
تأسست شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدغلف )يشار إليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »ميدغلف 
)الموافق  1427/09/16هـ  بتاريخ   )233( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  عامة  سعودية  مساهمة  كشركة  السعودية«( 
2006/10/09م( والمرسوم الملكي رقم )م/ 60( الصادر بتاريخ 1427/09/18هـ )الموافق 2006/10/11م( وبموجب السجل 

تجاري رقم 1010231925 الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1428/04/08هـ )الموافق 2007/04/26م(.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي مقسم إلى سبعين مليون )70,000,000( سهم عادي 
بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية لكل سهم، وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل )ويشار 

إليها بـ »األسهم الحالية«(. 

وقد أو�صى مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1442/02/19هـ )الموافق 2020/10/05م( )كما تم تعديلها بتاريخ 1442/11/04هـ 
)الموافق 2021/06/14م((، بعد بتخفيض رأس المال من ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي إلى سبعمائة مليون 
)700,000,000( ريال سعودي، بزيادة رأس مال الشركة من سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي إلى مليار وخمسين 
مليون )1,050,000,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية وذلك بعد الحصول على الموافقات الالزمة، 
وذلك إلعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر المتراكمة. وحصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي على 
تخفيض رأس مالها بموجب الخطاب رقم )42026560( الصادر بتاريخ 04/23 /1442هـ )الموافق 2020/12/08م( وعلى موافقة 
البنك المركزي السعودي على زيادة رأس مالها بموجب الخطاب رقم )42074294( الصادر بتاريخ 1442/10/25هـ )الموافق 
2021/06/06م( كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تخفيض رأس مالها بتاريخ 1442/09/10هـ )الموافق 

2021/04/22م( وذلك إلعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر المتراكمة. 

وفي تاريخ 1443/03/28هـ )الموافق 2021/11/03م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة 
من سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي إلى مليار وخمسون مليون )1,050,000,000( ريال سعودي وذلك بنسبة 
)50%( من خالل إصدار أسهم حقوق األولوية وسيتم ذلك من خالل طرح خمسة وثالثون مليون )35,000,000( سهم عادي جديد 
)»األسهم الجديدة« أو »أسهم حقوق األولوية«( بسعر طرح يبلغ اثنا عشر )12( ريال سعودي للسهم الواحد )»سعر الطرح«( 
وبقيمة اسمية مقدارها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. وسيكون لمساهمي الشركة المقيدين كما بنهاية فترة تداول 
يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع كما في نهاية ثاني يوم تداول 
يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال بتاريخ 1443/03/30هـ )الموافق 2021/11/05م( الحق في 

االكتتاب في األسهم الجديدة حسب نسبة ملكيتهم في ذلك التاريخ.

سوف يتم إصدار حقوق األولوية كأوراق مالية قابلة للتداول )ُيشار إليها بـ منفردة بـ »حق األولوية« ومجتمعة بـ »حقوق األولوية«( 
للمساهمين المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي 
ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال  الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية 
بتاريخ 1443/03/30هـ )الموافق 2021/11/05م( )»تاريخ األحقية«( )يشار إلى كل منهم بـ »المساهم المقيد« وإليهم جميعا بـ 
»المساهمين المقيدين«( على أن تودع تلك الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين خالل يومي عمل من تاريخ األحقية بعدد 
 لكل )1( سهم من أسهم الشركة يملكه المساهم في تاريخ األحقية، ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في 

ً
)0.5( حق تقريبا

سهم جديد بسعر الطرح.

سيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين )»المستثمرين الجدد«( - الذين يحق لهم تداول الحقوق 
واالكتتاب في األسهم الجديدة - التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية )»تداول« أو »السوق«( 
حيث تبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم 1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م( على أن تنتهي فترة التداول في يوم 
1443/04/17هـ )الموافق 2021/11/22م( )»فترة التداول«(، وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم 1443/04/20هـ )الموافق 
2021/11/25م( )»فترة االكتتاب«(. وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة 

التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى انتهاء اليوم التاسع من بداية نفس الفترة.

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

عن طريق السوق وبيعها.

وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب على مرحلة واحدة وفقا لما يلي:

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

سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه أو أقل من عدد أسهمه خالل فترة االكتتاب، وفي حال شراءه  	)2(
حقوق جديدة فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.

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

 عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها 
ً
سيتاح االكتتاب إلكترونيا 	)4(

إدخال أوامر البيع والشراء باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط. 

طرح بسعر الطرح كحد أدنى على 
ُ
في حال تبقت أسهم لم يتم االكتتاب فيها بعد انتهاء فترة االكتتاب )»األسهم المتبقية«(، سوف ت

عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�صي )»المؤسسات االستثمارية«( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ »الطرح المتبقي«(، 
على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء لألسهم المتبقية، وسيتم استقبال هذه العروض إبتداًء من 
 يوم 1443/04/25هـ )الموافق 2021/11/30م( وحتى الساعة الخامسة )5:00( مساًء من 

ً
الساعة العاشرة )10:00( صباحا

للمؤسسات  المتبقية  المتبقي«(، وسيتم تخصيص األسهم  )الموافق 2021/12/01م(، )»فترة الطرح  يوم 1443/04/26هـ 

بالتناسب على  ص األسهم   يقل عن سعر الطرح( على أن تخصَّ
ّ
أال االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط 

المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها إلى األسهم المتبقية ومعاملتها 
بالمثل، وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة وتوزيع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم 
)بما يتعدى سعر الطرح( بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات على مستحقيها، من األشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا 
حقهم باالكتتاب كليا أو جزئيا وكذلك حملة كسور األسهم، كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه 1443/05/12هـ )الموافق 

2021/12/16م(.

وفي حال تبقت أسهم لم تكتتب بها المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم فسوف يتم تخصيص هذه 
 راجع القسم 13 »المعلومات المتعلقة باألسهم 

ً
األسهم لمتعهد تغطية االكتتاب الذي سوف يقوم بشرائها بسعر الطرح )فضال

وأحكام الطرح وشروطه«(. وبعد اكتمال عملية االكتتاب سيصبح رأس مال الشركة مليار وخمسين مليون )1,050,000,000( 
، وسيتم استخدام صافي متحصالت الطرح بشكل رئي�صي 

ً
 عاديا

ً
ريال سعودي مقسم إلى مئة وخمسة ماليين )105,000,000( سهما

لرفع هامش المالءة المالية للشركة بهدف اإليفاء بمتطلبات المالءة المالية ولدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة )فضال راجع 
القسم 7 »استخدام متحصالت الطرح«(، وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه يوم 1443/05/01هـ 
الطرح  وأحكام  باألسهم  المتعلقة  »المعلومات   13 القسم  راجع   

ً
)فضال التخصيص«(  )»تاريخ  )الموافق 2021/12/05م( 

وشروطه«(. 

إن المساهمين الكبار في الشركة )أي الذين يملكون نسبة 5% أو أكثر من رأس مال الشركة( هم البنك السعودي لالستثمار )بنسبة 
ملكية 19.00%( وشركة المتوسط والخليج للتأمين ش.م.ب )»شركة ميدغلف بحرين«( )بنسبة ملكية 17.12%( وشركة عبدالله 
أبو نيان التجارية )بنسبة ملكية 9.99%( )فضال راجع القسم الفرعي 4-2 »كبار المساهمين« من القسم 4 »خلفية عن الشركة 
وطبيعة أعمالها«(. إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية، وستكون األسهم الجديدة 
مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماما لألسهم الحالية، ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم في 
الشركة )»المساهم«( حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين )»الجمعية العامة«( والتصويت فيها، 
 راجع 

ً
ويستحق مالكو األسهم الجديدة أية أرباح تعلنها الشركة منذ تاريخ إصدارها وعن السنوات المالية التي تليها إن وجدت )فضال

القسم 2 »عوامل المخاطرة«(.

أدرجت الشركة ثمانين مليون )80,000,000( سهم عادي في السوق المالية السعودية )»تداول«( عن طريق االكتتاب العام بتاريخ 
1428/03/28هـ )الموافق 2007/04/16م( وتم طرح ما نسبته )25%( من األسهم لالكتتاب العام من قبل الجمهور. وبتاريخ 
1434/07/23هـ )الموافق 2013/06/02م( انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على رفع 
رأس المال من ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي إلى مليار )1,000,000,000( ريال سعودي من خالل منحة أسهم من 
األرباح المبقاة. وبتاريخ 1439/01/02هـ )الموافق 2017/09/22م( انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة 
وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من مليار )1,000,000,000( ريال سعودي إلى أربعمائة مليون )400,000,000( 
المتراكمة. وبتاريخ 1439/12/30هـ  الخسائر  إلغاء ستين مليون )60,000,000( سهم وذلك إلطفاء  ريال سعودي من خالل 
)الموافق 2018/09/10م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على زيادة رأس المال من 
أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي إلى ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق 
أولوية. وبتاريخ 1442/09/10هـ )الموافق 2021/04/22م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت 
الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي إلى سبعمائة مليون )700,000,000( 
ريال سعودي من خالل إلغاء عشرة ماليين )10,000,000( سهم من أسهم الشركة وذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة. وبتاريخ 
1443/03/28هـ )الموافق 2021/11/03م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على 
زيادة رأس مال الشركة من سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي إلى مليار وخمسون مليون )1,050,000,000( ريال 
سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية. ويبلغ عدد األسهم المدرجة حتى تاريخ هذه النشرة سبعين مليون )70,000,000( 
 تداول األسهم القائمة للشركة في السوق، وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية 

ً
سهم. ويتم حاليا

السعودية )»الهيئة«( لتسجيل وطرح األسهم الجديدة، والسوق لقبول إدراج األسهم الجديدة، وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار 
هذه، وتم الوفاء بكافة المتطلبات من الجهات ذات العالقة، ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة في السوق خالل فترة 
 راجع الصفحة )»ل«( من هذه النشرة »التواريخ 

ً
قصيرة بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم الجديدة ورد الفائض )فضال

 للمواطنين السعوديين 
ً
المهمة وإجراءات االكتتاب«(. سيكون تداول األسهم الجديدة - بعد تسجيلها وقبول إدراجها - متاحا

والمقيمين فيها إقامة نظامية ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والشركات 
والمؤسسات الخليجية باإلضافة إلى المستثمرين األجانب المؤهلين بموجب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية 
األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة. وعالوة على ذلك، يحق للفئات األخرى من المستثمرين األجانب الحصول على 
الفوائد االقتصادية المرتبطة باألسهم الجديدة من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة من األشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة 

)»الشخص المرخص له«(، مع العلم أن الشخص المرخص له سيكون في هذه الحالة المالك القانوني المسجل لألسهم.

ينبغي قراءة هذه النشرة بالكامل ودراسة قسم »إشعار مهم« والقسم 2 »عوامل المخاطرة« الواردين فيها بعناية قبل اتخاذ أي 
قرار باالستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب بموجب هذه النشرة.

 لتوصية مجلس اإلدارة 
ً
إن طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة المساهمين بزيادة رأس المال وفقا

وحصول الشركة على الموافقات النظامية، ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على زيادة 
رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية بتاريخ 1443/03/07هـ )الموافق 2021/10/13م(، وعلى المساهمين 
العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأس المال من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، فإن إصدار 

، وفي ذلك الوقت سوف تعتبر هذه النشرة الغية وسيتم إشعار المساهمين بذلك.
ً
أسهم حقوق األولوية سيتوقف تلقائيا

دمت ضمن طلب التسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية 
ُ
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ق

)والمشار إليها بـ »الهيئة«( وطلب قبول إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )»د«( مجتمعين ومنفردين كامل 
المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أّي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى 
جعل أّي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أّي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أّي مسؤولية مهما كانت عن 

أّي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1443/03/11هـ )الموافق 2021/10/17م(.

 المستشار المالي
 ومدير االكتتاب

ومتعهد التغطية

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني )ميدغلف(

شركة مساهمة سعودية عامة  تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )233( الصادر بتاريخ 1427/09/16هـ )الموافق 2006/10/09م( ومسجلة بالسجل التجاري رقم 1010231925 الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1428/04/08هـ )الموافق 2007/04/26م(.

طرح خمس وثالثون مليون )35,000,000( سهم عادي بسعر طرح يبلغ اثنا عشر )12( ريال سعودي للسهم الواحد وبقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت سعودية عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية تمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة )50%( ليصبح رأس مال 
الشركة مليار وخمسون مليون )1,050,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى مائة وخمسة ماليين )105,000,000( سهم عادي.

فترة التداول: من يوم 1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م( إىل 1443/04/17هـ )الموافق 2021/11/22م(

فترة االكتتاب: من يوم 1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م( إىل 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م(



جميع احتياجاتك التأمينية
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إشعار مهم
تحتوي هذه النشرة على تفاصيل كاملة عن المعلومات المتعلقة بالشركة وأسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب. وعند التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق 
األولوية، سُيعامل المستثمرون على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات الواردة في هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ منها من المقر الرئي�صي للشركة 
أو مدير االكتتاب، أو من خالل زيارة الموقع اإللكتروني للشركة )www.medgulf.com.sa( أو الموقع اإللكتروني للهيئة )www.cma.org.sa( أو الموقع اإللكتروني 

 .)www.alahlicapital.com( للمستشار المالي

 قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، 
ً
سيتم نشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة ال تقل عن )14( يوما

وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال خالل ستة )6( أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل وطرح حقوق األولوية ُعّدت 
موافقة الهيئة ملغاة.

 لالكتتاب )»مدير االكتتاب«( وكمتعهد لتغطية الطرح )»متعهد 
ً
وقد قامت الشركة بتعيين شركة األهلي المالية كمستشار مالي )»المستشار المالي«(، ومديرا

 راجع القسم 11 »التعهد بتغطية االكتتاب«(، وذلك فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية لزيادة رأس مال الشركة بموجب هذه النشرة.
ً
التغطية«( )فضال

 لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب 
ً
تحتوي هذه النشرة على معلومات تم تقديمها وفقا

القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-7-2021 وتاريخ 1442/06/01هـ 
)الموافق 2021/01/14م(. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في الصفحة )»د«(، مجتمعين أو منفردين، كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة 
في هذه النشرة، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم 
تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال 
 من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد 

ً
تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان مسؤوليتهما صراحة

على أي جزء منها. 

 
ً
 كبيرا

ً
وعلى الرغم من قيام الشركة بإجراء الدراسات والتحريات المعقولة للتأكد من دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها، إال أن جزءا

من المعلومات الواردة في هذه النشرة والمتعلقة بالسوق والقطاع الذين تعمل فيهما الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى الشركة 
أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المستشار المالي أو أي من مستشاري الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحات )»و«( و)»ز«( من هذه النشرة )»المستشارون«( أي 
سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق والقطاع غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات من قبل الشركة أو المستشارين بشكل 

مستقل، وبالتالي ال يمكن تقديم أي تأكيد أو ضمان فيما يتعلق بدقتها أو اكتمالها.

إن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغير، وعلى وجه الخصوص فإن الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم يمكن أن يتأثرا بشكل سلبي 
بأية تطورات مستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الربح والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو أي عوامل أخرى خارجة عن سيطرة الشركة 
 راجع القسم 2 »عوامل المخاطرة«(. ويجب عدم اعتبار هذه النشرة أو أية معلومات شفهية أو خطية متعلقة بأسهم حقوق األولوية على أنها وعد أو تأكيد أو 

ً
)فضال

إقرار بشأن تحقيق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها للمشاركة في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية. وعالوة 
على ذلك تعتبر المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات 
االستثمارية الخاصة باألشخاص الراغبين في االستثمار في أسهم حقوق األولوية. ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة قبل اتخاذ قراره باالستثمار مسؤولية الحصول على 
استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من الهيئة بخصوص االكتتاب في األسهم الجديدة لتقييم مدى مالئمة فرصة االستثمار والمعلومات الواردة في 

هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.

سيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين )»المستثمرين الجدد«( التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية 
)تداول( خالل مرحلة التداول ومرحلة االكتتاب اللتان تبدآن في الوقت ذاته في يوم 1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م( على أن تنتهي فترة التداول في انتهاء 
اليوم السادس يوم 1443/04/17هـ )الموافق 2021/11/22م( )»فترة التداول«( وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع يوم 1443/04/20هـ )الموافق 

2021/11/25م( )»فترة االكتتاب«(.

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

وسيتم االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب على مرحلة واحدة وفقا لما يلي:

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

 جديدة فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها  	
ً
سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب. وفي حال شراءه حقوقا

)يومي عمل(.

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

 عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء باإلضافة إلى  	
ً
سيتاح االكتتاب إلكترونيا

االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط. 

http://www.cma.org.sa
http://www.medgulf.com
http://www.alahlicapital.com


www.medgulf.com.sa   ب | ميدغلف - نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

وفي حال تبقت أسهم لم يتم االكتتاب فيها )»األسهم المتبقية«(، فسوف تطرح بسعر الطرح كحد أدنى على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�صي )»المؤسسات 
االستثمارية«( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ »الطرح المتبقي«(، على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء لألسهم المتبقية، وسيتم استقبال 
 يوم 1443/04/25هـ )الموافق 2021/11/30م( وحتى الساعة الخامسة )5:00( مساًء من اليوم التالي 

ً
هذه العروض ابتداء من الساعة العاشرة )10:00( صباحا

بتاريخ 1443/04/26هـ )الموافق 2021/12/01م( )»فترة الطرح المتبقي«(، وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل 
فاألقل على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها إلى األسهم المتبقية 
ومعاملتها بالمثل، وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة وتوزيع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( 
 وكذلك حملة كسور األسهم، 

ً
 أو جزئيا

ً
بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات على مستحقيها، من األشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب كليا

كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه 1443/05/12هـ )الموافق 2021/12/16م(. وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور 
 راجع القسم 11 »التعهد بتغطية االكتتاب« والقسم 13 

ً
األسهم، فسيخصص ما تبقى من هذه األسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح )فضال

»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(.

إن انعقاد نصاب الجمعية العامة غير العادية يتطلب حضور مساهمين يمثلون نصف )50%( من رأس المال على األقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع، إما 
)1( يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية 
عقد هذا االجتماع؛ أو )2( توجه الدعوة إلى اجتماع ثان وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المدينة التي بها المركز الرئيس للشركة قبل 
الميعاد المحدد لالنعقاد بعشرة )10( أيام على األقل وتشتمل الدعوة على جدول األعمال، ويجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين 
بخطابات مسجلة فقط. وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة التجارة وهيئة السوق المالية خالل المدة المحددة للنشر. وإذا لم يتوافر النصاب الالزم 
 كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة 

ً
 أيا

ً
في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها السالفة الذكر، ويكون االجتماع الثالث صحيحا

الجهة المختصة.

وقد تم بتاريخ 1443/03/07هـ )الموافق 2021/10/13م( نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة لزيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم 
 لألنظمة الصادرة عن وزارة التجارة بهذا الشأن، ويجب التنويه أنه إذا لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس 

ً
حقوق أولوية، وذلك وفقا

المال على طرح أسهم حقوق األولوية، فإن إصدار أسهم حقوق األولوية سيتوقف، وتعتبر هذه النشرة الغية مباشرة، وسيتم إشعار المساهمين بذلك. 

معلومات القطاع والسوق
تم الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة باالقتصاد السعودي وبقطاع التأمين وبيانات السوق الواردة في هذه النشرة من مصادر عامة ومختلفة. وبالرغم من 
عدم وجود أي سبب لالعتقاد بأن هذه المعلومات تفتقر إلى الدقة في جوهرها، إال أن أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين والمستشارين لم يتحققوا بشكل مستقل من 

صحة هذه المعلومات والبيانات، وبالتالي ال يمكن إعطاء بيان أو تأكيد واضح بشأن صحة هذه المعلومات واكتمالها.

المعلومات المالية واإلحصائية
 للمعايير الدولية 

ً
تم إعداد القوائم المالية المدققة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، و2019م، و2020م واإليضاحات المرفقة بها، وفقا

 .)IFRS( للتقارير المالية

تم تدقيق القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م من قبل شركة العظم والسديري )محاسبون قانونيون واستشاريون – عضو كرو هوروث 
الدولية( وشركة البسام وشركاه )المحاسبون المتحالفون - PKF(، وتم تدقيق القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من قبل شركة العظم 
والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم )محاسبون ومراجعون قانونيون – عضو كرو الدولية( وشركة المحاسبون المتضامنون )حمود الربيعان وشريكه – محاسبون 
قانونيون واستشاريون(، كما تم تدقيق القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م من قبل شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم 
)محاسبون ومراجعون قانونيون – عضو كرو الدولية( وشركة الخرا�صي وشركاه )محاسبون ومراجعون قانونيون(. جميع األرقام المذكورة في هذا القسم مبينة بآالف 

قة بحصص الملكية(.
ّ
الرياالت السعودية إال ما نص على غير ذلك، ويتّم تقريب النسب المئوية إلى رقم عشري واحد )باستثناء النسب المتعل
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التوقعات واإلفادات المستقبلية
تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة بناًء على افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق باإلضافة إلى معلومات السوق المعلنة والمتاحة 
للعامة. وقد تختلف ظروف الشركة في المستقبل عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات. 

وتؤكد الشركة بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بناًء على العناية المهنية الالزمة.

وتمثل بعض التوقعات واإلفادات الواردة في هذه النشرة »توقعات وإفادات مستقبلية« والتي من الممكن أن يستدل عليها من خالل استخدام بعض الكلمات ذات 
الداللة المستقبلية مثل »سوف«، »قد«، »تخطط«، »تنوي«، »تعتزم«، »تقدر«، »تعتقد«، »تتوقع« أو »من المتوقع«، »يمكن« أو »من الممكن«، »يحتمل« أو 
 فيما يتعلق 

ً
»من المحتمل« والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه التوقعات واإلفادات وجهة نظر الشركة حاليا

 ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة، إذ أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على األداء الفعلي للشركة أو 
ً
 أو تأكيدا

ً
باألحداث المستقبلية، ولكنها ال تشكل ضمانا

. وقد تم استعراض أهم المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك بصورة 
ً
 أو ضمنا

ً
 صراحة

ً
إنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعا

 راجع القسم 	2 »عوامل المخاطرة«(. وفي حال تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر، أو لو ثبت عدم صحة أو 
ً
 في أقسام أخرى من هذه النشرة )فضال

ً
أكثر تفصيال

عدم دقة أي من التوقعات واإلفادات المستقبلية الواردة في هذه النشرة، فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بشكل جوهري عن تلك التي تم توقعها أو تقديرها 
أو التخطيط لها أو افتراضها في هذه النشرة.

ومراعاة لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت في أي وقت بعد صدور موافقة 
الهيئة على هذه النشرة وقبل قبول وإدراج أسهمها في السوق بما يلي: )1( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة؛ أو )2( ظهور أي مسائل مهمة كان 

يجب تضمينها في النشرة. 

وباستثناء الحالتين المذكورتين أعاله، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية التي تتضمنها هذه 
النشرة سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور غير المؤكدة األخرى، فإن توقعات 
. وعليه فيجب على المستثمرين المحتملين 

ً
األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث إطالقا

من األشخاص فحص جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه التفسيرات مع عدم االعتماد على تلك اإلفادات المستقبلية بشكل أسا�صي.
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دليل الرشكة 

أعضاء مجلس اإلدارة 

الجدول رقم )1(: أعضاء مجلس إدارة الشركة  

صفة العضويةالعمرالجنسيةالمنصباالسم*م
تاريخ التعيين في 

مجلس اإلدارة*
التمثيل/ اسم 

المَمثل

نسبة األسهم المملوكة
التملك غير مباشرمباشر

راكان عبدالله أبو نيان1
رئيس مجلس 

اإلدارة
43سعودي

غير مستقل / غير 
تنفيذي 

2019/04/08م
ممثل عن شركة 
عبدالله أبو نيان 

التجارية
%0.004%9.9%9.995

رعد غيث البركاتي2
نائب رئيس 
مجلس اإلدارة

50سعودي
مستقل / غير 

تنفيذي 
---بصفة شخصية2019/04/08م

40سعوديعضويوسف حمد اليوسفي3
مستقل / غير 

تنفيذي
---بصفة شخصية2019/04/08م

49سعوديعضومحمد سعد بن داود4
مستقل /

غير تنفيذي
---بصفة شخصية2019/04/08م

38سعوديعضومحمد عمر العييدي5
مستقل / غير 

تنفيذي
---بصفة شخصية2019/04/08م

47سعوديعضوسليمان عبدالعزيز العبيد6
غير مستقل / غير 

تنفيذي 
---بصفة شخصية2019/04/08م

42سعوديعضوأحمد عبدالله بن أحمد7
مستقل / غير 

تنفيذي 
--0.00625%بصفة شخصية2019/04/08م

المصدر: الشركة

* التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ بداية تعيين كل من أعضاء مجلس اإلدارة في المجلس. وبتاريخ 1440/07/18هـ )الموافق 2019/03/25م(، تم انعقاد الجمعية العامة العادية التي تمت فيها الموافقة على تعيين 

 من تاريخ 2019/04/08م لمدة ثالث سنوات تنتهي في 2022/04/07م.
ً
أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة والتي بدأت اعتبارا

** يمتلك رئيس مجلس اإلدارة / راكان عبدالله أبو نيان نسبة ملكية غير مباشرة قدرها 9.9% نتيجة لتملكه نسبة قدرها 7.95% في شركة عبدالله أبونيان التجارية والتي تملك 9.99% من أسهم الشركة.
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عنوان الرشكة وممثلوها

عنوان الشركة والممثلين المفوضين

عنوان الشركة

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - )ميدغلف( 

برج الفوتورو 

طريق الملك سعود 

ص.ب. 2302 الرياض 11451 

المملكة العربية السعودية

هاتف: 5550 405 )11( 966+

فاكس: 5588 405 )11( 966+

 www.medgulf.com.sa :الموقع اإللكتروني

 service@medgulf.com.sa :البريد اإللكتروني

ممثل الشركة المفوض الثانيممثل الشركة المفوض األول

راكان بن عبد الله أبو نيان

رئيس مجلس اإلدارة 

العنوان: فتور تاور - شارع الملك سعود، الرياض

هاتف: 9111 477 )11( 966+

جوال: 505474441 966+

فاكس: 0863 477 )11( 966+

 www.medgulf.com.sa :الموقع اإللكتروني

 rakan-abunayyan@abunayyangroup.com :البريد اإللكتروني

غويتيج كوراس 

الرئيس التنفيذي 

العنوان: فتور تاور - شارع الملك سعود، الرياض

هاتف: 5550 405 )11( 966+

جوال: 539020442 966+

فاكس: 5588 405 )11( 966+

www.medgulf.com.sa :الموقع اإللكتروني

 goetz.kuras@medgulf.com.sa :البريد اإللكتروني

سوق األسهم

السوق المالية السعودية )»تداول«(

طريق الملك فهد - العليا 6897

الرياض 12211 - 3388

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 1919 92000 )11( 966+

فاكس: 9133 218 )11( 966+

 www.tadawul.com.sa :الموقع اإللكتروني

 csc@tadawul.com.sa :البريد اإللكتروني

http://www.medgulf.com
mailto:service@medgulf.com.sa
http://www.medgulf.com.sa
mailto:rakan-abunayyan@abunayyangroup.com
http://www.medgulf.com.sa
http://www.tadawul.com.sa
mailto:csc@tadawul.com.sa
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المستشارون والمحاسبون القانونيون

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

شركة األهلي المالية

المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي، برج ب، طريق الملك سعود

ص.ب 22216 

الرياض 11495

المملكة العربية السعودية

هاتف: 7159 874 )11( 966+

فاكس: 0049 406 )11( 966+

 www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني

snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني

عبد العزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون

مبنى العليان، برج 2، الدور 3

شارع األحساء، الملز

ص.ب. 69103

الرياض 11547

المملكة العربية السعودية

هاتف: 8900 265 )11( 966+

فاكس: 8999 265 )11( 966+

 www.legal-advisors.com :الموقع اإللكتروني

 legal.advisors@legal-advisors.com :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني 
)المعد للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م(

العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون قانونيين

الوحدة 11، شارع االمير محمد بن عبد العزيز )التحلية(

الرياض 12241

المملكة العربية السعودية

هاتف: 2175000 )11( 966+

فاكس: 2176000 )11( 966+

 www.crowe.com.sa :الموقع اإللكتروني

 info@crowe.sa :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني
)المعد للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م(

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون – البسام وشركاؤه

حي الرويس، طريق المدينة المنورة 

ص.ب. 15651

جدة 21454

المملكة العربية السعودية

هاتف: 6525333 )12( 966+ 

فاكس: 6522894 )12( 966+

 www.pkfalbassam.com :الموقع اإللكتروني

 info.sa@pkf.sa :البريد اإللكتروني

http://www.alahlicapital.com
http://www.legal-advisors.com
mailto:legal.advisors@legal-advisors.com
http://www.crowe.com.sa
http://www.kpmg.com.sa
mailto:info@crowe.sa
http://www.crowe.com.sa
http://www.kpmg.com.sa
mailto:info.sa@pkf.sa
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المحاسب القانوني
)المعد للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م(

وشركة المحاسبون المتضامنون )حمود الربيعان وشريكه – محاسبون قانونيون 
واستشاريون(

مبنى رقم 2829 الطابق األول، شارع األمير نايف بن عبدالعزيز 

ص.ب. 60930

الرياض 12271

المملكة العربية السعودية

هاتف: 4602551 )11( 966+ 

فاكس: 4602470 )11( 966+

 www.aacpa.com.sa :الموقع اإللكتروني

 info@aacpa.com.sa :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني
)المعد للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م(

الخرا�شي وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيين

جبال السروات، المعذر الشمالي 

ص.ب: 8306 

الرياض 11482

المملكة العربية السعودية

هاتف 920028229 966+

 www.alkharashicaa.com :الموقع اإللكتروني

 general@alkharashicaa.com :البريد اإللكتروني

تنويه: قدم المستشارون الواردة أسماؤهم أعاله موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في هذه النشرة وال يوجد ألي من المستشارين أعاله أو شركاتهم التابعة 
أو مساهميهم أو أعضاء مجلس إداراتهم أو أي من أقربائهم أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.

http://www.crowe.com.sa
http://www.kpmg.com.sa
mailto:info@aacpa.com.sa
http://www.alkharashicaa.com
http://www.kpmg.com.sa
mailto:general@alkharashicaa.com
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ملخص الطرح
يتعين على المستثمرين المحتملين قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري باالكتتاب أو بالتداول في أسهم حقوق األولوية. وعلى وجه 

الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم »إشعار مهم« والقسم 2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة. وفيما يلي ملخص للطرح:

اسم المصدر ووصفه 
ومعلومات عن تأسيسه

تم تأسيس شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدغلف كشركة مساهمة سعودية عامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )233( تاريخ 
1427/09/16هـ )الموافق 2006/10/09م( والمرسوم الملكي رقم )م/ 60( الصادر بتاريخ 1427/09/18هـ )الموافق 2006/10/11م( وبموجب سجل تجاري رقم 
1010231925 الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1428/04/08هـ )الموافق 2007/04/26م( ويقع المركز الرئي�صي للشركة في مدينة الرياض، طريق الملك سعود، 

برج الفوتورو، ص.ب. 2302 الرياض 11451، المملكة العربية السعودية.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي مقسم إلى سبعين مليون )70,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل 
قدرها عشرة )10( رياالت سعودية لكل سهم، وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل.

أدرجت الشركة ثمانين مليون )80,000,000( سهم عادي في السوق المالية السعودية )»تداول«( عن طريق االكتتاب العام بتاريخ 1428/03/28هـ )الموافق 
2007/04/16م( وتم طرح ما نسبته )25%( من األسهم لالكتتاب العام من قبل الجمهور. وبتاريخ 1434/07/23هـ )الموافق 2013/06/02م( انعقد اجتماع 
الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على رفع رأس المال من ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي إلى مليار )1,000,000,000( 
ريال سعودي من خالل منحة أسهم من األرباح المبقاة. وبتاريخ 1439/01/02هـ )الموافق 2017/09/22م( انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي 
الشركة وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من مليار )1,000,000,000( ريال سعودي إلى أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي من خالل 
إلغاء ستين مليون )60,000,000( سهم وذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة. وبتاريخ 1439/12/30هـ )الموافق 2018/09/10م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير 
العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على رفع رأس المال من أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي إلى ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي 
من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية. وبتاريخ 1442/09/10هـ )الموافق 2021/04/22م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت 
الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي إلى سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي من خالل إلغاء 
عشرة ماليين )10,000,000( سهم عادي من أسهم الشركة وذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة. وبتاريخ 1443/03/28هـ )الموافق 2021/11/03م( انعقد اجتماع 
الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي إلى مليار وخمسون 
مليون )1,050,000,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية. ويبلغ عدد األسهم المدرجة حتى تاريخ هذه النشرة سبعين مليون )70,000,000( 

سهم.

ملخص أنشطة المصدر بناء 
على نظامه األسا�شي

تتلخص أنشطة الشركة في مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين التعاوني في فرع التأمين العام والتأمين الصحي وتأمين الحماية واالدخار، وللشركة أن تباشر جميع 
 لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألحكام الصادرة من البنك 

ً
األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها وتمارس الشركة أنشطتها وفقا

المركزي السعودي واألنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

كبار المساهمين

المساهمون في الشركة الذين يمتلك كل منهم بشكل مباشر نسبة 5% أو أكثر من أسهم رأس مال الشركة. وفيما يلي جدول يوضح ملكية كبار المساهمين قبل الطرح:

الجدول رقم )2(: ملكية كبار المساهمين يف الشركة  

المساهم

قبل الطرح
بشكل مباشر

نسبة الملكيةعدد األسهم )آالف(

19.00%13,300البنك السعودي لالستثمار

17.12%11,984شركة ميدغلف بحرين 

9.99%6,993شركة عبدالله أبو نيان التجارية

المصدر: تداول والشركة

الجمهور

تعني حسب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:

تابعو المصدر.- 1

المساهمون الكبار في المصدر.- 2

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين في المصدر.- 3

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.- 4

)أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.- 5

أي أقارب األشخاص المشار إليهم في )4،3،2،1 أو 5( أعاله.- 6

أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )5،4،3،2،1 أو 6( أعاله.- 7

 ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.- 8
ً
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا

تعزيز هامش المالءة المالية ودعم عمليات التوسع في نشاط الشركة. الغرض من الطرح

إجمالي المتحصالت المتوقع 
الحصول عليها وتحليل ووصف 

االستخدام المقترح لها

النسبة من اإلجماليالمبلغ )مليون ريال سعودي(الوصف

1.6%7مصاريف االكتتاب

8.6%36زيادة الوديعة النظامية حسب متطلبات البنك المركزي السعودي 

89.8%377االستثمارات المتوقعة للشركة

100%420إجمالي متحصالت الطرح 

يتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة الطرح مبلغ أربعمائة وعشرون مليون )420,000,000( ريال سعودي قبل خصم مصاريف االكتتاب المتوقعة والبالغة سبعة مليون 
وأربعة عشر ألف )7,014,000( ريال سعودي. حيث سيتم استثمار مبلغ قد يصل مجموعه إلى ثالثمائة وستة وسبعون مليون وتسعمائة وستة وثمانون ألف 
 
ً
)376,986,000( ريال سعودي بعد خصم مصاريف االكتتاب والوديعة النظامية في صفقات مرابحة قصيرة األجل واستثمارات متوسطة إلى طويلة األجل )فضال

راجع القسم 7 »استخدام متحصالت الطرح«(.
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تكاليف الطرح

تتحمل الشركة كافة المصاريف الخاصة باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية، والتي من المقدر أن تبلغ حوالي سبعة مليون وأربعة عشر ألف )7,014,000( 
 
ً
ريال سعودي. وسيتم خصمها من إجمالي متحصالت الطرح البالغة أربعمائة وعشرون مليون )420,000,000( ريال سعودي. وتشمل هذه المبالغ أتعاب كال

من: المستشار المالي، والمستشار القانوني، والمحاسب القانوني، ومتعهد تغطية االكتتاب، ومدير الطرح، ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من 
 راجع القسم 7 »استخدام متحصالت الطرح«(.

ً
المصاريف ذات العالقة )فضال

 راجع القسم 7 »استخدام متحصالت الطرح«(. صافي متحصالت الطرح
ً
 وتسعمائة وستة وثمانون ألف )412,986,000( ريال سعودي )فضال

ً
أربعمائة وإثنا عشر مليونا

إجمالي المتحصالت التي سبق 
الحصول عليها في إصدار حقوق 

األولوية السابق وتحليلها 
ووصفها واستخداماتها

بتاريخ 1439/12/30هـ )الموافق 2018/09/10م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على رفع رأس المال من أربعمائة 
مليون )400,000,000( ريال سعودي إلى ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، وقد بلغ إجمالي متحصالت االكتتاب 

السابق أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي، وتم استخدامه على الشكل التالي:

مصاريف االكتتاب
المبلغ المعلن
)مليون ريال(

االستخدام الفعلي
)مليون ريال(

نسبة التغير

0%1010مصاريف االكتتاب 

0%312312استثمارات في ودائع األجل

0%7878استثمارات في سندات واستثمارات طويلة األجل

0%400400إجمالي متحصالت الطرح 

سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي.رأس مال الشركة قبل الطرح

إجمالي عدد أسهم المصدر 
قبل الطرح

سبعين مليون )70,000,000( سهم عادي.

مليار وخمسون مليون )1,050,000,000( ريال سعودي.رأس مال الشركة بعد الطرح

إجمالي عدد أسهم المصدر 
بعد الطرح

مائة وخمسة ماليين )105,000,000( سهم عادي.

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

زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.طبيعة الطرح

إجمالي عدد أسهم حقوق 
األولوية المطروحة لالكتتاب

خمسة وثالثون مليون )35,000,000( سهم عادي. 

نسبة أسهم حقوق األولوية 
المطروحة من رأس المال

%50

خمسة وثالثين مليون )35,000,000( سهم عادي، والتي ستصدر نتيجة لزيادة رأس مال الشركة. األسهم الجديدة 

اثنا عشر )12( رياالت سعودية للسهم الواحد.سعر الطرح

رياالن )2( لكل سهم.عالوة اإلصدار

أربعمائة وعشرون مليون )420,000,000( ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح

السعر المعدل
تم تعديل سعر سهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول( إلى 19.54 ريال سعودي للسهم وذلك قبل تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير 

العادية الخاصة بزيادة رأس المال. ويمثل ذلك انخفاض بسعر السهم بمقدار 3.76 ريال سعودي للسهم الواحد.

عدد أسهم الطرح المتعهد 
بتغطيتها

خمسة وثالثين مليون )35,000,000( سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الطرح.

إجمالي قيمة الطرح المتعهد 
بتغطيته

أربعمائة وعشرين مليون )420,000,000( ريال سعودي.

جميع حملة حقوق األولوية سواًء كانوا من المساهمين المقيدين أو المستثمرون الجدد )»األشخاص المستحقون«(.فئات المستثمرين المستهدفين 

المساهمون المقيدون
المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز 

اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال بتاريخ 1443/03/28هـ )الموافق 2021/11/03م(.

عامة المستثمرون من األفراد والمؤسسات -باستثناء المساهمون المقيدون- ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.المساهمون الجدد

حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة بعد الموافقة على الزيادة في رأس المال وهو حق مكتسب لجميع 
المساهمين المقيدين. ويجوز تداول الحق في فترة التداول. ويعطى كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق 
األولوية خالل يومين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال. وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص 

بحقوق األولوية، وسيتم إشعار المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.

خمسة وثالثين مليون )35,000,000( حق.عدد حقوق األولوية المصدرة

معامل أحقية االكتتاب
)0.5( حق لكل )1( سهم قائم مملوك للمساهمين المقيدين، مع العلم أن تلك النسبة هي ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة المصدرة على عدد األسهم الحالية 

للشركة.

نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، وذلك بتاريخ 1443/03/28هـ )الموافق 2021/11/03م(.تاريخ األحقية 



www.medgulf.com.sa   ي | ميدغلف - نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

إدراج وتداول حقوق األولوية 

 عن رمز سهم الشركة على 
ً
تقوم تداول بتجهيز آليات لتنظيم عملية تداول حقوق األولوية في أنظمتها. ويوضع رمز منفصل لحقوق األولوية للشركة يكون مستقال

شاشة التداول.

ويملك المساهمون المقيدون خالل فترة التداول عدة خيارات تتضمن بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها في السوق أو شراء حقوق إضافية من خالل السوق أو 
عدم القيام بأي �صيء فيما يتعلق بحقوق األولوية سواء ببيعها أو شراء حقوق إضافية. وسيكون للمستثمرين الجدد خالل فترة التداول الحق في شراء حقوق أولوية 

عن طريق السوق وبيعها أو بيع جزء منها أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال الحقوق التي تم شرائها خالل فترة التداول.

وسيقوم نظام »تداول« بإلغاء رمز حقوق األولوية للشركة بعد انتهاء فترة التداول، وبالتالي سيتوقف تداول حقوق األولوية مع انتهاء هذه الفترة.

طريقة االكتتاب 
 عبر مواقع ومنصات الوسطاء اإللكترونية التي تتيح 

ً
يتعين على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة تقديم طلبات االكتتاب إلكترونيا

هذه الخدمة للمكتتبين أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء.

شروط االكتتاب في أسهم 
حقوق األولوية 

يجب على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب باألسهم الجديدة استيفاء شروط االكتتاب ذات الصلة. ولالطالع على شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب 
 راجع القسم 13 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(.

ً
)فضال

طريقة التخصيص
ورد الفائض 

سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناًء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح، أما بالنسبة لكسور األسهم )إن وجدت(، فسيتم جمعها وطرحها 
على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وسيتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزيع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية 
وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات على مستحقيها كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم 1443/05/01هـ 

 راجع القسم 13 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(.
ً
)الموافق 2021/12/05م( )فضال

وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب.

فترة التداول 
تبدأ فترة التداول في يوم 1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م(، وتستمر حتى نهاية يوم 1443/04/17هـ )الموافق 2021/11/22م(. ويجوز خالل هذه الفترة 

لجميع حملة حقوق األولوية، سواء أكانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد، تداول حقوق األولوية. 

فترة االكتتاب
تبدأ فترة االكتتاب في يوم 1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م(، وتستمر حتى نهاية يوم 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م(. ويجوز خالل هذه الفترة 

لجميع حملة حقوق األولوية، سواء أكانوا مساهمين مقيدين أو مساهمين غير مقيدين، ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.

اإلجراءات الرئيسية المطلوبة 
لزيادة رأس المال وإدراج أسهم 

جديدة

 لالكتتاب ومتعهد التغطية لعملية زيادة رأس المال. 	
ً
تعيين شركة األهلي المالية كمستشار مالي ومديرا

تعيين مكتب عبد العزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون كمستشار قانوني لعملية زيادة رأس المال. 	

التقدم بطلب إلى البنك المركزي السعودي للحصول على عدم ممانعته على زيادة رأس مال الشركة. 	

التقدم بطلب إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها على زيادة رأس مال الشركة من سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي إلى مليار  	
وخمسون مليون )1,050,000,000( ريال سعودي وذلك عن طريق إصدار وطرح خمسة وثالثين مليون )35,000,000( أسهم حقوق أولوية، وسيتم اإلعالن 

عن هذه الموافقة على موقع هيئة السوق المالية عند الحصول عليها.

التقدم بطلب إلى السوق للحصول على موافقتها على زيادة رأس مال الشركة من سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي إلى مليار وخمسون مليون  	
)1,050,000,000( ريال سعودي وذلك عن طريق إصدار وطرح خمسة وثالثين مليون )35,000,000( أسهم حقوق أولوية، وسيتم اإلعالن عن هذه الموافقة 

على موقع تداول عند الحصول عليها.

عقد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة للتصويت على عملية زيادة رأس المال. 	

الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال. 	

 من بداية فترة االكتتاب والسنوات المالية التي تليها.األحقية في األرباح
ً
سيستحق مالكو األسهم المطروحة لالكتتاب أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا

حقوق التصويت
لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة العادية وغير العادية، ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة. ويجوز عقد اجتماعات 

 للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
ً
الجمعيات العامة واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا

ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول أسهم الشركة باستثناء القيود التنظيمية المفروضة على األسهم المدرجة بشكل عام.القيود المفروضة على األسهم

ال توجد قيود مفروضة على اكتتاب المساهمين في أسهم حقوق األولوية الجديدة. القيود على حقوق األولوية

األسهم التي سبق إدراجها

أدرجت الشركة ثمانين مليون )80,000,000( سهم عادي في السوق المالية السعودية )»تداول«( عن طريق االكتتاب العام بتاريخ 1428/03/28هـ )الموافق 
2007/04/16م( وتم طرح ما نسبته )25%( من األسهم لالكتتاب العام من قبل الجمهور. 

بتاريخ 1434/07/23هـ )الموافق 2013/06/02م( انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على رفع رأس المال من ثمانمائة 
مليون )800,000,000( ريال سعودي إلى مليار )1,000,000,000( ريال سعودي من خالل منحة أسهم من األرباح المبقاة. 

بتاريخ 1439/01/02هـ )الموافق 2017/09/22م( انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة 
من مليار )1,000,000,000( ريال سعودي إلى أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي من خالل إلغاء ستين مليون )60,000,000( سهم وذلك إلطفاء 
الخسائر المتراكمة. وبتاريخ 1439/12/30هـ )الموافق 2018/09/10م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على رفع رأس 

المال من أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي إلى ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية. 

نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، وذلك بتاريخ 1443/03/28هـ )الموافق 2021/11/03م(.تاريخ األحقية 

سيتم اإلعالن عن تخصيص األسهم في موعد أقصاه 1443/05/01هـ )الموافق 2021/12/05م(.تاريخ التخصيص

األسهم المتبقية، إن وجدت، التي لم يتم االكتتاب فيها خالل فترة االكتتاب وكسور األسهم.األسهم المتبقية 

الطرح المتبقي

في حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )األسهم المتبقية( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�صي )»المؤسسات 
االستثمارية«( ويشار إلى هذا الطرح بـ )»الطرح المتبقي«(، على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء لألسهم المتبقية، وسيتم استقبال هذه 
 يوم 1443/04/25هـ )الموافق 2021/11/30م( وحتى الساعة الخامسة )5:00( مساًء من اليوم التالي بتاريخ 

ً
العروض ابتداء من الساعة العاشرة )10:00( صباحا

1443/04/26هـ )الموافق 2021/12/01م( )»فترة الطرح المتبقي«(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل 
فاألقل )شرط أال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور األسهم 

فسيتم إضافتها إلى األسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

هو السعر الذي يتم تداول الحق به علما بأن هذا السعر يتم تحديده من خالل آلية العرض والطلب في تداول وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية.سعر تداول الحق
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القيمة اإلرشادية للحق

تعكس القيمة اإلرشادية للحق الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.

وستقوم تداول باحتساب ونشر القيمة اإلرشادية للحق وبشكل مستمر خالل فترة التداول على موقعها متأخرة بخمس )5( دقائق، إضافة إلى مزودي خدمة 
معلومات السوق حتى يتسنى للمستثمرين االطالع على القيمة اإلرشادية للحق عند إدخال األوامر.

السعر المعدل
تم تعديل سعر سهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول( إلى 19.54 ريال سعودي للسهم وذلك قبل تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير 

العادية الخاصة بزيادة رأس المال. ويمثل ذلك انخفاض بسعر السهم بمقدار 3.76 ريال سعودي للسهم الواحد.

ممارسة حقوق
أولوية االكتتاب 

 عبر مواقع ومنصات الوسطاء اإللكترونية التي تتيح هذه 
ً
قيام األشخاص المستحقين باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية الجديدة عن طريق االكتتاب إلكترونيا

الخدمات للمكتتبين أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء. ويمكن لألشخاص المستحقين ممارسة حقوق األولوية كالتالي:

يتاح في مرحلة االكتتاب ممارسة حقوق األولوية للمساهمين المقيدين الممنوحة لهم وأي حقوق إضافية قاموا بشرائها خالل فترة التداول، كما يحق لهم - 1
عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.

يتاح في مرحلة االكتتاب ممارسة حقوق األولوية للمساهمين غير المقيدين والتي قاموا بشرائها خالل فترة التداول، كما يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء - 2
بخصوص الحقوق التي يملكونها.

وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية من قبل المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد عند نهاية فترة االكتتاب، سيتم طرح األسهم المتبقية الناتجة عن عدم 
ممارسة تلك الحقوق في فترة الطرح المتبقي.

دفع مبالغ التعويض
)إن وجدت(

 في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور األسهم من دون 
ً
 أو جزئيا

ً
سيتم دفع مبالغ تعويض نقدية لألشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في االكتتاب كليا

 راجع القسم 13 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(. 
ً
أي استقطاعات في موعد أقصاه 1443/05/12هـ )الموافق 2021/12/16م( )فضال

علما بأن مبالغ التعويض النقدي تمثل المبلغ الذي يزيد على سعر الطرح من صافي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم.

تداول األسهم 
من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية )تداول( بعد االنتهاء من كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم الجديدة 

وتخصيصها وإدراجها.

عوامل المخاطرة
قة بالسوق والقطاع، و)3( 

ّ
قة بالشركة، و)2( مخاطر متعل

ّ
ينطوي االستثمار في هذا االكتتاب على مخاطر معينة، ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى: )1( مخاطر متعل

 راجع القسم 2 »عوامل المخاطرة«(.
ً
قة باألسهم )فضال

ّ
المخاطر المتعل

تنويه: يجب قراءة قسم »إشعار مهم« الواردة في الصفحة )أ( والقسم 	2 »عوامل المخاطرة« الواردين في هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم حقوق األولوية وفق هذه النشرة.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب

الجدول رقم )3(: الجدول الزمني المتوقع لطرح أسهم حقوق األولوية 

التاريخالحدث

انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة 
الموافقة على زيادة رأس المال وتحديد تاريخ 
األحقية والمساهمين المستحقين علما بأن 

المساهمين المستحقين هم المساهمون 
المقيدون في سجل الشركة وال يتم تقييدهم 

إال بعد يومين من تاريخ االنعقاد

1443/03/28هـ )الموافق 2021/11/03م(.

فترة التداول 
تبدأ فترة التداول في يوم 1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م(، على أن تنتهي فترة التداول في يوم 1443/04/17هـ )الموافق 2021/11/22م(. 

ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية – سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد – القيام بتداول حقوق األولوية. 

فترة االكتتاب
)الموافق  1443/04/20هـ  يوم  في  االكتتاب  فترة  تنتهي  أن  على  2021/11/15م(،  )الموافق  1443/04/10هـ  يوم  في  االكتتاب  فترة  تبدأ 
2021/11/25م(. ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية – سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد – ممارسة حقهم 

باالكتتاب في األسهم الجديدة.

يوم 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م( وينتهي استقبال طلبات االكتتاب بانتهاء يوم 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م(.انتهاء فترة االكتتاب 

فترة الطرح المتبقي
 من يوم 1443/04/25هـ )الموافق 2021/11/30م( وحتى الساعة الخامسة )5( مساًء من اليوم التالي بتاريخ 

ً
من الساعة العاشرة )10( صباحا

1443/04/26هـ )الموافق 2021/12/01م(.

يوم 1443/05/01هـ )الموافق 2021/12/05م(.اإلشعار بالتخصيص النهائي 

دفع مبالغ التعويض )إن وجدت( لألشخاص 
المستحقين الذين لم يشاركوا في االكتتاب 

ومستحقي كسور األسهم
سيتم دفع مبالغ التعويض، إن وجدت، في موعد أقصاه يوم 1443/05/12هـ )الموافق 2021/12/16م(.

التاريخ المتوقع لبدء التداول في األسهم 
الجديدة

سوف يتم تداول األسهم المطروحة لالكتتاب عند االنتهاء من كافة اإلجراءات النظامية ذات العالقة. وسيتم اإلعالن عنه الحقا في الصحف 
.)www.tadawul.com.sa( المحلية وموقع تداول اإللكتروني

.)www.tadawul.com.sa( )تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية. وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع شركة السوق المالية السعودية )تداول

الجدول رقم )4(: تواريخ اإلعالنات المهمة  

تاريخ اإلعالنالمعلناإلعالن

يوم 1443/03/07هـ )الموافق 2021/10/13م(.الشركةإعالن الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

يوم 1443/03/29هـ )الموافق 2021/11/04م(.الشركةإعالن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال 

يوم 1443/03/29هـ )الموافق 2021/11/04م(..تداولإعالن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وإعالن قيمة الحق اإلرشادية

يوم 1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م(.إيداعإعالن إضافة حقوق األولوية لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني )ميدغلف(

يوم 1443/03/29هـ )الموافق 2021/11/04م(.الشركةإعالن تحديد فترة التداول وفترة االكتتاب 

يوم 1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م(.الشركةإعالن تذكيري عن بدء فترة التداول وفترة االكتتاب

إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول حقوق األولوية والتنويه بأهمية قيام الذين ال يرغبون في االكتتاب ببيع 
الحقوق التي يملكونها

يوم 1443/04/17هـ )الموافق 2021/11/22م(.تداول

يوم 1443/04/23هـ )الموافق 2021/11/28م(.الشركةإعالن عن انتهاء فترة االكتتاب 

اإلعالن عن:

نتائج االكتتاب. 	-1

تفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها )إن وجدت( وبدء فترة الطرح المتبقي. 	-2

يوم 1443/04/23هـ )الموافق 2021/11/28م(.الشركة

يوم 1443/05/01هـ )الموافق 2021/12/05م(.الشركةإعالن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي

يوم 1443/05/05هـ )الموافق 2021/12/09م(.إيداعإعالن بإيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين 

يوم 1443/05/12هـ )الموافق 2021/12/16م(.الشركةإعالن توزيع مبالغ التعويض )إن وجدت( على األشخاص المستحقين

تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية. وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ والمواعيد الفعلية على موقع شركة السوق المالية السعودية )تداول( اإللكتروني )www.tadawul.com.sa(. باإلضافة إلى ذلك 
سيتم تحديد تاريخ إيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين بالتنسيق مع شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(.

http://www.tadawul.com.sa
http://www.tadawul.com.sa
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كما تجدر اإلشارة بأنه في حال نشر إعالن يتعلق بالطرح في جريدة محلية بعد نشر نشرة اإلصدار سوف يتضمن اإلعالن ما يلي:

اسم المصدر ورقم سجله التجاري.- 1

األوراق المالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها.- 2

المواقع اإللكترونية التي يمكن للجمهور الحصول فيها على نشرة اإلصدار.- 3

تاريخ نشر نشرة اإلصدار.- 4

 المتالك األوراق المالية بشرائها أو االكتتاب فيها.- 5
ً
 أو طرحا

ً
بيان بأن اإلعالن هو للعلم فقط وال يشكل دعوة

اسم مدير االكتتاب ومتعهدي التغطية والمستشارين الماليين والمستشار القانوني.- 6

إخالء مسؤولية بالصيغة اآلتية: »ال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذا - 7
 من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في 

ً
اإلعالن، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحة

هذا اإلعالن أو عن االعتماد على أي جزء منه«.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األولوية في البداية على األشخاص المستحقين سواء كانوا من المستثمرين المقيدين أو المساهمين الجدد. وفي حال عدم ممارسة 

حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين فسوف تطرح أية أسهم متبقية على المؤسسات االستثمارية من خالل فترة الطرح المتبقي.

ويتعين على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة تقديم طلبات االكتتاب عبر الوسائل والخدمات التي يوفرها الوسيط للمستثمرين، وذلك 
بشرطين أساسيين هما: 

أن يكون للشخص المستحق حساب لدى أحد الوسطاء الذين يقدمون هذه الخدمات. 	

أن تكون البيانات الخاصة بالشخص المستحق محدثه، وأال يكون قد طرأ أي تغييرات على البيانات أو المعلومات الخاصة بالشخص المستحق )بحذف أو  	
 ما لم تكن هذه التعديالت قد بلغت للوسطاء واعتمدت من قبلهم.

ً
إضافة أحد أفراد عائلته( منذ اكتتابه في طرح جرى حديثا

يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية 
، في 

ً
 أو جزئيا

ً
االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب لالكتتاب في األسهم الجديدة كليا

 بين 
ً
 ملزما

ً
حالة عدم استيفائه ألي من شروط أو متطلبات االكتتاب. وال يجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه، ويمثل هذا الطلب عند تقديمه عقدا

 راجع القسم 13 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.
ً
الشركة والمساهم المستحق )فضال

أسئلة وأجوبة عن آلية طرح حقوق األولوية اجلديدة

ما هي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع المساهمين 
المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجالت الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم 

انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويعطى كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وهو ما يعرف بتاريخ 
األحقية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، وتودع حقوق األولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة 
بالمساهمين في سجالت الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وستظهر األسهم في محافظهم تحت رمز جديد خاص 

بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟

يتم اإلشعار عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل نصية قصيرة ترسل 
عن طريق شركات الوساطة.
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كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير 
العادية.

ما هو معامل أحقية االكتتاب؟ 

 لسجل مساهمي الشركة لدى مركز 
ً
هو المعامل الذي يمكن المساهمين المقيدين من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم عن األسهم التي يملكونها وفقا

اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. على سبيل 
المثال، إذا كان عدد األسهم المصدرة لشركة ألف )1.000( سهم ورفعت تلك الشركة رأس مالها عن طريق طرح مائتي )200( سهم جديد بحيث ارتفع عدد أسهمها 

إلى ألف ومائتين )1.200( سهم كون معامل أحقية االكتتاب حينئذ 1 إلى 5 )سهم واحد لكل خمسة أسهم(.

هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها لمحافظ المستثمرين بنفس اسم / رمز أسهم الشركة؟

نعم، حيث سيتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سيكون سعر االفتتاح هو الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح )قيمة الحق اإلرشادية(. فعلى سبيل المثال )باستخدام أسعار 
افتراضية( لو كان سعر إغالق السهم في اليوم السابق خمسة وعشرين )25( ريال سعودي وسعر الطرح عشرة )10( رياالت سعودية، عندها يكون سعر االفتتاح لحقوق 

األولوية عند بداية التداول خمسة عشر )15( ريال سعودي )وهو الفرق ما بين السعرين المذكورين(.

من هو المساهم المقيد؟

هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

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

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

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

كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية االكتتاب عن طريق تقديم طلبات االكتتاب من خالل المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى 
إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم.

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟

ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.

هل يمكن االكتتاب أكثر من مرة ومن خالل أكثر من جهة مستلمة؟

نعم يمكن ذلك، ولكن يجب مراعاة أال تزيد كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة التداول، حيث أن أي زيادة في كمية األسهم المكتتب 
بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة التداول سينتج عنها إلغاء طلب االكتتاب.

في حالة امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق، فعلى سبيل المثال إذا كان مساهم يملك ألف )1000( سهم في الشركة 
موزعة كما يلي، ثمانمائة )800( سهم في محفظة )أ(، ومائتي )200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع ألف )1000( حق على اعتبار أن لكل سهم 

حق واحد، عليه فسيتم إيداع ثمانمائة )800( حق في محفظة )أ( ومائتي )200( حق في محفظة )ب(.

في حالة االكتتاب من خالل أكثر من محفظة أين يتم إيداع األسهم الجديدة بعد التخصيص؟

يكون إيداع األسهم في المحفظة االستثمارية المذكورة في طلب االكتتاب األول.
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هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم، يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب لكن لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ استثمارية إلكترونية عن طريق الوسطاء أو مركز اإليداع 
في تداول وإحضار الوثائق الالزمة، وذلك قبل نهاية فترة االكتتاب.

إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعد ذلك ماذا يحدث في هذه الحالة؟

في حال قام أحد المساهمين المقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق أولوية يعادل عدد الحقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فترة 
 بما يعادل ما تم بيعه من حقوق وسيتم إبالغ المساهم المقيد وإعادة مبلغ االكتتاب 

ً
 في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئيا

ً
التداول فسيتم رفض طلب االكتتاب كليا

المرفوض إليه عبر الجهة المستلمة.

هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟

نعم بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة التداول؟

أي وقت خالل فترة االكتتاب، أي حتى اليوم التاسع )9(، بعد تسوية شراء الحقوق )يومي عمل(.

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال يمكن ذلك، بعد انقضاء فترة التداول يتبقى للشخص المستحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك، وفي حال عدم 
ممارسة الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة االكتتاب؟

في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، تطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم احتساب قيمة التعويض 
 بأن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح. 

ً
)إن وجد( لمالك الحقوق بعد خصم قيمة االكتتاب. علما

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يحق للمساهم المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت 
على زيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

لو قام مستثمر بشراء أسهم في الشركة في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟

نعم، حيث أنه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم )أي بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية غير العادية(، مع 
العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجالت الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية غير العادية، ولكن لن يحق له 

الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟

سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يمتلكها المستثمر، بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة، وفي حال وجود كسور سيتم تجميع تلك 
 أو أكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية من الحقوق.

ً
 صحيحا

ً
الكسور، وإذا أكملت رقما

ما هي فترات التداول واالكتتاب؟

يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس، بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور في هذه النشرة 
وإعالنات الشركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

ال، ال يمكن ذلك.
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هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق أولوية؟

نعم، وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية عن طريق السوق خالل فترة التداول.

هل سيتم إضافة أي رسوم أخرى لعمليات تداول حقوق األولوية؟

سيتم تطبيق نفس العموالت على عمليات البيع والشراء كما هي باألسهم ولكن دون حد أدنى لمبلغ العمولة.

مساعدة إضافية:

في حال وجود أي استفسارات، الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني )service@medgulf.com.sa( وألسباب قانونية، سوف يكون بمقدور الشركة فقط 
تقديم المعلومات الواردة في هذه النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية أو الضريبية 

أو القانونية أو االستثمارية.

 راجع القسم )13( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« وبقية المعلومات 
ً
ولمزيد من المعلومات عن شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب، فضال

الواردة من هذه النشرة.

ملخص المعلومات األساسية
يقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة، غير أنه ال يشتمل على كافة المعلومات التي قد تكون مهمة للمكتتبين. لذا، يجب على مستلمي 
هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باالستثمار في األسهم الجديدة المطروحة. وقد تم تعريف جميع المصطلحات والعبارات المختصرة الواردة في هذه النشرة 

في القسم 1 »التعريفات والمصطلحات«، وفي أماكن أخرى من هذه النشرة.

نبذة عن الرشكة

التاريخ والتأسيس

تأسست شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدغلف )»الشركة« أو »ميدغلف السعودية«( كشركة مساهمة سعودية عامة بموجب قرار 
مجلس الوزراء رقم )233( تاريخ 1427/09/16هـ )الموافق 2006/10/09م( والمرسوم الملكي رقم )م/ 60( الصادر بتاريخ 1427/09/18هـ )الموافق 2006/10/11م( 
وبموجب سجل تجاري رقم 1010231925 الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1428/04/08هـ )الموافق 2007/04/26م(. يقع المركز الرئي�صي للشركة في مدينة 

الرياض، طريق الملك سعود، برج الفوتورو، ص.ب. 2302 الرياض 11451، المملكة العربية السعودية. 

حصلت الشركة على ترخيص البنك المركزي السعودي رقم )ت م ن/20079/3( الصادر بتاريخ 1428/08/29هـ )الموافق 2007/09/11م( بمزاولة نشاط التأمين 
وإعادة التأمين الذي يشمل ممارسة نشاط التأمين في الفروع التالية: )1( التأمين العام و)2( التأمين الصحي و)3( تأمين الحماية واالدخار. وتزاول الشركة نشاطها وفقا 

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

يبلغ رأس مال الشركة الحالي سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي مقسم إلى سبعين مليون )70,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل 
قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

تعتبر الشركة إحدى أكبر الشركات المرخص لها في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات التأمين التعاوني حيث بدأت مسيرتها في المملكة العربية السعودية 
في النصف الثاني من 1995م حينما كانت تعمل بموجب وكالة حصرية مبرمة بين شركة ميدغلف بحرين ومؤسسة السامية ومن ثم تم تأسيسيها في المملكة العربية 

السعودية بشكل مستقل في عام 2007م وتفتخر بخدمة أكثر من مليون مستفيد في جميع أنحاء المملكة، وهي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(. 

رأس المال

يبلغ رأس مال الشركة الحالي سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي مقسم إلى سبعين مليون )70,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل 
قدرها )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.

التغيرات الرئيسية يف رأس مال الشركة

)الموافق  بتاريخ 1428/03/28هـ  العام  االكتتاب  )تداول( عن طريق  السعودية  المالية  السوق  في  )80,000,000( سهم عادي  مليون  ثمانين  الشركة  أدرجت 
2007/04/16م( وتم طرح ما نسبته )25%( من األسهم لالكتتاب العام من قبل الجمهور.

وبتاريخ 1434/07/23هـ )الموافق 2013/06/02م( انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على رفع رأس المال من ثمانمائة 
مليون )800,000,000( ريال سعودي إلى مليار )1,000,000,000( ريال سعودي من خالل منحة أسهم من األرباح المبقاة.

وبتاريخ 1439/01/02هـ )الموافق 2017/09/22م( انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 
مليار )1,000,000,000( ريال سعودي إلى أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي من خالل إلغاء ستين مليون )60,000,000( سهم وذلك إلطفاء الخسائر 

المتراكمة.

mailto:service@medgulf.com.sa
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وبتاريخ 1439/12/30هـ )الموافق 2018/09/10م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على رفع رأس المال من أربعمائة 
مليون )400,000,000( ريال سعودي إلى ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.

وبتاريخ 1442/09/10هـ )الموافق 2021/04/22م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة 
من ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي إلى سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي من خالل إلغاء عشرة ماليين )10,000,000( سهم من أسهم 

الشركة وذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة.

وبتاريخ 1443/03/28هـ )الموافق 2021/11/03م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 
سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي إلى مليار وخمسون مليون )1,050,000,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية. 

كبار المساهمين

يتألف كبار المساهمين في الشركة الذين يمتلك كل منهم نسبة 5% أو أكثر من أسهم رأس مال الشركة من ثالث شركات وهم البنك السعودي لالستثمار وشركة 
ميدغلف بحرين وشركة عبدالله أبو نيان التجارية. وفيما يلي جدول يوضح ملكية كبار المساهمين كما في تاريخ هذه النشرة:

الجدول رقم )5(: ملكية كبار المساهمين يف الشركة  

نسبة الملكية في الشركةعدد األسهم المساهمون

19.00%13,300,000البنك السعودي لالستثمار1

17.12%11,984,000شركة ميدغلف بحرين2

9.99%6,993,000شركة عبدالله أبو نيان التجارية3

المصدر: تداول

ملخص عن أنشطة الرشكة ومنتجاتها
تقوم الشركة بنشاط التأمين حيث تقدم طيف واسع من المنتجات التأمينية المختلفة والتي تنقسم إلى ثالث قطاعات وهي: )1( التأمين الصحي؛ و)2( تأمين المركبات؛ 
و)3( التأمين العام. وتزاول الشركة نشاطها وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والتعليمات األخرى السارية في المملكة تحت 

إشراف البنك المركزي السعودي. وحصلت الشركة على موافقات البنك المركزي السعودي النهائية على جميع المنتجات التي تقدمها.

التأمين الصحي 	

يشكل قطاع التأمين الصحي القطاع األكبر للشركة حيث يمثل ما نسبته 72% من إجمالي أقساط التأمين كما في 31 ديسمبر 2020م.

بموجب هذا النوع من التأمين تتم تغطية التكاليف الصحية لألفراد والجماعات واألدوية واالحتياجات الطبية باإلضافة إلى إدارة البرامج الصحية، فمن الجدير 
 على جميع منشآت القطاع الخاص في المملكة.

ً
بالذكر أن توفير تأمين صحي لمنسوبي القطاع الخاص وأسرهم يعتبر إلزاميا

تأمين المركبات 	

يمثل قطاع تأمين المركبات ما نسبته 17% من إجمالي أقساط التأمين كما في 31 ديسمبر 2020م.

يوفر تأمين المركبات تغطية الخسائر المتعلقة بالمركبات. تغطية كل ما ينجم عن الحوادث المرورية من إصابات جسدية، أو وفاة لألشخاص، باإلضافة إلى 
تعويض األضرار المادية من إصالح أو تبديل في المركبات. ويشمل تأمين المركبات تأمين المركبة ضد الغير وهو تأمين إلزامي والتأمين الشامل على المركبات وهو 

تأمين اختياري.

منتجات التأمين األخرى 	

 من فروع التأمين ومنها: المعقدة المخاطر والمتواجدة في 
ً
يمثل هذا القطاع ما نسبته 11% من إجمالي أقساط التأمين كما في 31 ديسمبر 2020م. ويشمل عددا

القطاعات الهندسية والطيران والصناعة باإلضافة إلى المخاطر اليومية مثل جميع مخاطر الممتلكات والمخاطر الطبية وتغطية الحياة.
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رؤية الرشكة ورسالتها واسرتاتيجيتها وقيمها 

رؤية الشركة

أن تكون شركة التأمين السعودية األكثر موثوقية.

رسالة الشركة

 تأمينية مبتكرة ذات موثوقية تتميز بمرونتها، مع دعمها بخدمة عمالء ذات مستوى فائق.
ً
أن تقدم لعمالئها حلوال

استراتيجية الشركة

ترتكز استراتيجية الشركة عىل ما يلي: 	

تنفيذ خطة تحسين ورفع كفاءة الشركة في عمليات االكتتاب والتطوير وإدارة المشاريع واستحداث السياسات واإلجراءات التي من شأنها ضبط سير  	
العمليات.

خفض المبالغ المالية المستحقة لها واستحداث سياسة واضحة لتسديد األقساط. 	

تحسين جودة المحفظة وإيجاد حلول لمعالجة محافظ العمالء التجارية غير المربحة والتأكد من تطبيق سياسة الخصومات المعتمدة ووقف الهدر  	
المرتبط بالمطالبات المتعلقة بحوادث المركبات.

التركيز على قطاعات النمو العالية وتكييف أعمال الشركة بما يتالءم مع احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة، مع المحافظة على النهج  	
الحالي فيما يتعلق بمحافظ العمالء التجارية.

فيما يتعلق بالتأمين الصحي: إعادة هيكلة قسم الدعم والمساندة وتحسين أداء قسم المبيعات وتزويدهم بمجموعة منتجات موحدة للشركات الصغيرة  	
والمتوسطة.

فيما يتعلق بتأمين المركبات: بناء قنوات رقمية وشبكات وكالء لتصبح الشركة ريادية وسباقة من حيث المبيعات عبر التركيز على العمالء، مع تطبيق أسعار  	
أكثر مالءمة وتحسين معالجة الشكاوى والحد من حاالت االحتيال.

ومن أجل تحقيق هذه االستراتيجية، سوف تقوم الشركة باآلتي:

تطوير أفضل المواهب في مستوى اإلدارة العليا لتنفيذ هذه االستراتيجية. 	

تبني بيئة عمل تتما�صى مع اتجاه الشركة االستراتيجي الذي يمّيز ويكافئ أفضل المواهب. 	

تطوير وتطبيق أفضل إجراءات العمل والتكنولوجيا في الشركة. 	

إعادة تصميم السياسات واإلجراءات المطبقة، وتعزيز القدرات في قسم اإلدارة المالية للشركة، مع تمكين تخصيص التكاليف. 	

 مع تحقيق االستراتيجية واستقطاب عمالء جدد. 	
ً
تحسين الصورة التجارية للشركة تواكبا

أبرز القرارات وأهم التطورات:

 لتطبيق استراتيجية الشركة تم العمل على تنفيذ العديد من المبادرات التي ستسهم بتعزيز الوضع المالي للشركة بما يضمن استمراريتها ونمو أعمالها، حيث 
ً
استمرارا

قامت بتطوير الهيكل التنظيمي واإلداري ليكون أكثر فاعلية، كما حددت أهداف التحول حيث تم البدء بأتمتة مجموعة واسعة من اإلجراءات والخدمات بما يساهم 
وبشكل فعال في الوصول إلى أوسع شريحة من العمالء وتقديم الخدمات لهم بما يتما�صى مع احتياجاتهم المتنوعة ويواكب التطور التقني في األسواق.

وفيما يلي أهم المبادرات التي تم تنفيذها:

 من التعاقد مع مقدم خدمة المطالبات الطبية، وذلك لزيادة فعالية اإلشراف على عملية إدارة المطالبات  	
ً
تم إنشاء إدارة مطالبات التأمين الطبي بدال

الطبية.

تم طرح منتج المنشآت الصغيرة والمتوسطة »نبض« بهدف توسعة مبيعات الشركة لهذه الشريحة. 	

إطالق تطبيق للهواتف الذكية لتحسين تجربة العميل. 	

تم العمل على مركزية عمليات الشركة في مقرها الرئي�صي وذلك بهدف رفع مستوى جودة الخدمة وترشيد اإلنفاق.  	
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قيم الشركة

تنبع قيم الشركة من اهتمامها بعمالئها، وهم مركز أولوياتها بحيث: 	

تتفهم عمالئها وتعي احتياجاتهم، وتبتكر لتمنحهم راحة البال، وتقدم ما يتجاوز توقعاتهم بشكل دائم. 	

	  .
ً
 واجتماعيا

ً
تسعى لضمان ازدهارها على المدى الطويل، من أجل حماية عمالئها، وموظفيها، ومساهميها وذلك للمشاركة في تنمية المجتمع اقتصاديا

تسعى لتقديم بيئة عمل مفعمة بالراحة ومكافأة األداء. 	

معاملة الجميع بكل احترام ونزاهة والتميز فيما تقوم به ومكافأة موظفيها على تحقيق اإلنجازات. 	

ملخص المزايا التنافسية ونوايح القوة

اسم عريق ومعروف يف المنطقة  	

 في عالم التأمين. وبفضل تنامي أعمالها في فترة وجيزة أصبحت رابع أكبر شركة تأمين عاملة في المملكة. وبناء 
ً
 مرموقا

ً
على مدى السنوات اكتسبت ميدغلف اسما

 كاسم رائد في عالم التأمين سواء من قبل المؤسسات أو األفراد.
ً
على ذلك يعتبر اسم ميدغلف معروفا

طاقم إداري عالي التأهيل 	

إن خبرة الشركة واتساعها االقليمي وعالقاتها بشركائها ساعدها على اكتساب الكثير من الخبرة في مجال التأمين كما أعطاها اإلمكانية على استقطاب طاقم إداري 
 عن طريق وكيلها الحصري السابق شركة السامية للتجارة. وتعتمد الشركة على هذه اإلمكانيات البشرية بشكل رئي�صي 

ً
 أو محليا

ً
وفني عالي التأهيل سواء إقليميا

لتطوير وزيادة حجم أعمالها. وهذا يعطي الشركة ميزة في الحصول على الخبرات العالية التأهيل. كما تعمل الشركة بشكل متواصل وحثيث على تدريب وتأهيل 
 مما شكل لديها نواة من الشباب السعودي 

ً
مجموعة من الشبان السعوديين حاملي الشهادات الجامعية لدى المعاهد المصرفية والتأمينية محليا وخليجيا

المؤهل لتسلم مهام حساسة في الشركة وسوف تتابع الشركة تقديم وتكثيف هذه البرامج. 

تغطية جغرافية واسعة يف المملكة 	

باإلضافة إلى التعاقد مع شبكة واسعة من الوسطاء والوكالء لدى الشركة 14 مكتب مبيعات وخدمة، مما يوفر للشركة تغطية جغرافية عالية ويعطيها اإلمكانية 
للوصول إلى شريحة أكبر من العمالء في أرجاء مختلفة من المملكة.

شبكة طبية كبيرة 	

لدى الشركة شبكة طبية كبيرة تحتوي أكثر من 1,000 مقدم خدمات طبيه ومن ضمنها أكثر من 300 مستشفى تغطي جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك مناطق 
نائية وبعيدة، وذلك لتسريع عملية الموافقة على المطالبات الطبية باإلضافة إلى مراقبة نوعية الخدمة الطبية وضبط النفقات. وهذه الشبكة تؤهل الشركة 

للحصول على عقود تأمين صحي كبيرة وتعطيها ميزة تفضيلية مقارنه بمنافسيها. 

خدمات تأمينية متنوعة  	

إن الشركة لديها حزمة واسعة من الخدمات التأمينية المباشرة بأنواعها وإعادة التأمين وإدارة المطالبات.

بيئة تهتم بالعمالء 	

 تأمينية مبتكرة ذات موثوقية تتميز 
ً
تفخر الشركة بأن أحد أهم الركائز التي تبني عليها استراتيجيتها هي العناية بالعمالء وحددت رسالتها بأن تقدم لعمالئها حلوال

بمرونتها، مع دعمها بخدمة عمالء ذات مستوى فائق. وذلك عن طريق البقاء على تواصل دائم وتفاعل مستمر مع عمالئها منذ اللحظة التي يقوم فيها العميل 
بطلب أي من منتجات الشركة وحتى مرحلة تجديد الوثيقة.

إن امتالك الشركة لخبرة تجاوزت العقدين في صناعة التأمين وتقديم الحلول التأمينية المرنة التي تتناسب مع احتياجات عمالئها، وفريق مدرب ومؤهل للعناية 
بالعمالء وإدارة الشكاوى يعمل بشكل مستقل وبحيادية تامة ومرجعية مباشرة للرئيس التنفيذي، وكذلك وجود شبكة قنوات التواصل اإللكترونية ونقاط البيع 

وخدمة العمالء المنتشرة في أنحاء المملكة أكسبها التميز في خدمة العمالء وكسب ثقتهم.

خبرات مميزة وأنظمة آلية قوية 	

يضم فريق الشركة نخبة من ذوي الخبرات في أنظمة االكتتاب، يتوافر بين يديها أفضل أدوات التسعير التي تحكم أنشطة االكتتاب وتضمن التسعير العادل 
للعمالء، مدعومة بفريق قوي للدراسات اإلكتوارية وتحليل البيانات يعمل على تطوير بنية التسعير واالكتتاب واستخدام أحدث البرامج للتنقيب عن البيانات 

ومراقبة أداء محفظة الشركة. وقسم إعادة التأمين الذي يضم فريق مدرب للتعامل مع أكثر المخاطر تعقيدا.

شبكة من الوسطاء والوكالء 	

نها من إنشاء شبكة من الوسطاء 
َّ
قامت الشركة ببناء عالقات متينة مع أفضل شركات الوكالة ووساطة التأمين ذات الخبرة المميزة في خدمة العمالء مما مك

 تأمينية مبتكرة ذات موثوقية تتميز 
ً
والوكالء في أنحاء المملكة والتي بدورها ساهمت في التسويق لمنتجات الشركة المتنوعة وتحقيق رسالة الشركة بتقديم حلوال

بمرونتها، مع دعمها بخدمة عمالء ذات مستوى فائق. 
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كانت مساهمات الوسطاء والوكالء خالل السنوات الماضية واضحة وجلية في الحفاظ على مكانة الشركة في السوق السعودي، حيث بلغت إيرادات الشركة من 
خاللهم أكثر من 28% من إجمالي المبيعات في عام 2020م.

االبتكار 	

يعمل فريق من ذوي الموهبة والخبرة إلثراء المنتجات التي تقدمها الشركة بمجموعة راقية من الخدمات التي تفوق تطلعات المستهلكين هدفها خدمة المجتمع 
ونشر الوعي للحد من المخاطر وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 ببناء مجتمع حيوي وبيئة عامرة. حيث قامت الشركة بإدخال حزمة من الخدمات على منتج 
التأمين الصحي تسعى من خاللها إلى تغيير نمط حياة المجتمع ليصبح أكثر حيوية وصحة. وكذلك تعمل على تطوير منتج التأمين بناًء على االستخدام لتأمين 
المركبات )Telematics( المبني على أسلوب القيادة مما سيكون له األثر األكبر في تحفيز المجتمع على تحسين سلوكياتهم وتجنب األساليب الخاطئة في القيادة 

ويساهم ذلك في رفع مستوى السالمة المرورية وتقليص حوادث المركبات والتقليل من آثارها.

تطوير النظام التقني »برنامج نقلة« 	

أطلقت الشركة برنامج طموح يسعى إلى االرتقاء باألنظمة التقنية المستخدمة في الشركة إلى أعلى المستويات وإدخال أحدث التقنيات لزيادة كفاءة اإلنتاج 
ن الشركة من تقديم خدماتها للجمهور  ِ

ّ
ات اإللكترونية باألساليب العصرية الحديثة التي تمك وتقديم أفضل الخدمات للعمالء. ويهدف البرنامج إلى إنشاء المنصَّ

والتواصل المستمر معهم وتمكنهم من إنهاء تعامالتهم في أي وقت ومن أي مكان.

نظرة عىل قطاع التأمني يف المملكة العربية السعودية 
 إلى عام 2020م حيث بدأت جائحة فيروس كرونا، فإن معظم القطاعات في المملكة العربية السعودية قد تأثرت بشكل سلبي حيث تعثر األداء المالي لدى الكثير 

ً
نظرا

 من التطورات اإليجابية وخاصة في تأمين الرعاية الصحية والمركبات وهما مساهمان رئيسيان 
ً
من الشركات بينما حافظ قطاع التأمين على أدائه المالي وأظهر عددا

في نمو دخل قطاع التأمين. 

يرجع سبب استقرار ونمو قطاع التأمين خالل عام 2020م إلى مبادرات ودعم الحكومة من بداية فتر جائحة فيروس كرونا حيث تكفلت الدولة بعالجات فيروس كرونا 
للمواطنين والمقيمين وحتى المخالفين لقوانين اإلقامة. عالوة على ذلك، أدت إجراءات الدولة االحترازية كالحظر الجزئي والكلي إلى تقييد حركة معظم المواطنين 

والمقيمين مما أدى إلى انخفاض في مطالبات المركبات.

نتيجة لذلك، ارتفــع إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتــبة في سوق التأمين السعودي إلى 8.7 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2020م بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة 
 بنسب احتفاظ التأمين الصحي والمركبات 

ً
نفسها من عام 2019م واستمرت الشركات التأمينية في االحتفاظ بما نسبته 80.1% من إجمالي األقساط المكتتبة مدفوعا

بمعدل 97.8% و93.9% على التوالي.

 تصل درجة 
ً
مازال التأمين الصحي يمثل أكبر حصة من إجمالي أقساط التأمين خالل النصف الثاني من عام 2020م ويليه تأمين المركبات في المرتبة الثانية، ومعا

التركز لهما إلى 77.4% كما يليهما التأمين العام بحصة تبلغ 18.9% ثم حصة تأمين الحماية واالدخار كأقل األنشطة التأمينية والتي تبلغ حصتها 3.8% من إجمالي أقساط 
التأمين المكتتبة.

إضافة إلى ذلك، انخفض معدل الخسارة اإلجمالي لشركات قطاع التأمين في الربع الثاني من عام 2020م بنسبة 15.6% ليبلغ 64.2% مقارنة بـ 79.8% من الربع الثاني 
من عام 2019م. وكما صرح البنك المركزي السعودي، فإن معدل الخسارة يشمل المخصصات الفنية مقابل تمديد تغطية جميع وثائق تأمين المركبات لألفراد 
 إلى ذلك، ارتفع صافي ربح قطاع التأمين بعد الزكاة والضرائب بنسبة %434.0 

ً
لمدة شهرين وتغطية أثر تأجيل المطالبات للتأمين الصحي لفترة ما بعد الحظر. فنظرا

ليصل إلى 1.0مليار ريال سعودي في النصف األول من عام 2020م مقارنة بالنصف األول من عام 2019م بينما انخفض دخل االستثمار بنسبة 16.2% وذلك بسبب 
انخفاض أسعار الفائدة والعوائد على األسهم. 

والتزال التشريعات الحكومية واستراتيجيات دعم العمالء يشكالن دافعان رئيسيان على نمو الطلب على التأمين في المملكة العربية السعودية. فقد صرح البنك 
المركزي السعودي في تقريره )االستقرار المالي 2020م( بأن قطاع التأمين شهد عدد من التطورات خالل عام 2019م ومن أهمها: 

ارتفاع عدد مبادرات االندماج.- 1

نجاح المرحلة التجريبية لمبادرة تقدير أضرار حوادث المركبات.- 2

 لقواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو - 3
ً
منح موافقة مبدئية لشركة تأمين أجنبية الفتتاح فروع في المملكة العربية السعودية، وذلك تبعا

إعادة التأمين األجنبية في المملكة العربية السعودية.

زيادة استخدام وسلطة التأمين اإللكترونية وذلك بعد إصدار البنك المركزي السعودي للقواعد المنظمة لها - 4

وبالرغم من الظروف الراهنة، فمن المتوقع أن تساهم قنوات التوزيع الجديدة واألقل تكلفة كالمنصات اإللكترونية في تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض أسعار 
المنتجات التأمينية وتسهيل الحصول عليها حيث توسعت أعمال وساطة التأمين اإللكترونية في عام 2019م، خاصة في نشاط تأمين المركبات.

 للتطورات اإليجابية والمرتبطة برؤية 2030م وجميع المبادرات التي أطلقها البنك المركزي السعودي التي تهدف بدعم تطور ونمو سوق التأمين في السعودية 
ً
فنظرا

 على المدى المتوسط والبعيد.
ً
وبتعزيز مساهمتها في النمو االقتصادي، فإن توقعات قطاع التأمين تشير أن المستقبل يظل واعدا
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ملخص المعلومات المالية
ينبغي أن تقرأ جدول مؤشرات األداء الرئيسية وملخص القوائم المالية أدناه للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، و2019م، و2020م بما في ذلك 

اإليضاحات المرفقة بها.

الجدول رقم )٦(: ملخص قائمة الدخل 

31 ديسمبر 2020م 
)مدققة(

31 ديسمبر 2019م 
)مدققة(

31 ديسمبر 2018م 
)مدققة(

)بآالف الرياالت(

2,534,501 2,421,277 2,069,473 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

1,584,963 1,737,366 1,803,470 صافي أقساط التأمين المكتتبة

1,477,042 1,996,495 1,790,687 صافي أقساط التأمين المكتسبة

1,657,511 2,095,407 1,844,714 مجموع اإليرادات

)1,237,745( )1,777,169( )1,743,239( إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

419,766 318,238 101,475 صافي دخل االكتتاب

)361,539( )298,067( )306,002( إجمالي )المصاريف(/اإليرادات التشغيلية األخرى

36,913 3,124 )209,152( صافي الدخل/)الخسارة( للفترة

المصدر: القوائم المالية والشركة

الجدول رقم )7(: ملخص قائمة المركز المالي 

31 ديسمبر 2020م 
)مدققة(

31 ديسمبر 2019م 
)مدققة(

31 ديسمبر 2018م 
)مدققة(

)بآالف الرياالت(

3,848,469 3,500,887 3,486,872 إجمالي الموجودات

3,088,772 2,794,732 2,805,070 إجمالي المطلوبات 

759,697 706,155 681,802 إجمالي حقوق المساهمين

3,848,469 3,500,887 3,486,872 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية والشركة

الجدول رقم )٨(: ملخص قائمة التدفقات النقدية 

31 ديسمبر 2020م 
)مدققة(

31 ديسمبر 2019م 
)مدققة(

31 ديسمبر 2018م 
)مدققة(

)بآالف الرياالت(

58,227 20,171 )204,527( صافي الدخل/)الخسارة( للسنة/ قبل الزكاة وضريبة الدخل

)13,484( )189,450( )280,814( صافي النقد الناتج / )المستخدم( من األنشطة التشغيلية

)141,254( )657,127( 564,003 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

0 0 420,323 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

127,770 )846,577( 703,512 صافي التغير في النقد وما يعادله

210,895 1,057,472 353,960 النقد وما يعادله في بداية السنة/الفترة

338,665 210,895 1,057,472 النقد وما يعادله في نهاية السنة/الفترة

المصدر: القوائم المالية والشركة
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الجدول رقم )٩(: مؤشرات األداء الرئيسية 

31 ديسمبر 2020م 31 ديسمبر 2019م 31 ديسمبر 2018م

%37.4 %28.2 %12.9 نسبة االسناد

%62.6 %71.8 %87.1 نسبة االحتفاظ 

%75.4 %84.4 %88.5 صافي معدل الخسارة

%24.4 %14.9 %17.1 معدل المصاريف

)%6.3( )%6.8( )%6.9( تكاليف شراء وثائق تأمين/ صافي األقساط المكتتبة

%12.2 %5.0 %3.0 الدخل من عمولة إعادة التأمين/ صافي األقساط المكتسبة

%99.8 %99.3 %105.6 نسبة المجمع المعدل

%5.0 %17.0 )%12.7( معدل نمو إجمالي األقساط المكتتبة 

المصدر: الشركة 

ملخص عوامل المخاطرة
ينبغي على المستثمرين المحتملين أن يقوموا بدراسة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية بما في ذلك على وجه الخصوص عوامل المخاطرة الواردة أدناه، 

وذلك قبل اتخاذ أي قرار باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية، والموضحة بشكل مفصل في القسم 2 »عوامل المخاطرة«(.

هنالك عدد من المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم حقوق األولوية ويمكن تلخيصها فيما يلي:

المخاطر المتعلقة بالشركة وبنشاطها وعملياتها 	

قة بالخسائر المتراكمة 	
ّ
المخاطر المتعل

المخاطر المتعلقة بمتطلبات غطاء هامش المالءة المالية 	

المخاطر المتعلقة بالعقوبات والجزاءات وتعليق األعمال من قبل الجهات المختصة 	

المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات 	

المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة 	

مخاطر عدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية 	

المخاطر االئتمانية 	

مخاطر االسترداد 	

مخاطر العقود مع الغير 	

مخاطر االعتماد على الوسطاء والوكالء  	

المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين 	

المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين وارتكابهم لألخطاء 	

المخاطر المتعلقة باالستخدامات والمطالبات التأمينية الزائفة واألنشطة االحتيالية األخرى 	

مخاطر الحصول على التمويل المناسب 	

المخاطر المتعلقة باالستثمار 	

مخاطر عدم كفاية المخصصات واالحتياطات 	

مخاطر إعادة التأمين 	

مخاطر تركز إعادة التأمين 	

المخاطر المتعلقة بسوء تقدير المخاطر 	

مخاطر االستحواذ على محفظة تأمينية 	

مخاطر األداء المالي للشركة 	

خطر اإللغاء أو عدم التجديد من قبل حملة الوثائق 	

مخاطر ترجمة وثائق التأمين 	
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مخاطر سياسات إدارة المخاطر 	

المخاطر المتعلقة بفشل أنظمة تقنية المعلومات أو خرق التدابير األمنية 	

مخاطر المطالبات القضائية والمنازعات والدعاوى 	

المخاطر المتعلقة بحماية العالمة التجارية 	

المخاطر المتعلقة بالتصنيف االئتماني 	

المخاطر المتعلقة بعملية إدارة المطالبات 	

المخاطر المتعلقة بتغيير رأي الهيئة الشرعية 	

المخاطر المتعلقة بالمناصب الرئيسية أو األساسية الشاغرة 	

المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت 	

المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركة 	

المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق حدود الخسائر أو االستثناءات في وثائق تأمين الشركة 	

المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث أو انقطاع األعمال 	

المخاطر المتعلقة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب  	

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع 	

مخاطر االلتزام باألنظمة واللوائح 	

مخاطر سحب ترخيص مزاولة أنشطة التأمين 	

مخاطر التقارير المطلوبة 	

المخاطر المتعلقة بنمو سوق التأمين 	

مخاطر طبيعة قطاع التأمين وعدم استقراره 	

المخاطر المتعلقة ببيانات السوق التاريخية 	

المخاطر المتعلقة بنقص الوعي الثقافي بالتأمين وأهميته في المملكة 	

المخاطر المتعلقة بالمنافسة 	

المخاطر المتعلقة بالتغيرات في تصرفات عمالء الشركة 	

مخاطر الحصول على الموافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة أو تجديد المنتجات الحالية 	

مخاطر عدم االلتزام بلوائح مجلس الضمان الصحي التعاوني 	

المخاطر المتعلقة باألحوال االقتصادية وأوضاع قطاع التأمين 	

المخاطر المتعلقة بالقيود على ملكية شركات التأمين 	

المخاطر المتعلقة بدورة األعمال التأمينية 	

المخاطر السياسية 	

المخاطر المتعلقة بنظام العمل وعدم القدرة على االلتزام بمتطلبات السعودة ومتطلبات وزارة العمل والتنمية االجتماعية 	

المخاطر المتعلقة بعدم توفر الموظفين المحليين المؤهلين في قطاع التأمين 	

المخاطر المتعلقة بالموظفين غير السعوديين 	

مخاطر عدم التحكم في األسعار 	

المخاطر المتعلقة بعدم التقيد بمتطلبات االحتفاظ النظامية 	

المخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة 	

مخاطر البيئة التنظيمية 	
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المخاطر المتعلّقة باألسهم 	

ب في سعر السهم 	
ّ
المخاطر المتعلقة بالسيولة والتقل

بات المحتملة في سعر أسهم حقوق األولوية 	
ّ
مخاطر التقل

قة بعدم وجود طلب على أسهم حقوق األولوية وأسهم الشركة 	
ّ
المخاطر المتعل

مخاطر عدم توزيع أرباح 	

مخاطر انخفاض نسب الملكية 	

المخاطر المتعلقة بالتداول في حقوق األولوية 	

المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة الحقوق في الوقت المناسب 	

عية 	
ّ
قة بالبيانات التطل

ّ
المخاطر المتعل

قة بضعف وعي المساهمين بآلية تداول وممارستهم لحقوق األولوية 	
ّ
المخاطر المتعل

قة بطرح أسهم جديدة في المستقبل 	
ّ
المخاطر المتعل

مخاطر عدم ضمان حصول المساهمين المؤّهلين على تعويض 	
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جدول المحتويات 

1 التعريفات والمصطلحات    -1

7 عوامل المخاطرة    -2

7 المخاطر المتعلّقة بالشركة وبنشاطها وعملياتها    1-2

7 المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة    1-1-2

7 المخاطر المتعلقة بمتطلبات غطاء هامش المالءة المالية     2-1-2

8 المخاطر المتعلقة بالعقوبات والجزاءات وتعليق األعمال من قبل الجهات المختصة    3-1-2

9 المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات    4-1-2

9 المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة    5-1-2

10 مخاطر عدم القدرة عىل تنفيذ االستراتيجية    6-1-2

10 المخاطر االئتمانية    7-1-2

10 مخاطر االسترداد    8-1-2

11 مخاطر العقود مع الغير    9-1-2

11 مخاطر االعتماد عىل الوسطاء والوكالء    10-1-2

11 المخاطر المتعلقة باالعتماد عىل الموظفين الرئيسيين    11-1-2

11 المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين وارتكابهم أللخطاء    12-1-2

12 المخاطر المتعلقة باالستخدامات والمطالبات التأمينية الزائفة واألنشطة االحتيالية األخرى    13-1-2

12 مخاطر الحصول عىل التمويل المناسب    14-1-2

12 المخاطر المتعلقة باالستثمار    15-1-2

12 مخاطر عدم كفاية المخصصات واالحتياطات    16-1-2

13 مخاطر إعادة التأمين    17-1-2

13 مخاطر تركز إعادة التأمين    18-1-2

13 المخاطر المتعلقة بسوء تقدير المخاطر    19-1-2

14 مخاطر االستحواذ عىل محفظة تأمينية    20-1-2

14 مخاطر األداء المالي للشركة    21-1-2

14 خطر اإللغاء أو عدم التجديد من قبل حملة الوثائق    22-1-2

14 مخاطر ترجمة وثائق التأمين    23-1-2

14 مخاطر سياسات إدارة المخاطر    24-1-2

14 المخاطر المتعلقة بفشل أنظمة تقنية المعلومات أو خرق التدابير األمنية    25-1-2

15 مخاطر المطالبات القضائية والمنازعات والدعاوى    26-1-2

15 المخاطر المتعلقة بحماية العالمة التجارية    27-1-2

15 المخاطر المتعلقة بالتصنيف االئتماني    28-1-2

15 المخاطر المتعلقة بعملية إدارة المطالبات    29-1-2

16 المخاطر المتعلقة بتغيير رأي الهيئة الشرعية    30-1-2

16 المخاطر المتعلقة بالمناصب الرئيسية أو األساسية الشاغرة    31-1-2

16 المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت    32-1-2

16 المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركة    33-1-2

16 المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق حدود الخسائر أو االستثناءات يف وثائق تأمين الشركة    34-1-2

17 المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث أو انقطاع األعمال    35-1-2

17 المخاطر المتعلقة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب     36-1-2
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17 المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع    2-2

17 مخاطر االلتزام باألنظمة واللوائح    1-2-2

18 مخاطر سحب ترخيص مزاولة أنشطة التأمين    2-2-2

19 مخاطر التقارير المطلوبة    3-2-2

19 المخاطر المتعلقة بنمو سوق التأمين    4-2-2

19 مخاطر طبيعة قطاع التأمين وعدم استقراره    5-2-2

19 المخاطر المتعلقة ببيانات السوق التاريخية    6-2-2

19 المخاطر المتعلقة بنقص الوعي الثقافي بالتأمين وأهميته يف المملكة    7-2-2

19 المخاطر المتعلقة بالمنافسة    8-2-2

20 المخاطر المتعلقة بالتغيرات يف تصرفات عمالء الشركة    9-2-2

20 مخاطر الحصول عىل الموافقات االلزمة لطرح منتجات جديدة أو تجديد المنتجات الحالية    10-2-2

20 مخاطر عدم االلتزام بلوائح مجلس الضمان الصحي التعاوني     11-2-2

20 المخاطر المتعلقة باألحوال االقتصادية وأوضاع قطاع التأمين    12-2-2

21 المخاطر المتعلقة بالقيود عىل ملكية شركات التأمين    13-2-2

21 المخاطر المتعلقة بدورة األعمال التأمينية    14-2-2

21 المخاطر السياسية    15-2-2

21 المخاطر المتعلقة بنظام العمل وعدم القدرة عىل االلتزام بمتطلبات السعودة ومتطلبات وزارة العمل والتنمية االجتماعية    16-2-2

21 المخاطر المتعلقة بعدم توفر الموظفين المحليين المؤهلين يف قطاع التأمين    17-2-2

21 المخاطر المتعلقة بالموظفين غير السعوديين    18-2-2

22 مخاطر عدم التحكم يف األسعار    19-2-2

22 المخاطر المتعلقة بعدم التقيد بمتطلبات االحتفاظ النظامية    20-2-2

22 المخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة    21-2-2

22 مخاطر البيئة التنظيمية     22-2-2

22 المخاطر المتعلّقة باألسهم    3-2

22 المخاطر المتعلقة بالسيولة والتقلّب يف سعر السهم    1-3-2

22 مخاطر التقلّبات المحتملة يف سعر أسهم حقوق األولوية    2-3-2

22 المخاطر المتعلّقة بعدم وجود طلب عىل أسهم حقوق األولوية وأسهم الشركة    3-3-2

23 مخاطر عدم توزيع أرباح    4-3-2

23 مخاطر انخفاض نسب الملكية    5-3-2

23 المخاطر المتعلقة بالتداول يف حقوق األولوية    6-3-2

23 المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة الحقوق يف الوقت المناسب    7-3-2

23 المخاطر المتعلّقة بالبيانات التطلّعية    8-3-2

23 المخاطر المتعلّقة بضعف وعي المساهمين بآلية تداول وممارستهم لحقوق األولوية    9-3-2

23 المخاطر المتعلّقة بطرح أسهم جديدة يف المستقبل    10-3-2

23 مخاطر عدم ضمان حصول المساهمين المؤّهلين عىل تعويض    11-3-2

24 نظرة عىل قطاع التأمين يف المملكة العربية السعودية    -3

24 قطاع التأمين حسب نوع النشاط    1-3

24 التأمين الصحي     1-1-3

25 التأمين العام    2-1-3

25 تأمين الحماية واالدخار     3-1-3



www.medgulf.com.sa   ميدغلف - نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية | غ

25 قطاع التأمين وجائحة كورونا     2-3

25 توقعات نمو قطاع التأمين بالمملكة العربية السعودية    3-3

2٦ خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها    -4

2٦ التغيرات الرئيسية يف رأس مال الشركة    1-4

27 كبار المساهمين    2-4

27 نبذة تاريخية عن كبار المساهمين     3-4

27 البنك السعودي اللستثمار    1-3-4

27 شركة ميدغلف بحرين    2-3-4

27 شركة عبد الله أبو نيان التجارية    3-3-4

لتصحيح  الشركة  اتخذتها  التي  القرارات  وأبرز  السعودي  المركزي  البنك  وقرارات  للشركة  المالية  المالءة  هامش  انخفاض  إىل  أدت  التي  األحداث  أهم   4-4
27 األوضاع  

27 أهم األحداث التي أدت إىل انخفاض هامش المالءة المالية للشركة    1-4-4

28 أبرز القرارات التي اتخذتها الشركة لتصحيح األوضاع    2-4-4

30 رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها وقيمها    5-4

30 رؤية الشركة    1-5-4

30 رسالة الشركة    2-5-4

30 استراتيجية الشركة    3-5-4

30 قيم الشركة     4-5-4

31 المزايا التنافسية ونواحي القوة     ٦-4

31 اسم عريق ومعروف يف المنطقة    1-6-4

31 طاقم إداري عالي التأهيل    2-6-4

31 الكفاءة التشغيلية    3-6-4

31 تغطية جغرافية واسعة يف المملكة    4-6-4

31 شبكة طبية كبيرة    5-6-4

31 خدمات تأمينية متنوعة     6-6-4

31 بيئة تهتم بالعمالء    7-6-4

31 خبرات مميزة وأنظمة آلية قوية    8-6-4

31 التواصل الدولي االستثنائي مع شركاء إعادة التأمين    9-6-4

32 مكانة رائدة يف مجال رعاية العمالء    10-6-4

32 االبتكار    11-6-4

32 تطوير النظام التقني »برنامج نقلة«    12-6-4

32 الخدمات اإللكترونية     13-6-4

32 الشركات التي تمتلك الشركة فيها حصص أو أسهم     7-4

32 شركة وصيل لنقل المعلومات اإللكترونية    1-7-4

32 شركة نجم لخدمات التأمين    2-7-4
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33 نشاط الشركة ومنتجاتها     ٨-4

33 نشاط التأمين     1-8-4

34 مقدمي الخدمات الذين تتعامل معهم الشركة     2-8-4

37 سياسة إعادة التأمين     3-8-4

37 المطالبات     ٩-4

37 قنوات التوزيع     10-4

37 قنوات التوزيع المباشرة    1-10-4

38 قنوات التوزيع غير المباشرة    2-10-4

3٨ تقنية المعلومات     11-4

3٩ الموظفون    -5

3٩ برامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب تسجيل وقبول إدراج أسهم حقوق أولوية    1-5

3٩ ترتيبات تشرك الموظفين يف رأس المال    2-5

40 المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة    -٦

40 مقدمة    1-٦

40 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية    2-٦

41 أسس اإلعداد    3-٦

41 أسس العرض    1-3-6

41 لفت انتباه    2-3-6

41 بيان االلتزام    3-3-6

41 العملة الرئيسية وعملة العرض    4-3-6

41 مبدأ االستمرارية    5-3-6

42 توزيع الفائض    6-3-6

42 التغيرات يف السياسات المحاسبية    7-3-6

47 ملخص السياسات المحاسبية الهامة    4-٦

47 عقود التأمين    1-4-6

47 النقد وما يف حكمه    2-4-6

47 الشهرة    3-4-6

47 األرض والممتلكات والمعدات    4-4-6

47 الموجودات غير الملموسة    5-4-6

48 االستثمارات    6-4-6

48 االحتياطي النظامي    7-4-6

48 االنخفاض يف قيمة الموجودات المالية غير الممكن تحصيلها    8-4-6

48 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى    9-4-6

48 دخل عمولة خاصة    10-4-6

48 دخل من توزيعات األرباح    11-4-6

48 مخصصات    12-4-6

49 محاسبة تاريخ التداول    13-4-6
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49 مخصص مكافآت نهاية الخدمة    14-4-6

49 العمالت األجنبية    15-4-6

49 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية    16-4-6

49 األقساط التأمين المكتسبة ودخل العمولة    17-4-6

49 أقساط تأمين مدينة    18-4-6

49 المطالبات    19-4-6

50 الخردة والتعويضات المستردة    20-4-6

50 عقود إعادة التأمين المبرمة    21-4-6

50 إعادة التأمين المفترضة    22-4-6

50 فحص كفاية المطلوبات    23-4-6

50 تكاليف االكتتاب المؤجلة    24-4-6

51 إعادة التأمين    25-4-6

51 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة    26-4-6

51 ضريبة الدخل    27-4-6

51 الزكاة    28-4-6

52 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة    29-4-6

52 تصنيف المنتج    30-4-6

52 إلغاء إثبات األدوات المالية    31-4-6

52 القيم العادلة    32-4-6

52 التقارير القطاعية    33-4-6

53 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة    5-٦

53 االلتزام النهائي الناشئ عن مطالبات مقدمة بموجب عقود التأمين    1-5-6

53 احتياطي عجز أقساط التأمين    2-5-6

53 خسائر االنخفاض يف قيمة الذمم المدينة    3-5-6

53 الشهرة    4-5-6

54 إعادة التأمين    5-5-6

54 تأثير جائحة فايروس كورونا )كوفيد-19( عىل االحتياطيات الفنية للقطاع الطبي والموجودات المالية    6-5-6

54 االحتياطيات الفنية للمركبات    7-5-6

54 الموجودات المالية    8-5-6

54 إدارة مخاطر االئتمان    9-5-6

55 نتائج العمليات    ٦-٦

55 قائمة الدخل     1-6-6

57 أقساط التأمين المكتتبة    2-6-6

58 أقساط إعادة التأمين المسندة    3-6-6

59 صافي أقساط التأمين المكتتبة    4-6-6

59 التغير يف أقساط التأمين غير المكتسبة )صافي(    5-6-6

59 صافي أقساط التأمين المكتسبة    6-6-6

60 إجمالي المطالبات المدفوعة    7-6-6

60 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة    8-6-6

61 صافي المطالبات المتكبدة    9-6-6

61 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين    10-6-6
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62 الدخل من عمولة إعادة التأمين    11-6-6

62 مخصصات ديون مشكوك يف تحصيلها    12-6-6

62 مخصص مطالبات قضائية    13-6-6

63 المصاريف العمومية واإلدارية    14-6-6

64 الدخل من العموالت الخاصة    15-6-6

64 أرباح محققة من االستثمارات     16-6-6

64 إيرادات أخرى    17-6-6

٦5 قائمة المركز المالي    7-٦

65 الموجودات     1-7-6

78 المطلوبات    2-7-6

83 حقوق المساهمين    3-7-6

٨4 قائمة التدفقات النقدية     ٦-٨

84 التدفقات النقدية     1-8-6

٨7 تحليل المالءة المالية    ٦-٩

87 قائمة المالءة المالية    1-9-6

٨٨ استخدام متحصالت الطرح    -7

٨٨ صافي متحصالت الطرح    1-7

٨٨ استخدام متحصالت الطرح    2-7

٨٩ هامش المالءة المالية    3-7

٩0 إفادات الخبراء    -٨

٩1 اإلقرارات    -٩

٩2 المعلومات القانونية    -10

٩2 تأسيس الشركة والتراخيص والتصاريح التي تعمل بموجبها    1-10

٩4 االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية عىل الشركة     2-10

٩7 فروع الشركة ونقاط البيع    3-10

٩٩ ملخص العقود الجوهرية    4-10

99 العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة     1-4-10

100 اتفاقيات وساطة التأمين    2-4-10

102 اتفاقيات إعادة التأمين    3-4-10

102 المنازعات والدعاوى القضائية    5-10

103 ملخص القضية المقامة من قبل الشركة ضد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق    1-5-10

103 الموافقات المطلوبة لزيادة رأس المال    ٦-10

103 يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:    7-10
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104 التعهد بتغطية االكتتاب    -11

104 متعهد التغطية    1-11

104 متعهد التغطية وعنوانه    2-11

104 الشروط األساسية التفاقية التعهد بتغطية االكتتاب    3-11

105 اإلعفاءات    -12

10٦ المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه    -13

10٦ الطرح    1-13

10٦ كيفية التقدم بطلب االكتتاب يف أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة(    2-13

10٦ فترة التداول وفترة االكتتاب وفترة الطرح المتبقي     3-13

107 التخصيص ورد الفائض    4-13

107 دفع مبالغ التعويض    5-13

107 بنود متفرقة    ٦-13

111 التغير يف سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال    -14

112 الطرح المتبقي    -15

113 التعهدات الخاصة باالكتتاب    -1٦

113 نبذة عن طلب االكتتاب وتعهدات االكتتاب    1-1٦

113 عملية التخصيص    2-1٦

113 السوق المالية السعودية )»تداول«(    3-1٦

113 تداول أسهم الشركة يف سوق األسهم السعودي    4-1٦

114 المستندات المتاحة للمعاينة    -17
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فهرس اجلداول 

د الجدول رقم )1(: أعضاء مجلس إدارة الشركة   

ح الجدول رقم )2(: ملكية كبار المساهمين يف الشركة   

ل الجدول رقم )3(: الجدول الزمني المتوقع لطرح أسهم حقوق األولوية  

ل الجدول رقم )4(: تواريخ اإلعالنات المهمة   

ف الجدول رقم )5(: ملكية كبار المساهمين يف الشركة   

ش الجدول رقم )6(: ملخص قائمة الدخل  

ش الجدول رقم )7(: ملخص قائمة المركز المالي  

ش الجدول رقم )8(: ملخص قائمة التدفقات النقدية  

ت الجدول رقم )9(: مؤشرات األداء الرئيسية  

1 الجدول رقم )1-1(: التعريفات والمصطلحات   

4 الجدول رقم )1-2(: كبار المساهمين  

13 الجدول رقم )2-1(: تفاصيل مخصصات واحتياطات الشركة:  

24 الجدول رقم )3-1(: إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها  

24 الجدول رقم )3-2(: إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها حسب النشاط  

27 الجدول رقم )4-1(: ملكية كبار المساهمين يف الشركة   

32 الجدول رقم )4-2(: الشركات التي تمتلك الشركة فيها حصص أو أسهم  

33 الجدول رقم )4-3(: منتجات التأمين الصحي  

34 الجدول رقم )4-4(: منتجات تأمين المركبات التي تقوم الشركة بتقديمها  

35 الجدول رقم )4-5(: منتجات التأمين األخرى التي تقوم الشركة بتقديمها  

37 الجدول رقم )4-6(: شركات إعادة التأمين األساسية التي تتعامل معها الشركة كما يف 31 ديسمبر 2020م   

55 الجدول رقم )6-1(: قائمة الدخل   

57 الجدول رقم )6-2(: مؤشرات األداء الرئيسية  

57 الجدول رقم )6-3(: أقساط التأمين المكتتبة  

58 الجدول رقم )6-4(: أقساط إعادة التأمين المسندة  

59 الجدول رقم )6-5(: صافي أقساط التأمين المكتتبة  

59 الجدول رقم )6-6(: صافي أقساط التأمين المكتسبة  

60 الجدول رقم )6-7(: إجمالي المطالبات المدفوعة  

60 الجدول رقم )6-8(: حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة  

61 الجدول رقم )6-9(: صافي المطالبات المتكبدة  

61 الجدول رقم )6-10(: تكاليف اكتتاب وثائق التأمين  

62 الجدول رقم )6-11(: الدخل من عمولة إعادة التأمين   

63 الجدول رقم )6-12(: المصاريف العمومية واإلدارية  

64 الجدول رقم )6-13(: إيرادات أخرى  

65 الجدول رقم )6-14(: قائمة المركز المالي  

65 الجدول رقم )6-15(: الموجودات   

66 الجدول رقم )6-16(: النقد وما يف حكمه  

67 الجدول رقم )6-17(: أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة  

68 الجدول رقم )6-18(: حركة مخصص الديون المشكوك يف تحصيلها ألقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة  

68 الجدول رقم )6-19(: تحليل التصنيف العمري إلجمالي أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة  

69 الجدول رقم )6-20(: حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة  
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69 الجدول رقم )6-21(: حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها  

70 الجدول رقم )6-22(: حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  

70 الجدول رقم )6-23(: حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها  

71 الجدول رقم )6-24(: االستثمارات  

72 الجدول رقم )6-25(: حركة العموالت المتكبدة للعمليات   

72 الجدول رقم )6-26(: تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة حسب القطاع  

73 الجدول رقم )6-27(: المطلوب ألطراف ذات عالقة  

73 الجدول رقم )6-28(: المطلوب من أطراف ذات عالقة  

73 الجدول رقم )6-29(: معامالت وأرصدة مرتبطة بأطراف ذات العالقة  

75 الجدول رقم )6-30(: تعويضات كبار موظفي اإلدارة  

75 الجدول رقم )6-31(: مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات أخرى  

76 الجدول رقم )6-32(: الممتلكات والمعدات  

77 الجدول رقم )6-33(: حركة ضريبة مؤجلة  

78 الجدول رقم )6-34(: المطلوبات  

79 الجدول رقم )6-35(: إجمالي المطالبات  

79 الجدول رقم )6-36(: إجمالي المطالبات تحت التسوية بحسب النشاط  

80 الجدول رقم )6-37(: المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها بحسب النشاط  

80 الجدول رقم )6-38(: المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى  

81 الجدول رقم )6-39(: عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة بحسب النشاط  

82 الجدول رقم )6-40(: األقساط غير المكتسبة  

83 الجدول رقم )6-41(: حقوق المساهمين  

84 الجدول رقم )6-42(: التدفقات النقدية   

84 الجدول رقم )6-43(: األنشطة التشغيلية  

86 الجدول رقم )6-44(: األنشطة االستثمارية  

86 الجدول رقم )6-45(: األنشطة التمويلية  

87 الجدول رقم )6-46(: قائمة المالءة المالية  

88 الجدول رقم )7-1(: االستخدام المقترح لمتحصالت الطرح  

88 الجدول رقم )7-2(: الفترة الزمنية االستخدام المقترح لمتحصالت الطرح  

89 الجدول رقم )7-3(: تفاصيل هامش المالءة المالية كما يف 31 ديسمبر 2020م  

92 الجدول رقم )10-1(: التراخيص االلزمة التي حصلت عليها الشركة لمزاولة نشاطها وفقاً أللنظمة المعمول بها  

93 الجدول رقم )10-2(: ملخص الموافقات المتعلقة بمنتجات التأمين التي تقدمها الشركة وفقاً أللنظمة المعمول بها  

97 الجدول رقم )10-3(: تفاصيل شهادات السجل التجاري الُمصدرة لفروع الشركة ونقاط البيع  

97 الجدول رقم )10-4(: تفاصيل تراخيص البلدية الُمصدرة لفروع الشركة ونقاط البيع  

98 الجدول رقم )10-5(: تفاصيل تراخيص الدفاع المدني الُمصدرة لفروع الشركة ونقاط البيع  

99 الجدول رقم )10-6(: وثائق التأمين مع أعضاء المجلس واألطراف ذات العالقة  

102 الجدول رقم )10-7(: الدعاوى والمطالبات القضائية  

104 الجدول رقم )11-1(: متعهد تغطية االكتتاب  

فهرسة األشكال

108 رسم توضيحي 13-1: آللية تداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة 
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التعريفات والمصطلحات 

التعريفات والمصطلحات -  1
يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات والمصطلحات للعبارات المستخدمة في نشرة اإلصدار:

التعريفات والمصطلحات  (: 1-1الجدول رقم )

التعريفالمصطلح

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدغلف - شركة مساهمة سعودية عامة.ميدغلف السعودية أو الشركة 

فريق إدارة شركة ميدغلف السعودية.اإلدارة أو اإلدارة العليا

مجلس إدارة الشركة، والذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )د(.المجلس أو مجلس اإلدارة

المملكة العربية السعودية.المملكة 

حكومة المملكة العربية السعودية.الحكومة

سهم من أسهم الشركة مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت.سهم

سبعين مليون )70,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية للسهم، وجميعها مدفوعة بالكامل.األسهم الحالية

الحقوق أو حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة عند الموافقة على الزيادة في رأس المال. وهو حق مكتسب لجميع المساهمين 
المقيدين، ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد من األسهم الجديدة بسعر الطرح. ويتم إيداع الحقوق بعد انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية 
الخاصة بزيادة رأس المال وذلك بتاريخ 1443/03/28هـ )الموافق 2021/11/03م(. وستظهر هذه الحقوق في حسابات المساهمين المقيدين تحت رمز جديد 
خاص بحقوق األولوية. وسيتم إبالغ المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة)تداوالتي( 

المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل نصية قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة.

األسهم الجديدة أو أسهم 
حقوق األولوية

خمسة وثالثين مليون )35,000,000( سهم عادي جديد التي سيتم طرحها بسعر طرح يبلغ اثنا عشر )12( ريال سعودي للسهم الواحد بقيمة اسمية تبلغ 
عشرة )10( رياالت سعودية عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية تمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة )50%( ليصبح رأس مال الشركة مليار وخمسون مليون 

)1,050,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى مائة وخمسة ماليين )105,000,000( سهم عادي.

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.نظام تداول

 بمؤسسة النقد العربي السعودي.البنك المركزي السعودي
ً
البنك المركزي السعودي والمعرف سابقا

القوائم المالية

يقصد بها القوائم المالية المدققة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، و2019م، و2020م واإليضاحات المرفقة بها، والتي أعدت وفقا 
 .)IFRS( للمعايير الدولية للتقارير المالية

حيث تم تدقيق القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م من قبل شركة العظم والسديري )محاسبون قانونيون واستشاريون – عضو كرو 
هوروث الدولية( وشركة البسام وشركاه )المحاسبون المتحالفون –PKF(، وتم تدقيق القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من قبل 
شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم )محاسبون ومراجعون قانونيون – عضو كرو الدولية( وشركة المحاسبون المتضامنون )حمود الربيعان وشريكه 
– محاسبون قانونيون واستشاريون(، كما تم تدقيق القوائم المالية األولية الموجزة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م من قبل شركة العظم والسديري وآل الشيخ 

وشركاؤهم )محاسبون ومراجعون قانونيون – عضو كرو الدولية( وشركة الخرا�صي وشركاه )محاسبون ومراجعون قانونيون(.

شركة األهلي المالية.المستشار المالي 

شركة األهلي المالية.مدير االكتتاب

شركة األهلي المالية.متعهد تغطية االكتتاب

 لشروط وأحكام اإلصدار. المستثمر أو المكتتب
ً
 لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية وفقا

ً
كل مساهم مستحق يكتتب أو يقدم طلبا

النظام األسا�صي لشركة ميدغلف السعودية.النظام األسا�شي

طرح أسهم حقوق األولوية أو األسهم الجديدة.الطرح

اثنا عشرة )12( ريال سعودي للسهم الواحد.سعر الطرح

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 1439/04/09هـ )الموافق 
2017/12/27م( بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/08/01م(، والمعدلة بقرار مجلس 

هيئة السوق المالية رقم 1-7-2021 وتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(.

قواعد اإلدراج
قواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية )تداول( والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-123-2017 بتاريخ 1439/04/09هـ الموافق 

)2017/12/27م( والمعدلة بموجب قرار رقم 1-104-2019 بتاريخ 1441/02/01هـ الموافق )2019/09/30م(.

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

صافي المتحصالت أو صافي 
متحصالت الطرح

صافي متحصالت الطرح بعد حسم مصاريف الطرح.

مستشارو الشركة فيما يتعلق باالكتتاب والواردة أسماؤهم في الصفحات )»و«( و)»ز«(.المستشارون

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

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.هيئة السوق المالية أو الهيئة
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التعريفات والمصطلحات 

التعريفالمصطلح

شركة السوق المالية 
السعودية 

 لنظام السوق المالية، 
ً
 لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1428/02/29هـ )الموافق 2007/03/19م(، وذلك تنفيذا

ً
شركة السوق المالية السعودية، المؤسسة وفقا

وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة، والجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق أللوراق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج األوراق المالية 
وتداولها.

السوق المالية السعودية أو 
السوق المالية أو سوق األسهم 

أو السوق أو تداول
السوق المالية السعودية لتداول األسهم. 

كبار المساهمين

هم المساهمون الذين يمتلكون 5% وأكثر من إجمالي أسهم الشركة. وهم: 

البنك السعودي لالستثمار بنسبة ملكية تبلغ %19.00. 	

شركة ميدغلف بحرين بنسبة ملكية تبلغ %17.12. 	

شركة عبدالله أبو نيان التجارية بنسبة ملكية تبلغ %9.99. 	

شركة ميدغلف بحرين
شركة المتوسط والخليج للتأمين ش.م.ب، وهي شركة مساهمة بحرينية مقفلة.

وهي إحدى كبار المساهمين كما هو موضح في القسم الفرعي 2-3-4.

 للنظام األسا�صي للشركة.الجمعية العامة غير العادية
ً
الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة وفقا

الجمعية العامة غير العادية 
لزيادة رأس المال 

الجمعية العامة غير العادية للشركة التي يتم انعقادها للموافقة على زيادة رأس مال الشركة من سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي إلى مليار وخمسون 
مليون )1,050,000,000( من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.

 للنظام األسا�صي للشركة.الجمعية العامة 
ً
الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة وفقا

 للنظام األسا�صي للشركة.الجمعية العامة العادية 
ً
الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة وفقا

الئحة حوكمة الشركات
الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 
2017/02/13م( بناًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2021-7-1 

وتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(.

الئحة حوكمة شركات التأمين
( بتاريخ 1437/01/08هـ 

ً
الئحة حوكمة شركات التأمين في المملكة العربية السعودية الصادرة عن البنك المركزي السعودي )مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا

)الموافق 2015/10/21م(.

األطراف ذوي العالقة

يقصد بهم في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وبموجب قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة عن 
مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 4-11-2004 وتاريخ 1425/08/20هـ )الموافق 2004/10/04م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2021-07-1 

وتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(، على مايلي:

تابعي المصدر.- 1

المساهمون الكبار في المصدر.- 2

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين في المصدر.- 3

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.- 4

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.- 5

أي أقارب األشخاص المشار إليهم في )4،3،2،1 أو 5( أعاله.- 6

أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )5،4،3،2،1 أو 6( أعاله.- 7

 ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.- 8
ً
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا

نظام الشركات
نظام الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م(، والذي دخل حيز التنفيذ في 

تاريخ 1437/07/25هـ )الموافق 2016/05/02م( والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/79( وتاريخ 1439/07/25هـ )الموافق 2018/04/11م(.

الئحة اإلسناد الخاصة 
بشركات التأمين وإعادة التأمين 

وأصحاب المهن الحرة 
الئحة اإلسناد الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة الصادرة عن البنك المركزي السعودي بتاريخ 2012/11/17م.

وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية.وزارة التجارة 

وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية.وزارة الشؤون البلدية

مجلس الضمان الصحي 
التعاوني

)الموافق  1420/05/01هـ  وتاريخ  )م/10(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  التعاوني  الصحي  التأمين  لنظام   
ً
وفقا المؤسس  التعاوني  الصحي  الضمان  مجلس 

1999/08/13م( وما طرأ عليه من تعديالت.
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التعريفالمصطلح

الجمهور

تعني حسب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:

تابعي المصدر.- 1

المساهمون الكبار في المصدر.- 2

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين في المصدر.- 3

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.- 4

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.- 5

أي أقارب األشخاص المشار إليهم في )4،3،2،1 أو 5( أعاله.- 6

أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )5،4،3،2،1 أو 6( أعاله.- 7

 ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.- 8
ً
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا

تحول أعباء المخاطر المؤمن عليها من المؤمن إلى معيد التأمين. وتعويض المؤمن من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه للمؤمن لهم إذا تعرضوا للضرر أو الخسارة.إعادة التأمين

االتفاقية التي أبرمتها الشركة مع متعهد تغطية االكتتاب شركة األهلي المالية.اتفاقية التعهد بالتغطية

وثيقة التأمين أو بوليصة 
التأمين

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

آلية تعاقدية يتم بموجبها تحويل أعباء المخاطر من المؤمن لهم إلى المؤمن وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤمن.التأمين

الشخص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل الشركة وتسويق وبيع وثائق التأمين وجميع األعمال التي يقوم بها عادة لحساب الشركة أو بالنيابة عنها.وكيل التأمين 

الشخص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع الشركة إلتمام عملية التأمين لصالح المؤمن لهم.وسيط التأمين

المعايير الدولية إلعداد التقارير 
)IFRS( المالية

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

األشخاص المستحقون أو 
المساهمين المستحقين

جميع حملة حقوق األولوية سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو عامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.

السنة المالية / السنوات 
المالية

 أن السنة المالية للشركة تنتهي 
ً
هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشاط المنشأة والمحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسيس أو النظام األسا�صي للشركة المعنية. علما

في 31 ديسمبر من كل عام ميالدي.

إحالل المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص.التوطين / السعودة 

العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال سعودي

الهيئة السعودية للمراجعين 
)SOCPA( والمحاسبين

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية.

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

نظام التأمين أو نظام مراقبة 
شركات التأمين التعاوني

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 1424/6/2هـ )الموافق 2003/07/31م(.

الالئحة التنفيذية لنظام 
مراقبة شركات التأمين التعاوني

( وتاريخ 1425/03/01هـ )الموافق 
ً
الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر من البنك المركزي السعودي )مؤسسة النقد السعودي سابقا

2004/04/20م(.

المساهمون المقيدون
المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز 

اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال بتاريخ 1443/03/28هـ )الموافق 2021/11/03م(.

التاريخ الذي سيتم اإلعالن فيه عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه يوم 1443/05/01هـ )الموافق 2021/12/05م(.تاريخ التخصيص

الفترة من يوم 1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م(، وتستمر حتى نهاية تداول يوم 1443/04/17هـ )الموافق 2021/11/22م(.فترة التداول

الفترة من يوم 1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م(، وتستمر حتى نهاية تداول يوم 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م(.فترة االكتتاب

هي مجموعة من العوامل المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار باالكتتاب أو التداول في أسهم حقوق األولوية.عوامل المخاطرة

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

المبالغ التي يجب على الشركة اقتطاعها وتخصيصها لتغطية التزاماتها المالية.االحتياطي النظامي

المخصصات الفنية / 
االحتياطيات

هي المبالغ التي تخصصها الشركة لتغطية خسائر متوقعة تنتج عن الوثائق الخاصة بنوع من أنواع التأمين وما ينتج عنها من التزامات مالية.

مساهمو الشركة الذين ال تظهر أسمائهم في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.المساهمين غير المقيدين

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

بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرى.
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نظام العمل 
نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/08/23هـ )الموافق 2005/09/27م(، المعدل بالمرسوم الملكي رقم م/134 وتاريخ 

1440/11/27ه )الموافق 2019/07/29م(.

التقويم الهجري.هـ

التقويم الميالدي.م

شركة مركز إيداع األوراق 
المالية / مركز إيداع

هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لشركة السوق المالية السعودية)تداول(، تأسست في عام 2016م بموجب نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم م/3 بتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/11م(. 

رؤية 2030
رؤية 2030 هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية تم اإلعالن عنها في 2016/04/25م، وتم تنظيمها من قبل مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية 

برئاسة ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حيث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

ضريبة القيمة المضافة 

قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ )الموافق 2017/01/30م( الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من 1 يناير 2018م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات 
محددة في المملكة،وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مقدار هذه الضريبة )5%( وقد تم استثناء عدد من المنتجات منها )كاألغذية األساسية والخدمات 

المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم(. وقررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من )5%( إلى )15%( وذلك ابتداء من تاريخ 01 يوليو 2020م.

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

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

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

طرح أية أسهم متبقية غير مكتتب فيها من قبل األشخاص المستحقين على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.الطرح المتبقي

فترة الطرح المتبقي
الفترة التي تبدأ من الساعة العاشرة صباًحا يوم 1443/04/25هـ )الموافق 2021/11/30م( وحتى الساعة الخامسة مساًء من اليوم التالي يوم 1443/04/26هـ 

)الموافق 2021/12/01م(.

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

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

المساهمون الكبار 

المساهمون الذين يمتلكون نسبة )5%( أو أكثر من أسهم الشركة. وكما في تاريخ هذه النشرة فإن المساهمين الكبار في الشركة )ممن يمتلكون نسبة )5%( أو أكثر من 
أسهم الشركة( هم:

كبار المساهمين (: 2-1الجدول رقم )

االسم
قبل الطرح

النسبةعدد األسهم

19.00%13,300,000البنك السعودي لالستثمار

17.12%11,984,000شركة ميدغلف بحرين

9.99%6,993,000شركة عبدالله أبو نيان التجارية

أحد المساهمين الكبار كما هو موضح في القسم الفرعي 4-3-1.البنك السعودي لالستثمار

شركة عبدالله أبو نيان 
التجارية

أحد المساهمين الكبار كما هو موضح في القسم الفرعي 3-3-4.

الشخص الطبيعي.الشخص

إدراج األوراق المالية في السوق الرئيسية أو - حيث يسمح سياق النص بذلك - تقديم طلب إدراج إلى شركة السوق المالية السعودية )تداول(.اإلدراج

عامة المستثمرون من األفراد والمؤسسات - باستثناء المساهمون المقيدون - ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.المستثمرون الجدد

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

المؤسسات االستثمارية 

تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:

الجهات الحكومية والشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق - 1
مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.

 إضافة إلى الصناديق الخاصة والتي تستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق - 2
ً
 عاما

ً
صناديق االستثمار العامة المؤسسة في المملكة المطروحة طرحا

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

األشخاص المرخص لهم في التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل، مع التزام متطلبات الكفاية المالية.- 3

عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة - 4
بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق المالية السعودية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

 باالعتبار ضوابط استثمار الشركات المدرجة في - 5
ً
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، أخذا

األوراق المالية، على أن ال تؤدي مشاركة الشركة إلى أي تعارض في المصالح.

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

المستثمرون األجانب المؤهلون.- 7

مستفيد نهائي من ذوي الصفة االعتبارية في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له وفق شروط وضوابط اتفاقيات المبادلة. - 8
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 من أي وقت محدد.المساهم
ً
مالك أو حامل األسهم اعتبارا

مجلس التعاون لدول الخليج العربي.مجلس التعاون الخليجي

أحد الطرق المستخدمة لحساب معدل النمو في بند معين خالل فترة زمنية محددة.معدل النمو السنوي المركب

فيروس كورونا أو كوفيد – 19
 »كوفيد - 19«، حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم ومن ضمنها المملكة العربية السعودية 

ً
هو مرض فيرو�صي معدي يعرف باسم فيروس كورونا واختصارا

وذلك في مطلع العام 2020م، وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه جائحة.

الهيئة العامة للزكاة
 بوزير المالية، وهي الجهة الموكلة بأعمال جباية 

ً
(، وهي إحدى الجهات الحكومية التي ترتبط تنظيميا

ً
الهيئة العامة للزكاة والدخل )مصلحة الزكاة والدخل سابقا

الزكاة وتحصيل الضرائب. 

اإلجراءات والتعليمات الخاصة 
بالشركات المدرجة أسهمها في 

السوق التي بلغت خسائرها 
المتراكمة 20% فأكثر من رأس 

مالها

قواعد خاصة بالشركات ذات الخسائر المتراكمة صادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 4-48-2013 وتاريخ 1435/01/15هـ )الموافق 2013/11/18م( 
والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1-77-2018 وتاريخ 1439/11/05هـ )الموافق 2018/07/18م(

القواعد المنظمة الستثمار 
المؤسسات المالية األجنبية 

المؤهلة في األوراق المالية 
المدرجة

هي قواعد خاصة بتنظيم االستثمار باألوراق المالية من قبل أشخاص غير سعوديين مقيمين خارج المملكة. الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار 
1-42-2015 وتاريخ 1436/07/15هـ )الموافق 2015/05/04م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-65-2019 وتاريخ 1440/10/14هـ )الموافق 

2019/06/17م(. 

برنامج نطاقات

هو أحد البرامج التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وهو برنامج لتحفيز المنشآت على توظيف السعوديين، تم اعتماده بموجب القرار رقم )4040( 
وتاريخ 1432/01/28هـ )الموافق 2011/09/10م( المبني على قرار مجلس الوزراء رقم )50( بتاريخ 1415/05/13هـ )الموافق 1994/10/27م(، ويقيم البرنامج 
أداء المنشأة على أساس نطاقات محددة )البالتيني واألخضر واألصفر واألحمر( وفق النشاط والقطاع اللذان تندرج تحتهما الشركة وقد تم تعديل برنامج نطاقات 
بموجب القرار رقم )63717( وتاريخ 1441/03/29هـ )الموافق 2019/11/26م( حيث تم إلغاء النطاق األصفر من برنامج نطاقات ونقل جميع المنشآت في النطاق 

األصفر إلى النطاق األحمر وتطبيق معايير النطاق األحمر الواردة في دليل برنامج نطاقات على هذه المنشآت. 

الشخص الذي يقوم بتطبيق نظرية االحتماالت واالحصاءات، التي بموجبها تسّعر الخدمات، وتقّوم االلتزامات وتكوين المخصصات. الخبير االكتواري

 تتعلق بالفترات المالية الالحقة.األقساط غير المكتسبة
ً
الجزء من األقساط المكتتبة الذي يغطي أخطارا

المطالبات تحت التسوية
المطالبات والحوادث التي قام المؤمن له بإخطار شركة التأمين عنها والتي مازالت قيد البحث ولم تتم تسويتها أو دفعها، وهي تعادل قيمة الخسائر التي يطالب بها 

المؤمن له وذلك بناء على مبالغ التأمين في الوثيقة. 

تكاليف اكتتاب وثائق تحت 
التسوية

مجموع تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بما فيها العموالت والجزء من المصاريف المتعلقة باإلدارة والتكاليف العامة األخرى التي تعود إلى عمليات التأمين.

قيمة ما تدفعه شركة التأمين للمؤمن لهم كتعويض عن األخطار أو األضرار التي تعرضوا لها بحسب شروط وأحكام وثيقة التأمين.إجمالي المطالبات المدفوعة 

إجمالي المطالبات بعد خصم عمولة معيدي التأمين من تلك المطالبات.صافي المطالبات المدفوعة 

إجراءات تقوم بها شركات التأمين سواء كانت فنية أو قانونية قد تؤخر صرف المطالبات لمستحقيها من حملة الوثائق في نفس فترة االستحقاق.تسوية المطالبات

غ عنها في تاريخ إعداد القوائم المالية.مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
ّ
المبالغ المستحقة على المومن لصالح المؤمن لهم جراء المطالبات التي حدثت ولم يبل

المطالبات التي تم صرفها خالل الفترة بعد إجراء التسويات الخاصة بالمطالبات تحت التسوية.صافي المطالبات المتكبدة

صافي نتائج أعمال شركة التأمين من التأمين، ويمثل الفرق بين إجمالي اإليرادات وإجمالي التكاليف والمصروفات.فائض عمليات التأمين

فائض الخسارة
نوع غير نسبي من اتفاقيات إعادة التأمين حيث يتعن على المؤمن له أن يتنازل عن بعض المخاطر ضمن مبالغ معينة تزيد عن قيمة الخسارة والتي وافق المؤمن 

على قبولها، ويتعهد معيد التأمين أن يتقبل التأمين على المخاطر المسندة إليه.

شركة التأمين التي تقبل عقود التأمين من المؤمن له وتتولى التعويض عن األخطار التي يتعرض لها المؤمن له بشكل مباشر.المؤمن

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبرم عقد التأمين.المؤمن له

إشعار  كتابي يقدمه المؤمن له للمؤمن يطلب تعويض عن حادثة مغطاة بموجب أحكام وثيقة التأمين.المطالبة

التأمين العام

 لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة من البنك المركزي فإن التأمين العام يتضمن اآلتي:
ً
وفقا

التأمين من الحوادث والمسؤولية.- 1

التأمين على المركبات.- 2

التأمين على الممتلكات.- 3

التأمين البحري.- 4

تأمين الطيران.- 5

تأمين الطاقة.- 6

التأمين الهند�صي.- 7

فروع التأمين العام األخرى: يشمل فروع التأمين العام األخرى التي لم يتم ذكرها أعاله.- 8

ويشمل التأمين على التكاليف الطبية واألدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعالجية، وإدارة البرامج الطبية.التأمين الصحي
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ويشمل التأمين من الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.التأمين المركبات

S&P.وكالة ستاندرد آند بورز وهي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني

»AA« تصنيف
تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة المصنفة لديها قدرة عالية على الوفاء بالتزاماتها المالية. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التصنيف يعني 

.)
ً
بأنها )مخاطر منخفضة جدا

»A« تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة المصنفة لديها قدرة كافية على الوفاء بالتزاماتها المالية. تصنيف

»BBB« تصنيف
تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة المصنفة لديها قدرة كافية على الوفاء بالتزاماتها المالية ولكن من المرجح أن تضعف في الظروف 

االقتصادية المواتية أو المتغيرة. 

»BB« تصنيف
تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة المصنفة لديها قدرة أقل على الوفاء بالتزاماتها المالية ولكن من المرجح أن تضعف في الظروف 

االقتصادية المواتية أو المتغيرة. 

A.M. Best.وكالة إيه إم بست وهي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف اإلئتماني تركز على قطاع التأمين في جميع أنحاء العالم

»A« تصنيف من قبل وكالة إيه إم بست ويعني أن الجهة المصّنفة لديها قدرة ممتازة للوفاء بالتزامات التأمين المستمرة.تصنيف

»B« تصنيف من قبل وكالة إيه إم بست ويعني أن الجهة المصّنفة لديها قدرة متوسطة للوفاء بالتزامات التأمين المستمرة.تصنيف
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عوامل المخاطرة -  2
ينبغي على المستثمرين المحتملين أن يقوموا بدراسة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية بما في ذلك على وجه الخصوص عوامل المخاطرة الواردة أدناه، 
حة في هذا القسم من نشرة اإلصدار ليست شاملة لكافة المخاطر التي قد   بأن المخاطر الموضَّ

ً
وذلك قبل اتخاذ أي قرار باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية. علما

عتبر غير جوهرية بالنسبة للشركة حيث أنها قد ال تؤدي إلى عرقلة عملياتها، وقد يتأثر نشاط الشركة 
ُ
 أو ت

ً
تواجهها الشركة، فقد توجد مخاطر أخرى مجهولة حاليا

ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي وجوهري إذا تحققت أيٌّ من المخاطر المشار إليها أدناه.

كما ُيِقّر أعضاء مجلس اإلدارة، على حّد علمهم واعتقادهم، بعدم وجود أي مخاطر جوهرية من الممكن أن يؤثر عدم ذكرها على قرار المساهمين حتى تاريخ هذه 
النشرة، باستثناء ما هو مفصح عنه في هذا القسم.

إّن االستثمار في أسهم حقوق األولوية مناسٌب فقط للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطره وفوائده، والذين يمتلكون موارد كافية لتحمل أي خسارة ناجمة عن 
ص له من  هذا االستثمار. ويجب على أي مستثمر محتَمل لديه أي شّك حيال االكتتاب في الشركة أن يطلب المشورة بشأن هذه االستثمارات من مستشار مالي مرخَّ

هيئة السوق المالية.

وفي حال تحّقق أّيٍ من عوامل المخاطرة التي تعتقد الشركة في الوقت الحاضر بأنها مهمة، أو أي مخاطر أخرى لم يتسن للشركة أن تحددها، أو التي تعتبرها في الوقت 
ها.

ّ
 من استثماراتهم أو كل

ً
الحاضر غير جوهرية فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض السعر السوقي لألسهم وقد يخسر المستثمرون المحتملون جزءا

 أو غير الجوهرية - قد يكون لها ذات التأثيرات 
ً
دة فيما يلي بحسب ترتيب يعبر عن مدى أهميتها، كما أن المخاطر اإلضافية - المجهولة حاليا سَرد المخاطر المحدَّ

ُ
لم ت

المبّينة في هذه النشرة.

المخاطر المتعلّقة بالشركة وبنشاطها وعملياتها   2-1

المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة  2-1-1
بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 99,569 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر2020م، ما يمثل حوالي 14.22% من رأس مالها. ويعود العجز المتراكم بشكل أسا�صي 
إلى زيادة احتياطي الديون المشكوك في تحصيلها لحملة وثائق التأمين ومستحقات إعادة التأمين من خالل األطراف ذات العالقة. ومن شأن هذه الخسائر المتراكمة 

 على اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة لالستمرار بالبحث عن حلول لتخفيض تكاليف الشركة وزيادة إيراداتها بكلفة أعلى.
ً
 إضافيا

ً
أن تشكل ضغطا

وبالرغم من جهود مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية التخاذ مبادرات لتخفيض مستوى الخسائر المتراكمة، فإنه ال يوجد ضمان بأّن الشركة لن تستمّر بتكّبد خسائر 
إضافية. وفي حال تكّبد الشركة خسائر إضافية، ستخضع لعدد من القوانين واألنظمة ذات الصلة في المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال المادة )150( 
 إذا بلغت خسائرها ما يعادل نصف رأس المال المدفوع للشركة، وعلى مجلس 

ً
من نظام الشركات التي تنص على وجوب إبالغ أعضاء مجلس إدارة الشركة فورا

اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع للنظر في استمرارية الشركة أو حلها قبل األجل المحدد في نظامها األسا�صي، وفي حال عدم القيام بذلك )أو في بعض 
الظروف األخرى(، سُتعد الشركة منقضية بقوة النظام.

كما تجدر اإلشارة أنه بتاريخ 1438/01/23هـ )الموافق 2016/10/24م( صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )1-130-2016( بتعديل اإلجراءات والتعليمات 
الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام الشركات، وتم تعديل مسماها لتصبح »اإلجراءات 
والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها« وتم العمل بها ابتداء من تاريخ 1438/07/25هـ 
 .

ً
)الموافق 2017/04/22م(، والتي تنص على أنه في حال بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 20% أو أكثر من رأس مالها، يجب على الشركة أن تعلن عن هذا الحدث فورا

 مع تقديم 
ً
كذلك تنص تلك اإلجراءات على أنه في حال بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 50% أو أكثر من رأس مالها، يجب على الشركة أن تعلن عن هذا الحدث فورا

 ما إذا تقترح الجمعية زيادة رأس مال الشركة أو 
ً
بات المادة 150 من نظام الشركات، موّضحا

ّ
 لمتطل

ً
توصية من مجلس إدارتها إلى الجمعية العامة غير العادية، تبعا

تخفيضه أو تصفية الشركة قبل التاريخ المحّدد في نظامها األسا�صي. 

وفي حال تصفية الشركة بموجب القانون وفقا للفقرة )2( من المادة )150( من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية، سُيلغى إدراج أسهم الشركة.

وتجدر اإلشارة إلى أنه بتاريخ 1442/03/16هـ )الموافق 2020/11/02م( صدر األمر الملكي الكريم رقم )15016( بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام 
الشركات، وقد صدر قرار معالي وزير التجارة رقم )348( وتاريخ 1442/04/10هـ )الموافق 2020/11/25م( بناًء على األمر الملكي الكريم بتعليق العمل بالمادة )150( 

من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 1441/08/01هـ )الموافق 2020/03/25م(.

المخاطر المتعلقة بمتطلبات غطاء هامش المالءة المالية   2-1-2
 للمواد )66( و)67( و)68( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يجب أن تحتفظ الشركة كحد أدنى بنسبة 100% لغطاء هامش المالءة 

ً
وفقا

المالية. وتجدر اإلشارة إلى أن هامش المالءة المالية للشركة كان قد وصل إلى )43.3%( كما في 31 ديسمبر 2020م، )30.4%( كما في 31 ديسمبر 2019م، )9.4%( كما 
في 31 ديسمبر 2018م مما يعني أن الشركة لم تمتثل لمتطلبات الحد األدنى من المالءة المالية.

ل فيها هامش المالءة المالية المطلوبة، على الشركة  ووفًقا للمبادئ التوجيهية التي وضعها البنك المركزي السعودي في المادة )66( من الئحة التأمين والتي تفِصّ
االحتفاظ بهامش المالءة المالية المطلوب باعتماد األعلى ألي من الطرق الثالث المحددة في الئحة البنك المركزي السعودي:

حد أدنى لرأس المال يساوي 200 مليون ريال سعودي. 	

هامش المالءة لألقساط المكتتبة. 	
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هامش المالءة للمطالبات. 	

وتستخدم الشركة طريقة »هامش المالءة للمطالبات« لتحديد متطلبات المالءة المالية الخاصة بها. وكان هامش المالءة المالية في 31 ديسمبر 2020م دون الحد 
األدنى المطلوب. ويتكون هيكل رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2020م من رأس مال مدفوع قدره 800 مليون ريال سعودي، واحتياطيات نظامية قدرها 26.1 

مليون ريال سعودي، وعجز متراكم قدره 99,569 مليون ريال سعودي في بيان المركز المالي.

عند انخفاض مستوى غطاء هامش المالءة المالية لدى الشركة، فقد يفرض البنك المركزي السعودي عليها العديد من اإلجراءات لتصحيح أوضاعها ومن ضمنها: 

زيادة رأس مال الشركة. 	

تعديل أسعار المنتجات. 	

تخفيض التكاليف. 	

التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد. 	

تسييل بعض األصول. 	

أي إجراء آخر يراه الشركة مناسًبا ويوافق عليه البنك المركزي السعودي.  	

وفي حالة عدم قدرة الشركة على الوفاء بمتطلبات المالءة لفترة يحددها البنك المركزي السعودي وبعد اتخاذ اإلجراءات أعاله، قد يطلب البنك المركزي السعودي 
تعيين مستشار )لتقديم المشورة حسب االقتضاء( أو سحب ترخيص الشركة على النحو المنصوص عليه في الفقرة )د( من البند )2( من المادة )68( من الالئحة 

التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

ويتأثر مستوى مالَءة الشركة في المقام األول باالحتياطيات الفنية اإللزامية التي ُيطلب منها االحتفاظ بها والتي بدورها تتأثر بحجم وثائق التأمين المباعة واللوائح التي 
تحدد االحتياطي النظامي. كما يتأثر هذا المستوى بعدة عوامل أخرى منها هامش الربح والعائد على االستثمار وتكلفة التأمين وإعادة التأمين. وإذا واصلت الشركة 
نموها السريع، أو إذا زاد الحد المطلوب للمالءة في المستقبل، فقد تضطر الشركة إلى زيادة رأس مالها لمواجهة حد المالءة المالية المطلوبة، ما قد تؤدي إلى تضخيم 
رأس المال. كما أن زيادة رأس المال في المستقبل خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية مثل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة واالستثمار 
باإلضافة إلى جمعية مساهمي الشركة. وفي حال لم تتمكن الشركة من زيادة رأس مالها، فقد تضطر إلى الحد من نمو أنشطتها وااللتزام بالمتطلبات التنظيمية 
المذكورة أعاله، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وقد ينتج عن ذلك تطبيق عقوبات في 

حق الشركة قد تصل إلى سحب ترخيصها في بعض الحاالت االستثنائية.

ويطلب البنك المركزي السعودي بصورة دورية إجراء إضافات أو تغييرات على متطلبات هامش المالءة المالية، وهو أمر سيكون له أثر سلبي على عمليات الشركة 
ووضعها المالي ونتائجها من خالل تخصيص احتياطيات إضافية.

إن قدرة الشركة على إدارة المخاطر بفاعلية وتسعير منتجاتها بطريقة مناسبة قد يؤدي إلى تقليل قيمة األصول المقبولة، وهو ما قد يؤثر سلًبا على حساب هامش 
المالءة المالية المطلوب، بالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالعقوبات والجزاءات وتعليق األعمال من قبل الجهات المختصة  2-1-3
 ألن أعمال الشركة تخضع لعديد من األنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وعدد من الجهات الحكومية األخرى، 

ً
نظرا

فإن الشركة عرضة للعقوبات والجزاءات في حال عدم تقيدها بأي من تلك األنظمة واللوائح والتعليمات أو التأخر في استيفاء أي منها. قد تتعرض الشركة لعدد 
من العقوبات والمخالفات من قبل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ومنها تعليق بعض أو جميع أعمالها بما سيأثر بصورة سلبية وجوهرية على 
 راجع القسم الفرعي 10-2 »االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة« من القسم 10 

ً
أعمالها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية )فضال

»المعلومات القانونية«(. على سبيل المثال، أصدر البنك المركزي السعودي بتاريخ 2018/01/29م خطاًبا يمنع الشركة من إصدار أي وثيقة جديدة وتجديد الوثائق 
الحالية حيث أن الشركة لم تستوِف متطلبات هامش المالءة المالية كما في تاريخ 2017/12/31م.

 من 2018/04/17م على أن تلتزم الشركة بما يلي:
ً
بتاريخ 2018/04/16م، تم رفع المنع عن الشركة بالتالي السماح للشركة بإصدار وتجديد وثائق التأمين اعتبارا

أوال: االنتهاء من إجراءات زيادة رأس مالها بالقدر الالزم لمعالجة هامش المالءة المالية قبل تاريخ 2018/10/31م. 	

ثانيا: تطبيق الشركة ألفضل ممارسات الحوكمة، ممثلة بمجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية. 	

ثالثا: استمرار التزام الشركة بتزويد البنك المركزي السعودي بتقرير أسبوعي حيال اإلجراءات المتخذة في هذا الشأن. 	

وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم فرض عدد من الغرامات على الشركة خالل السنوات الثالث السابقة كالتالي:

غرامة مالية قدرها )10.000( ريال سعودي تم فرضها من قبل البنك المركزي السعودي في عام 2020م، وذلك نظير ارتكاب الشركة لمخالفات  	
تتعلق بعدم تطبيق اإلجراءات االحترازية للحد من تف�صي فايروس كورونا.

غرامة مالية قدرها )120,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل البنك المركزي السعودي في عام 2020م، لمخالفة تعليمات البنك المركزي  	
السعودي الخاص ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

غرامة مالية قدرها )50,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل البنك المركزي السعودي في عام 2019م، لعدم تحديث سياسة مكافحة غسل  	
األموال وتمويل اإلرهاب وعدم التحقق من خلو السجل اإلجرامي قبل االلتحاق بالوظيفة.
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غرامات مالية قدرها )180,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل هيئة السوق المالية في عام 2018م، لمخالفة عدد من أحكام قواعد التسجيل  	
واإلدراج والئحة حوكمة الشركات، وذلك خالل األعوام المالية من 2008م إلى 2017م.

غرامة مالية قدرها )20,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل هيئة السوق المالية في عام 2018م، لمخالفة الفقرة )أ( من المادة الثانية والستين  	
من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، حيث تأخرت الشركة في إبالغ الهيئة والجمهور عن تعيين مستشار مالي إلدارة االكتتاب في 

أسهم حقوق األولوية، حيث تم التعيين بتاريخ 2018/04/11م، ولم يتم اإلعالن عنه إال بتاريخ 2018/04/15م. 

غرامة مالية قدرها )20,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل هيئة السوق المالية في عام 2018م، لمخالفة الفقرة )5( من المادة الثالثة والستين  	
من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة؛ حيث تأخرت الشركة في إبالغ الهيئة والجمهور عن تعيين عبد الرحمن بن محمد الزويدي 

رئيًسا تنفيذًيا للشركة، حيث تم التعيين بتاريخ 2018/04/10م، ولم يتم اإلعالن عنه إال بتاريخ 2018/05/01م.

غرامة مالية قدرها )20,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل هيئة السوق المالية في عام 2018م، لمخالفة الفقرة )19( من المادة الثالثة  	
والستين من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة؛ حيث تأخرت الشركة في إبالغ الهيئة والجمهور عن نتائج اجتماع الجمعية العامة 

العادية المنعقدة بتاريخ 2018/06/24م، إذ لم يتم اإلعالن عن نتائجها إال بتاريخ 2018/06/25م، وذلك بعد إغالق السوق.

 بكافة األنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي التي تخص قطاع التأمين وأنظمة وقواعد ومتطلبات هيئة 
ً
وفي حال عدم التزام الشركة مستقبال

السوق المالية ولوائحها التنفيذية فإنها معرضة للغرامات والعقوبات التي قد يفرضها عليها البنك المركزي السعودي و/أو هيئة السوق المالية و/أو أية جهة تنفيذية 
أخرى.

المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات  2-1-4
ق بأنشطتها. وتشمل تلك التراخيص، على سبيل المثال 

ّ
ينبغي على الشركة أن تحصل على عدد من التصاريح والتراخيص والموافقات التنظيمية المختلفة فيما يتعل

ال الحصر، ترخيص البنك المركزي السعودي، وترخيص مجلس الضمان الصحي التعاوني، والسجالت التجارية، وتراخيص المنتجات التي يمنحها البنك المركزي 
السعودي، وموافقات فتح محالت »نقاط البيع« التي يصدرها البنك المركزي السعودي، وتراخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية وتصاريح المديرية العامة للدفاع 
المدني وشهادات تسجيل الشركة الصادرة من قبل وزارة التجارة، وشهادات العضوية في الغرف التجارية، وشهادات تسجيل العالمات التجارية، وشهادات السعودة، 
وشهادات الزكاة وشهادات التأمينات االجتماعية. وتخضع معظم تراخيص الشركة وتصاريحها وشهاداتها لشروط يمكن بموجبها تعليق التراخيص والتصاريح 

والشهادات أو إنهاؤها في حال لم تتمكن الشركة بالوفاء بالشروط األساسية والتقّيد بها. 

إضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على ترخيص من وزارة االستثمار حيث أن شركة ميدغلف بحرين - أحد المساهمين المؤسسين للشركة - هي شركة مدرجة في 
عتبر الشركة شركة ذات رأس مال أجنبي. كما سُيطلب من الشركة التقدم بطلب لتعديل 

ُ
السوق المالية البحرينية والتي بدورها مملوكة لشركات غير خليجية، بالتالي ت

ترخيصها الصادر من وزارة االستثمار في حاالت معنية، بما في ذلك في حال حدوث أي تغير في رأس مالها.

كما في تاريخ هذه النشرة، لم تحصل الشركة على شهادة سجل تجاري واحد من وزارة التجارة وثالثة تصاريح من الدفاع المدني. ومن الجدير بالذكر أنه كما في تاريخ 
 راجع القسم 10-3 »فروع الشركة 

ً
هذه النشرة فقد انتهت صالحية ثالثة شهادات سجل تجاري، وأربعة تراخيص بلدية، وتسعة تصاريح من الدفاع المدني. )فضال

ونقاط البيع«(. وإن عدم حصول الشركة على تراخيص الدفاع المدني ألحد فروعها أو عدم تجديد رخصة الدفاع المدني المنتهية قد يعرض الشركة لدفع غرامة 
تصل إلى ثالثين ألف )30,000( ريال سعودي، أو توقف بعض أعمالها، باإلضافة إلى عدم حصول الشركة على تراخيص البلدية ألحد فروعها قد يعرض الشركة لدفع 
غرامة تتراوح قيمتها بين ألف )1,000( إلى خمسة آالف )5,000( ريال سعودي لكل ترخيص، كما أن عدم تجديد تراخيص البلدية قد يعرض الشركة لدفع غرامة 
تتراوح بين مائتين )200( إلى خمسمائة )500( ريال سعودي لكل ترخيص. كما أنه قد يقوم البنك المركزي السعودي بفرض غرامات على الشركة في حال مخالفتها ألي 
من األنظمة أو اللوائح على سبيل المثال الحصول على موافقة مكتوبة من البنك المركزي السعودي الفتتاح فروع أو مكاتب داخل المملكة العربية السعودية أو في 
 للمادة )21( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وكما إن عدم حصول الشركة على 

ً
الخارج، وقد تصل قيمة الغرامة إلى )1,000,000( مليون ريال سعودي وفقا

شهادة السجل التجاري ألحد فروعها أو عدم تجديد الشهادة المنتهية قد يعرض الشركة لدفع غرامة تصل إلى خمسين ألف )50,000( ريال سعودي.

نهيت صالحية أّي من تراخيصها الحالية، 
ُ
جدد، أو ُعلقت، أو أ

ُ
ر على الشركة تجديد الترخيص أو الحصول على التراخيص الالزمة ألعمالها، أو إذا انتهت، أو لم ت

ّ
وإذا تعذ

، فقد يؤدي ذلك إلى تعطل 
ً
أو إذا تم تجديد التراخيص بشروط ال تخدم مصالح الشركة، أو إذا عجزت الشركة عن الحصول على تراخيص إضافية مطلوبة مستقبال

عمليات الشركة وتكّبدها تكاليف إضافية، وقد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة  2-1-5
تتعامل الشركة في سياق أعمالها االعتيادية مع الشركات التي تعرف بأنها أطراف ذات عالقة، تمثل بشكل أسا�صي العضوية في مجلس اإلدارة والمناصب التنفيذية 
التي يشغلها المساهمون بشركة ميدغلف في الشركات األخرى والمعامالت المنفذة مع األطراف ذات العالقة. وبلغ إجمالي األرصدة المطلوبة لألطراف ذات العالقة 
ما يقارب 17.6 مليون ريال سعودي، و)17.1( مليون ريال سعودي، و)0.8( مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م، و2020م على التوالي. على 
الصعيد اآلخر، بلغ إجمالي األرصدة المطلوبة من األطراف ذات العالقة ما يقارب 0.06 مليون ريال سعودي، و0.06 مليون ريال سعودي، و2 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2018م، و2019م، و2020م على التوالي. وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم الحصول على موافقة الجمعية العامة على جميع التعامالت مع األطراف ذات 
العالقة خالل السنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م، بينما تم الحصول على موافقة الجمعية العامة ومجلس اإلدارة على جميع التعامالت مع األطراف ذات 
 لتفويض الجمعية العامة لمجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 2020/06/03م. ويتم تنظيم التعامالت مع األطراف 

ً
العالقة خالل السنة المالية المنتهية في 2020م، وفقا

ذات العالقة بموجب األنظمة واللوائح السعودية الخاصة بإبرام تلك التعامالت. وتعتقد اإلدارة أن تلك التعامالت مع األطراف ذات العالقة تم إبرامها بناء على أسس 
 لسياسات حوكمة الشركة المتعلقة بتعارض المصالح. وفي حال لم تتم التعامالت واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة في المستقبل على أسس 

ً
تجارية بحتة طبقا

 راجع القسم الفرعي 6-7-1-8 »األطراف ذات 
ً
 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية )فضال

ً
تجارية بحتة فإن ذلك سيؤثر سلبا

العالقة« من القسم 6 »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة« والقسم الفرعي 10-2 »االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة« 
من القسم 10 »المعلومات القانونية«(.
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إن جميع اتفاقيات إعادة التأمين كانت تدار من قبل مركز إعادة التأمين التعاوني حتى عام 2014م وهو مركز تابع لمجموعة ميدغلف بالتالي يعد طرف ذو عالقة. وقام 
ذلك المركز بالتعامل في معامالت الشركة على أساس موحد مع األطراف األخرى ذات العالقة ومعيدي التأمين والوسطاء، وكانت تتم المعامالت مع معيدي التأمين 
والوسطاء من خالل هذا المركز كما كانت تتم تسوية األرصدة من خالل المركز. إال أن المبالغ المدفوعة والتسويات بين األطراف غير واضحة وغير موثقة وال تمر عبر 

قنوات الوسطاء المرخصين في المملكة.

مخاطر عدم القدرة عىل تنفيذ االستراتيجية  ٦-2-1
تعتمد قدرة الشركة في زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى تحقيقها الستراتيجيتها بنجاح. وتعتمد استراتيجية الشركة على عدة عوامل من بينها خفض المبالغ 
المالية المستحقة لها واستحداث سياسة واضحة لتسديد األقساط لمعالجة هامش المالءة المالية، وإعادة هيكلة قسم الدعم والمساندة وتحسين أداء قسم 
 راجع القسم الفرعي 4-5-3 »استراتيجية الشركة« من 

ً
 مع تحقيق االستراتيجية واستقطاب عمالء جدد )فضال

ً
المبيعات وتحسين الصورة التجارية للشركة تواكبا
القسم 4 »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها«(. 

تخضع قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الحالية لعوامل مختلفة. وفي حال فشل الشركة في تنفيذ أي جزء من استراتيجيتها ألي سبب من األسباب، بما في ذلك أّي 
من األسباب الموضحة في هذا القسم، قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

كما أنه ال يوجد أي ضمان بأّن تنفيذ الشركة الستراتيجيتها بنجاح سُيثمر في نتائج عملياتها. والجدير بالذكر أن اإلدارة التنفيذية ستقوم بمراجعة استراتيجية األعمال 
وتقييمها مع مجلس اإلدارة بشكل منتظم. وبناًء عليه، يحق للشركة أن تقرر تغيير أو تعليق بعض الجوانب الستراتيجية أعمالها، أو أن تعتمد استراتيجيات بديلة أو 

 ألي عوامل أو أحداث أخرى.
ً
 لما تتطلبها البيئة التشغيلية للشركة أو الوضع التناف�صي أو وفقا

ً
إضافية وفقا

المخاطر االئتمانية  2-1-7
تتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق عميل أو طرف نظير في الوفاء بالتزامه تجاه الشركة وفقا للشروط واألحكام المتفق عليها، دون وجود ضمانات كافية لدى الشركة 
لتغطية ذلك االلتزام، مما يكبد الشركة خسارة مالية قد تكون مساوية لحجم االلتزام. وتتعرض مجموعة كبير من أعمال الشركة إلى المخاطر االئتمانية، ال سيما فيما 

يتعلق بالمخاطر الناتجة عن وثائق التأمين الصحي وتأمين المركبات ومنتجات التأمين األخرى. 

وتجدر اإلشارة إلى أن حصة كبيرة من أعمار أقساط وأرصدة معيدي التأمين المدينة استمرت لفترة تتجاوز 90 يوًما، والتي تبلغ قيمتها اإلجمالية ما يقارب 583.1 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، وما يقارب 561.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، وما يقارب 421.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م. وتواجه الشركة في هذه الحالة صعوبات في تطبيق شروط الدفع المتفق عليها في العقد وضمان سالسة التحصيل. وقد تواجه تلك الصعوبات في المستقبل 
خاصة الجهات الحكومية التي بلغ إجمالي المبالغ المدينة ما يقارب 163.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، وما يقارب 179.1 مليون ريال سعودي كما 
 مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري 

ً
في 31 ديسمبر 2019م، وما يقارب 221.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، والذين يكون التحصيل منهم متأخرا

على هامش المالءة المالية للشركة ومركزها المالي.

وعمال بالمادة السادسة من الوثيقة الموحدة للتأمين اإللزامي على المركبات الصادرة عن البنك المركزي السعودي تلتزم شركات التأمين بتعويض طرف أو أطراف 
)غير المؤمن له( عما يترتب على الحوادث المغطاة بموجب وثيقة التأمين ضد الغير، ولشركات التأمين الحق في الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسؤول عن 
الحادث للمطالبة بالمبالغ المدفوعة للغير )إن كان للرجوع ما يبرره(. بالتالي عند الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسؤول عن الحادث الستعادة ما تم دفعه من 
مبالغ مالية يترتب على ذلك مخاطر عالية تكمن في مماطلة البعض عن السداد أو عدم وفائهم بالمبالغ المستحقة عليهم مما قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر االسترداد  ٨-2-1
بالرغم من أن معيدي التأمين مسؤولون تجاه الشركة عن المخاطر التي تتكبدها الشركة في نطاق التغطية المتفق عليها، إال أن الشركة تظل المسؤولة األولى تجاه 
عمالئها عن جميع المخاطر التي تقوم الشركة بإعادة التأمين عليها. وبناًء على ذلك، فإن اتفاقيات إعادة التأمين ال تسقط التزام الشركة بدفع المطالبات وقد تتحمل 
الشركة المخاطر المتعلقة بمعيدي التأمين. نتيجة لذلك، فالشركة معرضة للمخاطر فيما يتعلق بقدرتها على استرداد المبالغ المستحقة من معيدي التأمين، بما 
في ذلك في حال وجود أي تقصير من معيدي التأمين الذين تتعامل معهم الشركة بصورة جوهرية، نتيجة العتراض معيدي التأمين على بعض مطالبات إعادة التأمين 
بناًء على شروط العقد وعدم دفع المطالبة أو دفع جزء من المبلغ، وال يمكن للشركة أن تضمن أن معيدي التأمين سوف يدفعون مطالبات إعادة التأمين في الوقت 
المناسب أو أنهم سوف يدفعونها إطالقا. وفي حال كان معيدو التأمين غير راغبين أو غير قادرين على دفع المبالغ المستحقة عليهم بموجب عقود إعادة التأمين، سواء 
كان ذلك بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها معيد التأمين، أو بسبب نزاع حول التغطية التي تشملها وثيقة التأمين المبرمة بين الشركة ومعيد التأمين، أو بخالف 

ذلك ستقوم الشركة بتكبد خسائر غير متوقعة مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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مخاطر العقود مع الغير  ٩-2-1
أبرمت الشركة عقود واتفاقيات مع أطراف أخرى في مجال التأمين كعقود وساطة التأمين وعقود إعادة التأمين وعقد تسوية المطالبات الطبية باإلضافة إلى عقود 
خدمات أخرى كعقود تقنية المعلومات وعقود استشارية، وتخضع أي اتفاقية مع أطراف ثالثة لالئحة اإلسناد الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب 
المهن الحرة الصادرة عن البنك المركزي السعودي حيث يتطلب من شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي قبل 
 مع الغير في مجال التأمين، وقد بلغت القيمة اإلجمالية لهذه العقود 

ً
 في 153,192 عقدا

ً
القيام بأي إسناد لمهام جوهرية. وكما بتاريخ هذه النشرة، تعد الشركة طرفا

 مع الغير في المجاالت غير التأمينية، وقد بلغت القيمة اإلجمالية لهذه العقود 15,332,717 ريال 
ً
 في 80 عقدا

ً
2,397,019,901 ريال سعودي. كما تعد الشركة طرفا

سعودي.

وتعتمد الشركة على قدرة تلك األطراف على توفير الخدمات بشكل مستمر وموثوق به خاصة فيما يتعلق بخدمات تقنية المعلومات وتسوية المطالبات الطبية 
وخدمات االستشارات اإلكتوارية، كما تستند قدرة الشركة على النمو وتلبية احتياجات قاعدة عمالئها إلى قدرتها على االعتماد على مصادر خارجية فعالة وذات خبرة 
ألداء عدد من الوظائف أو الخدمات المتخصصة. إال أنه ال يمكن التأكيد بأن تلك األطراف سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة في تقديم خدماتها، كما أن 
د باإلنهاء غير 

ّ
الشركة ليس لديها أي سيطرة تشغيلية أو مالية مباشرة على مزّودي خدماتها الرئيسيين أو شركاء المصادر الخارجية، كما ال يمكنها أن تتنّبأ بشكل مؤك

ع ألّي من عقود المصادر الخارجية. 
ّ
المتوق

وفي حال عدم قدرة الشركة أو األطراف المتعاقد معها على االلتزام ببنود تلك العقود أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا وخسارة الشركة لتلك المنازعات، 
أو في حال عدم الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي وفقا لالئحة اإلسناد الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة، فإن ذلك قد 
 راجع القسم الفرعي 10-4 »ملخص العقود الجوهرية« 

ً
يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية )فضال

من القسم 10 »المعلومات القانونية«(.

مخاطر االعتماد عىل الوسطاء والوكالء  2-1-10
تعتمد قدرة الشركة على االستمرار في توزيع منتجاتها وخدماتها إلى حد كبير على وسطاء ووكالء التأمين، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة عبر الوسطاء 
 
ً
708,579 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويمثل 34.0% من إجمالي األقساط المكتتبة. وقد بلغ عدد وسطاء التأمين للشركة عدد )75( وسطاء تأمين )فضال

راجع القسم الفرعي 10-4-2 »اتفاقيات وساطة التأمين« من القسم 10 »المعلومات القانونية«(.

وتقوم الشركة باالستعانة على بالوسطاء والوكالء الذين تتم إدارتهم وتشغيلهم من قبل أطراف ثالثة دون تدخل من قبل الشركة، بالتالي ال يوجد ضمان باستمرارية 
توريد الخدمات من قبل مشغلي هؤالء الوكالء أو الوسطاء، مثال بسبب انتهاء مّدة العقد أو إنهاءه ألي سبب من األسباب، كما أنه ال يوجد ضمان على أن هؤالء 

الوسطاء والوكالء الذين تعاقدت معهم الشركة سوف يقومون بتوفير الخدمات حسب توقعاتها وفقا لالتفاقيات المبرمة معهم.

وفي حال عدم تجديد العقود مع الوسطاء أو الوكالء أو عدم استبدالهم في الوقت المناسب أو تكّبد تكاليف كبيرة الستبدالهم أو التسّبب بتعطيل لعمليات الشركة أو 
في حال فشل الشركة في المحافظة على عالقات متينة مع هؤالء الوسطاء والوكالء فذلك قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالعتماد عىل الموظفين الرئيسيين  2-1-11
فيها، بما فيهم اإلدارة العليا وموظفيها الرئيسيين من موظفي المبيعات والخبراء 

ّ
 على الخبرة والمعرفة الفّنية والقدرات التجارية لموظ

ً
 كبيرا

ً
تعتمد الشركة اعتمادا

االكتواريين والموظفين الذين يتولون خدمة عمالء الشركة واألمن اإللكتروني وإدارة عمليات االكتتاب والمطالبات، والحفاظ على العالقات مع العمالء، عليه يعتمد 
نجاح الشركة إلى حد كبير على مدى قدرتها على ضمان استمرارية بقاء هذه الكفاءات التي يقّدمها فريق اإلدارة والموظفون الرئيسيون ومدى قدرتها على إيجاد بدائل 

لهم في حال مغادرتهم الشركة واستقطابها لموظفين مؤّهلين والحفاظ عليهم وتحفيزهم.

 على أصحاب المهارة 
ً
 في سوق المملكة العربية السعودية في قطاع التأمين. وحفاظا

ٌ
وعالوة على ذلك، فإّن المنافسة على الموظفين ذوي الخبرة ذات الصلة شديدة

نة ضّد التأثيرات الضاّرة التي قد تتعّرض لها أعمالها نتيجة خسارتها  والكفاءة، قد تحتاج الشركة إلى تقديم تعويضات أعلى أو غيرها من المزايا، ولكّنها غير مؤمَّ
فين رئيسيين أو فصلهم. 

ّ
لموظ

وإذا عجزت الشركة عن إبقاء الموظفين الرئيسيين أو استقطاب موظفين مؤّهلين جدد لدعم نمّو أعمالها، فذلك قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 
ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين وارتكابهم أللخطاء  2-1-12
 قادرة على منع موظفيها من ارتكاب أي سوء سلوك، مثل القيام بأنشطة غير مشروعة وسوء استخدام المعلومات أو األنظمة واإلفصاح عن 

ً
قد ال تكون الشركة دائما

لة أو عدم االمتثال لألنظمة الداخلية، مما قد يسّبب للشركة خسائر أو غرامات أو أعباء مالية أو سوء سمعة.  ِ
ّ
المعلومات السّرية والمشاركة في نشر معلومات مضل

ر على ربحية 
ّ
كما أّن أي سوء سلوك من هذا القبيل قد يؤّدي إلى رفع دعاوى أو إنهاء عقد التوظيف نتيجة اإلخالل به. ويمكن ألي غرامات أو عقوبات أو مطالبات أن تؤث

ق بسوء سلوك الموظفين قد تؤثر على سمعة الشركة وإيراداتها، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال 
ّ
الشركة، باإلضافة إلى أّن الدعاية السلبية فيما يتعل

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة باالستخدامات والمطالبات التأمينية الزائفة واألنشطة االحتيالية األخرى  2-1-13
إن الشركة معرضة لغش داخلي وخارجي من مصادر مختلفة، مثل مورديها ووسطائها ووكالئها وعمالئها وأطراف أخرى. ويشمل ذلك الغش في وثيقة التأمين )أي: 
نموذج طلب التأمين( والغش في المطالبات، فإن الشركة معرضة لمخاطر من عمالء يقدمون إفادات غير صحيحة أو يخفقون في الكشف بشكل كامل عن المخاطر 
المغطاة قبل شراء تلك التغطية، وذلك من حاملي وثائق تأمين يقدمون مطالبات احتيالية أو يبالغون في تلك المطالبات، ومن مخاطر متصلة بالغش واالحتيال، مثل 
االستخدام االحتيالي لمعلومات سرية تتصل بالشركة. وتشمل تلك المخاطر مخاطر تأمين السداد. وفضال عن ذلك، فإن األساليب الفنية المطبقة لممارسة الغش 
واالحتيال تتطور باستمرار، مما يجعله من الصعب اكتشاف حاالت الغش واالحتيال. والجدير بالذكر أن الشركة قد تعرضت في السابق لممارسات احتيالية من قبل 
 راجع القسم 

ً
بعض وكالئها وقد قامت الشركة بإنهاء االتفاقيات مع أولئك الوكالء كما قامت برفع دعوى ضد أحد الوكالء وهي شركة العرين لوكالة التأمين )فضال

الفرعي 10-5 »المنازعات والدعاوى القضائية« من القسم 10 »المعلومات القانونية«(.

إن حدوث أو وجود غش في أي جانب من أعمال الشركة قد يضر بسمعة الشركة وعالماتها التجارية، مما سيترتب عليه تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 
عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر الحصول عىل التمويل المناسب  2-1-14
تعتمد قدرة الشركة في الحصول على مصادر لتمويل أعمالها على عدة عوامل، منها عوامل متعلقة بقدرتها على الحصول على الموافقات النظامية ووضعها المالي 
وجدارتها االئتمانية. وإذا احتاجت الشركة في أي وقت في المستقبل إلى تمويل إضافي لتوسيع أنشطتها ومنتجاتها أو لتحسين قدرتها على الوفاء بااللتزامات أو لتحسين 
مالئتها المالية، فقد تواجه صعوبة في الحصول على مصادر التمويل المناسب أو قد تحصل على التمويل بتكلفة عالية أو بشروط غير مناسبة. وإذا احتاجت الشركة 
إلى رفع رأس مالها للحصول على تمويل إضافي، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيض نسبة ملكية المساهمين الحاليين. بالتالي فإن صعوبة الحصول على التمويل المناسب في 

المستقبل سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة باالستثمار  2-1-15
 على أداء محفظتها االستثمارية المكونة من النقد لدى البنوك، والودائع قصيرة األجل، والودائع ألجل، وصناديق االستثمار 

ً
تعتمد عمليات الشركة ونتائجها جزئيا

المشتركة في السوق المالية السعودية المقومة بالريال السعودي، والسندات والصكوك، واالستثمارات والمحافظ التقديرية. وتخضع نتائج االستثمار لعدد من 
المخاطر االستثمارية، بما في ذلك المخاطر المرتبطة باألوضاع االقتصادية العامة، ومستوى التذبذب في السوق، وتقلب أسعار الفائدة، ومخاطر السيولة واالئتمان، 
إضافة إلى األوضاع السياسية. إن عدم قدرة الشركة على موازنة محفظة استثماراتها ومالءمتها مع التزاماتها المالية سيجبرها على تصفية استثماراتها في أوقات أو 
بأسعار غير مناسبة. كما تخضع المحفظة االستثمارية إلى قيود تنظيمية وعدم توافر بعض المنتجات المالية، مثل المشتقات المالية، مما يمكن أن يقلل من نطاق 
التنوع في فئات األصول المختلفة، األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى خفض العائد على االستثمار. كما تتطلب إدارة هذه االستثمارات وجود نظام إداري فعال وقدرة 
عالية على اختيار جودة االستثمارات وتنوعها. وقد يؤدي إخفاق الشركة في ذلك إلى انخفاض عائداتها من االستثمارات، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر عدم كفاية المخصصات واالحتياطات  2-1-1٦
 للمادة )69( من الالئحة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتشمل تلك 

ً
تقوم الشركة باالحتفاظ بمخصصات لمواجهة وتغطية االلتزامات المالية وذلك طبقا

المخصصات ما يلي:

مخصصات األقساط غير المكتسبة؛ 	

مخصصات المطالبات تحت التسوية؛ 	

مخصصات مصاريف تسوية المطالبات؛  	

مخصصات األخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد؛ 	

مخصصات المخاطر التي لم تسقط؛ 	

مخصصات الكوارث؛ 	

مخصصات المصاريف العامة؛ 	

والمخصصات المتعلقة بتأمين الحماية واالدخار مثل العجز، الشيخوخة، الوفاة، المصاريف الطبية... إلخ. 	
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ويتم تقدير حجم االحتياطات بناء على االتجاهات المتوقعة في حجم المطالبات ومدى تكرارها بحسب البيانات المتاحة في حينه، ويعتبر وضع مستوى مالئم من 
 لصعوبة وتعقيد وضع االفتراضات الالزمة التي يتم على أساسها احتساب االحتياطات. يوضح الجدول التالي 

ً
احتياطات المطالبات عملية غير مؤكدة بطبيعتها نظرا

أرصدة المخصصات واالحتياطات لدى الشركة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م، و2020م:

تفاصيل مخصصات واحتياطات الشركة: (: 1-2الجدول رقم )

كما في 31 ديسمبر 
2020م

كما في 31 ديسمبر 
2019م

كما في 31 ديسمبر 
2018م

مليون ريال سعودي

1,379 1,323 1,450 صافي المخصصات الفنية

287 491 528 مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

24 27 25 مخصص نهاية الخدمة 

1,690 1,841 2,003 إجمالي المخصصات

وبما أن حجم االحتياطات يعتمد على تقديرات مستقبلية، فإنه من الممكن أن يثبت عدم كفاية احتياطات الشركة في أي فترة، وإذا حدث أن تجاوزت المطالبات 
الفعلية احتياطي المطالبات، فإنه سيتوجب على الشركة زيادة احتياطاتها، ونتيجة لذلك، فقد يثبت عدم كفاية االحتياطات المخصصة لمواجهة مطالبات وثائق 

التأمين وبالتالي قد تحتاج الشركة إلى زيادة احتياطاتها، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر إعادة التأمين  2-1-17
تحتاج الشركة، في سياق استراتيجيتها للتخفيف من المخاطر وإدارة رأس المال، إلى إعادة تأمين محفظتها التأمينية للحد من مخاطر معينة قد تتعرض لها خاصة فيما 
يتعلق بتأمين المركبات ومنتجات التأمين األخرى. وبموجب ترتيبات إعادة التأمين هذه، تحول الشركة المخاطر المشمولة في وثائق التأمين إلى معيد التأمين أو يتحمل 
هذه المخاطر معيد التأمين الذي يطلب أقساطا تأمينية في مقابل توفير إعادة التأمين. كما أنه يتعين على الشركة بناًء على نشاطها أن تقوم بإعادة تأمين محفظتها 
 للفقرة )2( من المادة )40( من الالئحة التنفيذية لمراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة من البنك المركزي فإنه يجب على الشركة االلتزام بإعادة 

ً
التأمينية وفقا

تأمين ما نسبته )30%( من مجموع االشتراكات على األقل داخل المملكة عند إعادة التأمين. 

إن قدرة الشركة على التعاقد مع شركات إلعادة التأمين بتكاليف مناسبة تخضع لعدة عوامل، والتي عادة ما تكون خارجة عن إرادة الشركة، مثل أوضاع السوق 
الخارجة عن نطاق سيطرة الشركة والتي تحدد مدى توفر إعادة التأمين المناسبة وتكلفتها، فضال عن استالم المبالغ المستحقة من معيدي التأمين في المستقبل، 
 لخسائر كبيرة في السوق، ما قد يؤثر سلًبا على أسعار إعادة 

ً
 ومعرضا

ً
 دوريا

ً
والقوة المالية لمعيدي التأمين. وعلى غرار قطاع التأمين، ُيعتبر قطاع إعادة التأمين قطاعا

التأمين، وشروط وتوافر إعادة التأمين، وقدرة معيدي التأمين على تسديد المطالبات التي تقدمها الشركة لهم ضدهم. وبالمثل، قد تتغير الرغبة في المخاطرة بين 
معيدي التأمين، مما قد يؤدي إلى تغيرات في األسعار أو إلى رغبة في إعادة التأمين على بعض المخاطر في المستقبل. وقد تؤدي التغييرات النظامية اإلضافية إلعادة 
التأمين إلى عدم التوافق بين المتطلبات النظامية لشركة التأمين والتغطية المتاحة لدى معيدي التأمين. وفي حالة تحقق أي من هذه الحوادث أو أي تغييرات جوهرية 
في أسعار إعادة التأمين، قد تضطر الشركة إلى تحمل نفقات إضافية إلعادة التأمين، أو إلى الحصول على إعادة التأمين بشروط غير مناسبة، أو قد ال تكون قادرة على 

الحصول على تغطية إعادة تأمين مناسبة، وبالتالي تصبح الشركة معرضة لزيادة المخاطر المحتجزة واحتمال زيادة نسبة الخسائر.

وفي حال لم يعرض معيدو التأمين على الشركة تجديد منتجاتهم وخدماتهم، ألي سبب من األسباب، هناك خطر يتمثل في عدم قدرة الشركة على إيجاد غطاء بديل 
التفاقيات إعادة التأمين السابقة بأسعار مقبولة، كما يجوز أن تكون الشركة معرضة لخسائر إعادة التأمين خالل أي فترة بين إنهاء االتفاقيات القائمة وبدء أي غطاء 
بديل. وفي حال وجود أي تقصير من معيد التأمين الذي تتعامل معه الشركة بصورة جوهرية، سوف تكون الشركة معرضة أيضا لخسائر كبيرة، مما يكون له أثر سلبي 

وجوهري على وضعها المالي ونتائج عملياتها.

مخاطر تركز إعادة التأمين  2-1-1٨
تتعامل الشركة مع عدد من شركات إعادة التأمين ليقوموا بتأمين محفظة الشركة التأمينية مما قد يعرضها لمخاطر تعثر الطرف اآلخر. وكما بتاريخ هذه النشرة، بلغ 
عدد االتفاقيات النسبية مع شركات إعادة التأمين 10 اتفاقيات، بقيمة إجمالية قدرها 704,295,867 ريال سعودي. كما بلغ عدد االتفاقيات الالنسبية مع شركات 
إعادة التأمين 5 اتفاقيات، بقيمة إجمالية قدرها 55,755,083 ريال سعودي. وتمثل بعض هذه الشركات وهي شركة RE	R+V وشركة RE	hannover )وهي شركات 

خارج المملكة( ما مجموعه 35% من إجمالي أقساط إعادة التأمين االتفاقي كما في 31 ديسمبر 2020م. 

وفي حال إعسار أو إفالس أحد معيدي التأمين أو تعرضه ألي ضائقة تق�صي إلى عدم الوفاء بشروط وأحكام العقود الموقعة معهم، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري 
على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بسوء تقدير المخاطر  2-1-1٩
تدرس الشركة المخاطر المحتملة قبل إصدار وثائق التأمين للطلبات المقدمة بناء على تقارير الخبير االكتواري. إال أنه في حال أساءت الشركة تقدير المخاطر 
المحتملة عند إصدار وثائق التأمين، فسوف تتكبد خسائر مالية تؤثر بشكل سلبي على أدائها في المستقبل. وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 
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عوامل المخاطرة 

مخاطر االستحواذ عىل محفظة تأمينية  2-1-20
في سياق قيام الشركة بعملية استحواذ على محفظة عمليات التأمين تكون عملية تقييم االستحواذ خاضعة للمراجعة من قبل لجنة مستقلة يتم تعيينها من قبل 
البنك المركزي السعودي للتأكد من اتباع المحاسب القانوني واإلكتواري للمعايير الموضوعة من قبل البنك المركزي السعودي فيما يتعلق بتقييم المحافظ 
التأمينية المزمع االستحواذ عليها. وإلتمام عملية االستحواذ يجب أن تصدر موافقة البنك المركزي السعودي النهائية على أحكام وشروط اتفاقية بيع ونقل المحفظة 
التأمينية. وكما بتاريخ هذه النشرة لم تقم الشركة بأي عملية استحواذ، وفي حال رغبت الشركة باالستحواذ على محفظة تأمينية في المستقبل، سوف يتوجب عليها 
الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي النهائية على أحكام وشروط اتفاقية بيع ونقل المحفظة التأمينية وموافقة الجمعية العامة للمساهمين وكذلك قد 
تدفع الشركة مبالغ أكثر من القيمة الدفترية وبالتالي سوف يؤثر ذلك على ربحيتها مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر األداء المالي للشركة  2-1-21
قدمت الشركة خطة العمل المستقبلية إلى البنك المركزي السعودي بهدف زيادة رأس مالها. ترتكز هذه الدراسة على افتراضات من أهمها تجديد الموافقات الخاصة 
بالمنتجات الحالية والتوقعات الخاصة بالمطالبات وتكاليف التشغيل المستقبلية. في حال عدم حصول الشركة على الموافقات الالزمة لمنتجاتها القائمة أو في 
حال اختالف النتائج المستقبلية عن النتائج المتوقعة، مما سيكون لهذا االختالف تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

خطر اإللغاء أو عدم التجديد من قبل حملة الوثائق  2-1-22
تعمل الشركة في سوق تأمين تناف�صي. وحيث أن مدة وثائق التأمين تكون قصيرة المدة بطبيعتها، فقد ال تتمكن الشركة من ضمان تجديد هذه الوثائق في المستقبل. 
وفي حال عدم التجديد أو إلغاء حملة الوثائق لوثائقهم، فإن مستوى األقساط المكتتبة للشركة في المستقبل سوف يتأثر بصورة سلبية وجوهرية، مما سيكون له 

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

مخاطر ترجمة وثائق التأمين  2-1-23
 دون االستعانة بمترجمين خارجيين. إال أن ترجمة بعض 

ً
بعض وثائق تأمين الشركة مكتوبة باللغة العربية وهي مترجمة من اللغة اإلنجليزية من قبل الشركة داخليا

بنود وثائق التأمين التي تقدمها الشركة ليست دقيقة من حيث توضيح بعض المصطلحات الواردة في الوثيقة، مما قد يؤدي إلى نشوء نزاع بين األطراف حول تفسير 
المقصود بالوثيقة، خاصة وأن اللجان القضائية والمحاكم في المملكة العربية السعودية تعتمد على النص العربي في حال نشأ أي خالف بين الشركة وأحد عمالئها، 

مما قد يعرض الشركة للدخول في نزاعات مع العمالء مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

مخاطر سياسات إدارة المخاطر  2-1-24
تقوم الشركة بإعداد سياسات إدارة المخاطر وفقا لموافقة مجلس اإلدارة ومن ثم تقدمها للبنك المركزي السعودي للحصول على موافقته بشكل سنوي مع تقريرها 
 
ً
 وقد ال تكون سياسات الشركة وإجراءاتها وضوابطها الداخلية فعالة تماما

ً
السنوي المالي، إال أنه قد ال تتمكن الشركة من التنبؤ بدقة المخاطر المحتملة مستقبال

في جميع األحوال والظروف كما قد ال يتم تطبيق هذه السياسات بالكامل أو بالشكل الصحيح، األمر الذي سيؤدي إلى حصول الشركة على معلومات غير وافية لكي 
تقوم بتقدير تعرضها للمخاطر وفق أسس صحيحة، ونتيجة لذلك، فإن ارتفاع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بفشل أنظمة تقنية المعلومات أو خرق التدابير األمنية  2-1-25
تدعم أنظمة تقنية المعلومات في الشركة كافة جوانب األعمال، وهي ضرورية لتوفير خدمات الشركة لعمالئها. وحيث أن قطاع التأمين يعتمد على األنظمة اإللكترونية 
دة للبيانات والشبكات  بشكل كبير، فإن ذلك يزيد تعّرض شركات التأمين- بما فيهم الشركة - لمخاطر القرصنة والهجمات اإللكترونية وكذلك االختراقات المتعمَّ
والبرمجيات. وعالوة على ذلك، فإّن زيادة استخدام الخدمات السحابية لتخزين البيانات قد يؤدي إلى الزيادة من احتمالية تعرض الشركة لخطر فشل نظام تكنولوجيا 
المعلومات بشكل عام. على سبيل المثال، قد يؤّدي هجوٌم إلكترونٌي على شبكة التأمين إلى عجز الشركة عن تقديم الخدمات إلى عمالئها، مما قد ُيلِحق الضرر بسمعتها 
 صحيًحا قد يؤّدي إلى خسارة بيانات العمالء 

ً
ويسّبب خسارة في إيراداتها أو يعرضها لعقوبات مالية. بالتالي، فإّن أي فشل في حماية البيانات أو استخدامها استخداما

أو الوصول غير المصّرح به لها.

 أنظمة تقنية المعلومات لدى الشركة لمخاطر خارجية وداخلية أخرى، مثل البرامج الضاّرة وعيوب الشفرات ومحاوالت اختراق شبكات الشركة وعدم 
ً
وتخضع أيضا

 على خدمات الشركة وبياناتها. ومن التهديدات األخرى 
ً
 مباشرا

ً
ل خطرا

ّ
ر التحديثات أو التعديالت المطلوبة وتسّرب البيانات وحدوث أخطاء بشرية، وكّل ذلك يشك

ّ
توف

ل المعّدات والهجوم البدني وسرقة معلومات العمالء والحريق واالنفجار والفيضانات والطقس القا�صي وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها من المشاكل التي قد 
ّ
تعط

تحدث أثناء عمليات ترقية الشبكات أو إحداث تغييرات رئيسية أخرى، باإلضافة إلى عدم وفاء الموّردين بالتزاماتهم المتعلقة بتزويد الشركة بأحدث أنظمة تقنية 
المعلومات.

ر بشّدة، كما يمكن ألي خلل في النظام 
ّ
ف أنشطة الشركة التجارية أو تتأث

ّ
وفي حال حصول انهيار جزئي أو كلي في أّي من أنظمة تقنية المعلومات أو االتصاالت، قد تتوق

 على إيراداتها وعملياتها التشغيلية. 
ً
ر جوهريا

ّ
ر على قدرتها على تقديم الخدمات لعمالئها، وبالتالي سيؤث

ّ
 في عمليات الشركة أو يؤث

ً
أو حادث أو اختراق أن يسّبب انقطاعا

ضطّر الشركة إلى تحّمل 
ُ
ل ثقة عمالئها بها، مما يؤّدي إلى خسارة بعض عمالئها. وباإلضافة إلى ذلك، قد ت

ّ
كما قد تؤثر هذه االضطرابات على صورة الشركة وسمعتها وتقل

تكاليف إضافية من أجل إصالح أي ضرر ناجم عن تلك االضطرابات، وفي جميع تلك الحاالت سيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 
ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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مخاطر المطالبات القضائية والمنازعات والدعاوى  2-1-2٦
قد تتعرض الشركة، في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها التأمينية ونزاعات ومطالبات قضائية مع الغير فيما يتعلق بغطاء التأمين، بمن فيهم 
حملة وثائق التأمين. ونتيجة لذلك، قد تكون الشركة عرضة لمطالبات قضائية من هيئات وإدارات حكومية وتحقيقات في سياق الضوابط الجديدة على قطاع التأمين 

في المملكة. وفي مثل هذه الحاالت، لن تكون الشركة قادرة على توقع نتائج تلك المطالبات القضائية أو النزاعات أو الدعاوى، أو توقع أثرها المالي على الشركة.

تعرضت الشركة في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى أقامها بعض حاملي الوثائق تتعلق بعملياتها التأمينية ونزاعات ومطالبات قضائية تتعلق بالغطاء التأميني. 
وكما بتاريخ هذه النشرة يوجد:

)8( مطالبات قضائية في قطاع التأمين الصحي بمبلغ إجمالي قدره )1,345,816.79( ريال سعودي.  	

)191( مطالبة قضائية في قطاع تأمين المركبات بمبلغ إجمالي قدره )21,726,083.52( ريال سعودي. 	

)4( مطالبات قضائية في قطاع التأمين العام بمبلغ إجمالي قدره )437,930.39( ريال سعودي. 	

 مدِع 
ٌ

ا في دعاوى قضائية ال تتعلق بالمنازعات التأمينية والتي من شأنها أن تؤثر جوهرًيا على أعمالها أو وضعها المالي. حيث أنها طرف
ً
والجدير بالذكر أن الشركة طرف

في قضية بقيمة تبلغ 21,766,297 ريال سعودي. وأقامت الشركة دعوى قضائية بتاريخ 1439/04/22هـ ضد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق )المدعى 
عليه( استناًدا على مسؤوليته عن مبلغ )174,309,591( ريال سعودي والذي يمثل مستحقات الشركة الناتجة عن عمليات إعادة التأمين التي تمت عن طريق شركات 

 راجع القسم 10 »المعلومات القانونية«(.
ً
أخرى تابعة للمدعى عليه وتعتبر تحت تصرفه )فضال

إن الحكم لصالح أي طرف ضد الشركة في أّي من النزاعات الحالية )أو في أي دعوى قضائية أو نزاع أو أي طرف آخر في المستقبل( سينعكس بشكل سلبي وجوهري 
على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

ب هذه الدعاوى تكاليف كبيرة باإلضافة إلى تخصيص موارد كبيرة من قبل الشركة 
ّ
وعالوة على ذلك، وبغض النظر عن نتيجة أي دعوى أو إجراءات تنظيمية، فقد تتطل

لتدافع عن نفسها، مما ينعكس أيضا بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بحماية العالمة التجارية  2-1-27
تعتمد قدرة الشركة في تسويق منتجاتها التأمينية وتطوير أعمالها على استخدام اسمها والعالمة التجارية »ميدغلف«. الجدير بالذكر أن شركة ميدغلف بحرين تملك 

العالمات التجارية »ميدغلف« المسجلة لدى وزارة التجارة برقم 27/766 ورقم 25/766 باللغتين العربية واالنجليزية تحت الفئة 36 الخاصة بخدمات التأمين.

وحتى تاريخ هذه النشرة ال يوجد عقد مكتوب بين الطرفان يخول بموجبه الشركة حق استخدام العالمة التجارية. مما يعرض الشركة لعدد من المخاطر منها الدعاوى 
القضائية النتهاك لحقوق الملكية الفكرية أو استخدام الغير مشروع للعالمة التجارية المملوكة لشركة ميدغلف بحرين، مما يكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

كما أن الشركة معرضة لعدد من المخاطر منها الدعاوى، أو سوء سلوك الموظفين، أو حاالت الفشل التشغيلي، أو نتيجة تحقيقات أو إجراءات تنظيمية أو غيرها، 
أو سمعة الشركاء في الشركة أو أحد منافسيها، أو المقاالت المنشورة في وسائل اإلعالم، أو الدعاية السيئة، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة التي قد تؤثر على 
اسمها والعالمة التجارية »ميدغلف« بالتالي على سمعتها، وقد ال تؤدي جهود الشركة لتحسين ذلك االعتراف وتلك السمعة، ومنها االستثمارات الكبيرة في الحمالت 
التسويقية، إلى اآلثار المرجوة. كما قد تتعرض الشركة لضرر محتمل على سمعتها والعالمة التجارية »ميدغلف« بسبب ضعف األداء فيما يتعلق بخدمة العمالء أو 

عدم رضا العمالء عن المنتجات، األمر الذي يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتصنيف االئتماني  2-1-2٨
كما في تاريخ هذه النشرة، تملك الشركة تصنيف ائتماني B1 من وكالة التصنيف االئتماني موديز، ولكن ال يوجد ما يضمن أن وكالة التصنيف االئتماني موديز لن 

تخفض ذلك التصنيف إلى ما دون الحد المتعارف عليه في سوق التأمين، األمر الذي سيؤثر على أعمال الشركة. 

 BBB إضافة لذلك، وعمال بأحكام الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يجب على الشركة اختيار معيدي تأمين حاصلين بحد أدنى على تصنيف
من وكالة التصنيف االئتماني S&P أو تصنيف +B من قبل Best	A.M.، أو تقييم مكافئ لذلك من إحدى وكاالت التصنيف العالمية المعترف بها. وفي حال أرادت الشركة 
أن تتعامل مع معيدي تأمين غير معتمدين من قبل البنك المركزي السعودي أو حاصلين على تصنيف أدنى أو إذا تم تخفيض تصنيف معيدي التأمين أثناء تعاملهم 
مع الشركة، فيتوجب عليها الحصول على موافقة خطية من البنك المركزي السعودي. وإذا لم تتمكن الشركة من الحصول على هذه الموافقة، فيجب عليها إيقاف 
ترتيبات إعادة التأمين مع تلك الشركات، مما سيزيد من أعباء الشركة ويعرضها للمزيد من المخاطر ومنها عدم قدرة معيدي التأمين ذوي التصنيف المنخفض على 

الوفاء بالتزاماتهم، وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بعملية إدارة المطالبات  2-1-2٩
يعتمد تسعير منتجات تأمين الشركة، وكذلك االحتياطيات الخاصة بالمطالبات، على الفترة النسبية والكفاءة التي سيتم فيها اإلشعار بالمطالبات ومعالجتها والدفع 
مقابلها. وتعتمد إدارة المطالبات بالكفاءة الالزمة وبالفعالية المطلوبة، من بين أمور أخرى، على موظفين مدربين بشكل جيد يتخذون قرارات دقيقة وفي الوقت 
المناسب بخصوص معالجة المطالبات. وإن انعدام الكفاءة في إدارة وسداد المطالبات يمكن أن يؤدي إلى أمور مثل قرارات تعويض غير صحيحة وقرارات خاطئة 
بشأن إنشاء احتياطي المطالبات و/أو الدفع، وزيادة الغش ومعلومات إدارية غير صحيحة بشأن االحتياطي والتسعير، األمر الذي يف�صي إلى مطالبات إضافية وتكاليف 
ونفقات ذات صلة لمعالجة المطالبات، وكذلك تزايد المخاطر التي تنطوي عليها المطالبات الفنية و/أو تصبح نماذج التسعير غير مناسبة. وتزداد تلك المخاطر عندما 

تطول الفترة بين المطالبة والسداد مقابلها.



www.medgulf.com.sa   16 | ميدغلف - نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

عوامل المخاطرة 

وإذا ثبت أن المعالجات اإلدارية للمطالبات من جانب الشركة تفتقر للكفاءة أو الفعالية، أو إذا كانت معرضة لتكاليف أو نفقات تتجاوز المعدالت المتوقعة، فقد 
تضطر الشركة لتغيير نماذج التسعير و/أو زيادة األسعار، األمر الذي قد تنتج عنه خسارة في األعمال وزيادة في احتياطات المطالبات الفنية لدى الشركة. وقد تضر 
تلك التكاليف اإلضافية أو آثار التضخم بربحية الشركة، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتغيير رأي الهيئة الشرعية  2-1-30
لدى الشركة هيئة شرعية متخصصة في مراقبة المنتجات التأمينية للشركة وتشريعها وتقوم الشركة بتوفير الرأي الفقهي عن منتجاتها للعمالء حسب طلبهم. ولذلك، 
 من قبل الهيئة الشرعية، فإنه قد 

ً
 والموافق عليها مسبقا

ً
فإنه في حال وجود اختالف في الرأي الفقهي أو إثارة ألي موضوع بشأن مدى توافق المنتجات القائمة حاليا

تتأثر مبيعات الشركة لعمالء معينين بصورة سلبية مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالمناصب الرئيسية أو األساسية الشاغرة  2-1-31
إن لدى الشركة عدد من المناصب التنفيذية الرئيسية الشاغرة منها منصب الرئيس التنفيذي للقطاع التقني، كما هو الحال في تاريخ هذه النشرة.

 
ً
وفي حال وجود مناصب شاغرة، قد تتأخر الشركة في توظيف الموظفين الالزمين من ذوي الكفاءة والخبرة، والمطلوبين كمرشحين لتلك المناصب وسيؤثر ذلك أيضا

بشكل سلبي على قدرة الشركة على تنفيذ االستراتيجيات الخاصة بها.

المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت  2-1-32
 تتعرض الشركات التي يكون لديها تعامالت مع أطراف 

ً
 للتغير في أسعار الصرف. وغالبا

ً
إن مخاطر أسعار صرف العمالت تنتج عن التقلبات في االستثمارات المالية نظرا

خارج المملكة بعمالتهم لمخاطر أسعار صرف العمالت. 

إن معظم عمليات الشركة تتم بالريال السعودي، كما أن كافة إيراداتها محققة من عمالء في السوق المحلية وبالعملة المحلية. وفي حال قيام الشركة بتحصيل أي 
مبالغ من مبيعات منتجاتها أو تعامالتها الخارجية بعملة أجنبية، فإنها قد تتعرض لمخاطر أسعار الصرف وفي حال حدوث أي تقلبات كبيرة في أسعار الصرف فذلك 

سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركة  2-1-33
صدرت الئحة حوكمة الشركات بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )8-16-2017( وتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 2017/02/13م( بناًء على نظام الشركات الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-7-2021 وتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(، 

والالئحة تتضمن بنود إلزامية أكثر صارمة من تلك الموجودة في الالئحة القديمة. 

وقد قامت الشركة بتحديث الئحة الحوكمة الخاصة بها لتتما�صى مع كافة المتطلبات الواردة في كل من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة والئحة حوكمة 
الشركات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، والتي وافق عليها المجلس بتاريخ 2018/10/01م. إن الشركة ملتزمة بجميع المواد الواردة في الئحة حوكمة الشركات 
الصادرة عن الهيئة إال أن عدم قيام الشركة بااللتزام بأحكام لوائح حوكمة الشركات قد يعرضها لغرامات تفرضها هيئة السوق المالية مما قد يكون له تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتطلعاتها المستقبلية.

كما أن الشركة ملتزمة بجميع المواد الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن البنك المركزي السعودي. وقد يفرض البنك المركزي السعودي غرامات على 
الشركة في حال عدم تطبيق الشركة والممثلة بمجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية ألفضل ممارسات الحوكمة. وتجدر اإلشارة إلى صدور خطاب من البنك المركزي 
السعودي بتاريخ 2018/01/29م يمنع الشركة من إصدار أي وثيقة جديدة وتجديد الوثائق الحالية حيث أن الشركة لم تستوِف متطلبات هامش المالءة المالية 
 من 2018/04/17م 

ً
كما في تاريخ 2017/12/31م، وبتاريخ 2018/04/16م، تم رفع المنع عن الشركة بالتالي السماح للشركة بإصدار وتجديد وثائق التأمين اعتبارا

على أن تلتزم الشركة بما يلي:

أوال: االنتهاء من إجراءات زيادة رأس مالها بالقدر الالزم لمعالجة هامش المالءة المالية قبل تاريخ 2018/10/31م. 	

ثانيا: تطبيق الشركة ألفضل ممارسات الحوكمة، ممثلة بمجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية. 	

ثالثا: استمرار التزام الشركة بتزويد البنك المركزي السعودي بتقرير أسبوعي حيال اإلجراءات المتخذة في هذا الشأن. 	

 بكافة األنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي التي تخص قطاع التأمين وأنظمة وقواعد ومتطلبات هيئة 
ً
وفي حال عدم التزام الشركة مستقبال

السوق المالية ولوائحها التنفيذية فإنها معرضة للغرامات والعقوبات التي قد يفرضها عليها البنك المركزي السعودي و/أو هيئة السوق المالية و/أو أية جهة تنفيذية 
أخرى،، مما بدوره قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتطلعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق حدود الخسائر أو االستثناءات يف وثائق تأمين الشركة  2-1-34
يمكن أن يتعذر على الشركة أن تطبق، على النحو الذي تراه، أحكاما مختلفة من وثائق التأمين التي تخصها، مثل حدود الخسائر أو االستثناءات من التغطية التي 
تم التفاوض عليها للحد من مخاطر هذه الوثائق. وتستخدم الشركة مجموعة متنوعة من وثائق التأمين بهدف الحد من التعرض للمخاطر المعروفة. ومع تغير 
ممارسات القطاع، وتغير الظروف القانونية واالجتماعية وغيرها، قد تظهر مشكالت غير متوقعة وغير مقصودة تتعلق بالمطالبات والتغطية، والتي قد تؤثر سلًبا على 
أعمال الشركة إما من خالل توسيع نطاق التغطية إلى ما يتجاوز توقعات الشركة، أو عبر زيادة حجم أو عدد المطالبات. ومن الصعب جدا التنبؤ بتأثيرات مشكالت 

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

عديدة بعد إصدار العقد.

المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث أو انقطاع األعمال  2-1-35
عتبر الشركة معرضة لخسائر ناتجة عن أحداث ال يمكنها التنبؤ بها والتي قد تؤثر على العديد من المخاطر التي تغطيها الشركة، 

ُ
شأنها شأن جميع شركات التأمين، ت

ال سيما أحداث الطقس واسعة النطاق فيما يتعلق بالتأمين على المركبات، أو األوبئة على نطاق واسع في حالة التأمين الصحي. وتشمل األحداث األخرى التي يمكن 
أن تؤثر على الشركة ووثائق التأمين األحداث الطبيعية وغير الطبيعية ومنها، على سبيل المثال ال الحصر، العواصف الرملية والفيضانات والطقس الحار واألحداث 

األخرى المتصلة بالطقس، والزالزل، وغيرها من الكوارث التي يسببها البشر مثل االضطرابات المدنية واإلرهاب.

وتعتمد جسامة خسائر الشركة نتيجة لتلك األحداث الكارثية على تواترها وشدة كل حدث منها وترتيبات إعادة التأمين التي وضعتها الشركة. وعلى الرغم من الجهود 
التي تبذلها الشركة للحد من تعرضها لهذه األحداث، أو تحديد سعر مناسب لها، أو وضع الشروط المناسبة للتأمين على المخاطر، إال أن هذه الجهود قد ال تنجح. 
باإلضافة إلى ذلك، قد تتغير برامج الحكومة أو القطاع، ما قد يؤدي إلى مخاطر على التسعير، إن لم تتمكن الشركة من تسعير منتجاتها بشكل مناسب، أو قد ينتج عن 

ذلك مخاطر السمعة إذا اضطرت الشركة فجأة لتغيير التسعير أو التغطية التأمينية.

باإلضافة إلى ذلك، فإن أي كارثة قد تؤثر على مكاتب الشركة أو أي مواقع أخرى لديها يمكن أن تؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 
المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب   2-1-3٦
 بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب الصادرة عن البنك المركزي السعودي، قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

ً
تمتثل الشركة حاليا

لشركات التأمين، نظام مكافحة غسل األموال والئحتها التنفيذية، نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله وقواعده التنفيذية، وتوضح هذه اللوائح اإلجراءات الالزم 
اتخاذها عند قبول أي عميل )سواء فرد أو شركة(، كما توضح إجراءات العناية الواجبة الالزم اتباعها، باإلضافة إلى إجراءات اإلبالغ عن العمليات المشبوهة وغيرها 
 بحفظ المعلومات الخاصة بعمالئها عبر أنظمتها الحاسوبية. إن عدم االمتثال بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل 

ً
من اإلجراءات. تقوم الشركة حاليا

اإلرهاب يجعل الشركة عرضة للمساءلة القانونية وبالتالي يؤدي ذلك إلى فرض غرامات و/أو عقوبات سوف تتحملها الشركة، وبتاريخ 1440/11/08هـ )الموافق 
2019/07/11م( فرض البنك المركزي السعودي غرامة مالية على الشركة قدرها خمسون ألف )50,000( ريال سعودي وذلك لعدم التزام الشركة بتحديث 
سياسة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وعدم التحقق من خلو السجل اإلجرامي قبل االلتحاق بالوظيفة، وقد قامت الشركة بتسديد قيمة الغرامة بتاريخ 

2019/07/17م. 

في حال عدم امتثال الشركة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب، فإن ذلك سيترتب على مخالفتها من قبل الجهات التنظيمية، وبالتالي يؤثر بشكل 
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع   2-2

مخاطر االلتزام باألنظمة واللوائح  2-2-1
تخضع الشركة لألنظمة واللوائح السائدة في المملكة والتي تخص قطاع التأمين بشكل خاص، ومن ضمنها نظام الشركات ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 
والئحته التنفيذية. كما تخضع الشركة لإلشراف من قبل البنك المركزي السعودي، حيث أن البنك المركزي السعودي مسؤول عن تنظيم قطاع التأمين في المملكة، 
بما في ذلك السياسات والقواعد والترخيص والمنافسة ومخصصات االستثمار ومعايير الخدمة والمعايير الفنية وترتيبات التسوية. وبما أن سوق التأمين السعودي 
يعتبر من األسواق الناشئة دائمة التطوير، فقد يحد ذلك من قدرة الشركة على االستجابة لفرص السوق، وقد يجبرها ذلك على تحمل نفقات سنوية كبيرة لالمتثال 
للقوانين واللوائح النظامية. لذا ال يمكن إعطاء أي تأكيد بأن األنظمة أو اإلطار التنظيمي لقطاع التأمين لن يشهد مزيدا من التغيرات أو أنه لن يتم تفسيره بطريقة قد 
تؤثر بشكل جوهري أو سلبي على عمليات الشركة. وكذلك، إن لم تلتزم الشركة باألنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، فقد تخضع لعقوبات نظامية كالغرامات، 
وتعليق العمل، وسحب الترخيص بمزاولة نشاط التأمين، مما سيؤثر سلًبا على عمليات الشركة ونتائجها. والجدير بالذكر أن الشركة لم تقم بتطبيق جميع المتطلبات 

الواردة في إطار األمن السيبراني الصادر من البنك المركزي السعودي.

وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم فرض الغرامات التالية على الشركة من قبل البنك المركزي السعودي خالل السنوات الثالث السابقة كالتالي:

غرامة مالية قدرها )10.000( ريال سعودي في عام 2020م، وذلك نظير ارتكاب الشركة لمخالفات تتعلق بعدم تطبيق اإلجراءات االحترازية للحد  	
من تف�صي فايروس كورونا.

غرامة مالية قدرها )120,000( ريال سعودي في عام 2020م، لمخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي الخاص ببذل العناية الواجبة في  	
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

غرامة مالية قدرها )50,000( ريال سعودي في عام 2019م، لعدم تحديث سياسة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب وعدم التحقق من خلو  	
السجل اإلجرامي قبل االلتحاق بالوظيفة. 
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وحيث أن الشركة مدرجة، فهي تخضع أيضا ألنظمة وقواعد ومتطلبات هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية )تداول(. تلزم هيئة السوق المالية الشركات 
المدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة وقواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية 
)تداول( ال سّيما االلتزام باإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية والمالية وتقرير مجلس اإلدارة، كما تلتزم شركات التأمين بإعالن نتائجها المالية وفق النماذج 
 منها عائد استثمارات حملة الوثائق، وإجمالي أقساط التأمين 

ً
المعتمدة من الهيئة والتي يجب أن تتضمن بيانات واضحة عن فائض )عجز( عمليات التأمين مخصوما

المكتتبة وصافي أقساط التأمين المكتتبة، وصافي المطالبات المتكبدة، وصافي أرباح )خسائر( استثمارات حملة الوثائق، وصافي أرباح )خسائر( استثمارات أموال 
المساهمين ومقارنة هذه البيانات بالفترة المقابلة ربع سنوية أو سنوية وبحسب دليل االلتزامات المستمرة للشركات المدرجة، يجب أن تكون النتائج المالية السنوية 
المعلنة في موقع تداول مستمدة من القوائم المالية المدققة والمعتمدة من المراجع الخارجي للشركة المعين من الجمعية والمعتمدة من مجلس اإلدارة، ويجب 
 تقديم بيان بجميع األسباب والمؤثرات للتغير في 

ً
التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات لنتائجها المالية، وعلى الشركة أيضا

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

وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم فرض الغرامات التالية على الشركة من قبل هيئة السوق المالية خالل السنوات الثالث السابقة كالتالي:

غرامات مالية قدرها )180,000( ريال سعودي في عام 2018م، لمخالفة عدد من أحكام قواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات، وذلك  	
خالل األعوام المالية من 2008م إلى 2017م.

غرامة مالية قدرها )20,000( ريال سعودي في عام 2018م، لمخالفة الفقرة )أ( من المادة الثانية والستين من قواعد طرح األوراق المالية  	
وااللتزامات المستمرة، حيث تأخرت الشركة في إبالغ الهيئة والجمهور عن تعيين مستشار مالي إلدارة االكتتاب في أسهم حقوق األولوية، حيث تم 

التعيين بتاريخ 2018/04/11م، ولم يتم اإلعالن عنه إال بتاريخ 2018/04/15م. 

غرامة مالية قدرها )20,000( ريال سعودي في عام 2018م، لمخالفة الفقرة )5( من المادة الثالثة والستين من قواعد طرح األوراق المالية  	
وااللتزامات المستمرة؛ حيث تأخرت الشركة في إبالغ الهيئة والجمهور عن تعيين عبد الرحمن بن محمد الزويدي رئيًسا تنفيذًيا للشركة، حيث تم 

التعيين بتاريخ 2018/04/10م، ولم يتم اإلعالن عنه إال بتاريخ 2018/05/01م.

غرامة مالية قدرها )20,000( ريال سعودي في عام 2018م، لمخالفة الفقرة )19( من المادة الثالثة والستين من قواعد طرح األوراق المالية  	
وااللتزامات المستمرة؛ حيث تأخرت الشركة في إبالغ الهيئة والجمهور عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2018/06/24م، 

إذ لم يتم اإلعالن عن نتائجها إال بتاريخ 2018/06/25م، وذلك بعد إغالق السوق.

وتجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة لمالءة شركات المساهمة العامة فقد صدر بتاريخ 1438/01/23هـ )الموافق 2016/10/24م( قرار مجلس الهيئة رقم )2016-130-1( 
بتعديل اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )50%( فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام الشركات 
الجديد، التي تم تعديل مسماها لتصبح »اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )20%( فأكثر من رأس 

مالها«، والمعدلة بقرار هيئة السوق المالية رقم )1-77-2018( وتاريخ 1439/11/05هـ )الموافق 2018/07/18م(.

المالية  السوق  في  أسهمها  المدرجة  المساهمة  الشركات  بإعالنات  الخاصة  التعليمات  الئحة  باتباع  المالية  السوق  في  المدرجة  الشركات  الهيئة  ألزمت  كما 
الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )1-199-2006( وتاريخ 1427/07/18هـ )الموافق 2006/08/12م( والمعدلة بموجب القرار رقم )1-104-2019( وتاريخ 

1441/02/01هـ )الموافق 2019/09/30م(.

 إلى إلغاء إدراج أسهم 
ً
إن عدم التزام الشركة بهذه األنظمة والقواعد والمتطلبات سوف يعّرضها إلى عقوبات من بينها فرض غرامات وتعليق تداول األسهم وصوال

 وبشكل جوهري على عمليات الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ً
الشركة في السوق المالية السعودية )تداول( مم قد يؤثر سلبيا

مخاطر سحب ترخيص مزاولة أنشطة التأمين  2-2-2
حصلت الشركة على ترخيص البنك المركزي السعودي لمزاولة أعمال التأمين في 1428/08/29هـ )2007/09/11م( وهذا الترخيص قابل للتجديد كل ثالث سنوات.

وتنص المادة السادسة والسبعون )76( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على أن للبنك المركزي السعودي الحق في سحب ترخيص 
الشركة في الحاالت التالية:

إذا لم تمارس الشركة األنشطة المرخص لها خالل ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص. 	

إذا لم تِف بمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية. 	

إذا ثبت للبنك المركزي السعودي تعمد الشركة تزويده بمعلومات غير صحيحة عند طلبها الترخيص. 	

إذا أفلست الشركة. 	

إذا مارست الشركة أعمالها بطريقة احتيالية. 	

إذا انخفض رأس المال المدفوع للشركة عن الحد األدنى المقرر أو لم تستوف الشركة متطلبات المالءة المالية المنصوص عليها في الالئحة  	
التنفيذية.

إذا انخفض النشاط التأميني إلى الحد الذي يرى البنك المركزي السعودي عدم فعالية أدائه. 	

إذا رفضت أو أخرت الشركة دفع المطالبات المستحقة دون وجه حق. 	

إذا منعت الشركة فريق التفتيش المعين من قبل البنك المركزي السعودي عن أداء مهمته في فحص سجالتها. 	

إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر ضدها في أي من المنازعات التأمينية. 	
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وفي حالة سحب الترخيص من الشركة، فإنه لن يكون باستطاعتها االستمرار في إدارة أعمالها بشكل نظامي في المملكة العربية السعودية. باإلضافة إلى ذلك، قد يفقد 
المساهمون جزًءا من أو كل استثماراتهم في الشركة، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

مخاطر التقارير المطلوبة  2-2-3
 لألسس 

ً
يتطلب نظام التأمين والئحته التنفيذية من الشركة أن تقوم بشكل دوري بتزويد البنك المركزي السعودي بتقارير مالية وتقارير سنوية يتم إعدادها وفقا

المحاسبية النظامية إضافة إلى معلومات أخرى، تشمل معلومات تخص العمليات التشغيلية العامة للشركة وهيكل رأس المال والملكية والوضع المالي للشركة، 
 إلجمالي العموالت الطارئة المدفوعة. ويمكن أن تتعرض الشركة لتدابير نظامية وعقوبات وغرامات إذا اعتقد البنك المركزي السعودي بأن 

ً
 سنويا

ً
بما في ذلك كشفا

الشركة فشلت في االلتزام بأية قوانين أو أنظمة أو توجيهات واجبة التطبيق. إن أي فشل في االلتزام باألنظمة المطبقة يمكن أن ينتج عنه فرض قيود كبيرة على قدرة 
 على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي ونتائج أعمالها.

ً
الشركة على ممارسة عملها أو يعرضها لجزاءات هامة، مما سيؤثر سلبيا

باإلضافة إلى ذلك، قد تخضع الشركة لعقوبات وغرامات في حالة عدم استيفائها لمتطلبات هيئة السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المالية 
واإلفصاح المعمول بها في السوق المالية السعودية )تداول(، األمر الذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بنمو سوق التأمين  2-2-4
 كما كانت تتوقع الشركة في الوقت الراهن. ومن جانب آخر، فإن التأثير الحادث 

ً
 ومستداما

ً
قد ال يكون معدل نمو سوق التأمين في المملكة العربية السعودية مرتفعا

 عن التطور المستمر 
ً
في صناعة التأمين في المملكة نتيجة لزيادة عدد المؤمن لهم، إلى جانب النمو االقتصادي والزيادة السكانية في المملكة العربية السعودية، فضال

 يحيط بمستقبلها عدد من الشكوك وعدم 
ً
في مجال الرعاية االجتماعية والتغيرات السكانية، وفتح سوق التأمين في المملكة للشركات األجنبية، كل ذلك أنتج أمورا

اليقين، وستترتب عليه آثار جوهرية وسلبية على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر طبيعة قطاع التأمين وعدم استقراره  2-2-5
يتسم قطاع التأمين بعدم االستقرار مما قد يؤثر على ربحية الشركات العاملة فيه بما في ذلك الشركة. فقطاع التأمين يغطي العديد من المخاطر )مثل التلفيات 
الناجمة عن الحرائق والسيول والعواصف وحوادث المركبات والسرقات( وهذه المخاطر بطبيعتها قد تحدث في أي وقت ومن الصعب التنبؤ بها وحجم األضرار التي 

تخلفها. كما أن تكرار وقوع هذه المخاطر أمر وارد، وسيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة ببيانات السوق التاريخية  ٦-2-2
 على مفهوم التأمين، غير أنه لم يتم تنظيمه إال منذ فترة قريبة. ولذلك، فلم يتم بعد تجميع أو توفير المعلومات والبيانات 

ً
بالرغم من أن السوق السعودي ليس جديدا

التاريخية الالزمة للقيام بشكل دقيق بصياغة الجداول التأمينية. لذلك، فقد اعتمدت شركات التأمين، لتقدير الخسائر وتقييم األقساط، على تقديرات ليست على 
المستوى المطلوب من الدقة، وعليه، فإن معدل المخاطر للمحافظ التأمينية قد يتزايد، األمر الذي يف�صي إلى خسائر تتكبدها الشركة، ويترتب عليها أثر سلبي على 

أعمال الشركة.

المخاطر المتعلقة بنقص الوعي الثقافي بالتأمين وأهميته يف المملكة  2-2-7
إن نظرة المجتمع بقطاع التأمين هو عامل رئي�صي لنجاح هذا القطاع. وعلى أي حال، فإن هناك مخاطر تتعلق بإحساس المجتمع بقطاع التأمين بوجه عام، حيث يرى 
 أو يعمل في نطاق خدمات ال تتفق مع مبادئ التضامن والشريعة اإلسالمية. وقد يفقد المجتمع الثقة في قطاع التأمين، 

ً
 محوريا

ً
المجتمع أن ذلك القطاع ال يؤدي دورا

األمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالمنافسة  ٨-2-2
تواجه الشركة منافسة شديدة من شركات تأمين أخرى في المملكة العربية السعودية حيث وصل عدد شركات التأمين المرخصة والمدرجة في سوق األسهم إلى أكثر 
من 30 شركة حتى تاريخ هذه النشرة، وهناك منافسة مكثفة فيما بين تلك الشركات لزيادة حصتها من السوق. وتعرض تلك الشركات المنافسة، في الوقت الراهن، 
أو قد تعرض في المستقبل، ذات المنتجات والخدمات التي تعرضها الشركة أو قد تعرض منتجات وخدمات مشابهة. وإن الدخول في، أو استهداف، أسواق تعمل فيها 
الشركة، وبوجه خاص أسواق التأمين الصحي وتأمين المركبات، من جانب شركات تأمين أخرى، بموارد مالية أكبر وعالمات تجارية أكثر انتشارا، وقدر أكبر من مرونة 
 على قدرة الشركة على الحصول على عمالء جدد أو االحتفاظ بعمالئها الحاليين، 

ً
األسعار أو الصبر على المخاطر بقدر أكبر مما تتيحه الشركة، كل ذلك قد يؤثر سلبا

األمر الذي قد يترتب عليه تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 .
ً
وإذا عجزت الشركة، أو ثبت عجزها، عن المنافسة بشكل فعال في أسواق التأمين التي تعمل فيها أو بشأن المنتجات التي تعرضها، فإن وضعها التناف�صي قد يتأثر سلبا

وبوجه خاص، قد تضطر الشركة بسبب الضغوط التنافسية، من بين أمور أخرى، إلى تخفيض أسعارها، األمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي على هوامش ربحيتها ونتائجها 
المالية ووضعها المالي ومتطلبات رأس المال لديها، أو قد تضطر الشركة إلى تقليص حصتها من السوق، وسيكون ألي مما تقدم ذكره تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 في السوق، ولدى الكثيرين منهم موارد 
ً
 وأكثر استقرارا

ً
وفضال عن ذلك، فإن آفاق نمو الشركة في المستقبل تعتمد على فوزها بحصة سوقية من منافسين أكبر حجما

مالية أكبر، وسجل طويل وحافل بالربحية، وعالقات أكثر قوة مع شركاء كبار أو قدرة أكبر على توفير موارد مما تحظى به الشركة.
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وإضافة إلى ما سبق، فقد تشكل التغييرات التقنية مخاطر تنافسية. فعلى سبيل المثال، فإن االبتكارات التي تقوم بها الشركة - مثل التأمين المبني على االستخدام 
. وهناك تغييرات تقنية محتملة، مثل المركبات ذاتية القيادة أو التقنيات التي تيسر 

ً
 هاما

ً
 تنافسيا

ً
- يمكن أن تؤثر على تصميم المنتج وتسعيره، وقد يصبح ذلك عامال

مشاركة المركبات أو المسكن، وهي أمور قد تعطل بشكل كبير الطلب على منتجات الشركة من عمالئها الحاليين أو قد تؤثر بشكل جوهري على تكرار عمليات الطلب 
أو خطورة الخسائر، وقد تعجز الشركة عن التجاوب مع تلك األمور بشكل فعال. وإضافة إلى ذلك، فإن الوضع التناف�صي للشركة قد يتأثر بمدى قدرتها على أن 
 لتيسير جمع عمليات التغطية أو 

ً
 وداخليا

ً
تنشر، بطريقة فعالة، تقنية تكفل جمع وتحليل كم متنوع من نقاط البيانات، وكذلك تقنية تثري البيانات المتاحة خارجيا

المطالبات أو القرارات األخرى، وكذلك ما يمكن جمعه من الشركات والمنافسين الذين تتوفر لهم قواعد بيانات أكبر، وذلك من خالل نقاط البيانات تلك. وإذا عجزت 
الشركة عن التكيف مع التغييرات في التقنية والمخاطر المتزايدة التي تنطوي عليها العملية التنافسية، فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بالتغيرات يف تصرفات عمالء الشركة  ٩-2-2
قد تواجه الشركة تغيرات في تصرفات عمالئها وتغيرات في األسواق التي تقوم فيها ببيع منتجاتها التأمينية. وعلى سبيل المثال، فإن التغيرات في نمط الحياة أو التقنيات 
أو اللوائح أو الضرائب قد يغير بشكل ملحوظ من احتياجات العمالء الفعلية أو المحتملة من التأمين وأنماط التأمين الذي ينشدونه. وإن التغيرات في التقنية قد يؤدي 
 من تكييف 

ً
 إلى دخول منتجات جديدة إلى سوق التأمين ومبيعات التأمين، مثل دفع تأمين على السيارة حيثما ذهبت، أو تطوير قنوات توزيع جديدة تتطلب مزيدا

ً
أيضا

أعمال وعمليات الشركة. 

وقد تؤدي تلك التغيرات إلى انخفاض الطلب على منتجات الشركة، وقد تتطلب من الشركة إنفاق طاقة وموارد ونفقات باهظه لتغيير عرض منتجاتها، وتصميم نماذج 
جديدة تناسب المخاطر والتسعير و/أو تعديل و/أو تجديد نظم التشغيل وتقنية المعلومات و/أو توظيف عاملين جدد. وقد تؤدي التغيرات في تصرفات العمالء إلى 
زيادة معدل تجدد العمالء، األمر الذي يف�صي إلى تكاليف إجمالية أعلى و/أو انخفاض أو انعدام هامش الربح بسبب ضغوط األسعار الزائدة. ستؤثر تلك التغيرات بشكل 

جوهري وسلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. 

 لتغيرات في تصرفات العمالء فيما يتصل بالطريقة التي يقومون بها بشراء التأمين. وإلى الحد الذي يخفض فيه العمالء من استخدامهم 
ً
إن الشركة معرضة أيضا

للمبيعات المباشرة من خالل وسطاء تقليديين وقدرة الشركة على التكيف مع ذلك التغير، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 
عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر الحصول عىل الموافقات االلزمة لطرح منتجات جديدة أو تجديد المنتجات الحالية  2-2-10
يتعين على الشركة فيما يخص طرح أي منتجات تأمينية أن تحصل على موافقة البنك السعودي المركزي قبل تسويقها وطرحها بموجب نظام مراقبة شركات التأمين 

التعاوني والئحته التنفيذية. 

 بتوفير جميع تلك المنتجات. كما تقدمت 
ً
، وتقوم الشركة حاليا

ً
كما بتاريخ هذه النشرة، حصلت الشركة على موافقات من البنك المركزي السعودي على 58 منتجا

بطلب للموافقة على منتجي إضافي والتي ال يزال قيد النظر. 

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

مخاطر عدم االلتزام بلوائح مجلس الضمان الصحي التعاوني   2-2-11
بعد موافقة البنك المركزي السعودي، تخضع منتجات التأمين الطبي التي تقدمها الشركة للرقابة من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني. وتلزم متطلبات مجلس 
الضمان الصحي التعاوني بااللتزام بمتطلبات خاصة بتقديم المنتجات الطبية، بما في ذلك توفير فريق طبي متخصص إلعطاء الموافقات خالل مهلة ال تتجاوز ستين 
)60( دقيقة. كما تلزم تلك المتطلبات شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة لمقدمي الخدمات الطبية )مثل المستشفيات والعيادات( خالل مدة ال تتجاوز ثالثين 
)30( يوما. وقد يؤدي عدم التزام الشركة بمتطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني إلى فرض عقوبات عليها، بما في ذلك سحب رخصة تقديم منتجات الخدمات 

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

المخاطر المتعلقة باألحوال االقتصادية وأوضاع قطاع التأمين  2-2-12
يعتمد األداء المالي لشركات التأمين بصورة كبيرة على األوضاع االقتصادية المحلية داخل المملكة وكذلك األوضاع االقتصادية العالمية التي تؤثر على اقتصاد 
المملكة العربية السعودية. وقد تؤثر األحوال االقتصادية العالمية غير المستقرة واالنخفاض الكبير في أسعار النفط على اقتصاد المملكة. وبما أن األداء االقتصادي 
للشركة يرتبط إلى حد ما بتطور االقتصاد في المملكة والعالم، فقد تتأثر النتائج المالية للشركة بالتغيرات التي قد تحدث، والتي قد تؤدي إلى انخفاض في الطلب على 
منتجات الشركة وخدماتها. عالوة على ذلك، فإن اتجاهات األقساط والمطالبات في أسواق التأمين وإعادة التأمين تعتبر متقلبة في طبيعتها، كما يمكن أن تؤثر األحداث 
 على 

ً
غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية وارتفاع معدالت التضخم والمنافسة والقرارات القضائية على حجم المطالبات المستقبلية، األمر الذي قد ينعكس سلبا

أرباح وعائدات قطاع التأمين.

وسوف يؤثر انخفاض أسعار النفط بشكل كبير على الدخل المحلي، واألنشطة االقتصادية، والدخل الفردي، وبالتالي سوف يؤثر على قدرة األفراد والشركات على شراء 
منتجات التأمين التي تقدمها الشركة، األمر الذي سيخفض مبيعات الشركة ويؤثر على سعر سهمها سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.



www.medgulf.com.sa   ميدغلف - نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية | 21

عوامل المخاطرة 

كما ستؤدي بدالت اإليجار الباهظة التي تتأثر بالمتغيرات االقتصادية في المملكة إلى ارتفاع تكاليف الشركة، مما قد يدفعها إلى تغيير مواقع فروعها إلى أماكن أخرى. 
وعليه، فإن فترة االنتقال إلى تلك الفروع األخرى قد تؤدي بدورها إلى تباطؤ في أعمال الشركة إلى أن تنتهي عملية النقل، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالقيود عىل ملكية شركات التأمين  2-2-13
 للمادة )9( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 

ً
 معينة بخصوص ملكية األسهم في شركات التأمين. ووفقا

ً
يضع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني قيودا

والمادة )39( من الالئحة التنفيذية ال يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين االندماج مع شركات التأمين وإعادة التأمين األخرى أو تملكها أو السيطرة عليها أو شراء 
أسهم فيها دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك المركزي السعودي. والتزاما بالمادة )38( من الالئحة التنفيذية ينبغي قيام الشركة بإبالغ البنك 
المركزي السعودي بنسبة ملكية أي شخص يمتلك )5%( أو أكثر في أسهم الشركة من خالل تقرير ربع سنوي تعده الشركة. وينبغي على الشخص نفسه إبالغ البنك 

 بنسبة ملكيته أو أي تغيير يطرأ عليها خالل خمسة أيام من تاريخ حدوث هذا التغيير.
ً
المركزي السعودي كتابة

وقد تؤدي هذه القيود، في بعض الحاالت، إلى تحجيم قدرة الشركة على استقطاب مستثمرين ماليين واستراتيجيين في حال رفض البنك المركزي السعودي أو تأخرها 
في إصدار الموافقة المطلوبة أو فرض شروط ليس في مقدور الشركة استيفائها مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بدورة األعمال التأمينية  2-2-14
شهد قطاع التأمين على المستوى العالمي تغييرات دورية مع تذبذبات ملموسة في نتائج العمليات بسبب المنافسة واألحداث الكارثية والظروف االقتصادية 
واالجتماعية وعوامل أخرى خارجة عن سيطرة الشركات العاملة في الصناعة التأمينية. وقد ينتج عن ذلك فترات تتصف بالمنافسة في األسعار بسبب زيادة العرض، 
وكذلك فترات يتاح خاللها للشركات الحصول على أقساط أفضل. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون للزيادة في تكرار وجسامة الخسائر التي تصيب المؤمن لهم 
تأثير ملموس على دورة األعمال المذكورة. ومن المتوقع أن تتأثر دورة أعمال الشركة التأمينية بطريقة سلبية نتيجة لهذه العوامل، مما بدوره سيكون له تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر السياسية  2-2-15
إن األوضاع السياسية المتوترة في الشرق األوسط قد تؤثر سلبا على اقتصاد المملكة، وبالتالي على قدرة عمالء الشركة على تجديد عالقتهم بها، فضال عن التأثير على 
قدرة الشركة على الحصول على عمالء جدد. ومن شأن هذه المخاطر أن يكون لها أثر سلبي على أسواق المال، وستؤدي إلى تأثير سلبي جوهري على سعر سهم الشركة 
وخسارة المستثمرين لكل أو جزء من قيمة استثماراتهم، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بنظام العمل وعدم القدرة عىل االلتزام بمتطلبات السعودة ومتطلبات وزارة العمل والتنمية االجتماعية  2-2-1٦
بدأت وزارة العمل والتنمية االجتماعية السعودية بتطبيق برنامج »نطاقات« الذي تم تصميمه لتشجيع الشركات على توظيف المواطنين السعوديين وزيادة نسبة 
الموظفين السعوديين ضمن القوى العاملة. ووفقا لهذا البرنامج، فإنه يتم قياس التزام الشركة بمتطلبات السعودة مقابل نسبة المواطنين السعوديين ضمن القوى 

العاملة، مقارنة بمتوسط نسبة السعودة في الشركات العاملة في نفس المجال.

وقد حققت الشركة نسبة سعودة قدرها 66% كما في 31 ديسمبر 2020م، وهي بالتالي مصنفة ضمن النطاق »األخضر العالي« من برنامج »نطاقات«. ومع ذلك، ال يوجد 
أي ضمان بأن تستمر الشركة في المحافظة على نسبة السعودة المطلوبة ضمن المستويات المحددة نظاما. وقد تتعرض الشركة لعقوبات في حالة عدم التزامها 
بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، بما في ذلك وقف إصدار تأشيرات العمل الجديدة للموظفين األجانب الذين تحتاج إليهم الشركة و/ أو وقف عمليات نقل كفالة 

الموظفين غير السعوديين و/ أو استبعاد الشركة من االشتراك في المناقصات الحكومية، مما قد يؤثر سلًبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بعدم توفر الموظفين المحليين المؤهلين يف قطاع التأمين  2-2-17
قد ال يفي سوق العمل السعودي باحتياجات الشركة من الموظفين المؤهلين. وفي حال تعذر على الشركة استقطاب موظفين مؤهلين من السوق المحلي، فإنها 
ستضطر الستقدامهم من خارج المملكة. لكن الشركة ال تستطيع ضمان أنها سوف تكون قادرة على الحصول على العدد الكافي من تأشيرات العمل الالزمة من وزارة 
العمل في المملكة، خاصة في ضوء متطلبات السعودة، مما يخلق منافسة عالية بين شركات التأمين في المملكة لتدريب وتأهيل كوادرها وتعيين موظفين مؤهلين 
من السوق المحلية، مما قد ينتج عنه زيادة في األجور التي قد تشكل عبئا إضافيا على الشركة. باإلضافة إلى ذلك، إن عدم قدرة الشركة على استقطاب الموظفين 

المؤهلين واالحتفاظ بهم سوف يؤدي إلى إعاقة تنفيذ استراتيجيتها، األمر الذي قد يؤثر سلًبا على مركزها المالي وعملياتها ونتائجها.

المخاطر المتعلقة بالموظفين غير السعوديين  2-2-1٨
اتخذت حكومة المملكة تدابير وإجراءات لتنظيم توظيف الموظفين غير السعوديين وفقا لنظام العمل وأنظمة اإلقامة والتي تسعى من خاللها إلى اتخاذ إجراءات ضد 

الشركات والموظفين األجانب الذين ال يعملون لدى صاحب العمل الذي يكلفهم أو يقومون بأعمال ال تتطابق مع المسمى الوظيفي وفقا لرخص إقاماتهم.

إن تغريم الشركة أو فرض عقوبات عليها في حال عدم التزامها بنظام العمل واللوائح والتعليمات المطبقة بهذا الخصوص قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال 
الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 



www.medgulf.com.sa   22 | ميدغلف - نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

عوامل المخاطرة 

مخاطر عدم التحكم يف األسعار  2-2-1٩
تلتزم الشركة باتباع توصية الخبير االكتواري وبتعليمات البنك المركزي السعودي فيما يخص تسعيرة وثائق التأمين، وقد تكون توصيات تلك التقارير وتعليمات البنك 
المركزي السعودي تق�صي بتغيير أسعار وثائق الشركة. إن ارتفاع أسعار أحد منتجات الشركة قد يؤدي إلى عدم تمكن الشركة من استقطاب عمالء جدد وخسارة 
 قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

ً
عمالئها الحاليين وبالتالي توجههم إلى شركات أخرى. إن أي تغير في األسعار مستقبال

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم التقيد بمتطلبات االحتفاظ النظامية  2-2-20
تلزم المادة )40( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني شركات التأمين باالحتفاظ بما ال يقل عن )30%( من مجموع مبالغ االشتراكات. وسجلت 

الشركة نسب احتفاظ قدرها 87.1% و71.8% و62.6% للسنوات 2018م و2019م و2020م على التوالي.

 ألحكام المادة )21( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يجوز للبنك المركزي السعودي فرض غرامة على الشركات التي ال تقوم بالتقيد بنسب االحتفاظ 
ً
ووفقا

المطلوبة تصل إلى مليون )1.000.000( ريال سعودي. وبالتالي، في حال لم تقم الشركة بالتقيد بنسبة احتفاظ ال تقل عن 30% ستتعرض الشركة لتلك الغرامة مما 
سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة  2-2-21
قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ في 2018/01/01م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة )5%( على عدد من 
المنتجات والخدمات وذلك حسب ما هو وارد في النظام. كما تم إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من )5%( إلى )15%( بتاريخ 2020/05/18م والتي بدأ العمل 
بها في 2020/07/01م. وبناًء على ذلك، يتعين على الشركة التكييف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تشمل تحصيلها وتسليمها. إن 
 من التكاليف 

ً
أي انتهاء أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة الشركة سوف يعرضها لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعة الشركة مما سيزيد أيضا

والمصاريف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التناف�صي للشركة ومستوى الطلب على منتجاتها، مما سوف يكون له أثرا على نتائج عمليات الشركة 
وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر البيئة التنظيمية   2-2-22
تخضع أعمال الشركة للنظم المعمول بها في المملكة. وقد تكون البيئة التنظيمية التي تعمل بها شركة عرضة للتغيير. كما أن التغييرات التنظيمية الناجمة عن 
العوامل السياسية واالقتصادية والفنية والبيئة قد يكون لها تأثير كبير على عمليات الشركة من خالل تقييد تطوير الشركة أو زيادة عدد عمالئها، والحد من عمليات 
الشركة ومبيعات خدمات الشركة أو زيادة إمكانية وجود منافسة إضافية. وقد ترى الشركة ضرورة أو مناسبة تعديل عملياتها من أجل العمل بما يتفق مع تلك النظم 
وقد تتحمل تكاليف إضافية بهذا الخصوص، مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ومستقبلها ونتائج عملياتها ووضعها المالي. باإلضافة إلى ذلك، قد 

يؤدي عدم االلتزام بهذه األنظمة واللوائح إلى عقوبات إدارية أو جنائية أو تعليق عمليات الشركة أو إنهائها. 

المخاطر المتعلّقة باألسهم   2-3

المخاطر المتعلقة بالسيولة والتقلّب يف سعر السهم  2-3-1
 
ً
ر سلبيا

ّ
قد يعجز المستثمرون عن إعادة بيع أسهمهم )بما فيها أسهم حقوق األولوية( بسعر الطرح أو بأعلى منه، حيث يمكن للسعر السوقي لألسهم بعد الطرح أن يتأث

بعوامل تقع ضمن سيطرة الشركة أو خارجها، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، التغّيرات في نتائج عمليات الشركة أو ظروف السوق أو األنظمة الحكومية.

ويجب على األشخاص المستحقين أن يدركوا أّن قيمة االستثمار في األسهم )بما فيها أسهم حقوق األولوية( قد تنخفض أو ترتفع، وقد يكون السعر السوقي لألسهم 
رت 

ّ
بات كبيرة في األسعار والحجم أث

ّ
ق باألسهم. وقد شهدت أسواق األسهم من وقت آلخر تقل

ّ
بات كبيرة بسبب تغّير المعنويات في السوق فيما يتعل

ّ
 لتقل

ً
 وخاضعا

ً
با

ّ
متقل

على األسعار السوقية لألوراق المالية وقد ال تكون ذات صلة بأداء الشركة أو آفاق أنشطتها. وعالوة على ذلك، قد تقّل النتائج والتوقعات التشغيلية للشركة من وقت 
. وقد يؤدي أيٌّ من هذه األحداث إلى تراجع السعر السوقي لألسهم.

ً
لي السوق وأحوال السوق عموما

ّ
آلخر عن توقعات محل

مخاطر التقلّبات المحتملة يف سعر أسهم حقوق األولوية  2-3-2
بات 

ّ
بات كبيرة بسبب تغّير توّجهات السوق المالية السعودية )»تداول«(. وقد تكون هذه التقل

ّ
قد يواجه السعر السوقي لحقوق األولوية المتعلقة بأسهم الشركة تقل

 بنطاق 
ً
 الختالف نطاق التغيير المسموح به )والتي تتمثل في )10.0%( ارتفاعا وهبوطا من سعر اإلغالق لليوم السابق( في أسعار تداول حقوق األولوية مقارنة

ً
كبيرة نظرا

 العتماد سعر حقوق األولوية على سعر التداول الخاص بالشركة وأسعار السوق المحتملة ألسهم حقوق األولوية، فإّن 
ً
ه نظرا

ّ
التغيير المسموح به ألسهم الشركة. كما أن

ر بيع عدد كبير من أسهم الشركة 
ّ
ب في سعر السهم قد تؤثر على سعر حقوق األولوية. وقد يؤث

ّ
قة بالسيولة والتقل

ّ
هذه العوامل باإلضافة إلى العوامل المذكورة المتعل

 وأسهم الشركة باألخّص.
ً
 على أسعار األسهم في »تداول« عموما

ً
 سلبيا

ً
ع بيع عدد كبير منها، تأثيرا

ُّ
في »تداول«، أو توق

المخاطر المتعلّقة بعدم وجود طلب عىل أسهم حقوق األولوية وأسهم الشركة  2-3-3
ه سيكون هنالك طلب كاٍف على أسهم حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك لتمكين حامل هذه الحقوق )سواء كان شخص مستحق أو 

ّ
ال يوجد أي ضمان حيال أن

ه سيكون هنالك طلب كاٍف على أسهم الشركة المتبّقية من المستثمرين 
ّ
( من بيعها وتحقيق ربح أو تمكينه من مجّرد بيعها. كما ال يوجد ضمان حيال أن

ً
 جديدا

ً
مستثمرا

 لتوزيعه على 
ً
خالل فترة الطرح المتبقي. وفي حال لم تقم المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض لألسهم المتبّقية بسعر مرتفع، فقد ال يكون مبلغ التعويض كافيا

ه سيكون هناك طلب كاٍف في السوق على أسهم حقوق 
ّ
األشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب. وعالوة على ذلك، ليس هناك ضمان حيال أن

األولوية التي سيحصل عليها المكتتب إّما: )أ( من خالل االكتتاب بالحقوق أو )ب( من خالل طرح األسهم المتبّقية أو )ج( في السوق المفتوحة.
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عوامل المخاطرة 

مخاطر عدم توزيع أرباح  2-3-4
يعتمد توزيع أرباح في المستقبل على عدة عوامل من بينها الوضع المالي واألرباح المستقبلية، ومتطلبات رأس المال، واالحتياطات القابلة للتوزيع، والظروف 
االقتصادية العامة، وأي عوامل أخرى ذات صلة يراها مجلس إدارة الشركة ذات أهمية من حين إلى آخر. وبالتالي، فإن الشركة ال تضمن توزيع أي أرباح في المستقبل.

مخاطر انخفاض نسب الملكية  2-3-5
إذا لم يكتتب األشخاص المستحقين بكامل حقهم في األسهم الجديدة، بنهاية فترة االكتتاب، سوف تنخفض نسب ملكيتهم وحقوق التصويت التابعة لهم. وبالنسبة 
لألشخاص المستحقين الذين سيكتتبون في كافة حقوق األولوية بنهاية فترة االكتتاب، فقد يتعّرضون لتخفيض حّصتهم في الشركة حيث سيجري تقريب مستحقاتهم 
نهم من الحفاظ على 

ّ
إلى أقرب عدد صحيح من أسهم حقوق األولوية. ولكن سيظل بإمكان هؤالء المساهمين االكتتاب بأسهم حقوق األولوية اإلضافية التي ستمك

حّصتهم التناسبية في الشركة أو زيادتها. كما أنه ليس هناك ضمان بأن المساهمين المؤّهلين الذين لم يقوموا ببيع حقوق األولوية الخاصة بهم خالل فترة التداول 
 لتعويضهم عن انخفاض نسب ملكيتهم في رأس مال الشركة نتيجة لزيادة رأس مالها. 

ً
 كافيا

ً
سيتلقون عائدا

المخاطر المتعلقة بالتداول يف حقوق األولوية  ٦-2-3
قة بأسهم حقوق األولوية خسائر مادية. وتتجاوز حدود التغّير المسموح به في األسعار لتداول الحقوق )»القيمة اإلرشادية للحق«( النسبة  ِ

ّ
ب المضاربة المتعل سّبِ

ُ
قد ت

ر حدود األسعار 
ّ
 عالقة مباشرة بين سعر سهم الشركة والقيمة اإلرشادية للسهم. وبالتالي ستتأث

ً
(. وهنالك أيضا

ً
 أو انخفاضا

ً
المسموح بها ألسعار األسهم )10% ارتفاعا

اليومية لتداول الحق بحدود األسعار اليومية لتداول األسهم.

وفي حال فشلت الجهة المضاربة في بيع حقوق األولوية قبل نهاية فترة تداول حقوق األولوية، فإّنها سُتضطّر الستخدام هذه الحقوق لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية 
وقد تتكّبد بعض الخسائر. وعليه، يجب على المستثمرين مراجعة التفاصيل الكاملة آللية إدراج وتداول حقوق األولوية وأسهم حقوق األولوية وطريقة عملها، ويجب 

ين. 
َ
د من أّن أي قرار استثماري سيقوم على الوعي والفهم الكامل

ّ
رة عليهم، للتأك ِ

ّ
أن يكونوا على دراية بجميع العوامل المؤث

المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة الحقوق يف الوقت المناسب  2-3-7
ليهم من 

ّ
تبدأ فترة االكتتاب في 1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/20م( وتنتهي في 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م(. يجب على مالكي الحقوق وممث

الوسطاء الماليين أن يّتخذوا التدابير المناسبة للوفاء بكافة تعليمات الممارسة المطلوبة للحقوق والشهادات الواجب استالمها قبل انتهاء فترة االكتتاب. وإذا 
 راجع القسم 

ً
باع إجراءات اكتتاب الحقوق بالطريقة الصحيحة، فقد ُيقاَبل طلب االكتتاب بالرفض )فضال

ّ
عجز األشخاص المستحقين والوسطاء الماليين عن ات

 في نهاية فترة 
ً
 صحيحا

ً
13 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(. وإذا عجز األشخاص المؤّهلون عن استخدام حقوقهم لالكتتاب استخداما

بعوا إجراءات 
ّ
لين الذين لم يكتتبوا أو الذين لم يت ع مبلغ تعوي�صي على المساهمين المؤهَّ ه سُيوزَّ

ّ
 للحقوق التي يمتلكونها، فال يوجد ضمان حيال أن

ً
االكتتاب، تبعا

االكتتاب بالطريقة الصحيحة، األمر الذي يؤّدي بدوره إلى انخفاٍض في نسبة ملكّيتهم. 

المخاطر المتعلّقة بالبيانات التطلّعية  ٨-2-3
عية وتتضمن مخاطر معروفة وأخرى مجهولة وبعض الشكوك التي تؤثر على نتائج الشركة. وتضّم هذه البيانات، 

ّ
إّن بعض البيانات الواردة في هذه النشرة بياناٌت تطل

 راجع القسم 4 »خلفية عن الشركة 
ً
قة بالوضع المالي للشركة واستراتيجية أعمالها وخططها وأهدافها المستقبلية )فضال

ّ
على سبيل المثال ال الحصر، بيانات متعل

وطبيعة أعمالها« والقسم 6 »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة«( )بما في ذلك خطط التطوير وأهدافه ألعمال الشركة(. وإذا كان أيٌّ من االفتراضات 
 عن النتائج المذكورة في هذه النشرة، مما قد يؤّدي إلى خسارة المستثمرين الستثماراتهم في أسهم 

ً
غير صحيح أو غير صالح، فإّن النتائج الفعلية قد تختلف جوهريا

الشركة.

المخاطر المتعلّقة بضعف وعي المساهمين بآلية تداول وممارستهم لحقوق األولوية  ٩-2-3
 
ً
ر سلبيا

ّ
 جديدة للمستثمرين في »تداول«. فإّن العديد من المستثمرين قد ال يعرفون الكثير عن آلية تداول هذه الحقوق، ما سيؤث

ً
يشكل تداول حقوق األولوية سوقا

 في حال 
ً
على استعدادهم لالستثمار فيها وتداولها. وعليه، ستنخفض نسبة ملكّيتهم في الشركة، ما سيضّر أولئك الذين لم يستخدموا حقوقهم في االكتتاب، خاصة

 أعلى لألسهم المتبّقية.
ً
عدم توزيع أي تعويضات عليهم، عندما ال يعرض المستثمرون أسعارا

المخاطر المتعلّقة بطرح أسهم جديدة يف المستقبل  2-3-10
 مستقبلية إلصدار أسهم جديدة )غير أسهم حقوق األولوية المذكورة في هذه النشرة(. ولكن في حال قررت الشركة زيادة رأس مالها عن طريق 

ً
 خططا

ً
ليس للشركة حاليا

إصدار أسهم جديدة، وعدم ممارسة المساهمون الحاليون حقوقهم عند إصدار حقوق أولوية جديدة، سوف تنخفض ملكيتهم لألسهم بشكل تناسبي وما يلحقها من 
حق تصويت وحق الحصول على األرباح. وقد يكون ألي طرح إضافي أثر جوهري على السعر السوقي لألسهم.

مخاطر عدم ضمان حصول المساهمين المؤّهلين عىل تعويض  2-3-11
ستبدأ فترة االكتتاب في 1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م( وتنتهي في 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م(. ويجب على المساهمين المؤّهلين 
ليهم من الوسطاء الماليين أن يّتخذوا التدابير المناسبة للوفاء بكافة التعليمات المطلوبة واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية قبل انتهاء فترة االكتتاب. وإذا عجز 

ّ
وممث

ع مبلغ  ه سُيوزَّ
ّ
 للحقوق التي يمتلكونها، فال يوجد ضمان حيال أن

ً
 في نهاية فترة الطرح، تبعا

ً
 صحيحا

ً
المساهمون المؤّهلون عن استخدام حقوقهم لالكتتاب استخداما

لين الذين لم يشاركوا أو لم يكتتبوا بالطريقة الصحيحة في أسهم حقوق األولوية. تعوي�صي على المساهمين المؤهَّ
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نظرة عىل قطاع التأمم يف المملكة العربية السعودية 

نظرة عىل قطاع التأمين يف المملكة العربية السعودية -  3
يعد قطاع التأمين بالمملكة العربية السعودية أحد دعائم قطاع الخدمات المالية حيث يوفر أداة للتحوط وتحويل المخاطر وكذلك يشجع على االدخار طويل المدى 
مما يجعله من أهم عوامل النهوض باالقتصاد الوطني. يتكون قطاع التأمين بالمملكة من 30 شركة حيث يمثل نشاط تلك الشركات بالتأمين أو إعادة التأمين أو 
كليهما. البنك المركزي السعودي هو الجهة الرقابية المسؤولة عن قطاع التأمين بالمملكة، حيث يقوم بتحديث األنظمة واللوائح والتعليمات وتطويرها بشكل مسـتمر 
بما يتناسب مـع تغيرات القطاع بشـكل خاص واالقتصاد بشكل عام، فقد صرح البنك المركزي في تقريره )االستقرار المالي 2020م( بأن قطاع التأمين شهد عدد من 

التطورات خالل عام 2019م ومن تلك أهمها:

ارتفاع عدد مبادرات االندماج.أ. 

نجاح المرحلة التجريبية لمبادرة تقدير أضرار حوادث المركبات.ب. 

 لقواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو إعادة ج. 
ً
منح موافقة مبدئية لشركة أجنبية الفتتاح فروع في المملكة العربية السعودية، وذلك تبعا

التأمين األجنبية في المملكة العربية السعودية.

زيادة استخدام وساطة التأمين اإللكترونية وذلك بعد إصدار البنك المركزي السعودي للقواعد المنظمة لها. د. 

في عام 2019م، سجل قطاع التأمين أعلى إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في تاريخ القطاع حيث حقق 38 مليار ريال سعودي بنسبة نمو تبلغ 8.2% مقارنة بعام 
2018م. كما سجل في الربع األول والثاني من عام 2020م نسبة ارتفاع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الما�صي تبلغ 6.1% و%5.1 

 في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة تعادل )0.4%( مقارنة بالفترة المماثلة من العام الما�صي.
ً
على التوالي فيما شهد الربع الثالث من عام 2020م انخفاضا

ارتفع الدخل الصافي لشركات التأمين من 289.5 مليون في الربع الثالث من عام 2019م إلى 295 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها من عام 2020م ويأتي هذا 
االرتفاع، كما صرح البنك المركزي السعودي، نتيجة إلى زيادة الدخل الناتج عن عمليات التأمين من 51 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2019م إلى 62 

مليون ريال سعودي في الربع المماثل من عام 2020م ويجدر بالذكر بأن دخل االستثمار انخفض بنسبة 2.5% نتيجة انخفاض أسعار الفائدة والعوائد على األسهم.

إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها (: 1-3الجدول رقم )

2019م2018م2017م2016م2015ممليار ريال سعودي

3837373538اإلجمالي

المصدر: )النشرة اإلحصائية الشهرية( البنك المركزي السعودي الربع الثالث 2020م

قطاع التأمين حسب نوع النشاط   3-1

ينقسم نشاط التأمين إلى ثالثة أنشطة رئيسية وهي التأمين الصحي والعام والحماية واالدخار، حيث يساهم التأمين الصحي بالجزء األكبر من إجمالي األقساط 
المكتتب بها ويليه التأمين العام وأخيرا تأمين الحماية واالدخار.

في عام 2019م ساهم التأمين الصحي بما نسبته 59.3% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة فيما كانت مساهمة قطاع التأمين العام وتأمين الحماية واالدخار بما 
نسبته 37.7% و3% على التوالي. 

إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها حسب النشاط (: 2-3الجدول رقم )

2019م2018م2017م2016م2015ممليار ريال سعودي

18.9718.6319.0419.8822.47التأمين الصحي 

16.4917.1716.3314.0314.28التأمين العام

1.041.051.141.101.14تأمين الحماية واالدخار

36.5036.8536.5036.0137.89اإلجمالي

المصدر: )النشرة اإلحصائية الشهرية( البنك المركزي السعودي الربع الثالث 2020م

التأمين الصحي   3-1-1
 في أقساط التأمين المكتتبة بمقدار 13.1% عن العام السابق حيث بلغ عدد األشخاص المؤمن لهم تأمينا صحيا 

ً
حقق نشاط التأمين الصحي في عام 2019م ارتفاعا

في نهاية عام 2019م إلى 11 مليون وبلغ إجمالي عدد المنشآت التي قامت بالتأمين لمنسوبيها إلى ما يقارب 500 ألف شركة ومؤسسة. وكما تم ذكره مسبقا يعد التأمين 
الصحي أعلى أنشطة التأمين من حيث المساهمة في إجمالي األقساط المكتتب بها. 

 بإجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتبة بنسبة 8.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الما�صي حيث سجل الربع الثاني 
ً
شهد الربع األول من عام 2020م ارتفاعا

والثالث من عام 2020م انخفاضا مقارنة بالفترة المماثلة من العام الما�صي بما نسبته )2.1%( و)10.1%( على التوالي. 
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نظرة عىل قطاع التأمم يف المملكة العربية السعودية 

التأمين العام  3-1-2
يشمل التأمين العام كال من تأمين المركبات وتأمين الطيران وتأمين الطاقة والتأمين الهند�صي والتأمين البحري وتأمين الممتلكات وتأمين الحوادث والمسؤوليات 

وأخرى.

 في األقساط المكتتبة بها بمقدار 8.1% عن العام السابق. كما يجدر بالذكر بأن تأمين المركبات يساهم النسبة األكبر 
ً
في عام 2019م، شهد نشاط التأمين العام ارتفاعا

من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في نشاط التأمين العام حيث ساهم في عام 2019م بما نسبته 60.3% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في نشاط التأمين 
العام. وساهم تأمين الممتلكات والتأمين الهند�صي من إجمالي إقساط التأمين المكتتب بها في نشاط التأمين العام بما نسبته 12.9% 8.4% على التوالي فيما تشكل 

أنشطة تأمين الطيران وتأمين الطاقة والتأمين البحري والحوادث والمسؤوليات وأخرى ما نسبته 18.4% كما في عام 2019م.

شهد الربع األول من عام 2020م انخفاضا في إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بنشاط التأمين العام بنسبة )6.0%( فيما سجل الربع الثالث والرابع من عام 2020م 
 بنسبة 14.2% و17.1% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الما�صي. 

ً
ارتفاعا

تأمين الحماية واالدخار   3-1-3
يعرف البنك المركزي تأمين الحماية واالدخار بأنه »هو عقد تتعهد بمقتضاه شركة التأمين بأن تدفع للمؤمن له مبلغ أو مبالغ بما فيها حصيلة 	االدخار، وفي تاريخ 
مستقبلي مقابل ما يدفعه المؤمن له من اشتراكات« حيث ينقسم إلى عدة أنواع منها تأمين الحماية وهو نوع يشمل التأمين في حاالت الوفاة والعجز الدائم الكلي أو 
ا أو مبالغ، بما فيها حصيلة االدخار، 

ً
ن مبلغ الجزئي أو المؤقت للفرد والمجموعات وكذلك يوجد تأمين الحماية مع االدخار وهو يشمل التأمين التي يدفع بموجبها المؤّمِ

ن له من اشتراكات. في تاريخ مستقبلي مقابل ما يدفعه المؤمَّ

 بنسبة 2.92% عن العام السابق كما شهد الربع األول والثاني والثالث من 
ً
في عام 2019م، شهد إجمالي األقساط المكتتبة في نشاط تأمين الحماية واالدخار ارتفاعا

 بما نسبته 33.6% و32.9% و33.1% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الما�صي. 
ً
عام 2020م ارتفاعا

قطاع التأمين وجائحة كورونا    3-2

عانت الكثير من القطاعات في المملكة في خالل عام 2020م أثر انتشار فايروس كورونا )كوفيد-19( حيث أثر على األداء المالي لكثير من الشركات فيما حافظ قطاع 
التأمين على أدائه المالي وأظهر عدد من التطورات اإليجابية وخاصة في التأمين الصحي والمركبات وهما المساهمين الرئيسين في نمو دخل قطاع التأمين.

ويرجع سبب استقرار ونمو قطاع التأمين خالل عام 2020م إلى مبادرات ودعم حكومة المملكة من بداية فترة جائحة فايروس كورونا حيث تكفلت حكومة المملكة 
ممثلة بوزارة الصحة بعالج المصابين بالفايروس من المواطنين والمقيمين وحتى المخالفين لقوانين اإلقامة. كما أدت اإلجراءات االحترازية التي قامت بها حكومة 

المملكة كالحظر الجزئي والكلي إلى تقييد حركة معظم المواطنين والمقيمين مما أدى إلى انخفاض في مطالبات المركبات.

توقعات نمو قطاع التأمين بالمملكة العربية السعودية   3-3

 للتطورات اإليجابية والمرتبطة برؤية 2030م وجميع المبادرات التي أطلقها البنك المركزي السعودي التي تهدف بدعم تطور ونمو سوق التأمين في المملكة 
ً
نظرا

وبتعزيز مساهمتها في النمو االقتصادي، فإن التوقعات لقطاع التأمين تشير إلى النمو على المدى المتوسط والبعيد.
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها -  4
تأسست شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدغلف )»الشركة« أو«ميدغلف السعودية«( كشركة مساهمة سعودية عامة بموجب قرار 
مجلس الوزراء رقم )233( تاريخ 1427/09/16هـ )الموافق 2006/10/09م( والمرسوم الملكي رقم )م/ 60( الصادر بتاريخ 1427/09/18هـ )الموافق 2006/10/11م( 
وبموجب سجل تجاري رقم 1010231925 الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1428/04/08هـ )الموافق 2007/04/26م(. يقع المركز الرئي�صي للشركة في مدينة 

الرياض، طريق الملك سعود، برج الفوتورو، ص.ب. 2302 الرياض 11451، المملكة العربية السعودية. 

حصلت الشركة على ترخيص البنك المركزي السعودي رقم )ت م ن/20079/3( الصادر بتاريخ 1428/08/29هـ )الموافق 2007/09/11م( بمزاولة نشاط التأمين 
وإعادة التأمين الذي يشمل ممارسة نشاط التأمين في الفروع التالية: )1( التأمين العام و)2( التأمين الصحي و)3( تأمين الحماية واالدخار. وتزاول الشركة نشاطها وفقا 

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

يبلغ رأس مال الشركة الحالي سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي مقسم إلى سبعين مليون )70,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل 
قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

تعتبر الشركة إحدى أكبر الشركات المرخص لها في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات التأمين التعاوني حيث بدأت مسيرتها في المملكة العربية السعودية في 
النصف الثاني من 1995م حينما كانت تعمل بموجب وكالة حصرية مبرمة بين شركة ميدغلف بحرين وشركة السامية للتجارة ومن ثم تم تأسيسيها في المملكة العربية 
السعودية بشكل مستقل في عام 2007م وتفتخر بخدمة أكثر من مليون مستفيد في جميع أنحاء المملكة، وهي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية )»تداول«(. 

تقدم الشركة طيف واسع من المنتجات التأمينية المختلفة والتي تنقسم إلى ثالثة قطاعات وهي:

التأمين الصحي 	

يشكل قطاع التأمين الصحي القطاع األكبر للشركة حيث يمثل ما نسبته 71.9% من إجمالي أقساط التأمين كما في 31 ديسمبر 2020م.

تصدر الشركة وثائق تأمين تغطي تكاليف االستشفاء بخيارات متعددة تبدأ من المنافع المغطاة حسب الوثيقة المعتمدة لدى مجلس الضمان الصحي.

تأمين المركبات 	

يمثل قطاع تأمين المركبات ما نسبته 16.8% من إجمالي أقساط التأمين كما في 31 ديسمبر 2020م.

تصدر الشركة وثائق تأمين المركبات والتي تتضمن األضرار الشاملة للمركبات والمسؤولية تجاه الغير المترتبة عن حوادث سير المركبات وقد تمتد لتغطي ركاب 
المركبة حسب طلب العميل.

منتجات التأمين األخرى 	

يمثل هذا القطاع ما نسبته 11.3% من إجمالي أقساط التأمين كما في 31 ديسمبر 2020م. 

 من فروع التأمين ومنها: المخاطر المعقدة والمتواجدة في القطاعات الهندسية والطيران والصناعة باإلضافة إلى المخاطر اليومية مثل جميع مخاطر 
ً
ويشمل عددا

الممتلكات والمخاطر الطبية وتغطية الحياة. 

تقوم الشركة بتطوير منتجاتها التأمينية وتوفيرها للعمالء بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي من خالل قنوات التوزيع المختلفة والتي تتكون من 
14 نقطة بيع، ووكالء ووسطاء معتمدين من قبل الجهات المنظمة للعمل بسوق التأمين السعودي، باإلضافة إلى فريق التسويق والمبيعات. 

تجدر اإلشارة بأن 94% من قاعدة عمالء الشركة تتكون من الشركات و6% من قاعدة العمالء تتكون من عمالء البيع بالتجزئة كما في 31 ديسمبر 2020م.

التغيرات الرئيسية يف رأس مال الشركة   4-1

)الموافق  بتاريخ 1428/03/28هـ  العام  االكتتاب  )تداول( عن طريق  السعودية  المالية  السوق  في  )80,000,000( سهم عادي  مليون  ثمانين  الشركة  أدرجت 
2007/04/16م( وتم طرح ما نسبته )25%( من األسهم لالكتتاب العام من قبل الجمهور.

وبتاريخ 1434/07/23هـ )الموافق 2013/06/02م( انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على رفع رأس المال من ثمانمائة 
مليون )800,000,000( ريال سعودي إلى مليار )1,000,000,000( ريال سعودي من خالل منحة أسهم من األرباح المبقاة.

وبتاريخ 1439/01/02هـ )الموافق 2017/09/22م( انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة 
من مليار )1,000,000,000( ريال سعودي إلى أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي من خالل إلغاء ستين مليون )60,000,000( سهم عادي وذلك إلطفاء 

الخسائر المتراكمة.

وبتاريخ 1439/12/30هـ )الموافق 2018/09/10م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على رفع رأس المال من أربعمائة 
مليون )400,000,000( ريال سعودي إلى ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية وذلك لرفع هامش المالءة المالية.
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وبتاريخ 1442/09/10هـ )الموافق 2021/04/22م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 
ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي إلى سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي من خالل إلغاء عشرة ماليين )10,000,000( سهم عادي من أسهم 

الشركة وذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة.

وبتاريخ 1443/03/28هـ )الموافق 2021/11/03م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 
سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي إلى مليار وخمسون مليون )1,050,000,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية. 

كبار المساهمين   4-2

يتألف كبار المساهمين في الشركة الذين يمتلكون كل منهم نسبة 5% أو أكثر من أسهم رأس مال الشركة من ثالث شركات وهم البنك السعودي لالستثمار وشركة 
ميدغلف بحرين وشركة عبدالله أبو نيان التجارية. وفيما يلي جدول يوضح ملكية كبار المساهمين كما في تاريخ هذه النشرة:

ملكية كبار المساهمين يف الشركة  (: 1-4الجدول رقم )

نسبة الملكيةعدد األسهمالمساهم

19.00%13,300,000البنك السعودي لالستثمار

17.12%11,984,000شركة ميدغلف بحرين 

9.99%6,993,000شركة عبدالله أبو نيان التجارية

المصدر: تداول

نبذة تاريخية عن كبار المساهمين    4-3

البنك السعودي اللستثمار  4-3-1
يمتلك البنك السعودي لالستثمار أكبر حصة في الشركة. تأسس البنك السعودي لالستثمار كشركة مساهمة سعودية عامة بموجب المرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 
1396/06/25هـ )الموافق 1976/06/23م( وبدأ أعماله في شهر مارس من عام 1977م. ويقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للشركات واألفراد 
باإلضافة إلى خدمة االستثمار ويقوم البنك بعمليات تمويل القطاعات الصناعية وتمويل التجارة التي تشمل عملية االستيراد والتصدير. وتضم الئحة كبار مساهمي 

 من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.
ً
البنك السعودي لالستثمار كال

شركة ميدغلف بحرين  4-3-2
 في عدد من شركات التأمين وشركات ذات نشاطات تتعلق بنشاط التأمين في منطقة الشرق األوسط وأوروبا. وتعود ملكية شركة 

ً
تمتلك شركة ميدغلف بحرين حصصا

ميدغلف بحرين لثالث شركاء رئيسيين وهم مؤسسة التمويل الدولية، وشركة أوريكس )وهي شركة مدرجة في سوق األسهم في اليابان(، وشركة اس إل إتش هولدينغ 
)وهي شركة ذات مسؤوليه محدودة بموجب قوانين جزر الكايمن(.

شركة عبد الله أبو نيان التجارية  4-3-3
تأسست شركة عبدالله أبو نيان التجارية عام 1952م لتصميم حلول متكاملة وتزويد المعدات والمنتجات للمياه والصرف الصحي. كما تطور أحدث أنظمة توليد 
الطاقة؛ وتقدم حلول األتمتة للصناعة والري وإدارة المياه؛ تقدم الخدمات والحلول للخدمات اللوجستية وأنظمة إدارة المستودعات والتخزين؛ وتوريد قطع غيار 

اآلالت الثقيلة.

أهم األحداث التي أدت إىل انخفاض هامش المالءة المالية للشركة وقرارات البنك المركزي السعودي وأبرز القرارات   4-4
التي اتخذتها الشركة لتصحيح األوضاع 

أهم األحداث التي أدت إىل انخفاض هامش المالءة المالية للشركة  4-4-1

اتفاقيات إعادة التأمين من خالل مركز إعادة التأمين التعاوني 	

إن جميع اتفاقيات إعادة التأمين كانت تدار من قبل مركز إعادة التأمين التعاوني حتى عام 2014م وهو مركز تابع لمجموعة ميدغلف بالتالي يعد 
طرف ذو عالقة. وقام ذلك المركز بالتعامل في معامالت الشركة على أساس موحد مع األطراف األخرى ذات العالقة ومعيدي التأمين والوسطاء، 
وكانت تتم المعامالت مع معيدي التأمين والوسطاء من خالل هذا المركز كما كانت تتم تسوية األرصدة من خالل المركز. إال أن المبالغ المدفوعة 

والتسويات بين األطراف غير واضحة وغير موثقة وال تمر عبر قنوات الوسطاء المرخصين في المملكة. 

حتى 31 ديسمبر 2020م، لم تتمكن الشركة من تحصيل األرصدة والذمم المدينة من األطراف ذات العالقة بالتالي ال تزال هناك مبالغ مستحقة 
 على هامش المالءة المالية بسبب احتساب مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها على تلك األرصدة.

َ
للشركة لم تحصلها مما أثر سلبا
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خسائر بمبلغ 2٦1 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية يف 31 ديسمبر 2015م 	

تكبدت الشركة خسائر خالل عام 2015م بمبلغ 261 مليون ريال سعودي ويعود سبب الخسائر إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة وذلك نتيجة 
زيادة صافي مخصصات المطالبات بناء على توصيات الخبير االكتواري، وارتفاع المصاريف العمومية نتيجة زيادة مصاريف ضريبة االستقطاع مما 

 على هامش المالءة المالية للشركة.
ً
أثر سلبا

خسائر بمبلغ 3٨٨ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية يف 31 ديسمبر 2017م 	

تكبدت الشركة خسائر خالل عام 2017م بمبلغ 388 مليون ريال سعودي ويعود سبب الخسائر إلى قيام الشركة بتعزيز مخصص الديون 
المشكوك في تحصيلها بمبلٍغ 295 مليون ريال سعودي ويتضمن التالي: 240 مليون ريال سعودي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أرصدة 
معامالت إعادة تأمين وأقساط لحاملي وثائق التأمين و55 مليون ريال سعودي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أرصدة معامالت مع أطراف 
 على 

ً
ذوي عالقة. باإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة بشطب نظام تقنية المعلومات )system	ERP( بقيمة 26 مليون ريال سعودي مما أثر سلبا

هامش المالءة المالية للشركة.

خسائر بمبلغ 204 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية يف 31 ديسمبر 201٨م 	

تكبدت الشركة خسائر خالل عام 2018م بمبلغ 204 مليون ريال سعودي ويعود سبب الخسائر إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة وذلك نتيجة 
زيادة صافي مخصصات المطالبات للقطاع الصحي بناء على توصيات الخبير االكتواري باإلضافة إلى تكوين مخصصات إضافية للديون المشكوك 

 على هامش المالءة المالية للشركة.
ً
في تحصيلها لبعض العمالء مما أثر سلبا

خسائر بمبلغ 25٦ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية يف 31 ديسمبر 201٩م 	

تكبدت الشركة خسائر خالل عام 2019م بمبلغ 256 مليون ريال سعودي ويعود سبب انخفاض الخسائر المتراكمة إلى االنخفاض في احتياطي 
عجز األقساط حسب توصية الخبير االكتواري بمبلغ 21 مليون ريال سعودي وذلك بنسبة 40%، باإلضافة إلى ارتفاع صافي نتائج االكتتاب بنسبة 

 .%214

خسائر بمبلغ ٩٩,5٦٩ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية يف 31 ديسمبر 2020م 	

تكبدت الشركة خسائر خالل عام 2020م بمبلغ 99,569 مليون ريال سعودي ويعود سبب إنخفاض الخسائر المتراكمة في الشركة إلى:  	

تخفيض االحتياطي القانوني بمبلغ 120 مليون ريال سعودي مقابل الخسائر المتراكمة. 	

صافي الربح بعد الزكاة لعام 2020م 36.9 مليون ريال سعودي 	

أبرز القرارات التي اتخذتها الشركة لتصحيح األوضاع  4-4-2

وقف االستعانة بمركز إعادة التأمين التعاوني منذ عام 2014م 	

تؤكد الشركة توقفها عن االستعانة بمركز إعادة التأمين التعاوني منذ عام 2014م لكل ما يتعلق بدفع مبالغ إعادة التأمين وتحصيل المطالبات 
حيث تقوم الشركة بالتعامل مع معيدي التأمين مباشرة. 

تعيين مستشار خارجي إلجراء تدقيق عىل الشركة حسب طلب البنك المركزي السعودي وتقديم توصيات لتصحيح أوضاعها يف عام  	
2014م 

قامت الشركة بتعيين مستشار خارجي إلجراء تدقيق على الشركة حسب طلب البنك المركزي السعودي وتقديم تقرير يتضمن توصيات لتصحيح 
أوضاعها في عام 2014م، ومن أهم تلك التوصيات تطوير الهيكل التنظيمي ووضع نظام للفصل بين الواجبات والصالحيات ومنع التمويل ألي 
أطراف ذات عالقة ووقف االستعانة بمركز إعادة التأمين التعاوني. وقامت الشركة باالمتثال بأغلب تلك التوصيات ومن أهمها وقف االستعانة 
بمركز إعادة التأمين التعاوني وتطوير الهيكل التنظيمي للشركة، والشركة بصدد القيام باإلجراءات الالزمة للتقيد بالتوصيات األخرى التي أو�صى 

بها المستشار الخارجي.

تطوير السياسات واإلجراءات الداخلية للشركة  	

 بمراجعة سياسة 
ً
قامت الشركة بتحديث السياسات واإلجراءات الداخلية الخاصة بالشركة ومن أهمها »دليل حوكمة الشركة« وتقوم حاليا

وإجراءات اإلدارة المالية، مما سوف يساهم بشكل كبير في تنظيم عمل الشركة وتحديد المسؤوليات والمهام في مختلف قطاعات األعمال في 
الشركة وعلى مستوى مجلس اإلدارة ولجانه المختلفة.

تعيين مستشار لبناء استراتيجية الشركة يف عام 201٦م 	

قامت الشركة بتعيين مستشار خارجي عالمي لعمل استراتيجية شاملة للشركة وتحديد رؤية ورسالة وقيم الشركة، وهي الخطة التي وافق عليها 
مجلس اإلدارة بتاريخ 2016/04/04م.
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مراجعة الحسابات واألرصدة مع األطراف ذات العالقة يف عام 2017م 	

قامت الشركة بالتعاقد مع مراجع حسابات مستقل وذلك للقيام بعملية مراجعة ومطابقة شاملة ألرصدة أطراف ذوي عالقة، حيث قام مراجع 
الحسابات المستقل بتقديم تقريرين، التقرير األول بشأن حساب شركة ميدغلف بحرين )طرف ذو عالقة( العائد التفاقية إعادة التأمين والذي 
بموجبه تمكنت الشركة من تحصيل مبلغ وقدره 163 مليون ريال سعودي، والتقرير الثاني بشأن بقية الحسابات مع األطراف ذوي العالقة، والذي 
بموجبه تم حصر المبالغ المتبقية على شركة ميدغلف بحرين وشركة ميدغلف لبنان وشركة أديسون برادلي والتي تقوم الشركة جاهدة اآلن 

بتحصيلها.

تخفيض رأس المال يف عام 2017م 	

بتاريخ 1439/01/02هـ )الموافق 2017/09/22م(، قامت الشركة بتخفيض رأس مالها من مليار )1,000,000,000( ريال سعودي إلى أربعمائة 
مليون )400,000,000( ريال سعودي من خالل إلغاء ستين مليون )60,000,000( سهم عادي مما خفض الخسائر المتراكمة للشركة من 

733,970,446 ريال سعودي إلى 133,970,446 ريال سعودي.

تعيين مستشار خارجي لدراسة خيارات الشركة لتحسين هامش المالءة المالية يف عام 2017م 	

قامت الشركة بتعيين مستشار خارجي للتعاون مع اإلدارة التنفيذية والعمل على إعداد خطة عمل من خالل نموذج مالي متكامل لتحسين الوضع 
المالي للشركة وزيادة هامش المالءة المالية في ضوء النسب المحددة من البنك المركزي السعودي وضمن اإلطار الزمني المحدود، وهي الخطة 

التي وافق عليها مجلس اإلدارة بتاريخ 2017/12/06م.

زيادة رأس المال يف عام 201٨م  	

بتاريخ 1439/12/30هـ )الموافق 2018/09/10م( قامت الشركة زيادة رأس مالها من أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي إلى ثمانمائة 
مليون )800,000,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية لتحسين مستوى هامش المالئة ودعم المركز المالي للشركة.

تقديم خطة لمعالجة انخفاض هامش المالءة المالية 	

قامت الشركة بتجهيز خطة عمل لمعالجة هامش المالءة المالية بالتعاون مع الخبير اإلكتواري للشركة وتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
2018/12/08م وتم إرسالها إلى البنك المركزي السعودي بتاريخ 2018/12/09م 

إعادة تشكيل مجلس اإلدارة واللجان التابعة لمجلس اإلدارة 	

قامت الشركة بإعادة تشكيل مجلس اإلدارة الستكمال دورة المجلس السابقة والتي تنتهي بتاريخ 1440/06/29هـ )الموافق 2019/04/07م( 
حيث تمت الموافقة على تعيينهم من قبل الجمعية العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1439/07/23هـ )الموافق 2018/04/09م(.

كما قامت الشركة بتاريخ 1439/07/23هـ )الموافق 2018/04/09م( بإعادة تشكيل لجان للدورة الحالية منها اللجنة التنفيذية ولجنة المكافآت 
والترشيحات ولجنة المخاطر ولجنة االستثمار ولجنة المراجعة، كما قامت الشركة باستحداث لجنة الحوكمة التي تتبع مباشرة لمجلس اإلدارة 

وتضم بعض األعضاء المستقلين من خارج المجلس.

تخفيض رأس المال يف عام 2021م 	

بتاريخ 1442/10/09هـ )الموافق 2021/04/22م(، قامت الشركة بتخفيض رأس مالها من ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي إلى 
سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي من خالل إلغاء عشرة مليون )10.000.000( سهم وذلك إلعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء 

الخسائر المتراكمة، مما خفض الخسائر المتراكمة للشركة من 105,643,128 ريال سعودي إلى 5,643,128 ريال سعودي.
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رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها وقيمها   4-5

رؤية الشركة  4-5-1
أن تكون شركة التأمين السعودية األكثر موثوقية. 

رسالة الشركة  4-5-2
تحسين حياة عمالء الشركة من خالل توفير حلول تأمينية وخدمة عمالء ذات مستوى فائق.

استراتيجية الشركة  4-5-3
ترتكز استراتيجية الشركة على ما يلي:

تنفيذ خطة تحسين ورفع كفاءة الشركة في عمليات االكتتاب والتطوير وإدارة المشاريع واستحداث السياسات واإلجراءات التي من شأنها ضبط  	
سير العمليات.

خفض المبالغ المالية المستحقة للشركة واستحداث سياسة واضحة لتسديد األقساط. 	

تحسين جودة المحفظة وإيجاد حلول لمعالجة محافظ العمالء التجارية غير المربحة والتأكد من تطبيق سياسة الخصومات المعتمدة ووقف  	
الهدر المرتبط بالمطالبات المتعلقة بحوادث المركبات.

التركيز على قطاعات النمو العالية وتكييف أعمال الشركة بما يتالءم مع احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة، مع المحافظة  	
على النهج الحالي فيما يتعلق بمحافظ العمالء التجارية.

فيما يتعلق بالتأمين الصحي: إعادة هيكلة قسم الدعم والمساندة وتحسين أداء قسم المبيعات وتزويدهم بمجموعة منتجات موحدة للشركات  	
الصغيرة والمتوسطة.

فيما يتعلق بتأمين المركبات: بناء قنوات رقمية وشبكات وكالء لتصبح الشركة ريادية وسباقة من حيث المبيعات عبر التركيز على العمالء، مع  	
تطبيق أسعار أكثر مالءمة وتحسين معالجة الشكاوى والحد من حاالت االحتيال.

ومن أجل تحقيق هذه االستراتيجية، سوف تقوم الشركة باآلتي:

تطوير أفضل المواهب في مستوى اإلدارة العليا لتنفيذ هذه االستراتيجية. 	

تبني بيئة عمل تتما�صى مع اتجاه الشركة االستراتيجي الذي يمّيز ويكافئ أفضل المواهب. 	

تطوير وتطبيق أفضل إجراءات العمل والتكنولوجيا في الشركة. 	

إعادة تصميم السياسات واإلجراءات المطبقة لتخفيض التكاليف. 	

 مع تحقيق االستراتيجية واستقطاب عمالء جدد. 	
ً
تحسين الصورة التجارية للشركة تواكبا

قيم الشركة   4-5-4
تنبع قيم الشركة من اهتمامها بعمالئها، وهم مركز أولوياتها بحيث:

نهتم بموظفينا وعمالءنا ومجتمعنا. 	

نبني عالقاتنا على أسس الثقة المتبادلة. 	

كِرّس مفهوم النزاهة والشفافية في جميع أعمالنا.  	
ُ
ن

نسعى إلى التميز في جميع الخدمات والمنتجات التي نقدمها. 	

نتحمل المسؤولية اتجاه جميع التزاماتنا. 	

نكافئ األداء المتميز لموظفينا لتعزيز شعورهم باالنتماء ألسرة ميدغلف. 	
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المزايا التنافسية ونواحي القوة    ٦-4

اسم عريق ومعروف يف المنطقة  1-٦-4
 في عالم التأمين. وبفضل تنامي أعمالها في فترة وجيزة أصبحت رابع أكبر شركة تأمين عاملة في المملكة. وبناء على 

ً
 مرموقا

ً
على مدى السنوات اكتسبت ميدغلف اسما

 كاسم رائد في عالم التأمين سواء من قبل المؤسسات أو األفراد.
ً
ذلك يعتبر اسم ميدغلف معروفا

طاقم إداري عالي التأهيل  2-٦-4
إن خبرة الشركة واتساعها االقليمي وعالقاتها بشركائها ساعدها على اكتساب الكثير من الخبرة في مجال التأمين كما أعطاها اإلمكانية على استقطاب طاقم إداري وفني 
. وتعتمد الشركة على هذه اإلمكانيات البشرية بشكل رئي�صي لتطوير وزيادة حجم أعمالها. وهذا يعطي الشركة ميزة في الحصول على 

ً
 أو محليا

ً
عالي التأهيل سواء إقليميا

الخبرات العالية التأهيل. كما تعمل الشركة بشكل متواصل وحثيث على تدريب وتأهيل مجموعة من الشبان السعوديين حاملي الشهادات الجامعية لدى المعاهد 
 مما شكل لديها نواة من الشباب السعودي المؤهل لتسلم مهام حساسة في الشركة وسوف تتابع الشركة تقديم وتكثيف هذه 

ً
المصرفية والتأمينية محليا وخليجيا

البرامج. 

الكفاءة التشغيلية  3-٦-4
لدى الشركة اهتمام مستمر في زيادة كفاءتها التشغيلية، لذا ومنذ فبراير 2020م قامت الشركة بالعمل على تسوية المطالبات الطبية داخليا بدل من التعاقد مع 

شركة ميدي فيزا والتي من شأنه خفض تكاليف الشركة وتسريع إجراءات عملها. 

تغطية جغرافية واسعة يف المملكة  4-٦-4
باإلضافة إلى التعاقد مع شبكة واسعة من الوسطاء والوكالء لدى الشركة 14 مكتب مبيعات وخدمة، مما يوفر للشركة تغطية جغرافية عالية ويعطيها اإلمكانية 

للوصول إلى شريحة أكبر من العمالء في أرجاء مختلفة من المملكة.

شبكة طبية كبيرة  5-٦-4
كما في تاريخ هذه النشرة، لدى الشركة شبكة طبية كبيرة تحوي أكثر من 1,000 مقدم خدمات طبيه ومن ضمنها أكثر من 300 مستشفى تغطي جميع أنحاء المملكة، 
بما في ذلك مناطق نائية وبعيدة، وذلك لتسريع عملية الموافقة على المطالبات الطبية باإلضافة إلى مراقبة نوعية الخدمة الطبية وضبط النفقات. وهذه الشبكة 

تؤهل الشركة للحصول على عقود تأمين صحي كبيرة وتعطيها ميزة تفضيلية مقارنه بمنافسيها. 

خدمات تأمينية متنوعة   ٦-٦-4
إن الشركة لديها حزمة واسعة من الخدمات التأمينية المباشرة بأنواعها وإعادة التأمين وإدارة المطالبات.

بيئة تهتم بالعمالء  7-٦-4
 تأمينية مبتكرة ذات موثوقية تتميز 

ً
تفخر الشركة بأن أحد أهم الركائز التي تبني عليها استراتيجيتها هي العناية بالعمالء وحددت رسالتها بأن تقدم لعمالئها حلوال

بمرونتها، مع دعمها بخدمة عمالء ذات مستوى فائق. وذلك عن طريق البقاء على تواصل دائم وتفاعل مستمر مع عمالئها منذ اللحظة التي يقوم فيها العميل بطلب أي 
من منتجات الشركة وحتى مرحلة تجديد الوثيقة.

إن امتالك الشركة لخبرة تجاوزت العقدين في صناعة التأمين وتقديم الحلول التأمينية المرنة التي تتناسب مع احتياجات عمالئها، وفريق مدرب ومؤهل للعناية 
بالعمالء وإدارة الشكاوى يعمل بشكل مستقل وبحيادية تامة ومرجعية مباشرة للرئيس التنفيذي، وكذلك وجود شبكة قنوات التواصل اإللكترونية ونقاط البيع 

وخدمة العمالء المنتشرة في أنحاء المملكة أكسبها التميز في خدمة العمالء وكسب ثقتهم.

خبرات مميزة وأنظمة آلية قوية  ٨-٦-4
يضم فريق الشركة نخبة من ذوي الخبرات في أنظمة االكتتاب، يتوافر بين يديها أفضل أدوات التسعير التي تحكم أنشطة االكتتاب وتضمن التسعير العادل للعمالء، 
مدعومة بفريق قوي للدراسات اإلكتوارية وتحليل البيانات يعمل على تطوير بنية التسعير واالكتتاب واستخدام أحدث البرامج للتنقيب عن البيانات ومراقبة أداء 

محفظة الشركة. وقسم إعادة التأمين الذي يضم فريق مدرب للتعامل مع أكثر المخاطر تعقيدا.

التواصل الدولي االستثنائي مع شركاء إعادة التأمين  ٩-٦-4
تضم الشركة فريقا عالميا من شركات إعادة التأمين الرائدة على الصعيد العالمي، على نحو يضمن إعادة التأمين على أعلى مستوى، عند الحاجة. ولضمان أعلى 
مستوى ممكن من الخدمة، فإن شركات إعادة التأمين التابعة لفريق الشركة لديها درجتان أو ثالث درجات أعلى من التصنيفات االئتمانية التي تو�صي بها الجهات 
النظامية. وبفضل العالقة القوية التي بنتها الشركة مع شركات إعادة التأمين، صار بإمكان الشركة أن تعهد بالمخاطر التي تخصها بكل أمان، وتقدم تغطية واسعة 

النطاق لعمالئها في أي وقت، وبدون حد أدنى لألسعار.
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مكانة رائدة يف مجال رعاية العمالء  10-٦-4
فريق مدرب ومؤهل للعناية بالعمالء يعمل بشكل مستقل وبحيادية تامة ومرجعية مباشرة للرئيس التنفيذي، وكذلك وجود هاتف مجاني يدعم الخدمة الذاتية 
وسهولة الوصول والتحدث مع موظفين عناية العمالء من خالل منصات التواصل االجتماعي. باإلضافة إلى الخدمات اإللكترونية وتطبيق ميدغلف على الهاتف التي 
تسهل إدارة وثائق التأمين بمختلف أنواعها. تهتم الشركة بتطوير تجربة العميل وذلك من خالل التطوير المستمر على خدمات إلكترونية مما يعزز من إمكانية الشركة 
على خدمة عمالئها بكفاءة وجودة عالية على مدار 24 ساعة. حيث تمكنت الشركة من حل 99% من الشكاوى خالل المدة النظامية والتي ورد في تقرير البنك المركزي 

السعودي »ساما تهتم«.

االبتكار  11-٦-4
يعمل فريق من ذوي الموهبة والخبرة إلثراء المنتجات التي تقدمها الشركة بمجموعة راقية من الخدمات التي تفوق تطلعات المستهلكين هدفها خدمة المجتمع 
ونشر الوعي للحد من المخاطر وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 ببناء مجتمع حيوي وبيئة عامرة. حيث قامت الشركة بإدخال حزمة من الخدمات على منتج 
التأمين الصحي تسعى من خاللها إلى تغيير نمط حياة المجتمع ليصبح أكثر حيوية وصحة. وكذلك تعمل على تطوير منتج التأمين بناًء على االستخدام لتأمين المركبات 
)Telematics( المبني على أسلوب القيادة مما سيكون له األثر األكبر في تحفيز المجتمع على تحسين سلوكياتهم وتجنب األساليب الخاطئة في القيادة ويساهم ذلك في 

رفع مستوى السالمة المرورية وتقليص حوادث المركبات والتقليل من آثارها.

تطوير النظام التقني »برنامج نقلة«  12-٦-4
أطلقت الشركة برنامج طموح يسعى إلى االرتقاء باألنظمة التقنية المستخدمة في الشركة إلى أعلى المستويات وإدخال أحدث التقنيات لزيادة كفاءة اإلنتاج وتقديم 
ن الشركة من تقديم خدماتها للجمهور والتواصل  ِ

ّ
ات اإللكترونية باألساليب العصرية الحديثة التي تمك أفضل الخدمات للعمالء. ويهدف البرنامج إلى إنشاء المنصَّ

المستمر معهم وتمكنهم من إنهاء تعامالتهم في أي وقت ومن أي مكان.

الخدمات اإللكترونية   13-٦-4
أطلقت ميدغلف العديد من الخدمات اإللكترونية منها: 

تأمين ضد الغير للمركبات.  	

تأمين شامل على المركبات. 	

مطالبة تأمين المركبات.  	

نبض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.  	

الشكاوى.  	

المزاد اإللكتروني. 	

الشركات التي تمتلك الشركة فيها حصص أو أسهم    4-7

باستثناء شركة وصيل لنقل المعلومات اإللكترونية وشركة نجم لخدمات التأمين كما هو موضح أدناه، فإن الشركة ال تمتلك أي حصص أو أسهم في شركات أخرى.

الشركات التي تمتلك الشركة فيها حصص أو أسهم (: 2-4الجدول رقم )

نسبة الملكية البلد الشركة

%25 السعودية شركة وصيل لنقل المعلومات اإللكترونية

%3.45 السعودية شركة نجم لخدمات التأمين

شركة وصيل لنقل المعلومات اإللكترونية  4-7-1
تقدم شركة وصيل الحلول اإللكترونية المباشرة )B2B( بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية لتقليل حجم العمل المطلوب وضمان سرعة إجراءات 
المطالبات. حزمة الخدمات التي يقدمونها التأكد من أهلية العميل للحصول على الخدمة من المرفق الصحي والحصول على الموافقات المسبقة إلجراء العالج 

وتقديم الخدمات اإللكترونية لتسوية مطالبات المرافق الصحية، وذلك يعود بالمنافع التالية:

إجراء العمليات بشكل إلكتروني والتقليل من استخدام األوراق 	

تقليل المصاريف اإلدارية 	

تقديم الخدمات للعمالء بشكل أسرع مما ينعكس إيجابا على مستوى رضا العمالء 	

شركة نجم لخدمات التأمين  4-7-2
إن شركة نجم لخدمات التأمين هي شركة تم تأسيسها لتقوم بإدارة وتسوية المطالبات الناجمة عن الحوادث المرورية وتضم خدماتها الحضور إلى موقع الحادث 
والقيام باإلجراءات ذات الصلة حسب متطلبات كل حادث، باإلضافة إلى تقييم أحقية خصم عدم وجود مطالبات لحملة الوثائق. كما تتعامل الشركة مع نجم بموجب 
 بأن شركة نجم ال تحصل على أي ميزة تفضيلية جراء تعاملها مع 

ً
عقد خدمات لالستفادة من خدماتها فيما يتعلق بوثائق تأمين المركبات التي تصدرها الشركة، علما

الشركة.
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نشاط الشركة ومنتجاتها    ٨-4

نشاط التأمين   1-٨-4
تقدم الشركة طيف واسع من المنتجات التأمينية المختلفة والتي تنقسم إلى ثالث قطاعات وهي: )1( التأمين الصحي؛ و)2( تأمين المركبات؛ و)3( التأمين العام. 
وتزاول الشركة نشاطها وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والتعليمات األخرى السارية في المملكة تحت إشراف البنك المركزي 

السعودي. وحصلت الشركة على موافقات البنك المركزي السعودي النهائية على جميع المنتجات التي تقدمها. 

التأمين الصحي 	

يشكل قطاع التأمين الصحي القطاع األكبر للشركة حيث يمثل ما نسبته 72% من إجمالي أقساط التأمين كما في 31 ديسمبر 2020م.

بموجب هذا النوع من التأمين تتم تغطية جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعالج واألدوية وفقا ألنظمة وتعليمات مجلس الضمان 
الصحي لألفراد والمجموعات.

ويوضح الجدول أدناه منتجات التأمين الصحي التي تقوم الشركة بتقديمها كما في تاريخ هذه النشرة.

منتجات التأمين الصحي (: 3-4الجدول رقم )

تفاصيل عن المنتجاسم المنتج

التأمين الصحي للشركات
برنامج ُمعتمد من هيئة الرقابة الشرعية ومتوافق مع وثيقة مجلس الضمان الصحي التعاوني، يوفر الرعاية الطبية للموظفين العاملين في الشركات 
والمؤسسات وأفراد عائالتهم، بشبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية في جميع أنحاء المملكة تمتد ألكثر من ألف مزود خدمة، لتقديم خدمات 

سريعة دون أي عوائق. 

التأمين الصحي للشركات المتوسطة 
والصغيرة »نبض« 

»نبض« يوفر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تأمين صحي للموظفين وعائالتهم، وصّمم هذا البرنامج لكي يتناسب مع كل المجاالت ولمختلف الرغبات التي 
تتواجد في جميع القطاعات بخيارات كثيرة وتناسب مجال المنشأة.

المنشآت المتوسطة والصغيرة تعّد من أهم محركات النمو االقتصادي إذ تعمل على تشجيع اإلبداع واالبتكار وتوفير الوظائف وتعزيز نمو الصادرات، لذلك في 
إطار جهود الشركة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في »ريادة المنشآت الوطنية« تم إطالق 

» نبض«، مؤكدين أن برامج » نبض« سيساعد بشكل ملموس هذه المنشآت في تعزيز نموها محلًيا وبالتالي تحفيزها للتطور.

عمل فريق تطوير األعمال لتصميم منتج يلبي كافة متطلبات واحتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية لتتناسب مع ميزانية المنشأة ورغباتها 
ولدعم هامش الربحية للمنشأة، حيث تحتوي برامج » نبض« الثمانية )األسا�صي، النخبة، االقتصادي، التنفيذي، القيا�صي، التميز، الكالسيكي، المتطور( 

جميع متطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني لوثائق التأمين بفئات مختلفة وشبكات تغطية متعددة وبتغطيات تصل إلى )1,000,000( ريال سعودي.

مرونة وسرعة » نبض« تساعد صاحب العمل بتنظيم وتغّيير الخطة الصحية بالطريقة التي تناسب احتياجات ورغبات العاملين وعائالتهم ضمن ميزانية 
مدروسة ومتوازنة وبوقت قيا�صي.

التأمين الصحي على السائحين

يسمح هذا المنتج للسياح من أكثر من 40 دولة بزيارة المملكة للتعرف على حضاراتها وتاريخها، ويساعد هذا المنتج في تعزيز ركيزة القوة االقتصادية وفي دعم 
 بتشجيع القطاع الخاص لالستثمار في المشاريع الثقافية والترفيهية.

ً
موارد المملكة في تنفيذ مشاريع تنمية السياحة ودعم التراث الوطني وأيضا

تم بالتعاون مجلس الضمان الصحي تصميم هذا المنتج ليضمن للسائحين حصولهم على الخدمة الصحية للحاالت الطارئة لدى شبكة من مقدمي الخدمات 
الصحية المعتمدين من قبل مجلس الضمان الصحي والمنتشرة في جميع مناطق المملكة، يعزز هذا المنتج امداد السائح باألمان الصحي الذي يكفل لهم 

التغطية التأمينية األساسية في جميع مناطق المملكة ضد األخطار الصحية الطارئة بحد المنفعة األق�صى البالغ )100( ريال سعودي.

صمم هذا المنتج ليغطي جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعالج واألدوية باإلضافة إلى جميع مصاريف التنويم الطارئة بالمستشفى، حاالت 
الحمل والوالدة وأمراض األسنان واللثة، حاالت الغسيل الكلوي الطارئ، اإلخالء الطبي الطارئ، اإلصابات الناتجة عن حوادث السير، مصاريف تجهيز وإعادة 

 لجدول وثيقة مجلس الضمان الصحي. 
ً
جثمان الزائر المؤمن له المتوفى إلى موطنه األصلي وغيرها من التغطيات وفقا

تتم التغطية التأمينية على أساس التقييد المباشر على حساب الشركة بحيث ال يضطر المؤمن لهم من السائحين إلى دفع مبالغ مالية لمقدمي خدمات 
الرعاية الصحية داخل شبكة مقدمي الخدمة المحددة له من قبل الشركة، وفي حال اضطر المؤمن له الحصول على الرعاية الصحية خارج شبكة مقدمي 

 ألحكام مجلس الضمان الصحي.
ً
الخدمة المحددة فستقوم الشركة بتعويضه على أساس تعويض البدل وفقا

التأمين الصحي على الزائرين

من خالل هذا البرنامج أصبح أمام زوار المملكة العربية السعودية فرصة الحصول على الرعاية الصحية لحاالت الطوارئ الطبية أو الحوادث، عند شراء 
برنامج التأمين الصحي على الزائرين، لدى أفضل المراكز الطبية المعتمدة دون تحمل أية أعباء لتكلفة هذه الرعاية.

يتوافق هذا البرنامج مع قرار مجلس الوزراء السعودي رقم )180( بتاريخ 1435/5/2هـ القا�صي بإلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة الدخول إلى 
المملكة العربية السعودية بغرض الزيارة ومرافقيهم.

صمم هذا المنتج ليغطي جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعالج واألدوية باإلضافة إلى جميع مصاريف التنويم الطارئة بالمستشفى، حاالت 
الحمل والوالدة وأمراض األسنان واللثة، حاالت الغسيل الكلوي الطارئ، اإلخالء الطبي الطارئ، اإلصابات الناتجة عن حوادث السير، مصاريف تجهيز وإعادة 

جثمان الزائر المؤمن له المتوفى إلى موطنه األصلي وغيرها من التغطيات وفقأ لجدول وثيقة مجلس الضمان الصحي. 

تتم التغطية التأمينية على أساس التقييد المباشر على حساب الشركة بحيث ال يضطر المؤمن لهم من الزائرين إلى دفع مبالغ مالية لمقدمي خدمات الرعاية 
الصحية داخل شبكة مقدمي الخدمة المحددة له من قبل الشركة، وفي حال اضطر المؤمن له الحصول على الرعاية الصحية خارج شبكة مقدمي الخدمة 

 ألحكام مجلس الضمان الصحي.
ً
المحددة فستقوم الشركة بتعويضه على أساس تعويض البدل وفقا
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 من الخدمات ذات القيمة المضافة أبرزها: 
ً
تتيح برامج التأمين الصحي للشركة عددا

فرق إضافية وممثلي خدمة جاهزون دائما لخدمة المستشفيات الكبرى في جميع أنحاء المملكة للمساعدة والمتابعة. 	

مستوى كفاءة خدمة يعتبر من األعلى يضمن متوسط سرعة استجابة أقل من 5 دقائق. 	

 دون الحاجة إلى زيارة الطبيب ضمن شبكة واسعة من الصيدليات في جميع أنحاء المملكة حيث  	
ً
إعادة صرف األدوية لألمراض المزمنة شهريا

 نصائح وتوجيهات حول كيفية التعامل مع العالج.
ً
تشمل الخدمة أيضا

برامج خاصة برعاية األطفال تسهل وتضمن حصولهم على التطعيمات المعتمدة بالمنزل بشكل أسرع. 	

رعاية حديثي الوالدة حيث يساهم هذا البرنامج في تقديم المعلومات المتعلقة بالتأمين، شرح برنامج رعاية الطفل، نصائح لألمهات الجدد.  	

اإلحالة الطبية توفر على عمالء الشركة المدفوعات النقدية ومتاعب االنتظار في عدم توفر الدواء حيث يتم توجيه العمالء إلى أقرب صيدلية  	
الستالم الدواء دون أي تأخير.

المساعدة اللوجستية العالمية الفورية وعلى مدار الساعة في حال حدوث أي طارئ أثناء رحلة العمل أو الترفيه. 	

تقديم رأي طبي ثاني بالتعاون مع America	Assist تسمح لعمالئنا الحصول على أفضل االستشارات الطبية واالستفادة من خبرات أهم المستشفيات  	
في الواليات المتحدة األمريكية.

تتبع المطالبات النقدية بشكل سهل وميسر من مرحلة التقديم وحتى مرحلة الدفع من خالل القنوات اإللكترونية. 	

طبيب متاح للتواصل من خالل الهاتف للرد على جميع االستفسارات الصحية واالستفسارات حول التغطية الصحية. 	

طبيب متاح للتواصل من خالل اإلنترنت في كل األوقات ولمختلف التخصصات. 	

مقدمي الخدمات الذين تتعامل معهم الشركة   2-٨-4

المستشفيات والعيادات 2-1-٨-4

خالل العشرين عاما الماضية، قامت الشركة بتأسيس عالقات قوية مع مجموعة من المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من خالل 
تعاقدات مبنية على أساس متين من الثقة المتبادلة هدفها تقديم أرقى الخدمات لعمالء الشركة. إن استحواذ الشركة على حصة كبيرة من محفظة التأمين الصحي 
في المملكة على مدار السنوات الماضية حيث وصل عدد المؤمنين إلى أكثر من مليون مؤمن، زاد من قوتها على منافسة باقي الشركات للحصول على أفضل األسعار 

والخدمات من قبل مقدمي خدمات الرعاية الصحية الرائدة.

تأمين المركبات- 1

يمثل قطاع تأمين المركبات ما نسبته 17% من إجمالي أقساط التأمين كما في 31 ديسمبر 2020م.

يوفر تأمين المركبات تغطية الخسائر المتعلقة بالمركبات. يشمل تأمين المركبات تغطية كل ما ينجم عن الحوادث المرورية من إصابات جسدية، 
أو وفاة لألشخاص، باإلضافة إلى تعويض األضرار المادية من إصالح أو تبديل في المركبات. إن أقسام تأمين المركبات هي تأمين المركبات الشامل 

وتأمين المركبات عن األضرار التي تلحق بالغير.

ويوضح الجدول أدناه منتجات تأمين المركبات التي تقوم الشركة بتقديمها كما في تاريخ هذه النشرة.

منتجات تأمين المركبات التي تقوم الشركة بتقديمها (: 4-4الجدول رقم )

تفاصيل عن المنتجاسم المنتج

تأمين المركبة ضد الغير
إن هذا التأمين هو تأمين إلزامي يتم بموجبه التعويض عن األضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها، واألضرار المادية خارج المركبة، 
وتغطية تكاليف نقل جثمان المتوفى، ودفع قيمة الفدية بقيمة 300,000 ريال سعودي في حالة القتل الخطأ، و400,000 ريال سعودي في حالة القتل العمد.

التأمين الشامل للمركبات
إن هذا التأمين هو تأمين اختياري يتم بموجبه التعويض عن فقدان المركبة أو التلف بسبب حادث أو حريق أو سرقة أو تلف متعمد من الغير ألي مركبة 
موصوفة. يوفر هذا النوع من التأمين، وتغطية نفقات العالج والمستشفيات واألدوية )اإلسعافات األولية( للسائق أو الركاب أو الطرف الثالث، وتقديم 

تعويض مادي في حالة العجز أو الموت للسائق أو الركاب أو الطرف الثالث، وتغطية أي ضرر يصيب ممتلكات الطرف الثالث.
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منتجات التأمين األخرى- 2

 من فروع التأمين ومنها: عالية المخاطر 
ً
يمثل هذا القطاع ما نسبته 11% من إجمالي أقساط التأمين كما في 31 ديسمبر 2020م. ويشمل عددا

والمتواجدة في القطاعات الهندسية والطيران والصناعة باإلضافة إلى المخاطر اليومية مثل جميع مخاطر الممتلكات والمخاطر الطبية. 

ويوضح الجدول أدناه منتجات التأمين األخرى التي تقوم الشركة بتقديمها كما في تاريخ هذه النشرة.

منتجات التأمين األخرى التي تقوم الشركة بتقديمها (: 5-4الجدول رقم )

تفاصيل عن المنتجاسم المنتج

تأمين السفر

صمم هذا المنتج خصيصا لتلبية احتياجات العمالء الذين يرغبون في الحصول على وثيقة تأمين لتقديمها للسفارات. ويتيح للعميل اختيار مدى التغطية التي 
يرغب بها حسب وجهة السفر ومدة التغطية )عدد األيام( بأسعار مختلفة.

يغطي هذا التأمين المصاريف الناتجة عن الحاالت الطبية الطارئة في معظم أنحاء العالم وعلى مدار 24 ساعة كما يعوض المؤمن له عن الضرر الناتج من 
إلغاء أو تأخير مواعيد إقالع الرحالت أو فقدان األمتعة وغيرها من المنافع.

تأمين الممتلكات

يوفر هذا النوع من التأمين الحماية التأمينية للممتلكات المملوكة أو المستأجرة ومحتوياتها من األخطار أو األضرار التي قد تسببها الحوادث أو الكوارث 
الطبيعية أو السرقات وتشمل التغطيات: )1( تأمين المنازل ومحتوياتها؛ )2( تأمين المتاجر ومحتوياتها وبضائعها؛ )3( تأمين المباني والمصانع والمنشآت 

الصناعية وورش العمل

ويشمل تأمين الممتلكات التأمين ضد الحرائق والتأمين ضد السرقة وتأمين كافة األخطار )الحريق والسرقة والصواعق باإلضافة إلى تسرب المياه والفيضانات 
والزالزل وغيرها(.

التأمين الهند�صي
يوفر هذا النوع من التأمين الحماية التأمينية لمعدات المشروع، وجميع أخطار التركيب، وتأمين األجهزة اإللكترونية، وجميع أخطار المقاولين، وعطل 

المكائن.

تأمين جميع أخطار المقاولين

يغطي هذا المنتج المشروعات اإلنشائية أثناء فترات تنفيذها إلى أن يتم تسليمها إلى أصحابها، كما يمكن أن تمتد التغطية لتشمل أعمال الصيانة الالحقة 
بعد فترة التنفيذ، ومن أمثلة المشروعات التي يمكن تغطيتها تشييد المباني السكنية بأنواعها والمباني اإلدارية والمباني الترفيهية وغيرها مثل المستشفيات 

والفنادق والمصانع.

تشمل الحماية التأمينية الخسائر المادية التي تنتج عن الحريق والسطو والسرقة واالنفجار والتنفيذ الخاطئ والزالزل كذلك يغطي المسؤولية المدنية عن 
األضرار الجسدية والمادية التي تحدث للغير بسبب تنفيذ المباني واإلنشاء وغيرها.

تأمين عطل المكائن

يغطي هذا النوع من التأمين اآلالت والمكائن أثناء تشغليها أو خالل فترات توقفها للراحة أو في حالة فكها أثناء التنظيف أو إجراء الفحص الدقيق، وكذلك عند 
إعادة تركيبها ومن أمثلة تلك المكائن اآلالت والمكائن اإلنتاجية في المصانع )مولدات الطاقة( واآلالت الخاصة بغرف التبريد )الثالجات(.

تشمل الحماية التأمينية الخسائر المادية التي تنتج عن عيوب المواد، والتشغيل الخاطئ، والضرر العمدي من قبل الغير، وااللتماس الكهربائي وغيرها.

تأمين فساد المخزون

تعتبر وثيقة تأمين فساد المخزن مكملة لوثيقة عطل المكائن وال تصدر إال إذا كان هناك وثيقة عطل مكائن سارية المفعول وصادرة من نفس الشركة. 

تشمل الحماية التأمينية تغطية الخسارة أو التلف الذي قد يصيب المواد المخزنة في غرف التبريد والثالجات كنتيجة مباشرة لتعطل آالت التبريد، ومن 
األمثلة على ذلك الفاكهة واللحوم واألسماك واأللبان ومنتجاتها.

تأمين معدات المشروع للمقاولين

يغطي هذا النوع من التأمين آالت ومعدات المقاولين البرية أثناء تشغيلها أو خالل فترات توقفها للراحة أو في حالة فكها أثناء التنظيف أو إجراء الفحص 
الدقيق وكذلك عند إعادة تركيبها بمواقع العمل ومن أمثلة تلك المعدات الحفارات وخالطات االسمنت والرافعات وغيرها.

تشمل الحماية التأمينية تغطية الخسائر الناتجة عن الحريق والسطو واالنقالب والزالزل وغيرها. كما يمكن أن تمتد لتغطي خطر النقل والتنقل خارج موقع 
العمل.

تأمين جميع أخطار التركيب

يغطي هذا النوع من التأمين المشروعات اإلنشائية أثناء فترات تنفيذها إلى أن يتم تسليمها إلى أصحابها. وتشمل نفس التغطيات التي يشملها تأمين جميع 
أخطار المقاولين، كما يمكن أن تمتد التغطية لتشمل فترات التجارب واالختبارات والصيانة ومن أمثلة المشروعات التي يمكن تغطيتها تركيب اآلالت 

والمعدات والمكائن بكافة أنواعها. 

تشمل الحماية التأمينية تغطية أخطار الحريق واالنفجار والفيضانات والعواصف واألخطار الكهربائية وغيرها كما تشمل المسؤولية المدنية عن األضرار 
الجسدية والمادية التي تحدث للغير بسبب تنفيذ التركيب واإلنشاء وتنفيذ أعمال تلك المشروعات.

تأمين األجهزة اإللكترونية

يغطي هذا النوع من التأمين األجهزة اإللكترونية مثل األجهزة الطبية اإللكترونية )مثل أجهزة األشعة والرنين المغناطي�صي وأجهزة اإلشعاع( وأجهزة الرادار 
واالستقبال واإلرسال الخاصة بمحطات التلفزيون ومحطات األقمار الصناعية وغيرها.

تشمل الحماية التأمينية تغطية الخسائر أو التلفيات الفجائية والغير متوقعة التي تلحق بالمعدات اإللكترونية والتي قد تنتج عن الحريق والصواعق واالنفجار 
وغيرها.

تأمين الطيران والنقل الجوي
يغطي هذا النوع من التأمين األضرار المتعلقة بهيكل الطائرة أثناء الطيران أو وقوفها في المطار، والمسؤولية المدنية تجاه الركاب عن األضرار التي تصيبهم 
أثناء وجودهم على الطائرة، وتأمين المسؤولية عن الشحنات الجوية بسبب حادث أثناء النقل والتحميل والتفريغ من وإلى الطائرة، والمسؤولية المدنية تجاه 

الطرف الثالث، والمسؤولية المدنية لمشغلي المطارات وغيرها. 

تأمين األموال
يغطي هذا النوع من التأمين جميع أنواع األموال من أوراق نقدية أو سندات بنكية أو شيكات أو أوامر بريدية أو سندات نقدية أو أوامر الدفع النقدية.

تشمل الحماية التأمينية حماية لألموال من السرقة أو التلف سواء كانت في خزينة محكمة أو أثناء نقلها من مكان آلخر. 

التأمين الشامل للبنوك
يستهدف هذا التأمين البنوك وسائر المؤسسات المالية التي تعمل على تقديم الخدمات المالية وتشمل التغطيات ممتلكات البنك ضد أخطار السرقة، 
وتغطية الخسائر الناتجة بصورة مباشرة عن األعمال التي انطوت على خيانة أمانة من أحد العاملين بالبنك، وتغطية أموال البنك أثناء عملية النقل، وتغطية 

الخسائر أو األضرار التي تلحق بالممتلكات المادية للبنك من أثاث وأجهزة وخزائن وغيرها، وتغطية آالت الصرف اآللي وغيرها. 
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تفاصيل عن المنتجاسم المنتج

تأمين خيانة األمانة 

يغطي هذا النوع من التأمين الخسائر المالية التي تلحق بأموال صاحب العمل )المؤمن له( نتيجة حادث أو اختالس يرتكبه العامل )المؤمن عليه( أثناء قيامه 
بأداء أعمال وظيفته أو نتيجة ألسباب متعلقة بالموظفين الذين يشغلون منصب يتطلب قدر من المسؤولية والثقة مثل )المدراء الماليين، الصرافون، 

المحاسبون، وكالء تحصيل الديون، موظفو المبيعات، أمناء المخازن(. 

والمستفيدون من هذه الوثيقة هم أصحاب المؤسسات التجارية، وأصحاب مكاتب الشركات، وأصحاب المصانع.

تشمل الحماية التأمينية أي خسائر لمبالغ نقدية أو بضائع عينية يتحملها المشترك بسبب تصرفات وأفعال ناتجة عن السرقة، واالختالس، والتزوير، 
والتبديد االحتيالي والتالعب باألوراق والمستندات والتي نتجت من قبل موظف أو مجموعة من الموظفين مؤمن عليهم أثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية.

التأمين ضد الحوادث الشخصية
يوفر هذا النوع من التأمين التعويض عند حدوث حادث غير متوقع حيث يتم تعويض المؤمن له في حالة اإلصابة الجسدية الناتجة عن وسائل خارجية طارئة 
وعنيفة غير منظورة، وتعويض المؤمن له أو عائلته في حال الوفاة والعجز الجزئي أو الكلي والتعويض األسبوعي والمصاريف الطبية حسب المتفق عليه 

وحسب جدول اإلصابات.

تأمين المسؤولية المهنية 

يحمي هذا التأمين مختلف المهنيين كاألطباء أو المهندسين أو المحاميين وغيرهم من ممار�صي المهن األخرى من الخسائر الناتجة عن تضرر اي أطراف جراء 
أي ممارسات خاطئة.

 عن دفعها مثل األضرار التي قد تلحق بالطرف الثالث بخصوص أخطاء أو إهمال 
ً
 قانونيا

ً
تشمل الحماية التأمينية المبالغ التي يصبح فيها المؤمن له مسؤوال

المؤمن له أثناء قيامه بمهام عمله ويكون ذلك ضمن حدود التعويض المسموح به.

تأمين مسؤولية المنتج

 عنها بصورة قانونية إذا استخدام منتج بعينه تم تصنيعه أو تسويقه بواسطة 
ً
يوفر هذا النوع من التأمين تعويض المشترك ضد أي مبالغ قد يصبح مسؤوال

المشترك قد سبب إصابة جسدية عارضة )بما في ذلك الوفاة أو المرض أو األعباء( إلى أي شخص بسبب عيوب مصنعية.

يمكن تمديد الوثيقة بحيث تتضمن )التأمين السترداد المنتج( والذي يوفر تعويض عن النفقات المتكبدة بخصوص مصاريف استرجاع المنتج ذات الصلة 
بالمنتجات التي يصنعها أو يوزعها المشترك أو وكالء المشترك كنتيجة ألي قرار يتخذه المشترك خالل فترة التأمين استهالكها والذي قد يجعل المشترك يتكبد 

 إذا كان استعمال أي منتح بعينه يسبب إصابة جسدية عارضة )بما في ذلك الوفاة أو المرض أو اإلعياء( إلى أي شخص.
ً
مسؤولية قانونية أيضا

تأمين تعويضات العاملين ومسؤولية 
صاحب العمل 

يوفر هذا النوع من التأمين تغطية تأمينية شاملة لجميع المتطلبات النظامية ألصحاب العمل، وتتحمل الشركة جميع التكاليف والمصروفات التي تم دفعها 
وفقا لقانون العمل السعودي، والتعويض عن الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الدائم والعجز المؤقت للموظفين أثناء تواجدهم بالعمل.

التأمين البحري على البضائع

يوفر هذا النوع من التأمين تغطيات مختلفة منها التأمين على الرحلة التي تغطي شحنة بضائع في رحلة واحدة من مكان إلى مكان آخر، والتأمين على النقل البري 
 بسبب مشمول بالتأمين، والوثيقة المفتوحة التي تشمل تغطية للمؤمن له لجميع الشحنات الواقعة في 

ً
والتي تغطي الخسائر التي تلحق بالبضائع أثناء نقلها برا

نطاق العقد، والتأمين على مسؤولية الناقل والتي تشمل الحماية للناقل عن خسارة أو تلف البضائع التي تكون بعهدته وتحت مسؤوليته. 

الحماية واالدخار

تأمين الحماية االئتماني الجماعي 
الخاص بالقروض الشخصية 

)البنوك والشركات المالية(:

صمم هذا المنتج ليوفر الحماية للمقترضين من البنوك أو الشركات المالية بتسديد أرصدة القروض في حالة الوفاة 
أو العجز الكلي الدائم الناتج عن حادث أو مرض.

تأمين الحماية االئتماني الجماعي 
الخاص بالقروض السكنية 
)البنوك والشركات المالية(:

صمم هذا المنتج ليوفر الحماية للمقترضين من البنوك أو الشركات المالية بتسديد أرصدة القروض في حالة الوفاة 
أو العجز الكلي الدائم الناتج عن حادث أو مرض.

تأمين الحماية االئتماني الجماعي 
الخاص بالبطاقات االئتمانية 

)البنوك(:

صمم هذا المنتج ليوفر الحماية للمقترضين حماية المقترضين من البنوك بتسديد أرصدة القروض في حالة الوفاة أو 
العجز الكلي الدائم الناتج عن حادث أو مرض.
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سياسة إعادة التأمين   3-٨-4
 من قبل شركة التأمين )المؤمن(. وهي مطلب 

ً
إعادة التأمين هي عملية / صفقة يوافق فيها معيد التأمين على تغطية جزء من المخاطر المؤمن عليها أو المقبولة أصال

ضروري من أجل تحقيق االستقرار لنتائج العمليات المكتتبة لدى الشركة والحد من التقلبات. وتعمل بالتالي كأداة فعالة للنمو. 

تقوم الشركة بالتعامل مع عدة شركات إلعادة التأمين ال يقل تصنيفها عن BBB من قبل S&P أو تصنيف B+ من قبل Bes	A.M.، كما ينص عليه الباب الثالث من 
الالئحة التنظيمية ألعمال إعادة التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي. وفي حال أرادت الشركة أن تتعامل مع معيدي تأمين غير معتمدين من قبل البنك 
المركزي السعودي، فيتوجب عليها الحصول على موافقة خطية منها. وتدل التصنيفات على قوة المركز المالي لشركة إعادة التأمين وعلى كفاءتها بتغطية المطالبات، 

إضافة إلى جودة وقوة برامجها في إعادة التأمين.

تعاقدت الشركة مع عدة شركات إعادة تأمين عالمية للتقليل من مخاطر أعمال التأمين وضمان استقرار العمليات ومصادر رأس المال، إضافة إلى تقليل مخاطر 
 
ً
الخسائر واستقرار الربحية. وتشكل التعامالت مع Re	Gen كما في 31 ديسمبر 2020م حوالي 25.75% من إجمالي قيمة تعامالت الشركة مع معيدي التأمين. )فضال

راجع القسم الفرعي 10-4-3 »اتفاقيات إعادة التأمين« من القسم 10 »المعلومات القانونية«(.

شركات إعادة التأمين األساسية التي تتعامل معها الشركة كما يف 31 ديسمبر 2020م  (: ٦-4الجدول رقم )

الشركة المصنفةالتصنيفالجنسيةاالسم

Gen ReألمانيةAA+S&P

Hannover REألمانية / بحرينيةAA-S&P

Swiss REسويسريةAA-S&P

R+V REألمانيةAA-S&P

Odyssey REأمريكيةA-S&P

AXA XLفرنسيةAA-S&P

CCRفرنسيةA+A.M. BEST

MapfreإسبانيةAA.M. BEST

 LibertyأمريكيةA-S&P

المطالبات    ٩-4

يقوم قسم المطالبات في الشركة بتنفيذ واجبات الشركة التعاقدية مع عمالئها وفق اإلرشادات واإلجراءات المعتمدة من قبل إدارة الشركة.

قنوات التوزيع    4-10

تقوم الشركة بتطوير منتجاتها التأمينية وتوفيرها للعمالء بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي من خالل قنوات التوزيع المختلفة والتي تتكون من 14 
نقطة بيع، ووسطاء معتمدين من قبل الجهات المنظمة للعمل بسوق التأمين السعودي، باإلضافة إلى فريق التسويق والمبيعات وقنوات البيع اإللكترونية. 

قنوات التوزيع المباشرة  4-10-1

نقاط البيع 	

لدى الشركة عدد 14 نقطة بيع في أرجاء مختلفة من المملكة العربية السعودية تشمل المنطقة الوسطى والشرقية والغربية والشمال والجنوب 
مما يوفر للشركة تغطية جغرافية عالية ويعطيها اإلمكانية للوصول إلى شريحة أكبر من العمالء من األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

في جميع أنحاء المملكة.

وتشكل نسبة مبيعات الشركة من خالل نقاط البيع 3% وتمثل منتجات التأمين الصحي وتأمين المركبات أكبر نسبة من مبيعاتها. 

مندوبي المبيعات 	

 منتشرين بين الرياض وجدة والخبر 
ً
لدى الشركة فريق من مندوبي المبيعات )غير الفريق المتواجد في نقاط البيع( والمكون من أكثر من 150 عضوا

وقد تم تدريبهم لتوفير أفضل الخدمات للعمالء من الشركات.

وتشكل نسبة مبيعات الشركة من خالل مندوبي المبيعات 70% وتمثل منتجات التأمين الصحي وتأمين الممتلكات أكبر نسبة من المبيعات التي 
تتم من خاللهم.
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خلفية عن الرشكة وطبيعة أعمالها 

قنوات البيع اإللكترونية 	

حرصت الشركة على جودة العالقة مع العمالء بتسهيل الوصول إلى جميع الخدمات عن طريق الخدمات اإللكترونية التي أتاحتها في موقعها 
اإللكتروني. وتشكل نسبة مبيعات الشركة من خالل الخدمات اإللكترونية %5. 

قنوات التوزيع غير المباشرة  4-10-2

الوسطاء 	

تقوم الشركة بالتعاقد مع مجموعة من أكبر وسطاء التأمين المرخص لهم في المملكة من قبل البنك المركزي السعودي بممارسة أعمال الوساطة 
والذين يقومون بالتفاوض مع الشركة إلتمام عملية التأمين لصالح المؤمن لهم.

وتشكل نسبة مبيعات الشركة من خالل الوسطاء 28% وتمثل منتجات التأمين الصحي والمركبات وتأمين الممتلكات والتأمين الهند�صي أكبر نسبة 
من المبيعات التي تتم من خاللهم. 

تقنية المعلومات    4-11

التركيز على العميل هو محور أسا�صي في استراتيجية الشركة، ومن أجل ذلك تستثمر الشركة إمكاناتها لتطبيق األنظمة والحلول التقنية المتقّدمة التي من شأنها دعم 
 إلى استدامة شريحة العمالء الحاليين وزيادة والئهم 

ّ
وتمكين قطاعات الشركة لتقديم الخدمات والحلول التأمينية المتمّيزة لعمالئها بالكفاءة والجودة المرجّوة سعيا

 إلى استقطاب المزيد من العمالء االستراتيجيين من خالل »رحلة عميل« متمّيزة وآمنة. 
ّ
إضافة

ر قطاع تقنية المعلومات جهوده في تبّني التقنيات الحديثة لضمان أعلى مستويات األداء وتحقيق معايير االلتزام مع األنظمة والسياسات المعتمدة لسوق 
ّ
كما يسخ

 في أنظمتها الرئيسة مثل 
ً
 جذريا

ّ
التأمين السعودي ومع أفضل الممارسات العالمية في مجال األنظمة التقنية والحلول التأمينية. وفي هذا الصدد، تشهد الشركة تطويرا

 إلى التطوير الشامل ألنظمة الشركة وتطبيقاتها على األجهزة المتنقلة وبواباتها اإللكترونية 
ّ
نظام إدارة عمليات التأمين ونظام تخطيط موارد الشركة )ERP( إضافة

المتاحة للعمالء لتنفيذ عملياتهم بكفاءٍة ويسر ولتقديم الخدمة والدعم الفني لهم بأحدث التقنيات والحلول. 

 حول تطبيق النظم والحلول التي من شأنها تحقيق ترشيد النفقات التشغيلية 
ّ
ومن منظور استراتيجي فإن مبادرات ومشروعات قطاع تقنية المعلومات تتمحور أيضا

ورفع درجة االلتزام والجودة وحماية أعمال الشركة من المخاطر وتحقيق األهداف االستراتيجية للشركة.
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الموظفون 

الموظفون -  5

برامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب تسجيل وقبول إدراج أسهم حقوق أولوية   5-1

ليس لدى الشركة أي برامج ألسهم الموظفين أو غيرها من الترتيبات التي قد تسهل لموظفي الشركة )بما فيهم اإلدارة العليا( االستحواذ على أسهم الشركة.

ترتيبات تشرك الموظفين يف رأس المال   5-2

ال يوجد ترتيبات تشرك الموظفين في رأس مال الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.
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المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة 

المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة -  ٦

مقدمة   1-٦

يتضمن قسم المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات الواردة أدناه مراجعة تحليلية ألداء الشركة ووضعها المالي خالل السنوات 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. وهي تستند وينبغي أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية المدققة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، واإليضاحات المرفقة بها )يشار إليها فيما يلي باسم »القوائم المالية«( الُمدرجة في هذه النشرة. 

وقد قامت شركة العظم والسديري )محاسبون قانونيون واستشاريون – عضو كرو هوروث الدولية( وشركة البسام وشركاه )المحاسبون المتحالفون - PKF( بتدقيق 
القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وقامت شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم )محاسبون ومراجعون قانونيون 
– عضو كرو الدولية( وشركة المحاسبون المتضامنون )حمود الربيعان وشريكه – محاسبون قانونيون واستشاريون( بتدقيق القوائم المالية للشركة عن السنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وقامت شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم )محاسبون ومراجعون قانونيون – عضو كرو الدولية( وشركة الخرا�صي 

وشركاه )محاسبون ومراجعون قانونيون( بتدقيق القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

ال تمتلك شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم )محاسبون ومراجعون قانونيون – عضو كرو الدولية( وشركة المحاسبون المتضامنون )حمود الربيعان 
وشريكه – محاسبون قانونيون واستشاريون( وشركة البسام وشركاه )المحاسبون المتحالفون - PKF( وشركة الخرا�صي وشركاه )محاسبون ومراجعون قانونيون( 
)»المحاسبون القانونيون«(، وال أي من الشركات التابعة لديهم أو الشقيقة أي حصة أو مصلحة من أي نوع في الشركة، كما وقد قدم كل من المحاسبين القانونيين 
موافقة خطية على استخدام أسماءهم وشعاراتهم وإفادتهم والتي لم يتم سحبها فيما يتعلق باإلشارة في نشرة اإلصدار إلى دورهم بصفتهم مراجعي حسابات الشركة 

للفترات المذكورة أعاله.

إن جميع المعلومات المالية التي يحتويها هذا القسم معروضة بالريال السعودي ما لم ينص على خالف ذلك. وتم تقريب المبالغ إلى أقرب عدد صحيح، وعليه فإنه في 
حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع المجاميع المذكورة في تلك الجداول. كما تجدر اإلشارة إلى أنه تم احتساب جميع النسب المئوية 

ومعدالت النمو السنوية وهوامش الربحية والتكاليف بناًء على األرقام التي تم تقريبها في الجداول أدناه.

يتضمن هذا القسم كذلك بيانات استشرافية محددة فيما يتصل باحتماالت الشركة المستقبلية استناًدا إلى الخطط والتوقعات الحالية لإلدارة بشأن نمو الشركة 
ونتائج عملياتها التشغيلية ووضعها المالي، ومن ثم فهو يشتمل على مخاطر وشكوك. علًما بأن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الواردة 

صراحة أو ضمًنا في هذه البيانات االستشرافية نتيجة عدة عوامل وأحداث مستقبلية، من بينها تلك التي وردت مناقشتها أدناه وفي مواضع أخرى من هذه النشرة.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية   2-٦

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بقدر علمهم واعتقادهم بأن المعلومات المالية الواردة بهذا القسم مستخرجة دون تغييرات جوهرية من القوائم المالية - 1
المدققة للسنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م و2020م كما أنها واردة بصيغة تتسق مع تلك القوائم المالية. وعالوة على ذلك، فقد تم 

إعداد القوائم المالية وفق المعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS( المعدلة من قبل البنك المركزي السعودي لحساب الزكاة وضريبة الدخل.

ُيقر مجلس اإلدارة بأن الشركة تمتلك رأس مال عامل يكفي لفترة اإلثني عشر )12( شهًرا تلي مباشرة تاريخ نشر هذه النشرة.- 2

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة ليست على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير في األعمال - 3
والوضع المالي للشركة.

كما يقر مجلس اإلدارة بأن الشركة ليست على دراية بأي معلومات بشأن أي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي - 4
عوامل أخرى لها أو قد يكون لها تأثير جوهري مباشر أو غير مباشر على عمليات الشركة؛ باستثناء ما يتم اإلفصاح عنه في هذه النشرة.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ليس لدى الشركة أي أسهم خاضعة لعقود خيار كما في تاريخ هذه النشرة.- 5

فيما عدا ما ُينص عليه في هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي رهن عقاري أو حقوق أو رهون أخرى أو أعباء على ممتلكات - 6
الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة في قسم رقم )6-7-3( »حقوق المساهمين« فيما يتعلق بالخسائر المتراكمة، لم يحدث أي تغيير سلبي - 7
جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنوات المالية الثالث السابقة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة 

لهذه النشرة، إضافة إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.

ال تمتلك الشركة أي موجودات أو أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من الموجودات التي تخضع قيمتها للتقلبات أو التي يصعب التحقق من قيمتها والتي - 8
لها تأثير كبير على تقييم الوضع المالي للشركة.

مَنح أي عموالت أو خصومات أو وساطات أو تعويضات غير نقدية أخرى من الشركة إلى أّيٍ من أعضاء مجلس - 9
ُ
ه لم ت

ّ
وُيِقّر أعضاء مجلس اإلدارة أن

اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين أو كبار التنفيذيين أو القائمين بعرض أو طرح األوراق المالية أو الخبراء الذين حصلوا على أي من تلك 
الدفعات أو المنافع فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق 

المالية الخاضعة لهذه النشرة.

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة باإلفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية في هذه النشرة وفًقا ألفضل ما توفر لديهم من معلومات.- 10

ال يوجد لدى الشركة وشركاتها التابعة أي التزامات محتملة أو ضمانات أو أي موجودات ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها بخالف ما تم - 11
اإلفصاح عنه في هذا القسم.
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المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة 

ُيقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال يوجد لدى الشركة أي قروض أو مديونيات أخرى بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، - 12
كما يقرون بعدم وجود أي إلتزامات ضمان )بما في ذلك الضمان الشخ�صي أو غير المشمولة بضمان شخ�صي أو المضمونة برهن أو غير المضمونة 

برهن( أو إلتزامات تحت القبول أو إئتمان القبول أو إلتزامات الشراء التأجيري بإستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذا القسم.

ُيقر أعضاء مجلس اإلدارة أّن الشركة لم تصدر أدوات دين أو قروض ألجل أو رهون عقارية مضمونة أو غير مضمونة أو حالية أو معتمدة لكن غير - 13
مصدرة.

أسس اإلعداد   3-٦

أسس العرض  3-1-٦
أعدت القوائم المالية وفًقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس االستثمارات المتاحة للبيع حيث تم قياسها بالقيمة العادلة واالستثمار في شركات زميلة والتي 

تسجل بطريقة حقوق الملكية.

لفت انتباه  3-2-٦
إّن القوائم المالية المدققة لعام 2019م وعام 2020م قد تضمنت لفت انتباه ذكر أن الشركة لم تستوفي متطلبات هامش المالءة كما في 31 ديسمبر 2020م. 
وإّن العجز في هامش المالءة يشير إلى عدم وجود حالة تأكد جوهري وشك كبير حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة. ومع ذلك، تم اعداد القوائم المالية 

بافتراض االستمرارية بناًء على قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة.

 لفت انتباه ذكر أن الشركة لم تستوفي متطلبات هامش المالءة كما في 31 ديسمبر 
ً
 إلى أّن القوائم المالية المدققة لعام 2018م قد تضمنت أيضا

ً
يجب اإلشارة أيضا

2018م. وإّن العجز في هامش المالءة يشير إلى وجود حالة عدم تأكد جوهري وشك كبير حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة. ومع ذلك، تم إعداد القوائم 
المالية بافتراض االستمرارية بناًء على قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة. كما ذكر لفت االنتباه أّن الشركة قامت خالل العام 2018م بإصدار 400 مليون ريال 

سعودي كأسهم أولوية لدعم المركز المالي للشركة.

بيان االلتزام  3-3-٦
تم إعداد القوائم المالية للشركة وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي )»المعايير الدولية«( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى 
الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية، والتي تتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية الصادرة من قبل 
المجلس الدولي للمعايير الدولية فيما عدا معيار المحاسبة الدولي )12( »ضريبة الدخل« وتفسير لجنة التفاسير رقم )21( – »ضرائب« الرتباطهم بالزكاة وضريبة 
الدخل وطبقا لتعميم رقم 381000074519 بتاريخ 11 أبريل 2017م والتعديالت الالحقة بها فيما يتعلق بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل )تعميم البنك 

المركزي السعودي(، حيث أّن استحقاق الزكاة وضريبة الدخل يكون على أساس ربع سنوي من خالل حقوق المساهمين في األرباح المبقاة.

في 17 يوليو 2019م، أصدر البنك المركزي السعودي تعليمات إلى شركات التأمين في المملكة العربية السعودية لحساب الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل 
وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى 

الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليها مجتمعة باسم »المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية«(.

كما تقت�صي أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين وتعرض القوائم المالية وفًقا 
لذلك. تحتفظ الشركة فعلًيا بكافة الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين. يتم تسجيل اإليرادات والمصاريف المنسوبة بوضوح إلى أي من 

هذين النشاطين في الحسابات ذات العالقة. يتم تحديد أساس توزيع اإليرادات والمصاريف األخرى من العمليات المشتركة من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة.

العملة الرئيسية وعملة العرض  3-4-٦
إن العملــة الوظيفيــة وعملــة العــرض للشركة هي الريال السعودي. يتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي وتقرب إلى أقرب ألف )آالف الرياالت السعودية( ما 

لم يذكر خالف ذلك.

مبدأ االستمرارية  3-5-٦
لم تحقق الشركة بعد متطلبات هامش المالءة المالية.

 خطاب رقم 391000054425 بتاريخ 29 يناير 2018م يمنع الشركة من إصدار أي وثيقة جديدة وتجديد الوثائق الحالية نظًرا 
ّ
أصدر البنك المركزي السعودي سابقا

لعدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش المالءة المالية كما في 31 ديسمبر 2017م. تضمن الخطاب المذكور أعاله تعليمات إلى الشركة لزيادة رأسمالها قبل 30 يوليو 
2018م لمعالجة قضية انخفاض هامش المالءة المالية. أو�صى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في 6 فبراير 2018م بإصدار حقوق أولوية بقيمة 400 مليون 
ريال سعودي من أجل تحسين هامش المالءة المالية وأنشطة أعمال الشركة المستقبلية. تمت الموافقة بتاريخ 24 أبريل 2018م على إصدار هذه الحقوق األولوية 
من قبل السلطات التنظيمية )البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية( والجمعية العامة غير العادية للشركة. أصدرت البنك المركزي السعودي خطاب 

بتاريخ 15 أبريل 2018م تسمح بموجبه للشركة بإصدار وثائق تأمين جديدة وتجديد وثائق التأمين الحالية ابتداء من 17 أبريل 2018م بشروط معينة.

في تاريخ 17 أكتوبر 2018م، تمكنت الشركة بنجاح من زيادة رأس المال من خالل إصدار 400 مليون ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.
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قرر مجلس اإلدارة في 18 ديسمبر 2019م تخفيض االحتياطي النظامي البالغ 120 مليون ريال سعودي مقابل إطفاء الخسائر المتراكمة والذي تم الموافقة عليه في 
اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي المنعقد في 3 يونيو 2020م وتعديله وفًقا لذلك. عالوة على ذلك، أو�صى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 6 أكتوبر 
2020م بتخفيض رأس المال بمقدار 100 مليون ريال سعودي وزيادة رأس المال بمبلغ 350 مليون ريال سعودي وذلك إلعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر 
المتراكمة. كما قام مجلس اإلدارة بتعديل توصيته فيما يتعلق بزيادة رأس المال بتاريخ 14 يونيو 2021م وذلك بزيادة رأس المال بمبلغ 420 مليون ريال سعودي. 

ويخضع تخفيض رأس المال وإصدار حقوق األولوية لموافقة السلطات التنظيمية والجمعية العامة غير العادية للشركة. 

أجرت اإلدارة تقييم الفتراض مبدأ االستمرارية من خالل عدة تصورات. استناًدا إلى توقعات التدفقات النقدية ضمن التصورات المختلفة، تعتقد اإلدارة بأن الشركة 
ستتمكن من االستمرار في أعمالها والوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها خالل الـ 12 شهًرا القادمة. يعتمد تقييم اإلدارة على عدد من التقديرات واالفتراضات بما في ذلك 
االستردادات الجوهرية من حاملي وثائق التأمين الرئيسين ومعيدي التأمين واالطراف ذوي العالقة والتدابير األخرى لتخفيض التكاليف. والجدير بالذكر، ان القوائم 
المالية المدققة لعام 2020م قد تضمنت لفت انتباه حول أن الشركة لم تستوفي متطلبات هامش المالءة كما في 31 ديسمبر 2020م. وإن العجز في هامش المالءة 
يشير إلى عدم وجود حالة عدم تأكد جوهري وشك كبير حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة. ومع ذلك، تم اعداد القوائم المالية بافتراض االستمرارية بناًء 

على قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة.

توزيع الفائض  ٦-3-٦
يجب على الشركة توزيع 10.0% من صافي فائض عمليات التأمين على حاملي وثائق التأمين وتخصيص 90.0% المتبقية لمساهمي الشركة وفًقا لنظام التأمين والئحته 

التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي السعودي. في حالة الخسارة، فإن الخسارة يتحملها المساهمين.

بلغ فائض عمليات التأمين للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م مبلغ 33,233.0 ألف ريال سعودي )31 ديسمبر 2019م: فائض 9,955.0 ألف ريال 
سعودي(. وعليه، تم تحويل 90.0% من فائض عمليات التأمين بما يعادل مبلغ 29,909.0 ألف ريال سعودي إلى عمليات الساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2020م. نتيجة لذلك بلغ الفائض مستحق الدفع لحاملي الوثائق مبلغ 3,323.0 ألف ريال سعودي )31 ديسمبر 2019م: 8,960.0 ألف ريال سعودي تم تحويلها إلى 

عمليات المساهمين للسنة، نتيجة لذلك، بلغ الفائض مستحق الدفع لحاملي وثائق التأمين 995.0 ألف ريال سعودي(.

التغيرات يف السياسات المحاسبية  3-7-٦
تتفق السياسات المحاسبية وسياسة إدارة المخاطر المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2019م، باستثناء ما يلي:

المعايير الجديدة والتعديالت عىل المعايير والتفسيرات 3-7-1-٦

اعتمدت الشركة المعايير والتعديالت التالية ألول مرة لفترة التقرير السنوي اعتباًرا من 1 يناير 2020م.

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )3( - تعريف األعمال

يراجع هذا التعديل تعريف األعمال. وفًقا للردود التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة الدولية، ُيعتقد بشكل عام بأن تطبيق اإلرشادات الحالية معقد للغاية، وينتج 
عنه عدد كبير جًدا من العمليات المؤهلة لتجميع األعمال.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )8( بشأن تعريف األهمية النسبية 

تقوم هذه التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1(، »عرض القوائم المالية«، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )8(، »السياسات المحاسبية والتغيرات في 
التقديرات واألخطاء المحاسبية«، والتعديالت الالحقة على المعايير الدولية:

استخدام تعريف ثابت لألهمية النسبية في كافة المعايير الدولية وإطار مفاهيم التقرير المالي؛ - 1

توضيح شرح تعريف األهمية النسبية؛ و - 2

إدراج بعض اإلرشادات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم )1( حول المعلومات غير الجوهرية.- 3

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )39( والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )7( – تصحيح قياس سعر الفائدة 

توفر هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما يتعلق بتصحيح قياس سعر الفائدة. تتعلق اإلعفاءات بمحاسبة التحوط وأن ال يتسبب أثر تصحيح سعر الفائدة السائد 
بين البنوك في إنهاء محاسبة التحوط. ومع ذلك، ينبغي االستمرار في تسجيل أي عدم فعالية للتحوط غير فعال في قائمة الربح أو الخسارة.

إن تطبيق هذه التعديالت ليس له أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
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معايير وتعديالت صادرة ولم تدخل حيز التنفيذ بعد 3-7-2-٦

فيما يلي المعايير والتعديالت الجديدة على المعايير التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021م مع السماح بالتطبيق المبكر؛ ومع ذلك، لم تقم 
الشركة بتطبيقها مبكًرا عند إعداد هذه القوائم المالية.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( »عرض القوائم المالية« على تصنيف االلتزامات

توضح هذه التعديالت محدودة النطاق على معيار المحاسبة الدولي رقم )1(، »عرض القوائم المالية«، على أن االلتزامات يتم تصنيفها على أنها متداولة أو غير 
متداولة، اعتماًدا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف بتوقعات الشركة أو باألحداث بعد تاريخ التقرير )على سبيل المثال، استالم تنازل أو 

إخالل بتعهد(. يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي رقم )1( عندما يشير إلى »تسوية« التزامها.

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )3(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )16(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )37(

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )3(، »تجميع األعمال« تحديث إلشارة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )3( إلطار مفاهيم التقرير المالي دون تغيير المتطلبات 
المحاسبية لتجميع األعمال.

يحظر معيار المحاسبة الدولي رقم )16(، »الممتلكات واآلالت والمعدات« على الشركة أن تخصم من تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المبالغ المستلمة من بيع 
 عن ذلك، سوف تعترف الشركة بعائدات المبيعات هذه والتكاليف ذات الصلة في 

ً
العناصر المنتجة أثناء تحضير الشركة لألصل لالستخدام المقصود منه. بدال

قائمة الربح أو الخسارة.

يحدد معيار المحاسبة الدولي رقم )37(، »المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة« التكاليف التي تقوم الشركة بتضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد 
سيتسبب في خسارة.

التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي )دورة 201٨م - 2020م( 3-7-3-٦

هذه التحسينات سارية المفعول في أو بعد 1 يناير 2021م:

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(، »األدوات المالية« يوضح األتعاب التي تضمنها الشركة عند إجراء »اختبار نسبة الـ 10%« من أجل تقييم ما إذا كان سيتم إثبات 
التزام مالي ما.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16(، »عقود اإليجار« إزالة احتمال حدوث التباس فيما يتعلق بحوافز عقد اإليجار.

معيار المحاسبة الدولي رقم )41(، »الزراعة« موائمة متطلبات قياس القيمة العادلة في معيار المحاسبة الدولي رقم )41( مع تلك الموجودة في المعايير الدولية للتقرير 
المالي األخرى.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17( - عقود التأمين

تم نشر هذا المعيار في 18 مايو 2017م، ويحدد المعيار مبادئ اإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين، ويحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي )4( 
»عقود التأمين«.

يطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع مزايا المشاركة االختيارية بشرط أن تقوم الشركة أيضا بإصدار 
عقود تأمين. يتطلب المعيار فصل العناصر التالية عن عقود التأمين: 

المشتقات الضمنية، في حال تحقق بعض المعايير المحددة،- 1

عناصر االستثمار المميزة، و - 2

أي تعهد لتقديم سلع وخدمات ال تتعلق بالتأمين.- 3

يجب احتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفًقا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )15((.- 4
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القياس

على عكس متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )4(، والذي يسمح لشركات التأمين االستمرار في استخدام السياسات المحاسبية ألغراض القياس القائمة قبل يناير 
2015م، يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )17( نماذج القياس المختلفة التالية:

يعتمد نموذج القياس العام على »العوامل األساسية« التالية:

التدفقات النقدية الواجب تحقيقها، والتي تتكون من: 	

التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية؛ 	

التعديل الذي يعكس القيمة الزمنية للنقد )الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية؛ و  	

وتعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية. 	

هامش الخدمة التعاقدية: 	

يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المحقق لمجموعة عقود التأمين، ويتم إدراجه حالما تقوم الشركة بتقديم خدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون 
هامش الخدمات التعاقدي بالسالب في بداية العقد. يتم تسجيل أي عجز في التدفقات النقدية التي يجب استيفاؤها في بداية العقد ضمن قائمة الدخل. في نهاية 

كل فترة تقرير مالي الحق، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين لتشمل كل من:

التزام التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمات التعاقدي لمجموعة عقود التأمين  	
في نهاية كل فترة تقرير مالي الحق؛

التزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسه كتدفقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على عقود التأمين في ذلك في نهاية كل فترة تقرير  	
مالي الحق؛ و

العقود المتبقية في المحفظة.  	

يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحًقا وذلك مقابل التغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات التعاقدية المستقبلية. نظًرا ألن هامش الخدمة التعاقدية 
ال يمكن أن يكون بقيمة سالبة، يتم إثبات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية ذات القيمة األكبر من قيمة هامش الخدمة التعاقدية المتبقية في قائمة الدخل. 
كما تتراكم الفائدة أيًضا على هامش الخدمة التعاقدية بمعدالت مثبتة عند اإلثبات األولي بالعقد )أي معدل الخصم المستخدم في البداية لتحديد القيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المقدرة(. عالوة على ذلك، سيتم إثبات هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو الخسارة بناًء على وحدات التغطية، مما يعكس كمية الفوائد المقدمة 

ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية في المجموعة.

يعد نموذج الرسوم المتغيرة نموذًجا إلزامًيا لقياس العقود بمزايا المشاركة المباشرة )يشار إليها أيًضا باسم »عقود المشاركة المباشرة«(. يتم إجراء هذا التقييم 
 
ً
حول ما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند بدء العقد وال يتم إعادة تقييمه الحًقا. باإلضافة إلى نموذج القياس العام، يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية أيضا

لهذه العقود من أجل:

حصة الشركة من التغيرات في القيمة العادلة للعناصر األساسية؛ 	

تأثير التغيرات في القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالعناصر األساسية؛ و 	

تتوقع الشركة بنسبة كبيرة من أن تتغير المبالغ التي سيتم دفعها لحامل الوثيقة مع التغير في القيمة العادلة للعناصر األساسية. 	

باإلضافة إلى ذلك، ُيسمح بالنموذج المبسط لتخصيص أقساط التأمين لقياس االلتزامات عن التغطية المتبقية إذا كان يوفر قياًسا ال يختلف جوهرًيا عن نموذج 
القياس العام لمجموعة العقود أو إذا كانت فترة التغطية لكل عقد في المجموعة هو سنة واحدة أو أقل. مع تطبيق النموذج المبسط لتخصيص أقساط التأمين، 
 منها التدفقات النقدية لتكاليف اكتتاب وثائق التأمين. يظل نموذج 

ً
فإن االلتزام بالتغطية المتبقية يتوافق مع أقساط التأمين المستلمة عند اإلثبات األولي مخصوما

القياس العام سارًيا في قياس االلتزامات عن المطالبات المتكبدة. ومع ذلك، ال ُيطلب من الشركة ضبط التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير 
المخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع هذه التدفقات النقدية / استالمها في سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد المطالبات.

تاريخ السريان

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة تعديالت التعرض للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17( خالل يونيو 2019م وتلقى اقتراحات من مختلف األطراف 
المعنية. يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية حالًيا بإعادة النظر في المسائل التي أثارها أصحاب المصلحة. بالنسبة ألي تعديالت مقترحة على المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم )17(، سوف يتبع مجلس معايير المحاسبة الدولية إجراءاته النظامية المعتادة لوضع المعايير. إن تاريخ تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17( 
وتأجيل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( واإلعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )4( هو حالًيا 1 يناير 2021م. بموجب مسودة المشروع الحالية، 
ُيقترح تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17( إلى فترات التقرير التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022م. يعتبر هذا التأجيل لمدة سنة واحدة مقارنة بالتاريخ السابق 
ليوم 1 يناير 2021م. ُيسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )15( »اإليرادات من العقود مع العمالء« والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

)9( »األدوات المالية«. تعتزم الشركة تطبيق المعيار في تاريخ نفاذه.
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التحول 

عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17( »عقود التأمين« فمن الالزم إجرائه بأثر رجعي. ومع ذلك، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود 
التأمين غير عملي، فإن الشركة ملزمة باختيار إما نموذج معدل بأثر رجعي أو نموذج القيمة العادلة.

العرض واإلفصاح

تتوقع الشركة أن ينتج عن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17( »عقود التأمين« تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين وإعادة التأمين، مع تعديالت على 
العرض واإلفصاح.

التأثير

الشركة حالًيا في مرحلة تصميم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17( - عقود التأمين والذي يتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجراءات جديدة لألعمال بما في 
 للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17( - عقود التأمين وتقييم مفصل لمتطلبات العمل. فيما يلي المجاالت الرئيسية قيد مرحلة 

ً
ذلك أي تطوير للنظم مطلوبة وفقا

التصميم وسير العمل الذي تم إحرازه من قبل الشركة حتى اآلن:

ملخص التأثيرالمجاالت الرئيسية لمرحلة التصميم

إطار الحوكمة والرقابة
وضعت الشركة برنامج حوكمة شامل لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17( والذي يتضمن إنشاء لجنة إشرافية لمتابعة ورصد 

التقدم المحرز في التنفيذ وتوزيع األدوار والمسؤوليات على مختلف أصحاب المصلحة.

مجال العمليات
 في تصميم الجوانب التشغيلية لمرحلة التصميم والتي تشمل وضع سياسة بيانات شاملة وقاموس للبيانات. كما تقوم 

ً
تحرز الشركة تقدما

الشركة بوضع اللمسات األخيرة على التصاميم الفنية لألنظمة الفرعية المختلفة. أحرزت الشركة تقدًما من خالل تقييم متطلبات العمل 
وتعمل حالًيا على اختيار البائعين أثناء االنتهاء من العمليات المختلفة الالزمة لالنتقال وتقييم الموارد الجديدة المطلوبة.

المجال الفني والمالي 
أكملت الشركة وضع سياسات مختلفة تشمل العديد من المسائل الفنية والمالية بعد االنتهاء من قرارات السياسة المطلوبة بموجب المعيار 
الدولي للتقرير المالي رقم )17(. يتم اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسات بعد المداوالت الالزمة بين مختلف أصحاب العالقة. حالًيا، تمت 

الموافقة على غالبية مستندات السياسات من قبل اللجنة اإلشرافية لمشروع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17( التابعة للشركة.

تعمل الشركة مع أصحاب العالقة اآلخرين لوضع اللمسات األخيرة على خطة التأكيد للفترات االنتقالية وما بعد التنفيذ.خطة التأكيد

بدأت الشركة في عملية التنفيذ وأنشأت لجنة إشرافيه ومجموعة عمل خاصة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17(.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( - األدوات المالية

شر هذا المعيار في 24 يوليو 2014م وحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم )39( حيث يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية:
ُ
ن

التصنيف والقياس:)أ( 

يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( منهًجا واحًدا لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو 
:
ً
القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء اآلتي معا

يحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل الغرض منه هو االحتفاظ باألصل من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و 	

ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم في تواريخ محددة. 	

يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم إعادة تدوير المكاسب أو الخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند البيع، 
إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:

يحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل الغرض منه هو االحتفاظ باألصل من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وللبيع؛ و 	

	 .
ً
الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ والفوائد المستحقة عليه حصرا

يتم قياس الموجودات التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، عند اإلثبات المبدئي، يمكن للشركة 
استخدام الخيار لتحديد أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أن القيام بذلك سيعمل على استبعاد أو تخفيض الفروقات المحاسبية 

بشكل جوهري.

بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يمكن للشركة أيضا االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض التغيرات الالحقة للقيمة 
العادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر. )بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة(، بينما يتم عرض توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة.

إضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إدراج مبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي العائد 
إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان إدراج تأثيرات التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل 

اآلخر قد يؤدي إلى حالة من عدم التطابق المحاسبي في الربح أو الخسارة.
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انخفاض القيمة:)ب( 

يعكس نموذج انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( الخسائر االئتمانية المتوقعة، كما لو تم استخدامها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 
رقم )39( كخسائر ائتمان متكبدة. وفقا لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(، ليس من الضروري حصول حدث ائتماني قبل إثبات خسائر االئتمان. بدال 
من ذلك، تقوم الشركة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية. يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل فترة 

تقرير مالي لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي.

محاسبة التحوط:)ج( 

يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط والتي تربط محاسبة التحوط بشكل أقرب مع إدارة المخاطر. تحدد المتطلبات 
نهًجا أكثر اعتماًدا على المبادئ في نموذج محاسبة التحوط العام. تنطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء تحوطات القيمة العادلة للمحفظة 
 باسم »تحوطات القيمة الكلية للقيمة العادلة«(. بالنسبة لهذه، قد تستمر الشركة في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط 

ً
لمخاطر أسعار الفائدة )يشار إليها عادة

حالًيا في معيار المحاسبة الدولي رقم )39(. تم منح هذا االستثناء إلى حد كبير لكون مجلس معايير المحاسبة الدولية يعالج محاسبة التحوط الكلي كمشروع 
منفصل.

يجري تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( وفحص تأثيره المحتمل على القوائم المالية للشركة. كان تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( هو 
1 يناير 2018م. ومع ذلك، إال أن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )4( – »عقود التأمين«: تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( - األدوات 
المالية مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )4( - عقود التأمين، المنشورة في 12 سبتمبر 2016م، تسمح للمنشآت التي تقوم بإصدار عقود التأمين ضمن نطاق 
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )4( للتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( قبل أن يدخل المعيار الدولي للتقرير المالي الجديد )17( 

»عقود التأمين« الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما:

تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( حتى 	

تاريخ سريان معيار التأمين الجديد؛ أو 	

فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في 1 يناير 2022م أو بعد هذا التاريخ. يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولي تمديد االعفاء المؤقت لتاريخ سريان  	
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17( والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )4( إلى 1 يناير 2023م. هناك حاجة 
إلفصاحات إضافية تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل. إن هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بشكل دائم بالتأمين ولم 

تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( سابًقا؛ أو

تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(، ولكن بالنسبة للموجودات المالية المحددة، يتم استبعاد آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبي التي  	
قد تحدث قبل تطبيق معيار عقد التأمين الجديد )المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17( - عقود التأمين( من قائمة الدخل. خالل الفترة األولية، هناك 

إفصاحات إضافية مطلوبة.

تبين الشركة أنها مؤهلة للحصول على خيار اإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )9(. يستند استنتاج األهلية إلى تحليل النسبة المئوية من 
إجمالي القيمة الدفترية الموحدة للمطلوبات المرتبطة بأنشطة التأمين المتعلقة بالقيمة الدفترية لجميع المطلوبات، مما يشير إلى أن أنشطة الشركة مرتبطة في 
الغالب بالتأمين. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( حتى تاريخ تطبيق معيار عقود التأمين الجديدة. يتم إدراج اإليضاحات 

المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم المالية للشركة.

كما في 31 ديسمبر 2020م، لدى الشركة إجمالي موجودات مالية وموجودات متعلقة بالتأمين بقيمة 2,049.12.0 مليون ريال سعودي و1,016.46.0 مليون ريال 
سعودي على التوالي. في الوقت الحالي، تتكون الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة من النقد وما في حكمه والودائع الثابتة قصيرة األجل والذمم 
المدينة وأقساط إعادة التأمين والذمم المدينة األخرى بمبلغ 1,458.20.0 مليون ريال سعودي )2019م: 1,302.20.0 مليون ريال سعودي(. تتكون الموجودات 
المالية األخرى من استثمارات متاحة للبيع بمبلغ 590.92.0 مليون ريال سعودي )2019م: 479,45.0 مليون ريال سعودي(. تتوقع الشركة استخدام تصنيف 
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لهذه الموجودات المالية بناًء على نموذج أعمال الشركة فيما يتعلق بأوراق الدين والطبيعة االستراتيجية 
لالستثمارات في األسهم. ومع ذلك، فإن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت أوراق الدين تستوفي اختبار األصل والفوائد المستحقة 
عليه حصًرا كما هو مطلوب في المعيار الدولي للتقارير المالية )9(. تم توضيح التعرض لمخاطر االئتمان وتركيز مخاطر االئتمان وجودة االئتمان لهذه الموجودات 
المالية في اإليضاح رقم )33(. الموجودات المالية للشركة لديها مخاطر ائتمانية منخفضة كما في 31 ديسمبر 2020م و2019م. يستند ما سبق إلى تقييم األثر 
على مستوى عال من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(. يستند هذا التقييم األولي إلى المعلومات المتاحة حالًيا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن المزيد 
من التحليالت التفصيلية أو معلومات إضافية معقولة وداعمة يتم توفيرها للشركة في المستقبل. بشكل عام، تتوقع الشركة بعض التأثير في تطبيق متطلبات 
انخفاض القيمة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(: ومع ذلك، ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك كبيًرا. في الوقت الحالي، ال يمكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق 

المعيار الجديد ألن الشركة لم تقم بعد بإجراء مراجعة مفصلة.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة   4-٦

فيما يلي السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 2018م و2019م و2020م:

عقود التأمين  4-1-٦
تقوم الشركة بإصدار عقود تأمين لتحمل مخاطر التأمين. عقود التأمين هي تلك العقود التي تقوم الشركة بإصدارها عندما تقبل تحمل مخاطر التأمين الجوهرية 
عن حامل الوثيقة وذلك بالموافقة على تعويض حامل الوثيقة في حال أثرت بعض األحداث سلبًيا على حامل الوثيقة. وبصفة عامة تحدد الشركة احتمالية مخاطر 
التأمين الجوهرية وذلك بمقارنة المنافع المدفوعة لحدوث حدث مؤمن عليه بأن يكون على األقل 10% أكثر من المنافع المستحقة في حالة عدم حدوث الحدث 

المؤمن عليه.

النقد وما يف حكمه  4-2-٦
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك والودائع قصيرة األجل والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء.

الشهرة  4-3-٦
تمثل الشهرة القيمة العادلة للمقابل المدفوع بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات أو المطلوبات المقتناة. تقوم اإلدارة بإجراء اختبار الشهرة للتأكد من 
وجود انخفاض في قيمتها وذلك مرة واحدة على األقل في نهاية كل سنة مالية. يحدد االنخفاض في قيمة الشهرة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقد 
)أو مجموعة الوحدات المدرة للنقد( التي تتعلق بها الشهرة. وفي حالة تقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقد )أو مجموعة الوحدات المدرة للنقد( بأقل 
من القيمة الدفترية للوحدة المدرة للنقد )أو مجموعة الوحدات المدرة للنقد( التي خصصت لها الشهرة، عندئذ يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة. ال يمكن 

عكس قيد خسائر االنخفاض، إن وجدت، المتعلقة بقيمة الشهرة في الفترات المستقبلية.

األرض والممتلكات والمعدات  4-4-٦
درج األرض بالتكلفة ناقًصا أي انخفاض في القيمة وال يتم استهالكها. وتقاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. إن 

ُ
ت

ل االستهالك على قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم على أساس القسط الثابت بناًء على نسب  التكلفة تتضمن نفقات مرتبطة بشكل مباشر بشراء األصل. يحمَّ
االستهالك التالية:

النسبة فئة الموجودات

25% - 15%تحسينات المباني المستأجرة

15% - 10%معدات مكتبية، األثاث والتجهيزات المكتبية

25%أجهزة حاسب آلي 

25%مركبات 

أي ربح أو خسارة من بيع بند من األرا�صي والممتلكات والمعدات )ُيحسب بالفرق بين صافي المتحصالت عن استبعاد بند معين والقيمة الدفترية( ويتم إثباته في قائمة 
الدخل.

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات، وتعديلها عند الضرورة، بتاريخ كل تقرير. وتتم مراجعة القيمة الدفترية لهذه الموجودات لتحري 
االنخفاض في القيمة عندما يشير حدث ما أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية، وإذا وجد ذلك المؤشر، وعندما تكون القيمة الدفترية 

أعلى من القيمة المتوقع استردادها، يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد.

الموجودات غير الملموسة  4-5-٦
يتم عرض الموجودات غير الملموسة بالتكلفة التاريخية مطروًحا منها االستهالك المتراكم. الموجودات غير الملموسة لها عمر إنتاجي محدد ويتم إدراجها الحًقا 
بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. تستهلك الشركة الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد باستخدام طريقة القسط 

الثابت على النسب التالية:

النسبة 

15%-25%برامج وتطوير نظام المعلومات 
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االستثمارات  ٦-4-٦
يتم إثبات كافة االستثمارات، مبدئًيا، بالقيمة العادلة والتي تمثل القيمة العادلة للمبالغ المدفوعة شاملة تكاليف المعاملة المتعلقة باقتناء االستثمارات فيما عدا 
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم إطفاء العالوات والخصومات الناتجة وفق أسس منتظمة حتى تاريخ استحقاقها. بالنسبة لالستثمارات 
التي يتم تداولها في األسواق المالية النظامية، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوق عند اإلقفال كما في تاريخ قائمة المركز المالي بدون خصم 

تكاليف المعامالت.

استثمارات متاحة للبيع)أ( 

يتم قياس االستثمارات المصنفة كـ »استثمارات متاحة للبيع« الحًقا بالقيمة العادلة. إن االستثمارات المتاحة للبيع هي االستثمارات غير المقتناة حتى تاريخ االستحقاق 
أو ألغراض المتاجرة. بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع التي ال يمكن التحوط في مخاطر قيمتها العادلة، يتم إثبات المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن 
التغيرات في قيمتها العادلة مباشرة ضمن فائض عمليات التأمين و/أو الدخل الشامل للمساهمين لحين التوقف عن االعتراف بها أو انخفاض قيمتها، وعندئذ يتم 
إدراج الربح أو الخسارة المتراكمة المدرجة سابًقا ضمن فائض الدخل - عمليات التأمين و/أو قائمة الدخل - عمليات المساهمين الشامل ضمن قائمة عمليات 
التأمين والفائض المتراكم و/أو قائمة الدخل - عمليات المساهمين للسنة. يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق 

به، بالتكلفة المطفأة ناقًصا مخصص االنخفاض في القيمة.

 االستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق)ب( 

قاس االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو المحددة والتي يوجد لدى الشركة النية اإليجابية والمقدرة على شرائها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة ناقصا 
ُ
ت

مخصص االنخفاض في قيمتها. تحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار الخصم أو العالوة عند االستحواذ. يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن هذه 
االستثمارات في قائمة الدخل - عمليات المساهمين عند التوقف عن إثبات هذه االستثمارات أو انخفاض قيمتها.

استثمار يف شركة زميلة)ج( 

الشركات الزميلة هي عبارة عن منشآت تمتلك فيها الشركة حصة تتراوح بين 20.0% إلى 50.0% من حقوق التصويت و/أو تمارس عليها تأثير هام. تظهر االستثمارات في 
ا إليها التغيرات التي تطرأ على حصة الشركة من صافي موجودات الشركة 

ً
 لمبدأ التكلفة، مضاف

ً
الشركات الزميلة في قائمة المركز المالي بحسب أسس العرض وفقا

الزميلة بعد االستحواذ، ناقًصا أي انخفاض في قيمة االستثمارات بشكل منفرد.

االحتياطي النظامي  4-7-٦
وفًقا للنظام األسا�صي للشركة، يجب على الشركة أن تحّوِل 20.0% من صافي دخل عمليات المساهمين للسنة إلى هذا االحتياطي النظامي إلى أن يساوي هذا االحتياطي 

رأس المال. إن االحتياطي غير قابل لتوزيعات األرباح. وفي ضوء الخسائر المتراكمة، لم يتم إجراء مثل هذا التحويل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

االنخفاض يف قيمة الموجودات المالية غير الممكن تحصيلها  ٨-4-٦
يتم عمل تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي للتحقق من إمكانية وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية. وعند وجود 

مثل هذا الدليل، يتم تسجيل خسارة االنخفاض في قائمة الدخل - عمليات المساهمين. يتم تحديد االنخفاض كالتالي:

بالنسبة للموجودات المثبتة بالقيمة العادلة، يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة )القيمة العادلة تكون أقل من  	
التكلفة(، ناقصا خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابًقا في قائمة الدخل - عمليات المساهمين.

بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة، يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة الحالية )القيمة الحالية تكون أقل من التكلفة(  	
 ألصل مالي مماثل.

ً
للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على أساس معدل العائد السائد في السوق حاليا

بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة المطفأة، يحدد االنخفاض في القيمة على أساس التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على أساس  	
معدل العمولة الخاصة الفعلي األصلي. 

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  ٩-4-٦
يتم إثبات المطلوبات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.

دخل عمولة خاصة  4-10-٦
يتم إثبات دخل العمولة الخاصة من الودائع ألجل على أساس العائد الفعلي.

دخل من توزيعات األرباح  4-11-٦
يتم إثبات دخل توزيعات األرباح عند وجود حق للشركة باستالم تلك المبالغ.

مخصصات  4-12-٦
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )نظامي أو ضمني( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة وأن يكون من المرجح أن يتطلب تسوية االلتزام تدفقات لمنافع 

اقتصادية لتسوية هذه االلتزامات ويمكن تقدير هذه النفقات بطريقة يعتمد عليها. ال يتم إثبات مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية المستقبلية.
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محاسبة تاريخ التداول  4-13-٦
يتم إثبات أو إلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع 
الموجودات(. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي تلك العمليات التي تتطلب أن تتم تسوية تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها 

األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.

مخصص مكافآت نهاية الخدمة  4-14-٦
تنفذ الشركة برنامج مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها استناًدا إلى نظام العمل السعودي السائد. يتم احتساب المستحقات بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية 
المتوقعة فيما يتعلق بالخدمة المقدمة من قبل الموظفين حتى نهاية الفترة المالية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم دفع المبلغ حسب مستويات 
األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة وتواريخ ترك الموظف للخدمة ومدة الخدمة. يتم خصم الدفعات المستقبلية المتوقعة باستخدام عائدات السوق في نهاية 
الفترة المالية للسندات المؤسسية عالية الجودة بآجال وعمالت تطابق بقدر كبير التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. يتم دفع دفعات التزام المكافأة عند 
استحقاقها. إن إعادة قياسات )األرباح / الخسائر االكتوارية( كنتيجة للتعديالت التاريخية والتغيرات في االفتراضات االكتوارية يتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل - 

لعمليات المساهمين.

العمالت األجنبية  4-15-٦
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة عند إجراء المعامالت. ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية 
المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي باألسعار السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. تدرج كافة فروقات التحويل في قوائم الدخل- عمليات التأمين 
والفائض المتراكم وعمليات المساهمين. يتم تحويل البنود غير النقدية والتي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية للعملة األجنبية باستخدام أسعار التحويل كما في تاريخ 
المعاملة األولي وال يتم تعديلها الحًقا. يتم إثبات مكاسب وخسائر تحويل العمالت األجنبية المتعلقة باالستثمارات المتاحة للبيع ضمن »فائض عمليات التأمين« في 
قائمة الدخل - عمليات التأمين، وقائمة الدخل الشامل اآلخر - عمليات المساهمين. بما أن الشركة تتعامل بالدوالر األمريكي بشكل رئي�صي، إن المكاسب والخسائر 

المحققة من تحويل العمالت غير جوهرية.

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  4-1٦-٦
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم للقيام بالمقاصة وعندما يكون لدى الشركة نية للتسوية 
على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة عمليات المساهمين إال إذا كان ذلك مطلوًبا أو 

مسموًحا من أي معيار محاسبي أو تفسيره.

األقساط التأمين المكتسبة ودخل العمولة  4-17-٦
ترحل أقساط التأمين إلى الدخل على مدى فترات وثائق التأمين المتعلقة على أساس نسبي. بالنسبة لمشاريع البناء الهندسية ذات فترات وثائق التأمين التي تتجاوز 
سنة واحدة، ترحل أقساط التأمين إلى الدخل على مدى فترات وثائق التأمين. تمثل أقساط التأمين غير المكتسبة الحصة في أقساط التأمين المكتتبة المتعلقة بفترة 

التغطية سارية المفعول. 

تمثل نتائج اكتتاب أقساط التأمين المكتسبة ودخل األتعاب والعموالت ناقًصا المطالبات المسددة ومصاريف االكتتاب األخرى والمطالبات المتوقعة المستحقة 
المتعلقة بالسنة، بعد خصم المبالغ الخاضعة إلعادة التأمين، ناقًصا مخصص الخسائر المستقبلية المتوقعة عن وثائق التأمين السارية المفعول.

يتم تأجيل العموالت المدينة على عقود إعادة تأمين وإطفاءها بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقود إعادة التأمين.

تظهر أقساط التأمين المحتفظ بها ودخل العمولة والتي تتعلق بالمخاطر القائمة لما بعد نهاية السنة المالية كأقساط تأمين غير مكتسبة، ويتم تأجيلها باستعمال 
الطرق التالية:

عدد األيام الفعلية لكافة قطاعات األعمال، باستثناء 	

 على مدى فترة الوثيقة. 	
ً
وثائق مشاريع البناء الهندسية ذات الفترات التي تزيد على سنة واحدة، من المفترض تزايد المخاطر خطيا

آخر ثالثة أشهر من أقساط التأمين بالنسبة للشحن البحري. 	

أقساط تأمين مدينة  4-1٨-٦
يتم إثبات أقساط التأمين المدينة عند استحقاقها، ويتم قياسها عند اإلثبات األولي لها، بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو مستحق القبض. يتم مراجعة القيمة 
الدفترية ألقساط التأمين المدينة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية، ويتم إثبات 

خسارة االنخفاض في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم. يتم إلغاء إثبات أقساط التأمين المدينة عند تلبية معايير إلغاء إثبات الموجودات المالية.

المطالبات  4-1٩-٦
تشمل المطالبات المبالغ المستحقة للجهات المتعقد معها واألطراف األخرى، ومصاريف تسوية الخسائر المرتبطة بها بعد خصم الخردة واالستردادات األخرى، 
وتحمل على قائمة الدخل - عمليات التأمين والفائض/)العجز( المتراكم عند تكبدها. يتكون إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المتكبدة غير 
غ عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على 

ّ
المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال. يتم تكوين مخصصات مقابل المطالبات المبل

غ عنها بتاريخ 
ّ
أساس تقدير كل حاله على حده. كما يكون المخصص وفًقا لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، مقابل تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير المبل

قائمة المركز المالي. إن االلتزامات النهائية يمكن أن تزيد أو تقل عن المخصص الذي تم تجنيبه.



www.medgulf.com.sa   50 | ميدغلف - نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة 

يتم إدراج أي فرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات المكونة في السنة الالحقة في حساب االكتتاب لتلك السنة. ال تقوم الشركة 
بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي.

الخردة والتعويضات المستردة  4-20-٦
تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع ممتلكات مقتناه )تكون متضررة بشكل عام( عند تسوية المطالبة )مثل الخردة(. ويحق للشركة أيًضا أن تالحق أطراف أخرى 

لدفع بعض أو كافة التكاليف )مثل التعويضات(.

تدرج تقديرات استرداد الخردة كمخصص عند قياس التزامات المطالبات تحت التسوية. يمثل المخصص القيمة التي يمكن استردادها بشكل معقول بعد استبعاد 
األصل. تعتبر التعويضات المستردة مخصًصا عند قياس التزامات المطالبات تحت التسوية. وهذا المخصص تقييم للمبلغ الذي يمكن استرداده من الطرف الثالث.

عقود إعادة التأمين المبرمة  4-21-٦
إن عمليات إعادة التأمين موزعة بين عقود إعادة تأمين ذات شروط محددة أو اختيارية أو على أساس الزيادة في الخسائر. إن العقود المبرمة بين الشركة ومعيدي 
التأمين والتي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر الناتجة عن عقد أو أكثر من عقود تأمين الشركة المصدرة، والتي تفي بمتطلبات التصنيف لعقود التأمين 
كعقود تأمين محتفظ بها. يتم تصنيف العقود التي ال تستوفي متطلبات التصنيف كموجودات مالية. يتم تضمين عقود التأمين التي أبرمتها الشركة والتي يكون حامل 
العقد هو شركة تأمين أخرى )إعادة التأمين الوارد( مع عقود التأمين. يتم تسجيل الموجودات أو المطلوبات في قائمة المركز المالي – عمليات التأمين – لتمثل الدفعات 
المطلوبة من معيدي التأمين، والحصول على الخسائر القابلة لالسترداد من معيدي التأمين وأقساط التأمين المطلوبة من معيدي التأمين. يتم تقدير القيم المدينة 
من معيدي التأمين بطريقة ثابتة مع التزام المطالبات المصاحبة لألطراف المؤمنة. يلغى إثبات موجودات ومطلوبات إعادة التأمين عند انتهاء الحقوق التعاقدية أو 

عند نقل العقد لطرف آخر. 

تتم مراجعة االنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير أو على فترات أقصر عندما يظهر المؤشر حدوث االنخفاض في القيمة خالل سنة التقرير. يحدق االنخفاض في 
القيمة عند وجود دليل موضوعي على أن الشركة قد ال تكون قادرة على استرداد المبالغ القائمة وفًقا ألحكام العقد وعندما يكون باإلمكان قياس التأثير على المبالغ 

التي ستستردها الشركة من معيدي التأمين بشكل موثوق به. يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل عند تكبدها.

إن اتفاقيات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق. يتم إدراج أقساط التأمين والمطالبات المتعلقة بإعادة التأمين المفترضة 
كإيرادات أو مصروفات بالطريقة نفسها التي سيتم بها اعتبارها من قبل معيد التأمين من األعمال التجارية المباشرة. مع األخذ في االعتبار تصنيف منتجات شركة 

معيد التأمين. 

إعادة التأمين المفترضة  4-22-٦
تحمل الشركة أيًضا مخاطر إعادة التأمين في سياق العمل المعتاد لعقود التأمين على الحياة وعقود التأمين غير المتعلقة بالحياة عند االقتضاء. يتم إدراج أقساط 
التأمين والمطالبات المتعلقة بإعادة التأمين المفترضة كإيرادات أو مصروفات بالطريقة نفسها التي سيتم بها اعتبارها من قبل معيد التأمين من األعمال التجارية 
المباشرة، مع األخذ في االعتبار تصنيف منتجات شركة معيد التأمين. تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لشركات التأمين. يتم تقدير المبالغ المستحقة 
الدفع بطريقة تتوافق مع ما يتعلق بها. عقد إعادة التأمين. يتم تقديم أقساط التأمين والمطالبات على أساس إجمالي إلعادة التأمين التي تم التنازل عنها والمفترض. 

يتم إلغاء االعتراف بأصول أو مطلوبات إعادة التأمين عندما يتم إبطال الحقوق التعاقدية أو تنتهي صالحيتها أو عند نقل العقد إلى طرف آخر.

 من خالل قائمة المركز المالي. هناك ودائع أو مطلوبات مالية يتم االعتراف بها بناًء على 
ً
يتم احتساب عقود إعادة التأمين التي ال تنقل مخاطر التأمين الهامة مباشرة

المقابل المدفوع أو المستلم ناقًصا أي أقساط أو رسوم محددة صريحة يتم إعادة احتفاظها بواسطة معيد التأمين. يتم احتساب إيرادات االستثمار في هذه العقود 
باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي عند استحقاقها.

فحص كفاية المطلوبات  4-23-٦
تقوم الشركة، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، بإجراء تقييم للتأكد من كفاية مطلوبات التأمين المثبتة باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
المتعاقد عليها. وإذا ما تبين من التقييم بأن القيمة الدفترية لمطلوبات عقود التأمين )ناقًصا تكاليف شراء الوثائق المؤجلة( غير كافية بناًء على التدفقات النقدية 

ون مخصص لقاء المخاطر القائمة.
َ
المستقبلية المتوقعة، فإنه يتم إثبات كامل النقص في قائمة الدخل - عمليات التأمين والفائض المتراكم، ويك

تكاليف االكتتاب المؤجلة  4-24-٦
يتم تأجيل العموالت ورسوم البنك المركزي السعودي ورسوم مجلس الضمان الصحي التعاوني ورسوم وشركة نجم لخدمات التأمين وجزء من تكاليف اإلدارة 
)المتعلقة باكتتاب وإصدار وثيقة( وتكاليف أخرى تتعلق مباشرة بشراء وتجديد عقود تأمين وتطفأ على مدى مدة عقود التأمين التي المتعلقة بها بطريقة مماثلة 

لألقساط المكتسبة. يتم إثبات كافة تكاليف الشراء األخرى كمصروف عند تكبدها. ويقيد اإلطفاء في قائمة الدخل - عمليات التأمين والفائض المتراكم.

ر أو الطريقة المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها ذلك األصل وذلك بتغيير فترة اإلطفاء،  يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقدَّ
ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.

يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع انخفاض في القيمة، وذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية أو أكثر، وذلك عند وجود مؤشر على وقوع هذا االنخفاض. وفي حالة عدم 
تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التأمين هذه، فأنه يمكن اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلب ذلك إجراء شطب إضافي لالنخفاض 
في القيمة في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم. كما تؤخذ تكاليف شراء الوثائق المؤجلة بعين االعتبار عند إجراء اختبار مدى كفاية المطلوبات في كل سنة 

يتم فيها إعداد القوائم المالية. 
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إعادة التأمين  4-25-٦
ر المبالغ القابلة  تقوم الشركة بإسناد مخاطر التأمين خالل دورة أعمالها العادية. تمثل موجودات إعادة التأمين األرصدة المستحقة من شركات إعادة التأمين. تقدَّ

لالسترداد بطريقة تتفق مع مخصص المطالبات تحت التسوية وعقود إعادة التأمين.

تتم مراجعة االنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير أو على فترات أقصر عندما يظهر المؤشر حدوث االنخفاض في القيمة خالل سنة التقرير. يحدث االنخفاض في 
القيمة عند وجود دليل موضوعي على أن الشركة قد ال تكون قادرة على استرداد المبالغ القائمة وفًقا ألحكام العقد وعندما يكون باإلمكان قياس التأثير على المبالغ 

التي ستستردها الشركة من معيدي التأمين بشكل موثوق به. يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل - عمليات التأمين والفائض المتراكم.

إن اتفاقيات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق. يتم إثبات أقساط ومطالبات إعادة التأمين المفترضة كدخل ومصروف بنفس 
ا مباشًرا، مع األخذ بعين االعتبار تصنيف العمل المعاد التأمين عليه.

ً
الطريقة المستخدمة إذا ما اعتبرت عملية إعادة التأمين نشاط

تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لشركات إعادة التأمين. تقدر المبالغ المستحقة بطريقة مماثلة لتلك المتعلقة بعقود إعادة التأمين.

يتم عرض أقساط التأمين والمطالبات على أساس إجمالي بالنسبة ألقساط التأمين المسددة وأقساط التأمين المفترضة. يتم الغاء إثبات موجودات أو مطلوبات 
إعادة التأمين عند استنفاذ الحقوق التعاقدية، أو انتهاؤها أو عند تحويل العقد إلى طرف آخر.

عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة  4-2٦-٦
يتم تأجل العمولة المدينة الناتجة عن عقود إعادة التأمين وإطفاءها على مدى فترات عقود التأمين المتعلقة بها. ويتم تسجيل اإلطفاء في قائمة الدخل - عمليات 

التأمين والفائض المتراكم. 

ضريبة الدخل  4-27-٦
يتم احتساب مصروف ضريبة الدخل الحالية على أساس األنظمة الضريبة المعتمدة في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير أو التي من المتوقع بشكل كبير صدورها 
 خاضًعا للضريبة. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم المواقف المتخذة في اإلقرارات الضريبية 

ً
بالدول التي تعمل فيها الشركة والشركات التابعة والزميلة لها وتولد دخال

فيما يتعلق بالمواقف التي يخضع فيها النظام الضريبي المطبق للتفسير. يتم تكوين المخصصات، حسب االقتضاء، على أساس المبالغ المتوقع دفعها للسلطات 
الضريبية.

تسجل التسويات الناشئة عن ربوط ضريبة الدخل النهائية في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه الربوط. إن مصروف ضريبة الدخل على الفترة هو الضريبة المستحقة 
على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية بناًء على معدل ضريبة الدخل المطبق المعّدل للتغيرات في موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة العائدة إلى الفروق 

المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة.

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم )23( »عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل«

يتناول التفسير محاسبة ضرائب الدخل عندما تنطوي المعالجات الضريبية على عدم التأكد الذي يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )12( ضرائب الدخل. ال 
تنطبق على الضرائب أو الرسوم الخارجة عن نطاق معيار المحاسبة الدولي )12(، وال تشمل بالتحديد المتطلبات المتعلقة بالفوائد والعقوبات المرتبطة بالمعالجات 

الضريبية غير المؤكدة. يتناول التفسير بالتحديد ما يلي:

ما إذا كانت الشركة تأخذ في حسبانها كل معالجة من المعالجات الضريبية غير المؤكدة على حدة؛ 	

االفتراضات التي تضعها الشركة بخصوص فحص السلطات الضريبية للمعالجات الضريبية؛  	

الكيفية التي تحدد بها الشركة الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية( واألسس الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة والتخفيضات  	
غير المستغلة ومعدالت الضريبة.

الكيفية التي تأخذ بها الشركة في حسبانها التغيرات في الحقائق والظروف. 	

يتعين على الكيان تحديد ما إذا كان ينبغي النظر في كل معالجة ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل أو مع واحد أو أكثر من المعالجات الضريبية غير المؤكدة األخرى. 
يجب اتباع النهج الذي يتوقع بشكل أفضل حل حالة عدم التأكد.

تطبق الشركة حكًما هاًما في تحديد أوجه عدم التأكد بشأن معالجات ضريبة الدخل.

الزكاة  4-2٨-٦
تخضع الشركة للزكاة وفًقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. يتم تحميل مصروف الزكاة على الربح أو الخسارة. ال يتم حساب الزكاة كضريبة دخل وبالتالي ال يتم 

احتساب أي ضريبة دخل مؤجلة تتعلق بالزكاة.
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عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة  4-2٩-٦
يتم تأجل العمولة المدينة الناتجة عن عقود إعادة التأمين وإطفاءها على مدى فترات عقود التأمين المتعلقة بها. ويتم تسجيل اإلطفاء في قائمة الدخل- عمليات 

التأمين والفائض المتراكم.

تصنيف المنتج  4-30-٦
صدر الشركة عقود تأمين تقوم بتحويل مخاطر التأمين. تعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التي يقبل بموجبها المؤمن مخاطر تأمين هامة من حامل وثيقة التأمين، 

ُ
ت

وذلك بالموافقة على تعويض حامل وثيقة التأمين في حال وجود حدث مستقبلي محدد غير مؤكد يؤثر بشكل سلبي على حامل وثيقة التأمين. وكقاعدة عامة، وكقاعدة 
عامة، تقوم الشركة بتحديد مخاطر التأمين الهامة لديها، كاحتمال وجوب دفع مزايا في حالة وقوع الحدث المؤمن عليه.

إلغاء إثبات األدوات المالية  4-31-٦
يتم إلغاء إثبات أي أداة مالية عند توقف الشركة عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تمثل األداة المالية كما هو الحال عند بيع األداة، أو عند انتقال 

التدفقات النقدية المتعلقة بها إلى جهة أخرى مستقلة.

القيم العادلة  4-32-٦
تحدد القيمة العادلة للموجودات المالية على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية في األسواق أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود 

المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط والمخاطر المتشابهة.

بالنسبة للموجودات المالية غير المتداولة في سوق مالية نشطة، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لموجودات مالية مماثلة أو عند صعوبة استخراج 
القيم العادلة من السوق النشطة فيتم تحديدها باستخدام طرق تقييم متعددة تشتمل على استخدام نماذج حسابية. تؤخذ مدخالت هذه النماذج من السوق 

القابلة للمالحظة إذا كان ممكًنا، ولكن إذا كان ذلك غير ممكًنا عندئٍذ ينبغي القيام بالتقدير لتحديد القيمة العادلة.

التقارير القطاعية  4-33-٦
يعتبر القطاع التشغيلي عنصر من عناصر الشركة الذي يقوم بأعمال ينتج عنها إيرادات وتتكبد عليه مصاريف وله معلومات مالية منفصلة متاحة يتم تقييمها بانتظام 
من قبل رئيس العمليات والذي يقرر الطريقة التي يتم بموجبها تخصيص الموارد لتقييم األداء. وألغراض إدارية، تتكون الشركة من وحدات عمل حسب منتجاتها 

وخدماتها، ولديها ثالثة قطاعات تشغيلية يتم رفع التقارير بشأنها كما يلي:

التأمين الصحي، ويشمل التأمين على التكاليف الطبية والعقاقير وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية. 	

تأمين المركبات، ويقوم بتغطية الخسائر والمطلوبات المتعلقة بالمركبات. 	

فئات التأمين األخرى، ويشمل فئات التأمين األخرى التي لم يتم ذكرها آنًفا. 	

تعتبر عمليات المساهمين قطاع غير تشغيلي. إن الدخل المكتسب من الودائع ألجل واالستثمارات هو النشاط الوحيد لتحقيق اإليرادات. تم تحميل بعض مصاريف 
التشغيل المباشرة والمصاريف غير المباشرة األخرى على هذا القطاع على أساس مناسب. يتم تحميل خسارة أو فائض عمليات التأمين على هذا القطاع على أساس 

مناسب.

ويتم تقييم أداء القطاعات بناء على األرباح أو الخسائر التي، في بعض الجوانب، تقاس بشكل مختلف عن األرباح أو الخسائر في القوائم المالية المرفقة.

لم تبرم أي معامالت بين القطاعات خالل السنة. وفيما لو أبرمت مثل هذه المعامالت، لكانت أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية قد حددت على أساس تجاري 
بحت بطريقة مماثلة للمعامالت المبرمة مع أطراف أخرى. تشمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاعات تلك التحويالت التي تجري بين القطاعات التشغيلية والتي يتم 

حذفها على مستوى القوائم المالية للشركة.

إعداد القوائم المالية يتطلب من اإلدارة تقديرات وافتراضات تؤثر على القيم المقررة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطالبات وإفصاح االلتزامات الطارئة، 
 جوهرًيا على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام 

ً
في تاريخ التقرير. ومع ذلك، فإن عدم التيقن لهذه التقديرات واالفتراضات يمكن أن يؤدي إلى نتيجة قد تتطلب تعديال

المتأثر بالمستقبل.
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التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   5-٦

فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر األخرى لعدم التأكد في التقديرات بتاريخ قائمة المركز المالي والتي يمكن أن تؤدي إلى إجراء 
تعديل جوهري في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة.

االلتزام النهائي الناشئ عن مطالبات مقدمة بموجب عقود التأمين  5-1-٦
يعتبر تقدير المطلوبات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين من أهم التقديرات المحاسبية ويتضمن على درجة كبيرة من الحكم التي تقوم 
بها الشركة. هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير المطلوبات التي يتعين على الشركة دفعها بموجب هذه المطالبات. يعتبر 
 للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي بشأن الحادث المؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ 

ً
مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديرا

قائمة المركز المالي. تستند المطلوبات على أفضل تقدير للتكلفة النهائية لجميع المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ معين، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال، 
باإلضافة إلى تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة. إن الطرق الفنية المتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المتكبدة المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة 

غير المبلغ عنها تتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق سداد المطالبات المستقبلية.

فيما يلي األمور الهامة للتقدير واألحكام لألعمال الطبية وخدمة المركبات التي تحصل الشركة ألجلها على خدمات خبير اكتواري مستقل لتحديد هذه االحتياطيات.

كخطوة أولى نحو إعداد احتياطيات متكبدة وغير مبلغ عنها لقطاعي الطبي والمركبات، يتم عمل تحليل سريع لتقييم طريقة تحديد احتياطيات المطالبات في تاريخ 
التقييم السابق بالمقارنة مع التطورات الفعلية.

تؤخذ في عين االعتبار نتائج التحليل السريع عند إعداد احتياطيات المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها. ويتم تنفيذ التحليل باستخدام الطرق التالية:

طريقة سلم السلسلة - وهذا يتراكم، باستخدام أنماط دفع المطالبات التاريخية ونسب المطالبات التراكمية التي تم تكبدها في سنة معينة مقارنة  	
مع تلك التي تم دفعها في نهاية السنة المالية.

طريقة بورنهتر فيرجسون- يجمع هذا األسلوب بين تاريخ المطالبات السابقة الفعلية وأي معلومات أو توقعات سابقة قد تكون متاحة فيما يتعلق  	
بالمطالبات، على سبيل المثال نسب الخسارة النهائية المتوقعة.

طريقة نسبة الخسارة المتوقعة – يحدد هذا األسلوب المبلغ المتوقع للمطالبات المتعلقة بأقساط التأمين المكتسبة. يتم استخدام هذه  	
الطريقة حيث تفتقر شركة التأمين إلى بيانات حدوث المطالبة السابقة المناسبة بسبب التغييرات في عروض المنتجات، والتغيرات في عمليات 

تسوية المطالبات، إلخ.

تم تقدير المطالبات التي تتطلب قرارات محكمة أو تحكيم بشكل فردي. يقوم خبراء تسوية الخسائر المستقلين بتقدير مطالبات الممتلكات. تقوم اإلدارة بمراجعة 
مخصصاتها للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها على أساس ربع سنوي.

تتعرض الشركة إلى خالفات مع شركات إعادة التأمين، وإمكانية تعثر معيدي التأمين عن سدادها. تراقب الشركة بشكل ربع سنوي تطور النزاعات وقوة شركات إعادة 
التأمين الخاصة بها.

احتياطي عجز أقساط التأمين  5-2-٦
يتأثر تقدير عجز أقساط األعمال الطبية والمركبات كثيًرا بعدد االفتراضات المتعلقة باألحداث والظروف المستقبلية، حيث أنه يستند على نسبة الخسارة المتوقعة 
للجزء الساري المفعول من مخاطر وثائق التأمين المكتتبة. وللوصول إلى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة، ينظر الخبير االكتواري في عالقة المطالبات وأقساط التأمين 

.
ً

المتوقع تحقيقها مستقبال

خسائر االنخفاض يف قيمة الذمم المدينة  5-3-٦
تقوم الشركة بتقييم الموجودات ذات األهمية الفردية والذمم المدينة المضمنة في مجموعة من الموجودات المالية ذات خصائص مخاطر ائتمانية متماثلة لتحري 
االنخفاض في قيمتها. إن الذمم المدينة التي تخضع للتقييم بشكل فردي لتحري االنخفاض في قيمتها والتي تدرج لها خسائر انخفاض في القيم ال تدرج ضمن التقييم 
المجمع النخفاض القيمة. وهذا التقييم يتطلب إصدار أحكام. وعند إصدار هذه األحكام، تقوم الشركة بتقييم خصائص المخاطر االئتمانية التي تعتبر متأخرة الدفع 
 للشروط التعاقدية. قامت الشرکة خالل سنة 2017م بمراجعة منهجها الخاص بالمخصصات 

ً
على أنها مؤشر على القدرة على دفع جميع المبالغ المستحقة وفقا

وزادت بشكل كبير مستوى المخصصات المتعلقة بالذمم المدينة للتأمين وشركات إعادة التأمين بسبب الزيادة في مخاطر االئتمان المرتبطة بالذمم المدينة.

الشهرة  5-4-٦
يحدث انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقد المبلغ القابل لالسترداد، وهو أعلى من قيمته العادلة ناقًصا تكاليف البيع 
وقيمته المستخدمة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة ناقًصا تحليل تكلفة البيع توفر قيمة أعلى مقارنة مع القيمة المستخدمة، وبالتالي، يتم استخدام القيمة العادلة 
ناقًصا تكلفة عمليات البيع للتقييم لتقييم االنخفاض في القيمة. استخدمت اإلدارة خبيًرا في تقييم القيمة العادلة ناقًصا تحليل تكلفة البيع من خالل منهج قائم 
على السوق الختبار انخفاض القيمة. إن القيمة العادلة ناقًصا حساب التكلفة للبيع تعتمد على سعر السهم المعلن للشراء حتى إغالق الفترة واألحداث التالية حتى 
تاريخ القياس. في التوصل إلى تقييم تحت نهج السوق، وتطبيق الخبير أيضا بعض األحكام والعوامل بما في ذلك تحليل مضاعفات القيمة الدفترية للسهم من الشركات 

المماثلة والمعامالت المماثلة. 
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إعادة التأمين  5-5-٦
تقوم الشركة باحتساب معامالت إعادة التأمين الخاصة بها بناًء على فهم اإلدارة للشروط التعاقدية التفاقيات إعادة التأمين.

تأثير جائحة فايروس كورونا )كوفيد-1٩( عىل االحتياطيات الفنية للقطاع الطبي والموجودات المالية  ٦-5-٦
ا بانتشاره السريع في جميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا 

ً
في 11 مارس 2020م، أعلنت منظمة الصحة العالمية تف�صي فيروس كورونا )»كوفيد-19«( على أنه جائحة اعتراف

التف�صي أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. 
نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إغالق الحدود، وأصدرت المبادئ التوجيهية للمسافة االجتماعية واإلغالق وحظر التجول على مستوى الدولة.

استجابة النتشار فيروس كوفيد-19 في دول مجلس التعاون الخليجي واألقاليم األخرى حيث تعمل الشركة وما يترتب على ذلك من تعطل لألنشطة االجتماعية 
واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة الشركة بتقييم تأثيراتها االستباقية على عملياتها واتخذت سلسلة من اإلجراءات والعمليات االستباقية والوقائية لضمان:

صحة وسالمة موظفيها ومجتمعها المحيط لعملياتها. 	

حماية استمرارية أعمالها في جميع أنحاء المملكة. 	

االحتياطيات الفنية للمركبات  5-7-٦
استجابة لجائحة فايروس كورونا، أصدر البنك المركزي السعودي تعميم رقم )189( )»التعميم«( بتاريخ 8 مايو 2020م لجميع شركات التأمين في المملكة العربية 
السعودية. من بين مختلف األمور األخرى المتعلقة بقطاع التأمين، يوجه التعميم جميع شركات التأمين لتمديد فترة صالحية جميع وثائق التأمين القائمة على مركبات 
البيع بالتجزئة لمدة شهرين، وكذلك توفير تغطية إضافية لمدة شهرين لجميع وثائق التأمين على مركبات التجزئة الجديدة المكتتبة في غضون شهر واحد من تاريخ 

هذا التعميم. 

بالنسبة للسياسات الجديدة المكتوبة وفًقا للتعميم أعاله، يتم اكتساب القسط خالل فترة التغطية، أي 14 شهًرا وفًقا للسياسة المحاسبية للشركة. ال يوجد 
تأثير كبير للتمديد لمدة شهرين في األقساط المكتسبة اعتباًرا من 31 ديسمبر 2020م حيث لم يتم كتابة مبالغ جوهرية من األقساط خالل فترة الشهر الواحد. 
ناقشت اإلدارة، باالشتراك مع الخبير االكتواري المعين، مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية وخلصت إلى أن الشركة تعتبر تمديد شهرين في وثائق التأمين الخاصة 

بالمركبات بمثابة سياسة جديدة وتسجيل احتياطي عجز في األقساط بناًء على المطالبات المتوقعة مبلغ 6.8 مليون ريال سعودي لفترة الشهرين التي تم تمديدها.

الموجودات المالية  ٨-5-٦
قامت الشركة بإجراء تقييم وفًقا لسياستها المحاسبية بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد )كوفيد-19( لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أصل 
مالي أو مجموعة من الموجودات المالية قد انخفضت قيمتها. وتشمل هذه العوامل، مثل الصعوبات المالية الكبيرة للمصدرين أو المدينين، أو التخلف عن السداد 
أو التأخر في السداد، واحتمال إفالس المصدر أو المدين أو إعادة التنظيم المالي األخرى، وما إلى ذلك. في حالة األسهم المصنفة تحت بند متاح للبيع، فإن الشركة 
قامت بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض كبير في القيمة العادلة للموجودات المالية أقل من تكلفتها. بناًء على هذه التقييمات، تعتقد إدارة الشركة أن 
جائحة فايروس كورونا المستجد )كوفيد-19( لم يكن لها أي آثار جوهرية على نتائج الشركة المبلغ عنها لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. وتواصل 

إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب.

إدارة مخاطر االئتمان  ٩-5-٦
عززت الشركة سياسات إدارة مخاطر االئتمان لمواجهة المخاطر المتغيرة بسرعة التي تفرضها الظروف الحالية. وتشمل هذه مراجعة التركيزات االئتمانية في 
القطاعات االقتصادية والمنطقة ومستوى الطرف المقابل واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند اللزوم. بناًء على المراجعة، حددت الشركة القطاعات التالية التي تأثرت 

بشكل كبير بجائحة فايروس كورونا المستجد )كوفيد-19( وانخفاض أسعار النفط:

المقاوالتأ. 

الخطوط الجويةب. 

شركات الشحنج. 

الفنادق، إلخ.د. 
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نتائج العمليات   ٦-٦

قائمة الدخل   1-٦-٦
يقدم الجدول التالي قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم عن السنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

قائمة الدخل  (: 1-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

اإليرادات

10.7%4.7%17.0%2,069,4732,421,2772,534,501إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

88.9%42.2%150.9%)893,783()628,510()250,482(أقساط إعادة التأمين المسندة

89.5%0.6%256.9%)55,755()55,401()15,521(أقساط فائض الخسارة – خارجي

)6.3%()8.8%()3.7%(1,803,4701,737,3661,584,963صافي أقساط التأمين المكتتبة

190.6%)141.6%()%2,127.1()107,921(259,129)12,783(التغيرات في األقساط غير المكتسبة، صافي

)9.2%()26.0%(11.5%1,790,6871,996,4951,477,042صافي أقساط التأمين المكتسبة

82.8%82.5%83.1%54,02798,912180,469عموالت إعادة تأمين

)5.2%()20.9%(13.6%1,844,7142,095,4071,657,511مجموع اإليرادات

تكاليف ومصاريف االكتتاب

)7.8%()11.9%()3.4%()1,752,744()1,989,336()2,060,113(إجمالي المطالبات المدفوعة

)35.0%(19.5%)64.7%()32,561()27,244()77,133(مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

)6.8%()24.8%(15.4%87,599101,07076,053خصم تسوية مبكر

14.4%37.7%)5.0%(380,720361,784498,315حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

)14.8%()22.1%()6.9%()1,210,937()1,553,726()1,668,927(صافي المطالبات والتعويضات األخرى المدفوعة

ال ينطبق)20.9%()198.5%()79,709()100,729(102,239التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

ال ينطبق)681.7%(66.0%176,364)30,317()18,260(التغيرات في المطالبات المتكبدة غير مٌبلغ عنها، صافي

)16.2%()33.9%(6.3%)1,114,282()1,684,772()1,584,948(صافي المطالبات والتعويضات األخرى المتكبدة

)44.4%()135.8%()186.3%()10,927(30,522)35,352(احتياطي عجز األقساط

ال ينطبق141.5%)713.4%()12,401()5,134(837احتياطيات فنيه أخرى

)10.1%()15.0%()4.8%()100,135()117,785()123,776(تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

)15.7%()30.4%(1.9%)1,237,745()1,777,169()1,743,239(مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

103.4%31.9%213.6%101,475318,238419,766صافي دخل االكتتاب

مصاريف / )إيرادات تشغيلية أخرى(

20.2%)206.1%()236.2%()39,115(36,882)27,074(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

ال ينطبق)100.0%(ال ينطبق-)24,246(-مخصص مطالبات قضائية

17.7%)0.9%(37.4%)369,267()365,927()266,372(مصاريف عمومية وإدارية

ال ينطبق-)100.0%(--)47,648(رسوم إدارية لطرف ثالث

8.7%)48.1%(127.5%13,29130,24315,709دخل عمولة خاصة

)11.4%()10.8%()11.9%(5,0174,4203,942أرباح من استثمارات في شركات زميلة 

24.3%)%5,763.4()102.7%(9,288)164(6,016أرباح محققة من استثمارات متاحة للبيع

ال ينطبقال ينطبق-6,367--دخل توزيعات أرباح

3.5%)44.3%(92.5%10,76820,72511,537إيرادات أخرى
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ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

8.7%21.3%)2.6%()361,539()298,067()306,002(مجموع )المصاريف(/إيرادات التشغيلية األخرى

ال ينطبق188.7%)109.9%(20,17158,227)204,527(صافي دخل/)خسارة( السنة قبل العائد للمساهمين وقبل الزكاة وضريبة الدخل

ال ينطبق234.0%ال ينطبق)3,323()995(-صافي الخسارة العائدة لعمليات التأمين

ال ينطبق186.3%)109.4%(19,17654,904)204,527(صافي دخل/)خسارة( السنة بعد العائد للمساهمين وقبل الزكاة وضريبة الدخل

)14.8%()67.4%(122.9%)4,591()14,091()6,323(الزكاة وضريبة الدخل - الفترة الحالية

ال ينطبق583.3%)215.5%()13,400()1,961(1,698الضريبة المؤجلة

ال ينطبق1,081.6%)101.5%(3,12436,913)209,152(صافي دخل /)خسارة( السنة

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. 

ارتبط ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 17.0% في 2019م، من 2,069.5 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 2,421.3 مليون ريال سعودي في 2019م 
بارتفاع في أقساط التأمين الطبي. واستمر االرتفاع بإجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 4.7% من 2,421.3 مليون ريال سعودي خالل عام 2019م إلى 2,534.5 

مليون ريال سعودي خالل عام 2020م، حيث كان االرتفاع مدفوًعا بشكل رئي�صي بارتفاع أقساط التأمين على المركبات.

تشمل أقساط إعادة التأمين المسندة حصة معيدي التأمين المحليين ومعيدي التأمين الخارجيين من إجمالي األقساط المكتتبة باإلضافة إلى مصروفات فائض 
الخسارة. في عام 2019م، ارتفعت أقساط إعادة التأمين المسندة بنسبة 150.9% من 250.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 628.5 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م نتيجة الرتفاع نسبة إعادة التأمين في معظم القطاعات وتحديًدا القطاع الطبي. واستمر ارتفاع أقساط إعادة التأمين المسندة بنسبة 42.2% من 
628.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 893.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة الرتفاع أقساط إعادة التأمين الخاصة بقطاع التأمين الطبي وقطاع 

المركبات.

وتتعلق الحركة في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة بصافي التغير في جزء أقساط التأمين المكتتبة والمسندة غير المكتسبة أثناء عام 2018م وعام 2019م وعام 
2020م.

تتعلق عمولة إعادة التأمين في المقام األول بدخل العموالت المكتسب من معيدي التأمين، حيث يعتمد دخل العمولة على االتفاقيات المبرمة مع معيدي التأمين. 
وشهدت عمولة معيدي التأمين ارتفاًعا ما بين عامي 2018م و2020م. حيث ارتفعت عمولة إعادة التأمين ارتفاًعا بنسبة 83.1% من 54.0 مليون ريال سعودي في عام 
2018م إلى 98.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م. واستمر االرتفاع في عام 2020م ليصل إلى 180.5 مليون ريال سعودي بنسبة 82.5% مقارنة في 98.9 مليون ريال 

سعودي المحققة بعام 2019م. متأثًرا بارتفاع عمولة إعادة التأمين الناشئة من قطاع التأمين الطبي وقطاع التأمين على المركبات.

انخفض إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 3.4% من 2,060.1 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 1,989.3 مليون ريال سعودي في 2019م، ويرجع ذلك في المقام 
األول إلى انخفاض إضافي في حجم األنشطة التجارية المتركز في قطاع التأمين على الممتلكات. كما انخفض إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 11.9% من 1,989.3 
مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 1,752.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة النخفاض إجمالي عدد المطالبات بشكل عام، ويرجع ذلك لإلغالق األعمال 

والحد من التجول في المملكة العربية السعودية خالل فترة جائحة فايروس كورونا.

ارتبطت المصروفات المتكبدة المتعلقة بالمطالبات بمصاريف يتم دفعها ألطراف ثالثة إلدارة المطالبات التي ترفع في سياق العمل. انخفضت هذه المصروفات 
بنسبة 64.7% من 77.1 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 27.2 مليون ريال سعودي في 2019م نتيجة إلعادة تصنيف الرسوم المدفوعة مقابل خدمات تسهيل 
المطالبات الطبية من ميديفيزا السعودية وهي جهة ذات صلة من تكاليف ومصاريف االكتتاب إلى مصاريف وإيرادات تشغيلية أخرى. شهدت هذه المصروفات 

ارتفاًعا بنسبة 19.5% من 27.2 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 32.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة الرتفاع المطالبات الخاصة بالقطاع الطبي. 

ترتبط وتتحدد حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة بترتيبات إعادة التأمين الخاص بكل قطاع من قطاعات التأمين بالشركة. انخفضت حصة معيدي 
التأمين بنسبة 5.0% من 380.7 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 361.8 مليون ريال سعودي في 2019م نتيجة النخفاض حصة معيدي التأمين في مطالبات قطاع 
تأمين الممتلكات والحوادث. ولكن شهدت حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة ارتفاع بنسبة 37.7% من 361.8 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 498.3 

مليون ريال سعودي في 2020م نتيجة الرتفاع حصة معيدي التأمين المرتبطة بقطاعي التأمين الطبي وتأمين المركبات. 

تتعلق صافي المطالبات والتعويضات األخرى المتكبدة )بعد احتساب المخصص المرتبط بالمطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها( بحركة 
التقلبات في صافي المطالبات والتعويضات األخرى المدفوعة.

يرتبط مخصص ديون مشكوك في تحصليها في القيمة الدفترية لذمم األقساط المدينة المستحقة منذ فترة طويلة األمد والتي تشير األحداث أو الظروف إلى أن القيمة 
الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. تجدر اإلشارة إلى أن اإلدارة اعتمدت طريقة حساب المخصصات خالل الفترة ما بين عام 2012م وعام 2019م بناًء على تعليمات 
البنك المركزي السعودي وذلك باحتساب المخصصات من بداية سريان الوثيقة أما في عام 2020م وخالل جائحة فايروس كورونا، وافق البنك المركزي السعودي 
باستخدام طريقة تاريخ االستحقاق لحساب المخصصات. تقلبت أرصدة مخصص ديون مشكوك في تحصيله في عام 2018م و2019م و2020م ويرجع ذلك لتقلب 

في عكس ديون الذمم المشكوك في تحصيلها. 

يتم إنشاء احتياطي عجز األقساط لقطاعات التأمين بناًء على توصية الخبير االكتوراي المرتبطة بعدد من االفتراضات فيما يتعلق بأحداث الظروف المستقبلية، 
حيث يعتمد على نسبة الخسارة المتوقعة للجزء غير المنتهي من مخاطر الوثائق. للوصول إلى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة.
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تتضمن االحتياطات الفنية األخرى بشكل رئي�صي احتياطات مرتبطة باألخطار السارية.

تم تسجيل الخسارة العائد لعمليات التأمين في السنوات التي تم تسجيل فيها صافي الخسارة. وقد بلغت الخسارة العائدة لعمليات التأمين ما قيمته 1.0 مليون ريال 
سعودي و3.3 مليون ريال سعودي في 2019م و2020م على التوالي.

سّجلت الشركة صافي خسارة بقيمة 209.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م ومن جهة أخرى، تم تسجيل دخل بقيمة 3.1 مليون ريال سعودي و36.9 مليون ريال 
سعودي خالل العام 2019م و2020م على التوالي.

ارتبطت الفروقات بين صافي الدخل /)الخسارة( العائدة للمساهمين وصافي الدخل /)الخسارة( العائدة من العمليات في عام 2018م و2019م و2020م بمصاريف 
الزكاة التي تم تسجيلها وعكسها خالل هذه األعوام. كما تم تحويل 90.0% من الفائض من عمليات التأمين إلى عمليات المساهمين خالل عام 2019م وعام 2020م 

وتم االحتفاظ بنسبة 10.0% المتبقية من الفائض كجزء من الفائض المتراكم المنسوب لعمليات التأمين وفًقا ألنظمة البنك المركزي السعودي. 

يوضح الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

مؤشرات األداء الرئيسية (: 2-٦الجدول رقم )

 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

37.5%28.2%12.9%نسبة اإلسناد 

75.4%84.4%88.5%معدل الخسارة 

24.5%14.9%17.1%معدل المصاريف 

94.8%100.4%109.5%النسبة الموحدة 

)5.1%(1.1%3.9%معدل صافي نسبة العمولة 

المصدر: الشركة 

أقساط التأمين المكتتبة  2-٦-٦
يقدم الجدول التالي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة عن السنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

أقساط التأمين المكتتبة (: 3-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

12.7%0.9%25.9%1,434,0901,805,8251,821,324التأمين الطبي

)1.9%(26.9%)24.1%(443,334336,368426,926التأمين على المركبات

22.1%2.6%45.3%192,049279,084286,251التأمين على الممتلكات والحوادث

10.7%4.7%17.0%2,069,4732,421,2772,534,501اإلجمالي 

كنسبة مئوية من اإلجمالي

71.9%74.6%69.3%التأمين الطبي

16.8%13.9%21.4%التأمين على المركبات

11.3%11.5%9.3%التأمين على الممتلكات والحوادث

100.0%100.0%100.0%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. 

يعتبر تأمين الطبي هو قطاع األعمال الرئي�صي للشركة، حيث شكلت األقساط المكتتبة المرتبطة بهذا القطاع ما نسبته 69.3% و74.6% و71.9% من إجمالي األقساط 
المكتتبة في 2018م و2019م و2020م على التوالي. 

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للقطاع الطبي بنسبة 25.9% من 1,434.1 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 1,805.8 مليون ريال سعودي في 2019م حيث 
قامت الشركة بالحصول على اتفاقية مع شركة الكهرباء السعودية ليصل رصيد الشركة إلى 588.2 مليون ريال سعودي في 2019م من 29.9 مليون ريال سعودي في 
2018م. استمر إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للقطاع الطبي باالرتفاع بنسبة 0.9% من 1,805.8 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 1,821.3 مليون ريال سعودي في 
2020م بسبب االستحواذ على وثائق جديدة وزيادة في األعمال مع الشركات الصغيرة والمتوسطة إذ شهد عام 2020م زيادة في عدد الوثائق بنسبة 17.5% أي بمقدار 

5,418 وثيقة من 30,898 وثيقة كما في عام 2019م إلى 36,316 وثيقة كما في عام 2020م.
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انخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للمركبات بنسبة 24.1% ليصل إلى 336.4 مليون ريال سعودي في 2019م من 443.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م 
ويرجع ذلك أساًسا إلى عدم تجديد الوثائق التأمين الخاصة بمسؤولية الطرف الثالث ضد الخسائر. شهدت 2020م ارتفاًعا في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
للمركبات بنسبة 26.9% من 336.4 مليون ريال سعودي كما في 2019م إلى 426.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة إلى إضافة حساب اليسر لإلجارة 
والتمويل بقيمة 118.0 مليون ريال سعودي وكانت هذه الزيادة في أقساط التأمين المكتتبة متأثره بتراجع بنسبة 8.8% الخاصة بأرصدة بعض الحسابات المتجددة 

وتشمل حساب مجموعة الوفاق وحساب توكيالت الجزيرة للمركبات وحساب شركة طويق لصيانة والتشغيل وحساب سابتكو للنقل الجماعي. 

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على الممتلكات والحوادث بنسبة 45.3% ليصل إلى 279.1 مليون ريال سعودي في 2019م من 192.0 مليون ريال سعودي 
في عام 2018م متأثًرا بزيادة في التأمين على الممتلكات الخاصة والهندسية. استمر النمو في قطاع الممتلكات والحوادث بنسبة 2.6% ليصل إلى 286.3 مليون ريال 
سعودي في 2020م. ويعود ذلك إلضافة حساب سكاي برايم لخدمات الطيران بقيمة 13.3 مليون ريال سعودي وحساب شركة رواد اإلنشاءات المدنية، وهو عميل 
جديد، حيث ساهم بمبلغ 5.1 مليون ريال سعودي إلجمالي أقساط التأمين المكتتبة ولم تكن لهذه الزيادة تأثير قوي على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على 

الممتلكات نتيجة عدم تجديد حساب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حيث بلغت قيمتها 35 مليون ريال سعودي كما في عام 2019م. 

أقساط إعادة التأمين المسندة  3-٦-٦
يقدم الجدول التالي أقساط التأمين المسندة )بما في ذلك فائض الخسارة( للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

أقساط إعادة التأمين المسندة (: 4-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

ال ينطبق98.1%ال ينطبق230,830457,329-التأمين الطبي

45.9%33.4%59.6%94,809151,357201,890التأمين على المركبات

22.8%)4.8%(58.2%155,673246,323234,564التأمين على الممتلكات والحوادث

88.9%42.2%150.9%250,482628,510893,783اإلجمالي

    نسبة إجمالي األقساط المكتتبة )نسبة اإلسناد(

23.0%10.5%-التأمين الطبي

46.4%43.1%19.6%التأمين على المركبات

77.2%85.5%77.2%التأمين على الممتلكات والحوادث

37.5%28.2%12.9%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. 

وتقوم الشركة بإعادة تأمين بعض الوثائق المصدرة من قبلها من خالل معيدين خارجيين. تتطلب المادة 40 )2( من الالئحة التنفيذية للبنك المركزي السعودي 
لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أن تعيد شركات التأمين تأمين 30.0% من إجمالي أقساط التأمين في المملكة، تسمح المادة 40 )3( لشركة التأمين بالخروج 
عن المتطلب بناًء على موافقة البنك المركزي السعودي الكتابية. مثلت نسبة المعيدين من خارج المملكة العربية السعودية 99.1% و98.9% و99.8% للسنوات 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي. ويوضح ذلك عدم التزام الشركة بلوائح البنك المركزي السعودي حيث تم التنازل عن جميع 
أقساط إعادة التأمين تقريًبا خارج المملكة العربية السعودية، ووضحت إدارة الشركة أن عدم االلتزام يرجع لوجود نقص في قدرة إعادة التأمين المحلية المتاحة في 
سوق المملكة العربية السعودية. وبينت اإلدارة أن البنك المركزي السعودي كانت على علم بهذه المخالفة حيث تم اإلبالغ عن ذلك في نموذج اإلبالغ للبنك المركزي 

السعودي )71(.

حاز قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث على النصيب األكبر من حيث أنشطة إعادة التأمين في السنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م، إذ 
شكلت أقساط إعادة التأمين المسندة المرتبطة بهذا القطاع ما نسبته 62.1% و39.2% على التوالي. أما في 2020م شكل قطاع التأمين الطبي نسبة 51.2% من حيث 

إجمالي أقساط إعادة التأمين المسندة وتعد النسبة األكبر لتلك السنة.

ارتفعت نسبة اإلسناد من 12.9% في السنة المالية 2018م إلى 28.2% في السنة المالية 2019م ويرجع ذلك أساًسا إلى بدء اتفاقيات إعادة التأمين بموجب خط 
األعمال الطبية. كما ارتفعت نسبة اإلسناد من 27.9% في 2019م إلى 37.5% في عام 2020م ويرجع ذلك أساًسا إلى ارتفاع في نسبة اإلسناد في اتفاقية شركة الكهرباء 
السعودية من 39.5% في عام 2019م إلى 75.0% في عام 2020م.ارتفعت نسبة التنازل من 12.9% في السنة المالية 2018م إلى 28.2% في السنة المالية 2019م ويرجع 

ذلك أساًسا إلى بدء اتفاقيات إعادة التأمين بموجب خط األعمال الصحية. 

ويرجع إسناد القطاع الطبي في العام 2019م كجزء من استراتيجية إعادة التأمين لتحسين هامش المالءة المالية للشركة من خالل تقاسم المزيد من المخاطر وبالتالي 
األقساط مع معيدي التأمين.
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صافي أقساط التأمين المكتتبة  4-٦-٦
يعرض الجدول التالي صافي أقساط التأمين المكتتبة خالل السنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

صافي أقساط التأمين المكتتبة (: 5-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

)3.9%()13.6%(7.0%1,434,0901,533,9331,325,737التأمين الطبي

)19.4%(23.9%)47.6%(340,504178,499221,088التأمين على المركبات

14.9%53.0%)13.7%(28,87624,93438,138التأمين على الممتلكات والحوادث

)6.3%()8.8%()3.7%(1,803,4701,737,3661,584,963اإلجمالي

كنسبة مئوية من اإلجمالي

83.6%88.3%79.5%التأمين الطبي

13.9%10.3%18.9%التأمين على المركبات

2.4%1.4%1.6%التأمين على الممتلكات والحوادث

100.0%100.0%100.0%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

كان االنخفاض في صافي أقساط التأمين المكتتبة في السنة المالية 2019م متأثًرا باالنخفاض في صافي أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين على المركبات، حيث 
سّجل قطاع التأمين على المركبات أعلى نسبة انخفاض ومن ثم يليه قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث. أما بالنسبة لعام 2020م، فقد تأثر االنخفاض في صافي 

أقساط التأمين المكتتبة بشكل رئي�صي باالنخفاض في صافي أقساط التأمين المكتتبة للقطاع الطبي. 

انخفض صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 3.7% و8.8% في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م، على التوالي، ليصل إلى 1,585.0 مليون 
ريال سعودي في عام 2020م مقارنة مع 1,737.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م وجاء هذا االنخفاض السنوي نتيجة النخفاض أعمال الشركة المدفوع بشكل 

أسا�صي بقطاع التأمين على المركبات والتأمين الطبي في عام 2019م و2020م على التوالي.

التغير يف أقساط التأمين غير المكتسبة )صافي(  5-٦-٦
تمثل التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة الفرق بين أقساط التأمين المكتتبة )المسجلة( وأقساط التأمين المكتسبة خالل كل عام. وتتعلق بصافي التحرك في 

حصة أقساط التأمين غير المكتسبة والمسندة أثناء العام.

صافي أقساط التأمين المكتسبة  ٦-٦-٦
يعرض الجدول التالي صافي أقساط التأمين المكتسبة خالل السنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

صافي أقساط التأمين المكتسبة (: ٦-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

)6.1%()27.9%(22.3%1,380,8841,688,6291,218,209التأمين الطبي

)22.4%()20.9%()23.9%(367,546279,821221,267التأمين على المركبات

)5.7%(33.9%)33.6%(42,25728,04537,566التأمين على الممتلكات والحوادث

)9.2%()26.0%(11.5%1,790,6871,996,4951,477,042اإلجمالي

كنسبة مئوية من اإلجمالي

82.5%84.6%77.1%التأمين الطبي

15.0%14.0%20.5%التأمين على المركبات

2.5%1.4%2.4%التأمين على الممتلكات والحوادث

100.0%100.0%100.0%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
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تذبذب صافي أقساط التأمين المكتسبة خالل الفترة قيد التحليل متأثره بشكل كبير بالتغير في صافي أقساط التأمين المكتسبة لقطاع الطبي حيث يمثل القطاع 
77.1% و84.6% و82.5% كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي. 

إجمالي المطالبات المدفوعة  7-٦-٦
يقدم الجدول التالي إجمالي المطالبات المدفوعة عن السنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

إجمالي المطالبات المدفوعة (: 7-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

)1.9%()7.0%(3.4%1,445,1061,493,5211,389,378التأمين الطبي

)7.8%()16.0%(1.4%334,554339,093284,670التأمين على المركبات

)47.0%()49.8%()44.1%(280,453156,72278,696التأمين على الممتلكات والحوادث

)7.8%()11.9%()3.4%(2,060,1131,989,3361,752,744اإلجمالي

كنسبة من إجمالي األقساط المكتتبة

76.3%82.7%100.8%التأمين الطبي

66.7%100.8%75.5%التأمين على المركبات

27.5%56.2%146.0%التأمين على الممتلكات والحوادث

69.2%82.2%99.5%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

انخفض إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 3.4% من 2,060.1 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 1,989.3 مليون ريال سعودي في 2019م، وقد كان قطاع التأمين 
على الممتلكات والحوادث األكثر تأثًرا في انخفاض إجمالي المطالبات المدفوعة بعدما انخفضت المطالبات في قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث خالل عام 
2019م بنسبة 44.1% وبمقدار 123.7 مليون ريال سعودي من 280.5 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 156.7 مليون ريال سعودي في 2019م. وبالرغم من ارتفاع 
إجمالي المطالبات المدفوعة في القطاع الطبي بنسبة 3.4%، من 1,445.1 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 1,493.5 مليون ريال سعودي في 2019م والذي كان 
ا في زيادة أعداد المطالبات من قبل حاملي الوثائق، إال أن االرتفاع لم يكن له أثًرا جوهرًيا على إجمالي المطالبات المدفوعة، حيث كان االرتفاع من القطاع 

ً
مرتبط

الطبي بمقدار 48.4 مليون ريال سعودي فقط.

أما فيما يخص عام 2020م، فقد شهد إجمالي المطالبات المدفوعة انخفاًضا وبنسبة 11.9% من 1,989.3 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 1,752.7 مليون ريال 
سعودي في 2020م، ويرجع ذلك النخفاض في أعداد المطالبات بشكل عام.

حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة  ٨-٦-٦
يقدم الجدول التالي حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة عن السنوات المالية المنتهية في كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة (: ٨-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

ال ينطبق165.5%ال ينطبق103,465274,655-التأمين الطبي

17.7%20.7%14.8%91,436105,014126,774التأمين على المركبات

)42.1%()36.8%()47.0%(289,284153,30596,886التأمين على الممتلكات والحوادث

14.4%37.7%)5.0%(380,720361,784498,315اإلجمالي

كنسبة من إجمالي المطالبات المدفوعة

19.8%6.9%-التأمين الطبي

44.5%31.0%27.3%التأمين على المركبات

123.1%97.8%103.1%التأمين على الممتلكات والحوادث

28.4%18.2%18.5%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
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شهدت حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة انخفاًضا بنسبة 5.0% من 380.7 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 361.8 مليون ريال سعودي في عام 
2019م، مدفوًعا بشكل رئي�صي بارتفاع حصة معيدي التأمين الطبي من صفر إلى 103.5 مليون ريال سعودي نتيجة إلسناد القطاع لمعيدي التأمين بهدف تخفيف 
المخاطر والخسائر المرتبطة بهذا القطاع. أما في عام 2020م. فقد شهد إجمالي حصة معيدي التأمين ارتفاًعا بنسبة 37.7% من 361.8 مليون ريال سعودي في 2019م 

إلى 498.3 مليون ريال سعودي في 2020م متأثًرا بشكل أسا�صي بارتفاع حصة معيدي التأمين الطبي بقيمة 171.2 مليون ريال سعودي خالل الفترة المذكورة. 

صافي المطالبات المتكبدة  ٩-٦-٦
يعرض الجدول التالي صافي المطالبات المتكبدة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

صافي المطالبات المتكبدة (: ٩-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

)16.4%()34.5%(6.7%1,339,7691,430,093937,356التأمين الطبي

)16.0%()25.8%()5.0%(252,764240,183178,310التأمين على المركبات

)57.3%()109.5%()291.1%()1,384(14,496)7,585(التأمين على الممتلكات والحوادث

)16.2%()33.9%(6.3%1,584,9481,684,7721,114,282الصافي

   نسبة الخسارة

76.9%84.7%97.0%التأمين الطبي

80.6%85.8%68.8%التأمين على المركبات

)3.7%(51.7%)17.9%(التأمين على الممتلكات والحوادث

75.4%84.4%88.5%الصافي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

ارتفع صافي المطالبات المتكبدة خالل عام 2019م بنسبة 6.3%، من 1,584.9 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 1,684.8 مليون ريال سعودي في 2019م، حيث 
نتج ذلك بالمقام األول من ارتفاع التغير في صافي المطالبات تحت التسوية بواقع 203.0 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى ارتفاع التغير في صافي المطالبات المتكبدة 
غير المبلغ عنها بواقع 12.1 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. يذكر أن الفترة ذاتها قد شهدت انخفاًضا في صافي المطالبات المدفوعة بواقع 115.2 مليون ريال 
سعودي مما قلل من تأثير االرتفاع في صافي المطالبات تحت التسوية وصافي التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها. هذا وقد كان القطاع الطبي األثر األكبر في 

هذا االرتفاع إذ ارتفع بواقع 90.3 مليون ريال سعودي. 

وفي عام 2020م، شهد صافي المطالبات المتكبدة انخفاًضا بنسبة 33.9%، من 1,684.8 مليون ريال سعودي خالل عام 2019م إلى 1,114.3 مليون ريال سعودي 
خالل عام 2020م. ويرجع ذلك النخفاض صافي المطالبات المتكبدة في جميع القطاعات وباألخص القطاع الطبي إذ انخفض بقيمة 492.7 مليون ريال سعودي.

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين  10-٦-٦
يعرض الجدول التالي تكاليف اكتتاب وثائق التأمين للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين (: 10-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

)9.4%()25.2%(9.7%74,38381,59661,056التأمين الطبي

)23.7%()6.6%()37.6%(33,38120,82319,444التأمين على المركبات

10.7%27.8%)4.0%(16,01215,36619,635التأمين على الممتلكات والحوادث

)10.1%()15.0%()4.8%(123,776117,785100,135اإلجمالي

كنسبة مئوية من اإلجمالي

61.0%69.3%60.1%التأمين الطبي

19.4%17.7%27.0%التأمين على المركبات

19.6%13.0%12.9%التأمين على الممتلكات والحوادث

100.0%100.0%100.0%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
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تمثل تكاليف شراء وثائق التأمين في األساس النفقات المتكبدة للحصول على وثائق تأمين وتمثل في المقام األول العموالت المدفوعة إلى وسطاء البيع وإطفاء تكلفة 
اإلدارة المؤجلة. انخفضت تكاليف شراء وثائق التأمين ما بين 2018م و2019م نتيجة الحد من الخسائر الناتجة عن مطلوبات طرف ثالت تحت بند المركبات. 
انخفضت تكاليف شراء وثائق التأمين بنسبة 15.0% من 117.8 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 100.1مليون ريال سعودي في 2020م نتيجة النخفاض تكاليف 
شراء قطاعات التأمين الطبي وقطاعات التأمين على المركبات ويعود ذلك بشكل رئي�صي من الوثائق المكتتبة من خالل قنوات البيع المباشرة وكانت شركة السعودية 

للكهرباء من أهم المساهمين لقطاع الطبي في عام 2019م وشركة اليسر لإلجارة والتمويل لقطاع المركبات في عام 2020م. 

الدخل من عمولة إعادة التأمين  11-٦-٦
يعرض الجدول التالي الدخل من عمولة إعادة التأمين للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

الدخل من عمولة إعادة التأمين  (: 11-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

ال ينطبق190.5%ال ينطبق35,779103,954-التأمين الطبي

38.2%61.6%18.2%26,39531,21050,424التأمين على المركبات

)2.8%()18.3%(15.5%27,63231,92326,091التأمين على الممتلكات والحوادث

82.8%82.5%83.1%54,02798,912180,469اإلجمالي

كنسبة مئوية من اإلجمالي

57.6%36.2%-التأمين الطبي

27.9%31.6%48.9%التأمين على المركبات

14.5%32.3%51.1%التأمين على الممتلكات والحوادث

100.0%100.0%100.0%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تحصل الشركة على الدخل من عمولة إعادة التأمين من وثائق إعادة التأمين مع شركات إعادة التأمين األخرى. شهد عام 2019م ارتفاًعا في عمولة معيدي التأمين 
بنسبة 83.1% من 54.0 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 98.9 مليون ريال سعودي في 2019م.وجاء االرتفاع متأثًرا بارتفاع نسب اإلسناد بشكل عام وخاصة في 

قطاع التأمين الطبي. 

ًرا 
ّ
سّجلت عمولة معيدي التأمين ارتفاًعا بنسبة 82.5% من 98.9 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 180.5 مليون ريال سعودي في 2020م. كان االرتفاع المذكور متأث

بارتفاع نسبة اإلسناد بشكل عام.

مخصصات ديون مشكوك يف تحصيلها  12-٦-٦
يمثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مخصص األقساط ورصيد إعادة التأمين المدينة. تذبذب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل فترة السنوات 

المالية المنتهية في 2018م و2019م و2020م ويعود ذلك بسبب عكس وزيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بناًء على عمليات التحصيل الالحقة.

مخصص مطالبات قضائية  13-٦-٦
تم إنشاء مخصص مطالبات قضائية في عام 2019م بشكل أسا�صي بسبب قضية العمل المرفوعة ضد ميدغلف من قبل مجموعة من الموظفين السابقين. ولقد 
تمت تسوية المبالغ المطالب بها مع المدعين، ما أدى إلى انخفاض المخصص المذكور من 24.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى صفر في عام 2020م. وعلى 

هذا األثر لم يتم تضمين قضية العمل في قسم 10-5 » المنازعات والدعاوى القضائية«.
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المصاريف العمومية واإلدارية  14-٦-٦
يعرض الجدول التالي المصاريف العمومية واإلدارية عن السنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

المصاريف العمومية واإلدارية (: 12-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

عمليات التأمين

تكاليف متغيرة

15.3%1.7%30.6%13,86018,10818,413أتعاب مجلس الضمان الصحي

74.5%54.7%96.9%16,00031,49948,725ضرائب استقطاع

)32.4%()57.8%(8.2%11,18612,1065,113أتعاب البنك المركزي السعودي

)7.4%()8.3%()6.5%(2,9992,8032,571مصاريف خدمة أمريكا

62.0%83.5%43.0%2,9844,2667,828أتعاب علم

ال ينطبق)87.5%(-59,7147,491-رسوم إدارية لطرف ثالث

58.0%)54.5%(447.9%2,04611,2115,106أخرى

 49,075139,70795,247%184.7)%31.8(%39.3

تكاليف ثابتة

15.1%29.7%2.2%145,892149,082193,337رواتب وتكاليف موظفين

)12.3%()11.5%()13.1%(16,05813,95212,343إيجارات

25.4%44.5%8.8%11,69912,72518,387االستعانة بمصادر خارجية

3.3%15.8%)7.8%(8,9568,2589,563استهالك وإطفاء

1.9%)10.8%(16.3%7,9749,2768,277أتعاب مهنية

)4.5%()35.3%(40.9%4,4606,2834,065صيانة وإصالح

20.3%27.9%13.2%3,3163,7554,801اتصاالت

)38.2%()39.0%()37.3%(3,0901,9361,181قرطاسية

)22.5%()17.1%()27.5%(2,6051,8881,566إعالن وترويج

24.3%)10.1%(71.8%1,4472,4862,234سفر وتنقل للعمل

12.4%0.7%25.5%1,3231,6611,672مرافق

61.0%52.5%70.0%4,3707,42911,326مصروفات أخرى

 211,190218,731268,752%3.6%22.9%12.8

18.3%1.6%37.7%260,265358,438363,999 إجمالي التكاليف المتغيرة والثابتة

عمليات المساهمين

تكاليف ثابتة

)27.5%()57.2%(22.7%1,2951,589680أتعاب مهنية

-)100.0%(ال ينطبق-8-قرطاسية

-)100.0%()8.0%(-2523إعالن وترويج

ال ينطبق)95.7%(ال ينطبق944-سفر وتنقل للعمل

4.0%)12.8%(23.9%3,9594,9064,280أتعاب مجلس اإلدارة ولجان أخرى

)39.4%()65.0%(5.0%828869304مصروفات أخرى

 6,1077,4895,268%22.6)%29.7()%7.1(

17.7%0.9%37.4%266,372365,927369,267إجمالي تكاليف عمليات التأمين والمساهمين

المصدر: الشركة والقوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
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تشمل المصاريف العمومية واإلدارية بشكل رئي�صي تكاليف موظفين، وإيجارات، واستهالك وإطفاء، وأتعاب مهنية، واتصاالت، ومصروفات إعالن وترويج، ومخصص 
ضريبة استقطاع، ومصاريف أخرى. ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 37.4% من 266.4 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 365.9 مليون ريال سعودي 
في 2019م، وكان االرتفاع متأثًرا بالزيادة التي شهدتها المصاريف العمومية واإلدارية الناتجة من عمليات التأمين إذ شكلت ما يعادل 98.6% من إجمالي الزيادة للسنة. 
ويرجع ذلك االرتفاع بشكل رئي�صي إلى تصنيف رسوم إدارية لطرف ثالث من بند مصاريف وإيرادات تشغيلية أخرى لتصبح ضمن المصاريف العمومية واإلدارية 

الناتجة من عمليات التأمين وباإلضافة إلى ارتفاع في ضرائب االستقطاع.

ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 0.9% في عام 2020م من 365.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 369.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م 
وذلك نتيجة الرتفاع في تكاليف الموظفين وضرائب االستقطاع بواقع 44.3 مليون ريال سعودي و17.2 مليون ريال سعودي على التوالي. يذكر أن الفترة ذاتها قد 
شهدت انخفاًضا في رسوم إدارية لطرف ثالث بواقع 52.2 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساًسا إلى إلغاء عقد الخدمة مع ميديفيزا خالل عام 2020م ونقل جميع 

الموظفين والمعدات تحت رعاية وملكية الشركة مما قلل من تأثير االرتفاع في تكاليف الموظفين وضرائب االستقطاع.

الدخل من العموالت الخاصة  15-٦-٦
يرتبط دخل العموالت الخاصة بالدخل من الودائع ألجل والصكوك واألرباح المحققة من االستثمارات وتوزيعات األرباح من االستثمارات. إن التقلبات التي شهدتها 
هذه اإليرادات ناتجة بشكل أسا�صي عن تغير في قيمة الودائع ألجل ومعدل الفائدة بين البنوك السعودية. ارتفع الدخل من العموالت الخاصة بنسبة 127.5% خالل 
2019م نتيجة ارتفاع معدالت الفائدة وارتفاع قيمة الودائع بين العامين المذكورين. انخفض الدخل بنسبة 48.1% خالل عام 2020م، نتيجة استحقاق بعض 

الودائع ألجل والصكوك.

أرباح محققة من االستثمارات   1٦-٦-٦
تمثل األرباح المسجلة تحت استثمارات في شركات زميلة دخل توزيع أرباح من استثمارات في رأس مال شركة الوصيل للنقل اإللكتروني مقابل 25.0% من حقوق 

الملكية للشركة.

األرباح من االستثمارات يف شركات زميلة 1-1٦-٦-٦

انخفضت األرباح من االستثمارات في شركات زميلة بنسبة 11.9% من 5.0 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 4.4 مليون ريال سعودي في 2019م مع انخفاض إضافي 
بنسبة 10.8% من 4.4 مليون ريال سعودي في2019م إلى 3.9 مليون ريال سعودي في 2020م. ارتبطت حركة األرباح بحركة األرباح التي حققتها شركة الوصيل للنقل 

اإللكتروني بشكل رئي�صي.

االستثمارات المتاحة للبيع 2-1٦-٦-٦

كانت المكاسب المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع في عام 2018م و2020م بمبلغ 6.0 مليون ريال سعودي و9.3 مليون ريال سعودي على التوالي، متعلقة ببيع 
موجودات صناديق االستثمار المشتركة واألسهم والصكوك واستثمارات السندات. تم تسجيل خسائر في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع في عام 2019م حيث باعت 

الشركة بعض االستثمارات بخسائر.

إيرادات أخرى  17-٦-٦
يعرض الجدول التالي تفاصيل اإليرادات أخرى عن السنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

إيرادات أخرى (: 13-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

ال ينطبق)100.0%(ال ينطبق-15,791-عكس فائض المخصص بعد التسوية النهائية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل

ال ينطبقال ينطبق-4,444--إيرادات من إتفاقية العمرة

)18.8%(43.8%)54.2%(10,7684,9347,093أخرى

3.5%)44.3%(92.5%10,76820,72511,537اإلجمالي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

وضحت اإلدارة أن رصيد اإليرادات األخرى في 2018م يمثل حصة الشركة في الفائض من صندوق المنافذ لتأمين المسؤوليات تجاه الغير حيث أبرمت الشركة مع 
الشركات األخرى العاملة في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية اتفاقية مع شركة التعاونية للتأمين للمشاركة في تأمين المركبات األجنبية التي تدخل المملكة 
عبر جميع حدودها. ارتفعت اإليرادات األخرى في عام 2018م بنسبة 92.5% من 10.8 مليون ريال سعودي إلى 20.7 مليون ريال سعودي كما في 2019م ويرجع ذلك 

بشكل رئي�صي إلى عكس فائض المخصص المسجل لضريبة االستقطاع المتعلقة بربط الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات المفتوحة. 

َضَمْن على حصة اتفاقية العمرة والتي تشمل تقديم خدمات التأمين الطبية للمعتمرين 
َ
ووضحت إدارة الشركة كذلك أن رصيد اإليرادات األخرى في عام 2020م ت

األجانب المسافرين إلى المملكة العربية السعودية للعمرة عبر جميع حدودها. وشملت أيًضا على أموال من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية.
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عادت اإليرادات األخرى باالنخفاض في عام 2020م بنسبة 44.3% من 20.7 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 11.5مليون ريال سعودي في 2020م وكان االنخفاض 
ه تم تسجيل توزيع الفائض بقيمة مرتفعة في السنوات السابقة كإجراء احترازي. 

ّ
متأثًرا بعكس توزيع فائض حاملي الوثائق للسنة المالية 2014م. يجب اإلشارة إلى أن

وتم عكس الرصيد جزئيا في العام 2020م بعد إعادة احتساب وتقييم الرصيد المطلوب تسجيله.

قائمة المركز المالي   7-٦

يقدم الجدول التالي ملخص قائمة المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

قائمة المركز المالي (: 14-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

5.1%9.9%0.4%3,486,8723,500,8873,848,469إجمالي الموجودات

4.9%10.5%)0.4%(2,805,0702,794,7323,088,772إجمالي المطلوبات

5.6%7.6%3.6%681,802706,155759,697إجمالي حقوق المساهمين

5.1%9.9%0.4%3,486,8723,500,8873,848,469إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

لت هذه المكونات الثالثة ما نسبته 
ّ
تكونت الموجودات بشكل رئي�صي من النقد وما في حكمه وأقساط تأمين وأقساط وأرصدة معيدي تأمين مدينة والشهرة، حيث شك

65.5% و38.4% و45.2% من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر2020م. 

 بواقع 0.4% من 3,486.9 مليون ريال سعودي كما في 2018م إلى 3,500.9 مليون ريال سعودي كما في 2019م، ويرجع ذلك إلى 
ً
شهدت الموجودات ارتفاًعا ضئيال

ارتفاع في االستثمارات المتاحة للبيع. ثم ارتفعت إجمالي الموجودات في عام 2020م مقارنة بالعام السابق بنسبة 9.9% إلى 3,848.5 مليون ريال سعودي كما في 
2020م، ويرجع ذلك بشكل رئي�صي الرتفاع أقساط وصافي أرصدة معيدي تأمين مدينة ورصيد النقد واالستثمارات.

تألفت المطلوبات بشكل رئي�صي من أقساط التأمين غير المكتسبة ومطالبات تحت التسوية ومطالبات متكبدة غير مبلغ عنها حيث شكلت ما يقارب 78.0% و%78.8 
و75.2% من إجمالي المطلوبات كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي. كما انخفض إجمالي المطلوبات خالل عامي 
2019م بنسبة 0.4%، مدفوعة بشكل رئي�صي من أقساط تأمين غير مكتسبة والمطالبات تحت التسوية. ارتفعت إجمالي المطلوبات بنسبة 10.5% من 2,794.7 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3,088.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويعود االرتفاع بشكل رئي�صي إلى ارتفاع في مصاريف مستحقة 

ومطلوبات أخرى وإجمالي المطالبات تحت التسوية.

تألفت حقوق المساهمين من رأس مال الشركة بشكل رئي�صي. تأثرت حركة حقوق المساهمين بحد كبير بالزيادة في احتياطيات أرباح القيمة العادلة لالستثمارات 
المتاحة للبيع التي سجلتها الشركة ما بين 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م وصافي الدخل مما أدى إلى استيعاب بعض الخسائر المتراكمة.

الموجودات   7-1-٦
يقدم الجدول التالي موجودات عمليات التأمين كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

الموجودات  (: 15-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

)39.0%(43.4%)74.1%(1,122,429291,216417,509النقد وما في حكمه

ال ينطبق)93.1%(ال ينطبق266,88418,477-ودائع قصيرة ألجل

11.2%47.3%)16.0%(681,078572,215842,898أقساط وأرصدة معيدي تأمين مدينة، صافي 

)11.8%()24.2%(2.7%282,901290,619220,301حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

26.9%41.6%13.8%294,162334,829474,022حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

43.8%17.7%75.8%126,644222,617261,982حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

)11.2%()10.5%()11.8%(76,22767,19660,156تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

462.6%3,065.1%-63631,994مستحق من طرف ذي عالقة، صافي

37.5%0.0%89.0%134,273253,841253,927مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات أخرى، صافي
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ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

182.3%23.3%546.6%74,151479,445590,916استثمارات متاحة للبيع 

ال ينطبق)37.0%(ال ينطبق25,85416,285-أصول حق االستخدام، صافي

)2.7%(0.8%)6.1%(49,15846,17046,548ممتلكات ومعدات، صافي

69.0%50.3%90.0%2,4844,7197,094موجودات غير ملموسة، صافي

)100.0%()100.0%()14.1%(-13,92311,962موجودات ضريبة مؤجله

---120,000120,000120,000وديعة نظامية 

)0.7%(3.6%)4.9%(9,8729,3939,734استثمار في شركات زميلة 

16.8%11.6%22.3%19,50723,86426,626عموالت مستحقة على الوديعة النظامية 

---480,000480,000480,000الشهرة 

5.1%9.9%0.4%3,486,8723,500,8873,848,469إجمالي الموجودات 

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

ل هذان العنصران ما نسبته 51.7% و%24.7 
ّ
شكل النقد وما في حكمه وصافي أقساط وأرصدة معيدي تأمين مدينة العنصران الثابتان من موجودات الشركة، حيث مث

و32.8% من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي. وتجدر اإلشارة أن االستثمارات في ودائع قصيرة 
لت 

ّ
لت عنصًرا أساسًيا من الموجودات ما بين 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2020م حيث مث

ّ
األجل واالستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات في شركات زميلة شك

هذه االستثمارات 2.4% و21.6% و16.1% من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م.

كان االرتفاع الطفيف التي سّجلته الموجودات في عام 2019م بنسبة 0.4% من 3,486.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 3,500.9 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م مدفوًعا بارتفاع االستثمارات المتاحة للبيع بنسبة 546.6% من 74.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 479.4 

مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. 

شهد عام 2020م ارتفاًعا جزئًيا للموجودات بنسبة 9.9% من 3,500.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3,848.5 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م حيث كان االرتفاع مدفوًعا بشكل رئي�صي بارتفاع أرصدة النقد ومافي حكمه وصافي أقساط وأرصدة معيدي تأمين مدينة وحصة معيدي التأمين من 

المطالبات تحت التسوية ورصيد االستثمارات المتاحة للبيع خالل الفترة. 

النقد وما يف حكمه 7-1-1-٦

يقدم الجدول التالي تفاصيل النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

النقد وما يف حكمه (: 1٦-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

عمليات التأمين

)14.5%(72.1%)57.6%(208,78988,607152,505النقد وأرصدة لدى البنوك

)47.7%(35.3%)79.8%(438,50088,752120,084ودائع تستحق خالل 3 أشهر من تاريخ االقتناء

 647,289177,359272,589)%72.6(%53.7)%35.1(

10.2%)1.8%(23.7%64,95780,32178,844وديعة مقابل خطابات ضمان

عمليات المساهمين

59.5%)52.1%(431.1%6,31433,53616,054النقد وأرصدة لدى البنوك

)64.8%(ال ينطبق)100.0%(50,022-403,869ودائع تستحق خالل 3 أشهر من تاريخ االقتناء

 410,18333,53666,076)%91.8(%97.0)%59.9(

)39.0%(43.4%)74.1%(1,122,429291,216417,509رصيد النقد وما في حكمه

)43.4%(60.6%)80.1%(1,057,472210,895338,665النقد وما في حكمه في قائمة التدفقات النقدية

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
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عمليات التأمين

تعتبر الودائع ألجل المكون الرئي�صي للنقد وما في حكمه، ويشار بالنقد لدى البنوك إلى الحسابات الحالية التي يتم إيداعها في حسابات البنوك المختلفة التي تتعامل 
معها الشركة والتي يتم من خاللها إجراء عمليات الدفع والسحب.

يتم إيداع الودائع القصيرة األجل لدى البنوك المحلية وفروع بنوك أجنبية مرخصة للعمل بالمملكة العربية السعودية ويحل الموعد األصلي الستحقاقها قبل مرور 
ثالثة أشهر على تاريخ اإلستحواذ. تحقق هذه الودائع فوائد بمقدار 3.2% و2.3% و0.6% في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م.

ويشمل النقد وما في حكمه على ودائع مقدمه مقابلها خطابات ضمان، وهذه الخطابات عبارة عن مبالغ مودعة لدى بنك محلي مقابل إصدار ضمانات سداد لصالح 
عمالء الشركة ومقدمي الخدمات وتعتبر مقيدة بطبيعتها حيث ال يمكن سحبها والتصرف بها قبل حلول أجلها. 

عمليات المساهمين

اشتمل النقد وما في حكمة المتعلق بعمليات المساهمين بشكل أسا�صي على النقد في البنوك. وكانت الحركة في النقد واألرصدة لدى البنوك متأثرة بشكل رئي�صي بحركة 
النقد من األنشطة التمويلية واالستثمارية كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م. حيث شكلت الودائع القصيرة األجل ما يعادل %98.5 

و0% و75.7% من إجمالي رصيد النقد وما في حكمه الناتج من عمليات المساهمين.

الودائع ألجل 7-1-2-٦

تمثل ودائع ألجل ولدى البنوك المحلية وفروع بنوك أجنبية مرخصة للعمل بالمملكة العربية السعودية ذات فترة استحقاق أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ. 
هذه االستثمارات تعطي عائد بنسبة 3.04% و2.43% و2.13% في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م.

ارتفعت قيمة الودائع في عام 2019م من صفر 31 ديسمبر 2018م إلى 266.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م )بعد انخفاض فترة االستحقاق إلى أقل من 
ثالثة أشهر تتحول الودائع لنقد( ثم تبع االرتفاع المذكور انخفاًضا بنسبة 93.1% من 266.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 18.4 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويعود ذلك الستحقاق الودائع وتحولها إلى نقد وأرصدة لدى البنوك حيث ارتفع النقد وأرصدة لدى البنوك الناتج من عمليات 

التأمين بنسبة 72.1% خالل عام 2020م.

أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة 7-1-3-٦

يقدم الجدول التالي أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة (: 17-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

)8.9%()8.3%()9.6%(450,663407,434373,784حاملي وثائق التأمين

14.4%57.4%)16.9%(419,703348,888549,284الوسطاء والوكالء

3.0%22.0%)13.1%(870,366756,322923,068ذمم أقساط تأمين مدينة

)36.7%()53.9%()13.1%()125,747()272,495()313,582(ناقًصا: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

19.7%64.8%)13.1%(556,784483,827797,321ذمم أقساط تأمين مدينة، صافي

)21.8%()32.5%()9.5%(339,354307,208207,275أرصدة معيدي تأمين مدينة

)13.3%()26.1%(1.7%)161,698()218,820()215,060(ناقًصا: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)39.4%()48.4%()28.9%(124,29488,38845,577أرصدة معيدي تأمين مدينة، صافي

11.2%47.3%)16.0%(681,078572,215842,898أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة، صافي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تتضمن األرصدة المستحقة في األساس من أقساط مقبوضة من حملة الوثائق المباشرين وأرصدة مستحقة من معيدي تأمين.

تمثل األرصدة المدينة المستحقة من حملة الوثائق 81.8% و84.6% و94.6% من إجمالي أرصدة الذمم المدينة الصافية كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 
2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي، فإن المستحقات من معيدي التأمين مثلت 18.2% و15.4% و5.4% من صافي الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م و31 

ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي.

شهدت 2019م انخفاًضا في صافي أقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة بنسبة 16.0% من 681.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 572.2 مليون ريال 
سعودي 31 ديسمبر 2019م ويرجع ذلك بسبب عملية التحصيل المحسنة والفعالة. عاد صافي أقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة االرتفاع بنسبة 47.3% من 
572.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 842.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويرجع ذلك بشكل أسا�صي لزيادة في أرصدة األقساط 

المقبوضة من الوسطاء والوكالء للعمالء الجدد خالل عام 2020م. 
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أما بالنسبة إلى صافي الذمم المدينة المستحقة من معيدي التأمين باألخص فقد انخفض في 31 ديسمبر 2019م، متأثًرا بشكل أسا�صي بالمخصصات التي تحتفظ 
بها اإلدارة لحساب رصيد الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها من أجل حل المشكالت المتعلقة بالمؤهالت في القوائم المالية المدققة. باإلضافة إلى ذلك، تأثر 
االنخفاض في صافي الذمم المدينة المستحقة من معيدي التأمين في 31 ديسمبر 2020م بتسوية المعاهدات على أساس صافي. وبناًء على المناقشة مع اإلدارة، تم 

شطب ما يعادل قيمته 65.0 مليون ريال سعودي وتحصيل 23.2 مليون ريال سعودي من أرصدة معيدي تأمين مدينة كما في 31 ديسمبر 2020م.

يوضح الجدول التالي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ألقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

حركة مخصص الديون المشكوك يف تحصيلها ألقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة (: 1٨-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

)2.1%()7.1%(3.2%512,441528,642491,315الرصيد في بداية الفترة

ال ينطبقال ينطبق)100.0%(26,745-27,074مخصص السنة )عكس(

360.5%517.8%243.3%)230,615()37,327()10,873(شطب خالل الفترة

)26.3%()41.5%()7.1%(528,642491,315287,445الرصيد في نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تجدر اإلشارة إلى أنه يتم مراجعة القيمة الدفترية للذمم المدينة لتحديد انخفاض القيمة وعندما تشير األحداث أو الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة 
لالسترداد، يتم تسجيل شطب القيمة الدفترية لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها المكون في السنة السابقة بناًء على التحصيل الالحق للذمم المدينة في 

السنة التالية.

اعتمدت اإلدارة طريقة تاريخ التأسيس في حساب المخصصات خالل الفترة ما بين عام 2012م وعام 2019م بناًء على تعليمات البنك المركزي السعودي أما في عام 
2020م، أو�صى البنك المركزي السعودي باحتساب المخصصات بطريقة تاريخ االستحقاق. 

انخفض مخصص االنخفاض في قيمة الديون المدينة المشكوك في تحصيلها ألقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة بنسبة 7.1% من 528.6 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 491.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م بعد ارتفاع مستوى تحصيل أقساط التأمين المدينة خالل السنة المالية 
2019م. استمر المخصص باالنخفاض بنسبة 41.5% أو ما يعادل 203.9 مليون ريال سعودي من 491.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 287.4 مليون 
 تواجه 

ً
ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، ويعود ذلك لتخصيص نسبة 33.4% من إجمالي الرصيد ذمم المدينة للخطوط الجوية السعودية حيث أن اإلدارة غالبا

صعوبة في تحصيل الذمم المدينة ولذلك تم احتساب مخصصات بنسبة 100.0% على األرصدة الرئيسية المستحقة الخاصة ببعض العمالء واحتساب مخصصات 
بنسبة 81.8% على أرصدة خاصة بشركات مختصة بإعادة التأمين.

يقدم الجدول التالي تحليل لتقادم أعمار إجمالي األقساط المدينة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تحليل التصنيف العمري إلجمالي أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة (: 1٩-٦الجدول رقم )

المجموعألف ريال سعودي
غير متأخرة السداد وغير 

منخفضة القيمة
ً
بين 31 و90 يومأقل من 30 يوما

متأخرة السداد 
ومنخفضة القيمة

1,130,343561,318102,80344,978421,244كما في 31 ديسمبر 2020م

1,063,530350,33686,94964,614561,631كما في 31 ديسمبر 2019م

1,209,720436,998150,26839,359583,095كما في 31 ديسمبر 2018م

المصدر: الشركة والقوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تشير أعمار أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة في الجدول أعاله إلى أن 48.2% و52.8% و37.3% من األقساط وأرصدة إعادة تأمين المدينة كما في 31 ديسمبر 2018م 
و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر2020م على التوالي، كانت قائمة لفترة تزيد عن سنة واحدة، مما يعكس أن الشركة تواجه صعوبات في تحصيل جزء كبير من 

أرصدتها المدينة.
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حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة  7-1-4-٦

يعرض الجدول التالي تفاصيل حركة حصة معيدي التأمين في األقساط غير المكتسبة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة (: 20-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

أقساط غير مكتسبة

)16.3%()20.3%()12.0%(1,405,2281,236,849985,437في بداية السنة

10.7%4.7%17.0%2,069,4732,421,2772,534,501أقساط مكتتبة خالل السنة

5.6%)6.6%(19.4%)2,496,897()2,672,689()2,237,852(أقساط مكتسبة خالل السنة

)9.1%(3.8%)20.3%(1,236,849985,4371,023,041كما في نهاية السنة

حصة معيدي التأمين

)20.9%(2.7%)39.0%()290,619()282,901()464,063(في بداية السنة

83.3%42.2%136.3%)893,783()628,510()266,003(أقساط مكتتبة خالل السنة

46.8%55.3%38.8%447,165620,792964,101أقساط مكتسبة خالل السنة

)11.8%()24.2%(2.7%)220,301()290,619()282,901(كما في نهاية السنة

)8.3%(15.5%)27.2%(953,948694,818802,740الصافي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

شكلت حصة معيدي التأمين نسبة 22.9% و29.5% و21.5% من األقساط الغير مكتسبة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م على 
التوالي.

شهدت حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة ارتفاًعا بنسبة 2.7% من 282.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 290.6 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، مدفوعة من االرتفاع في األقساط غير المكتسبة من التأمين على المركبات في عام 2019م. انخفضت حصة معيدي التأمين من 
األقساط غير المكتسبة بشكل طفيف خالل العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020م بنسبة 24.2% وكان االنخفاض متأثًرا بشكل رئي�صي بقطاع التأمين على الممتلكات 

والحوادث.

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها  7-1-5-٦

يقدم الجدول التالي حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها ويحسب مقابل إجمالي المطالبات القائمة كما في 31 
ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها (: 21-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مطالبات متكبدة

45.2%46.9%43.5%325,214466,610685,512مطالبات تحت التسوية في نهاية السنة

)0.9%()18.2%(20.2%624,910751,200614,201متكبدة وغير ُمبلغ عنها

 950,1241,217,8101,299,713%28.2%6.7%17.0

حصة معيدي التأمين

26.9%41.6%13.8%)474,022()334,829()294,162(مطالبات تحت التسوية في نهاية السنة

43.8%17.7%75.8%)261,982()222,617()126,644(متكبدة وغير ُمبلغ عنها

 )420,806()557,446()736,004(%32.5%32.0%32.3

3.2%)14.6%(24.8%529,318660,364563,709الصافي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
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مثلت حصة معيدي التأمين نسبة 90.5% و71.8% و69.1% من المطالبات تحت التسوية كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م على 
التوالي. 

وشكلت حصة معيدي التأمين نسبة 20.3% و29.6% و42.7% من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 
2020م على التوالي.

يوضح الجدول التالي تفاصيل حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية حسب القطاع كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية (: 22-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

ال ينطبق111.1%ال ينطبق35,56775,091-التأمين الطبي

ال ينطبق)110.1%(52.2%3,145)31,006()20,377(التأمين على المركبات

12.2%19.8%5.0%314,539330,268395,786التأمين على الممتلكات والحوادث

26.9%41.6%13.8%294,162334,829474,022اإلجمالي

حصة شركة إعادة التأمين )%(

5.4%2.4%-التأمين الطبي

1.1%)9.1%()6.1%(التأمين على المركبات

502.9%210.7%112.2%التأمين على الممتلكات والحوادث

27.0%16.8%14.3%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

شكلت حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية في قطاع الممتلكات والحوادث النسبة األعلى في حصص معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 
مقارنة بقطاعي الطبي والمركبات، حيث شكلت ما يقارب 106.9% و109.3% و99.3% من إجمالي حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية كما في 31 

ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي.

ارتفعت حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية بنسبة 13.8% من 294.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 334.8 مليون ريال سعودي في 31 
ديسمبر 2019م ثم عادت وارتفعت بنسبة 41.6% من 334.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 474.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م وذلك 
بسبب تنازل جزء من رصيد التزامات القطاع الطبي لمعيدي التأمين في 31 ديسمبر 2019م و30 سبتمبر 2020م مما أثر على حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 

التسوية لينمو من 0.0% في 31 ديسمبر 2018م إلى 15.8% في 31 ديسمبر2020م. 

يوضح الجدول التالي تفاصيل حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها حسب القطاع كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها (: 23-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

ال ينطبق95.7%ال ينطبق44,72587,538-التأمين الطبي

5.8%)22.0%(43.6%48,73369,96154,576التأمين على المركبات

24.0%11.1%38.5%77,911107,931119,868التأمين على الممتلكات والحوادث

43.8%17.7%75.8%126,644222,617261,982اإلجمالي

حصة شركة إعادة التأمين )%(

6.3%3.0%-التأمين الطبي

19.2%20.6%14.6%التأمين على المركبات

152.3%68.9%27.8%التأمين على الممتلكات والحوادث

14.9%11.2%6.1%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
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مثلت قطاع الممتلكات والحوادث النسبة األعلى في حصص معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها مقارنة في قطاعي الطبي والمركبات، حيث شكلت 
ما يقارب 61.5% و48.5% 45.8% من إجمالي حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 

2020م على التوالي.

ارتفع رصيد حصة معيدي التأمين في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها بنسبة 75.8% من 126.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 222.6 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. وفي عام 2020م، سّجل رصيد حصة معيدي التأمين في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها ارتفاًعا إضافًيا بنسبة 17.7% إلى 
262.0 مليون ريال سعودي. واالرتفاع في كال العامين كان نتيجة الرتفاع حصة معيدي التأمين في قطاع الممتلكات والحوادث بنسبة 38.5% و11.1% كما في 31 ديسمبر 

2019م و31 ديسمبر2020م على التوالي باإلضافة لزيادة حصة معيدي التأمين في قطاع الطبي بنسبة 95.7% كما في 31 ديسمبر2020م.

االستثمارات ٦-7-1-٦

يعرض الجدول التالي ملخًصا لالستثمارات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

االستثمارات (: 24-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

عمليات التأمين

ال ينطبق3.2%ال ينطبق10,18110,502-صناديق استثمار

)100.0%(-)100.0%(--25,000صكوك دولية

 25,00010,18110,502)%59.3(%3.2)%35.2(

عمليات المساهمين

884.6%36.1%%1,923136,990186,4077,023.8حقوق ملكية

ال ينطبق65.6%ال ينطبق80,983134,086-صناديق استثمار

134.6%3.4%432.1%47,228251,291259,921صكوك 

 49,151469,264580,414%854.7%23.7%243.6

182.3%23.3%546.6%74,151479,445590,916اإلجمالي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

ارتفع إجمالي محفظة االستثمارات للشركة بنسبة 546.6% أو بما يعادل 405.3 مليون ريال سعودي من 74.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 
479.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م ويعود السبب الرئي�صي إلى استثمارات جديدة اقتنتها الشركة في شركة شبه حكومية. ثم ارتفعت بنسبة %23.3 
أو بمقدار 111.5 مليون ريال سعودي من 479.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 590.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويعود 

السبب الرئي�صي إلى استثمار الشركة في سندات حكومية جديدة والصناديق المشتركة وشراء األوراق المالية المدرجة.

عمليات التأمين

تتألف االستثمارات المتاحة للبيع من الصناديق المشتركة والسندات والصكوك واألسهم الصادرة عن الشركات والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية. 
انخفضت القيمة العادلة في هذه االستثمارات من خالل حقوق المساهمين في بيان المركز المالي المرحلي المختصر من 25.0مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2018م إلى 10.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م بنسبة 59.3% نتيجة النخفاض أسعار بعض األسهم في المحفظة. ارتفعت عمليات التأمين لنسبة 

3.2% من 10.2 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 10.5 مليون ريال سعودي في 2020م نتيجة ارتفاع طفيف طرأ على قيمة اإلستثمارات العادلة.

لم تشهد االستثمارات المتاحة للبيع الناتجة من عمليات التأمين أي تقلبات تستحق الذكر خالل فتره بين عامين 2019م و2020م.

عمليات المساهمين

تتكون استثمارات الشركة من خالل عمليات المساهمين من صكوك بشكل مباشر ومن حقوق ملكية وصناديق استثمار.

شهدت قيمة تلك االستثمارات ارتفاًعا بنسبة 854.7% أو بمقدار 420.1 مليون ريال سعودي من 49.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 469.3 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، وذلك الرتفاع في أرصدة حقوق الملكية والصكوك خالل العام. استمر االرتفاع في االستثمارات من عمليات المساهمين 
بنسبة 23.7% أو بما يعادل 111.2 مليون ريال سعودي من 469.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 580.4 مليون ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر2020م، ويعود ذلك بشكل أسا�صي إلى إصدار سندات حكومية جديدة واستثمارات في الصناديق المشتركة وشراء حقوق ملكية المدرجة.



www.medgulf.com.sa   72 | ميدغلف - نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة 

تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة 7-1-7-٦

يوضح الجدول التالي حركة العموالت المتكبدة للعمليات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

حركة العموالت المتكبدة للعمليات  (: 25-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

حركة العموالت المتكبدة للعمليات

)11.8%()9.7%()13.9%(71,40261,50055,563في بداية السنة

)10.0%()14.4%()5.4%(114,938108,75493,095تكاليف متكبدة خالل السنة

)9.4%()10.7%()8.1%()102,368()114,691()124,840(مطفأة خالل السنة

)13.2%()16.7%()9.7%(61,50055,56346,290كما في نهاية السنة

حركة التكاليف اإلدارية المؤجلة 

)7.7%()21.0%(7.8%13,66314,72711,633في بداية السنة

44.9%)172.2%()390.8%(2,233)3,094(1,064مطفأة خالل السنة

)3.0%(19.2%)21.0%(14,72711,63313,866كما في نهاية السنة

)11.2%()10.5%()11.8%(76,22767,19660,156إجمالي تكاليف االكتتاب المؤجلة في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

 
ً
انخفضت العموالت المتكبدة للعمليات من 76.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 67.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م ثم انخفضت مرة

أخرى إلى 60.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر2020م. ارتبطت الحركة في العموالت المتكبدة للعمليات بشكل أسا�صي بالحركة في أنشطة األعمال بين السنة 
المالية 2018م و2019م و2020م.

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة حسب القطاع (: 2٦-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

)11.4%()16.9%()5.5%(51,63048,76940,520التأمين الطبي

)5.4%(38.4%)35.3%(12,9768,39311,618التأمين على المركبات

)16.9%()20.1%()13.7%(11,62110,0348,018التأمين على الممتلكات والحوادث

)11.2%()10.5%()11.8%(76,22767,19660,156اإلجمالي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

شكل قطاع التأمين الطبي المكون الرئي�صي لتكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة حيث مثل نسبة 67.7% و72.6% و67.4% كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 
2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي.
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األطراف ذات العالقة ٨-7-1-٦

الشركات التي تعرف بأنها أطراف ذات عالقة تمثل بشكل أسا�صي العضوية في مجلس اإلدارة والمناصب التنفيذية التي يشغلها المساهمون بشركة ميدغلف في 
الشركات األخرى والمعامالت المنفذة مع األطراف ذات العالقة ما بين 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. 

يوضح الجدول التالي المطلوب ألطراف ذات عالقة بالشركة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

المطلوب ألطراف ذات عالقة (: 27-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

طبيعة المعاملة أطراف ذات عالقة 

-)17,080(17,600رصيد مستحق من/)إلى( في نهاية السنةميديفيزا السعودية )شقيقة(

)751(--رصيد مستحق من/)إلى( في نهاية السنةوصيل أيه أس بي )شقيقة(

)751()17,080(17,600مجموع المطلوب األطراف ذات عالقة

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

يمثل الرصيد البالغ 0.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م المستحق لشركة وصيل أيه أس بي شركة شقيقة ويرجع الرصيد لرسوم معالجة المطالبات 
يقدم هذا الطرف ذا عالقة خدمات معالجة المطالبات الطبية اآللية باستخدام تطبيق تكنولوجيا المعلومات.

يوضح الجدول التالي المطلوب من أطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

المطلوب من أطراف ذات عالقة (: 2٨-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

طبيعة المعاملة أطراف ذات عالقة 

ميدغلف بحرين ش.م.ب – حساب المقر الرئي�صي )مساهم رئي�صي(

2,4532,4532,453رصيد مستحق في نهاية السنة

)2,390()2,390()2,390(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

636363صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة

1,931--رصيد مستحق من/)إلى( في نهاية السنة ميديفيزا السعودية )شقيقة(

63631,994مجموع المطلوب من أطراف ذات عالقة

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

يمثل الرصيد البالغ 1.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م المستحق من شركة ميديفيزا السعودية صافي مبلغ الدفع الذي تم دفعه إلى ميديفيزا خالل 
شهر يناير 2020م، قبل إنهاء االتفاقية وكان ذلك بعد تعديل رسوم إدارة المطالبات المستحقة لشركة ميديفيزا للسنة المالية 2019م.

يوضح الجدول التالي المعامالت واألرصدة المرتبطة بأطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

معامالت وأرصدة مرتبطة بأطراف ذات العالقة (: 2٩-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

طبيعة المعاملة أطراف ذات عالقة

بنك االستثمار السعودي )مساهم مؤسس(

3,9373,937173حسابات جارية وودائع ألجل 

13,957139,507146,626الوديعة النظامية

-)413()1,016(قسط )قابل لالسترداد(

-)1,432()580(المطالبات المعلقة
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ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

طبيعة المعاملة أطراف ذات عالقة

ميديفيزا السعودية )شركة تابعة(
)654(-1,109مطالبة طبية لبنان / رصيد

)81(-160مطالبة طبية مصر / رصيد

االستثمار كابيتال )شركة تابعة لمساهم ممول من بنك االستثمار السعودي(
2,542-1,205الحساب الجاري

--)38(أقساط قابلة لالسترداد

ميدغلف بحرين ش.م.ب )مساهم رئي�صي(

5,9625,9625,203استرداد إعادة التأمين

)3,902()4,471()4,471(مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

1,4911,4911,301صافي الرصيد المستحق في نهاية العام

اديسون برادلي أوفرسيز/ اديسون برادلي اند كو )شركة شقيقة(

3,8563,8563,856استرداد إعادة التأمين

)3,856()3,856()3,856(مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

---صافي الرصيد المستحق في نهاية العام

أديسون برادلي العالمية/ ميدغلف لبنان )شقيقة(

30,26530,26559,498الرصيد المستحق في نهاية السنة

)59,498()30,242()30,242(مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

-2323صافي الرصيد المستحق في نهاية العام

أديسون برادلي العربية القابضة ذ.م.م اإلمارات )شقيقة(
1,4721,4721,472الرصيد المستحق في نهاية السنة

)1,472()1,472()1,472(مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

703255-األقساط التأمين المدينةشركة أبونيان التجارية )تحت اإلدارة المشتركة(

906684-األقساط التأمين المدينةشركة مضخات المملكة العربية السعودية )تحت اإلدارة المشتركة(

680554-األقساط التأمين المدينةغشاء توراي الشرق األوسط )تحت اإلدارة المشتركة(

1,013721-األقساط التأمين المدينةشركة تامبين السعودية المحدودة )تحت إدارة المشتركة(

101)38(األقساط التأمين المدينةمكتب بيان للمعلومات االئتمانية )تحت اإلدارة المشتركة(

1,3991,353-األقساط التأمين المدينةشركة تنسيق المدن - سيتي سكيب )تحت إدارة مشتركة(

650477-األقساط التأمين المدينةشركة الشرق األوسط للزراعة )تحت إدارة مشتركة(

شركة أنظمة التحكم واألجهزة الصناعية )تحت إدارة المشتركة(

631307-األقساط التأمين المدينة

-)15(-مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

616307-صافي أرصدة الذمم المدينة في نهاية العام

سعودي فران�صي كابيتال )تحت اإلدارة المشتركة(

--253األقساط التأمين المدينة

--)66(مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

--187صافي الرصيد المستحق في نهاية العام

135,000423,600-محفظة االستثمار

121146-األقساط التأمين المدينةشركة العداد السعودية )تحت إدارة مشتركة(

3,1292,090-األقساط التأمين المدينةالشركة تومبين السعودية )تحت إدارة مشتركة(

أديسون برادلي المملكة العربية السعودية )شقيقة(

16,26715,814-األقساط التأمين المدينة

)11,853()12,191(-مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

4,0763,961-صافي الرصيد المستحق في نهاية العام

1,070233-األقساط التأمين المدينةالصناعة اإللكترونية والكهربائية )تحت إدارة مشتركة(

457408-األقساط التأمين المدينةقدرة العربية )تحت إدارة مشتركة(

32--األقساط التأمين المدينةالعقارية )تحت إدارة مشتركة(

مجموعة العي�صى )تحت إدارة مشتركة(

30,231--األقساط التأمين المدينة

)189(--مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

30,042--صافي الرصيد المستحق في نهاية العام

341--األقساط التأمين المدينةشركة الرؤية الدولية لالستثمار )تحت اإلدارة المشتركة(

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
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يوضح الجدول التالي التعويضات المتعلقة بكبار موظفي اإلدارة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تعويضات كبار موظفي اإلدارة (: 30-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

أعضاء مجلس 
اإلدارة

)غير التنفيذيين(

كبار التنفيذيين بما في 
ذلك الرئيس التنفيذي 

والمدير المالي

أعضاء مجلس 
اإلدارة

)غير التنفيذيين(

كبار التنفيذيين بما في 
ذلك الرئيس التنفيذي 

والمدير المالي

أعضاء مجلس 
اإلدارة

)غير التنفيذيين(

كبار التنفيذيين بما في 
ذلك الرئيس التنفيذي 

والمدير المالي

9,476-8,520-857,260رواتب وتعويضات

-308-337-480بدالت

-3,490-3,390-3,394المكافآت السنوية

266-2,282-1,863-مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

3,9599,1233,72710,8023,7989,742

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات أخرى ٩-7-1-٦

يوضح الجدول التالي مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات أخرى كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات أخرى (: 31-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

عمليات التأمين

53.8%)12.8%(171.2%61,092165,655144,419مدفوعات مقدمة المستحقات للمستشفيات

أتعاب المؤجلة للبنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني وطرف 
ثالث إداري ونجم

39,32131,10117,660)%20.9()%43.2()%33.0(

83.4%)24.0%(342.3%10,90248,22136,663دفعات مقدمة لموردين

19.3%37.1%3.8%8,8249,15812,559سلف لموظفين

46.0%)3.8%(121.6%2,4675,4675,260إيراد مستحق من منافذ

ًما )57.1%(2.7%)82.1%(1,889339348إيجار مدفوع مقدَّ

)78.4%()93.7%()25.4%(90067142دخل العمولة الخاصة المستحقة

105.3%)7.5%(355.5%4702,1411,981مصاريف مدفوعة مقدًما

ال ينطبق518.5%ال ينطبق6,47040,015-ضريبة القيمة المضافة

3.6%4.7%2.6%5,8866,0396,321أخرى

ال ينطبق)41.5%(ال ينطبق)14,445()24,691(-مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

131,751250,571250,823%90.2%0.1%38.0

عمليات المساهمين

10.9%)5.1%(29.7%2,5223,2703,104دخل العمولة الخاصة المستحقة

2,5223,2703,104%29.7)%5.1(%10.9

37.5%0.0%89.0%134,273253,841253,927اإلجمالي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
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عمليات التأمين

تتضمن المصاريف المدفوعة مقدًما بشكل رئي�صي من مدفوعات مقدمة لمستحقات المستشفيات ودفعات مقدمة لموردين ومخصص الديون المشكوك في 
تحصيلها. لم يشهد رصيد هذه المصاريف تقلبات جوهرية ما بين 31 ديسمبر 2018م و2020م. ارتفعت المصاريف المدفوعة مقدًما بنسبة 90.2% من 131.8 
مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 250.6 مليون ريال سعودي في 2019م. تتقلب هذه المصاريف خالل عقد العمل العادي حيث تأثر االرتفاع بزيادة 
المدفوعات المقدمة لمستحقات المستشفيات. عادت هذه المصاريف وارتفعت بنسبة 0.1% من 250.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 250.8 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة الرتفاع ضريبة القيمة المضافة والزيادة في سلف الموظفين )سلف الموظفين هي سلف وقروض منخفضة 

 من رواتبهم الشهرية(.
ً
القيمة تعطى للموظفين ضمن سياق العمل العادي وتخصم تدريجيا

عمليات المساهمين

حقق بعد فيما يتعلق باالستثمارات المتاحة للبيع والودائع ألجل 
ُ
تمثل المصاريف المدفوعة مقدًما من عمليات المساهمين دخل عمولة خاصة مستحقة ولكن لم ت

التي تحتفظ بها الشركة.

الممتلكات والمعدات 7-1-10-٦

يقدم الجدول التالي الممتلكات والمعدات )بصافي القيمة الدفترية( كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

الممتلكات والمعدات (: 32-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

---30,00030,00030,000أرض

)36.7%()47.7%()23.3%(4,6783,5901,877التحسينات على العقارات المستأجرة

)5.8%(13.6%)22.0%(9,2527,2218,205األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية

11.8%17.3%6.6%5,0115,3436,268أجهزة حاسب آلي

)4.5%(%1,137.5)92.6%(21716198مركبات

)2.7%(0.8%)6.1%(49,15846,17046,548اإلجمالي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تتألف الممتلكات والمعدات بشكل رئي�صي من أرض مدرجة ضمن موجودات المساهمين التي يملكها المساهمون في الشركة وتقع في منطقة مدينة الرياض. وفي 
ل قيمتها الدفترية 61.0% و64.9% و64.5% من صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كما في 

ّ
الوقت الحالي، تستخدم الشركة األرض كمواقف للمركبات وتمث

31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر2020م على التوالي.

شهدت قيمة الممتلكات والمعدات انخفاًضا بنسبة 6.1% كما في 31 ديسمبر 2019م حيث أن الشركة استثمرت فقط في أجهزة الحاسب اآللي وباإلضافة إلى تأثير 
عمليات االستبعاد حيث سجل عام 2019م استبعاد بقيمة 1.2مليون ريال سعودي وارتبطت بشكل أسا�صي بأجهزة الحاسب اآللي التي تم بيعها من قبل الشركة. 
وبالمقابل ارتفعت قيمة الممتلكات والمعدات بنسبة 0.8% كما في 31 ديسمبر 2020م متأثرة بشكل رئي�صي بشراء أجهزة الحاسب اآللي والمعدات المكتبية الستخدام 

الموظفين إذ شهد عام 2020م زيادة بمقدار 17.3% و13.6% على التوالي.

موجودات غير ملموسة، صافي 7-1-11-٦

تشمل الموجودات غير الملموسة برامج وتطبيقات معلوماتية. ارتفعت قيمة الموجودات غير الملموسة من 2.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 
7.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، نتيجة التطبيقات وبرامج المعلوماتية الجديدة التي استحصلت عليها الشركة لتطوير قدرات برامج الحاسب 

اآللي المستخدمة في العمل.
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أصل حق االستخدام 7-1-12-٦

يعلق أصل حق االستخدام بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )16( والذي يلزم المستأجر باالعتراف بأصل حق االستخدام التي تمثل حقه في استخدام الموجودات 
األساسية والتزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار. الجدير بالذكر أن الشركة اعتمدت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16( كما في 1 يناير 
2019م، وسجلت مستحقات اإليجار بقيمة 25.9 مليون ريال سعودي و16.3 مليون ريال سعودي كأصل حق استخدام في قوائمها المالية للعام 2019م و2020م 

على التوالي.

موجودات ضريبة مؤجلة 7-1-13-٦

يقدم الجدول التالي حركة الضريبة المؤجلة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

حركة ضريبة مؤجلة (: 33-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

)1.1%()14.1%(13.9%12,22513,92311,962ضريبة مؤجلة في بداية السنة – أصل

ال ينطبق583.3%)215.5%()13,400()1,961(1,698نشأة أو )عكس( الفروق المؤقتة

ال ينطبق)112.0%()14.1%()1,438(13,92311,962الرصيد النهائي موجودات / مطلوبات ضريبة مؤجلة

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

نشأت الضريبة المؤجلة نتيجة فروقات مؤقتة في نهاية الخدمة ومخصص الذمم واستهالكات معجلة والربح والخسارة في القيمة العادلة. انخفضت موجودات 
الضريبة المؤجلة من 13.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى التزام ضريبة مؤجلة بقيمة 1.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة 

عكس الفروقات المؤقتة. ويرجع ذلك بسبب زيادة صافي المبلغ الخاضع للضريبة نتيجة تأثره بالفروقات المؤقتة الناتجة عن االستهالك المتزايد. 

وديعة نظامية وعوائد عىل الوديعة النظامية 7-1-14-٦

تماشًيا للمادة )58( من الالئحة التنفيذية للبنك المركزي السعودي، أودعت الشركة 15.0% أو ما يعادل 120.0 مليون ريال سعودي من رأس مالها لدى بنك تم 
اختياره من قبل البنك المركزي السعودي. تم وضع الوديعة النظامية بمعدل عمولة قدرها 2.4% سنوًيا وذلك حتى تاريخ 22 ديسمبر 2020م حيث وضحت اإلدارة 
أن العمولة على الوديعة النظامية البالغة 26.1 مليون ريال سعودي أصبحت بمعدل عمولة قدرها 0.6% مستحقة حتى تاريخ 22 يوليو 2021م ويجب سداد العمولة 
الناجمة عن هذه الوديعة إلى البنك المركزي السعودي وال يمكن سحب هذه الوديعة من دون موافقة البنك المركزي السعودي. بناًء على تعليمات البنك المركزي 

السعودي، تقوم الشركة بعرض العمولة الناتجة على الوديعة النظامية كموجودات ومطلوبات في القوائم المالية. 

الشهرة 7-1-15-٦

تمثل الشهرة المرصودة بالقوائم المالية البالغة 480.0 مليون ريال سعودي الناتجة من استحواذ الشركة لمحفظة التأمين الخاصة بشركة ميدغلف بحرين ش.م.ب 
»المحفظة« وما يتعلق بها من صافي الموجودات والمطلوبات، وكانت الموافقة على االستحواذ من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ االجتماع المنعقد في 22 

ديسمبر 2008م.

تقوم الشركة بإجراء تقييم سنوي لتحديد أي انخفاض في قيمة الشهرة باستخدام تقييم القيمة قيد االستخدام والقيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقد )أو 
مجموعة الوحدات المدرة للنقد( التي تخص الشهرة بناًء على خطة عمل تفصيلية مدتها خمس سنوات وكذلك باستخدام أسلوب »سعر السهم« وأسلوب »السوق« 

ويقيم من قبل استشاري مستقل يتم تعينه من قبل الشركة.
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المطلوبات  7-2-٦
يقدم الجدول التالي المطلوبات وفائض عمليات التأمين كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

المطلوبات (: 34-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

10.1%222.3%)62.4%(158,49359,622192,132مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

7.7%5.1%10.3%124,860137,744144,715ذمم وعموالت دائنة 

ال ينطبق)35.9%(ال ينطبق25,90316,596-التزام إيجار

81.2%54.0%113.2%50,410107,488165,531ذمم إعادة التأمين الدائنة 

)9.1%(3.8%)20.3%(1,236,849985,4371,023,041إجمالي أقساط تأمين غير مكتسبة

21.7%5.6%40.3%22,20531,16132,914عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

45.2%46.9%43.5%325,214466,610685,512إجمالي المطالبات تحت التسوية 

)0.9%()18.2%(20.2%624,910751,200614,201مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

)21.5%(53.2%)59.8%(51,05220,52931,456احتياطي عجز األقساط

67.2%83.3%52.6%9,75914,89427,294احتياطيات فنية أخرى

)79.3%()95.6%()3.0%(17,60017,080751مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة

)2.1%()11.1%(7.8%25,46127,45124,405مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)10.5%()20.6%(0.9%111,566112,56189,393توزيعات الفائض المستحقة

)31.5%()3.2%()51.5%(27,18413,18812,767زكاة وضريبة دخل 

ال ينطبقال ينطبق-1,438--التزام ضريبة مؤجلة

16.8%11.6%22.3%19,50723,86426,626عموالت مستحقة على الوديعة النظامية للبنك المركزي السعودي

4.9%10.5%)0.4%(2,805,0702,794,7323,088,772اإلجمالي 

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

لت العناصر الثالثة ما نسبته 
ّ
تألفت المطلوبات بشكل رئي�صي من أقساط تأمين غير المكتسبة ومطالبات تحت التسوية ومطالبات متكبدة غير المبلغ عنها حيث مث

78.0% و78.8% و75.2% من إجمالي المطلوبات كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي.

انخفضت المطلوبات بنسبة 0.4% من 2,805.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 2,794.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م، وجاء هذا 
االنخفاض متأثًرا بشكل رئي�صي بانخفاض أقساط التأمين غير المكتسبة.

سجلت المطلوبات ارتفاًعا بنسبة 10.5% أو بقيمة 294.0 مليون ريال سعودي من 2,794.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3,088.7 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة الرتفاع المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى وإجمالي المطالبات تحت التسوية بواقع 132.5 مليون ريال سعودي 

و218.9 مليون ريال سعودي خالل عام 2020م.
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إجمالي المطالبات  7-2-1-٦

يقدم الجدول التالي ملخص إجمالي المطالبات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

إجمالي المطالبات (: 35-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مطالبات متكبدة

45.2%46.9%43.5%325,214466,610685,512مطالبات تحت التسوية

)0.9%()18.2%(20.2%624,910751,200614,201متكبدة وغير مبلغ عنها

950,1241,217,8101,299,713%28.2%6.7%17.0

حصة معيدي التأمين

26.9%41.6%13.8%)474,022()334,829()294,162(مطالبات تحت التسوية

43.8%17.7%75.8%)261,982()222,617()126,644(متكبدة وغير مبلغ عنها

32.3%32.0%32.5%)736,004()557,446()420,806(مطالبات مدفوعة خالل السنة

3.2%)14.6%(24.8%529,318660,364563,709الصافي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

شكل قطاع التأمين الطبي نسبة 43.3% و51.9% و46.4% من إجمالي المطالبات كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م. ارتفعت 
المطالبات خالل فترة التحليل مدفوعة بشكل رئي�صي بارتفاع رصيد المطالبات تحت التسوية. 

يقدم الجدول التالي ملخص إجمالي المطالبات تحت التسوية بحسب النشاط كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

إجمالي المطالبات تحت التسوية بحسب النشاط (: 3٦-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

50.3%)11.6%(155.5%110,072281,180248,696التأمين الطبي

-)101.2%(41.1%2,085)174,016()123,352(التأمين على المركبات

13.3%20.9%6.2%338,494359,446434,731التأمين على الممتلكات والحوادث

45.2%46.9%43.5%325,214466,610685,512اإلجمالي

حصة شركة إعادة التأمين )%(

17.9%18.8%7.6%التأمين الطبي

0.7%)51.3%()36.9%(التأمين على المركبات

552.4%229.4%120.7%التأمين على الممتلكات والحوادث

39.1%23.5%15.8%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
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يتألف إجمالي المطالبات تحت التسوية من إجمالي التكلفة التقديرية للمطالبات التي تم تحملها وتم اإلبالغ عنها ولكن لم تتم تسويتها في تاريخ قائمة المركز المالي. 
بشكل عام، كانت المطالبات تحت التسوية متركزة في قطاع التأمين الطبي الذي يعتبر النشاط الرئي�صي للشركة. ارتفعت األرصدة خالل فترة الفترة المنتهية في 31 

ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م وكان االرتفاع متأثًرا بحجم حركة األعمال ومعدالت الخسارة. 

يقدم الجدول التالي المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها بحسب النشاط كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها بحسب النشاط (: 37-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

8.5%0.8%16.7%300,862351,153354,036التأمين الطبي

)26.6%()54.7%(18.9%237,791282,729128,124التأمين على المركبات

23.7%12.5%36.0%86,257117,318132,041التأمين على الممتلكات والحوادث

)0.9%()18.2%(20.2%624,910751,200614,201اإلجمالي

حصة شركة إعادة التأمين )%(

25.5%23.5%20.8%التأمين الطبي

45.0%83.4%71.1%التأمين على المركبات

167.8%74.9%30.8%التأمين على الممتلكات والحوادث

35.0%37.8%30.3%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

إن المطالبات الُمتكبدة غير المبلغ عنها هي المطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي التي وقع الحدث الخاضع للتأمين الخاص بها 
قبل تاريخ قائمة المركز المالي. 

ارتفع رصيد المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها بنسبة 20.2% من 624.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 751.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2019م. ويرجع هذا االرتفاع إلى زيادة في نسبة الخسارة تحت قطاع المركبات وتحت قطاع الممتلكات والحوادث.

ثم في عام 2020م، انخفضت المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها من 751.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 614.2 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2020م بعد انخفاض المطالبات المرتبطة بقطاع المركبات نتيجة النخفاض المطالبات خالل فترة الحظر بسبب جائحة فايروس كورونا.

المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى 7-2-2-٦

يقدم الجدول التالي المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى (: 3٨-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

عمليات التأمين

)54.7%(2.5%)79.9%(135,03627,07727,754ذمم دائنة لموردين

196.2%437.3%63.3%10,25616,74389,967ضريبة القيمة المضافة المستحقة

180.1%%1,601.6)53.9%(3,6611,68828,723مصاريف مستحقة

)100.0%()100.0%()53.2%(-3,4971,637أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني المستحقة

323.6%319.5%327.7%2,49010,64944,676ضريبة استقطاع مستحقة

)100.0%()100.0%()8.0%(-733674ذمم دائنة أخرى

 155,67358,468191,120)%62.4(%226.9%10.8

عمليات المساهمين

)40.1%()12.3%()59.1%(2,8201,1541,012مصاريف مستحقة

 2,8201,1541,012)%59.1()%12.3()%40.1(

10.1%222.3%)62.4%(158,49359,622192,132اإلجمالي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
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عمليات التأمين

تألفت المصاريف المستحقة بشكل رئي�صي من ذمم دائنة لموردين ومصاريف ضريبة القيمة المضافة المستحقة. وكانت لعمليات التأمين النصيب األكبر من إجمالي 
المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى للشركة.

انخفض رصيد المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى بنسبة 62.4% من 155.7 مليون ريال سعودي كما في عام 2018م إلى 58.5 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2019م وذلك بسبب انخفاض رصيد الذمم الدائنة للموردين بقيمة 107.9 مليون ريال سعودي. وفي عام 2020م، ارتفعت أرصدة المصروفات المستحقة 
والمطلوبات األخرى من 58.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 191.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة الرتفاع يبلغ 73.2 مليون 
ريال سعودي و27.0 مليون ريال سعودي و34.0 مليون ريال سعودي في رصيد ضريبة القيمة المضافة والمصاريف المستحقة ورصيد ضريبة استقطاع مستحقة 
على التوالي. يجدر اإلشارة إلى أن االرتفاع في الضريبة المضافة من 5.5% في عام 2019م إلى 15.0% في 2020م أثر بشكل رئي�صي في ارتفاع أرصدة ضريبة القيمة المضافة 
المستحقة خالل عام 2020م. وجاء االرتفاع في ضريبة اإلستقطاع نتيجة لزيادة نسبة اإلستناد في وثيقة شركة الكهرباء السعودية بنسبة 39.5% كما في 31 ديسمبر 

019م إلى 75.0% كما في 31 ديسمبر 2020م لشركة إعادة تأمين تعمل خارج نطاق المملكة العربية السعودية.

عمليات المساهمين

لم تشهد المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى العائدة من عمليات المساهمين أي تذبذبات جوهرية تذكر خالل الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 
ديسمبر 2020م.

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 7-2-3-٦

حدد المستحقات وفق التقييم االكتواري باستخدام طريقة تقدير 
ُ
تتبنى الشركة خطة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بموجب أنظمة العمل السعودية السارية. ت

المبالغ المستحقة حسب الوحدة مع الوفاء بااللتزام بتقديم مدفوعات المكافآت عند استحقاقها. لم يشهد الرصيد أي تقلبات جذرية ما بين 31 ديسمبر 2018م 
و31 ديسمبر 2019م. بالمقابل انخفض الرصيد من 27.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 24.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م حيث أن 
 مع العام السابق بما يعادل 3.5 مليون ريال سعودي من 9.5 مليون 

ً
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة خالل عام 2020م من قبل شركة ارتفعت بنسبة 60.0% مقارنة

ريال سعودي في عام 2020م إلى 5.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة لزيادة في إنهاء العقود الوظيفية واالستقاالت بمقدار 229 موظف خالل عام 2020م.

التزام إيجار 7-2-4-٦

ارتبطت التزامات اإليجار التي بلغت قيمتها 25.9 مليون ريال سعودي و16.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي بإيجارات 
مكاتب الشركة. تم تسجيل هذه االلتزامات كبنود مستقلة في السنة المالية 2019م والسنة المالية 2020م بعد اتباع معيار التقارير المالية الدولي رقم )16( لتسجيل 

عقود اإليجار. 

سجلت التزامات اإليجار قصيرة األجل ذات فترة استحقاق أقل من سنة ما يعادل 36.8% و63.4% من إجمالي التزامات اإليجار خالل السنتين الماليتين المنتهيتين في 
31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي. 

عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة 7-2-5-٦

يعرض الجدول التالي عموالت إعادة تأمين غير المكتسبة بحسب النشاط كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة بحسب النشاط (: 3٩-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

------التأمين الطبي

40.9%6.0%87.5%10,13619,00420,137التأمين على المركبات

2.9%5.1%0.7%12,06912,15712,777التأمين على الممتلكات والحوادث

21.7%5.6%40.3%22,20531,16132,914اإلجمالي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

يتم إطفاء العموالت المستحقة من عمليات إعادة تأمين غير مكتسبة في قائمة الدخل. 

شهد رصيد عمولة معيدي التأمين غير المكتسبة ارتفاًعا خالل الفترة حيث ارتفع رصيد عمولة معيدي التأمين غير المكتسبة بواقع 40.3% من 22.2 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 31.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م ثم استمر باالرتفاع بنسبة 5.6% من 31.1 مليون ريال سعودي كما في 

31 ديسمبر 2019م إلى 32.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م وذلك بسبب ارتفاع أقساط إعادة التأمين المسندة خالل عام 2019م وعام 2020م.
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إجمالي األقساط غير المكتسبة ٦-7-2-٦

يقدم الجدول التالي األقساط غير المكتسبة بحسب النشاط كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

األقساط غير المكتسبة (: 40-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

)3.0%(19.2%)21.0%(736,330581,634693,281التأمين الطبي

)16.5%(3.5%)32.7%(241,343162,430168,125التأمين على المركبات

)21.0%()33.0%()6.9%(259,176241,373161,635التأمين على الممتلكات والحوادث

)9.1%(3.8%)20.3%(1,236,849985,4371,023,041اإلجمالي

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

كما ذكر سابًقا، يتم تسجيل األقساط في قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين. لذلك، يتم احتساب األقساط غير 
المكتسبة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين. 

شهد رصيد أقساط التأمين غير المكتسبة انخفاًضا بواقع 20.3% من 1,236.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 985.4 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2019م،وكان ذلك بسبب انخفاض في وثائق التأمين المصدرة في القطاع الطبي وقطاع المركبات، خالل عام 2019م، حيث شهدت أقساط التأمين 
غير المكتسبة المتعلقة بالتأمين الطبي والتأمين المركبات انخفاًضا بواقع 21.0% و32.7% على التوالي في عام 2019م بالمقارنة بعام 2018م. سّجل الرصيد تعافًيا 
بنسبة 3.8% من 985.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 1,023.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر2020م متأثًرا بزيادة في رصيد أقساط التأمين غير 

المكتسبة من التأمين الطبي. 

احتياطيات عجز األقساط  7-2-7-٦

ارتبط مخصص احتياطي عجز أقساط التأمين بعدد من االفتراضات فيما يتعلق بأحداث الظروف المستقبلية، حيث يعتمد على نسبة الخسارة المتوقعة للجزء 
غير المنتهي من مخاطر الوثائق. للوصول إلى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة، ويتم األخذ في االعتبار من قبل الخبير االكتواري للشركة والخبير االكتواري المستقل 
عالقة المطالبات واألقساط التي من المتوقع أن تطبق على أساس شهري والتأكد في نهاية السنة المالية ما إذا كان هناك حاجة على تكوين احتياطي عجز األقساط.

احتياطيات فنية أخرى  ٨-7-2-٦

ترتبط هذه المخصصات بشكل رئي�صي باحتياطات األخطار السارية وهي مبالغ ترصد في نهاية الفترة المالية لمواجهة االلتزامات التي قد تنشأ بعد انتهاء تلك الفترة عن 
عقود التأمين تم إصدارها قبل ذلك التاريخ. تتقلب هذه المخصصات في سياق عقد العمل العادي. 

مخصصات الزكاة وضريبة الدخل ٩-7-2-٦

لم تسجل الشركة أي مخصصات لضريبة الدخل ويرجع ذلك بسبب الخسائر المتراكمة على الشركة. بالمقابل سجلت الشركة مخصص للزكاة بقيمة 6.3 مليون 
ريال سعودي و14.0 مليون ريال سعودي و4.6 مليون ريال سعودي كما في األعوام 2018مو2019م و2020م المتتابعة، وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة قدمت إقرارات 
الزكاة للفترة الممتدة من 16 أبريل 2007م إلى 31ديسمبر 2018م باإلضافة لذلك قدمت الشركة اعتراضين على ربوط الزكاة وضريبة الدخل وضريبة االقتطاع 
لسنوات الربط من عام 2008م وحتى عام 2012م واعتراض آخر لتقدير السنوات من عام 2013م إلى عام 2016م وتم رصد مخصص بقيمة 131.3 ألف ريال 
سعودي. وفي السنة الملية 2019م توصلت الشركة لتسوية بقيمة 115 ألف ريال سعودي مستحقة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتم تحول الفرق البالغ 15.7 

ألف ريال سعودي بين مبلغ المخصص والمبلغ المتفق على دفعه إلى اإليرادات أخرى.

توزيعات الفائض المستحق 7-2-10-٦

يمثل توزيع الفائض المستحق صافي الفائض من عمليات التأمين المستحق لحاملي وثائق التأمين، حيث إن الشركة مطالبة بتوزيع 10.0% من صافي الفائض 
من عمليات التأمين إلى حاملي الوثائق وتخصيص النسبة المتبقية البالغة 90.0% لمساهميها وفًقا لنظام التأمين والئحته التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي 

السعودي.

وتجدر اإلشارة إلى أن الرصيد لم يشهد تقلبات جذرية ما بين 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م. انخفض الرصيد من 112.6 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2019م إلى 89.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م حيث وزعت الشركة 26.5مليون ريال سعودي من الرصيد لحاملي الوثائق. وترجع هذه 
األرصدة لفائض مستحق الدفع للسنة المالية 2009م-2016م. بناًء على إدارة الشركة، ولم يتم توزع الفائض المتعلق بالسنوات المالية 2016م و2019م حيث أنها 

قيد المراجعة والتدقيق من قبل البنك المركزي السعودي.
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عموالت مستحقة عىل الوديعة النظامية 7-2-11-٦

بلغت العمولة الناجمة عن الوديعة النظامية 26.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. وال يمكن سحب هذه الوديعة من دون موافقة البنك المركزي 
السعودي. 

حقوق المساهمين  7-3-٦
يوضح الجدول التالي حقوق المساهمين كما في السنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

حقوق المساهمين (: 41-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

---800,000800,000800,000رأس المال

)57.7%()82.1%(-146,135146,13526,135احتياطي نظامي

)38.1%()61.2%()1.2%()99,569()256,482()259,606(خسائر متراكمة

13.3%6.7%20.4%)5,505()5,159()4,285(إعادة قياس التزام المنافع المحددة – منافع الموظفين 

ال ينطبق78.4%)%5,000.7(21,66138,636)442(احتياطي أرباح القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

5.6%7.6%3.6%681,802706,155759,697مجموع حقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

رأس المال 7-3-1-٦

بلغ رأس مال 800.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكان رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع مقسم إلى 80.0 مليون سهم 
بقيمة 10.0 ريال سعودي للسهم. 

قرر مجلس اإلدارة في اجتماع منعقد بتاريخ 1442/02/18هـ )الموافق 2020/10/05م( بالتوصية للجمعية العامة غير عادية بتخفيض رأس مال الشركة عن طريق 
إلغاء 10.0 مليون سهم ليصبح رأس مال الشركة 700.0 مليون ريال سعودي وذلك بهدف إعادة هيكلة رأس المال إلطفاء الخسائر المتراكمة ومن ثم زيادته بقيمة 
350.0 مليون ريال سعودي ليصل إلى 1,050.0 مليون ريال سعودي. كما قام مجلس اإلدارة بتعديل توصيته فيما يتعلق بزيادة رأس المال بتاريخ 14 يونيو 2021م 
وذلك بزيادة رأس المال بمبلغ 420 مليون ريال سعودي حيث تهدف الشركة بشكل أسا�صي من زيادة رأس المال إلى تعزيز هامش المالءة المالية للشركة ودعم عمليات 
التوسع في نشاطها. وتم بتاريخ 1442/04/24هـ )الموافق 2020/12/09م( الموافقة من قبل البنك المركزي السعودي على طلب على تخفيض رأس مال الشركة 

بمبلغ 100.0 ملیون لایر سعودي. باإلضافة، تم حصول موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس مالها بتاريخ 1442/10/25هـ )الموافق 2021/06/06م(.

االحتياطي النظامي 7-3-2-٦

وفًقا لنظام الشركات تحول الشركة 20.0% من دخل عمليات المساهمين إلى االحتياطي حتى يصل إلى قيمة رأس المال وال يمكن للشركة التصرف به. ونظًرا لوجود 
عجز متراكم بقيمة 256.5 مليون ريال سعودي و99.6 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر2020م على التوالي، 

فلم يتم إجراء تحويل إلى االحتياطي القانوني. 

قرر مجلس اإلدارة في 18 ديسمبر 2019م تخفيض االحتياطي النظامي بمبلغ 120.0 مليون ريال سعودي مقابل الخسائر المتراكمة التي تمت الموافقة عليها في اجتماع 
الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 3 يونيو 2020م.

الخسائر المتراكمة 7-3-3-٦

شهدت الخسائر المتراكمة انخفاًضا في الرصيد بنسبة 1.2% أو ما يعادل 3.1 مليون ريال سعودي من 259.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 256.5 
مليون ريال سعودي كما في 2019م، وبعد تحقيق الشركة أرباح خالل عام 2019م بمبلغ 3.1 مليون ريال سعودي. وأما في عام 2020م، عادت وانخفضت الخسائر 
المتراكمة بنسبة 61.2% من 256.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 99.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، حيث يعزى ذلك إلى 
األرباح البالغة 36.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م وكذلك لتخفيض االحتياطي النظامي بمبلغ 120.0 مليون ريال سعودي مقابل الخسائر المتراكمة مما أثر 

إيجابًيا على رصيد الخسائر المتراكمة للشركة. 
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قائمة التدفقات النقدية    ٨-٦

التدفقات النقدية   1-٨-٦
يقدم الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

التدفقات النقدية  (: 42-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

)78.1%()92.9%()32.5%()13,484()189,450()280,814(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

)50.0%()121.5%()216.5%(141,254)657,127(564,003صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة االستثمارية

)100.0%(-)100.0%(--420,323صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

)57.4%()115.1%()220.3%(127,770)846,577(703,512صافي التغير في النقد وما في حكمه 

)22.8%()80.1%(198.8%353,9601,057,472210,895النقد وما في حكمه في بداية السنة

)43.4%(60.6%)80.1%(1,057,472210,895338,665النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 1-1-٨-٦

يوضح الجدول التالي تفاصيل التفقدات النقدية من األنشطة التشغيلية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

األنشطة التشغيلية (: 43-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

ال ينطبق188.7%)109.9%(20,17158,227)204,527(صافي دخل/)خسارة( للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

تعديالت لبنود غير نقدية:

3.3%15.8%)7.8%(8,9568,2589,563استهالكات وإطفاءات

ال ينطبق)100.0%(ال ينطبق-25-خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات

)100.0%(ال ينطبق)100.0%(--)6,016(أرباح محققة من استثمارات متاحة للبيع

20.2%)206.1%()236.2%(39,115)36,882(27,074مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)100.0%(ال ينطبق)100.0%(--)13,291(دخل عمولة خاصة

)100.0%(ال ينطبق)100.0%(--)5,017(دخل من االستثمار في شركات زميلة

1.2%)13.6%(18.5%5,9317,0306,071مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

146.3%)304.1%()397.2%()297,428(145,745)49,047(أقساط وأرصدة معيدي تأمين مدينة

)37.7%()%1,011.1()104.3%(70,318)7,718(181,162حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

ال ينطبق242.3%)156.1%()139,193()40,666(72,485حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

80.0%)59.0%(689.8%)39,365()95,973()12,151(حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

)10.7%()22.0%(2.2%8,8389,0317,040تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

ال ينطبق)89.6%()215.2%()12,456()119,569(103,804مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات أخرى

ال ينطبق)109.6%()56.6%(1,477)15,364()35,392(ودائع مقابل خطابات ضمان

ال ينطبق)137.0%(ال ينطبق9,569)25,854(-أصول حق االستخدام

50.2%)45.9%(316.7%3,09212,8846,971ذمم وعموالت دائنة

386.4%)234.0%()1,865.2%(132,510)98,870(5,601مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
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ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

ال ينطبق)135.9%(ال ينطبق)9,307(25,903-مطلوبات التأجير

ال ينطبق1.7%)166.9%(57,07858,043)85,351(أرصدة معيدي تأمين دائنة

ال ينطبق)115.0%(49.3%37,604)251,412()168,379(إجمالي األقساط غير المكتسبة

ال ينطبق)80.4%()168.9%(8,9561,753)13,001(عمولة إعادة تأمين غير المكتسبة

ال ينطبق54.8%)180.9%(141,396218,902)174,724(إجمالي المطالبات تحت التسوية

ال ينطبق)208.5%(315.3%)136,999(30,411126,290مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

)46.1%()135.8%()181.1%(10,927)30,522(37,622احتياطيات عجز األقساط

ال ينطبق141.5%)265.2%(5,13412,400)3,107(احتياطيات فنية أخرى

ال ينطبقال ينطبق-)1,931(--مستحق من أطراف ذات عالقة

ال ينطبق3,040.2%)103.8%()16,329()520(13,714مستحق إلى أطراف ذات عالقة

ال ينطبقال ينطبق-)26,491(--الفائض المدفوع لحاملي وثائق التأمين

33.1%60.0%10.7%)9,463()5,914()5,340(مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

9.8%)82.2%(575.0%)5,012()28,087()4,161(زكاة وضريبة دخل مدفوعة

)78.1%()92.9%()32.5%()13,484()189,450()280,814(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تقلبت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية خالل السنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م و2020م بشكل رئي�صي بسبب الحركة في إجمالي األقساط غير 
المكتسبة وأقساط وأرصدة معيدي تأمين مدينة وعكس مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها عند التحصيل والموجودات والمطلوبات األخرى.

تم تسجيل تدفق نقدي خارج بقيمة 189.5 مليون ريال سعودي في العام 2019م مقارنة بتدفق سلبي بمقدار 280.8 مليون ريال سعودي في العام 2018م. متأثًرا 
بشكل أسا�صي بانخفاض في إجمالي األقساط غير المكتسبة والمصاريف المدفوعة مقدًما والموجودات األخرى بين العامين 2018م و2019م.

تم تسجيل تدفق نقدي خارج بقيمة 13.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م. وكانت هذه الحركة في النقد من األنشطة التشغيلية متأثرة بشكل رئي�صي 
من االنخفاض في أقساط وأرصدة معيدي التأمين المدينة وحصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية وبسبب التدفقات النقدية الخارجة من االنخفاض 

في مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها خالل العام.
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التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 1-2-٨-٦

يوضح الجدول التالي تفاصيل التفقدات النقدية من األنشطة االستثمارية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

األنشطة االستثمارية (: 44-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

)100.0%(-)100.0%(--4,486متحصالت توزيعات من االستثمار في شركة زميلة

ال ينطبقال ينطبق-)341(479-التغير في االستثمار في شركة زميلة

ال ينطبق)75.3%()584.8%()94,496()383,192(79,044متحصالت من استثمارات متاحة للبيع

)100.0%(-)100.0%(--13,291دخل عمولة خاصة

)27.4%()193.1%()156.6%(248,407)266,884(471,250متحصالت من ودائع قصيرة األجل

)100.0%(-)100.0%(--3,961عموالت على الوديعة النظامية

)100.0%(-)100.0%(--)3,961(عموالت مستحقة على الوديعة النظامية

74.0%63.6%85.1%)12,316()7,530()4,068(إضافات إلى ممتلكات ومعدات والموجودات غير الملموسة

)50.0%()121.5%()216.5%(141,254)657,127(564,003صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة االستثمارية

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

شهد النقد الناتج عن أو المستخدم في األنشطة االستثمارية عدة تقلبات خالل الفترة الممتدة ما بين 2018م و2020م. فقد سجلت الشركة نقد داخل من األنشطة 
االستثمارية بمقدار 564.0 مليون ريال سعودي وبمقدار 141.3 مليون ريال سعودي في األعوام 2018م و2020م على التوالي، مقابل نقد خارج من األنشطة االستثمارية 

بمقدار657.1 مليون ريال سعودي في العام 2019م. وقد ارتبطت الحركة المذكورة بحركة ودائع قصيرة األجل وحركة استثمارات متاحة للبيع. 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 1-3-٨-٦

يوضح الجدول التالي تفاصيل التفقدات النقدية من األنشطة التمويلية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

األنشطة التمويلية (: 45-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

)100.0%(-)100.0%(--30,000تخفيض الوديعة النظامية

------تكاليف المتعلقة بتخفيض رأس المال

)100.0%(-)100.0%(--)9,677(تكاليف المتعلقة بزيادة رأس المال

)100.0%(-)100.0%(--400,000زيادة في رأس المال

)100.0%(-)100.0%(--420,323صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنوات المالیة المنتھیة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

سّجلت الشركة نقد داخل من األنشطة التمويلية بقيمة 420.3 مليون ريال سعودي في العام 2018م ويرجع ذلك لزيادة في رأس المال. أما بالنسبة لعام 2019م وعام 
2020م، لم يكن هناك أي تدفقات نقدية داخلة أو خارجة ذات عالقة باألنشطة التمويلية. 
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تحليل المالءة المالية   ٩-٦

قائمة المالءة المالية  1-٩-٦
يمثل الجدول التالي قائمة المالءة المالية وفق معايير البنك المركزي السعودي إلعداد التقارير كما في 2018م و2019م و2020م.

قائمة المالءة المالية (: 4٦-٦الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

النمو المركب زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
السنوي

2018م - 2020م
 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م 
مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

الموجودات المقبولة

2.4%19.2%)12.0%(2,162,2161,902,2282,266,544حاملو الوثائق

15.6%)2.6%(37.3%631,362866,945844,096المساهمون

)44.0%()81.3%(67.7%460,651772,654144,419يسمح لألصول األخرى بتغطية الحد األدنى المطلوب للهامش

0.0%)8.1%(8.8%3,254,2293,541,8273,255,059إجمالي الموجودات المقبولة

المطلوبات

5.2%10.5%0.0%2,755,5582,756,5263,046,929حاملو الوثائق 

)69.5%()93.5%(43.7%449,071645,20541,843المساهمون 

------أقل مطلوبات متاح طرحها من عملية تغطية الهامش األدنى

)1.8%()9.2%(6.2%3,204,6303,401,7313,088,772إجمالي المطلوبات

صافي الموجودات المقبولة

14.7%)8.7%(44.0%)780,385()854,298()593,343(صافي الموجودات

109.8%261.8%21.6%182,291221,740802,253صافي الموجودات، المساهمين، قبل التعديل

)44.0%()81.3%(67.7%460,651772,654144,419التعديالت واإلضافات والخصومات المسموح بها

83.1%18.7%182.5%49,599140,096166,287إجمالي الموجودات المقبولة )أ(

أدنى هامش مطلوب

)14.4%()16.9%()11.9%(523,588461,133383,253الهامش المطلوبة )التأمين العام والتأمين الصحي(

)14.4%()16.9%()11.9%(523,588461,133383,253إجمالي أدنى هامش مطلوب )ب(

---200,000200,000200,000أدنى متطلبات رأس المال )ج(

)14.4%()16.9%()11.9%(523,588461,133383,253إجمالي أدنى هامش مطلوب )األعلى بين العمليتين(

قيمة الزيادة )النقصان( في صافي الموجودات المقبولة على أدنى هامش مطلوب 
)أ( - )ج(

)473,988()321,037()216,966()%32.3()%32.4()%32.3(

المصدر: تقارير البنك المركزي السعودي والشركة
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استخدام متحصالت الطرح -  7

صافي متحصالت الطرح   7-1

من المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت اكتتاب أسهم حقوق األولوية أربعمائة وعشرون مليون )420,000,000( ريال سعودي. وقدرت النفقات بحوالي سبع ماليين 
وأربعة عشر ألف )7,014,000( ريال سعودي لتغطية مصاريف وأتعاب االكتتاب الخاصة بالمستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار القانوني 
ومصاريف اإلعالنات والطباعة والترجمة وغيرها من المصاريف المتعلقة باالكتتاب. وعليه، من المتوقع أن يبلغ صافي المتحصالت أربعمائة واثنا عشر مليون 

وتسعمائة وستة وثمانون ألف )412,986,000( ريال سعودي.

استخدام متحصالت الطرح   7-2

تزاول جميع شركات التأمين العاملة بالمملكة نشاطها وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة التي تصدر من البنك 
المركزي السعودي من وقت آلخر.

وسيتم استخدام صافي متحصالت الطرح بشكل رئي�صي لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة ورفع هامش وغطاء المالءة المالية بهدف اإليفاء بمتطلبات المالءة 
المالية التي يفرضها البنك المركزي السعودي على شركات التأمين العاملة بالمملكة، ولن يحصل المساهمون على أي من متحصالت الطرح.

ويوضح الجدول التالي االستخدام المقترح لمتحصالت الطرح:

االستخدام المقترح لمتحصالت الطرح (: 1-7الجدول رقم )

القيمة )مليون ريال سعودي( البيان

420 إجمالي متحصالت الطرح

7 مصاريف االكتتاب المقدرة

413 صافي متحصالت الطرح

المصدر: الشركة

النسبة من اإلجمالي القيمة )مليون ريال سعودي ( البيان

%100.0 420 إجمالي متحصالت الطرح

%1.6 7 مصاريف االكتتاب المقدرة

%98.3 413 صافي متحصالت الطرح

%8.6 36 زيادة الوديعة النظامية حسب متطلبات البنك المركزي السعودي

%89.7 377 االستثمارات المتوقعة للشركة

المصدر: الشركة

يوضح الجدول أدناه تفاصيل حول االستثمارات المتوقعة للشركة. وستكون الموافقة النهائية على القيام باالستثمارات المذكورة في الجدول أدناه خاضعة لتوفر تلك 
األدوات االستثمارية ومالئمة عوائدها لخطة الشركة االستثمارية في حينه:

الفترة الزمنية االستخدام المقترح لمتحصالت الطرح (: 2-7الجدول رقم )

اإلجمالي

2022م 2021م

الربع بالرياالت السعودي
الثالث

الربع
الثاني 

الربع
األول

الربع 
الرابع 

317,000,000 60,000,000 200,000,000 57,000,000 استثمارات في صفقات مرابحة قصيرة األجل واستثمارات متوسطة إلى طويلة األجل

60,000,000 8,000,000 10,000,000 14,000,000 28,000,000 استثمارات في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات

7,000,000 7,000,000 مصاريف االكتتاب المقدرة

36,000,000 36,000,000 زيادة الوديعة النظامية حسب متطلبات البنك المركزي السعودي

420,000,000 8,000,000 70,000,000 214,000,000 128,000,000 اإلجمالي 

المصدر: الشركة

تشكل االستثمارات في صفقات مرابحة قصيرة األجل واستثمارات متوسطة إلى طويلة األجل من صافي متحصالت الطرح نسبة 84.1% من االستثمارات المتوقعة 
للشركة. ويقصد باالستثمارات متوسطة إلى طويلة األجل استثمارات تنوي الشركة القيام بها من خالل األوراق المالية ذات الدخل الثابت، حيث غالبيتها ستكون 
مصدرة من الحكومة السعودية، وسيتم تخصيص جزء صغير للفرص االستثمارية في األسهم المدرجة بالسوق بنطاق يراعي الحدود النظامية والسياسة االستثمارية 
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الخاصة بالشركة. والنسبة المتبقية المتمثلة من صافي متحصالت الطرح 15.9% ستخصص إلستثمارات في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لتتملكها الشركة والتي 
تساهم على تطوير االعمال للمبيعات وخدمة العمالء، حيث تتألف هذه االستثمارات من اآلتي:

األداة االكتوارية وأدوات االكتتاب. 	

البنية التحتية العامة لتكنولوجيا المعلومات. 	

وتنوي الشركة القيام بهذه االستثمارات خالل الثالث أشهر إلى ستة أشهر فور االنتهاء من عملية الطرح.

 مع متطلبات المادة )54( الفقرة )ب( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، ستقوم الشركة باإلفصاح عنها على موقع السوق المالية 
ً
وتماشيا

السعودية )تداول( عند وجود اختالف بنسبة )5%( أو أكثر بين االستخدام الفعلي لمتحصالت الطرح مقابل ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة فور علمها بذلك.

هامش المالءة المالية   7-3

تفرض الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على شركات التأمين االحتفاظ بحد أدنى من صافي األصول القابلة للتضمين في حساب هامش المالءة 
المالية ويترجم هذا المتطلب إلى االحتفاظ بالحد األدنى من الغطاء التام 100% لهامش المالءة المالية )صافي األصول القابلة للتضمين في حساب المالءة المالية 

مقسوما على الحد األدنى لهامش المالءة المالية(.

ويفرض البنك المركزي السعودي على شركات التأمين أن تقوم أصولها لغرض احتساب صافي األصول للتضمين في حساب المالءة المالية وفقا لجداول ونسب 
تضمين محددة من البنك المركزي السعودي على أن يراعى اآلتي:

أال يتجاوز تقويم األصول قيمتها السوقية، ويستثنى من ذلك األصول الخاصة بتأمين الحماية واالدخار المرتبطة بالجزء الخاص باالستثمار.- 1

أن يكون الحد األق�صى )20%( من إجمالي األصول المسموح بها المرتبطة بطرف واحد.- 2

وتنص المادة )66( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على أنه يجب على الشركة التي تزاول التأمين العام والصحي االحتفاظ بهامش المالءة 
المالية المطلوب باعتماد األعلى ألي من الطرق الثالث اآلتية:

الحد األدنى لرأس المال وهو مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي لشركة التأمين ومائتين مليون )200.000.000( ريال سعودي لشركة - 1
 للمادة )3( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

ً
إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين، ووفقا

مجموع األقساط المكتتبة.- 2

المطالبات.- 3

وتنص المادة )67( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على أنه يجب على الشركة التي تزاول تأمين الحماية واالدخار االحتفاظ بهامش مالءة 
مالية عن طريق حاصل جمع ما يلي:

)4%( من المخصصات الفنية الخاصة بتأمين الحماية واالدخار. 	

)0.3%( من إجمالي التغطية لألفراد بعد حسم حصة اإلعادة بشرط أال تزيد حصة اإلعادة على )50%( من إجمالي التغطية. 	

)0.1%( من إجمالي التغطية للمجموعات بعد حسم حصة اإلعادة بشرط أال تزيد حصة اإلعادة على )50%( من إجمالي التغطية. 	

يوضح الجدول أدناه تفاصيل هامش المالءة المالية كما في 31 ديسمبر 2020م.

تفاصيل هامش المالءة المالية كما يف 31 ديسمبر 2020م (: 3-7الجدول رقم )

كما في 31 
ديسمبر 2020م

كما في 31 
ديسمبر 2019م

كما في 31 
ديسمبر 2018م

مليون ريال سعودي

200 200 200 متطلبات الحد األدنى من رأس المال 1

292 313 319 إجمالي هامش المالءة المالية لألقساط 2

383 461 523 هامش المالءة المالية للمطالبات 3

383 461 523 الحد األعلى المطلوب لهامش المالءة المالية للشركة )يحتسب باعتماد األعلى ألي من 1.2 أو 3 أعاله( 4

166 140 49 صافي األصول القابلة للتضمين في المالءة المالية 5

%43.3 %30.4 %9.4 غطاء هامش المالءة المالية )%( 6

لم تلتزم الشركة بالحد األدنى لغطاء هامش المالءة المالية المفروض من البنك المركزي السعودي والبالغ )100%(، حيث سجل غطاء هامش المالءة المالية 
)43.3%( كما في 31 ديسمبر 2020م مما أوجب على الشركة زيادة رأس مالها بهدف اإليفاء بهذا الحد األدنى.
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إفادات ااداء 

إفادات الخبراء -  ٨
تم الحصول على موافقة خطية لكل من المستشارين ومراجعي الحسابات الواردة أسماؤهم في الصفحات )»و«( و )»ز«( إلدراج أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم بالصيغة 
الواردة في هذه النشرة، ولم يتم سحب تلك الموافقات حتى تاريخ هذه النشرة، كما أنه ليس ألي من المستشارين أو شركاتهم التابعة أو مساهميهم أو أعضاء مجلس 

 أو مصالح مهما كان نوعها في الشركة.
ً
إداراتهم أو أي من أقربائهم أسهما
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اإلقرارات 

اإلقرارات -  ٩
يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:

 األخير.
ً
 في الوضع المالي خالل االثني عشر )12( شهرا

ً
 ملحوظا

ً
لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة خالل السنوات الثالث )3( السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل 
وطرح األوراق المالية فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنوات الثالث )3( السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية 
الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد هذه النشرة.

بخالف ما ورد في القسم الفرعي 10-4-1 »العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة« من القسم 10 »المعلومات القانونية«، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي 
من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة.

لم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة، ولم تقم الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.
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المعلومات القانونية 

المعلومات القانونية -  10

تأسيس الشركة والتراخيص والتصاريح التي تعمل بموجبها   10-1

 للمادة الثالثة )3( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، تم تأسيس شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدغلف بموجب قرار مجلس 
ً
وفقا

الوزراء رقم )233( تاريخ 1427/09/16هـ )الموافق 2006/10/09م( والمرسوم الملكي رقم )م/60( الصادر بتاريخ 1427/09/18هـ )الموافق 2006/10/11م( 
وبموجب ترخيص البنك المركزي السعودي رقم ت م ن/20079/3 الصادر بتاريخ 1428/08/29هـ )الموافق 2007/09/12م(. وعليه تم الترخيص للشركة بمزاولة 
نشاط التأمين الذي يشمل خدمات التأمين الرئيسية التي تزاولها الشركة في المملكة وهي كما يلي: )1( التأمين العام و)2( التأمين الصحي و)3( تأمين الحماية واالدخار. 
دت كشركة  ّيِ

ُ
وتزاول الشركة نشاطها وفقا لنظام التأمين والئحته التنفيذية واألنظمة والتعليمات األخرى السارية في المملكة تحت إشراف البنك المركزي السعودي وق

مساهمة عامة بموجب السجل التجاري رقم السجل تجاري رقم )1010231925( الصادر بتاريخ 1428/04/08هـ )الموافق 2007/04/26م( وتم تسجيلها بسجل 
مدينة الرياض.

 لألنظمة المعمول بها وهي على النحو التالي:
ً
باستثناء ما تم ذكره في الجداول أدناه، حصلت الشركة على كافة التراخيص والموافقات الالزمة لمزاولة نشاطها وفقا

التراخيص االلزمة التي حصلت عليها الشركة لمزاولة نشاطها وفقاً أللنظمة المعمول بها (: 1-10الجدول رقم )

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيصالرقم

1010231925تسجيل الشركة بوزارة التجارةشهادة السجل التجاري1
1428/04/08هـ 

)الموافق 2007/04/26م(

1446/04/08هـ 

)الموافق 2024/03/08م(
وزارة التجارة

رخصة بلدية2
 لنظام 

ً
 وفقا

ً
رخصة مطلوبة نظاما

إجراءات التراخيص البلدية
40092385883

1431/03/01هـ 

)الموافق 2010/02/15م(

1443/04/04هـ 

)الموافق 2021/11/09م(
بلدية الرياض

رخصة الدفاع المدني3
 لنظام 

ً
 وفقا

ً
رخصة مطلوبة نظاما

الدفاع المدني
2-000220994-41

1441/06/25هـ 

)الموافق 2020/02/19م(

1442/06/25هـ 
)الموافق 2021/02/07م(*

المديرية العامة 
للدفاع المدني

4
شهادة اشتراك في الغرفة 

التجارية الصناعية بالرياض

االستفادة من الخدمات المقدمة 
من الغرفة التجارية الصناعية 

بالرياض
101000180515

1441/05/03هـ 

)الموافق 2019/12/29م(

1446/04/08هـ 

)الموافق 2024/10/11م(

الغرفة التجارية 
الصناعية بالرياض

ترخيص استثمار خدمي5
موافقة الهيئة العامة لالستثمار 

على مزاولة نشاط التأمين في 
المملكة

01-102030061207
1426/01/26هـ 

)الموافق 2005/03/07م(

1446/01/29هـ 

)الموافق 2024/08/05م(
وزارة االستثمار

تصريح بمزاولة نشاط التأمين6
موافقة البنك المركزي السعودي 

لمزاولة نشاط التأمين
ت م ن/20079/3

1428/08/29هـ 

)الموافق 2007/09/12م(

1443/08/26هـ 

)الموافق 2022/03/29م(

البنك المركزي 
السعودي

7
مجلس الضمان الصحي 
التعاوني )تأهيل الشركة(

السماح بإصدار أو تجديد وثائق 
التأمين الصحي

2022/02/15مال يوجد ال يوجد 
مجلس الضمان 
الصحي التعاوني 

شهادة السعودة8
التزام الشركة بتحقيق نسبة 

التوطين المطلوبة منها.
20002106004282

1442/10/26هـ

)الموافق 2021/06/07م(

1443/04/04هـ

)الموافق 2021/11/09م(

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية

9
شهادة الزكاة والدخل

)نهائية(

التزام الشركة تجاه أنظمة الهيئة 
العامة للزكاة والدخل بأن الشركة 

قد قدمت إقرارها السنوي والتزمت 
بسداد الزكاة

1110577442
1441/08/02هـ 

)الموافق 2020/03/26م(

1442/09/18هـ 

)الموافق 2022/04/30م(

الهيئة العامة للزكاة 
والدخل

شهادة التأمينات االجتماعية10
التزام الشركة تجاه أنظمة 

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

37297101
1442/08/01هـ

)الموافق 2021/03/14م(

1443/03/05هـ

)الموافق 2021/10/11م(

المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية

 باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجديد صالحية رخصة الدفاع المدني المنتهية 
ً
* تقوم الشركة حاليا

المصدر: الشركة



www.medgulf.com.sa   ميدغلف - نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية | 93

المعلومات القانونية 

ملخص الموافقات المتعلقة بمنتجات التأمين التي تقدمها الشركة وفقاً أللنظمة المعمول بها (: 2-10الجدول رقم )

تاريخ الموافقةالجهة المصدرةالرقمالمنتج

2016/08/10مالبنك المركزي السعودي371000115524التأمين ضد التخريب واإلرهاب1

2008/01/12مالبنك المركزي السعودي20-246التأمين الصحي الجماعي2

2008/02/06مالبنك المركزي السعودي5835-258تأمين األموال 3

2010/10/13مالبنك المركزي السعودي51750-1990تأمين الحيوات األصيلة4

5)LM7( 2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115526تأمين الممتلكات من جميع األخطار

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115530التأمين ضد الحوادث الشخصية لألفراد6

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115539تأمين هيكل السفن7

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115540تأمين عطب المكائن )خسارة األرباح وفساد المخزون(8

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي2333تأمين ضد انقطاع العمل9

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115544تأمين فقدان رخصة الطيران )للطيارين(10

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي1157تأمين ضد العيوب الخفية11

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115523تأمين المسؤولية العامة12

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115529التأمين على البطاقات البالستيكية13

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115546تأمين المنازل الشامل ومحتوياته14

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115547تأمين الممتلكات ضد الحريق واألخطار المصاحبة15

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115550تأمين األجهزة اإللكترونية16

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115560تأمين المسؤولية العامة الشامل17

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115561التأمين الشامل ضد الجرائم18

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115562تأمين المراجل وأوعية الضغط19

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115536تأمين ضد األخطاء الطبية20

2017/11/19مالبنك المركزي السعودي39100024158تأمين ضد األخطاء الطبية21

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115532التأمين ضد الحوادث الشخصية - المجموعات22

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115534تأمين مسؤولية تجار المركبات23

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115563التأمين على هيكل الطائرة وجميع مخاطر الطيران24

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115564تأمين مسؤولية مقاولي المطارات25

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115552تأمين مسئولية المديرين والموظفين26

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115542تأمين فساد المخزون المترتب على إعطال المكائن27

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115557تأمين معدات وآالت المقاولين28

29 )ABI( 2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115527تأمين الممتلكات من جميع األخطار

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115549تأمين أخطار التركيب30

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115558تأمين جميع أخطار المقاولين31

2008/01/13مالبنك المركزي السعودي738-51التأمين البحري32

2008/01/13مالبنك المركزي السعودي738-51تأمين النقل البحري )شحنة منفردة(33

2008/01/13مالبنك المركزي السعودي738-51تأمين النقل البري )شحنة مفردة(34

2008/01/13مالبنك المركزي السعودي738-51تأمين النقل البري )تغطية سنوية(35

2008/01/19مالبنك المركزي السعودي2334-70تأمين تعويضات العمال36

2008/02/06مالبنك المركزي السعودي5835-258تأمين األموال في الخزينة37

2008/02/06مالبنك المركزي السعودي5835-258تأمين األموال أثناء النقل38

2008/02/06مالبنك المركزي السعودي5835-258تأمين تغطية البنوك الشاملة39
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المعلومات القانونية 

تاريخ الموافقةالجهة المصدرةالرقمالمنتج

2008/02/06مالبنك المركزي السعودي5838-261تأمين خيانة األمانة40

2008/02/06مالبنك المركزي السعودي5839-262تأمين تغطية البنوك الشاملة41

2008/03/01مالبنك المركزي السعودي9709-424تأمين المركبات42

2008/03/01مالبنك المركزي السعودي17427-690تأمين مسؤولية الناقل43

2008/12/28مالبنك المركزي السعودي00194-10تأمين الحماية للعامالت األندونيسية بالمنازل44

2010/07/04مالبنك المركزي السعودي36859-1287تأمين المجوهرات45

2012/01/25مالبنك المركزي السعودي11858-594تأمين الحماية واالدخار- ائتمانية46

2012/04/14مالبنك المركزي السعودي-تأمين المسافرين47

2012/10/25مالبنك المركزي السعودي53397-2874تأمين الحماية للعامالت بالمنازل48

2015/07/09مالبنك المركزي السعودي361000127143تأمين القروض البنكية49

2015/12/01مالبنك المركزي السعودي371000020864تأمين المركبات الشامل50

2015/12/01مالبنك المركزي السعودي371000020864تأمين المركبات المسؤولية المدنية تجاه الغير51

2016/06/29مالبنك المركزي السعودي371000104689تأمين الصحي للزائرين52

2021/01/04مالبنك المركزي السعودي-تأمين طائرات بدون طيار53

2020/05/14مالبنك المركزي السعودي41025958تأمين إلغاء الحدث54

2016/08/09مالبنك المركزي السعودي371000115554تأمين فساد المخزون55

2018/11/22مالبنك المركزي السعودي16924-89التأمين اإلجباري للمركبات الحكومية56

57)non-CCHI( 2008/02/06مالبنك المركزي السعودي260-5837منتج التأمين الطبي المجموعات

2021/04/04مالبنك المركزي السعودي-التأمين ضد العنف السيا�صي58

االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية عىل الشركة    10-2

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات البنك المركزي السعودي:

 للمادة )76( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يحق للبنك المركزي السعودي سحب ترخيص الشركة في الحاالت التالية:
ً
وفقا

إذا لم تمارس الشركة النشاط المرخص لها به خالل ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص.- 1

إذا لم تف الشركة بمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية.- 2

إذا تبين للبنك المركزي السعودي أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي تمارس بها الشركة - 3
النشاط.

إذا تبين للبنك المركزي السعودي تعمد تزويد الشركة للبنك بمعلومات غير صحيحة عند طلبها للترخيص.- 4

إذا أفلست الشركة.- 5

إذا مارست الشركة النشاط بأسلوب احتيالي.- 6

إذا انخفض رأس المال عن الحد األدنى المقرر أو لم تستوف الشركة بمتطلبات المالءة المالية الواردة في الالئحة التنفيذية.- 7

إذا انخفض النشاط التأميني إلى المستوى الذي يرى البنك المركزي السعودي عدم فعالية أدائه.- 8

إذا رفضت أو أخرت الشركة دفع المطالبات المستحقة دون وجه حق.- 9

إذا منعت الشركة فريق التفتيش المكلف من قبل البنك المركزي السعودي عن أداء مهمته في فحص سجالتها.- 10

إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر ضدها في أي من المنازعات التأمينية.- 11

وفيما يخص الفقرة السابعة أعاله من الشروط، يجب االلتزام بهامش المالءة المالية المطلوب حسب المادة )66( والمادة )67( من الالئحة التنفيذية.
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المعلومات القانونية 

كما بتاريخ هذه النشرة، الشركة ملزمة بأنظمة البنك المركزي السعودي ولوائحه التنفيذية، إال أن الشركة قد سبق أن تعرضت لعقوبات وغرامات مالية لمخالفتها 
بعض األحكام وفًقا للتالي:

 يمنع الشركة من قبول مكتتبين جدد وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثائق  	
ً
بتاريخ 2018/01/29م أصدر البنك المركزي السعودي خطابا

تأمين وذلك بسبب انخفاض هامش المالءة المالية للشركة، وإلزام الشركة بزيادة رأس مالها بالقدر الالزم لمعالجة انخفاض هامش المالءة 
المالية. وقد تم رفع هذا المنع بتاريخ 2018/04/15م. 

بتاريخ 1440/11/08هـ )الموافق 2019/07/11م( فرض البنك المركزي السعودي غرامة مالية على الشركة قدرها خمسون ألف )50,000( ريال  	
سعودي وذلك لعدم تحديث سياسة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وعدم التحقق من خلو السجل اإلجرامي قبل االلتحاق بالوظيفة. 

 يمنع الشركة من قبول مكتتبين جدد وبالتالي منعها من  	
ً
بتاريخ 1439/05/12هـ )الموافق 2018/01/29م( أصدر البنك المركزي السعودي خطابا

 من تاريخ 1439/05/13هـ )الموافق 2018/01/30م(، وقد تم رفع هذا المنع بتاريخ 1439/08/01هـ 
ً
إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين وذلك اعتبارا

)الموافق 2018/04/17م(. 

بتاريخ 1442/02/13هـ )الموافق 2020/10/01م( فرض البنك المركزي السعودي غرامة مالية على الشركة قدرها عشرة آالف )10.000( ريال  	
سعودي وذلك نظير ارتكاب الشركة لمخالفات تتعلق بعدم تطبيق اإلجراءات االحترازية للحد من تف�صي فايروس كورونا.

بموجب خطاب رقم 42014606 بتاريخ 1442/03/09هـ )الموافق 26 أكتوبر 2020م( فرض البنك المركزي السعودي غرامة على الشركة قدرها  	
مائة وعشرون ألف )120,000( ريال سعودي لمخالفة الشركة لتعليمات البنك المركزي السعودي الخاص ببذل العناية الواجبة في مكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

فضال راجع القسم الفرعي 2-1-3 »المخاطر المتعلقة بالعقوبات والجزاءات وتعليق األعمال من قبل الجهات المختصة« من القسم 2 »عوامل المخاطرة«.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة:

تلزم الهيئة الشركات المدرجة بااللتزام بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة ال سّيما االلتزام باإلفصاح الدوري 
عن التطورات الجوهرية والمالية وتقرير مجلس اإلدارة، كما تلتزم شركات التأمين بإعالن نتائجها المالية وفق النماذج المعتمدة من الهيئة والتي يجب أن تتضمن 
 منها عائد استثمارات حملة الوثائق، وإجمالي أقساط التأمين المكتتبة وصافي أقساط التأمين المكتتبة، 

ً
بيانات واضحة عن فائض )عجز( عمليات التأمين مخصوما

وصافي المطالبات المتكبدة، وصافي أرباح )خسائر( استثمارات حملة الوثائق، وصافي أرباح )خسائر( استثمارات أموال المساهمين ومقارنة هذه البيانات بالفترة 
المقابلة ربع سنوية أو سنوية. وبحسب دليل االلتزامات المستمرة للشركات المدرجة، يجب أن تكون النتائج المالية السنوية المعلنة في موقع تداول مستمدة من 
القوائم المالية المدققة والمعتمدة من المراجع الخارجي للشركة المعين من الجمعية والمعتمدة من مجلس اإلدارة، ويجب التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن 
التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات لنتائجها المالية، وعلى الشركة أيضا تقديم بيان بجميع األسباب والمؤثرات للتغير في النتائج المالية للسنة المالية الحالية مع 

فترة المقارنة بحيث تشمل األسباب جميع بنود إعالن النتائج المالية.

بتاريخ 1438/01/23هـ )الموافق 2016/10/24م( صدر قرار مجلس الهيئة رقم )1-130-2016( بتعديل اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها 
في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )50%( فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام الشركات الجديد، التي تم تعديل مسماها لتصبح »اإلجراءات والتعليمات الخاصة 
بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )۲۰%( فأكثر من رأس مالها«، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )2018-77-1( 

وتاريخ 1439/11/05هـ الموافق 2018/07/18م.

كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية باتباع التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )1-199-2006( وتاريخ 
1427/07/18هـ )الموافق 2006/08/12م( والمعدلة بموجب القرار رقم )1-104-2019( وتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 2019/09/30م(.

كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية باإلفصاح على مراحل عن مواكبتهم للتحول لمعايير المحاسبة الدولية.

كما بتاريخ هذه النشرة، الشركة ملزمة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إال أن الشركة قد سبق أن تعرضت لغرامات مالية لمخالفتها بعض األحكام وفًقا 
للتالي: 

بتاريخ 2018/12/25م، فرضت الهيئة غرامة مالية مقدارها عشرون ألف )20,000( ريال سعودي، لمخالفة الشركة الفقرة )أ( من المادة )62(  	
من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وذلك لتأخرها في إبالغ الهيئة والجمهور عن تعيين مستشار مالي إلدارة االكتتاب في أسهم 
حقوق األولوية. كما فرضت الهيئة غرامة مالية مقدارها عشرون ألف )20,000( ريال سعودي، لمخالفة الشركة الفقرة )5( من المادة )62( من 
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وذلك لتأخرها في إبالغ الهيئة والجمهور عن تعيين عبد الرحمن بن محمد الزويدي رئيًسا تنفيذًيا 
للشركة. كما فرضت الهيئة غرامة مالية مقدارها عشرون ألف )20,000( ريال سعودي، لمخالفة الشركة الفقرة )28( من المادة )62( من قواعد 

طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وذلك لتأخرها في إبالغ الهيئة والجمهور عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة.

بتاريخ 2018/10/11م، فرضت الهيئة غرامة مالية مقدارها مائة وثمانين ألف )180,000( ريال سعودي، الرتكاب الشركة ثمانية عشر )18(  	
مخالفة خالل األعوام المالية من 2008م إلى 2017م، وذلك فيما يتعلق بمخالفتها لقواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات، وتتمثل 

هذه المخالفات في اآلتي:

عدم اإلفصاح عن كافة المعلومات المطلوبة في القوائم المالية أو إيضاحات القوائم المالية. 	

تقديم إفصاحات غير صحيحة في القوائم المالية أو إيضاحات القوائم المالية. 	
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عدم إفصاح الشركة عن قيمة التعامالت بشكل صحيح. 	

عدم تكوين مخصصات وتسجيل صحيح لألحداث والتعامالت. 	

عدم احتواء تقرير مجلس اإلدارة على كافة المعلومات الالزمة. 	

عدم تأكد مجلس إدارة الشركة من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية ومن تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر. 	

قيام الشركة باإلفصاح للجمهور والهيئة بمعلومات غير صحيحة ومضللة. 	

عدم قيام مجلس إدارة الشركة بالمراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية. 	

عدم إفصاح الشركة عن بعض الصفقات مع األطراف ذات العالقة. 	

 راجع القسم الفرعي 2-1-3 »المخاطر المتعلقة بالعقوبات والجزاءات وتعليق األعمال من قبل الجهات المختصة« من القسم 2 »عوامل المخاطرة«.
ً
فضال

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني:

إن منتجات التأمين الطبي خاضعة ألنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني )»مجلس الضمان«( بعد إجازتها من البنك المركزي السعودي. حيث يقوم مجلس 
الضمان بمراقبة الشركة والتأكد من تقيدها بالشروط المنظمة لتقديم منتجات التأمين الطبي. 

نصت المادة )43( من الالئحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي على أنه ال يسمح لشركات التأمين بممارسة أعمال الضمان الصحي التعاوني إال بعد تأهيلها من قبل 
المجلس، ويكون التأهيل مقيدا بمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. كما نصت المادة )44( من الالئحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي أنه يتم 
تأهيل شركات التأمين التعاوني لممارسة التأمين الصحي بناء على طلب يتم تقديمه لهذا الغرض، وللمجلس تحديد ما يراه من تفاصيل تتعلق بطبيعة ونطاق البيانات 

التي يتعين تضمينها في هذه الطلبات في حدود ما يلزم لذلك، وعلى المجلس البت في طلب التأهيل خالل تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

يقوم مجلس الضمان بمراقبة الشركة والتأكد من تقيدها بالشروط المنظمة لتقديم منتجات التأمين الطبي، ومن تلك الشروط: 

االلتزام بتوفير كوادر طبية متخصصة إلعطاء الموافقات الطبية الالزمة خالل موعد زمني ال يتجاوز ستين )60( دقيقة وفي حال عدم الموافقة  	
فيجب توضيح األسباب رسميا.

االلتزام بدفع مستحقات مقدمي الخدمة الطبية كالمستشفيات والعيادات الطبية في موعد ال يتجاوز خمسة وأربعون )45( يوم. 	

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة االستثمار:

نظرا لملكية بعض المساهمين المؤسسين األجانب )غير السعوديين وغير الخليجيين( األسهم في رأس المال، قامت الشركة باستخراج ترخيص االستثماري الخدمي 
( بتاريخ 1426/01/26هـ )الموافق 2005/03/07م( والساري حتى تاريخ 

ً
رقم )102030061207-01( صادر من وزارة االستثمار )الهيئة العامة لالستثمار سابقا

1444/11/09هـ )الموافق 2023/05/29م(.

وتشترط وزارة االستثمار على الشركات المرخص لها االلتزام بالتعليمات اآلتية: )1( عدم اختالف بيانات السجل التجاري عن البيانات الموجودة بالترخيص االستثماري 
الصادر من الهيئة أو )2( عدم ممارسة نشاط استثماري أو تجاري غير مرخص أو )3( وجود ترخيص استثمار الفروع الشركة ومراكز التسويق )ويقصد بها نقاط البيع( أو 
)4( عدم التوقف عن ممارسة النشاط االستثماري أثناء سريان مدة الترخيص، إال في حاالت الظروف القاهرة التي تقبلها الهيئة مع تقديم جدول زمني يبين تاريخ العودة 
لممارسة النشاط خالل خمسة )5( أيام من تاريخ حدوث الظرف القاهر أو )5( عدم استخدام اسم أو شعار وكالة تجارية عالمية أو محلية دون ترخيص أو استخدام 
مطبوعات أو أختام أو وسائل دعائية باسم تجاري مخالف لالسم المرخص من وزارة االستثمار أو )6( تطابق مواصفات المنتج وأسلوبه مع المواصفات الخليجية أو 

السعودية أو الدولية المعتمدة أو )7( إخطار الهيئة كتابيا بتعديل العنوان أو بيانات المراسلة واالتصال أو تحديث البيانات.

 ألي تعديالت في بياناتها ومنها على سبيل المثال في حال تخفيض أو زيادة رأس 
ً
على كافة الشركات المرخصة من وزارة االستثمار التقدم بطلب تعديل ترخيصها تبعا

المال أو تعديل االسم التجاري أو فتح فروع لها.

كما بتاريخ هذه النشرة الشركة ملتزمة بمتطلبات وزارة االستثمار وشروط وتعليمات الترخيص المشار إليه أعاله.
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فروع الشركة ونقاط البيع   10-3

نصت المادة )5( من النظام األسا�صي للشركة على أنه يجوز للشركة أن تن�صئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها بعد موافقة البنك المركزي 
السعودي. ووفقا للمادة )9( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على ضرورة أخذ موافقة البنك المركزي السعودي الخطية قبل افتتاح فروع شركات 
التأمين، يشترط البنك المركزي السعودي على شركات التأمين التي ترغب في افتتاح فروع لها بضرورة التقيد باإلجراءات النظامية المتعلقة بافتتاح فروع للشركات 
المساهمة والصادرة عن وزارة التجارة، وبالنسبة لنقاط البيع، يكتفي برخصة البلدية و/أو عقد االيجار في حال كان موقع نقطة البيع في مرافق حكومية أو فنادق أو 
منتجعات سياحية )كالكشك(. حتى تاريخ إعداد هذه النشرة، حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي النهائية لفتح عدد من الفروع ونقاط البيع وفق 

ما يلي:

تفاصيل شهادات السجل التجاري الُمصدرة لفروع الشركة ونقاط البيع (: 3-10الجدول رقم )

تاريخ االنتهاءتاريخ التسجيلرقم السجل التجاريالموقعالرقم

1442/12/02هـ )الموافق 2021/07/12م(**1436/12/02هـ )الموافق 2015/09/15م(1010437626النسيم )الرياض(1

1445/04/20هـ )الموافق 2023/11/04م(1433/04/20هـ )الموافق 2012/03/13م(1010332033الملز )الرياض(2

1445/04/20هـ )الموافق 2023/11/04م(1433/04/20هـ )الموافق 2012/03/13م(2250045964األحساء3

1445/04/20هـ )الموافق 2023/11/04م(1433/04/20هـ )الموافق 2012/03/13م(2053024944القطيف4

1442/12/02هـ )الموافق 2021/07/12م(**1436/12/02هـ )الموافق 2015/09/15م(1010437627الروضة )الرياض(5

---الروابي )الخبر(*6

1443/10/08هـ )الموافق 2022/05/09م(1430/10/09هـ )الموافق 2009/09/28م(2051040927الراكة الجنوبية )الخبر(7

1444/04/20هـ )الموافق 2022/11/14م(1433/04/20هـ )الموافق 2012/03/13م(1010331834الشفاء )الرياض(8

1445/04/20هـ )الموافق 2023/11/04م(1433/04/20هـ )الموافق 2012/03/13م(2050082006السوق )الدمام(9

1444/04/20هـ )الموافق 2022/11/14م(1433/04/20هـ )الموافق 2012/03/13م(1131040499بريده10

1444/04/20هـ )الموافق 2022/11/14م(1433/04/02هـ )الموافق 2012/02/24م(5855042429خميس مشيط 11

1445/04/20هـ )الموافق 2023/11/04م(1433/04/20هـ )الموافق 2012/03/13م(4030225030الكندرة )جدة(12

1443/09/18هـ )الموافق 2022/04/19م(1430/09/18هـ )الموافق 2009/09/08م(4030193196جدة13

1442/02/28هـ )الموافق 2020/10/15م(**1436/08/28هـ )الموافق 2015/06/15م(4650078940المدينة المنورة14

 باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصدارها
ً
*لم تحصل الشركة على هذه الشهادة حتى تاريخ هذه النشرة، وتقوم الشركة حاليا

 باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجديد صالحية شهادات السجل التجاري المنتهية والبالغة عددها 3 شهادات
ً
** تقوم الشركة حاليا

المصدر: الشركة

تفاصيل تراخيص البلدية الُمصدرة لفروع الشركة ونقاط البيع (: 4-10الجدول رقم )

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالموقعالرقم

بلدية الرياض 1443/01/15هـ )الموافق 2021/08/23م(* 1437/01/15هـ )الموافق 2015/10/28م(40092379013النسيم )الرياض(1

بلدية الملز 1443/07/15هـ )الموافق 2022/02/16م(1433/07/15هـ )الموافق 2012/06/05م(40102402994الملز )الرياض(2

بلدية المبرز1443/02/02هـ )الموافق 2021/09/09م(*1437/02/21هـ )الموافق 2015/12/03م(3909442411األحساء3

بلدية الشرقية1443/07/04هـ )الموافق 2022/02/05م(1434/05/27هـ )الموافق 2013/04/08م(41073492027القطيف4

بلدية الرياض 1443/02/21هـ )الموافق 2021/09/28م(* 1438/02/03هـ )الموافق 2016/11/03م(40092379419الروضة )الرياض(5

بلدية الشرقية1443/02/28هـ )الموافق 2021/10/05م(1432/07/05هـ )الموافق 2011/06/07م(41022588182الروابي )الخبر(6

بلدية الشرقية1443/02/28هـ )الموافق 2021/10/05م(1437/02/29هـ )الموافق 2015/12/11م(39111308277الراكة الجنوبية )الخبر(7

بلدية الرياض 1443/05/27هـ )الموافق 2021/12/31م( 1437/02/29هـ )الموافق 2015/12/11م(40031843879الشفاء )الرياض(8

بلدية الشرقية1442/09/09هـ )الموافق 2021/04/21م(*1436/08/28هـ )الموافق 2015/06/15م(3909670627السوق )الدمام(9

بلدية القسيم 1443/05/16هـ )الموافق 2021/12/20م( 1437/05/16هـ )الموافق 2016/02/25م(390991162بريده10

بلدية جدة1444/02/19هـ )الموافق 2022/09/15م( 1435/02/19هـ )الموافق 2013/12/22م(42034047061خميس مشيط 11

بلدية البلد1444/02/14هـ )الموافق 2022/09/10م( 1435/02/15هـ )الموافق 2013/12/18م(39111397310الكندرة )جدة(12

بلدية جدة1439/11/17هـ )الموافق 2018/07/30م(*1439/11/17هـ )الموافق 2018/07/30م(1436/449جدة13

بلدية قباء1443/11/24هـ )الموافق 2022/06/23م(1439/11/24هـ )الموافق 2018/08/06م(42013693772المدينة المنورة14

 باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجديد صالحية تراخيص البلدية المنتهية والبالغة عددها 5 شهادات.
ً
* تقوم الشركة حاليا

المصدر: الشركة
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تفاصيل تراخيص الدفاع المدني الُمصدرة لفروع الشركة ونقاط البيع (: 5-10الجدول رقم )

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالموقعالرقم

1440/02/11هـ )الموافق 2018/10/20م(**1437/02/11هـ )الموافق 2015/11/23م( 50 / د والنسيم )الرياض(1

1434/08/17هـ )الموافق 2013/06/26م(**1433/08/17هـ )الموافق 2012/07/07م(46الملز )الرياض(2

---األحساء*3

1443/10/11هـ )الموافق 2022/05/12م(1442/10/11هـ )الموافق 2021/05/23م(42-000306079-3القطيف4

---الروضة )الرياض(*5

---الروابي )الخبر(*6

1442/02/07هـ )الموافق 2020/09/24م(**1441/02/07هـ )الموافق 2019/10/06م(41-000394292-1الراكة الجنوبية )الخبر(7

1436/06/27هـ )الموافق 2015/04/16م(**1434/06/27هـ )الموافق 2013/05/07م(5الشفاء )الرياض(8

1443/07/04هـ )الموافق 2022/02/05م(1442/07/04هـ )الموافق 2021/02/16م(42-000671229-1السوق )الدمام(9

1438/06/25هـ )الموافق 2017/03/24م(**1436/06/25هـ )الموافق 2015/04/14م(732بريده10

1440/11/10هـ )الموافق 2019/07/13م(**1439/11/10هـ )الموافق 2018/07/23م(39-000199558-1خميس مشيط 11

1441/01/15هـ )الموافق 2019/09/14م(**1440/01/15هـ )الموافق 2018/09/25م(40-000221670-1الكندرة )جدة(12

1437/01/3هـ )الموافق 2015/10/26م(**1436/02/15هـ )الموافق 2014/12/07م(36665000001جدة13

1440/08/04هـ )الموافق 2019/04/09م(**1438/08/04هـ )الموافق 2017/04/30م(15904المدينة المنورة14

 باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصدارها
ً
* لم تحصل الشركة على هذه التراخيص حتى تاريخ هذه النشرة، وتقوم الشركة حاليا

 باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجديد صالحية تراخيص الدفاع المدني المنتهية والبالغ عددها 9 تراخيص
ً
** تقوم الشركة حاليا

المصدر: الشركة
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ملخص العقود الجوهرية   10-4

العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة   10-4-1
التزمت الشركة عند إبرام العقود واالتفاقيات المشار إليها أدناه بأن تكون جميع التعامالت على أساس تناف�صي تجاري بحت يضمن حقوق المساهمين وأن يتم 
التصويت على تلك العقود من قبل الجمعية العامة للشركة بدون مشاركة المساهمين الذين لهم مصالح في تلك العقود. وتؤكد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها 
التزامهم بقيود نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات الخاصة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة فيما يتعلق بتلك العقود، على أن يتم عرض االتفاقيات التي لم 

يتم الموافقة عليها على الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم والتي أصبحت تعد اتفاقيات مع أطراف ذات عالقة عند انتخاب مجلس اإلدراة الحالي. 

 مع أعضاء المجلس واألطراف ذات العالقة:
ً
وفيما يلي جدول يوضح وثائق التأمين المعمول بها حاليا

وثائق التأمين مع أعضاء المجلس واألطراف ذات العالقة (: ٦-10الجدول رقم )

وثيقة التأمين
القسط السنوي

)إجمالي( )ريال سعودي(
األطراف ذات العالقة م

5995337

118,472,142 مجموعة العي�صى

1

5989801 2

5990098 3

5992318 4

5990072 5

5990064 6

5989926 7

5988043 8

5806567 9

1804863 10

5806534 11

5825260 12

5806542 13

5993373 14

1800473

5,428,231 البنك السعودي لالستثمار

15

216 16

5800859 17

5806435 18

5801261 19

5823455 20

13250816

4,992,465 شركة أبو نيان التجارية

21

13677018 22

13682729 23

13247440
2,473,098 شركة تامبين السعودية

24

13682703 25

13247291
1,717,160 شركة تنسيق المدن )سيتي سكيب(

26

13682562 27

13247341
983,754 شركة توراي ميبراين الشرق األوسط

28

13682828 29

13247358
837,653 شركة جوبار الدولية

30

13682653 31
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وثيقة التأمين
القسط السنوي

)إجمالي( )ريال سعودي(
األطراف ذات العالقة م

13247333
781,674 شركة كي بي إس العربية للمضخات

32

13682760 33

13200613
663,248 شركة بيان للمعلومات اإلئتمانية

34

13665302 35

13247416
544,657 شركة الشرق األوسط للزراعة

36

13682620 37

13247309
531,617 شركة أنظمة القياس والتحكم

38

13682604 39

13247457
446,418 شركة القدرة العربية

40

13682638 41

13247317
263,149 شركة عبدالله أبو نيان الكهربائية

42

13682810 43

13247325
241,186 شركة الصناعات اإللكترونية والكهربائية

44

13682596 45

13247424
179,595 شركة العدادات السعودية المحدودة

46

13682943 47

3311834

8,998 رعد بركاتي

48

3389590 49

3926268 50

3771839 5,822 حمد اليوسفي 51

3801834 1,885 أحمد بن أحمد 52

3304672 869 أمل صالح بن شيحه 53

20889192 686 محمد بن عمر بن سعد العييدي 54

اتفاقيات وساطة التأمين  10-4-2

أبرمت الشركة 73 اتفاقية وساطة تأمين غير حصرية مع شركات وساطة تأمين الستقطاب العمالء وتسهيل عمليات بيع منتجات الشركة التأمينية  	
إلى األفراد والشركات والهيئات األخرى، من ضمنها شركة وساطة المملكة لوساطة التأمين وإعادة التأمين وشركة اتحاد وسطاء التأمين وشركة دار 
الوساطة للتأمين. ويستحق وسطاء التأمين عمولة بحسب النسب المئوية التي نصت عليها الالئحة التنظيمية لوسطاء ووكالء التأمين الصادرة من 
البنك المركزي السعودي وهي تتراوح ما بين )2%( و)15%( بحسب فروع/منتجات التأمين التي يتم بيعها وتحتسب العموالت على أساس األقساط 

فقط وال تسدد أي عمولة عن المصاريف.

وفيما يلي ملخص ألبرز البنود الواردة في اتفاقيات وساطة تأمين الغير حصرية، وتشمل االلتزامات الملقاة على عاتق الشركة والوسيط:

التزامات الوسيط تشمل -على سبيل المثال ال الحصر- على ما يلي:

يلتزم الوسيط بأن يحتفظ على نفقته وحسابه بوثيقة تأمين المسؤولية المهنية له على أن تكون سارية المفعول طيلة مدة هذه االتفاقية بحدود  	
ال تقل عن )3,000,000( ريال سعودي لكل حادث وفًقا للوائح التنفيذية للبنك المركزي السعودي، وأن تكتتب هذه الوثيقة عن طريق شركة 

تأمين مرخصة ومقبولة لدى الشركة.

يلتزم الوسيط بتسويق وبيع وثائق التأمين التي تصدرها الشركة بجميع أنواعها وفئاتها مع االلتزام بالتغطية التأمينية وفًقا لقواعد وقيود االكتتاب  	
وأسعار االشتراكات )األقساط( المقررة من قبل الشركة وتعديالتها التي تجريها من وقت آلخر.

يلتزم الوسيط بعدم قبول التغطية التأمينية أو رفضها إال بعد الحصول على موافقة الشركة الخطية المسبقة على ذلك. 	

يلتزم الوسيط بإبالغ الشركة مباشرة عند علمه بأي حادث أو تغيير قد يطرأ على أي خطر مغطى بوثيقة تأمين صادرة من قبل الشركة بناء على هذه  	
االتفاقية، أو عند علمه بأي بيانات تخص أي عميل وقد تضر بالشركة أو أي ظرف قد يؤدي إلى نشوء مطالبة على الشركة كما ويلتزم بمتابعة أي 

شكوى يتلقاها من عمالئه مع الشركة.
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يلتزم الوسيط بعدم السماح بالعاملين لديه بالجمع بين وساطة التأمين وإعادة التأمين، وأن تكون العموالت واألتعاب الناتجة عن أعمال التأمين  	
مفصولة عن تلك الناتجة عن أعمال إعادة التأمين، وأال يكون هناك تضارب مصالح يضر بالعميل.

التأمينية  	 التغطية  للعمالء وحدود  المنتجات  أمام الشركة ويتضمن ذلك تقديم معلومات وافية عن  العمالء  بتمثيل  التأمين  يلتزم وسيط 
واستثناءات التغطية وأال يكون هناك أي نوع من اإلغراء والتضليل. كما يلتزم الوسيط بإتمام الترتيبات الالزمة مع عمالئه لقيام الشركة بإجراء 

عمليات الكشف والمعاينة على األخطار المراد التأمين عليها.

يلتزم الوسيط بإخطار الشركة فوًرا في حال تأخر العميل في سداد قسط التأمين وذلك في مدة أقصاها ثالثة أيام من تاريخ االستحقاق. كما يلتزم  	
بإيضاح آلية سداد األقساط التأمينية وأي مبالغ أخرى إضافية مستحقة للشركة لعمالئها.

التزامات الشركة تشمل -على سبيل المثال ال الحصر:

تقوم الشركة في نهاية كل شهر بإرسال كشف حساب للوسيط توضح به وثائق التأمين المباعة بواسطته واألقساط المتوجبة على عمالئه  	
والعموالت المستحقة له ويكون ذلك كل عميل على حدة.

تلتزم الشركة بدفع عموالت للوسيط عن صافي االشتراكات أو األقساط المحصلة من قبل الوسيط فقط والمدفوعة للشركة عن تسويق وبيع  	
وخدمة العمالء. 

 قبل انتهاء االتفاقية. وتخضع ألنظمة 
ً
 لمدة مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين اآلخر بعدم رغبته بالتجديد )60( يوما

ً
مدة االتفاقيات سنة ميالدية، وتجدد تلقائيا

وقوانين المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوء أي خالف تكون لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لدى البنك المركزي السعودي الجهة المختصة 
 من نشوئه.

ً
 خالل )30( يوما

ً
ما لم يقوم الطرفان بحل الخالف وديا

فيما يلي تفاصيل اتفاقيات وساطة إعادة التأمين المبرمة من قبل الشركة:

 من اتفاقيات وساطة إعادة تأمين مع شركات مختلفة، من ضمنها:
ً
أبرمت الشركة عددا

شركة وساطة المملكة للتأمين وإعادة التأمين، 	

شركة مارش السعودية للوساطة في التأمين وإعادة التأمين، 	

شركة شديد لوساطة إعادة التأمين المحدودة، 	

وشركة ناسكو كاراوغالن العربية السعودية لوساطة التأمين وإعادة التأمين.  	

وتقوم شركات إعادة وساطة التأمين بالتفاوض مع شركات إعادة التأمين إلتمام إعادة التأمين لصالح الشركة، ويكون هذا لقاء مقابل مادي تقدمه الشركة.

التزامات وسيط إعادة الـتأمين تشمل -على سبيل المثال ال الحصر- على ما يلي:

يلتزم وسيط إعادة الـتأمين بأن يحتفظ على نفقته وحسابه بوثيقة تأمين المسؤولية المهنية له ويجب أن تكون سارية المفعول طوال مدة هذه  	
االتفاقية حد أدنى ال يقل عن ستة ماليين )6,00,000( ريال سعودي لكل حادثة وفًقا للوائح التنفيذية للبنك المركزي السعودي.

ال يجوز أن يكون لدى وسيط إعادة الـتأمين أي تضاربات مصالح في أي من وثائق التأمين أو العروض أو العقود يتم إبرامها بين عميل وسيط إعادة  	
الـتأمين والشركة بموجب هذه االتفاقية.

ال يجوز لوسيط إعادة الـتأمين أن يكلف جهة خارجية بأي من النشاطات بموجب هذه االتفاقية دون الموافقة الخطية المسبقة من الشركة.  	

يتوجب على وسيط إعادة الـتأمين أن يقدم المشورة واالستشارة الفنية وأن يقترح الشروط واألسعار األنسب لشركات إعادة التأمين لصالح  	
الشركة خالل تواصله مع عدد من شركات إعادة التأمين. 

يتعين على الوسيط تقديم المشورة المهنية المطلوبة للشركة على نحو منتظم، واإليضاحات المهنية المطلوبة عند الضرورة، وعليه االستعانة  	
بخبراء أو التوصية بهم عند الضرورة. 

يتعين على الوسيط تحويل كافة أقساط التأمين المدفوعة من قبل الشركة إلى شركة )شركات( إعادة التأمين، كما يتعين على الوسيط تحويل  	
رديات األقساط إلى الشركة والتي تنشأ عن تنفيذ األعمال للشركة بموجب خطاب رسمي خالل فترة ال تزيد عن سبعة أيام عمل من تاريخ تحصيلها/ 

دفعها، وعليه أن يزود الشركة بتقرير مفصل حول هذه األقساط/ الرديات. 

يكون الوسيط ملزما بتحويل كافة المبالغ التي يتم تحصيلها بموجب المطالبات/ التعويضات من شركة )شركات( إعادة التأمين إلى حساب الشركة  	
خالل )7( أيام عمل من تاريخ تحصيلها، ما لم تنص األنظمة واجبة التطبيق على فترة أقصر. 

 قبل انتهاء 
ً
 لمدة مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين اآلخر بعدم رغبته بالتجديد قبل )60( يوما

ً
مدة غالب اتفاقيات وساطة إعادة التأمين سنة ميالدية، وتجدد تلقائيا

االتفاقية. وتخضع ألنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوء أي خالف تكون لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لدى البنك المركزي 
 من نشوئه.

ً
 خالل )30( يوما

ً
السعودي الجهة المختصة ما لم يتم الطرفان حل الخالف وديا
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اتفاقيات إعادة التأمين  10-4-3
لقد أبرمت الشركة عدد من عقود إعادة التأمين مع شركات إعادة تأمين من خالل التعاقد المباشر أو عبر وسطاء إعادة تأمين. وبموجب هذه االتفاقيات تقوم الشركة 
بإسناد كل أو جزء من الخسائر التي قد تنشأ من وثائق التأمين التي تصدرها إلى شركة إعادة التأمين مقابل قسط متفق عليه ويتم بموجبها تعويض الشركة عن كل أو 
 للمنتج الذي يتم إعادة التأمين عليه. ومدة غالب اتفاقيات إعادة التأمين 

ً
جزء من خسائر عقود التأمين المصدرة. وتشتمل تلك العقود على استثناءات مختلفة تبعا

 .
ً
)12( شهرا

وهناك عدة أنواع للعقود في عمليات إعادة التأمين وهي:

إعادة التأمين االختياري: تقوم الشركة بموجبها بعرض كل خطر تأميني على حدة على معيد التأمين، ويكون لمعيد التأمين الخيار في قبول أو رفض  	
المخاطر.

إعادة التأمين االتفاقي: تقوم الشركة بموجبها إسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ أو نسب معينة إلى معيد التأمين ويتعهد معيد التأمين بقبول  	
إعادة التأمين على المخاطر المستندة إليه. يضم هذا النوع نوعين رئيسيين وهما: 

إعادة التأمين النسبي: تتعهد الشركة بموجبها بإسناد مخاطر معينة في حدود نسب معينة متفق عليها إلى معيد التأمين. ويتعهد معيد التأمين  	
بقبول التأمين على المخاطر المسندة إله فيما يتعلق باألقساط والتعويضات سواء كان االحتساب وفق مبالغ محددة أو الدعاوى والمطالبات 

التي تكون فيها الشــركة مدعية.

إعادة التأمين غير النسبي: تتعهد الشركة بموجبها بإسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ معينة فيما يزيد على مبلغ الخسارة التي تقرر الشركة  	
تحمله. ويتعهد معيد التأمين بقبول التأمين على المخاطر المسندة إليه.

وفيما يلي قائمة بعقود إعادة التأمين المبرمة من قبل الشركة خالل عام 2020م:

نوع العقدوثيقة التأمين / نوع الغطاءالتصنيف اإلئتمانيشركة إعادة التأمين

1Gen ReAA+اتفاقيطبي

2Hannover REA+اتفاقيعام

3Swiss REAA-اتفاقيمركبات

4R+V REAA-اتفاقيعام

5Odyssey REA2اتفاقيعام

6AXA XLAاتفاقيعام / مركبات

7CCRA-اتفاقيعام

8MapfreAاتفاقيسفر

9LibertyA+اتفاقيعام

المنازعات والدعاوى القضائية   10-5

تعرضت الشركة في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى أقامها بعض حاملي الوثائق تتعلق بعملياتها التأمينية ونزاعات ومطالبات قضائية تتعلق بالغطاء التأميني. 
وكما بتاريخ هذه النشرة يوجد:

)8( مطالبات قضائية في قطاع التأمين الصحي بمبلغ إجمالي قدره )1,345,816.79( ريال سعودي.  	

)191( مطالبة قضائية في قطاع تأمين المركبات بمبلغ إجمالي قدره )21,726,083.52( ريال سعودي. 	

)4( مطالبات قضائية في قطاع التأمين العام بمبلغ إجمالي قدره )437,930.39( ريال سعودي.  	

وفيما يلي ملخص حول باقي القضايا والدعاوى التي ما زالت قائمة والتي ال تتعلق بمنازعات تأمينية:

الدعاوى والمطالبات القضائية (: 7-10الجدول رقم )

موضوع الدعوىنوع الدعوى
 مبلغ الدعوى 

)ريال سعودي(
حالة القضية / آخر إجراء

مطالبة مالية قضائية مقامة أمام لجان الفصل في 
المنازعات والمخالفات التأمينية

مطالبة مالية قضائية ضد 
شركة العرين لوكالة التأمين.

21,766,297
كما بتاريخ هذه النشرة، الدعوى منظورة أمام اللجنة اإلبتدائية، 

وقد أحالت اللجنة الدعوى إلى خبير لإلستئناس برأيه. 

21,766,297 ريال سعودياإلجمالي:

-إجمالي المبلغ المحكوم به:

المصدر: الشركة
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المعلومات القانونية 

باستثناء الدعوى المشار إليها أعاله والقضية المشار إليها في القسم 10-5-1 »ملخص القضية المقامة من قبل الشركة ضد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 
 على أعمال الشركة 

ً
 في أي دعاوى قضائية أو تحكيم أو إجراءات إدارية من شأنها أن تؤثر جوهريا

ً
السابق« أدناه، وحتى تاريخ هذه النشرة، تؤكد الشركة أنها ليست طرفا

أو وضعها المالي.

ملخص القضية المقامة من قبل الشركة ضد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق  10-5-1
أقامت الشركة دعوى قضائية في المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1439/04/22هـ ضد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق )المدعى عليه( استناًدا على 
مسؤوليته عن مبلغ )174,309,591( ريال سعودي والذي يمثل مستحقات الشركة الناتجة عن عمليات إعادة التأمين التي تمت عن طريق شركات أخرى تابعة للمدعى 

عليه وتعتبر تحت تصرفه.

تستند الشركة في هذه الدعوى على ما قام به المدعى عليه من إخالالت ومخالفات والتي تم رصدها في عمليات إعادة التأمين؛ وعدم إفصاحه للجمعية العامة 
لمساهمي الشركة عن مصالحه الخاصة في عمليات إعادة التأمين، وعلى ما قام به من استغالل للسلطات والصالحيات التي يملكها إبان عمله لدى الشركة.

بتاريخ 12/21/ 1440هـ )الموافق 2019/08/22م( أصدرت المحكمة التجارية بالرياض حكمها بإلزام المدعى عليه )العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق( بأن 
 قدره 152,697,441 ريال سعودي. 

ً
يدفع للشركة مبلغا

وبتاريخ 1442/02/04هـ )الموافق 2020/09/22م( أصدرت محكمة االستئناف بالرياض حكمها بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية أعاله وذلك لعدم 
 بنظر الدعوى. الحكم بعدم االختصاص الوالئي ال يعني سقوط حق الشركة في دعواها وستواصل الشركة الدعوى أمام الجهات 

ً
اختصاص المحكمة التجارية والئيا

 لمتطلبات هيئة السوق المالية فقد تم التقدم بشكوى لدى الهيئة السوق المالية قبل أن يتم إيداع الدعوى لدى لجنة الفصل في 
ً
القضائية المختصة. ووفقا

منازعات األوراق المالية، وال تزال الشكوى منظورة حتى تاريخ هذه النشرة.

الموافقات المطلوبة لزيادة رأس المال   ٦-10

قامت الشركة بالحصول على الموافقات التالية المطلوبة لزيادة رأس المال:

موافقة مجلس إدارة الشركة. 	

موافقة البنك المركزي السعودي. 	

موافقة هيئة السوق المالية. 	

موافقة السوق المالية السعودية )»تداول«(. 	

موافقة الجمعية العامية غير العادية لمساهمي الشركة على عملية زيادة رأس المال. 	

يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:   10-7

أن إصدار أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية. 	

 فيها.  	
ً
ال يخّل إصدار أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة بأٍيّ من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفا

تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالُمصدر في نشرة اإلصدار. 	

بخالف ما ورد في القسم الفرعي 10-5 »المنازعات والدعاوى القضائية« من القسم 10 »المعلومات القانونية« من هذه النشرة، إن الشركة  	
 في أعمالها أو في وضعها المالي.

ً
ليست خاضعة ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا

 في أعمال الشركة أو في وضعها  	
ً
إن أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا خاضعين ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا

المالي.

أنه ال توجد معلومات قانونية جوهرية أخرى لم ترد في هذا القسم يؤدي إغفالها إلى أن تصبح البيانات األخرى مضللة. 	
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التعهد بتغطية االكتتاب 

التعهد بتغطية االكتتاب -  11

متعهد التغطية   11-1

 بسعر طرح يبلغ اثنا 
ً
 عاديا

ً
أبرمت الشركة ومتعهد تغطية االكتتاب )شركة األهلي المالية( اتفاقية تعهد تغطية اكتتاب خمسة وثالثون مليون )35.000.000( سهما

عشر )12( ريال سعودي للسهم الواحد، تمثل 100% من أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب )»اتفاقية التعهد بالتغطية«(.

متعهد تغطية االكتتاب (: 1-11الجدول رقم )

نسبة أسهم حقوق األولية المطروحة لالكتتابعدد أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتابالمتعهد بالتغطية

100%35,000,000شركة األهلي المالية

متعهد التغطية وعنوانه   11-2

شركة األهلي المالية

المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي، برج ب، طريق الملك سعود 

ص.ب. 22216

الرياض 11495

المملكة العربية السعودية

هاتف: 7159 874 )11( 966+

فاكس: 0049 406 )11( 966+

snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني

www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني

الشروط األساسية التفاقية التعهد بتغطية االكتتاب   11-3

تنص الشروط واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب على ما يلي:

تتعهد الشركة لمتعهد التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف تصدر  وتخصص لمتعهد التغطية جميع أسهم حقوق األولوية المتعهد بتغطيتها في - 1
هذا االكتتاب والتي لم يكتتب بها المساهمون المستحقون كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.

يتعهد متعهد التغطية للشركة بأنه في تاريخ التخصيص، سوف يقوم بشراء األسهم المتعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب، والتي لم يتم االكتتاب بها - 2
من قبل األشخاص المستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.

يتقا�صى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت الطرح.- 3

http://www.alahlicapital.com
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اإلعفاءات 

اإلعفاءات -  12
لم تتقدم الشركة أو المستشار المالي إلى هيئة السوق المالية أو تداول بطلب إعفائها من أي من المتطلبات الواردة في قواعد اإلدراج وقواعد طرح األوراق المالية 

وااللتزامات المستمرة.
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح ولوطه 

المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه -  13
تم التقدم بطلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األوراق المالية الجديدة وبطلب اإلدراج لدى السوق المالية السعودية )»تداول«( إلدراجها، وتم الوفاء بكافة المتطلبات 

بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

يجب على جميع األشخاص المستحقين وحملة الحقوق المكتسبة ومقدمي العروض قراءة المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه بعناية قبل 
االكتتاب اإللكتروني أو تقديم طلب االكتتاب من خالل الوسيط أو تعبئة نموذج الطرح المتبقي. حيث يعتبر تقديم طلب االكتتاب أو توقيع وتسليم نموذج الطرح 

المتبقي بمثابة موافقة وقبول بالشروط واألحكام المذكورة.

الطرح   13-1

يعتبر الطرح زيادة في رأس مال الشركة عن طريق اصدار أسهم حقوق األولوية بقيمة أربعمائة وعشرون مليون )420,000,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة وثالثين 
مليون )35,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( ريال سعودي للسهم الواحد وسعر طرح بقيمة اثنا عشر )12( رياالت سعودية للسهم.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب يف أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة(   13-2

يتعين على المساهمين المقيدين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات 
التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم في المملكة خالل 

فترة االكتتاب. وفي حال وجود فترة طرح متبقية فيمكن أن يتم خاللها تقديم طلبات اكتتاب ألية أسهم متبقية من قبل المؤسسات االستثمارية فقط.

يحسب عدد األسهم التي يحق للشخص المستحق االكتتاب فيها بحسب عدد حقوق األولوية التي يملكها. أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على المكتتب دفعه فيحسب 
بضرب عدد حقوق األولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية فترة االكتتاب في اثنا عشر )12( ريال سعودي. 

بالمشاركة في االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:

الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب.  	

أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها.  	

الموافقة على النظام األسا�صي للشركة والشروط الواردة في نشرة االصدار.  	

أنه لم يسبق له التقدم االكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار طلب االكتتاب. 	

قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار. 

ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط.

فترة التداول وفترة االكتتاب وفترة الطرح المتبقي    13-3

يتعين على المساهمين المستحقين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب والتي تبدأ في يوم 1443/04/10هـ 
)الموافق 2021/11/15م( وتنتهي في يوم 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م(.

وافقت الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال المنعقدة في يوم 1443/03/28هـ )الموافق 2021/11/03م( على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس 
 لالكتتاب في أسهم 

ً
 عاديا

ً
مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. وبموجب نشرة االصدار هذه سيتم طرح خمسة وثالثين مليون )35.000.000( سهما

حقوق األولوية والتي تمثل نسبة 50% من رأس مال الشركة قبل الطرح وبسعر طرح يبلغ اثنا عشرة )12( رياالت سعودية للسهم الواحد وبقيمة اسمية قدرها عشرة 
)10( رياالت سعودية وبقيمة طرح إجمالية تبلغ أربعمائة وعشرون مليون )420,000,000( ريال سعودي. وسيتم إصدار األسهم الجديدة بنسبة سهم واحد لكل حق 

.
ً
من حقوق األولوية، بمن فيهم المساهمين المقيدين الذين قاموا بشراء حقوق أولوية إضافية بجانب الحقوق التي تملكونها أصال

وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين بحلول نهاية فترة االكتتاب، سوف تطرح األسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة تلك 
الحقوق أو بيعها من قبل األشخاص المستحقين على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.

سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية التي تم إيداعها في المحافظ عبر السوق المالية السعودية )»تداول«(. وتعتبر هذه الحقوق حق مكتسب 
لجميع المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية )»تاريخ األحقية«(. 
ويعطي كل حق لحامله أحقية ممارسة االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد انعقاد الجمعية. وستظهر الحقوق في 

محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية وسيتم حينها إشعار المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم. 

وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كاآلتي:

تاريخ األحقية: نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم 1443/03/28هـ )الموافق 2021/11/03م(. 	

فترة التداول وفترة االكتتاب: تبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم 1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م(، على أن تنتهي فترة التداول في  	
يوم 1443/04/17هـ )الموافق 2021/11/22م( وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م(.
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 وحتى الساعة الخامسة )5(  	
ً
فترة الطرح المتبقي: تبدأ من يوم 1443/04/25هـ )الموافق 2021/11/30م( من الساعة العاشرة )10( صباحا

مساًء من اليوم التالي بتاريخ 1443/04/26هـ )الموافق 2021/12/01م(، وسيتم خالل هذه الفترة طرح األسهم المتبقية على عدد من المستثمرين 
ذوي الطابع المؤس�صي )»المؤسسات االستثمارية«( على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء لألسهم المتبقية. وسيتم 
تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات 
االستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها إلى األسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسيكون سعر االكتتاب في 
األسهم الجديدة التي لم يكتتب بها في هذه الفترة بحد أدنى بسعر الطرح، وإذا كان سعر األسهم غير المكتتب بها أعلى من سعر الطرح يوزع الفرق 

)إن وجد( كتعويض لحملة حقوق األولوية الذين لم يقوموا باالكتتاب بحقوقهم بنسبة ما يملكون من حقوق.

التخصيص النهائي لألسهم: سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح، أما بالنسبة  	
لمستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وسوف يتم تسديد إجمالي 
سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل حسب 

ما يستحقه في موعد أقصاه يوم 1443/05/12هـ )الموافق 2021/12/16م(.

تداول األسهم الجديدة في السوق: سيبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب في نظام تداول عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل  	
األسهم المطروحة وتخصيصها.

التخصيص ورد الفائض   13-4

ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة ليتم إيداع متحصالت الطرح فيه.

يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بناء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم 
فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع 
باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم 1443/05/12هـ )الموافق 

2021/12/16م( وفي حال تبقى أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له.

ويتوقع اإلعالن عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب وذلك بقيدها في حساب 
المكتتبين. ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن 

عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه 1443/05/01هـ )الموافق 2021/12/05م(.

دفع مبالغ التعويض   13-5

 في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية )إن وجدت(، في موعد أقصاه 1443/05/12هـ 
ً
 أو جزئيا

ً
سيتم دفع مبالغ التعويض لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا كليا

)الموافق 2021/12/16م(.

بنود متفرقة   ٦-13

سيكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات 
 في هذه النشرة، فإنه ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض بها ألي 

ً
والورثة، وفيما عدا ما جرى عليه النص تحديدا

من األطراف المشار إليهم دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.

 لها.
ً
تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر وتنفذ طبقا

وسيتم توزيع نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، وفي حال التعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي، يعمل بالنص العربي لنشرة اإلصدار.

مع أن الهيئة قد اعتمدت نشرة اإلصدار هذه، فإنه يجوز لها تعليق هذا الطرح إذا علمت الشركة في أي وقت بعد اعتماد هذه النشرة من الهيئة وقبل قبول وإدراج 
األسهم في السوق بأنه:

تم حدوث أي تغيير جوهري في أي من المعلومات األساسية الواردة في هذه النشرة أو أي من المستندات المطلوب تضمينها فيها بموجب قواعد  	
طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة؛ أو

توافر أي مسائل إضافية كان يجب تضمينها في هذه النشرة. 	

وفي الحالتين أعاله، يتعين على الشركة أن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية وذلك حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وعندئذ 
سيتم نشر نشرة اإلصدار التكميلية وإعالن تواريخ الطرح المترتبة عليها. كما أنه من الممكن أن يتم تعليق هذا الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية 

على تفاصيل الطرح.
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رسم توضيحي آللية التداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة

رسم توضيحي 13-1: آللية تداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة

أسئلة وأجوبة عن آلية طرح حقوق األولوية الجديدة

ما هي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال وهو حق مكتسب لجميع المساهمين 
المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول 

يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال. ويعطى كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة 
رأس المال.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، وتودع حقوق األولوية كأوراق مالية في المحافظ 
الخاصة بالمساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وستظهر األسهم في محافظهم تحت 

رمز جديد خاص بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترة التداول وفترة االكتتاب.

كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟

يتم إشعار المساهم المقيد عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل نصية 
قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة.

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير 
العادية.

ما هو معامل أحقية االكتتاب؟ 

هو المعامل الذي يمكن المساهم المقيد من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة له مقابل األسهم التي يمتلكها بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة 
غير العادية، ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. على سبيل المثال، إذا كان عدد األسهم المصدرة لشركة ألف 
)1.000( سهم ورفعت تلك الشركة رأس مالها عن طريق طرح مائتي )200( سهم جديد بحيث ارتفع عدد أسهمها إلى ألف ومائتين )1.200( سهم كون معامل أحقية 

االكتتاب حينئذ 1 إلى 5 )سهم واحد لكل خمسة أسهم(.

هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها لمحافظ المستثمرين بنفس اسم / رمز أسهم الشركة أو أن هناك مسمى آخر لها؟

سيتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.
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ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سيكون سعر االفتتاح هو الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح. فعلى سبيل المثال )باستخدام أسعار افتراضية( لو كان سعر 
إغالق السهم في اليوم السابق خمسة وعشرين )25( ريال سعودي وسعر الطرح عشرة )10( رياالت سعودية، عندها يكون سعر االفتتاح لحقوق األولوية عند بداية 

التداول خمسة عشر )15( ريال سعودي )وهو الفرق ما بين السعرين المذكورين(.

من هو المساهم المقيد؟

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

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة خالل فترة التداول ومن ثم االكتتاب بها في أي وقت بعد إتمام شراء وتسوية 
الحقوق.

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

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

كيف تتم عملية االكتتاب؟

 عن طريق تقديم طلبات االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي يتم من 
ً
تتم عملية االكتتاب كما هو معمول به حاليا

خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم في المملكة خالل فترة االكتتاب.

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟

ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.

هل يمكن االكتتاب أكثر من مرة ومن خالل أكثر من جهة مستلمة؟

نعم يمكن ذلك، ولكن يجب مراعاة أال تزيد كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة التداول، حيث أن أي زيادة في كمية األسهم المكتتب 
بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة التداول سينتج عنها إلغاء طلب االكتتاب.

في حالة امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق، فعلى سبيل المثال إذا كان مساهم يملك ألف )1,000( سهم في الشركة 
موزعة كما يلي، ثمانمائة )800( سهم في محفظة )أ(، ومائتي )200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع ألف )1,000( حق على اعتبار أن لكل سهم 

حق واحد، عليه فسيتم إيداع ثمانمائة )800( حق في محفظة )أ( ومائتي )200( حق في محفظة )ب(.

في حالة االكتتاب من خالل أكثر من محفظة أين يتم إيداع األسهم الجديدة بعد التخصيص؟

يكون إيداع األسهم في المحفظة االستثمارية المذكورة في طلب االكتتاب األول.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب لكن لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ استثمارية عن طريق الوسطاء أو مركز اإليداع في تداول 
وإحضار الوثائق الالزمة، وذلك قبل نهاية فترة االكتتاب.

إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعد ذلك ماذا يحدث في هذه الحالة؟

في حال قام أحد المساهمين المقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق أولوية يعادل عدد الحقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فترة 
 بما يعادل ما تم بيعه من حقوق وسيتم إبالغ المساهم المقيد وإعادة مبلغ االكتتاب 

ً
 في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئيا

ً
التداول فسيتم رفض طلب االكتتاب كليا

المرفوض إليه عبر الجهة المستلمة.

هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟

نعم بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة التداول؟

أي وقت خالل فترة االكتتاب، أي حتى اليوم التاسع )9(، بعد تسوية شراء الحقوق )يومي عمل(.
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هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال يمكن ذلك، بعد انقضاء فترة التداول يتبقى للشخص المستحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بالزيادة في رأس المال أو عدم ممارسة ذلك، وفي حال عدم ممارسة 
الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة االكتتاب؟

في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، تطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم احتساب قيمة التعويض 
 بأن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.

ً
)إن وجد( لمالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب. علما

سهم حقوق أولوية؟
ٔ
س مال الشركة عن طريق طرح ا

ٔ
من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة را

يحق للمساهم المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت 
ولوية.

ٔ
سهم حقوق ا

ٔ
س مال الشركة عن طريق طرح ا

ٔ
على زيادة را

ولوية؟
ٔ
سهم حقوق ا

ٔ
س مال الشركة عن طريق طرح ا

ٔ
متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة را

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

س مال المصدر؟ 
ٔ
لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة را

نعم، حيث أنه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم )أي بنهاية تداول ثاني يوم يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير 
العادية(، مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة 

غير العادية. ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال. 

كثر من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟ 
ٔ
كثر من محفظة مع ا

ٔ
ٕاذا كان لدى المستثمر ا

سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يملكها المستثمر، بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة، وفي حال وجود كسور سيتم تجميع تلك الكسور، 
 أو أكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية من الحقوق.

ً
 صحيحا

ً
وإذا أكملت رقما

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟ 

يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس، بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور في هذه النشرة 
وإعالنات الشركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

ال، ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في اسهم حقوق األلوية؟ 

نعم، وذلك بعد إتمام شراء حقوق األلوية خالل فترة التداول. 

هل سيتم إضافة أي رسوم أخرى لعمليات تداول حقوق األولوية؟

سيتم تطبيق نفس العموالت على عمليات البيع والشراء كما هي باألسهم ولكن دون حد أدنى لمبلغ العمولة.

القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم

قد أو�صى مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1442/11/04هـ )الموافق 2021/06/14م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة أربعمائة 
وعشرون مليون )420,000,000( ريال سعودي بعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة.

وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/03/28هـ )الموافق 2021/11/03م( على توصية مجلس اإلدارة على زيادة رأس المال على النحو المذكور وسوف 
تقتصر الزيادة على المساهمين المستحقين المقيدين في نهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية.

كما تمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقع الهيئة يوم 1443/02/23هـ )الموافق 
2021/09/30م(.

إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف يف أسهم معينة

ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم.
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التغ  يف سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال 

التغير يف سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال -  14

التغير يف سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال

إن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة الغير العادية هو 23.30 ريال سعودي ومن المتوقع أن يصل إلى 19.54 ريال سعودي في افتتاح اليوم الذي يليه 
والتغيير يمثل نقص بنسبة 16.14%. وفي حال عدم اكتتاب أٍي من حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي 

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة.

طريقة احتساب سعر السهم لزيادة رأس المال كالتالي:

: احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة الغير عادية الخاصة بزيادة رأس المال:
ً
أوال

عدد األسهم في نهاية الجمعية العامة الغير عادية × سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية = القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم 
الجمعية العامة الغير عادية.

: احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة الغير عادية الخاصة بزيادة رأس المال:
ً
ثانيا

)القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة الغير عادية + قيمة األسهم المطروحة( / )عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة الغير عادية + عدد 
األسهم المطروحة لالكتتاب( = سعر السهم المتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة الغير عادية.
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الطرح المتبقي 

الطرح المتبقي -  15
في حال بقاء أسهم لم يتم االكتتاب بها في مرحلة االكتتاب )»األسهم المتبقية«( فسوف تطرح على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�صي )»المؤسسات 
االستثمارية«( على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض لشراء األسهم المتبقية باإلضافة إلى كسور األسهم وسيتم استقبال هذه العروض ابتداء من 
 يوم 1443/04/25هـ )الموافق 2021/11/30م( وحتى الساعة الخامسة )5( مساًء من اليوم التالي بتاريخ 1443/04/26هـ )الموافق 

ً
الساعة العاشرة )10( صباحا

 ثم 
ً
2021/12/01م(. ويشار إلى هذا الطرح بـ )»الطرح المتبقي«(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية بإعطاء األولوية للعرض األعلى سعرا

األقل فاألقل، على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض.

سيتم جمع كسور استحقاقات األسهم وطرحها للمؤسسات االستثمارية خالل الطرح المتبقي. وتوزع جميع المتحصالت الناتجة عن بيع األسهم المتبقية وكسور 
األسهم حتى سعر الطرح المدفوع على الشركة وتوزع أي متحصالت تزيد عن سعر الطرح على األشخاص المستحقين الذين لم يكتتبوا كليا أو جزئيا في األسهم الجديدة 

ومستحقي الكسور ويكون ذلك بالتناسب مع استحقاقهم وسيكون ذلك في تاريخ 1443/05/12هـ )الموافق 2021/12/16م(.

من المتوقع أن يبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب على نظام تداول عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم المطروحة وتخصيصها.

وتم التقدم بطلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى السوق المالية السعودية )»تداول«( إلدراجها.
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التعهدات اااصة باالكتتاب 

التعهدات الخاصة باالكتتاب -  1٦

نبذة عن طلب االكتتاب وتعهدات االكتتاب   1-1٦

 
ً
ُيمكن االكتتاب باستخدام منصات التداول أو من خالل أّي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين. وسيتم االكتتاب باألسهم الجديدة على مرحلة واحدة وفقا

لما يلي:

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

 جديدة فسيتاح له - 2
ً
سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه أو أقل من عدد أسهمه خالل فترة االكتتاب، وفي حال شراءه حقوقا

االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.

سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(.- 3

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

إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.

يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. ويقر المكتتب في األسهم الجديدة بالتالي:

قبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار هذه. 	

بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. 	

قبوله للنظام األسا�صي للشركة. 	

التعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه. 	

عملية التخصيص   2-1٦

يتم تخصيص أسهم حقوق أولوية على األشخاص المستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بنسبة لمستحقي كسور أسهم، 
فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي، وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع 
باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم 1433/05/12هـ )الموافق 

2021/12/16م(. وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص لهم.

ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط التي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أي معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن عن نتائج 
التخصيص في موعد أقصاه يوم 1443/05/01هـ )الموافق 2021/12/05م(.

السوق المالية السعودية )»تداول«(   3-1٦

تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة في عام 1990م. تتم عملية 
 ويتم خاللها 

ً
 وحتى الساعة الثالثة )3( عصرا

ً
التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من يوم األحد حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة العاشرة )10( صباحا

.
ً
 وحتى الساعة العاشرة )10( صباحا

ً
تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فسيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة التاسعة والنصف )9:30( صباحا

 وهي األوامر المشتملة على أفضل األسعار، وتليها األوامر المحددة 
ً
 للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوال

ً
ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر وفقا

 لتوقيت اإلدخال.
ً
السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس الوقت فإنه يتم تنفيذها وفقا

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي 
.)T+2( خالل يومي عمل حسب 

ً
المعلومات المعروفين مثل »رويترز«. وتتم تسوية الصفقات آليا

وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام »تداول«. ويتولى نظم تداول مسؤولية مراقبة السوق، بهدف 
ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.

تداول أسهم الشركة يف سوق األسهم السعودي   4-1٦

تم التقدم بطلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى السوق المالية السعودية )»تداول«( إلدراجها وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم الوفاء 
بالمتطلبات كافة.

ومن المتوقع اعتماد التسجيل والطرح وبدء التداول في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية )»تداول«( بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي ألسهم 
حقوق األولوية، وسوف يعلن عن ذلك في حينه في موقع تداول اإللكتروني. وتعتبر التواريخ المذكورة في هذه النشرة مبدئية ويمكن تغييرها بموافقة الهيئة.

وبالرغم من أن األسهم القائمة مسجلة في السوق المالية السعودية )»تداول«(، إال أنه ال يمكن التداول في األسهم الجديدة إال بعد اعتماد التخصيص النهائي لألسهم 
وإيداعها في محافظ المكتتبين. ويحظر حظرا تاما التداول في األسهم الجديدة قبل اعتماد عملية التخصيص.

يتحمل المكتتبون ومقدمو العروض في الطرح المتبقي الذين يتعاملون في نشاطات التداول المحظورة هذه المسؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية 
قانونية في هذه الحالة.
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المستندات المتاحة للمعاينة 

المستندات المتاحة للمعاينة -  17
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئي�صي للشركة الذي يقع في الرياض، المملكة العربية السعودية، وذلك خالل ساعات العمل الرسمية بين 

 من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلى نهاية فترة االكتتاب.
ً
 حتى الساعة الخامسة )5( مساًء قبل 14 يوما

ً
الساعة التاسعة )9( صباحا

وثائق الشركة 

شهادة السجل التجاري. 	

النظام األسا�صي. 	

طرح األسهم

موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس المال. 	

إعالن موافقة الهيئة على طرح أسهم حقوق األولوية. 	

توصية مجلس اإلدارة على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية. 	

موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة بتاريخ 1443/03/28هـ )الموافق 2021/11/03م( على الطرح. 	

التقارير والخطابات والمستندات

اتفاقية التعهد بالتغطية المشار إليها في القسم 11 »التعهد بتغطية االكتتاب«. 	

موافقة خطية من قبل المستشار المالي ومتعهد التغطية ومدير االكتتاب )شركة األهلي المالية( على إدراج اسمه وشعاره ضمن نشرة اإلصدار  	
هذه.

موافقة خطية من قبل المستشار القانوني )عبد العزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون( على إدراج اسمه وشعاره ضمن نشرة  	
اإلصدار هذه.

موافقة خطية من قبل شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم )محاسبون ومراجعون قانونيون – عضو كرو الدولية( وشركة الخرا�صي  	
وشركاه )محاسبون ومراجعون قانونيون(، شركة البسام وشركاه )المحاسبون المتحالفون – PKF(، وشركة المحاسبون المتضامنون )حمود 
الربيعان وشريكه – محاسبون قانونيون واستشاريون( على إدراج اسمهم وشعاراتهم وإفاداتهم كمحاسبون قانونيون للشركة للقوائم المالية 
المدققة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، ضمن نشرة اإلصدار هذه، ونشر تقرير المحاسبون القانونيون.

القوائم المالية

القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
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