشـركة إل ه لق ات إملتع لومـ ــة إملع ق ــة ود ليج أ ي مســؤولية عــن حص اد إخل حت م شــركة إ  ميـ ي هـذإ إلتع فـ وإردة  ات إـل لومـ ـأ ن مجيـع إملع ـم ب ل ـم، مـع إلع ي هـذإ إلتعمي فـ وإردة  ة إـل

ي مت إحلصــ ات إلتــ ــ لوم ى إملع لــ ــة إ  ف ا ية ابل ض ل ـة مـن إلشـركة إل ه ات إملقدم لومـ ى إملع لـ ند ع ت ية تسـ ل ـة ابلشـركة إل ه لق تع لية خـالل مر وإمل الاه ا مــن إلشــركة  ــ لهي ء ول ع رإ جـ ـة إ  ل ح

ى أ ن إل لـ رة إ  ا ر إل شـ ا جتـد . مكـ ية ل ى إلشـركة إل ه لـ ـة ع زم ـة إلال ني ـة إمله اي ن ـة إلع رإس ا د رهي ا اعدة مستشـ يج مبسـ ل اد إخل حت اج شـركة إ  ــ الاندم ـة  قي ا ب إتف ـة مبوجـ لزتم لية م شـركة إل ه

ال إ ــ وإكمت ــة  ح لــق بص تع ا ي ــ فمي يج  ل اد إخل حت ات لشــركة إ  ــ تقدمي ضامن ات إب ــ لوم ة   ملع ـة إلالزمـ ـة إملهني اي لعن ـة ل جـرإء درإس ـة إ  ل ليج خـالل مرح اد إخل حت ا لشــركة إ  ــ ي مت تقدميه لتــ

ا ي، مكـ نوإحـ ـة مـن مجيـع إل ل ل غيـر مض ـة  ات إملقدم لومـ ـأ ن إملع اً ب ية ضامـن ل ت إلشـركة إل ه طـ ع ا أ  ـة، مكـ ر إلصفق قـرإ ريـخ إ  ى ات لية  وحتـ ت إلشـركة إل ه امـ ب ق ان مبوجـ اء مضـ طـ ع اب 

. يج ل اد إخل حت عـن شـركة إ  ـة  ات جوهري لومـ اء أ ي مع ية اب خفـ ل ـم إلشـركة إل ه ـم تق ـه ل ن اج أ  الاندمـ ـة  قي ا  إتف

قبل إل  ،" طرة ا "عوإمل إخمل " و ار همم شع "إ  ي  قسم اية، لس امي  امه بعن قس فة أ  لك اكمل ومرإجعة اك قرإءة هذإ إلتعممي بش مهني  ا ي عىل إملس ة ينبغ دي ا امة غري إلع ت يف إمجلعية إلع تصوي

 . مهني ا اه إملس نتب ب إ  ل ط مهية ويت ن هذإ إلتعممي ابلغ إل  . إ  اج الاندم اصة بصفقة  ليج إخل اد إخل حت مي لرشكة إ  مهني أ ي شك خبصوص حمتوى هذإ إلتعم ا دلى أ ي من إملس ال اكن  ويف ح

قب ص هل من  تقل مرخ ايل مس  ر م ا اصة من أ ي مستش ية خ ال رة م ا يه إحلصول عىل إستش ل ي ع نه ينبغ ا  ف تخذه،  ب أ ن ي ذلي جي لق ابل جرإء إ تع فامي ي و  . أ  الية ئة إلسوق إمل ل هي

ق بصفقـة الاندمـاج ميـا يتعـل ي ف مكستشـار ماـل متويل إلسعودي إلكوييت  يت إل ن شـركة ب حتاد إخلليج بتعـي د قامـت شـركة إ  وـق

 تعميم المساهمين
 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

التعاونيلشركة اتحاد الخليج للتأمين  املالي املستشار 

إ إلتعممي حيتوي مت معلومات عىل هذ ن قُد رح تسجيل طلب مض إق وط عد متطلبات حبسب إملالية إل ور رح قوإ إق ط مات إملالية إل ور رة والالزتإ ن إلصادرة إملس مت ربية ابململكة إملالية إلسوق هيئة ع ية إلع هيا وإملشار) إلسعود ج وطلب"( إلهيئة"ـب إ ل إر  إ د

إق عد متطلبات حبسب إملالية إل ور إرج قوإ ية إملالية إخلاصة ابلسوق إل د س أ عضاء ويتحمل. إلسعود إخلليج جمل إ حتاد  إرة رشكة  ن إ د ر إذلي سامؤمه تظه إلتعممي جممتعني (10.3إلقسم ) يف أ  إ  ن هذ ن م ردي مل ومنف ن إملسؤولية اك  يف إلوإردة إملعلومات دقة ع

إ، إلتعممي رإء بعد وإعتقادمه، علمهم حبسب ويؤكدون هذ سات مجيع إ ج رى وقائع أ ي توجد ل أ نه إملعقول، إحلد وإىل إملمكنة إدلرإ ن أ خ هنا عدم يؤدي أ ن ميك ةل فيه وإردة إ فادة أ ي جعل إ ىل إلتعممي يف تضمي ة وإلسوق إلهيئة تتحمل ول. مضل ي  إملال

ية ن مسؤولية أ يّ  إلسعود إ حمتوايت ع إت أ ي تعطيان ول إلتعممي، هذ هتا تتعلق تأ كيد هيام وختليان إكامتلها، أ و بدق ن رصإحة نفس  ن اكنت همام مسؤولية أ ي م إ يف ورد عام تنتج خسارة أ ي ع ن أ و إلتعممي هذ زء أ ي عىل الاعامتد ع      منه. ج



- ب -



- ج -

إشعار مهم .2

لتقديم معلومات ملساهميها ليتمكنوا من  املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد من( 58) املادة ملتطلبات أعدت شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني )"شركة إتحاد الخليج"( هذا التعميم  وفقا 

ا رأس مال الشركة لغرض االندماج وذلك عن طريق شراء  كامل أسهم املساهمين في الشركة األهلية، إتخاذ قرار مبني على دارية وإدراك عند التصويت على توصية مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج بزيادة  مم

,150,000سيترتب عليه تملك شركة إتحاد الخليج لكامل أسهم الشركة األهلية، وذلك من خالل زيادة رأس مال شركة إتحاد الخليج من ) 0 ن( 229,474,640)( مائة وخمسين مليون ريال سعودي الى 00 تي مائ

وستين سهم جديد لصالح وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة ماليين سبعة( 7,947,464)وأربعين ريال سعودي عن طريق إصدار  وستمائة ألف وسبعين وأربعة وأربعمائة مليون  وعشرين وتسعة

,15,000املساهمين في الشركة األهلية، ليزيد عدد أسهم شركة إتحاد الخليج من ) عة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة مليون  وعشرين اثنين( 22,947,464)( خمسة عشرة مليون سهم إلى 000  وأرب

   وستين سهم. 

ر يقدم هذا التعميم )"التعميم"( تفاصيل وافية عن املعلومات املتعلقة بشركة إتحاد الخليج والشركة األهلية وعملية االندماج. وعندما يت م أخذ أصوات املساهمين املسجلين بتاريخ إنعقاد الجميعة العامة غي

يها هذا التعميم والتي يمكن الحصول على نسخ منها من لشركة إتحاد الخليج التي ستنعقد لهذا الغرض، ستتم معاملة املساهمين املصوتين على أساس أن قرارهم قد استند الى املعلومات التي يحتو العادية 

www.gulfالي"( أو عن طريق زيارة موقع شركة إتحاد الخليج: )املقر الرئيس ي لشركة إتحاد الخليج أو من بيت التمويل السعودي الكويتي )"املستشار امل un ion .co m .sa : ( أو موقع املستشار املالي

(www.skfh.co m .sa( :أو موقع هيئة السوق املالية )www.cm a.o r g.s a( :أو موقع السوق املالية تداول )(www.Tad awu l.co m.s a. 

مال الالزمة إلتمام عملية االندماج.تم التعاقد مع املستشار املالي ومع املستشارين اآلخرين املذكورين في قسم )"دليل الشركة"( من هذا التعميم للمساعدة في استكمال األع وقد

ل  إن املعلومات التي يتضمنها هذا التعميم في تاريخ إصداره عرضة للتغيير. وعلى وجه الخصوص، فإن الوضع املالي للشركة وقيمة األسهم يمكن أن تتأثر بشكل سلبي نتيجة للتطورات املستقبلية من العوام

ت "عوامل املخاطرة"(. وال يجوز اعتبار تقديم هذا التعميم 8االقتصادية مثل عوامل التضخم أو غيرها والعوامل السياسية أو العوامل األخرى الخارجة عن سيطرة الشركة )راجع القسم رقم  ا أو أية معلوم

 .شفهية أو كتابية متعلقة باألسهم املقترح إصدارها على أنها تأكيد أو وعد أو إقرار بشأن تحقق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية

يج  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 املعلومات مصرح بها من شركة إتحاد الخل

 أو مجلس إدارتها.

عبر عن الواقع كما في تاريخ نشره، ما لم يذكر خالف ذلك. وعلى الرغم من أن شركة إتحاد
ُ
ا الخليج قد قامت بما يلزم من اتخاذ الحيطة املعقول إن املعلومات التي يحتوي عليها هذا التعميم ت ة في إعداد هذ

ي  التعميم وتعتقد أن املعلومات التي يحتوي عليها صحيحة، إال أن هذا ال يعني أن كل املعلومات املذكورة سوف تظل صحيحة بعد تاريخ إصدار  التعميم. وفي حال حدوث أي إختالفات جوهرية، فإن الوضع املال

و لشركة إتحاد الخليج أو للشركة األهلية وقيمة السهم لشركة ا ل ب تحاد الخليج أو الشركة األهلية قد تتأثر بشكل سلبي. وفي حال وجود تغير ملحوظ في أمور جوهرية واردة في هذ التعميم أو أي مستند مط

انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، فسوف تقوم الشركة قبل بموجب قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن الهيئة أو ظهور أية مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذا التعميم 

 بتقديم تعميم تكميلي.

مع ج وإصدار أسهم جديدة ملالك الشركة األهلية مقابل وال يعتبر هذا التعميم توصية من جانب املستشار املالي أو أي من املستشارين اآلخرين بالتصويت لصالح زيادة رأس مال شركة إتحاد الخلي االندماج 

 شركة إتحاد الخليج.

م  ال تنوي شركة إتحاد الخليج إتخاذ أي إجراء لنشر هذا التعميم أو تسجيل األسهم املقترح إصدارها في أي دولة أخرى غير اململكة العربية السعودية. وتطلب شركة إتحاد الخليج من كل من يستلم هذا التعمي

 بهذه القيود ويراعيها تم
 
 مع متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن الهيئةأن يأخذ علما

 
وقواعد اإلدراج الصادرة عن تداول. لقد تقدمت شركة إتحاد الخليج للهيئة بطلب اشيا

ل وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج على زيادة رأس مالها لغرض تسجيل األسهم املقترح إصدارها بموجب هذا التعميم في سجل املساهمين الرسمي، على أن يدخل حيز التنفيذ في حا

 االندماج وذلك عن طريق شراء  كامل أسهم املساهمين لدى الشركة األهلية كما هو مبين في هذا التعميم. 

نتتوقف عملية زيادة رأس املال املقترحة على موافقة املساهمين والتي ستتم من خالل إصدا ر أسهم جديدة في شركة إتحاد الخليج لغرض االندماج مع الشركة األهلية وذلك عن طريق شراء كامل أسهم املساهمي

ى (م----/--/-- املوافق. )ـه----/--/--ار األسهم الجديدة بتاريخ لدى الشركة األهلية بموجب هذا التعميم، ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج للموافقة على إصد وعل

، سيتوقف املال رأس زيادة أسهم إصدار  فإن ، االندماج على األهلية الشركة مساهمي وموافقة املال رأس زيادة على الخليج اتحاد شركة مساهمي موافقة على الحصول  يتم لم إذا بأنه العلم املساهمين
 
ا ي تلقائ

  .بذلك املساهمين إشعار  وسيتم ا الغي التعميم هذه يعتبر  سوف الوقت  ذلك وفي

خاضعة  ("بيت التمويل السعودي الكويتي )"بيت التمويليتعلق بصفقة االندماج. إن شركة  كمستشار مالي فيما ("بيت التمويل"بيت التمويل السعودي الكويتي )بتعين شركة  اتحاد الخليجوقد قامت شركة 

وال  اتحاد الخليجوتعمل كمستشار مالي حصري لشركة  واملعمول بها في اململكة العربية السعودية وهي مرخصة من قبل هيئة السوق املالية للقيام بذلك،السارية  نيلألنظمة والقوان في صفقة االندماج هذه 

ا  بشكل   ("بيت التمويل") يبيت التمويل السعودي الكويتبالذكر أنه لم تتحقق شركة  في نفس هذه الصفقة. يجدر  تعمل لصالح أي طرف آخر  مستقل من صحة ودقة املعلومات والبيانات الواردة في هذ

ي أي من البيانات أو املعلومات  أو أي من شركاتها التابعة ال تتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن عدم صحة أو دقة أو اكتمال ("بيت التمويل") بيت التمويل السعودي الكويتيالتعميم، وعليه فإن شركة  الواردة ف

 .هذا التعميم
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التوقعات واإلفادات املستقبلية
 أن املمكــن ومــن. حاليــة أو  تاريخيــة حقائــق علــى مبنيــة غيــر  كونهــا فــي واإلفادات املســتقبلية التوقـعات وتتمثل. إتحاد الخليج بـشركة املتعلـقة املـستقبلية واإلـفادات التوقـعات على بـعض التعمـيم ـهذا يحـتوي 

ع" أو " يعتـقد" أو " يـستمر" أو " يـجب" أو " يـجوز" أو " ـسوف"مـثل  كلـمات الحـصر  ولـيس املـثال سـبيل عـلى ومنـها مـستقبلية، وعـبارات مـفردات اـستخدام ـخالل ـمن اإلفــادات املـستقبلية هــذه علــى ُيســتدل وـق ت " ي

 أو  مـستقبلية، إـفادات تمـثل إـلى املـستقبل إـشارات تحـمل مـشابهة عـبارات أي أو  يمـكن"،" أو " ـسيكون " أو " ينبـغي" أو " يـسعى" أو " ـهدف" أو " يخـطط" يـنوي" أو " أو " يـقدر" أو " يـهدف" أو " ينتـظر" أو " يعـتزم" أو 

ات جوـهري عــن بـشكل الفعلـية النتاـئج اخـتالف عنـها ينـجم ـقد وـشكوك مخاـطر  عـلى املـستقبلية اإلـفادات تنـطوي . املعـنى ـفي لـها املـشابهة أو  املقارـبة األـخرى املـفردات أو  املـفردات لـهذه النـفي صيـغ د ا اإلفــ

لوك  املـستقبلية الـسوق  ـظروف مـثل دقيـقة تقدـيرات وضـع عـلى قدرتـها أو  إتحاد الخليج ـشركة ـسيطرة عــن نـطاق خارجــة وظــروف بعوامــل تتعلــق والشــكوك املخاطــر  هــذه مــن والكثيــر . املســتقبلية والتوقعــات وـس

ية والتوقـعات االندـماج، صفـقة ـمن املتوقـعة للمنافـع األولـية التقدـيرات (1) ال الحـصر  املثــال ســبيل علــى التعميــم، هــذا فــي الــواردة املســتقبلية اإلفــادات تتضمــن. الســوق  فــي اآلخريــن املشــاركين ل املـستقب

د  شــركة أعمــال وتنميــة والتوســع واإلدارة العمــل ( اســتراتيجيات2املســتقبلية، ) األحــداث مــن وغيرهــا األربــاح والخســائر  توزيــع وسياســة املاليــة والظــروف املالــي واألداء والنفـقات واإليــرادات للمصارـيف إتحا

و  األـهداف ـمن أي تحقـيق بإمكانـية التأكـيد الـجزم أو  يمـكن وال . األـحداث ـهذه وـقوع فيـها يتوقـع الـتي والتوارـيخ االندـماج بصفـقة املتعلـقة واإلـجراءات املراحــل األساـسية (3) الصفقــة، إتمــام بعــد الخليج  أ

ا ـمن (3) القـسم أـسمائهم ـفي اـلواردة املستـشارين ـمن أي يتحـمل وال  التعمـيم، ـهذا ـفي املبيـنة املـستقبلية والتوقـعات اإلـفادات عـلى بـشكل كـلي االعتـماد يـجوز وال  التعمـيم، ـهذا ـفي إليـها املـشار  التوقـعات  ـهذ

 أي العتمــاده عـلى نظــرا  شــخص أي يتكبدهــا قــد مباشــرة غيــر  أو  مباشــرة أضــرار  أو  خســارة أي عــن ناتجــة مســؤولية لديـهم أي العامـلين املستـشارين أو  موظفيـهم أو  مدراءـهم ـمن أي أو "( الـشركة دلـيل)" التعمـيم

ا باسـتثناء التعمـيم ـهذا ـفي املبيـنة املـستقبلية والتوقـعات اإلـفادات ـهذه تحدـيث أـعاله املذكورـين أي ـمن يعـتزم وال  التعمـيم، ـهذا ـفي تضمينـها يـتم ـلم معلوـمات أي إغـفال أو بسـبب التعمـيم ـهذا ـفي بياـنات  ـم

 نظامـا  مطـلوب منـهم ـهو 

ا تـلك ـعن جوـهري بـشكل التوقـعات أو  األداء أو  الفعلـية النتاـئج اخـتالف ـتؤدي إـلى ـقد أـخرى عواـمل توـجد كـما ظاـهرة، غـير  أو  ظاـهرة تـكون  ـقد مخاـطر  تتضـمن املـستقبلية اإلـفادات ـهذه إن تـه الـتي تضمن

ال سـبيل عـلى دقـيق، بـشكل تقديرـها أو  حصولـها توقـع يمـكن وال  إتحاد الخليج شــركة ســيطرة عــن خارجــة هــي املســتقبلية باإلفــادات املتعلقــة املخاطــر  إن. وضمنيــا  صراحــة التعميــم ـفي هــذا املبيـنة اإلـفادات  املـث

ـي بـشكل اإلـفادات ـهذه عـلى االعتـماد ـعدم ينبـغي ولـهذا ،   املـساهمين ـسلوك أو  املـشاركين اآلخرـين وـسلوك الـسوق  أوـضاع
ّ
  اعتبارـها يمـكن ال  املـستقبلية اإلـفادات ـهذه أن اإلـشارة إـلى ينبـغي كـما. كل

 
اء ضماـنا  ـلألد

ت منهــا عديــدة افتراضــات علــى تســتند املســتقبلية اإلفــادات هــذه أيـضا أن بالذـكر  الجدـير . إتحاد الخليج لـشركة مراجعي الحسابات قـبل ـمن يـتم مراجعتـها وـلم إتحاد الخليج لـشركة املـستقبلي الفعـلي ا ضــ را االفت

وـضع الـسيما للتغيـير، عرـضة ـهي التعمـيم ـهذا ـفي املعلوـمات املبيـنة إن. املـستقبل ـفي اعتمادـها سـيتم الـتي التنظيمـية واإلـجراءات إتحاد الخليج لـشركة والحالـية العمــل املـستقبلية باســتراتيجيات املتعلقــة  ال

رى العواـمل أو  السياـسية العواـمل غيرـها ـمن أو  التضـخم عواـمل مـثل االقتصادـية العواـمل ـمن مـستقبلية تـطورات نتيـجة ـسلبي بـشكل تتأـثر  أن أـنه يمـكن بحـيث األـسهم وقيـمة إتحاد الخليج لـشركة املاـلي  األـخ

ج أو  إـيرادات أي بـشأن تحـقق الـتزام أو  وـعد أو  تأكـيد أنـها عـلى الجدـيدة باألـسهم متعلـقة كتابـية أو  ـشفهية معلوـمات أـية أو  التعمـيم نـشر  ـهذا اعتـبار  يـجوز ال  بالتاـلي. إتحاد الخليج ـشركة ـسيطرة ـعن الخارـجة اـئ  نت

ن مــن أي عــن أو  إتحاد الخليج شــركة عــن الصــادرة املســتقبلية اإلفــادات كافــة إن .("املخاـطرة عواـمل)" ـهذا التعمـيم ـمن (8) القـسم مراجـعة يرـجى املخاـطر، ـهذه ـحول  املعلوـمات ـمن ملزـيد. معيـنة ري ا املستشــ

 ـلواردا الـهام باإلـشعار  مقـيدة مجملـها ـفي ـهي ـشفهية، أو  خطـية الصفـقة، أكاـنت ـهذه ـفي إتحاد الخليج ـشركة ـعن نياـبة يتصرـفون  والذـين"( الـشركة دلـيل)" التعمـيم ـهذا ـمن (3) فــي القـسم أســمائهم الــواردة

 التعمـيم.  ـمن (2) القـسم ـهذا ـفي

القيود املتعلقة بنشر  وتوزيع هذا التعميم
 ـشركة تتـخذ ـلن. لقوانينـها مخالـفا  التعمـيم ـهذا فيـها ُيعتـبر  أـخرى والـية أي أو  الـسعودية اململـكة العربـية غـير  قضائـية والـية أي ـفي توزيـعه أو  نـشره يـجوز وال  إتحاد الخليج ـشركة ملـساهمي موـجه التعمـيم ـهذا إن

ة اململكــة غيــر  قضائيــة واليــة فــي يقيمــون  الذيــن إتحاد الخليج مـساهمي شــركة وعـلى الـسعودية، العربـية اململـكة غـير  قضائـية والـية نـطاق ـفي الجدـيدة األـسهم بإـصدار  يـسمح أي إـجراء إتحاد الخليج يــ العرب

والتصويـت العادـية غـير  العاـمة الجمعـية اجتـماع وكيــل لحـضور تعيــن أو  بعــد، عــن التصويــت أو  الســعودية العربيــة اململكــة فــي إتحاد الخليج لشــركة العاديــة غيــر  الجمعيــة العامــة اجتمــاع حضــور الســعودية،

 عنـهم.  نياـبة

املعلومات من وغيرها املالية البيانات عرض
  م،2019 ديـسمبر  31 و  م،2018ديســمبر 31 م،2017 ديســمبر  31 فــي املنتهيــة املاليــة الســنوات عــن إتحاد الخليج لشــركة املاليــة القوائــم إعــداد تم

 
ـكة ـفي املعتـمدة املالـية للتقارـير  الدولـية للمعايـير  وفـقا ل  املم

ص تم ـما باسـتثناء غيرـهم أو  مراجع الحسابات قـبل ـمن مـستقل تدقيقـها بـشكل يـتم وـلم إتحاد الخليج ـشركة إدارة تقدـيرات أـساس عـلى قائـمة التعمـيم ـهذا ـفي اـلواردة املالـية إن البياـنات. الـسعودية العربـية  الـن

 أو  مسـتندات وأي التعمـيم ـهذا ـفإن وعلـيه .بالريــال الـسعودي هــي التعميــم هــذا فــي الــواردة املاليــة البيانــات جميــع فــإن التعميــم، هــذا فــي مخالــف نــص بــه ورد باسـتثناء مــا أـنه كـما ذـلك، بـخالف صراـحة علـيه

  إعدادـها يـتم ـسوف أو  تم ـقد بالصفـقة تتعـلق إعالنات أـخرى
 
ـية والـيات ـفي الـسارية تـلك ـعن تختـلف ـقد والـتي فـقط الـسعودية اململـكة العربـية ـفي بـها املعـمول  املعلوـمات ـعن اإلفـصاح ملتطلـبات وفـقا قضائ

 .أـخرى

ت أنظمــة أو  لقواـنين وفقــا  املســتند هــذا إعــداد تم لــو  فيــه الــواردة املعلومــات وـنوع وطبيعــة حـجم يختـلف وـقد الـسعودية، العربـية اململـكة ـفي الـسارية واألنظمـة للقواـنين وفـقا  املسـتند ـهذا إـعداد تم ا واليــ

ه إن. الـسعودية العربـية اململـكة غـير  أـخرى دوـلة أي ـفي رـهاإصدا األســهم املقـترح تســجيل أو  التعميــم هــذا لنشــر  إجــراء أي اتخــاذ إتحاد الخليج شــركة تنــوي  ال . الســعودية العربيــة غيــر اململكــة أخــرى قضائيــة  ـهذ

، (ـتداول ) الـسعودية املالـية الـسوق  ـفي مدرـجة مـساهمة لـشركات ـسعودية مالـية ـبأوراق تتعـلق الصفـقة

.بمضمونـه يتعـلق فيـما الـخاص مستـشاره إـلى الرـجوع التعمـيم ـهذا يـقرأ ـمن كل عـلى يـجب ضريبـية، ولـكن أو  مالـية، أو  قانونـية، استـشارة أنـها عـلى التعمـيم ـهذا محتوـيات اعتـبار  أو  تفـسير  ـشخص ألي يـجوز ال 

يج شــركة املستشــارين مــن أي يتحمــل وال  لــه، مكمال  أو  التعميــم من جــزءا  ـهذا التعميــم، فـيه منـشور آـخر  الكتروـني موقـع أي محتوـيات أو  إتحاد الخليج لـشركة اإللكتروـني املوقـع محتوـيات تمـثل ال   إتحاد الخل

ـة.  املواقــع هــذه عــن محتويــات مســؤولية أي  اإللكترونـي
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والسوق  القطاع بيانات

هاتم الحصول على بيانات السوق وبعض التوقعات املتعلقة بالقطاع في هذا التعميم من بحوث حول  د السوق معدة من جهات خارجية، ومن معلومات متوفرة على نطاق عام للجمهور ومن تقارير خاصة تم إعدا

ت ت من مصادر موثوقة ولكن دون أن تعطي أيلدراسة السوق الذي تعمل به كل من الشركة األهلية وشركة إتحاد الخليج. وتعتقد الشركة أن املعلومات التي يتضمنها هذا التعميم قد أخذ وما ضمان لدقة تلك املعل

قة 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 د

 طاع العام والسوق ما يلي:تلك املعلومات. وتشمل مصادر بيانات الق

مؤسسة النقد العربي السعودي

11169الرياض  2922ص.ب.  

 اململكة العربية السعودية

+966(11)4633000هاتف: 

+966(11)4662966فاكس: 

.info@sama.govالبريد االلكتروني:  sa  

.www.samaاملوقع االلكتروني:  gov. sa 

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

 )إصدار العملة الوطنية )الريال السعودي 

  ،ومراقبة البنوك التجاريةالقيام بدور مصرف الحكومة 

 مراقبة شركات التأمين التعاوني، وشركات املهن الحرة املتعلقة بالتأمين 

 إدارة احتياطات الدولة من النقد األجنبي 

 .إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار األسعار وأسعار الصرف 

 تشجيع نمو النظام املالي واملصرفي وضمان سالمته 

وافقة الستخدام هذه املعلومات.املستقاة من تقرير مؤسسة النقد والتي تم استخدامها في هذا التعميم معلومات متاحة للعموم، وبالتالي ال يتطلب األمر الحصول على أي مإن املعلومات 

الهيئة العامة لإلحصاء

شارع األمير/ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود

 حي املربع –الرياض 

 11481الرمز البريدي  3735ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

+966(11)4014138هاتف: 

+966(11)4059493فاكس: 

 info@stats.gov.saالبريد االلكتروني: 

www.stats.gاملوقع االلكتروني:  ov. sa 

ية في اململكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة األعمال اإلحصائية، إضافة لهي املرجع ا ذ إلحصائي الرسمي الوحيد للبيانات واملعلومات اإلحصائ إلشراف الفني على القطاع اإلحصائي، وكذلك اإلشراف على تنفي

فقةاالسترتيجية الوطنية للعمل اإلحصائي.  وتعتبر املعلومات املستقاة من تقارير  الهيئة العامة لإلحصاء والتي تم استخدامها في هذا التعميم معلومات متاحة للعموم، وبالتالي ال يتطلب األمر الحصول على أي موا

 الستخدام هذه املعلومات.

"تداول" السعودية املالية السوق 

 امللك فهد  طريق

 حي العليا – الرياض

 12211البريدي  الرمز 3388.ب. ص

 السعودية العربية اململكة

+1919966 92000 : هاتف

+ 966( 0)11 218 9133فاكس: 

 csc@tadawul.com.saالبريد االلكتروني: 

www.Tadawul.com.saاملوقع االلكتروني: 

mailto:info@sama.gov.sa
mailto:info@sama.gov.sa
http://www.sama.gov.sa/
mailto:info@stats.gov.sa
mailto:info@stats.gov.sa
http://www.stats.gov.sa/
http://www.stats.gov.sa/
mailto:csc@tadawul.com.sa
http://www.tadawul.com.sa/
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الشركة دليل .3

 للتأمين التعاونيشركة اتحاد الخليج 

من كيوتو بحي األعمال 3-2-1الوحدة  -شارع سلمان الفارس ي  -الجنوبية  الخالديةالعنوان: حي 

 31432، الدمام 5719ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 00966920029926هاتف: 

 0096638333517فاكس: 

info@gulf-unioالبريد اإللكتروني:  n.co m 

 www.gulfunion.com.saاملوقع االلكتروني: 

 ممثلو شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 االسم: عبدالعزيز علي التركي

 املنصب: رئيس مجلس اإلدارة

 31432الدمام  5719ص. ب. 

 اململكة العربية السعودية

 00966138333544هاتف: 

 00966138333517فاكس:

.saudiالبريد االلكتروني:  co m-Abdulazizalturki@gul fu nio n

 االسم: منير هاشم البورنو

 املنصب: الرئيس التنفيذي

 31432الدمام  5719ص. ب. 

 اململكة العربية السعودية

 00966138333544هاتف: 

 00966138333517فاكس:

Muniralborno@gulfuniالبريد االلكتروني:  on -sa udi.c o m 

 اتحاد الخليجاملستشار املالي لشركة 

 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي

16الدور  -برج القمر  -طريق امللك فهد  -حي الرحمانية العنوان: 

  11523الرياض  50051ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

  00966920009019هاتف: 

 00966114845501فاكس: 

 info@skfh.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.skfh.com.saاملوقع االلكتروني: 

 املستشار القانوني لشركة اتحاد الخليج

الحمدان للمحاماة واالستشارات القانونيةناصر  دخالزارع و محمد مجدي شركة 

 شارع التحلية –الدور الرابع  –العنوان: مبنى سنتريا 

  11423، الرياض 9629ص.ب. 

 العربية السعوديةاململكة 

 00966112288052هاتف: 

 00967142225102فاكس: 

info@houranipartners.cالبريد اإللكتروني:  om 

 www.houranipartners.com املوقع االلكتروني:

  مستشار العناية املهنية الالزمة املالي لشركة اتحاد الخليج

محاسبون ومراجعون قانونيون شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه 

 واجهة الرياض، طريق املطارالعنوان: 

  11663الرياض  92876ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

 00966118748500هاتف: 

 00966118748600فاكس: 

infosaudi@kpmg.coبريد الكتروني:  m 

 www.kpmg.com.saموقع إلكتروني: 

http://www.skfh.com.sa/
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 مراجعو الحسابات لشركة اتحاد الخليج

 شركة برايس وترهاوس كوبرز

 21الدور  –العنوان: برج اململكة 

  11414، الرياض 13943ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 00966112110400هاتف: 

 0096112110250فاكس: 

pwcmsia.info@my.pwالبريد االلكتروني:  c.co m

 www.pwc.com/meاملوقع االلكتروني: 

قانونيون  ومراجعون  محاسبون  وشركاه الخراش ي شركة

 الشمالي املعذر الساروات جبال: العنوان

 11482 الرياض ،8306. ب.ص

 السعودية العربية اململكة

 00966114784009: هاتف

 00966114774924: فاكس

 General@alkharashicaa.com: اإللكتروني البريد

 www.alkharashi.com.sa: اإللكتروني املوقع

 ستشار اإلكتواري لشركة اتحاد الخليجامل

 اكتواريين(  –بدري لالستشارات اإلدارية )مدراء مخاطر 

2017مكتب  -واحة دبي سيليكون  -العنوان: برج إس اي تي 

 ، أمارة دبي341486ص.ب 

 اإلمارات العربية املتحدة 

 0097143207250 هاتف:

  0097143207260 فاكس:

info@badriconsulta البريد االلكتروني: ncy. co m 

www.badriconsultancy.coاملوقع اإللكتروني:  m 

محاسب القوائم املالية االفتراضية لشركة اتحاد الخليج

 قانونيون  محاسبون  وشركاه ام كي ام تلي بيكر شركة

 310 مكتب – الديوان مبنى فيصل، امللك العنوان: شارع

 الخبر 34422 .ب.ص

 السعودية العربية اململكة

 00966138300906 :هاتف

 00966138347582 فاكس:

 info@bakertillyjfc.com البريد االلكتروني:

www.bakertillyjfc.coاملوقع االلكتروني: m 

ه بـسحب منـهم أي يـقم وـلم التعمـيم، ـهذا ـفي اـلوارد للـسياق وفـقا  وإفاداتـهم أـسمائهم وـشعاراتهم نـشر  عـلى الخطـية موافقاتـهم أـعاله أـسمائهم اـلواردة القانونـين واملحاـسبن املستـشارين جميـع ـقدم لـقد  ـهذ

 التعمـيم. ـهذا ـفي تارـيخ كـما اتحاد الخليج ـشركة ـفي نوعـها كان مهـما مصلـحة أو  أـسهم أـية لديـهم لـيس أـنه كـما .التعمـيم ـهذا تارـيخ ـصدور حـتى املوافـقة

mailto:info@bakertillyjfc.com
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 امللخص .4

ن يللمـساهم ال يتضـمن ـهذا امللـخص كاـفة املعلوـمات الـتي ـقد تـكون مهـمة .جاالندـما بنبــذة عامــة عــن صفقــة إتحاد الخليجــن أدنــاه إلــى تزويــد مســاهمي شــركة ييهــدف ملخــص صفقــة االندمــاج املب ـم ن ليتمكـنوا 

ـن املعلوـمات املتعلـقة بصفـقة ية تبـهذا امللـخص مـجر د نـظرة عاـم  اعتـبار  نييتوـجب عـلى كاـفة املـساهم ج.الخاـصة بصفقـة االندـما إتحاد الخليجاجتـماع الجمعـية العاـمة غـير العادـية لـشركة  التصوـيت ـخالل

ر   اتـخاذ أي ـقرار  ـقراءة ـهذا التعمـيم بأكمـله ومراجـعة كاـمل املعلوـمات والبياـنات املذـكورة فـيه بعناـية، ليتمكـنوا ـمن نياالندـماج، بالتاـلي يـجب عـلى املـساهم متعـلق بالتصويـت عـلى بـنود الجمعـية العاـمة غـي

 الخاـصة بصفقـة االندـماج  إتحاد الخليجالعادـية لـشركة 

 ملخص تفاصيل صفقة االندماج

 بموجب بتأسيسها الترخيص على املوافقة تمت عامة سعودية مساهمة شركة هي التعاوني للتأمين الخليج إتحاد شركة ووصفه ومعلومات عن تأسيسه إسم املصدر 

 املرقم امللكي املرسوم وبموجب( م2006 أكتوبر 9 املوافق) هـ 1427 رمضان 16 واملؤرخ( 233) املرقم الوزاري  القرار

 بتاريخ ق/196 رقم الوزاري  القرار بموجب وتأسست( )م2006 أكتوبر 11 املوافق) هـ 18/9/1427 املؤرخ( 60/م)

 (05/08/2007 املوافق 22/7/1428

 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة ب شركة إتحاد الخليجيتمثل نشاط  شركة إتحاد الخليج نشاط
ً
القيام وفقا

والقواعد السارية في اململكة العربية السعودية بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة 

ت أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها تأمين أو توكيال 

أو  استبدالهاسواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو 

 أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات أخرى.تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها 

هة  ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبي

ل بأعمالها أو األعمال املالية أو التي تعاونها على تحقيق غرضها أو أن تدمجها فيها أو تشتريها، وتباشر الشركة جميع األ  عما

 .سواء داخل اململكة أو خارجها أعالهاملذكورة 

املساهمون الكبار وعدد أسهمهم  ونسب 

 ملكيتهم قبل االصدار وبعده 
 اإلسم

عدد األسهم 

 قبل االندماج 

نسبة امللكية 

 قبل االندماج

عدد األسهم 

 بعد االندماج 

نسبة امللكية 

 بعد االندماج

2,475,000 القابضة الخليج إتحاد شركة  16.50% 2,475,000 10.79% 

 %1.95 446,647 ال يوجد شركة مصر لتأمينات الحياة* 

*تجدر اإلشارة إلى أن ملكية شركة مصر لتأمينات الحياة ستحتسب من ضمن ملكية الجمهور بعد إتمام صفقة 

 % من إجمالي رأس مال شركة اتحاد الخليج. 5االندماج، حيث أن نسبة ملكيتها ستكون أقل من 

 ريال سعودي. ( مائة وخمسون مليون 150,000,000) شركة إتحاد الخليجرأس املال 

املصدرة لشركة إتحاد إجمالي عدد األسهم 

 الخليج

 .مدفوعة بالكامل ( خمسة عشرة مليون سهم15,000,000)

 أسهم عادية.  شركة إتحاد الخليجفئة األسهم القائمة في 

 ( عشرة رياالت سعودية.10) الخليج شركة إتحادالقيمة االسمية للسهم في 

إجمالي عدد األسهم الجديدة التي سيتم 

 إصدارها ملساهمي الشركة األهلية

 .جديد سهم وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة ماليين سبعة( 7,947,464)

ي نسبة األسهم الجديدة من رأس  ل املال الحا

  لشركة إتحاد الخليج

 من رأس املال الحالي لشركة إتحاد الخليج كما في تاريخ هذا التعميم.% 52.98ستمثل األسهم الجديدة نسبة 

 ( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.10) األسهم الجديدةسعر إصدار 

ـي يبلــغ قيمة إصدار األسهم الجديدةإجمالي  ـة إجمالـ ـهم االســمية القيمـ ـدة لألسـ  ألف وسبعين وأربعة وأربعمائة مليون  وسبعين تسعة( 79,474,640) الجديـ

ـال وأربعين وستمائة ـي تحديـد وسـيتم ،ســعودي ريـ ـة إجمالـ ـدار قيمـ ـهم إصـ ـدة األسـ ـا) الجديـ ـيتم كمـ ـها سـ ـم فــي عكسـ ئـ  القوا

ـة  يـوم آخـر فـي ـنيللتأمإتحاد الخليج  شـركة لسـهم اإلغـالق سـعر علـى وبنـاء الحـق وقـت فـي( إتحاد الخليج لشـركة املاليـ

 . االندمـاج صفقـة إتمـام تاريـخ يسـبق تـداول 
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 ملخص تفاصيل صفقة االندماج

ـج لغــرضاألهلية  شـركةال ملسـاهمي عـرض إتحاد الخليج شـركة سـتقدم وصف االندماج  ـي األهلية شــركةال دمـ ل إتحاد الخليج شــركة فـ  ونقــ

دة األسـهم بإصـدارإتحاد الخليج  شـركة قيـام مقابـل وذلـك ،إتحاد الخليج شـركة إلـى والتزاماتهـا أصولهـا جميـع  الجديـ

 مائة( 150,000,000) مـن إتحاد الخليج شـركة مـال رأس زيـادة خـالل مـن األهلية شـركةال فـي نياملسـاهم لصالـح

 ألف نوسبعي وأربعة وأربعمائة مليون  نوعشري وتسعة نمائتي( 229,474,640) إلـى سـعودي ريـال مليون  وخمسين

 ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة ماليين سبعة( 7,947,464) إصـدار طريـق عــن سعودي ريال نيوأربع وستمائة

 وتسعمائة مليون  وعشرون اثنان( 22,947,464) إلـى أسـهمها عـدد بذلـك ليزيـد جديـد سـهم وستين وأربعة وأربعمائة

ـبة أي ســهم، وستون  وأربعة وأربعمائة ألف وأربعون  وسبعة ر قبـل املـال رأس مـن( %52.98) قدرهـا زيـادة بنسـ  إصـدا

ـد .الجديـدة األسـهم ـام وبعـ ـة، إتمـ ـتمر الصفقـ ركةال أمـا. الدامجـة الشــركة وســتصبح بالوجــود إتحاد الخليج شــركة ستسـ  شـ

ـاء التجـاري  سـجلها وشـطب أسـهمها إدراج إلغـاء وسـيتم فسـتنقض ي ،األهلية  . لهـا الصـادرة التراخيـص كافـة وإلغـ

ووصف الشركة املندمجة واملعلومات إسم 

 التأسيسية الخاصة بها

 برقم الوزراء مجلس عن الصادر القرار على بناءً  سعودية مساهمة كشركة التعاوني للتأمين األهلية الشركة تأسست

 املوافق) هـ18/9/1427 بتاريخ 60/م رقم امللكي واملرسوم. م9/10/2006 املوافق هـ16/9/1427 بتاريخ( 233)

07/09/14 بتاريخ الرياض بمدينة التجاري  السجل في الشركة تسجيل شهادة وصدرت. (م10/10/2006 2 . هـ8

 ./1010238441/ برقم. م18/09/2007 املوافق

الشركة األهلية مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين أو توكيالت أو تمثيل أو تتولى  ( الشركة املندمجةالشركة األهلية )نشاط 

مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواًء في مجال التأمين أو 

موال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها او تأجيرها بواسطتها مباشرة أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك األ 

 ألحكام نظام مراقبة 
ً
بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات أخرى وتمارس الشركة أنشطتها وفقا

ى  شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في اململكة العربية السعودية وبعد الحصول عل

 .التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت

( خمسة 5كما يجوز للشركة إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة، أو مساهمة مقفلة )بشرط أال يقل رأس املال عن )

تندمج معها ولها حق االشتراك ماليين ريال سعودي( كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو 

على أن تكون الشركات التي تُنشأها الشركة أو  –مع الغير في تأسيس الشركات املساهمة أو ذات املسؤولية املحدودة 

وذلك بعد  -تشترك فيها أو تندمج معها تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو األعمال املالية أو التي تعاونها على تحقيق غرضها

ي  استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات املتبعة في هذا الشأن، وبعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العرب

 السعودي.

عدد األهلية و الشركة املساهمون الكبار في 

األسهم ونسب ملكيتهم قبل زيادة رأس املال 

  وبعدها

 

 املساهم
 بعد زيادة رأس املال قبل زيادة رأس املال

 نسبة امللكية عدد األسهم نسبة امللكية عدد األسهم

 انقضاء ال ينطبق حيث سيتم %5.62 691,260 الحياة لتأمينات مصر شركة

 التجاري  السجل وشطب

 الغاء سيتم كما األهلية شركةلل

 أسهمها ادراج
 

 سعودي.ريال  مليون  ثالثة وعشرون( مائة و 123,000,000) (الشركة املندمجةالشركة األهلية )رأس مال 

ة الشركة األهلية )عدد أسهم  الشرك

 (املندمجة

  .مدفوعة بالكامل سهم ألف ثمائةوثال مليون  عشر اثني( 12,300,000)

 إن االندماج ال ينطوي على وجود أطراف ذي عالقة. أطراف ذي عالقة
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 ملخص تفاصيل صفقة االندماج

ـد العــوض القيمة الكلية واملفصلة للعوض ـة الوحيـ ـاج لصفقـ ـو االندمـ ـام هـ ـدار إتحاد الخليج شــركة قيـ ـهم بإصـ   النفـاذ بتاريـخ الجديـدة األسـ
ً
لـح حصـرا  لصا

ـات أصــول  نقــل مقابــل األهلية شـركةال مسـاهمي كافـة ـى األهلية شــركةال والتزامـ  إلـ

يج سـهم( 0.646135284552846) كالتالـي، حـددملا املبادلة بمعامـل إتحاد الخليج شـركة  في شركة اتحاد الخل

79,474,6) الجديـدة لألسـهم االسـمية القيمـة إجمالـي ويبلـغ ،الشركة األهلية أسـهم مـن واحـد سـهم كل مقابـل 40 )

ـال وأربعين وستمائة ألف وسبعين وأربعة وأربعمائة مليون  وسبعين تسعة ـغ ،ســعودي ريـ ـي ويبلـ ـة إجمالـ  الســوقية القيمـ

ـهم ـاء العــوض ألسـ ـى بنـ ـة معامــل علـ ـى املبادلـ ـهم اإلغــالق ســعر وعلـ  سـعودي ريـال( 14.04) البالـغ إتحاد الخليج شــركة لسـ

 وقـدره مبلـغ( االندمـاج اتفاقيـة إبـرام تاريـخ سـبق تـداول  يـوم آخـر وهـو) م03/06/2020 تاريـخ فـي كمـا

 ،سـعودي ريـال  وتسعين وخمسة وثالثمائة ألف وثمانين واثنين وخمسمائة مليون  عشر وأحد مائة( 111,582,395)

 فـي( إتحاد الخليج لشـركة املاليـة القوائـم فـي عكسـها سـيتم كمـا) الجديـدة األسـهم إصـدار قيمـة إجمالـي تحديـد وسـيتم

ـاء الحــق وقـت ـى وبنـ ـهم اإلغــالق ســعر علـ ـي إتحاد الخليج شــركة لسـ ـر فـ اج صفقـة إتمـام تاريـخ يسـبق تــداول  يــوم آخـ . االندمـ

 . الصفقـة نتيجـة نقـدي مقابـل أي علـى األهلية شـركةال فـي نياملسـاهم يحصـل لـن بأنـه بالذكـر يجـدر كمـا

ـع نقــل طريــق عــن األهلية شـركةال مـع االندمـاج لغـرض مالهـا رأس بزيـادة إتحاد الخليج شـركة سـتقوم هيكل االندماج ركةال أصــول  جميـ  شــ

ـا األهلية ـى والتزاماتهـ ـام مقابــل إتحاد الخليج شــركة الـ ـدار شركة إتحاد الخليج شــركة قيـ  سبعة( 7,947,464) بإصـ

 كعـوض، األهلية شـركةال يملسـاهم جديـد عـادي سـهم وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة ماليين

ـد وذلـك ـى الحصــول  بعـ ـات علـ ـة املوافقـ ـام الالزمـ ـة إلتمـ ـد. الصفقـ ـاج، بعـ ـتكون  االندمـ  ملسـاهمي املباشـرة امللكيـة نسـبة سـ

ركة فـي األهلية شـركةال ملسـاهمي املباشـرة امللكيـة ونسـبة( %65.37) الدامجـة الشـركة فـي إتحاد الخليج شـركة  الشـ

ـة  (.%34.63) الدامجـ

هيكل امللكية لشركة اتحاد الخليج قبل زيادة 

 رأس املال وبعدها

ـي الجــدول  يوضــح ـة تفاصيــل التالـ ـي امللكيـ ـاهم مــن لــكل إتحاد الخليج شــركة فـ ـار نياملسـ ـي الكبـ  إتحاد الخليج شــركة فـ

ـد قبــل والجمهــوراألهلية  شــركةالو  ـادة وبعـ ـال رأس زيـ  : املـ

 نسبة امللكية بعد االندماج نسبة امللكية قبل االندماج املساهم

%10.79 %16.50 القابضةإتحاد الخليج  شركة  

 %1.95 %0 شركة مصر لتأمينات الحياة*

 %87.27 %83.50 الجمهور

 %100 %100 املجموع

 صفقة إتمام بعد الجمهور ملكية ضمن من ستحتسب الحياة لتأمينات مصر شركة ملكية أن إلى اإلشارة تجدر*

 .الخليج اتحاد شركة مال رأس إجمالي من% 5 من أقل ستكون  ملكيتها نسبة أن حيث االندماج،

زيادة رأس  الشركة األهلية قبلفي لكية  املهيكل 

  املال وبعدها

 : زيادة رأس املال وبعدهايوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة األهلية قبل 

 املساهم
 بعد زيادة رأس املال قبل زيادة رأس املال

 نسبة امللكية عدد األسهم نسبة امللكية عدد األسهم

 انقضاء ال ينطبق حيث سيتم %5.62 691,260 الحياة لتأمينات مصر شركة

 التجاري  السجل وشطب

 سيتم كما األهلية شركةلل

 أسهمها ادراج الغاء

 %94.38 11,608,740 الجمهور

 %100 12,300,000 اإلجمالي

 

ين  ي االنخفاض في نسب ملكية املساهمين الحال

 في اتحاد الخليج

أي ما  (%65.37) % الى100بعد االندماج ستنخفض نسبة ملكية املساهمين الحاليين في شركة اتحاد الخليج من 

  .(%34.63)يعادل نسبة إنخفاض 
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 ملخص تفاصيل صفقة االندماج

ربحية )خسارة(  بيان االرتفاع أو االنخفاض في ربحية السهم

السهم  )ريال 

 سعودي(

 شركة اتحاد الخليج

 م(2019)

 الشركة األهلية

 م(2019)

االفتراضية املوحدة 

 م(2019)

(1.94) (3.77) (3.29) 

ل 1.94سترتفع خسارة السهم لشركة اتحاد الخليج من ) 2019ديسمبر  31بافتراض إتمام صفقة االندماج في  ( ريا

-2-10القسم في واملذكورة االندماج صفقة من املرجوة الفوائد تحققت حال فيلكل سهم، و ( ريال3.29لكل سهم إلى )

ى السـهم خسارة فـي انخفاض إلـى االندمـاج يـؤدي أن املتوقـع مـن فإنـه األعمـال دمـج عمليـة ونجـاح التعميـم، هـذا مـن 2  علـ

 تسـتطيع قـد الدامجـة الشـركة أن علـى الربحيـة زيـادة فـي تسـاهم قـد التـي الرئيسـية األسـباب وتتمحور الطويل املـدى

  أكثـر بتكاليـف أعلـى أعمـال حجـم علـى الحصـول 
ً
ـال دمــج عمليـة اتمـام عنـد وذلـك ترشـيدا ـدر. األعمـ ـارة وتجـ ـى اإلشـ ـه إلـ  أنـ

ـى يجــب ـاهم علـ ـاد عــدم نياملسـ ـى االعتمـ ـات علـ ـة التوقعـ ـاع املتعلقـ ـي أو االنخفاض باالرتفـ ـة فـ ـهم )خسارة( ربحيـ ـة السـ  نتيجـ

ـد تحقيــق ل بشـكل االعتمـاد وعـدم االندمـاج قـرارات علـى بالتصويـت قرارهـم اتخـاذ عنـد الصفقـة مــن املرجــوة الفوائـ  كامـ

هم )خسارة( ربحيـة بـأن تأكيـد أنهـا علـى اإلفـادات هـذه اعتبـار عـدم يجـب وعليـه،. املسـتقبلية واإلفـادات التوقعـات علـى  سـ

 .السـابقة املاليـة للفتـرات إتحاد الخليج شـركة سـهم )خسارة( ربحيـة عـن سـتزيد أو مسـاوية سـتكون  الدامجـة الشـركة

 السـهمخسارة و  االندمـاج قبـل األهلية شـركةالو  إتحاد الخليج شـركة مـن لـكل السـهم خسارة أعاله الجـدول  ويوضـح

 م(.  2019 املاليـة السـنة فـي االندمـاج تم لـو كمـا التصورية املاليـة القوائـم علـى بنـاء وذلـك) االندمـاج بعـد االفتراضيـة

 

 واالنخفـاض االرتفـاع) 10-10 القسـممراجعـة  الرجـاء السـهم، ربحيـة فـي واالنخفـاض االرتفـاع حـول  املعلومـات مـن وملزيـد

 (االندمـاج نتيجـة السـهم ربحيـة فـي

ألهلية يتناسب مع تحديات األوضاع االقتصادية الحالية بشكل ا بين شركة اتحاد الخليج والشركةاملقترح  ندماجاال إن  االندماج أسباب

 مسيطر عليه من قبل 
ً
تستحوذ على حصة سوقية  شركتينعام وسوق التأمين بشكل خاص، حيث أن سوق التأمين حاليا

رى، لذا في حين تتوزع باقي النسبة على شركات التأمين األخم 2019كما في العام  أقساط التأمين املكتتبة% من 50تبلغ 

ى  شركة األهلية يعد خطوة مهمة لغايات الوصول إلى أحجام أعمال وحصة سوقية ال االندماج معن إف أكبر و باإلشارة إل

فقد م 2019للعام عن قطاع التأمين باململكة العربية السعودية مؤسسة النقد العربي السعودي التقرير الصادر من 

م ومن املتوقع أن تبلغ الحصة السوقية بعد االندماج 2019% للعام 1.5بلغت الحصة السوقية لشركة اتحاد الخليج 

توفير كافة االحتياجات الضرورية بهدف تعزيز الوضع التنافس ي التحاد الخليج بعد كما أن العملية ستساعد في  . 2.0%

لحاليين واملسقبليين، كما مو املتاحة في السوق، األمر الذي سيفيد بدوره املساهمين اناالندماج واالستفادة من فرص ال

من  يرى خبراء التأمين بأن تقليص الفجوه الحالية في الحصص السوقية بين شركات التأمين اليمكن الوصول إليها إال

  .خالل اندماجات شركات التأمين

 :يلي بما االندماج صفقة إلتمام الرئيسية الخطوات تتمثل ملخص اإلجراءات الرئيسة املطلوية

 ـاد الدعــوة نشــر ـة النعقـ ـة الجمعيـ ـر العامـ ـة غيـ ـة األهلية والشــركة إتحاد الخليج شــركة مــن لــكل العاديـ  الخاصـ

ـة  .بالصفقـ

 ـاهمي موافقــة ـاع خــالل إتحاد الخليج شــركة مسـ ـة اجتمـ ـة الجمعيـ ـر العاديـة العامـ  االندمـاج بصفقـة الخاصـة غيـ

 .األهلية الشـركة فـي املسـاهمين أسـهم كامـل علـى االسـتحواذ لغـرض املـال رأس زيـادة علـى

 ـة اجتمـاع خـالل األهلية الشـركة مسـاهمي موافقـة ـر الجمعيـة العامـ ـة غيـ ـة العاديـ ـة الخاصـ ـاج بصفقـ ـى االندمـ  علـ

ـع الشـركة دمـج لغـرض إتحاد الخليج شـركة إدارة مجلـس قبــل مــن املقــدم العــرض  الخليجد إتحا شــركة األهلية مـ

ـدار مقابــل ـدة إصـ ـهم الجديـ ـاهمي إتحاد الخليج لصالــح شــركة قبــل مــن األسـ ـى االهلية شــركةال مسـ أســاس  وعلـ

 فـي مملـوك سـهم كل مقابـل شركة اتحاد الخليج فـي سـهم( 0.646135284552846) أي املبادلـة، معامـل

 .األهلية شـركةال
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 ملخص تفاصيل صفقة االندماج

 ـة قــرارات نشــر ـة الجمعيـ ـر العامـ ـة غيـ  .األهلية شــركةالو إتحاد الخليج  شــركة مــن لــكل العاديـ

 30 ملـدة ستسـتمر والتـي الصفقـة، علـى الدائنـن اعتـراض فتـرة ابتـداء  
ً
مـة الجمعيـة قـرارات نشـر تاريـخ مـن يومـا  العا

 .العاديـة غيـر

 ـاء ـرة انتهـ ـ اعتــراض فتـ ـع تســوية أو نيالدائنـ   يأتـي أيهمـا) االندمـاج علــى صفقـة الدائنــن اعتراضــات جميـ
ً
ك( الحقـا  وذلـ

 
ً
 .نظـام الشـركات مـن 193املـادة  ألحـكام وفقـا

 االندماج صفقة نفاذ. 

 فـي وإدراجهـا األهلية الشـركة فـي املسـاهمين لصالـح إتحاد الخليج شـركة فـي الجديـدة األسـهم وتسـجيل إصـدار 

 .تـداول 

 ري  السـجل وشـطب إتحاد الخليج، شـركة إلـى أصولهـا والتزاماتهـا جميـع ونقـل األهلية الشـركة أسـهم إدراج إلغـاء  التجـا

ـاء ،بالشـركة األهلية الخـاص ـة وإلغـ  األخــرى. التراخيــص كافـ

وق  جميـع( الشركة األهلية فـي نياملسـاهم وهـم) الجديـدة األسـهم ملالكـي سـيكون  االندمـاج، صفقـة إتمـام ـدنع األحقية في األرباح لألسهم الجديدة  الحقـ

ركة تقـوم موزعـة أربـاح أيـة علـى الحصـول  فـي الحـق سـيما ال ،إتحاد الخليج شـركة فـي حاليا املصـدرة باألسـهم املتعلقـة  الشـ

 . االندمـاج صفقـة إتمـام بعـد عنهـا باإلعـالن الدامجـة

 :يلـي كمـا املوافقـات مـن عـدد علـى الحصـول  املـال رأس وزيـادة االندمـاج صفقـة تتطلـب املوافقات املطلوبة لزيادة رأس املال

 االندماج صفقة على للمنافسة العامة الهيئة موافقة. 

 إتحاد الخليج شـركة مـال رأس وزيـادة االندمـاج صفقـة علـى السـعودي العربـي النقـد مؤسسـة موافقة. 

 درة الجديـدة األسـهم إدراجإتحاد الخليج  شـركة طلـب علـى( تـداول ) السـعودية املاليـة السـوق  شركة موافقـة  املصـ

  األهلية شـركةال مسـاهمي لصالـح

 شـركة مـع األهلية شـركةال دمـج لغـرض املـال رأس لزيـادة إتحاد الخليج شـركة طلـب علـى املاليـة السـوق  هيئـة موافقـة 

 .األهلية شـركةال مسـاهمي إلـى إتحاد الخليج شـركة مـن املقـدم العـرض مسـتند نشـر وعلـى إتحاد الخليج

 ـة إتحاد الخليج لشـركة العاديـة غيـر العامـة الجمعيـة انعقـاد علـى املاليـة السـوق  هيئـة موافقـة ـة الخاصـ  بصفقـ

ـاج ـة االندمـ ـة والجمعيـ ـر العامـ ـة غيـ   والخاصـة األهلية شــركةلل العاديـ
ً
 .االندمـاج بصفقـة أيضـا

 يـة والقـرارات االندمـاج صفقـة إقـرار علـىاألهلية  شـركةال ومسـاهمي إتحاد الخليج شـركة مسـاهمي موافقـة  اإلضاف

 .بهـا العالقـة ذات

 ـا وزارة موافقــة ـى رةالتجـ ـة التعديــالت علـ ـى املقترحـ ـام علـ ـي النظـ  .إتحاد الخليج لشــركة األساسـ

ـات مــن ملزيــد ـة األخــرى  الشــروط حــول  املعلومـ ـاج لصفقـ ـي الشــروط وعــن االندمـ ـتيفاؤها، تم التـ ـى اسـ ـة يرجـ  القســم مراجعـ

ـذا مــن( 12) ـم هـ ـات)" التعميـ ـة املعلومـ  (."القانونيـ

 جميـع( األهلية شـركةال فـيالحاليين  نياملسـاهم وهـم) الجديـدة األسـهم ملالكـي سـيكون  االندمـاج، صفقـة اسـتكمال بعـد حقوق التصويت لألسهم الجديدة

  املصـدرة باألسـهم املتعلقـة الحقـوق 
ً
ـا ـيما ،إتحاد الخليج شــركة فــي حاليـ ـي الحــق السـ ـى التصويــت فـ ـات قــرارات علـ  الجمعيـ

ـة ـة العامـ ـر العاديـ ـةال وغيـ ـا عاديـ ـع يتوافــق بمـ ـكام مـ ـام أحـ ـام الشــركات نظـ ـي والنظـ ـة للشــركة األساسـ  .الدامجـ

 التوجد أي قيود تنطبق على األسهم الجديدة القيود املفروضة على األسهم الجديدة

 

 

 إتحاد شركة مساهمي على ينبغي لذا. العادية غير  العامة الجمعية اجتماع في الخليج إتحاد شركة مساهمي بموافقة مشروطة املقترحة املال رأس زيادة إن: هام إشعار 

 زيادة قرار  على املوافقة عدم أو  باملوافقة العادية غير  العامة الجمعية في التصويت قبل بعناية( املال رأس زيادة ملخص فقط وليس) بالكامل التعميم هذا قراءة الخليج

 . األهلية الشركة مال رأس في األسهم كامل شراء طريق عن األهلية الشركة مع االندماج لغرض الشركة مال رأس
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  التواريخ املهمة واملراحل األساسية لصفقة اإلندماج .5

اإلعالن عن أي تغييرات تجري على األوقات املوضحة أدناه وسوف يتم إعالنها من خالل األساسية املتعلقة بالصفقة، وسيتم  فيما يلي الجدول الزمني املتوقع لألحداث 

 و/أو املوقع االلكتروني لشركة اتحاد الخليج: اإلعالنات التي تنشر في تداول، و/أو التي تظهر في الصحف املحلية اليومية

 الجدول الزمني/التاريخ الحدث

 غير العاديةاإلجراءات املتعلقة بالجمعيات العامة  (1
تقديم مستند العرض النهائي لهيئة السوق املالية للموافقة على 

 نشره.
 م(25/08/2020هـ )املوافق 06/01/1442تم التقديم بتاريخ 

موافقة هيئة السوق املالية على طلب زيادة رأس املال ونشر 

 مستند العرض.
 م(31/08/2020هـ )املوافق 12/01/1442

العرض وتعميم مجلس إدارة الشركة نشر التعميم ومستند 

 األهلية.
 م(03/09/2020هـ )املوافق 15/01/1442

 توفير املستندات املتاحة للعناية.

م( حتى تاريخ انتهاء فترة العرض 03/09/2020هـ )املوافق 15/01/1442من تاريخ 

 وحتى الساعة خامسة مساًء 
ً
)من يوم األحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا

 استثناء أيام اإلجازة الرسمية في اململكة(ب

موافقة هيئة السوق املالية على انعقاد الجمعية العامة غير 

العادية لشركة إتحاد الخليج الخاصة بصفقة االندماج والجمعية 

 العامة غير العادية للشركة األهلية الخاصة بصفقة االندماج.

 م(03/09/2020هـ )املوافق 15/01/1442

ة  اإلعالن على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادي

لشركة إتحاد الخليج الخاصة بصفقة االندماج )مع اإلشارة إلى 

إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء املدة 

 لعقد الدعوة تتضمن أن وبشرطاملحددة النعقاد االجتماع األول، 

االجتماع  هذا عقد إمكانية عن اإلعالن يفيد ما األول  االجتماع

ذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع و 

 األول(.

 م(06/09/2020هـ )املوافق 18/01/1442

ة  اإلعالن على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادي

ية للشركة األهلية الخاصة بصفقة االندماج )مع اإلشارة إلى إمكان

عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء املدة املحددة 

 لعقد الدعوة تتضمن أن وبشرطالنعقاد االجتماع األول، 

االجتماع  هذا عقد إمكانية عن اإلعالن يفيد ما األول  االجتماع

ذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع و 

 األول(.

 م(06/09/2020هـ )املوافق 18/01/1442

بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير 

 العادية لشركة إتحاد الخليج.
 م(23/09/2020هـ )املوافق 06/02/1442

بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير 

 العادية للشركة األهلية.
 م(23/09/2020هـ )املوافق 06/02/1442
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 الجدول الزمني/التاريخ الحدث

انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج الخاصة 

بصفقة االندماج )االجتماع األول(. يكتمل النصاب القانوني 

للجمعية بحضور عدد من املساهمين يمثلون على األقل نصف 

 رأس مال شركة إتحاد الخليج.

 م(27/09/2020هـ )املوافق 10/02/1442

الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج الخاصة انعقاد 

بصفقة االندماج )االجتماع الثاني( في حال عدم اكتمال النصاب 

القانوني الالزم لالجتماع األول. يكتمل النصاب القانوني لالجتماع 

الثاني بحضور عدد من املساهمين يمثلون على األقل ربع رأس مال 

 شركة إتحاد الخليج.

ساعة واحدة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول للجمعية العامة بعد 

 غير العادية الذي لم يكتمل فيه النصاب القانوني الالزم النعقاده.

انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة األهلية الخاصة 

بصفقة االندماج )االجتماع األول(. يكتمل النصاب القانوني 

بحضور عدد من املساهمين يمثلون على األقل نصف للجمعية 

 رأس مال الشركة األهلية.

 م(27/09/2020هـ )املوافق 10/02/1442

انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة األهلية الخاصة 

بصفقة االندماج )االجتماع الثاني( في حال عدم اكتمال النصاب 

النصاب القانوني لالجتماع القانوني الالزم لالجتماع األول. يكتمل 

الثاني بحضور عدد من املساهمين يمثلون على األقل ربع رأس مال 

 الشركة األهلية. 

بعد ساعة واحدة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول للجمعية العامة 

 غير العادية الذي لم يكتمل فيه النصاب القانوني الالزم النعقاده.

ماج والقرارات األخرى التي تم اتخاذها في االجتماع نشر قرار االند

األول أو االجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد 

الخليج الخاصة بصفقة االندماج على موقع تداول )أو اإلعالن عن 

عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق 

 نصابها القانوني(.

 م(28/09/2020)املوافق  هـ11/02/1442

نشر قرار االندماج والقرارات األخرى التي تم اتخاذها في االجتماع 

األول أو االجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية للشركة 

األهلية الخاصة بصفقة االندماج على موقع تداول )أو اإلعالن عن 

حقق عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم ت

 نصابها القانوني(.

 م(28/09/2020هـ )املوافق 11/02/1442

 اإلجراءات في حال عدم تحقق النصاب القانوني لالجتماع األول والثاني للجمعية العامة غير العادية لكال الشركتين (2

موافقة هيئة السوق املالية على الدعوة النعقاد االجتماع الثالث 

لشركة إتحاد الخليج الخاصة للجمعية العامة غير العادية 

بصفقة االندماج و/أو موافقة هيئة السوق املالية على الدعوة 

النعقاد االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة 

 الشركة األهلية الخاصة بصفقة االندماج.

 م(30/09/2020هـ )املوافق 13/02/1442

 م(01/10/2020ق هـ )املواف14/02/1442اإلعالن على موقع تداول عن الدعوة لالجتماع الثالث للجمعية 
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الجدول الزمني/التاريخالحدث

العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج الخاصة بصفقة 

االندماج و/أو اإلعالن على موقع تداول عن الدعوة لالجتماع 

الثالث للجمعية العامة غير العادية للشركة األهلية الخاصة 

 بصفقة االندماج.

بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في االجتماع الثالث 

للجمعية العامة الغير عادية لشركة إتحاد الخليج و/أو بدء فترة 

التصويت اإللكتروني للمساهمين في االجتماع الثالث للجمعية 

 العامة الغير عادية للشركة األهلية.

م(19/10/2020هـ )املوافق 02/03/1442

انعقاد االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد 

الخليج الخاصة بصفقة االندماج و/أو االجتماع الثالث للجمعية 

ج.  العامة غير العادية للشركة األهلية الخاصة بصفقة االندما

يتحقق النصاب القانوني النعقاد االجتماع الثالث للجمعية العامة 

 كان عدد األسهم املمثلة فيه.غير العادية أي
ً
 ا

نشر على موقع تداول قرار االندماج والقرارات األخرى التي تم 

اتخاذها في االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة 

 إتحاد الخليج و/أو للشركة األهلية )بحسب الحالة(.

م(25/10/2020هـ )املوافق 08/03/1442

فترة اعتراض الدائنين (3

ابتداء فترة اعتراض الدائنين.

 11/02/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على 28/09/2020هـ )املوافق

صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة 

 إتحاد الخليج والشركة األهلية.

 08/03/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على 25/10/2020هـ )املوافق

صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة إتحاد 

 الخليج والشركة األهلية.

.30تستمر فترة اعتراض الدائنين ملدة )
ً
( يوما

 اعتراض فترة انتهاء قرب األهلية عن الشركة من تذكيري  إعالن

 الدائنين

 09/03/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة 26/10/2020ـه )املوافق

اتحاد الخليج شركة لالجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني  اجتماعخالل  االندماج

 .األهليةشركة الو 

 07/04/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة 22/11/2020ـه )املوافق

شركة الو اتحاد الخليج شركة ل الثالثالجمعية العامة غير العادية  اجتماعخالل  االندماج

.األهلية

انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

  م( في حال صدور قرار باملوافقة 28/10/2020هـ )املوافق 11/03/1442بنهاية يوم

أو الثاني  على صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول 

 لشركة إتحاد الخليج والشركة األهلية.

  م( في حال صدور قرار باملوافقة 25/11/2020هـ )املوافق 10/04/1442بنهاية يوم

1442/03/05هـ )املوافق 2020/10/22م(



 

- ع -  
 

 الجدول الزمني/التاريخ الحدث

على صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة 

 إتحاد الخليج والشركة األهلية.

 إعالن الشركة األهلية عن وجود أو عدم وجود اعتراضات لدائنين. 

 12/03/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على 29/10/2020هـ )املوافق

صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة 

 إتحاد الخليج والشركة األهلية.

 11/04/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على 26/11/2020هـ )املوافق

صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة إتحاد 

 الخليج والشركة األهلية.

 إتمام صفقة االندماج (4

 نفاذ قرار االندماج.

بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات 

ج  (. ومن املتوقع أن يكون قرار االندما
ً
الدائنين على صفقة االندماج )أيهما يأتي الحقا

 نافذ بتاريخ:

 12/03/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على 29/10/2020هـ )املوافق

صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة 

 األهلية. إتحاد الخليج والشركة

 11/04/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على 26/11/2020هـ )املوافق

صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة إتحاد 

 الخليج والشركة األهلية.

 تاريخ تعليق تداول أسهم الشركة األهلية.

 أول فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج، ومن املتوقع أن يتم ذلك بتاريخ: 

 12/03/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على 29/10/2020هـ )املوافق

صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة 

 إتحاد الخليج والشركة األهلية.

 11/04/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على 26/11/2020هـ )املوافق

صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة إتحاد 

 الخليج والشركة األهلية.

إعالن كل من شركة إتحاد الخليج والشركة األهلية عن نفاذ 

 االندماج.

 12/03/1442 ال صدور قرار باملوافقة على م( في ح29/10/2020هـ )املوافق

صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة 

 إتحاد الخليج والشركة األهلية.

 11/04/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على 26/11/2020هـ )املوافق

ث لشركة إتحاد صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثال

 الخليج والشركة األهلية.

خالل فترة ال تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج وال تزيد عن سادس  .السوق املاليةإلغاء إدراج أسهم الشركة األهلية في 
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فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج.

وتخصيصها ملساهمي السوق املالية إدراج أسهم العوض في 

ة  الشركة األهلية املقيدين بسجل مساهمي الشركة األهلية بنهاي

 ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج.

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

 فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج.

شركة إتحاد تعديل السجل التجاري وترخيص االستثمار األجنبي ل

 الخليج. 

 19/03/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على 05/11/2020هـ )املوافق

صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة 

 إتحاد الخليج والشركة األهلية.

 15/04/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على30/11/2020هـ )املوافق 

صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة إتحاد 

الخليج والشركة األهلية.

شطب وإلغاء السجل التجاري وترخيص االستثمار األجنبي 

 للشركة األهلية. 

 من تاريخ نفاذ قرار االندماج، ومن املتوقع أن يتم ذلك 30خالل مدة ال تتجاوز )
ً
( يوما

 بتاريخ:

 14/04/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على 29/11/2020هـ )املوافق

صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة 

 إتحاد الخليج والشركة األهلية.

 12/05/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على 27/12/2020هـ )املوافق

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة إتحاد صفقة االندماج خالل 

الخليج والشركة األهلية.

 من تاريخ إتمام صفقة االندماج. ومن املتوقع أن يتم (30) ثالثينخالل  املوعد النهائي لتوزيع متحصالت بيع كسور األسهم التي تم بيعها
ً
ذلك بتاريخ: يوما

 14/04/1442 م( في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة 29/11/2020ـه )املوافق

اتحاد الخليج الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة  اجتماعخالل  االندماج

 .األهليةشركة الو 

م( في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة 27/12/2020ـه )املوافق 12/05/1442

شركة الو اتحاد الخليج ة الثالث لشركة الجمعية العامة غير العادي اجتماعخالل  االندماج

.األهلية

التواريـخ. هـذه فـي تغييـرات أي عـن www.tadawul.com.saاإللكترونـي تـداول  موقـع علـى اإلعـالن وسـيتم تقريبيـة تواريـخ هـي أعـاله الـواردة التواريـخ إن: *مالحظـة
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 التعريفات واملصطلحات .7

 التعريف املصطلح

 لغــرض الجديــدة األســهم إـصدار طرـيق ـعن إتحاد الخليج شـركة مـال رأس بزيـادة املتعـلق ـهذا نياملسـاهم تعمـيم التعميم أو تعميم املساهمين

  إتحاد الخليج ملساهميها شــركة قبــل مــن واملعــد ،إتحاد الخليج شــركة فــي األهلية شــركةال دمــج
ً
 (58) للمــادة وفقــا

ات املاليــة األوراق طــرح قواعــد مــن  .املســتمرة وااللتزامــ

 .التعاوني للتأمين الخليج إتحاد شركة املصدر أو الدامجة الشركة أو الخليج إتحاد شركة

األهلية للتأمين  –بها شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني، والتي سيتم تغيير إسمها إلى "شركة اتحاد الخليج  يقصد الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة اإلندماج

 التعاوني" بعد اإلندماج. وبناًء على ذلك، لن يتم إنشاء كيان جديد.

 .التعاوني للتأمين األهلية الشركة املندمجة الشركة أو األهلية الشركة

 .ذلك غير على السياق يدل لم ما ،مجتمعين األهلية والشركة الخليج إتحاد شركة  الشركتين أو الشركتان

 إتحاد الخليج شـركة ـمن املـقدم العـرض بخـصوص نيللمسـاهم األهلية شـركةال إدارة مجـلس يـصدره اـلذي التعمـيم تعميم مجلس إدارة الشركة األهلية

 شـركة وخـطط العـرض ذـلك بخـصوص نيللمسـاهم رأـيه األهلية شـركةال إدارة مجـلس فـيه يـبدي حـيث لالندمـاج

 األهلية.  شـركةال بشـأن إتحاد الخليج

 وذلك ،. م24/12/2019 بتارـيخ األهلية شـركةالو  إتحاد الخليج شـركة ـبن املبرـمة امللزـمة غيـر التفاـهم مذكـرة التفاهم مذكرة

 جميع ونقل الخليج اتحاد شركة في األهلية شركة دمج خالل من الشركتين بين االندماج صفقة جدوى  لتقييم

 .الخليج اتحاد شركة إلى األهلية شركةال والتزامات أصول 

( وذـلك  بـعد انتهـاء فتـرة اعتـراض الدائـنن أو تـسوية جمـيع اعتراضـات الدائـنن عـلى صفـقة نفاذ قرار االندماج
ً
االندمـاج )أيهمـا يأـتي الحقـا

 ألـحكام املـادة ) 
ً
 .( ـمن نظـام الشـركات193وفقـا

( في الشركة األهلية 1( سهم في شركة إتحاد الخليج مقابل كل سهم واحد )0.646135284552846عدد ) معامل املبادلة

   .الخليج اتحاد شركة إلى األهلية شركة والتزامات أصول  جميعمقابل نقل  وذلك

 األهلية  شـركةالو  إتحاد الخليج شـركة ـبن املقترـحة االندمـاج صفـقة صفقة االندماج
ً
 (192) واملـادة (191) املـادة ألـحكام وفقـا

 االندمـاج الئـحة ـمن (49) املـادة ـمن( أ) الفقـرة ـمن (1) الفرعـية والفقـرة الشـركات نظـام ـمن (193) واملـادة

ذ،  مقابــل إتحاد الخليج شــركة إلــىاألهلية  شـركةال والتزامـات أـصول  جمـيع نـقل خاللهـا ـمن ـسيتم والـتي واالـستحوا

 مـال رأس زيـادة عبـر األهلية شـركةال ـفي نياملسـاهم لصاـلح الجديــدة األســهم بإصــدار إتحاد الخليج شــركة قيــام

 ـسعودي ريـال (229,474,640) إـلى ـسعودي ريـال (150,000,000) ـمن إتحاد الخليج شـركة

 وحتــى األهلية شــركةال ملســاهمي عــرض بتقــديم إتحاد الخليج لشــركة املؤكــدة النيــة إعــالن تاريــخ مــن املمتــدة الفتــرة فترة العرض

 إنهـاء يـتم أن أو نيالشـركت ـمن ـلكل االندمـاج بصفـقة الخاـصة العادـية غيـر العاـمة الجمعيــة قــرار صــدور تاريــخ

  االندمــاج اتفاقيــة
ً
 . ألحكامهــا وفقــا

  يعقد والذي الصلة ذات الشركة في للمساهمين العادية غير العامة الجمعية العادية غير العامة الجمعية
ً
 .األساس ي لنظامها وفقا

 وعــدد االندمــاج صفقــة علــى للتصوـيت ـسُيعقد واـلذي إتحاد الخليج لشـركة العادـية غيـر العاـمة الجمعـية جتمـاعا الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج 

 وتتمثل هذه القرارات فيما يلي:. العالقــة ذات األخــرى  القــرارات مــن

 بتاريخ الشركة األهليةو  اتحاد الخليج شركة بين املبرمة االندماج اتفاقية أحكام على املوافقة -1

 م04/06/2020

 ريال مليون مائة وخمسين  (150,000,000) من اتحاد الخليج شركة مال رأس زيادة على املوافقة -2

 ألف وسبعين وأربعة وأربعمائة مليون  وعشرين وتسعة مائتين( 229,474,640) إلى سعودي

 ســهم مليون  عشر خمسة( 15,000,000) من األســهم ـعدد وزيـادة سعودي، ريال وأربعين وستمائة

 وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة مليون  وعشرين اثنين( 22,947,464) إلــى

 لنظام وفقا النفاذ تاريخ من اعتبارا االندماج اتفاقية وشروط ألنظمة وفقاوذلك  عــادي ســهم

 .االندماج واتفاقية الشركات

 املوضحة للصيغة وفقا اتحاد الخليج لشركة األساس ي النظام على املقترحة التعديالت على املوافقة -3

 (بالصفقة يختص فيما اتحاد الخليج لشركة األساس ي النظام على العامة التعديالت( )5) امللحق من

 .االندماج نفاذ عند التعديالت هذه تسري  أن علىمن هذا التعميم، 

 أي بإصدار إدارتها، مجلس قبل من مفوض شخص أي أو شركة اتحاد الخليج إدارة مجلس تفويض -4

 .أعاله املذكورة القرارات من أي لتنفيذ ضروريا يكون  قد إجراء أي اتخاذ أو قرار

التعاوني" األهلية للتأمين  –املوافقة على تغيير إسم الشركة الدامجة ليصبح "شركة اتحاد الخليج  -5

  بعد إتمام صفقة اإلندماج.
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 التعريف املصطلح

 شـركة ـمن املـقدم العـرض عـلى للتصوـيت ـسُيعقد والــذي األهلية شــركةلل العاديــة غيــر العامــة الجمعيــة اجتمــاع الجمعية العامة غير العادية للشركة األهلية

 هذه القرارات فيما يلي: وتتمثل. العالـقة ذات األخـرى  القـرارات ـمن وـعدد إتحاد الخليج

 بتاريخ وشركة اتحاد الخليج األهلية شركةال بين املبرمة االندماج اتفاقية أحكام على املوافقة -1

 .م04/06/2020

 قرار أي بإصدار إدارتها، مجلس قبل من مفوض شخص أي أو الشركة األهلية إدارة مجلس تفويض -2

 .أعاله املذكورة القرارات من أي لتنفيذ ضروريا يكون  قد إجراء أي اتخاذ أو

  30 مدة خالل االندماج صفقة على االعتراض لهم يحق الدائنين الذين دائني الشركة األهلية
ً
 الجمعية قرارات موافقة نشر تاريخ من يوما

 من شركة اتحاد الخليج والشركة األهلية.  لكل االندماج صفقة على العادية غير العامة

إتحاد الخليج لغرض طلب زيادة رأس مال شركة 

 االندماج

  إتحاد الخليج شـركة ـفي األهلية شـركةال دمـج لغـرض إتحاد الخليج لشـركة املـال رأس زيـادة طـلب ـهو
ً
 لقواـعد وفقـا

 . واالســتحواذ االندمــاج والئحــة املســتمرة وااللتزاـمات املالـية األوراق طـرح

 وتسعمائة ماليين سبعة( 7,947,464) إـصدار ـخالل ـمن إتحاد الخليج شـركة مـال رأس ـفي املقترـحة الزيـادة زيادة رأس املال لشركة اتحاد الخليج 

 األهلية.  شـركةال ـفي نياملسـاهم لصالــح سهم وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة

 وأنظـمة التنظيـمي والهـيكل اإلدارـية الوظاـئف دمـج ذـلك ـفي بمـا) األهلية شـركةالو  إتحاد الخليج شـركة أعمـال دمـج األعمال دمج

 .االندمـاج صفـقة إتمـام بـعد الدامـجة الشـركة أعمـال ـسير لتحقـيق( وغيرهـا املعلومـات

 األهلية.  شــركةال فــي أو إتحاد الخليج شــركة فــي األســهم مــن أكثــر أو (5)٪ يمتلــك شــخص الكبار املساهمون  أو كبير مساهم

 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي، املستشار املالي املستقل لشركة إتحاد الخليج.  املستشار املالي 

 اكتواريين(، املستشار االكتواري املستقل لشركة إتحاد الخليج. –شركة بدري لالستشارات اإلدارية )مدراء مخاطر  املستشار االكتواري 

 .قانونيون  محاسبون  – وشركاه م ك م تيلي بيكر شركة التصورية املالية القوائم محاسب

، املستشار القانوني املستقل القانونية ستشاراتواال  للمحاماة الحمدانخالد ناصر و  زارعمحمد مجدي  شركة املستشار القانوني

 لشركة إتحاد الخليج.

محاسبون ومراجعون قانونيون عن  –محاسبون قانونيون  وشركة الخراش ي وشركاه  كوبرز وترهاوس برايس شركة إتحاد الخليج لشركة الحساباتو مراجع

 م. 2019ديسمبر  31السنة املنتهية في 

 . قانونيون  ومراجعون  محاسبون  وشركاه الفوزان جي إم بي كي شـركة املالي الالزمة املهنية العناية مستشار

 ومحاســب االكتــواري  واملستشــار املاـلي املهنـية الالزـمة العناـية ومستشـار القانوـني واملستشـار املاـلي املستشـار ـمن كل املستشارين

 . ــنيمجتمع التصورية املاليــة القوائــم

 والباـلغ االندمـاج صفـقة نتيـجة األهلية شــركةال ملســاهمي إصدارهــا ســيتم التــي إتحاد الخليج شــركة أســهم هــي أو أسهم العوض الجديدة األسهم

 بقيـمة عـادي ـسهم وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة ماليين سبعة( 7,947,464) عددهـا

 .الواـحد للـسهم ـسعودية ريـاالت عشـر (10) تبـلغ اـسمية

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

 .السعودية العربية اململكة حكومة الحكومة

 لكل رياالت عشرة( 10) تبلغ  اسمية بقيمة بالكامل القيمة مدفوع الخليج إتحاد شركة أسهم من عادي سهم السهم

 .ذلك غير على السياق يدل لم ما سهم،

 .السعودية األسهم لتداول  اآللي النظام السعودية، املالية السوق   املالية السوق 

 شركة السوق املالية السعودية  تداول 

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

 31 في  املنتهية املالية للسنوات ذلك غير على السياق يدل لم ما الخليج، إتحاد لشركة املراجعة املالية القوائم املالية القوائم

م واملعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية 2019ديسمبر  31و 2018 ديسمبر 31 و 2017 ديسمبر

 ديسمبر 31و  2018ديسمبر  31 و 2017 ديسمبر 31 في واملنتهية األهلية للشركة املراجعة املالية والقوائم

 م2019

  . األهلية الشركة في األسهم مالكي األهلية الشركة مساهمو

 الخليج إتحاد شركة في األسهم مالكي الخليج اتحاد شركة مساهمو

 .السعودية العربية اململكة اململكة

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

 .السعودية العربية باململكة التجارة وزارة وزارة التجارة

 .السعودي الريالهو  الريال

 رقم القرار بموجب املالية السوق  هيئة مجلس عن ة الصادر املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعدهي  وااللتزامات املستمرة املالية األوراق طرح قواعد
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 التعريف املصطلح

 الصادر املالية السوق  نظام على بناءً . م27/12/2017 املوافق. ـه09/04/1439 وتاريخ 3-123-2017

ـة. .ـه02/06/1424 وتاريخ 30/م رقم امللكي باملرسوم -104-1 رقــم املاليــة الســوق  هيئــة مجلــس بقــرار واملعدـل

 م30/09/2019 املوافــق هــ01/02/1441 وتاريــخ 2019

 وتاريخ 2007-50-1 رقم القرار بموجب املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة واالستحواذ االندماج الئحة واالستحواذ االندماج الئحة

 وتاريخ 30/م رقم امللكي باملرسوم الصادر املالية السوق  نظام على بناء م3/10/2007 املوافق ـه21/9/1428

 املوافق. ـه07/08/1439 وتاريخ 2018-45-3 رقم املالية السوق  هيئة مجلس بقرار املعدلة ـه2/6/1424

. ـه02/06/1424 وتاريخ 30/م رقم امللكي باملرسوم الصادر املالية السوق  نظام على بناءً . م23/04/2018

 . ـه28/01/1437 وتاريخ 3/م رقم امللكي باملرسوم الصادر الشركات ونظام

 اإلدارة مجلس أعضاء أو اإلدارة مجلس أو املجلس

 الشركة الدامجة

 .الخليج إتحاد شركة إدارة مجلس

 مجلس إدارة الشركة األهلية ندمجةامل الشركة إدارة مجلس

 يمكن وكيل أو موظف، أو فرعية، لجنة أو لجنة، أي النص، يسمح حيثما شاملة السعودية املالية السوق  هيئة هي الهيئة أو املالية السوق  هيئة

 .الهيئة وظائف من وظيفة بأي للقيام تفويضه يتم أن

 (.م31/07/2003 املوافق) ـه02/06/1424 وتاريخ 30/م رقم امللكي باملرسوم الصادر املالية السوق  نظام املالية السوق  نظام

 املوافق) ـه28/01/1437 بتاريخ( 3/م) رقم امللكي املرسوم بموجب الصادر الشركات نظامهو  الشركات نظام

، وأي (م02/05/2016 املوافق) ـه25/07/1437 تاريخ منذ التنفيذ حيز دخل والذي( م10/05/2015

 تعديالت قد يتم إدخالها عليه

 .السعودية العربية للمملكة اإلجمالي املحلي الناتج املحلي الناتج

  القرار بموجب املالية السوق  هيئة مجلس  عن الصادرة السعودية العربية اململكة في الشركات حوكمة الئحة الشركات حوكمة الئحة

 الصادر الشركات نظام على بناءً . م13/02/2017 املوافق. ـه16/05/1438 وتاريخ 2017-16-8 رقم

 2019-57-3 رقم املالية السوق  هيئة مجلس بقرار املعدلة.. ـه28/01/1437 وتاريخ 3/م رقم امللكي باملرسوم

  م 20/05/2019 املوافق ه 15/09/1440 وتاريخ

 :به ما يلي يقصد طرف ذو عالقة

 .املصدر تابعي -1

 .في املصدر الكبار املساهمين -2

 .للمصدر التنفيذيين وكبار اإلدارة مجالس أعضاء -3

 .املصدر لتابعي التنفيذيين وكبار اإلدارة مجالس أعضاء -4

 .املصدر في الكبار املساهمين لدى التنفيذيين وكبار اإلدارة مجالس أعضاء -5

 .أعاله( 5 أو 4 ،3 ،2 ،1) في إليهم املشار لألشخاص أقرباء أي -6

 .أعاله( 6 أو ،5 ،4 ،3 ،2 ،1) في إليه مشار شخص أي عليها يسيطر شركة أي -7

 ـعن وـضع وتنفـيذ القـرارات االـستراتيجية كبار التنفيذيين
ً
للشـركة بمـا ـفي ذـلك الرئـيس  أي ـشخص طبيـعي يديـر ويـكون مـسؤوال

 .التنفـيذي ونواـبه واملديـر املاـلي

 .األهلية الشركة في الحاليون  املساهمون  هم البائعون  املساهمون مساهمي الشركة األهلية أو 

 .السعودية العربية اململكة  في للمنافسة العامة الهيئة  للمنافسة العامة الهيئة

 ـه12/10/1441 بتاريخ األهلية وشركة الخليج اتحاد شركة من كل   قبل من إبرامها تم التي االندماج اتفاقية هي االندماج اتفاقية

 .(.م04/06/2020 املوافق)

 2017-123-3 رقم املالية السوق  هيئة مجلس بقرار عليها املوافق تداول  لدى املالية األوراق إدراج قواعد هي اإلدراج قواعد

 رقم امللكي باملرسوم الصادر املالية السوق  نظام على بناءً ( م27/12/2017 املوافق) ـه09/04/1439 وتاريخ

 وتاريخ 2019-104-1 رقم املالية السوق  هيئة مجلس بقرار املعدلة ـه02/06/1424 وتاريخ 30/م

 .م30/09/2019 املوافق ـه01/02/1441

 القرى  أم صحيفة الرسمية الجريدة

  السعودي العربي النقد مؤسسة النقد مؤسسة

 واملشرف اإلحصائي العمل لتنفيذ الوحيد الرسمي املرجع وهي  السعودية العربية اململكة في لإلحصاء العامة الهيئة لإلحصاء العامة الهيئة

 له واملنظم الفني

 دائرة حكومية تتبع لوزارة الشؤون البلدية والقروية باململكة العربية السعودية البلدية
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 التعريف املصطلح

 املديرية العامة للدفاع املدني التابعة لوزارة الداخلية باململكة العربية السعودية الدفاع املدني

 النقد مؤسسة عن الصادر التأمين أعمال مزاولة ترخيص النقد مؤسسة ترخيص

 رقم التعاوني الصحي الضمان نظام بموجب إنشاؤه تم الذي السعودية اململكة في التعاوني الصحي الضمان مجلس الصحي الضمان مجلس

 .م11/08/1999 املوافق. ـه27/04/1420 بتاريخ 71

ن من عليها املؤمن املخاطر أعباء تحويل التأمين إعادة ِّ ن وتعويض التأمين، معيد الى املؤم  ِّ  يتم عما التأمين معيد قبل من املؤم 

  إذا لهم للمؤَمن دفعه
ً
 .للخسارة أو للضرر تعرضوا

ن بمقتضاه يتعهد عقد (التأمين بوليصة) التأمين وثيقة ِّ ن يعوض بأن املؤم   مقابل وذلك بالوثيقة، املغطى الخسارة أو الضرر حدوث عند له املؤمَّ

ن يدفعه الذي االشتراك  .له املؤمَّ

ن من املخاطر أعباء تحويل التأمين ن الى لهم املؤمَّ ِّ ن قبل من الخسارة أو للضرر منهم يتعرض من وتعويض املؤم  ِّ  .املؤم 

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

 من املعتمدة األخرى  واإلصدارات واملعايير السعودية، العربية اململكة في املعتمدة املالي للتقرير الدولية املعايير  املالية التقارير إلعداد الدولية املعايير

ين السعودية الهيئة ين للمحاسب  القانوني

 األساس ي النظام أو التأسيس عقد في ونهايتها بدايتها واملحددة املنشأة نشاط نتيجة لعرض الزمنية الفترة هي املالية السنة

 املعنية للشركة

ت، االحتماالت نظرية بتطبيق يقوم الذي الشخص االكتواري  الخبير ر بموجبها التي واإلحصاءا  االلتزامات، وتقوم الخدمات، تسع 

 .املخصصات وتكو ن 

  كوديعة اقتطاعها الواجب التأمين لشركة املدفوع املال رأس من نسبة النظامية الوديعة
ً
 مراقبة لنظام التنفيذية لالئحة سندا

 التعاوني التأمين شركات

 التزاماتها عن نقد الى للتحويل القابلة الشركة أصول  زيادة مدى املالية املالءة هامش

 شركات مراقبة نظام من 15 املادة في عليها املنصوص التأمين شركة أرباح صافي من اقتطاعها املتوجب النسبة نظامي احتياطي

 التعاوني التامين

 الخاص القطاع وظائف في الوافدة العمالة مكان السعودين املواطنين إحالل السعودة/  التوطين

 األشخاص الطيبيعيين أو االعتباريين الذين يبرمون عقود التأمين. التأمين وثائق حملة

 التأمين إعادة عمليات عن املباشر املؤمن يتقاضها التي العموالت التأمين إعادة عموالت

 املالية التزاماتها لتغطية وتخصيصها اقتطاعها التامين شركة على يجب التي املبالغ  املخصصات

  ويكون  الخليج إتحاد شركة إدارة يتولى الذي الشخص التنفيذي الرئيس
ً
 اإلدارة مجلس أمام الشركة أعمال عن مسؤوال

 الخليج إتحاد شركة إدارة مجلس رئيس اإلدارة مجلس رئبس

 العاملي االقتصاد سالمة بتعزيز معنية املتحدة لألمم تابعة وكالة الدولي النقد صندوق 

ين السعودية الهيئة ين للمحاسب ين السعودية الهيئة القانوني ين للمحاسب ين املحاسبين نظام بموحب املنشأة القانوني  رقم امللكي باملرسوم الصادر القانوني

 .م20/11/1991 املوافق. ـه13/05/1412 بتاريخ 12/م

 السعودية العربية اململكة في االجتماعية للتأمينات العامة املؤسسة االجتماعية للتأمينات العامة املؤسسة

 السعودية العربية اململكة في االجتماعية والتنمية البشرية ملواردوزارة ا املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةا وزارة

 يوم أي أو السعودية العربية اململكة في رسمية عطلة يكون  يوم وأي والسبت الجمعة يومي عدا فيما عمل يوم أي عمل يوم

 األخرى  الحكومية واإلجراءات السارية األنظمة بموجب العمل عن أبوابها املصرفية املؤسسات فيه تغلق

 .م27/09/2005 املوافق. ـه23/08/1426 بتاريخ 51/م رقم امللكي باملرسوم الصادر السعودي العمل نظام العمل نظام

 الهجري  التقويم .ـه

 امليالدي التقويم .م

 في األسهم كامل لشراء االهلية الشركة ملساهمي واملتاح واملوجه الخليج اتحاد شركة قبل من املعد العرض مستند العرض مستند

 األهلية الشركة مال رأس

 .العامة للجان الفصل في املنازعات واملخالفات التأمينيةاألمانة  األمانة

 الخليج إتحاد شركة إدارة مجلس لجان املجلس لجان

 الخليج إتحاد شركة أعمال وتسيير بإدارة املعني الجهاز  اإلداري  الجهاز

 السعودية العربية للمملكة الرسمية العملة السعودي الريال

 األميركي الدوالر الدوالر

 بتاريخ 32/م رقم امللكي باملرسوم الصادر السعودية العربية اململكة في التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام

 .م01/08/2003 املوافق. ـه02/06/1424



 

- 5  -  
 

 التعريف املصطلح

 التأمين شركات مراقبة لنظام التنفيذية الالئحة

 "التنفيذية الالئحة"  أو التعاوني

 رقم امللكي باملرسوم الصادر السعودية العربية اململكة في التعاوني التأمين شركات مراقبة لنظام التنفيذية الالئحة

 .م01/08/2003 املوافق. ـه02/06/1424 بتاريخ 32/م

 لقاء وذلك الخليج إتحاد شركة الى األهلية الشركة أسهم كامل ملكية تنتقل حيث االندماج عملية إتمام تاريخ  اإلقفال تاريخ

  بتاريخ وذلك األهلية الشركة في الحاليين املساهمين لصالح الخليج إتحاد شركة في الجديدة األسهم إصدار

 . االندماج صفقة على باملوافقة األهلية الشركة ملساهمي العادية غير العامة الجمعية

 املحلي الناتج إجمالي إلى بها املكتتب التأمين أقساط إجمالي نسبة التأمين عمق

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

 األرباح الغير محققة وبالتالي يكون لها احتياطي في قائمة حقوق املساهمين.  هي  العادلة القيمة احتياطي

 السعودي الشركات نظام بموجب 2016 عام في"( اإليداع مركز)" املالية األوراق إيداع مركز شركة تأسست املالية األوراق إيداع مركز شركة

 لشركة بالكامل مملوكة مقفلة مساهمة شركة وهي ـه،28/01/1437 بتاريخ 3/م رقم امللكي باملرسوم الصادر

( 40,000,000) إلى مقسم سعودي ريال( 400,000,000) قدره برأسمال"( تداول )" السعودية املالية السوق 

 .سعودية رياالت عشرة( 10) الواحد للسهم االسمية القيمة تبلغ سهم

 .السعودية العربية اململكة في وزارة االستثمار وزارة االستثمار

 إعـادة شـركات إـلى املـسندة األقســاط اقتطــاع دون  محــددة فتــرة ـخالل املكتتبــة نيالتأـم عقــود أقســاط إجمالــي املكتتبة األقساط إجمالي

 .نيالتــأم

 . ــنيالتأم إعــادة عمليــات إطــار فــي نيالتـــأم إعــادة شــركات لفائــدة عنهــا املتنــازل  األقســاط املسندة األقساط

 .نيالتأم إعادة من يخصه ما خصم بعد فرع لكل األقساط صافي يحتسب املكتتبة األقساط صافي

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

 اإليرادات إجمالي من واملصاريف التكاليف مجموع طرح ناتج هو االكتتاب متحصالت من( العجز) الفائض صافي

 أو تـسويتها تـتم وـلم البـحث قـيد مازاـلت والـتي عنهـا ـنيالتأم شـركة بإخطـار ـله املؤـمن قـام الـتي والـحوادث ملطالـباتا التسوية تحت املطالبات

 . الوثيـقة ـفي ـنيالتأم مباـلغ عـلى بنـاء وذـلك ـله املؤـمن بهـا يطاـلب الـتي الخسـائر قيـمة تعـادل وـهي دفعهـا،

 والتكالـيـف بــاإلدارة املتعلقــة املصاريــف مــن والجــزء العمــوالت فيهــا بمــا التأمــن وثائــق اكتتــاب تكاليــف جمــوعم نيالتأم وثائق اكتتاب تكاليف

 نيالتأمــ عمليــات إلــى تعــود التــي األخــرى  العامــة

 شـروط بحـسب لهـا تعرـضوا الـتي االضـرار او االخطـار ـعن كتعويـض لـهم للمؤـمن التأـمن شـركة تدفـعه مـا قيـمة املدفوعة املطالبات إجمالي

 . ـنيالتأم وثيـقة وأـحكام

 . املطالبات تلك من التأمن معيدي حصة خصم بعد املطالبات إجمالي املدفوعة املطالبات صافي

 حمـلة ـمن ملـستحقيها املطالـبات صـرف تؤخـر ـقد قانونـية او فنـية اكاـنت ـسواء ـنيالتأم شـركات بهـا تـقوم اجـراءات املطالبات تسوية

 االـستحقاق فتـرة نـفس ـفي الوثاـئق

ـخالل الفتـرة وتـكون تـلك  مخصـص تعويضـات مطالبـات تـحت التـسوية يمـثل قيـمة التعويـضات الـتي اـستحقت التسوية تحت املطالبات في التغيرات

 ـعداد القواـئم املالـيةإتدـفع حـتى تارـيخ  ولـكن قيمتهـا ـلمن ياملطالـبات مـستحقة عـلى شـركة التأـم

ـغ عنهـا ـفي تارـيخ إـعداد القواـئم  ـن لصاـلح املؤـمن لـهم جـراء املطالـبات الـتي حدـثت وـلمؤماملباـلغ املـستحقة عـلى امل مبلغ عنها مطالبات متكبدة غير
 
يبل

 املالـية

 تـحت التـسوية جـراء التـسويات الخاـصة باملطالبـاتإي تم صرفهـا ـخالل الفتـرة بـعد املطالـبات الـت املتكبدة صافي املطالبات

 وإجماـلي التكالـيف ـن، ويمـثل الفـرق ـبن إجماـلي اإليـراداتيـن ـمن التأميصاـفي نتاـئج أعمـال شـركة التأم نيالتأم عمليات فائض

 .واملصروفات

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

ـة  ــنين لــكل حالــة علــى حــدة يكــون فيهــا ملعيــد التأميطريقــة اختياريــة إلعــادة التأمــ  االختياري  نيإعادة التأم الخيــار فــي قبــول املخاطــر املعروضـ

 . رفضهــاعليــه أو 

وثيـقة و/أو وثاـئق التأـمن ـمع  ـن االختيـاري عـلىين الـتي تـقوم بإعـادة التأميـهي العـموالت الـتي تتلقاهـا شـركة التأـم  االختياري  نيإعادة التأمعموالت 

 .ـنيـادة التأمـن لصاـلح الشـركة الـتي قاـمت بإعيالتأم ـن ويـتم دـفع تـلك العـموالت ـمن قـبل معـيديمعـيد تأم

ن بنـسبة معيـنة يومعـيد التأـم نين شـركة التأـمين )ـسواء كاـنت أقسـاط أو مطالبـات( ـبيطريـقة توزـيع مباـلغ التأـم النسبي نيالتأم إعادة

 . متـفق عليهـا

ـعن بعـض املخاطـر ضـمن مباـلغ  ن عـلى املؤـمن ـله أن يتنـازل ييتـع ـن حـيثيـنوع غيـر نـسبي ـمن اتفاقيـات إعـادة التأم (الخسارة النسبي )فائض ن غيريإعادة التأم

ـن عـلى يـن أن يتقـبل التأميعـلى قبولهـا، ويتعـهد معـيد التأم معيـنة تزـيد ـعن قيـمة الخسـارة والـتي واـفق املؤـمن

 .املخاطـر املـسندة إلـيه

 نيلتأما عقد يبرم الذي املعنوي  أو الطبيعي الشخص املؤمن له
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الـتي يتعـرض لهـا املؤـمن ـله  ن ـمن املؤـمن ـله وتتوـلى التعويـض ـعن األخطـارين الـتي تقـبل عـقود التأـميشـركة التأـم املؤمن

 .بـشكل مباشـر

 نيالتأمأـحكام وثيـقة  ـله للمؤـمن يطـلب تعويـض ـعن حادـثة مغطـاة بموـجب منـهي إـشعار كتاـبي يقدـمه املؤ  املطالبة

 والعالجيــة وإدارة البرامــج الطبيــة ـن علــى التكاليــف الطبيــة واألدويــة وجميــع الخدمــات واملســتلزمات الطبيــةيالتأـم الصحي التأمن

 وهيــاكل  ن عـلىين البحـري واـلذي يـشمل التأـمين العـام ثالـثة أـنواع وـهي التأـمييـشمل التأـم العام نيلتأما
ً
البضائــع املنقولــة بحــرا

ـة ياملقاول ن الهندســي والــذي يغطــي أخطــاريالســفن، والتأمــ ـي اءات واألجهــزة الكهربائ ــن وأخطــار التركيــب واالنشــ

ـة وكســر مخاطـر  كبـات ـعدان املركبـات واـلذي يغـطي الخسـائر واملـسؤوليات املتعلـقة باملر ياآلالت، وتأـم اإللكترونـي

 .النـقل

 أو خسائر أو حادث في عضوية إصابة أو وفاة بسبب بالغير تلحق التي األضرار عن عليه للمؤمن القانونية املسئولية تأمين املسؤولية العامة

 .املمتلكات في أضرار

ات يالتأمــ املركبات نيتأم ـة باملركبــ يات املتعلـق  .النقــل ويســتثنى مــن ذلــك مخاطــرن مــن الخســائر واملســؤول

 .املبالغ التي يجب على الشركة اقتطاعها وتخصيصها لتغطية التزاماتها املالية النظامي االحتياطي

ـة جــراء إعــادة التأم نيعموالت إعادة التأم ــن أو إعــادة يمخاطــر التأم آخــر، ضــد جميــع أو جــزء مــن منــن علــى مؤ يالعمولــة املتحصـل

 .ــنيالتأم

مجموـعة ـمن الوثاـئق  املـسؤوليات التأمينـية، أي القيـمة الـتي توـضع لتغطـية املخاطـر املتوقـعة الناتـجة ـعن املخصصات الفنية

 .والتزاماتهـا املالـية

الحـصول علـيه ـمن ـخالل قـسمة  ــن، ويمكــنيركة التأمــن املكتتــب بهــا التــي تحتفــظ بهــا شــيمقيــاس ألقســاط التأم االحتفاظ معدل

 .األقســاط املكتتبــة ن املكتـتب بهـا عـلى إجماـلييصاـفي أقسـاط التأـم

 .نسبة املطالبات املتكبدة إلى صافي األقساط املكتسبة معدل الخسارة

 .صافي نسبة املصاريفصافي معدل الخسارة زائد صافي نسبة العمولة زائد  صافي النسبة املوحدة

 .ـنيأصحـاب وثاـئق التأم ـن عـلىيـن أو إعـادة التأميوـهي الطريـقة الـتي يـتم بموجبهـا توزـيع رـبح شـركة التأم الفائض توزيع

وض  شــخص اعتبــاري يقــوم بتمثيــل املؤمــن بأجــر وذلــك الجتــذاب عـقود تأمــن للمؤمــن تأمين وكالة  .عليهــاوالتفــا

 ر.ن أو أكثيأصلــ محفظــة الشــركة االســتثمارية هــي أداة مركبــة مــن أدوات االســتثمار تحتــوي علــى املحفظة االستثمارية

 عـلى نظـام العمل مبـلغ ماـلي تـقوم الشـركة بمنـحه للموـظف بمجـرد انتهـاء ـمدة خدمـته، وذلك باالـستناد مكافئة نهاية الخدمة

BBB بالتزاماتهـا  ـقدرة كافـية عـلى الوفـاء صنـيف ائتماـني ـمن قـبل وكاـلة ـستاندرد آـند ـبورز ويعـني أن الجـهة املصنـفة لديهـات

 .االقتصادـية املواتـية أو املتغيـرة ولـكن ـمن املرجـح أن تضـعف ـفي الظـروفة، املالـي

S&P  االئتمانــي وكالــة أمريكيــة متخصصــة فــي مجــال التصنيــفوكالــة ســتاندرد آنــد بــورز وهــي 
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 عوامل املخاطرة .8

باملوافقة أو الرفض املبينة فيه بعناية وتمعن، وذلك قبل اتخاذ أي قرار  يتوجب على كل مساهم في شركة إتحاد الخليج قراءة هذا القسم املتعلق بعوامل املخاطرة ودراسة كافة املعلومات

بزيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج لالندماج مع الشركة األهلية وذلك من خالل إصدار أسهم  صفقة االندماج املتعلقة خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاص بالتصويت على

ـى األهلية ركةالشـ والتزامـات أصـول  جميـع نقـلجديدة لصالح مساهمي الشركة األهلية مقابل  كما يتوجب على كل مساهم في شركة إتحاد الخليج للتأمين قراءة . الخليج إتحاد شــركة إلـ

خاطر التي قد ي هذا التعميم قد ال تتضمن كافة املودراسة كافة املعلومات األخرى التي يحتويها هذا التعميم وليس فقط عوامل املخاطرة املبينة أدناه، حيث أن عوامل املخاطرة املذكورة ف

 أو التي تم رصده
ً
يجدر بالذكر بأنه قد تكون هناك عوامل مخاطرة إضافية غير املخاطر الواردة في هذا القسم، وهذه  م.ا قبل أو بتاريخ صدور هذا التعميتواجهها شركة إتحاد الخليج حاليا

 على الشركة الدامجة لكنها إما غير معلومة ملجلس إدار 
ً
عتبر من العوامل التي قد تؤثر على الصفقة بتاريخ املخاطر قد تؤثر سلبا

ُ
ة شركة إتحاد الخليج بتاريخ صدور هذا التعميم أو أنها ال ت

 صدور هذا التعميم.

 وبشكل جوهري على نشاط شركة إتحاد الخليج ومركزها املالي ونتائج عملياتها 
ً
املالية املستقبلية وربحية أسهمها، كما  وتدفقاتهاإن تحقق أي من املخاطر املبينة في هذا القسم سيؤثر سلبا

خاطر أنها جوهرية بتاريخ صدور هذا التعميم، أن تحقق أي مخاطر أخرى )غير املخاطر املذكورة أدناه( إما لعدم علم مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج بها حاليا أو لعدم اعتبار تلك امل

 بشكل سلبي على نشاط الشركة الدامجة ومرك
ً
وفي حال كان أي من املساهمين بحاجة ألي تفسير إضافي أو كان لديه . زها املالي وتدفقاتها املالية ونتائج عملياتها وربحية أسهمهاسيؤثر أيضا

االندماج وزيادة راس مال الشركة، صفقة الذي يجب أن يتخذه أو بكيفية التصويت على  باإلجراءفيما يتعلق أو ، أي شكوك أو مخاوف بخصوص محتوى هذا التعميم و/أو صفقة االندماج

 .يتوجب عليه الحصول على استشارة خاصة من قبل مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل هيئة السوق املاليةف

 

 على نشاط 
ً
املالية وتوقعاتها املستقبلية وربحية سهمها، يجدر مركزها املالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها  وعلىشركة إتحاد الخليج إن تحقق أي من املخاطر الواردة في هذا القسم سيؤثر سلبا

سَرد بتسلسل يعبر عن مدى أهميتها وأثرها السلبي الذي قد ينعكس على املخاطر بالذكر أن 
ُ
دة  فيما يلي لم ت  أو غير ، شركة إتحاد الخليجاملحدَّ

ً
كما أن املخاطر االضافية املجهولة حاليا

 املبينة في هذا التعميم:الجوهرية قد يكون لها ذات التأثيرات 

 الجديدة األسهم وإصدار  االندماج بصفقة املتعلقة ملخاطر ا .8.1

 القيمة املضافة املرجوة من عملية االندماج تحقيقم بعد املرتبطة املخاطر  .8.1.1

 لذلك،  ضمان يمكن البتوقعـات مسـتقبلية  ،)صفقة االندماج( 10 قسممن ال 2الفقرة فـي  املوضحة االندماجترتبـط معظـم مبـررات صفقـة 
ً
تحققها أو تحقق أي من النتائج املرجوة منها تبعا

  االندماجوفي حال عدم تحقق النتائج املرجوة من عملية 
ً
، أو كليا

ً
أن عمليات  كمااالندماج،  صفقةسيؤثر ذلك على األداء املالي لشركة اتحاد الخليج وعلى نتائج عملياتها بعد اتمام  جزئيا

 . والجمهور السوق  لدى وتلقيها قبولها ايجابية ضمان يمكن المن نوعها قي قطاع التأمين، لذا  الثانيتعد صفقة االندماج الحالية  حيث مراحلها،أوائل  فيزالت  ماالتأمين االندماج ضمن قطاع 

 االندماج لصفقة املبادلة بمعامل التقييم بعملية املرتبطة املخاطر  .8.1.2

 على تقييم مالي تم إعداده للشركتينتم تحديد عدد األسهم الجديدة التي 
ً
من قبل شركة بيت التمويل السعودي الكويتي  ستصدرها شركة اتحاد الخليج لصالح مساهمي الشركة األهلية بناءا

 للمعايير املهنية الالزمة على إعداد التقييم  تم جة.، وعلى أساس هذا التقييم، تم تحديد معامل مبادلة األسهم بين الشركة الدامجة واملندمبصفتها املستشار املالي لشركة اتحاد الخليج
ً
وفقا

، واتفقت الشركتين على تسوية جميع تعديالت م2019عام أساس القيمة الدفترية لحقوق امللكية للشركة الدامجة واملندمجة كما في القوائم املالية املدققة املنشورة للسنة املالية املنتهية لل

م لشركة اتحاد الخليج والشركة األهلية 2019ديسمبر  31األخذ بها في التقييم حيث بلغ حجم التعديالت املقترحة على القيمة الدفترية لحقوق امللكية كما في  الفحص النافي للجهالة وعدم

نها صحيحة وعادلة وتعكس الوضع املالي الصحيح للشركتين، وأنه مليون ريال سعودي، على التوالي. وتم االفتراض بأن القوائم املالية املنشورة على أ 27.6مليون ريال سعودي و 53.3مبلغ 

ومات املقدمة من الشركتين أو وجد أي اختالف أو ال يوجد أي تظليل أو إخفاء ألي من املعلومات التي تم اإلفصاح عنها  للمستشارين ذوي العالقة، إال أنه في حال كان هناك نقص في املعل

 صفقة االندماج..  ثر ذلك على القيمة الحقيقية لكل من الشركتين، وبالتالي فإن معامل املبادلة املتفق عليه قد ال يعكس القيمة العادلة عند تاريخ اتمامخطأ في القوائم املالية، فسيؤ 

حديد معامل املبادلة املتفق عليه في اتفاقية االندماج، حيث منذ وتجدر االشارة الى أنه يوجد خطر مستمر آخر، قد ينشأ بسبب إمكانية تغير العوامل واالفتراضات التي بني عليها التقييم وت

ما التشغيلية املعتادة، مما يجعل املركز املالي لكل تاريخ توقيع اتفاقية االندماج بين الشركة الدامجة واملندمجة وحتى اتمام صفقة االندماج بينهما، ستستمر كال الشركتين بممارسة أعماله

 غيير، باإلضافة إلى ذلك فإن أي تغييرات في األوضاع السياسية واالقتصادية وغيرها من األوضاع التي قد تؤثر على الوضع املالي ألي من من الشركتين عرضة للت
ً
الشركتين، مما سيؤثر سلبا

 ام صفقة االندماج.على تقييم كل من الشركتين، وبالتالي فإن معامل املبادلة املتفق عليه قد ال يعكس القيمة العادلة عند تاريخ اتم
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 االندماج بعد التكامل بعملية املرتبطة املخاطر  .8.1.3

إن عملية التكامل . الشركة الدامجة والشركة املندمجةلـكل ـمن  واملادية ن كاـفة العناصـر البشـريةيوضـع آليـة واضحـة وفريـق عمـل متفـرغ لضمـان حسـن التكاـمل بـ االندماجصفقـة   تتطلب

إتمام صفقة رفع قدرة شركة اتحاد الخليج بعد و الجغرافي، االنتشار  وتعزيز العمالء والخطوات من أجل نجاحها على سبيل املثال العمل على زيادة وتنوع قاعدة  اإلجراءاتتشمل الكثير من 

االكتتاب التأميني، وتخفيض تكاليف التشغيل واملصاريف العامة واالدارية، أكبر في عملية  الذي سيؤدي إلى قدرة األمرعلى تحمل املخاطر، وتعزيز هيكل عمليات إعادة التأمين  االندماج 

 إلمكانية اختالف آليات وأساليب العمل املطبقة من قبل كل من الشركتين، مما سيؤثر  على عملية ال
ً
 نظرا

ً
تكامل، وبالتالي على أعمال ونتائج الشركة الدامجة وقد ال يكون هذا االمر متاحا

 قبلة.في املرحلة امل

 على أعمال الشركتين االندماجعالن عن صفقة املخاطر املرتبطة بتأثير اإل  .8.1.4

 فيما يتعلق  ركةيؤثر اإلعالن عن صفقة االندماج سواء في حال اكتمالها أو عدمها على أعمال كال الش أن املحتمل من
ً
الخدمة املقدمة  مستوى في  نقص)أ(  بـالدامجة واملندمجة، وتحديدا

بعض املوظفين واملدراء  لدىاستقرار   عدم أو. )ب( نشوء خوف االندماج صفقة إتمام على العمل إلى الشركتين كال إدارة تركيز لتحول  وذلكللعمالء الحاليين أو املحتملين للشركتين 

 ،هذه االنعكاسات املحتملة وإدارتها بشكل فعال مع بالتعامل الشركتين قدرة عدم فإن وبالتالي االندماج، صفقة إتمام بعد لوظائفهم فقدانهم منفي الشركتين  املحتملين أو الحاليين

 على  إلى ذلك سيؤديف
ً
 .االندماج صفقة اتمام بعد عملياتها نتائج وعلى الخليج اتحاد لشركة املالي األداء التأثير سلبا

 للمخاطر التعرض في الدامجة ركةرغبة الش باختالفاملخاطر املرتبطة  .8.1.5

الحالية في التعرض للمخاطر، حيث أن تلك  من املحتمل أن تختلف رغبة الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج في التعرض للمخاطر عن رغبة شركة اتحاد الخليج أو الشركة األهلية

 من قبل قسم إدارة املخاطر لكل شركة بشكل مستقل، وب
ً
 فيما يتعلق بالشركة الدامجة قسم ادارة املخاطر  توجه التالي من املمكن أن يؤدي االندماج الى اختالفاملخاطر يتم تقييمها  حاليا

ل الخدمات إلى تقلي في فئة من الفئات مما قد يؤدي العمالءأو السياسة العامة في التعامل مع  العمالءباستهداف فئات معينة من  بتدني أو زيادة رغبة التعرض للمخاطر، وذلك فيما يتعلق

ء في بعض الفئات التي ال تتوافق مع نسبة واملنتجات املقدمة لهم،  حيث في حال تدني رغبة الشركة الدامجة في التعرض للمخاطر فقد تقوم بعدم تجديد وثائق التأمين مع بعض العمال

ال زيادة رغبة الشركة الدامجة في التعرض للمخاطر قد تقوم بتجديد أو تقديم وثائق تأمينية مع التعرض للمخاطر املالئمة للشركة الدامجة في حينه أو تقليل االهتمام بهم. كما أنه في ح

 على أعمال الشركة الدامجة ونتائجها املالية وتوقعاتها املستقبلية.
ً
 بعض العمالء عالي املخاطر مما سيؤثر سلبا

 املتصلة بفترة اعتراض الدائنين االجراءات بسبب االندماج صفقة اتمام تأخر ب املرتبطة املخاطر  .8.1.6

من نظام الشركات وتسوية اي اعتراضات مقدمة خاللها وفق أحكام نظام الشركات، حيث يحق لدائني  193يشترط التمام صفقة االندماج انقضاء فترة اعتراض الدائنين املشار إليها في املادة 

 من تاريخ نشر موافقة قرارات الجمعية العامة غير العادية على صفقة االندماج لكال الشركتين، وفي حال كان هناك يو  30الشركة األهلية االعتراض على صفقة االندماج خالل مدة 
ً
ما

 له  اعتراض من أي من الدائنين، سيتم إيقاف صفقة االندماج لحين تنازل الدائن عن معارضته أو وفاء الشركة األهلية بالدين إن كان حاالً أو
ً
 كافيا

ً
بالوفاء بالدين إن كان آجالً تقدم ضمانا

من هذا التعميم(، وبالتالي في حال تأخر إتمام صفقة االندماج بسبب فترة اعتراض الدائنين وإجراءات التعامل  12.3.3)ملزيد من التفاصيل حول فترة اعتراض الدائنين، يرجى مراجعة القسم 

 على مع الديون املحتملة، سيؤدي ذلك  إلى عدم تحقق املنافع املرج
ً
وة من صفقة االندماج أو تأخر تحققها أو قد تؤدي إلى زيادة التكاليف املرتبطة بالصفقة، وبالتالي سيؤثر ذلك سلبا

 أعمال الشركة الدامجة ونتائجها املالية وتوقعاتها املستقبلية. 

 املخاطر املتعلقة برأي املستشار املالي املقدم لشركة اتحاد الخليج .8.1.7

 من املستشار املالي لشركة اتحاد الخليج يفيد بأن املستشار املالي يرى أن معامل املبادلة عادل  م(03/06/2020هـ )املوافق 11/10/1441تلقى مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج بتاريخ 
ً
رأيا

 للعوامل واالفتراضات املوضحة في الرأي )وملزي
ً
اجعة امللحق د من التفاصيل حول الرأي، الرجاء مر بالنسبة لشركة اتحاد الخليج من وجهة نظر مالية كما في تاريخ تقديم الرأي، وذلك وفقا

أي حول عدالة معامل املبادلة في تاريخ انعقاد ( من هذا التعميم(. وحيث أنه لن يتم تحديث الرأي املقدم من املستشار املالي، فإنه ال يوجد مايضمن أن يكون للمستشار املالي نفس الر 3رقم )

وذلك الحتمالية تغيير العوامل واالفتراضات التي بني عليها الرأي في تاريخ تقديمه، وبالتالي قد ال يعكس رأي الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الخاصة بصفقة االندماج، 

 على أصولها والتزاما
ً
 سهمها وتوقعاتها املستقبلية. تها ونتائجج عملياتها وربحية املستشار املالي لشركة اتحاد الخليج عدالة معامل املبادلة بالنسبة للشركة الدامجة مما يؤدي إلى التأثير سلبا
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 لألسهم املخاطر املتعلقة بالتغيير في ملكية املساهمين الحالين وانخفاض القوة التصويتية .8.2

 

 املصاحبة  لذلك التصويتية القوة وانخفاض الحاليين املساهمين ملكية في بالتغيير  املرتبطة املخاطر  .8.2.1

 شركةالبإصـدار  األسهم الجديدة لصالح مساهمي الشركة األهلية مقابل نقل جميع أصول  شركة إتحاد الخليج عـرض مبادـلة أوراق مالـية، حيـث سـتقوم  خاللمـن  االندماجسـتتم صفقـة 

 التمام صفقة االندماج ،الى شركة إتحاد الخليج والتزاماتها هليةاأل 
ً
مع ذلك  بالتزامنو  ،%34.63تساوي نسبة قدرها شركة إتحاد الخليج في  هلية ، سوف تصبح نسبة ملكية الشركة األ تبعا

إلى نسبة قدرها  %( من رأسمال شركة إتحاد الخليج 100التي كانت تمثل ملكيتهم قبل صفقة االندماج مانسبته ) إتحاد الخليجنسبة ملكية املساهمين الحاليين في شركة  تنخفضسوف 

يجية األخرى لتأثير في القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة الدامجة بما فيها اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة الدامجة والقرارات االسترات، وبالتالي  ستقل قدرتهم على ا65.37%

 الهامة للشركة الدامجة، إضافة إلى انخفاض نسبة حصتهم من صافي أرباح الشركة الدامجة حال تم توزيعها.

 رة املحتملة من بعض املساهميناملخاطر املرتبطة بالسيط .8.2.2

من أسهم شركة اتحاد الخليج، وعليه سيكون بمقدرتهم مجتمعين الى حد ما التأثير %34.63بعد إتمام صفقة االندماج سيمتلك املساهمون الحاليون في الشركة األهلية مجتمعين ما نسبته 

سهم في الجمعيات العامة للشركة الدامجة، وبالتالي سيكون بمقدرتهم التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة على قرارات شركة اتحاد الخليج وسيمتلكون مجتمعين أكثر من ثلث األ 

الحاليين بشركة ، مما ستقلل قدرة تأثير املساهمين خرى الهامة للشركة الدامجةدارة الشركة الدامجة والقرارات االستراتيجية األ إاختيار أعضاء مجلس مساهمي الشركة الدامجة بما فيها 

 اتحاد الخليج  في التأثير على هذه القرارات.

 املخاطر املرتبطة بالتذبذبات املحتملة في سعر سهم الشركة الدامجة حتى اتمام صفقة االندماج .8.2.3

األسباب أو  لظروف طارئة أو سياسية أو اقتصادية  إلى زيادة  قد يؤدي اإلعالن عن صفقة االندماج ومعرفة السوق والجمهور عنها أو في حال تأخر إتمام صفقة االندماج ألي سبب من 

بير عن سعره وقت اصدار هذا تذبذب سعر سهم الشركة الدامجة حتى تتم صفقة االندماج، ومن املمكن يختلف سعر سهم شركة اتحاد الخليج وقت إتمام صفقة االندماج بشكل ك

 على القيمة ال
ً
 سوقية للشركة الدامجة وعلى استثمارات املساهمين فيها.التعميم، وبالتالي سيؤثر ذلك سلبا

أن تؤثـر هـذه  املمكن. ومـن املالية، وذلـك بسـبب عـدد مـن العوامـل التـي تشـمل التغيـر ـفي النتائـج والتوقعـات االندماجصفقـة  اتمامقـد يتعـرض سـعر سـهم الشـركة الدامجـة للتذبـذب بعـد 

سـهم الشـركة الدامجـة أل  القيمة السوقيةالتنبـه إـلى أن  ينالفعلـي للشـركة الدامجـة. وينبغـي للمسـاهم األداءعلـى ـسعر ـتداول أـسهم الشـركة الدامـجة بغـض النظـر ـعن العوامـل بشـكل سـلبي 

 .فـي السـوق  األوراق املالية املدرجةـمع أي اسـتثمارات أـخرى فـي  الحالزيـد أو تنقـص كمـا هـو حصلـة منـها قـد تتملا الشركة األهلية واألرباحالتـي سـتصدر لصاـلح مسـاهمي  األسهمفـي ذلـك  بما

 على األداء السابق لسهم الشركة الدامجة ومخاطر بيع املساهمين الكبار ألسهمهم .8.2.4
 
 املخاطر املرتبطة بالتداول اعتمادا

 السهم بعد إتمام صفقة االندماج وقد ال يماثله بأي شكل من األشكال.قـد يختـلف ـعن أداء  اتحاد الخليجالسـابق لسـهم شـركة  اءاألدإلـى إن  ينبغي على مساهمي شركة اتحاد الخليج التنبه

التـي ـستصدر لصالـح  الجديدة األسهم)ويشـمل ذلـك  املالفـي الشـركة الدامجـة بعـد زيـادة رأس  األسهميـع عـدد كبيـر مـن بب كما ينبغي التنبه إلى أن قيام أو احتمالية قيام املساهمين الكبار

ندمـاج أو توقـع مثـل ال صفقـة ا إتمامبعـد  املاليةالشـركة( فـي السـوق  األهلية الشركة في األجانب املؤسسين املساهمينالتـي سـوف تصـدر لصاـلح  األسهم باألخصو  األهلية الشركةمسـاهمي 

 .الدامجة الشركة في أسهمهميوجـد ضمان احتفاظ هؤالء املساهمين ب الى ـسعر سـهم الشـركة الدامجـة فـي السـوق حـيث هـذه العمليـة، سـيؤثر سـلبا عـل

 املخاطر املرتبطة بانخفاض سعر السهم نتيجة صفقة االندماج .8.2.5

 خالل واملندمجة الدامجة الشركة أعمال دمج اكتمال عدم أو تأخر حال في وذلك األهلية، الشركة ملساهمي الصادرة أسهم العوضخفض سعر السهم الشركة الدامجة بما في ذلك ني قد

 على أصولها  ذلك يؤديساملنافع املرجوة من صفقة االندماج خالل سنة واحدة من تاريخ نفاذ قرار االندماج ،  ، أو عدم تحققسنة واحدة من نفاذ قرار االندماج
ً
إلى التأثير سلبا

 .وتوقعاتها املستقبلية وربحية سهمهاا ها ونتائجج عملياتهوالتزامات

 املخاطر املرتبطة بانخفاض ربحية السهم نتيجة صفقة االندماج .8.2.6

 الرأسـمالية واالحتياـجات الجيـد املالـي مركزـها عـلى املحافظـة مـن وتمكنـهااتحاد الخليج  شـركة ربحـية بينهـا مـن عوامـل عـدة عـلى اتحاد الخليج شـركة فـي للسـهم املسـتقبلية األربـاح تعتمـد
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 لغـرض اتحاد الخليج ـشركة ـمال رأس زيـادة أن التصورية املالـية القوائـم أظهـرت قـد أـنه بالذكـر يجـدر. العامـة االقتصاديـة واألوضـاع لديـها، االئتمانـية والقـوة للتوزـيع القابلـة واحتياطاتهـا

 سـهم خسارة بلغـت حيـث االندمـاج بمجـرد السـهم خسارة رتفاعا إلـى تـؤدي ،اتحاد الخليج ـشركة إلـى األهلية شـركةال والتزامـات أصـول  ونقـل الخليجشركة اتحاد  فـي األهلية شـركةال دمـج

( ريال سعودي لكل سهم كما في القوائم املالية 3.29خسارة سهم الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج ) وبلـغت م،2019 العـام فـي سـعودي ريـال( 1.94)  اتحاد الخليج شـركة

 ـمن أكـبر عـدد ىعلـ تـوزع سـوف اتحاد الخليج شـركة أرـباح أن خلفيـة عـلى املسـتقبل ـفي السـهم ربحيـة انخفـاض إـلى االندمـاج صفقـة ـتؤديم. إضافة إلى ذلك، قد 2019التصورية لعام 

 . رأسـمالها لزيـادة نتيجـة األسـهم

 املخاطر املرتبطة بالشركة األهلية .8.3

 

 املخاطر املرتبطة باالعتماد على الوسطاء والوكالء .8.3.1

حيث بلغت حصة الوسطاء ووكالء التأمين من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة  قدرة الشركة االهلية على االستمرار في توزيع منتجاتها وخدماتها الى حد كبير على وسطاء ووكالء التأمين تعتمد

دون تدخل من قبل  ثالثة أطراف قبل من وتشغيلهم دارتهمإ تتم الذين والوكالء بالوسطاء باالستعانة االهلية الشركة تقوم كما م، على التوالي.2019م و2018%( للعامين 20.2%( و )20.4)

 ال أنه كما سباب،األ  من سبب ألي نهاءهاإ أو العقود تلك مدة انتهاء بسبب سواء ،هلية، وبالتالي ال يوجد ضمان استمرارية توريد الخدمات من قبل مشغلي الوكالء أو الوسطاء الشركة األ 

  الخدمات بتوفير يقومون  سوف هليةاأل  الشركة معهم تعاقدت الذين والوكالء الوسطاء هؤالء أن على ضمان يوجد
ً
لقد أظهرت نتائج الفحص القانوني النافي . معهم املبرمة لالتفاقيات وفقا

 لشروط تلك االتفاقيات( اتفاقية تم اإلطالع عليها، 70من إجمالي عدد ) وساطة  ة( اتفاقي59عن الجهالة عن وجود ما يقارب عدد )
ً
، ومثلت إيرادات الوسطاء املنتهية مدتها منتهية املدة وفقا

تلك االتفاقيات  يجعلال تنص على شرط التجديد التلقائي، مما حيث ، م2019ديسمبر  31% من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة كما في 20من إجمالي اإليرادات من الوسطاء ومثلت  100%

، بالرغم من  ،منتهية بانتهاء مدتها
ً
استمرار الشركة األهلية والوسطاء املعنيين في تنفيذ التزاماتهم املرتبطة بتلك وال يوجد لدى الشركة األهلية ما يضمن تجديد تلك االتفاقيات خطيا

وعدم مقدرة الشركة الدامجة على تجديد تلك ، املدة نها منتهيةأاالتفاقيات، وفي حال قرر أحد الوسطاء بعد إتمام صفقة االندماج بإيقاف العمل بموجب االتفاقية املرتبطة به باعتبار 

 على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.الوسطاء املعنيين، فإن ذلك سيؤثر  االتفاقيات مع
ً
   سلبا

 املخاطر املرتبطة بتطوير وتنمية االعمال الحالية للشركة األهلية .8.3.2

  تنمو ال قد هليةاأل  شركةلل الحالية نشطةواأل عمالاأل  إن
ً
تمام صفقة  االندماج، بما في ذلك قدرتها إليها بعد إشركة اتحاد الخليج بأن تصل  ادارة مجلس أعضاء يأمل التي للمستويات وفقا

وباإلشارة إلى تقرير العناية أو توفر ظروف السوق املالئمة لتنمية أعمالها. الرئيسيين  وعمالئهاهلية على املوظفيين الرئيسيين الحاليين في الشركة األ  املحافظةعلى تمام صفقة االندماج إ بعد

م، على التوالي. أما معدل دوران 2018م و 2017% للعامين 36% و43املهنية املالي، فيجدر بالذكر أن معدل دوران املوظفين حسب الخبير االكتوراري الخارجي للشركة األهلية بلغ نسبة 

م، على التوالي. ويعود السبب في اختالف حساب معدل دوران املوظفين بين الخبير 2019م، و2018م،2017عوام % لأل 16%و 19% و 26املوظفين حسب إدارة الشركة األهلية فبلغ نسبة 

هلية فتحتسب كتواري الخارجي أما إدارة الشركة األ االكتواري الخارجي وإدارة الشركة األهلية إلى تضمين املوظفين املستقيلين واملنتهية عقودهم في حساب املعدل كما في تقرير الخبير اال

 على نتائج عمليات 
ً
 الشركة الدامجة ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.معدل دوران املوظفين بعد استبعاد املوظفين املنتهية عقودهم،   وبالتالي سيؤثر ارتفاع معدل دوران املوظفين سلبا

 االندماج صفقة إتمام بعد ليةاأله بالشركة الخاصة واالتفاقيات العقود بعض املخاطر املرتبطة بإنهاء .8.3.3

املبرمة مع أطراف أخرى، والتي تتنوع ما بين عقود وساطة التأمين وعقود إعادة التأمين وتسوية املطالبات وعقود خدمات أخرى  واالتفاقيات عقودعدد من ال األهليةلدى الشركة  يوجد

 بما في ذلك العقود التي تتعلق بتقديم الخدمات االلكترونية أو خدمات أمن املعلومات وغيرها.كعقود تقنية املعلومات واالستشارية واملحاسبية وأمن املعلومات ، 

إلى  واالتفاقيات الخاصة بالشركة األهلية العقود  جميعإلى الشركة الدامجة، وبالتالي سوف تنتقل  الشركة األهليةيجدر بالذكر أنه بعد إتمام صفقة االندماج ستنتقل أصول والتزامات و 

، وذلك إما لعدم جدواها و/أو لوجود عقود الشركة األهليةالشركة الدامجة. يجدر بالذكر أنه، ال يمكن أن تضمن الشركة الدامجة عدم فسخ أي من العقود امللزمة التي ستنتقل إليها من 

بالحصول على  الشركة الدامجة والشركة األهليةمجة خالل عملية دمج األعمال. ولم تقم حالية مشابهه لها و/أو غيرها من الظروف وذلك بناء على تقديرات اإلدارة التنفيذية للشركة الدا

م فسخ االتفاقية في أي وقت بعد إتمام صفقة موافقات تنص على استمرار الزامية هذه العقود بعد إتمام صفقة االندماج حتى تاريخ هذا التعميم، مما يسمح للطرف اآلخر في العقد امللز 

دامجة عدم االستمرار بهذه العقود، في حال لم تتمكن الشركة الدامجة من إنهاء هذه االتفاقيات و/أو العقود بشكل ودي مع األطراف املتعاقدة األخرى في حال قررت الشركة الاالندماج. و

ة الدامجة مسؤولة عن دفع أي غرامات و/أو تعويضات تنشأ بسبب تلك من املمكن أن ينتج عن ذلك مطالبات مالية ومنازعات قضائية على الشركة الدامجة، وبالتالي سوف تصبح الشرك

 القضايا القانونية، مما سيظهر أثر سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائجها بعد إتمام صفقة االندماج.
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املخاطر املرتبطة بتركز محفظة الشركة األهلية في قطاع املركبات والقطاع الصحي .8.3.4

  م،31/12/2019% من إجمالي األقساط املكتتبة ) كما 88إن محفظة الشركة األهلية التأمينية تتركز في قطاع املركبات والقطاع الصحي حيث يشكل القطاعين مجتمعين ما نسبته 
ً
نظرا

حفظة التأمينية، ولصعوبة تنويع املحفظة فقد قررت الشركة األهلية تخفيف لشدة املنافسة في قطاع التأمين والركود االقتصادي فإن الشركة األهلية واجهت تحديات عدة لتنويع امل

%، على 42.6% و 52.5م من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة ما نسبته 2019م و2018التركيز على القطاع الصحي وزيادة التركيز على قطاع املركبات حيث بلغت حصة القطاع الصحي لعامي 

%، على التوالي، وبالتالي في حال عدم  تنويع املحفظة التأمينية بعد 45.5% و33.5م من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة ما نسبته 2019م و 2018املركبات لعامي التوالي. وبلغت حصة قطاع 

 على أعمال الشركة الدامجة وأدائها املالي االندماج لتقليل املخاطر، سيزيد ذلك  من املخاطر في حال انخفاض الطلب على املنتجات التأمينية في القطاع الصحي وامل
ً
ركبات، مما سيؤثر سلبا

 وتوقعاتها املستقبلية.

املخاطر املرتبطة بتعرض القطاعات التي تتركز فيها إيرادات الشركة األهلية إلى مخاطر السوق  .8.3.5

 لتركز إجمالي األقساط املكتتبة للشركة األهلية على القطاع الصحي وقطاع املركبات،
ً
فإن هذا ال يلغي تأثر هذه القطاعات بمخاطر السوق ومنها انخفاض العرض والطلب، باإلضافة  نظرا

اعات، وفي حال لم يتم تنويع اإليرادات بعد إتمام إلى التغييرات في البيئة التنظيمية والرقابية والظروف الطارئة واالقتصادية والسياسية وغيرها من األسباب التي قد تؤثر على هذه القط

 على أعمال الشركة الدامجة و 
ً
.وضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبليةصفقة االندماج لتقليل تلك املخاطر، فسيؤثر ذلك سلبا

املخاطر املرتبطة بالخسائر املتراكمة للشركة األهلية .8.3.6

فاع في صافي املطالبات املتكبدة وأيضا ارتفاع مصاريف تحت بند مصروفات أخرى وخسارة استثمار م ويعود ذلك بشكل عام إلى االرت2019منيت الشركة األهلية بخسائر إضافية في العام 

ل ( مليون ريا217.6راكمة للشركة األهلية مقدار )أموال املساهمين باإلضافة الى االنخفاض في صافي األقساط املكتسبة وارتفاع املصاريف العمومية واالدارية، حيث بلغ رصيد الخسائر املت

م، كما بلغت الخسائر املتراكمة كما في القوائم املالية لفترة 2018( مليون ريال في عام 37.1م، وخسائر متراكمة بمقدار )2017( مليون ريال في عام 49.8م، وخسائر متراكمة )2016في عام 

 على توصية مجلس اإلدارة وموافقة مساهمي الشركة بالجمعية العامة غير ( ريال سعودي، لقد قامت الش37.873.000م بمقدار )2019مارس  31الثالثة أشهر املنتهية في 
ً
ركة األهلية بناءا

م( بتخفيض رأس مالها من مائة وستين مليون ريال سعودي الى مائة وثالثة وعشرين مليون ريال سعودي بنسبة انخفاض قدرها 18/09/2019ـه )املوافق 19/01/1441العادية بتاريخ 

مارس  31ثة أشهر املنتهية في عدد أسهمها من ستة عشرة مليون سهم إلى اثني عشر مليون وثالثمائة ألف سهم، وذلك إلطفاء الخسائر كما في القوائم املالية لفترة الثال %، وتخفيض23.125

 )873.000م، وبالتالي أصبح رصيد الخسائر املتراكمة )2019
ً
م، كما بلغ 2019مارس  31ال الشركة االهلية بعد التخفيض كما في %( من رأسم0.71( ريال سعودي، وهو ما سيمثل تقريبا

ديسمبر  31% من رأس مال الشركة األهلية كما في تاريخ 23.21( ريال سعودي، وهو ما يمثل 37,139,000م مبلغ )2019ديسمبر  31رصيد الخسائر املتراكمة كما في القوائم املالية لفترة 

% من رأس مال الشركة 41.37( ريال سعودي، وهو ما يمثل 50,883,000مبلغ ) 2020مارس  31أشهر املنتهية في تاريخ  3اكمة كما في القوائم املالية لفترة م. وبلغ رصيد الخسائر املتر 2019

( ريال 50,894,000م مبلغ ) 2020يونيو  30ر املنتهية في تاريخ أشه 6م. واستمرت الخسائر املتراكمة في االرتفاع حيث بلغ الرصيد كما في القوائم املالية لفترة 2020مارس  31األهلية كما في 

م. ويجدر بالذكر أن استمرار تراكم الخسائر يشير إلى عدم قدرة الشركة األهلية على االستمرار كمنشأة 2020يونيو  30% من رأس مال الشركة األهلية كما في 41.38سعودي، وهو ما يمثل 

ة حينها أن لى أنه سوف تنتقل جميع أصول والتزامات الشركة األهلية لشركة اتحاد الخليج بعد إتمام صفقة  االندماج، مما سيتوجب على الشركة الدامجمستقلة مستمرة، وتجدر اإلشارة ا

وبالتالي في حال لم تستطع الشركة الدامجة من تتخذ إجراءات تصحيحة فيما يتعلق بوقف الخسائر الناتجة عن أعمال الشركة األهلية املنتقلة إليها وذلك خالل عملية دمج االعمال، 

 على وضعها املالي 
ً
ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.املحافظة على وقف الخسائر الناتجة عن أعمال الشركة األهلية املنتقلة إليها، سيؤثر ذلك سلبا

املخاطر املرتبطة باملنازعات القضائية للشركة األهلية .8.3.7

 أو مدعي عليه، ويصل مجموع املطالبات املقامة ضد الشركة األهلية ما يقارب   أن الشركة األهلية طرف في عدد من القضاياأظهر الفحص النافي للجهالة القانوني 
ً
سواء بصفتها مدعيا

من هذا التعميم،  ويخضع 12.9في تاريخ نشر هذا التعميم، واملبين تفاصيلها بالفقرة ( ريال سعودي كما 9,915,553( ريال سعودي، واملقامة من قبل الشركة األهلية ما يقارب )2,615,065)

حاكم املختصة بتلك القضايا، وال يمكن للشركة األهلية تقدير املبالغ التي قد تتحملها الشركة األهلية أو الشركة الدامجة في حال إتمام صفقة االندماج قبل البت في تلك القضايا، لتقدير امل

 أو حال نشوء دعاوي جديدة غير  الشركة الدامجة تقديره، وفي حال انتهت هذه القضايا إلى مبالغ جوهرية أو حال ظهور دعاوي جوهرية جديدة تتعلق بالشركة األهلية غير وال
ً
معلوما حاليا

 وخسرتها الشركة األهلية أو الشركة الدامجة في حال إتمام صفقة االندماج، فسيؤثر 
ً
 على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.قائمة حاليا

ً
ذلك سلبا
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   األهلية بالشركةاملخاطر املرتبطة بأنظمة الرقابة الداخلية  .8.3.8

 فيما املطلوب بالشكل النقد مؤسسة ملتطلبات األهلية الشركة امتثال عدم إلى أشار حيث األهلية، الشركة لدى الداخلية الرقابة أنظمة في قصور بوجود املالي للجهالة النافي الفحص أظهر

وذلك حسب مالحظات املدقق الداخلي للشركة حيث تم تصنيف املالحظات حسب مدى خطورتها  األهلية الشركة بها تعمل التي التأمين فروع لجميع واملطالبات التأمين وثائق بإدارة يتعلق

 أن شأنه من وهذامالحظة والتي تمثل مخالفات لالئحة مكافحة االحتيال الصادرة عن مؤسسة النقد،  32)منخفضة، متوسطة، وعالية( وبلغ مجموع املالحظات ذات الخطورة العالية 

 الشركة على مستمر خطر يوجد أن بالذكر يجدرحسب تقديرها لطبيعة املخالفات ومدى خطورتها. الحقا النقد مؤسسة اهتفرض قد وإخطارات غرامات/ملخالفات األهلية الشركة يعرض

 أنظمة يخص فيما تصحيحية إجراءات اتخاذ يتم لم حال في الدامجة الشركة على مستمر خطر يوجد وأنه لديها، الداخلية الرقابة أنظمة تصحيح عدم حال في خسائر تحقيق في األهلية

 العليا لإلدارة املقدمة التقارير جودة وضعف وااللتزام املطابقة إدارة بعمل يتعلق فيما عالية مخاطر التقرير أظهر ذلك، إلى باإلضافة. األعمال دمج عملية خالل وذلك الداخلية، الرقابة

 .األخرى  العالقة ذات والجهات

  األهلية بالشركة التأمينية الوثائق اكتتاب وانخفاض بتركز املرتبطة  املخاطر  .8.3.9

 من% 10.1م(، والجدير بالذكر أن 2019م إلى 2017% خالل فترة الفحص )من 35.1عميل والذين يمثلون  15إجمالي األقساط املكتتبة على أكبر  تركز املالي للجهالة النافي الفحص أظهر

 يوليو 9 في الوثيقة بهذه العمل وينتهيم( 2019م إلى 2017)من  خالل فترة الفحص النافي للجهالة املالي( والتجارة للمقاوالت سدر مجموعة) واحد عميل علىتتركز  املكتتبة األقساط إجمالي

 م2017 في سعودي ريال مليون  21.2 من انخفضتو  تتكون من وثيقتي تأمين صحي ومسؤولية عامة والتجارة للمقاوالت سدر مجموعة من املكتتبة التأمين أقساط أن بالذكر ويجدر. م2020

% 9.0%، و 9.6%، 11.6من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة للشركة األهلية نسبة  والتجارة للمقاوالتبلغت أقساط التأمين املكتتبة ملجموعة سدر . 2019 في سعودي ريال مليون  17.3 إلى

 املستمر االنخفاض إن%. 92.0م( نسبة 2019م إلى 2017خالل فترة الفحص )من والتجارة  للمقاوالتم، على التوالي. وبلغ متوسط معدل الخسارة ملجموعة سدر 2019م و2018م و2017في 

. االندماج بعد الدامجة للشركة األعمال حجم انخفاض وبالتالي األهلية الشركة أعمال نتائج في كبير انخفاض يسبب قد تفضيلية بشروط تجديدها عدم أو الوثيقة لهذه املكتتبة لألقساط

م ، على التوالي. وتتكون أقساط 2019م و2018و 2017%  في م7.1%، و2.5%، 2.1إضافة إلى ذلك، بلغت أقساط التأمين املكتتبة لشركة حسين الحبابي للتجارة وتأجير السيارات نسبة 

م. بلغ متوسط معدل الخسارة خالل فترة الفحص 2019الجبابي للتجارة وتأجير السيارات من وثيقتي تأمين صحي وتأمين ألسطول املركبات بداية من التأمين املكتتبة من شركة حسين 

أقساط التأمين املكتتبة على القطاع  م، تركزت2019%. والجدير بالذكر أنه في العام 69.9% والتي تعتبر أعلى من معدل الخسارة للقطاع حيث بلغ 74.7م( نسبة 2019م إلى 2017)من

% ويعود السبب إلى فرض منافع إجبارية حسب ما تم بيانه 118.6م ما نسبته 2019% على التوالي. حيث بلغ معدل الخسارة للقطاع الصحي في عام 45.5% و 42.6الصحي واملركبات بنسبة 

م، كما أدى فرض املنافع اإلجبارية من مجلس الضمان الصحي التعاوني إلى تعرض الشركة 2018يوليو  1عمل بها من م والتي تم ال2018في سياسة مجلس الضمان الصحي التعاوني للعام 

األهلية  ائر عالية للقطاع الصحي للشركةاألهلية ملخاطر جديدة في ظل غياب سجل تاريخي للمطالبات لوثائق التأمين الجديدة والذي نتج عنه تسعير اكتواري غير عادل والذي سبب خس

%( ،على التوالي، 118.6%، و 100.8%، 86.1م )2019م، و 2018م، 2017م. إن االستمرار في التركيز على القطاع الصحي والذي يحقق نسب خسارة عالية للسنوات املالية 2019كما في عام 

. ارتفع تركز أقساط التأمين املكتتبة لقطاع املركبات في الشركة االندماج بعد الدامجة ةللشرك األعمال حجم انخفاض وبالتالي األهلية الشركة أعمال نتائج في كبير انخفاض يسبب قد

م. ويعود ارتفاع تركز محفظة قطاع املركبات إلى 2019% في 65.1م إلى 2018% في 74.4م وانخفض معدل الخسارة لنفس الفترة من 2018% لعام 35م مقارنة بـ2019% في 45.5األهلية إلى 

أنه أن يؤدي سعار وثائق تأمين املركبات. يجدر بالذكر أن األسعار املخفضة لوثائق تأمين املركبات قد تكون عرضة لالرتفاع بعد االندماج والذي من شقرار الشركة االستراتيجي بتخفيض أ

 بلية.  إلى خسارة بعض العمالء في الشركة الدامجة وبالتالي التأثير سلبا على أعمال الشركة الدامجة ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستق

 األهلية للشركةباملنازعات وااللتزامات الضريبية والزكوية  املرتبطة املخاطر  .8.3.10

وال يوجد  2020  يوليو 29 حتى االستحقاق تاريخ تمديد تم) 2019 املالية للسنة الزكوي  اإلقرار تقديم طور وفي ،2018 املالية السنة حتى الزكوية إقراراتها بتقديم األهلية الشركة قامت

م، 2011استلمت الشركة األهلية ربوط زكوية للسنوات . 2018 حتى املالية السنوات لجميع  والدخل للزكاة العامة الهيئة من الزكاة شهادة استالم وتم( تحديث حتى تاريخ نشر هذا التعميم

لشركة األهلية اعتراضا ضد هذه الربوط ولم يتم التوصل إلى قرار حول هذا االعتراض حتى تاريخ نشر مليون ريال سعودي وقدمت ا 4.2م لينتج عنها مطالبة زكوية بقيمة 2014م، و2012

مليون ريال سعودي حيث  9.1م والتي بلغ مجموع املطالبات فيها مبلغ 2018 حتى املالية السنوات لجميع النهائي الزكوي  الربط األهلية الشركة استلمت ذلك، إلى باإلضافةهذا التعميم. 

أن الشركة األهلية كونت مخصص زكاة كافي قدمت الشركة األهلية اعترضات ضد هذه الربوط ولم يتم التوصل إلى قرار حول هذا االعتراض حتى تاريخ نشر هذا التعميم. والجدير بالذكر 

مليون ريال سعودي. وتم تعليق  9.1م يبلغ 2018م حيث أن االستحقاق الزكوي حسب الربوط الزكوية إلى عام 2019ا في القوائم املالية املدققة للعام مليون ريال سعودي كم 13.7قيمته 
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العامة للزكاة والدخل قد يسبب تأثيرا سلبيا على نتائج نظرا لعدم تسديد املبالغ املستحة للهيئة العامة للزكاة والدخل. إن عدم تسديد املبالغ املستحقة للهيئة  2019الربط الزكوي لسنة 

 أعمال الشركة األهلية وبالتالي التأثير سلبا على الشركة الدامجة ونتائج أعمالها وتوقعاتها املستقبلية.   

 الشركة قامت وبينما. م2019تم إصدار ربط لضريبة االستقطاع لعام م ولم ي2018م وللعام 2017لشهر نوفمبر  االستقطاع لضريبة ربط بإصدار أيضا العامة للزكاة والدخل الهيئة قامت

 ،بطبيعته ذائنة كاستحقاقات تسجيله تم بل االستقطاع ضريبة الستحقاقات مخصص يوجد المليون ريال سعودي و  5.2بمبلغ  االستقطاع لضريبة دائنة استحقاقات بتسجيلاألهلية 

إذا لم تكن هذه االستحقاقات كافية فإنها قد تسبب تأثيرا سلبيا على نتائج أعمال الشركة األهلية وبالتالي التأثير سلبا على الشركة  .ال أم كافية االستحقاقات هذه كانت إذا ما هي املسألة فإن

 الدامجة ونتائج أعمالها وتوقعاتها املستقبلية.   

 املخاطر املرتبطة بانتهاء تراخيص الوسطاء املتعاقد معهم .8.3.11

، إال أنه لزم االشارة 
ً
 منتهيا

ً
 إصدار أي بوليصة ألي وسيط يحمل ترخيصا

ً
في حال اتمام صفقة االندماج، وتبين استمرار الشركة بالرغم من وجود نظام تقني لدى الشركة األهلية يجمد تلقائيا

لدامجة من قبل الجهات املختصة بصفتها الجهة املسؤولة بعد اتمام صفقة االندماج، وبالتالي األهلية مع أي من الوسطاء املنتهية تراخيصهم، فقد يتم فرض عقوبات نظامية على الشركة ا

مين واعادة التأمين غير املرخص لهم ، ستكون مسؤولة عن أي عقوبات نظامية قد يتم يتم فرضها عليها، ويجد ر بالذكر أن قيمة مخالفة تعامل شركات التأمين مع مقدمي خدمات التأ

 نتائج عمليات الشركة الدامجة ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية، في حال تم تصل ملبلغ 
ً
فرض مثل هذه العقوبات على الشركة قدره مليون ريال عن كل مخالفة، مما سيؤثر ذلك سلبا

 الدامجة.

  السعودية األهلية الشركة لصالح  البحرينية األهلية الشركة على املستحقة باملديونية املرتبطة املخاطر  .8.3.12

 للشركة الرئيس ي املقر بإيجار تتعلق( البحرين دولة في القائمة والقوانين األنظمة بموجب قائمة شركة وهي) البحرينية األهلية الشركة عن بالنيابة مصاريف بدفع األهلية الشركة تقوم

 الجمعية موافقة على األهلية الشركة حصول  دون  املصاريف هذه دفع تم أنه بالذكر ويجدر. البحرينية األهلية الشركة على التأمينية املطالبات بتسوية تتعلق وأخرى  البحرينية األهلية

 نسبته ما يتملك االهلية الشركة إدارة مجلس رئيس كون  عالقة، ذي أطراف وجود من بالرغم  البحرين، األهلية الشركة عن بالنيابة املصاريف لتلك بسدادها يتعلق فيما العادية العامة

 امللكي السمو صاحب االدارة مجلس رئيس وكون  البحرينية، الشركة مال رأس من%( 40) نسبته ما الحياة لتأمينات مصر شركة تتملك بينما البحرينية، األهلية الشركة مال رأس من%( 60)

  سعود آل عبدالعزيز بن بندر بن محمد /األمير
ً
 الحصول  دون  البحرينية االهلية الشركة بالنيابة عن املصاريف هذا دفع تم أنه بالذكر، ويجدر. البحرينية االهلية الشركة ادارة ملجلس مترأسا

 املستحق الرصيد بموجبه أكد والذي م،20/11/2018 بتاريخ األهلية للشركة التنفيذي للرئيس إدارة الشركة األهلية البحرينية مجلس رئيس من الصادر الخطاب عدا ضمانات منها، أي على

 آلية عن خطابه بموجب وأكد الخطاب، تاريخ في كما البحرينية األهلية الشركة على املستحق الرصيد يمثل والذي سعودي ريال( 6,483,256) قدره والبالغ البحرينية األهلية الشركة على

 الكائن مبناها بيع عائد من  املتبقي واملبلغ البنكي، البحرينية االهلية الشركة حساب خالل من سعودي ريال 2,822,625 قدره مبلغ سداد خالل من وذلك املذكور، الرصيد املستحق سداد

 األهلية الشركة أن إال السداد، تواريخ إلى الخطاب في اإلشارة تتم ولم التعميم هذا نشر تاريخ حتى املذكور املستحق الرصيد إجمالي سداد يتم لم أنه من وبالرغم  الرياض، بمدينة امللز بحي

  تلقت الخليج اتحاد شركة أن باإلشارة م. ويجدر2020 الحالي العام خالل سداده عتتوق
ً
 الصافي الرصيد أن بموجبه أكد م،13/05/2020  بتاريخ األهلية للشركة التنفيذي الرئيس من خطابا

 األهلية الشركة التزام عن خطابه بموجب وأكد م،2019 ديسمبر 31 في كما سعودي ريال( 8,200,000) قدره مبلغ هو األهلية الشركة لصالح البحرينية األهلية الشركة على املستحق

 بمدينة امللز بحي الكائن مبناها بيع عائد من ريال مليون  2.85 قدره ومبلغ البنكي، رصيدها من ريال مليون  2.8 قدره مبلغ سداد خالل من وذلك املذكور املستحق املبلغ لسداد البحرينية

 املبلغ إجمالي تحصيل قبل االندماج صفقة اتمام حال في أنه  إال التأكيدات، هذه من وبالرغم. خطابه قي املذكور املبلغ اجمالي من املتبقي املبلغ سداد كيفية عن االفصاح دون . الرياض

  املستحقة، املديونية هذه تحصيل في صعوبة الدامجة الشركة تواجه فقد املذكور، املستحق
ً
 دعوى  لرفع تلجأ قد أنها كما البحرينية، األهلية الشركة من خطية اقرارات  وجود لعدم نظرا

 سعودي ريال مليون  8.2 بمبلغ األهلية الشركة لدى البحرينية األهلية الشركة لرصيد مخصص تكوين تم أنه بالذكر والجدير بالسداد، تعثرها حال البحرينية االهلية الشركة ضد قضائية

  ذلك سيؤثر مما سدادها، املتعثر املديونية السترداد الالزمة لالجراءات باتخاذها مرتبطة تكاليف الدامجة الشركة تتكبد وقد 2020 مارس 31 في كما
ً
. املالي الدامجة الشركة وضع على سلبا

 االهلية الشركة ارتكبتها مخالفات بأي يتعلق فيما ثالثة أطراف أي أو النظامية الجهات كافة أمام مسؤولة تصبح سوف الدامجة الشركة فإن االندماج، صفقة اتمام حال في بالذكر ويجدر

 عن مسؤولة الدامجة الشركة تصبح سوف وبالتالي العادية، العامة الجمعية موافقة دون  البحرينية الشركة األهلية قيامها بدفع مصاريف بالنيابة عن تتضمن والتي االندماج عملية قبل

 ونتائجها املالي ووضعها الدامجة الشركة أعمال على سلبي أثر سيظهر مما االندماج، عملية قبل االهلية الشركة من املرتكبة املخالفات تلك جراء تنشأ قد تعويضات أو/و غرامات أي دفع

 االندماج صفقة إتمام بعد
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 بإتفاقيات إعادة التأميناملخاطر املرتبطة  .8.3.13

والتي تنص على أحقية معيدي التأمين  ( من اتفاقيات إعادة التأمين املبرمة مع معيدي التأمين،9لدى الشركة األهلية ما يقارب عدد )يوجد أظهر تقرير الفحص النافي للجهالة القانوني أنه 

ل  على تنازل خطي عن هذا الشرط من من الحصو  في إنهاء االتفاقيات املعنية حال تغير السيطرة لدى الشركة األهلية أو حال اندماجها مع شركة أخرى، وفي حال لم تتمكن الشركة األهلية

لك االتفاقيات حال قرر أحد أو جميع معيدي قبل معيدي التأمين، أطراف تلك االتفاقيات املشار لها قبل اتمام صفقة االندماج،  فال يمكن أن تضمن الشركة الدامجة استمرار العمل بت

 على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.سيؤدي ذلك الالتأمين إنهاء االتفاقيات ذات الصلة. وبالتالي، 
ً
 ى اإلضرار سلبا

 املخاطر املرتبطة بإتفاقيات الخدمات .8.3.14

وتسوية املطالبات  وتقييمها باإلضافة تقنية وأمن املعلومات وخدمات استشارية ومحاسبية   أبرمت الشركة األهلية العديد من اتفاقيات الخدمات مع أطراف أخرى، وذلك لتقديم خدمات

والتي تشمل كل ، بحسب شروطها حيث ال تشترط التجديد التلقائي منتهية املدةلبعض الخدمات التشغيلية وغيرها من االتفاقيات، من ضمن تلك االتفاقيات ما يقارب عدد ثالثة اتفاقيات 

ية لالجنحة الفندقية املتعلقة بتقديم خدمات اإلقامة الفندقية ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة األهلية  داخل اململكة، من اتفاقية االجنحة الفندقية مع مجموعة املهيدب االستثمار 

م ألمن املعلومات لتقديم خدمة يقين برمة مع شركة علواالتفاقية املبرمة مع شركة طلبات املكتب املحدودة املتعلقة باللوزام املكتبية لكافة فروع الشركة األهلية، باإلضافة لالتفاقية امل

إال أنه ليس هناك ضمانات على استمرار  املرتبطة بتلك االتفاقيات،وتقديم خدماتهم في تنفيذ التزاماتهم  ذات العالقة ومقدمي الخدماتبالرغم من استمرار الشركة األهلية االلكترونية، و 

األهلية من تجديد تلك االتفاقيات أو الحصول تقديم الخدمات املذكورة من مزودي الخدمات ذات العالقة، باعتبار عدم وجود عقود مجددة أو سارية. وبالتالي،  في حال لم تتمكن الشركة 

 على الشركة الدامجة حال قرر أحد على ضمانات خطية من مزودي الخدمات املعنيين في تقديمهم 
ً
للخدمات بموجب تلك االتفاقيات قبل إتمام صفقة االندماج، فإن ذلك سيؤثر سلبا

 على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعامزودي الخدمات املعنيين إيقاف العمل بتلك االتفاقيات. وبالتالي، سيؤدي 
ً
 تها املستقبلية.ذلك الى اإلضرار سلبا

 االيجاراملخاطر املرتبطة بعقود  .8.3.15

 لشروط تلك العقود املعنية  ، من ضمنها عدد في مختلف مناطق اململكة للشركة األهلية العديد من عقود االيجار
ً
حيث ال تنص على شرط التجديد اربعة عقود ايجار منتهية املدة وفقا

، والتي تشمل  كل من عقد االيجار املبرم مع السيدة أميرة الحربي لفرع الشركة االهلية بطريق امللك عبدهللا باملدينة املنورة  وعقد اء مدتهاالتلقائي، مما تعد تلك االتفاقيات منتهية بانته

علي العيبي  لفرع الشركة األهلية بمنطقة تبوك وعقد  االيجار املبرم مع السيد/ ابراهيم الجمعة لفرع الشركة األهلية بمنطقة القصيم مقابل مبنى الجوازات  وعقد االيجار املبرم مع السيد

لم تم تجديدها وقدمت ما يثبت سداد قيمة االيجار املبرم مع يوسف املخابطة لفرع الشركة األهلية بمدينة األحساء، وبالرغم من أن الشركة األهلية أكدت استمرار تلك العقود كما 

 استمرار تل االيجارات للمواقع املؤجرة بموجب تلك العقود،
ً
ك عدا العقد املبرم مع ابراهيم الجمعة، وبالتالي، في حال إتمام صفقة االندماج قبل حصول الشركة األهلية على ما يفيد خطيا

، فإن الشركة اتحاد الخليج ال يمكنها ضمان  عدم طلب املؤجرين بعد اتمام صفقة االندماج تعدي
ً
روط العقود ذات العالقة أو فسخها. وبالتالي، ل شالعقود بذات الشروط املتفق عليها سابقا

 على أعمال الشركة الدامجة فإن ذلك 
ً
 على سيؤثر ذلك سلبا

ً
وضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها مما يجعلها عرضة للبحث عن مواقع جديدة وقد تكون أكثر تكلفة ، مما سيؤثر سلبا

 املستقبلية.

 املدني والبلدية للشركة األهليةبتراخيص الدفاع املخاطر املرتبطة  .8.3.16

مما قد يعرضها لعقوبات ، داخل اململكة ( فرع18الدفاع املدني لكافة فروعها البالغ عددها ) -ة الفحص النافي للجهالة القانوني أن الشركة األهلية لم تتمكن من إصدار رخص أظهرت نتائج

ريال للمخالفة الواحدة أو قد يؤدي عدم حصولها على تلك التراخيص إلغالق فروعها لفترة زمنية محددة أو غير محددة  وغرامات من السلطات املختصة تصل إلى مبلغ قدره ثالثون ألف

. ويجدر بالذكر أن الشركة األهلية لم
ً
شر هذا التعميم، من فروعها داخل اململكة  حتى تاريخ نمن إصدار رخص البلدية لعدد سبعة أيضا تتمكن  بحسب ما تراه  السلطة املختصة ضروريا

يعرض هذه الفروع لإلغالق من قبل السلطات املختصة أو فرض غرمات مالية ال تقل عن خمسمائة ريال سعودي مما قد واملشار لتلك الفروع  في تقرير الفحص القانوني النافي عن الجهالة، 

قد تفرضها تحمل أي غرامات مالية و/أو تحمل أي عقوبات ل عرضةالشركة الدامجة  ورة، فستكون وبالتالي، في حال اتمام صفقة االندماج قبل إصدار التراخيص املذك،  لكل مخالفة

، ال سيما مما سيؤثر وبشكل جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمهاالسلطات املعنية جراء عدم التزامها باألنظمة والتعليمات ذات العالقة، 

 .ال تم إغالق تلك الفروع لفترة زمنية محددة أو غير محددة من قبل السلطات املعنيةح
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 بالسياسة االستثماريةاملخاطر املرتبطة  .8.3.17

كية. أظهر الفحص النافي للجهالة املالي م في تنويع استثماراتها ما بين أدوات الدين وحقوق املل2015فبراير  21تعتمد الشركة األهلية على السياسة االستثمارية املوافق عليها داخليا بتاريخ 

م.  تتلخص مخالفات الشركة األهلية فيما يخص سياسة االستثمار 2019من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين فيما يخص السياسة االستثمارية خالل عام  61بعض املخالفات للمادة 

 بأوزان االستثمار ويوضح الجدول أدناه هذه املخالفات: 

 النقد مؤسسة من به املسموح الحد االستثمارية املحفظة إجمالي من الوزن االستثمار نوع

 %20 %77 ودائع لدى بنوك محلية

 %10 %14.6 صناديق استثمار بالريال

 %5 %5.7 سندات مصدرة من شركات محلية

م ولكن ال يوجد ضمان بأن مؤسسة النقد لن تقترح تعديل 2019وكما تم اإلفصاح عنه من إدارة الشركة األهلية، لم تقترح مؤسسة النقد أي تعديالت على أوزان االستثمار كما في عام 

شأنه أن يؤثر على القيمة السوقية للمحفظة االستثمارية للشركة الدامجة والتأثير أورزان االستثمارات بعد االندماج ببيع جزء منها في وقت غير مناسب وتحقيق خسائر للمحفظة والذي من 

 سلبا على نتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية وربحية سهمها بعد إتمام صفقة االندماج.   

 بهامش املالءة املالية املخاطر املرتبطة  .8.3.18

 للمواد 
ً
رض مراقـبة شـركات التأـمين التعاونـي، فإنه يجب على شركات التأمين االحتفاظ بمستويات معينة من املالءة ملختلف أنواع األعمال، وقد تفمـن الالئحـة التنفيذيـة لنـظام  68-66وفقا

ءتها املالي خالل املدة النظامية لتصبح أو التي لم تتمكن من تعديل نسبة هامش مال %100مؤسسة النقد العربي السعودي على شركات التأمين غير امللتزمة بنسبة هامش مالءة مالي يبلغ 

 للنسبة املذكورة، سلسلة من اإل 
ً
تسييل جراءات لتصحيح أوضاعها والتي قد تتضمن زيادة رأس الشركة أو تعديل أسعارها أو تخفيض تكاليفها أو التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد أو وفقا

 وتوافق عليه املؤسسة، وحال عدم مقدرة الشركة املخالفة على الوفاء بمتطلبات املالءة  بعد اتخاذ االجراءات املشار لها جراء آخر قد تراه الشركة املخالفة إبعض أصولها أو أي 
ً
مناسبا

نقد خطابا للشركة األهلية بتاريخ املالي، أصدرت مؤسسة ال للجهالة النافي الفحص كما تم ذكره في تقريرأعاله وبالفترة التي تحددها املؤسسة، فقد تقوم املؤسسة بسحب ترخيص الشركة. 

م وطلبت من الشركة األهلية تقديم 2019ديسمبر  31% كما في 41.9م إلى 2017ديسمبر  31% كما في 78.5سنوات من  3م فيما يخص انخفاض هامش املالءة املالية آلخر 2019ديسمبر  11

أنه من  ريخ استالم الخطاب. قدمت الشركة األهلية خطة العمل التصحيحية ملؤسسة النقد والتي أوضحت فيهايوم من تا 15خطة تصحيحية لتحسين مستوى هامش املالءة املالية خالل 

 م من خالل بعض الخطوات التصحيحية كم يلي:2021املالية املطلوب في الربع األول من عام  املالءة املمكن الوصول لهامش

 سياسة االئتمان .1

 االندماج .2

 التحصيل من كبار العمالء .3

 التسوية مع أطراف ذو عالقة .4

 التسعير .5

 تخفيض املصاريف .6

 زيادة التركيز على قطاع األفراد .7

 زيادة رأس املال .8

ـابها تم املاليـة املـالءة هاـمش علـى أجريـت التـي الدراسـة تلـك أن بالذكـر ويجـدر  منـذ املعتـادة أعمالهـا مارسـت األهلية الشـركة أن وبســبب األهلية للشــركة م2019 ديسمبر 31 تاريــخ فــي احتسـ

أن تقرير هامش املالءة املالية للشركة الدامجة والذي تم إعداده ألغراض صفقة االندماج أكد أن االندماج مع شركة  بالذكـر ويجـدر للتغيـير. عرضـة املالـي مركزهـا يجعـل ممـا التاريـخ ذلـك

لية للمستوى املطلوب من مؤسسة النقد. يرجى العلم أن تقرير هامش املالءة املالية للشركة الدامجة يعتمد على خطة العمل املستقبلية اتحاد الخليج من شأنه أن يرفع هامش املالءة املا

تمام صفقة االندماج أو انخفض % للشركة الدامجة بعد إ100هامش املالءة لنسبة  من شركة اتحاد الخليج والشركة األهلية وال يوجد ضمان بتحقيق أهداف خطة العمل وفي حال لم يصل

%، حيث في حال أخفقت 100جراءات التصحيحيـة املشار لها أعاله والسعي لتعديل نسبة هامش مالءتها املالي ليصبح اتخاذ كافة اإل  الدامجـة للشـركةعن هذه النسبة، فإنه يلزم حينها 

 ملا هو مشار له أعاله، سيؤ 
ً
 سـهمها وتوقعاتها املستقبلية.  وربحـية عملياتـها ونتاـئج املالـي ووضعهـا الدامـجة الشـركة أعمـال علـى ـسلبي ثر ذلك بشكلالشركة الدامجة في تصحيح أوضاعها وفقا
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 IFRS 9بمتطلبات املعيار املخاطر املرتبطة  .8.3.19

ديسمبر  31% من إجمالي الذمم املدينة كما في 39.7مليون ريال سعودي والتي تمثل  29.9م مبلغ 2019ديسمبر  31يوما من تاريخ استحقاقها كما في  365بلغت الذمم املدينة التي تعدت  

( فيما يخص تكوين مخصص الديون املشكوك في تحصيلها. والجدير بالذكر أن الشركة IFRS 9م. أظهر الفحص النافي للجهالة املالي عدم امتثال الشركة األهلية ملتطلبات املعيار املالي )2019

من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وفي حال تم تطبيق  69بق تكوين هذا املخصص بناء على نسب محددة من مؤسسة النقد حسب متطلبات املادة األهلية تط

ماليين ريال سعودي والذي من شأنه أن  5ها بإضافة مبلغ قدره ( بعد إتمام صفقة االندماج لهذه الذمم املدينة، فسينتج تعديل على مخصص الديون املشكوك في تحصيلIFRS 9املعيار )

 يؤثر سلبيا عل أعمال الشركة الدامجة ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.   

مخاطر ضريبة القيمة املضافة .8.3.20

أنواع )عالية، متوسطة، ومنخفضة(. تتمثل عوامل املخاطرة  3ه املخاطر إلى أظهر الفحص النافي للجهالة املالي وجود بعض املخاطر فيما يتعلق بضريبة القيمة املضافة وتم تصنيف هذ

 العالية فيما يخص ضريبة القيمة املضافة بما يلي:

 التأمين أقساط مع املكتسبة العمولة مقاصة .1

م.2017مارس  31عدم دفع ضريبة القيمة املضافة على التعاقدات التي تمت قبل تاريخ  .2

 تعارض املبيعات املذكورة في عوائد ضريبة القيمة املضافة مع السجالت املالية.  .3

مليون ريال سعودي نتيجة للمخاطر املذكورة أعاله. وفي حال تعرض الشركة األهلية لهذه الضرائب اإلضافية  3.1ومن املتوقع أن تتعرض الشركة األهلية لدفع ضريبة إضافية بمبلغ  

  الشركة الدامجة ونتائج أعمالها وتوقعاتها املستقبلية بعد االندماج.  فسيؤثر ذلك سلبا على

 املخاطر التشغيلية في الشركة الدامجة  .8.4

املخاطر املرتبطة بعدم إفصاح الشركة األهلية عن كافة املعلومات الجوهرية خالل عملية الفحص النافي للجهالة .8.4.1

 للمواد ) سيتم
ً
( من الئحة االندماج واالستحواذ، وذلك عن طريق دمج الشركة 49( من املادة )1( من نظام الشركات والفقرة الفرعية )193( و )192( و )191تنفيذ صفقة االندماج وفقا

ا الغرض أجرت الشركة الدامجة بالتعاون مع مستشاريها فحص نافي للجهالة مالي األهلية في شركة اتحاد الخليج ونقل جميع أصول الشركة األهلية والتزاماتها إلى الشركة الدامجة، ولهذ

 على عدة أمور من ب
ً
ينها املستندات واملعلومات التي تم اإلفصاح عنها من وقانوني واكتواري على أعمال الشركة األهلية، كما تم االتفاق بين الشركتين على معامل وقيمة مبادلة االسهم بناءا

رية تتعلق بأعمال الشركة األهلية أو ة األهلية للشركة الدامجة ضمن إطار إجراءات الفحص النافي للجهالة، وبالتالي في حال ظهور أي مخاطر تشغيلية أو قانونية أو مالية جوهقبل الشرك

من قبل مستشاري الشركة الدامجة على الشركة األهلية وأعمالها وأصولها، أو حال لم أصولها أو التزاماتها، لم يتم اإلفصاح عنها أو التوصل إليها خالل عملية إجراء الفحص النافي للجهالة 

 على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي يتم توقعها أو احتسابها أو اإلفصاح عنها من قبل الشركة األهلية ومستشاريها، فستؤدي تلك املخاطر التي لم يتم اإلفصاح عنها إلى التأ
ً
ثير سلبا

 ج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية بعد إتمام صفقة االندماج.ونتائ

بعملية دمج األعمالاملخاطر املرتبطة   .8.4.2

وغيرهـا. سـتكون الشـركة الدامجـة وبحكـم  املعلوماتوالهيـكل التنظيمـي وأنظمـة  داريةاإل فـي ذلـك دمـج الوظائـف  بما، واملندمجة الدامجة الشركةدمـج أعمـال  االندماجتتطلـب صفقـة  

ـة  واألنظمةالوقائيــة والتصحيحـيـة  اإلجراءاتتشـغيلية ينتـج عنهـا خسـائر بسـبب عـدم كفايـة أو فشــل  ملخاطرفـإن الشـركة الدامجـة معرضـة  عمالاأل لعمليـة دمـج  املعقدةالطبيعـة  الداخليـ

ـد تتعـرض الشـركة الدامجـة  ـا قـ ـا أو بســبب عوامــل خارجيــة أخــرى. كمـ ـة تعامالت غيــر  مارستمـن قبـل بعـض موظفيـها أو مـن قبـل أي طـرف آخـر، وفـي حـال  لالحتياللديهـ الشـركة الدامجـ

ـاء كتابيــة  ـاء فــي التشــغيل أو أخطـ ـا أو أخطـ ـاء فــي حفــظ مصــرح عنهـ . سـيظهر تأثـير سـلبي علـى أعـمال الشـركة االتصاالتأو أنظمـة  الحاسوبعـن خلـل فـي أجهـزة  الناتجة السجالتأو أخطـ

ـائر بســبب قـصـور أي مــن هــذه الضوابــط أو أنظمــة الكشـف أو أليللشــركة الدامجــة ضمــان عــدم تكبدهــا  يمكن والالدامجـة  ـفي حـال  وبالتالي. املستقبلالتشـغيلية ـفي  املخاطراحتـواء  خسـ

ـذه أل أو ا االجراءاتقصـور أي مـن  ـواء أو الكشــف عــن هـ ـي احتـ ـة فـ ـال  معالجتهاأو  املخاطرنظمـة الداخليـة فـي الشــركة الدامجـ ـي حـ ـال، أو فـ  تلكأو جميـع  بعض تحققبشــكل ســريع وفعـ

 تأثـير ـسلبالذلك إلى   ديفسيؤ ، املخاطر
ً
  .بعد إتمام صفقة االندماج املستقبليةونتائـج عملياتـها وتوقعاتـها  املاليعـلى أعمـال الشـركة الدامجـة ووضعهـا  ا
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 رباحاأل  توزيع على وقدرتها الدامجة الشركة يراداتإب املرتبطة املخاطر  .8.4.3

ق بظروف يجب األخذ بعين االعتبار إلى أنه بعد إتمام صفقة االندماج قد تتأثر أعمال وإيرادات الشركة الدامجة لعدد من مخاطر العوامل التشغيلي
 
ة واملالية واالقتصادية وعوامل تتعل

عها الشركة الدامجة أو التي قد تخرج عن سيطرتها، مما سيؤثر ع
 
 إلى ذلك قد تتأثر قدرة الشركة الدامجة على توزيع األرباح على سوق التأمين، والتي قد ال تتوق

ً
لى أعمالها وربحيتها. إضافة

فقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وقد ترى املساهمين بالقيود التي يمكن فرضها عليها مستقباًل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث يتطلب توزيع األرباح على املساهمين موا

أعمال أنه يجب على الشركة الدامجة تعزيز رأس مالها وذلك عن طريق إبقاء األرباح في املركز املالي للشركة الدامجة وعدم توزيعها وذلك لدعم  -وبحسب الظروف  –ة النقد في حينه مؤسس

 الشركة الدامجة. 

يع و/أو ربحية سهمها و/أو توزيع أرباحها ستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية سهم شركة اتحاد الخليج قبل ال يمكن للشركة الدامجة التأكيد بأن إيراداتها و /أو احتياطاتها القابلة للتوز

 إتمام صفقة االندماج. 

 املخاطر املرتبطة بالتراخيص   .8.4.4

التراخيص والتصاريح واملوافقة من الجهات التنظيمة من أجل تنفيذ أعمال الشركة الدامجة وتوسيعها، فإن الشركة الدامجة تحتاج إلى الحفاظ والحصول على مجموعة متنوعة من 

الحصول على هذه  لها فيها، وعادة ما يستغرق واالشرافية واإلدارية والضريبية وغيرها من الجهات ذات العالقة في كل من اململكة أو أي دولة أخرى ترغب الشركة الدامجة بممارسة أعما

 طويالً ال يمكن ا
ً
سيؤثر ذلك على قدرة الشركة الدامجة من ممارسة أعمالها وإذا لم تحافظ الشركة الدامجة على تلك التراخيص أو التحصل عليها، فلتنبؤ به، التصاريح واملوافقات وقتا

ة على الرخص الصادرة لها. ظيذية للمحافالتنفوتحقيق أهدافها. يجدر بالذكر أنه يجب على الشركة الدامجة االلتزام في جميع األوقات بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي ولوائحها 

ة أشهر، إذا لم تفِّ الشركة الدامجة يحق ملؤسسة النقد العربي السعودي سحب التراخيص الصادرة للشركة الدامجة في الحاالت التالية: إذا لم يمارس النشاط املرخص له خالل ستو 

سعودي، إذا تبين ملؤسسة النقد العربي السعودي أن الشركة الدامجة قد تعمدت تزويدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة، بمتطلبات النظام أو الالئحة التنفيذية ملؤسسة النقد العربي ال

كة الدامجة مما يجعلها النشاط، إذا أفلست الشر إذا تبين ملؤسسة النقد العربي السعودي أن حقوق املؤمن لهم أو املستفيدين أو املساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي يمارس بها 

األدنى املقرر، إذا انخفض النشاط التأميني في غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، إذا مارست الشركة الدامجة النشاط بأسلوب متعمد للنصب واالحتيال، إذا انخفض رأس املال على الحد 

عدم فعالية أدائه، إذا رفضت الشركة الدامجة دفع املطالبات املستحقة للمستفيدين بدون وجه حق، إذا منعت فروع التأمين إلى املستوى الذي ترى معه مؤسسة النقد العربي السعودي 

عن تنفيذ حكم نهائي صادر في أي من الشركة الدامجة فريق التفتيش املكلف من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي عن أداء مهامه في فحص السجالت ،إذا امتنعت الشركة الدامجة 

على أعمال الشركة الدامجة ووضعها  اسلبي سيؤثرالدامجة الالزمة للشركة إصدار أي من التراخيص والتصاريح  إمكانية سحب أو عدم وبالتالي فإناملنازعات التأمينية وغيرها من الحاالت. 

 .املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها املستقبلية

 العمالية واللوائح نظمةأل او  بالسعودةاملخاطر املرتبطة  .8.4.5

والجدير  آلخر، حين من معينة مناصب سعودة لىإ ضافةباإل  السعوديين املواطنين من محددة نسبة بتوظيف الدامجة الشركة النقد ومؤسسة وارد البشرية والتنمية االجتماعيةامل وزارة تلزم

%( ومن املتوقع أن تبلغ نسبة السعودة لشركة اتحاد 75.60%( ونسبة السعودة للشركة األهلية تبلغ )66بالذكر أن نسبة السعودة كما في تاريخ نشر هذا التعميم لشركة اتحاد الخليج تبلغ )

ويجدر بالذكر أن الشركة الدامجة ستكون ملزمة باملحافظة على  شركة اتحاد الخليج والشركة األهلية. بناء على عدد املوظفين كما في تاريخ نشر هذا التعميم ل (%68)الخليج بعد االندماج 

صب ، كما سيتطلب أن تشغل بعض املناوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةنسبة السعودة بحسب متطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني وبحسب أنظمة 

إكمال العمل  لدى الشركة الدامجة عند اتمام بموظفين سعوديين فقط، ويجدر اإلشارة، أنه ال يمكن الجزم أن جميع املوظفين السعوديين لدى الشركة األهلية لديهم الرغبة في العمل أو 

ظيف السعوديين واالحتفاظ و النخفاض في نسبة السعودة بشكل مباشر لصعوبة تصفقة االندماج، مما يعرض نسبة السعودة لالنخفاض وقد ال تستطيع الشركة الدامجة تعويض هذا ا

 للمنافسة في توظيف وتدريب السعوديين ضمن قطاع سوق التأمين، وبالتالي،
ً
 صعوبة تواجه قد مماالسعوديين،  املواطنين وتدريب توظيف في منافسة الدامجة الشركة ستشهدبهم نظرا

 السعودة نسبة انخفاض وأ الدامجة الشركة قبل من السعوديين املواطنين من كاف عدد توظيف عدم يؤدي وقد عليهم،  بقاءواإل  مؤهلين سعوديين مواطنين توظيف في واآلخر الحين بين

 عدم بشأن النقد مؤسسة أو والتنمية االجتماعية وارد البشريةامل وزارة قبل من للمسائلة الدامجة الشركة خضوع لىإ االندماج صفقة تمامإ بعد األهلية الشركة موظفي نقل بسبب لديها

 ،%( حسب متطلبات مؤسسة النقد30%( و)65حيث أن النسبة املطلوبة للموظفين السعوديين حسب متطلبات وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية تبلغ ) املتطلبات بهذه االلتزام

  سيؤثر مما
ً
 إلى سيؤدي منها، املطلوبة السعودة بنسبة التقيد في الدامجة الشركة إخفاق فإن ذلك، إلى إضافة .املستقبلية توقعاتها ونتائج املالي ووضعها الدامجة الشركة أعمال على سلبا

  سيؤثر ما وهو السعوديين غير املوظفين توظيف في قدرتها تقييد
ً
 أعمالها بشكل اعتيادي.  مزاولة على الدامجة الشركة قدرة على سلبا

 من القرارات األخرى التي تهدف إلى تنفيذ إصالحات شاملة في سوق العمل في اململكة العربية السعودية، والتي تضمنت فرض رسوم إضا باململكة الحكومةكما اتخذت 
ً
فية على كل عددا
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 من 
ً
 1ر غير السعودية، والتي دخلت الرسوم حيز التنفيذ ابتداًء من م وعلى إصدار رخص اإلقامة وتجديدها لألس2018يناير 1موظف غير سعودي يعمل لدى املؤسسات السعودية اعتبارا

 لرسوم الحكومية التي تدفعها الشركةم، مع العلم أنه من املخطط زيادة هذه الرسوم بشكل تدريجي. وعند دخول هذه القرارات والزيادات املعلنة حيز التنفيذ، فإنها تزيد من ا2017يوليو

الذين و ، م2020مليون ريال سعودي في عام  0.8م ومن املتوقع أن تصل هذه املبالغ إلى 2019مليون ريال سعودي في عام  1.4حيث بلغت هذه الرسوم مبلغ  نملوظفيها غير السعوديي الدامجة

. وباإلضافة إلى ذلك، قد يترتب على زيادة رسوم إصدار رخص اإلقامة وتجديدها التي يتكبدها كل موظف الدامجة حسب تاريخ نشر هذا التعميم من موظفي الشركة %34حوالي يمثلون 

سيكون من الصعب على الشركة االحتفاظ غير سعودي إلى زيادة تكاليف املعيشة، مما قد يضطر املوظف إلى البحث عن فرصة عمل في بلدان أخرى بتكلفة معيشة أقل. وفي هذه الحالة، 

إلى تحمل رسوم حكومية إضافية تتعلق بإصدار وتجديد رخص اإلقامات للموظفين غير السعوديين وأفراد أسرهم. ولذلك، فإن هذا الدامجة ظفيها غير السعوديين. وقد تضطر الشركة بمو 

ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها  الدامجة  هري على عمليات الشركة، مما سيكون له تأثير سلبي وجو الدامجة القرار من شأنه أن يزيد من األعباء املالية التي تتكبدها الشركة

 املستقبلية.

 بتأثير تراجع ثقة العمالءاملخاطر املرتبطة  .8.4.6

 وبلغت. م31/12/2019تأمينية كما في  ( وثيقة226,898مقارنة بعدد ) م31/03/2020في كما وذلك تأمينية، وثيقة 180,444 عددلشركة اتحاد الخليج  السارية التأمينية الوثائق عدد يبلغ

 عامل أن باعتبار. م31/12/2019( وثيقة تأمينية كما في 38,608مقارنة بعدد ) م31/03/2020تأمينية، وذلك كما في  وثيقة  82,182 عدد األهلية شركةلل السارية التأمينية الوثائق عدد

 املستوى، نفس على ءالالعم ثقة بقاء ضمان الدامجة للشركة يمكن ال .املالي املركز وتعزيز والدخل اإليرادات نمو استمرارية على بالغة أهمية له وعمالئها شركة اتحاد الخليج بن الثقة

  يمكن وال .االندماج صفقة إتمام عند إليها التأمينية وثائقهم تنتقل سوف الذين الشركة األهلية ءالعم وباألخص
ً
 املستوى  بنفس نيالحالي عمالئها ثقة بقاء ضمان الدامجة للشركة أيضا

 خدمة على التركيز أو/و االهتمام تقليل وبالتالي األعمال، دمج عملية إلى الدامجة الشركة في اإلدارات بعض وتركيز أو/و اهتمام تحويل إمكانية إلى ذلك ويعزى  االندماج، صفقة إتمام عند

 وثائق تجديد عدم أو/و إلغاء حاالت عدد ارتفاع إلى يؤدي سوف الدامجة بالشركة ءالالعم ثقة درجة في تراجع أي إن .الدامجة بالشركة ءالالعم ثقة انخفاض إلى سيؤدي بدوره مما ءالالعم

  سيؤثر مما الدامجة، الشركة في نيالتأم
ً
 .االندماج صفقة إتمام بعد الدامجة لشركةإجمالي أقساط التأمين املكتتبة ل على سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها سهمها وربحية عملياتها ونتائج املالي ووضعها الدامجة الشركة أعمال على سلبي جوهري  تأثير سيظهر هال أع املذكورة املخاطر كل أو أحد تحقق عند

 بسمعة الشركة الدامجةاملخاطر املرتبطة  .8.4.7

 بالغ األهمية الستقطاب عمالء جدد واإلبقاء عليهم وإقامة عالقة قوية مع األطراف النظيرة، ويمكن أن ت
ً
تضرر سمعة الشركة الدامجة في املستقبل نتيجة تعد سمعة الشركة الدامجة أمرا

لقانونية أو النظامية ضد الشركة الدامجة أو سلوك أحد موظفيها الذي قد يتسبب في إخالل عدة عوامل تشمل على سبيل املثال ال الحصر: تراجع نتائجها املالية أو تعديلها أو اإلجراءات ا

 
ً
 ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها املستقبلية. هاأعمالالشركة الدامجة باملتطلبات النظامية املعمول بها، وسيؤدي تضرر سمعة الشركة الدامجة الى التأثير سلبا

 بعدم التحكم باألسعارخاطر املرتبطة امل .8.4.8

مليون ريال  114.8% من 32.5إجمالي املطالبات املدفوعة بنسبة م وكان سبب الخسائر يعود إلى ارتفاع 2019% من رأس املال للشركة األهلية في 37.8ارتفعت نسبة الخسائر املتراكمة إلى 

ويرجع هذا التغير إلى معاودة ارتفاع عدد املطالبات الناتجة من حملة وثائق التأمين الصحي وبنسبة أكبر خالل عام  م2019في عام  مليون ريال سعودي 152.2م إلى 2018سعودي في عام 

يعود إلى فرض منافع م 2019% في 118.6م إلى 2018% في 89.2ويجدر بالذكر أن تقرير الفحص النافي للجهالة املالي أشار إلى أن سبب ارتفاع معدل الخسارة للقطاع الصحي من  م.2019

م، كما أدى فرض املنافع اإلجبارية من مجلس الضمان الصحي 2018يوليو  1م والتي تم العمل بها من 2018إجبارية حسب ما تم بيانه في سياسة مجلس الضمان الصحي التعاوني للعام 

لوثائق التأمين الجديدة والذي نتج عنه تسعير اكتواري غير عادل والذي سبب خسائر عالية للقطاع  تعرض الشركة األهلية ملخاطر جديدة في ظل غياب سجل تاريخي للمطالباتالتعاوني إلى 

في  هلية. في حال عدم قدرة الشركة األهلية على تصحيح التأثير الناتج من التسعير غير العادل لهذه الوثائق، فمن املتوقع أن تستمر الشركة األ م2019الصحي للشركة األهلية كما في عام 

 على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها م وما بعدها وبالتالي ارتفاع الخسائر املتراكمة والذي من شأنه أن يؤثر 2020تكبد خسائر خالل سنة 
ً
سلبا

 املستقبلية.

القطاع تأمين في باتباع تعليمات مؤسسة النقد وتوصيات املستشار االكتواري فيما يختص بوضع التسعيرات الخاصة بوثائق التأمين وذلك فيما يختص بوثائق ال شركة اتحاد الخليجتلتزم  

  التعليمات تلك باتباع الشركة األهلية تلتزم كما الصحي وقطاع املركبات وقطاعات التأمين األخرى التي تزاولها،
ً
 على بناء) سنوي  بشكلاتحاد الخليج والشركة األهلية  شركة تقوم حيث. أيضا

 .ملؤسسة النقد العربي السعودي كمتطلب نظامي التسعيرات بتقديم (شركة لكل االكتواري  املستشار عن الصادر التسعير كفاية تقرير

، وبناء على املعطيات الشركة املندمجةوالتي تمتلكها  الشركة الدامجةفظة التأمينية التي تمتلكها يقوم املستشارون االكتواريين بإصدار تقارير كفاية التسعير من خالل دراسة املححيث 

يجدر بالذكر أنه سوف تنتقل كافة الوثائق التأمينية التي تمتلكها  (وذلك بالنظر إلى أداء املحفظة التأمينية بشكل عام) االكتوارية والتي تأخذ بعين االعتبار أداء هذه الوثائق التأمينية 

لدامجة التأمينية سيقوم املستشار إلى الشركة الدامجة عند إتمام صفقة االندماج، وعند انقضاء مدة هذه الوثائق التأمينية والوثائق التأمينية األخرى في محفظة الشركة ا الشركة األهلية
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ة التأمينية للشركة الدامجة مجة عند حلول فترة دراسة كفاءة التسعير السنوية بإعادة دراسة كفاية التسعير لاللتزام باملتطلبات النظامية، وذلك بالنظر إلى املحفظاالكتواري للشركة الدا

اري، قامت الشركة األهلية بتقديم خصومات في أسعار وثائق تأمين املركبات باإلشارة إلى تقرير املستشار االكتو (. الشركة األهليةالتي ستشتمل على الوثائق التأمينية املنتقلة إليها من )

بعد قد تكون توصيات املستشار االكتواري و % من تسعير الخبير االكتواري. 25طرف ثالث( ولم يتم العمل بتوصية الخبير االكتواري في تسعير هذا الوثائق حيث بلغت نسبة التخفيض (

ذه الوثائق التأمينية أسعار وثائق التأمين ملحفظة الشركة الدامجة وذلك إلمكانية تغير أداء املحفظة التأمينية في ذلك الوقت. إن ارتفاع أسعار بعض أو كل هتقتض ي بتغيير  دمج األعمال

 على أعمال الشركة  سيؤثردامجة السوقية وبالتالي عمالئها الحاليين، مما يؤثر على حصة الشركة البعض سيؤدي إلى عدم تمكن الشركة الدامجة من استقطاب عمالء جدد وخسارة 
ً
سلبا

باإلضافة إلى ذلك، في حال لم يتم تسعير الوثائق بطريقة عادلة من قبل الخبير االكتواري بعد االندماج، فإن  الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها املستقبلية.

 على أعمال الشر ذلك سيؤثر 
ً
 .  كة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها املستقبليةسلبا

 

 بالبيانات املستقبليةاملخاطر املرتبطة  .8.4.9

 املساهمين تعميم فياالندماج  صفقة مبررات نيتضم وتم ،اتحاد الخليج شركة مساهمي مصلحة في تصباالندماج  صفقة بأن الشركة الدامجة إدارة مجلس أعضاء يرى 

 وفي وجازم دقيق بشكل الدامجة للشركة األداء وبيانات املستقبلية النتائج توقع يمكن ال أنه بالذكر يجدر )"صفقة االندماج"(. 10من القسم  2الفقرة  في واملوضحة هذا

 مناالندماج  قرار عليها ُبني التي الدراسات تلك عن الدامجة الشركة ألداء الواقعية النتائج تختلف وقد الراهن املساهمين تعميم في موجودة هي عما تختلف قد الواقع،

 صفقة إتمام عند األعمال تكامل وضمان األعمال دمج عملية نجاح افتراض منها أساسات على ٌبنيت الدراسات تلك أن حيث ،الشركة الدامجة إدارة مجلس أعضاء قبل

 الدامجة الشركة قدرة إن وعليه االندماج، من املرجوة الفوائد تحقيق في ذلك يسهم ولن وتكاملها األعمال بدمج يختص فيما تعقيدات الدامجة الشركة تواجه قد .االندماج

 على يجب .الراهن الوقت في بنجاحاالندماج  أهداف تحقيق من التأكد الدامجة للشركة يمكن وال .بنجاحاالندماج  أهداف بتحقيق مرتبط اإليجابية النتائج تحقيق على

 ستكون  الدامجة الشركة سهم ربحية بأن تأكيد أنها على اإلفادات هذه اعتبار عدم يجب وعليه،. املستقبلية واإلفادات التوقعات على كامل بشكل االعتماد عدم املساهمين

، املتوقعة املالية البيانات كل وأ بعض تحقق عدم حال فيو. السابقة املالية للفترات شركة اتحاد الخليج سهم ربحية عن ستزيد أو مساوية  جوهري  تأثير سيظهر مستقبالً

 .سهمها وربحية عملياتها ونتائج املالي ووضعها الدامجة الشركة أعمال على سلبي

 املخاطر املرتبطة باالعتماد على موظفين رئيسيين واستقطاب الكفاءات .8.4.10

 بالذكر يجدر. الفنية اإلدارة ومدير العمليات ومدير املالي ومديرها التنفيذي مديرها مثل أعمالها، واستمرارية نجاح لضمان رئيسيين نيموظف على الشركة الدامجة تعتمد

 في خبرتهم بحكم وذلك ،الشركة األهلية لدى الحالي بعض قطاعات التأمين  عن املسؤول الفني الفريق بعض أفراد وبقاء انتقال إلى تحتاج سوف الدامجة الشركة أن

 ضمان مدى على كبير بشكل سيعتمد الدامجة الشركة نجاح أن بالذكر، يجدر .التأمينية الوثائق لهذه التشغيلية األنظمة وفي الشركة األهلية تمتلكها التي الحالية املحفظة

م 2019املحفظة التأمينية للشركة األهلية في عام أشار تقرير العناية املهنية املالي إلى تركز .االندماج صفقة تمامإ عند لديها للعمل إليهم املشار نياملوظف بقاء استمرارية

رة 7% ملجموعة سدر للتجارة واملقاوالت، و9% )16على اثنين من العمالء بنسبة  % لشركة حسين الحبابي للتجارة وتأجير السيارات( وفي حال ترك املوظفين املرتبطين بإدا

مج األعمال أو ألسباب شخصية، فمن املمكن أن يعرض الشركة الدامجة لخسائر في حال لم يتم استبدالهم هذه املحافظ العمل في الشركة الدامجة ألسباب تتعلق بعملية د

  إليهم املشار نياملوظف أحد يتلقى أن املمكن من بموظفين بنفس مستوى الكفاءة والخبرة إلدارة هذه املحافظ.
ً
 كل أو أحد يرغب أو/و أخرى  شركات من وظيفية عروضا

 نياملوظف بقاء ضمان الدامجة للشركة يمكن ال ولذلك شخصية، ألسباب أو األعمال دمج بعملية تتعلق أخرى  ألسباب الدامجة الشركة في العمل بترك إليهم املشار نياملوظف

 .الدامجة الشركة مغادرتهم حال في لهم بدائل إيجاد أو لديها العمل في إليهم املشار

 وربحية عملياتها ونتائج املالي ووضعها الدامجة الشركة أعمال على سلبي جوهري  وبشكل سيؤثر لهم، بدائل إيجاد على القدرة عدم أو رئيسيين موظفين فقدان إن وبالتالي،

 .وتوقعاتها املستقبلية سهمها

 بسلوك املوظفين وأخطائهماملخاطر املرتبطة  .8.4.11

 .إدارة بكل املنوطة واملهام العمل إجراءات تشمل سياسة إداري  قسم لكل أن كما ن،يباملوظف الخاص املنهي السلوك قواعد تنظيم تتضمن سياسة الشركة الدامجة تطبق

  وهي السلوك، والئحة العمل تنظيم الئحة الشركة األهلية تطبق كما
ً
 السياسات هذه مثل تطبيق إن .نيباملوظف الخاص املنهي السلوك قواعد بتنظيم تختص لوائح أيضا

، مهم
ً
  أي نشوء أو/و عقوبات أو/و غرامات أي فرض لتفادي سلوكهم وتنظيم نياملوظف أخطاء تالفي في يساعد أنه حيث جدا

ً
 .قبلهم من تقع أخطاء أي جراء قانونية قضايا

 وثقافته العمل ببيئة نياملنتقل نياملوظف تعريف البرنامج يشمل. ترشيحهم حال في سلس بشكلالشركة األهلية  موظفي انتقال لضمان برنامج الشركة الدامجة وضعت

 ن،ياملوظف انتقال برنامج نجاح ضمان الدامجة للشركة يمكن ال .الدامجة الشركة في بها املعمول  الداخلية والسياسات واألنشطة العمل إجراءات إلى باإلضافة وهيكلته
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 تالفي تضمن أن يمكن وال نيباملوظف الخاص املنهي السلوك قواعد تنظيم بلوائح موظفيها جميع التزام تضمن أن الدامجة للشركة يمكن ال أنه إلى اإلشارة تجدر ولذلك

 لن موظفيها أن الدامجة الشركة تضمن أن يمكن ال .األعمال دمج عملية انتهاء بعد أو/و خالل االندماج وذلك صفقة إتمام عند لديها نياملوظف سلوك سوء أو/و أخطاء

د الخطأ أو الغش بأعمال يقوموا   التصرف أو الدامجة الشركة ممتلكات استخدام إساءة أو التزوير أو السرقة أو االختاس أو االحتيال أو التقصير أو املتعم 
ً
 دون  عنها نيابة

  املطلوبة اإلدارية والتفويضات التصاريح على الحصول 
ً
 الجهات تجاه أو/و الدامجة الشركة ءالعم تجاه ومسؤوليات تبعات التصرفات تلك على يترتب قد بالتالي .داخليا

 .القانونية القضايا تعويضات تتكبد أو/و العقوبات تتحمل أو/و الغرامات دفع الدامجة الشركة تتحمل سوف وبالتالي واإلشرافية، رقابيةال

 وتوقعاتها املستقبلية. سهمها وربحية عملياتها ونتائج املالي ووضعها الدامجة الشركة أعمال على سلبي جوهري  تأثير سيظهر املخاطر، هذه كل أو أحد تحقق حال في

 بعدم كفاية املخصصات )االحتياطات(املخاطر املرتبطة  .8.4.12

 وتغطية ملواجهة مالية بمخصصات االحتفاظ األهلية والشركة الخليج اتحاد شركة على يتوجب التعاوني، نيالتأم شركات مراقبة لنظام التنفيذية الالئحة ( من69) املادة بأحكام الً عم

 ( مخصصات4) املطالبات، تسوية مصاريف ( مخصصات3التسوية،) تحت املطالبات مخصصات (2) املكتسبة، غير األقساط ( مخصصات1) تشمل املخصصات املالية، وهذه االلتزامات

 بهذه الخليج اتحاد شركة وتلتزمالعامة.  املصاريف مخصصات( 7و) الكوارث، ( مخصصات6) تسقط، لم التي املخاطر ( مخصصات5بعد، ) بها املطالبة تتم ولم وقعت التي األخطار

 الشركة تلتزم كما م، 2019 العام في سعودي ريال مليون  413 مقدار املخصصات لتوزيع املعالجة املحاسبية بحسب الخليج اتحاد لشركة املخصصات هذه إجمالي بلغ املخصصات حيث

 م. 2019 العام في كما سعودي ريال مليون  251 املخصصات هذه إجمالي بلغ السعودي حيث العربي النقد مؤسسة عن الصادرة والتعليمات النظام بموجب املطلوبة باملخصصات األهلية

 ذلك منذ أعمالها املعتادة مارست الشركتين أن وبسبب هليةاأل  والشركة الخليج اتحاد لشركة م 31/12/2019تاريخ  في احتسابها تم املخصصات على أجريت التي الدراسة تلك أن وبحكم

  املالي مركزها يجعل مما التاريخ
ً
 تكرارها ومدى املطالبات حجم في املتوقعة االتجاهات على بناءً  االندماج وذلك صفقة عند إتمام املخصصات هذه حجم تقدير يتوجب للتغيير، عرضة

  بطبيعتها مؤكدة غير عملية املطالبات احتياطات من مالئم مستوى  وضع ويعتبر حينه. في البيانات املتاحة بحسب
ً
 االحتياطيات حجم أن وبما الالزمة. االفتراضات وضع لصعوبة وتعقيد نظرا

 الدامجة الشركة التزام يمكن ضمان ال أنه بالذكر الفترات. ويجدر من فترة أي في الدامجة الشركة احتياطيات في كفاية عدم يحدث املمكن أن من فإنه مستقبلية، تقديرات على يعتمد

 حال في الشركة الدامجة. إلى األهلية بالشركة الخاصة االلتزامات االندماج انتقال عن سينتج أنه سيما األوقات، ال جميع في الالزمة االحتياطيات أو/و املالية املخصصات على باملحافظة

 للشركة املالي واملركز الدخل قائمة على سلبي أثر ذلك عن وسينتج الالزمة، االحتياطيات الدامجة زيادة الشركة على سيتوجب املحتسبة، االحتياطيات قيمة الفعلية االلتزامات تجاوزت

 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي وعلى وضعها الدامجة

 بأنظمة التشغيل وتقنية املعلوماتاملخاطر املرتبطة  .8.4.13

  اتحاد الخليج شركة تعتمد
ً
 الشركة بأن بالذكر يجدرو ، مستقلة تشغيلية أنظمةعلى  الشركة األهلية وتعتمد  ا.أعماله لتشغيل معلومات تقنيةعدد من أنظمة  على حاليا

 التأمينية بالوثائق الخاصة املالية والتقارير واملطالبات نيالتأم وثائق سريان انتهاء حتى وذلك مستقل بشكل الشركة األهلية أنظمة استخدام على بالعمل ستستمر الدامجة

 ةتأميني وثائق أي إصدار أو لتجديد السابقة أنظمتها باستخدام الدامجة الشركة ستقوم ذلك وبعد االندماج، صفقة إتمام قبل الشركة األهلية قبل من صدارهاإ تم التي

  ةمهم املعلومات تقنية أنظمة أن بالذكر يجدرو .جديدة
ً
 عمالئها معلومات حفظ سيما وال بأعمالها القيام على قدرتها ناحية من وذلك الدامجة للشركة وأساسية جدا

مة املطالبات وإدارة مراجعة وتسيير  املعلومات أنظمة مع التعامل في بشرية أخطاء حدوث في تسهم أن املمكن من تعقيدات حدوث الوارد من أنه مع األخذ باالعتبار. لها املقد 

 واملوظفين املعلومات تقنية فريق تركيز يشتت مما التقنية، التشغيل أنظمة من كبير عدد الدامجة للشركة سيكون  أنه إلى ذلك يعود. االندماج صفقة إتمام عند التقنية

 ذلك إلى إضافة .السابق في معها تعاملوا التي تلك عن مختلفة تقنية أنظمة مع تعاملهم بحكم وذلك سواء، حد على اليومية مهامهم ألداء األنظمة هذه يستخدمون  الذين

، املخز نة املعلومات وحفظ اإللكترونية األنظمة حماية مجال في التقني التقدم من وبالرغم
ً
 وقت أي في الدامجة الشركة في املعلومات تقنية أنظمة تتعرض قد الكترونيا

 أخطاء حدوث أو إلكترونية لفيروسات تلقيها أو لديها واملعلومات لألنظمة اختراق أو لديها الحماية أنظمة في فشل أو لديها اإللكتروني النظام انهيار تشمل تقنية ملخاطر

 املخاطر هذه مثل حدوث حال فيو. إصالحها أو األنظمة هذه لتشغيل الالزمة املاهرة العمالة توفر عدم أو االتصال شبكة في أعطال أو حرائق أو طبيعية كوارث أو بشرية

 املناسب، التوقيت في الدورية املالية تقاريرها وإصدار للمطالبات ومعالجاتها لعمالئها خدمتها وستتأثر كبير بشكل أعمالها ستتأثر الدامجة، الشركة لدى التقنية واملشاكل

 وربحية عملياتها ونتائج املالي ووضعها وسمعتها الدامجة الشركة أعمال على سلبي جوهري  تأثير سيظهر بالتالي .القانونية والعقوبة للمساءلة الدامجة الشركة سيعرض مما

 .وتوقعاتها املستقبلية سهمها

 املخاطر املرتبطة بالتصنيف االئتماني ملعيدي الـتأمين .8.4.14

 عم
ً

 لشروط خاضع نيالتأم معيدي اختيار فإن ن،يالتأم إلعادة االئتماني التصنيف بمتطلبات يتعلق فيما التعاوني نيالتأم شركات مراقبة لنظام التنفيذية الالئحة بأحكام ال

  BBBمن  أقل ائتماني تصنيف ذوي  تأمين معيدي مع التعامل يجب ال أنه إلى تشير التي األدنى، االئتماني التصنيف حد
ً
 وكاالت من معادل تصنيف أوS&P لوكالة وفقا

 .األخرى  التصنيف
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 االندماج االستمرار صفقة إتمام بعد الدامجة الشركة على يجب أنه بالذكر يجدر .التعميم هذا تاريخ في كما الشروط بهذه شركة اتحاد الخليج والشركة األهلية تلتزم

 املتطلبات بهذه األوقات جميع في التزامها الدامجة الشركة تضمن الو .السعودي العربي النقد مؤسسة وضعتها التي نيالتأم إلعادة االئتماني التصنيف بمتطلبات بااللتزام

 نيالتأم إعادة ترتيبات إيقاف الدامجة الشركة على يجب ذلك تم حال وفي الدامجة، الشركة مع تعاملهم أثناء نيالتأم ملعيدي االئتماني التصنيف تخفيض إلمكانية وذلك

 /و السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من ُمعتمدين غير نيتأم معيدي مع تتعامل أن الدامجة الشركة أرادت حال في أنه بالذكر ويجدر. بدائل وإيجاد الشركات تلك مع

 إن .السعودي العربي النقد مؤسسة من خطية موافقة على الحصول  الدامجة الشركة على فيتوجب النظامية، املتطلبات من أدنى تصنيف على نيحاصل نيتأم معيدي أو

 أنه إلى اإلشارة تجدر كما .السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من عقوبات فرض أو/و لغرامات الدامجة الشركة يعرض نيالتأم معيدي تصنيف بمتطلبات االلتزام عدم

 تلك عن الجديدة االتفاقيات وأحكام شروط تختلف وقد مكلف بديل نيتأم معيد يجادإ سيكون  الدامجة، الشركة معه تتعامل ائتمان معيد تصنيف تخفيض تم حال في

 املالي ووضعها الدامجة الشركة أعمال على سلبي تأثير سيظهر املخاطر تلك كل أو أحد تحقق حال في .الوقت ذلك في الدامجة الشركة عمليات مع تتناسب ال والتي السابقة

 .املستقبلية وتوقعاتها سهمها وربحية عملياتها ونتائج

 بالقرارات اإلداريةاملخاطر املرتبطة  .8.4.15

رة تعتمد نتائج أعمال الشركة الدامجة بشكل رئيس ي على قدرة إدارتها على اتخاذ  القرارات الصحيحة واملناسبة فيما يتعلق بأعمالها وبأنشطتها، كما أن التغيير املتوقع في إدا

جة الجديدة أو املعاد تشكيلها الشركة الدامجة وكافة لجانها بعد إتمام صفقة االندماج من شأنه أن يزيد من مخاطر القرارات اإلدارية في حال قامت إدارة الشركة الدام

 على أعمالها ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. يرجى الرجوع إلباتخاذ قرارا
ً
من هذا  10.3ى قسم ت خاطئة فيما يخص أعمال الشركة، سيؤثر ذلك سلبا

 (. الدامجة الشركة إدارة مجلس في املزمع التغييرالتعميم )

 املاليةاملخاطر املرتبطة باملحافظة على متطلبات هامش املالءة  .8.4.16

 للمواد 
ً
ءة ملختلف أنواع مـن الالئحـة التنفيذيـة لنظـام مراقبـة شـركات التأمـين التعاونـي، فإنه يجب على شركات التأمين االحتفاظ بمستويات معينة من املال 68-66وفقا

ها  %100الءة مالي يبلغ األعمال، وقد تفرض مؤسسة النقد العربي السعودي على شركات التأمين غير امللتزمة بنسبة هامش م ت أو التي لم تتمكن من تعديل نسبة هامش مالء

 للنسبة املذكورة،  سلسلة من االجراءات لتصحيح أوضاعها والتي قد تتضمن زيادة رأس الشركة أو
ً
تعديل أسعارها أو تخفيض  املالي خالل املدة النظامية لتصبح وفقا

 وتوافق عليه املؤسسة، وحال ع عدم مقدرة تكاليفها أو التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد أ
ً
و تسييل بعض أصولها أو أي اجراء آخر قد تراه الشركة املخالفة مناسبا

 بلغ سسة بسحب ترخيص الشركة. وقدالشركة املخالفة على الوفاء بمتطلبات املالءة  بعد اتخاذ االجراءات املشار لها أعاله وبالفترة التي تحددها املؤسسة، فقد تقوم املؤ 

ريخ في كما املالية املالءة هامش أن األهلية الشركة على  املالي للجهالة النافي الفحص وأظهر. م2019 ديسمبر 31 تاريخ في كما% 80 الخليج إتحاد لشركة املالي املالءة هامش  تا

ـابها تم املاليـة املـالءة هامـش علـى أجريـت التـي الدراسـة تلـك أن بالذكـر ويجـدر%. 41.9 يساوي  م2019 ديسمبر 31 ـي احتسـ ـخ فـ يج إتحاد لشــركة م2019 ديسمبر 31 تاريـ  الخل

هامش املالءة  يصلفي حال لم  بالذكـر ويجـدر للتغييـر. عرضـة املالـي مركزهـما يجعـل ممـا التاريـخ ذلـك منـذ املعتـادة أعمالهـما مارسـت الشـركتين أن وبســبب األهلية وللشــركة

اتخاذ كافة االجراءات التصحيحيـة املشار لها  الدامجـة للشـركة ي ، % للشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج أو انخفض عن هذه النسبة، فإنه يلزم حينها100لنسبة 

 ملا هو مشار له أعاله، سيؤثر ذلك بشكل %، حيث في حال أخفقت الشركة الدامجة100أعاله والسعي لتعديل نسبة هامش مالءتها املالي ليصبح 
ً
 في تصحيح أوضاعها وفقا

  سـهمها وتوقعاتها املستقبلية وربحيـة عملياتهـا ونتائـج املالـي ووضعهـا الدامجـة الشـركة أعمـال علـى سـلبي

 املخاطر املتعلقة بسوق التأمين في اململكة العربية السعودية .8.5

األداء  .8.5.1  االقتصادي للمملكةاملخاطر املرتبطةب

 ونمو التضخم لمعوا: الحصر ال املثال سبيل على وتشمل، عام بشكل اململكة في االقتصادية باألوضاع ترتبط التي العوامل من عدد على الدامجة للشركة املتوقع املستقبلي األداء يعتمد

 املحلي الناتج من كبير حصة على تسيطر تزال ال والتيوالصناعات النفطية  النفط اململكة بشكل أساس ي على اقتصاد ويعتمد ذلك، شابه وما الفرد دخل ومتوسط جمالياإل  املحلي الناتج

 تأثير لها سيكون  النفط أسعار في تحدث متوقعةأي تقلبات غير  إال أن، 2030النمو في القطاعات األخرى، والتنوع االقتصادي املراد تحقيقه في إطار رؤية اململكة  من رغمبالو ، جمالياإل 

 نفاق الحكومي، والذي سيؤثر بشكل عام وعلى معدالت اإل  السعوديد االقتصا نمو خطط على وجوهري  مباشر
ً
  يؤثر أن شأنه من والذي عام، بشكلعلى قطاع التأمين  سلبا

ً
 أداء على سلبا

 لعملهإفي مرحلة ما بعد   الدامجة الشركة
ً
 االقتصاد نمو استمرار نإ ،ذلك إلى إضافة. الحكومي نفاقاإل  بمعدالت وتأثرها السعودي قتصاداال منظومة ضمن اتمام صفقة االندماج نظرا

في هذه العوامل سيكون لها تأثير سلبي عوامل أخرى بما فيها استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص في البنية التحتية، لذا فإن أي تغيير  عدة على يعتمد السعودي

 على 
ً
 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي وأدائها الدامجة الشركة أعمالكبير على االقتصاد والذي بدور سيؤثر سلبا

لكة أو الدول املجاورة أو غيرها من الدول في املنطقة قد يكون لها تأثير سلبي القانونية في املمالسياسية أو عالوة على ذلك، إن أي تغييرات كبيرة غير متوقعة تطرأ على األوضاع االقتصادية أو 

 وجوهري على الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها املستقبلية.
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ات السياسية واملخاوف األمنية في منطقة الشرق األوسط املخاطر املرتبطة .8.5.2  باالضطراب

ا في اململكة، وتعد منطقة الشرق األوسط منطقة معرضة لعدد من املخاطر السياسية واألمنية التي تؤثر على دول مجلس التعاون بما فيها موعملياته الدامجة واملندمجة تقع أصول الشركة

 اململكة.

 لكون البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية في منطقة الشرق األوسط ال ت
ً
زال عرضة للتطورات املستمرة، تتسم االستثمارات في تلك املنطقة بدرجة كبيرة من باإلضافة إلى ذلك، نظرا

منطقة الشرق األوسط تأثير سلبي على األسواق التي عدم اليقين، وقد يكون ألي تغيرات غير متوقعة في األوضاع السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو غيرها من األوضاع األخرى في دول 

 على قدرة الشركة على جذب املشتركين واالحتفاظ بهم في تلك الدول، واستثمارات الشركة القائمة أو التي تعتزمتمارس فيه
ً
القيام بها مستقباًل في تلك الدول، والذي  ا الشركة أعمالها وأيضا

 لية.سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقب

 بزيادة املنافسة والقدرة على التوسع في سوق التأمين في اململكة املخاطر املرتبطة .8.5.3

 .م، تعمل في نفس قطاع أعمال الشركة الدامجة وتقدم منتجات مشابهة ومنافسة30/06/2020كما في  شركة (32) اململكة في بالعمل لها املصرح نيالتأم شركات عدد يبلغ

 التأمين قطاع عنمؤسسة النقد العربي السعودي عن  التقرير الصادر من بحسب وذلك(% من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة 50وتستحوذ شركتين على ما نسبته حوالي 

 السيطرة على قدرتها الصغيرة الشركات يفقد الشركات من محدود عدد على نيالتأم قطاع في السوقية الحصة تركز أن بالذكر يجدر ،(م2019للعام  السعودية العربية باململكة

د  لشركة السوقية الحصة بلغت لقد .منتجاتها أسعار تحديد عند الشركات كبار قبل من املطبقة األسعار االعتبار نيبع تأخذ أن من لها بد ال إذ منتجاتها، تسعير على اتحا

 م 2019 لعام املكتتبة األقساط إجمالي من ٪0.5 نسبته ما للشركة األهلية السوقية الحصة وبلغت م 2019 لعام املكتتبة األقساط إجمالي من ٪ 1.5نسبته ما الخليج

 م 2019 عام في االندماج تم أن وباعتبار( 2019للعام  السعودية العربية باململكة التأمين قطاع عنمؤسسة النقد العربي السعودي عن  التقرير الصادر من بحسب وذلك(

 الشركة تستمر االندماج سوف صفقة إتمام وعند أنه بالذكر يجدر. م 2019 عام في املكتتبة األقساط إجمالي من ٪2.0 ساوي ت الدامجة للشركة السوقية الحصة ستكون 

 االندماج، صفقة إتمام بعد عالية بكفاءة السوق  في املنافسة من ستتمكن الدامجة الشركة أن ضمانات أي توجد ال بالتاليو  كبير، تنافس ي سوق  ضمن العمل في الدامجة

 تنافسية لزيادة أو/و جديدة تأمينية منتجات الستحداث أو/و بالقطاع العاملة الشركات عدد لزيادة إما وذلك التنافسية البيئة في تغير أي حدوث يؤدي أنه بالذكر ويجدر

 تحقق حال في الربحية، هوامش انخفاض أو/و التأمينية املنتجات أسعار أو/و الدامجة للشركة السوقية الحصة في انخفاض إلى العوامل من غيرها أو القطاع في األسعار

 .سهمها وربحية عملياتها ونتائج املالي ووضعها الدامجة الشركة أعمال على سلبي جوهري  تأثير سيظهر املخاطر، هذه كل أو أحد

 باالستثمار املخاطر املرتبطة .8.5.4

باألوضاع  التشغيلية لشركة اتحاد الخليج على أداء محفظتها االستثمارية بشكل جزئي، وتخضع نتائج االستثمار لعدة مخاطر استثمارية منها املرتبطةتعتمد النتائج 

ها االقتصادية العامة والسياسية ومستوى التذبذب في السوق وتقلب أسعار الفائدة ومخاطر السيولة واالئتمان، وبالتالي عدم قدرة الشرك ة الدامجة على موازنة محفظت

 تنتقل سوف للشركة األهلية االستثمارية املحفظة أن بالذكر يجدراالستثمارية ومالئمتها مع مطلوباتها، وبالتالي تتأثر سلبيا عوائدها االستثمارية وأعمالها نتائج عملياتها، و 

 الئحة ملتطلبات مطابقتها من التأكد ليتم لها قلتتنا التي االستثمارية املحفظة بمراجعة الدامجة الشركة ستقومو .االندماج صفقة إتمام عند الدامجة الشركة إلى

 االستثمار لالئحة الشركة األهلية محفظة مطابقة عدم حال في أنه إلى بالذكر يجدر .الدامجة للشركة االستثمارية االستراتيجية مع تماشيها لضمان بها الخاصة االستثمار

 غير بأسعار مالية ألوراق بيع املحفظة هيكلة إعادة عن ينتج قدو . الشركة األهلية من املنتقلة االستثمارية للمحفظة هيكلة إعادة عمل سيتم الدامجة بالشركة الخاصة

  يؤثر مما مناسبة
ً
 وتخضع االستثمارية محفظتها أداء على الدامجة للشركة التشغيلية النتائج تعتمد أنه بالذكر ويجدر. الدامجة للشركة االستثمارية املحفظة أداء على سلبا

 
ً
 إلى باإلضافة واالئتمان السيولة ومخاطر السوق  أسعار وتقلب السوق  في التذبذب ومستوى  العامة االقتصادية باألوضاع كاالرتباط مخاطر لعدة األوقات جميع في أيضا

 . واألمنية السياسية األوضاع
ً
 في استثماراتها تصفية على سيجبرها مطلوباتها مع ومالءمتها االستثمارية محفظتها موازنة على الدامجة الشركة قدرة عدم إن ذلك، إلى إضافة

  االستثمارية املحفظة أداء على يؤثر مما حينه في مناسبة غير تكون  قد وبأسعار معينة أوقات
ً
 بمتطلبات األوقات جميع في تلتزم أن الدامجة الشركة على يجب أنه كما .سلبا

 أو /و مالية غرامات عليها يقع سوف املتطلبات بهذه الدامجة الشركة التزام عدم حال وفي التنفيذية، والئحته التعاوني نيالتأم شركات مراقبة ونظام االستثمار الئحة

 .الدامجة الشركة وأعمال املحفظة أداء على جوهري  سلبي تأثير إلى يؤدي مما للمحفظة هيكلة إلعادة فرض أو/و عقوبات

 . سهمها وربحية عملياتها ونتائج املالي ووضعها الدامجة الشركة أعمال على سلبي جوهري  تأثير سيظهر املخاطر، هذه كل أو أحد تحقق حال في

 بدورة األعمال التأمينية املخاطر املرتبطة .8.5.5

حداث الكارثية واألوضاع االقتصادية لى املنافسة واأل إسببها  ويرجع العمليات، نتائج في ملموسة تذبذبات مع دورية تغييرات العاملي املستوى  على التأمين قطاع شهد
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ذلك  العاملة في قطاع التأمين. وبالتالي قد ينتج عن اتالشرك سيطرة عن خارجةال العوامل من وغيرها عام بشكلمن وقت إلى آخر واالجتماعية التي تمر بها كافة الدول 

ل دورة رأفضل، ومن املتوقع أن تتأثتأمين سعار الناتجة عن فائض العرض وكذلك فترات يتاح فيها للشركات الحصول على أقساط فترات تتصف باملنافسة في األ   أعما

  ،من وقت آلخر التأمين شركات
ً
 .االندماج صفقة تمامإ بعد سيما ال املستقبلية هاوتوقعات املالي ومركزها عملياتها ونتائج الدامجة الشركة أعمال علىمما سيؤثر سلبا

 بفرض ضرائب جديدة )كالضريبة على القيمة املضافة( املخاطر املرتبطة .8.5.6

هـ املوافقة على االتفاقية املوحدة لضريبة القيمة املضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي بدأ 1438جمادى األولى  2قرر مجلس الوزراء في اململكة بتاريخ 

ت  في اململكة، معظم القطاعاتقبل م، كضريبة جديدة تضاف ملنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من 2018يناير  1العمل بها من  باستثناء الخدما

ر  ،املتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم وبعض منتجات األغذية االساسية، وسيتكون كل املنشآت ملزمة بالتسجيل بنظام ضريبة القيمة املضافة وتجدر االشارة الى أن إقرا

 لحداثة تطبيقها واإلشراف على العمل بها من قبل الجهات الحكومية هذه الضريبة في اململكة وسائر دول الخليج سينطوي على العدي
ً
د من املعوقات الجوهرية وذلك نظرا

 املعنية واملنشآت الخاضعة لهذه الضريبة.

 إلى أن طبيعة ضريبة القيمة املضافة يتم تحملها من قبل املستهلك، فالشركة تقوم برفع أسعارها لتعكس قيمة ضريبة القيمة امل
ً
 ونظرا

ً
يا ضافة والذي من شأنه أن يؤثر سلب

 على قاعد العمالء الشركة الدامجة، كما قد ال تتمكن من زيادة أسعارها بسبب طبيعة العالقة التعاقدية مع بعض العمالء وبكلتا
ً
الحالتين سيؤدي ذلك إلى تحمل  وجوهريا

ا الدامجة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتسيكون له تأثير على أعمال الشركة  الشركة الدامجة لقيمة ضريبة القيمة املضافة غير املحصلة من العميل، مما ه ت وقعا

 تمام صفقة االندماج.املستقبلية ال سيما بعد إ

 ويشتمل تطبيقه على إجراءات وتعليمات مفصلة على املستوى الحكومي أو على مستوى املن 
ً
بة، شآت كما أن هذا النوع من الضرائب يعد بطبيعته معقدا امللزمة بهذه الضري

قارير خاصة للجهات الحكومية وعليه فإن مثل هذه املنشآت ستحتاج إلى اإلملام التام وفهم طبيعة وطريقة تطبيق مثل هذا النوع من الضرائب، وكيفية احتسابها وتقديم ت

 ملا هو مفروض بموجب األنظمة واللوائح ذات العالقة، ومثل أي من األنظمة 
ً
واللوائح األخرى فإنه في حال اإلخالل بأي من االلتزامات املفروضة بموجب املختصة وفقا

 األنظمة واللوائح ذات العالقة بضريبة القيمة املضافة فإن ذلك سوف يؤدي إلى فرض غرامات مالية وعقوبات نظامية أخرى، 
ً
على أعمال الشركة الدامجة مما سيؤثر سلبا

 على أعمال الشركة سهمها ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية
ً
، ويجدر بالذكر في حال تم فرض أي ضرائب إضافية من قبل أي جهة تنظيمية، فإن ذلك قد يؤثر سلبا

 ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 فايروس إنتشار  من للحد املختصة الجهات اتخذتها التي اإلحترازية اإلجراءات بتأثر إجمالي أقساط التأمين املكتتبة بسبباملخاطر املتعلقة  .8.5.7

-COVID) املستجد كورونا 19) 

ر أن املحتمل من فإنه ،(COVID-19) املستجد كورونا فايروس إنتشار من للحد اإلحترازية والتدابير اإلجراءات بشأن املختصة الجهات من الصادرة القرارات إلى إشارة  تتأث

  املكتتبة التأمين أقساط إجمالي
ً
الشركة  على السلبي املالي األثر حجم تحديد يصعب فإنه اإلحترازية اإلجراءات بتلك العمل مدة معرفة عدم ظل وفي التأمين، لقطاع سلبيا

 .التعميم هذا نشر تاريخ بعد ما إلى االحترازية االجراءات ءبدالدامجة والشركة واملندمجة من 

 التنظيمية الهيئات قبل من املالية واملطالبات باملخالفات املرتبطة املخاطر   .8.5.8

 تراخيص املثال سبيل على تشمل والتي تزاولها التي باألنشطة يتعلق فيما عليها واملحافظة الالزمة واملوافقات والتراخيص التصاريح على الحصول   الدامجة الشركة على يتعين

ري  السجل وشهادات والقروية البلدية الشؤون وزارة من املحالت فتح وتراخيص النقد، مؤسسة قبل من الدامجة الشركة عليها تحصل التي التأمينية املنتجات  التجا

نات والزكاة السعودة وشهادات التجارية العالمات تسجيل وشهادات التجارية الغرف عضوية وشهادات التجارة وزارة من وفروعها الدامجة للشركة الصادرة  والتأمي

 .االجتماعية

 ذات واألنظمة للوائح مخالفاتها حال في التأمين شركات على غرامات فرض النقد ملؤسسة يحق فإنه النقد، ملؤسسة التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام بموجب أنه كما

  أن النقد ملؤسسة تبين إذا بأنه( 19) باملادة التعاوني، التأمين شركات مراقبة نظام أحكام بحسب العقوبات أو/و املخالفات تلك وتتلخص العالقة،
ً
ين شركات من أيا  التأم

ى قدرتها على خطيرة بصورة التأثير شأنها من سياسة اتبعت أو التنفيذية الئحته أو التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام أحكام خالفت قد التأمين إعادة شركات أو  عل

 أعضاء من عضو أي إيقاف( 2)أعمالها، إدارة في التأمين لشركة املشورة لتقديم أكثر أو مستشار تعيين( 1) اآلتية اإلجراءات من أكثر أو إجراءً  تتخذ أن بالتزاماتها، الوفاء
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ها من أي في جدد مشتركين أو مستثمرين أو مكتتبين قبول  من التأمين شركة منع( 3) املخالفة، عن مسؤوليته تثبت التأمين شركة موظفي من أي أو اإلدارة مجلس  أنشطت

 أو النظام هذا أحكام مخالفة في استمرت الشركة أن للمؤسسة تبين وإذا. ضرورية تراها أخرى  خطوات أي باتخاذ التأمين شركة إلزام( 4) ذلك، من الحد أو التأمينية

 تطلب أن للمؤسسة فيجوز النظام، هذا في عليها املنصوص العقوبات توقيع ورغم املادة هذه وفق املؤسسة تتخذها التي اإلجراءات من ألي تستجب ولم التنفيذية الئحته

 أي يخالف من كل يعاقب آخر، نظام أي عليها ينص أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع أنه إلى التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام من( 21)املادة تشير كما. الشركة حل

 يجدر. العقوبتين هاتين بإحدى أو سنوات أربع على تزيد ال مدة والسجن سعودي ريال مليون  على تزيد ال بغرامة التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام أحكام من حكم

ية التزاماتها عن أو/و األهلية الشركة من إليها انتقلت التزامات أي عن ناشئة عقوبات أي تحمل أو/و مالية غرامات أي دفع الدامجة الشركة تتحمل سوف أنه بالذكر،  الحال

 .سهمها وربحية عملياتها ونتائج املالي ووضعها الدامجة الشركة أعمال على سلبي جوهري  وبشكل سيؤثر مما ،

 بعدم االلتزام بلوائح مجلس الضمان الصحي التعاونياملخاطر املرتبطة   .8.5.9

م تخضع منتجات التأمين الطبي التي تقدمها الشركة الدامجة للرقابة من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني، وتلزم متطلبات مجلس الضمان الص حي التعاوني بااللتزا

زم 60بمتطلبات خاصة بتقديم املنتجات الطبية، بما في ذلك توفير فريق طبي متخصص العطاء املوافقات خالل مهلة ال تتجاوز ) ( دقيقة من تقديم طلب املوافقة، كما تل

م  30تلك املتطلبات شركات التأمين بسداد املبالغ املستحقة ملقدمي الخدمات الطبية مثل املستشفيات والعيادات وغيرها خالل مدة ال تتجاوز  . وقد يؤدي عدم التزا
ً
يوما

 الشركة الدامجة بمتطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني إلى فرض عق
ً
ا  وجوهري

ً
وبات عليها، بما في ذلك سحب رخصة تقديم منتجات الخدمات الطبية، مما سيؤثر سلبا

 وتوقعاتها املستقبلية. سهمها وربحية عملياتها ونتائج املالي ووضعهاعلى أعمال الشركة الدامجة 

 بالقيود على ملكية األسهم في شركات التأميناملخاطر املرتبطة  .8.5.10

 للمادة ) يضع نظام مراقبة شركات
ً
 معينة بخصوص ملكية األسهم في شركات التأمين، ووفقا

ً
( 39( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واملادة )9التأمين التعاوني قيودا

ها أو السيطرة عليها أو شراء أسهم فيها دون من الالئحة التنفيذية بأنه ال يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين االندماج مع شركات التأمين وإعادة التأمين األخرى أو تملك

من الالئحة التنفيذية، االلتزام بإبالغ مؤسسة  38الحصول على املوافقة الخطية املسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي، كما  ينبغي لشركات التأمين بموجب املادة 

ن خالل تقرير ربع سنوي تعده الشركة، وينبغي على الشخص نفسه إبالغ املؤسسة كتابة بنسبة % من رأس مال الشركة م5النقد بنسبة ملكية أي شخص يمتلك ما نسبته 

ى  5ملكيته أو أي تغيير يطرأ عليها خالل خمسة  أيام عمل من تاريخ حدوث هذا التغيير. وبالتالي قد تؤدي هذه القيود في بعض الحاالت، إلى تحجيم قدرة الشركة الدامجة عل

ثمرين استقطاب مستثمرين  استراتيجيين في حال رفض املؤسسة أو تأخرها في إصدار املوافقات املطلوبة أو فرض شروط ليس في مقدور الشركة الدامجة أو املست

 استيفائها، مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة الدامجة ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 بالحوكمةاملخاطر املرتبطة  .8.5.11

ئة 13/02/2017هـ املوافق 16/05/1438( وتاريخ 2017-16-8ة حوكمة الشركات املحدثة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )صدرت الئح م واملعدلة بموجب قرار مجلس الهي

 للتغييرات اإلدارية التي ستطرأ على الشركة الدامجة بعد إتمام م 20/05/2019 املوافق ه 15/09/1440 وتاريخ 3-57-2019
ً
صفقة االندماج، فال يمكن للشركة ، ونظرا

عمل تكفل حماية مصالح الشركة الدامجة ضمان مقدرة األجهزة اإلدارية الجديدة ولجان املجلس على االطالع وااللتزام باملسؤوليات واملهام املحددة لها واتباع منهجية 

رض عقوبات على الشركة الدامجة في حال عدم التزام األجهزة اإلدارية الجديدة بنظام الحوكمة الدامجة ومساهميها بما يتوافق مع الئحة الحوكمة املحدثة، وبالتالي قد يتم ف

 على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.
ً
 املحدث، مما سيؤثر سلبا

 مخاطر ائتمان العمالء .8.5.12

 باملادة السادسة من الوثيقة املوحدة للتأمين االلزام
ً
ي على املركبات الصادرة عن مؤسسة النقد تلتزم شركات التأمين بتعويض طرف أو أطراف )غير املؤمن له( عما عمال

 الحادث للمطالبة باملبالغ املدفوعةيترتب على الحوادث املغطاة بموجب وثيقة التأمين ضد الغير، ولشركات التأمين الحق في الرجوع على املؤمن له أو السائق أو املسؤول عن 

بعض للغير، وبالتالي عند الرجوع على املؤمن له أو السائق أو املسؤول عن الحادث الستعادة ما تم دفعه من مبالغ مالية يترتب على ذلك مخاط ر عالية تكمن في مماطلة ال

 على أعمال الشركة الدامجة ونتائج عملياته
ً
 ا وتوقعاتها املستقبلية.في سداد أو عدم وفائهم باملبالغ املستحقة عليهم مما سيؤثر سلبا

 بسوء تقدير  ملخاطراملخاطر املرتبطة  .8.5.13

ي تقوم شركة اتحاد الخليج بعمل دراسات تفصيلية للمخاطر املحتملة قبل إصدار وثائق التأمين للطلبات املقدمة، حيث تتم هذه الدراسات من  قبل الخبراء املختصين ف

ي املستقل، والذي يقوم بدوره بدراسة أنماط عمليات االكتتاب، ويقومون باستخدام برامج محددة بهدف تقدير الخسائر واملخاطر املحتملة وبمساعدة الخبير االكتوار 
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 على األداء التاريخي، وفي حال لم يتم تقدير املخاطر بشكل دقيق، قد تتكبد شركة اتحاد الخ
ً
ى تطور املخاطر والتوقعات املستقبلية بناءا  عل

ً
ليج خسائر مالية تؤثر سلبا

د تواجه مخاطر سوء تقدير الشركة األهلية للمخاطر املحتملة قبل إصدارها وثائق التأمين للطلبات املقدمة أعمالها وأدائها املستقبلي، ويجدر بالذكر أن الشركة الدامجة ق

 على الشركة الدامجة وقد تتكبدلعمالئها الحاليين، وبالتالي، في حال تبين أن الشركة األهلية أساءت في تقدير املخاطر املحتملة عند إصدار تلك الوثائق، سيؤثر ذلك س
ً
 لبا

 خسائر مالية بشكل سلبي وجوهري مما سيؤثر على أعمالها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 بسياسات إدارة املخاطراملخاطر املرتبطة  .8.5.14

كون مستقبال والتي قد تدارة املخاطر على مالحظة السلوك التاريخي للسوق، ولذلك، فإن هذه السياسات قد ال تتمكن من التنبؤ بدقة املخاطر املحتملة تعتمد سياسات إ

ية ها من خالل الوسائل التاريخية، وفي ظل وجود نقص في البيانات املتوفرة حول سوق التأمين السعودي، فإن هذه املعلومات قد ال تكون دقيقأكبر من تلك التي تم استنتاج

ي جرائاتها و ارة املخاطر في الشركة الدامجة وإدون سياسات إيع الحاالت، وقد ال تكأو كاملة أو محدثة أو لم يتم تقييمها على الوجه الصحيح في جم  ف
ً
ضوابطها فعالة تماما

يجة جميع األحوال والظروف، األمر الذي سيؤدي إ لى حصول شركة اتحاد الخليج على معلومات غير  وافية لكي تقوم بتقدير تعرضها للمخاطر  وفق أسس صحيحة، ونت

 على أعمال الشركة  لذلك، فإن ارتفاع مستوى املخاطر التي
ً
ووضعها املالي ونتائج عملياتها، كما أن الشركة الدامجة تتعرض لها الشركة الدامجة نتيجة لذلك سيؤثر سلبا

اتها الحالية، مما هلية بالتنبؤ بدقة حول املخاطر املحتملة وتقديرها في عمليم قيام اإلدارة السابقة للشركة األ ج قد تواجه مخاطر عدماتمام صفقة االندإالدامجة بعد 

 على أعمال الشركة الدامجة ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.
ً
 سيؤثر سلبا

 بنقص التوعية الثقافية للتأمين باململكة وأهميتهااملخاطر املرتبطة  .8.5.15

 أو أنه يقدم منتجات أو خدمات تأمينية تتعارض مع الشريعة االسالمية، مما يفقديرى عدد كبير من األ 
ً
 أساسيا

ً
املجتمع ثقته  فراد باململكة أن قطاع التأمين ال يلعب دورا

 على أعمال الشركة 
ً
 الي.ونتائج عملياتها ومركزها املالدامجة في تلك املنتجات والخدمات ويقلل الطلب عليها، وبالتالي سيؤثر سلبا

 بالكوارث واألزمات الغير متوقعةاملخاطر املرتبطة  .8.5.16

التي تقدم منتجات تأمين على الصحة أو الدامجة إن وقوع الكوارث واألزمات الغير املتوقعة، سواء الطبيعية منها أو غير الطبيعية، قد تؤثر بشكل مباشر على أداء الشركة 

الرتفاع عدد املطالبات التي تنشأ عن وقوع الكوارث واألزمات غير املتوقعة مثل الفايورسات واألوبئة املتفشية الدامجة على املركبات واملمتلكات وغيرها، وستتعرض الشركة 

ث بتلك املنتجات عند حدوالعواصف واألعاصير والزالزل والحرائق وأعمال االرهاب وغيرها، وبما أن الشركة الدامجة تقدم تلك املنتجات، فإن املطالبات املتعلقة  وث الكورا

 واالزمات غير املتوقعة قد تؤثر على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها بشكل جوهري. 

 (19-املخاطر املرتبطة من انتشار فيروس كورونا املستجد )كوفيد .8.5.17

 للظروف الراهنة وما يشهده العالم من انتشار سريع لفيروس كورونا املستجد "كوفيد
ً
، والقرارات الصادرة من الجهات املختصه باململكة بشأن اإلجراءات اإلحترازية والتدابير "19نظرا

( حتى تاريخ هذا التعميم، والتي تقتض ي على سبيل املثال ال الحصر: بحظر التجول الجزئي أو الكامل في بعض 19-الوقائية للتصدي والحد من إنتشار جائحة فيروس كورونا املستجد )كوفيد

 حافظات اململكة وإغالق مراكز التسوق ومعارض البيع بالتجزئة وتقليص عدد ساعات العمل لبعض القطاعات أو الزام بعضها بالعمل عن بعد وغمدن وم
ً
على   ير ذلك، مما سيؤثر ذلك سلبا

لوقائية، بما فيها قطاع التأمين، حيث قد تشهد قطاعات التأمين انخفاض في مبيعات العديد من األعمال التجارية والقطاعات االقتصادية باململكة جراء تلك االجراءات االحترازية والتدابير ا

العربي السعودي وبعض   إضافة إلى أنه تم استثناء القطاعات التي تخضع الشراف ورقابة مؤسسة النقدبعض خدماتها ومنتجاتها التأمينية خالل هذه الفترة أو قد يقل الطلب عليها، 

وبالتالي في ظل الظروف الحالية والتطورات املصاحبة لها وتأثر مبيعات الوثائق  امكانية االستفادة من الدعم املقدم من الجهات املختصة ملوظفي القطاع الخاص،  القطاعات األخرى من

 على أعمال الشركة الدامجة التأمينية للشركة الدامجة وعدم وضوح مدة استمرار العمل بتلك االجراءات االحترازية والتدابير الوقائية وما سيستج
ً
د مستقباًل، فإن ذلك سيؤثر سلبا

 .ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية ال سيما بعد إتمام صفقة االندماج

يد باألنظمة الحالية و/أو صدور أنظمة جديدة  بعدم املرتبطة املخاطر  .8.5.18
ّ
 التق

السعودي، مجلس الضمان الصحي  العربية واللوائح منها على سبيل املثال أنظمة وزارة التجارة، هيئة السوق املالية، مؤسسة النقد لعدد من األنظم واملندمجة الدامجة الشركة تخضع

 بهذه األنظمة واللوائح.  الخليج اتحاد شركةالتعاوني، الهيئة العامة للزكاة والدخل، وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية. ويجدر بالذكر أن 
ً
 على يجب أنه إلى اإلحاطة تجدرتتَقيد حاليا

إن مخالفة الشركة الدامجة أو عدم تقيدها بأحكام وشروط تلك األنظمة يؤدي إلى إلغاء أو تعليق التراخيص  .االندماج صفقة إتمام بعد واللوائح األنظمة بجميع االلتزام الدامجة الشركة
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 إلى ذلك قد تتغير هذه األنظمة واللوائح في املستقبل أو يتم تحديثها من قبل الجهات االصادرة لها أو فرض ع
ً
 –املختصة اإلشرافية والجهات  لرقابيةقوبات أو غرامات مالية عليها. إضافة

 على أعمالهاوال تستطيع الشركة الدامجة أن تؤكد أن التغييرات املستق ،ظمة ولوائح جديدة من حين إلى آخرإصدار أن -وبالتالي
ً
أو على وضعها املالي أو على نتائج  بلية في األنظمة لن تؤثر سلبا

يف مع كل تلك التغيرات النظامية في الوقت املناس
 
ن من التك

 
ب. في حال تحقق أحد أو جميع هذه املخاطر سيظهر عملياتها، كما أنه ال يمكن للشركة الدامجة أن تقدم أي ضمان بأنها ستتمك

 على أعمال الشركة الدامجة ووضعها املالي ونتائج عمليتها وربحية سهمها وتوقعاتها املستقبلية.تأثير سلبي 

 املخاطر املرتبطة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب .8.5.19

 اإلرهاب لشركات وتمويل األموال غسل مكافحة قواعد( السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرة اإلرهاب ومكافحة تمويل األموال غسل مكافحة بلوائحاتحاد الخليج  شركة تمتثل

 عميل أي قبول  عند اتخاذها زمال ال اإلجراءات اللوائح هذه وتوضح  )ةوقواعده التنفيذي وتمويله اإلرهاب جرائم مكافحة نظام التنفيذية، والئحته األموال غسل مكافحة نظام ن،يالتأم

  االجراءات. تقوم وغيرها من املشبوهة العمليات عن غال اإلب إجراءات إلى باإلضافة اتباعها، زمال ال الواجبة العناية إجراءات كما توضح ،)شركة أو فرد سواء(
ً
كال الشركتين الدامجة  حاليا

  .ةالحاسوبي أنظمتهما عبر الخاصة بعمالئهما املعلومات بحفظ واملندمجة

 تقوم الشركة سوف اإلرهاب. تمويل ومكافحة األموال غسل مكافحة أنظمة ألحكام باالمتثال صفقة االندماج االستمرار إتمام عند الدامجة الشركة على يتوجب بأنه بالذكر يجدركما 

 الحاسوبية، الدامجة الشركة أنظمة ضمن معلوماتهم بحفظ ستقوم صفقة االندماج كما إتمام بعد إليها السارية التأمينية وثائقهم تنتقل سوف الذين ءالالعم معلومات بمراجعة الدامجة

ت، وق إلى تتطلب عملية تعتبر الحاسوبية الشركة الدامجة أنظمة ضمن وحفظها اإلرهاب تمويل ومكافحة األموال غسل مكافحة بلوائح امتثالها من امللفات والتأكد تلك مراجعة أن وحيث

 والدائم الكامل تضمن التزامها أن الدامجة للشركة يمكن ال األوقات. كما من وقت في اإلرهاب تمويل ومكافحة األموال غسل بلوائح مكافحة الدامجة الشركة امتثال عدم إلى ذلك يؤدي قدو 

 غرامات فرض إلى ذلك يؤدي وبالتالي القانونية للمساءلة عرضة الدامجة الشركة يجعل اإلرهاب ومكافحة تمويل األموال غسل مكافحة بلوائح االمتثال عدم واملتطلبات. إن اإلجراءات بهذه

 .الدامجة الشركة تتحملها سوف أو عقوبات/و

 جوهري  تأثير سيظهر وبالتالي التنظيمية، الجهات قبل من مخالفتها على ذلك سيترتب فإن اإلرهاب، تمويل ومكافحة األموال غسل مكافحة بلوائح الدامجة الشركة امتثال عدم حال في

 املستقبلية. وتوقعاتها سهمها وربحية عملياتها ونتائج املالي ووضعها الشركة الدامجة أعمال على سلبي

 

 واتجاهاتـه األهلية الشـركة أعمـال قطـاع عـن والسـوقية االقتصاديـة املعلومـات .9

 اقتصاد اململكة العربية السعودية .9.1

 

 نظرة عامة على اقتصاد اململكة العربية السعودية  .9.1.1

ر األجل من الخارج عن املألوف لتطوير استراتيجيات ضرورية لتحقيق النمو املستدام لالقتصاد على املدى الطويل، وفي نفس الوقت معالجة التأثير قصيبلقد بذلت اململكة جهًدا في التفكير 

قدره بلغ  م )مقارنة بنمو2019% في عام 0.3في اململكة ارتفع بنسبة باألسعار الثابتة حلي اإلجمالي خالل اإلصالحات التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل. تشير أحدث اإلحصائيات إلى أن الناتج امل

( املستجد على االقتصاد العاملي، أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعه بانكماش لالقتصاد العاملي بنسبة COVID -19باإلشارة إلى تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا ) م(.2018% في العام 2.4

 % في العام املقبل.2.9، ثم نموه بنسبة 2020% خالل العام 2.3كما توقع صندوق النقد الدولي انكماش االقتصاد السعودي بنسبة . 2020% خالل عام 3

 

 اململكة العربية السعودية وتطور نسبة تركز القطاع النفطي الناتج املحلي اإلجمالي في .9.1.2

 إلى ليصل ،2018 عام في%  2.4 بلغ نمو بمعدل مقارنة 2019 عام في% 0.3 بنسبة نما قد الثابتة، باألسعار اإلجمالي املحلي الناتج أن لإلحصاء، العامة الهيئة عن الصادرة البيانات أظهرت 

 األعمال وخدمات والتأمين املال وأنشطة والفنادق واملطاعم والتجزئة الجملة تجارة أنشطة في املحقق النمو إلى األساس في النمو هذا يرجع األولية للتقديرات ووفقا .ريال مليار 2,639.8

 سجل بينما ،%3.8 بنسبة الخاص القطاع في النمو نتيجة%  3.3 قدرها زيادة سجل النفطي غير القطاع في النمو إن العامة لإلحصاء الهيئة ذكرتو  .واالتصاالت والتخزين النقل وأنشطة

 .املحلي الناتج إجمالي من ،% 41.5 إلى مساهمته نسبة ووصلت ،2019 عام في%  3.6 قدره انخفاضا النفطي القطاع

 

 تنويع االقتصاد وانخفاض نسبة البطالة .9.1.3

عام الربع الرابع ل بنهاية% 12.0 م، وانخفضت إلى2018% في عام 12.7من املتوقع أن يؤدي تنويع االقتصاد إلى إيجاد فرص عمل في قطاعات أخرى غير قطاع النفط، فقد بلغت نسبة البطالة 
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  نين السعوديين في حين يعتمد القطاع الخاص على توظيف العمالة الوافدة.. ويشكل القطاع الحكومي مصدر الوظائف الرئيس ي للمواطم حسب بيانات الهيئة العامة لإلحصاء2019

 

 التطور السكاني في اململكة العربية السعودية .9.1.4

 ارتفاع عن لإلحصاء، العامة للهيئة األولية البيانات كشفت%. كما 2.4م في اململكة العربية السعودية بلغ 2019ذكرت الهيئة العامة لإلحصاء أن املتوسط السنوي ملعدل النمو السكاني لعام  

 19.74 الذكور السكان عدد وبلغ .2018 األول  النصف بنهاية نسمة مليون  33.41بـ مقارنة 2019 العام من األول  النصف بنهاية نسمة مليون  34.22 إلى السعودية العربية اململكة سكان عدد

 املواطنين عدد بلغ فقد ،العامة لإلحصاء للهيئة تقرير وحسب .اإلجمالي من% 42.3 مايعادل اإلناث من نسمة مليون  14.48 مقابل السكان، إجمالي من% 57.7 يعادل ما نسمة مليون 

 إجمالي من%  38.3 نحو يمثل ما وهو نسمة مليون 13.1 فبلغ السعوديين غير السكان عدد أما .السكان عدد إجمالي من% 61.7 يعادل ما وهو نسمة مليون  21.1 نحو السعوديين واملواطنات

 :التالي الجدول  يوضح كما 2016 عام منذ السعودية في السكان تطور يلي وفيما السكان، عدد

 الفئة الوحدة م2016 م2017 م2018 -النصف األول  م2019 -النصف األول 

 مجموع السكان مليون  31.74 32.55 33.41 34.21

 السعوديينعدد  مليون  20.06 20.41 20.77 21.11

 عدد األجانب مليون  11.68 12.14 12.64 13.10

 املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
 

 قطاع التأمين .9.2

 نظرة عامة على قطاع التأمين .9.2.1

استقرارها. إن القاعدة املتزايدة من املركبات لى يعد قطاع التأمين من أهم قطاعات الخدمات املالية في أي اقتصاد، ويواكب مجمل األنشطة االقتصادية األخرى ويسهم في دعمها واملحافظة ع

تعد املنافسة في سوق التأمين متنامية ولذلك فإن دعمت نمو أقساط التأمين اإلجمالية. وكان تأمين املركبات والتأمين الصحي أحد أهم خطوط التأمين الرئيسية على مدى األعوام السابقة. و 

من لوجيا، واالستراتيجيات التي تتمحور حول املستهلك وتنويع منتجاتها وذلك من شأنه أن يحقق نمًوا أكبر للقطاع باإلضافة إلى االستفادة و التكنعلى الشركات تقديم حلول تأمينية قائمة على 

ماية على املجموعات في الشركات الدولية أو القروض الشخصية الفرص املتاحة لخطوط التأمين، كتأمين الحماية واالدخار الذي يعتبر شبه غائب تقريًبا في قطاع االفراد ونجده في املقام األول للح

 يزال هناك مجال واسع للنمو. يتأثر قطاع التأمين بعوامل والعقارية في بعض البنوك. بينما تزايد انتشار التأمين العام على مر السنين تمشًيا مع ارتفاع أعمال التأمين على املركبات والصحي وال

ل املنافسة الكبيرة في القطاعات بحسب طبيعته. حيث أن منتجات التأمين اإللزامية تعتبر إحدى دوافع السوق للنمو كالتأمين الصحي وتأمين املركبات، وعليه فعام مخاطرة تختلف عن بقية

التأمين الصحي حيث أن األنظمة التي على طلب ات األساسية لنمو الحي إحدى املحركويعتبر مجلس الضمان الص السوق ونمو عدد املنافسين يعتبر من أهم املخاطر التي تواجه شركات التأمين.

ق. أيًضا يجدر بالذكر بأن ارتفاع أسعار الفائدة على تصدرها الزامية كالتغطية التأمينية لشرائح متنوعة للعاملين الغير سعوديين في القطاع الخاص والتي بدورها تدفع من نمو الطلب في السو 

رتفاع. وتعد مؤسسة النقد العربي استثمارات شركات التأمين حيث أنه قد يسهم في ارتفاع إضافي للفائدة مما يعود بأرباح إضافية وبالتالي نمو القطاع تزامًنا مع ذلك اال عائدات  الدوالر يدعم

 السعودي الجهة التنظيمية في اململكة العربية السعودية فيما يختص بأعمال التأمين. 

 م2017 م2018 م2019

 ع التأمينفرو
 اإلجمالي %

مليون ريال 

 سعودي
 اإلجمالي %

مليون ريال 

 سعودي
 اإلجمالي %

مليون ريال 

 سعودي

 التأمين الصحي 19,035.5 52.1% 19,883.4 56.8% 22,474.9 59.3%

 التأمين العام 16,327.4 44.7% 14,028.4 40.1% 14,280.7 37.7%

 تأمين الحماية واالدخار 1,140.3 3.1% 1,102.7 3.1% 1,134.9 3.0%

 اإلجمالي 36,503.2 100% 35,014.5 100% 37,890.5 100%

 مؤسسة النقد –م 2019املصدر: تقرير سوق التأمين السعودي 

 

% وحافظ التأمين الصحي على مكانته باعتباره أكبر أنشطة 8.2قدره  رتفاعم، با2018مليار ريال في عام  35.0م مقابل 2019مليار ريال في عام  37.89إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها إلى  ارتفع

م، بينما انخفضت حصة التأمين 2018% في عام 56.8م مقابل 2019% في عام 59.3م، وارتفعت حصة التأمين الصحي في إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها لتصل إلى 2019التأمين في عام 

م. كما حافظ نشاط تأمين الحماية واالدخار على مرتبته من حيث كونه أقل أنشطة التأمين حجًما، حيث بلغت 2018% في عام 40.1م مقابل 2019% في عام 37.7العام في قطاع التأمين إلى 

 م.2019% في عام 3.0حصته في إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها 
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 عمق سوق التأمين .9.2.2

في معدل النمو السنوي املركب من العام  انخفاضاخيرة يعر ف عمق التأمين بأنه نسبة إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها إلى إجمالي الناتج املحلي وشهد عمق التأمين خالل السنوات الخمس األ 

م، وذلك نظًرا الرتفاع إجمالي الناتج املحلي وانخفاض إجمالي أقساط 2018% في عام 1.2ل % مقاب1.28ليبلغ  ارتفاعام شهد عمق التأمين 2019% وفي عام 4.0م بنسبة 2019م إلى 2015

% في 1.9عمق التأمين من الناتج املحلي غير النفطي ليبلغ  ارتفعالتأمين املكتتبة. ويعرف عمق التأمين غير النفطي بأنه نسبة إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها إلى الناتج املحلي غير النفطي. 

يوضح و م. 2019م وعام 2015% خالل الفترة ما بين عام 3-م. كما بلغت نسبة متوسط النمو السنوي املركب لعمق التأمين من الناتج املحلي غير النفطي 2018% للعام 1.8م مقابل 2019عام 

  :عمق قطاع التأمين في الناتج املحلي اإلجمالي ناهأد شكلال

 
  مؤسسة النقد. –م 2019التأمين السعودي املصدر: تقرير سوق     

 : أدناه عمق قطاع التأمين في الناتج املحلي اإلجمالي الغير نفطي شكليوضح ال

 
 

  مؤسسة النقد. –م 2019املصدر: تقرير سوق التأمين السعودي 

 

 القوى العاملة في قطاع التأمين في اململكة العربية السعودية .9.2.3

 

م كما ارتفعت نسبة املواطنين السعوديين 2019موظًفا في عام  11,213م مقابل 2018موظًفا في عام  11,726العاملين في شركات التأمين في اململكة العربية السعودية بلغ إجمالي عدد املوظفين 

 م. 2018% في عام 72م، مقابل 2019% في العام 74العاملين في شركات التأمين إلى 
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 :العاملة في قطاع التأمين في اململكة العربية السعودية تفصيل بالقوى يوضح الجدول أدناه 

 

 عدد العاملين  م2016 م2017 م2018 م2019

 غير سعودي 4.177 3.523 3.243 2,879

 سعودي 5.862 7.749 8.483 8,334

 اإلجمالي 10.039 11.272 11.726 11,213

 نسبة السعودة 58% 69% 72% 74%

                            

 مؤسسة النقد –م 2019إلى م 2016املصدر: تقرير سوق التأمين السعودي      

 

 اتجاهات سوق التأمين في اململكة العربية السعودية .9.2.4

 

مـن إجمالـي األقسـاط املكتتبـة كمـا فـي العـام % 97علـى الحـياة، ومثـل حوالـي ين ـكل ملحـوظ مقارنـة بسـوق التأمن العـام والصحـي فـي اململكـة العربيـة السـعودية متطـور بشييعتبـر سـوق التأمـ

املــدى املتوـسـط، حـيـث يتوـقـع  كمـا أنـه ـمن املتوـقع أن يتحسـن النمـو بشـكل طفـيف عـلى .م.2020ـفي العـام مليار ريال سعودي  36ن العـام والصحـي يالتأـم ـسوق حجم  يبلغمـن املتوـقع أن  .م2019

ـغ  ـن العـام والصـحي ين املكتتبـة ـفي سـوق التأميويقـدر أن يكـون إجمالـي أقسـاط التأـم .م2023و م2020األعـوام  نيســنويا بــ% 3.8ــن العــام والصـحـي نســبة يمتوســط النـمـو فــي ســوق التأمأن يبلـ

  .م2023هايـة العـام ملـيار ريـال سـعودي بن 40.1اململكـة العربيـة السـعودية مـا يقـارب  فـي

 

األقـساط املكتتبـة كمـا فـي  مـن إجمالـي% 3والصحـي، حـيث مثـل حوالـي  ـن العـاميبشـكل كبيـر مقارنـة بسـوق التأم منخفضالحيـاة فـي اململكـة العربيـة السـعودية على ـن يسـوق التأمنمو يعتبـر 

 بنسـب  ن علـى الحـياة فـييولكـن مـن املتوقـع أن يسـجل سـوق التأـم .م2020فـي العـام % 18ـن علـى الحيـاة بنسـبة يالتأم مـن املتوقـع أن ينمـو قطـاع .م2019العـام 
ً
اململكـة العربيـة السـعودية نمـوا

ـاط التأم .م2023م و2020األعــوام ن يبــ% 4.5الســنوي نســبة  م، حيـث أنـه مـن املتوـقع أن يبلـغ متوسـط معـدل النمـو2019أقـل بعـد العـام   ــن املكتتبــة فــي ســوق يويقــدر أن يكــون إجمالــي أقسـ

العربية السعودية لألعوام ن املتوقع في اململكة يوفيما يلي جدول يوضح حجم سوق التأم .م2023ملـيار ريـال سـعودي بنهاـية العـام 1.5ن علـى الحـياة فـي اململكـة العربـية السـعودية مـا يـقارب يالتأمـ

 (م2023-م2020)

 

 
 املصدر: تحليل شركة بيت التمويل السعودي الكويتي                                

 

1.3 1.4 1.5 1.5

36 37.1 38.4 40.1

2020 F 2021 F 2022 F 2023 F

بالمليار لاير سعودي-( م2023-م 2020)حجم سوق التأمين المتوقع لألعوام 

التأمين على الحياة  التامين العام والصحي
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 صفقة االندماج  .10

 

 ملحة عن صفقة االندماج.10.1

مبادلة أوراق مالية ودون تسديد م اتفاقية اندماج مع الشركة األهلية وذلك لالستحواذ على كامل أسهم رأس املال في الشركة األهلية عن طريق 10/05/2018وقعت شركة اتحاد الخليج بتاريخ 

م وافقت 28/01/2019ؤسسة النقد، تداول، وهيئة السوق املالية على الصفقة. وبتاريخ وتمت موافقة كل من الهيئة العامة للمنافسة، مشركة األهلية، الأي مقابل نقدي لصالح مساهمي 

 وتسعمائة مليون  وأربعين وواحد ن( مائتي241,935,480( مائة وخمسون مليون ريال سعودي إلى )150,000,000الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج على زيادة رأس املال من )

م، لم توافق الجمعية العامة غير العادية للشركة األهلية على العرض املقدم من شركة اتحاد الخليج املتعلق 20/02/2019ريال سعودي. وبتاريخ  وثمانين وأربعمائة ألف وثالثين وخمسة

 املقدم للعرض األهلية للشركة العادية غير العامة الجمعية لرفض نتيجة الخليج اتحاد شركة مال رأس على مالي أثر أي يوجد الباالندماج مع الشركة األهلية وأعلنت شركة اتحاد الخليج أنه 

   .األهلية الشركة مع باالندماج واملتعلق الخليج اتحاد شركة من

 

ن، باإلضافــة ي، وذلــك بغــرض تقييــم جــدوى اندـمـاج الشــركتاألهليةشــركة الملزـمـة ـمـع  ـعن توقيـع مذكـرة تفاـهم غـير إتحاد الخليج، أعلـنت ـشركة م24/12/2019املوافـق  ـهـ 04/1441/ 27 بتاريـخ

 للنتائـج األ  وقـد جـاء التوقيـع .واالكتواريـة ،املباشـرة بدراسـات التحقـق والفحـص النافـي للجهالـة مـن الناحيـة املاليـة، القانونيـة إلــى
ً
وليـة للدراسـات علـى مذكـرة التفاهـم غيـر امللزمـة تبعـا

ماليـة يـتم مـن خاللهـا نقـل  اتفقـت الـشركتان بموجـب هـذه املذكـرة غيـر امللزمـة علـى أن االندمـاج املقتـرح سـيتم مـن خـالل عـرض مبادـلة أوراق وقـد .واملناقشـات حـول عمليـة االندمـاج املقترحـة

 لذلـك، إتحاد الخليج.فـي شـركة  األهليةشـركة الإصـدار األـسهم الجديـدة لصالـح مسـاهمي  مقابـل حاد الخليجإتإلـى شـركة  األهليةشـركة الأصـول والتزامـات 
ً
ت الشـركت تبعـا

 
ن فريـق عمـل يـشكل

 لذلـك، قامـت كل مـن شـركة  .للهيـكل املقتـرح لصفقـة االندمـاجالتجاريـة واملاليـة والقانونيـة   لـكل شـركة وذلـك لدراسـة ومراجعـة الجوانـب ن أعضـاء فـي اإلدارة التنفيذيـةيتألـف مـ
ً
إتحاد تبعـا

ـخ  بتوقيـع اتفاقيـة اندمـاج ملزمـة األهليةشـركة الو  الخليج ـة لتنفيــذ ،م(04/06/2020ـهـ )املوافــق 12/10/1441بتاريـ ـاذ الخطــوات الالزمـ ـى اتخـ ـا علـ ـاق بموجبهـ  صفقـة االندم تم االتفـ
ً
ـاج وفقـا

اتفـق الطرفـان علـى أن يكـون العـوض الوحيـد . واالسـتحواذ مـن الئحـة االندمـاج( 49)أ( مـن املـادة )  ( مـن الفقـرة1( مـن نظـام الشـركات والفقـرة الفرعيـة )193و)( 192)( و191ألحـكام املـواد )

 لصاـلح مسـاهمي  ـدة بتاريـخ نفـاذ قـرار االندـماج )آخذيـن باالعتـبار إـجراءات التسـوية(بإصـدار أسـهم جدي إتحاد الخليجقيـام شـركة  لالندمـاج هـو
ً
ن مقاـبل دـمج ياملسـتحق األهليةشـركة الحصـرا

 .األهليةشـركة السـهم مملـوك ـفي ( 1)مقابـل كل  إتحاد الخليج ـهم فـي شـركةس (0.646135284552846)بإصـدار  إتحاد الخليج، حيـث سـتقوم شـركة إتحاد الخليجفـي شـركة  األهليةشـركة ال

عـادي جديـد وبقيمـة اسـميه إجماليـة تبلـغ  سهم وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة ماليين سبعة( 7,947,464)بزيـادة رأس مالهـا وإصـدار  إتحاد الخليجسـتقوم شـركة 

وقـد تم االتفـاق أنـه ـلن يـكون هنـاك أي  إتحاد الخليجفـي شـركة  األهليةشـركة الريـال سـعودي مقابـل دـمج  وأربعين وستمائة ألف وسبعين وأربعة وأربعمائة مليون  ينوسبع تسعة (79,474,640)

سـهم مدفوعـة بالكامـل وبقيمـة  وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة ماليين سبعة( 7,947,464)إجمالـي عـدد أسـهم العـوض  وسـيبلغ األهليةشـركة المقابـل نقـدي ملسـاهمي 

 ألف وسبعين وأربعة وأربعمائة مليون  وسبعين تسعة( 79,474,640)القيـمة االـسمية ألسـهم العـوض مبلـغ وقـدره  عشـر ريـاالت ـسعودية بحيـث يكـون إجمالـي (10اسـمية للسـهم الواحـد قدرهـا )

  .ريـال سـعودي وأربعين وستمائة

 

 وأربعمائة مليون  وسبعين تسعة( 79,474,640)ألسـهم العـوض مبلـغ وقـدره  وتم تحديـد إجمالـي قيمـة صفقـة االندمـاج بنـاء علـى قيمـة أسـهم العـوض االسـمية، ويبـلغ إجمالـي القيمـة االسـمية

 ريـال( 14.04) البالـغ إتحاد الخليج سـعودي ويبلـغ إجمالـي القيمـة السـوقية ألسـهم العـوض بـناء علـى معاـمل املبادـلة وعلـى ـسعر اإلغـالق لسـهم شـركة ريـال وأربعين وستمائة ألف وسبعين وأربعة

 وثالثمائة ألف وثمانين واثنين وخمسمائة مليون  عشر وأحد مائة( 111,582,395) وقـدره مبـلغ( االندـماج اتفاقيـة إبـرام تاريـخ سـبق تـداول  يـوم آخـر وهـو) م03/06/2020 تاريـخ فـي كمـا سـعودي

ركة فـي وقـت الحـق بنـاء علـى سـعر اإلغـالق لسـهم شـ إتحاد الخليج القوائـم املاليـة لشـركة م العـوض التـي سـيتم عكسـها فـيوسـيتم تحديـد إجمالـي قيمـة أسـه ي.ريـال سـعود وتسعين وخمسة

ـخ نفــاذ ـقـرار االندـمـاج، ـسـيمتلك املســاهمون فــي شــركة  .نفـاذ ـقرار االندمـاج فـي آخـر يـوم ـتداول يـسبق تاريـخ إتحاد الخليج   الدامجـة  مــن أـسـهم الشــركة%65.37نســبة  إتحاد الخليجبتاريـ

 . أـسهم الشـركة الدامجـةمـن %34.63نسـبة  األهليةشـركة الوسـيمتلك املسـاهمون فـي 

 

 سـبيل فعلـى. صحيـح رـقم أـقل إلـى الـناتج الرـقم تقرـيب فسـيتم أـسهم، كسـور املبادـلة معامـل علـى بـناءاألهلية  شـركةال مـساهمي مـن ألي املسـتحق األـسهم عـدد احتسـاب عمليـة عـن نتـج حـال وفـي

 فـي وبيعهـا األسـهم كسـور تجميـع وسـيتم. سـهم (65) وليـس العـوض أسـهم مـن سـهم (64) لـه سـيخصصاألهلية  شـركةال فـي سـهم (100) يملـك األهلية شـركةال مسـاهمي أحـد كان إذا املثـال،

 مـا حسـب كال مسـتحقيها علـى األسـهم كسـور بيـع عمليـة عـن الناتجـة املتحصـالت توزيـع سـيتم ثـم ومـن لهـا نياملسـتحق األهلية شـركةال مسـاهمي عـن بالنيابـة حينـه فـي السـوق  بسـعر تـداول 

  (30) ـنيثالث أقصاهـا مـدة خـالل وذلـك يسـتحقه،
ً
 .األسـهم كسـور بيـع متحصـالت إجمالـي ـمن األسـهم كسـور بـيع بعمليـة املتعلقـة التكالـيف خـصم وسـيتم. االندمـاج صفقـة إتمـام تارـيخ مـن يوـما

 وبعـده املـال رأس زيـادة قبـل والجمـهور األهلية شـركةال ـفي الكبـار نيواملسـاهم إتحاد الخليج ـشركة ـفي الكـبار نياملسـاهم مـن لـكل إتحاد الخليج شـركة فـي امللكـية تفاصيـل التالـي الجـدول  ويوضـح
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 املساهم
 بعد زيادة رأس املال قبل زيادة رأس املال

 نسبة امللكية عدد األسهم نسبة امللكية األسهمعدد 
%16.50 2,475,000 القابضةإتحاد الخليج  شركة  2,475,000 10.79%  

 %1.95 446,647 ال يوجد شركة مصر لتأمينات الحياة

 *%87.27 20,025,817 %83.50 12,525,000 *الجمهور

 %100 22,947,464 %100 15,000,000 املجموع

شركة  مال% من إجمالي رأس 5 اإلشارة إلى أن ملكية شركة مصر لتأمينات الحياة ستحتسب من ضمن ملكية الجمهور بعد إتمام صفقة االندماج، حيث أن نسبتها ستكون أقل من تجدر*

  .الخليج اتحاد شركة مال رأس إجمالي من%89.21اتحاد الخليج. وبالتالي، ستكون نسبة ملكية الجمهور بعد زيادة رأس املال 

 

 لهيكل صفقة االندماج:وقامت شركة اتحاد الخليج بتعيين شركة بيت التمويل السعودي الكويتي كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة االندماج، وفيما يلي نموذج مبسط 

 بعد االندماج  قبل االندماج

 اتحاد الخليج )الشركة الدامجة( شركة  شركة اتحاد الخليج الشركة األهلية

     

     

    

 إتحاد الخليج شركة على املترتبة واآلثار  االندماج دوافع.10.2

 إشعار هام .10.2.1

ـات إن ـي الــواردة املعلومـ ـاء بــرأي متمثـال إتحاد الخليج لشــركة الحالــي الــرأي تعكــس القســم هــذا فـ   تحقيقهـا  املتوـقع واملزايـا املنافـع بشـأن إدارتـها مجلــس أعضـ
ً
 ونـود. االندمـاج صفقـة مـنحاليا

 حـول  املعلومـات مـن وملزـيد. كامـل بـشكل عليهـا االعتمـاد عـدم ويجـب والتقلـبات للمخاطـر عرـضة فـهي وبالتاـلي مسـتقبلية وإفـادات وقعـاتت تتضمـن القسـم هـذا ـفي اـلواردة املعلومـات بـأن التنويـه

 شـركة أجرتهـا أولـية تقييمـات علـى بـناء تضمينهـا تم القسـم هـذا فـي اـلواردة املعلومـات أن إلـى اإلشـارة تجـدر كمـا. ("املخاطـرة عواـمل") التعميـم هـذا مـن 8 القسـم مراجعـة الرجـاء املخاطـر، هـذه

 تحديـث يتـم بـأن نـية توجـد ال بأنـه العلـم مـع ،األهلية شـركةالو  إتحاد الخليج ـشركة أعمـال دمـج بكيفـية الخاصـة والتحليـالت الدراـسات اكتمـال بعـد للتغييـر عرضـة فهـي وبالتالـي إتحاد الخليج

 أي اعتبـار يتـم أال ويجـب. الصـلة ذات األنظمـة بموجـب مطلوبـة املراجعـة أو التحدـيث ذـلك يكـن ـلم مـا القسـم هـذا فـي الـواردة املسـتقبلية واإلفـادات التوقعـات أو املعلومـات مـن أي مراجعـة أو

 إتحاد الخليج.  لشـركة املسـتقبلي أو الحالـي املالـي األداء ـحول  تتنبـؤا أو توقـعات أنهـا عـلى القسـم هـذا فـي الـواردة املعلومـات مـن

 

 إتحاد الخليج شركة على املترتبة واآلثار  الصفقة دوافع .10.2.2

 أن إعادة النظر في عملية التحالفات اإلقتصادية بين شركات مقدمي الخدمات التأمينية، حيثبالنظر إلى الوضع االقتصادي وسوق التأمين باململكة العربية السعودية، فإنه من الضروري 

  التأمين سوق 
ً
 التقريرحسب  األخرى  التأمين شركات على النسبة باقي تتوزع حين في أقساط التأمين املكتتبة حجم من% 50 تبلغ سوقية حصة على تستحوذ شركتينقبل من عليه مسيطر حاليا

 أحجام إلى الوصول  لغايات مهمة خطوة يعد األهلية الشركة مع االندماج فإن لذا ،م2019للعام  السعودية العربية باململكة التأمين قطاع عن مؤسسة النقد العربي السعودي من الصادر

مو املتاحة في السوق، األمر الذي نالخليج بعد االندماج واالستفادة من فرص الاتحاد لشركة منافسة وتوفير كافة االحتياجات الضرورية بهدف تعزيز الوضع التنافس ي  سوقية وحصة أعمال

 .سيفيد بدوره املساهمين الحاليين واملسقبليين

100%  100%  34.63% 

[•%%]  
65.37%  

الشركة األهليةمساهمي  األهليةشركة المساهمي   شركة اتحاد الخليجمساهمي     شركة اتحاد الخليجمساهمي  

الشركة األهلية إنقضاء  
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تناسب إلى حد كبير مع الوضع األهلية محفظة تأمينية متوازنة ت الشركة هناك توافق كبير مابين حجم األعمال ومستوى التنافسية لدى شركة اتحاد الخليج والشركة األهلية، حيث أن لدى

 من قبل إدارة الشركة األهلية فيما يتعلق بإدارة  التنافس ي واالستراتيجية العامة لشركة اتحاد الخليح، لذا فإن شركة اتحاد الخليج
ً
ستستمر بالعمل بموجب  االستراتيجيات املعدة مسبقا

اتحاد الخليج والذي من شأنه أن يسهم في  ه شركةالشركة األهلية باستثناء ماستقدم ىفي استراتيجة األعمال القائمة لد تتوقع أن تحدث أي تغييرات جوهرية ال ولذلكاملحافظ التأمينية 

 ستثمارات املستقبلية.  فظ التأمينية وعمليات إعادة التأمين باإلضافة إلى استراتيجة االستحواذات واال اواألعمال املستهدفة، ومراجعة املح تطوير األعمال التشغيلية وتحديد األنشطة

 

 سبيل املثال ال الحصر في اآلتي: ويجدر بالذكر أن صفقة االندماج تحظى بتأييد وتوصية من مجلس ي إدارة شركة إتحاد الخليج والشركة األهلية. وتتلخص دوافع االندماج على 

 ألعمال الشركة الدامجة تعزيز االنتشار الجغرافي;  

 الشركة الدامجةعمالء  ةزيادة وتنوع قاعد;  

 تعزيز رأس مال الشركة الدامجة;  

 رفع مستوى املالءة املالية;  

  وذلك العتماد شركة اتحاد الخليج على نظام داخلي إلدارة املطالبات الطبية بداًل من إدارتها لهذه املطالبات عن طريق طرف ثالث الداخليةالطبية  اتإدارة املطالب كفاءةرفع;  

 وض مع شركات تقديم الخدمات الطبية ومعيدي التأمينتعزيز مقدرة التفا;  

 أموالها استثمار على الشركة الدامجة قدرة تحسين; 

 االستفادة من تكامل الخبرات االدارية والفنية التي قد تنتج نتيجة دمج األعمال; 

  العاملية أفضل من قبل وكاالت التصنيف املالي مالءة مالية على تقييمإمكانية حصول الشركة الدامجة; 

 

 التغيير املزمع في مجلس إدارة الشركة الدامجة.10.3

 إدارة شركة 
ً
 : أعضاء وهم على الشكل التالي 7مجلس إدارة مؤلف من  إتحاد الخليجيتولى حاليا

 عبدالعزيز بن علي التركي -1

 فواز بن طالل التميمي -2

 ابراهيم بن عبدهللا املطرف -3

 أيهم بن محمد اليوسف -4

 منير هاشم البورنو -5

 بن شطي الظفيري  ماجد -6

 غسان محمد كشميري  -7

 

 :فنذكر إتحاد الخليج شركة في الحالين التنفيذين كبار منأما 

 السيد/ منير هاشم البورنو، الرئيس التنفيذي. -1

 السيد/ أسامة علوي الهاشم، املدير املالي.  -2

 

ا    أعضاء وهم مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج الحالي.  7 من مؤلف إدارة مجلس الشركة إدارة سيتولى االندماج، عملية إتمام بعد أم 

 

  التركي عبدالعزيز السيد يكون  أن املتوقع من
ً
بمنصب الرئيس التنفيذي  تنفيذيين مدراء ثالث تعيين الى سُيصار كما .ندماجاال  عملية بعد األولى املجلس والية فترة عن وذلك اإلدارة ملجلس رئيسا

بعد عملية  عبدهللا بن سعيد الحارث ، نائب الرئيس التنفيذي والذي سيشغله السيد/ مشعل الشايع، واملدير العام والذي سيشغله السيد/ هاشم البورنومنير  /والذي سيشغله السيد

مشعل الشايع منصب الرئيس التنفيذي للشركة األهلية كما في تاريخ هذا التعميم، يشغل السيد/ منير هاشم البورنو منصب الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الخليج ويشغل السيد/   االندماج.

 ويشغل السيد/عبدهللا بن سعيد الحارث منصب املدير العام لشركة اتحاد الخليج.
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 نبذة عن عمليات الشركة األهلية.10.4

 

 التأسيس -أ

م(. واملرسوم 2006أكتوبر  9هـ )املوافق 1427رمضان  16بتاريخ  233مت املوافقة على تأسيس الشركة األهلية للتأمين التعاوني كشركة مساهمة سعودية عامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ت

هـ.. 02/06/1424وتاريخ  32م/ الكــريم رقــم شـركات التأـمن التعاونـي الصـادر باملرسـوم امللكـيبموجـب نظـام مراقبـة م(. 2006أكتوبر  11هـ )املوافق 1427رمضان  18بتاريخ  60امللكي رقم م/

تاريخ ( ب1010238441ـه وتعديالته. كما تم تسجيل الشركة األهلية لدى السجل التجاري في الرياض تحت الرقم )22/03/1385وتاريخ  6ونظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي الكريم رقم م/

م( 09/03/2009ـه  )املوافق 12/03/1430( بتاريخ 20/20093م. وقد حصلت الشركة األهلية على ترخيص بمزاولة نشاط التأمين رقم )ت م ن/2007سبتمبر  19هـ املوافق 1428رمضان  7

 الفروع في التأمين نشاط بمزاولة للشركة فيه املصرحهـ  و 11/03/1430وتاريخ  430/10 رقم السعودي العربي النقد مؤسسة محافظ قرار على بناءً  السعودي العربي النقد مؤسسة من الصادر

مليون ريال  100هـ. بلغ رأس مال الشركة األهلية 10/03/1442 في تنتهي أخرى  سنوات ثالثة ملدة التصريح هذا تجديد تم أنه بالذكر الجدير ومن ،(الصحي التأمينو  العام، التأمين)  التالية

م إلى 2014( رياالت للسهم الواحد. وقامت الشركة األهلية بزيادة رأس مالها عن طريق أسهم حقوق أولوية في عام 10مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ) 10عند التأسيس مقسم إلى  سعودي

مليون ريال سعودي  160م قامت الشركة األهلية بتخفيض رأس مالها إلى 2017( رياالت للسهم الواحد. وفي عام 10مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ) 32مليون ريال سعودي مقسم إلى  320

لغـرض إعـادة هيكلـة رأس املـال ( رياالت للسهم الواحد 10مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ) 16( رياالت للسهم الواحد وذلك عن طريق إلغاء 10مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ) 16مقسم إلى 

( رياالت للسهم 10مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ) 12.3مليون ريال سعودي مقسم  123م قامت الشركة األهلية بتخفيض رأس مالها إلى 2019. وفي عام سـائر املتراكمـةمـن أجـل إطفـاء الخ

. يبلغ رأس مال الشركة األهلية املـال مـن أـجل إطـفاء الخسـائر املتراكمـة لغـرض إعـادة هيكـلة رأس( رياالت للسهم الواحد 10مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ) 3.7الواحد وذلك عن طريق إلغاء 

( عشر رياالت للسهم الواحد، وجميع 10( اثني عشر مليون وثالثمائة ألف سهم بقيمة اسمية قدرها )12,300,000( مائة وثالثة وعشرون مليون ريال سعودي مقسم إلى )123,000,000الحالي )

 الرئيسـي املقـر يقـع. الصـحي ـنيوالتأم العـام ـنيالتأم فـروع ـفي التعاوـني ـنيالتأم مجـال فـي األهلية شـركةال تعمـلم. 30/10/2007القيمة بالكامل ومدرجة في تداول منذ تاريخ  تلك األسهم مدفوعة

 موظـف171 األهلية   شـركةال فـي يعملـون  الذيـن نياملوظفـ(. كما يبلغ عدد السعودية العربية ةاململك 11312 الرياض 939 ب.الشمالي ص الدائري  من املتفرع الحلة شارع اليرموكفي ) الحالـي

 . م31/12/2019 تاريـخ فـي كمـا

 

 ملحة عامة عن أعمال الشركة األهلية -ب

 على مبادئ التأمين التعاوني وتحت إشراف مؤسسة 
ً
 مختلفة من خدمات التأمين بناءا

ً
املنظمة الرسمية واملسئولة عن تطبيق  النقد العربي السعودي التي تعتبر الجهةتقدم شركة األهلية أنواعا

التي تزودها شركة األهلية في اململكة العربية السعودية كافة فروع التأمين العام  خدمات التأمين الرئيسية نظام مراقبة شركات التأمين ولوائحه التنفيذية في اململكة العربية السعودية. تشمل

تأمينية في كافة أنواع التأمين بما في ذلك على سبيل املثال وليس الحصر: التأمين على املمتلكات، والتأمين الهندس ي، والتأمين  والتأمين الطبي كما وتقدم تغطيات تأمينية متميزة من خالل برامج

 (خيانة األمانة ملهن لألطباء، وتأمين الحريق، وتأمينالسيارات، وتأمينات األموال، وتأمين املسئوليات، وتأمين أخطاء ا البحري، وتأمين

نشاط التأمين 

 الرئيس ي
 املنتج التأميني

الوضع الحالي )كما في 

 تاريخ تعميم املساهمين(

الرقم املرجعي لخطاب 

 موافقة مؤسسة النقد
 تاريخ املوافقة

 هـ 1434/05/21 341000064320 موافقة نهائية وثائق املجموعات التأمين الطبي

 هـ 1434/05/21 341000064320 موافقة نهائية املجموعات الصغيرة التأمين الطبي

 ه 1437/11/13 371000117782 موافقة نهائية تأمين رعاية السفر تأمينات عامة

 ه 1437/11/13 371000117739 موافقة نهائية تأمين خيانة األمانة تأمينات عامة

 ه 1437/11/13 371000117766 موافقة نهائية املهن الطبية تأمين أخطاء ممارسة تأمينات عامة

 ه 1437/11/13 371000117771 موافقة نهائية تأمين النقود تأمينات عامة

 ه 1437/11/13 371000117774 موافقة نهائية تأمين الزجاج تأمين ممتلكات

 ه 1437/11/13 371000117785 موافقة نهائية تأمين السطو تأمين ممتلكات

 ه 1437/11/13 371000117779 موافقة نهائية تأمين املسئولية العامة تأمينات عامة

 ه 1437/11/13 371000117788 موافقة نهائية تأمين إصابات العمال تأمينات عامة

 ه 1437/11/13 371000117747 موافقة نهائية تأمين الحوادث الشخصية )أفراد( تأمينات عامة

 ه 1437/11/13 371000117744 موافقة نهائية الحوادث الشخصية )مجموعات(تأمين  تأمينات عامة
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نشاط التأمين 

 الرئيس ي
 املنتج التأميني

الوضع الحالي )كما في 

 تاريخ تعميم املساهمين(

الرقم املرجعي لخطاب 

 موافقة مؤسسة النقد
 تاريخ املوافقة

 ه 1437/11/13 371000117732 موافقة نهائية تأمين جميع أخطار املقاولين تأمين هندس ي

 ه 1437/11/13 371000117735 موافقة نهائية تأمين آالت ومعدات املقاولين تأمين هندس ي

 ه 1437/11/13 371000117738 موافقة نهائية التركيب تأمين جميع أخطار  تأمين هندس ي

 ه 1437/11/13 371000117737 موافقة نهائية تأمين املعدات اإللكترونية تأمين هندس ي

 ه 1437/11/13 371000117736 موافقة نهائية تأمين فساد املخزون في مستودعات التبريد تأمين هندس ي

 ه 1437/11/13 371000117756 موافقة نهائية تأمين عطل املاكينات تأمين هندس ي

 ه 1437/11/13 371000117742 موافقة نهائية تأمين النقل البري للبضائع )أخطار الطريق( تأمين بحري وبري 

 ه 1437/11/13 371000117752 موافقة نهائية تأمين جميع أخطار النقل البري  تأمين بحري وبري 

 ه 1437/11/13 371000117760 موافقة نهائية شحنه فردية –بضائع  –التأمين البحري  تأمين بحري وبري 

 ه 1437/11/13 371000117762 موافقة نهائية عقد مفتوح –بضائع  –التأمين البحري  تأمين بحري وبري 

 ه 1437/11/13 371000117741 موافقة نهائية تأمين الحريق تأمين ممتلكات

 ه 1437/11/13 371000117731 موافقة نهائية تأمين توقف األعمال تأمين ممتلكات

 ه 1437/11/13 371000117777 موافقة نهائية املمتلكات –تأمين جميع األخطار  تأمين ممتلكات

 ه 1437/11/13 371000117745 موافقة نهائية تأمين املسكن تأمين ممتلكات

 ه 1434/05/19 341000062943 موافقة نهائية الوثيقة املوحدة للتأمين اإللزامي على املركبات تأمين سيارات

 ه 1434/05/19 341000062943 موافقة نهائية التأمين الشامل على املركبات تأمين سيارات

 

 املصدر: الشركة األهلية للتأمين التعاوني

 شرح عن الوثائق التأمينية التي تقدمها الشركة األهلية -ت

 مبسط عن الوثيقة التأمينية شرح املنتج التأميني نشاط التأمين الرئيس ي

التأمين بموجب هذه الوثيقة يوفر التغطية للموظفين ومن يعولونهم. وتقوم الشركة بموجب هذه  وثائق املجموعات التأمين الطبي

املؤمن عليهم )املستفيدين( حسب  الوثيقة بتغطية تكاليف تقديم الخدمات الطبية لألشخاص

الخدمات الطبية املعينة من الشركة، ووفقا للشروط واألحكام الفئات املحددة من شبكة مقدمي 

الوثيقة. لقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي باملوافقة على هذه املنتج  والقيود الواردة في

 هـ 1434/05/21بخطابها املؤرخ 

ومن يعولونهم. وتقوم الشركة بموجب هذه التأمين بموجب هذه الوثيقة يوفر التغطية للموظفين  املجموعات الصغيرة التأمين الطبي

املؤمن عليهم )املستفيدين( حسب  الوثيقة بتغطية تكاليف تقديم الخدمات الطبية لألشخاص

الفئات املحددة من شبكة مقدمي الخدمات الطبية املعينة من الشركة، ووفقا للشروط واألحكام 

بي السعودي باملوافقة على هذه املنتج الوثيقة. لقد قامت مؤسسة النقد العر  والقيود الواردة في

 هـ 1434/05/21بخطابها املؤرخ 

تقدم وثيقة رعاية املسافر الحماية املالئمة للتكاليف املتكبدة أثناء الرحلة ضد األحداث الغير  وثيقة تأمين رعاية السفر  تأمينات عامة

أو الضرر للممتلكات وفوات موعد مواتية مثل إلغاء الرحلة وقطع الرحلة والعودة املبكرة والخسارة 

 املغادرة ودفع مصاريف العالج الطبي الطارئ واإلخالء الطبي.

تغطي هذه الوثيقة الخسارة في النقود أو البضائع اململوكة للمؤمن له أو التي يكون مسئوال عنها  تأمين خيانة األمانة  تأمينات عامة

االحتيال أو خيانة األمانة أو االختالس التي ترتكب من قانونا كنتيجة مباشرة ألي عمل من أعمال 

جانب أي موظف مؤمن عليه ومذكور في جدول الوثيقة أثناء عمله لدى املؤمن له من خالل قيامة 

 بواجبات وظيفته وخالل مدة التأمين وبحد أقص ي مبلغ التأمين املضمون.

 أن يدفعها للغير تعويض ا تأمين أخطاء ممارسة املهن الطبية  تأمينات عامة
 
سبيل التعويض  علىملؤمن له عن كافة املبالغ التي قد يترتب عليه قانونا
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)بما ذلك تكاليف ومصروفات املدعي( الناجمة عن أي إصابة جسدية أو ذهنية أو مرض أو داء أو 

وفاة ألي مريض بسبب إهمال أو خطأ أو تقصير املؤمن له في نطاق تأدية مهنته التي تحدث خالل 

 مدة التأمين وداخل اململكة العربية السعودية.

 تغطي هذه الوثيقة املؤمن له عن ما يلي: تأمين النقود  تأمينات عامة

 .الخسارة أو الضرر للنقود أثناء النقل 

  الخسارة أو الضرر للنقود أثناء وجودها داخل الخزائن أو الغرف املحصنة سواء لدى العميل أو

 لدي البنك.

  الضرر للخزينة أو الغرف املحصنة ذاتها.الخسارة أو 

 .الخسارة أو الضرر لألمتعة الشخصية لحاملي النقود 

وذلك بسبب حادث سطو أو محاولة السطو أو اعتداء على حاملي النقود أثناء عمليات تداول أو 

 نقل األموال مع الخضوع لكافة الشروط واالستثناءات الواردة بالوثيقة.

تغطي هذه الوثيقة املؤمن له عن الكسر الذي يحدث للزجاج املؤمن عليه املوجود في األماكن  الزجاج  تأمين تأمين ممتلكات

املحددة في جدول الوثيقة بشرط أن يمتد هذا الكسر إلى الُسمك الكلي له كنتيجة ألي حادث أو 

بزجاج أخر سبب غير مستثني في الوثيقة خالل مدة التأمين مما يستلزم استبدال الزجاج املكسور 

من نفس النوع والصنف أو أن تدفع للمؤمن له قيمة الزجاج املكسور حسب السعر السائد مع 

تاريخ الكسر بما في ذلك قيمة مستلزمات وتكلفة التركيب ومصروفات النقل )أن وجدت( وبشرط 

 أن تكون قد دخلت ضمن مبلغ التأمين.

املؤمن له عن الخسارة أو الضرر الذي يلحق باملمتلكات املؤمن عليها أثناء تغطي هذه الوثيقة  تأمين السطو  تأمين ممتلكات

وجودها داخل املباني املذكورة في الجدول نتيجة للسطو أو محاولة السطو املصحوبة باستخدام 

 العنف أو القوة للدخول إلى أو الخروج من تلك املباني.

عن جميع املبالغ التي يصبح مسئوال قانونا عن دفعها على سبيل لوثيقة املؤمن له تغطي هذه ا تأمين املسئولية العامة   تأمينات عامة

 التعويض بسبب املسئولية التي يفرضها علية القانون بالنسبة ملا يلي:

 ( الوفاة أو اإلصابة الجسدية العرضية التي تصيب أي شخص باستثناء:1

كان سبب الوفاة أو اإلصابة تنشأ  أي شخص يعمل لدى املؤمن له بموجب عقد عمل أو تدريب إذا (أ

 عن ذلك العمل وفي أثناءه.

 أحد أفراد أسرة املؤمن له أو أحد املقيمين معه في منزله. (ب

 ( الخسارة أو الضرر العرض ي الذي يلحق باملمتلكات باستثناء:2

 مستخدميه.املمتلكات اململوكة أو املوجودة في حيازة أو تحت رعاية أو سيطرة املؤمن له أو أي من  (أ

ذلك الجزء من أي ممتلكات يزاول أو كان يزاول عليها املؤمن له أو مستخدميه أو وكالءه أية أعمال  (ب

فيما عدا األماكن أو املواقع )وكذا محتوياتها( الغير مملوكة للمؤمن له أو املستأجرة بمعرفته ولكن 

 يشغلها املؤمن له )بصفة مؤقتة( لغرض العمل فيها أو عليها. 

عن كافة املبالغ التي سيكون مسئول عن دفعها طبقا لقانون العمل تغطي هذه الوثيقة املؤمن له  تأمين إصابات العمال  ينات عامةتأم

السعودي ألي موظف يعمل بصفة مباشرة في خدمة املؤمن له عن أي إصابة شخصية ناتجة عن 

مزاولته لعملة لدى املؤمن له وتقع أثناء حادث أو مرض عارض أو وفاة تنتج عنها وتنشأ أثناء وبسبب 

 مدة التأمين.

 مالحظة هامة: يمكن أن تتسع وثيقة تأمين إصابات العمل لتشمل ما يلي: 

 ألحكام هذه الوثيقة عن مسئوليته كصاحب عمل كما تقررها  (1
 
تعويض املؤمن له طبقا

مال السعودي املؤرخ املحاكم السعودية وذلك بخالف املسئولية املبينة في نظام العمل والع

 هـ طبقا للملحق املرفق بهذا الدليل1426

 دفع املصاريف املترتبة على إعادة الجثمان للعامل املتوفي إلى بلد إقامته. (2

في حالة طلب العميل هذه التغطيات اإلضافية يتم إصدار ملحق للوثيقة األصلية مع تحديد مبلغ 

 التأمين لكل تغطية إضافية. 
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تغطي هذه الوثيقة الوفاة و/أو اإلصابة الجسدية التي تصيب املؤمن عليه خالل مدة التأمين بسبب  تأمين الحوادث الشخصية )أفراد(  تأمينات عامة

 حادث ينشأ عن عوامل فجائية وخارجية وظاهرة وعنيفة.

 وتشمل املنافع الخاصة لهذه الوثيقة ما يلي:

 الوفاة  1املنفعة 

 املستديمالعجز الكلي  2املنفعة 

 العجز الجزئي املستديم   3املنفعة 

 العجز الكلي املؤقت   4املنفعة 

 املصاريف الطيبة   5املنفعة 

تأمين الحوادث الشخصية  تأمينات عامة

 )مجموعات( 

تغطي هذه الوثيقة الوفاة و/أو اإلصابة الجسدية التي تصيب املؤمن عليه خالل مدة التأمين بسبب 

 فجائية وخارجية وظاهرة وعنيفة. حادث ينشأ عن عوامل

 وتشمل املنافع الخاصة لهذه الوثيقة ما يلي:

 الوفاة  1املنفعة 

 العجز الكلي املستديم 2املنفعة 

 العجز الجزئي املستديم   3املنفعة 

 العجز الكلي املؤقت   4املنفعة 

 املصاريف الطيبة  5املنفعة 

 األضرار املادية  –( 1القسم ) تأمين جميع أخطار املقاولين  تأمين هندس ي

تغطي وثيقة جميع أخطار املقاولين الخسارة أو الضرر املفاجئ وغير املتوقع الذي يحدث خالل مدة 

 التأمين للممتلكات املؤمن عليها في موقع املشروع مع الخضوع إلى استثناءات خاصة بهذا القسم.

 أخطار املقاولين ما يلي:أهم أسباب الخسائر واألضرار املغطاة تحت وثيقة جميع 

 .الحريق، الصاعقة، االنفجار 

 .الفيضان وغمر املياه 

 .العواصف من أي نوع 

 .الزالزل، البراكين 

 .السرقة، السطو 

 .هبوط األرض وانزالق التربة 

  األذى العمدي من الغير 

 .الخطأ في التنفيذ بسبب اإلهمال أو النقص في الخبرة أو املهارة 

 الثالث ة تجاه الطرف املسئولي –( 2القسم )

يغطي هذا القسم مسئولية املؤمن له القانونية قبل الطرف الثالث )الغير( عما يلحق به من 

 إصابات جسدية أو أضرار مادية والتي تنتج بسبب وأثناء تنفيذ املشروع في موقع العمل.

بمعنى أنها تغطي الخسائر أو األضرار املفاجئة وغير املتوقعة التي تغطي هذه الوثيقة جميع األخطار  تأمين آالت ومعدات املقاولين  تأمين هندس ي

 ما تحدث هذه الخسائر 
 
تصيب هذه اآلالت واملعدات مما يستلزم األمر إصالحها أو استبدالها، وغالبا

االرتطام  –االصطدام  –االنقالب  –االنفجار  –الصاعقة  –أو األضرار من األخطار اآلتية: الحريق 

أخطاء  –السرقة  –السطو  –الفيضان  –العواصف  –الزالزل  –انزالق التربة  – االنحدار  –

 الخطأ في التركيب. –نقص املهارة  –التشغيل 

 األضرار املادية  –( 1القسم ) تأمين جميع أخطار التركيب  تأمين هندس ي

حدث خالل مدة تغطي وثيقة جميع أخطار التركيب الخسارة أو الضرر املفاجئ وغير املتوقع الذي ي

 التأمين للممتلكات املؤمن عليها في موقع املشروع مع الخضوع إلى استثناءات خاصة بهذا القسم.

 يلي:أهم أسباب الخسائر واألضرار املغطاة تحت وثيقة جميع أخطار التركيب ما 

 ،االنفجار. الصاعقة، الحريق 

 .الفيضان وغمر املياه 
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 .العواصف من أي نوع 

 ،البراكين. الزالزل 

 ،السطو. السرقة 

  الغير.األذى العمدي من 

  تحركات التربة.  التربة،انزالق  األرض،هبوط 

 .أخطاء التركيب بسبب اإلهمال أو النقص في الخبرة أو املهارة 

 .انفصال األجزاء أو التمزق بسبب القوة الطاردة املركزية 

  بائية.االلتماس أو قصر الدائرة الكهر  الكهربائي،زيادة الجهد 

 .نقل البنود املراد تركيبها داخل املوقع 

 الثالث املسئولية تجاه الطرف  –( 2القسم )

يغطي هذا القسم مسئولية املؤمن له القانونية قبل الطرف الثالث )الغير( عما يلحق به من 

 إصابات جسدية أو أضرار مادية والتي تنتج بسبب وأثناء تنفيذ املشروع في موقع العمل.

تغطي هذه الوثيقة الخسائر أو األضرار الفجائية وغير املتوقعة التي تصيب األجهزة واملعدات  تأمين املعدات اإللكترونية  هندس ي تأمين

اإللكترونية املؤمن عليها مما يستلزم إصالحها أو استبدالها وبعبارة أخرى تغطي الوثيقة جميع 

 الوثيقة.األخطار الغير مستثناة بشكل محدد تحت استثناءات 

تأمين فساد املخزون في  تأمين هندس ي

 مستودعات التبريد 

تغطي هذه الوثيقة الفساد والعطب الذي قد يحدث للبضاعة أثناء وجودها داخل غرف التبريد 

 كنتيجة مباشرة لعطل آالت التبريد شريطة أن يكون هذا العطل مغطى تحت وثيقة عطل اآلالت.

 ما ينتج الفساد أو الع
 
 طب عن:وغالبا

 ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة في غرف التبريد

 الهروب املفاجئ والغير متوقع لغاز التبريد

تغطي هذا الوثيقة الخسائر أو األضرار املفاجئة وغير املتوقعة التي تصيب اآلالت مما يستلزم األمر  تأمين عطل املاكينات  تأمين هندس ي

تغطي الوثيقة جميع األخطار الغير مستثناة بشكل محدد تحت إصالحها أو استبدالها. بعبارة أخرى 

 استثناءات الوثيقة.

 تسري التغطية على اآلالت املحددة في جدول الوثيقة واملوجودة داخل موقع املؤمن له.

تأمين النقل البري للبضائع )أخطار  تأمين بحري وبري 

 الطريق(
وهي أخطار الحريق أو التصادم أو االنقالب  أخطار الطريق فقط تغطي هذه الوثيقة املؤمن له عن

 للوحدة الناقلة

 جميع أخطار النقل البري ما عدا االستثناءات املذكورة بالوثيقة تغطي هذه الوثيقة املؤمن له  تأمين جميع أخطار النقل البري  تأمين بحري وبري 

شحنه  –بضائع  –التأمين البحري  تأمين بحري وبري 

 فردية

له )صاحب البضاعة( عن األضرار التي تصيب البضاعة املؤمن عليها بسبب تعويض املؤمن 

مخاطرة بحرية وذلك بالشروط املتفق عليها في عقد التأمين البحري الذي يبرم بين شركة التأمين 

 واملؤمن له.

عقد  –بضائع  –التأمين البحري  تأمين بحري وبري 

 مفتوح

ار التي تصيب البضاعة املؤمن عليها بسبب تعويض املؤمن له )صاحب البضاعة( عن األضر 

مخاطرة بحرية وذلك بالشروط املتفق عليها في عقد التأمين البحري الذي يبرم بين شركة التأمين 

 واملؤمن له.

تغطي هذه الوثيقة املؤمن له عن األضرار التي تلحق باملمتلكات املؤمن عليها واملوصوفة بجدول  تأمين الحريق  تأمين ممتلكات

 الوثيقة بسبب الحريق أو الصاعقة أو الحريق الناتج عن االنفجار أو االشتعال الذاتي.

 ب( التغطيات اإلضافية  

  االنفجار 

 انفجار مواسير املياه وطفح خزاناتها وأجهزتها 

 اصطدام املركبات البرية 

 سقوط الطائرات أو أية أشياء منها 

  ،العواصف، الفيضان، البرد(األخطار الطبيعية )الزالزل، البراكين 
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 الشغب واالضطرابات األهلية واإلضرابات العمالية 

 إزالة األنقاض 

   تسرب املياه من رشاشات الحريق التلقائية 

تغطي هذه الوثيقة املؤمن له عن طريق تأمين األضرار املادية التي تلحق بهذه األصول حيث يتم  تأمين توقف األعمال  تأمين ممتلكات

تعويض املؤمن له عن األضرار التي تلحق باملباني سواء باإلصالح أو إعادة البناء أو إصالح أو استبدال 

 آالت واملاكينات أو سداد قيمة البضاعة املتضررة. 

يجب حماية القدرة على تحقيق اإليراد من ممارسة النشاط حتى  على نفس الجانب من األهمية

 يستمر النشاط بعد الحادث وذلك عن طريق تأمين توقف العمل. 

تغطي هذه الوثيقة املؤمن له عن أي خسارة أو ضرر ينشأ بسبب عرض ي ومفاجئ إال أنها ذكرت على  املمتلكات  –تأمين جميع األخطار  تأمين ممتلكات

 كافة االستثناءات اآلتية: سبيل الحصر 

 العطب امليكانيكي أو الكهربائي أو خلل التجهيزات أو اآلالت أو املعدات (أ)

الرطوبة أو خلل أنظمة تكييف الهواء  فساد املمتلكات الراجع إلى تقلبات درجات الحرارة أو  (ب)

 البارد أو الساخن أو تشغيلها بشكل غير كاف

ع.االنخساف، انتفاخ األرض، االنجراف األر  (ت)  ض ي، التحات، االستقرار أو التصدُّ

 ( يكون ذلك قد تسبب عن:1) مالم:

االنفجار )وألغراض هذا االستثناء فإن االنفجار سوف ال يعني تفجر أو ، الصاعقة، الحريق   -

تصدع التوربينات أو الكمبريسورات أو املحوالت أو مقومات التيار أو ناقالت الحركة أو 

االسطوانات الهيدرولية أو الحدافات أو أي قطع متحركة أخرى اسطوانات املحركات أو 

تخضع للقوة الطاردة املركزية، أو املراجل أو مقتصدات الوقود أو سواها من األوعية 

 (.أو اآلالت أو األجهزة التي ُيستعمل فيها الضغط

 التي تسقطياء االرتطام من قبل املركبات الهوائية أو األجهزة الهوائية األخرى أو من قبل األش -

 منها.

 الحديدية.االرتطام من قبل املركبات البرية أو البحرية أو قاطرات أو عربات السكك  -

 البركاني.الزالزل أو الثوران  -

ب و /6بموجب االستثناءين ) الشغب أو أفعال اإليذاء الكيدي )لكن بخالف أي فعل مستثنى -

 ج( أدناه./6

موقع العمل أو األشخاص املشتركين في قالقل  أفعال املضربين والعمال املحتجزين خارج -

 عمالية.

 العواصف على أنواعها أو الفيضان. -

 تغطي هذه الوثيقة املؤمن له عن االضرار اآلتية: تأمين املسكن  تأمين ممتلكات

 مباني السكن وامللحقات (1القسم 

 محتويات السكن  (2القسم 

 ممتلكات الخدم  (3القسم 

 هوائيات الراديو والتلفزيون  (4القسم 

 فقد اإليجار واملصروفات الفعلية للسكن البديل  (5القسم 

 املسئولية املدنية تجاه الغير  ( 6القسم 

 إزالة األنقاض  ( 7القسم 

 تأمين سيارات
الوثيقة املوحدة للتأمين اإللزامي 

 على املركبات

الديات واملبالغ املقدرة عن اإلصابات واملصاريف تغطي هذه الوثيقة األضرار الجسدية )بما في ذلك 

 قدره 
 
 إجماليا

 
 للغير بحد أقص ي مبلغا

 
ريال )عشرة ماليين  10,000,000الطبية( واألضرار املادية معا

 أقص ى ملسئولية الشركة.
 
 ريال سعودي( حدا
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 مبسط عن الوثيقة التأمينية شرح املنتج التأميني نشاط التأمين الرئيس ي

الذي يلحق أي مركبة موصوفة في الجدول وملحقاتها املثبتة  تغطية هذه الوثيقة الخسارة أو الضرر التأمين الشامل على املركبات تأمين سيارات

 فيها كنتيجة مباشرة لألخطار اآلتية:

 .التصادم أو االنقالب 

 .الحريق أو االشتعال الذاتي أو االنفجار الخارجي 

 الفعل املتعمد من الغير . 

 السطو أو السرقة أو الشروع فيها. 

 أو باستخدام املصاعد أو اآلالت الرافعة وما يتبع  أثناء نقلها بطريق البر أو بالسكك الحديدية

 ذلك النقل من عمليات الشحن والتفريغ للمركبة ذاتها.

 أو السيول أو األمطار أو البرد أو الزالزل أو   األخطار الطبيعية والتي تعني العواصف أو الفيضان

 البراكين ولكن باستثناء العواصف الرملية .

 لك الديات واملبالغ املقدرة عن اإلصابات واملصاريف الطبية( األضرار الجسدية )بما في ذ

 قدره 
 
 إجماليا

 
 للغير بحد أقص ي مبلغا

 
ريال )عشرة ماليين ريال  10,000,000واألضرار املادية معا

 أقص ى ملسئولية الشركة.
 
 سعودي( حدا

 املصدر: الشركة األهلية للتأمين التعاوني

 

 إعادة التأمين -ث

ستقرار أرباحها و حماية مصادر بإعادة التأمين على جزء من املخاطر التي تؤمن عليها بموجب عمليات التأمين التي تقوم بها وذلك لتقليل تعرضها للخسائر، والعمل على ااألهلية تقوم الشركة 

العديد من شركات إعادة التأمين العاملية املعروفة. و تشمل  ع برامج إلعادة التأمين م قامت الشركة بوضع .رأس مالها بما يتماش ى مع اللوائح التنفيذية. ولتقليل مخاطر تركيز إعادة التأمين

دمة، ( جودة الخ2" أو أعلى من هيئة ستاندرد آند بورز أو منظمات تقييم عاملية أخرى معترف بها(، )BBB( قوة املركز املالي )تتمتع بتقييم يعادل "1معايير اختيار شركة إعادة التأمين ما يلي: )

 ( األسعار.5( شروط التغطية، )4( الكفاءة في تسوية املطالبات، )3)

الشركة  اتفاقيات% من  30وتمثل ميونخ ري العاملية  حصة   ++Bمن معيدي تأمين مصنفين من وكالة التصنيف العاملية إيه إم بست بمااليقل عن  ةشرك 14تتعامل الشركة األهلية مع اكثر من 

%. يوضح 30% من إتفاقيات إعادة التأمين الطبي للشركة وتمثل شركة كوريان ري من محفظة إعادة التأمين املركبات نسبة 85العامة وشركة أكسس ري العاملية تمثل األهلية للتأمينات 

 الجدول التالي شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها الشركة األهلية:

 نيمعيدي التأمين  لشركة األهلية للتأمين التعاو 

 الوضع التصنيف االئتماني للمصدر الجهة مانحة التصنيف االئتماني اسم معيد التأمين

 ايجابي -S & B AA (Munich Re)ميونخ ري 

 ايجابي +AM Best A ( SCOR  Re) سكور ري 

 إيجابي S & B A (Korean Re)كوريان ري 

 مستقر +S & B BBB  (Saudi Re) سعودي ري 

 إيجابي S & B A     ( Helvetia)  هيلفتيا

 ايجابي +S & B A (Partner  Re)برتانر ري 

 مستقر -AM Best A  ( G I C of India) جي اي س ي  

 مستقر -AM Best A (Labuan Re) البوان ري 

 جيد - Fitch A (Echo Re)إيكو 

 جيد +AM Best A (Axis Re)أكسس ري  

 مستقر -AM Best A (IGI)أي جي أي 
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 الوضع التصنيف االئتماني للمصدر الجهة مانحة التصنيف االئتماني اسم معيد التأمين

 إيجابي S & B A (Chauser)تشاسور 

 ايجابي +S & B A (QBE)كيو بي أي 

 مستقر S & B A (Mapfre Assistance)  ماف ري أسيستنس 

 املصدر: الشركة األهلية للتأمين التعاوني

 

مستويات اإلحتفاظ في الشركة األهلية، بينما تتم دراسة إحتماالت املخاطر والحماية من خسائر الكوارث يهدف برنامج الشركة األهلية للتأمين التعاوني إلعادة التأمين الى الزيادة التدريجية في 

  وكفاية اإلحتياطيات و حماية املساهمين و محفظة عمليات التأمين.

 

 املخصصات الفنية )االحتياطيات( -ج

ـاب يتــم  يـتم أن وبعـد القانونيـن للمحاسـبن السـعودية الهيـئة قبـل مـن مقبوـلة محاسـبية معايـيـر علــى بنــاء وذلــك الســعودي العربــي النقــد مؤسســة متطلبــات بموجــب الفنيــة االحتياطيــات احتسـ

 :التالـية الفنـية املخصصـات ذلـك ويشـمل األهلية شـركةال التزامـات متضمنـة االكتواري  الخبيـر قبل مـن اعتمادهـا

 :األقساط غير املكتسبةإحتياطي  -

 .وثائق سارية املفعول االحتياطيات الفنية املتعلقة بالوثائق التي يمتد سريانها إلى ما بعد إنتهاء السنة املالية واملحسوبة للفترة التي تكون فيها تلك ال -

 :إحتياطي املطالبات تحت التسوية -

 .للشركة ولكن لم يتم تسديدها وهي تعادل قيمة الخسائر التي يطالب بها املؤمن لهماملخصصات الفنية املتعلقة باملطالبات الناشئة واملبلغ عنها  -

 :إحتياطي مصاريف املطالبات -

اطي ملثل هذه كما يتم تحديد إحتي املطالباتتمثل مصاريف املطالبات املبالغ املالية اإلضافية املدفوعة بواسطة شركات التأمين لفرق البحث واملسح وتسوية الخسائر املعنية بتقدير  -

 .املصروفات للمطالبات غير املسددة

 :إحتياطي املطالبات الناشئة غير املبلغ عنها -

ربة شركة األهلية املالية ولكنها حسب تج قبل نهاية السنة ناشئة والتي لم يتم املطالبة بهاتمثل إحتياطيات املطالبات الناشئة غير املبلغ عنها توقعات الشركة األهلية للتأمين التعاوني للخسائر ال -

 تلك املتعلقة بالتأمين الطبي واملسئولية العامة
ً
 .ستتم املطالبة بها في وقت الحق خصوصا

 :إحتياطي مخاطر الكوارث -

 بعد عام ملقابلة أي حوادث كارثية غير متوقعة تنطوي على -
ً
تطال آثارها نشاطات التأمين املحتفظ بها  خسائر متعددة متزامنة قد عبارة عن احتياطي إضافي تخصصه شركة التأمين ويزداد عاما

 .لدى الشركة

 إحتياطي عجز أقساط التأمين: -

 املستقبلية.عبارة عن إحتياطي إضافي تخصصة شركة التأمين في حال اإلعتقاد بعدم كفاية إحتياطي األقساط غير املكتسبة لتغطية املطالبات واملصاريف 
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 الهيكل التنظيمي للشركة األهلية -ح

           

                                                                                       

               

                  

             

                                               
                              

                        
       

                      

                     

                     
     

                                          

                          

             

                     

                    

              

                    

                     

                     

             

                     

                      

                     

                   

            

             
                

             
        

                 

                  

                  

                                      

                                                     

             

             

                    

              

              

                   

                   

                  

                
              

 
 املصدر: الشركة األهلية للتأمين التعاوني
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  (11) عشـر أحـد مـن التعمـيم، هـذا تاريـخ فـي كمـا األهلية شـركةال إدارة مجلـس أعضـاء يتألـف
ً
 م على النحو التالي: 01/06/2022م إلى 02/06/2019 تاريـخ مـن املمتـدة لـلدورة نيمعيـن عضـوا

 تمثيل إداري في شركات أخرى  نسبة امللكية في الشركة األهلية التمثيل املنصب االسم

صاحب السمو امللكي األمير/ محمد 

 بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

  %0.0062439 بشخصه غير تنفيذي –رئيس مجلس اإلدارة 

غير  –نائب رئيس مجلس اإلدارة  عمر بن صالح بن عبد العزيز بابكر

 تنفيذي

   بشخصه

صاحب السمو األمير/ عبد هللا بن 

 نايف آل سعود

غير  –عضو مجلس اإلدارة 

 تنفيذي

  %0.0000569 بشخصه

  %0.0031219 بشخصه مستقل –عضو مجلس إدارة  بسام سالم درويش

  %0.0152520 بشخصه مستقل –عضو مجلس إدارة  ياسر بن محمد الحربي

ممثاًل عن شركة مصر  غير تنفيذي –عضو مجلس إدارة  محمد مصطفى عبدالعال سليم

 لتأمينات الحياة

  

ممثاًل عن شركة مصر  غير تنفيذي –عضو مجلس إدارة  صالح يوسف صالح الدين حسن رضا 

 لتأمينات الحياة

  

   بشخصه مستقل –عضو مجلس إدارة  لؤي خالد محمد موس ى

  %0.0031219 بشخصه تنفيذي–عضو مجلس إدارة  محمد نجيب محمد نصر

  %0.0046829 بشخصه مستقل –عضو مجلس إدارة  أحمد بن سليمان املزيني

تنفيذي/ –عضو مجلس إدارة  مشعل بن ابراهيم الشايع

 الرئيس التنفيذي

  %0.0031219 بشخصه

 املصدر: الشركة األهلية للتأمين التعاوني

 

 األهلية: شـركة الالتـي يملكونـها ـفي  وعـدد نسـبة األـسهم األهليةشـركة لويبـن الجـدول التالـي أعـضاء اإلدارة التنفيذيـة ل

 نسبة امللكية في الشركة األهلية املنصب االسم

 %0.0031219 الرئيس التنفيذي مشعل بن ابراهيم الشايع

 - املدير املالي ناجي بن أحمد املصطفى

 - والشؤون اإلداريةمدير إدارة املوارد البشرية  عايد بن عيد الحزيمي

 - مدير إدارة تقنية املعلومات خالد بن عون عبد هللا آل التوم

 - مدير الشؤون الفنية التنفيذي محمد مصطفى كامل منصور

 - مدير إدارة املراجعة الداخلية حمود بن إبراهيم الشهري 

 - مدير إدارة املخاطر ماجد بن مناحي الخامس ي

  للتأمين التعاوني املصدر: الشركة األهلية

 

 تقييم الشركة األهلية.10.5

 صفقـة نفـاذ بعـد الدامـجة الشـركة فـي األهلية شـركةال مسـاهمي عليهـا ـسيحصل التـي األسـهم عـدد ُيحـدد الـذي املبادـلة معامـل علـى األهلية شـركةالو  إتحاد الخليج شـركة مـن كل نيبـ االتفـاق تم

 (م24/12/2019 املوافق) هـ27/04/1441بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة األهلية بتاريخ  إتحاد الخليج شـركة وقامـت ن،يالشـركت نيبـ والتباحـث التفـاوض بعـد وذلـك االندمـاج،

م كأسلوب للتقييم لكل من الشركتين 2019دام القيمة الدفترية للعام وذلك لدراسة جدوى االندماج بين الشركتين واالتفاق على معامل املبادلة. اتفق الطرفان في مذكرة التفاهم على استخ

ديسمبر  31كة األهلية بناء على القيمة الدفترية كما في )بعد إجراء تعديالت الفحص النافي للجهالة املالي والقانوني واالكتواري(. قيم بيت التمويل السعودي الكويتي شركة اتحاد الخليج والشر 

فاوض عليها تجاريا بين الطرفين لألخذ ذ باالعتبار تعديالت الفحص النافي للجهالة املالي والقانوني واالكتواري حيث أن التعديالت الناتجة عن الفحص النافي للجهالة يتم التم بدون األخ2019

ريال سعودي لشركة  144,502,693من شركة بيت التمويل السعودي الكويتي مبلغ  بها أو استبعادها كليا أو جزئيا وبلغت قيمة الشركتين ألغراض الصفقة بناء على طريقة التقييم املتبعة
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 ريال سعودي للشركة األهلية. 76,562,000اتحاد الخليج و

جميع تعديالت الفحص النافي للجهالة املالي،  التوصل إلى قرار نهائي بين الطرفين باستبعاد تم بعد انتهاء مرحلة التفاوض على تعديالت الفحص النافي للجهالة املالي، القانوني، واالكتواري،

للوصول إلى معامل املبادلة املتفق عليه حيث سيتم إصدار عدد  (م2019 ديسمبر 31في املالية  البيانـات فـي منشـور هـو كمـا)القانوني، واالكتواري وتم استخدام القيمة الدفترية للشركتين 

 وسبعة وتسعمائة ماليين سبعة( 7,947,464) بإصـدار إتحاد الخليج شـركة( سهم مملوك في الشركة األهلية وستقوم 1( سهم في شركة اتحاد الخليج مقابل كل )0.646135284552846)

ـهم وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين ـادي سـ  ألسـهم السـوقية القيمـة إجمالـي ويبلـغ. األهلية الشـركة ـفي املسـاهمين لصاـلح هاليوتسـج الواحـد للسـهم ريـاالت عشــر( 10) تبلــغ اســمية بقيمــة عـ

 إبـرام تاريـخ ـسبق ـتداول  ـيوم آـخر وـهو) م03/06/2020 تاريـخ فـي كمـا سـعودي ريـال( 14.04) البالـغ الخليج إتحاد شـركة لسـهم اإلغـالق ـسعر وعلـىاملتفق عليه  املبادـلة معامـل علـى بنـاء العـوض

 العـوض أسـهم قيمـة إجمالـي تحديـد وسـيتم. سـعودي ريـال وتسعين وخمسة وثالثمائة ألف وثمانين واثنين وخمسمائة مليون  عشر وأحد مائة( 111,582,395) وقـدره مبلـغ( االندمـاج اتفاقيـة

 .االندمـاج ـقرار نفـاذ تاريـخ يـسبق ـتداول  ـيوم آـخر فـي الخليج إتحاد شـركة لسـهم اإلغـالق ـسعر علـى بـناء الحـق وـقت ـفي الخليج إتحاد لشـركة املاليـة القواـئم فـي عكسـها سـيتم التـي

 

ـا) شركة بيت التمويل قدمت ـار بصفتهـ ـي املستشـ  والـذي إتحاد الخليج شـركة إدارة ملجـلس م(03/06/2020ـه )املوافق 11/10/1441 بتارـيخ رأيهـا( االندمـاج صفقـة فــي إتحاد الخليج لشــركة املالـ

  الـرأي، هـذا تقـديم تاريـخ وفـي أنـه يفيـد
ً
 عـادل هـو االندمـاج اتفاقيـة ـفي ـنيواملب نيالـشركت نيبـ عليـه املتفـق املبادـلة معامـل أنشركة بيت التمويل  ترى  فـيه، املوضـحة واالفتراضـات للعواـمل ووفقـا

ـخ إتحاد الخليج شــركة إدارة ملجلــسبيت التمويل  قبـل مـن املقـدم الـرأي مـن نسـخة إرفـاق تم لقـد. ماليـة نظـر وجهـة مـن إتحاد الخليج لشـركة  م(03/06/2020هـ )املوافق 11/10/1441 بتاريـ

 .الـرأي هـذا إلصـداربيت التمويل  عليـها اسـتند التـي والقـيود واإلجـراءات االفتراضـات فيـه ـنيويب التعميـم، لهـذا( 3كملحق رقم )

 

 مسـاعدة لغرض إتحاد الخليج شـركة إدارة مجلـس إلـى املبادلـة معامـل عدالـة مـدى عـن رأيه قدم كمـا إتحاد الخليج لشـركة استشـارية خدمـات قدم قـدبيت التمويل  أن إلـى اإلشـارة وتجـدر

 بطريقـة بالتصويـت إتحاد الخليج شـركة ملسـاهمي توصيـةبيت التمويل  قـبل مـن املقـدم الـرأي يعـد فـال وعليـه،. االندمـاج صفقـة دراسـة مرحلـة خـالل إتحاد الخليج شـركة إدارة مجلـس أعضـاء

  غيرهـا، أو االندمـاج صفقـة علـى للتصويـت جإتحاد الخلي لشـركة العاديـة غيـر العامـة الجمعيـة علـى سـتعرض التـي بالقـرارات يتعلـق فيمـا معينـة
ً
 للشـروط خاضعـة االندمـاج صفقـة بـأن علمـا

 "(.االندـماج التفاقيـة الجوهريـة والشـروط البـنود)" التعمـيم هـذا مـن (5-12) القسـم ـفي وامللخصـة االندـماج اتفاقيـة فـي املحـددة

 التمويل  لشركة اتحاد الخليج والشركة األهلية واحتساب معامل املبادلة حسب ما ورد في تقرير التقييم:وفيما يلي، يوضح الجدول التالي تقييم بيت 

 الشركة الدامجة الشركة األهلية إتحاد الخليج م2019ديسمبر  31كما في القوائم املالية املعلنة في 

 ال ينطبق 76,562,000 144,502,693 امللكية لحقوق  الدفترية القيمة

 ال ينطبق - - *واالكتواري  املالي للجهالة النافي الفحص تعديالت

 221,064,693 76,562,000 144,502,693 للجهالة النافي الفحص تعديالت خصم بعد التقييم

 %100 %34.63 %65.37 الدامجة الشركة في امللكية

 سهم عادي 15,000,000 إتحاد الخليج شركة أسهم عدد

 سهم عادي 12,300,000 الشركة األهليةأسهم عدد 

 سهم  0.646135284552846 األهلية شركةال في مملوك سهم (1) كل مقابل املبادلة معامل

 سهم عادي  7,947,464 األهلية شركةال مساهمي لصالح ستصدر التي األسهم عدد

 سهم عادي  22,947,464 (االندماج صفقة إتمام بعد) الدامجة الشركة أسهم عدد إجمالي

:األهلية وشركة الخليج اتحاد لشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمة على املستشارين قبل مناملقترحة  التعديالت *  

 
 
ً
 األهلية شركةالو  الخليج اتحاد لشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمة على التعديالت جميع واستبعاد تسويةاتفاق على  إلى( م20/05/2020 املوافق) ـه27/09/1441 تاريخ في األهلية شركةالو  الخليج تحادإ شركة إدارةعلى التفاصيل الواردة أعاله، توصلت  عطفا

 القيمة على املستشارين قبل مناملقترحة  تعديالتوفيما يلي نورد لكم ال. تعديالت أي دون م 2019ديسمبر  31كما في تاريخ  األهلية شركةالو  الخليج اتحاد لشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمة على بناءً  املبادلة معامل واحتساب م،2019 ديسمبر 31 تاريخ في كما

 ، وتتلخص تلك التعديالت فيما يلي:األهلية وشركة الخليج اتحاد شركة على واالكتوارية والقانونية املالية الناحية من للجهالة النافي الفحص دراساتللعلم واإلحاطة بنتائج  األهلية وشركة الخليج تحادإ لشركة امللكية لحقوق  الدفترية

 )بالريال السعودي( م2019ديسمبر  31كما في  الخليج اتحاد لشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمة على املقترحة التعديالت

 املوضوع رقم
 قيمة التعديل املقترح 

 )استبعادات(  /إضافات
 البيان

 تحصيلها في مشكوك مقدمة دفعات استبعاد 1

(2,100,000) 

مليون ريال سعودي في كامل رصيد دفعة مقدمة تم دفعها خالل عام  2.1تعديل القيمة الدفترية لشركة إتحاد الخليج الذي بلغ  تمثل

أن املستشفى تحت إجراءات إعادة  وبسبب.  معها تتعامل الخليج إتحاد شركة كانت التياملستشفيات  ألحدشركة إتحاد الخليج  منم 2016

 31خصم كامل الرصيد املدين للدفعة املقدمة من قيمتها الدفترية كما في  نفي الجهالة املاليمستشار  اقترحالتنظيم املالي واإلفالس، فقد 

 م.2019ديسمبر 
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 )بالريال السعودي( م2019ديسمبر  31كما في  الخليج اتحاد لشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمة على املقترحة التعديالت

 املوضوع رقم
 قيمة التعديل املقترح 

 )استبعادات(  /إضافات
 البيان

رفع رصيد املصروفات املستحقة ملقابلة التزام عمولة لعلى مزود  2

 خدمة )نجم( 
(674.000 ) 

م  ملقابلة التزام الشركة لسداد عموالت مستحقة عليها 2019تبين ملستشار نفي الجهالة املالي عدم سداد فاتورة مستحقة في شهر ديسمبر 

 الدفترية لشركة إتحاد الخليج بالرصيد املستحق. قيمةألحد مزودي الخدمات لها، وقد أوص ى تخفيض  ال

 على مزود خدمة تعديل على مصروفات رأسمالية 3

(2.450.000) 

حسب إفادة مستشار نفي الجهالة املالي أن شركة إتحاد الخليج قد رسملت أحد املصروفات املستحقة ألحد مزودي الخدمة كرصيد مدين 

 دالرصي بكامل الخليج إتحاد لشركةضمن األصول، وهذا الرصيد قد أوص ى املستشار باستبعاده عن طريق تخفيض القيمة الدفترية 

 .الرأسمالي

 تسويتها يتم لم أرصدة تعديل 4
(301.000 ) 

 ومراكز الخليج إتحاد لشركة الرئيس ي املركز بين( ودائنة مدينة)أرصدة  دفترية تسويات فروقات في تسويتها يتم لم أرصدة تعديل تمثل

 .أوص ى مستشار نفي الجهالة املالي بتخفيض القيمة الدفترية بها سعودي ريال مليون  0.3 الفروقات هذه إجمالي بلغ وقد وفروعها، مبيعاتها

 مستقيلين موظفينمدينة من  ذمم 5
(179.000) 

 أرصدتهم تسوية يتم لم، الذين 2015من عام  مستقيلين ملوظفينمدينة  ذمم رصيدكامل  بإستبعاد املالي الجهالة نفي مستشار توصية تمت

 .سعودي ريال مليون  0.2 األرصدة هذه إجمالي بلغ وقد ،م من القيمة الدفترية لشركة إتحاد الخليج2019 ديسمبر 31 حتى

 التأمين إعادة خدمة مزودي أحد مع ضريبي نزاع مخصص 6
(608.000 ) 

 فيما التأمين إعادة خدمة مزودي وأحد الخليج إتحاد شركة بين قائم التأمين إعادة خدمة مزودي أحد مع ضريبي نزاع مخصص تمثل

 .سعودي ريال مليون  0.6 مبلغ عليه املتنازع الرصيد بلغ وقد التأمين، معيد على مفروضة استقطاع بضريبة يتعلق

 رصيد املصروفات املستحقة لجهات حكومية 7

(3.655.000) 

التزامها لسداد مصروفات  مستحقة مقابلإتحاد الخليج ملصروفات  شركةاحتساب  اختالف في طريقةملستشار نفي الجهالة املالي  تبين

حكومية ملؤسسة النقد العربي السعودي  ومجلس الضمان الصحي، حيث يتم احتسابها حسب سياسة شركة إتحاد الخليج على أساس ربع 

ديسمبر  31في على الشركة كما  املستحق بالرصيد الخليج إتحاد لشركة الدفترية القيمةوقد أوص ى املستشار بتخفيض  ،بدل سنوي  سنوي 

 م.2019

ومعيدي تأمين  لعمالء تحصيلها في مشكوك ديون إضافي ل مخصص 8

 ووكالء وأطراف ذات عالقة
(3.851.000) 

املستخدمة من قبل إتحاد الخليج، والتي  تحصيلها في مشكوك ديون  مخصصمستشار نفي الجهالة املالي بتغيير طريقة احتساب  أوص ى

تعتبر املتحصالت النقدية من العمالء في تاريخ الحق للقوائم املالية عند احتساب املخصص في تاريخ القوائم املالية )وذلك بتخفيض 

اب املخصص ملستشار نفي الرصيد القائم باعتبار ما تم سداده قبل أخذ املخصص على كل عميل أو مجموعة(. وباملقارنة مع طريقة احتس

 .األحتساب طريقة في الفرق  بالرصيد الخليج إتحاد لشركة الدفترية القيمةالجهالة املالي، فقد أوص ى بتخفيض 

تعديل متحصالت  -  تحصيلها في مشكوك ديون إضافي ل مخصص 9

 الحقة  
(1.367.000) 

ومعيدي تأمين ووكالء وأطراف ذات  لعمالءالحظ مستشار نفي الجهالة املالي احتساب الشركة ملخصص الديون املشكوك في تحصلها 

( بينما تم إعادة احتساب املخصص على أساس كل عميل ومعيد تأمين ووكيل وطرف ذي Group Levelعالقة على مستوى املجموعات  )

مليون ريال سعودي أقل من ما توصل إليه املستشار نتيجة  1.4ية االحتساب بانخفاض املخصص بمقدار عالقة، وتبين فرق في نتيجة عمل

 .القيمةفي  بالفرق  الخليج إتحاد لشركة الدفترية قيمةإعادة االحتساب، وأوص ى املستشار أن يتم تخفيض ال

 مخصص إضافي لذمم مدينة متنازع عليها واألرصدة الراكدة 10

(10.454.000) 

 أوص ى مستشار نفي الجهالة املالي برفع مخصص الديون املشكوك في تحصيلها ملقابلة جميع املخاطر املترتبه على أرصدة املتنازع عليها بين

% مقابل 100ومعيدي التأمين ووكالء باإلضافة إلى جميع األرصدة الراكدة، وذلك بتكوين مخصص بنسبة  لعمالءشركة إتحاد الخليج وا

 لألطراف املذكورة. جميع األرصدة

 Motorالتزامات التعويضات املتعلقة بالتأمين على املركبات ) 11

recoveries (1.689.000) يوم 360( ألكثر من 

 Motorحسب إفادة مستشار نفي الجهالة املالي أن شركة إتحاد الخليج لم تحتسب التزامات التعويضات املتعلقة بالتأمين على املركبات )

recoveries ) يتم لمو  تم تكبدها -ضمن احتياطي املركبات ( احتسابهاIBN(E)R وقد بين مستشار نفي الجهالة املالي أن الرصيد مستحق ،)

، لذلك أوص ى بتخفيض  ال 360ألكثر من 
ً
 .القائم بالرصيد الخليج إتحاد لشركة الدفترية قيمةيوما

 تعويضات ملستشفيات 12

(7.300.000) 

إدارة شركة إتحاد الخليج لعدة مستشفيات تعويضات في توقيت مسبق لتاريخ اإلستحقاق وذلك للحصول على م، دفعت 2019خالل عام 

مليون ريال سعودي تم تسجيلها ضمن املصروفات املفوعة  7.3خصم نقدي يمنح لشركة إتحاد الخليج. وقد بلغت قيمة هذه التعويضات 

، وذلك حتى إنهاء إجراءات التوثيق من إدارة
ً
التحصيل لدى الشركة. يرى مستشار نفي الجهالة املالي أن مبالغ التعويضات لم يتم  مقدما

 إتحاد لشركة الدفترية قيمة(، لذى أوص ى بتخفيض الIBN(E)Rاحتسابها ) يتم لمو  تم تكبدها -اعتبارها ضمن احتياطي التأمين الطبي 

 ب الخليج
ً
 .املستشفيات لتلكرصيد املصروفات املدفوعة مقدما

 ،من عمالء للشركة الخليج إتحاد شركة ضد مرفوعة قضية 17 عدد خسارة مخاطر يقابل مخصص في القانونية قضايا مخصص تمثل (1,693,000)  قائمة قانونية قضايا مخصص 13

مليون ريال سعودي في زيادة املخصص الحالي بإجمالي التعويضات املتوقعة في حال خسارة جميع القضايا بعد إستبعاد  1.7 مبلغ تمثل وقد

 التعويضات املتوقعة من مقدمي خدمة إعادة التأمين.

مخصص إضافي للضريبة يعكس احتمال مطالبات ضريبية  14

 إضافية

م، وجد عدة مخاطر وأوص ى 2019م حتى 2017املالي الوضع الزكوي لشركة إتحاد الخليج خالل الفترة من عام فحص مستشار نفي الجهالة  (5.829.000) 

 باتخاذ مخصص زكاة إضافي مقابل تلك اإللتزامات املحتملة، وتتمثل تلك املخاطر في عدم احتساب شركة إتحاد الخليج لإللتزامات املتداولة

ء، واحتساب شركة إتحاد الخليج للودائع ضمن الوعاء الزكوي ضمن مخصومات الوعاء، وقد ضمن الوعاء الزكوي كإضافات إلى الوعا

مليون ريال سعودي مقابل الفرق بين نتائج إعادة االحتساب وما تم  5.8أوص ى مستشار نفي الجهالة املالي بأخذ مخصص زكاة إضافي بمقدار 

 احتسابة من قبل شركة إتحاد الخليج.

 التأمين  اطأقس نقص احتياطي 15

(3.600.000) 

عملية إعادة  بين فروقاتاحتساب احتياطي نقص أقساط التأمين من قبل مستشار نفي الجهالة االكتواري، وقد تبين للمستشار  عادةإ تم

 أوص ى مستشار نفي الجهالة وقد سعودي، ريال مليون  3.6 بمقدار الخليج إتحاد شركة سجالت في اإلحتياطي رصيد وبيناإلحتساب 

 القيمة الدفترية لحقوق امللكية لشركة إتحاد الخليج بهذا الفرق.االكتواري برفع االحتياطي وتخفيض 

 املخصصة غيرال الخسائر تسوية مصاريفاحتياطي  16

(ULAE - Reserve) (1.500.000) 

قبل مستشار نفي الجهالة االكتواري، وقد  من( ULAE - Reserve) املخصصة غيرال الخسائر تسوية مصاريفاحتياطي احتساب  إعادة تم

وقد أوص ى مستشار نفي الجهالة االكتواري برفع  ،مليون ريال سعودي  1.5تبين للمستشار فروقات بعد عملية إعادة اإلحتساب بمقدار 

 القيمة الدفترية لحقوق امللكية لشركة إتحاد الخليج.االحتياطي وتخفيض 

 ثماراتاستبعاد أثر إعادة تصنيف است 17
(2.075.000) 

بين مستشار نفي الجهالة املالي أن شركة إتحاد الخليج قد أعادت تصنيف ثمانية إستثمارات لها من "محتفظ بها حتى تاريخ اإلسحقاق" 

م إلى "استثمارات متاحة للبيع" مقيمة بالقيمة 2019مقيمة بتكلفة اإلستحواذ كما في القوائم املالية املفحوصة للربع الثالث من عام 
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 )بالريال السعودي( م2019ديسمبر  31كما في  الخليج اتحاد لشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمة على املقترحة التعديالت

 املوضوع رقم
 قيمة التعديل املقترح 

 )استبعادات(  /إضافات
 البيان

م، وقد أوص ى مستشار نفي الجهالة املالي باستبعاد القيمة الرأسمالية الناتجة عن عملية 2019في القوائم املالية اإلدارية لعام العادلة كما 

 م.2019ديسمبر  31إعادة تقييم اإلستثمارات من القيمة الدفترية لشركة إتحاد الخليج كما في 

 م2019 لعام اإلدارة مجلس أعضاء ملكافآت خصصم 18
(1.172.000) 

 تم وقد إدارتها، مجلس ألعضاء مكافآت بدفعم 2019 ديسمبر 31 في الشركة التزام يقابل مخصص بتكوين الخليج إتحاد شركة إدارة تقم لم

 .اإللتزام هذا ملقابلة الخليج إتحاد شركة قيمة من خصم كتعديل سعودي ريال مليون  1.2 احتساب

 (53,328,000) م2019 ديسمبر  31 في كما الخليج اتحاد لشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمة علىالتعديالت املقترحة  إجمالي

 - (م20/05/2020 املوافق) ـه27/09/1441 تاريخ فيالتعديالت التي تم اإلتفاق عليها من قبل شركة إتحاد الخليج واألهلية  قيمة

على شركة إتحاد الخليج واالكتوارية والقانونية املالية الناحية من للجهالة النافي الفحص دراساتتقارير  : املـصدر  

 م )بالريال السعودي(2019ديسمبر  31األهلية كما في  شركةلل امللكية لحقوق  الدفترية لقيمةالتعديالت املقترحة على ا

 املوضوع رقم
 قيمة التعديل املقترح 

 )استبعادات(  /إضافات
 البيان

  البحرينية األهلية الشركةمليون ريال سعودي مستحق على  8.2تمثلت األرصدة املدينة املستحقة على طرف ذو عالقة في مبلغ وقدره  (8,190,000) أرصدة مدينة من طرف ذو عالقة 1

، ولم يتم تسوية الرصيد أو حتى تسويته إجراءات إعادة التنظيم املالي واإلفالسلصالح شركة األهلية، وبسبب أن الشركة املذكورة تحت 

 منذ عام 
ً
م 2019ديسمبر  31م، فقد اقترح املستشار تخفيض القيمة الدفترية لشركة األهلية بكامل الرصيد القائم كما في 2015جزئيا

 وذلك مقابل املخاطر املتعلقة بتحصيل الرصيد.

مقابل مخاطر  تحصيلها في مشكوك ديون ل إضافي مخصص 2

 تحصيل ذمم مدينة متعثرة في السداد والغير نشطة

ضمن املمارسات املحاسبية املتبعة من قبل إدارة شركة األهلية في تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، ال تميز الشركة بين عمالء  (5,030,000)

لذلك، اقترح مستشار  نفي الجهالة املالي  تعتبر أرصدتهم نشطة )أي يقومون بالسداد وشراء بوليصات تأمين أو تجديدها( أو غير نشطة. 

مقابل  إضافي تحصيلها في مشكوك ديون  مخصصمليون ريال سعودي عبر تكوين  5.0تخفيض القيمة الدفترية لشركة األهلية بقيمة 

، ومخصص إضافي مقابل  720-365%  لذمم تحت تصنيف 100نشطة بنسبة  وغير نشطةمخاطر تحصيل ذمم مدينة 
ً
 مخاطريوما

  365 تجاوزت التي الذمم تصنيف تحت لذمم%  100 بنسبة نشطة غير مدينة ذمم صيلتح
ً
 .يوما

انخفاض في القيمة الدفترية للصكوك املحتفظ بها حتى تاريخ  3

 االستحقاق

 Impairmentبقيمتها العادلة )لم تقم شركة األهلية باختبار انخفاض القيمة الدفترية للصكوك التي تملكها ضمن بند االستثمارات مقارنة  (886,000)

Testing 0.9(، وقد أجرى مستشار نفي الجهالة املالي هذا األختبار وتبين انخفاض قيمة الصكوك املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بقيمة 

 ة الدفترية للصكوك.مليون ريال سعودي، وقد اقترح تخفيض القيمة الدفترية بالخسائر الغير املحققة الناتجة عن اختبار انخفاض القيم

تكاليف تتعلق بصفقة اندماج سابقة لم يتم سدادها لشركة  4

 إتحاد الخليج

شركة اتحاد الخليج إتفاقية اإلندماج مع شركة األهلية لشراء كامل أسهم ، أبرمت (م10/05/2018 املوافق) ـه24/08/1439في تاريخ  (605,000)

 بالصفقة املتعلقة تكاليفال مشاركة على الطرفان اتفق قدمن ضمن بنود االتفاقية، فو  ،رأسمال املصدرة واملدفوعة لشركة األهلية

ديسمبر  31حتى  املستحق من شركة األهلية إلى شركة إتحاد الخليج املبلغ، وبسبب عدم سداد تكاليف املشتركةلبعض ال بالتساوي 

 الدفترية باملبلغ املستحق على األهلية.مستشار  نفي الجهالة املالي تخفيض القيمة ، فقد اقترح م2019

م 2016مليون ريال سعودي في كامل رصيد دفعة مقدمة تم دفعها خالل عام  0.5تمثل تعديل القيمة الدفترية على شركة األهلية الذي بلغ  (505,000) تحصيلها في مشكوك مقدمة دفعات استبعاد 5

مارس  31تسوية الرصيد أو استالم الخدمة من مزود الخدمة حتى تاريخ الحق في ألحد مزودي خدمات تقنية املعلومات، وبسبب عدم 

 م، فقد اقترح مستشار نفي الجهالة املالي تخفيض القيمة الدفترية بكامل رصيد الدفعة املقدمة.2020

 31مستقيلين، الذين لم يتم تسوية أرصدتهم حتى  مدينة من موظفين رصيد ذممتمت توصية مستشار نفي الجهالة املالي بإستبعاد جميع  (466,000) مستقيلين ملوظفين ذمم إستبعاد 6

 مليون ريال سعودي. 0.5م من القيمة الدفترية لشركة األهلية، وقد بلغ إجمالي هذه األرصدة 2019ديسمبر 

اقترح وقد  ،(IFRS 16ار نفي الجهالة املالي في حال تبني شركة األهلية للمعيار املحاسبة الدولي )تم احتساب األثر املالي من قبل مستش IFRS (123,000)أثر التحول إلى معايير املحاسبة الدولية  7

مليون ريال سعودي نتيجة لألثر املتوقع من تحول شركة األهلية إلى املعايير  0.1مستشار نفي الجهالة املالي تخفيض القيمة الدفترية بمبلغ 

 الدولية.

زكاة وضريبة قيمة مضافة وضريبة غرامات ومخاطر محتملة  8

 استقطاع

 وضريبة مضافة قيمة وضريبة بالزكاة تتعلق التزامات توصل مستشار نفي الجهالة املالي أن لدى شركة األهلية مخاطر محتملة من (6,336,000)

يمة املخاطر والغرامات املحتملة قتقدير  تمالضريبة. وقد و كما أن هناك غرامات محتملة من عدة مخالفات في احتساب الزكاة  استقطاع،

 والتوصية بتخفيض القيمة الدفترية لشركة األهلية بكامل الرصيد املحتسب املتعلق بهذه املخاطر والغرامات.

قضية مرفوعة ضد شركة األهلية من  20القانونية مقابل مخاطر خسارة عدد  رفع مخصص القضايا اقترح مستشار نفي الجهالة املالي (1,609,000) القانونية للقضاياإضافي  مخصص 9

مليون ريال سعودي في زيادة املخصص الحالي بإجمالي التعويضات املتوقعة في حال خسارة جميع القضايا بعد  1.6عمالء، وقد تمثل مبلغ 

  إستبعاد التعويضات املتوقعة من مقدمي خدمة إعادة التأمين.

من قبل مستشار نفي الجهالة االكتواري، وقد تبين للمستشار ( Medical PDR)الطبي  –تم اعادة احتساب احتياطي نقص أقساط التأمين  (1,200,000) (Medical PDRالطبي ) –التأمين   أقساط نقص احتياطي 10

في الجهالة خصومات ممنوحة للعمالء لم يتم تضمينها في احتساب االحتياطي وتم احتسابها في القوائم املالية، لذلك فقد أوص ى مستشار ن

  .سعودي ريال مليون  1.2 القيمة الدفترية لحقوق امللكية لشركة األهلية بمقداراالكتواري برفع االحتياطي وتخفيض 

املركبات  –التأمين للتزامات من الغير   أقساط نقص احتياطي 11

(Motor TPL PDR) 

من قبل مستشار نفي الجهالة ( Motor TPL PDRاملركبات ) –التأمين للتزامات من الغير   أقساط نقص احتياطيتم اعادة احتساب  (1,563,000)

 قبل من فتراضهاتم ا والتي م،2019 عام من الرابع الربع في املستخدمة"( ULR)" النهائية الخسارة نسبةاالكتواري، وقد تبين للمستشار أن 

 تخفيضبرفع االحتياطي و  توصيةمستشار نفي الجهالة االكتواري، لذلك تمت الرأي  حسب املفترضة التوقعات تمثل ال ،شركة األهلية

 .سعودي ريال مليون  1.6 بمقدار األهلية لشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمة
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م )بالريال السعودي(2019ديسمبر  31األهلية كما في  شركةلل امللكية لحقوق  الدفترية لقيمةالتعديالت املقترحة على ا

املوضوع رقم
قيمة التعديل املقترح 

)استبعادات( /إضافات
البيان

احتسابها يتم لمو  م تكبدهات -احتياطي األخطاء الطبية  12

(Medical Malpractice – IBN(E)R)

( Medical Malpractice – IBN(E)R)احتسابها  يتم ولم تكبدها تم - الطبية األخطاء احتياطيمستشار نفي الجهالة االكتواري أن  الحظ (1,065,000)

، لذلك فقد تم إعادة احتساب االحتياطي بناًء على حسب متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي حتسبكان أقل من االحتياطي امل

 1.1 بمقدار األهلية لشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمة وتخفيض االحتياطيوالتوصية برفع  العربي السعوديمؤسسة النقد متطلبات 

.سعودي ريال مليون 

(27,578,000)م2019 ديسمبر  31 في كما األهلية لشركة امللكية لحقوق  الدفترية القيمة علىإجمالي التعديالت املقترحة 

-(م20/05/2020 املوافق) ـه27/09/1441 تاريخ فيقيمة التعديالت التي تم اإلتفاق عليها من قبل شركة إتحاد الخليج واألهلية 

على شركة األهلية واالكتوارية والقانونية املالية الناحية من للجهالة النافي الفحص دراساتتقارير  : املـصدر

أن معامل املبادلة متقارب لحد كبير مقارنة بعامل ويعود سبب تسوية جميع تعديالت الفحص النافي للجهالة املالي والقانوني واالكتواري إلى أنه بعد احتساب وإدخال جميع التعديالت، تبين 

على مساعدة شركة اتحاد الخليج في املفاوضات على تعديالت الفحص النافي للجهالة املالي م بدون تعديالت. كما عمل بيت التمويل 2019املبادلة املستخدم حسب القيمة الدفترية للعام 

 31 بعاد هذه التعديالت واعتماد القيمة الدفترية كما فيوالقانوني واالكتواري ولكن نظرا لتقارب معامل املبادلة قبل التعديالت وبعد التعديالت إلى حد كبير، تم االتفاق بين الطرفين على است

 م للشركتين بدون تعديالت الفحص النافي للجهالة املالي والقانوني واالكتواري.    2019ديسمبر 

: املبادلة معامل احتساب طريقة يوضح تفصيلي جدول  يلي وفيما

اإليضاحالبند

تقييم شركة اتحاد الخليج + تقييم الشركة األهلية(االندماج بعد فيما) الدامجة الشركة تقييم

ـبة ـة نسـ ـا) الدامجــة الشــركة فــيإتحاد الخليج  شــركة ملكيـ )تقييم شركة إتحاد الخليج / تقييم الشركة الدامجة فيما بعد االندماج( (االندـمـاج بعــد فيمـ

الشركة الدامجة فيما بعد االندماج()تقييم الشركة األهلية / تقييم (االندماج بعد فيما) الدامجـة الشـركة فـي األهلية شـركةال ملكيـة نسـبة

سهم 15,000,000كما هو قبل زيادة رأس املال أي االندـماج عنـد الحاليـنإتحاد الخليج  شـركة ملسـاهمي األسـهم عـدد

ـهم عــدد ـاهمي الجديــدة األسـ  إتحاد الخليج شركة ملكية نسبة/  االندماج بعد نيالحالي إتحاد الخليج شركة ملساهمي األسهم عدد))يــنيالحالاألهلية  شـركةال ملسـ

 بعد ينيالحال إتحاد الخليج شركة ملساهمي األسهم عدد) –( االندماج بعد الدامجة الشركة في

 ((االندماج

عدد األسهم في /  االندماج لغرض األهلية شركةال مساهمي لصالح تُصدر سوف التي األسهم عدد)األهلية شـركةال ـفي مملـوك سـهم (1) كل مقابـل املبادلـة معامـل

(قبل االندماج األهليةشركة ال

وفيما يلي جدول تفصيلي للعوض  مقابل االندماج:

اإليضاحالبند

م2019ديسمبر  31كما في  املاليـة البيانـات فـي املنشـورة امللكيـة لحقـوق  الدفتريـة القيمـةأسلوب التقييم 

األهلية. ـشركةال فـي مملـوك ـسهم (1) كل مقابـل إتحاد الخليج ـشركة فـي جديـد( سهم 0.646135284552846) عليه املتفق املبادلة معامل

ـهم وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة ماليين سبعة( 7,947,464) العوض أسهم عدد إجمالي ـادي سـ .ريـاالت للسـهم الواحـدعشـر  (10بقيمـة اسـمية تبلـغ ) عـ

 االسمية القيمة إجمالي

 العوض ألسهم

 ريـال وأربعين وستمائة ألف وسبعين وأربعة وأربعمائة مليون  وسبعين تسعة( 79,474,640) وقـدره مبلـغ العـوض ألسـهم االسـمية القيمـة إجمالـي يبلـغ

 .سـعودي

 السوقية القيمة إجمالي

 العوض ألسهم

ـهم اإلغــالق ســعر وعلـى املبادلـة معامـل علـى بنـاء العـوض ألسـهم السـوقية القيمـة إجمالـي يبلـغ  كمـا ـسعودي ريـال( 14.04) البالـغ إتحاد الخليج شــركة لسـ

 واثنين وخمسمائة مليون  عشر وأحد مائة( 111,582,395) وقـدره مبلـغ( االندمـاج اتفاقيـة إبـرام تارـيخ ـسبق تـداول  يـوم آـخر وـهو) م03/06/2020 تاريـخ فـي

ـة القوائـم فـي عكسـها سـيتم التـي العـوض أسـهم قيمـة إجمالـي تحديـد سـيتم .سـعودي ريـال وتسعين وخمسة وثالثمائة ألف وثمانين إتحاد  لشــركة املاليـ

ـي الخليج ـهم اإلـغـالق ـسـعر علــى بـنـاء الـحـق وقــت فـ  .االندـماج قـرار نفـاذ تاريـخ يسـبق ـتداول  ـيوم آخـر فـي الخليجإتحاد  ـشركة لسـ

ـهم اإلغــالق ســعر وعلـى املبادلـة معامـل علـى بنـاءتم تحديد إجمالي قيمة صفقة االندماج األهلية شركةال تقييم  فـي كمـا سـعودي ريـال( 14.04) البالـغ إتحاد الخليج شــركة لسـ

 واثنين وخمسمائة مليون  عشر وأحد مائة( 111,582,395) وقـدره مبـلغ( االندمـاج اتفاقيـة إبـرام تاريـخ سـبق تـداول  يـوم آخـر وهـو) م03/06/2020 تاريـخ

  .سـعودي ريـال وتسعين وخمسة وثالثمائة ألف وثمانين
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 للشـركة األهلية: الـسوقية بالقيمـة ومقارنتـه إتحاد الخليج ـشركة سـهم ـسعر بحسـب العـوض قيـمة يبيـن جـدول  يلـي وفيمـا

 اإليضاح البند

ـهم عــدد  ( سهم عادي7,947,464) األهلية شــركةال مـسـاهمي لصاـلـح تصــدر ـسـوف التــي األسـ

ـة ـة القيمـ إتحاد  شــركة إـغـالق ســعر بحســب للعــوض اإلجماليـ

ـخ فــيالخليج   تاريـخ سـبق تـداول  يـوم آخـر وهــو) 03/06/2020 تاريـ

ـة إبـرام  (االندمــاج اتفاقيـ

( 14.04) الخليج إتحاد لشركة اإلغالق سعر بحسب سعودي ريال( 111,582,395)

 .سعودي ريال

ـة  وهــو) 03/06/2020 تاريــخ فــي األهلية شــركةلل الســوقية القيمـ

ـر  (االندمــاج اتفاقيــة إبــرام تاريــخ ســبق تــداول  يــوم آخـ

 ريال( 8.21) األهلية للشركة اإلغالق سعر بحسب سعودي ريال( 100,983,000)

 .سعودي

ـبة ـ الفــرق  نسـ ـة نيبـ ـة وإجمالــياألهلية  شـركةلل الســوقية القيمـ  قيمـ

 يـوم آخـر وـهوم )03/06/2020 تاريخ في االندـماج مقابــل العــوض

ـرام تاريـخ سـبق تـداول   (االندـمـاج اتفاقـيـة إبـ

 10.50%بحوالي  ارتفاع

 في االستحواذ مباشرة غير  أو  مباشرة مصلحة لهم الذين العالقة ذوي  األطراف تفاصيل .10.6

 ال تنطوي هذه الصفقة على وجود أي أطراف ذوي عالقة

 وبعدها املال رأس زيادة قبل امللكية هيكل.10.7

 املساهم
 املال رأس زيادة بعد قبل زيادة رأس املال

 نسبة امللكية عدد األسهم نسبة امللكية عدد األسهم
%10.79 2,475,000 16.50% 2,475,000 القابضةإتحاد الخليج  شركة  

 %1.95 446,647 ال يوجد *شركة مصر لتأمينات الحياة

 *%87.27 20,025,817 %83.50 12,525,000 الجمهور

 %100 22,947,464 %100 15,000,000 املجموع

 مال رأس إجمالي من% 5 من أقل ستكون  ملكيتها نسبة أن حيث االندماج، صفقة إتمام بعد الجمهور ملكية ضمن من ستحتسب الحياة لتأمينات مصر شركة ملكية أن إلى اإلشارة تجدر*

 .الخليج اتحاد شركة مال رأس إجمالي من%89.21ستكون نسبة ملكية الجمهور بعد زيادة رأس املال  وبالتالي،. الخليج اتحاد شركة

 االندماج بعد إتحاد الخليج لشركة التصورية املالية القوائم.10.8

ضمنة في نشرة االكتتاباملقانوني الملحاسب اتقرير تأكيد 
ُ
 ستقل عن تجميع املعلومات املالية التصورية امل

 

 إلى إدارة شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

ضمنة في نشرة االكتتاب عن تجميع تقرير 
ُ
 املعلومات املالية التصورية امل

في  وتتكون املعلومات املالية التصورية تقرير عن قيام اإلدارة بتجميع املعلومات املالية التصورية لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني )"الشركة"(. إلعدادلقد انتهينا من ارتباط التأكيد 

واإليضاحات املتعلقة بها. إن الضوابط املنطبقة التي  التاريخ،وقائمة الدخل الشامل التصورية للسنة املنتهية في ذلك  التصورية،وقائمة الدخل  ،2019ديسمبر  31كما في قائمة املركز املالي 

 .(2)الشركة على أساسها بتجميع املعلومات املالية التصورية تم توضيحها في إيضاح  قامت إدارة
 

واألداء املالي للشركة  2019ديسمبر  31( على املركز املالي للشركة كما في 2املبين في اإليضاح ) قترحتجميع املعلومات املالية التصورية من قبل إدارة الشركة لتوضيح تأثير االستحواذ املوقد تم 

تم استخراج معلومات عن املركز املالي واألداء املالي للكيان املندمج من قبل  اآللية،. وكجزء من هذه 2019يناير  1قد وقع في  املقترح كانللسنة املنتهية في ذلك التاريخ كما لو أن االستحواذ 

 ر تقارير املراجعة بشأنهاقد تم نش يالت ،2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في  األهلية للتأمين التعاونيشركة اللشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني و  املراجعة اإلدارة من واقع القوائم املالية

 .من قبل مراجعين آخرين

 مسؤوليات اإلدارة عن تجميع املعلومات املالية التصورية

 ( حول هذه املعلومات املالية التصورية.2إن إدارة الشركة هي املسؤولة عن تجميع املعلومات املالية التصورية على أساس املعايير املطبقة املوضحة في إيضاح )
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 االستقاللية ومراقبة الجودة

 املعتمدة في اململكة العربية السعودية. املهنة آدابالتزمنا باالستقاللية واملتطلبات األخالقية األخرى الواردة في قواعد السلوك و لقد 
 

بشأن االلتزام باملتطلبات األخالقية واملعايير املهنية وإجراءات موثقة يتضمن سياسات يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة  ( وبالتالي فإنه1رقم ) يطبق املكتب معيار رقابة الجودة

 نظامية املعمول بها.واملتطلبات ال
 

 مسؤوليات املحاسب القانوني

ة على أساس املعايير املطبقة املوضحة في من قبل إدارة الشرك الجوهرية،من جميع الجوانب  تجميعها،إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول ما إذا كانت املعلومات املالية التصورية قد تم 

 (.2إيضاح )
 

 ملعيار ارتباطات التأكيد 
ً
املعتمد في اململكة العربية  ارتباطات التأكيد على تقرير عن تجميع املعلومات املالية التصورية امُلضمنة في نشرات االكتتاب"" ،3420لقد قمنا بأداء االرتباط وفقا

يذ إجراءات للوصول إلى تأكيد معقول بشأن ما إذا السعودية. ويتطلب هذا املعيار منا االلتزام بمتطلبات قواعد السلوك وآداب املهنة املعتمدة في اململكة العربية السعودية وتخطيط وتنف

 (.2على أساس املعايير املطبقة املوضحة في إيضاح ) الجوهرية،من جميع الجوانب  ية،التصوربتجميع املعلومات املالية  قامتكانت إدارة الشركة قد 
 

كما لم ننفذ  التصورية،معلومات مالية تاريخية مستخدمة في تجميع املعلومات املالية  أراء عن أيةال نتحمل أي مسؤولية عن تحديث أو إعادة إصدار أية تقارير أو  االرتباط،وألغراض هذا 

 املعلومات املالية التصورية. املستخدمة في تجميع معلومات املاليةللهذا االرتباط أية مراجعة أو فحص أثناء 

لحدث قد وقع ية غير املعدلة للمنشأة، كما لو أن اويتمثل الغرض من املعلومات املالية التصورية املُضمنة في نشرات االكتتاب فقط في توضيح أثر حدث أو معاملة مهمة على املعلومات املال

 لذلك، فإننا ال نقدم أي تأكيد بأن النتيجة الفعلية للحدث 
ً
كانت ستتحقق كما  2019ديسمبر  31أو املعاملة في أو أن املعاملة قد تمت في تاريخ سابق تم اختياره ألغراض التوضيح. ووفقا

 هي معروضة.
 

ومات املالية التصورية قد تم تجميعها، من جميع الجوانب الجوهرية، على أساس الضوابط املنطبقة، على تنفيذ إجراءات ويشتمل ارتباط التأكيد املعقول إلعداد تقرير عما إذا كانت املعل

 معقوالً لعر 
ً
سوبة بشكل مباشر إلى الحدث ض التأثيرات املهمة املنلتقييم ما إذا كانت الضوابط املنطبقة املستخدمة من قبل إدارة الشركة في تجميع املعلومات املالية التصورية توفر اساسا

 أو املعاملة، والحصول على ما يكفي من األدلة املناسبة بشأن ما إذا كانت:

 لتلك الضوابط؛ و• 
ً
 مناسبا

ً
 التعديالت التصورية ذات الصلة تعطي تأثيرا

 عدلة.املعلومات املالية التصورية تعكس التطبيق السليم لتلك التغيرات على املعلومات املالية غير امل• 
 

علومات املالية التصورية، وظروف االرتباط األخرى وتعتمد اإلجراءات املختارة على حكم املحاسب القانوني، مع مراعاة فهمه لطبيعة الشركة، والحدث أو املعاملة التي تم بشأنها تجميع امل

 ذات الصلة.
 

 ورية. وينطوي االرتباط أيضا على تقويم العرض العام للمعلومات املالية التص

 وفي اعتقادنا فإن األدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.
 

 الرأي

 ( حول هذه املعلومات املالية التصويرية.2في رأينا، فقد تم تجميع املعلومات املالية التصورية، من جميع الجوانب الجوهرية، على أساس املعايير املطبقة املوضحة في إيضاح )
 

 تيلي م ك م وشركاهبيكر 

 محاسبون قانونيون 

 اململكة العربية السعودية –الخبر 

 

 ماجد منير النمر

 (381ترخيص رقم  –)محاسب قانوني 

 هـ 1441شوال  12الخبر في 

 م 2020يونيو  4املوافق 
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 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير املراجعة(قائمة املركز املالي التصورية 

 2019ديسمبر  31كما في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 (3)إيضاح   

   األصول 

 228,332  نقد وما في حكمه

 130,322  ودائع قصيرة األجل

 230,759  أقساط تأمين وذمم معيدي التأمين مدينة، بالصافي

 9,817  جهات ذات عالقة، بالصافي –أقساط تأمين مدينة 

 44,798  معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة حصة

 40,910  حصة معيدي التأمين من املطالبات القائمة

 23,740  حصة معيدي التأمين من املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها

 25,972  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 186,159  استثمارات

 8,190  مطلوب من جهة ذات عالقة، بالصافي

 وأصول أخرى 
ً
 34,754  مصاريف مدفوعة مقدما

 20,160  ودائع طويلة األجل

 35,179  الشهرة

 14,469  ممتلكات ومعدات

 10,855  أصول حق االستخدام

 3,092  أصول غير ملموسة

 34,421  ودائع نظامية

 6,895  إيرادات مستحقة من وديعة نظامية

 1,088,825  مجموع األصول 

 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة املركز املالي التصورية )غير املراجعة( )تتمة(

 2019ديسمبر  31كما في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 (3)إيضاح   

   التزامات

 59,654  ذمم دائنة

 33,677  مصاريف مستحقة والتزامات أخرى 

 6,003  التأمين دائنةأرصدة معيدي 

 360,202  أقساط تأمين غير مكتسبة

 11,104  عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة
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 112,674  مطالبات قائمة

 150,597  املطالبات املتكبدة غير مبلغ عنها

 21,857  احتياطيات أقساط تأمين إضافية

 8,759  احتياطيات فنية أخرى 

 10,874  التزامات إيجار

 3,229  وديعة نظاميةإيرادات مستحقة على 

 21,345  التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين

 16,434  زكاة وضريبة الدخل

 12,814  فائض توزيع مستحق الدفع

 3,666  إيرادات عموالت مستحقة الدفع ملؤسسة النقد العربي السعودي

 (309)  خسائر اكتوارية لبرامج منافع محددة

 832,581  االلتزامات مجموع
   

   حقوق امللكية

 229,475  رأس املال

 32,267  عالوة إصدار

 4,886  احتياطي نظامي

 (13,965)  خسائر متراكمة

 (3,105)  احتياطي إعادة قياس تعويض نهاية الخدمة للموظفين

 6,687  احتياطي القيمة العادلة على االستثمارات

 256,244  مجموع حقوق امللكية

 1,088,825  مجموع االلتزامات وحقوق امللكية

 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة الدخل التصورية )غير املراجعة(

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 (3)إيضاح   

   اإليرادات

 751,044  التأمين املكتتبةإجمالي أقساط 

   أقساط إعادة تأمين املسندة

 (117,179)  أجنبي -

 (11,492)  محلي -

   فائض خسارة أقساط التأمين

 (24,272)  أجنبي -

 (560)  محلي -

 597,542  صافي أقساط التأمين املكتتبة

 (90,291)  التغيرات في أقساط التأمين غير املكتسبة

 (22,920)  حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبةالتغيرات في 
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484,331صافي أقساط التأمين املكتسبة

29,250 عموالت إعادة تأمين

201 إيرادات رسوم التأمين

513,783مجموع اإليرادات

 تكاليف ومصاريف االكتتاب

(527,974) إجمالي املطالبات املدفوعة

153,040 التأمين من إجمالي املطالبات املدفوعةحصة معيدي 

(3,659) املصاريف املتكبدة عن املطالبات

(378,594) صافي املطالبات واملناقع األخرى املدفوعة

19,876 التغيرات في املطالبات القائمة

(37,829) التغيرات في حصة معيدي التأمين من املطالبات القائمة

(31,240) التغيرات في مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

(9,755)التغيرات في حصة مطالبات معيدي التأمين املتكبدة غير مبلغ عنها 

(437,541) صافي املطالبات املتكبدة

(40,231) تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

(2,562) مصاريف مطالبات إدارية، بالصافي

(2,953)احتياطيات أقساط تأمين إضافيةالتغير في 

(1,278) التغير في احتياطيات فنية أخرى 

(3,512) مصاريف اكتتاب أخرى 

(488,078)مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب، بالصافي

25,705 صافي دخل االكتتاب

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

التصورية )غير املراجعة( )تتمة( قائمة الدخل

2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

)بآالف الرياالت السعودية(

(3)إيضاح 

 تشغيلية أخرى  مصاريف

(5,699) مخصص خسائر االئتمان املحتملة

(132,878)  مصاريف عمومية وإدارية

25,326  إيرادات استثمارات وعموالت

1,500  استثمارات متاحة للبيعأرباح محققة من 

(216)  التزامات إيجار –تكاليف التمويل 

11,315 إيرادات أخرى 

(100,653)مجموع مصاريف تشغيلية أخرى، بالصافي

(74,949)مجموع الخسارة للسنة قبل الفائض العائد، الزكاة وضريبة الدخل

- فائض عائد إلى عمليات التأمين
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 (74,949)  مجموع الخسارة للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 1,650  مصروف الزكاة 

 (2,179)  مصروف ضريبة الدخل

 (75,478)  مجموع الخسارة للسنة العائد إلى املساهمين
   

 22,947  املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة )ألف سهم(
   

   خسارة السهم )بالريال السعودي للسهم(

 (3.29)  خسارة األسهم األساسية

 (3.29)  خسارة األسهم املخفضة

 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة الدخل الشامل التصورية )غير املراجعة(

  2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 (3)إيضاح   

 (75,478)  للسنة العائد إلى املساهمين صافي الخسارة
   

   :)الخسارة الشاملة األخرى( الدخل الشامل اآلخر

   البنود التي لن ُيعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة

 (2,073)  خسارة إعادة قياس االكتواري على التزام املنافع املحددة
   

   إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقةالبنود التي قد ُيعاد تصنيفها 

 8,307  صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

 6,234  مجموع الدخل الشامل اآلخر

 (69,244)  مجموع الخسارة الشاملة للسنة

 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول املعلومات املالية التصورية 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 معلومات عن الشركات -1

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

( 2007أغسطس  26)ـه  1428شعبان  13شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني )"الشركة" أو "اتحاد الخليج" أو " املستحوذ"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في 

 . يقع املكتب الرئيس ي للشركة في الدمام، اململكة العربية السعودية.2050056228بموجب السجل التجاري رقم 

 لنظام مراقبة شركات التأمين التع
ً
نفيذية اوني ولوائحه التتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في ممارسة عمليات التأمين التعاوني وجميع األنشطة ذات الصلة وفقا

( على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي 2007سبتمبر  11هـ ) 1428شعبان  29واللوائح األخرى الصادرة في اململكة العربية السعودية. حصلت الشركة في 

 )ساما( ملمارسة أعمال التأمين وإعادة التأمين في اململكة العربية السعودية.

ـة النقد العربي  ـ ــسـ ــركة من مؤسـ ــلت الشـ ـاما( في حصـ ـ ــعودي )سـ ـها من مزاولة 2014أبريل  27ه ) 1435جمادى اآلخر  27السـ ـ ( على املوافقة على طلبها بتغيير ترخيصـ
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 أعمال التأمين وإعادة التأمين إلى مزاولة أعمال التأمين.

ريال سعودي للسهم الواحد. 10يون سهم بقيمة مل 15ويتكون من  2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  150إن رأس املال املصدر واملدفوع للشركة هو 

 الشركة األهلية للتأمين التعاوني

( 2007سبتمبر  19ه )املوافق 1428رمضان  7الشركة األهلية للتأمين التعاوني )"الشركة" أو "األهلية" أو "املستحوذ عليها"( هي شركة مساهمة سعودية، مسجلة في 

 . يقع املقر الرئيس ي للشركة املستحوذ عليها في الرياض، اململكة العربية السعودية. 1010238441بموجب السجل التجاري رقم 

جميع فئات التأمين العام.  تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وجميع األنشطة ذات الصلة في اململكة العربية السعودية والذي يشمل

 (.2009ابريل  1ه )املوافق 1430ربيع اآلخر  5في  بدأت الشركة أعمال التأمين

 ريال سعودي للسهم الواحد. 10مليون سهم بقيمة  12.3ويتكون من  2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  123إن رأس املال املصدر واملدفوع للشركة هو 

 االندماج املحتمل التحاد الخليج واألهلية

(، وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة األهلية لتقييم االندماج املحتمل بين شركة اتحاد الخليج 2019ديسمبر  24ملوافق ـه )ا 1441ربيع اآلخر  27في 

قبله، ولكن في موعد أو  2020يونيو  30للتأمين التعاوني والشركة األهلية. تتوقع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني والشركة األهلية إغالق االندماج املحتمل في 

 . ويمكن تمديد تاريخ اإلغالق املتوقع لالندماج باتفاق كتابي متبادل شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني والشركة األهلية.2020سبتمبر  30أقصاه 

لتفاهم أيهما أقرب. يحق لشركة اتحاد الخليج للتأمين تُنتهي مذكرة التفاهم بتوقيع اتفاقية االندماج أو عند انقضاء تسعة أشهر ميالدية من تاريخ تنفيذ مذكرة ا

مسؤولية فيما يتعلق بذلك، من التعاوني أو الشركة األهلية للتأمين التعاوني إنهاء مذكرة التفاهم وكافة املفاوضات املتعلقة باالندماج في أي وقت وألي سبب دون أي 

 خالل تقديم إشعار خطي للطرف اآلخر.

 (.2020 يونيو 4هـ )املوافق  1441 شوال 12دمج من قبل الطرفين بتاريخ تم توقيع اتفاقية ال

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول املعلومات املالية التصورية )تتمة(

2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

أساس إعداد وعرض املعلومات املالية التصورية -2

ـح  ـ ـاحاتتوضـ ـ ــورية وااليضـ ــركة اتحاد الخليج "( االندماج)"الدخل لالندماج املحتمل  التأثيرات على قائمة املركز املالي وقائمة املرفقة هذه املعلومات املالية التصـ بين شـ

 .2019يناير  1 كما لو أنها حدثت بتاريخ"( األهلية)" والشركة األهلية للتأمين التعاوني"( اتحاد الخليج)"للتأمين التعاوني 

"( الكيان املندمج"يشار إليهما مجتمعين باسم ) 2019ديسمبر  31القوائم املالية املراجعة التحاد الخليج واألهلية كما في  من استمدت هذه املعلومات املالية التصورية

 .كما تم تعديلها لبيان أثر عملية االندماج

في عملية تبادل األسهم بمعامل تحويل يبلغ  ريال سعودي للسهم من قبل اتحاد الخليج الى مساهمي األهلية، 10سهم بقيمة  7,947,464بإصدار  ستتم عملية االندماج

 .سهم من اتحاد الخليج لكل سهم من األهلية 0.646135284552846

ـيح ف ـ ـ ـ ـ ـات معينة وتم إعدادها ألغراض التوضـ ـ ـ ـ ـ ــورية للكيان املندمج على افتراضـ ـ ـ ـ ـتند عرض املعلومات املالية التصـ ـ ـ ـ ـ ــبب طبيعتها، فإن قائمة املركز املالي يسـ ـ ـ ـ قط، وبسـ

ـية ولذلك، ال تمثالن وال تعطيان صــورة حقيقية للمركز املالي واألداء املالي للكيان املند التصــورية عالوة على ذلك،  مج.وقائمة الدخل التصــورية تعالجان حالة افتراضـ

. ال تأخذ 2019ديسمبر  31ن مع القوائم املالية التاريخية التحاد الخليج واألهلية للسنة املالية املنتهية في فإن املعلومات املالية التصورية ال تكون ذات معنى إال باالقترا

 .أو التكاليف املتكبدة لتحقيق ذلك نتيجة لعملية االندماج synergy))املعلومات املالية التصورية في االعتبار التأثير االيجابي للتضافر املتوقع 

ديسمبر  31في مات املالية التصورية وعرضها على أساس السياسات املحاسبية التحاد الخليج كما هو موضح في قوائمها املالية املراجعة للسنة املنتهية تم إعداد املعلو 

ـنة املنتهية في  .2019 ـح في قوائمها املالية املراجعة للسـ ـبية املســتخدمة من قبل اتحاد الخليج كما هو موضـ ـات املحاسـ ـياسـ ـمبر  31ان السـ ال تختلف بشـكل  2019ديسـ

.األهلية جوهري عن تلك املستخدمة من قبل

 :تم إجراء تعديالت العرض التالية لضمان اتساق العرض لقائمة املركز املالي ما بين اتحاد الخليج واألهلية، على وجه الخصوص

ــتحقة من املديرين، وفي إطار إعداد هذه املعلومات  -أ ـ ـ ــاطلدى األهلية مبالغ معينة مسـ ـ ـ ـنيفها تحت بند أقسـ ـ ـ ـ ــورية، تم إعادة تصـ ـ ـ مدينة لجهات ذات  املالية التصـ

.عالقة لتتوافق مع عرض اتحاد الخليج
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ــب اآللي تحت بند املمتلكات واملعدات، -ب ـنيف برامج الحاسـ ـ ــول غير  تقوم األهلية بتصـ ـنيفها كأصـ ـ ــورية، تم إعادة تصـ وفي إطار إعداد هذه املعلومات املالية التصـ

 .مع عرض اتحاد الخليجملموسة لتتوافق 

٪ من رأس املال، فإن الهيكل الجديد سيؤدي إلى تغير في الوديعة النظامية. وعليه، تم 15حيث أن اتحاد الخليج ملزمة باالحتفاظ بوديعة نظامية ال تقل عن  -ج

مليون  12.08ت النظامية التحاد الخليج. تم احتساب مبلغ احتساب الوديعة النظامية الجديدة بناء على رأس املال الناتج بعد االندماج بما يتوافق مع املتطلبا

 ريـال سعودي كتعديل تصوري بتحويل املبلغ الى النقد وما في حكمه.

 

 تعديالت تصورية -3

 . تعتمد التعديالت التصورية على تقديرات أولية وافتراضات قابلة للتغيير

 :التصورية فيما يلي التعديالت التصورية املضمنة في املعلومات املالية

 :لتسجيل إصدار أسهم شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني إلى مساهمي شركة األهلية للتأمين التعاوني (أ

 0.646135284552846ألغراض املعلومات املالية التصورية، تم احتساب عدد األسهم الجديدة والصادرة مقابل االستحواذ على أساس معامل مبادلة األسهم بمعدل 

 :في األهلية للتأمين التعاوني مقابل كل سهم واحد مملوك في شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني كما هو موضح أدناه سهم جديد

 12,300,000 األهلية للتأمين التعاونيالعدد القائم ألسهم شركة 

 0.646135284552846 د(3معامل املبادلة )إيضاح 

 7,947,464 الخليج للتأمين التعاونيعدد األسهم التي ستصدر في شركة اتحاد 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

القيمة األسمية لألسهم املصدرة من قبل شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني ملساهمي شركة األهلية للتأمين 

 79,475 ريال سعودي للسهم( 10التعاوني )

 150,000 رأس املال القائم لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 229,475 مجموع رأس املال لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني بعد االندماج

 
 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول املعلومات املالية التصورية )تتمة(

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 تعديالت تصورية )تتمة( (ب

 :ألسهم اتحاد الخليج عند االندماج عالوة اصدارلتسجيل  (ت

إن  .2020 يونيو 4 ريال سعودي للسهم الواحد في تداول اململكة العربية السعودية كما في 14.06تم احتساب العوض لالستحواذ على أساس سعر إغالق اتحاد الخليج البالغ 

 .مبلغ الشراء عبارة عن تكلفة إرشادية

 (بالرياالت السعودية)  

 14,06  2020يونيو  4سعر السوق الحالي في 
   

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 111,741  رـيال سعودي للسهم( 14.06سهم بقيمة  7,947,464مجموع العوض )

 
ً
 (79,475)  القيمة االسمية لألسهم املصدرة من اتحاد الخليج للشركة األهلية: ناقصا

 32,267  عالوة اصدار
 

 .بعد التعديالت 2019 ديسمبر 31لتسجيل الشهرة التي تمثل الزيادة في مبلغ العوض على صافي أصول األهلية كما في  (ج

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 76,562  (1ج) 2019ديسمبر  31صافي أصول األهلية كما في 
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 111,741  (2ج) مجموع العوض مقابل حقوق املساهمين في األهلية

 35,179  (1ج– 2ج)الشهرة 
 

 التفاقية االندماج (د
ً
 :لتسجيل معامل املبادلة وفقا

 األهلية  اتحاد الخليج 

 76,562  144,503 (1)د )بآالف الرياالت السعودية(حقوق امللكية املتاحة للمساهمين العاديين 

 12,300  15,000 (2 د( )باأللف)عدد األسهم القائمة 

 6.22  9.63 (2/ د 1)د (بالرياالت السعودية)القيمة الدفترية املعدلة للسهم 

 0.646135284552846   (العادي في األهلية عدد األسهم في اتحاد الخليج للسهم الواحد) معامل املبادلة

 

 
 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول املعلومات املالية التصورية )تتمة(

  2019ديسمبر  31املنتهية في للسنة 

تعديالت تصورية )تتمة( -3  

 ه( قائمة املركز املالي التصورية )غير مراجعة(

   

شركة اتحاد 

الخليج 

  )املستحوذ(

شركة األهلية 

 تصورية  تعديالت  )املستحوذ عليها(

 (غير مراجعة)  تصورية  )مراجعة تاريخية(  إيضاح 

السعودية()بآالف الرياالت      

          األصول 

 228,332  12,079  149,390  66,863  ج2 النقد وما في حكمه

 130,322  -  40,000  90,322   ودائع قصيرة األجل

أقساط تأمين وذمم معيدي التأمين مدينة، 

 230,759  -  48,403  182,356   بالصافي

جهات ذات عالقة،  –أقساط تأمين مدينة 

 9,817  -  -  9,817   بالصافي

حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 44,798  -  5,179  39,619   املكتسبة

 40,910  -  14,187  26,723   حصة معيدي التأمين من املطالبات القائمة

حصة معيدي التأمين من املطالبات املتكبدة 

 23,740  -  451  23,289   غير املبلغ عنها

 25,972  -  6,427  19,545   وثائق تأمين مؤجلةتكاليف اكتتاب 

 186,159  -  20,064  166,095   استثمارات

 8,190  -  8,190  -   مطلوب من جهة ذات عالقة، بالصافي

 وأصول أخرى 
ً
 34,754  -  16,124  18,630   مصاريف مدفوعة مقدما

 20,160  -  -  20,160   ودائع طويلة األجل

 35,179  35,179  -  -  ج3 الشهرة

 14,469  -  8,256  6,213   ممتلكات ومعدات
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 10,855  -  3,624  7,231   أصول حق االستخدام

 3,092  -  -  3,092   أصول غير ملموسة

 34,421  (12,079)  24,000  22,500  ج2 وديعة نظامية

 6,895  -  3,229  3,666   إيرادات وديعة نظامية مستحقة

 1,088,825  35,179  347,524  706,122   األصول  مجموع

 

 
 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول املعلومات املالية التصورية )تتمة(

  2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 تعديالت تصورية )تتمة( -3 -4

 ه( قائمة املركز املالي التصورية )غير مراجعة( )تتمة(

   

شركة اتحاد الخليج 

  )املستحوذ(

شركة األهلية 

 تصورية  تعديالت  )املستحوذ عليها(

 (غير مراجعة)  تصورية  )مراجعة تاريخية(  إيضاح 

 )بآالف الرياالت السعودية(   

          التزامات

 59,654  -  12,589  47,065   ذمم دائنة

 33,677  -  14,341  19,336   مصاريف مستحقة والتزامات أخرى 

 6,003  -  2,064  3,939   أرصدة معيدي التأمين دائنة

 360,202  -  102,689  257,513   أقساط تأمين غير مكتسبة

 11,104  -  1,424  9,680   عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة

 112,674  -  37,589  75,085   مطالبات قائمة

 150,597  -  53,296  97,301   املطالبات املتكبدة غير مبلغ عنها 

 21,857  -  16,364  5,493   احتياطيات أقساط تأمين إضافية

 8,759  -  3,779  4,980   احتياطيات فنية أخرى 

 10,874  -  3,022  7,852   التزامات إيجار

 3,229  -  3,229  -   وديعة نظاميةإيرادات مستحقة على 

 21,345  -  5,750  15,595   التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين

 16,434  -  13,664  2,770   زكاة وضريبة الدخل

 12,814  -  1,471  11,343   فائض توزيع مستحق الدفع

إيرادات عموالت مستحقة الدفع ملؤسسة 

 3,666  -  -  3,666   النقد العربي السعودي

 (309)  -  (309)  -   اكتوارية لبرامج منافع محددةخسائر 

 832,581  -  270,962  561,619   مجموع االلتزامات
          

          حقوق امللكية

 229,475  (43,525)  123,000  150,000  أ 3  رأس املال

 32,267  32,267  -  -  ب 3  عالوة إصدار
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 4,886  -  -  4,886   احتياطي نظامي

 (13,965)  46,474  (46,474)  (13,965)   خسائر متراكمة

نهاية الخدمة احتياطي إعادة قياس تعويض 

 (3,105)  -  -  (3,105)   للموظفين

 6,687  (36)  36  6,687   احتياطي القيمة العادلة على االستثمارات

 256,244  35,179  76,562  144,503   مجموع حقوق امللكية

 1,088,825  35,179  347,524  706,122   مجموع االلتزامات وحقوق امللكية

 

 
 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول املعلومات املالية التصورية )تتمة(

  2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

تعديالت تصورية )تتمة( -3  

و( قائمة الدخل التصورية )غير مراجعة(  

  

الخليج شركة اتحاد 

  )املستحوذ(

شركة األهلية 

 تصويرية  تعديالت  )املستحوذ عليها(

 )غير مراجعة(  تصويرية  )مراجعة تاريخية(  

 )بآالف الرياالت السعودية(  

         اإليرادات

 751,044  -  192,248  558,796  إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

         أقساط إعادة تأمين املسندة

 (117,179)  -  (6,849)  (110,330)  أجنبي -

 (11,492)  -  (722)  (10,770)  محلي -

         فائض خسارة أقساط التأمين

 (24,272)  -  (10,758)  (13,514)  أجنبي -

 (560)  -  (240)  (320)  محلي -

 597,542  -  173,679  423,863  صافي أقساط التأمين املكتتبة

 (90,291)  -  (16,203)  (74,088)  تغيرات في أقساط التأمين غير املكتسبةال

التغيرات في حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 (22,920)  -  -  (22,920)  املكتسبة

 484,331  -  157,476  326,855  صافي أقساط التأمين املكتسبة

عموالت إعادة تأمين   26,758  2,492  -  29,250 

 201  -  -  201  إيرادات رسوم التأمين

 513,783  -  159,968  353,815  مجموع اإليرادات
         

         تكاليف ومصاريف االكتتاب

 (527,974)  -  (152,165)  (375,809)  إجمالي املطالبات املدفوعة

حصة معيدي التأمين من إجمالي املطالبات 

 153,040  -  6,310  146,730  املدفوعة

 (3,659)  -  -  (3,659)  املصاريف املتكبدة عن املطالبات

 (378,594)  -  (145,855)  (232,739)  صافي املطالبات واملناقع األخرى املدفوعة
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 19,876  -  3,606  16,270  التغيرات في املطالبات القائمة

التغيرات في حصة معيدي التأمين من املطالبات 

 (37,829)  -  142  (37,971)  القائمة

 (31,240)  -  (1,912)  (29,328)  التغيرات في مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

في حصة مطالبات معيدي التأمين التغيرات 

 (9,755)  -  127  (9,882)  املتكبدة غير مبلغ عنها 

 (437,541)  -  (143,892)  (293,649)  صافي املطالبات املتكبدة

 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول املعلومات املالية التصورية )تتمة(

  2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

تعديالت تصورية )تتمة( -3  

و( قائمة الدخل التصورية )غير مراجعة( )تتمة(  

  

شركة اتحاد الخليج 

  )املستحوذ(

 شركة األهلية

 تصويرية  تعديالت  )املستحوذ عليها(

 )غير مراجعة(  تصويرية  )مراجعة تاريخية(  

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 (40,231)  -  (11,402)  (28,829)  تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (2,562)  -  (2,562)  -  مصاريف مطالبات إدارية، بالصافي

 (2,953)  -  (11,064)  8,111  تأمين إضافيةالتغير في احتياطيات أقساط 

 (1,278)  -  (559)  (719)  التغير في احتياطيات فنية أخرى 

 (3,512)  -  (1,781)  (1,731)  تتاب أخرى مصاريف اك

 (488,078)  -  (171,260)  (316,818)  مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب، بالصافي

 25,705  -  (11,292)  36,997  في دخل االكتتابصا
         

         تشغيلية أخرى  مصاريف

 (5,699)  -  (1,311)  (4,388)  ر االئتمان املحتملةمخصص خسائ

مصاريف عمومية وإدارية   (83,364)  (49,514)  -  (132,878) 

 25,326  -  11,448  13,878  إيرادات استثمارات وعموالت

أرباح محققة من استثمارات متاحة للبيع   -  1,500  -  1,500 

 (216)  -  -  (216)  التزامات إيجار –تكاليف التمويل 

 11,315  -  4,959  6,356  إيرادات أخرى 

 (100,653)  -  (32,918)  (67,735)  مجموع مصاريف تشغيلية أخرى 
         

مجموع الخسارة للسنة قبل الفائض العائد، الزكاة 

 (74,949)  -  (44,210)  (30,739)  وضريبة الدخل

 -  -  -  -  فائض عائد إلى عمليات التأمين

 (74,949)  -  (44,210)  (30,739)  موع الخسارة للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخل مج

 1,650  -  -  1,650  مصروف الزكاة 

 (2,179)  -  (2,125)  (54)  روف ضريبة الدخلمص

 (75,478)  -  (46,335)  (29,143)  مجموع الخسارة للسنة العائد إلى املساهمين
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 22,947  (4,353)  12,300  15,000  املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة )ألف سهم(
 

        

         خسارة السهم )بالريال السعودي للسهم(

 (3.29)  -  (3.77)  (1.94)  سهم األساسيةخسارة األ 

 (3.29)  -  (3.77)  (1.94)  خسارة األسهم املخفضة

 
 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول املعلومات املالية التصورية )تتمة(

  2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

تعديالت تصورية )تتمة( -3  

 ز( قائمة الدخل الشامل التصورية )غير مراجعة(

  

شركة اتحاد الخليج 

  )املستحوذ(

 شركة األهلية

 تصويرية  تعديالت  )املستحوذ عليها(

 )غير مراجعة(  تصويرية  )مراجعة تاريخية(  

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 (75,478)  -  (46,335)  (29,143)  مجموع الخسارة للسنة العائد إلى املساهمين
         

         :)الخسارة الشاملة األخرى( الدخل الشامل اآلخر

عاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في  البنود التي لن يُ

         السنوات الالحقة

 (2,073)  -  -  (2,073)  خسارة إعادة قياس االكتواري على التزام املنافع املحددة
         

عاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في  البنود التي قد يُ

         السنوات الالحقة

 8,307  -  36  8,271  صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

 6,234  -  36  6,198  مجموع الدخل الشامل اآلخر

 (69,244)  -  (46,299)  (22,945)  موع الخسارة الشاملة للسنةمج

 

 مقارنة ملؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بشركة إتحاد الخليج وفقا للقوائم التصورية مقابل القوائم املالية لشركة إتحاد الخليج.10.9

د 2019ديسـمبر 31تم احتسـاب مؤشـرات األداء الرئيسـية التاليـة كمـا فـي   م علـى مسـتوى شـركة إتحاد الخليج )قبـل االندمـاج( وعلـى مسـتوى القوائـم املاليـة التصورية )بعـ

 االندمـاج( علـى النحـو التالـي: 

 مؤشر األداء الرئيس ي
 شركة اتحاد الخليج

 م(2019ديسمبر  31)

 31قوائم املالية التصورية )ال

 م(2019ديسمبر 

ـام  ـى إيــرادات العـ ـاء علـ ـو اإليــرادات )بنـ  %129 %70 م لشــركة إتحاد الخليج2018معــدل نمـ

 751,044 558,796 إجمالي األقساط املكتتبة )بآالف الرياالت السعودية(

 1,088,825 706,122 إجمالي املوجودات )بآالف الرياالت السعودية(

 256,244 144,503 إجمالي حقوق امللكية )بآالف الرياالت السعودية(

 معدل االحتفاظ

 )صافي األقساط املكتتبة/مجمل األقساط املكتتبة(

76% 80% 

 

 %17 %22 معدل اإلسناد
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مؤشر األداء الرئيس ي
شركة اتحاد الخليج

م(2019ديسمبر  31)

 31قوائم املالية التصورية )ال

م(2019ديسمبر 

ن املسندة/مجمل األقساط املكتتبة(ي)أقساط إعادة التأم

 معدل الخسائر

املتكبدة/صافي أقساط التأمين املكتسبة()صافي املطالبات 

90%90%

%(10)%(5)هامش الربح )صافي الدخل/إجمالي األقساط املكتتبة(

ـي حقــوق امللكيــة( ـي الدخل/إجمالـ ـاهمين )صافـ ـى حقــوق املسـ ـد علـ %(29)%(20)العائـ

 االرتفاع أو االنخفاض في ربحية السهم نتيجة االندماج  .10.10

( ريال لكل سهم، وفي حال تحققت3.29( ريال لكل سهم إلى )1.94سترتفع خسارة السهم لشركة اتحاد الخليج من ) 2019ديسمبر  31بافتراض إتمام صفقة االندماج في 

دى الفوائد املرجوة من صفقة االندماج، وفـي حـال نجـاح عمليـة دمـج األعمـال فإنـه مـن املتوقـع أن يـؤدي االندمـاج إ لـى ارتفـاع )انخفاض( فـي ربحيـة )خسارة( السـهم علـى املـ

ك  الطويل وتتمحور األسـباب الرئيسـية التـي قـد تسـاهم فـي زيـادة الربحيـة علـى أن الشـركة الدامجـة قـد تسـتطيع الحصـول علـى حجـم  وذلـ
ً
أعمـال أكبر بتكاليـف أكثـر ترشـيدا

ـاع أو االنعنـد إتمـام عمليـة دمــج األع ـة باالرتفـ ـات املتعلقـ ـى التوقعـ ـاد علـ ـاهمين عــدم االعتمـ ـى املسـ ـه يجــب علـ ـى أنـ ـارة إلـ ـال. وتجــدر اإلشـ هم مـ ـ ـة )خسارة( السـ ـي ربحيـ خفاض فـ

ـد املرجــوة مــن الصفقـة عنـد اتخـاذ قرارهـم بالتصويـت علـى قـرارات االند ـة تحقيــق الفوائـ مـاج وعـدم االعتمـاد بشـكل كامـل علـى التوقعـات واإلفـادات املسـتقبلية . وعليـه، نتيجـ

ت يجـب عـدم اعتبـار هـذه اإلفـادات علـى أنهـا تأكيـد بـأن ربحيـة )خسارة( سـهم الشـركة الدامجـة سـتكون متسـاوية أو سـتزيد عـن رب حيـة )خسارة( سـهم شـركة إتحاد الخليج للفتـرا

ى ليـة السـابقة. ويوضـح الجـدول أدناه خسارة السـهم لـكل مـن شـركة إتحاد الخليج والشـركة األهلية قبـل االندمـاج وخسارة السـهم اال املا فتراضيـة بعـد االندمـاج )وذلـك بنـاء علـ

 م(. 2019القوائـم املاليـة التصورية كمـا لـو تم االندمـاج فـي السـنة املاليـة 

 أداء سعر أسهم شركة اتحاد الخليج .10.11

 التـي تسـبق تاريـخ تقـديم طلـب شـركة إتحاد الخليج لتسـجيليوضـح الجـدول التالـي، أداء سـهم شـركة إتحاد الخليج بنهايـة إغـالق كل شـهر ميـالدي خـالل 
ً
االثنـي عشـر شـهرا

وطـرح أسـهم زيـادة رأس املـال لغـرض االندمـاج مـع الشـركة األهلية:

سعر إقفال سهم اتحاد الخليج )ريال سعودي(التاريخ

2019/09/3011.16

2019/10/3110.90

2019/11/2812.10

2019/12/3112.90

2020/01/3013.18

2020/02/2712.36

2020/03/319.90

2020/04/3011.90

2020/05/3113.96

2020/06/3014.14

2020/07/2814.10

31/08/202014.90

املصدر: تداول 

)خسارة( السهمربحية 

)ريال سعودي(

شركة اتحاد الخليج

م(2019)

الشركة األهلية

م(2019)
م(2019االفتراضية املوحدة )

(1.94)(3.77)(3.29)
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 املعلومات املالية .11

 املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة.11.1

 مقدمة

م 2017ديسمبر  31ية املنتهية في يلي من مناقشة وتحليل للوضع املالي ونتائج العمليات إلى القوائم املالية املدققة لشركة األهلية للتأمين التعاوني عن السنوات املاليستند ما 

م من قبل البسام وشركاه 2019م و2018م و2017ديسمبر  31م، واإليضاحات املرفقة بهم. حيث تم تدقيق القوائم املالية عن السنوات املالية املنتهية في 2019م و2018و

 )املحاسبون املتحالفون( باإلضافة إلى العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون )عضو كرو هوروث الدولية(.

ها ال تمتلك شركات البسام وشركاه )املحاسبون املتحالفون( باإلضافة إلى العظم والسديري محاسبون قانونيون واستش اريون )عضو كرو هوروث الدولية(، وال أي من شركات

ا وشعاريهما وإفاداتهم في تعميم التابعة أو الشقيقة أي حصة أو مصلحة من أي نوع في الشركة، كما وأعطيا موافقتهما الكتابية ولم يتراجعا عنها فيما يتعلق بنشر اسمهيم

 ه.لألعوام املذكورة أعال  املساهمين كمراجع حسابات للشركة

 للمعاييرالدولية للتقاريراملالية كما هي معدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي )"ساما" أو "مؤسسة النقد"( 2019م و2018تم إعداد القوائم املالية لعامي 
ً
م وفقا

فيما عدا معيار املحاسبة  ن قبل املجلس الدولي للمعايير الدوليةعن محاسبة الزكاة وضريبة الدخل، والتي تتطلب تطبيق جميع املعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة م

م 2018ابريل  11بتاريخ  381000074519ضرائب" الرتباطهم بالزكاة وضريبة الدخل وطبقا لتعميم رقم "– 21"ضريبة الدخل" وتفسير لجنة التفاسير رقم  12الدولي 

ى والتعديالت الالحقة بها فيما يتعلق باملحاسبة عن الزك اة وضريبة الدخل )"تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي"(، حيث أن  استحقاق الزكاة وضريبة الدخل يكون عل

 أساس ربع سنوي من خالل حقوق املساهمين في األرباح املبقاة.

ل السعودي ما لم ينص على خالف ذلك. وت إن جميع املعلومات املالية التي يحتويها هذا القسم تم عرضها بالريال م تقريب املبالغ إلى أقرب عدد صحيح، وعليه فإنه في حا

اب جميع نسب النمو السنوية وهوامش تم جمع األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع املجاميع املذكورة في تلك الجداول. كما تجدر اإلشارة إلى إنه تم احتس

 قريبها في الجداول أدناه.الربحية والتكاليف بناًء على األرقام التي تم ت

 التعاوني حول القوائم املالية إقرارات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الخليج للتأمين

أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد  قام مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني بإعداد مناقشة وتحليل الوضع املالي لشركة األهلية للتأمين التعاوني، وال يتحمل

ي تتعلق بشركة األهلية للتأمين التعاوني الخليج للتأمين التعاوني أي مسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات املتعلقة بشركة األهلية للتأمين التعاوني الواردة في هذا القسم والت

ية لشركة األهلية للتأمين التعاوني( باإلضافة إلى املعلومات املقدمة فقط. وقد تم الحصول على املعلومات الواردة في هذا القسم من مصادرعامة )بما في ذلك القوائم املال

لخليج للتأمين التعاوني بجميع من شركة األهلية للتأمين التعاوني، مع العلم بأن شركة األهلية للتأمين التعاوني ملزمة بموجب اتفاقية االندماج بتزويد شركة اتحاد ا

 لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني بموجب اتفاقية االندماج )حسب ما هو املعلومات الالزمة لغرض إعداد التعميم
ً
. كما قدمت شركة األهلية للتأمين التعاوني ضمانا

ي خالل مرحلة تأمين التعاونمتعارف عليه في مثل هذه االتفاقيات( فيما يتعلق بصحة واكتمال املعلومات )من جميع الجوانب الجوهرية( املقدمة لشركة اتحاد الخليج لل

  .إجراء دراسات العناية املهنية الالزمة كما في تاريخ تقديمها وأن املعلومات املقدمة غير مضللة من جميع الجوانب الجوهرية
ً
ا ن كما قدمت شركة األهلية للتأمين التعاوني ضما

تحاد الخليج للتأمين التعاوني، وذلك باستثناء املعلومات التي تم حجبها بعلم بموجب اتفاقية االندماج بأنها لم تقم بشكل متعمد بإخفاء أي معلومات جوهرية عن شركة ا

 ل
ً
سريتها ووجود قيود تعاقدية أونظامية شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني خالل مرحلة إجراء دراسات العناية املهنية الالزمة، مع العلم أنه تم حجب هذه املعلومات نظرا

 تمنع اإلفصاح عنها. 

ها من القوائم املالية املدققة رض إعداد هذا القسم، فقد افترضت شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني بأن املعلومات املالية الواردة في هذا القسم قد تم الحصول عليولغ

ر لشركة األهلية للتأمين التعاوني دون إجراء أي تعديل جوهري عليها وان القوائم املالية لشركة األهلية للتأم ري  للمعايير الدولية إلعداد التقا
ً
ين التعاوني قد تم إعدادها وفقا

 ( املعدلة من قبل مؤسسة النقد ألغراض حساب الزكاة والضرائب.IFRSاملالية )

 السياسات املحاسبية املهمة 

 أسس العرض والقياس

 للمعايير الدولية إلعداد القوائم املالية )
ً
لتي  IFRS)تم إعداد القوائم املالية وفقا واملعدلة بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل وا
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– 12( رقم ISAفيما عدا تطبيق معيار املحاسبة الدولي ) (IASB)تتطلب اعتماد جميع املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية والصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية 

م، 2017"اإليردات من ضريبة الدخل" واملتعلقة باملحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل. خالل عام  21( رقم IFRICمعيار لجنة تفسير التقارير املالية الدولية )ضريبة الدخل و 

توضيحات املتعلقة باملحاسبة عن م والتعديالت الالحقة من خالل بعض ال2017ابريل  11( بتاريخ 381000074519أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعميم رقم )

ساهمين في بند خسائر متراكمة.الزكاة والضريبة، وستستمر الشركة في استحقاق الزكاة والضريبة على أساس ربع سنوي وسوف يتم اإلعتراف بها في قائمة التغير في حقوق امل

أسس اإلعداد

 ألساس االستمرارية وملبدأ التكلفة 
ً
التاريخية بإستثناء االستثمارات املتاحة للبيع و االستثمارات املدرجة قيمتها العادلة بقائمة الدخل حيث تقاستعد القوائم املالية وفقا

مقيمتهما بالقيمة العادلة وتعويضات نهاية الخدمة. لم يتم عرض القوائم املالية بإستخدام تصنيف املتداولة وغير املتداولة. ومع ذلك، ف  إن األرصدة التالية بشكل عا

حصة –حصة معيدي التامين من املطالبات تحت التسوية  –أقساط تأمين وذمم معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة  –تصنف كمتداولة: )النقدية وما في حكمها 

 و موجودات –ت عالقة مبالغ مستحقة من جهة ذا –استثمارات  –اكتتاب مؤجلة  تكاليف –معيدي التأمين من املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها 
ً
مصاريف مدفوعة مقدما

مطالبات تحت التسوية –عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة  –أقساط تأمين غير مكتسبة  –ذمم معيدي التأمين  –دائنون ومصاريف مستحقة و مطلوبات أخرى  –أخرى 

مخصصات –زكاة وضريبة دخل مستحقة  –توزيعات الفائض املستحقة – فنية أخرى  احتياطيات –احتياطي عجز أقساط التأمين  –مطالبات متكبدة غير املبلغ عنها  –

فأة –عوائد إستثمار الوديعة النظامية  –وديعة نظامية  –ممتلكات ومعدات، صافي  –أخرى(، واألرصدة التالية بشكل عام تصنف كغير متداولة: )ودائع ألجل  مخصص مكا

نهاية الخدمة(.

 للسيولة. طبقا ألنظمة التأمين في اململكة العربية السعودية، وتحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية لكل من حسابات عمتقوم الشركة بعرض قائم 
ً
ياتة املركز املالي وفقا ل

ملحاسبية الخاصة بذلك االتأمين وعمليات املساهمين ويتم عرض هذه املعلومات املالية وفقا لذلك. يتم تسجيل االيرادات واملصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر 

 النشاط. ويتم توزيع االيرادات واملصاريف األخرى املتعلقة بالعمليات املشتركة من قبل اإلدارة ومجلس إدارة الشركة.

ية30يضاح إقائمة املركز املالي، وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات املساهمين التي يتم عرضها في ) ( من املعلومات املال

من والتي تم تقديمها كمعلومات مالية إضافية واالمتثال ملتطلبات اللوائح التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي. تتطلب اللو  ائح التنفيذية الصادرة 

  مؤسسة النقد العربي السعودي الفصل

واملصروفات لعمليات التأمين وعمليات املساهمين. وبناًء على ذلك، فإن القوائم املالية تشمل قائمة املركز املالي وقائمة الواضح بين املوجودات واملطلوبات وااليرادات

املصروفاتبات وااليرادات و الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية املعدة لعمليات التأمين وعمليات املساهمين املشار إليها أعاله، تعكس فقط املوجودات واملطلو 

 واألرباح أو الخسائر الشاملة للعمليات املعنية.

ة م، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليماتها لشركات التأمين باململكة العربية السعودية بخصوص معالجة الزكاة وضرائب الدخل بقائم2019يوليو  23بتاريخ 

 (.IASBة وتفسيراتها الصادرة من مجلس املعايير املحاسبة الدولية )مع املعايير الدولية للتقارير املالي الدخل. بما يتماش ى

ية، – 8لدولي رقم وفقا لذلك، قامت الشركة بتعديل املعالجة املحاسبية للزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي للتعديل املؤثر بما يتماش ى مع معيار املحاسبة ا السياسات املحاسب

للقوائم املالية. 13واألخطاء(، وقد تم عرض آثار هذه التعديالت باإليضاح رقم )التغييرات في التقديرات املحاسبية 

ين.عند إعداد القوائم املالية على مستوى الشركة مع االلتزام باملعايير الدولية للتقارير املالية، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأ هم مين مع تلك الخاصة بعمليات املسا

ياتداخلة واملعامالت واألرباح والخسائر غير املحققة، إن وجدت بالكامل أثناء الدمج. إن السياسات املحاسبية املعتمدة لعمليات التأمين و يتم حذف األرصدة املت عمل

 املساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث املشابهة في ظروف مماثلة.

 العملة الرئيسية وعملة العرض

بالريال السعودي و الذي يعتبر العملة الرئيسية للشركة. تم تقريب جميع املبالغ إلى أقرب ريال سعودي ما لم يذكر خالف ذلك.تم عرض القوائم املالية 

 السنة املالية 

 ديسمبر. 31تتبع الشركة السنة املنتهية في 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات املحاسبية الهامة

ريخ إن إعداد القوائم املالية يتطلب إستخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات املسجلة واإلفصاح عن املوجو  دات واملطلوبات املحتملة بتا

ة بشأنها. وبالرغم من أن هذه التقديرات واألحكام تستند على أفضل إعداد القوائم املالية ومبالغ اإلبرادات واملصاريف املسجلة خالل السنة املالية التي أعدت القوائم املالي

 معرفة لدى اإلدارة لألحداث والعمليات الحالية، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن هذه التقديرات. 

 على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى بما فيها التوقعات 
ً
 لألحداث املستقبلية واملتوقع أن تكون معقولة حسب الظروف.يتم تقويم التقديرات واألحكام باستمرار بناءا

 فيما يلي األحكام والتقديرات املحاسبية الهامة في إعداد هذه القوائم املالية:

 االلتزامات النهائية الناتجة عن املطالبات املقدمة بموجب عقود التأمين 

كة. هناك العديد من مصادر عدم يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن املطالبات املقدمة بموجب عقود التأمين من أهم التقديرات املحاسبية التي تقوم بها الشر 

 ات. التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعين على الشركة دفعها بموجب هذه املطالب

م یت ("IBNR"). بدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنهايتم إجراء التقديرات في نهاية فترة إعداد التقارير لكل من التكلفة النهائية للمطالبة والتكاليف النهائية املتوقعة للمطالبات املتك

في نهاية كل فترة تقرير، يتم إعادة تقييم تقديرات املطالبات للسنة کة. رشلالی إلمبلغة ایة ردلفت اللحاالت لتقییمات اخالدمدام عة باستخوفدلمر اغیت الباطلمر ایدتق

 .السابقة للتأكد من كفاءتها ويتم إجراء التغييرات على املخصص

 للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة املركز املالي بشأن ا
ً
ريخ لحيعتبر مخصص املطالبات املتكبدة وغير املبلغ عنها تقديرا ادث املؤمن عليه الذي وقع قبل تا

د  قائمة املركز املالي. إن الطرق الفنية املتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها تتمثل في إتباع نفس طرق سدا

 بلية.املطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق سداد املطالبات املستق

كما استخدم  .خصصاتيستخدم االكتواريين مجموعة من الطرق مثل طريقة سلم السلسلة وطريقة بورنهوتير فيرغوسون وطريقة معدل الخسارة املتوقعة لتحديد هذه امل

ية تستند هذه األ  .الخبير االكتواري نهج القطاعات بما في ذلك تحليل التكلفة لكل عضو في السنة بالنسبة لقطاع الطبي ساليب إلى عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمن

 .املتعلقة بقيمة التسوية املتوقعة وأنماط تسوية املطالبات

 االنخفاض في قيمة املوجودات املالية

يتطلب تحديد  .دون تكلفتهالمالیة ات اودجولة للمدلعاالقیمة افي ر أو لفترة طويلة کبیون هناك انخفاض ما یکدعنت قيمتها نخفضد المالیة قودات اجولمأن اکة رلشرر اتق

ا لسياسة الشركة30 شهر أو أكثر طويلة األمد ويعتبر االنخفاض بنسبة 12تعتبر فترة  .ما هو هام أو طويل األمد الحكم عند إجراء هذا  .٪ من التكلفة األصلية هاًما وفقً

ية، الحكم، تقوم الشركة بتقييم من بين عوامل أخرى، التقلبات العادية في  سعر السهم، واملالءة املالية للشركة املستثمر فيها، وأداء الصناعة والقطاع، والتغيرات في التقن

 .والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية

 االنخفاض في أقساط التأمين املدينة

ية يتم تكوين مخصص انخفاض قيمة الذمم املدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن ت تمكن من تحصيل جميع املبالغ املستحقة وفًقا للشروط األصل

رات شؤمداد لسافي ر لتأخداد أو السن اعز لعجدة هيكلة التنظيم املالي، واعاس أو إإلفالافي ن یدلمل اخدیل أن حتمان، وایدامة للمھلالمالیة ت اباولصعر اتعتب .للمدينين

 .ت قيمتهانخفضد اینة قدلمم امذلأن اعلی 

 ة العادلة لألدوات املاليةالقيم

تم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل تستند القيم العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع على األسعار املعلنة لألوراق املالية القابلة للتداول أو القيم العادلة املقدرة. ي

 إلى التدفقات النقدية املخصومة باستخدام العمولة لب
ً
 .نود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلةعمولة استنادا

م. في هذه الحاالت، لتقییت اتقنیادام باستخك لف ذجة متاحة بخالدرلمر األسعاون اما ال تکدعنط أو نشوق سود جدم ولمالیة في حالة عدوات الة لألدلعاالقیمة د ایدتحم یت

ة ظلقابلة للمالحوق الست اخالدمون ال تکباألدوات املالية املماثلة أو باستخدام النماذج. وعندما يتم تقدير القيمة العادلة من خالل البيانات القابلة للرصد فيما يتعلق 

عندما تستخدم تقنيات التقييم )على سبيل املثال، النماذج( لتحديد القيم العادلة، يتم التحقق منها ومراجعتها بشكل لمناسبة ت اضاراالفتس اساأعلی در تق، فإنها متاحة

 وظفين مؤهلين مستقلين عن تلك املصادر.دوري من قبل م
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إلى الحد العملي، تستخدم  يتم اعتماد جميع النماذج قبل استخدامها، ويتم معايرة النماذج للتأكد من أن املخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق املقارنة.

رة إلن امت اطتبارالت والتقلبال( والمقابطر الخوالخاصة ن االئتماطر ا)مخان الئتماا طرمخال مثت مجاالب لطتتك، لذمع النماذج البيانات القابلة للمالحظة فقط؛ و دا

 .رهایدتق

 خيارات التمديد واإلنهاء في عقود اإليجار

ود. غالبية خيارات التمديد العقيتم تضمين خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود اإليجار عبر الشركة. تستخدم هذه الشروط لزيادة املرونة التشغيلية من حيث إدارة 

 .واإلنهاء القائمة يمكن ممارستها لكل من الشركة واملؤجر

ين عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة باإلعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزا اقتصاديا ملمارسة خيار التمديد، أو عدم  ممارسة خيار اإلنهاء. يتم تضم

في حالة حدوث أمر لفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( في مدة التأجير فقط إذا كان عقد اإليجار مؤكدا إلى حد ما، أو لم يتم إنهائه. يتم مراجعة التقييم خيارات التمديد )أو ا

 .هام أو تغيير كبير في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون ضمن سيطرة املستأجر

 خصم مدفوعات اإليجار

( يتم خصم مدفوعات عقد اإليجار باستخدام معدل الفائدة الداخلي للشركة عند بدء عقد ”IRR“) اإلدارة األحكام والتقديرات لتحديد معدل الفائدة الداخليطبقت 

 اإليجار.

 املعايير الجديدة، والتعديالت على املعايير والتفسيرات.11.2

يق 2017ديسمبر  31الية تتماش ى مع تلك املتبعة في إعداد القوائم املالية السنوية للسنة املنتهية في إن السياسات املحاسبية املتبعة في إعداد هذه القوائم امل م، بإستثناء تطب

ى وقع أن ال يوجد أي تأثاملعايير الجديدة واملعدلة للمعايير الحالية واملذكورة أدناه، حيث إنه ليس لهم أي تأثير مالي جوهري على القوائم املالية، ومن املت ير جوهري عل

 السنوات املستقبلية، تم إعادة تبويب بعض أرقام السنة السابقة بما يتفق مع عرض السنة الحالية:

  م.2016يناير  1)االستثمارات العقارية( واملطبق من  40تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم 

  تصنيف وقياس املعامالت على اساس السهم(.)  2تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

  االيرادات من العقود مع العمالء(. 15املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم( 

  االفصاحات.–االدوات املالية  – 7تعديالت على املعيار الدولي العداد التقرير املالي رقم 

  القوائم املالية  - 10تعديالت على املعيار الدولي العداد التقرير املالي 

  االستثمارات في الشركات التابعة واملشاريع املشتركة". 28املعيار املحاسبي الدولي رقم" 

  املعامالت بالعملة االجنبية واملقابل املادي املقدم.  22تفسير لجنة املعايير الدولية إلعداد التقرير املالي 

 املعايير الصادرة وغير سارية املفعول 

 باملعايير والتفسيرات الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد حتى تاريخ إصدار القوائم املالية للشركإضافة على ا
ً
ة، تعتزم الشركة إتباع هذه ملعايير أعاله، نوضح أدناه بيانا

عايير الدولية الخاصة بالتقرير املالي التي تم نشرها املعايير )في حالة إنطباقها على الشركة( عند سريان مفعولها، قررت الشركة عدم التطبيق املبكر للتعديالت على امل

 ويتعين على الشركة االلتزام بها في تواريخ مستقبلية.

 األدوات املالية  –( 9املعيار الدولي الخاص بالتقارير املالية رقم )

(، بأن يؤثر في جزء مهم من األصول املالية الحالية واملصنفة كاستثمارات متاحة للبيع، بحيث يعاد 9من املتوقع عند تطبيق املعيار الدولي الخاص بالتقارير املالية رقم )

ئتمان لألصول املالية واملقيمة بالقيمة املطفأة وسندات الدين سوف تصنيفها بقيمتها العادلة في قائمة الدخل أو بقيمتها العادلة في قائمة الدخل الشاملة األخرى، بدالت اإل 

ر يتم تقيمهم بالقيمة العادلة بحيث يتم اإلعتراف بالتعديالت للقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل الشاملة األخرى، والتي من املتوقع أن تز   ملقدمة منهجية خسائ
ً
يد طبقا
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 على تطبيق امل
ً
( "عقود التأمين" سوف يعاد تصنيف العديد من األصول لتصبح بالقيمة العادلة4عيار الدولي الخاص بالتقارير املالية املعدل رقم )اإلئتمان املتوقعة، بناءا

رر الدولي الفي قائمة الدخل أو كخسارة لخيار القيمة العادلة، تستمر الشركة في مراقبة التقدم ملجلس معايير املحاسبة الدولية بخصوص تعديل املعيا ري خاص بالتقا

( للشركات التي يكون نشاطها األساس ي مرتبط بالتأمين، تتوقع الشركة بأنه 9(، والذي يقدم إعفاء مؤقت لتطبيق املعيار الدولي الخاص بالتقارير املالية رقم )4املالية رقم )

 م.2021يناير  1( لتاريخ الحق، ولكن ليس بعد 9الية رقم )من املسموح لها إستخدام العفو املؤقت وتأجيل تطبيق املعيار الدولي الخاص بالتقارير امل

عقود التأمين –( 17املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية )

ت التي تصدرها املنشأة، وعقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها املنشأة وعقود اإل  )بما في ذلك عقود إعادة التأمين(ينطبق على جميع عقود التأمين تقريبا ً  ستثمار ذات ميزا

 بإصدارعقود تأمين، تم إصدار املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية
ً
ى 2017في مايو  17رقم  االكتتاب اإلختيارية التي تصدرها، بشرط أن تقوم املنشاة أيضا م وينطبق عل

 م.2021يناير  1فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 

مةالسياسات املحاسبية الها

 إعادة التأمين

رة بالتحكم في الخسائر املحتملةتقوم الشركة، خالل دورة أعمالها العادية، بعمليات وإسناد إعادة التأمين، حيث تؤمن هذه الترتيبات تنوع أكبر في األعمال وتسمح لإلدا

رة.الناجمة عن املخاطر الكبرى وتؤمن إمكانية نمو إضافي. يتم جزء كبير من عمليات إعادة  التأمين بموجب اتفاقيات وعقود إعادة تأمين اختيارية وإعادة تأمين فائض الخسا

معيدي التأمين وحصة الشركةتمثل املوجودات أو املطلوبات املسجلة في قائمة املركز املالي لعمليات التأمين أقساط مستحقة إلى معيدي التأمين أو دفعات مستحقة من 

  ينمن معيدي التأمين. تقدر املبالغ املستحقة من معيدي التأمين بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير التزامات املطالبات املتعلقة باملؤمن في الخسائر القابلة لالسترداد

التكاليف املؤجلة الكتتاب وثائق التأمين

ة تجديد عقود التأمين بالقدر الذي تكون فيه هذه التكاليف قابلة لالسترداديتم تأجيل التكاليف املباشرة وغير املباشرة املتكبدة خالل السنة املالية عند إصدار أو إعاد

 . من االقساط املستقبلية. يتم إثبات كافة تكاليف االكتتاب األخرى كمصروف عند تكبدها

عدا الشحن البحري حيث يكون الجزء املؤجل التكلفة املتكبدةوبعد اإلثبات األولي لها، يتم إطفاء هذه التكاليف بشكل نسبي على مدى فترة االقساط املستقبلية املتوقعة ما 

  .خالل الفصل األخير. يقيد اإلطفاء في قائمة عمليات التأمين

تم  وذلك بتعديل فترة يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي املقدر أو الطريقة املتوقعة الستنفاذ املنافع االقتصادية املستقبلية التي تضمنها ذلك األصل اإلطفاء، وي

 اعتبار ذلك كتغير في التقديرات املحاسبية.

اإلنخفاض في قيمة املوجودات املالية وعدم إمكانية تحصيلها

الة وجودودات املالية. وفي حيتم بتاريخ قائمة املركز املالي إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على حدوث أي إنخفاض في قيمة أي فئة أو مجموعة من املوج

  :مثل هذا الدليل، يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في قائمتي عمليات التأمين وعمليات املساهمين يحدد االنخفاض على النحو التالي

.( بالنسبة للموجودات املثبتة بالقيمة العادلة، يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة1

ئدبتة بالتكلفة، يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية مخصومة بمعدل العا( بالنسبة للموجودات املث2

 في السوق ملوجودات مالية مشابهه
ً
 .السائد حاليا

لتدفقات النقدية املستقبلية مخصومة بمعدل العمولة الفعلي األصلي.بالنسبة للموجودات املثبتة بالتكلفة املطفأة، يحسب اإلنخفاض قي القيمة على أساس ا (3

ياتوألغراض العرض، يقيد االحتياطي في البند الخاص به في قائمة املركز املالي ويتم تعديل قائمة دخل عمليات التامين والفائض املتراكم أ و قائمة الدخل الشامل لعمل

 املساهمين.

 أي نقص في قيمة خسارة اإلنخفاض وأن ذلك عندما تعتبر الشركة أنه ال يو 
ً
يعودجد إحتماالت واقعية السترداد األصل، فإنه يتم شطب املبالغ املتعلقة به.وإذا ما طرأ الحقا

 من خالل الربح أو الخسارة.
ً
بصورة موضوعية إلى حدث وقع بعد إثبات اإلنخفاض في القيمة، عندئذ يتم عكس خسارة االنخفاض املثبتة سابقا

الشركة عن االحداث التالية:تشمل األدلة املوضوعية على اإلنخفاض الدائم في قيمة اي اصل مالي او مجموعة من املوجودات املالية على البيانات التي استرعت انتباه 
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 .الصعوبات املالية الجوهرية للمصدر أو املدين 

 .اإلخالل بالعقد بما في ذلك التعثر أو التخلف عن السداد 

  احتمالية إلفالس املصدر أو املدين أو إلعادة هيكلته املالية.هناك 

 .عدم وجود سوق نشط للموجودات املالية بسبب الصعوبات املالية 

 ي منذ تاريخ اال بيانات قابلة للمالحظة تشير إلى ان وجود نقص قابل للقياس في التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من مجموعة من املوجودات املالية لغاء األول

 لهذه املوجودات، بالرغم من عدم امكانية تحديد أصل مالي معين مرتبط بهذا االنخفاض. تشمل هذه البيانات:

 التغيرات السلبية في حالة السداد من املصدرين أو املدينين في الشركة.  -

 في املوجودات. الظروف االقتصادية املحلية أو الداخلية في بلد املصدر املرتبطة بحاالت التعثر -

 تاريخ التداول 

ت(. يتم اثبات او التوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية املتعلقة بشراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي ت لتزم فيه الشركة بشراء او بيع املوجودا

العمليات التي تتطلب ان يتم سداد تلك املوجودات خالل فترة زمنية تنص عليها االنظمة او تلك املتعارف العمليات االعتيادية املتعلقة بشراء وبيع املوجودات املالية هي 

 . عليها في السوق 

  املمتلكات واملعدات

صيانة على الدخل. يتم رسملة يتم تسجيل املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصا منها االستهالك املتراكم وأي انخفاض جوهري في القيمة. يتم تحميل نفقات اإلصالح وال

ت  التحسينات التي تزيد من قيمة األصل أو تطيل من عمره بصورة جوهرية. املشاريع تحت التنفيذ ال تستهلك وتقيد بالتكلفة. يحمل االستهالك يا على قائمة دخل عمل

 :ودات. إن األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات هي كما يليالتأمين والفائض املتراكم على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املقدر للموج

 السنوات

 10                          معدات مكتبية وأثاث ومفروشات   

 4      أجهزة وبرامج الحاسب اآللي

 4        سيارات

 5      تحسينات املباني املستأجرة

للتأكد من وجود أي انخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف عدم امكانية استرداد قيمتها الدفترية. يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات 

 اد.مة القابلة لالستردفي حالة وجود أي مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة املقدرة القابلة لالسترداد، عندئذ يتم تخفيض املوجودات إلى القي

 املخصصات 

قياسها بطريقة موثوق بها. يتم إثبات املخصصات عند وجود إلتزام )قانوني أو متوقع( على الشركة بسبب أحداث سابقة وأن تكاليف سداد اإللتزام ستكون محتملة ويمكن 

 اليتم اثبات مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية املستقبلية.

 العمالت األجنبية

ية املسجلة تم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء املعامالت. ويتم تحويل أرصدة املوجودات واملطلوبات املالتحول املعامالت التي ت

ين والفائض املتراكم أو قائمة دخل بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة املركز املالي. تدرج كافة فروقات التحويل ضمن قائمة دخل عمليات التأم
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عمليات املساهمين الشاملة.

 اختبار كفاية املطلوبات

عالقة. وإلجراء هذه االختبارات،يتم إجراء اختبارات بتاريخ كل قائمة مركز مالي للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التأمين، بعد خصم تكاليف االكتتاب املؤجلة ذات ال

ترية دام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتعاقد عليها، ومصاريف إدارة ومعالجة املطالبات. يحمل أي نقص في القيمةتقوم اإلدارة باستخ الدف

وين مخصص للخسائر الناجمة عن مباشرًة على قائمة دخل عمليات التأمين والفائض املتراكم وذلك بشطب تكاليف االكتتاب املؤجلة ذات العالقة أواًل وبعد ذلك يتم تك

تم اختبارات كفاية املطلوبات )مخصص الخسائر سارية غير املتوقعة(. وفي الحاالت التي يتطلب فيها اختبار كفاية املطلوبات استخدام أفضل ا لتقديرات الجديدة، ي

 
ً
 .استخدام هذه التقديرات )بدون أي هامش لقاء أي تغير عكس ي( لقياس هذه املطلوبات الحقا

االستثمارات املتاحة للبيع 

يع االستثمارات املتاحة للبيع هي تلك التي لم يتم االحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها او مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسا رة. بالنسبة لالستثمارات املتاحة للب

التغير في قيمتها العادلة مباشرة في الدخل الشامل االخر لحين بيع االستثمار او تحصيله او استبعاده او التي لم يتم تغطية مخاطرها تدرج االرباح والخسائر الناتجة عن 

يةانخفاض قيمته، وعندئذ يتم ادراج الربح او الخسارة املتراكمة املثبتة سابقا في الدخل الشامل االخر في قائمة دخل عمليات املساهمين ل لسنة. بالنسبة لالوراق املال

لية دون خصم تكاليف املعامالت.تداولة في االسواق النظامية تحدد القيمة العادلة على اساس االسعار املتداولة في السوق عند انتهاء العمل بتاريخ اعداد القوائم املاامل

 تحدد القيمة العادلة لالستثمارات في الصناديق االستثمارية على اساس صافي قيمة املوجودات املعلن عنه.

ملتوقعة.سبة الستثمارات االسهم غير املتداولة تحدد القيمة العادلة على اساس القيمة السوقية الستثمار مشابه او التدفقات النقدية املخصومة ابالن

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 لألحكام املنصوص عليها في نظام العمل والعمال في
ً
ى  طبقت الشركة برنامج محدد املزايا للموظفين طبقا اململكة العربية السعودية. تحدد تكلفة البرنامج املحدد املزايا عل

 أساس طريقة إئتمان الوحدة املتوقعة.

ل السنة التي من خالل الدخل الشامل اآلخر خال يتم إثبات إعادة قياس األرباح والخسائر األكتوارية املباشرة في قائمة املركز املالي ويقيد املبلغ املقابل لها على األرباح املبقاة

 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

  الهيكلة ذات العالقة.تاريخ قيام الشركة بإثبات تكاليف إعادة

 في إلتزامات املزايا املحددة يتم إحتساب دخل العموالت الخاصة وذلك بتطبيق معدل الخصم على إلتزامات املزايا املحددة. تقوم الشركة بإثبات التغيرات التالية في صا

 في قائمة الدخل الشامل لعمليات التأمين ضمن املصاريف العمومية واإلدارية:

 عتيادية.مة والتي تكون من تكاليف الخدمة الحالية، و تكاليف الخدمة السابقة، و مكاسب أو خسائر تقليص األيدي العاملة وعمليات السداد غير اإل تكاليف الخد

 .صافي دخل أو مصاريف العموالت الخاصة

عقود التأمين

ى تعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التي تشتمل على مخاطر تأمين عند نشأة ال عقد أو تلك التي يكون فيها، عند نشأة العقود، سيناريو يشتمل في جوهره التجاري عل

 مخاطر تأمين. تعتمد أهمية مخاطر التأمين على كل من احتمال وقوع حادث للجهة املؤمنة وحجم األثر املحتمل املتعلق به.

ة منه حتى لو انخفضت مخاطر التأمين بشكل كبير خالل فترة العقد.وحال تصنيف العقد كـ"عقد تأمين"، فإنه يبقى كذلك طوال الفترة املتبقي
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 الذمم املدينة 

يتم مراجعة القيمة الدفترية القساط يتم إثبات الذمم املدينة عند استحقاقها، ويتم قياسها، عند اإلثبات األولي لها، بالقيمة العادلة للمبلغ املستلم أو املستحق القبض. 

رة أكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية، ويتم اثباالتأمين املستحقة للت ت خسا

 املوجودات املالية. اإلنخفاض في قائمة الدخل لعمليات التأمين والفائض املتراكم. يتم التوقف عن إثبات اقساط التأمين املستحقة عند إنتفاء أسباب إثبات

 األقساط املكتسبة

س األقساط عن آخر ثالثة ترحل االقساط إلى الدخل بشكل نسبي على مدى فترات وثائق التأمين التي تخصها ما عدا ما يخص التأمين البحري فانه يتم احتسابه على اسا

بالفترة السارية املفعول من التغطية التأمينية. يدرج التغير في مخصصات االقساط غير املكتسبة أشهر. تمثل االقساط غير املكتسبة الحصة في األقساط املكتتبة املتعلقة 

خطار غير املتوقعة املتعلقة بالسنة في قائمة دخل عمليات التأمين والفائض املتراكم على مدى فترة املخاطر. االقساط املبقاة ودخل العمولة بالسنة الحالية واملتعلقة باأل 

 بلغ القائم ومعدل العمولة.الالحقة، يتم تسجيلها بناء على عدد االيام الفعلي. يتم اثبات دخل العموالت على أساس العائد الفعلي بعد األخذ بعين االعتبار أصل املاملالية 

 املطالبات تحت التسوية

 منها القيمة تشتمل املطالبات تحت التسوية على التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غير املسددة بتا
ً
ريخ قائمة املركز املالي، وكذلك تكاليف معالجة املطالبات، مطروحا

غ عنها
 
ي  املتوقعة للخردة واالستردادات األخرى، سواء تم التبليغ عنها من قبل املؤمنين أم ال. يتم تجنيب مخصصات لقاء املطالبات املبل وغير املدفوعة بتاريخ قائمة املركز املال

 على أساس تقدي
 
 لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد املطالبات املتكبدة غير املبل

ً
غ عنها بتاريخ قائمة ر كل حاله على حده . كما يجنب مخصص، وفقا

 ة املركز املالي.املركز املالي، بما في ذلك تكاليف معالجة املطالبات والقيمة املتوقعة للخردة واالستردادات األخرى كما في تاريخ قائم

تم يدرج الفرق بين املخصصات بتاريخ قائمة املركز املالي والسداد واملخصصات املجنبة في السنة الالحقة في قائمة الدخل لعمليات التأمين  والفائض املتراكم لتلك السنة. ي

 مين بصورة مستقلة.اظهار املطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي، ويتم إظهار الجزء املتعلق بمعيدي التأ

 التوقف عن إثبات األدوات املالية

فة يتم التوقف عن إثبات األدوات املالية وذلك عند عدم سيطرة الشركة على الحقوق التعاقدية التي تتكون منها األداه املالية ويكون ذلك ع ند بيع األداه املالية أو إنتقال كا

 التدفقات النقدية املتعلقة باألداة املالية إلى جهة أخرى مستقلة. 

 املقاصة

املطلوبات ملطلوبات املالية ويدرج الصافي في قائمة املركز املالي عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى الشركة النية لتسوية املوجودات مع تتم مقاصة املوجودات وا

ت  على أساس الصافي، أو تحقيق املوجودات وتسديد املطلوبات في آن واحد. ال يتم مقاصة االيرادات واملصاريف في قائمتي الدخل لعمليات يا التأمين والفائض املتراكم وعمل

 به من قبل املعايير املحاسبية وتفسيراتها. 
ً
 أو مسموحا

ً
 املساهمين إال إذا كان ذلك مطلوبا

 اإليجارات التشغيلية

ريتم اثبات دفعات اإليجار بموجب عقود االيجارات التشغيلية كمصروف في قائمة الدخل لعمليات التامين والفائض املتراكم بطريق  ة القسط الثابت على مدى فترة اإليجا

 القيمة العادلة

ين القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل مطلوبات بموجب معاملة تتم في السوق الرئيس ي )أو أسو  مل اق أكثر فائدة( بين املتعا

 للمالحظة مباشرة أو يمكن تقديره بإستخدام طرق تسعير أخرى. في السوق بتاريخ القياس، وتمت وفق الظروف السائدة في
ً
 السوق بصرف النظر عما إذا كان السعر قابال

 عن القيمة الدفترية املدرجة في القوائم املالية. تم قيد إستثمار ا
ً
ضمن  ألسهم في شركة غير مدرجة واملصنفةإن القيمة العادلة لألدوات املالية املعترف بها ال تختلف كثيرا

 االستثمارات املتاحة للبيع بالتكلفة.

 تحديد القيمة العادلة ومستويات القيمة العادلة

 تستخدم الشركة املستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية واإلفصاح عنها:

 إعادة تسعير(. األسعار املتداولة في سوق نشط لنفس االصل او املطلوبات )أي بدون تعديل أو املستوى األول:
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قابلة للمالحظة  -بالنسبة لألدوات املالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة  -أساليب التقييم والتي تعتبر مدخالت املستوى األدنى لها هامة  املستوى الثاني:

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 وفق معلومات قابلة للمالحظة في السوق. أساليب التقييم التي ال يتم تحديد مدخالتها الهامة املستوى الثالث:

 التحويالت بين املستويات 

يم  بالنسبة لألدوات املالية التي يتم اثباتها بالقيمة العادلة على اساس متكرر، تقوم الشركة بالتأكد فيما اذا كان هناك تحويالت قد تمت بين املستويات وذلك بإعادة تقي

 دنى والهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل سنة مالية.التصنيف )على أساس مدخالت املستوى األ 

 املعلومات القطاعية 

يات يعتبر القطاع جزء أساس ي من الشركة يقوم بنشاطات تتحقق عنها ارباح وتتكبد عنها مصاريف وتتوفر بشأنها معلومات مالية يتم تقويمها بان تظام من قبل رئيس العمل

 ر كيفية توزيع املوارد وتقويم األداء. وألغراض إدارية، تتكون الشركة من وحدات عمل وذلك حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها خمسة قطاعاتكصانع القرار عندما يتقر 

  :يتم رفع التقارير بشأنها وكما يلي

واإللكترونية، وتلف اآلالت، وأي ويشمل التأمين على أخطار املقاولين، وأخطار التركيب واإلنشاءات واألجهزة الكهربائية  الهندس ي:

 .تأمينات أخرى تقع ضمن هذا القطاع

 .ويشمل التأمين على الخسائر واملسئوليات املتعلقة باملركبات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل املركبات:

 .ويشمل التأمين على التكاليف الطبية واألدوية وجميع الخدمات واملستلزمات الطبية والعالجية الصحي:

 تشمل تأمين مسؤوليات أخطاء املهنة الطبية. أخطاء املهنة :

. فروع التأمين األخرى:
ً
 ويشمل فروع التأمين األخرى التي لم يتم ذكرها سابقا

رة تعتبر عمليات املساهمين: قطاع غير تشغيلي يتم تقويم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصو  رة مختلفة عن الربح أو الخسا

 في القوائم املالية املرفقة.

ت يتم االبالغ عن املعلومات القطاعية بطريقة تتماش ى مع التقارير الداخلية املقدمة إلى رئيس العمليات كصانع القرار. تم تحديد رئيس ال عمليات الذي يتخذ قرارا

 ؤوالً عن توزيع املصادر وتقييم أداء الوحدات القطاعية.إستراتيجية على أنه الرئيس التنفيذي والذي يعتبر مس

 الزكاة وضريبة الدخل

ين يجنب مخصص للزكاة وضريبة الدخل وفقا ألنظمة الزكوية والضريبية السعودية. تحمل الزكاة في قائمة الدخل الشامل للمساهمين العائدة للم ساهمين املؤسسي

 املساهمين، بينما تحمل ضريبة الدخل على حسابات حقوق امللكية العائدة للمساهمين االجانب.السعوديين في قائمة الدخل الشامل لعمليات 

 تقوم الشركة باستقطاع الضريبة على بعض املعامالت مع أطراف غير مقيمة في اململكة العربية السعودية وفقا لنظام ضريبة الدخل السعودي.

 ربح السهم

ين تقوم الشركة بعرض ربح السهم األساس ي  هم واملخفض للسهم الواحد ألسهمها العادية. يتم احتساب الربح األساس ي للسهم وذلك بقسمة الربح أو الخسارة العائدة للمسا

العائدة لربح أو الخسارة العاديين في الشركة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. يتم تحديد ربح السهم واملخفض للسهم وذلك بتعديل ا

 للمساهمين العاديين واملتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة لتأثيرات جميع األسهم العادية املحتملة املخفضة.

 النقدية وشبه النقدية 

ة التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل لغرض إعداد قوائم التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبه النقدية من النقدية والحسابات الجارية لدى البنوك وودائع املرابح

 من اقتنائها.
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 احتياطي عجز األقساط

 بعدد االفتراضات املتعلقة باألحداث والظروف املستقبلية، حيث أنه يستند على
ً
نسبة الخسارة املتوقعة للجزء  يتأثر تقدير عجز اقساط األعمال الطبية واملركبات كثيرا

ي الساري املفعول من مخاطر وثائق الت أمين املكتتبة. وللوصول إلى تقدير نسبة الخسارة املتوقعة، ينظر الخبير االكتواري في عالقة املطالبات واألقساط املتوقع تحقيقها ف

 املستقبل.

 على إقتراح الخبير االكتواري، استخدمت الشركة احتماالت مختلفة في توقع االتجاهات املتعلقة بنسب الخسائر. تم تحديد اال 
ً
رة وبناءا فتراضات املستخدمة من قبل اإلدا

 على أساس أن املطالبات واألقساط املكتسبة يتوقع أن تزداد بنفس النسبة.

 الخردة والتعويضات املستردة

ثة قة تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع موجودات )عادة تالفة( مستحوذة عند تسوية املطالبات )على سبيل املثال، خرده(. للشركة الحق بمالح ومطالبة األطراف الثال

 لدفع جزء من أو كل التكاليف )على سبيل املثال، التعويضات املستردة(.

بعد استبعاد املمتلكات تدرج تقديرات استرداد الخردة كمخصص عند قياس التزامات املطالبات تحت التسوية. يمثل املخصص القيمة التي يمكن استردادها بشكل معقول 

بع ،وأيضا تدرج تقديرات ة التعويضات املستردة كمخصص عند قياس التزامات املطالبات تحت التسوية. يمثل املخصص القيمة التي يمكن استردادها بعد اإلجراءات املت

 تجاه األطراف الثالثة.

 التغير في املعالجة املحاسبية للزكاة وضريبة الدخل

م، كنتيجة للتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي 2019ديسمبر  31السنة املنتهية في (، فقد تم تعديل أسس العرض عن 4كما هو مذكور باإليضاح رقم )

 لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 2019يوليو  23بتاريخ 
 
، تم عرض الزكاة وضريبة الدخل بقائمة التغيرات في حقوق املساهمين طبقا

َ
 381000074519م. سابقا

 من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 2017أبريل  11بتاريخ 
َ
م، فإنه يجب عرض الزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي 2019يوليو  23م. مع التعليمات الصادرة مؤخرا

ة لهذا التغير، انخفضت أرباح الشركة عن بالقوائم املالية. وكنتيج 21( واآلثار املترتبة على التعديل أعاله والتى تم اإلفصاح عنها باإليضاح رقم 4)باإلشارة إلى اإليضاح رقم 

مليون  1.1م: انخفضت أرباح الشركة بقيمة 2018سبتمبر  30مليون ريال سعودي )فترة الثالثة أشهر املنتهية في  2.5م بقيمة 2018سبتمبر  30فترة التسعة أشهر املنتهية في 

 ولية املوجزة.ريال سعودي(. إن التغير أعاله ليس له أثر على قائمة التدفقات األ 

 عدم التأكد املحيط بمعالجات ضريبة الدخل – 23التفسير الدولي 

ى -ضرائب الدخل  – 12يتناول التفسير معالجة ضرائب الدخل عندما تتضمن معالجات الضرائب عدم تأكد محيط يؤثر على تطبيق معيار املحاسبة الدولي  . ال ينطبق عل

. وال يشمل بالتحديد املتطلبات املتعلقة بالفوائد والعقوبات املرتبطة باملعالجات الضريبية غير املؤكدة. يتناول 12حاسبة الدولي الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معيار امل

 ما يلي:
َ
 التفسير تحديدا

 .ما إذا كانت الشركة تأخذ في حسبانها كل معالجة من املعالجات الضريبية غير املؤكده على حده 

  الشركة بخصوص فحص السلطات الضريبية للمعالجات الضريبية.اإلفتراضات التي تضعها 

 لة. واإلعفاءات الضريبية الكيفية التي تحدد بها الشركة الربح الخاضع للضريبة )الخسارة ألغراض ضريبية( واألسس الضريبية. والخسائر ألغراض الضريبة غير املستغ

 غير املستغلة ومعدالت الضريبة.

 ملنشأة في حساباتها التغيرات في الحقائق والظروف.الكيفية التي تأخذ بها ا 

من يجب على الشركة أن تحدد ما إذا كانت ستأخذ في حسبانها كل معالجة من املعالجات الضريبية غير املؤكدة على حده أم ستجمع بينها وبين م عالجة واحدة أو أكثر 

 يتوقع أنه سوف يحل على نحو أفضل حالة عدم تأكد. املعالجات الضريبية غير املؤكدة األخرى. يجب إتباع املنهج الذي

 عقود االيجار  –( 16املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

ى "لتحديد ما إذا كان ترتيب ما  4"عقود اإليجار"، وتفسير التقرير املالي الدولي رقم  17محل معيار املحاسبة الدولي  16يحل املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  يحتوي عل

تقييم جوهر املعامالت التي تأخذ الشكل  - 27حوافز"، وتفسير لجنة تفسيرات املعايير رقم " -عقود إيجار التشغيل  - 15عقد إيجار"، وتفسير لجنة تفسيرات املعايير"
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 القانوني لعقد اإليجار". 

ي "عقود اإليجار" نموذج وحيد  16يقدم املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  للمحاسبة عن عقود االيجار . يقوم املستأجر باالعتراف بأصل حق االستخدام يمثل حقه ف

ألجل وعقود اإليجار للموجودات استخدام األصل األساس ي والتزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار. يوجد هناك اعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة ا

 أي يستمر املؤجرين بتصنيف عقود االيجار إلى عقود ايجار تمويلي أو تشغيلي. -تبقى طريقة املحاسبة املتبعة من املؤجر مشابهة للمعيار الحاليذات القيمة املنخفضة. 

 : 16التعديل املعترف به من تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي  (أ

م باستخدام منهجية التطبيق بأثر رجعي املعدل وبالتالي يتم االعتراف باألثر التراكمي العتماد 2019يناير  1في  16اعتمدت الشركة املعيار الدولي ألعداد التقارير املالية 

رنة. م ودون إعادة تعديل في ارقام2019يناير  1كتعديل للرصيد االفتتاحي املدفوعات املقدمة دون أي تأثير على رصيد األرباح املبقاة في  16املعيار للتقارير املالية الدولي   املقا

 م كاالتي:2019 يناير 1على قائمة املركز املالي كما في  16الدولي للتقرير املالي  املعيارتأثير اعتماد 

 م2019يناير  1 الزيادة / والنقصان م2018ديسمبر  31 

 4,315 4,315 - أصل حق االستخدام

 - (1,566) 1,566 مدفوع مقدما 

 (2,749) (2,749) - التزام ايجار 

 السياسة املحاسبية 

تحميل تكلفة التمويل على قائمة  يتم تسجيل أصل والتزام لعقود االيجار التشغيلية الجديدة ملباني املكاتب. يتم تخصيص كل دفعة ايجار بين االلتزام وتكلفة التمويل يتم

من الدخل األولية على مدار فترة اإليجار إلنتاج معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد املتبق ي من االلتزام لكل فترة. يتم استهالك اصول حق االستخدام على املدى األقصر 

  .العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإليجار على أساس القسط الثابت

 على أساس القيمة الحالية.
َ
 يتم قياس املوجودات واملطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار مبدئيا

 يتم قياس أصول حق االستخدام بالتكلفة التي تشمل ما يلي: 

  .مقدار القياس األولي اللتزامات اإليجار 

  .أي مدفوعات إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء 

  .مخصوما منها أي حوافز إيجار مستلمة 

 أي تكاليف مباشرة أولية،و 

 .تكاليف الترميم 

 القيمة الحالية ملدفوعات اإليجار التالية:تشمل التزامات اإليجار صافي 

 .)مدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة جوهرية 

  .مخصوما منها حوافز اإليجار املستحقة القبض. عقد إيجار متغير يستند إلى فهرس أو سعر 

  .املبالغ التي يتوقع أن يدفعها املستأجر بموجب ضمانات القيمة املتبقية 

 الشراء إذا كان املستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار، و  سعر ممارسة خيار 
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 دفع غرامات إلنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس املستأجر الذي يمارس هذا الخيار. 

ض األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض االضافي، وهو املعدل الذي يتعين على املستأجر دفعه القترا

 .مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة

الدخل األولية. عقود  يتم إدراج املدفوعات املرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير األصول منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في قائمة

 شهًرا أو أقل. 12ألجل هي عقود إيجار مدتها اإليجار قصيرة ا

 .تشمل األصول منخفضة القيمة العناصر الصغيرة املتعلقة باملعدات املكتبية

هود، ولكن ال يجوز يتم التفاوض على شروط التأجير على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام املختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي ع

 ستخدام األصول املؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.ا

 : كالتاليان رصيد أصل حق االستخدام واالستهالكات املحملة 

 
 

 م2019ديسمبر  31

 ريال سعودي

 م2018ديسمبر  31

 ريال سعودي

 التكلفة
 

  

 م2019يناير  1الرصيد في 
 

4,315 - 

 اإلضافات 
 

- - 

 م2019ديسمبر  31كما في  التكلفة رصيد
 

4,315 - 

 اإلطفاء املتراكم
 

  

 م2019يناير  1الرصيد في 
 

- - 

 إطفاء السنة
 

(691) - 

 م2019ديسمبر  31الرصيد اإلطفاء املتراكم كما في 
 

(691) - 

 - 3,624  م2019ديسمبر  31رصيد القيمة الدفترية الصافي كما في 
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 نتائج العمليات.11.3

 قائمة الدخل 

 .م2019م و2018م و2017 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتيوضح الجدول التالي قائمة دخل الشركة 

 قائمة الدخل –: نتائج العمليات 1جدول 
 زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

معدل النمو 

السنوي املركب 

 –م  2017)

 م(2019

       اإليرادات

 %2.4 %11.1 (%5.6) 192,248 172,981 183,219 إجمالي أقساط تأمين املكتتبة 

       ناقصا: أقساط إعادة التأمين املسندة:

 %8.3 (%1.1) %18.5 (722) (730) (616) معيدي تأمين محليين

 (%9.1) (%22.6) %6.8 (6,849) (8,854) (8,287) معيدي تأمين خارجيين

 %2.1 %56.6 (%33.4) (10,998) (7,021) (10,542) مصروفات فائض الخسارة

 (%2.3) %11.8 (%14.6) (18,569) (16,605) (19,445) إجمالي

 %3.0 %11.1 (%4.5) 173,679 156,376 163,774 صافي أقساط التأمين املكتتبة 

 %3.9 %1,471.6 (%93.1) (16,203) (1,031) (15,011) الحركة في صافي أقساط التأمين غير املكتسبة 

 %2.9 %1.4 %4.4 157,476 155,345 148,763 صافي أقساط التأمين املكتسبة 

 (%1.6) %24.2 (%22.1) 2,492 2,006 2,574 عمولة معيدي التأمين

 %2.8 %1.7 %4.0 159,968 157,351 151,337 إجمالي اإليرادات

       التكاليف ومصاريف االكتتاب 

 %21.7 %32.5 %11.9 (152,165) (114,847) (102,672) إجمالي املطالبات املدفوعة 

 (%21.7) %23.4 (%50.3) 6,310 5,112 10,295 ناقصا: حصة معيدي التأمين من املطالبات املدفوعة 

 %25.7 %32.9 %18.8 (145,855) (109,735) (92,377) صافي املطالبات املدفوعة 

 الينطبق (%41.4) (%258.8) 3,606 6,149 (3,873) التغير في املطالبات تحت التسوية

 الينطبق (%115.5) (%86.9) 142 (917) (7,000) التغير في حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية

 %243.5 (%52.7) %2,395.7 (1,912) (4,043) (162) املبلغ عنهاالتغير في املطالبات املتكبدة غير 

 الينطبق (%278.9) %69.0 127 (71) (42) التغير في حصة معيدي التأمين من املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها

 %17.9 %32.5 %5.0 (143,892) (108,617) (103,454) صافي املطالبات املتكبدة

 الينطبق %541.0 (%183.3) (11,064) (1,726) 2,071 أقساط تأمين التغير في احتياطي عجز

 %81.3 %70.4 %92.9 (559) (328) (170) التغير في االحتياطيات الفنية األخرى 

 (%4.4) %4.8 (%12.8) (11,402) (10,876) (12,477) تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

 %138.3 %26.1 %350.6 (2,562) (2,032) (451) مصاريف إدارة مطالبات ،صافي 

 %0.8 (%11.3) %14.5 (1,781) (2,009) (1,754) مصاريف اكتتاب أخرى 

 %21.4 %36.4 %8.0 (171,260) (125,588) (116,235) إجمالي التكاليف واملصاريف املكتتبة 

 الينطبق (%135.6) (%9.5) (11,292) 31,763 35,102 صافي نتائج االكتتاب

       ايرادات / )مصروفات( تشغيلية اخرى 

 (%45.1) (%140.4) (%174.5) (1,311) 3,243 (4,354) عكس / )مخصص( ديون مشكوك في تحصيلها

 %11.7 %20.3 %3.7 (49,514) (41,154) (39,700) مصاريف إدارية وعمومية

 %25.9 %11.1 %42.7 11,448 10,300 7,218 دخل عمولة

 (%18.5) (%72.7) %143.7 1,500 5,500 2,257 استثمارات متاحة للبيعأرباح بيع 

 (%100.0) الينطبق (%100.0) - - (25) خسائر محققة من استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

 (%100.0) (%100.0) (%67.3) - 2,100 6,431 مخصصات أخرى 
 %16.4 %13.8 %19.0 4,959 4,359 3,663 ايرادات أخرى، صافي

 %15.9 %110.3 (%36.1) (32,918) (15,652) (24,510) إجمالي )املصروفات( / اإليرادات التشغيلية االخرى 

 الينطبق (%374.4) %52.1 (44,210) 16,111 10,592 صافي )الخسارة( / الدخل للسنة

)ربح( السنة املسند إلى عمليات التأمين   (178) (296) - 66.3% (100.0%) (100.0%) 
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 الينطبق (%379.5) %51.9 (44,210) 15,815 10,414 ربح )خسارة( السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل املسند إلى املساهمين 

 (%8.6) (%32.5) %23.9 (2,125) (3,149) (2,542) مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

 الينطبق (%465.8) %60.9 (46,335) 12,666 7,872 ربح )خسارة( السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل املسند إلى املساهمين

 م.2019م 2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالیة املدققة للشركة األھلیة للسنوات املالیة املنتھیة في 

 .م2019م و2018م و2017 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتيوضح الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية 

 قائمة الدخل –: مؤشرات األداء الرئيسية 2جدول 
 التغيير السنوي )نقطة مئوية( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 مؤشرات األداء الرئيسية 
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019-م2017 م2019-م2018 م2018-م2017

 (0.9) (1.6)  0.7  %3.9         %5.5       %4.9        معدل اإلسناد

  21.8  21.5  0.4  %91.4       %69.9     %69.5      معدل الخسارة 

  13.1  17.6 (4.5)  %39.9       %22.3     %26.8      نسبة املصاريف

  34.9  39.0 (4.1)  %131.2     %92.2     %96.3      النسبة املوحدة 

  1.5  16.7 (15.2)  %11.1      (%5.6)      %9.6        املكتتبةمعدل النمو إلجمالي أقساط التأمين 

  1.0 (0.1)  1.0  %90.3       %90.4     %89.4      صافي أقساط التأمين املكتسبة كنسبة  من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

 (0.2) (0.4)  0.3  %1.0         %1.5       %1.2        العمولة املستلمة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين/ 
ً
صافي نسبة العمولة: عمولة إعادة التأمين ناقصا

 صافي أقساط التأمين املكتسبة
       3.9%       3.2%         3.7%  (0.7) 0.5  (0.2) 

 (27.9) (26.8) (1.1) (%6.5)       %20.3     %21.4      أقساط التأمين املكتتبةصافي نتائج االكتتاب كنسبة مئوية من إجمالي 

 0.0 0.0 0.0  %0.6         %0.9       %0.8        فائض )عجز( عمليات التأمين كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

 نسبة مئوية        

  %113.7        %205.9 (%30.1)          49,364      16,135    23,096     عدد وثائق التأمين املكتسبة

 (%71.1)        (%81.6)           %57.1  4.43          24.07      15.33       إجمالي أقساط التأمين املكتتبة لكل وثيقة )الف ريال(

 م.2019م 2018م و2017ديسمبر  31للشركة للسنوات املالیة املنتھیة في املصدر: إدارة الشركة األهلية والقوائم املالیة املدققة 

 وبنسبة 
ً
 طفيفا

ً
م، ويعود 2018مليون ريال سعودي في عام  172.9م إلى 2017مليون ريال سعودي في عام  183.2% من 5.6شهد إجمالي أقساط التأمين املكتتبة انخفاضا

و  14.9بواقع  م2017م مقارنة في عام 2018عن قطاعي املركبات واملمتلكات والحوادث خالل عام  ذلك إلى انخفاض إجمالي أقساط التأمين الناتجة مليون ريال سعودي 

ل مليون ريا 192.2م إلى 2018مليون ريال سعوي في عام  172.9% من 11.1م بواقع 2019مليون ريال سعودي على التوالي. إرتفع إجمالي أقساط التأمين املكتتبة في عام  6.6

 مليون ريال سعودي. 29.6م، ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى إرتفاع إجمالي األقساط الناتجة من بيع وثائق تأمين املركبات بواقع 2019سعودي في عام 

بطة معيدي التأمين املحليين والخارجيين من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة باإلضافة إلى مصروف تشمل أقساط إعادة التأمين املسندة حصة ات فائض الخسارة املرت

 مع انخفاض إجمالي اقساط التأمين ما بين عامي  وقد جاء بإتفاقيات إعادة التأمين على أساس فائض الخسارة.
ً
م، 2018م و2017انخفاض اقساط التأمين املسندة متماشيا

 مابين عامي 
ً
 مع ارتفاع إجمالي أقساط التأمين املكتتبة في عام 2019م و2018وبنفس عالقة الطردية شهدت أقساط إعادة التأمين املسندة ارتفاعا

ً
 م.2019م، تماشيا

ي يمثل التغير في أقساط التأمين غير املكتسبة الفرق في األقساط املكتتبة )املسجلة( واألقساط املكتسبة خالل العام. عالوة على ذلك، فإ نه يتم عرض التغيرات في إجمال

 من حصة معيدي التأمين.أقساط التأمين غير املكتسبة صافية 

لة معيدي التأمين بنسبة تتعلق عمولة معيدي التأمين بدخل العموالت املكتسب من معيدي التأمين نظير إسناد أقساط التأمين إلى شركات إعادة التأمين. إنخفضت عمو 

بة م حيث ي2018 مليون ريال سعودي في عام 2.0م إلى 2017مليون ريال سعودي في عام  2.6% من 22.1 عود ذلك في األساس إلى إنخفاض إجمالي أقساط التأمين املكتت

 مليون ريال سعودي في عام 2.0% من 24.2م بنسبة 2019ضمن القطاعات الفرعية التي تعتمد على عقود إعادة تأمين نسبية. وارتفعت عمولة معيدي التأمين خالل عام 

م م مدفوعة 2019مليون ريال سعودي في عام  2.5م إلى 2018 بإرتفاع إجمالي األقساط املكتتبة ضمن القطاعات الفرعية التي تعتمد على عقود إعادة تأمين نسبية خالل عا

 م. يذكر أن القطاعات الفرعية املعنية بعقود إعادة التأمين النسبية تندرج ضمن قطاع املمتلكات والحوادث.2019
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م وذلك بسبب ارتفاع عدد 2018مليون ريال سعودي في عام  114.8م إلى 2017مليون ريال سعودي في عام  102.7% من 11.9ارتفع إجمالي املطالبات املدفوعة بنسبة 

م  114.8% من 32.5م. وعاود إجمالي املطالبات املدفوعة باالرتفاع بنسبة 2018املطالبات الناتجة من حملة وثائق التأمين الصحي خالل عام  مليون ريال سعودي في عا

م 2019مليون ريال سعودي في عام  152.2م إلى 2018 م ويرجع هذا التغير إلى معاودة ارتفاع عدد املطالبات الناتجة من حملة وثائق التأمين الصحي وبنسبة أكبر خالل عا

 م.2019

 إليها التغييرات التي حصلت خالل العام فيما يخص املطا
ً
من إرتبط صافي املطالبات املتكبدة بصافي املطالبات املدفوعة مضافا لبات تحت التسوية، وحصة معيدي التأمين 

 خالل عام 
ً
 طفيفا

ً
ل  103.4%، من 5.0م وبنسبة 2018املطالبات تحت التسوية، واملطالبات املتكبدة غير املعلن عنها. وشهد صافي املطالبات املتكبدة ارتفاعا مليون ريا

ي  17.4تج ذلك باملقام األول عن إرتفاع صافي املطالبات املدفوعة بواقع م إذ ن2018مليون ريال سعودي في عام  108.6م إلى 2017سعودي في عام  مليون ريال سعودي. وف

م حيث ارتبط هذا 2019مليون ريال سعودي في عام  143.9م إلى 2018مليون ريال سعودي في عام  108.6%، من 32.5م، ارتفع صافي املطالبات املتكبدة بواقع 2019عام 

 مليون ريال سعودي. 36.1ملطالبات املدفوعة بواقع التغير بإرتفاع صافي ا

 في عام 
ً
م، 2018مليون ريال سعودي في عام  10.9م إلى 2017مليون ريال سعودي في عام  12.5%، من 12.8م وبنسبة 2018شهدت تكاليف اكتتاب وثائق التأمين إنخفاضا

 مع انخفاض أقساط التأمين املكتتبة بشكل عام. و 
ً
% 4.8م حيث ارتفعت بنسبة 2019لم تشهد تكاليف اكتتاب وثائق التأمين لتغير جوهري خالل عام وكان ذلك متماشيا

 م نتيجة مدفوعة بإرتفاع أقساط التأمين املكتتبة.2019مليون ريال سعودي في عام  11.4م إلى 2018مليون ريال سعودي في  10.9من 

ت تمثلت اإليرادات واملصروفات األخرى من مخصص ديون مشكوك  را في تحصليها ومصاريف إدارية وعمومية، باإلضافة إلى دخل عموالت ارباح استثمارية، أرباح بيع استثما

مليون  3.2% حيث يعزى ذلك إلى عكس مخصص بقيمة بقيمة 174.5متاحة للبيع، ومخصصات أخرى. شهد مخصص الديون املشكوك في تحصيلها إلى ارتفاع وبنسبة 

م، كونت الشركة مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 2019م. وفي عام 2017مليون ريال سعودي في عام  4.4مقارنة في تكوين مخصص بقيمة م، 2018ريال سعودي في عام 

شهدت . اما فيما يخص املصاريف العمومية واإلدارية، فقد %140.4مليون ريال سعودي مما أدى إلى ارتفاع مخصص الديون املشكوك في تحصيلها بنسبة  1.3بقيمة 

 ضئيالً وبنسبة 
ً
م. 2018مليون ريال سعودي في  41.2م إلى 2017مليون ريال سعودي في  39.7% من 3.7ارتفاعا  في ارتفاع الرواتب بشكل عا

ً
م، حيث كان االرتفاع مرتبطا

م، حيث يعزى ذلك 2019مليون ريال سعودي في عام  49.5 م إلى2018مليون ريال سعودي في عام  41.2% من 20.3وعاودت املصاريف العمومية واإلدارية في االرتفاع بواقع 

 تعديل على مستوى رواتب العاملين في الشركة بما يتماش ى مع متوسط الرواتب في قطاع التأمين. في املقام األول إلى ارتفاع الرواتب بعد إجراء

 إجمالي أقساط التأمين املكتتبة )حسب القطاع(

 م.2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  التأمين املكتتبة للسنوات املالية املنتهيةيوضح الجدول التالي إجمالي أقساط 

 : إجمالي أقساط التأمين املكتتبة 3جدول 

 زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م 2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

 معدل النمو

 السنوي املركب

 –م 2017)

 م(2019

 %1.5 (%9.8) %14.1 81,892 90,790 79,549 صحي

 %16.5 %51.2 (%10.3) 87,507 57,892 64,519 مركبات

 (%23.6) (%6.0) (%37.9) 22,849 24,299 39,151 ممتلكات وحوادث

 %2.4 %11.1 (%5.6) 192,248 172,981 183,219 اإلجمالي

       كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املكتتبة 

    %42.6 %52.5 %43.4 صحي

    %45.5 %33.5 %35.2 مركبات

    %11.9 %14.0 %21.4 ممتلكات وحوادث

    %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالي

 م.2019م 2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالیة املدققة للشركة األھلیة للسنوات املالیة املنتھیة في 

 

ي 88.1% و86.0% و78.6يمثل قطاعي التأمينات الصحية واملركبات القطاعات الرئيسية ألعمال الشركة حيث شكلت األقساط املكتتبة بهذين القطاعين ما نسبته  % ف

 في إجمالي أقساط ال2019م و2018م و2017األعوام 
ً
مليون  79.5%، من 14.1م حيث ارتفع بواقع 2018في عام  ـتأمين املكتببةم على التوالي. شهد القطاع الصحي ارتفاعا
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ي 2018مليون ريال سعودي في  90.8م إلى 2017ريال سعودي في  م، وأتى اإلرتفاع نتيجة توقيع وثائق تأمين صحي مع عميلين جديدين، مما قلل من أثر االنخفاض املشهود ف

 % على التوالي.37.9% و10.3ة قطاعي املركبات واملمتلكات والحوداث بنسب

م، حيث أثر قيام الشركة 2018مليون ريال سعودي في عام  57.9م إلى 2017مليون ريال سعودي في عام  64.5انخفض إجمالي أقساط التأمين املكتتبة في قطاع املركبات من  

 2018بعد توصية الخبير االكتواري في رفع قيمة الوثائق خالل عام  في رفع أسعار وثائق التأمين للمركبات في تجديد وجلب عمالء جدد في قطاع املركبات
ً
يا م مما أثر سلب

 على إجمالي أقساط التأمين املكتتبة في قطاع املركبات. 

مليون ريال سعودي  24.3م إلى 2017مليون ريال سعودي في عام  39.2أما فيما يخص قطاع املمتلكات والحوادث، فإنخفض إجمالي أقساط التأمين ضمن هذا القطاع من 

ر  قرار مجلس الضمان الصحي بعدم فرض إقتناء تأمين اخطاراملهن م، وكان ذلك بسبب2018في عام  على األطباء العاملين في اململكة العربية السعودية مما أدى إلى قرا

 إجمالي أقساط التأمين املكتتبة ضمن قطاع املمتلكات والحوادث.م، وبذلك أدى هذا العامل إلى انخفاض في 2018بعض األطباء في عدم تجديد الوثائق خالل عام 

 في إجمالي أقساط التأمين املكتتبة بنسبة 2019وفي عام 
ً
مليون ريال سعودي  81.9م إلى 2018مليون ريال سعودي في عام  90.8%، من 9.8م، شهد القطاع الصحي إنخفاضا

م وأدى 2018ة الصحية من قبل الشركات التي ساهمت في إرتفاع األقساط املكتتبة ضمن القطاع الصحي خالل عام م، حيث لم يتم تجديد الوثائق التأميني2019في عام 

 ذلك إلى انخفاض أقساط التأمين املكتتبة ضمن هذا القطاع.

 وبنسبة 
ً
 ملحوظا

ً
مليون ريال سعودي  87.5م إلى 2018يون ريال سعودي في مل 57.9% من 51.2اما فيما يخص قطاع املركبات، فشهد إجمالي أقساط التأمين املكتتبة ارتفاعا

 بالقرار االستراتيجي الذي اتخذته الشركة في خفض أسعار وثائق تأمين للمركبات مما ساعد على الحصول على حصة أعلى2019في 
ً
من السوق خالل  م، وكان ذلك مدفوعا

 قطاع املركبات.م وبالتالي ارتفاع إجمالي أقساط التأمين املكتتبة في 2019عام 

، حيث انخفض بواقع 
ً
 جوهريا

ً
ى 2018مليون ريال سعودي في عام  24.3% فقط، من 6.0لم يشهد إجمالي أقساط التامين املكتتبة في قطاع املمتلكات والحوادث تغييرا م إل

 م.2019مليون ريال سعودي في عام  22.8

 إجمالي أقساط التأمين املكتتبة )حسب قناة املبيعات(

 .م2019م و2018م و2017 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتالجدول التالي إجمالي أقساط التأمين املكتتبة حسب قناة املبيعات يوضح 

  : إجمالي اقساط التأمين املكتتبة حسب قناة املبيعات4جدول 

 زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م 2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

معدل النمو 

 السنوي املركب

 (%3.0) %11.4 (%15.6) 153,405 137,675 163,203 مبيعات مباشرة

 %39.3 %10.0 %76.4 38,843 35,306 20,016 مبيعات عبر وسطاء

 %2.4 %11.1 (%5.6) 192,248 172,981 183,219 اإلجمالي

       كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املكتتبة 

    %79.8 %79.6 %89.1 مبيعات مباشرة

    %20.2 %20.4 %10.9 مبيعات عبر وسطاء

    %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالي

 م.2019م 2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالیة املدققة للشركة األھلیة للسنوات املالیة املنتھیة في 

% في األعوام 79.8و 79.65% و89.1أعاله تركيز الشركة على املبيعات املباشرة مقارنة مع مبيعاتها عبر الوسطاء، حيث شكلت املبيعات املباشرة ما نسبته  الجدول يوضح 

 م، على التوالي. 2019م و2018م و2017

 م على التوالي. 2019م و2018% في عامي 20.2% و20.4م إلى 2017% في عام 10.9ارتفعت نسبة املبيعات عبر الوسطاء من إجمالي مبيعات الشركة خالل فترة التحليل من 
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 أقساط إعادة التأمين املسندة )حسب القطاع(

 م.2019م و2018م و2017ديسمبر  31الخسارة( للسنوات املالية املنتهية في  يوضح الجدول التالي اقساط إعادة التأمين املسندة )بما في ذلك فائض

 : اقساط إعادة التأمين املسندة5جدول 
 زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م 2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

معدل النمو 

 املركبالسنوي 

 %5.1 %104.8 (%46.1) 7,952 3,883 7,199 صحي

 (%0.1) %9.1 (%8.5) 1,696 1,555 1,699 مركبات

 (%8.0) (%20.1) %5.9 8,921 11,167 10,547 ممتلكات وحوادث

 (%2.3) %11.8 (%14.6) 18,569 16,605 19,445 اإلجمالي

       نسبة أقساط التأمين املكتتبة )نسبة اإلسناد(

    %10.8 %4.5 %10.0 صحي

    %2.0 %2.8 %2.7 مركبات

    %9.7 %9.6 %10.6 ممتلكات وحوادث

    %22.4 %16.8 %23.3 اإلجمالي

  م2019م 2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالیة املدققة للشركة األھلیة للسنوات املالیة املنتھیة في 

التأمين من أقساط التأمين املكتتبة. ويمثل برنامج إعادة التأمين بالشركة مزيجا من االتفاقيات التناسبية وغير التناسبية )فائض  تمثل األقساط املُْسَنَدة حصة معيدي

ت التابعة  الخسارة(، باإلضافة إلى برامج إعادة التأمين االختياري، علما بأن الشركة تعتمد على االتفاقيات التناسبية ضمن بعض القطاعات الفرعية كا لقطاع املمتل

 والحوادث فقط.

م حيث يعزى 2018مليون ريال سعودي في  16.6م إلى 2017مليون ريال سعودي في  19.4% من 14.6م بنسبة 2018انخفضت أقساط إعادة التأمين املسندة خالل عام 

وبنسبة  مليون ريال سعودي 3.9مليون ريال سعودي الى  7.2من  االنخفاض في اجمالي أقساط إعادة التامين املسندة الى انخفاض فائض الخسارة من القطاع الصحي

مليون ريال سعودي، مدفوعة من ارتفاع فائض الخسارة من القطاع  18.6% لتصل إلى 11.8م، ارتفعت اقساط إعادة التأمين املسندة بمقدار 2019%. وفي عام 46.1

 %. 104.8الصحي الذي ارتفع بنسبة 

 املكتتبة )حسب القطاع(صافي أقساط التأمين 

 م.2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  يوضح الجدول التالي صافي أقساط التأمين املكتتبة للسنوات املالية املنتهية

 : صافي اقساط التأمين املكتتبة6جدول 
 زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م 2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

معدل النمو 

 السنوي املركب

 %1.1 (%14.9) %20.1 73,940 86,907 72,350 صحي

 %16.9 %52.3 (%10.3) 85,811 56,337 62,819 مركبات

 (%30.2) %6.1 (%54.1) 13,928 13,132 28,605 ممتلكات وحوادث

 %3.0 %11.1 (%4.5) 173,679 156,376 163,774 اإلجمالي

       *كنسبة من إجمالي االقساط املكتتبة )نسبة االحتفاظ(

    %100.0 %100.0 %100.0 صحي

    %100.0 %100.0 %100.0 مركبات

    %66.9 %60.6 %77.3 ممتلكات وحوادث

    %96.1 %94.5 %95.1 اإلجمالي

 الشركة من بعد خصم حصة معيدي التأمين من األقساط وال تشمل مصروفات فائض الخسارة.نسبة اإلحتفاظ تحتسب على أساس صافي حصة  يرجى العلم بأن*

  م2019م 2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالیة املدققة للشركة األھلیة للسنوات املالیة املنتھیة في 

م، 2018مليون ريال سعودي في عام  156.4م إلى2017مليون ريال سعودي في عام  163.8% من 4.5انخفض إجمالي صافي أقساط التأمين املكتتبة بنسبة ضئيلة وبواقع 
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 بشكل رئيس ي بإنخفاض صافي األقساط املكتتبة املرتبطة بقطاعي تأمين املركبات وتأمين املمتلكات والحوادث.
ً
 متأثرا

 في صافي أقساط التأمين املكتتبة بنسبة وشهد 
ً
م، 2018مليون ريال سعودي في عام  86.9م إلى 2017مليون ريال سعودي في عام  72.4% من 20.1القطاع الصحي ارتفاعا

. وعلى العكس، انخفض صافي أقساط 
ً
 ببيع الشركة وثيقتي تأمينات صحية جديدتين قيمة أقساطها عالية نسبيا

ً
التأمين املكتتبة في القطاع الصحي وكان ذلك مدعوما

 في2019مليون ريال سعودي في  73.9%، ليصل إلى 14.9بنسبة 
ً
 عدم تجديد وثائق التأمين الصحي التي سلف ذكرها. م، حيث كان السبب الرئيس ي في االنخفاض مرتبطا

 56.3م إلى 2017مليون ريال سعودي في عام  62.8% من 10.3يث انخفض بنسبة شهد صافي أقساط التأمين املكتتبة في قطاع املركبات تقلبات خالل األعوام الثالث، ح

 م، يعزى ذلك باملقام األول إلى القرار الذي اتخذته إدارة الشركة برفع أسعار وثائق التأمين بعد توصية من الخبير االكتواري، مما أثر 2018مليون ريال سعودي في عام 
ً
يا ب سل

مليون ريال سعودي، بإرتفاع  85.8م، حققت الشركة صافي أقساط التأمين املكتتبة بمبلغ 2019م. وفي عام 2018أمين جديدة خالل عام من تحصيل الشركات على أقساط ت

 لتخفيض األسعار بغية جذب عمالء جدد لقطاع املركبات مما أثمر في ارتفاع حصة الشركة من سوق التأمين للمركبات وبالتالي ارتف52.3قارب 
ً
ين اع %، نظرا أقساط التأم

 املكتتبة. 

 بنسبة 
ً
مليون  13.1م إلى 2017مليون ريال سعودي في عام  28.6% من 54.1أما فيما يخص قطاع املمتلكات والحوادث، فقد شهد صافي أقساط التأمين املكتتبة انخفاضا

ي م، حيث أثر قرار مجلس الضمان الصحي بعدم إجبار األطباء املمارسي2018ريال سعودي في عام  ن لحمل وثائق تأمين أخطاء ممارسة املهن الطبية على نتائج الشركة ف

 حيث ارتفع بنسبة 2019قطاع املمتلكات والحوادث. وفي عام 
ً
 جوهريا

ً
ي 6.1م، لم يشهد صافي أقساط التأمين املكتتبة لقطاع املمتلكات والحوادث تغييرا ف %، ليحقق صا

  م.2019سعودي في عام مليون ريال  13.9أقساط تأمين مكتتبة بواقع 

 الحركة في صافي أقساط التأمين غير املكتسبة 

 بصافي التحرك في حصة  /تمثل التغيرات في األقساط غير املكتسبة الفارق في أقساط التأمين املكتتبة )املسجلة( وأقساط التأمين املكتسبة خالل كل عام
ً
فترة. وتتعلق أيضا

 الفترة.  /أثناء العام  أقساط التأمين غير املكتسبة واملسندة

 صافي اقساط التأمين املكتسبة )حسب القطاع(

 م.2019م و2018م و2017 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتيوضح الجدول التالي صافي اقساط التأمين املكتسبة 

 : صافي اقساط التأمين املكتسبة7جدول 
 )نقص(زيادة /  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

2018 

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م 2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

معدل النمو 

 السنوي املركب

  %19.3             %4.5             %36.1           82,553           78,977           58,024          صحي

  %1.7               %13.4          (%8.8)           64,663           57,008           62,514          مركبات

 (%39.7)          (%47.0)        (%31.4)         10,260           19,360           28,225          ممتلكات وحوادث

  %2.9               %1.4             %4.4             157,476         155,345         148,763        اإلجمالي

             كنسبة من اإلجمالي

        %52.4            %50.8            %39.0           طبي

        %41.1            %36.7            %42.0           مركبات

        %6.5              %12.5            %19.0           ممتلكات وحوادث

        %100.0         %100.0         %100.0        اإلجمالي

  م2019م 2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالیة املدققة للشركة األھلیة للسنوات املالیة املنتھیة في 

 عمولة معيدي التأمين 

متحصل الشركة على دخل من  ع عمولة إعادة التأمين من وثائق إعادة التأمين مع شركات التأمين األخرى، ولم تشهد مبالغ عمولة معيدي التأمين تقلبات جوهرية وتماشت 

 2.0م إلى 2017ام مليون ريال سعودي في ع 2.6مليون ريال سعودي فقط، من  0.6التغييرات في أقساط التأمين املكتتبة خالل األعوام الثالث، حيث انخفضت بمقدار 

  مليون ريال سعودي. 2.5% لتصل إلى 24.2مليون ريال  0.5م، ارتفعت عمولة معيدي التأمين بمقدار 2019م. وفي عام 2018مليون ريال سعودي في عام 
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 إجمالي املطالبات املدفوعة )حسب القطاع(

 .م2019م و2018م و2017 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتيوضح الجدول التالي إجمالي املطالبات املدفوعة 

 : إجمالي املطالبات املدفوعة8جدول 
 زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

معدل النمو 

السنوي املركب 

 –م 2017)

 م(2018

 %42.2 %47.5 %37.1 99,210 67,278 49,074 صحي

 (%2.1) %12.2 (%14.5) 47,902 42,712 49,948 مركبات

 %17.7 %4.0 %33.1 5,053 4,857 3,650 ممتلكات وحوادث

 %21.7 %32.5 %11.9 152,165 114,847 102,672 اإلجمالي

       كنسبة مئوية من األقساط املكتتبة 

    %134.2 %77.4 %67.8 صحي

    %55.8 %75.8 %79.5 مركبات

    %36.3 %37.0 %12.8 ممتلكات وحوادث

    %87.6 %73.4 %62.7 اإلجمالي

  م2019م 2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالیة املدققة للشركة األھلیة للسنوات املالیة املنتھیة في 

ي 2018مليون ريال سعودي في  114.8م إلى 2017مليون ريال سعودي في  102.7من  %11.9ارتفع إجمالي املطالبات املدفوعة بنسبة   ف
ً
م، وقد كان القطاع الصحي األكبر أثرا

ن مليو  67.3م إلى 2017مليون ريال سعودي في  49.1% من 37.1م بنسبة 2018ارتفاع إجمالي املطالبات املدفوعة بعدما ارتفعت املطالبات في القطاع الصحي خالل عام 

ين م، وكان قرار مجلس الضمان الصحي بزيادة نسبة التغطية لحاملي وثائق التأمين مما أدى إلى ارتفاع قيمة املطالبات من قبل حاملي وثائق 2018ريال سعودي في  التام

 الصحي.

ي  42.7م إلى 2017ديسمبر  31دي في مليون ريال سعو  49.9%، من 14.5أما فيما يخص قطاع املركبات، انخفض إجمالي املطالبات املدفوعة بنسبة   مليون ريال سعودي ف

بات 2017م مقارنة ف عام 2018م حيث يعزى ذلك إلى انخفاض عدد املطالبات من قبل حاملي الوثائق خالل عام 2018ديسمبر  31 م. وبالرغم من ارتفاع إجمالي املطال

ي % والذي كان مر 33.1املدفوعة في قطاع املمتلكات والحوادث بنسبة   على إجمال
ً
 جوهريا

ً
 في زيادة اعداد املطالبات من قبل حاملي الوثائق، اال ان االرتفاع لم يكن له أثرا

ً
تبطا

 مليون ريال سعودي فقط. 1.2املطالبات املدفوعة، حيث كان االرتفاع من قطاع املمتلكات والحوادث بمقدار 

 وب2019وفي عام 
ً
م، حيث شهدت 2019مليون ريال سعودي في  152.2م إلى 2018مليون ريال سعودي في  114.8% من 32.5نسبة م شهد إجمالي املطالبات املدفوعة ارتفاعا

مليون  7.3% من 47.2تفع بنسبة جميع قطاعات التأمين الثالثة ارتفاعات في اعداد املطالبات. وكان القطاع الصحي القطاع املؤثر على إجمالي املطالبات املدفوعة حيث ار 

 % على التوالي. 4.0و  %12.2م. وشهد قطاعي املركبات واملمتلكات والحوادث ارتفاعات بنسبة 2019مليون ريال سعودي في عام  99.2م إلى 2018في عام  ريال سعودي

 حصة معيدي التأمين من املطالبات املدفوعة )حسب القطاع(

 م.2019م و2018م و2017 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتيوضح الجدول التالي حصة معيدي التأمين من املطالبات املدفوعة 

 : حصة معيدي التأمين من املطالبات املدفوعة9جدول 
 زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2017

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م 2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

معدل النمو 

السنوي املركب 

 –م 2017)

 م(2019

 (%0.3) %94.9 (%49.0) 26,197 13,443 26,380 صحي

 (%10.8) (%10.8) (%10.9) 11,299 12,664 14,215 مركبات

 (%15.4) (%6.8) (%23.2) 20,577 22,073 28,730 ممتلكات وحوادث

 (%8.5) %20.5 (%30.5) 58,073 48,180 69,325 اإلجمالي
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       كنسبة مئوية من املطالبات املدفوعة  

    %26.4 %20.0 %53.8 صحي

    %23.6 %29.6 %28.5 مركبات

    %407.2 %454.5 %787.1 ممتلكات

    %38.2 %42.0 %67.5 اإلجمالي

  م2019م 2018وم 2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالیة املدققة للشركة األھلیة للسنوات املالیة املنتھیة في 

 بنسبة 
ً
ي  48.2م إلى 2017مليون ريال سعودي في  69.3م من 2018% خالل عام 30.5شهدت حصة معيدي التأمين من املطالبات املدفوعة انخفاضا مليون ريال سعودي ف

 في حصة معيدي التأمين من املطالبات املدفوعة. أما في عام2018
ً
بات 2019 م حيث شهدت جميع قطاعات التأمين انخفاضا م، فقد شهدت حصة معيدي التأمين من املطال

 بنسبة 
ً
من  58.1م إلى 2018مليون ريال سعودي في  48.2% من 20.5املدفوعة ارتفاعا  بشكل رئيس ي بإرتفاع حصة معيدي التأمين 

ً
مليون ريال سعودي في عام، مدفوعا

 م.2019مليون ريال سعودي في  26.2م إلى 2018مليون ريال سعودي في  13.4% من 94.9حيث ارتفعت بنسبة  املطالبة املتعلقة بالقطاع الصحي

 صافي املطالبات املتكبدة )حسب القطاع(

 .م2019م و2018م و2017 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتيوضح الجدول التالي صافي املطالبات واملنافع األخرى املتكبدة  

 : صافي املطالبات املتكبدة10جدول 
 زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م 2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

معدل النمو 

السنوي املركب 

 –م 2017)

 م(2019

  %47.0           %39.1               %55.3               97,927           70,418           45,338          صحي

 (%2.0)          (%0.8)               (%3.3)                42,076           42,422           43,850          مركبات

 (%47.8)        (%192.1)           (%129.6)            3,889            (4,223)           14,266          ممتلكات وحوادث

  %17.9           %32.5               %5.0                 143,892         108,617         103,454        اإلجمالي

             نسبة الخسارة 

        %118.6          %89.2            %78.1           الصحي

        %65.1            %74.4            %70.1           مركبات

        %37.9           (%21.8)          %50.5           ممتلكات وحوادث

        %91.4           %69.9           %69.5          اإلجمالي

 م.2019م و2018م و2017ديسمبر 31املنتھیة في املصدر: القوائم املالیة للشركة األھلیة للسنوات املالیة 

م ونتج ذلك 2018مليون ريال سعودي في عام  108.6م إلى 2017مليون ريال سعودي في عام  103.5%، من 5.0م بنسبة 2018ارتفع صافي املطالبات املتكبدة خالل عام 

مليون ريال سعودي  3,9باإلضافة إلى إرتفاع التغير في املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها بواقع  مليون ريال سعودي 17.3باألساس من إرتفاع صافي املطالبات املدفوعة بواقع 

ت  10,0خالل نفس الفترة. يذكر أن الفترة ذاتها قد شهدت إنخفاض في تغير املطالبات تحت التسوية بواقع  با مليون ريال سعودي مما قلل من تأثير اإلرتفاع في صافي املطال

 في إرتفاع صافي املطالبات املتكبدة خال املتكبدة
ً
بات 2018ل عام و التغير في املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها.. هذا وقد كان القطاع الصحي األكثر تأثيرا م إذ ارتفع صافي املطال

ل  1.5اعي املركبات واملمتلكات والحوادث بواقع مليون ريال سعودي فيما إنخفض صافي املطالبات املتكبدة ضمن قط 25.1املتكبدة ضمن هذا القطاع بواقع  مليون ريا

 بنسبة 2019مليون ريال سعودي على التوالي. وفي عام  18.5سعودي و 
ً
ى 2018مليون ريال سعودي في  108.6%، من 32.5م، شهد صافي املطالبات املتكبدة ارتفاعا م إل

ت  36,2ول من إرتفاع صافي املطالبات املدفوعة بواقع م، حيث نتج ذلك باملقام األ 2019مليون ريال سعودي في  143.9 با مليون ريال سعودي. هذا وقد كان لصافي املطال

 مليون.. 27.5املتكبدة ضمن القطاع الصحي األثر األكبر في هذا اإلرتفاع إذ إرتفع بواقع 

 التغيير في احتياطي عجز أقساط التأمين

ين يمثل مخصص احتياطي عجز أقساط التأمين احتيا طي يتم تكوينه للتخفيف من تأثير أي عجز متوقع. يتم تقدير املخصص من قبل الخبير االكتواري بعد األخذ بع

رة االعتبار عدة عوامل وافتراضات تتعلق باألحداث والظروف املستقبلية و نسبة الخسارة املتوقعة للجزء غير املنتهي من مخاطر الوثائق. ول لوصول إلى تقدير نسبة الخسا

ى ملتوقعة، يتم االخد في االعتبار من قبل الخبير االكتواري للشركة والخبير االكتواري املستقل عالقة املطالبات واألقساط التي من املتا وقع أن تطبق على أساس شهر إل

 شهر، والتأكد في نهاية السنة املالية ما إذا كان هناك حاجة إلى تكوين احتياطي إضافي لعجز األقساط. 
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 على الشركة حيث تم عكس مبلغ  م2017تغير في احتياطي عجز أقساط التأمين في عام بلغ ال
ً
 على توصيات الخبير االكتواري للشركة.  2.1ايجابا

ً
مليون ريال سعودي بناءا

 مليون ريال سعودي على التوالي.  11.1مليون و  1.7م، بلغ التغيير في احتياطي عجز أقساط التأمين 2019م 2018وفي عامي 

 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين )حسب القطاع(

 م.2019م و2018م و2017ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تكاليف شراء وثائق تأمين للسنوات املالية املنتهية في  

 : تكاليف شراء وثائق تأمين11جدول 
 زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

معدل النمو السنوي 

 –م 2017املركب )

 م(2019

 %23.3 %15.8 %31.3 3,831 3,309 2,521 صحي

 (%4.0) %10.8 (%16.9) 5,015 4,527 5,445 مركبات

 (%24.7) (%15.9) (%32.6) 2,556 3,040 4,511 ممتلكات وحوادث

 (%4.4) %4.8 (%12.8) 11,402 10,876 12,477 اإلجمالي

       كنسبة مئوية من اإلجمالي

    %33.6 %30.4 %20.2 الصحي

    %44.0 %41.6 %43.6 مركبات

    %22.4 %28.0 %36.2 ممتلكات وحوادث

    %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالي

 م.2019م 2018م و2017ديسمبر  31املنتھیة في  املصدر: القوائم املالیة املدققة للشركة األهلية للسنوات املالیة

اليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة تتعلق تكاليف شراء وثائق التأمين بالنفقات املتكبدة للحصول على وثائق التأمين وتمثل العموالت املدفوعة إلى وسطاء البيع. انخفضت تك

م. وبالعكس 2018بسبب االنخفاض العام في أقساط التأمين املكتتبة خالل عام  م2018يال سعودي في مليون ر  10.9م إلى 2017مليون ريال سعودي في  12.5% من 12.8

، ارتفعت تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة 
ً
م 2019مليون ريال في عام  11.4% لتصل إلى 4.8تماما م، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أقساط التأمين املكتتبة بشكل عام في العا

 .م2019املالي 

 مصاريف إدارة مطالبات 

إجمالي أقساط القطاع الصحي تتعلق مصاريف إدارة املطالبات رسوم إدارية تقوم الشركة بدفعها إلى شركة )طرف ثالث( تدير املطالبات الطبية بناًء على أساس نسبة من 

 0.5% من 350.6م بنسبة 2018لبات في عام كما يشمل هذا البند أيضا كلفة مخصصات مرتبطة بإدارة مطالبات قطاعات التأمين األخر. ارتفعت مصاريف إدارة املطا

م حيث يعزى ذلك إلى إرتفاع أقساط التأمين الصحي مما أدى إلى إرتفاع الرسوم اإلدرية املرتبطة بالقطاع 2018مليون ريال سعودي في  2.0م إلى 2017مليون ريال سعودي في 

بطة  2.6م لتصل إلى 2019في عام  %26.1الصحي. . واستمرت مصاريف إدارة املطالبات في االرتفاع بنسبة  مليون ريال سعودي، حيث يعزى ذلك إلى ارتفاع املخصصات مرت

 إلى إرتفاع حجم املطالبات ضمن قطاع تأمين املركبات. 
ً
 بإدارة مطالبات قطاعات التأمين األخرى نظرا

 مصاريف اكتتاب أخرى 

ريف تتكون مصاريف االكتتاب األخرى من تكاليف طباعة بطاقات التأمي ن الصحي وتأمين املركبات وعمولة الوسطاء لبيع وثائق التأمين الخاصة بالشركة. وشهدت مصا

 بنسبة 
ً
 بنسبة 2019م، وانخفضت في 2018مليون ريال سعودي في  2.0م إلى 2017مليون ريال سعودي في  1.8% من 14.5االكتتاب ارتفاعا

ً
 1.8% لتصل إلى 11.3م جزئيا

 مليون ريال سعودي. 
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  مصاريف إدارية وعمومية

 م.2019م و2018م و2017ديسمبر  31يوضح الجدول التالي املصاريف اإلدارية والعمومية للسنوات املالية املنتهية في 

 : مصاريف إدارية وعمومية12جدول 
 زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م 2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

معدل النمو 

السنوي املركب 

 –م 2017)

 م(2019

             عمليات التامين

  %10.0           %9.9             %10.0           26,937           24,513           22,277          رواتب ومصاريف موظفين

 (%20.9)        (%20.9)        (%2.3)           2,049             2,592             2,654            إيجارات

  %31.7           %31.7           %23.6           2,670             2,028             1,641            أتعاب مهنية ورسوم ترخيص

 (%19.0)        (%19.0)         %13.3           640                790                697               منافع عامة وصيانة

 (%7.8)          (%7.8)           %23.5           2,550             2,767             2,241            استهالك

  %113.3         %113.3        (%38.7)         2,171             1,018             1,660            تقنية معلومات 

  %7.4             %7.4             %38.8           1,619             1,507             1,086            تأمينات اجتماعية

 (%48.1)        (%48.1)         %714.9         368                709                87                 دعاية واعالن وترويج

 (%37.0)        (%37.0)         %38.6           172                273                197               رحالت وتنقالت عمل وتدريب

  %12.2           %12.2          (%23.1)         1,137             1,013             1,317            مكافأة نهاية الخدمة

  %82.8           %82.8           %201.5         1,868             1,022             339               قرطاسية ومطبوعات

  %270.8         %270.8        (%34.2)         864                233                354               أخرى 

  %11.9           %11.9           %11.3           43,045           38,465           34,550          االجمالي

             عمليات املساهمين

 %0.0 %97.7 (%49.4) 927 469 927 رواتب ومصاريف موظفين

 %53.0 %524.0 (%62.5) 3,513 563 1,500 اإلدارة واللجان التنفيذيةمكافآت مجلس 

  %2.7             %2.7            (%46.3)         1,205             1,173            685            مصاريف اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان التنفيذية

  %54.0           %54.0          (%76.4)         733                476                2,021            أتعاب مهنية ورسوم ترخيص

  %162.5        الينطبق   الينطبق    21                  8                      -                 دعاية واعالن وترويج

 الينطبق   الينطبق   (%100.0)       70                    -                  17                 رحالت وتنقالت عمل وتدريب

  %140.6         %140.6        (%47.8)         6,469             2,689             5,150            االجمالي

  %20.3           %20.3           %3.7             49,514           41,154           39,700          إجمالي املصاريف العمومية واإلدارية 

 .م2019م 2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالیة املدققة للشركة األهلية للسنوات املالیة املنتھیة في 

 عمليات التأمين

لت تكاليف املوظفين املكون الرئيس ي للمصروفات اإلدارية والعمومية حيث مثلت هذه املصروفات 
 
رية 62.6%، و 63.7%، 65.4شك % من إجمالي املصاريف العمومية و اإلدا

 بنسبة 2019م، 2018م، 2017في االعوام 
ً
م  22.3م، من 2017بعام م مقارنة 2018% في عام 10.0م على التوالي. شهدت تكاليف املوظفين ارتفاعا مليون ريال سعودي في عا

 في صرف مكافات ملوظفي الشركة بناًء على األرباح واداء املوظفين. وفي عام 2018مليون ريال سعودي في عام  24.5م إلى 2017
ً
م استمرت 2019م، حيث كان االرتفاع مرتبطا

ين مليو  26.9% لتصل إلى 9.9تكاليف املوظفين في االرتفاع بمقدار  ن ريال سعودي، ويعزى ذلك االرتفاع في ارتفاع رواتب موظفي الشركة بعد إجراء تعديل على رواتب العامل

 في الشركة ليتماش ى مع متوسط الرواتب في قطاع التأمين. 

ي وارتبطت املصاريف العمومية واإلدارية األخرى في تكلفة إيجارات مباني الشركة، وأتعاب مهنية ورسوم ترخيص، واستهال كات أصول الشركة، ومصروفات أخرى متعلقة ف

 مصروفات تقنية املعلومات.

 خالل عام 
ً
 طفيفا

ً
م، واستمرت 2018مليون ريال سعودي في  2.6م إلى 2017مليون ريال سعودي في  2.7% من 2.3م وبنسبة 2018شهدت ايجارات مباني الشركة انخفاضا

 من انتقال الشركة إلى مبنى جديد مع قيمة ايجار أقل. 2019مليون ريال سعودي في  2.0% لتصل إلى 20.9اإليجارات باالنخفاض بنسبة 
ً
 م، وكان ذلك مدعوما

قطاعات التأمين( و مجلس الضمان الصحي ) في جميع وثائق التأمين املكتتبة على  %0.5تشتمل الرسوم النظامية على الرسوم املدفوعة ملؤسسة النقد العربي السعودي )
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سنوات تحت مالي أقساط التأمين املكتتبة لوثائق التأمين الصحية(، حيث تماشت حركة هذه الرسوم مع حجم األعمال واألنشطة التجارية للشركة خالل العلى إج 1.0%

م 2018مليون ريال سعودي في  2.0ى م إل2017مليون ريال سعودي في  1.6% من 23.6التحليل. وارتفعت االتعاب املهنية ورسوم الترخيص املتعلقة في علميات التامين بواقع 

مليون ريال سعودي خالل  0.6بعد ارتفاع أسعار التدقيق وتكبد مصاريف متعقلة بأعمال استشارية. واستمرت رسوم االتعاب املهنية ورسوم الترخيص باالرتفاع بمقدار 

 مليون ريال سعودي.  2.7م لتصل إلى 2019عام 

 في عام ترتبط مصاريف االهالك بأصول الشركة 
ً
 2.8م إلى 2017مليون ريال سعودي في  2.2% من 23.5م بواقع 2018الثابتة، حيث شهدت مصاريف االستهالك ارتفاعا

دت م. وعلى العكس شه2018م حيث ارتبط االرتفاع باقتناء الشركة أصول ثابتة إضافية مما أدى إلى زيادة حجم االستهالك وقيمته خالل عام 2018مليون ريال سعودي في 

 بواقع 
ً
 نسبيا

ً
 م.2019مليون ريال سعودي في عام  2.6% فقط لتصل إلى 7.8مصاريف االهالك بأصول الشركة الثابتة انخفاضا

ي  1.7% من 38.7تتعلق مصاريف تقنية املعلومات في صيانة بعض أجهزة ونظم معلومات لدى الشركة. انخفضت مصاريف تقنية املعلومات بواقع  مليون ريال سعودي ف

 بواقع 2019م. وفي عام 2018مليون سعودي في  1.0م إلى 2017عام 
ً
مليون ريال سعودي، حيث نتج عن ذلك دخول  2.2% لتصل إلى 113.3م شهدت تلك املصاريف ارتفاعا

 ن سيبراني . الشركة في عقد جديد مع شركة اتصاالت لتوفير خدمات االنترنت في موقع الشركة الجديد باإلضافة إلى توقيع الشركة عقد أم

واقساط التأمينات االجتماعية ملوظفي  وتنوعت أهم املصاريف العمومية واإلدارية األخرى مابين مصاريف مكافات نهاية الخدمة، ومصروفات قرطاسيات ومطبوعات

 الشركة. 

 عمليات املساهمين

ي ارتبطت املصروفات العمومية واإلدارية ضمن عمليات املساهمين بشكل رئيس ي في مكاف آت أعضاء مجلس إدارة شركة االهلية ومكافآت أعضاء اللجان. انخفض إجمال

 من انخفاض 2018مليون ريال سعودي في  2.7م إلى 2017مليون ريال سعودي في  5.2% من 47.8م بنسبة 2018مصروفات العمومية واإلدارية في عام 
ً
م، وكان ذلك مدعوما

 انخفاض إجمالي املصروفات 2017م مقارنة في عدد جلسات مجلس االدراة ولجانها في عام 2018عام  عدد جلسات اللجان وأعضاء مجلس اإلدارة خالل
ً
م، وارتبط ايضا

يج 2018العمومية واإلدارية في عمليات املساهمين في توقف الشركة عن تكبد اعمال استشارية توقفت في عام  م والتي كانت متعلقة في اندماج الشركة مع شركة اتحاد الخل

 م.2017لتأمين التعاوني خالل عام ل

مليون ريال سعودي حيث يعزى ذلك االرتفاع إلى صرف مكافات العضاء مجلس  6.5% لتصل إلى 140.6م، ارتفعت املصروفات العمومية واإلدارية بنسبة 2019وفي عام 

 لع2019مليون ريال سعودي خالل عام  3.9اإلدارة بقيمة 
ً
 م. 2018ام م بسبب تحسن أداء الشركة ماليا

 دخل/ايرادات عمولة 

 عمليات التأمين

م  1.5لتامين تمثل إيرادات عمولة الدخل من ودائع ألجل في عمليات التأمين وعمليات املساهمين. بلغت إيرادات العمولة على الودائع ألجل في عمليات ا مليون ريال في عا

ي 3.9م، حيث يعزى االرتفاع إلى ارتفاع نسبة العائد على الودائع من 2018مليون ريال سعودي في  2.1% لتصل إلى 36.4م، وارتفعت ايردات عمولة الوادئع بنسبة 2017 % ف

 م.2018م مقارنة في عام 2019م. ولم تشهد إيرادات عمولة الودائع ألجل لعمليات التامين أي تغيير جوهري في عام 2018% في 5.5م إلى 2017

 عمليات املساهمين

 بنسبة أما مايخص إيرادات 
ً
ى 2017مليون ريال سعودي في عام  5.7% من 30.7عمولة الدخل من ودائع ألجل في عمليات املساهمين، فشهدت إيرادات العمولة ارتفاعا م إل

مليون  9.3ت املساهمين لتصل إلى مليون ريال سعودي بسبب زيادة املبالغ املستثمرة في الودائع ألجل من قبل الشركة. واستمرت ايرادات العمولة على الودائع في عمليا 8.2

 م. 2019% في عام 6.0م إلى 2018% في عام 5.5م، حيث يعود االرتفاع إلى تحسن نسبة العوائد على الودائع من 2019ريال سعودي في عام 

 أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع

 عمليات املساهمين

ي ارتبطت األرباح املتعلقة في االستثمارات املتاحة للبيع في عمليات املساهمين فقط، وهي تتعلق في عوائد استثمار صندوق طاقة مع البنك  األول حيث استثمرت الشركة ف

. الجدير بالذكر 10.0مليون ريال سعودي والذي يمد الشركة بعائد سنوي يقارب  15.0صندوق الطاقة بمبلغ 
ً
ها 2018ان في عام % سنويا ت م قامت الشركة في بيع استثمارا

 م. 2018مليون ريال سعودي في  5.5م إلى 2017مليون ريال سعودي في  2.2في اسهم محلية مما أدى إلى ارتفاع األرباح من استثماارات متاحة للبيع من 
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 إيرادات أخرى 

كة. تتعلق اإليرادات األخرى في مشاركة شركة األهلية للتامين التعا وني في اتفاقية املنافذ املبرمة مع الشركة التعاونية للتأمين والغالبية العظمى من شركات التأمين في اململ

ركة فإن جميع شركات التأمين امل االتفاقية تخص املشاركة في التأمين على املركبات األجنبية العابرة للمملكة العربية السعودية عبر جميع املنافع وبناء على االتفاقية شا

أخرى من اتفاقية املنافذ يكون لها حصة متساوية من النتيجة الصافية لهذه املحفظة ويتم تصنيف الدخل املتعلق بهذه املحفظة في هذا البند. حققت الشركة إيرادات 

ي  5.0م على التوالي، لتصل إلى 2019م و2018% في عامي 13.8% و 19.0م. وارتفعت تلك اإليرادات بواقع 2017مليون ريال سعودي في عام  3.7بمبلغ  مليون ريال سعودي ف

 م. 2019

 املعلومات القطاعية 

 م.2019ديسمبر  31املعلومات القطاعية للسنة املنتهية في 

 م.2019ديسمبر 31يوضح الجدول التالي تفاصيل املعلومات القطاعية للسنة املالية املنتهية في 

 م.2019ديسمبر 31املالية املنتهية في املعلومات القطاعية للسنة : 13جدول 
      

 ألف ريال سعودي
ممتلكات 

 وحوادث
 عمليات التأمين الصحي املركبات

عمليات 

 املساهمين
 املجموع

             اإليرادات

 192,248 - 192,248 81,892 87,507 22,849 اجمالي اقساط تأمين املكتتبة 

       ناقصا: اقساط اعادة التأمين املسندة:

 (722) - (722) - - (722) معيدي تأمين محليين

 (6,849) - (6,849) - - (6,849) معيدي تأمين خارجيين

 (10,998) - (10,998) (7,952) (1,696) (1,350) مصروفات فائض الخسارة

 (18,569) - (18,569) (7,952) (1,696) (8,921) اجمالي

 173,679  173,679 73,940 85,811 13,928 صافي اقساط التأمين املكتتبة 

 (16,203) - (16,203) 8,613 (21,148) (3,668) الحركة في صافي اقساط التأمين غير املكتسبة 

 157,476  157,476 82,553 64,663 10,260 صافي اقساط التامين املكتسبة 

 2,492 - 2,492 - - 2,492 عمولة إعادة تأمين مكتسبة

 159,968  159,968 82,553 64,663 12,752 اجمالي اإليرادات

       التكاليف ومصاريف االكتتاب 

 (152,165) - (152,165) (99,210) (47,902) (5,053) اجمالي املطالبات املدفوعة 

 6,310 - 6,310 6,121 110 79 ناقصا: حصة معيدي التأمين من املطالبات املدفوعة 

 (145,855)  (145,855) (93,089) (47,792) (4,974) صافي املطالبات املدفوعة 

 3,748 - 3,748 4,461 672 (1,385) التغير في املطالبات تحت، صافي

 (1,785) - (1,785) (9,299) 5,044 2,470 التغير في املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها، صافي

 (143,892) - (143,892) (97,927) (42,076) (3,889) صافي املطالبات املتكبدة

 (11,064) - (11,064) (6,290) (4,711) (63) التغير في احتياطي عجز أقساط تأمين

 (559) - (559) (188) (329) (42) التغير في االحتياطيات الفنية األخرى 

 (11,402) - (11,402) (3,831) (5,015) (2,556) تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

 (2,562) - (2,562) (2,562) - - مصاريف إدارة مطالبات ،صافي 

 (1,781) - (1,781) (1,234) (437) (110) مصاريف اكتتاب أخرى 

 (171,260) - (171,260) (112,032) (52,568) (6,660) إجمالي التكاليف واملصاريف املكتتبة 

 (11,292) - (11,292) (29,479) 12,095 6,092 صافي نتائج االكتتاب

       ايرادات / )مصروفات( تشغيلية اخرى 

 (1,311) - (1,311) - - - عكس / )مخصص( ديون مشكوك في تحصيلها

 (49,514) (6,469) (43,045) - - - مصاريف إدارية وعمومية

 11,448 9,280 2,168 - - - دخل عمولة

 1,500 1,500 - - - - أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع

 - - - - - - مخصصات أخرى 
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 4,959 - 4,959 - - - ايرادات أخرى، صافي

 (32,918) 4,311 (37,229) - - - اجمالي ا)املصروفات( / اإليرادات التشغيلية االخرى 

 (44,210) 4,311 (48,521) - - - صافي )الخسارة( / الدخل للسنة

)ربح( السنة املسند إلى عمليات التأمين   - - - - - - 

 (44,210) 4,311 (48,521) - - - ربح )خسارة( السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل املسند إلى املساهمين 

 (2,125) (2,125) - - - - مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

 (46,335) - -    ربح )خسارة( السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل املسند إلى املساهمين

 م.2019م 2018م و2017ديسمبر  31املدققة للشركة األهلية للسنوات املالیة املنتھیة في املصدر: القوائم املالیة 

مليون  29.6مليون ريال سعودي، حيث أدى إرتفاع إجمالي األقساط الناتجة من بيع وثائق تأمين املركبات بواقع  192.2م 2019بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة في عام 

 في عام 2019االرتفاع اإلجمالي في أقساط التأمين املكتتبة للعام ريال سعودي في 
ً
ي  180.6%، من 32.5م 2019م. شهد صافي املطالبات املتكبدة ارتفاعا مليون ريال سعودي ف

 م.2019عام م، حيث كانت مطالبات وثائق القطاع الصحي األثر األكبر في ذلك االرتفاع خالل 2019مليون ريال سعودي في  143.9م إلى 2018

 م.2018ديسمبر  31املعلومات القطاعية للسنة املنتهية في 

 م.2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تفاصيل املعلومات القطاعية للسنة املالية املنتهية في 

 م.2018ديسمبر  31املعلومات القطاعية للسنة املالية املنتهية في : 14جدول 
      

 ألف ريال سعودي
ممتلكات 

 وحوادث
 عمليات التأمين الصحي املركبات

عمليات 

 املساهمين
 املجموع

             اإليرادات

 172,981  172,981 90,790 57,892 24,299 اجمالي اقساط تأمين املكتتبة 

       ناقصا: اقساط اعادة التأمين املسندة:

 (730) - (730) - - (730) معيدي تأمين محليين

 (8,854) - (8,854) - - (8,854) خارجيينمعيدي تأمين 

 (7,021) - (7,021) (3,883) (1,555) (1,583) مصروفات فائض الخسارة

 (16,605) - (16,605) (3,883) (1,555) (11,167) اجمالي

 156,376  156,376 86,907 56,337 13,132 صافي اقساط التأمين املكتتبة 

 (1,031) - (1,031) (7,930) 671 6,228 الحركة في صافي اقساط التأمين غير املكتسبة 

 155,345  155,345 78,977 57,008 19,360 صافي اقساط التامين املكتسبة 

 2,006 - 2,006 - - 2,006 عمولة إعادة تأمين مكتسبة

 157,351  157,351 78,977 57,008 21,366 اجمالي اإليرادات

 -      التكاليف ومصاريف االكتتاب 

 (114,847) - (114,847) (67,278) (42,712) (4,857) اجمالي املطالبات املدفوعة 

 5,112 - 5,112 3,705 458 949 ناقصا: حصة معيدي التأمين من املطالبات املدفوعة 

 (109,735)  (109,735) (63,573) (42,254) (3,908) صافي املطالبات املدفوعة 

 5,232 - 5,232 (3,469) 2,992 5,709 التغير في املطالبات تحت، صافي

 (4,114) - (4,114) (3,376) (3,160) 2,422 التغير في املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها، صافي

 (108,617)  (108,617) (70,418) (42,422) 4,223 صافي املطالبات املتكبدة

 (1,726) - (1,726) (1,731) 5 - عجز أقساط تأمينالتغير في احتياطي 

 (10,876) - (10,876) (3,309) (4,527) (3,040) تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

 (2,360) - (2,360) (2,524) 1 163 مصاريف إدارة مطالبات ،صافي 

 (2,009) - (2,009) (1,603) (289) (117) مصاريف اكتتاب أخرى 

 (125,588)  (125,588) (79,585) (47,232) 1,229 إجمالي التكاليف واملصاريف املكتتبة 

 31,763  31,763 (608) 9,776 22,595 صافي نتائج االكتتاب

       ايرادات / )مصروفات( تشغيلية اخرى 

 3,243 - 3,243 - - - عكس / )مخصص( ديون مشكوك في تحصيلها

 (41,154) (2,689) (38,465) - - - مصاريف إدارية وعمومية

 10,300 8,240 2,060 - - - دخل عمولة

 5,500 5,500 - - - - أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع
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 2,100 2,100 - - - - مخصصات أخرى 

 4,359 - 4,359 - - - ايرادات أخرى، صافي

 (15,652) 13,151 (28,803) - - - اجمالي ا)املصروفات( / اإليرادات التشغيلية االخرى 

 16,111 13,151 2,960 - - - صافي )الخسارة( / الدخل للسنة

)ربح( السنة املسند إلى عمليات التأمين   - - - (296) -- (296) 

 15,815 13,151 2,664 - - - ربح )خسارة( السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل املسند إلى املساهمين 

 (3,149) (3,149) - - - - مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

 12,666  -    ربح )خسارة( السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل املسند إلى املساهمين

 م.2019م 2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالیة املدققة للشركة األهلية للسنوات املالیة املنتھیة في 

 

م الى قطاعي املركبات واملمتلكات 2018م، ويعود انخفاض إجمالي أقساط التأمين خالل عام 2018مليون ريال سعودي في عام  172.9التأمين املكتتبة بلغ إجمالي أقساط 

 
ً
 102.7% من 11.9دفوعة بنسبة مليون ريال سعودي على التوالي.أرتفع إجمالي املطالبات امل 6.6مليون ريال سعودي و  14.9بواقع  والحوادث حيث شهد القطاعين انخفاضا

بات 2018مليون ريال سعودي في  114.8م إلى 2017مليون ريال سعودي في   في ارتفاع إجمالي املطالبات املدفوعة بعدما ارتفعت املطال
ً
م، وقد كان القطاع الصحي األكبر أثرا

م، وكان قرار مجلس الضمان الصحي 2018مليون ريال سعودي في  67.3م إلى 2017مليون ريال سعودي في  49.1% من 37.1م بنسبة 2018في القطاع الصحي خالل عام 

 بزيادة نسبة التغطية لحاملي وثائق التأمين مما أدى إلى ارتفاع قيمة املطالبات من قبل حاملي وثائق التامين الصحي.

 

 م.2017ديسمبر  31املعلومات القطاعية للسنة املنتهية في 

 م.2017ديسمبر  31يل املعلومات القطاعية للسنة املالية املنتهية في يوضح الجدول التالي تفاص

 م.2017ديسمبر  31املعلومات القطاعية للسنة املالية املنتهية في : 15جدول 
      

 ألف ريال سعودي
ممتلكات 

 وحوادث
 عمليات التأمين الصحي املركبات

عمليات 

 املساهمين
 املجموع

       اإليرادات

 183,219 - 183,219 79,549 64,519 39,151 اجمالي اقساط تأمين املكتتبة 

   -    ناقصا: اقساط اعادة التأمين املسندة:

 (616) - (616) - - (616) معيدي تأمين محليين

 (8,287) - (8,287) - - (8,287) معيدي تأمين خارجيين

 (10,542) - (10,542) (7,199) (1,699) (1,644) مصروفات فائض الخسارة

 (19,445) - (19,445) (7,199) (1,699) (10,547) اجمالي

 163,774  163,774 72,350 62,820 28,604 صافي اقساط التأمين املكتتبة 

 (15,011) - (15,011) (14,326) (305) (380) الحركة في صافي اقساط التأمين غير املكتسبة 

 148,763  148,763 58,024 62,515 28,224 صافي اقساط التامين املكتسبة 

 2,574 - 2,574 - - 2,574 عمولة إعادة تأمين مكتسبة

 151,337  151,337 58,024 62,515 30,798 اجمالي اإليرادات

 -      التكاليف ومصاريف االكتتاب 

 (102,672) - (102,672) (49,074) (49,948) (3,650) اجمالي املطالبات املدفوعة 

 10,295 - 10,295 7,828 1,760 707 ناقصا: حصة معيدي التأمين من املطالبات املدفوعة 

 (92,377)  (92,377) (41,246) (48,188) (2,943) صافي املطالبات املدفوعة 

 (10,873) - (10,873) (3,802) 349 (7,420) التغير في املطالبات تحت، صافي

 (204) - (204) (290) 3,989 (3,903) املبلغ عنها، صافيالتغير في املطالبات املتكبدة غير 

 (103,454)  (103,454) (45,338) (43,850) (14,266) صافي املطالبات املتكبدة

 2,071 - 2,071 (341) 2,412 - التغير في احتياطي عجز أقساط تأمين

 (12,477) - (12,477) (2,521) (5,445) (4,511) تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

 (621) - (621) (516) 122 (227) مصاريف إدارة مطالبات ،صافي 

 (1,754) - (1,754) (1,262) (322) (170) مصاريف اكتتاب أخرى 

 (116,235)  (116,235) (49,978) (47,083) (19,174) إجمالي التكاليف واملصاريف املكتتبة 



 

- 87  -  
 

 35,102  35,102 8,046 15,432 11,624 صافي نتائج االكتتاب

       ايرادات / )مصروفات( تشغيلية اخرى 

 (4,354) - (4,354) - - - عكس / )مخصص( ديون مشكوك في تحصيلها

 (39,700) (5,150) (34,550) - - - مصاريف إدارية وعمومية

 7,218 5,708 1,510 - - - دخل عمولة

 2,257 2,257 - - - - أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع

 (25) (25) - - - - خسائر محققة من استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

 6,431 6,028 403 - - - مخصصات أخرى 

 3,663 - 3,663 - - - ايرادات أخرى، صافي

 (24,510) 8,818 (33,328) - - - اجمالي ا)املصروفات( / اإليرادات التشغيلية االخرى 

 10,593 8,818 1,775 - - - )الخسارة( / الدخل للسنةصافي 

)ربح( السنة املسند إلى عمليات التأمين   - - - (178)  (178)  

 10,415 8,818 1,597 - - - ربح )خسارة( السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل املسند إلى املساهمين 

 2,542 2,542 - - - - مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

 7,873 6,276 1,597    )خسارة( السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل املسند إلى املساهمينربح 

 م.2019م 2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالیة املدققة للشركة األهلية للسنوات املالیة املنتھیة في 

يه 44.2سعودي، حيث شكل القطاع الصحي مانسبته مليون ريال  183.2م، بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة 2017في عام  % من اجمالي أقساط التامين املكتتبة، يل

م 2017%. الجدير بالذكر بان الشركة اعتمدت على املبيعات املباشرة في عام 17.5%. بلغت نسبة قطاع املمتلكات والحوادث 38.4قطاع املركبات وبنسبة  م مقارنة في األعوا

 م.2017% في عام 89.1لت املبيعات املباشرة ما نسبته م، حيث شك2019م و 2018

 قائمة املركز املالي

 .م2019م و2018م و2017 ديسمبر 31 كما فيقائمة املركز املالي  تفاصيليوضح الجدول التالي 

 : قائمة املركز املالي16جدول 
 زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

 (%6.0) %1.2 347,524 369,881 365,607 مجموع املوجودات

 %9.7 (%2.1) 270,962 247,020 252,341 مجموع املطلوبات

 (%37.7) %8.5 76,563 122,861 113,266 مجموع حقوق املساهمين

 (%6.0) %1.2 347,524 369,881 365,607 مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين

 .م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنواتاألهلية  للشركة املدققة املالیة القوائم: املصدر

لت هذه 
 
ي 68.4املكونات الثالثة تكونت املوجودات بشكل رئيس ي من النقد وما في حكمه، أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة وودائع ألجل، حيث شك % من إجمال

 .م2019ديسمبر  31املوجودات كما في 

مليون ريال سعودي كما  365.6م من 2018% فقط في عام 1.2م حيث ارتفعت بواقع 2019م، و2018م، 2017لم يشهد مجموع املوجودات تقلبات جوهرية خالل األعوام 

م 2019م، حيث كان االرتفاع في النقدية ومافي حكمها األثر األكبر في االرتفاع. وفي عام 2018ديسمبر  31ا في مليون ريال سعودي كم 369.9م إلى 2017ديسمبر  31في 

ين 2019مليون ريال سعودي كما في  347.5مليون ريال سعودي إلى  369.9% من 6.0انخفضت املوجودات بواقع  م، حيث يعزى ذلك باملقام األول إلى انخفاض أقساط التأم

 يدي التأمين املدينة.وذمم مع

بر  31% من إجمالي املطلوبات كما في 56.1تألفت املطلوبات بشكل رئيس ي من أقساط التأمين غير املكتسبة، و مستحقات إلى عمليات التأمين حيث شكلت ما يقارب  ديسم

التوالي، مدفوعة بشكل رئيس ي من املستحقات لعمليات التأمين واحتياطي % على 16.6% و 30.2م بنسبة 2019م و2018. كما ارتفع إجمالي املطلوبات خالل عامي 2019

 عجز التأمين.
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 .م2019م و2018م و2017 ديسمبر 31 كما فييوضح الجدول التالي تفاصيل قائمة املركز املالي 

 املركز املالي -: مؤشرات األداء الرئيسية 17جدول 
 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 م2019 م2018 م2017 مؤشرات األداء الرئيسية 

 %71.2 %75.1 %62.6 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة/ عموالت مستلمة

 %53.4 %51.0 %46.6 اقساط تأمين غير مكتسبة/ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

 %25.8 %37.5 %51.3 صافي املطالبات تحت التسوية/ صافي املطالبات املتكبدة

معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية واملطالبات املتكبدة وغير املبلغ عنها/ إجمالي مطالبات تحت التسوية حصة 

 واملطالبات املتكبدة وغيراملبلغ عنها
54.6% 60.4% 65.5% 

 %2.7 %4.0 %2.8 حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير املكتسبة/ إجمالي أقساط التأمين غير املكتسبة

 (%13.3) %3.4 %2.2 العائد على املوجودات

 (%60.5) %10.3 %7.0 العائد على حقوق املساهمين

 .م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنواتاألهلية  للشركة املدققة املالیة القوائمإدارة الشركة األهلية و : املصدر

 املوجودات

 م.2019م و2018م و2017ديسمبر  31املركز املالي كما في يوضح الجدول التالي تفاصيل قائمة 

 : املوجودات13جدول 
 زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019 ديسمبر م2018ديسمبر 

 (%8.2) %58.2 149,390 162,704 102,866 النقدية وما في حكمها

 (%11.1) (%60.3) 40,000 45,000 113,300 ودائع ألجل

 (%18.7) %18.3 48,403 59,518 50,316 أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي

 (%25.9) %35.2 5,179 6,990 5,171 حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة 

 %1.0 (%6.1) 14,187 14,045 14,963 حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية 

 %39.2 (%18.0) 451 324 395 حصة معيدي التأمين من املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها

 (%1.2) - 6,427 6,502 5,837 تكاليف اكتتاب مؤجلة

 (%5.2) - 20,064 21,173 19,397 استثمارات 

 %27.0 %8.8 8,190 6,447 5,923 مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة

 وموجودات أخرى 
ً
 %31.9 (%32.4) 16,124 12,223 18,091 مصاريف مدفوعة مقدما

 الينطبق الينطبق 3,624 - - أصل حق االستخدام

 (%1.8) %153.8 8,256 8,408 3,313 ممتلكات ومعدات، صافي

 - - 24,000 24,000 24,000 وديعة نظامية

 %26.8 %25.2 3,229 2,547 2,035 عوائد استثمار الوديعة النظامية

 (%6.0) %1.2 347,524 369,881 365,607 اإلجمالي

 .م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنوات األهلية للشركة املدققة املالیة القوائم: املصدر

% 72.2%، 72.9تأمين وذمم معيدي تأمين صافية حيث شكلت تلك األرصدة ما يقارب تكونت املوجودات بشكل رئيس ي من مبالغ نقدية ومافي حكمها، ودائع ألجل وأقساط 

 م، على التوالي.2019م و2018م و2017ديسمبر  31% من إجمالي املوجودات كما في 68.4و 
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 النقدية ومافي حكمها

 .م2019م و2018م و2017 ديسمبر 31 كما فييوضح الجدول التالي النقدية ومافي حكمها  

 : النقدية ومافي حكمها18 جدول 
 زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

      عمليات التأمين

 (%89.9) %204.0 4,069 40,289 13,253 نقد لدى البنوك

 الينطبق (%100.0) 34,527 - 36,527 ودائع ألجل )ثالث أشهر(

 (%4.2) (%19.1) 38,596 40,289 49,780 اإلجمالي

      عمليات املساهمين

 (%99.0) %477.5 321 32,415 5,613 نقد لدى البنوك

 %22.7 %89.6 110,473 90,000 47,473 ودائع ألجل )ثالث أشهر(

 (%9.5) %130.6 110,794 122,415 53,086 اإلجمالي

 (%8.2) %58.2 149,390 162,704 102,866 املجموع

 .م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنواتاألهلية  للشركة املدققة املالیة القوائماملصدر: 

 عمليات التأمين

الحالية التي يتم إيداعها في حسابات البنوك املختلفة التي تتعامل تعتبر الودائع ألجل من املكونات الرئيسية للنقد وما في حكمه، ويشاربالنقد لدى البنوك إلى الحسابات 

 معها الشركة والتي يتم من خاللها إجراء عمليات الدفع والسحب

هذه االستثمارات في ودائع باملرابحة بالريال السعودي ولها  تحتفظ الشركة بمعظمبودائع املرابحة لدى فروع البنوك املحلية واألجنبية املرخصة في اململكة.  الشركة تحتفظ

م على التوالي. الجدير بالذكر أن 2019م و2018م و2017% في 6.0%، 5.5%، 3.3مدة استحقاق أصلية ال تتجاوز ثالثة أشهر. هذه االستثمارات أتت بعوائد سنوية بنسبة 

 م.2019ديسمبر  31كما في  من إجمالي الرصيد %89.5 ما نسبته الودائع ألجل شكلت

 عمليات املساهمين

 م على التوالي.2019م و2018م و2017ديسمبر  31% من إجمالي النقد لعلميات املساهمين كما في 99.7% و 73.5% و 89.4عمليات املساهمين  ضمنشكلت الودائع ألجل 

 حركة النقد اإلجمالية

م. وقد جاء هذا 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  162.7م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  102.8% من 58.2بنسبة اإلجمالي ، ارتفع النقد عامبشكل 

 بالتدفق
ً
  ةالنقدي اتاالرتفاع مدفوعا

ً
من األنشطة االستثمارية والذي ارتبط باسترداد الشركة لودائع ذات استحقاق اكثر من ثالثة أشهر. تبع االرتفاع املذكور انخفاضا

 في عام طفي
ً
 31سعودي في  مليون ريال 149.4م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  162.7% من 8.2م حيث انخفض إجمالي النقد ومافي حكمه بنسبة 2019فا

 من2019ديسمبر 
ً
 .صافي الخسارة للسنة م إ متأثرا

 ألجلودائع  

 .م2019م و2018وم 2017 ديسمبر 31 كما فييوضح الجدول التالي الودائع ألجل 

 : ودائع ألجل19جدول 
 زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

           عمليات املساهمين

 (%11.1)   (%60.3)    40,000    45,000    113,300  ودائع ألجل 
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 (%11.1)   (%60.3)    40,000    45,000    113,300  املجموع

 .م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنوات األهلية للشركة املدققة املالیة القوائم: املصدر

ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ. هذه االستثمارات أعطت عوائد بنسبة  تزيد عنتمثل الودائع ألجل املذكورة في الجدول أعاله ودائع لدى البنوك املحلية ذات فترة استحقاق 

م على التوالي، وذلك بسبب تحويل 2019م و2018% في عامي 11.1% و 60.3م على التوالي. أنخفضت ودائع ألجل بنسبة 2019م و2018م و2017% في 6.0% و %4.3، 4.4

 ثة أشهر والتي تم تصنيفها تحت بند النقد ومافي حكمه.تلك الودائع إلى ودائع ذات فترة استحقاق أقل من ثال

 , صافيمدينةمعيدي تأمين  وذمماقساط تأمين 

 م.2019م و2018م و2017 ديسمبر 31 كما في معيدي تأمين مدينة, صافي وذمميوضح الجدول التالي تفاصيل اقساط تأمين 

 : اقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة, صافي20جدول 
 زيادة/)نقص( ديسمبر 31املالية املنتهية في السنة   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

 (%0.0) (%4.2) 66,164 66,169 69,046 حملة الوثائق املباشر 

 (%45.4) %96.9 9,292 17,028 8,648 عمالء الوسطاء والوكالء

 (%91.4) %22.6 194 2,257 1,841 ذمم معيدي تأمين

 (%11.5) %7.4 75,650 85,454 79,535 اإلجمالي

 %5.1 (%11.2) (27,247) (25,936) (29,219) مخصص الديون املشكوك في تحصيلها

 (%18.7) %18.3 48,403 59,518 50,316 ذمم اقساط مدينة, صافي

 .م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنواتاألهلية  للشركة املدققة املالیة القوائم: املصدر

ين تتضمن األرصدة املستحقة من حملة الوثائق في األساس أقساط مقبوضة من حملة الوثائق املباشرين. انخفض إجمالي أقساط التأمين املدينة م ن حملة وثائق التأم

ر وثائقانخفاض  فياالنخفاض  وارتبطم، 2018ديسمبر  31 في كمامليون ريال سعودي  66.2م إلى 2017ديسمبر 31 في كمامليون ريال سعودي  69.0% من 4.2بنسبة   اخطا

 .جوهري  تغيير أي املباشر الوثائق حملة رصيد يشهدلم  ،م2019 ديسمبر 31م و2018ديسمبر  31ما بين و م. 2017 بعام مقارنةم 2018 عام في الطبية املهن

 وبنسبة  شهداتالتأمين املسندة حيث  أقساط في والوكالء طاءاألقساط املدينة من الوس تتمثل
ً
 ملحوظا

ً
ي  8.7% من 96.9تلك األقساط ارتفاعا مليون ريال سعودي كما ف

وثائق بما  بإجماليواملدارس املتقدمة،  للخدمات البترولية الدريس شركة ،جديدين عميلينم وذلك بسبب إصدار وثائق 2018 في كمامليون ريال سعودي  17.1م إلى 2017

 الرصيد. انخفاض إلىأدىمما  ورين،العمالء املذك هذين م لم يتم التجديد مع2019 عام وفيمليون ريال سعودي..  9.0يقارب 

 املكتسبة غير  األقساط من التأمين معيدي حصة

 م.2019م و2018م و2017 ديسمبر 31 كما في املكتسبةيوضح الجدول التالي تفاصيل حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 : حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة21جدول 
 زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

 الينطبق الينطبق - - - صحي

 الينطبق الينطبق - - - املركبات

 (%25.9) %35.2 5,179 6,990 5,171 ممتلكات والحوادث

 (%25.9) %35.2 5,179 6,990 5,171 اإلقساط غير املكتسبة  منحصة معيدي التأمين  

 .م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنوات األهلية للشركة املدققة املالیة القوائم: املصدر

 31مليون ريال سعودي في  6.9م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  5.1% من 35.2ارتفعت حصة معيدي التأمين من اإلقساط غير املكتسبة بنسبة 

مليون  7% من 25.9م. انخفض حصة معيدي التأمين من اإلقساط غير املكتسبة بنسبة 2018م، مدفوعة من ارتفاع األقساط غير املكتسبة في عام 2018ديسمبر 

 م وذلك بسبب مبيعات وثائق املمتلكات والحوادث.2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  5.2م إلى 2018ديسمبر  31ريال سعودي في 
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 حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية

 م.2019م و2018م و2017 يسمبرد 31 كما في يوضح الجدول التالي تفاصيل حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية

 : حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية22جدول 
 زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

  %10.2   (%27.5)    496    450    621   الصحي

  %59.8   (%213.8)  (171)   (107)    94    املركبات

  %1.2   (%3.8)    13,862    13,702    14,248   ممتلكات والحوادث

  %1.0   (%6.1)    14,187    14,045    14,963   حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية  

 .م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنواتاألهلية  للشركة املدققة املالیة القوائم: املصدر

ي شكلت حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية من قطاع املمتلكات والحوداث النسبة األعلى في حصص معيدي التامين من املطالبات تح ت التسوية مقارنة ف

 % من إجمالي حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية.97.7% و97.6% و 95.2قطاعي الصحي واملركبات، حيث شكلت ما يقارب 

 وبنسبة 2019م و2018م و2017لم تشهد حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية تقلبات ملحوظة خالل األعوام 
ً
 طفيفا

ً
ي 6.1م حيث انخفضت انخفاضا % ف

 % فقط.1.0م ارتفعت بنسبة 2019م، وفي عام 2018عام 

 مؤجلة اكتتاب تكاليف

 م.2019م و2018م و2017 ديسمبر 31يوضح الجدول التالي تفاصيل تكاليف اكتتاب مؤجلة كما في

 : تكاليف اكتتاب مؤجلة23جدول 
 زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019 ديسمبر م2018ديسمبر 

 (%37.2)    %44.0    1,452    2,312    1,605   الصحي

  %28.8    %0.0    2,705    2,100    2,099   املركبات

  %8.6   (%2.0)    2,270    2,090    2,133   ممتلكات والحوادث

 (%1.2)    %11.4    6,427    6,502    5,837   تكاليف وثائق تامين مؤجلة

 .م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنوات األهلية للشركة املدققة املالیة القوائم: املصدر

د  السنةيتم تأجيل التكاليف املباشرة وغير املباشرة املتكبدة خالل  املالية عند إصدار أو إعادة تجديد عقود التأمين بالقدر الذي تكون فيه هذه التكاليف قابلة لالستردا

وبعد اإلثبات األولي لها، يتم إطفاء هذه التكاليف بشكل نسبي على مدى فترة . من االقساط املستقبلية. يتم إثبات كافة تكاليف االكتتاب األخرى كمصروف عند تكبدها

 ات التأمين.املستقبلية املتوقعة ما عدا الشحن البحري حيث يكون الجزء املؤجل التكلفة املتكبدة خالل الفصل األخير . يقيد اإلطفاء في قائمة عملياالقساط 

تم  يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي املقدر أو الطريقة املتوقعة الستنفاذ املنافع االقتصادية املستقبلية التي تضمنها ذلك األصل وذلك بتعديل فترة اإلطفاء، وي

 .ةاعتبار ذلك كتغير في التقديرات املحاسبي

بر  31مليون ريال سعودي كما في  6.5م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  5.8% من 11.4ارتفعت التكاليف املؤجلة من اكتتاب وثائق التأمين بنسبة  ديسم

بر  31% كما في 1.2نسبة ضئيلة وبواقع م. وانخفض إجمالي التكاليف املؤجلة ب2018م وذلك بسبب ارتفاع إصدار وثائق تأمينية في القطاع الصحي خالل عام 2018 ديسم

 في عدد وثائق التامين املصدرة بشكل عام خالل عام 2019
ً
 ملحوظا

ً
 م. 2018م مقارنة في عام 2019م، حيث لم تشهد الشركة اختالفا
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 استثمارات

 م.2019م و2018م و2017 ديسمبر 31يوضح الجدول التالي تفاصيل االستثمارات كما في

 : االستثمارات 24جدول 
 زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

      عمليات التأمين

 - - 5,000 5,000 5,000 استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

 - - 5,000 5,000 5,000 اإلجمالي

      عمليات املساهمين

 (%10.5) الينطبق 12,750 14,250 - صناديق استثمارية

 الينطبق (%100.0) 391 - 12,474 استثمارات في محفظة أسهم )متداولة(

 - - 1,923 1,923 1,923 استثمارات في أسهم شركة )غير متداولة(

 (%6.9) %12.3 15,064 16,173 14,397 اإلجمالي

 (%5.2) %9.2 20,064 21,173 19,397 مجموع االستثمارات

  .م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنواتاألهلية  للشركة املدققة املالیة القوائم: املصدر

 عمليات التأمين

م و 2018 وم 2017تغييرات خالل األعوام  أيحتى تاريخ االستحقاق سندات طويلة األجل لدى مؤسسات مالية. ولم تشهد تلك االستثمارات  املقتناهتشمل االستثمارات 

 م. 2019

 املساهمين عمليات

  تمتلك الشركة كانت حيث ،من خالل صناديق استثماريةبشكل مباشر و  محلية اسهماستثمارات الشركة من خالل عمليات املساهمين في  تتكون 
ً
 مليون  12.5 بقيمة اسهما

 في صندوق استثماري. وشهدت قيمة تلك االستثمارات  مرثليست، وتم بيعها واسنادها لبنك سعودي محلي 2017 ديسمبر 31 في سعودي ريال
ً
 من% 14.2 بنسبة ارتفاعا

  وذلك م،2018ديسمبر 31مليون ريال سعودي كما في  14.3م إلى 2017 ديسمبر 31 في كما سعودي ريال مليون  12.5
ً
ى  السعودي السوق  تحسن من مدعوما املالي مما أدى إل

ي  12.8م إلى 2018ديسمبر 31 في كما سعودي ريال مليون  14.3 من% 10.5ستثمارات بنسبة اال  تلك انخفضتتحسن قيمة املحفظة االستثمارية.  مليون ريال سعودي كما ف

 .املستردة املبالغ استثمار إعادة يتم لم حيث الطاقة، صندوق  من املال رأس بالغاسترداد م بسببكان ذلك  حيثم، 2019ديسمبر  31

أسواق نشطة ظهر هذا االستثمار بالتكلفة لعدم وجود ي حيث ،ةاالستثمار في رأس مال شركة نجم للخدمات التأميني حصةغير متداولة  سهمأالشركة في  ستثماراتمثل ت

 أو وسائل أخرى موثوق بها لقياس القيمة العادلة.

 عالقة ذات جهة من مستحقة مبالغ

 م.2019م و2018م و2017 ديسمبر 31كما في عالقة ذات جهة من املستحقة يوضح الجدول التالي تفاصيل املبالغ

 : مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة25جدول 
 ديسمبر 31 السنة املالية املنتهية في        

 طبيعة املعامالت  ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة 

 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

 األرصدة املدينة أو )الدائنة(  قيمة املعامالت    

 11,190 9,447 8,923 (650) (1,160) (898) شركة شقيقة مصاريف مدفوعة بالنيابة عن الشركة

    2,393 1,640 699 شركة شقيقة مصاريف مدفوعة من قبل الشركة نيابة عن الشركة الشقيقة

    117 401 300 أقساط تأمين أعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يمثلونها

    (67) (165) 218 مطالبات متكبدة أعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يمثلونها
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    53 130 130 مصاريف نظافة وصيانة التي يمثلونها أعضاء مجلس اإلدارة والشركات

 (3,000) (3,000) (3,000)     يخصم : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 8190 6,447 5,923     صافي أرصدة الجهات ذات العالقة

 . م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنواتاألهلية  للشركة املدققة املالیة القوائم: املصدر

ية  تتعلق األرصدة واملبالغ املدينة املستحقة من جهة ذات عالقة بمصاريف عمل سددتها شركة األهلية للتأمين التعاوني نيابة عن الشركة الشقيقة "شركة البحرين الوطن

م حيث ارتبطت تلك املبالغ املستحقة من "شركة البحرين الوطنية للتأمين" بشكل رئيس ي في دفع مطالبات متعلقة في وثائق 2019م و 2018م، 2017ن" خالل األعوام للتأمي

ي 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  8.2األرصدة املدينة  صافي هلية للتأمين التعاوني. وبلغتم دفعها من قبل شركة األ  م بعد خصم مخصص الديون املشكوك ف

 تحصيلها لهذه األرصدة. 

 صل حق األستخدام أ 

س ي IFRS 16)16عداد التقارير املالية املعيار الدولي إل بصل حق األستخدام أعلق ي ( والذي يلزم املستأجر باالعتراف بأصل حق االستخدام يمثل حقه في استخدام األصل األسا

، 2019يناير  1في  16عداد التقارير املالية يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار. الجدير بالذكر ان شركة االهلية للتأمين اعتمدت املعيار الدولي إل والتزام اإليجار الذي 

 كأصل حق استخدام في قوائمها املالية.  سعودي مليون ريال 3.6وسجلت مسحقات االيجار وقيمته 

 ى أخر مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات 

 .م2019م و2018م و2017 ديسمبر 31صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات االخرى كما فيامليوضح الجدول التالي تفاصيل 

 : مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 26جدول 
 زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

      عمليات التأمين

 %30.0 (%32.6) 6,069 4,670 6,931 دفعات مقدمة إلى وسطاء وموردي خدمات

 (%26.3) %33.3 1,861 2,524 1,894 مصاريف إدارة مطالبات مؤجلة 

 (%55.5) %154.6 1,003 2,256 886 إيجارات مدفوعة مقدمأ

 %24.4 %20.3 1,576 1,267 1,053 سلف للموظفين

 
ً
 الينطبق (%100.0) 325 - 433 اشتراكات مدفوعة مقدما

 الينطبق الينطبق 1,344 - - ذمم مدينة أخرى 

 %13.6 (%4.3) 12,178 10,717 11,197 الرصيد في نهاية السنة

      عمليات املساهمين

 (%91.0) - 9 100 100 دفعات مقدمة إلى وسطاء وموردي خدمات

 %180.0 (%79.3) 3,937 1,406 6,794 أخرى ذمم مدينة 

 %162.0 (%78.2) 3,946 1,506 6,894 إجمالي عمليات املساهمين

 %31.9 (%32.4) 16,124 12,223 18,091 اإلجمالي

 . م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنواتاألهلية  للشركة املدققة املالیة القوائم: املصدر

 عمليات التأمين

% من إجمالي املصروفات 49.8% و 43.6% و61.9تتألف املصاريف املدفوعة مقدما بشكل رئيس ي من دفعات مقدمة إلى وسطاء وموردي خدمات حيث شكلت تلك الدفعات 

 كما في 
ً
 بنسبة م على التوالي. شهدت تلك الدفعات املقدمة إلى 2019م و 2018م، 2017ديسمبر  31املدفوعة مقدما

ً
 6.9% من 32.6وسطاء وموردي خدمات انخفاضا

 وذلك بسبب تغيير في ارصدة حساب مشاريع تحت التنفيذ. ارتفعت م2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  4.6م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 

م وذلك بسبب دفوعات ملشاريع جديدة تحت 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  6.1% لتصل إلى 30.0 بنسبةالدفعات املقدمة للوسطاء وموردي الخدمات 

 األخرى في علميات التامين حيث تعلقت من إيجارات تخص مباني الشركة وسلف موظفين. 
ً
 التنفيذ. وتنوعت املصاريف املدفوعة مقدما
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 عمليات املساهمين

ر بعمليات املساهمين بشكل رئيس ي من ذمم مدينة متعلقة  تتمثل املوجودات األخرى في فوائد الودائع ألجل التي لم يحل موعد استحقاقها. تغييرات قيمة وحجم االستثما

 بنسبة 
ً
مليون ريال سعودي  6.8م من 2018% خالل عام 79.3أدى الي تقلب الرصيد املتعلق في فوائد الودائع. حيث شهدت تلك املصروفات تقلبات خالل الفترة بأنخفاضا

من 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  1.4م إلى 2017ديسمبر  31في  م، حيث أتى االنخفاض بعد تسييل محفظة استثمارية وأدى ذلك إلى انخفاض قيم العوائد 

، ا
ً
كة بأستثمار نقدها في صندوق للطاقة مع البنك األول، مما تفعت ذمم مدينة أخرى املدرجة تحت عمليات املساهمين بعدما قامت الشر ر الودائع ألجل. وبالعكس تماما

 3.9% لتصل إلى 180.0م. ارتفعت الذمم املدينة األخرى بنسبة 2019ديسمبر  31مليون ريال كما في  3.9% لتصل إلى 180.0م بواقع 2019رفع العوائد املستحقة في عام 

 م.2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 

 ات ومعد ممتلكات

 م.2019م و2018م و2017 ديسمبر 31يوضح الجدول التالي تفاصيل املمتلكات واملعدات كما في

 : ممتلكات ومعدات27جدول 

 زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

 %29.9 (%5.7) 1,269 977 1,036 واألثاث واملفروشاتاملعدات املكتبية 

 %3.6 %94.6 4,087 3,945 2,027 أجهزة وبرامج الحاسب االلي

 (%100.0) (%54.4) - 52 114 السيارات

 (%15.6) %2,425.0 2,900 3,434 136 تحسينات املباني املستأجرة

 (%1.8) %153.8 8,256 8,408 3,313 صافي القيمة الدفترية

 . م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنواتاألهلية  للشركة املدققة املالیة القوائم: املصدر

لت قيمتها الدفترية  ترية 64.9% و 58.5%،  92.5تتألف املمتلكات واملعدات بشكل رئيس ي من معدات مكتبية واثاث أجهزة الحاسب اآللي حيث مث  % من صافي القيمة الدف

م. الجدير بالذكر ان الشركة عملت على تحسينات ملبانيها املستأجرة خالل عامي 2019ديسمبر  31م،2018ديسمبر  31م، 2017ديسمبر  31متلكات واملعدات كما في ملل

ي %، باإلضافة إلى زيادة شراء ا153.8م بنسبة 2018م مما أدى إلى ارتفاع رصيد املمتلكات واملعدات خالل عام 2019م و2018 ف ألجهزة وبرامج الحاسب اآللي. لم يشهد صا

 خالل عام 
ً
 جوهريا

ً
 31مليون ريال سعودي في  0.9% من 29.9م فيما عدا املعدات املكتبية واألثاث حيث ارتفع صافي القيمة الدفترية بنسبة 2019القيمة الدفترية تغييرا

 بسبب تأثيث بعض األفرع الجديدة. م وذلك2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  1.3م إلى 2018ديسمبر 

 النظامية الوديعة إستثمار  وعوائدنظامية  وديعة

تم  24% من رأسمالها املدفوع بمبلغ 15من الالئحة التنفيذية لهيئة النقد العربي السعودي )ساما(، أودعت الشركة  58ادة مع املتماشيا  مليون ريال سعودي لدى بنك 

االحتفاظ بالوديعة النظامية لدى بنك حسن السمعة. يجب سداد العمولة الناجمة عن هذه الوديعة إلى ساما وال يمكن سحب هذه الوديعة اختياره من قبل "ساما". يتم 

 من دون موافقة ساما.

 املطلوبات

 م.2019م و2018م و2017 ديسمبر 31يوضح الجدول التالي تفاصيل املطلوبات كما في

 : املطلوبات28جدول 
 زيادة/)نقص( ديسمبر 31املالية املنتهية في السنة   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

      

 (%39.7) %122.7 2,064 3,425 1,538 ذمم معيدي التأمين

 %16.3 %3.3 102,689 88,296 85,447 أقساط تأمين غير مكتسبة

 (%25.7) - 1,424 1,916 1,372 غير مكتسبة عموال ت إعادة تأمين
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 (%8.8) (%13.0) 37,589 41,195 47,345 مطالبات تحت التسوية

 %3.7 %8.5 53,296 51,384 47,341 مطالبات متكبدة غير املبلغ عنها

 %208.8 %48.3 16,364 5,300 3,574 احتياطي عجز أقساط تأمين

 %17.4 - 3,779 3,220 2,891 تياطيات فنية أخرى حا

 - %4.5 5,750 5,024 4,807 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 %18.4 %37.5 13,664 11,539 8,390 زكاة وضريبة دخل مستحقة

 الينطبق الينطبق 3,022 - - التزام ايجار

 %26.8 %25.2 3,229 2,547 2,035 عوائد أستثمار الوديعة النظامية

 %37.0 %3,763.8 111,141 81,140 2,100 مبالغ مستحقة إلى عمليات التأمين

 (%15.0) (%28.2) 26,930 31,685 44,102 دائنون ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 %16.6 %30.2 380,941 326,671 250,942 اإلجمالي

  م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنوات األهلية للشركة املدققة املالیة القوائماملصدر: 

حقة إلى عمليات التأمين حيث تألفت املطلوبات بشكل رئيس ي من أقساط تأمين غير املكتسبة، املطالبات تحت التسوية، املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها و مبالغ مست

لت العناصر   م، على التوالي.2019م، 2018م، 2017ديسمبر 31% من إجمالي املطلوبات كما في 80.0 و%80.2و%، 72.6ما نسبتة  األربعةمث 

م بعد ارتفاع املبالغ املستحقة 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  326.7م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  250.9% من 30.2ارتفعت املطلوبات بنسبة 

 م.2018مليون ريال سعودي خالل عام  79.0إلى عمليات التأمين بواقع 

م، وجاء هذا االرتفاع 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  380.9م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  326.7% من 16.6بنسبة  عاد إجمالي املطلوبات ليرتفع

 متأثرا بشكل رئيس ي بارتفاع أقساط التأمين غير املكتسبة واملبالغ املستحقة إلى عمليات التأمين. 

 مستحقة ومصاريف دائنون 

 م:2019م و2018م و2017 ديسمبر 31 كما فييوضح الجدول التالي تفاصيل الدائنون واملصروفات املستحقة 

 : دائنون ومصاريف مستحقة29جدول 
 زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ريال سعودي

 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

      التأمينعمليات 

 (%14.6) (%16.9) 4,883 5,720 6,880 وسطاء –ذمم دائنة 

 %17.5 (%36.7) 3,713 3,159 4,988 دفعات مقدمة من العمالء

 (%6.3) (%5.1) 5,298 5,657 5,961 ضريبة استقطاع مستحقة

 (%4.4) (%16.3) 10,337 10,816 12,923 موردين –ذمم دائنة 

 %5.3 (%35.3) 4,475 4,249 6,569 مصاريف مستحقة 

 (%215.3) (%66.1) (2,402) 2,084 6,144 أخرى 

 (%17.0) (%27.1) 26,304 31,685 43,465 اإلجمالي

      عمليات املساهمين

 الينطبق (%100.0) 626 - 638 املصاريف املستحقة 

 (%15.0) (%28.2) 26,930 31,685 44,103 إجمالي مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

 م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنواتاألهلية  للشركة املدققة املالیة القوائماملصدر: 

 التأمين عمليات 

تةشكلت ما  حيثاالستقطاع املستحقة  وضريبة للوسطاء، دائنة ذمم للموردين، دائنة ذمماملصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى بشكل رئيس ي من  إجماليتألفت   نسب

 .التوالي علىم 2019ديسمبر  31م، و2018ديسمبر  31م، 2017ديسمبر 31% كما في 76.2% و 70.0 ،58.4%

 خالل الفترة حيث انخفضت بواقع 
ً
 31.7م إلى 2017ر ديسمب 31مليون ريال سعودي في  44.1% من 28.2شهد إجمالي املصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى انخفاضا

تراجعت الذمم الدائنة للموردين والوسطاء مما أدى إلى انخفاض إجمالي املصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى. وأستمرت  إذم، 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي في 
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م، وكان ذلك 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  26.9م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  31.7% من 15.0إجمالي املصايف املستحقة في اإلنخفاض بواقع 

 من انخفاض الذمم الدئنة للوسطاء.
ً
 بشكل رئيسيا

ً
 اإلنخفاض مدفوعا

 خالل عامي أتتعلق الذمم الدائنة للوسطاء في عموالت وأقساط تحت التحصيل لوثائق الت
ً
% 16.9نسبة م ب2019م و2018مين. شهدت الذمم الدائنة للوسطاء انخفاضا

ي 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  4.8إلى  2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  6.9% على التوالي من 14.6و  م، حيث يعزى ذلك إلى ارتفاع التحصيل ف

 الذمم الدائنة للوسطاء. م وبالتالي تم دفع العموالت املستحقة مما أدى إلى انخفاض رصيد2019م و2018األقساط تحت التحصيل خالل 

ت(.  الطبية الخدماتملوردي  مستحقاتفي  للمورينالذمم الدائنة  تتعلق   شهدتلحملة وثائق الشركة ملنتج التأمين الصحي )مستشفيا
ً
الذمم الدائنة للموردين انخفاضا

بر  31مليون ريال سعودي كما في  10.3إلى  2017ديسمبر  31في مليون ريال سعودي كما  12.9% على التوالي من 4.4 و% 16.3م بنسبة 2019م و2018خالل عامي  ديسم

 م.2019

  املستحقةضريبة االستقطاع  شهدت
ً
  انخفاضا

ً
ى 2019م و 2018% على التوالي خالل عامي 6.3 و% 5.1بواقع  انخفضتخالل الفترة حيث  طفيفا م، حيث يعزى ذلك إل

 .اململكة جخار  لوسطاء التأمين دةالشركة في إعا اسنادانخفاض 

 ودفعات مقدمة من عمالء تأمين. ومزاياهم املوظفين رواتب في متعلقةاملصاريف املستحقة األخرى بين مصاريف مستحقة  وتنوعت

 املساهمين عمليات

 .دراةاإل مجلس  تآمكاف بمخصصم 2019ديسمبر  31مليون ريال كما في  0.6حيث تعلقت املستحقات التي تبلغ  كبيرةمستحقات  املساهمينتشهد عمليات  لم

 التأمين معيدي ذمم

مع عقد الرصيد املستحق لشركات إعادة التأمين فيما يتعلق باملعامالت االختيارية واالتفاقيات العقدية. ُيقدر الرصيد املستحق بطريقة تتماش ى  التأمين معيدي ذممتمثل 

 إعادة التأمين املستحقة من معيدي التأمين. إعادة التأمين ذي الصلة ويتم تعديله بعد النظر في مستحقات عموالت

ذلك بسبب  نتجو م 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  3.4م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  1.5% من 122.7معيدي التأمين بنسبة  ذممرصيد  ارتفع

 2.1م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  3.4% من 39.7الرصيد بنسبة  انخفض(. ثم  التأمين إلعادة وساطةناسكو )شركة  شركةمستحقات رئيس ي من تسوية 

  .صحيال التامين وثائق في املتعلق الحساب على املدينة العمليات ارتفاع نتيجةم 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي في 

 مكتسبة غير  تامين أقساط

 .م2019م و2018م و2017 ديسمبر 31 كما فييوضح الجدول التالي تفاصيل أقساط التأمين غير مكتسبة 

 : أقساط تأمين غير مكتسبة30جدول 
 زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

2018 

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

 (%18.8) %21.0 37,145 45,757 37,827 صحي
 %77.2 (%2.4) 48,557 27,409 28,080 مركبات

 %12.3 (%22.6) 16,987 15,130 19,540 ممتلكات وحوداث

 %16.3 %3.3 102,689 88,296 85,447 الرصيد في نهاية السنة

  م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنوات األهلية للشركة املدققة املالیة القوائماملصدر: 

 خالل الفترة، حيث ارتفع إجمالي الرصيد بواقع 
ً
بر  31مليون ريال سعودي في  85.4م من 2018% في عام 3.3شهد رصيد مطلوبات أقساط التأمين غير املكتبسة ارتفاعا ديسم

ين 2018خالل عام  ائق التأمين املصدرة في القطاع الصحيم، وكان ذلك بدعم من وث2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  88.3إلى  2017 م، حيث شهدت أقساط التأم

 بواقع 
ً
مليون ريال سعودي  88.3م، من 2019% خالل عام 16.3م. وتابع رصيد أقساط التأمين غير املكتسبة في االرتفاع بواقع 2018% خالل عام 21.0غير املكتسبة ارتفاعا

 في األقساط الغير مكتسبة في قطاع 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  102.7م إلى 2018ديسمبر  31في 
ً
 ملحوظا

ً
م، ويعزى ذلك االرتفاع بشكل رئيس ي من ارتفاعا

  م.2018بعام  م باملقارنة2019% في عام 77.2املركبات، حيث ارتفع بواقع 
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 عمولة معيدي التأمين غير املكتسبة

 م.2019م و2018م و2017 ديسمبر 31 كما فياملالية املنتهية  للسنواتيوضح الجدول التالي تفاصيل املطلوبات 

 : عمولة معيدي التأمين غير املكتسبة26جدول 
 زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

2018 

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

 الينطبق الينطبق - - - صحي

 الينطبق الينطبق - - - مركبات

 (%25.7) %227.5 1,424 1,916 585 ممتلكات وحوداث

 (%25.7) %227.5 1,424 1,916 585 الرصيد في نهاية السنة

 م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنوات األهلية للشركة املدققة املالیة القوائماملصدر: 

 خالل الفترة حيث ارتفع الرصيد بواقع  
ً
م 2017ديسمبر 31مليون ريال سعودي في  0.6م من 2018% في عام 227.5شهد رصيد عمولة معيدي التأمين غير املكتسبة تقلبا

م. وانخفض رصيد عمولة معيدي التأمين غير 2018ركبات خالل عام م، ويعزى ذلك إلى ارتفاع نسبة اإلسناد في قطاع امل2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  1.9إلى 

م وذلك النخفاض نسبة 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  1.4م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  1.9م من 2019% خالل عام 25.7املكتسبة بواقع 

 م.2019االسناد خالل عام 

 التسوية  تحتمطالبات 

 م:2019م و2018م و2017 ديسمبر 31 كما فياملالية املنتهية  للسنواتيوضح الجدول التالي تفاصيل املطالبات تحت التسوية 

 : مطالبات تحت التسوية31جدول 
 زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

 (%31.7)    %31.1    9,502    13,917    10,619   صحي

 (%259.5)  (%91.8)   (453)    284    3,477   املركبات

  %5.7   (%18.8)    28,540    26,994    33,249   ممتلكات والحوادث

 (%8.8)   (%13.0)    37,589    41,195    47,345   الرصيد في نهاية السنة

  م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنوات األهلية للشركة املدققة املالیة القوائماملصدر: 

 اريخ قائمة املركز املالي. يتألف إجمالي املطالبات القائمة من إجمالي التكلفة التقديرية للمطالبات التي تم تحملها وتم اإلبالغ عنها ولكن لم تتم تسويتها في ت

 بواقع 
ً
ي  41.2م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  47.3م من 2018ديسمبر  31% في 13.0شهد رصيد إجمالي املطالبات القائمة انخفاضا مليون ريال سعودي ف

 من املطالبات القائمة في قطاعي املركبات واملمتلكات والحوادث. وعاود رصيد إجمالي املطالبات القائمة باالنخفاض وبن2018ديسمبر  31
ً
من 8.8سبة م، وذلك مدفوعا  %

.2019ديسمبر  31عودي في مليون ريال س 37.6م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  41.2
ً
  م، وذلك بسبب انخفاض املطالبات القائمة في القطاع الصحي تحديدا

 املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها

 .م2019م و2018م و2017 ديسمبر 31 كما فييوضح الجدول التالي تفاصيل املطالبات القائمة املتكبدة غير املبلغ عنها 

 غير املبلغ عنها: املطالبات املتكبدة 32جدول 
 زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

 %143.7 %109.0 15,772 6,473 3,097 الصحي

 (%12.9) %8.8 34,099 39,143 35,983 املركبات

 (%40.6) (%30.2) 3,425 5,768 8,261 ممتلكات والحوادث



 

- 98  -  
 

 %3.7 %8.5 53,296 51,384 47,341 الرصيد في نهاية السنة

  م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنواتاألهلية  للشركة املدققة املالیة القوائماملصدر: 

 

بلغ غير املتكبدة املطالبات شهدتتتحدد حصة معيدي التأمين من إجمالي املطالبات املدفوعة بترتيب إعادة التأمين الخاص بكل قطاع من قطاعات التأمين بالشركة.   امل

  عنها
ً
 وعاودتم، 2018 ديسمبر 31 في سعودي ريال ون ملي 51.4 إلىم 2017 ديسمبر 31 في سعودي ريال مليون  47.3 من% 8.5 بواقع ارتفعت حيث الفترة، خالل ارتفاعا

 . الصحي القطاع من رئيس ي بشكل رتفاعم. ويعود تلك اال 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  53.3 إلى% لتصل 3.7االرتفاع بشكل طفيف وبواقع 

 عجز أقساط التأمين  احتياطي

تهي ارتبط مخصص احتياطي عجز أقساط التأمين بعدد من االفتراضات فيما يتعلق باألحداث الظروف املستقبلية، حيث يعتمد على نسبة الخسارة امل توقعة للجزء غير املن

بات من مخاطر الوثائق. للوصول إلى تقدير نسبة الخسارة املتوقعة، يتم االخذ في االعتبار من قبل الخبير االكتواري للش ركة والخبير االكتواري املستقل عالقة املطال

 تكوين احتياطي عجز األقساط. إلىواألقساط التي من املتوقع ان تطبق على أساس شهر إلى شهر والتأكد في نهاية السنة املالية ما إذا كان هناك حاجة 

 احتياطات فنية أخرى  

السارية وهي مبالغ ترصد في نهاية الفترة املالية ملواجهة االلتزامات التي قد تنشأ بعد انتهاء تلك الفترة عن عقود ل رئيس ي باحتياطات األخطار شكترتبط هذه املخصصات ب

 ذلك التاريخ. تتقلب هذه املخصصات في سياق عقد العمل العادي. لالتأمين تم إصدارها قب

 مكافأة نهاية الخدمة 

بموجب أنظمة العمل السعودية السارية. تُحدد املستحقات وفق التقييم االكتواري باستخدام طريقة تقدير املبالغ  تتبنى الشركة خطة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

بر  31م و 2017ديسمبر  31املستحقة حسب الوحدة مع الوفاء بااللتزام بتقديم مدفوعات املكافآت عند استحقاقها. لم يشهد الرصيد أي تقلبات جذرية ما بين  ديسم

 م. 2019

 زكاة مستحقة 

ين في والضريبية  اةيجنب مخصص للزكاة وضريبة الدخل وفقا ألنظمة الزك السعودية. تحمل الزكاة في قائمة الدخل الشامل للمساهمين العائدة للمساهمين املؤسسي

ير السعوديين ، بينما تحمل ضريبة الدخل على حسابات حقوق امللكية العائدة للمساهمين االجانب. تقوم الشركة  باستقطاع الضريبة على بعض املعامالت مع أطراف غ

 مقيمة في اململكة العربية السعودية وفقا لنظام ضريبة الدخل السعودي.

 والتعهدات املحتملة االلتزامات

بر  31ن ريال سعودي كما في مليو  0.3لدى الشركة اتفاقية ضمان مع بنك الراجحي تم إصدارها لشركة عبداللطيف جميل وشركة الوعالن بقيمة إجمالية بلغت  ديسم

ت ، حيث يتعلق بالضمان بشكل رئيس ي في تأمين مركبات لعمالء وكاالت السيارات. باإلضافة إلى ماذكر، تلتزم شركة االهلية للتأمين التعاون2019 را ي بموجب عقود ايجا

 م.2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.2تشغيلية بلغت قيمتها 

عليها خالل دورة أعمالها التجارية العادية. في حين أنه من غير العملي التنبؤ أو معرفة  مرفوعة ن الشركة تعمل في مجال التأمين، وهي عرضة لدعاوي قضائيةنود الذكر أ

 . كما في تاريخ هذا التعميم أو مركزها املاليأثر جوهري علي نتائج الشركة  ياملحصلة النهائية لكافة الدعاوي القضائية، تعتقد اإلدارة بإنه لن يكون لهذه الدعاوي  أ

 املساهمين حقوق 

 م.2019م و2018م و2017ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تفاصيل حقوق املساهمين كما في 

 : املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها33جدول 

 زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

 (%23.1) - 123,000 160,000 160,000 رأس املال
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 %25.1 (%25.4) (46,474) (37,139) (49,805) خسائر متراكمة

 الينطبق (%100.0) 36 - 3,071 احتياطي إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع

 (%37.7) %8.5 76,562 122,861 113,266 مجموع حقوق امللكية

  م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنوات األهلية للشركة املدققة املالیة القوائماملصدر: 

 رأس املال

م، 2018م و2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  160.0م مقارنة في 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  123.0بلغ رأس مال شركة األهلية للتأمين التعاوني 

والتي تضمنت املوافقة على خفض  (م18/09/2019املوافق )هـ 19/01/1441حيث انخفض رأس مال الشركة بعد قرار الجمعية العامة الغير عادية التي انعقدت بتاريخ 

 على جميع مالكي أسهم الشركة وألغاء 23.1بمقدار  إلطفاء الخسائر املتراكمة رأس مال الشركة
ً
مليون  16مليون سهم لينخفض عدد األسهم من  3.7% والذي كان نافذا

 م. 2019ديسمبر  31كما في  )همأس 4.324سهم لكل  أي 1(مليون سهم  12.3م إلى 2018ديسمبر  31سهم كما في 

 خسائر متراكمة 

مليون ريال سعودي  37.1مليون ريال سعودي إلى  49.8م من 2018% في عام 25.4شهدت الخسائر املتراكمة تلقبات في الرصيد حيث انخفضت الخسائر املتاركمة بنسبة 

 37.1م، ارتفعت خسائر الشركة املتراكمة من 2019مليون ريال سعودي ، وفي عام  16.1م بمبلغ 2018م، بعد تحقيق الشركة أرباح خالل عام 2018 ديسمبر 31كما في 

مليون  44.2والبالغة  م2019م، حيث يعزى ذلك إلى الخسائر في عام 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  46.5م إلى 2018ديسمبر  31في  كما مليون ريال سعودي

 على رصيد الخسائر املتراكمة للشركة.
ً
 ريال سعودي مما أثر سلبيا

 احتياطي إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع

 -لتغير في القيمة العادلة املتاحة للبيع في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل تحت بند "صافي ا لالستثماراتيتم إدراج التغيرات التراكمية في القيمة العادلة 

خل الشامل. وشهدت الشركة تغييرات االستثمارات املتاحة للبيع". يتم إدراج املكاسب أو الخسائر املحققة من بيع هذه االستثمارات في قائمة الدخل ذات الصلة أو قائمة الد

هام، ولهذا السبب لم تشهد الشركة أي تغييرات في 2018ت كأستثمارات خالل عام في احتياطي إعادة تقييم استثماراتها حيث تم بيع كل أسهمها املحلية والتي صنف ت  استثمارا

ي تم إعادة تقييمة في نهاية العام املالي لسنة تمليون ريال سعودي في أسهم شركة أرامكو، وال 0.4م، استثمرت الشركة مبلغ 219م. وفي عام 2017م مقارنة بعام 2018 عام في

 متاحة للبيع.  اسثماراتحتياطي آعادة تقييم االف ريال سعودي ك 36ى تسجيل م، مما أدى إل2019

 التدفقات النقدية

 .م2019م و2018م و2017 ديسمبر 31املالية املنتهية  للسنواتيوضح الجدول التالي تفاصيل التدفقات النقدية 

 فقات النقديةد: الت34جدول 

 زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

 (%1,439.4) (%104.7) (16,783) (1,253) 26,392 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 (%93.8) %355.4 3,763 61,091 13,414 صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية

 الينطبق الينطبق (294) - 24,000 صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية

 (%122.3) (%6.2) (13,314) 59,838 63,806 التغير في أرصدة النقد ومافي حكمه

 %58.2 %163.4 162,704 102,866 39,060 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 (%8.2) %58.2 149,390 162,704 102,866 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

  م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنوات األهلية للشركة املدققة املالیة القوائماملصدر: 
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 فقات النقدية من األنشطة التشغيلية دالت

 م:2019م و2018م و2017 ديسمبر 31املالية املنتهية  للسنواتيوضح الجدول التالي تفاصيل التفقدات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 : األنشطة التشغيلية35جدول 

 زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019ديسمبر  م2018ديسمبر 

 (%374.4) %52.1 (44,210) 16,111 10,593 صافي )الخسارة (/ الدخل للسنة

      تعديالت للبنود الغير النقدية

 %15.2 %23.5 3,187 2,767 2,241 إستهالكات املمتلكات واملعدات

 الينطبق الينطبق 37 - - خسائر بيع ممتلكات ومعدات 

 (%152.1) (%174.5) 1,689 (3,243) 4,354 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 (%100.0) الينطبق - (5,500) - للبيعأرباح بيع استثمارات متاحة 

 الينطبق (%100.0)  - 25 التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

 الينطبق الينطبق 112 - - مصاريف تمويل

 %19.3 (%23.1) 1,209 1,013 1,317 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 (%440.7) (%39.8) (37,976) 11,148 18,530 التعديالت للبنود الغير نقدية بعد النقد إجمالي

      التغير في املوجودات واملطلوبات التشغيلية

 (%258.2) (%38.4) 9,426 (5,959) (9,681) أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة

 (%199.6) (%222.6) 1,811 (1,819) 1,484 حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة 

 (%115.5) (%86.9) (142) 918 6,999 حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية 

 (%278.9) %65.1 (127) 71 43 حصة معيدي التأمين من املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها

 (%111.3) %87.3 75 (665) (355) تكاليف اكتتاب مؤجلة

 وموجودات أخرى 
ً
 (%190.4) (%226.9) (5,305) 5,868 (4,624) مصاريف مدفوعة مقدما

 (%61.7) (%304.9) (4,755) (12,417) 6,061 دائنون ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 (%172.1) %274.4 (1,361) 1,887 504 ذمم معيدي التأمين

 %232.6 (%363.3) (1,743) (524) 199 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

 %405.2 (%78.9) 14,393 2,849 13,527 أقساط تأمين غير مكتسبة

 (%190.4) (%242.4) (492) 544 (382) عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 (%41.4) (%258.8) (3,606) (6,150) 3,873 مطالبات تحت التسوية

 (%52.7) %2,747.2 1,912 4,043 142 مطالبات متكبدة غير املبلغ عنها

 %541.0 (%183.3) 11,064 1,726 (2,071) احتياطي عجز أقساط تأمين

 DIV/0! 69.9%# 559 329 - احتياطيات فنية أخرى 

 (%100.0) (%67.3) - (2,100) (6,431) مخصصات أخرى 
 (%48.5) (%29.7) (516) (1,002) (1,426) مكافأة نهاية الخدمة املدفوعة

 %1,239.4 (%104.7) (16,783) (1,253) 26,392 )املستخدم( في األنشطة التشغيلية الناتجصافي النقد 

  م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنوات األهلية للشركة املدققة املالیة القوائماملصدر: 

، حيث م2018مليون ريال سعودي في  1.3م إلى نقد مستخدم بقيمة 2017مليون ريال سعودي في  26.4% من 104.7األنشطة التشغيلية بنسبة  من الناتجانخفض النقد 

 التسوية تحت مطالبات تسويةإلى  باإلضافة ،م2018 عام خالل أخرى  ومطلوبات مستحقة مصاريف ودفع الدائنون  رصيد انخفاضارتبط االنخفاض بشكل رئيس ي من 

 كان حيث ،%1,239.4 بنسبة املستخدم النقد ارتفع ،م2019 عام وفيالتامين وذمم معيدي تأمين املدينة.  أقساط ارتفاع وإلىم، 2018 خالل سعودي ريال مليون  6.2 بمبلغ

 على التدفقات النقدية، بعدما 2019تأثير الخسائر املحققة خالل عام  مدى
ً
 بشكل سلبيا

ً
 . سعودي ريال مليون  44.2ما يقارب  خسائر للسنة الشركة حققتم مؤثرا

 

 

 

 



 

- 101  -  
 

 النقدية من األنشطة االستثمارية  دفقاتالت 

 م:2019م و2018م و2018 ديسمبر 31املالية املنتهية  للسنواتيوضح الجدول التالي تفاصيل التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 : األنشطة االستثمارية36جدول 

 زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة
 م2019ديسمبر  م2017ديسمبر 

 (%92.7)  (%1,035.6)   5,000   68,300  (7,300)  ودائع ألجل، صافي

 (%97.6)   %800.9  (355)  (15,000)  (1,665)  شراء استثمارات متاحة للبيع

 (%90.4)   %107.9   1,500   15,653   7,530   املتحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع

 الينطبق   (%100.0)   15    -    15,473  املتحصل من بيع استثمارات بالقيمة العادلة 

 (%69.5)   %1,159.9  (2,397)  (7,862)  (624)   إضافات ممتلكات ومعدات

 (%93.8)   %355.4   3,763   61,091   13,414  )املستخدم( في األنشطة االستثمارية  الناتجصافي النقد 

  م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنواتاألهلية  للشركة املدققة املالیة القوائماملصدر: 

م 2017مليون ريال سعودي في عام  13.4االستثمارية شهدت الشركة تدفقات نقدية ناتجة من األنشطة االستثمارية خالل الفترة حيث كان النقد املستخدم في األنشطة 

م إلى ارتفاع النقد الناتج خالل 2018م، حيث أدى تصفية الودائع ألجل لدى البنوك خالل عام 2018مليون ريال سعودي في  61.1% ليحقق 355.4قبل ان يرتفع بنسبة 

 بنسبة م، شهد صافي النقد الناتج في األنشطة االستثمارية 2019العام. وفي 
ً
ي  3.8% ليصل صافي النقد الناتج إلى 93.8انخفاضا  ف

ً
مليون ريال، وكان ذلك االنخفاض مرتبطا

 م. 2018م مقارنة في عام 2019ارات متاحة للبيع خالل عام ثمئع ألجل باإلضافة إلى انخفاض املتحصل من بيع استاانخفاض الود

 التمويليةالنقدية من األنشطة  دفقاتالت

أي 2017مليون ريال سعودي في عام  24.0ارتبطت التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية في تسييل الوديعة النظامية والتي نتجت عن تدفق بملغ  م. لم تشهد الشركة 

 سعودي.  الف ريال 294م، تم تحصيل تزويعات فائض مستحق بمبلغ 2019م. وفي عام 2018تدفقات نقدية من أنشطة تمويلية خالل عام 

 قائمة املالءة املالية

 م:2019م و 2018م، 2017ديسمبر  31التقارير كما في  إلعدادالجدول التالي قائمة املالءة املالية وفق معايير مؤسسة النقد العربي السعودي  يوضح

 : قائمة املالءة املالية37الجدول 

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2017

 مدققة

 م2018

 مدققة

 م2019

 مدققة

       املقبولة املوجودات

 114,345 125,399 110,071 الوثائق حاملو

 197,033 210,235 201,021 املساهمون 

 311,378 335,634 331,092 املقبولة املوجودات إجمالي

    املطلوبات

 337,710 231,169 237,710 الوثائق  حاملو

 128,661 95,226 106,369  املساهمون 

(93,206) في تغطية الحد األدنى للهامش( باستبعادها)االلتزامات املسموح  ناقص  (81,140)  (111,141)  

 269,491 245,255 250,873 املطلوبات إجمالي

    املوجودات صافي

(127,639) التعديل قبل الوثائق، حاملو املوجودات، صافي  (105,770)  (137,625)  

 68,373 115,009 94,652 التعديل قبل املساهمين، املوجودات، صافي

 111,141 81,140 93,206 بها املسموح التعديالت
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 41,887 90,379 60,219 )أ( املقبولة املوجودات إجمالي

    مطلوب هامش أدنى

 33,942 30,183 35,028 (الصحي والتأمين العام)التأمين  املطلوبة الهامش

 33,942 30,183 35,028 )ب( املال رأس متطلبات أدنى

 100,000 100,000 100,000 (العمليتين بين)األعلى  مطلوب هامش أدنى إجمالي

 )58,113( )9,621( )39,781( )ب( -)أ(  مطلوب هامش أدنى على املقبولة املوجودات صافي في)النقصان(  الزيادة قيمة

 41.9% 90.4% 60.2% )أ( / )ب( املالية املالءة هامش غطاء

  م2019 م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتھیة املالیة للسنوات األهلية للشركة املدققة املالیة القوائماملصدر: 

ي 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  90.4م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  60.2ارتفع صافي املوجودات املقبولة من  م، ويعزى ذلك إلى ارتفاع ف

م، ويعزى ذلك بشكل 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  41.9صافي املوجودات املقبولة لعمليات املساهمين. وبالعكس، انخفض صافي املوجودات املقبولة إلى 

 رئيس ي إلى زيادة مطلوبات حاملي وثائق التأمين الصحي ومطلوبات عمليات املساهمين.

م، على التوالي، أثر ارتفاع 2018م و 2017ديسمبر  31% كما في 90.4% و 60.2م، مقارنه في 2019ديسمبر  31% كما في 41.9لغ غطاء هامش املالءة املالية ما نسبته ب

  شركة األهلية.لم على إجمالي غطاء هامش املالءة املالية ل2019املطلوبات خالل عام 

 

 املعلومات القانونية .12

 الخليج اتحادأعضاء مجلس إدارة  إقرارات.12.1

 يقر أعضاء مجلس إدارة  شركة اتحاد الخليج بما يلي:

  .أن صفقة االندماج ال تخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في اململكة العربية السعودية -1

 فيها. اتحاد الخليجأن إصدار األسهم الجديدة ال يخل بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون شركة  -2
ً
 طرفا

ـة االندماج التــي يجــب علــى م -3 ـتندات صفقـ ـة بمسـ ـات القانونيــة الجوهريــة املتعلقـ ـع املعلومـ ـذا القســم يتضمــن جميـ ـا بعأن هـ ـاهمي شركة اتحاد الخليج أخذهـ ــن االعتبــار للتصوـيـت يسـ

ـي عـلـى درايــة وإدراك.  بشــكل مبنـ

ـد  -4 ـه ال توجـ ـا إـلـى أن تصـبـح البيانــات األخــرى ُمضلـلـة.أنـ  معلومــات قانونيــة جوهريــة أخــرى فــي ـهـذا القـسـم تــؤدي إزالتـه

ـي  الشركة األهليةأنـه ليـس لديـهم أي مصلحـة مباـشرة أو غيـر مباـشـرة ـفـي أي مــن أســهم شركة اتحاد الخليج أو فــي  شركة اتحاد الخليجيقـر األعضاء املسـتقلون فـي مجلـس إدارة  -5 أو فـ

ـا أو فـي أي عقـد مبـرم أو سـيتم إبراـمه بـن أـطراف صفقـة االندمـاج،  .ضـوع هـذا التعمـيموأنـهم يقـرون بكامـل اسـتقالليتهم بخـصوص صفقـة االندماج مو  أعمالهـ

ـة ،وذلـك بعـد بـذل ـة ومعقولـ ـي عادلـ ـم هـ ـذا التعميـ ـة االندماج موضــوع هـ ي  يــرى أعضاء مجلــس إدارة شركة اتحاد الخليج أن صفقـ  فـ
ً
العنايـة املهنيـة الالزمـة كمـا يرونـه مناسـبا

ن االعتبـار وضـع السـوق بتاريـخ نشـر هـذا التعميـم وفـرص النمـو املسـتقبلية للشـركة الدامجـة واملنافـع املتوقعـة يظـل الظـروف السـائدة وبمسـاعدة مستشـاريهم وبعـد األخـذ بعـ

 بعـد األخـذ بـرأي 
ً
ـه كملحــق رقــمم، )03/06/2020هـ املوافق 11/10/1441بتاريـخ املستشار املالي مـن صفقـة االندمـاج، وأيضـا ـاده  (3) مرفــق نســخة منـ ـا مفـ ـم بمـ ـذا التعميـ لهـ

حـة فـي هـذا الـرأي نفسـه، إن معامـل املبادلـة املتفـق عليـه بموجـب اتفاقيـة االندماج هـو عـا  لالفتراضـات املوض 
ً
ـه ووفقـا  .دل مـن وجهـة نظـر ماليـةأنـ

ـ ـة االندماج تصـ ـا يــرى أعضاء مجلــس إدارة شركة اتحاد الخليج أن صفقـ ـة شركة اتحاد الخليج ومسـاهميها، وبالتالـي يوصـون باإلجمـاع مسـاهمي شركة اتحاد كمـ ب فــي مصلحـ

ـذ أعضاء مجلــس ـد أخـ ـة، فقـ ـذه التوصيـ ـم لهـ ـد تقديمهـ ـه وعنـ ـارة أنـ ـيإدارة شركة اتحاد الخليج بع الخليج باملصادقـة علـى قـرار صفقـة االندمـاج، مـع اإلشـ ورة ــن االعتبـ ار املشـ

واملحاسـبية واالسـتراتيجية وغيرهـا مـن املسـائل املتعلقـة بالصفقـة. كمـا تجـدر اإلشـارة أن جميـع أعضاء واالكتوارية الخارجيـة التـي تلقوهـا بشـأن املسـائل القانونيـة واملاليـة 

الل اجتمـاع الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لشركة اتحاد الخليج سـيصادقون علـى صفقـة سـيقومون بالتصويـت خـ نن الـذييمجلـس إدارة شركة اتحاد الخليج املسـاهم

ى ياالندمـاج، إنمـا تجـدر اإلشـارة إلـى أن أعضاء مجلـس إدارة شركة اتحاد الخليج لـم يأخـذوا بعـ ن االعتبـار األهـداف االسـتثمارية الفرديـة أو الظـروف الخاصـة بـكل مسـاهم علـ

 الختـالف األوضـاع والظـروف الخاصـة بـكل مسـاهم ،يؤكـد أعضاء مجلـس إدارة شركة اتحاد الخليج علـى ضـرورة قيـام مسـاهحـ
ً
ول  نميدة، ونظـرا شركة اتحاد الخليج بالحصـ

همعلـى استشـارة مهنيـة مسـتقلة مـن مستشـار مالـي مرخـص لـه مـن هيئـة السـوق املاليـة فـي حـال وجـود شـ ن يك حـول مسـألة مـا تتعلـق بصفقـة االندمـاج، كمـا يجـب علـى املسـا
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 للمعلومـات املبينـة فـي هـذا التعميـم
ً
 .واألوضـاع املاليـة الخاصـة بهـم االعتمـاد علـى مراجعتهـم الخاصـة بصفقـة االندماج للتأكـد مـن مـدى مالئـة الصفقـة نظـرا

 االندماج لصفقة القانوني الهيكل.12.2

 للمـواد
ً
د  (49) مـن املـادة )أ(الفقـرة  مـن( 1) مـن نظـام الشـركات والفقـرة الفرعيـة( 193و 192و  191) سـيتم تنفيـذ صفقـة االندماج وفقـا مـن الئحـة االندماج واالسـتحواذ. وبعـ

ـ اسـتيفاء الشـروط املسـبقة التـي تم ذكرهـا فـي ـة االندماج وامللخصـ ـة اتفاقيـ ـرة الفرعيـ ـي الفقـ ـرة (أ)ة فـ   (12) مــن القســم( 5)مــن الفقـ
ً
ا ـ ـة وفقـ ـام الصفقـ ـم وإتمـ ـذا التعميـ مــن هـ

ـ ـي القســميللجــدول املبـ ـم ( 5) ن فـ ـذا التعميـ ـة االندمـاج")مــن هـ ـية لصفقـ ـة واملراحــل األساسـ ـخ املهمـ والتزاماتهـا إلـى شركة اتحاد  ركة األهليةالش، سـتنتقل جميـع أصـول ("التواريـ

ر ياملقيديـن فـي سـجل املسـاهم الشركة األهليةالخليج وذلـك مقابـل قيـام شركة اتحاد الخليج بإصـدار األسـهم الجديـدة ملسـاهمي  ن بنهايـة ثانـي فتـرة تـداول بعـد نفـاذ قـرا

 .االندمـاج

ى  (30) ن علـى الصفقـة التـي ستسـتمر ملـدةيفتـرة اعتراض الدائنـ أي انقضـاء)بعـد نفـاذ قـرار االندماج   مـن تاريـخ نشـر قـرارات الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة باملصادقـة علـ
ً
يومـا

 )ـن علـى صفقـة االندماج يالصفقـة أو تسـوية جميـع اعتراضـات الدائن
ً
 ألحـكام املـادة( أيهمـا يأتـي الحقـا

ً
يج  (193) وذلـك وفقـا مـن نظـام الشـركات، ستسـتمر شركة اتحاد الخل

 للمـوادالشركة األهليةأمـا  بالوجـود،
ً
 .مـن نظـام الشـركات( 193 و192 و191) ، فسـتنقض ي وسـيتم إلغـاء جميـع أسـهمها وشـطب سـجلها التجـاري لـدى وزارة التجـارة وفقـا

يةسـهم فـي شركة اتحاد الخليج مقابـل كل سـهم يملكونـه فـي  (0.646135284552846) علـى عـددألهلية شركة انتيجـة صفقـة االندماج سـيحصل مسـاهمي  . الشركة األهل

ـى مليون  وخمسين مئة( 150,000,000) سـتصدر هـذه األسـهم الجديـدة مـن خـالل زيـادة رأس مـال شركة اتحاد الخليج مـن ـال ســعودي إلـ  وتسعة نمائتي( 229,474,640) ريـ

ـهم املصــدرة لشركة اتحاد الخليج مــن وأربعين وستمائة ألف وسبعين وأربعة وأربعمائة مليون  وعشرين ـادة عــدد األسـ ـال ســعودي مــن خــالل زيـ  عشر خمسة( 15,000,000) ريـ

مـن إجمالـي رأس  %52.98سـهم عـادي والتـي تمثـل زيـادة قدرهـا وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة مليون  وعشرين اثنين( 22,947,464) سـهم إلـى مليون 

سـهم بقيمـة  وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة ماليين سبعة( 7,947,464) مـال شركة اتحاد الخليج الحالـي. وسـيبلغ إجمالـي عـدد األسـهم الجديـدة

تسعة وسبعين مليون وأربعمائة ( 79,474,640) ـاالت سـعودية للسـهم الواحـد بحيـث يكـون إجمالـي القيمـة االسـمية لألسـهم الجديـدة مبلـغ وقـدرهري ةعشـر ( 10) اسـمية قدرهـا

ل  %65.37ليج الحاليـن قدرهـا ريـال سـعودي. عنـد إتمـام صفقـة االندمـاج، سـتكون نسـبة ملكيـة مسـاهمي شركة اتحاد الخوأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين  مـن رأس مـا

 .مـن رأس مـال الشـركة الدامجـة %34.63قدرهـا  شركة األهليةالالشـركة الدامجـة، وسـتكون نسـبة ملكيـة مسـاهمي 

الل فترة تنفيذ صفقة نوضح فيما يلي ملخص مبسط عن الهيكل لصفقة االندماج، مع االشارة الى أنه ستستمر كال الشركتين باستخدام أسمائها وعالمتها التجارية خ

 االندماج: 

 بعد االندماج  قبل االندماج

 شركة اتحاد الخليج       الشركة األهلية         

 

 
 شركة اتحاد الخليج )الشركة الدامجة(             

     

     

    

    

100%  100%  34.63%  
 [•%%]  

65.37%  

الشركة األهليةمساهمي  شركة اتحاد مساهمي  
  الخليج

األهليةشركة المساهمي    شركة اتحاد الخليجمساهمي  

األهليةالشركة  إنقضاء  
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 املوافقات الالزمة إلتمام صفقة االندماج.12.3

 الحكومية املوافقات .12.3.1

 :تتطلب صفقة االندماج الحصول على عدد من املوافقات الحكومية، وهي على النحو التالي

  هـ 22/10/1441الهيـئة العامـة للمنافسـة بتارـيخ  موافقةالهيئـة العامـة للمنافـسة علـى التركـز االقتـصادي الـناتج عـن صفقـة االندماج ،وـقد تم الحـصول عـلى  موافقةالحصـول علـى

 .م14/06/2020املوافق 

  هـ 20/12/1441 مؤسسـة النقـد بتاريـخ موافقةمؤسسـة النقـد علـى صفقـة االندماج وزيـادة رأس مـال شركة اتحاد الخليج، وقـد تم الحصـول علـى  موافقةالحصـول علـى

 م.10/08/2020املوافق

  ـد تم الحصــول عـلـى علـى طلـب شركة اتحاد الخليج إدراج األـسهم الجد( تـداول )الحصـول علـى موافقـة السـوق املاليـة السـعودية يـدة املصــدرة لصالــح مســاهمي الشركة األهلية، وقـ

ـة السـعودية  ـة الســوق املاليـ  م.24/08/2020املوافق  هـ05/01/1442 بتاريـخ (تـداول )موافقـ

 وعلـى نشـر مسـتند العـرض املقـدم مـن شركة اتحاد  الندماج مـع الشركة األهليةالحصـول علـى موافقـة هيئـة السـوق املالـية علـى طلـب شركة اتحاد الخليج زيـادة رأس املـال لغـرض ا

 م.31/08/2020هـ املوافق 12/01/1442 ة هيئـة السـوق املاليـة بتاريـخالخليج إلـى مسـاهمي الشركة األهلية، وقـد تم الحصـول عـلى موافقـ

 ـة ال ىالحصـول عـل ـة االندماج والجمعيـ ـة موافقـة هيـئة السـوق املاليـة لدعـوة الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لشركة اتحاد الخليج الخاصـة بصفقـ ـر العاديـ ـة غيـ  شركة األهليةللعامـ

ـة االندمـاج، وـسيتم اإلعـالن ـعن موـعد انعقـاد الجمعيـة عـلى موـقع تـ  بصفقـ
ً
ـا ـة أيضـ  .داول الخاصـ

 موافقة الجميعة العامة غير العادية .12.3.2

ـن  ـكل  مـ ـة لـ ـر العاديـ ـة غيـ ـة العامـ ـة الجمعيـ ـى موافقـ ـي الحصــول علـ ـل فـ ـة االندماج تتمثـ ـام صفقـ و  شركة اتحاد الخليج والشركة األهلية،إحــدى شــروط إتمـ ـ ـى النحـ وذلــك علـ

 :التالــي

ـة االندماج والقـرارات األخـرى ذات الصـلة، وـهي التصويـت موافقـة مـا ال يقـل ـعن ثالـثة أربـاع األسـهم املمثلـة فـي اجتمـاع الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لشركة اتحاد الخليج علـى صفق .1

، والتصويـت (ـمن هـذا التعميـم 5ملحـق )شركة اتحاد الخليج الخاصـة بصفقـة االندماج لعـلى النظـام األساـسي علـى زيـادة رأس املـال، وأحـكام اتفاقيـة االندمـاج، والتعديـالت املقترحـة 

مفـوض لـه ـمن  ، وتفويـض مجلـس إدارة شركة اتحاد الخليج أو أي شـخص(مـن هـذا التعمـيم 6ملحـق )علـى التعديـالت األخـرى املقترحـة علـى النظـام األساـسي لشركة اتحاد الخليج 

 لتنفـيذ أي مـن القـرارات املذكـورة
ً
  .الـتي تخـص صفقـة االندـماج قبـل مجلـس إدارة شركة اتحاد الخليج بإصـدار أي قـرار أو اتخـاذ أي إجـراء قـد يكـون ضروريـا

عـلى صفقـة االندماج والقـرارات األخـرى ذات الصلـة، وـهي التصويـت علـى  األهليةشـركة لـر العاديـة لموافقـة مـا ال يقـل ـعن ثالثـة أرـباع األـسهم املمثلـة فـي اجتمـاع الجمعيـة العامـة غي .2

 ، بإصـدار أي ـقرار أو اتخـاذ أي إجـراء قـد يالشركة األهلية، أو أي شـخص مـفوض مـن قبـل مجلـس إدارة الشركة األهليةأحـكام اتفاقيـة االندماج وتفويــض مجـلس إدارة 
ً
كـون ضرورـيا

  .لتنفيـذ أي مـن القـرارات املتعلقـة بصفقـة االندمـاج

وق  سـتقوم شركة اتحاد الخليج بالتقـدم لهيئـة السـوق املاليـة بطلـب لدعـوة الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة بعـد نشـر هـذا التعميـم، وبعـد الحصـول علـى موافقـة هيئـة السـ

ر ( 21) الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة، سـتقوم شركة اتحاد الخليج بنشـر الدعـوة الجتمـاع الجمعيـة والتـي يجـب أن تعقـد بعـداملاليـة علـى انعقـاد  يـوم علـى األقـل مـن تاريـخ نشـ

 إذا حضـره مسـاهمون يمثل
ً
ـون علـى األقـل نصـف رأس مـال شركة اتحاد الخليج. فـإذا لـم الدعوة. يكـون اجتمـاع الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لشركة اتحاد الخليج صحيحـا

رط يكتمـل هـذا النصـاب فـي االجتمـاع األول، سـيتم عقـد االجتمـاع الثانـي للجمعيـة العامـة غيـر العاديـة بعـد سـاعة واحـدة مـن ان تهـاء املـدة املحـددة النعقـاد االجتمـاع األول، بشـ

ـاد االجتمـاع األول فـي حـال لـم عقـد االجتمـاع األول قـد تضمنـت مـا يفيـد عـن إمكانيـة عقـد اجتمـاع ثـان  بعـد سـاعة واحـدة مـن انتهـاء املـدة املحـددة النعقأن تكـون الدعـوة ل

 إذا حضـره مسـاهمون 
ً
يمثلـون علـى األقـل ربـع رأس مـال شركة اتحاد الخليج. وفـي حـال لـم  يكتمـل النصـاب. ويكـون االجتمـاع الثانـي للجمعيـة العامـة غيـر العاديـة صحيحـا

ر  يكتمـل النصـاب الـالزم فـي االجتمـاع الثانـي، سـتقدم شركة اتحاد الخليج طلـب إلـى هيئـة السـوق املاليـة للحصـول علـى موافقتهـا لعقـد اجتمـاع ثالـث للجمعيـة العامـة غيـ

 كان عـدد األسـهم املمثلـة فيـه، يـوم مـن تاريـخ نشـر الدعـوة السـابقة( 21)  تقـل عـنالعاديـة بعـد مـدة ال
ًّ
 أيـا

ً
  .وسـيكون االجتمـاع الثالـث صحيحـا

ـر ا ـة غيـ ور لعيحـق لجميـع املساهمين املقيديـن بسـجل مسـاهمي شركة اتحاد الخليج بنهايـة تـداول يـوم انعقـاد اجتمـاع الجمعيـة العامـ ـة االندماج حضــ ـة بصفقـ ـة الخاصـ اديـ

ـ ل شـ
 
ـوك

ُ
ـال، أو أن يـ ـى بنــود جــدول األعمـ  والتصويــت علـ

ً
ـه شــخصيا ـور بنفسـ ـاهم الحضـ ـكان أي مسـ ـيكون بإمـ ـة. سـ  الجمعيـ

ً
ا ـ ـه وفقـ  عنـ

ً
ـة ـر للحضــور والتصويــت نيابـ  آخـ

ً
خصا

ـة، ســواء كان د  لإلجــراءات ذات العالقـ ـر ذلــك، وشــرط أال يكـون هـذا الشـخص مـن أعضاء مجلـس إدارة شركة اتحا  فــي شركة اتحاد الخليج أو غيـ
ً
ـاهما ـذا الشــخص مسـ هـ

 مـن الاتحاد الخليجالخليج أو أي مـن موظفـي شـركة 
ً
قـا ض ومصد  ـع عليـه مـن قبـل املسـاهم املفـو 

 
ـي وموق

 
غرفـة التجاريـة أو مـن أحـد األشـخاص . يجـب أن يكـون التوكيـل خط
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أصـل التوكيـل املصـادق عليـه عنـد حضـوره يـوم  املرخـص لهـم مـن هيئـة السـوق املاليـة أو كتابـة العـدل أو األشـخاص املرخـص لهـم بأعمـال التوثيـق. يتوجـب علـى الوكيـل إبـراز

 
ً
 )إلـى أصـل الهويـة الوطنيـة أو جـواز السـفر أو هويـة مقيـم. كمـا سـيتمكن املساهمين مـن التصويـت عـن بعـد  انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة، إضافـة

ً
ى  (الكترونيـا علـ

 قبـل
ً
ى أيـام مـن تاريـخ ( 3) بنـود جـدول أعمـال الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة الخاصـة باالندمـاج. سـيكون التصويـت اإللكترونـي متاحـا انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة علـ

 .األقـل، وسـيتم تحديـد التواريـخ التـي سـيتاح فيهـا التصويـت اإللكترونـي ضمـن الدعـوة النعقـاد الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة

واء )لخليج إذا صـدر قـرار املوافقـة بأغلبيـة ثـالث أربـاع األسـهم املمثلـة فـي االجتمـاع سـتتم املوافقـة علـى قـرار االندماج خـالل الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لشركة اتحاد ا سـ

 فـي كل مـن شركة اتحاد الخليج و (باألصالـة أو بالوكالـة
ً
يـة  الشركة األهلية، كمـا أنـه ال يحـق للمسـاهم الـذي يملـك أسـهما التصويـت علـى قـرارات االندماج إال مـن خـالل الجمع

مـة العامـة غيـر العاديـة إلحـدى الشركتين. تحسـب األصـوات فـي الجمعيـات العامـة غيـر العاديـة علـى أسـاس صـوت واحـد لـكل سـهم، وا ملسـاهم الـذي ال يحضـر الجمعيـة العا

 سيخسـر حقـه فـي التصويـت علـى قـرارات الجمعيـة غيـر العاديـة الخاصـة بالصفقـة سـواء
ً
 أو عـن طريـق وكيـل أو الكترونيـا

ً
 .شـخصيا

 القيـام بذلـك عبـر موقـع ين الراغبييسـتطيع املسـاهم
ً
ـاهم ("تداوالتـي")ـن بالتصويـت الكترونيـا ـى أن يكــون املسـ ـوا باليوهـي خدمـة مقدمـة مـن تــداول، علـ ـد قامـ تســجيل فــي ن قـ

ـة  ـات  ("تداوالتــي")خدمـ ـأن التســجيل والتصويــت فــي خدمـ  بـ
ً
ـا ـي ("تداوالتــي")علمـ ـارة الرابــط التالـ ـاء زيـ ـات الرجـ ـد مــن املعلومـ ـع املساهمين. وللمزيـ  لجميـ

ً
ـا ـاح مجانـ   :متـ
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  االلكتروني التصويت سيكون 
ً
 الجمعية دعوة في االلكتروني التصويت فيها سيتاح التي التواريخ تحديد وسيتم ايام، بخمسة العادية غير العامة الجمعية انعقاد قبل متاحا

 .العادية غير العامة

 اعتراض الدائنين فترة .12.3.3

يـوم ( 30) ـن التـي تمتـد ملـدةيمـن نظـام الشـركات، فإنـه يحـق لدائنـي الشركة األهلية االعتراض علـى صفقـة االندماج خـالل فتـرة اعتراض الدائن( 193) اسـتنادا ألحـكام املـادة

ـة يـى صفقـة االندمـاج. بنـاًء عليـه، وبعـد موافقـة الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لـكال الشــركتمـن تاريـخ نشـر قـرارات الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة باملوافقـة عل ن علــى صفقـ

ـتقوم كل مــن شركة اتحاد الخليج ـاج، سـ ـر قـرارات الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة، وسيشـير هـذا اإلعـالن إلـى حـق دائنـي والشركة األهلية  االندمـ االعتراض الشركة األهليةبنشـ

ل إلـى املقـر الرئيسـي ل  مـن تاريـخ نشـر نتائـج الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة الخاصـة بصفقـة ( 30لشركة األهلية خالل )علـى صفقـة االندماج مـن خـالل إرسـال خطـاب مسـج 
ً
يومـا

 بعـد انقضـاء .االندمـاج
ً
 مـن اإلعـالن عنـه وذلـك فـي حـال عـدم وجـود أي اعتراض قائـم مـن أي مـن دائنـي شـركة يو ( 30) سـيكون قـرار االندماج نافـذا

ً
اج.  مـا علـى صفقـة االندمـ

ية  ن باعتراضاتهـم خـالل املـدة املشـار إليهـا أعـاله، فسـيتم إيقـاف االندماج إلـى أن يتنـازل الدائـن عـن معارضتـه أويوفـي حـال تقـدم أي مـن الدائنـ إلـى أن تقــوم الشركة األهل

ـام شركة اتحاد الخليج أو الشركة األهلية بتقـديم ضمـان كاف  للوفـاء بـه إن كان آجـالً  ، أو قيـ ـاالً ـاء بالديــن إذا كان حـ  .بالوفـ

 اتمام صفقة االندماج .12.3.4

تقل بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات ا ، وستن
ً
(، سيكون قرار االندماج نافذا

ُ
لدائنين على صفقة االندماج )أيهما يأتي الحقا

ج نتيجة إتمام صفقة االندماج جميع أصول الشركة األهلية والتزاماتها الى شركة اتحاد الخليج، وستنقض ي الشركة األهلية وتلغى جميع أسهمها، وستقوم شركة اتحاد الخلي

يج ساهمي الشركة األهلية املقيدين في سجل مساهمي الشركة األهلية بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج، وستقوم شركة اتحاد ابإصدار أسهم العوض مل لخل

 باالعالن عن نفاذ قرار االندماج في حينه.

 االندماج لغرض املال رأس زيادة بصفقة الخاصة الجوهرية واالتفاقيات العقود جميع ملخص.12.4

 اتفاقيةاالندماج .12.4.1

 مـن مجلـس إدارة شركة اتحاد الخليج ومجلـس إدارة 
ً
قية وقـد تضمـن م،04/06/2020هـ املوافق 12/10/1441بتاريـخ  اتفاقيـة االندماجالشركة األهلية أبـرم كال ت هذه االتفا

نـة مـن  ـدات وضمانـات معي  نـة فـي بنـود شـروط خاصـة بتنفيـذ صفقـة االندماج ،باإلضافـة إلـى تعه  قبـل إدارة الشركتين. وبالتالـي سـتخضع صفقـة االندماج إلـى الشـروط املبي 

 .اتفاقيـة االندماج واملذكـورة أدنـاه

 االندماج اتفاقية في الواردة التعهدات أو  املسبقة والشروط الجوهرية والشروط البنود.12.5

 املسبقة الشروط .12.5.1

ـة وافــق مجلــس إدارة شركة اتحاد الخليج ـبقة التاليـ ـام الشــروط املُسـ ـة إلتمـ ـة االندماج خاضعـ ـى أن تكــون صفقـ   :ومجلــس إدارة الشركة األهلية علـ
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 موافقة أو عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام صفقة االندماج؛ والحصول  .1

 موافقة أو عدم ممانعة مؤسسة النقد على إتمام صفقة االندماج؛ والحصول  .2

ـة هيـئـة الســوق املاليــة علــى طـلـب زيــادة رأس ـمـال شركة اتحاد الخليج عـبـر إـصـدار أســهم جديــدة ملسـاهمي الحصول  .3 لغـرض تنفيـذ االندمـاج، بـما فيهـا املوافقـة الشركة األهلية موافقـ

 .الندماج واالسـتحواذ وقواعـد طـرح األوراق املاليـة وااللتزامـات املسـتمرة الـصادرة مـن هيئـة السـوق املاليـةن، بمـا يتوافـق ـمع الئحـة ايعلـى مسـتند العـرض وعلـى تعميـم املسـاهم

 لقواعد اإلدراجالحصول  .4
ً
 .موافقة تداول على طلب إدراج األسهم الجديدة لشركة اتحاد الخليج وفقا

 التغييرات الجوهرية السلبية .12.5.2

بة الشركة األهلية وافـق مجلـس إدارة شركة اتحاد الخليج ومجلـس إدارة  ـ ـا، انخفــاض بنسـ ـج عنهـ ـلة ظــروف أو أحــداث ينتـ علـى أنـه فـي حـال حصـول أي ظــرف أو حــدث أو سلسـ

ـة الدفتريـة ألي مـن الشركتين12.5 ـي القيمـ ـر مــن إجمالـ ن )، م2019ديسمبر  31كما في  ٪ أو أكثـ وذلـك بنـاًء علـى منهجيـة التقييـم، طريقـة االحتسـاب واالفتراضـات املُعتمـدة مـ

" ألعمـال كل  مـن الشرك( قبـل كل شـركة للشـركة األخـرى لتقييـم األصـول وااللتزامـات بغـرض االندمـاج
ً
 سـلبيا

ً
 جوهريـا

ً
ل ذلـك "تغييـرا

 
  .تينوذلـك قبـل نفـاذ قـرار االندمـاج، يُشـك

  مـن الطرفـين  فـي حـال تبـ
يـه، ( أو احتمـال حـدوث)ن حـدوث ي ألي   بذلـك. وعل

ً
أي تغييـر جوهـري سـلبي قبـل نفـاذ قـرار االندماج ،يقتضـي أن يتـم  إخطـار الطـرف اآلخـر فـورا

ـ  ن ملناقشـة ظـروف وأسـس التغييـر الجوهـري السـلبي وذلـك ضمـنييجتمـع ممثلـي الشـركت ى  10فتـرة ال تتعـدى الـ فـق ممثلـي الشركتين علـ أيـام مـن تاريـخ اإلخطـار. فـي حـال لـم يت 

، سـيتم تعيـ
ً
 سـلبيا

ً
 جوهريـا

ً
اق أو مـن قبـل املركـز السـعودي للتحكيـم التجـاري فـي حـال عـدم اتف)ن خبيـر مـن قبـل الشركتين ياعتبـار أن الحـدث أو الظـرف يشـكل تغييـرا ـ

ـي الشركتين أو اعت (ن علـى تعيين خبيـريالطرفـ ـال اتفــق ممثلـ ـي حـ . فـ
ً
ـلبيا  سـ

ً
ـا  جوهريـ

ً
ـرا ـكل تغييـ ـا إذا كان يشـ ـد مـ ـر املعلدراسـة الظـرف أو الحـدث وتحديـ ـر الخبيـ دث يبـ ـن  أن الحـ ـ

، يعـود لألطـراف ا
ً
 سـلبيا

ً
 جوهريـا

ً
  :لقيـام بمـا يلـيأو الظـرف يشـكل فعـالً تغييـرا

 لبنــود اتفاقيــة االندماج بغــض  النظــر ـعـن التغييــر الجوـهـري الســلبي .1
ً
ـا  بالصفقــة وفقـ

ً
ـي قدمــا ـى املضـ ـاق علـ   لــدى إـحـدى الشركتين؛ أو االتفـ

 بالصفقـة بعـد إجـراء التعدياـلت  ن  ـفي هـذا العـرض و/أو علـى بنـوديبادلـة األـسهم املبـمإعـادة التفـاوض علـى معامـل  .2
ً
أخـرى فـي االتفاقـية ليـتم االتـفاق علـى شـروط  جديـدة واملـضي قدمـا

دماج واملطالبـة بتسـديد رسـم األخـرى إنهـاء اتفاقيـة االنالالزمـة علـى بنـود اتفاقيـة االندمـاج، وذلـك دون اإلخـالل بحـق الشـركة املتضـررة مـن التغيـير الجوهـري السـلبي لـدى الشـركة 

  ن  أدـناه؛ أوياإلنهـاء كمـا هـو مبـ

د بقيمـة .3 وخالل مدة ال  ريـال ـسعودي بشـكل  فـوري( 3.000.000ثالثة ماليين ) إنهـاء اتفاقيـة االندماج ومطالبـة الشـركة التـي تعر ضـت لتغيـير جوهـري سـلبي تسـديد رسـم اإلنهـاء املـحد 

  ( أيام عمل من تاريخ اخطار الطرف املتضرر  للطرف اآلخر بطلب االنهاء.5)تتجاوز خمسة 

 شروط إنهاء الصفقة/ اتفاقيةاالندماج .12.5.3

ـذ امل  علـى خـالف ذلـك، تنتهـي اتفاقيـة االندماج إمـا بحلـول التاريـخ األخيـر للتنفيـ
ً
ـه بموجــب االتمـا لـم يتفـق مجلـس إدارة الشركتين خطيـا ـة تفــق عليـ التاريخ الذي  وهــو)فاقيـ

ا  ( أو أي تاريخ يتفق عليه الطرفين كتابيا(م2020 /04/06 أشهر من توقيع اتفاقية االندماج بتاريخ 6يقع بعد  ـخ حــدوث أي  مــن الشــروط أو األحــداث التاليـة أيهمـ أو بتاريـ

  :أقـرب

نة في  .1  .أعاله 1-5-12الفقرة في حال عدم استيفاء أي من الشروط املُسبقة املبي 

يـة بـ .2
 
  .علـى إنـهاء اتفاقيـة االندـماجوالشركة األهلية ن كل  ـمن شركة اتحاد الخليجيبنـاًء علـى موافقـة مشـتركة وخط

 خاللاإل اتفاقـية االندماج وبشـرط أن يكـون ـهذا  في التعهدات والضمانات املنصوص عليهاناحيـة من موجباتـها ب أخلتن  أن الشـركة األخـرى ـقد ييحـق ألي مـن الشركتين، فـي ـحال تـب .3

ى إلـى تأثيـر مالـي سـلب  يوما من تاريخ إشعار الطرف اآل  30ي ال يمكن معالجته، أو لم  تتم معالجته خالل قـد أد 
ً
 .خر املخالف خطيا

ـة االلتـزام بعـدم حـث  أو تشـجيع أو مباشـرة أو التمـاس أي مناقشـات أو مفاوضـات ـمع أي شـركة ن  أن الشـركة األخـرى قـد خرقـت موجبهـا لناحيييحـق ألي مـن الشركتين، فـي حـال تبـ .4

ـق بعملـية اندماج
 
ـر علـى ـقدرة الشركتين فـي اـستكمال صفقـة االندمـاج أو طـرف آخـر فيمـا يتعل

 
 .أخـرى أو صفقـة مماثلـة، أو اتخـاذ أي إـجراء آخـر قـد يؤث

ـة ـبــمـن الشركتين، فـي حـال إخـالل أو ـعدم الـتزام أو إخفـاق الـشركة األخـرى بعـدد مـن االلتزاـمات اـلـواردة فــي اتفاقيــة االندميحـق ألي  .5 ـ اإلفـصـاح عــن أي حالــة أو ظــرف  (1) اج واملتعلق 

ـد توقيــع اتفاقيــة االندماج والــذي يشــكل أو مــن املحتـمـل ـات املفـصـح عنهــا مــن قـبل إدارة الشركتين قبـل توقـيع االتفاقيـة،  يحــدث بعـ ــة املعلومـ
 
ــة ودق أن يشــكل خــرق لضمانــات صح 

ـول قـد يكـون لهـا تأثيـر سـلبي علـى أعمـال عـدم التنـازل أو االسـتحواذ علـى أي أص (3)عـدم القيـام بـأي إجـراء لـه تأثيـر سـلبي علـى أعمـال وأصـول والشـهرة اإليجابيـة للشـركة،( 2) و

ن  فـي الفقـرة يفـي حـال حـدوث تغيـير جوهـري ـسلبي كمـا هـو مـب (6) عـدم توزيـع أرـباح،( 5) عـدم القيـام بـأي إجـراء مـن ـشأنه إنشـاء قـيود أو رهونـات عـلى أصـول الشـركة، (4) الشـركة،

 .أعـاله 12-5-2
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ـ .6 ـال حـ ـي حـ ـة عــن ســيطرة أي مــن الشركتين فـ ـة أو ظــرف يشــكل قــوة قاهــرة خارجـ ـات مدنيــة، أعمــال )دوث أي حالـ ـبيل املثــال وليــس الحـصـر حــدوث ثــورة، حــرب، اضطرابـ علــى سـ

انفجــار ،عاصفـة، إعـصار، فيضـان، وباء متفش ي، لـحـرب، قطــع عالقــات ديبلوماـسـية، حراـئـق، شــغب، هجــوم إرهابــي، فـعـل ـعـدو ـعـام، حصــار، حظــر، تخرـيـب، تهدـيـد بالتحريــض 

 .ينعــن شــهر  تزيدوتســتمر آثــار ـهـذه القــوة القاـهـرة لفـتـرة زمنيــة  (،زلـزال، حالـة خمـود، تشـعب أو غيرهـا ـمن الكـوارث الطبيعيـة، وانقطـاع الطاـقة الكهربائيــة

لديهـا واليـة قضائيـة يقضـي بعـدم االسـتمرار باالندماج بـن الشركتين  نظاميةفـي حـال صـدور حكـم أو أمـر قضائـي أو مرسـوم أو قـرار مـن أي جهـة حكوميـة أو محكمـة أو أي جهـة  .7

 .ويكـون هـذا الحكـم أو األمـر أو املرسـوم نهاـئي وغـير قاـبل لالعتراض علـيه

 .ظام يجعل االستمرار باالندماج أو الصفقة غير نظاميصدور ن .8

 رسوم اإلنهاء .12.5.4

ن  (3.000.000ثالثة ماليين ) تم االتفـاق علـى تحديـد رسـوم اإلنهـاء بمبلـغ قـدره ريـال سـعودي، تمثـل رسـوم وتكاليـف االستشـارات املاليـة والقانونيـة واالكتواريـة وغيرهـا مـ

 :ي مـن الحـاالت التاليـةتكبدتهـا كل  مـن الشركتين السـتكمال صفقـة االندمـاج. يتـم تسـديد رسـوم اإلنهـاء مـن قبـل إحـدى الشركتين للشـركة األخـرى فـي أاملصاريـف التـي 

ـا ـهو فـي حـال قـرر مجـلس إدارة أي مـن الشركتين عـدم التوصيـة ملسـاهمي الشـركة بالتصوـيت لصالـح العـرض ،أو قـرر  .1 ـسحب توصيتـه بـهذا الخـصوص أو تعديلهـا بـشكل  جوـهري عم 

د فـي تعميـم املسـاهم   .ن وفـي اتفاقيـة االندـماجيمحـد 

ـة فــي حــدود ســلطة كل مــن الشركتين، والتــي تكــون مناســبة أو مطلوبـة إلنفـا .2 ـال عــدم القيــام بالخطــوات الالزمـ ـي حـ ى التاريـخ األخيـر للتنفيـذ ذ صفقـة االندفـ ماج فـي مهلـة ال تتعـد 

عـدا الخطـوات التـي يكـون قـد وافـق مجلـس إدارة إحـدى ( م2020 /04/06 أشهر من توقيع اتفاقية االندماج بتاريخ 6التاريخ الذي يقع بعد  هــو)واملتفـق عليـه بموجـب االتفاقيـة 

 عـدم اتخاذهـا ـمن 
ً
 .قـبل مجـلس إدارة الشـركة األخـرى الشركتين خطيـا

ع أي شـركة أو طـرف آخـر فيـما يتعلـق ن  أن إحـدى الشركتين قـد خرقـت موجبهـا لناحـية االلـتزام بـعدم حـث أو تشـجيع أو مباشـرة أو التـماس أي مناقشـات أو مفاوضـات ـميفـي حـال تبـ .3

 .ى ذلـك علـى سـحب أو إنـهاء العـرضأخـرى أو صفقـة مماثلـة، وقـد أد بعمليـة  اندماج

٪ أو أكـثر ـمن 12.50وهـو أي ظـرف أو حـدث أو سلسـلة ـظروف أو أحـداث ينتـج عنـها، انخفـاض بنسـبة ، )أعـاله12,5,2ـن  فـي الفـقرة يفـي حـال حـدوث تغييـر جوـهري سـلبي كمـا هـو مب .4

 بالصفقــة أو عــدم تمكنهمــا مــن االتـفـاق علــى معاـمـل مبادلــة جديـد بعـد التفـاوض وعـدم تمكــن الشركتين( إجمالـي القيمـة الدفتريـة
ً
  .مــن االتـفـاق علــى املـضـي قدمــا

 بهـا للفقـرة  .5
ً
ـادة (أ)فـي حـال قيـام الشركة األهلية بـأي مـن األعمـال التالـية مخالفـة واالســتحواذ، وذلــك ـخـالل فـتـرة هــذا العــرض ودون موافـقـة الجمعـيـة  مــن الئحــة االندماج( 36) مـن املـ

ـة للمسـاهمن فـي   الشركة األهلية:العامـ

رة؛ •  إصدار أي أسهم مصر ح بها غير مصد 

رة؛ •  إصدار أو منح حقوق تتعلق بأي أسهم غير مصد 

 لى أسهم أو حقوق اكتتاب أسهم؛إنشاء أو السماح بإنشاء أو إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إ  •

ـاوي   • ـع أو التصــرف أو االندمــاج، أو املوافـقـة عـلـى بيــع أو التـصـرف أو االندـمـاج، فــي أي أصــول ذات قيـمـة تسـ ٪ أو أكثــر ـمـن صاـفـي موجــودات الشركة األهلية 10بيـ

ـة، أو قوائــم مال ـر قوائــم ماليــة مفحوصـ  آلخـ
ً
ـا ـات؛وفقـ ـدة أو ـعـدة صفقـ ـا أـحـدث، ـسـواًء عــن طرـيـق صفقــة واحـ ـة، أيهمـ   ـيـة ســنوية مراجعـ

 ألسهمها؛ أوالشركة األهليةشراء   •

 .للشركة األهليةإبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي  •

ـال عــدم إم .6 ـي حـ ـا تســديد ديونهــا الحاليتفـ ـة أو تقــديم ضمانـات كافـية للوفـاء بالديـون اآلجلـة تجـاه أي مـن الدائنــثـال الشركة األهلية بالتزامهـ ن الـذي يعترضـون علـى صفقـة االندماج يـ

حـة ـفي الفقـرة  (193)ن املنصـوص عليـها فـي امـلادة ييـوم العتراض الدائـن( 30) خـالل فتـرة الــ   .مـيـممــن هــذا التع 12,3,3ـمن نظـام الشـركات واملوض 

ة خروقـات)فـي حـال ثبـوت خـرق  .7 الشركتين فـي سـياق للضمانـات املعطـاة مـن قـبل الشركتين واملبيـنة فـي اتفاقـية االندماج بـناًء علـى املعلومـات الـتي تم اإلفصـاح عنهـا ـمن قـبل  (أو عـد 

ريـال سـعودي ( 3.000.000ثالثة ماليين ) قـدرهأو الخروقات قد أدى إلى تأثير مالي سلبي أو ضرر لـناتج عـن ـهذا الـخرق الصفقـة، شـرط أن يكـون إجمالـي قيمـة الـضرر أو التأثيـر املالـي ا

ـن الشركتين ـمن االتفـاق عـلى معامـل مبادـلة جديـد
 
 بالصفقـة بعـد التفـاوض. ةأو أكثـر، وشـرط عـدم تمك

ً
 للمضـي قدمـا

 والشروط املسبقة أو التعهدات الواردة في املستندات او االتفاقيات األخرى للشراء أو االندماجالبنود والشروط الجوهرية .12.6

بموجب أعاله والضمانات واالقرارات املقدمة من كال الشركتين 12.5عدا اتفاقية االندماج التي تم تلخيص بنودها وشروطها الجوهرية والشروط املسبقة او التعهدات الواردة فيها في الفقرة 

 اتفاقية االندماج، ال توجد مستندات أو اتفاقيات أخرى متعلقة بصفقة االندماج.
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 تفاصيل املنازعات والدعاوي القضائية الخاصة بشركة اتحاد الخليج.12.7

ال يوجد )على حد علم مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج( أي إن شركة اتحاد الخليج ليست طرفا في أي دعاوى قضائية أو مطالبات قائمة يمكن أن تؤثر تأثيرا جوهريا على أعمالها، كما أنه 

 .دعاوى قضائية أو مطالبات محتملة يمكن أن تؤثر تأثيرا جوهريا على أعمال شركة اتحاد الخليج

 تفاصيل املنازعات والدعاوي القضائية الخاصة بالشركة األهلية.12.8

 ة واملقيدة على موقع األمانة:يظهر الجدول أدناه ملخص عن الدعاوي املقامة ضد الشركة األهلي .12.8.1

 املطالبةنوع  املدعي رقم الدعوى  م
 املطالبة قيمة

 (سعودي)ريال 
 الراهن الوضع

                       التأمينأقساط ب مطالبة شركة واكن 380348ر   .1

194,501  

( و رد باقي 71,873صدر قرار نهائي بالزام الشركة بدفع مبلغ )

 .املبلغ

جابر  شركة 390119ج  .2

 وشافي الهاجري 

                           تعويض عن حادث مركبة

45,750  

تحت االجراء بمحكمة التنفيذ بالدمام ) القضية مغلقة ( تم 

 .تقديم التماس وتم تقبوله ولم يحدد موعد جلسة حتى االن

محمد عزالدين  400507ج  .3

 الطاهر

                             عن أخطاء مهنة تعويض

7,500  

 توقف بسبب جديد موعد لها يحدد ولم الجلسة تعقد لم

 كورونا لجائحة املحكمة

مؤسسة إبداع  400780ر  .4

 الطريق

تم تقديم استئئناف على القرار االبتدائي وفي انتظار تحديد   -  تعويض عن حادث مركبة

 جلسة

                         عموالتب مطالبة شركة إسناد 401178ر  .5

399,016 

 تم االستئناف على القرار وفي انتظار تحديد جلسة

مشعل فالح  400913ر  .6

 العتيبي

                        عن أخطاء مهنة تعويض

404,545  

 صدر قرار نهائي بالزام الشركة بدفع املبلغ املطالب به

                           عن أخطاء مهنة تعويض حنان منصور 410176ج  .7

11,600  

 ريال 8,600 مبلغ بدفع الشركة بالزام ابتدائي حكم صدر

 فقط

                        تعويض عن حادث مركبة الفهاد 10027640  .8

400,000  

 استئناف بتقديم املدعي وقام الدعوى  برد ابتدائي حكم صدر

 الحكم على

أحمد  410144  .9

 عبدالشكور

                        عن أخطاء مهنة تعويض

300.000 

 صدر قرار بالزام الشركة بدفع املبلغ

شهادة كفالة غرم   عن أخطاء مهنة تعويض ميران محسن 410434  .10

 و إداة 

 صدر حكم نهائي لصالح الشركة

شهادة كفالة غرم   عن أخطاء مهنة تعويض إكرامي مشرف 401919  .11

 و إداة 

 صدر حكم بالزام الشركة باصدار شهادة كفالة غرم واداء 

سالم خليل  10030831  .12

 القحطاني

                           إصابة  نتعويض ع

29,500  

 مبلغ املطالبة بدفع الشركة بالزام قرار صدر

                         عن أخطاء مهنة تعويض محمد دهمان 410370ج  .13

196,500 

 املبلغ بدفع الشركة بالزام قرار صدر

 1,988,912 مجموع األثر املالي املتوقع

 املصدر: الشركة األهلية للتأمين التعاوني
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 الشركة األهلية واملقيدة على موقع األمانة: منظهر الجدول أدناه ملخص عن الدعاوي املقامة ي .12.8.2

 املطالبةنوع  املدعي رقم الدعوى  م
 قيمة املطالبة

 )ريال سعودي(
 الوضع الراهن

 على قائد املركبة حق الرجوع صهيب بن محمد بوقري  10031763 1

 بسبب انتهاء الرخصة

                       

4,050  

 تم قيد الدعوى وفي انتظار تحديد جلسة

 حق الرجوع على قائد املركبة سعود محمد القحطاني 410737ر 2

 بسبب انتهاء الرخصة

                       

2,339  

 الشركة لصالح نهائي حكم صدر 

 على قائد املركبة حق الرجوع فراس بن علي الغامدي 10031718 3

 بسبب الهروب

                     

10,209  

 موعد لها يحدد ولم الجلسة علقت

 جديد

 على قائد املركبة حق الرجوع علي احمد الدريويش 10031719 4

 القائد اليملك رخصة بسبب ان

                       

8,804  

 بدفع عليه املدعى بالزام نهائي حكم صدر 

 املطالبة مبلغ

 على قائد املركبة حق الرجوع محمد احمد قائد ثابت  10032084 5

 بسبب تجاوز االشارة الحمراء

                     

48,343  

 تم قيد الدعوى وفي انتظار تحديد جلسة

 على قائد املركبة حق الرجوع عبداملجيد سعيد العمري  10032099 6

 بسبب ان القائد ال يملك رخصة

                       

4,407  

 تحت اإلجراء

                اقساط تأمينية شركة خزامى 10032255 7

1,116,450  

 تحت اإلجراء

                اقساط تأمينية شركة محمد السديس 10032256 8

1,742,271  

 تحت اإلجراء

                اقساط تأمينية شركة هديم للمقاوالت 20003293 9

1,430,756  

صدر قرار نهائي بالزام املدعى عليه بدفع 

 املبلغ

 مجموع االثر املالي

                                                                                                                                                                               

4,367,629  

 املصدر: الشركة األهلية للتأمين التعاوني

 الدعاوي املقامة ضد الشركة األهلية في املحكمة العمالية: يظهر الجدول أدناه  ملخص عن .12.8.3

 املدينة املدعي م
مبلغ 

 املطالبة
 الراهن الوضع نوع املطالبة

محمد  1

عبداملنعم 

 السويلم

          الرياض

172,325  

اعادة احتساب طلب 

 مكافأه نهاية الخدمة 

ريال وتم تحديد جلسة استئناف في  85,019صدر قرار بمبلغ 

 هـ01/12/1441
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 املدينة املدعي م
مبلغ 

 املطالبة
 الراهن الوضع نوع املطالبة

          الرياض عز الدين رشاد 2

453,828  

تعويض انهاء طلب 

خدمات ومكافأة نهاية 

 خدمة.

تم تحويلها الى مكتب محاسب قانوني ولم يتم تحديد موعد 

 جلسة

 626,153 مجموع األثر املالي املتوقع

 املصدر: الشركة األهلية للتأمين التعاوني

 عن الدعاوي املقامة من أو ضد الشركة األهلية في املحكمة العامة أو الجزائية: يظهر الجدول أدناه ملخص .12.8.4

 املدعى عليه املدعي رقم الدعوى  م
نوع 

 الدعوى 
 الراهن الوضع مبلغ املطالبه نوع املطالبة

الشركة  4150721920 1

 االهلية 

مؤسسة سرعة التحصيل 

 لتحصيل الديون 

املحكمة 

 العامة

 لم يحدد فيها موعد جلسة محددغير   ماليةمطالبة  

الشركة  4150585937 2

 االهلية 

املحكمة  شركة اإليحاء 

 العامة

تعويض عن 

 الضرر

 ولم املحكمة من الجلسة تعقد لم 36,520

 جديد موعد لها يحدد

الشركة  4150821904 3

 االهلية 

املحكمة  محمد سويلم 

 الجزائية

دعوى تزوير 

 عقد )حق عام(

 فيها موعد جلسةلم يحدد  اليوجد

الشركة  4150848585 4

 االهلية 

املحكمة  محمد سويلم 

 العامة

دعوى تزوير 

 عقد

 لم يحدد فيها موعد جلسة 41,918

الشركة  غير متاح  5

 االهلية 

املحكمة  شركة اإليحاء 

 العامة

طلب دعوى 

 وقف االيجار

 تاريخ في الكترونية جلسة عقدت اليوجد

 رد انتظار  وفي هـ04/11/1441

 جديد موعد وتحديد املحكمة

الشركة  غير متاح 6

 االهلية 

املحكمة  مستشارك

 العامة

دعوى مطالبة 

 مالية 

 تحت االجراء باإلستئناف 267,800

طاهر  غير متاح 7

 سرور 

املحكمة  الشركة االهلية

 العامة

 تحت االجراء باإلستئناف اليوجد دعوى عقار

فريد  غير متاح 9

 اليامي

املحكمة  االهليةالشركة 

 العامة

 تحت االجراء باإلستئناف اليوجد دعوى عقار

الشركة  غير متاح 10

 االهلية 

املحكمة  عدد من املطالبين

 الجزائية

تمت إحالة اثنين من املتهمين  اليوجد دعوى احتيال

للمحكمة الجزائية من قبل النيابة 

 العامة

 مجموع األثر املالي املتوقع

                                                                                                                                                                                          

346,238  

 املصدر: الشركة األهلية للتأمين التعاوني
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 ملخص عن الدعاوي املقامة من الشركة األهلية في محكمة التنفيذ: يظهر الجدول أدناه .12.8.5

 املوقف الحالي املبلغ املالي نوع الدعوى  املدعى عليه املدعي م

 تم طلب أمر القبض على رئيس مجلس اإلدارة 115,658 طلب تنفيذ شركة فواز الغصن الشركة االهلية  1

تم طلب التخاطب مع كتابة العدل لتنفيذ على ملكيات  4,096,360 طلب تنفيذ شركة مدى األول  الشركة االهلية  2

 املدعى عليها 

شركة محمد  الشركة االهلية  3

 الحميدي

تم طلب التخاطب مع كتابة العدل وهيئة سوق املال  108,080 طلب تنفيذ

 لتنفيذ على ملكياتها

 قيمة املطالبةتم استالم  480,025 طلب تنفيذ وسام النبالء الشركة االهلية  4

شركة األمان /هيئة  الشركة االهلية  5

 اإلغاثة

 صدر قرار إيقاف خدمات على شركة االمان  401,563 طلب تنفيذ

 مجموع االثر املالي

                                                                                                                                                                                  

5,201,686  

 املصدر: الشركة األهلية للتأمين التعاوني

 اإلفالس.12.9
لس إدارتها املقترحين أو أحد كبار يقر أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج  بعدم وجود أي حالة إفالس طالت أي عضو من أعضاء مجلس غدارة شركة اتحاد الخليج أو أعضاء مج

 التنفيذيين أو امين سر مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج. 

 اإلعسار .12.10

ج بعدم وجود اي اعسار في السنوات الخمسة السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج أو أعضاء مجلس اإلدارة يقر أعضاء مجلس ادارة شركة اتحاد الخلي

 من قبل الشركة املعسرة في م
ً
 و إشرافي فيها.نصب إداري أاملقترحين لشركة اتحاد الخليج أ وأحد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج معينا

 إفادة الخبراء .13

ـعاراتهم أســمائهم نشــر الكتابيـة علــى موافقتهـم( الشـركة" "دليـل) التعميـم هـذا مـن (3) القسـم فـي أسـماؤهم ومراجعي الحسابات املوضحـة املستشـارين قـدم لقـد  وإفاداتهــم وعناوينهــم وشـ

ـة ـي الــواردة بالصيغـ  كان مهمـا أو مصلحـة سـهم أي املستشـارين مـن أي لـدى ليـس أنـه نشـير كمـا التعميـم، هـذا صـدور تاريـخ حتـى موافقتـه مــن املستشـارين أي يســحب ولــم التعميــم، هــذا فـ

 األهلية. الشـركة فـي أو إتحاد الخليج شـركة فـي نوعهـا

 خبراء. قدمها إفادة أي التعميم هذا يشمل ال

 املصاريف .14

  سـعودي ثالثة ماليين وسبعمائة وخمسة وثالثون ألف ريـال (3,735,000) بحواـلي االندـماج صفقـة بإتمـام املتعلقـة واملصاريـف التكاليـف تقـدر
ً
املالـي  املستشـار ـمن كال أتعـاب وتشـمل تقريـبا

ـع املهنيـة العنايـة ومستشـار القانونـي واملستشـار ـابات املاليـة ومراجـ ـارين، مــن وغيرهــم الحسـ ـة املستشـ ـات رســوم إلــى إضافـ ـات النظاميـة علــى الحكوميــة للحصــول  الجهـ  ومصاريـف املوافقـ
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 مرحلـة خـالل الـشركتين أعمـال بدـمج املتعلقـة واملصاريـف كالـيفالت تشـمل ال أعـاله إليـها املبالـغ املشـار أن إلـى ونشـير. االندمـاج بصفقـة املتعلقـة األخـرى  التكالـيف وجميـع واإلعـالن التنسـيق

 االندمـاج. إتمـام صفقـة بعـد مـا

 اإلعفاءات .15

 .املالية يتعلق بقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة السوق  هيئة إلى إعفاء طلب أي بتقديم إتحاد الخليج شركة تقم لم

 املستندات املتاحة للمعاينة .16

األعمال  بحي كيوتو من 3-2-1 الوحدة الفارس ي، سلمان شارع الجنوبية الخالدية حي الدمام، في الرئيس ي الشركة مركز لدى املساهمين قبل من عليها لالطالع متاحة التالية املستندات ستكون 

  8:30 الساعة من وذلك الخميس، الى األحد من الرسمية العمل أيام خالل الدمام، فهد، بن محمد األمير شارع مع الظهران طريق تقاطع التجاري، املعجل مركز -
ً
 4:30 الساعة وحتى صباحا

  مساًء،
ً
 :تاريخ نشر تعميم املساهمين ومستند العرض وحتى نهاية فترة العرض من إعتبارا

 النظام األساس ي للشركة األهلية وعقد تأسيسها. .1

 اتفاقية االندماج )باللغة االنجليزية(. .2

 م.2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31املالية املراجعة للشركة األهلية للسنوات املالية الثالث املنتهية بتاريخ القوائم  .3

 .م2019 املاليـة السـنة فـي االندمـاج تم لـو كمـا إتحاد الخليج لشـركة املالـي الوضـع تعكـس التـي التصورية املاليـة القوائـم .4

 تقرير التقييم.  .5

 .التعميم هذا في وإفاداتهم وشعاراتهم أسمائهم استخدام على املستشارين موافقات خطابات .6

 الشركة األهلية. على االكتواري  املستشار تقرير .7

 

 املالحق .17

 م2019 ديسمبر  31 و  م 2018 ديسمبر  31و م 2017 ديسمبر  31 في كما األهلية للشركة املراجعة السنوية املالية القوائم :1رقم لحقامل.17.1

 (م2019) الخليج اتحاد لشركة التصورية املالية : القوائم2رقم امللحق.17.2

 املالي )شركة بيت التمويل السعودي الكويتي( املستشار  من املقدم الرأي :3 رقم امللحق.17.3

 التعديالت جميع شامال  التأسيس وعقد األهلية للشركة األساس ي النظام من نسخة :4 رقم امللحق.17.4

 االندماج بصفقة املرتبطة الخليج اتحاد لشركة األساس النظام على التعديالت :5 رقم امللحق.17.5
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 (م2019) الخليج اتحاد لشركة التصورية املالية : القوائم2رقم امللحق
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 المعلومات المالية التصورية
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 وتقرير تأكيد المحاسب القانوني المستقل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 مساهمة سعودية()شركة 
 المعلومات المالية التصورية

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

 صفحة المحتويات 
  

 1 - 2 المحاسب القانوني المستقل عن تجميع المعلومات المالية التصورية المضمنة في نشرة االكتتاب تأكيد تقرير
  

 3 - 4 قائمة المركز المالي التصورية
  

 5 - 6 دخل التصوريةقائمة ال
  

 7 قائمة الدخل الشامل التصورية
  

 8 - 15 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(
 قائمة المركز المالي التصورية )غير المراجعة(

 2019ديسمبر  31كما في 
   
 )بآالف الرياالت السعودية(  
 (3)إيضاح   
   صو األ

  228,332  نقد وما في حكمه
  130,322  قصيرة األجلودائع 

  230,759  بالصافي ،أقساط تأمين وذمم معيدي التأمين مدينة
  9,817  بالصافي جهات ذات عالقة، –أقساط تأمين مدينة 

  44,798  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
  40,910  القائمةحصة معيدي التأمين من المطالبات 

  23,740  حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
  25,972  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

  186,159  استثمارات
  8,190  مطلوب من جهة ذات عالقة، بالصافي

  34,754  أخرى  أصولمصاريف مدفوعة مقدمًا و 
  20,160  ودائع طويلة األجل

  35,179  الشهرة
  14,469  ممتلكات ومعدات

  10,855  أصول حق االستخدام
  3,092  أصول غير ملموسة

  34,421  نظامية ائعود
  6,895  وديعة نظامية مستحقة من إيرادات

  1,088,825  صو مجموع األ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية التصورية تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً 
 

-3- 



 
 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(
 )تتمة( قائمة المركز المالي التصورية )غير المراجعة(

 2019ديسمبر  31كما في 
   
 )بآالف الرياالت السعودية(  
 (3)إيضاح   
   

   التزامات
  59,654  ذمم دائنة

  33,677  أخرى  التزاماتمصاريف مستحقة و 
  6,003  أرصدة معيدي التأمين دائنة
  360,202  أقساط تأمين غير مكتسبة

  11,104  عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة
  112,674  قائمة مطالبات

  150,597  المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها
  21,857  احتياطيات أقساط تأمين إضافية

  8,759  احتياطيات فنية أخرى 
  10,874  إيجار التزامات

  3,229  نظاميةوديعة على  إيرادات مستحقة
  21,345  لموظفينل منافع نهاية الخدمةالتزامات 

  16,434  زكاة وضريبة الدخل
  12,814  مستحق الدفع توزيعفائض 

  3,666  لعربي السعوديإيرادات عموالت مستحقة الدفع لمؤسسة النقد ا
 (309)   دةمحد منافعخسائر اكتوارية لبرامج 

  832,581  لتزاماتمجموع اال 
   

   حقوق الملكية
  229,475  رأس المال

  32,267  عالوة إصدار
  4,886  احتياطي نظامي
 (13,965)   خسائر متراكمة

 (3,105)   للموظفين احتياطي إعادة قياس تعويض نهاية الخدمة
  6,687  على االستثمارات احتياطي القيمة العادلة
  256,244  مجموع حقوق الملكية

  1,088,825  وحقوق الملكية لتزاماتمجموع اال 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية التصورية
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 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 مساهمة سعودية( )شركة
 قائمة الدخل التصورية )غير المراجعة(

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 )بآالف الرياالت السعودية(  

 (3)إيضاح   
   اإليرادات

  751,044  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
   أقساط إعادة تأمين المسندة

 (117,179)   أجنبي -
 (11,492)   محلي -
   ائض خسارة أقساط التأمينف
 (24,272)   أجنبي -
 (560)   محلي -

  597,542  صافي أقساط التأمين المكتتبة
 (90,291)   التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة

 (22,920)   التغيرات في حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
  484,331  صافي أقساط التأمين المكتسبة

  29,250  عموالت إعادة تأمين
  201  رسوم التأمينإيرادات 

  513,783  مجموع اإليرادات
   

   االكتتاب مصاريفتكاليف و 
 (527,974)   إجمالي المطالبات المدفوعة
  153,040  المطالبات المدفوعةإجمالي حصة معيدي التأمين من 

 (3,659)   المصاريف المتكبدة عن المطالبات
 (378,594)   المدفوعة والمناقع األخرى  صافي المطالبات

  19,876  القائمة التغيرات في المطالبات
 (37,829)   القائمةالتغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 (31,240)   التغيرات في مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 
 (9,755)   غير مبلغ عنها  التغيرات في حصة مطالبات معيدي التأمين المتكبدة

 (437,541)   صافي المطالبات المتكبدة
 

  

 (40,231)   تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
 (2,562)   إدارية، بالصافي مطالباتمصاريف 

 (2,953)   إضافية تأمينأقساط في احتياطيات  رالتغي
 (1,278)   احتياطيات فنية أخرى في  رالتغي

 (3,512)   خرى مصاريف اكتتاب أ
 (488,078)   ، بالصافياالكتتاب مصاريفتكاليف و مجموع 

  25,705  صافي دخل االكتتاب
 
 

 اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية التصورية
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 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(
 راجعة( )تتمة(قائمة الدخل التصورية )غير الم

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 )بآالف الرياالت السعودية(  

 (3)إيضاح   
   أخرى  تشغيلية مصاريف

 (5,699)   خسائر االئتمان المحتملةمخصص 
 (132,878)   مصاريف عمومية وإدارية

  25,326  عموالتو  إيرادات استثمارات
  1,500  ة للبيعمن استثمارات متاح أرباح محققة

 (216)   التزامات إيجار –تكاليف التمويل 
  11,315  أخرى  إيرادات
 (100,653)   ، بالصافيأخرى  تشغيلية مصاريفمجموع 

   

 (74,949)   الزكاة وضريبة الدخل ،للسنة قبل الفائض العائد لخسارةا مجموع
    -  فائض عائد إلى عمليات التأمين

 (74,949)   سنة قبل الزكاة وضريبة الدخل لل خسارةال مجموع
  1,650  الزكاة مصروف 
 (2,179)   ضريبة الدخلمصروف 

 (75,478)   للسنة العائد إلى المساهمين لخسارةا مجموع
   

  22,947  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )ألف سهم(
   

   خسارة السهم )بالريا  السعودي للسهم(
 (3.29)   سهم األساسيةخسارة األ

 (3.29)   خسارة األسهم المخفضة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية التصورية
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 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(
 قائمة الدخل الشامل التصورية )غير المراجعة(

  2019ديسمبر  31تهية في للسنة المن
 
 )بآالف الرياالت السعودية(  

 (3)إيضاح   
 (75,478)   للسنة العائد إلى المساهمين لخسارةصافي ا

   

   :الدخل الشامل اآلخر)الخسارة الشاملة األخرى( 
   البنود التي لن يُعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة

 (2,073)   على التزام المنافع المحددة االكتواري  إعادة قياس خسارة
   

   البنود التي قد يُعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة
  8,307  متاحة للبيعستثمارات صافي التغير في القيمة العادلة ال

  6,234  مجموع الدخل الشامل اآلخر
 (69,244)   للسنة ةالشامل خسارةمجموع ال

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية التصورية
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 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حو  المعلومات المالية التصورية 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 معلومات عن الشركات -1

 ركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيش
 1428 شعبان 13"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مستحوذال شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني )"الشركة" أو "اتحاد الخليج" أو "

 ة العربية السعودية.المملك الدمام،في يقع المكتب الرئيسي للشركة . 2050056228 رقم السجل التجاري  بموجب( 2007أغسطس  26هـ )
وني اتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في ممارسة عمليات التأمين التعاوني وجميع األنشطة ذات الصلة وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التع

( على 2007سبتمبر  11هـ ) 1428شعبان  29. حصلت الشركة في درة في المملكة العربية السعوديةولوائحه التنفيذية واللوائح األخرى الصا
 لممارسة أعمال التأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية السعودية.ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( 

على الموافقة على طلبها ( 2014أبريل  27) ه 1435 خرجمادى اآل 27في  )ســـاما( الشـــركة من مؤســـســـة النقد العربي الســـعودي حصـــلت
 ن مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين إلى مزاولة أعمال التأمين.بتغيير ترخيصها م

 10سهم بقيمة  مليون  15من  تكون يو  2019ديسمبر  31عودي كما في مليون ريال س 150إن رأس المال المصدر والمدفوع للشركة هو 
 .لسهم الواحدريال سعودي ل

 

 للتأمين التعاونيالشركة األهلية 
 ه1428رمضان  7 مسجلة فيين التعاوني )"الشركة" أو "األهلية" أو "المستحوذ عليها"( هي شركة مساهمة سعودية، الشركة األهلية للتأم

. يقع المقر الرئيسي للشركة المستحوذ عليها في الرياض، المملكة 1010238441السجل التجاري رقم  بموجب (2007سبتمبر  19)الموافق 
 العربية السعودية. 

شمل جميع في المملكة العربية السعودية والذي يوجميع األنشطة ذات الصلة لرئيسية للشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني تتمثل األنشطة ا
 (.2009ابريل  1)الموافق  ه1430ربيع اآلخر  5فئات التأمين العام. بدأت الشركة أعمال التأمين في 

 10سهم بقيمة  مليون  12.3من  ويتكون  2019يسمبر د 31ريال سعودي كما في  مليون  123إن رأس المال المصدر والمدفوع للشركة هو 
 .لسهم الواحدريال سعودي ل

 

 الخليج واألهلية التحاداالندماج المحتمل 
تمل حلتقييم االندماج الم ةشركة األهليالوقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع  (،2019ديسمبر  24هـ )الموافق  1441 اآلخرربيع  27في 

غالق االندماج المحتمل إ  والشركة األهلية اتحاد الخليج للتأمين التعاوني شركةتوقع ت. والشركة األهلية اتحاد الخليج للتأمين التعاوني بين شركة
ل ي متباد. ويمكن تمديد تاريخ اإلغالق المتوقع لالندماج باتفاق كتاب2020سبتمبر  30ولكن في موعد أقصاه  قبله،أو  2020يونيو  30في 

 .والشركة األهلية اتحاد الخليج للتأمين التعاوني شركة
 

اتحاد  لشركة . يحقربقتسعة أشهر ميالدية من تاريخ تنفيذ مذكرة التفاهم أيهما أ عند انقضاءندماج أو مذكرة التفاهم بتوقيع اتفاقية اال نتهيتُ 
 بنهاء مذكرة التفاهم وكافة المفاوضات المتعلقة باالندماج في أي وقت وألي سبإ للتأمين التعاوني األهلية الشركة أو للتأمين التعاوني الخليج

 ، من خالل تقديم إشعار خطي للطرف اآلخر.دون أي مسؤولية فيما يتعلق بذلك
 (.2020 يونيو 4هـ )الموافق  1441 شوال 12بتاريخ تم توقيع اتفاقية الدمج من قبل الطرفين 
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 يج للتأمين التعاونيشركة اتحاد الخل

 )شركة مساهمة سعودية(
 )تتمة(إيضاحات حو  المعلومات المالية التصورية 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 أساس إعداد وعرض المعلومات المالية التصورية -2
"االندماج"( المحتمل )لالندماج دخل ال وقائمةالمركز المالي  قائمةعلى  التأثيرات المرفقة يضـــاحاتواال التصـــوريةتوضـــح هذه المعلومات المالية 

يناير  1 تاريخب)"األهلية"( كما لو أنها حدثت  يللتأمين التعاون الشــــــــــــــركة األهليةتحاد الخليج"( و ابين شــــــــــــــركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني )"
2019. 

 ينا مجتمعم)يشار إليه 2019ديسمبر  31التحاد الخليج واألهلية كما في مراجعة الالمالية  القوائم من التصوريةالمعلومات المالية  استمدت هذه
 االندماج.عملية  أثرلبيان "( كما تم تعديلها الكيان المندمجباسم "

 دلفي عملية تبا مســـاهمي األهلية،الى من قبل اتحاد الخليج للســـهم ســـعودي  الري 10ســـهم بقيمة  7,947,464إصـــدار ب ســـتتم عملية االندماج
 .األهليةلكل سهم من  اتحاد الخليج منسهم  0.646135284552846يبلغ  بمعامل تحويلاألسهم 

فإن  ،على افتراضـــــات معينة وتم إعدادها ألغراض التوضـــــيح فقط، وبســـــبب طبيعتها كيان المندمجلل التصـــــوريةيســـــتند عرض المعلومات المالية 
ز المالي صــــــــورة حقيقية للمرك تعطيان وال تمثالن ، الولذلكعالجان حالة افتراضــــــــية ية تالتصــــــــور الدخل  وقائمة التصــــــــوريةالمركز المالي  قائمة

خية المالية التاري القوائمال تكون ذات معنى إال باالقتران مع  التصــــــــــوريةعالوة على ذلك، فإن المعلومات المالية  .للكيان المندمجواألداء المالي 
التأثير االيجابي في االعتبار  التصــــــــــــوريةال تأخذ المعلومات المالية . 2019ديســــــــــــمبر  31نتهية في المالية الم للســــــــــــنةالتحاد الخليج واألهلية 

 .االندماجنتيجة لعملية  ذلكأو التكاليف المتكبدة لتحقيق  synergy))المتوقع  للتضافر
 جعةقوائمها المالية المراما هو موضــــح في الخليج ك التحادوعرضــــها على أســــاس الســــياســــات المحاســــبية  التصــــوريةتم إعداد المعلومات المالية 

 عةالمراج المالية قوائمهاالســياســات المحاســبية المســتخدمة من قبل اتحاد الخليج كما هو موضــح في  ان .2019ديســمبر  31للســنة المنتهية في 
 .األهلية ال تختلف بشكل جوهري عن تلك المستخدمة من قبل 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 :بين اتحاد الخليج واألهلية، على وجه الخصوصما المركز المالي  لقائمةراء تعديالت العرض التالية لضمان اتساق العرض تم إج
 قســـــاطأ، تم إعادة تصـــــنيفها تحت بند التصـــــوريةفي إطار إعداد هذه المعلومات المالية و لدى األهلية مبالغ معينة مســـــتحقة من المديرين،  -أ

 .تتوافق مع عرض اتحاد الخليجل مدينة لجهات ذات عالقة
، تم إعادة التصــــوريةفي إطار إعداد هذه المعلومات المالية و  ،تحت بند الممتلكات والمعدات الحاســــب اآلليتقوم األهلية بتصــــنيف برامج  -ب

 .غير ملموسة لتتوافق مع عرض اتحاد الخليج كأصولتصنيفها 
الوديعة هيكل الجديد سيؤدي إلى تغير في الفإن  المال،من رأس  ٪15قل عن ت ال بوديعة نظاميةفاظ تحباال ةحيث أن اتحاد الخليج ملزم -ج

التحاد  اميةالمتطلبات النظتوافق مع ي بمابعد االندماج  الناتجمال العلى رأس بناء  الوديعة النظامية الجديدة، تم احتساب وعليه. النظامية
 بتحويل المبلغ الى النقد وما في حكمه. تصوري كتعديل  ال سعوديـمليون ري 12.08 مبلغ احتسابالخليج. تم 

 

 تعديالت تصورية -3
 تعتمد التعديالت التصورية على تقديرات أولية وافتراضات قابلة للتغيير. 
 فيما يلي التعديالت التصورية المضمنة في المعلومات المالية التصورية:

 :يللتأمين التعاون األهليةمي شركة لتسجيل إصدار أسهم شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني إلى مساه (أ
ألغراض المعلومات المالية التصــــورية، تم احتســــاب عدد األســــهم الجديدة والصــــادرة مقابل االســــتحواذ على أســــاس معامل مبادلة األســــهم بمعدل 

كما  ينللتأمين التعاو  جاتحاد الخليمقابل كل ســــهم واحد مملوك في شــــركة للتأمين التعاوني  األهليةســــهم جديد في  0.646135284552846
 هو موضح أدناه:

  12,300,000 للتأمين التعاوني األهليةالعدد القائم ألسهم شركة 
  0.646135284552846 (د3معامل المبادلة )إيضاح 

   7,947,464 يللتأمين التعاون اتحاد الخليجعدد األسهم التي ستصدر في شركة 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 ألهليةالمساهمي شركة  يللتأمين التعاون اتحاد الخليجسمية لألسهم المصدرة من قبل شركة القيمة األ
  79,475 ريال سعودي للسهم( 10) يللتأمين التعاون

  150,000 يللتأمين التعاون اتحاد الخليجرأس المال القائم لشركة 
  229,475 اجبعد االندم يللتأمين التعاون اتحاد الخليجمجموع رأس الما  لشركة 
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 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(
 )تتمة(إيضاحات حو  المعلومات المالية التصورية 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 )تتمة( تعديالت تصورية -3
 :عند االندماجسهم اتحاد الخليج أل عالوة اصدارلتسجيل  (ب

المملكة العربية تداول  ســــــعودي للســــــهم الواحد في الري 14.06على أســــــاس ســــــعر إغالق اتحاد الخليج البالغ  ذالعوض لالســــــتحواتم احتســــــاب 
 .مبلغ الشراء عبارة عن تكلفة إرشادية إن .2020 يونيو 4 كما فيالسعودية 

 )بالرياالت السعودية(  
  14,06  2020 يونيو 4سعر السوق الحالي في 

   

 عودية()بآالف الرياالت الس  
  111,741  ريـال سعودي للسهم( 14.06سهم بقيمة  7,947,464) العوض مجموع
 (79,475)   : القيمة االسمية لألسهم المصدرة من اتحاد الخليج للشركة األهليةناقصاً 

  32,267  عالوة اصدار
 

 .التعديالتبعد  2019 ديسمبر 31في  كما األهلية أصولصافي على  في مبلغ العوضالزيادة التي تمثل لتسجيل الشهرة  (ج
 )بآالف الرياالت السعودية(  

  76,562  (1)ج 2019ديسمبر  31صافي أصول األهلية كما في 
  111,741  (2)ج مقابل حقوق المساهمين في األهلية مجموع العوض

  35,179  (1ج– 2الشهرة )ج
 

 لتسجيل معامل المبادلة وفقًا التفاقية االندماج: (د
 األهلية  لخليجاتحاد ا 

  76,562   144,503 (1)د ()بآالف الرياالت السعوديةحقوق الملكية المتاحة للمساهمين العاديين 
  12,300   15,000 (2 دعدد األسهم القائمة )باأللف( )

  6.22   9.63 (2/ د 1)د للسهم )بالرياالت السعودية( المعدلة القيمة الدفترية
 0.646135284552846   ة(في األهلي عاديال الواحد لسهمسهم في اتحاد الخليج ل)عدد األ معامل المبادلة
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 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حو  المعلومات المالية التصورية )تتمة(

  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

تتمة(تصورية ) تعديالت -3  
 

( قائمة المركز المالي التصورية )غير مراجعة(ه  

   

شركة اتحاد 
الخليج 

  )المستحوذ(
شركة األهلية 

 صوريةت  تعديالت  )المستحوذ عليها(

 (غير مراجعة)  تصورية  )تاريخية مراجعة(  إيضاح 
 )بآالف الرياالت السعودية(   
          صو األ

  228,332   12,079   149,390        66,863  ج2 النقد وما في حكمه
  130,322     -   40,000          90,322   قصيرة األجل ودائع

 ،أمين وذمم معيدي التأمين مدينةأقساط ت
  230,759     -   48,403          182,356   بالصافي

جهات ذات  –أقساط تأمين مدينة 
   9,817   عالقة، بالصافي

              
-     

                  
-     9,817  

حصة معيدي التأمين من األقساط غير 
  44,798     -   5,179            39,619   المكتسبة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
  40,910     -   14,187          26,723   القائمة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
  23,740     -   451               23,289   غ عنهاالمتكبدة غير المبل

  25,972     -   6,427            19,545   تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
  186,159     -   20,064          166,095   ستثماراتا
  8,190     -   8,190              -   ، بالصافيذات عالقة ةمن جه طلوبم

  34,754     -   16,124          18,630   أخرى  أصولف مدفوعة مقدمًا و مصاري
  20,160     -     -   20,160   ودائع طويلة األجل

  35,179   35,179     -     -  ج3 الشهرة
  14,469     -   8,256            6,213   ممتلكات ومعدات

  10,855     -   3,624            7,231   أصول حق االستخدام
  3,092     -     -   3,092   غير ملموسة أصول

  34,421  (12,079)    24,000          22,500  ج2 وديعة نظامية
  6,895     -   3,229            3,666   إيرادات وديعة نظامية مستحقة

  1,088,825   35,179   347,524        706,122   صو مجموع األ
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 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حو  المعلومات المالية التصورية )تتمة(

  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 تصورية )تتمة( تعديالت -3 -4
 

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

   

يج شركة اتحاد الخل
  )المستحوذ(

شركة األهلية 
 صوريةت  تعديالت  )المستحوذ عليها(

 (غير مراجعة)  تصورية  )تاريخية مراجعة(  إيضاح 
 )بآالف الرياالت السعودية(   

          التزامات
  59,654     -   12,589          47,065   ذمم دائنة

  33,677     -   14,341          19,336   أخرى  التزاماتمصاريف مستحقة و 
  6,003     -   2,064            3,939   أرصدة معيدي التأمين دائنة
  360,202     -   102,689        257,513   أقساط تأمين غير مكتسبة

  11,104     -   1,424            9,680   عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة
  112,674     -   37,589          75,085   قائمةمطالبات 

  150,597     -   53,296          97,301   المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها 
  21,857     -   16,364          5,493   احتياطيات أقساط تأمين إضافية

  8,759     -   3,779            4,980   احتياطيات فنية أخرى 
  10,874     -   3,022            7,852   رإيجا التزامات

  3,229     -   3,229              -   نظاميةوديعة على  إيرادات مستحقة
  21,345     -   5,750            15,595   ينلموظفل منافع نهاية الخدمةالتزامات 

  16,434     -   13,664          2,770   زكاة وضريبة الدخل
  12,814     -   1,471            11,343   مستحق الدفع توزيعئض فا

إيرادات عموالت مستحقة الدفع 
   3,666   لمؤسسة النقد العربي السعودي

              
-     -     3,666  

 (309)      -  (309)               -   ةدمحد منافعخسائر اكتوارية لبرامج 
  832,581     -   270,962        561,619   لتزاماتمجموع اال 

          

          حقوق الملكية
  229,475  (43,525)    123,000   150,000  أ 3  رأس المال

  32,267   32,267     -     -  ب 3  عالوة إصدار
  4,886     -     -   4,886   احتياطي نظامي
 (13,965)    46,474  (46,474)   (13,965)    خسائر متراكمة

احتياطي إعادة قياس تعويض نهاية 
 (3,105)      -     -  (3,105)    للموظفين الخدمة

على  احتياطي القيمة العادلة
  6,687  (36)    36   6,687   االستثمارات

  256,244   35,179   76,562   144,503   مجموع حقوق الملكية
  1,088,825   35,179   347,524   706,122   ق الملكيةوحقو لتزاماتمجموع اال 
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 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

  )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حو  المعلومات المالية التصورية )تتمة(

  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

تصورية )تتمة( تعديالت -3   
ير مراجعة(( قائمة الدخل التصورية )غو  

  
شركة اتحاد الخليج 

  )المستحوذ(
شركة األهلية 

 تصويرية  تعديالت  )المستحوذ عليها(
 )غير مراجعة(  تصويرية  )تاريخية مراجعة(  
 )بآالف الرياالت السعودية(  

         اإليرادات
  751,044     -   192,248   558,796  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

         إعادة تأمين المسندة أقساط
 (117,179)      -  (6,849)   (110,330)   أجنبي -
 (11,492)      -  (722)   (10,770)   محلي -

         فائض خسارة أقساط التأمين
 (24,272)      -  (10,758)   (13,514)   أجنبي -
 (560)      -  (240)   (320)   محلي -

  597,542     -   173,679   423,863  تأمين المكتتبةصافي أقساط ال
 (90,291)      -  (16,203)   (74,088)   التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة

التغيرات في حصة معيدي التأمين من 
 (22,920)      -     -  (22,920)   األقساط غير المكتسبة

  484,331     -   157,476   326,855  صافي أقساط التأمين المكتسبة
  29,250     -   2,492   26,758  عموالت إعادة تأمين

رسوم التأمينإيرادات    201   -     -     201  
  513,783     -   159,968   353,815  مجموع اإليرادات

         

االكتتاب مصاريفتكاليف و           
 (527,974)      -  (152,165)   (375,809)   إجمالي المطالبات المدفوعة
المطالبات إجمالي حصة معيدي التأمين من 

  153,040     -   6,310   146,730  المدفوعة
 (3,659)      -     -  (3,659)   المصاريف المتكبدة عن المطالبات

 (378,594)      -  (145,855)   (232,739)   المدفوعة والمناقع األخرى  صافي المطالبات
  19,876     -   3,606   16,270  القائمة التغيرات في المطالبات

التغيرات في حصة معيدي التأمين من 
 (37,829)      -   142  (37,971)   القائمةالمطالبات 

 (31,240)      -  (1,912)   (29,328)   التغيرات في مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 
طالبات معيدي التأمين التغيرات في حصة م

 (9,755)      -   127  (9,882)   المتكبدة غير مبلغ عنها 
 (437,541)      -  (143,892)   (293,649)   صافي المطالبات المتكبدة
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 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

  )شركة مساهمة سعودية(
(إيضاحات حو  المعلومات المالية التصورية )تتمة  

  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

تصورية )تتمة( تعديالت -3   
)تتمة( ( قائمة الدخل التصورية )غير مراجعة(و  

  
شركة اتحاد الخليج 

  )المستحوذ(
شركة األهلية 

 تصويرية  تعديالت  )المستحوذ عليها(
 )غير مراجعة(  تصويرية  )تاريخية مراجعة(  
لسعودية()بآالف الرياالت ا    

 (40,231)      -  (11,402)   (28,829)   تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
 (2,562)      -  (2,562)      -  إدارية، بالصافي مطالباتمصاريف 

 (2,953)      -  (11,064)    8,111  إضافية تأمينأقساط في احتياطيات  رالتغي
 (1,278)      -  (559)   (719)   احتياطيات فنية أخرى في  رالتغي

 (3,512)      -  (1,781)   (1,731)   مصاريف اكتتاب أخرى 
 (488,078)      -  (171,260)   (316,818)   ، بالصافياالكتتاب مصاريفتكاليف و مجموع 

  25,705     -  (11,292)    36,997  صافي دخل االكتتاب
         

         أخرى  تشغيلية مصاريف
 (5,699)      -  (1,311)   (4,388)   خسائر االئتمان المحتملةخصص م

 (132,878)      -  (49,514)   (83,364)   مصاريف عمومية وإدارية
عموالتو  إيرادات استثمارات   13,878   11,448   -     25,326  

من استثمارات متاحة للبيع أرباح محققة   -     1,500   -     1,500  
 (216)      -     -  (216)   التزامات إيجار –اليف التمويل تك

أخرى  إيرادات   6,356   4,959   -     11,315  
أخرى  تشغيلية مصاريفمجموع     (67,735)   (32,918)  -      (100,653) 

         

اة الزك ،للسنة قبل الفائض العائد لخسارةا مجموع
 (74,949)      -  (44,210)   (30,739)   وضريبة الدخل

    -     -     -     -  فائض عائد إلى عمليات التأمين
 (74,949)      -  (44,210)   (30,739)   للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخل  خسارةال مجموع

  1,650     -     -   1,650  الزكاة مصروف 
 (2,179)      -  (2,125)   (54)   ضريبة الدخلمصروف 
 (75,478)      -  (46,335)   (29,143)   للسنة العائد إلى المساهمين لخسارةامجموع 

         

  22,947  (4,353)     12,300   15,000  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )ألف سهم(
         

         خسارة السهم )بالريا  السعودي للسهم(
 (3.29)      -  (3.77)   (1.94)   خسارة األسهم األساسية
 (3.29)      -  (3.77)   (1.94)   خسارة األسهم المخفضة
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 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

  )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حو  المعلومات المالية التصورية )تتمة(

  2019ديسمبر  31ة في للسنة المنتهي
 

تصورية )تتمة( تعديالت -3   
( قائمة الدخل الشامل التصورية )غير مراجعة(ز  

  
شركة اتحاد الخليج 

  )المستحوذ(
شركة األهلية 

 تصويرية  تعديالت  )المستحوذ عليها(
 )غير مراجعة(  تصويرية  )تاريخية مراجعة(  
 )بآالف الرياالت السعودية(  

 (75,478)      -  (46,335)    (29,143)    للسنة العائد إلى المساهمين لخسارةا مجموع
         

         :الدخل الشامل اآلخر)الخسارة الشاملة األخرى( 
البنود التي لن يُعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في 

         السنوات الالحقة
 ععلى التزام المناف االكتواري  خسارة إعادة قياس

 (2,073)      -     -  (2,073)   المحددة
         

البنود التي قد يُعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في 
         السنوات الالحقة

تاحة مستثمارات صافي التغير في القيمة العادلة ال
  8,307     -   36   8,271  للبيع

  6,234     -   36   6,198  مجموع الدخل الشامل اآلخر
 (69,244)      -  (46,299)   (22,945)   للسنة ةالشامل خسارةمجموع ال
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 املالي )شركة بيت التمويل السعودي الكويتي( املستشار  من املقدم الرأي :3 رقم امللحق

  









 

  
 

 التعديلت جميع شامل  التأسيس وعقد األهلية للشركة األساس ي النظام من نسخة :4 رقم امللحق

  

























































 

  
 

 االندماج بصفقة املرتبطة الخليج اتحاد لشركة األساس النظام على التعديلت :5 رقم امللحق
 املادة بعد التعديل املادة قبل التعديل

 :اسم الشركة:لثانيةاملادة ا

 الشركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني "شركة مساهمة سعودية". 

 :اسم الشركة:لثانيةاملادة ا

 "شركة مساهمة سعودية". التعاوني للتأمين األهلية – الخليج حادإت شركة 

 :املادة الثامنة: رأس املال

مليون ريال سعودي، ( مائة وخمسون 150.000.000سمال الشركة هو )أر  

( خمسة عشر مليون سهم متساوية القيمة بقيمة 15.000.000مقسم الى )

( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية 10اسمية )

 نقدية.

 :املادة الثامنة: رأس املال

 مليون  وعشرين وتسعة مائتين( 229,474,640) سمال الشركة هو أر  

، مقسم الى سعودي ريال وأربعين وستمائة ألف نوسبعي وأربعة وأربعمائة

 ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة مليون  وعشرين اثنين( 22,947,464)

( عشرة 10سمية )إمتساوية القيمة بقيمة  سهم وستين وأربعة وأربعمائة

 رياالت سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.

 

 

 

 
  


