
 

 

 لتوصية مجلس اإلدارة وحصول الشركة
ً
هـ )املوافق 1443العامة غير العادية للشركة للموافقة على إصدار أسهم حقوق األولوية بتاريخ **/**/على املوافقات النظامية، ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية  إن طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة املساهمين بزيادة رأس املال وفقا

. وفي ذلك ال م(، وعلى املساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة املساهمين على طرح أسهم حقوق األولوية، فإن إصدار أسهم حقوق األولوية2021**/**/
ً
 .وقت سوف تعتبر هذه النشرة الغية وسيتم إشعار املساهمين بذلكسيتوقف تلقائيا

 نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

  املجموعة املتحدة للتأمين التعاوني
( 60م(، واملرسوم امللكي رقم )م/09/10/2006ه )املوافق 16/09/1427( وتاريخ 233املجموعة املتحدة للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )شركة 

وبموجب السجل التجاري رقم ، (م05/07/2005هـ )املوافق 28/05/1426يخ ( بتار 11202910778 -01وترخيص وزارة االستثمار رقم )م(، 11/10/2006ه )املوافق 18/09/1427وتاريخ 

 .م(22/08/2007ه )املوافق 09/08/1428( وتاريخ 1010417178)

تبلغ مائة وخمسون مليون ( رياالت سعودية للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية 10( سهم عادي بسعر طرح يبلغ عشرة )15,000,000طرح خمسة عشر مليون )

 .( ريال سعودي291,000,000%(، ليصبح رأس مال الشركة مائتين وواحد وتسعين مليون )106.38( ريال سعودي، وتمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة )150,000,000)

 م(2021املوافق **/**/ه )1443م( وتنتهي في يوم **/**/2021ه )املوافق **/**/1443فترة التداول: تبدأ من يوم **/**/

  م(2021ه )املوافق **/**/1443م( وتنتهي في يوم **/**/2021ه )املوافق **/**/1443فترة االكتتاب: تبدأ من يوم **/**/
 

صدر»أو « الشركة»املجموعة املتحدة للتأمين التعاوني )ويشار إليها فيما بعد بـ شركة تأسست
ُ
كشركة مساهمة عامة بموجب «( امل

( وتاريخ 60م(، واملرسوم امللكي رقم )م/09/10/2006ه )املوافق 16/09/1427( بتاريخ 233قرار مجلس الوزراء رقم )

هـ )املوافق 28/05/1426( بتاريخ 11202910778 -01ة االستثمار رقم )وترخيص وزار م(، 11/10/2006ه )املوافق 18/09/1427

( الصادر بمدينة جدة، حيث تم نقل املقر الرئيس للشركة من 4030171999وبموجب السجل التجاري رقم )، م(05/07/2005

م( 13/05/2014ه )املوافق 14/07/1435مدينة جدة إلى مدينة الرياض وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  

ه )املوافق 09/08/1428( وتاريخ 1010417178على نقل املقر الرئيس ي إلى مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم )

ص ب  -طريق األمير تركي بن عبدالعزيز األول -م(،  ويقع املقر الرئيس ي للشركة في مدينة الرياض، وعنوانه حي حطين22/08/2007

"( البنك املركزي )"البنك املركزي السعودي اململكة العربية السعودية. وقد حصلت الشركة على تصريح  11511الرياض  40523

م( ملزاولة نشاط التأمين في فرعي التأمين العام، والتأمين 11/05/2009ه )املوافق 15/05/1430( بتاريخ 21/20095رقم )ت م ن /

( 10,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى عشرة ماليين )100,000,000ئة مليون )الصحي. ويبلغ رأس مال الشركة عند التأسيس ما

( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي  مائة 10سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )

( سهم عادي بقيمة 14,100,000ومئة ألف )( ريال سعودي، مقسم إلى أربعة عشر مليون 141,000,000وواحد وأربعين مليون )

األسهم »ومجتمعة بـ « سهم حالي»( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل )ويشار إليها منفردة بـ 10اسمية قدرها )

هي سهم الشركة( % أو أكثر من أ5وكما في تاريخ هذه النشرة فإن املساهمين الكبار في الشركة )ممن يمتلكون نسبة «(. الحالية

%( من 15.0( سهم، أي مانسبته )2,115,000ألف ) مائة وخمسة عشراثنان مليون و شركة ثروة الخليج القابضة والتي تمتلك 

 .أسهم الشركة قبل الطرح

م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل 16/01/2020ه )املوافق 21/05/1441أوص ى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 

( ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات 150,000,000طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائة وخمسون مليون )

على زيادة رأس املال البنك املركزي مة غير العادية. وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العا

 .م(01/10/2020ه )املوافق 14/02/1442( بتاريخ 42008428بموجب الخطاب رقم )

شركة من م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال ال2021ه )املوافق **/**/1443وفي تاريخ **/**/

( سهم عادي جديد )ويشار إليها 15,000,000خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، ويتمثل االكتتاب في طرح خمسة عشر مليون )

سعر »( رياالت سعودية للسهم الواحد )ويشار إليه بـ10بسعر طرح يبلغ عشرة )«( األسهم الجديدة»أو « أسهم حقوق األولوية»بـ

( رياالت سعودية، وذلك لزيادة رأس مال الشركة من مائة وواحد وأربعين مليون 10عشرة ) ، وبقيمة اسمية قدرها«(الطرح

( ريال سعودي ، وزيادة عدد األسهم من أربعة 291,000,000( ريال سعودي، إلى مائتين وواحد وتسعون مليون )141,000,000)

 .( سهم عادي29,100,000ائة ألف )( سهم عادي إلى تسعة وعشرين مليون وم14,100,000عشر مليون ومئة ألف )

«( حق أولوية»ومنفردة بـ « حقوق أولوية»سوف يتم إصدار حقوق األولوية كأوراق مالية قابلة للتداول )ويشار إليها مجتمعة بـ 

املال )ويشار للمساهمين املالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية املتضمنة املوافقة على زيادة رأس 

واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية «( تاريخ األحقية»إليه بـ 

م( )ويشار إليهم مجتمعين بـ 2021هـ )املوافق **/**/1443**/العامة غير العادية املتضمنة املوافقة على زيادة رأس املال بتاريخ **/

على أن تودع تلك الحقوق في محافظ املساهمين املقيدين بعد انعقاد «( املساهم املقيد»ومنفردين بـ « املساهمين املقيدين»

 في االعتبار إجراءات التسوية بعدد )
ً
( سهم من أسهم الشركة ويعطي كل حق 1( حق لكل )1.06الجمعية العامة غير العادية أخذا

 .احد جديد وذلك بسعر الطرحلحامله أحقية االكتتاب بسهم و 

الذين يجوز لهم تداول  –«( املستثمرين الجدد»وسيكون بإمكان املساهمين املقيدين وغيرهم من عامة املستثمرين )ويشار إليهم بـ 

يها التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق املالية السعودية )ويشار إل –الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة 

م( على أن تنتهي فترة 2021ه )املوافق **/**/1443**/، وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم **/«(السوق »أو « تداول »بـ

، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم «(فترة التداول »م( )ويشار إليها بـ2021ه )املوافق **/**/1443**/التداول في يوم **/

، وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف «(فترة االكتتاب»م( )ويشار إليها بـ2021وافق **/**/ه )امل1443**/**/

تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية 

 .ترةاليوم التاسع من بداية نفس الف

وسيكون بإمكان املساهمين املقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق املكتسبة أو جزء منها 

أو شراء حقوق إضافية عن طريق السوق. كما سيكون بإمكان املستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق 

 .يتم شراؤها خالل فترة التداول  السوق وبيع الحقوق التي

 ملا يلي
ً
 :وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة )خالل فترة االكتتاب( على مرحلة واحدة وفقا

 .سيتاح في هذه الفترة لجميع املساهمين املقيدين واملستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة (1

  أو أقل من عدد أسهمه ،سيتاح للمساهم املقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه (2
ً
خالل فترة االكتتاب، وفي حال شرائه حقوقا

 (.جديدة فيستاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل

 (.سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل (3

 عن  (4
ً
طريق املحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر سيتاح االكتتاب إلكترونيا

 .البيع والشراء باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى املتوفرة لدى الوسيط

فستطرح تلك األسهم على عدد من «( األسهم املتبقية»وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )ويشار إليها بـ

، وتقوم «(الطرح املتبقي»ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ«( ) املؤسسات االستثمارية»املستثمرين ذوي الطابع املؤسس ي )ويشار إليهم بـ 

العاشرة  تلك املؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم املتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداًء من الساعة

 يوم **/
ً
ه )املوافق 1443**/م( وحتى الساعة الخامسة مساًء من اليوم التالي يوم ** **/2021ه )املوافق **/**/1443**/صباحا

وسيتم تخصيص األسهم املتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى «(. فترة الطرح املتبقي»م( )ويشار إليها بـ2021**/**/

)شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على املؤسسات االستثمارية التي تقدم  ثم األقل فاألقل

نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم املتبقية ومعاملتها باملثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح 

اقي متحصالت عملية الطرح )إن وجدت( بدون احتساب أي رسوم أو املحصل من عملية الطرح املتبقي للشركة، وتوزع ب

ه )املوافق 1443**/استقطاعات )بما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه **/

 أن املستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي 2021**/**/
ً
مقابل إذا تم م(. علما

 .البيع في فترة الطرح املتبقي بسعر الطرح

وفي حال لم تكتتب املؤسسات االستثمارية في جميع األسهم املتبقية وكسور األسهم، فيسخصص ما تبقى من أسهم ملتعهد التغطية  

 راجع القسم )
ً
وسيتم اإلعالن «(. الطرح وشروطهاملعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام ( »13الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح )فضال

 «( تاريخ التخصيص»)ويشار إليه بـ( م2021هـ )املوافق **/**/1443**/عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه **/
ً
)فضال

  (.«املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه( »13راجع القسم )

( ريال سعودي، مقسم إلى 291,000,000كة مائتان وواحد وتسعون مليون )وبعد اكتمال عملية االكتتاب سيصبح رأس مال الشر 

( سهم عادي. وسيتم استخدام صافي متحصالت االكتتاب بشكل رئيس في تعزيز 29,100,000تسعة وعشرون مليون ومائة ألف )

 راجع القسم )نشاط الشركةهامش املالءة ودعم عمليات التوسع في 
ُ
الطرح واملشاريع استخدام متحصالت ( »7.)فضال

 .«(املستقبلية

إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة 

 لألسهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة )ويشار إليه 
ً
بالكامل ومساوية تماما

)سواًء العادية أو غير العادية( «( الجمعية العامة»حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين )ويشار إليها بـ«( ساهمامل»بـ

 .والتصويت فيه. وسيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها )إن وجدت(

( سهم عادي  وبقيمة اسمية 10,000,000السعودية )تداول( بعدد عشرة ماليين )أدرجت كامل أسهم الشركة في السوق املالية 

م(، عن طريق طرحها لإلكتتاب العام، حيث 27/08/2007ه )املوافق 14/08/1428( رياالت سعودية بتاريخ 10قدرها عشرة )

( سهم عادي وبقيمة اجمالية 6,000,000%( من أسهم الشركة البالغة ستة ماليين )60اكتتب املساهمون املؤسسون بما نسبته )

( رياالت سعودية، واكتتب املساهمون من 10( ريال سعودي متساوية القيمة قيمة كِل منها عشرة )60,000,000تبلغ ستون مليون )

ون ( سهم عادي وبقيمة إجمالية تبلغ أربعون ملي4,000,000%( من أسهم الشركة البالغة أربعة ماليين )40الجمهور بما نسبته )

)املوافق  ه17/10/1433( رياالت سعودية. وبتاريخ 10( ريال سعودي متساوية القيمة قيمة كِل منها عشرة )40,000,000)

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من مائة مليون 04/09/2012

عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بمقدار لك ( ريال سعودي وذ200,000,000) ن ( ريال سعودي إلى مائتين مليو 100,000,000)

ه )املوافق 07/01/1442( رياالت سعودية للسهم الواحد. وبتاريخ 10( سهم بقيمة اسمية )10,000,000عشرة ماليين )

( ريال 200,000,000ون )م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من مائتين ملي26/08/2020

%( من رأس مال الشركة، وبالتالي 29.50( ريال سعودي بنسبة انخفاض )141,000,000سعودي إلى مائة وواحد وأربعين مليون )

( سهم عن 14,100,000( سهم إلى أربعة عشر مليون ومائة ألف )20,000,000تخفيض عدد أسهم الشركة من عشرين مليون )

 .( سهم من األسهم املصدرة للشركة5,900,000ين وتسعمائة ألف )طريق إلغاء خمسة مالي

 تداول األسهم القائمة للشركة في السوق املالية السعودية. وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق املالية باململكة 
ً
يتم حاليا

، كما قدمت طلب إلى شركة السوق املالية السعودية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة«( الهيئة»العربية السعودية )ويشار إليها بـ

)تداول( لقبول إدراجها، وقد تم تقديم جميع املستندات املطلوبة والوفاء بكافة متطلبات الجهات ذات العالقة وتمت املوافقة على 

نتهاء من عملية تخصيص نشرة اإلصدار هذه. ومن املتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة في السوق خالل فترة قصيرة بعد اال 

 راجع الصفحة رقم )
ُ
وسيكون التداول في األسهم «(. التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب)»( ماألسهم الجديدة ورد الفائض )فضال

 ملواطني اململكة العربية السعودية واملقيمين فيها إقامة نظامية ومواطني الدول  -بعد تسجيلها وقبول إدراجها  -الجديدة 
ً
متاحا

األعضاء في مجلس التعاون الخليجي والشركات وصناديق االستثمار السعودية والخليجية باإلضافة إلى املستثمرين األجانب املؤهلين 

ية املؤهلة في األوراق املالية املدرجة. وعالوة على ذلك، يحق للفئات بموجب القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنب

األخرى من املستثمرين األجانب الحصول على الفوائد االقتصادية املرتبطة باألسهم الجديدة من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة مع 

لم أن الشخص املرخص له سيكون في هذه ، مع الع«(الشخص املرخص له»األشخاص املرخص لهم من قبل الهيئة )ويشار إليه بـ

املسجل لألسهم. الك القانونيالحالة امل

 

 

.الواردين في هذه النشرة قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديدة« عوامل املخاطرة( »2في الصفحة )أ( والقسم )« إشعار هام»ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ودراسة قسم   

 املستشار املالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية  

 

  

 

دمت معلومات هذه على اإلصدار نشرة تحتوي 
ُ
 األوراق إدراج قبول  وطلب"( الهيئة"بـ إليها املشار) السعودية العربية باململكة املالية السوق  هيئة عن الصادرة املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد متطلبات بحسب املالية األوراق وطرح التسجيل طلب ضمن ق

 ويؤكدون بحسب علمهم هذه، اإلصدار نشرة في الواردة املعلومات دقة عن املسؤولية كامل ومنفردين مجتمعين( د) الصفحة على أسماؤهم تظهر الذين اإلدارة مجلس أعضاء ويتحمل. السعودية املالية بالسوق  الخاصة اإلدراج قواعد متطلبات بحسب املالية

 تعطيان وال هذه النشرة، محتويات عن مسؤولية أي   السعودية املالية والسوق  الهيئة تتحمل وال. مضللة فيها واردة إفادة أي   جعل إلى النشرة تضمينها عدم يؤدى أن يمكن أخرى  وقائع أي   توجد أنه ال املعقول، الحد وإلى املمكنة الدراسات جميع إجراء بعد واعتقادهم،

 .منها جزء أي   على االعتماد عن أو هذه النشرة في ورد عما تنتج خسارة أي   عن كانت مهما مسؤولية أي   من صراحة نفسيهما وتخليان اكتمالها، أو بدقتها تتعلق تأكيدات أي  

 (م20/09/2021 )املوافق ه13/12/1443بتاريخ  نشرةاله هذت صدر 





 

 أ

  

 إشعار مهم

وعن أسهم حقوق األولوية املطروحة  شركة املجموعة املتحدة للتأمين التعاونيعلى تفاصيل وافية عن  ("نشرة اإلصدار")تحتوي نشرة اإلصدار هذه 

تحتـويها  لالكتتاب. وعند التقدم بطلب لالكتتاب في األسهم الجديدة، ستتم معاملة املستثمرين على أساس أن طلبـاتهم تستنـد إلى املعلـومات التي

أو من خالل زيارة املواقع اإللكترونية لكل من نشرة اإلصدار والتي يمكن الحصـول على نسخة منها من املقر الرئيس ي للشركة ومن مدير االكتتاب 

 .(www.cma.org.sa) وهيئة السوق املالية (www.falcom.com.sa) واملستشار املالي (www.acig.com.sa) الشركة

 قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غي14سيتم نشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة التقل عن )
ً
ر العادية الخاصة بزيادة ( يوما

ت رأس املال، وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية خالل ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل وطرح حقوق األولوية عُ  د 

 .موافقة الهيئة ملغاة

لي"( ومدير االكتتاب )"مدير االكتتاب"( ومتعهد التغطية وقد قامت الشركة بتعيين )"شركة فالكم للخدمات املالية"( كمستشار مالي )"املستشار املا

  .)"متعهد التغطية"( وذلك فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية لزيادة رأس مال الشركة بموجب هذه النشرة

عن الهيئة. ويتحمل أعضاء  تحتوي نشرة اإلصدار على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة 

( مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، دمجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )

تضمينها في ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم 

عن محتويات نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل هيئة السوق املالية وشركة السوق املالية السعودية )تداول( أي مسؤولية 

 من أي مسؤولية مهما كانت عن
ً
أي خسارة تنتج عما ورد في  هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة

 .نشرة اإلصدار أو عن االعتماد على أي جزء منها

 وعلى الرغم من أن الشركة قد قامت بكافة الدراسات املعقولة للتحري عن صحة املعلومات الواردة في هذه النشرة في تاريخ إصدارها، إال أ
ً
ن جزءا

ن مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو أي من مدراءها أو أعضاء مجلس إدارتها من املعلومات الواردة في هذه النشرة تم الحصول عليها م

(، أي سبب لالعتقاد بأن هذه املعلومات غير دقيقة في جوهرها، ز( و)وأو املستشار املالي أو أي من مستشاري الشركة الواردة أسماؤهم في الصفحات )

 .تمالهاأو اكإال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من هذه املعلومات، وبالتالي ال يمكن تقديم أي التزام أو إفادة فيما يتعلق بدقة هذه املعلومات 

أن تتأثر  إن املعلومات التي تضمنتها نشرة اإلصدار هذه كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، السيما أن الوضع املالي للشركة وقيمة األسهم يمكن

ياسية أو العوامل بشكل سلبي نتيجة للتطورات املستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والس

 راجع القسم )
ً
( "عوامل املخاطرة" من هذه النشرة(. وال يجوز اعتبار تقديم نشرة اإلصدار أو أية 2األخرى الخارجة عن سيطرة الشركة )فضال

كيد أو إقرار بشأن تحقق معلومات شفهية أو كتابية متعلقة بأسهم الطرح أو تفسيرها أو اإلعتماد عليها، بأي شكل من األشكال، على أنها وعد أو تأ

  .أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية

كتتاب ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها للمشاركة في عملية اال

ر ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية في أسهم حقوق األولوية. وتعتبر املعلومات الواردة في نشرة اإلصدا

ول على أو الوضع املالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة. ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار هذه، وقبل اتخاذ قرار باالستثمار، مسؤولية الحص

هيئة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة هذا االستثمار واملعلومات الواردة بخصوصه في استشارة مهنية من مستشار مالي مرخص له من قبل ال

 .نشرة اإلصدار هذه لألهداف واألوضاع واالحتياجات املالية الخاصة به

واالكتتاب في األسهم الذين يجوز لهم تداول الحقوق  -وسيكون بإمكان املساهمين املقيدين وغيرهم من عامة املستثمرين )"املستثمرين الجدد"( 

يوم التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق املالية السعودية )"تداول" أو "السوق"(. وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في  -الجديدة 

م( )"فترة التداول"(، بينما تستمر 2021**/**/ه )املوافق 1443**/**/م( على أن تنتهي فترة التداول في يوم 2021ه )املوافق **/**//1442**/**

م( )"فترة االكتتاب"(. وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف 2021**/**/)املوافق  ه1443**/**/فترة االكتتاب حتى نهاية يوم 

نما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع من تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة، بي

 .بداية نفس الفترة



 

 ب

  

قوق وسيكون بإمكان املساهمين املقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق املكتسبة أو جزء منها أو شراء ح

خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم إضافية عن طريق السوق. كما سيكون بإمكان املستثمرين الجدد 

 .شراؤها خالل فترة التداول 

 ملا يلي (1
ً
 :وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة )خالل فترة االكتتاب( على مرحلة واحدة وفقا

 .ي األسهم الجديدةسيتاح في هذه الفترة لجميع املساهمين املقيدين واملستثمرين الجدد االكتتاب ف (2

 جديدة فيستاح له االكتتاب بها بعد انت (3
ً
هاء سيتاح للمساهم املقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب، وفي حال شرائه حقوقا

 (.فترة تسويتها )يومي عمل

 (.)يومي عمل سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة (4

 عن طريق املحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء  (5
ً
سيتاح االكتتاب إلكترونيا

 .باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى املتوفرة لدى الوسيط

 املستثمرين ذوي الطابع املؤسس ي الكتتاب )"األسهم املتبقية"( فستطرح تلك األسهم على عدد منوفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة ا

 "(.ويشار إليهم بـ "املؤسسات االستثمارية"( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ "الطرح املتبقي)

 يوم وتقوم املؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم املتبقية وسيتم استقبال تلك 
ً
العروض ابتداًء من الساعة العاشرة صباحا

م( ) "فترة الطرح 2021**/**/ه )املوافق 1443**/**/م( وحتى الساعة الخامسة مساًء من اليوم التالي يوم ** 2021**/**/ه )املوافق 1443**/**/

  .املتبقي"(

األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم وسيتم تخصيص األسهم املتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم 

  .تخصيص األسهم بالتناسب على املؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض

ملتبقي أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم املتبقية ومعاملتها باملثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح املحصل من عملية الطرح ا

شركة وتوزع باقي متحصالت عملية الطرح )إن وجدت( )بما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه لل

  .م(2021ه )املوافق **/**/1443**/**/

 أن املستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع ف
ً
ي فترة الطرح املتبقي بسعر علما

 .الطرح

وفي حال لم تكتتب املؤسسات االستثمارية في جميع األسهم املتبقية وكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم ملتعهد التغطية الذي سيقوم 

 راجع القسم )
ً
 .النشرة(( "املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه 13بشرائها بسعر الطرح )فضال

 راجع القسم 2021ه )املوافق **/**/1443**/وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه **/
ً
م( )"تاريخ التخصيص"( )فضال

 .( "املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة(13)

 
 

  



 

 ج

  

  املعلومات املالية

 للمعايير الدولية للتقرير 2018ديسمبر  31املالية املنتهية في  ةالسنتم إعداد القوائم املالية املراجعة للشركة عن 
ً
م واإليضاحات املرفقة بها وفقا

عايير واإلصدارات األخرى للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل وامل البنك املركزي املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعدلة من قبل  (IFRS) املالي

 31املالية املنتهية في  واتللشركة عن السن إعداد القوائم املالية املراجعة كما تم.(SOCPA) واملحاسبين  للمراجعينالتي اعتمدتها الهيئة السعودية 

 للمعايير الدولية للتقرير املالي م2020و م2019ديسمبر 
ً
املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير  (IFRS) واإليضاحات املرفقة بها وفقا

  (SOCPA).الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبينواإلصدارات األخرى التي اعتمدتها 

غراض م عن تلك املذكورة أل 2018ديسمبر  31م املذكورة في القوائم املالية املراجعة للسنة املالية املنتهية في 2018تختلف املعلومات املالية لعام 

 لتعميم 2019ديسمبر  31املقارنة في القوائم املالية املراجعة للسنة املالية املنتهية في 
ً
الوارد بتاريخ  البنك املركزي م، حيث تم تعديلها وفقا

قائمة الدخل  م( والتي تنص على تحديث السياسات املحاسبية للمعالجة املحاسبية للزكاة وضريبة الدخل في23/07/2019ه )املوافق 20/11/1440

 2018لذلك، تـم االعتمـاد فـي هـذه النشـرة علـى املعلومـات املاليـة لعـام . (IFRS) بما يتماش ى مع املعايير الدولية للتقرير املالي
ً
م التي تم تعديلها وفقا

 .م2019ديسمبر  31لية املنتهية في املذكور أعاله وأدرجـت ألغـراض املقارنـة فـي القوائـم املاليـة للسنة املا البنك املركزي لتعميم 

شركة العظم والسديري وآل الشيخ من قبل  م2018ديسمبر  31وقد تمت مراجعة وتدقيق البيانات املالية للشركة عن السنة املالية املنتهية في 

 م2020و م2019ديسمبر  31املالية املنتهية في  واتوعن السنشركة الدكتور محمد العمري وشركائه و وشركاؤهم )محاسبون ومراجعون قانونيون( 

ؤهم )محاسبون العظم والسديري وآل الشيخ وشركاوشركة  -البسام وشركاؤه-إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون من قبل شركة 

 .،. وتقـوم الشـركة بإصـدار قوائمهـا املاليـة بالريـال السـعوديومراجعون قانونيون(

 ملعلومات املالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب عدد صحيح، وعليه، فإنه في حال تم جمعإن بعض ا

 .األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع ما تم ذكره في هذه النشرة

  التوقعات واإلفادات املستقبلية

املستقبلية التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات ُمحددة وُمعلنة تم ذكرها في املواضع ذات العالقة. وقد تختلف  لقد تم إعداد التوقعات

  .لتوقعاتظروف الشركة في املستقبل عن االفتراضات املستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد أي ضمان أو تعهد في ما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه ا

البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات حول التطلعات املستقبلية. وُيستدل على هذه البيانات املستقبلية بصورة عامة من خالل طريقة تمثل بعض 

" أو "قد استخدام بعض الكلمات مثل "تعتزم/ تخطط" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "تتوقع" أو "من املمكن" أو "سوف" أو "ينوي" أو "ينبغي" أو "متوقع"

وجهة نظر أو "يعتقد" أو الصيغ النافية من هذه املفردات وغيرها من املفردات املقاربة أو املعاكسة لها في املعنى. وتعكس بيانات التطلعات هذه 

 لألداء املستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد
ً
تؤدي إلى أن تكون  الشركة الحالية وإدارتها فيما يتعلق بأحداث مستقبلية، ولكنها ليست ضمانا

 النتائج الفعلية أو األداء أو اإلنجازات التي تحققها الشركة مختلفة بشكل كبير عن أية نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية يمكن أن ي
ً
عبر عنها صراحة

 في بيانات تلك التطلعات. وقد تم استعراض أهم املخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل 
ً
 في أقسام أو ضمنا

ً
هذا األثر بصورة أكثر تفصيال

 راجع القسم )
ً
( "عوامل املخاطرة" من هذه النشرة(. وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه املخاطر أو األمور غير 2أخرى من هذه النشرة )فضال

علية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك املذكورة في املتيقنة، أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الف

 .هذه النشرة

الشركة في  مع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، يجب على الشركة تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت

( 2( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار أو )1آلتي: )أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأي من ا

تتضمنها ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات 

 نتيجة حوادث مستقبلية أو غير ذلك تتعلق بالشركة أو القطاع أو عوامل املخاطرة. هذه النشرة سواًء كان ذلك نتيجة معلومات إضافية جديدة أو

  



 

 د

  

 دليل الشركة 
 أعضاء مجلس اإلدارة

عين بتاريخ 
ُ
 *م(18/05/2019ه )املوافق 13/09/1440مجلس إدارة الشركة امل

 املنصب األسهم
صفة 

 العضوية
 العمر الجنسية

 األسهم اململوكة

 ******مباشرةغير  مباشرة

 النسبة العدد النسبة العدد

 **فواز محمد ناصر الشرعبي
رئيس مجلس 

 اإلدارة

غير تنفيذي 

 مستقل
 - - - - 48 سعودي

 **حسام طالل أمين غزاوي*
نائب رئيس 

 مجلس  اإلدارة

غير تنفيذي 

 غير مستقل
 - - %0.0050000 705 53 سعودي

 محمد هاني عبدالقادر بكري البكري 
عضو مجلس  

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 غير مستقل
 - - - - 63 سعودي

عبداللطيف محمد عبدالرحمن آل 

 الشيخ

عضو مجلس  

 اإلدارة

غير تنفيذي 

 غير مستقل
 - - %0.0050000 705 48 سعودي

 ***عادل محمد رشيد جمجوم*
عضو مجلس  

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 غير مستقل
 - - %0.0001631 23 56 سعودي

 ****عبدهللا عبدالرحمن محمد الربدي
عضو مجلس  

 اإلدارة

غير تنفيذي 

 مستقل
 - - %0.0269290 3,797 48 سعودي

 *****مشعل ابراهيم متعب العتيبي
عضو مجلس 

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 مستقل
 - - - - 48 سعودي

 املصدر: الشركة 

ه )املوافق 13/09/1440م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية والتي تبدأ من 15/05/2019ه )املوافق 10/09/1440*وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها املنعقد بتاريخ 

 .م(17/05/2022ه )املوافق 16/10/1443م( وملدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 18/05/2019

 عن رئيس مجلس اإلدارة 15/02/2021ه )املوافق 03/07/1442قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ  **
ً
 ملجلس اإلدارة بدال

ً
األستاذة/ نوف سعود نغيمش  م( تعيين األستاذ/ فواز محمد ناصر الشرعبي رئيسا

م( تعيين األستاذة/ نوف سعود 29/11/2020ه )املوافق 14/04/1442قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ  سبق أنوقد م(، 09/02/2021ه )املوافق 27/06/1442الحقباني والتي قدمت استقالتها بتاريخ 

 عن رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ ثامر عبدهللا محمد بن ريس والذي الحقباني  نغيمش
ً
 ملجلس اإلدارة بدال

ً
الشركة على  توقد حصل، م(07/09/2020ه )املوافق 19/01/1442قدم استقالته بتاريخ  رئيسا

 م(.02/07/2021ه )املوافق 22/11/1442عدم ممانعة البنك املركزي بتاريخ 

 لرئيس مجلس اإلدارةحسام طالل أمين غزاوي  األستاذ/م( تعيين 29/11/2020ه )املوافق 14/04/1442*** قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 
ً
 عن نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  نائبا

ً
طارق  بدال

 م(.29/11/2020ه )املوافق 14/04/1442بتاريخ  البنك املركزي وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة م(. 19/10/2020ه )املوافق 02/03/1442عبدهللا حسين الرميم والذي قدم استقالته بتاريخ 

 عن عضو مجلس اإلدارة  رشيد عادل محمد /األستاذتعيين م( 17/03/2020ه )املوافق 22/07/1441قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ * ***
ً
زين  /األستاذةجمجوم كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدال

 عن عضو مجلس اإلدارة محمد  عبدهللا عبدالرحمن /األستاذ، وتعيين م(16/10/2019 )املوافق  ه17/02/1441 إياد اإلمام والتي قدمت استقالتها بتاريخ
ً
 /األستاذالربدي كعضو مجلس إدارة مستقل بدال

  م(16/03/2020ه )املوافق 21/07/1441الشركة على عدم ممانعة البنك املركزي بتاريخ  بعد حصول  م(،22/10/2019ه )املوافق 23/02/1441 زياد سامي اللبان والذي قدم استقالته بتاريخ

م( تعيين األستاذ/ مشعل ابراهيم متعب العتيبي كعضو مجلس إدارة مستقل، وال تعد موافقة املجلس نهائية على أن ُيعرض 25/05/2021ه )املوافق 11/10/1442***** قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 

 الشركة على خطاب عدم املمانعة. هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة إلقرارة. وكما بتاريخ هذه النشرة لم تحصل

 .هذه النشرةغير مباشرة في الشركة كما في تاريخ  ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية ******

طارق بن عبدهللا الرميم واألستاذة/ نوف سعود باإلضافة إلى األستاذ/ ثامر بن عبدهللا بن ريس واألستاذ/ تمت التوصية من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة واملذكورة أسماؤهم أعاله )الجدير بالذكر أنه 

، حيث تم تعيينهم بعد تاريخ إصدار واألستاذ/ مشعل متعب العتيبي ، عبدهللا عبدالرحمن الربدي /واألستاذجمجوم، رشيد  عادل محمد  /األستاذباستثناء و  واألستاذ / هشام محمد الشريف، الحقباني

عن طريق حقوق األولوية رأس مال الشركة  زيادة، على م(16/01/2020)املوافق   ه21/05/1441 بتاريخ وقد تمت توصية مجلس اإلدارة  كما تم توضيحه أعاله(التوصية كأعضاء في مجلس إدارة الشركة 

أربعة عدد أسهم الشركة من  زيادة%، وبالتالي 106.38ا قدره ارتفاع( ريال سعودي بنسبة 291,000,000مليون )وواحد وتسعون مائتين إلى  ( ريال سعودي 141,000,000من مائة وواحد وأربعين مليون )

 .( سهم عادي29,100,000( سهم عادي إلى تسعة وعشرين مليون ومائة ألف )14,100,000عشر مليون ومئة ألف )
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 وممثلوها عنوان الشركة

 شركة املجموعة املتحدة للتأمين التعاوني

 طريق األمير تركي بن عبدالعزيز األول  -حي حطين -الرياض

 11511الرياض  40523ص.ب. 

  اململكة العربية السعودية

  هاتف:  4852626 11 966+

 4890555 11 966+ فاكس:

     customercare@acig.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.acig.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 

 ممثلو الشركة

 ممثل الشركة املفوض الثاني ممثل الشركة املفوض األول  البيان

 قاض يالمحمد عبدهللا  فواز محمد ناصر الشرعبي األسم 

 الرئيس التنفيذينائب  رئيس مجلس اإلدارة  الصفة 

 طريق األمير تركي بن عبدالعزيز األول  -حي حطين -الرياض العنوان 

 11511الرياض  40523ص.ب. 

 السعوديةاململكة العربية 

 طريق األمير تركي بن عبدالعزيز األول  -حي حطين -الرياض

 11511الرياض  40523ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 4000تحويلة:  +966 11 4852626 4449تحويلة:  +966 11 4852626 رقم الهاتف

 +966 11 4890555 +966 11 4890555 رقم الفاكس

 Fawaz.sharabi@acig.com.sa m.gadi@acig.com.sa البريد اإللكتروني

 املصدر: الشركة 

 سوق األسهم
  شركة تداول السعودية )تداول(

 6897العليا  – طريق امللك فهد

 15وحدة رقم: 

 3388 - 12211الرياض 

 اململكة العربية السعودية

   +966 920001919هاتف: 

  +966 11 2189133فاكس: 

 csc@tadawul.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.tadawul.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 

  

http://www.tadawul.com.sa/
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 املستشارون واملحاسبون القانونيون 

 املستشار املالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

 شركة فالكم للخدمات املالية 

 ارع العلياش –حي الورود  –الرياض 

 11421الرياض  884ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

 +966 8004298888هاتف: 

 +966 11 2054827فاكس: 

 info@falcom.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.falcom.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 

 املستشار القانوني
 مكتب محمد الضبعان للمحاماة واالستشارات القانونية

مجمع البيوت املكتبية طريق العروبة -11مكتب رقم    

 11312الرياض  245555ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

 4844448 11 966+هاتف: 

 2816611 11 966+فاكس: 

 aldehais@aldhabaan-es.comالبريد اإللكتروني 

 www.aldhabaan.eversheds.comاملوقع اإللكتروني: 

 

 املحاسب  القانوني
 م2020م و2019ديسمبر  31املعد للقوائم املالية للسنوات املالية املنتهية في 

 -البسام وشركاؤه-شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون 

 شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد -الرياض حي السليمانية 

  11557الرياض  69658ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

 +966 11 2065333هاتف: 

 +966 11 2065444فاكس:

           Info.sa@pkf.comالبريد اإللكتروني: 

 www.pkfalbassam.comاملوقع اإللكتروني: 

 

 املحاسب  القانوني
 م2020م و2019م و 2018ديسمبر  31املعد للقوائم املالية للسنوات املالية املنتهية في 

 شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم )محاسبون ومراجعون قانونيون( 

 11وحدة رقم  -شارع األمير محمد بن عبدالعزيز -الرياض

 11443الرياض  10504ص.ب 

 اململكة العربية السعودية 

 2175000 11 966+ هاتف: 

 2176000 11 966+ : فاكس

 ch@crowe.saالبريد اإللكتروني: 

 www.crowe.com/saاملوقع اإللكتروني: 

 

  



 

 ز

  

 املحاسب  القانوني
 م2018ديسمبر  31املعد للقوائم املالية للسنة املالية املنتهية في 

 الدكتور محمد العمري وشركائهشركة 

 طريق امللك فهد -حي الرحمانية -الرياض

 11492الرياض  8736ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

 2780608 11 966+هاتف: 

 2782883 11 966+فاكس: 

 info@alamri.comالبريد اإللكتروني:  

 www.alamri.comاملوقع اإللكتروني: 

 

 

 تنويه:

 بالشكل وإفاداتهم وشعاراتهم أسمائهم تضمين على الكتابية موافقاتهم قدموا أعاله قد أسماؤهم الواردة القانونيينين واملحاسب املستشارين جميع إن

 واملحاسبين املستشارين من أي يمتلك هذه النشرة. وال تاريخ حتى هذه املوافقة بسحب منهم أي يقم هذه النشرة، ولم في الواردين واملضمون 

 هذه النشرة. تاريخ في كما الشركة نوعها في كان مهما مصلحة أو أسهم أية أقاربهم من أي أو لديهم العاملين أو القانونيين



 

 ح

  

 ملخص الطرح 

لوية املستثمرين الراغبين في االكتتاب في أسهم هذا الطرح قبل اتخاذ قرارهم االستثماري املتعلق باالكتتاب أو بالتداول في أسهم حقوق األو يجب على 

في الواردين « عوامل املخاطرة( »2في الصفحة )أ( والقسم )« إشعار هام»قسم  قراءة ومراجعة نشرة اإلصدار كاملة، وعلى وجه الخصوص ماورد في

 :هذه النشرة. حيث أن ملخص الطرح الوارد أدناه غير كافي التخاذ قرار استثماري، وفيما يلي ملخص عن الطرح

صدر و وصفه و 
ُ
اسم امل

 معلومات عن تأسيسه

صدر»أو « الشركة»املجموعة املتحدة للتأمين التعاوني )ويشار إليها فيما بعد بـشركة تأسست 
ُ
كشركة مساهمة عامة «( امل

( 60م(، واملرسوم امللكي رقم )م/09/10/2006ه )املوافق 16/09/1427( بتاريخ 233بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

( بتاريخ 11202910778 -01االستثمار رقم ) وترخيص وزارةم(، 11/10/2006ه )املوافق 18/09/1427وتاريخ 

( الصادر بمدينة جدة، حيث تم 4030171999وبموجب السجل التجاري رقم )، م(05/07/2005هـ )املوافق 28/05/1426

نقل املقر الرئيس للشركة من مدينة جدة إلى مدينة الرياض وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  

م( على نقل املقر الرئيس ي إلى مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 13/05/2014)املوافق  ه14/07/1435

للشركة في مدينة الرياض، وعنوانه  الرئيس املركزم(،  ويقع 22/08/2007ه )املوافق 09/08/1428( وتاريخ 1010417178)

اململكة العربية السعودية. وقد حصلت  11511الرياض  40523ص ب  -طريق األمير تركي بن عبدالعزيز األول -حي حطين

ه )املوافق 15/05/1430( بتاريخ 21/20095الشركة على تصريح البنك املركزي السعودي )"البنك املركزي"( رقم )ت م ن /

 ملزاولة نشاط التأمين في فرعي التأمين العام، والتأمين الصحيم( 11/05/2009

صدر
ُ
 نشاطات امل

، م(22/08/2007ه )املوافق 09/08/1428( وتاريخ 1010417178)تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم 

 م(11/05/2009فق ه )املوا15/05/1430ريخ بتا (21/20095)ت م ن /وبموجب تصريح البنك املركزي السعودي رقم 

ه )املوافق 10/02/1442 بتاريخملزاولة نشاط التأمين في فرعي التأمين العام، والتأمين الصحي، وقد تم تجديد التصريح 

ه 12/05/1445م( وينتهي بتاريخ 28/12/2020ه )املوافق 13/05/1442م( ملدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ 27/09/2020

 م(.26/11/2023)املوافق 

 إعادة التأمين، وكالة التأمين.ي التأمين الصحي، التأمين العام، وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري ف 

وتتمثل أنشطة الشركة كما في نظامها األساس ي في مزاولة أعمال التأمين التعاوني في فرعي التأمين العام والتأمين الصحي، 

 لنظام مراقبة 
ً
وللشركة أن تباشر جميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها، وتمارس الشركة أنشطتها وفقا

( واألنظمة والقواعد واألحكام فيذية شركات التأمين التعاوني والئحته التن
ً
الصادر من البنك املركزي )مؤسسة النقد سابقا

 السارية في اململكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.

لومات فضال راجع القسم وقد حصلت الشركة على تراخيص من البنك املركزي السعودي ملزاولة نشاطها. )ملزيد من املع

 " من هذه النشرة(املعلومات القانونية( "10" من القسم )الحكومية والشهادات والتراخيص املوافقات( "10.7.1الفرعي )

الكبار في  املساهمون 

صدر
ُ
 أسهمهم وعدد امل

 الطرح قبل ملكيتهم ونسب

هي شركة % أو أكثر من أسهم الشركة( 5كبار في الشركة )ممن يمتلكون نسبة الن يساهمامل فإن هذه النشرة تاريخ في كما

ثروة الخليج القابضة ويوضح الجدول التالي عدد األسهم التي تمتلكها شركة ثروة الخليج القابضة في الشركة قبل الطرح 

 وبعده:

 املساهم
 *بعد الطرح قبل الطرح

 النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم

%15 4,365,000 %15 2,115,000 شركة ثروة الخليج القابضة  
 املصدر: الشركة 

كتتاب بعدد * عدد األسهم ونسبة امللكية بافتراض اكتتاب شركة ثروة الخليج القابضة بكامل أحقيته في األسهم الجديدة، وقد تختلف الكمية في حال اال

 خالل فترة تداول الحقوق أو شراء حقوق.أقل أو أكثر مما تم تخصيصه له عن طريق بيع حقوقه 

 .إصدار أسهم حقوق أولوية اللزيادة رأس املال من خ طبيعة الطرح

 إصرررررررررررررررررررررردار  مررررررررررررررررررررررن الغررررررررررررررررررررررر 

األولويررررررررررررررررة  حقرررررررررررررررروق  أسررررررررررررررررهم

 املقترح

هامش املالءة ودعم عمليات التوسع تهدف الشركة من خالل زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إل تعزيز 

 راجع القسم ) .الشركةنشاط في 
ُ
 (.«استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية( »7)فضال

  



 

 ط

  

إجمرررررررررررررررررررررررررررررررالي املتحصررررررررررررررررررررررررررررررر ت 

املتوقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ا حصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررول 

عليهررررررررررررررررا وتحليررررررررررررررررل ووصرررررررررررررررر  

 االستخدام املقترح لها

ريال ( 150,000,000مائة وخمسون مليون )من املتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت االكتتاب في أسهم حقوق األولوية 

 سعودي.

 بشكل رئيس في تعزيز هامش املالءة ودعم عمليات التوسع في نشاط الشركة االكتتاب متحصالت صافياستخدام  وسيتم

 ويوضح الجدول أدناه االستخدام املقترح ملتحصالت االكتتاب

 االستخدام
 القيمة

 )بآالف الرياالت السعودية(

 124,500 استثمارات مالية

 22,500 الوديعة النظامية

 3,000 تكاليف الطرح

 150,000 املجموع

 املصدر: الشركة

  (.«استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية( »7راجع القسم )وملزيد من املعلومات فضال ) 

 تكالي  الطرح

 أتعاب كسعودي، وتشمل ريال ( 3,000,000) ماليين ثالثة من املتوقع أن تبلغ تكاليف الطرح حوالي
ً
من: املستشار املالي  ال

ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من  واملحاسب القانوني واملستشار القانونيمتعهد التغطية و  ومدير االكتتاب

 راجع القسم  املتعلقة باالكتتاب.املصاريف 
ُ
 (.«استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية» (7))فضال

صررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررافي متحصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ت 

 الطرح

 راجع ( ريال سعودي147,000,000)مائة وسبعة وأربعون مليون حوالي  الطرح متحصالت صافي يبلغ أن املتوقع من
ُ
)فضال

  (.«استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية» (7)القسم 

صرررررررررررررررردر قبررررررررررررررررل مررررررررررررررررال رأس
ُ
 امل

 الطرح
 .( ريال سعودي141,000,000مائة وواحد وأربعين مليون )

صرررررررررررررررردر  مررررررررررررررررال رأس
ُ
 بعررررررررررررررررد امل

 الطرح
 .( ريال سعودي291,000,000مائتين وواحد وتسعين مليون )

إجمرررررررررررررررررررررررالي عررررررررررررررررررررررردد أسرررررررررررررررررررررررهم 

صدر قبل الطرح
ُ
 امل

 .( سهم عادي14,100,000أربعة عشر مليون ومئة ألف )

إجمرررررررررررررررررررررررالي عررررررررررررررررررررررردد أسرررررررررررررررررررررررهم 

صدر  بعد الطرح
ُ
 امل

 .( سهم عادي29,100,000تسعة وعشرون مليون ومائة ألف ) 

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

 األسررررررررررررررررررررهمإجمررررررررررررررررررررالي عرررررررررررررررررررردد 

 طروحةامل
 .( سهم عادي15,000,000خمسة عشر مليون )

نسررررررررررربة األسرررررررررررهم املطروحرررررررررررة 

صدر
ُ
 من رأس مال امل

صدر قبل الطرح. 106.38%
ُ
 من رأس مال امل

 ( رياالت سعودية للسهم الواحد.10عشرة ) سعر الطرح

 .( ريال سعودي150,000,000وخمسون مليون )مائة  إجمالي قيمة الطرح

عرررررررررررررررررررررررردد أسررررررررررررررررررررررررهم الطرررررررررررررررررررررررررح 

 املتعهد بتغطيتها
 .( سهم عادي15,000,000خمسة عشر مليون )

إجمررررررررررررررررررررالي قيمررررررررررررررررررررة الطرررررررررررررررررررررح 

 املتعهد بتغطيته
 ( ريال سعودي.150,000,000مائة وخمسون مليون )

فئرررررررررررررررررررررررررررررررررررات املسرررررررررررررررررررررررررررررررررررتثمرون 

 املستهدفون 
 املساهمون املقيدون، واملستثمرون الجدد.

 املساهمون املقيدون 

واملقيدون في  سهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املالأل املساهمون املالكون ل

نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ لدى مركز اإليداع في  الشركةمساهمي سجل 

 (.م2021)املوافق **/**/ ه1443**/**/



 

 ي

  

 املستثمرون ا جدد
ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة  –باستثناء املساهمون املقيدون  –عامة املستثمرون من األفراد واملؤسسات 

 التداول.

 حقوق األولوية

املال،  رأس زيادة بعد املوافقة على املطروحة الجديدة األسهم في االكتتاب أحقية لحاملها تعطي للتداول  قابلة مالية أوراق هي

 لحاملة حق كل ويجوز تداول الحق خالل فترة التداول. ويعطى. املقيدين املساهمين لجميع مكتسب حق هذه األوراق وتعتبر

يدين ولوية في محافظ املساهمين املقأل وسيتم إيداع حقوق ا .الطرح بسعر الجديدة بسهم واحد من األسهم االكتتاب أحقية

الحقوق في محافظ املساهمين املقيدين ه بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال. وستظهر هذ

 .ولويةأل تحت رمز جديد خاص بحقوق ا

عرررررررررررررررررردد حقرررررررررررررررررروق األولويررررررررررررررررررة 

صدرة
ُ
 امل

 .حق( 15,000,000خمسة عشر مليون )

 معامل األحقية
 ( حق 1.06يمنح كل مساهم مقيد )

ً
سهم الجديدة أل ( سهم واحد يملكه وهذا املعامل هو ناتج قسمة عدد ا1عن كل ) تقريبا

 .سهم الحالية للشركةأل على عدد ا

 تاريخ األحقية

سهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال واملقيدون في أل املساهمون املالكون ل

سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال، وذلك 

 (.م2021)املوافق **/**/ ه1443**/**/بتاريخ 

 التداول فترة 

)املوافق   ه1443**/( وتستمر حتى نهاية يوم **/م2021)املوافق **/**/ ه1443**/تبدأ فترة التداول في يوم **/

كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد  سواءً  -ية و ولأل الفترة لجميع حملة حقوق ا هذه اللويجوز خ (.م2021**/**/

 .ولويةأل القيام بتداول حقوق ا -

 االكتتاب فترة

)املوافق  ه1443**/( وتستمر حتى نهاية يوم **/م2021)املوافق **/**/ ه1443**/تبدأ فترة االكتتاب في يوم **/

كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد  سواءً  -ية و ولأل الفترة لجميع حملة حقوق ا هذه اللويجوز خ (.م2021**/**/

 .الجديدةسهم أل كتتاب في ااالممارسة حقهم ب -

 طريقة االكتتاب
 اليتم تقديم طلبات ا

ً
الخدمات للمكتتبين أو من  كترونية التي تتيح هذهإللعبر مواقع ومنصات الوسطاء ا كتتاب إلكترونيا

 .أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء اللخ

ممارسررررررررررررررررررة االكتترررررررررررررررررراب فرررررررررررررررررري 

 حقوق األولوية

 الولوية عن طريق األ حقوق ا كتتاب في أسهمالشخاص املستحقين ممارسة حقهم باأليحق ل
ً
عبر مواقع  كتتاب إلكترونيا

شخاص ألكما يمكن ل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء. اللالخدمات أو من خه كترونية التي تتيح هذاإللومنصات الوسطاء 

 :ولوية كالتاليأل املستحقين ممارسة حقوق ا

 إضافية حقوق  وأي حقيةاأل  تاريخ في لهم املمنوحة الحقوق  ممارسة كتتابالا فترة اللخ املقيدين للمساهمين يحق (1

 بخصوص إجراء أي اتخاذ عدم لهم يحق كما. الجديدة سهمأل ا في كتتابالا طريق عن التداول  فترة لالخ بشرائها قاموا

 .يملكونها التي الحقوق 

 طريق عن التداول  فترة لالخ بشرائها قاموا التي الحقوق  ممارسة كتتاباال فترة خالل الجدد للمستثمرين يحق (2

 .ايملكونه التي الحقوق  بخصوص إجراء أي اتخاذ عدم لهم يحق كما. الجديدة سهماأل  في كتتابالا

ل خالسهم الجديدة أل في ا االكتتابوفي حال عدم قيام أي من املساهمين املقيدين أو املستثمرين الجدد بممارسة حقهم في 

 .بتلك الحقوق في فترة الطرح املتبقيسهم املرتبطة أل كتتاب، فسيتم طرح افترة اال

 قيمة ا حق اإلرشادية

وستقوم "تداول" . فترة التداول وسعر الطرح اللرشادية في الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خإل تتمثل قيمة الحق ا

 كتروني متأخرة بخمس إللفترة التداول على موقعها ا اللرشادية خإل قيمة الحق ا باحتساب ونشر
ً
 دقائق، وسيقوم أيضا

رشادية عند إدخال إل ع على قيمة الحق اال طاال املعلومة حتى يتسنى للمستثمرين  مزودو خدمات معلومات السوق بنشر هذه

 .وامرأل ا

 سعر تداول ا حق 
 بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب، وبالتالي

ً
 يمةق عن يختلف فإنه قد هو السعر الذي يتم تداول الحق به، علما

 اإلرشادية. الحق

 الطرح املتبقي

سهم على عدد من املستثمرين أل فستطرح تلك ا (سهم املتبقيةأل ا)كتتاب الفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة ا

املتبقية سهم أل ا ستثمارية بتقديم عروضها لشراءال . وتقوم تلك املؤسسات ا(ستثماريةال املؤسسات ا)ذوي الطابع املؤسس ي 

  وسيتم استقبال تلك العروض ابتداءً 
ً
وحتى ( م2021)املوافق **/**/  ه1443**/يوم ** **/ من الساعة العاشرة صباحا

سهم أل . وسيتم تخصيص ا(املتبقي الطرح ( )فترةم2021)املوافق **/**/ ه1443**/يوم ** **/من  الساعة الخامسة مساءً 

على أن يتم  (يقل عن سعر الطرح الشرط أن )قل ألقل فاألعلى ثم األ العرض استثمارية ذات ال املتبقية للمؤسسات ا

سهم فسيتم أل ستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور اال سهم بالتناسب على املؤسسات األ تخصيص ا

 .سهم املتبقية ومعاملتها باملثلأل إضافتها ل



 

 ك

  

طريقررررررررررررررررررة التخصرررررررررررررررررريص ورد 

 الفائض

سهم أل على عدد الحقوق التي مارسها بشكل صحيح ومكتمل. وسيتم جمع كسور ا لكل مستثمر بناءً سهم أل سيتم تخصيص ا

ستحصل الشركة على ي. فترة الطرح املتبق اللستثمارية خال سهم املتبقية ومن ثم طرحها على املؤسسات األ وإضافتها إلى ا

بدون احتساب  )إن وجدت(  ت الطرح املتبقيال متحص سهم املتبقية، فيما ستوزع باقيأل إجمالي سعر الطرح املحصل من بيع ا

  (ما يتجاوز سعر الطرح )أيأي رسوم أو استقطاعات 
ً
  على مستحقيها الذين لم يكتتبوا كليا

ً
سهم الجديدة أل في ا أو جزئيا

 أن املستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون سهم أل وملستحقي كسور ا
ً
على علما

 راجع أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح املتبقي بسعر الطرح 
ً
املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام »( 13)قسم ال)فضال

 .(«الطرح وشروطه

 .كتتابأو استقطاعات من مدير اال التإلى املكتتبين دون أي عمو  (إن وجد) االكتتابفائض  ردسيتم و 

 (.م2021)املوافق **/**/ ه1443**/**/سهم في موعد أقصاه يوم أل سيتم تخصيص ا تاريخ التخصيص

ترررررررررررررررررراريخ رد الفررررررررررررررررررائض مررررررررررررررررررن 

 االكتتاب

يوم في موعد أقصاه )إن وجد( دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب من االكتتاب الفائض  ردسيتم 

 (.م2021)املوافق **/**/  ه1443**/**/

إن )دفررررررر  مبرررررررال  التعررررررررويض 

 )وجدت

 الشخاص املستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في األدفع مبالغ التعويض النقدي لسيتم 
ً
  كتتاب كليا

ً
سهم أل في ا أو جزئيا

، (م2021)املوافق **/**/ ه1443**/يوم **/سهم من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه أل الجديدة وملستحقي كسور ا

 
ً
سهم املتبقية وكسور أل ت بيع اال د على سعر الطرح من صافي متحصبأن مبالغ التعويض النقدي تمثل املبلغ الذي يزي علما

 .سهمأل ا

 السعر املعدل

 انعقاد ليوم التالي اليوم تداول  قبل وذلك للسهم سعودي )**( ريالتم تعديل سعر سهم الشركة في السوق املالية إلى 

 للسهم سعودي ريال )**( الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال، ويمثل ذلك انخفاض بسعر السهم بمقدار

 .الواحد

 تداول األسهم ا جديدة
 وتخصيصها الجديدة األسهم بتسجيل املتعلقة كافة اإلجراءات استكمال بعد "تداول" في الجديدة األسهم تداول  يبدأ

 .وإدراجها

 حقرررررررررررررررررررررررررروق  وتررررررررررررررررررررررررررداول  إدراج

 األولوية

ولوية رمز منفصل ومستقل أل ية. ويكون لحقوق او ولأل فترة تداول حقوق ا اللية في تداول ويتم تداولها خو ولأل تدرج حقوق ا

فترة التداول عدة خيارات والتي  اللويملك املساهمون املقيدون خ ل.سهم الحالية للشركة على شاشة تداو أل عن رمز ا

السوق أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال  اللتتضمن قيامهم ببيع الحقوق أو جزء منها في السوق أو شراء حقوق إضافية من خ

فترة التداول الحق في شراء حقوق  اللوسيكون للمستثمرين الجدد خ ة.ببيعها أو شراء حقوق إضافي ولوية سواءً أل حقوق ا

 .فترة التداول  اللسوق أو بيع تلك الحقوق أو جزء منها أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال الحقوق التي تم شراؤها خعن طريق ال

ولوية، وبالتالي أل ولوية للشركة على شاشة التداول بعد انتهاء فترة تداول حقوق األ وسيقوم نظام "تداول" بإلغاء رمز حقوق ا

 .ك الفترةولوية مع انتهاء تلأل سيتوقف تداول حقوق ا

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

 حقوق التصويت

سهم الجديدة مدفوعة أل يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون اال ، و ةإن جميع أسهم الشركة من فئة واحد

 
ً
سهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة أل ل القيمة بالكامل ومساوية تماما

ويجوز للمساهم تفويض  . والتصويت فيه( العادية أو غير العادية سواءً )حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين 

 العامة. مساهم آخر، من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة، لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية

القيرررررررررررررررود املفرو رررررررررررررررة ع ررررررررررررررر  

 تداول األسهم

م(، الجدير بالذكر أن فترة الحظر التي تبلغ 27/08/2007ه )املوافق 14/08/1428تم إدراج أسهم الشركة في تداول بتاريخ 

 على املساهمين املؤسسين قد انقضت، وعليه فإن جميع 
ً
األسهم ثالث سنوات مالية كاملة التقل كل منها عن اثني عشر شهرا

 للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق املالية، إال أن املساهمين املؤسسين يجب عليهم 
ً
قابلة للتداول وفقا

( ومن ثم موافقة هيئة السوق املالية 
ً
الحصول على موافق البنك املركزي السعودي )مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا

 قبل التصرف بأسهمهم.

د املفرو رررررررررررررررة ع ررررررررررررررر  القيرررررررررررررررو 

 تداول ا حقوق 
 ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول الحقوق.

  



 

 ل

  

األسرررررررررررررررررررررررررهم ال رررررررررررررررررررررررررر  سرررررررررررررررررررررررررربق 

 للُمصدر إدراجها

( سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها 10,000,000أدرجت كامل أسهم الشركة في السوق املالية )تداول( بعدد عشرة مليون )

عن طريق طرحها لإلكتتاب العام، حيث م( 27/08/2007ه )املوافق 14/08/1428( رياالت سعودية بتاريخ 10عشرة )

( سهم عادي وبقيمة 6,000,000ركة البالغة ستة ماليين )%( من أسهم الش60اكتتب املساهمون املؤسسون بما نسبته )

( رياالت سعودية، واكتتب 10قيمة كِل منها عشرة ) ،( ريال سعودي متساوية القيمة60,000,000اجمالية تبلغ ستون مليون )

بقيمة إجمالية ( سهم عادي و 4,000,000%( من أسهم الشركة البالغة أربعة ماليين )40املساهمون من الجمهور بما نسبته )

رياالت سعودية. وبتاريخ ( 10( ريال سعودي متساوية القيمة قيمة كِل منها عشرة )40,000,000تبلغ أربعون مليون )

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال 04/09/2012ه )املوافق 17/10/1433

عن طريق  وذلك( ريال سعودي 200,000,000( ريال سعودي إلى مائتين مليون )100,000,000الشركة من مائة مليون )

( رياالت سعودية للسهم الواحد. 10قيمة اسمية )( سهم ب10,000,000إصدار أسهم حقوق أولوية بمقدار عشرة ماليين )

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من 26/08/2020ه )املوافق 07/01/1442وبتاريخ 

( ريال سعودي بنسبة انخفاض 141,000,000( ريال سعودي إلى مائة وواحد وأربعين مليون )200,000,000مائتين مليون )

( سهم إلى أربعة 20,000,000%( من رأس مال الشركة، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من عشرين مليون )29.50)

( سهم من األسهم 5,900,000( سهم عن طريق إلغاء خمسة ماليين وتسعمائة ألف )14,100,000عشر مليون ومائة ألف )

 املصدرة للشركة.

شرررررررررررررررررررررروط االكتتررررررررررررررررررررراب فررررررررررررررررررررري 

 أسهم حقوق األولوية

 لالطالعكتتاب ذات الصلة. و السهم الجديدة استيفاء شروط األ كتتاب باالشخاص املستحقين الراغبين في األعلى ايجب 

 راجع  كتتابالعلى شروط وأحكام وتعليمات ا
ً
 .«املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه»( 13)قسم الفضال

 عوامل املخاطرة

مخاطر تتعلق بأعمال  (1 إلى:املخاطر  ولوية على مخاطر معينة، ويمكن تصنيف هذهستثمار في أسهم حقوق األ ال ينطوي ا

املخاطر في القسم  هذه مناقشةسهم الجديدة، وقد تمت أل امخاطر تتعلق ب (3مخاطر تتعلق بالسوق والقطاع  (2الشركة 

 .أسهم حقوق األولويةار استثماري في بعناية قبل اتخاذ أي قر  النشرة، والذي يتوجب دراسته عوامل املخاطرة" من هذه( "2)

 ال رررررررررر  املتحصرررررررررر ت إجمررررررررررالي

 فررررررررري عليهرررررررررا ا حصرررررررررول  سررررررررربق

 أسرررررررهم إصررررررردار  عمليرررررررة آخرررررررر 

 وتحليلهرررررررررررررا أولويرررررررررررررة حقررررررررررررروق 

 ووصفها

ه )املوافق 18/10/1433بتاريخ  بلغ  إجمالي املتحصالت التي حصلت عليها الشركة في آخر عملية إصدار أسهم حقوق أولوية

 ريال سعودي. (100,000,000) مائة مليون مبلغ  م(05/09/2012

 ريال( 200,000,000) مائتان مليون إلى  سعودي ريال( 100,000,000) مليون  مائة منرأس مالها  بزيادة الشركة حيث قامت

( رياالت 10سهم وقيمة اسمية عشرة )( 10,000,000)عشرة مليون بعدد  أولوية حقوق  أسهم إصدار طريق عن سعودي

 للسهم

 استخدام متحصالت االكتتاب بما يلي: وقد تم

 ( ريال سعودي.10,000,000%( بمبلغ عشرة ماليين )10زيادة الوديعة النظامية بنسبة ) 

 ( ريال سعودي.5,700,000مصاريف اإلكتتاب بمبلغ خمسة ماليين وسبعمائة ألف ) 

  ( 84,300,000بمبلغ أربعة وثمانون مليون وثالثمائة ألف )اإليفاء بهامش املالءة املالية ومتطلبات اإلحتياطي النظامي

 للمادةريال سعودي، وذلك 
ً
(، و 66(، والسادسة والستون )58(، و الثامنة والخمسون )48الثامنة واألربعون ) وفقا

   ( من الالئحة التنفيذية ملراقبة شركات التأمين التعاوني.69التاسعة والستون )

 راجع  غيير عما هو مذكور في  أخر نشرة إصدار أسهم حقوق األولويةولم يحصل أي انحراف أو ت
ً
الفرعي  قسم ال)فضال

 «القانونية املعلومات»( 10من القسم ) «الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار املعلومات»( 10.11)

 .(من هذه النشرة

جوهريرررررررررررررررررررررررررة  ا  تالتعررررررررررررررررررررررررردي

ال ررررررررررررررررررررررررررررررر  طررررررررررررررررررررررررررررررررأت ع ررررررررررررررررررررررررررررررر  

 ترررررررررررررررررررررررررمعلومرررررررررررررررررررررررررات ال ررررررررررررررررررررررررر  ملا

آخرررررررررررررر  فررررررررررررريفصررررررررررررراح ع هرررررررررررررا إل ا

 نشرة إصدار

 راجع م05/09/2012 )املوافق ه18/10/1433تمت موافقة الهيئة على نشر آخر نشرة إصدار للشركة في تاريخ 
ً
(. )فضال

( 10من القسم ) «وافقة الهيئة على آخر نشرة إصدارالجوهرية التي تغيرت منذ م املعلومات»( 10.11)الفرعي قسم ال

 (.من هذه النشرة «القانونية املعلومات»

 .املخاطرة" من نشرة اإلصدار هذه بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار استثماري في أسهم حقوق األولوية( "عوامل 2ينبغي دراسة قسم "إشعار مهم" في الصفحة )أ( والقسم ) تنويه:

 

  



 

 م

  

 التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب

 التاريخ ا حدث

رأس  انعقاد الجمعية العامة غير العادية املتضمنة املوافقة على زيادة

  ،املستحقينحقية واملساهمين أل املال وتحديد تاريخ ا
ً
املساهمين   بأنعلما

سهم بنهاية تداول يوم انعقاد أل املساهمون املالكون ل هماملستحقين 

واملقيدون في سجل  الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال

نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد لدى مركز اإليداع في  الشركةمساهمي 

 الجمعية العامة غير العادية 

 (م2021)املوافق **/**/ ه1443**/**/

 فترة التداول 

وتستمر حتى  م(2021ه )املوافق **/**/1443**/**/ ** تبدأ فترة التداول في يوم

الفترة  هذه اللويجوز خ .م(2021ه )املوافق **/**/1443**/**/ **  نهاية يوم

 -كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد  سواءً  -ية و ولأل لجميع حملة حقوق ا

 .ولويةأل القيام بتداول حقوق ا

 فترة االكتتاب

وتستمر  م(2021ه )املوافق **/**/1443**/**/ ** تبدأ فترة االكتتاب في يوم

 هذه اللويجوز خ .م(2021ه )املوافق **/**/1443**/**/ ** حتى نهاية يوم

كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين  سواءً  -ية و ولأل الفترة لجميع حملة حقوق ا

 .سهم الجديدةأل كتتاب في ااالممارسة حقهم ب -جدد 

 انتهاء فترة االكتتاب
 ** كتتاب بانتهاء يومالكتتاب وينتهي استقبال طلبات االتنتهي فترة ا

 .م(2021ه )املوافق **/**/1443**/**/

 فترة الطرح املتبقي

 تبدأ فترة الطرح املتبقي في 
ً
ه 1443**/**/من يوم **  الساعة العاشرة صباحا

يوم **  من حتى الساعة الخامسة مساءً تستمر و  م(2021)املوافق **/**/

 .م(2021ه )املوافق **/**/1443**/**/

 م(2021ه )املوافق **/**/1443**/**/يوم **  اإلشعار بالتخصيص النهائي

الذين لم  شخاص املستحقينألل (إن وجدت)دفع مبالغ التعويض 

 اليشاركوا في ا
ً
  كتتاب كليا

ً
 .سهمأل ومستحقي كسور ا أو جزئيا

 م(2021ه )املوافق **/**/1443**/**/يوم ** 

 سهم الجديدةأل التاريخ املتوقع لبدء التداول في ا
ن عن تاريخ بدء التداول ال عإل زمة، سوف يتم الال جراءات اإل نتهاء من جميع اال بعد ا

 .موقع تداول سهم الجديدة على أل في ا

 (.www.tadawul.com.sa) شركة السوق املالية السعودية )تداول( ن عن التواريخ الفعلية على موقعإلعال تقريبية، وسيتم االه جميع التواريخ املذكورة في الجدول الزمني أع تنويه:

 

  



 

 ن

  

 تواريخ اإلع نات املهمة 

علن اإلع ن
ُ
 تاريخ اإلع ن امل

 (م2021)املوافق **/**/  ه1443**/يوم ** **/ الشركة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املالاإلعالن عن الدعوة 

 م(2021ه  )املوافق **/**/1443**/يوم ** **/ الشركة اإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال

 م(2021ه  )املوافق **/**/1443**/يوم ** **/ إيداع لشركة املجموعة املتحدة للتأمين التعاوني األولوية حقوق  إضافة عن اإلعالن

 م(2021ه  )املوافق **/**/1443**/يوم ** **/ تداول  اإلعالن عن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة الحق اإلرشادية

 م(2021ه  )املوافق **/**/1443**/يوم ** **/ الشركة االكتتاب في األسهم الجديدةاإلعالن عن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة 

 م(2021ه  )املوافق **/**/1443**/يوم ** **/ تداول  إعالن عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

 م(2021)املوافق **/**/ه  1443**/يوم ** **/ الشركة إعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

 م(2021ه  )املوافق **/**/1443**/يوم ** **/ الشركة إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول الحقوق وآخر يوم االكتتاب

 اإلعالن عن:

 نتائج االكتتاب 

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

 املتبقي

 م(2021ه  )املوافق **/**/1443**/**/يوم **  الشركة

 م(2021ه  )املوافق **/**/1443**/يوم ** **/ الشركة اإلعالن عن نتائج الطرح املتبقي وتخصيص أسهم حقوق األولوية

 م(2021ه  )املوافق **/**/1443**/يوم ** **/ إيداع اإلعالن عن إيداع األسهم الجديدة في محافظ املستثمرين

 م(2021ه  )املوافق **/**/1443**/يوم ** **/ الشركة توزيع مبالغ التعويض ملستحقيها )إن وجدت(اإلعالن عن 

 (.www.tadawul.com.sa) شركة السوق املالية السعودية )تداول( ن عن التواريخ الفعلية على موقعإلعال تقريبية، وسيتم االه جميع التواريخ املذكورة في الجدول الزمني أع تنويه:

 يلي:  ما اإلعالن يتضمن أن يجب اإلصدار نشرة نشر بعد محلية جريدة في بالطرح يتعلق إعالن نشر حال بأنه في اإلشارة تجدر كما

صدر ورقم اسم (1
ُ
 .سجله التجاري  امل

 .وطرحها املالية األوراق تسجيل طلب يشملها التي وفئتها ونوعها وقيمتها املالية األوراق (2

 .اإلصدار نشرة على فيها الحصول  الجمهور  يمكن التي واألماكن العناوين  (3

 .اإلصدار نشرة نشر تاريخ (4

  يشكل وال فقط للعلم هو اإلعالن بأن بيان (5
ً
  أو دعوة

ً
 .فيها االكتتاب أو بشرائها األوراق املالية المتالك طرحا

 . القانوني واملستشار املالي واملستشار )وجد إن( التغطية ومتعهد االكتتاب مدير اسم (6

 هذا محتويات عن مسؤولية أي )تداول ( السعودية املالية السوق  وشركة املالية السوق  هيئة تتحمل ال: "اآلتية بالصيغة مسؤولية إخالء (7

  نفسيهما وتخليان اكتماله، بدقته أو تتعلق تأكيدات أي   تعطيان وال اإلعالن،
ً
 تنتج خسارة أي   عن كانت مهما مسؤولية أي   من صراحة

 ".منه جزء أي   على االعتماد عن أو اإلعالن هذا في ورد عما

 التقدم بطلب االكتتاب  كيفية

سة يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األولوية على األشخاص املستحقين سواء كانوا من املساهمين املقيدين أو مستثمرين جدد، وفي حال عدم ممار 

لم يكتتب بها من قبل األشخاص املستحقين سوف تطرح على املؤسسات  حقوق األولوية الخاصة باألشخاص املستحقين فإن أية أسهم متبقية

ب من خالل االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح املتبقي ويتعين على األشخاص الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة تقديم طلبات االكتتا

يكون للشخص املستحق حساب استثماري لدى أحد الوسطاء الذين  الوسائل والخدمات التي يوفرها الوسيط للمستثمرين، وذلك بشرط أن

 يقدمون هذه الخدمات.

ها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية اللت التداول التي يتم من خاستثمارية في منصال كتتاب عن طريق املحفظة االيتم تقديم طلبات ا

سهم أل كتتاب في االطلب ل سهم. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي  أل للمستثمرين وأمين حفظ اوسائل أخرى يوفرها الوسيط  أي   اللكتتاب من خالا

 
ً
  الجديدة كليا

ً
ويمثل  بعد تسليمه كتتاب أو سحبهاليجوز التعديل في طلب ا الكتتاب. و الي من شروط أو متطلبات األ  في حالة عدم استيفائه أو جزئيا

  كتتاب عند تقديمهالطلب ا
ً
  عقدا

ً
 .بين الشركة واملساهم املستحق ملزما

 



 

 س

  

 األولوية حقوق  عن وأجوبة أسئلة

 األولوية؟ حقوق  ماهي

لجميع  مكتسب حق وهو املال، رأس زيادة اعتماد عند املطروحة الجديدة األسهم في االكتتاب أحقية حاملها تعطي للتداول  قابلة مالية أوراق هي

اإليداع  مركز لدى الشركة مساهمي سجل في واملقيدين املال رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية انعقاد يوم لألسهم املالكين املساهمين

 .الطرح بسعر وذلك واحد، سهم في االكتتاب لحامله أحقية حق كل ويعطي. العادية غير العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني بنهاية

 األولوية؟ حقوق  تمنح ملن

 .العادية غير العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني تداول  بنهاية الشركة مساهمي سجل في املقيدين األسهم حملة لجميع

 األولوية؟ حقوق  إيداع يتم م ى

 في مالية كأوراق األولوية حقوق  وتودع أولوية، حقوق  أسهم طرح خالل من املال رأس زيادة على وموافقتها العادية غير العامة الجمعية انعقاد بعد

وستظهر  العادية، غير العامة الجمعية انعقاد بعد تداول  يوم ثاني بنهاية اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في باملساهمين الخاصة املحافظ

 .واالكتتاب التداول  فترتي بداية عند إال فيها االكتتاب أو هذه الحقوق  بتداول  يسمح ولن األولوية، بحقوق  خاص جديد رمز تحت محافظهم في األسهم

 املحفظة؟ في ا حقوق  بإيداع األولوية بحقوق  املستثمر إشعار يتم كي 

 نصية ورسائل املالية األوراق إيداع مركز شركة قبل من خدمة )تداوالتي( املقدمة طريق عن وكذلك تداول  موقع في اإلعالن طريق عن اإلشعار يتم

 .الوساطة شركات طريق عن ترسل قصيرة

 املقيد؟ املساهم عليها سيحصل ال   األولوية حقوق  عدد كم

 انعقاد بعد تداول  يوم ثاني بنهاية اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل بحسب املال رأس في مساهم يملكه كل ما نسبة على العدد يعتمد

 .العادية غير العامة الجمعية

 األحقية؟ معامل هو ما

 بعد تداول  يوم ثاني بنهاية يمتلكونها التي األسهم مقابل لهم املستحقة األولوية حقوق  عدد معرفة من املقيدين للمساهمين يمكن الذي املعامل هو

 األحقية معامل للشركة، وعليه فإن الحالية األسهم عدد على الجديدة األسهم عدد بقسمة املعامل هذا العادية، ويحسب غير العامة الجمعية انعقاد

  حق( 1.0638) هو
ً
  األحقية، تاريخ في املقيد للمساهم مملوك واحد (1) سهم لكل تقريبا

ً
 في سهم( 1,000) يملك مقيد مساهم كان إذا لذلك، ووفقا

 .أسهم من يملكه ما مقابل حق (1,064) له فسيخصص األحقية تاريخ

 الشركة؟ أسهم ورمز اسم عن هذه ا حقوق  تداول  ورمز اسم سيختل  هل

لهذه  جديد رمز إلى إضافة أولوية، حقوق  كلمة وبإضافة األصلي، السهم اسم تحت املستثمرين محافظ إلى املكتسب الحق إضافة سيتم حيث نعم،

 .الحقوق 

 تداوله؟ بداية عند ا حق قيمة هي ما

 سبيل اإلرشادية(. فعلى الحق قيمة(الطرح  وسعر الحق إلدراج السابق اليوم في الشركة سهم إغالق سعر بين الفرق  سيكون  للحق االفتتاح سعر

 سيكون  للحق االفتتاحي السعر فإن سعودية، رياالت (10) الطرح وسعر سعودي، ( ريال15السابق ) اليوم في الشركة سهم إغالق سعر كان إذا املثال،

 .سعودية رياالت( 5)

 املقيد؟ املساهم هو من

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

 إ افية؟ أسهم في االكتتاب املقيدون  املساهمون  يستطي  هل

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

 زيادة ع   والتصويت العادية غير العامة ا جمعية حضور  له حق كان لو ح ى االكتتاب أحقيته في املساهم يفقد أن املمكن من هل

 أولوية؟ حقوق  أسهم طرح طريق عن املال رأس



 

 ع

  

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

 االكتتاب؟ عملية تتم كي 

ات في االستثمارية املحفظة طريق عن االكتتاب طلبات تقديم يتم   والشراء، البيع أوامر إدخال خاللها من يتم التي التداول  منص 
ً
 إمكانية إلى إضافة

 .األسهم حفظ وأمين للمستثمرين الوسيط يوفرها أخرى  وسائل أي خالل من االكتتاب

 له؟ اململوكة ا حقوق  من أكثر أسهم في االكتتاب املستحق للشخص يمكن هل

 .له اململوكة الحقوق  من أكثر أسهم في االكتتاب املستحق للشخص يمكن ال

 األولوية؟ حقوق  إيداع يتم محفظة أي في استثمارية، محفظة من أكثر خ ل من الشركة أسهم امت ك حال في

 في سهم( 1,000) يملك مساهم كان إذا املثال، سبيل فعلى. بالحقوق  املرتبطة الشركة أسهم بها املودع املحفظة نفس في األولوية حقوق  إيداع سيتم

 أن اعتبار على حق( 1,064) ستودع التي الحقوق  مجموع فإن )ب(، محفظة في سهم (200)أ( و) محفظة في سهم( 800) التالي النحو على الشركة

  حق( 1.9674) سهم لكل
ً
 )ب(. محفظة في حق (213)و)أ(  محفظة في حق( 851) إيداع فسيتم عليه. تقريبا

 والتداول؟ االكتتاب األسهم شهادات  حملة يحق هل

 املستلمة الجهات طريق عن إلكترونية محافظ في الشهادات إيداع بعد إال التداول  يستطيعوا لن لكنهم االكتتاب، األسهم شهادات لَحَملة يحق نعم،

 .الالزمة الوثائق )"إيداع"(، وإحضاراملالية  األوراق إيداع مركز شركة أو

 

  اشترى  ملن يحق هل
 
  حقوقا

 
 أخرى؟ مرة تداولها إ افية

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

 األولوية؟ حقوق  من جزء بي  باإلمكان هل

 .املتبقي بالجزء واالكتتاب هذه الحقوق  من جزء بيع املستثمر بإمكان نعم،

 ا حقوق؟ تداول  فترة خ ل اشتراها ال   األولوية حقوق  في االكتتاب املساهم يستطي  م ى

 .االكتتاب فترة خالل األولوية حقوق  في االكتتاب يتم أن الحقوق )وهي يومي عمل(، على شراء تسوية انتهاء بعد

 التداول؟ فترة انقضاء بعد ا حق عن التنازل  أو البي  األولوية حقوق  صاحب يستطي  هل

 حال وفي .ذلك ممارسة عدم أو األولوية حقوق  بأسهم االكتتاب في الحق ممارسة فقط الحق ملالك يتبقى التداول  فترة انقضاء ذلك. بعد يمكن ال ال،

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

 االكتتاب؟ ومرحلة التداول  فترة خ ل فيها االكتتاب ممارسة أو بيعها يتم لم ال   األولوية  حقوق  يحدث ماذا

طرح االكتتاب، فترة خالل الجديدة األسهم بكامل االكتتاب عدم حال في
ُ
 احتساب ويتم االكتتاب، ينظمه مدير الكتتاب املتبقية الجديدة األسهم ت

  سعر خصم بعد الحقوق  التعويض )إن وجد( ملالك قيمة
ً
 املتبقي الطرح فترة في البيع تم إذا مقابل أي على يحصل ال قد املستثمر أن االكتتاب. علما

 .الطرح بسعر

 أولوية؟ حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس زيادة ع   والتصويت العادية غير العامة ا جمعية حضور  في له األحقية من

قيد للمساهم يحق
ُ
 العامة الجمعية حضور  العادية غير العامة الجمعية يوم تداول  يوم نهاية بعد اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في امل

 .أولوية حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس زيادة على والتصويت العادية غير

 أولوية؟ حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس لزيادة نتيجة السهم سعر تعديل يتم م ى

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



 

 ف

  

 مال زيادة رأس ع   املترتبة األولوية حقوق  ع   له ا حصول  يحق فهل ا جمعية انعقاد يوم في املالية األوراق بشراء مستثمر قام لو

 املصدر؟

 انعقاد يوم يلي تداول  يوم ثاني تداول  بنهاية األسهم )أي شراء تاريخ من عمل يومي بعد الشركة مساهمي سجل في املستثمر قيد انه سيتم حيث نعم،

 يوم ثاني تداول  بنهاية الشركة مساهمي سجل في املقيدين األسهم حملة لجميع ستمنح األولوية حقوق  بأن العلم مع ،)العادية غير العامة الجمعية

 رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية في التصويت أو له الحضور  يحق لن العادية. ولكن غير العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول 

 .املال

 له؟ ا حقوق  احتساب سيتم كي  وساطة، شركة من أكثر م  محفظة من أكثر املستثمر لدى كان إذا

تجميع  سيتم كسور  وجود حال وفي محفظة، كل في املوجودة امللكية نسبة بحسب املستثمر، يملكها التي املحافظ على املستثمر نصيب توزيع سيتم

 أو أكملت وإذا الكسور، تلك
ً
 صحيحا

ً
 .الحقوق  من كمية أكبر املستثمر فيها يملك التي املحفظة إلى الصحيح الرقم إضافة يتم أكثر رقما

 واالكتتاب؟ التداول  فترات ماهي

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

 .الشركة وإعالنات هذه النشرة في مذكور 

 األسبوع؟ نهاية عطلة خ ل االكتتاب يمكن هل

 .ذلك يمكن ال ال،

 األولوية؟ حقوق  أسهم في االكتتاب املقيدين املساهمين غير من املستثمرين عامة يستطي  هل

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

 :إ افية مساعدة

 يكون  سوف قانونية، ( وألسبابcustomercare@acig.com.saاإللكتروني ) البريد على الشركة مع التواصل الرجاء استفسارات، أي وجود حال في

 حتى أو الحقوق  إلصدار املوضوعية األسس بشأن املشورة تقديم بمقدورها يكون  ولن هذه النشرة في الواردة املعلومات تقديم فقط الشركة بمقدور 

 .االستثمارية أو القانونية أو الضريبية أو املالية املشورة تقديم

 راجع  وأحكام وتعليمات االكتتاب، شروط عن املعلومات من وملزيد)
ً
 وبقية «املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه»( 13)قسم الفضال

 .(هذه النشرة في الواردة املعلومات

 

األساسية املعلومات ملخص  

 تنويه للمستثمرين

 . النشرة هذه في الواردة األساسية املعلومات عن موجزة نبذة امللخص هذا يقدم
ً
 تهم قد التي املعلومات كل على يشتمل ال فإنه ملخص، ألنه ونظرا

 في ماورد الخصوص وجه وعلى بالكامل قراءتها النشرة هذه مستلمي على ويتعين. واألفراد املؤسسات من املستثمرين عامة من وغيرهم املساهمين

 األسهم أو بالحقوق  يتعلق استثماري  قرار أي   اتخاذ قبل النشرة، هذه في الواردين «املخاطرة عوامل( »2) والقسم( أ) الصفحة في «هام إشعار» قسم

 النشرة هذه في ،"واملصطلحات التعريفات( "1) القسم في النشرة هذه في الواردة املختصرة والعبارات املصطلحات جميع تعريف تم وقد. الجديدة

الشركة عن نبذة  

صدر»أو « الشركة»املجموعة املتحدة للتأمين التعاوني )ويشار إليها فيما بعد بـشركة تأسست 
ُ
كشركة مساهمة عامة بموجب قرار مجلس «( امل

م(، 11/10/2006ه )املوافق 18/09/1427( وتاريخ 60م(، واملرسوم امللكي رقم )م/09/10/2006ه )املوافق 16/09/1427( بتاريخ 233الوزراء رقم )

وبموجب السجل التجاري رقم ، م(05/07/2005هـ )املوافق 28/05/1426( بتاريخ 11202910778 -01االستثمار رقم ) وترخيص وزارة

( الصادر بمدينة جدة، حيث تم نقل املقر الرئيس للشركة من مدينة جدة إلى مدينة الرياض وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير 4030171999)



 

 ص

  

( 1010417178م( على نقل املقر الرئيس ي إلى مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم )13/05/2014)املوافق  ه14/07/1435العادية بتاريخ  

  .م(22/08/2007ه )املوافق 09/08/1428وتاريخ 

اململكة  11511الرياض  40523ص ب  -طريق األمير تركي بن عبدالعزيز األول -يقع املركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض، وعنوانه حي حطين

 العربية السعودية

م( ملزاولة نشاط 11/05/2009ه )املوافق 15/05/1430( بتاريخ 21/20095وقد حصلت الشركة على تصريح البنك املركزي السعودي رقم )ت م ن /

 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والالئ التأمين في فرعي التأمين العام، والتأمين الصحي
ً
حة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين وفقا

ه )املوافق 13/05/1442م( ملدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ 27/09/2020ه )املوافق 10/02/1442 بتاريخالتصريح التعاوني. وقد تم تجديد 

 م(.26/11/2023ه )املوافق 12/05/1445م( وينتهي بتاريخ 28/12/2020

( سهم 14,100,000( ريال سعودي، مقسم إلى أربعة عشر مليون ومئة ألف )141,000,000ة وواحد وأربعين مليون )يبلغ رأس مال الشركة الحالي  مائ

 .( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل10عادي بقيمة اسمية قدرها )

شركة ثروة الخليج القابضة والتي كثر من أسهم الشركة( أ % أو5وكما في تاريخ هذه النشرة فإن املساهمين الكبار في الشركة )ممن يمتلكون نسبة 

 .من أسهم الشركة قبل الطرح %(15.0( سهم، أي مانسبته )2,115,000اثنان مليون و مائة وخمسة عشر ألف )تمتلك 

 تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها

  ه 16/09/1427( بتاريخ 233املجموعة املتحدة للتأمين التعاوني كشركة مساهمة عامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )شركة تأسست

وترخيص وزارة االستثمار رقم م(، 11/10/2006ه )املوافق 18/09/1427( وتاريخ 60م(، واملرسوم امللكي رقم )م/09/10/2006)املوافق 

( الصادر 4030171999وبموجب السجل التجاري رقم )، م(05/07/2005هـ )املوافق 28/05/1426( بتاريخ 11202910778 -01)

بمدينة جدة، حيث تم نقل املقر الرئيس للشركة من مدينة جدة إلى مدينة الرياض وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  

( 1010417178ى مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم )م( على نقل املقر الرئيس ي إل13/05/2014ه )املوافق 14/07/1435

  .م(22/08/2007ه )املوافق 09/08/1428وتاريخ 

  بعدد عشرة ماليين أدرجت كامل أسهم الشركة في السوق املالية السعودية )تداول(  م(27/08/2007ه )املوافق 14/08/1428بتاريخ و

( رياالت سعودية عن طريق طرحها لإلكتتاب العام، حيث اكتتب املساهمون 10رة )عشوبقيمة اسمية قدرها  ( سهم عادي  10,000,000)

( سهم عادي وبقيمة اجمالية تبلغ ستون مليون 6,000,000%( من أسهم الشركة البالغة ستة ماليين )60املؤسسون بما نسبته )

ودية، واكتتب املساهمون من الجمهور بما نسبته ( رياالت سع10قيمة كِل منها عشرة ) ،( ريال سعودي متساوية القيمة60,000,000)

( ريال سعودي 40,000,000( سهم عادي وبقيمة إجمالية تبلغ أربعون مليون )4,000,000%( من أسهم الشركة البالغة أربعة ماليين )40)

 ( رياالت سعودية.10متساوية القيمة قيمة كِل منها عشرة )

  ( ملزاولة 21/20095ن/ حصلت الشركة على تصريح البنك املركزي السعودي رقم )ت م م(11/05/2009ه )املوافق 15/05/1430وبتاريخ

م( ملدة 27/09/2020ه )املوافق 10/02/1442وقد تم تجديد التصريح بتاريخ  نشاط التأمين في فرعي التأمين العام، والتأمين الصحي

  م(.26/11/2023ه )املوافق 12/05/1445م( وينتهي بتاريخ 28/12/2020ه )املوافق 13/05/1442ثالث سنوات تبدأ من تاريخ 

  م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال 04/09/2012)املوافق  ه17/10/1433وبتاريخ

عن طريق إصدار أسهم لك ل سعودي وذ( ريا200,000,000( ريال سعودي إلى مائتين مليون )100,000,000الشركة من مائة مليون )

 ( رياالت سعودية للسهم الواحد10( سهم بقيمة اسمية )10,000,000حقوق أولوية بمقدار عشرة ماليين )

  م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من مائتين مليون 26/08/2020ه )املوافق 07/01/1442وبتاريخ

%( من رأس مال 29.50( ريال سعودي بنسبة انخفاض )141,000,000ال سعودي إلى مائة وواحد وأربعين مليون )( ري200,000,000)



 

 ق

  

( 14,100,000( سهم إلى أربعة عشر مليون ومائة ألف )20,000,000الشركة، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من عشرين مليون )

 .( سهم من األسهم املصدرة للشركة5,900,000سهم عن طريق إلغاء خمسة ماليين وتسعمائة ألف )

 /** للمساهمين على زيادة رأس مال الشركة بنسبة وافقت الجمعية العامة غير العادية   م(2021ه )املوافق **/**/1443**/وبتاريخ

( ريال 291,000,000مائتين وواحد وتسعين مليون )إلى   ( ريال سعودي141,000,000مائة وواحد وأربعين مليون )%( من 106.38)

تسعة وعشرين مليون ومائة ألف إلى  ( سهم عادي14,100,000إلى أربعة عشر مليون ومئة ألف )، وبتالي زيادة عدد األسهم من سعودي

خمسة عشر مليون  ( رياالت سعودية، وذلك عن طريق إصدار 10متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة ) ( سهم عادي29,100,000)

 ( رياالت سعودية للسهم الواحد.10جديد كأسهم حقوق أولوية بقيمة اسمية قدرها عشرة ) سهم عادي( 15,000,000)

 ملخص األنشطة الرئيسية للشركة 

(، وتتمثل أنشطة الشركة م22/08/2007ه )املوافق 09/08/1428( وتاريخ 1010417178رقم )تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري 

 إعادة التأمين، وكالة التأمين.، التأمين الصحي، التأمين العامي في كما في سجلها التجار 

مزاولة أعمال التأمين التعاوني في فرعي التأمين العام والتأمين الصحي، وللشركة أن تباشر جميع وتتمثل أنشطة الشركة كما في نظامها األساس ي في 

 لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذيةاألعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها، وتمارس الشر 
ً
 واألحكام كة أنشطتها وفقا

واألنظمة والقواعد السارية في اململكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات  السعوديالصادر من البنك املركزي 

 .املختصة إن وجدت

، باإلضافة لشبكة نقاط البيع مقرها الرئيس بمدينة الرياض، وفروعها في مدينة جدة، الخبر، خميس مشيطوتمارس الشركة أنشطتها من خالل 

 راجع القسم الفرعي ) املنتشرة في اململكة
ً
( "املعلومات القانونية" 10" من القسم )فروع الشركة ونقاط البيع( "10.7.2.8)ملزيد من املعلومات فضال

 م(11/05/2009ه )املوافق 15/05/1430( بتاريخ 21/20095رقم )ت م ن /من هذه النشرة(. وقد حصلت الشركة على تصريح البنك املركزي رقم 

 ة أنشطة التأمين التالية:ملزاول

 التأمين العام، وتشمل: (أ

 .التأمين من الحوادث واملسؤولية 

 .التأمين على املركبات 

 .التأمين البحري 

 .التأمين الهندس ي 

 

 التأمين الصحي (ب

 راجع ملزيد من )
ً
من هذه  "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها( "3" من القسم )ركةاألنشطة الرئيسية للش( "3.3قسم الفرعي )الاملعلومات فضال

 (.النشرة

الشركة رؤية   

التزامها بتطبيق  مان لعمالئها وتقدم القيمة املضافة ملوظيفها ومساهميها من خاللتوفر األ ، و شركة التأمين العربية األفضل في املنطقةأن تكون 

 .أفضل املقاييس العاملية

 الشركة رسالة

 .الشركةتقديم حلول تأمينية متوافقه مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وإدارة املخاطر املحتملة بما بحقق أهداف 



 

 ر

  

 استراتيجية الشركة

 مع األخذ باإلعتبار مايلي:جل زيادة إجمالي أقساط التأمين أركزة من املترويجية ال الحمالتعلى مبيعات و الشركة تتلخص استراتيجية 

  تجنب املنافسة  
ً
  غير الصحية التي تقوم على أساس خفض األسعار بدون تحليل كل نوع من أنواع املخاطر تحليال

ً
وتحديد السعر  شامال

 .املناسب لذلك

  متحفظةتبني سياسة اكتتاب تأميني  
ً
الشركة تهدف إلى  فإناإلستراتيجية بنجاح ولتنفيذ تلك  كافيا لحاملي األسهم. لكي تضمن عائدا

 :تنفيذ مايلي

 م السوق مع التركيز بشكل كبير على املشاريع الصغيرة واملتوسطة وعلى التأمينات الشخصية.يتقس (أ

 تقدم األنواع املتعددة من املنتجات والخدمات. (ب

 عن الشركات املنافسة بسرعة التواصل مع العمالء وسرعة إنجاز الخدمات املقدمة. التميز (ج

 استراتيجية أسعار محددة. تبني (د

 املحافظة عليهم. لضمان العمالء زيادة رضا (ه

 فعالية عمليات الشركة باإلضافة إلى تخفيض التكاليف.لزيادة  ،رفع مستوى األتمتة (و

 خرى.أالشركة قاعدة البيانات الضخمة لعمالئها بغرض تسويق منتجات  استخدام (ز

للشركة التنافسية وامليزات القوة نواحي  

 تتميز الشركة عن منافسيها، بما يلي:

  استقطاب املوارد البشرية املؤهلة وتأهيلهم واملحافظة عليهم.القدرة على 

 .التميز في األتمتة 

 .الخبرة الطويلة واملتميزة في إدارة الشركة 

 .التميز بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة 

 النظرة العامة إل  السوق 

 ل
ً
إجمالي أقساط التأمين املكتتب  فقد إنخفضالصادر عن البنك املركزي السعودي )مؤسسة النقد سابقا(. م2020الربع الثالث من عام تقرير وفقا

مليار ريال سعودي، كما أدى إنخفاض إجمالي األقساط املكتتب بها للتأمين  8.8م لتصل إلى 2019مقارنة بالربع الثالث من عام  %(0.4بها بنسبة )

م ليصبح 2019%( في الربع الثالث من عام 67.7ة التأمين الصحي من إجمالي األقساط املكتتب بها من )%( إلى إنخفاض حص10.1الصحي بنسبة)

ارتفاع في إجمالي األقساط املكتتب بها فخالل الربع %(. على الجانب األخر 6.5م بنسبة إنخفاض قدرها )2020%( في الربع الثالث من عام 59.2)

لتصبح  2019%( في الربع الثالث من 2.5من إجمالي األقساط املكتتب بها من ) ته(، مما أدى إلى إرتفاع حص%33لتأمين الحماية واإلدخار بنسبة )

%( لتشكل 8.7%( في الربع الثالث من العام الحالي. أما بالنسبة إلى إجمالي األقساط املكتتب بها لتأمين املركبات فقد حققت إرتفاع بنسبة )3.4)

%( 31.4األقساط املكتتب بها. ومن جانب األقساط املكتتب بها ألنواع التأمين العام األخرى لوحظ هناك إرتفاع بنسبة ) %( من إجمالي21.8مانسبتة )

%( في الربع الثالث من عام 11.8% مقارنة بنسبة )15.6مقارنة بالربع املطابق من العام املاض ي ، حيث بلغت حصتها من إجمالي األقساط املكتتب بها 

 . م2019

 2020%( في الربع الثاني من العام 1.5%( في الربع األول ليصبح )1.8ى الجانب األخر شكل عمق التأمين إلى الناتج املحلي اإلجمالي إنخفاضا من )وعل

%(. كما 1.9م ليصبح )2019%( عن الربع املمثل من عام 0.6إنخفض بنسبة )فقد م. أما بالنسبة إلى عمق التامين إلى الناتج املحلي غير النفطي 

( في الربع 7,410.4م لتصبح )2019( مليون ريال في الربع الثالث من عام 7,707.6أظهرت النتائج أن صافي أقساط التأمين املكتتب بها أنخفضت من )

 .%(3.85) م بنسبة إنخفاض قدره2020من عام  الثالث



 

 ش

  

تدابير احتواء صحية عامة لتأخير  بفرضم. بدأت الكثير من الدول 2020وعند انتشار فيروس كورونا خارج الصين في النصف الثاني من شهر فبراير 

األنشطة االقتصادية. ونتيجة لذلك، كان النتشار جميع انتشاره وتعزيز قدرة القطاع الصحي. وقد أدى تطور الوضع بهذا الشكل إلى توقف مفاجئ في 

 على األفراد
ً
%( في عام 3والشركات والحكومات. يتوقع أن ينخفض النمو العاملي بنسبة ) الفيروس تأثير كبير على االقتصاد العاملي وشكل ضغطا

م. وانخفضت أسعار السلع إلى مستوى قياس ي بينما 2020م حسب تقرير آفاق االقتصاد العاملي الصادر من صندوق النقد الدولي في أبريل 2020

. ومن املرجح أن ترتفع خسائر البنوك في محافظ االئتمان للقطاع الخاص ارتفعت أسعار األصول اآلمنة، مثل: الذهب وسندات الخزانة األمريكية

لوضع مع استمرار تعليق األنشطة االقتصادية. من املرجح أن يكون لتفش ي فيروس كورونا تبعات اقتصادية كبيرة على اململكة، خصوًصا مع تفاقم ا

في الطلب بسبب منع السفر على مستوى العالم وتعليق معظم األنشطة  بسبب االنخفاض الحاد في أسعار النفط الناجم عن االنخفاض الكبير

 .االقتصادية

يث واتخذت الحكومة السعودية تدابير مالية واقتصادية قوية للحد من تبعات هذه التطورات ولتقديم الدعم للمجتمع واالقتصاد على حد سواء. ح

ت االستثنائية والحزم التحفيزية في ظل انتشار الفيروس. حيث قامت وزارة املالية باإلعالن قامت العديد من الوزارات والهيئات بعدد كبير من املبادرا

مليار ريال تهدف إلى دعم القطاع الخاص، خصوًصا قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة. كما أعلنت وزارة الصحة  70عن حزمة تحفيزية بأكثر من 

ل. وقام صندوق التنمية الصناعية السعودي بتأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض العمالء التي مليار ريا 47عن دعم للقطاع الصحي بمبلغ تجاوز 

 .م للمشاريع الصغيرة واملشاريع الطبية واملصانع املتوسطة والكبيرة2020تحل أقساطها في عام 
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 ملخص عوامل املخاطرة

قبل اتخاذ قرارهم االستثماري املتعلق باالكتتاب أو بالتداول في أسهم حقوق ينبغي على املستثمرين الراغبين في االكتتاب في أسهم هذا الطرح 

دراسة ومراجعة كافة املعلومات التي تحتويها هذه النشرة، بما فيها على وجه الخصوص عوامل املخاطرة املبينة أدناه والتي تم توضيحها  األولوية

.ة( "عوامل املخاطرة" من هذه النشر 2بشكل مفصل في القسم )  

 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 

 ملالاملخاطر املتعلقة بعدم كفاية رأس املال ومتطلبات الحد األدنى املطلوب لرأس ا 

 املخاطر املتعلقة بالخسائر املتراكمة 

 املخاطر املتعلقة بالعقوبات من قبل الجهات الرقابية املختصة 

  تنفيذ االستراتيجيةاملخاطر املتعلقة بعدم القدرة على 

 املخاطر املتعلقة باالئتمان 

 املخاطر املتعلقة بالتصنيف االئتماني 

 املخاطر املتعلقة بعملية إدارة املطالبات 

 املخاطر املتعلقة بتعامالت األطراف ذات العالقة 

 املخاطر املتعلقة بالعقود مع الغير 

 املخاطر املتعلقة بعدم كفاية املخصصات واالحتياطيات 

 املخاطر املتعلقة بااللتزامات املحتملة 

 املخاطر املتعلقة بإعادة التأمين 

 املخاطر املتعلقة بتركز إعادة التأمين 

  عتماد على وسطاء التأميناملخاطر املتعلقة باال 

 املخاطر املتعلقة بسوء تقدير املخاطر 

 املخاطر املتعلقة بسياسات إدارة املخاطر 

 املخاطر املتعلقة باالستثمار 

  استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهاداتاملخاطر املتعلقة بعدم 

 املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية 

 املخاطر املتعلقة باألداء املالي 

 املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم 

 املخاطر املتعلقة بإلغاء أو عدم تجديد وثائق التأمين 

 املخاطر املتعلقة بترجمة وثائق التأمين 

  
ً
 املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال

 طالبات التأمينية الزائفة واألنشطة االحتيالية اآلخرى املخاطر املتعلقة باإلستخدامات وامل 

 املخاطر املتعلقة بزيادة مطلوبات الشركة 

 املخاطر املتعلقة بمتطلبات التوطين 

 املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية 

 املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة واملواصفات املطلوبة من قبل العمالء 

 قة بالتقاض ياملخاطر املتعل 

 املخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية 

 املخاطر املتعلقة بتركز أقساط التأمين املكتتبة على قطاع املركبات 

  التجارية وحقوق امللكيةاملخاطر املتعلقة بحماية العالمات 

 املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين غير السعوديين 

  19 –املخاطر املتعلقة بتفش ي جائحة فيروس كورونا "كوفيد" 

 املخاطر املرتبطة بسمعة الشركة 
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 املخاطر املرتبطة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب 
 

 املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع 

 للمملكة االقتصادي باألداء املتعلقة املخاطر 

 األوسط الشرق  منطقة في واالقتصادي السياس ي االستقرار بعدم املتعلقة املخاطر 

 واللوائح باألنظمة املتعلقة املخاطر 

 جديدة وقوانين أنظمة صدور  أو/و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم املتعلقة املخاطر 

 التأمين أنشطة مزاولة تصريح بسحب املتعلقة املخاطر 

 النقد مؤسسة) املركزي  البنك بتعديالت املتعلقة املخاطر  
ً
 الدخل وضريبة الزكاة عن للمحاسبة( سابقا

 املطلوبة بالتقارير املتعلقة املخاطر 

 التنافسية بالبيئة املتعلقة املخاطر 

 التأمين سوق  بنمو املتعلقة املخاطر 

 التأمين سوق  بنمو املتعلقة املخاطر 

 التاريخية البيانات بمحدودية املتعلقة املخاطر 

 أهميتها ومدى للتأمين قافيةالث التوعية في بالنقص املتعلقة املخاطر 

 املضافة القيمة بضريبة املتعلقة املخاطر 

 السعوديين غير املوظفين توظيف على املطبقة الحكومية بالرسوم املتعلقة املخاطر 

 العمالء ثقة بتراجع املتعلقة املخاطر 

 التعاوني الصحي الضمان مجلس بأنظمة التقيد بعدم املتعلقة املخاطر 

 العمالت صرف أسعار في بالتقلبات املتعلقة املخاطر 

 األسعار في التحكم بعدم املتعلقة املخاطر 

 املؤهلة املحلية الكوادر بندرة املتعلقة املخاطر 

 التأمينية األعمال بدورة املرتبطة املخاطر 

 املخاطر املتعلقة باألوراق املالية املطروحة 

 األولوية حقوق  سعر في املحتمل بالتذبذب املتعلقة املخاطر 

 السهم سعر في املحتملة بالتذبذبات املتعلقة املخاطر 

 األولوية حقوق  بيع أو ربحية بعدم املتعلقة املخاطر 

 املستقبلية بالبيانات املتعلقة املخاطر 

 جديدة أسهم إصدار باحتمال املتعلقة املخاطر 

 الشركة وأسهم األولوية حقوق  على الطلب بانخفاض املتعلقة املخاطر 

 امللكية نسبة بانخفاض املتعلقة املخاطر 

 املناسب الوقت في األولوية حقوق  ممارسة بعدم املتعلقة املخاطر 

 األسهم لحاملي أرباح بتوزيع املتعلقة املخاطر 

 األولوية حقوق  في باملضاربة املتعلقة املخاطر 

 قوائمها املالية خالل املدة النظامية نشر عدم نتيجة الشركة أسهم إلغاء أو تداول  بتعليق املتعلقة املخاطر 
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 املالية املعلوماتملخص 

م 2020وم 2019م و2018 ديسمبر 31ة في إن ملخص املعلومات املالية الواردة أدناه مبني على القوائم املالية املراجعة للشركة للسنوات املالية املنتهي

 واإليضاحات املرفقة بها.

 املركز املالي قائمة

 )بآالف الرياالت السعودية(

النمو املركب  زيادة/)نقص( ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 

-م2018

 م2020

م 2018

 )املراجعة(

م 2019

 )املراجعة(

م 2020

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2019

ديسمبر 

 م2020

 3.5% 7.9% 1.9% 607,410 562,830 552,216 إجمالي املوجودات 

 4.0% 10.2% 1.1% 461,779 419,202 414,568 إجمالي املطلوبات 

 2.1% 1.4% 4.3% 145,631 143,628 137,648 إجمالي حقوق املساهمين 

%1.9 607,410 562,830 552,216 إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمين  %7.9 %3.5 

 م.2020م و2019م و2018املصدر: القوائم املالية املراجعة للسوات املالية املنتهية 

 

 

 قائمة الدخل

 )بآالف الرياالت السعودية(

النمو املركب  زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

-م2018

 م2020

م 2018

 )املراجعة(

م 2019

 )املراجعة(

م 2020

 )املراجعة(
 م2019ديسمبر 

ديسمبر 

 م2020

 1.5% (2.7%) 5.9% 515,117 529,352 500,013 إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

 (0.7%) (4.5%) 3.3% 449,460 470,867 456,012 صافي أقساط التأمين املكتتبة

 1.0% (4.6%) 6.9% 445,421 467,099 437,021 صافي أقساط التأمين املكتسبة

 0.6% (3.7%) 5.1% 455,793 473,101 450,305 إجمالي اإليرادات

 3.4% (2.2%) 9.3% 384,270 392,753 359,320 االكتتاب إجمالي تكاليف ومصاريف

 (11.3%) (11.0%) (11.7%) 71,523 80,348 90,985 صافي دخل االكتتاب

 (12.3%) (7.1%) (17.2%) (67,521) (72,708) (87,778) إجمالي )املصاريف( التشغيلية األخرى 

 11.7% (47.6%) 138.2% 4,002 7,640 3,207 إجمالي الدخل للعام 

 م.2020م و2019م و2018املصدر: القوائم املالية املراجعة للسوات املالية املنتهية 
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 قائمة التدفقات النقدية

 )بآالف الرياالت السعودية(

النمو املركب  زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

-م2018

 م2020

م 2018

 )املراجعة(

م 2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2019

ديسمبر 

 م2020

 الينطبق (39.6%) ال ينطبق (3,085) (5,111) 37,892 صافي النقد الناتج من / )املستخدم في( األنشطة التشغيلية

 الينطبق ال ينطبق (110.4%) 75,990 2,279 (21,995) صافي النقد )املستخدم في( / الناتج من األنشطة االستثمارية

 الينطبق (81.5%) الينطبق (2,435) (13,184) - النقد )املستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويليةصافي 

 110.6% ال ينطبق (200.7%) 70,497 (16,016) 15,897 التغير في أرصدة النقد وما في حكمه

 (0.1%) (17.1%) 20.5% 77,479 93,495 77,598 النقد وما في حكمه في بداية السنة / الفترة

 25.8% 91.0% (17.1%) 147,976 77,479 93,495 النقد وما في حكمه في نهاية السنة / الفترة

 م.2020م و2019م و2018ية املنتهية املصدر: القوائم املالية املراجعة للسوات املال

 

 املؤشرات الرئيسية

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(

 %11.9 %10.2 %7.9 معدل اإلسناد 

 %87.3 %89.0 %91.2 نسبة االحتفاظ

 %76.5 %77.3 %74.3 معدل الخسارة 

 %6.9 %5.4 %6.8 تكاليف استحواذ وثائق تأمين / صافي األقساط املكتسبة 

 %0.9 %0.8 %0.5 العموالت املكتسبة من إعادة التأمين / صافي األقساط املكتسبة

 املصدر: معلومات اإلدارة.
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 التعريفات واملصطلحات 1

 املستخدمة في نشرة اإلصدار هذه:يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات واملصطلحات للعبارات  

 التعري  املصطلح أو االختصار املعرف

صدر
ُ
 ، شركة مساهمة سعوديةشركة املجموعة املتحدة للتأمين التعاوني الشركة أو امل

 شركة.لل التنفيذية دارةاإل  اإلدارة

 اململكة العربية السعودية. اململكة

 النظام األساس ي للشركة. النظام األساس  

( واالستثمار)التجارة وزارة التجارة  وزارة التجارة 
ً
 باململكة العربية السعودية. سابقا

( باململكة العربية السعودية. وزارة االستثمار
ً
 وزارة االستثمار )الهيئة العامة لالستثمار سابقا

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 

 املستمرة

وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار قواعد طرح األوراق املالية 

م(. بناًء على نظام السوق املالية الصادر 27/12/2017ه )املوافق 09/4/1439وتاريخ  2017-123-3رقم 

-07-1واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  .ه02/06/1424وتاريخ  30باملرسوم امللكي رقم م/

 (.م14/01/2021)املوافق  ه01/06/1442وتاريخ  2021

املجلس أو مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس 

 اإلدارة
 .(42و)(دمجلس إدارة الشركة، والذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )

 (.ز( و )ومستشارو الشركة املوضحة أسماؤهم على الصفحة ) املستشارون

 هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية. هيئة السوق املالية أو الهيئة

(.هو البنك  البنك املركزي 
ً
 املركزي السعودي )مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا

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

 نظام السوق املالية
 م(31/07/2003هـ )املوافق 02/06/1424وتاريخ  30نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

 وما يطرأ عليه من تعديالت.

 شركة السوق املالية السعودية

 لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 
ً
ه )املوافق 29/02/1428شركة السوق املالية السعودية، املؤسسة وفقا

 لنظام السوق املالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، والجهة الوحيدة 19/03/2007
ً
م(. وذلك تنفيذا

كسوق لألوراق املالية في اململكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج األوراق املالية  املصرح لها بالعمل

 وتداولها.

السوق املالية السعودية أو السوق املالية أو 

 أو تداول  سوق األسهم أو السوق 
 السوق املالية السعودية لتداول األسهم.

 النظام اآللي لتداول األسهم السعودية. نظام تداول 

 نظام الشركات

( بتاريخ 3نظام الشركات في اململكة العربية السعودية، الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )م/

ه)املوافق 25/07/1437م( والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 10/11/2015هـ )املوافق 28/01/1437

 م(.11/04/2018ملوافق هـ )ا25/07/1439( وتاريخ 79م( واملعدل باملرسوم امللكي رقم )م/02/05/2016

اقبة شركات التأمين التعاوني  نظام مر
بتاريخ  32نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في اململكة الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م/

 م(.31/07/2003ه )املوافق 02/06/1424

اقبة شركات  ال ئحة التنفيذية لنظام مر

 التأمين التعاوني أو ال ئحة التنفيذية 

الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في اململكة الصادرة من البنك املركزي السعودي 

 م(20/04/2004ه )املوافق 01/03/1425بتاريخ 

 تصريح البنك املركزي 
التأمين وإعادة التأمين )حيثما ينطبق الصادر عن البنك املركزي "مؤسسة النقد تصريح مزاولة أعمال 

)"
ً
 سابقا

 التأمين
تحويل أعباء املخاطر من املؤمن له إلى املؤمن )أو شركة التأمين( وتعويض من تعرض منهم للضرر أو 

ن )أو شركة التأمين(.  الخسارة من قبل املؤم 
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 التأمين أو وثيقة التأمين بوليصة
ض املؤمن له عند حدوث الضرر أو الخسارة املغطاة بالوثيقة عقد تتعهد بمقتضاه شركة التأمين  بأن تعو 

ن له لشركة التأمين.  أو البوليصة، وذلك مقابل االشتراك الذي يدفعه املؤم 

 الجمعية العامة للمساهمين في الشركة. ا جمعية العامة

 العادية للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة  ا جمعية العامة العادية

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

 حكومة اململكة العربية السعودية. ا حكومة 

 الئحة حوكمة الشركات

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

م(. بناًء على نظام الشركات 13/02/2017ه. )املوافق 16/05/1438وتاريخ  2017-16-8القرار رقم 

ه. واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 28/01/1437وتاريخ  3الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

  م(.20/05/2019هـ )املوافق 15/09/1440وتاريخ  3-57-2019

 الئحة حوكمة شركات التأمين التعاوني 
ه )املوافق 08/01/1437الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة من البنك املركزي السعودي بتاريخ 

 م(.21/10/2015

 األطراف ذوي الع قة

يقصد به في قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، وبموجب قائمة املصطلحات املستخدمة في 

وتاريخ  2004-11-4لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 

( وتاريخ 1-104-2019واملعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم ) م(04/10/2004هـ )املوافق 20/08/1425

  :م(، على ما يلي30/09/2019هـ )املوافق 01/02/1441

صدر. (1
ُ
 تابعي امل

صدر.املساهمين الكبا (2
ُ
 ر في امل

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر. (3

صدر. (4
ُ
 أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي امل

صدر. (5
ُ
 أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى املساهمين الكبار في امل

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

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

 قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة السوق املالية السعودية )تداول( واملوافق عليها بقرار مجلس هيئة 

م( واملعدلة بموجب قراره 27/12/2017هـ )املوافق 09/04/1439وتاريخ  2017-123-3السوق املالية رقم 

 م(.30/09/2019هـ )املوافق 01/02/1441بتاريخ  )2019-104-1) رقم

املعايير املحاسبية الدولية إلعداد التقارير 

 (IFRSاملالية )

 مجموعة املعايير املحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية.

.(International Financial Reporting Standards) 

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

 أن السنة املالية للشركة تنتهي في 
ً
 ديسمبر. 31للشركة املعنية. علما

 .وظائف القطاع الخاصإحالل املواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في  التوطين / السعودة

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

الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين  

(SOCPA) 
 في اململكة العربية السعودية.الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين 

 العامة للتأمينات االجتماعية في اململكة العربية السعوديةاملؤسسة  املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

( والتنمية االجتماعية  املوارد البشرية والتنمية االجتماعية )العملوزارة  ملوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة ا
ً
 .في اململكة العربية السعوديةسابقا

 يوم عمل

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

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

 األخرى.

 نظام العمل
املوافق )ه. 23/08/1426وتاريخ  51نظام العمل السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

 (.م26/08/2020)املوافق  ه07/01/1442( وتاريخ 5(، املعدل باملرسوم امللكي رقم )م/م27/09/2005

 .التقويم الهجري  ه 
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 .التقويم امليالدي م

 املالية األوراق إيداع مركز شركة

هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لشركة السوق املالية السعودية )تداول(، تأسست في عام 

هـ )املوافق 28/01/1437بتاريخ  3الشركات السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ م بموجب نظام 2016

 م(.11/11/2015

 2030رؤية 
البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصناعة 

 البتروكيماويات وتنويع االقتصاد السعودي وتطوير الخدمات العامة.

 (VATالقيمة املضافة ) ريبة 

م( املوافقة على االتفاقية املوحدة 30/01/2017هـ )املوافق 02/05/1438قرر مجلس الوزراء بتاريخ 

يناير  1لضريبة القيمة املضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من 

م األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات م، كضريبة جديدة تضاف ملنظومة الضرائب والرسو 2018

%(، وقد تم 5محددة في اململكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مقدار هذه الضريبة )

وقررت  استثناء عدد من املنتجات منها )كاألغذية األساسية والخدمات املتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم(

 من تاريخ 15%( إلى )5بة القيمة املضافة من )حكومة اململكة زيادة نسبة ضري
ً
يوليو  01%(وذلك ابتداءا

 .م.2020

 ا حقوق أو ا حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة عند املوافقة على الزيادة في 

عطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم رأس املال. وهو حق مكتسب لجميع املساهمين املقيدين، وي

واحد من األسهم الجديدة بسعر الطرح. ويتم إيداع الحقوق بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية 

. وستظهر هذه الحقوق في م(2021ه )املوافق **/**/1443**/وذلك بتاريخ **/ الخاصة بزيادة رأس مال

جديد خاص بحقوق األولوية. وسيتم إبالغ املساهمين املقيدين حسابات املساهمين املقيدين تحت رمز 

عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( املقدمة  بإيداع الحقوق في محافظهم

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

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

  سعر تداول ا حق
هو السعر الذي يتم تداول الحق به علما بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب، وبالتالي فإنه قد 

 يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية.

 شركة فالكم للخدمات املالية. متعهد التغطية 

 شركة فالكم للخدمات املالية. االكتتابمدير 

 فترة الطر ح 
)املوافق  ه1443**//**** إلى يوم  م(2021/**/**)املوافق  ه1443**//** **الفترة التي تبدأ من يوم 

 م(.2021••/••/

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

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

 الطرح املتبقي 
طرح أية أسهم متبقية غير مكتتب فيها من قبل األشخاص املستحقين على املؤسسات االستثمارية من 

 .خالل طرحها في فترة الطرح املتبقي

 فترة الطرح املتبقي
 يوم الفترة التي تبدأ 

ً
م( وحتى الساعة 2021/**/**)املوافق ه 1443**//** **من الساعة العاشرة صباحا

 م(.2021/**/**)املوافق  ه1443**//** **الخامسة مساًء من يوم 

 ، والتي سيتم إصدارها لزيادة رأس مال الشركة.عادي سهم( 15,000,000) مليون  عشر خمسة األسهم ا جديدة

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

 االشخاص املستحقين 
جميع حملة حقوق األولوية سواًء كانوا من املساهمين املقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل 

 فترة التداول.

 املساهمون الكبار

املساهمين ، وكما في تاريخ هذة النشرة فإن % أو أكثر من أسهم الشركة5نسبة  املساهمون الذين يمتلكون 

هي شركة ثروة الخليح القابضة والتي ( الشركة أسهم من أكثر أو% 5 نسبة يمتلكون  الكبار في الشركة )ممن

 الشركة أسهم من%( 15.0( سهم، أي مانسبته )2,115,000اثنان مليون و مائة وخمسة عشر ألف ) تملك

 الطرح. قبل

 املساهمون املؤسسون للشركة. املساهمون املؤسسون 
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 ا جمهور 

عنى في قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة األشخاص غير املذكورين أدناه
ُ
 :ت

صدر (1
ُ
 .تابعي امل

صدر (2
ُ
 .املساهمين الكبار في امل

 .أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر (3

صدر (4
ُ
 .أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي امل

صدرأعضاء مجالس اإلدارة  (5
ُ
 .وكبار التنفيذيين لدى املساهمين الكبار في امل

 .( أعاله5أو  4، 3، 2، 1أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم في ) (6

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

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

 .املراد إدراجها

 صافي متحصالت الطرح بعد حسم مصاريف الطرح. صافي متحص ت الطرح

 الشخص الطبيعي. الشخص

 .هذه الوثيقة املعدة من قبل الشركة فيما يتعلق باكتتاب أسهم حقوق األولوية أو النشرة نشرة اإلصدار 

 اإلدراج
تقديم طلب إدراج إلى شركة  -حيث يسمح سياق النص بذلك  -أو إدراج األوراق املالية في السوق الرئيسية 

 السوق املالية السعودية )تداول(.

 املساهمون املقيدون 

املساهمون املالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال 

واملقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة 

 م(.2021/**/**)املوافق  ه1443**//**غير العادية بتاريخ 

 املستثمرون ا جدد
ممن قاموا بشراء حقوق  –باستثناء املساهمون املقيدون  –عامة املستثمرون من األفراد واملؤسسات 

 األولوية خالل فترة التداول.

 األسهم
، بقيمة عادي سهم( 14,100,000) ألف ومئة مليون  عشر أربعةاألسهم العادية للشركة والبالغة عددها 

 سعودية للسهم الواحد. ( عشرة رياالت10اسمية )

 الوسطاء
هم مؤسسات السوق املرخص لهم عن طريق هيئة السوق املالية بمزاولة نشاط التعامل باألوراق املالية 

 بصفة وكيل.

 املؤسسات االستثمارية

 :تشمل مجموعة من املؤسسات وهي كالتالي

مدير محفظة خاصة،  الجهات الحكومية والشركات اململوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق .1

أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز 

 .اإليداع

 إضافة إلى الصناديق  .2
ً
 عاما

ً
صناديق االستثمار العامة املؤسسة في اململكة املطروحة طرحا

املالية السعودية إذا كانت شروط الخاصة والتي تستثمر في األوراق املالية املدرجة في السوق 

وأحكام الصندوق تتيح له ذلك، مع االلتزام باألحكام والقيود املنصوص عليها في الئحة صناديق 

 .االستثمار

األشخاص املرخص لهم في التعامل في األوراق املالية بصفة أصيل، مع التزام متطلبات الكفاية  .3

 .املالية

ل اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص املرخص له عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعما .4

قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في 

 .السوق املالية السعودية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه

ب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حسا .5

 باالعتبار ضوابط استثمار الشركات املدرجة في األوراق املالية، على أن ال تؤدي 
ً
اإليداع، أخذا

 .مشاركة الشركة إلى أي تعارض في املصالح

املستثمرين الخليجين من ذوي الشخصية االعتبارية والتي تشمل الشركات والصناديق املؤسسة  .6

 .مجلس التعاون لدول الخليج العربيةفي دول 

 .املستثمرون األجانب املؤهلون  .7

مستفيد نهائي من ذوي الصفة االعتبارية في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له وفق  .8

 شروط وضوابط اتفاقيات املبادلة.
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 أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب. املكتتب

 من أي وقت محدد.مالك أو حامل األسهم  املساهم
ً
 اعتبارا

 مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مجلس التعاون ا خليجي

 أحد الطرق املستخدمة لحساب معدل النمو في بند معين خالل فترة زمنية محددة. معدل النمو السنوي املركب

 الناتج املح ي
القيمة السوقية لكل السلع النهائية الناتج املحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية. وهو عبارة عن 

 .والتي يتم انتاجها خالل فترة زمنية محددة والخدمات املعترف بها بشكل محلي

 "19-الوباء أو فيروس كورونا "كوفيد

  كورونا فيروس) باسم يُعرف ُمعدي فيروس ي مرض هو
ً
 في باالنتشار بدأ حيث ،"19 - كوفيد" واختصارا

 ذلك أثر وعلى م،2020 العام مطلع في وذلك السعودية العربية اململكة ضمنها ومن العالم دول  معظم

 .جائحة بأنه العاملية الصحة منظمة صنفته

  هيئة الزكاة والضريبة وا جمارك
(الهيئة العامة للزكاة والدخل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )

ً
، وهي إحدى الجهات الحكومية التي سابقا

 بوزير 
ً
لة بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائبترتبط تنظيميا

 
 .املالية، وهي الجهة املوك

 اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة واملتعهد بالتغطية. اتفاقية التعهد بالتغطية

القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية 

 األجنبية املؤهلة في األوراق املالية املدرجة.

االستثمار باألوراق املالية من قبل أشخاص غير سعوديين مقيمين خارج اململكة. هي قواعد خاصة بتنظيم 

هـ )املوافق 15/07/1436وتاريخ  2015-42-1الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار 

هـ 14/10/1440وتاريخ  2019-65-3م( واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 04/05/2015

 م(.17/06/2019)املوافق 

اإلجراءات والتعليمات ا خاصة بالشركات 

املدرجة أسهمها في السوق ال   بلغت خسائرها 

 ( فأكثر من رأس مالها20املتراكمة )%

 2013-48-4قواعد خاصة بالشركات ذات الخسائر املتراكمة صادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 

وتاريخ  2018-77-1م( واملعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 18/11/2013هـ )املوافق 15/01/1435وتاريخ 

 م(.18/07/2018هـ )املوافق 05/11/1439

 نظام التأمين  د التعطل عن العمل "ساند"

هو نظام تابع للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية يقوم على رعاية العامل السعودي وأسرته خالل فترة 

إرادته، يطبق على جميع السعوديين دون سن التاسعة والخمسين تعطله عن عمله لظروف خارجة عن 

الخاضعون لفرع املعاشات بموجب نظام التأمينات االجتماعية، وصدر هذا النظام بموجب املرسوم امللكي 

 من 12/03/1435( وتاريخ 18رقم )م/
ً
ه للمنشآت 01/11/1435ه، وبدأ تطبيق النظام في اململكة اعتبارا

 م للمنشآت التي تتبع التقويم امليالدي.01/09/2014يم الهجري، وابتداًء من التي تتبع التقو 

 برنامج نطاقات

 توظيف على املنشآت لتحفيز برنامج وهو االجتماعية والتنمية البشرية املوارد لوزارة التابعة البرامج أحد هو

( م10/09/2011 املوافق) ه28/01/1432 وتاريخ( 4040) رقم القرار بموجب اعتماده تم السعوديين،

م ،(م27/10/1994 املوافق) ه13/05/1415 بتاريخ( 50) رقم الوزراء مجلس قرار على املبني  البرنامج وُيقي 

 والقطاع النشاط وفق( واألحمر واألصفر واألخضر البالتيني) محددة نطاقات أساس على املنشأة أداء

 وتاريخ( 63717) رقم القرار بموجب نطاقات برنامج تعديل تم وقد الشركة تحتهما تندرج اللذان

 جميع ونقل نطاقات برنامج من األصفر النطاق إلغاء تم حيث( م26/11/2019 املوافق)ه29/03/1441

 نطاقات برنامج دليل في الواردة األحمر النطاق معايير وتطبيق األحمر النطاق إلى األصفر النطاق في املنشآت

 .املنشآت هذه على

 وسيط التأمين 
الشخص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع الشركة إلتمام عملية التأمين لصالح املؤمن 

 له.

 ا خبير اإلكتواري 
وم  ر الخدمات، وتق  الشخص الذي يقوم بتطبيق نظرية االحتماالت واالحصاءات، التي بموجبها تسع 

 االلتزامات  وتكوين املخصصات.

 عملية قبول التأمين على الخطر. االكتتاب 

 مدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل إلى نقد عن التزاماتها. هامش امل ءة 

 املبالغ التي يجب على الشركة اقتطاعها وتخصيصها لتغطية التزاماتها املالية. املخصصات )االحتياطيات( الفنية

 االحتياطيات النظامية

 مراقبة نظام من عير الخامسة املادة في عليها املنصوص الشركة أرباح صافي من اقتطاعها املتوجب النسبة

  هـ02/06/1424 بتاريخ 32/م رقم امللكي املرسوم بموجب الصادر املركزي  البنك من الصادر التأمين شركات

 (.م31/07/2003 املوافق)
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 إعادة التأمين
ن من عليها املؤمن املخاطر أعباء تحويل ن وتعويض التأمين، معيد إلى املؤم   عما التأمين معيد قبل من املؤم 

ن دفعه يتم  .الخسارة أو للضرر  تعرضوا إذا لهم للمؤم 

 إجمالي األقساط املكتتبة 
 إعادة شركات إلى املسندة األقساط إقتطاع دون  محددة فترة خالل املكتتبة التأمين عقود أقساط إجمالي

 .التأمين

 .التأمين إعادة عمليات إطار في التأمين إعادة شركات لفائدة عنها املتنازل  األقساط املسندةاألقساط 

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

 املطالبات تحت التسوية
 تسويتها تتم ولم البحث قيد مازالت والتي عنها التأمين شركة بإخطار له املؤَمن قام التي والحوادث املطالبات

 .الوثيقة في التأمين مبالغ على بناء وذلك له املؤَمن بها يطالب التي الخسائر قيمة تعادل وهي دفعها، أو

 تكالي  إكتتاب وئاثق التأمين 
 والتكاليف باإلدارة املتعلقة املصاريف من والجزء العموالت فيها بما التأمين وثائق اكتتاب تكاليف مجموع

 .التأمين عمليات إلى تعود التي األخرى  العامة

 إجمالي املطالبات املدفوعة
 شروط بحسب لها تعرضوا التي األضرار او األخطار عن كتعويض لهم للمؤمن التأمين شركة تدفعه ما قيمة

 .التأمين وثيقة وأحكام

 .املطالبات تلك من التأمين معيدي عمولة خصم بعد املطالبات إجمالي صافي املطالبات املدفوعة

 .املطالبات تلك من التأمين معيدي عمولة خصم بعد املطالبات إجمالي املدفوعة املطالبات صافي

 املطالبات تسوية
 من ملستحقيها املطالبات صرف تؤخر قد قانونية او فنية كانت سواء التأمين شركات بها تقوم اجراءات

 .االستحقاق فترة نفس في الوثائق حملة

  ع ها مبل  غير  متكبدة مطالبات
ن على املستحقة املبالغ ؤم 

ُ
غ ولم حدثت التي املطالبات جراء لهم املؤمن لصالح امل

 
 إعداد تاريخ في عنها يبل

 .املالية القوائم

 .التسوية تحت باملطالبات الخاصة التسويات إجراء بعد الفترة خالل صرفها تم التي املطالبات املتكبدة املطالبات صافي

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

 .واملصروفات

 ا خسارة فائض

 ضمن املخاطر بعض عن يتنازل  أن له املؤَمن على يتعن حيث التأمين إعادة اتفاقيات من نسبي غير نوع

 التأمين يتقبل أن التأمين معيد ويتعهد قبولها، على املؤِمن وافق والتي الخسارة قيمة عن تزيد معينة مبالغ

 .إليه املسندة املخاطر على

 .التأمين عقد يبرم الذي املعنوي  أو الطبيعي الشخص له املؤَمن

 املؤِمن
 املؤَمن لها يتعرض التي األخطار عن التعويض وتتولى له املؤَمن من التأمين عقود تقبل التي التأمين شركة

 .مباشر بشكل له

 .التأمين وثيقة أحكام بموجب مغطاة حادثة عن تعويض يطلب للمؤِمن له املؤَمن يقدمه كتابي إشعار املطالبة

 العام التأمين

 
ً
 العام التأمين فإن املركزي  البنك من الصادرة التعاوني التأمين شركات مراقبة لنظام التنفيذية لالئحة وفقا

 :اآلتي يتضمن

 .والسؤولية الحوادث من التأمين .1

 .املركبات على التأمين .2

 .املمتلكات على التأمين .3

 .البحري  التأمين .4

 .الطيران تأمين .5

 .الطاقة تأمين .6

 .الهندس ي التأمين .7

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

 واملسؤولية ا حوادث من التأمين

 رب مسؤولية من التأمين. 3. العمل إصابات من التأمين. 2. الشخصية الحوادث من التأمين. 1 ويشمل

 املسؤولية من التأمين. 6. العامة املسؤولية من التأمين. 5. الغير تجاه املسؤولية من التأمين. 4. العمل

 من التأمين. 9. املهنية املسؤولية من التأمين. 8. الطبية املسؤولية من التأمين. 7. املنتجات عن الناتجة

. 12. النقل وأثناء الخزينة في التي األموال من التأمين. 11. األمانة خيانة من التأمين. 10. والسطو السرقة

 . املسؤوليات من التأمين نطاق ضمن تقع أخرى  تأمينات أي
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 .النقل مخاطر ذلك من ويستثنى باملركبات املتعلقة واملسؤوليات الخسائر من التأمين ويشمل املركبات ع   التأمين

 املمتلكات ع   التأمين
 الطبيعية، والظواهر واالنفجارات، والسرقة، الحريق، عن الناتجة الخسائر من التأمين ويشمل

 .املمتلكات على التأمين نطاق ضمن أخرى  تأمينات وأي واالضطرابات،

 البحري  التأمين
  املنقولة البضائع على التأمين ويشمل

ً
 ضمن تقع أخرى  تأمينات وأي واملسؤوليات، السفن وهياكل بحرا

 .البحري  التأمين نطاق

 الهندس   التأمين
 وتلف واإللكترونية، الكهربائية واألجهزة واإلنشاءات التركيب وأخطار املقاولين أخطار على التأمين ويشمل

 .الهندس ي التأمين ضمن تقع أخرى  تأمينات وأي اآلالت،

 الصحي التأمين
 وإدارة والعالجية، الطبية واملستلزمات الخدمات وجميع واألدوية الطبية التكاليف على التأمين ويشمل

 .الطبية البرامج

 .أكثر أو أصلين على تحتوي  االستثمار أدوات من مركبة أداة هي االستثمارية الشركة محفظة االستثمارية املحفظة

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

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

 .العالم أنحاء جميع
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 عوامل املخاطرة 2

إلى املعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة، يتوجب على كل من يرغب باالستثمار في األسهم املطروحة لالكتتاب دراسة كافة املعلومات باإلضافة 

 
ً
املخاطر  بأن التي تحتويها نشرة اإلصدار هذه بعناية، بما فيها عوامل املخاطرة املبينة أدناه في هذا القسم قبل اتخاذ قرار شراء أسهم الطرح، علما

 املوضحة أدناه قد ال تشمل كافة املخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل من املمكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت

املستقبلية بشكل الحالي، أو قد تعتبرها الشركة غير جوهرية. وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها 

 .سلبي وجوهري في حال حدوث أو تحقق أحد عوامل املخاطر املشار إليها أدناه

كما يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة، بحسب علمهم واعتقادهم، بعدم وجود أي مخاطر جوهرية من املمكن أن يؤثر عدم ذكرها على قرار 

حتى تاريخ هذه النشرة غير ما تم اإلفصاح عنه ضمن هذا القسم. ال يكون االستثمار في املساهمين واملستثمرين املحتملين، وتكون معلومة لديهم 

 سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا ذلك االستثمار والذين يملكون موارد كافية لتحمل أية خسار 
ً
ة قد األسهم املطروحة مناسبا

تمل الذي لديه أي شكوك بشأن قرار االستثمار في الشركة أن يستعين بمستشار مالي مرخص تنجم عن ذلك االستثمار، وينبغي على املستثمر املح

 .له من قبل هيئة السوق املالية للحصول على املشورة املناسبة بشأن االستثمار في األسهم املطروحة

مة، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن للشركة وفي حال حدوث أو تحقق أي من عوامل املخاطرة التي تعتقد الشركة في الوقت الحاضر بأنها مه

مل أن تحددها، أو التي تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق وقد يخسر املستثمر املحت

 .كامل استثماره بهذه األسهم أو جزء منها

 قد يكون لها إن املخاطر املبينة أدناه مذكورة بترتيب ال يعبر 
ً
عن مدى أهميتها، كما أن املخاطر اإلضافية غير املعلومة أو التي تعتبر غير جوهرية حاليا

 .نفس اآلثار أو العواقب الواردة في هذه النشرة

 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها  2.1

  ملالاملخاطر املتعلقة بعدم كفاية رأس املال ومتطلبات ا حد األدنى املطلوب لرأس ا 

( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة من البنك 68(، واملادة الثامنة والستون )66وفقا للمادة السادسة والستون )

 للمادة للفقرة 
ً
( من املادة 2)أ( من البند )املركزي، فإنه يجب على شركات التأمين االحتفاظ بمستويات معينة من املالءة ملختلف أنواع األعمال. وفقا

%( 100%( إلى )75( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فإنه في حال أصبح هامش املالءة الفعلي مابين )68الثامنة والستون )

خالل الربع التالي. ويفرض البنك املركزي %( 100من هامش املالءة املطلوب، فيجب على الشركة العمل على تعديل هذه النسبة لتصبح على األقل )

 للفقرة )ج( من البند )
ً
( من الالئحة سلسلة من 68( من املادة الثامنة والستون )2على شركات التأمين غير امللتزمة بمستويات مالءة مناسبة وفقا

 :اإلجراءات لتصحيح أوضاعها ومن ضمنها

 .زيادة رأس مال الشركة (1

 .تعديل األسعار (2

 .التكاليفتخفيض  (3

 .التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد (4

 .تسييل بعض األصول  (5

 ويوافق عليها البنك املركزي  (6
ً
 .أي إجراء آخر تراه الشركة مناسبا

وكما %(، 93.7م بلغ غطاء هامش املالءة املالية )2019ديسمبر  31%(، وكما في 99.8م فقد بلغ غطاء هامش املالءة املالية )2018ديمسبر  31وكما في 

)املوافق  ه21/05/1441، وقد أوص ى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ %(100.3م بلغ غطاء هامش املالءة املالية )2020ديسمبر  31ي ف

( ريال سعودي، وذلك بعد 150,000,000مليون )وخمسون  مائة( بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة م16/01/2020

على لحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة )غير العادية(. وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك املركزي ا

 .(م01/10/2020)املوافق  ه14/02/1442( بتاريخ 42008428رأس املال بموجب الخطاب رقم ) زيادة
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ي وتعمل الشركة على زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وذلك للوصول إلى مستوى املالءة املالية املطلوبة من البنك املركز 

( 7.2)" من القسم الفرعي استخدام صافي متحصالت الطرح لرفع هامش املالءة املالية" (7.2.3)واملحافظة عليها )فضال راجع القسم الفرعي 

من هذه النشرة( وفي حال لم تستطيع الشركة  "املستقبلية واملشاريع الطرح متحصالت استخدام( "7" من القسم رقم )استخدام متحصالت الطرح"

ومنعها من بيع منتجاتها  الوصول للحد األدنى لهامش املالءة املطلوب يحق للبنك املركزي الزامها بتعيين مستشار أو يقوم بسحب ترخيص الشركة

عمال التأمينة في حال لم تلتزم الشركة بتصحيح أوضاعها املالية خالل فترة يحددها البنك املركزي. مما قد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أ

 .الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية

 املخاطر املتعلقة با خسائر املتراكمة 

ريال سعودي، أي  (61,233,000) واحد وستون مليون ومئتان وثالثة وثالثون ألف م مبلغ 2018ديسمبر  31لخسائر املتراكمة للشركة كما في بلغت ا

م 2019ديسمبر  31( ريال سعودي. وكما بلغت الخسائر املتراكمة للشركة في 200,000,000من رأس مالها البالغ مائتان مليون ) %(30.62)ما يمثل 

من رأس مالها البالغ مائتان مليون %( 29.76)( ريال سعودي أي ما يمثل 59,514,000) تسعة وخمسون مليون وخمسمائة وأربعة عشر ألف 

( 1,431,000) مليون وأربعمائة وواحد وثالثون ألف  م2020ديسمبر  31وكما بلغت الخسائر املتراكمة للشركة في  ( ريال سعودي.200,000,000)

وقد أوص ى مجلس إدارة الشركة  ( ريال سعودي.141,000,000من رأس مالها البالغ مائة وواحد وأربعين مليون )%( 1.01)ي أي ما يمثل ريال سعود

مائة وواحد وأربعين ( ريال سعودي إلى 200,00,000م( بتخفيض رأس مال الشركة  من مائتان مليون )16/01/2020ه )املوافق 51/05/1441بتاريخ 

( سهم وبالتالي فإن تخفيض رأس مال الشركة بمقدار تسعة وخمسون مليون 5,900,000عدد )عن طريق إلغاء ( ريال سعودي 141,000,000مليون )

 على هذا تم تعيين مستشار مالي ومراجع 59,000,000)
ً
( ريال سعودي سيؤدي إلعادة هيكلة رأس املال وإطفاء الخسائر املتراكمة بنفس القيمة وبناءا

 لقيام بمهام إجراءات تخفيض رأس املال.حسابات ل

ه 24/09/1441الشركة على موافقة هيئة السوق املالية بتاريخ وقد حصلت وقدمت الشركة إلى هيئة السوق املالية للموافقة على تخفيض رأس املال 

على تخفيض رأس مال الشركة  وافقت الجمعية العامة غير العادية  م(26/08/2020ه )املوافق 07/01/1442 في تاريخوم(، 17/05/2020)املوافق 

 ( سهم.5,900,000عن طريق إلغاء عدد )( ريال سعودي 141,000,000مائة وواحد وأربعين مليون )( ريال سعودي إلى 200,00,000من مائتان مليون )

موقع )تداول( عن إنخفاض الخسائر املتراكمة إلى صفر وذلك بنسبة  م( أعلنت الشركة في صفحتها في16/09/2020ه )املوافق 28/01/1442وبتاريخ 

م بقيمة ستة ماليين 2021يونيو  30وقد ظهرت الخسائر املتراكمة في القوائم املالية لفترة الستة أشهر املنتهية في   %( من رأس مال الشركة.0)

البالغ مائة وواحد وأربعين مليون %( من رأس مال الشركة 4.48بة )( ريال سعودي أي ما يمثل نس6,322,000وثالثمائة واثني وعشرون ألف )

 .( ريال سعودي141,000,000)

( بتعديل اإلجراءات والتعليمات 2016-130-1(م( صدر قرار مجلس الهيئة رقم 24/10/2016هـ )املوافق 23/01/1438وتجدر اإلشارة أنه في تاريخ 

فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام الشركات، وتم تعديل مسماها %( 50)لتي بلغت خسائرها املتراكمةالخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق ا

فأكثر من رأس مالها، وتم العمل %( 20)لتصبح اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة 

 ودون تأخير بإعالن 22/04/2017)املوافق هـ 25/07/1438بها ابتداًء من تاريخ 
ً
م(، والتي تنص على أنه يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فورا

 .فأكثر (%20مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة )

 ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها املتر 
ً
أو  (%50اكمة )كذلك تنص تلك اإلجراءات على أنه يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فورا

 ملتطلبات املادة 
ً
من نظام الشركات، إما بزيادة رأس 150أكثر من رأس مالها، مع تقديم توصية من مجلس إدارتها إلى الجمعية العامة غير العادية، تبعا

من نظام الشركات أو  150مال الشركة أو خفضه، أو حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها األساس، وفي حال انقضاء الشركة بموجب املادة 

 .بقرار من الجمعية العامة غير العادية، فإن ذلك سيؤدي إلى إلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق 

أو أكثر من رأس مال الشركة فإن الشركة  (%20ال توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر إضافية. وفي حال بلغت نسبة الخسائر املتراكمة )

فأكثر ( %20لتي بلغت خسائرها املتراكمة )اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق ا“هيئة الخاصة بـ ستخضع لالئحة ال

أو أكثر فإن الشركة ستخضع لعدد من املتطلبات األكثر صرامة، وعلى وجه الخصوص  (%50من رأس مالها". وفي حال بلغت نسبة الخسائر املتراكمة )

أو أكثر من  (%50من نظام الشركات التي تلزم أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ الخسائر املتراكمة للشركة ) 150املادة 
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 بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل )
ً
 من علمه 15رأس مالها بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا

ً
( يوما

 من تاريخ علم املجلس بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه 45لك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل )بذ
ً
( يوما

، إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس املال املدفوع، أو حل الشركة قبل األجل املحدد في النظام األساس ي للشركة

صدار قرار وستعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل املدة املحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إ

( 90رأس املال خالل )من نظام الشركات ولم يتم االكتتاب في كل زيادة  150في املوضوع، أو إذا قررت زيادة رأس املال وفق األوضاع املقررة في املادة 

 من صدور قرار الجمعية بالزيادة. وفي حال انقضاء الشركة بموجب املادة 
ً
من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية،  150يوما

 .فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على الشركة ونتائجها املالية وتوقعاتها املستقبلية

( بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد 15016م( صدر األمر امللكي الكريم رقم )02/11/2020ه )املوافق 16/03/1442خ تجدر اإلشارة أنه وبتاري

م( بناًء على األمر امللكي الكريم بتعليق 25/11/2020ه )املوافق 10/04/1442( وتاريخ 348نظام الشركات، وقد صدر قرار معالي وزير التجارة  رقم )

 م(.25/03/2020ه )املوافق 01/08/1441( من نظام الشركات ملدة سنتين من تاريخ 150ائة والخمسون )العمل باملادة امل

 املخاطر املتعلقة بالعقوبات من قبل ا جهات الرقابية املختصة 

ى ذلك، فإن الشركة تخضع لعديد من األنظمة والتعليمات الصادر عن البنك املركزي، وهيئة السوق املالية، ومجلس الضمان الصحي وبناًء عل

يفاء أي معرضة لجوالت تفتيشية ومراقبة مما قد يؤدي إلى عقوبات والجزاءات في حال عدم تقيدها باألنظمة واللوائح والتعليمات أو التأخر في است

ض أو جميع أعمالها بما سيأثر منها. قد تتعرض الشركة لعدد من العقوبات واملخالفات من قبل البنك املركزي وهيئة السوق املالية ومنها تعليق بع

 .بصورة سلبية وجوهرية على أعمالها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية

 ملقر الشركةوالجدير بالذكر، أن البنك املركزي والذي يعتبر أحد الجهات الرقابية على شركات التأمين في اململكة قد قام ببعض الزيارات التفتيشية 

للتحقق من مدى التزام الشركة بتلك اإلجراءات ، فقد قام  البنك املركزي خالل الثالث سنوات املالية شرافية والرقابيةوغيرها من اإلجراءات اإل 

وفيما يلي تفاصيل الجوالت التفتيشية والتي نتج باملتطلبات النظامية والتعليمات الصادرة من البنك املركزي فيما يخص ممارسة نشاط التأمين، 

 :، وهي كما يليما أدى إلى عقوبات على الشركةعنها مالحظات م

 التفتيشية للبنك املركزي اإلجراءات (: تفاصيل 1الجدول رقم )

 حالة العقوبة اإلجراءنتيجة  اإلجراءموضوع  التاريخ م

1 

 ه23/01/1438

)املوافق 

 م(24/10/2016

قام البنك املركزي بجولة 

الشركة للتحقق من تفتيشية على 

مدى التزام الشركة فيما يتعلق 

بمعالجة املخالفات املتعلقة 

بتسوية املطالبات التأمينية 

للمركبات ومعالجة الشكاوى 

 املرتبطة بها

على الشركة بموجب خطاب  ة( مالحظ11تدوين )

( 381000022826اإلنذار املقدم إلى الشركة رقم )

 م(28/11/2016ه )املوافق 28/02/1438بتاريخ 

منع الشركة إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة 

 من 
ً
ه )املوافق 29/02/1438وذلك اعتبارا

 م(29/11/2016

 

م( 01/02/2017ه )املوافق 04/05/1438بتاريخ 

استلمت الشركة خطاب من البنك املركزي 

( بتاريخ 381000049215السعودي رقم )

م( يفيد 01/02/2017ه )املوافق 04/05/1438

السماح للشركة بإصدار وثائق تأمين جديدة ب

 للمركبات.

2 

 ه13/10/1440

)املوافق 

 م(16/06/2019

قام البنك املركزي بجولة 

تفتيشية على الشركة للتحقق من 

بمتطلبات مكافحة  التزام الشركة

غسيل األمول وتمويل اإلرهاب 

الصادرة عن البنك املركزي 

 السعودي

الشركة بموجب خطاب ( مالحظات على 8تدوين )

ه 06/03/1441( بتاريخ 80/14497الشركة رقم )

م( وقد طلب البنك املركزي 03/11/2019)املوافق 

( يوم 20من الشركة تصحيح املالحظات خالل فترة )

 عمل من تاريخ الخطاب.

غرامة مالية بمبلغ مائة وخمسة وثالثون تسجيل 

 ( ريال سعودي.135,000ألف )

تم تزويد قد و  ،املالحظات بمعالجةالشركة قامت 

 البنك املركزي باملستندات املطلوبة

3 

 ه29/01/1442

)املوافق 

 م(17/09/2020

قام البنك املركزي بجولة ميدانية 

للشركة لتقييم مدى التزام 

الشركة بتعليمات البنك املركزي 

املبنية على اإلجراءات االحترازية 

التي وضعتها وزارة الصحة بشأن 

 حة فايروس كورونامكاف

بموجب خطاب اإلنذار ( 1تدوين مالحظة واحدة )

( وتاريخ 42028263املقدم إلى الشركة رقم  )

وقد طلب  م(15/12/2020ه )املوافق 30/04/1442

البنك املركزي من الشركة تصحيح املالحظة خالل 

 ( يوم عمل من تاريخ الخطاب.20فترة )

( 5,000)تسجيل غرامة مالية بمبلغ خمسة آالف 

 ريال سعودي.

عالجت الشركة املالحظة وجاري العمل على 

 تقديم املستندات املطلوبة بشأن املخالفة.
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 ه20/05/1442

)املوافق 

 م(04/01/2021

 عن البنك املركزي  أجرى 
ً
فحصا

للشركة لتقييم مدى التزام ُبعد 

بمتطلبات الدليل الشركة 

التنظيمي ألمن املعلومات 

 املركزي  الصادرة عن البنك

بموجب خطاب اإلنذار ( 5تدوين خمسة مالحظات )

( وتاريخ 42055712املقدم إلى الشركة رقم )

وقد طلب  م(22/03/2021)املوافق  ه09/08/1442

البنك املركزي من الشركة تصحيح املالحظة خالل 

 ( يوم عمل من تاريخ الخطاب.20فترة )

يال ( ر 100,000)مائة ألف تسجيل غرامة مالية بمبلغ 

 سعودي.

تم تزويد قد و  ،املالحظاتبمعالجة  الشركةقامت 

 .البنك املركزي باملستندات املطلوبة

5 

 هـ14/09/1442

)املوافق 

 م(25/04/2021

 من البنك املركزي  أجرى 
ً
عددا

لشركة األنشطة اإلشرافية  ل

لتقييم مدى التزام الشركة 

بمتطلبات ضوابط األعمال 

 بالتأمين.الكتوارية املتعلقة 

بموجب خطاب ( 1تدوين مالحظة واحدة فقط )

( وتاريخ 42065154اإلنذار املقدم إلى الشركة رقم )

وقد طلب  م(21/12/2020)املوافق  ه06/05/1442

البنك املركزي من الشركة تصحيح املالحظة خالل 

 ( يوم عمل من تاريخ الخطاب.30فترة )

مائة وستون ألف تسجيل غرامة مالية بمبلغ 

 ( ريال سعودي.160,000)

وجاري  املالحظاتبمعالجة بعض  الشركةقامت 

البحث عن مرشحين لشغل املناصب املحددة 

تم تزويد البنك املركزي قد و  لإلدارة اإلكتوارية،

 .باملستندات املطلوبة

6 

 هـ06/10/1442

)املوافق 

 م(17/05/2021

الشركة البنك املركزي  خاطب

ألخذ عن طريق البريد االلكتورني 

إفادتها حيال حالة االشتباه 

 املرصودة عليها.

بموجب خطاب ( 1تدوين مالحظة واحدة فقط )

( وتاريخ 42069578اإلنذار املقدم إلى الشركة رقم )

وقد طلب  م(17/05/2021هـ)املوافق 06/10/1442

البنك املركزي من الشركة تصحيح املالحظة خالل 

 يوم عمل من تاريخ الخطاب.( 30فترة )

( 40,000)أربعون ألف تسجيل غرامة مالية بمبلغ 

 ريال سعودي.

تم اتخاذ جميع الخطوات التصحيحية الالزمة 

تم قد و لتالفي الوقوع في مثل هذه املخالفات، 

 .تزويد البنك املركزي باملستندات املطلوبة

 املصدر: الشركة

 تنفيذ االستراتيجيةاملخاطر املتعلقة بعدم القدرة ع    

ال لخطط أعمالها وتحقيقها الستراتيجيتها بنجاح على سبي ل املثال ال تعتمد قدرة الشركة في زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى التنفيذ الفع 

سع في أعمالها في املستقبل تعتمد الحصر، تحسين األنشطة الحالية التي تعمل فيها الشركة أو الدخول في أنشطة جديدة. إن قدرة الشركة على التو 

زيادة قواها على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم املعلومات التشغيلية واملالية واإلدارية بكفاءة وفي الوقت املناسب، وكذلك على قدرتها على 

 على ذلك، فإن أي خطط توسع في األعمال ت
ً
عتزم الشركة القيام بها في املستقبل سوف تخضع العاملة وتدريبها وتحفيزها واملحافظة عليها. عالوة

خطط  للتكاليف املقدرة وجدول التنفيذ الزمني املحدد لها، وقد تحتاج الشركة إلى تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ

 للجدول الزمني املحدد لها ووفق التكاليف املقدرة للمشروع أو في حال عدم 
ً
تحقيق الربحية املرجوة من هذه املشاريع والذي قد يعود التوسع وفقا

فس ي ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه املشاريع أو خلل في دراسة الجدوى، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على الوضع التنا

 .للشركة، وبالتالي نتائج أعمالها وربحيتها

يجيتها الحالية لعوامل مختلفة منها ما هو خارج عن سيطرتها، وليس هناك أي ضمانات بعدم حدوث أي خلل وتخضع قدرة الشركة على تنفيذ استرات

بط التي أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل خطوط اإلنتاج أثناء عملية التوسع، أو بأن املوظفين الذين تعينهم الشركة أو النظم واإلجراءات والضوا

و والتوسع املستقبلي وتحقيقها الستراتيجيتها بنجاح، وفي حال إخفاق الشركة في تنفيذ أي جزء من استراتيجيتها تعتمدها ستكون كافية لدعم النم

 .ألي سبب من األسباب، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية

 املخاطر املتعلقة باالئتمان 

"ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة وقد بلغ رصيد  تنشأ مخاطر اإلئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر.

ة أو وقد تواجه الشركة مخاطر اإلئتمان في عدة حاالت مؤقت .م2020ديسمبر  31( ريال سعودي كما في السنة املنتهية في 98,638,000)صافي"  –

 راجع القسم الفرعي دائمة منها عجز معيدي التأمين على الوفاء بالتزاماتهم من التسويات، ووجود أرصدة مدينة من العمالء
ً
)ملزيد من املعلومات فضال

، وفشل " من هذه النشرة(املعلومات املالية ومناقشة مجلس اإلدارة( "6" من القسم )ذمم أقساط تأمين ومعيدي التأمين املدينة، صافي( "6.6.1.3)

 .أطراف أخرى دائنة بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة، وغيرها
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 بامل
ً
( من الوثيقة املوحدة للتأمين اإللزامي على املركبات الصادر من البنك املركزي، تلتزم شركات التأمين بتعويض طرف أو 6ادة السادسة )وعمال

سائق ه أو الأطراف )غير املؤمن له( عما يترتب على الحوادث املغطاة بموجب وثيقة التأمين ضد الغير، ولشركات التأمين الحق في الرجوع على املؤمن ل

لحادث الستعادة أو املسؤول عن الحادث للمطالبة باملبالغ املدفوعة للغير، وبناًء على ذلك فإنه عند الرجوع إلى املؤمن له أو السائق أو املسؤول عن ا

  ماتم دفعه من مبالغ ماليه قد يترتب على ذلك مخاطر عدم التمكن من الحصول على املبالغ أو املماطلة من البعض في السداد
ً
مما سيؤثر ذلك سلبا

 .وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها املالي ونتائج عملياتها

 املخاطر املتعلقة بالتصني  االئتماني 

كما في تاريخ هذه النشرة، فإن الشركة لم تتقدم للحصول على تصنيف ائتماني، وفي حال تقدمت الشركة للحصول على تصنيف ائتماني فإنه ال 

 في حال الحصول على التصنيف االئتماني بأن يكون جيد في حال كانت يوجد مايضمن بإن 
ً
الشركة تتحصل على التصنيف، وال تضمن الشركة أيضا

 وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها املالي ونتائج عملياتها
ً
 .املخاطر لدى الشركة عالية، مما قد يؤثر ذلك سلبا

  املخاطر املتعلقة بعملية إدارة املطالبات 

شعار باملطالبات ومعالجتها وتعويض حملة الوثائق باملطالبات بالفترة التي بين اإل  يعتمد تسعير املنتجات التأمينة للشركة واالحتياطات الخاصة

 .املناسبإدارة املطالبات بمدى كفاءة وفعالية موظفي الشركة في القدرة على اتخاذ القرارات وإدارتها ومعالجتها في الوقت  التأمينية. وتعتمد

قد يكلف  إن عدم توفر الكفاءة املطلوبة لدى الشركة قد يؤدي إلى تأخير معالجة املطالبات أو التعويض الخاطر الناتج عن قرارات غير مدروسة، مما

 وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها املالي ونتائج عملياتها، الشركة خسائر ناتج عن تلك القرارات
ً
 .و قد يؤثر ذلك سلبا

 املخاطر املتعلقة بتعام ت األطراف ذات الع قة 

أقساط تأمين مكتتبة ومطالبات مدفوعة، حيث بلغت قيمة أقساط  متمثلـة فـي عالقةمـع أطـراف ذات  االعتياديةتتعامـل الشـركة فـي سـياق أعمالهـا 

م 2019م و2018م و2017ديسمبر  31( مليون ريال كما في 3.9يال و)( مليون ر 4.5( مليون ريال و )3.4( مليون ريال و)2التأمين املكتتبة اإلجمالية )

( الف ريال 378( ألف ريال و)509( ألف ريال و)200، وبلغت قيمة املطالبات املدفوعة اإلجمالية )م2020سبتمبر 30وفترة التسعة أشهر املنتهية في 

التعامالت وفـي حـال لـم تتـم  .م2020 سبتمبر 30ة أشهر املنتهية في م وفترة التسع2019م و2018م و2017ديسمبر  31( الف ريال كما في 896و)

 على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها فـي املسـتقبل علـى أسـس العالقة ذات  األطرافمـع واالتفافيات 
ً
تجارية بحتة فإن ذلك سيؤثر سلبا

  .وتوقعاتها املستقبلية

حيث أنه تم التصويت على عدم م(، 15/06/2021ه )املوافق 05/11/1442بتاريخ وتجدر اإلشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العادية املنعقدة 

لشركة املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركات لها مصالح غير مباشرة ببعض أعضاء مجلس اإلدارة، واألعمال التي تمت بين ا

 وهي كاآلتي: وأعضاء مجلس اإلدارة التي لهم مصلحة مباشرة بصفتهم الشخصية أو روابط عائلية.

  .األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لعضو مجلس اإلدارة ثامر عبدهللا بن ريس مصلحة غير مباشرة فيها

 ألف ريال سعودي. 11م 2020لتأمين املكتتبة خالل عام وهي عبارة عن وثائق تأمين كما بلغ إجمالي أقساط ا

  .األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا الزراعية والتي لعضو مجلس اإلدارة ثامر عبدهللا بن ريس مصلحة غير مباشرة فيها

 لف ريال سعودي.أ 142م 2020وهي عبارة عن وثائق تأمين كما بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة خالل عام 

  األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج العربي للصيانة واملقاوالت والتي لعضو مجلس اإلدارة ثامر عبدهللا بن ريس

 ألف ريال سعودي. 16م 2020مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن وثائق تأمين كما بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة خالل عام 

  مباشرة غير عضو مجلس اإلدارة ثامر عبدهللا بن ريس مصلحة ومؤسسة عبدهللا بن ريس والتي لعمال والعقود التي تمت بين الشركة األ

 ألف ريال سعودي. 72م 2020فيها. وهي عبارة عن وثائق تأمين كما بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة خالل عام 

  وشركة البحر األحمر لخدمات املالحه والتي لعضو مجلس اإلدارة محمد هاني البكري مصلحة األعمال والعقود التي تمت بين الشركة

 ألف ريال سعودي. 69م 2020غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن وثائق تأمين كما بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة خالل عام 
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 مد جمجوم والتي له مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن وثائق األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة عادل مح

 ألف ريال سعودي. 6م 2020تأمين كما بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة خالل عام 

  األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة عبداللطيف محمد آل الشيخ والتي له مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن

 ألف ريال سعودي. 1م 2020ق تأمين كما بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة خالل عام وثائ

  األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة هشام محمد الشريف وعائلته والتي له مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن

 ألف ريال سعودي. 50م 2020م وثائق تأمين كما بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة خالل عا

رة أو وكما في تاريخ هذه النشرة، فإنه كل من األستاذ / ثامر عبدهللا بن ريس، واألستاذ / هشام محمد الشريف ال يشغلون عضوية في مجلس اإلدا

الدعوة شرة فيها. وقد أعلنت الشركة عن اإلدارة التنفيذية. وقد تم إلغاء وثائق التأمين للعقود التي لألستاذ / محمد هاني البكري مصلحة غير مبا

م( والتي تتضمن التصويت على األعمال والعقود التي تمت مع الشركة ومع 29/09/2021ه )املوافق 22/02/1443الجتماع الجمعية العادية بتاريخ 

  كل من األستاذ / عادل محمد جمجوم واألستاذ / عبداللطيف محمد آل شيخ.
ً
("معامالت 6.6.3.5راجع القسم الفرعي ) )ملزيد من املعلومات فضال

 .(" من هذه النشرةملالية ومناقشة االدارةاملعلومات ا" القسم من( 6وأرصدة أطراف ذات عالقة" من القسم الفرعي القسم رقم )

ت مع ويجب أن تخضع جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة ملوافقة مجلس اإلدارة والجمعية العامة العادية للشركة وفي حال وجود أية تعامال 

العامة للشركة على هذه التعامالت، فستضطر أطراف ذات عالقة مستقبلية قسيتم عرضها على أقرب جمعية عامة، وفي حال عدم موافقة الجمعية 

  .الشركة للبحث عن أطراف أخرى من غير ذوي العالقة للتعامل معهم على تنفيذ األعمال املسندة إلى أطراف ذوي عالقة

 وبشكل  إن عدم قدرة الشركة على تجديد أو إبرام العقود مع األطراف ذات العالقة، أو تجديدها بشروط ال تناسب الشركة فإن ذلك
ً
سيؤثر سلبا

 .جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية

 املخاطر املتعلقة بالعقود م  الغير  

يمة حيث بلغت قأبرمت الشركة عدد من العقود واالتفاقيات مع الغير تتعلق في مجال التأمين كعقود إعادة التأمين، وعقود الوساطة على التأمين 

، وبلغت قيمة عقود الوساطة م2020م و2019م و2018ديسمبر  31( مليون ريال كما في 65( مليون ريال و)58( مليون ريال و)43)عقود إعادة التأمين 

راجع القسم )ملزيد من املعلومات فضال  م2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في ( مليون ريال 1( مليون ريال و)0( مليون ريال و)1على التأمين )

ومات القانونية" من هذه النشرة(. وعليه تتعرض الشركة لخطر عدم قدرة لع("امل10الجوهرية" من القسم رقم )"ملخص العقود  (10.8)الفرعي رقم 

ت التي تتعاقد معها الشركة بالتزاماتها ألي سبب من األسباب بما الجهات املتعاقدة معها أو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية. وقد تخل الجها

ة في  إلفالسها أو عدم مالءتها املالية أو تعطل عملياتها، وتصبح املخاطر التي تنشأ عن التعامل مع هذه الجهات أكثر حد 
ً
ظل ظروف  في ذلك نتيجة

 .السوق الصعبة

ى مستوى تطلعات الشركة، وفي حال عدم قدرة الشركة أو األطراف املتعاقدة معها على االلتزام كما ال يمكن التأكيد بأن تلك األطراف سوف تكون عل

 وبشكل جوهري ع
ً
لى ببنود تلك العقود، أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا، وخسارة الشركة لتلك املنازعات فإن ذلك سيؤثر سلبا

 .لتشغيليةمركزها املالي وتدفقاتها النقدية ونتائجها ا

  املخاطر املتعلقة بعدم كفاية املخصصات واالحتياطيات 

 للمادة التاسعة والستون )
ً
( من الالئحة التنفيذية لنظام 69تقوم الشركة باالحتفاظ بمخصصات ملواجهة وتغطية االلتزامات املالية وذلك وفقا

 :مراقبة شركات التأمين التعاوني. وتشمل تلك املخصصات التالي

  األقساط غير املكتسبة مخصصات (أ

 مخصصات املطالبات تحت التسوية (ب

 مخصصات مصاريف تسوية املطالبات (ت

 مخصصات األخطار التي وقعت ولم تتم املطالبة بها بعد (ث

 مخصصات املخاطر التي لم تسقط  (ج
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 مخصصات الكوارث (ح

 مخصصات املصاريف العامة (خ

املتوقعة في حجم املطالبات ومدى تكرارها بحسب البيانات املتاحة في حينه. ويعتبر وضع مستوى ويتم تقدير حجم االحتياطات بناًء على االتجاهات 

 لصعوبة وتعقيد وضع االفتراضات الالزمة
ً
ويوضح الجدول التالي مبالغ تلك  .مالئم من احتياطات املطالبات عملية غير مؤكدة بطبيعتها نظرا

 م:2020ديسمبر  31املخصصات كما في 

 (: تفاصيل الزيارات التفتيشية للبنك املركزي 2م )الجدول رق

 املبلغ )ألف ريال سعودي( املخصص

 264,469 مخصصات األقساط غير املكتسبة

 26,094 مخصصات املطالبات تحت التسوية

 10,142 مخصصات مصاريف تسوية املطالبات

 68,643 املطالبة بها بعدمخصصات األخطار التي وقعت ولم تتم 

 9,516 مخصصات املخاطر التي لم تسقط

 - مخصصات الكوارث

 14,006 مخصصات املصاريف العامة

 املصدر: الشركة

 * مخصص اختياري، وال تواجه الشركة أي عقوبات بناًء على عدم تكوين أي مبالغ في املخصص.

مستقبلية، فإنه من املمكن أن يثبت عدم كفاية احتياطات الشركة في أي فترة، وإذا حدث أن تجاوزت وبما أن حجم االحتياطات يعتمد على تقديرات 

خصصة املطالبات الفعلية احتياطي املطالبات، فإنه سيتوجب على الشركة زيادة احتياطاتها، ونتيجة لذلك، فقد يثبت عدم كفاية االحتياطيات امل

 وبشكل جوهري على مركزها املالي وتدفقاتها النقدية ملواجهة مطالبات وثائق التأمين وبالتا
ً
لي قد تحتاج الشركة إلى زيادة احتياطاتها. قد يؤثر ذلك سلبا

 .ونتائجها التشغيلية

 املخاطر املتعلقة بااللتزامات املحتملة  

باإلضافة إلى أي التزامات أو تكاليف أخرى متعلقة بنشاط قد تنشأ بعض االلتزامات املحتملة على الشركة، مثل التكاليف املتعلقة بالزكاة والضرائب، 

 ( 3,006,000ثالثة ماليين وستة أالف )فإنه لدى الشركة التزام محتمل بقيمة  م2021يونيو  30ين، وكما في ركة كمكافأة نهاية الخدمة للموظفالش

اها لوكاالت صيانة السيارات واملرتبطة بإدارة مطالبات تم اصدر  بخطابات ضمان ريال سعودي ناتج عن خطابات ضمان للعمالء والتي ترتبط

 راجع القسم الفرعي )السيارات
ً
املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" من ( 6"االلتزامات املحتملة" من القسم ) (6.8. )ملزيد من املعلومات فضال

 وبشكل جوهري على الوضع املالي للشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها 
ً
وتوقعاتها هذه النشرة( وفي حال تحقق هذه االلتزامات فإنها ستؤثر سلبا

 .املستقبلية

 املخاطر املتعلقة بإعادة التأمين 

ا أن تقوم بإعادة تأمين محفظتها التأمينية لدى شركات إعادة التأمين املحلية والخارجية وذلك لتقليل مخاطر يتعين على الشركة بناًء على نشاطه

 للمادة األربعون )
ً
البنك املركزي فإنه يجب على الشركة االحتفاظ  ات التأمين التعاوني الصادرة  من( من الالئحة التنفيذية ملرقبة شرك 40التأمين، وفقا

 للمادة ذاتها فإنه يجب على الشركة 30ثالثين باملائة )بما اليقل عن 
ً
 بهذا الشرط(، ووفقا

ً
%( من مجموع مبالغ االشتراكات ) وتلتزم الشركة حاليا

 بهذا الشرط(و من مجموع االشتراكات على األقل )%( 30االلتزام بإعادة التأمين بما نسبته ثالثين باملائة )
ً
 .تلتزم الشركة حاليا

 للمادة
ً
( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر من البنك املركزي،فإنه يجوز للبنك املركزي فرض غرامة 21شرون )عالحادية وال ووفقا

هذه النسب مالية تصل إلى مليون ريال سعودي على الشركات التي ال تقوم بالتقيد بالنسب املذكورة أعاله، بالتالي في حال لم تقم الشركة بالتقيد ب

 وبشكل جوهري على الوضع املالي للشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبست
ً
 .ليةتعرض الشركة لتلك الغرامة مما سيؤثر سلبا
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الشركة على الحصول على شركات إلعادة التأمين وبتكاليف تناسب الشركة يخضع لعدة عوامل من أهمها شروط السوق السائدة والتي  ةإن قدر 

قاتها ة ما تكون خارجة عن إرادة الشركة. باإلضافة ملدى القوة املالية لشركات إعادة التأمين وفي حال عدم تمكن الشركة من املحافظة على عالعاد

 مع شركات إعادة التأمين أو استبدالها بشركات إعادة تأمين بنفس الكفاءة، فسوف يزيد ذلك من نسبة تعرضها للمخاطر وسيحد من قدرتها على

لتغييرات زيادة حجم أعمالها. كما تنطوي املعامالت مع معيدي التأمين خارج اململكة على مخاطر إضافية تتعلق بالظروف السياسية، واالقتصادية، وا

ملطالبات التنظيمية في قطاع التأمين في املناطق التي ينتمون إليها، وإذا ما أثرت هذه العوامل على قدرة هذه الشركات على سداد حصصها من ا

 وبشكل جوهري على الوضع املالي للشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية
ً
 .املستقبلية، مما سيؤثر سلبا

 املخاطر املتعلقة بتركز إعادة التأمين 

قد تقوم تقوم الشركة بإعادة التأمين مع عدة شركات إعادة تأمين وذلك لتأمين محفظتها التأمينية، وقد يعرض الشركة ملخاطر تعثر الطرف األخر. و 

( 10.8.3قم )ر إعادة تأمين داخل وخارج اململكة )ملزيد من املعلومات فضال راجع القسم الفرعي  شركات( 4) أربعةالشركة حاليا بإعادة التأمين لدى 

("املعلومات القانونية" من هذه النشرة(. 10( "ملخص العقود الجوهرية" من القسم رقم )10.10إعادة التأمين" من القسم الفرعي رقم )اتفاقيات "

%( 64.0%(، )83.8%(، )75.5) م2020وم، 2019م، و2018 برديسم 31شكلت أكبر ثالث شركات إعادة التأمين التي تعاملت معها الشركة كما في وقد 

 وبشكل 
ً
جوهري إجمالي األقساط املعاد تأمينها على التوالي. وفي حال إعسار أو إفالس أو حصول أي ضائقة ألحد معيدي التأمين فسيؤثر ذلك سلبا

 .لى الوضع املالي للشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبليةع

 عتماد ع   وسطاء التأميناملخاطر املتعلقة باال  

كة من تعتمد الشركة في مزاولة نشاطها وتوزيع منتجاتها وخدماتها عن طريق شبكة وسطاء التأمين في اململكة، وقد مثلت نسبة توزيع منتجات الشر 

م 2018ديسمبر  31%( من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة كما في 40%( و )37%( و)13وسطاء التأمين الذين تتعامل الشركة معهم نسبة )قبل 

" من القسم الفرعي رقم التأمين وساطةاتفاقيات ( "10.8.2)م على التوالي. )ملزيد من املعلومات فضال راجع القسم الفرعي رقم 2020وم 2019و

 .ومات القانونية" من هذه النشرة(ل("املع10( "ملخص العقود الجوهرية" من القسم رقم )10.10)

املركزي عقوبة االيقاف إلحدى شركات الوساطة املتعاقدة مع الشركة أو عدم إن عدم قدرة الشركة على تجديد العقود مع الوسطاء أو فرض البنك 

القدرة على توفير عقود مع وسطاء آخرين بشروط تناسب الشركة، فإنه قد يؤدي إلى تكبد الشركة خسائر مما قد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري 

 .ها املستقبليةعلى الوضع املالي للشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعات

 املخاطر املتعلقة بسوء تقدير املخاطر 

ر تتعلق تعمل الشركة على دراسة املخاطر املحتملة قبل إصدار وثائق التأمين للطلبات املقدمة، حيث تتم عن طريق الخبير االكتواري وإعداد تقاري

دقيق و ل واضح بذلك والذي يقوم بدراسة أنماط تطور املخاطر والتوقعات املستقبلية بناًء على األداء التاريخي. إن عدم تقدير املخاطر املحتملة بشك

ها قد يؤدي إلى تكبد الشركة خسائر مما قد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على الوضع املالي للشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعات

 .املستقبلية

 املخاطر املتعلقة بسياسات إدارة املخاطر 

ذلك عن طريق عن طريق لجنة إدارة املخاطر، والرفع بالتوصيات حيال ذلك تتبع الشركة سياسات إدارة املخاطر ومتابعتها وتحديثها بشكل مستمر و 

درتين عن البنك ملجلس اإلدارة، بما يتماش ى مع الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحة إدارة املخاطر في شركات التأمين الصا

عدم تطبيق السياسات بالشكل الصحيح أو عدم تحديثها أو عدم قدرة اإلدارة على تحديد املركزي، والتي يتم تقييمها وتحديثها بشكل دوري. إن 

ين التعاوني املخاطر وتقييمها في التوقيت املناسب سيعرض الشركة إلى مخاطر متنوعة، منها على سبيل املثال عدم االلتزام بنظام مراقبة شركات التأم

راءات الواردة في النظام بما في ذلك سحب ترخيص الشركة، مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على ولوائحه، والتي قد تعرض الشركة ملختلف اإلج

 .الوضع املالي للشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية
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 املخاطر املتعلقة باالستثمار 

تخضع نتائج االستثمار لعدة مخاطر استثمارية منها املخاطر املرتبطة تعتمد النتائج التشغيلية للشركة بشكل جزئي على أداء محفظتها االستثمارية، و 

باألوضاع االقتصادية العامة ومستوى التذبذب في السوق وتقلب أسعار الفائدة في السوق ومخاطر السيولة واالئتمان، إضافة إلى األوضاع 

 .مليون ريال سعودي 49.3 بلغت االستثمارات املتاحة للبيعم فقد 2020 ديسمبر 31السياسية. وكما في 

ى تصفية إن عدم قدرة الشركة على موازنة محفظتها االستثمارية ومالءمتها مع مطلوباتها، سيؤدي إلى ضعف االداء االستثماري للمحفظه وقد تؤدي إل

عالية على اختيار جودة االستثمارات  ، وتتطلب إدارة هذه االستثمارات نظام إداري فعال ومتابعة وقدرةغير مناسبةاستثماراتها في أوقات وبأسعار 

إلى تكبد الشركة خسائر قد تؤثر بشكل سلبي وجوهري على  فإن ذلك سيؤدي وتنوعها. وفي حال إنخفاض عائدات الشركة الناتجة عن االستثمارات

 .الوضع املالي للشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية

 استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهاداتاملخاطر املتعلقة بعدم  

تراخيص يتعين على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص واملوافقات النظامية املختلفة فيما يتعلق بأنشطتها واملحافظة عليها. وتشمل هذه ال

وتراخيص املنتجات التي وترخيص وزارة االستثمار، تعاوني، على سبيل املثال ال الحصر: ترخيص البنك املركزي، وترخيص مجلس الضمان الصحي ال

تحصل عليها الشركة من البنك املركزي ورخص البلدية وشهادات تسجيل الشركة الصادرة من وزارة التجارة وشهادات عضوية الغرفة التجارية 

 راجع  وشهادة تسجيل العالمة التجارية وشهادات السعودة وشهادات الزكاة وشهادة التسجيل في
ً
ضريبة القيمة املضافة. )ملزيد من املعلومات فضال

 .( "املعلومات القانونية" من هذة النشرة(10" من القسم ) الحكومية والشهادات والتراخيص املوافقات" (10.7)القسم الفرعي 

الالزمة ألعمالها أو إذا تم تعليق أو انتهاء إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص 

أي من تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة، أو في حالة عدم قدرة الشركة الحصول على الرخص 

طلب منها في املستقبل، فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف وعد
ُ
م القدرة على القيام بأعمالها كإغالق والتصاريح والشهادات اإلضافية التي قد ت

للشركة أو تجميد جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية لهم )كتجديد التراخيص والشهادات واستخراج التأشيرات ورخص اإلقامة ونقل 

 الكفاالت...الخ( مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية وعقوبات مالية حسب األنظم
ً
ة ذات العالقة، وبالتالي سيؤثر سلبا

 .على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية

 املخاطر املتعلقة باالعتماد ع   املوظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية 

ين الرئيسيين، وتهدف الشركة إلى استقطاب وتوظيف تعتمد الشركة وخططها املستقبلية للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية واملوظف

ان األشخاص املؤهلين لضمان كفاءة وجودة األعمال من خالل اإلدارة الفعالة والتشغيل السليم. وليس هناك ما يؤكد بأن الشركة ستتمكن من ضم

م أو الستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهالت وخبرات استمرارية خدمات موظفيها، كذلك ستحتاج الشركة إلى زيادة رواتب موظفيها لكي تضمن بقاءه

 من كبار التنفيذيين أو املوظفين املؤهلين ولم تتمكن من توظيف بدائل بنفس مستوى الخبرة واملؤهال 
ً
ت وبتكلفة مناسبة. وعليه إذا خسرت الشركة أيا

 على أعمال الشركة ونتائج عمل
ً
 جوهريا

ً
 سلبيا

ً
 .ياتها وتوقعاتها املستقبليةمناسبة للشركة فسيكون لذلك تأثيرا

بتعيين األستاذ / محمد عبدهللا قرار مجلس اإلدارة م( أعلنت الشركة في صفحتها في موقع )تداول( عن 31/08/2021ه )املوافق 23/01/1443وبتاريخ 

 عن الرئيس التنفيذي تعيينه  القاض ي رئيس تنفيذي مكلف وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي على التعيين. وقد تم
ً
بدال

 (.م01/06/2021ه )املوافق 20/10/1442السابق األستاذ/ هشام محمد عبدهللا الشريف والذي قدم استقالته بتاريخ 

 املخاطر املتعلقة باألداء املالي 

م، وتتركز خطة عمل الشركة املقدمة 2019 رسبتمبقدمت الشركة خطة العمل املستقبلية إلى البنك املركزي بغرض زيادة رأس مال الشركة في شهر 

وليس هناك  .عمالء باإلضافة إلى تخفيض التكاليف التشغيليةالأهمها التحول الرقمي واستعمال أحدث التقنيات وتطوير تجربة على افتراضات من 

فتراضات املحددة فإن قد يؤثر ذلك على ال اعلى تطبيق تطبيق كامل االفتراضات املقدمة. وفي حال عدم قدرة الشركة بضمن بأن تقوم الشركة يما 

 وبشكل جوهري وعلى نتائجها املستقبلية
ً
 .أداء الشركة سلبا
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 املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم 

( 1/1825)مكتب العمل( بالرقم ) واعتمادها من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية على الرغم من وضع الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية

( واطالع كافة موظفي الشركة ومنسوبيها عليها، غير أن الشركة ال تستطيع أن تضمن تالفي سوء م16/05/2009)املوافق  ه12/05/1430وتاريخ 

ممتلكاتها والتصرف نيابة عنها دون سلوك املوظفين أو أخطائهم كالغش واألخطاء املتعمدة واالختالس واالحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام 

و الحصول على التفويضات اإلدارية املطلوبة. وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة، أو عقوبات نظامية، أ

 على سمعة الشركة. لذا فإن الشركة ال تستطيع ضمان أن سوء سلوك املو 
ً
ظفين أو أخطائهم لن يؤدي إلى مسؤولية مالية مما سوف يؤثر سلبا

 .اإلضرار بشكل سلبي جوهري على وضعها املالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية

 املخاطر املتعلقة بإلغاء أو عدم تجديد وثائق التأمين 

 لوجود الشركة في سوق تأميني تنافس ي، وحيث أن وثائق التأمين تكون قصيرة املدة في طبيعتها، فقد 
ً
ال تتمكن الشركة من االستمرار في تجديد نظرا

فإن مستوى  وثائق التأمين الصادرة أو الوثائق التي ستصدرها في املستقبل على النحو املتوقع. وفي حال عدم تجديد أو إلغاء حملة الوثائق لوثائقهم

بشكل سلبي جوهري  الشركة خسائر قد تؤثر دي إلى تكباألقساط املكتتبة للشركة في السنوات القادمة مما قد يؤثر على استمرارية الشركة أو يؤد

  .على نتائج الشركة املالية وتوقعاتها املستقبلية

 املخاطر املتعلقة بترجمة وثائق التأمين 

 أن ترجمة بعض بنود وثائق 
 

 لوجود بعض وثائق التأمين للشركة مكتوبة باللغة العربية وهي مترجمة من اللغة اإلنجليزية. إال
ً
التأمين التي تقدمها نظرا

الشركة ليست دقيقة من حيث توضيح بعض املصطلحات الواردة في الوثيقة، مما قد يؤدي إلى حدوث نزاع بين األطراف حول تفسير املقصود من 

 وأن املحاكم في اململكة العربية السعودية تعتمد على النص باللغة العربية في حال نشأ أي  خالف بين الشر 
ً
كة وأحد عمالئها ،مما قد الوثيقة خاصة

على  يعرض الشركة للدخول في نزاعات مع العمالء وقد يترتب عليها تكاليف أو خسائر تتكبدها الشركة األمر الذي سيؤدي إلى التأثير بشكل سلبي

 .نتائج الشركة املالية وتوقعاتها املستقبلية

  
 
 املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقب 

الحصول على قروض وتسهيالت بنكية لتمويل خطط التوسع في املستقبل، ومن الجدير بالذكر، أن الحصول على التمويل  قد تحتاج الشركة إلى

ن بشأن يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها املالي وتدفقاتها النقدية والضمانات املقدمة وسجلها االئتماني. وال تعطي الشركة أي تأكيد أو ضما

ملناسب إذا استدعت الحاجة، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة، أو حصولها على التمويل ا

 .تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر سلبي على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها املستقبلية

 طالبات التأمينية الزائفة واألنشطة االحتيالية اآلخرى املخاطر املتعلقة باإلستخدامات وامل 

دات إن الشركة معرضة للغش واالحتيال من مصادر مختلفة، مثل مورديها ووسطائها وعمالئها وأطراف أخرى. ويشمل ذلك العمالء الذين يقدمون إفا

التأمينية، وحاملي وثائق التأمين الذين يقدمون مطالبات غير صحيحة أو يخفقون في الكشف بشكل كامل عن املخاطر املغطاة قبل شراء التغطية 

يجعل من  احتيالية أو يبالغون في تلك املطالبات. وتجدر اإلشارة إلى أن األساليب الفنية املطبقة ملمارسة الغش واالحتيال تتطور باستمرار، مما

 .الصعب اكتشاف حاالت الغش واالحتيال

بدوره سيؤدي إلى تأثير سلبي وجوهري على والذي الغش أو االحتيال في أي جانب من جوانب أعمال الشركة وال تضمن الشركة حدوث أي  من حاالت 

 .أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها املستقبلية

 املخاطر املتعلقة بزيادة مطلوبات الشركة 

 على الوضع املالي العام للشر 
ً
 %(75.07)كة ومالءتها املالية، حيث بلغت نسبة إجمالي املطلوبات من املمكن أن تشكل زيادة مطلوبات الشركة خطرا

م، وعليه فإن زيادة مطلوبات الشركة 2020 ديسمبر 31كما في  %(76.02)م، 2019ديسمبر  31كما في  %(74.48)م، و 2018ديسمبر  31كما في 

حال حدوث ذلك، سيصعب على الشركة الوفاء بالتزاماتها، وسيكون  ستؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على مركزها املالي وزيادة تكاليف التمويل، وفي

 راجع القسم ال
ً
( "قائمة 6.6فرعي )لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. )وملزيد من املعلومات فضال

 (.( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" من هذه النشرة6املركز املالي" من القسم )
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 املخاطر املتعلقة بمتطلبات التوطين 

 صادر 
ً
 نظاميا

ً
 يعتبر االلتزام بمتطلبات التوطين متطلبا

ً
زارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية باململكة، بحيث تلتزم بموجبه جميع من قبل و  ا

نسبة. الشركات العاملة في اململكة، بما في ذلك الشركة، بتوظيف نسبة معينة من املوظفين السعوديين بين مجموع موظفيها واملحافظة على تلك ال

 لبرنامج نطاقات الصادر من وزارة املوارد البشر 
ً
( وُمصنفة %88.79ية والتنمية االجتماعية، بلغت نسبة التوطين كما في تاريخ هذه النشرة حوالي )ووفقا

 بنسب التوطين املطلوبة، إال أنه في حال عدم استمرارها في الحفاظ على هذه ضمن النطاق "البالتيني
ً
"، وعلى الرغم من أن الشركة ملتزمة حاليا

البشرية والتنمية االجتماعية فرض سياسات توطين أكثر شدة في املستقبل، ولم تتمكن الشركة من االلتزام النسب أو في حال قررت وزارة املوارد 

بات بمتطلبات وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات على الشركة تفرضها الجهات الحكومية، كتعليق طل

ملين غير السعوديين، والتي سيكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعا

 راجع القسم الفرعي )
ً

( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" من 3( "املوظفون والسعودة" من القسم )3.16وتوقعاتها. )وملزيد من املعلومات، فضال

 .هذه النشرة(

 املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية 

كبيرة قد يؤدي أي ضرر من الكوارث الطبيعية يصيب مرافق الشركة مثل الفيضانات والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى، إلى تكبد الشركة تكاليف 

سلبي  . وفي حالة حدوث كوارث طبيعية وإضرارها بمرافق الشركة، فسيكون لذلك أثرعملياتهاوطائلة. كما يؤثر بشدة على قدرة الشركة على ممارسة 

 .وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية

 املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بمعايير ا جودة واملواصفات املطلوبة من قبل العم ء 

ولكن في حال عدم قدرة الشركة على  تسعى الشركة إلى املحافظة على رضا عمالئها من خالل االستمرار في تقديم نفس مستوى جودة منتجاتها،

 على سمعتها لدى عمالئها وبالتالي العزوف عن التعامل معها، م
ً
ما يؤثر االستمرار بتقديم منتجاتها بنفس مستوى الجودة، فإن ذلك سوف يؤثر سلبا

 .بشكل سلبي على مبيعات الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية واملالية

 قة بالتقاض  املخاطر املتعل 

ء التأميني. قد تتعرض الشركة في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها العامة وعملياتها التأمينية ونزاعات ومطالبات تتعلق بالغطا

ي إلى رفع قضايا لدى الجهات تضمن الشركة عدم وقوع نزاع بينها وبين أطراف أخرى تتعامل معها أو بينها وبين بعض حاملي الوثائق، مما قد يؤدال و 

القضائية املختصة سواء من الشركة أو ضد الشركة. ونتيجة لذلك، قد تكون الشركة عرضة ملطالبات قضائية من هيئات وإدارات حكومية 

يمكن للشركة توقع نتائج تلك املطالبات في حال  الوتحقيقات بما فيها سياق الضوابط الجديدة على قطاع التأمين في اململكة. وبطبيعة الحال، 

تستطيع أن  اليكون لتلك املطالبات تأثير جوهري على أعمالها ووضعها املالي ونتائج عملياتها. كما أن الشركة  التضمن الشركة أن  الحدوثها، كما 

حكام التي أل أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو االقضائية التي يمكن أن تقيمها  اإلجراءاتتتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو 

 على الشركة. اهذه القضايا سوف تؤثر سلبً  تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات، وبالتالي فإن أي نتائج سلبية ملثل

تعلق بعملياتها التأمينية ونزاعات ومطالبات تتعلق أقامها بعض حاملي الوثائق ت ى تعرضت الشركة في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاو   وقد

ثمانية ماليين وتسعمائة  بمبلغقطاع التأمين  فيمطالبة  قضية 400 على يزيد ماالشركة طرف في  فإنبالغطاء التأميني. وكما بتاريخ اعداد هذه النشرة 

 :التالي النحو ،على( ريال سعودي8.961,589وواحد وستون ألًفا وخمسمائة وتسعة وثمانون )

 ( ريال 4,858,997أربعة ماليين وثمانمائة وثماٍن وخمسون وتسعمائة وسبعة وتسعون ) وقدره بمبلغالشركة  ضدمطالبة مرفوعة  54 عدد

 . سعودي

 قيمة بإجمالي مختلفة أطراف على( املركبات تأمين قطاع)تخص  التأمينية املنازعات في الفصل لجانمرفوعة من الشركة أمام  دعوى  363 عدد 

 . ( ريال سعودي4,102,592أربعة ماليين ومائة واثنان ألف وخمسمائة واثنان وتسعين )

تم صدور  سعودي، ريال( 735,000) ألف وثالثون  وخمسة سبعمائة وقيمتها غرامة بدفع الصحي الضمان مجلس من مطالبةالشركة  علىكما أن 

( 90,000) ألف بدفع غرامة قدرها تسعون الشركة بإلزام لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني والئحته التنفيذية قرار عن 

 .النظر في التظلم املقدم حتى تاريخةلم يتم ريال، وتم اإلعتراض على القرار أمام ديوان املظالم، و 

ستمائة  بقيمة طبي تأمين وثيقة عن مستحقة تأمينية بأقساط للمطالبةأحد عمالءها السابقين  ضد قائمة تزال ال دعوى  رفعت الشركة أن كماو 

 .سعودي ريال (615,456وخمسة عشر ألف وأربعمائة وستة وخمسون )
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 فض املعلوماتوملزيد من ) 
ً

 .ة"من هذه النشرة(املعلومات القانوني( "9)من القسم ( "املنازعات القضائية"10.10)راجع القسم الفرعي  ال

 املخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإل افية 

ينطبق على املساهمين األجانب. لذلك قد تتعرض الشركة إللتزامات ناتجة عن فروقات طريقة تخضع الشركة للزكاة ولضريبة الدخل بالقدر الذي 

 .احتساب مبلغ الزكاة وضريبة الدخل، والتي من شأنها أن تؤثر على أعمال الشركة ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية

وقدمت  ( ريال سعودي،5,183,582م بمبلغ )2015م و2014و م2012مطالبات مالية عن ضريبة استقطاع لألعوام أصدرت الهيئة للشركة  -

 الضريبية.مانة العامة للجان إلى األ وقد تم تصعيد االعتراض  ةاألعوام املذكور عن  اعتراضالشركة 

وقدمت الشركة ( ريال سعودي 4,981,048م بمبلغ )2015م وحتى 2013عن األعوام من  "ربط نهائي"أصدرت الهيئة للشركة خطابات تعديل  -

وقد تم تصعيد ( 035001446087برقم حالة اعتراض برقم مرجعي )النظامية العام املذكور على الربط الزكوي الضريبي النهائي عن  اعتراض

 االعتراض تحت الدراسة. وحالةاالعتراض لألمانة العامة للجان الضريبية وتم تبادل املذكرات مع الهيئة 

على الربط  اعتراضوقدمت الشــــركة  ( ريال ســــعودي،1,817,877م بمبلغ )2016لعام  خطابات تعديل " ربط نهائي "أصــــدرت الهيئة للشــــركة  -

وقد تم تصـــــــعيد االعتراض لألمانة العامة ( 035009126286برقم حالة اعتراض )املدة النظامية العام املذكور بالزكوي الضـــــــريبي النهائي عن 

 .عتراض قيد الدراسةوال يزال اال مع الهيئة  للجان الضريبية وتم تبادل املذكرات

على الربط  اعتراضوقدمت الشــــــركة ( ريال ســــــعودي 1,707,160م بمبلغ )2017لعام  أصــــــدرت الهيئة للشــــــركة خطابات تعديل " ربط نهائي " -

عيد االعتراض لألمانة العامة وقد تم تصـــــــــــ( 05500912350برقم حالة اعتراض  )املدة النظامية العام املذكور بالزكوي الضـــــــــــريبي النهائي عن 

 االعتراض تحت الدراسة. وحالةللجان الضريبية وتم تبادل املذكرات مع الهيئة 

على الربط  اعتراضوقدمت الشـــــــــركة ريال ســـــــــعودي  2,135,166م بمبلغ 2018لعام  أصـــــــــدرت الهيئة للشـــــــــركة خطابات تعديل " ربط نهائي " -

وقد تم تصــــــــــــعيد االعتراض لألمانة العامة ( 05009125067) برقم حالة اعتراضاملدة النظامية العام املذكور بالزكوي الضــــــــــــريبي النهائي عن 

 االعتراض تحت الدراسة. وحالةللجان الضريبية وتم تبادل املذكرات مع الهيئة 

 ريال ســـــــعودي، 2,174,638.22م بمبلغ 2017م و2016خطابات تعديل "ربط نهائي" عن ضـــــــريبة اســـــــتقطاع للعامي أصـــــــدرت الهيئة للشـــــــركة  -

)فضــــــــــــال راجع القســــــــــــم الفرعي   الضــــــــــــريبية.وقد تم تصــــــــــــعيد االعتراض لألمانة العامة للجان العامي املذكورة عن  اعتراضوقدمت الشــــــــــــركة 

( "املعلومات القانونية" من هذه النشـــرة(، 10" من القســـم القســـم ) هيئة الزكاة والضـــريبة والجمارك متطلبات حســـب املســـتمرة ( "10.7.2.6)

 عن ســــــــتقوم بمطال هيئة الزكاة والضــــــــريبة والجماركوال تســــــــتطيع الشــــــــركة التنبؤ ما إذا كانت 
ً
بة الشــــــــركة بدفع أي فروقات زكوية مســــــــتقبال

األعوام الســـابقة، وفي حال قامت الشـــركة بســـداد تلك الفروقات فإنه قد يؤثر ذلك بشـــكل ســـلبي وجوهري على أرباح الشـــركة ونتائج عملياتها 

 .وتوقعاتها املستقبلية

 على تقييمات هيئة الزكاة والضــريبة والجمارك  -
ً
م والتي تطالب بالتزام إضــافي قدره 2018م وحتى 2016للســنوات من وقدمت الشــركة اعتراضــا

( ميون ريال سعودي، وقد تم رفض االعتراض من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وقد رفعت الشركة اعتراض إلى األمانة العامة 7,83)

هيئة الزكاة والضــريبة  متطلبات حســب املســتمرة ( "10.7.2.6فضــال راجع القســم الفرعي )للجان الضــريبية وما زال االعتراض قيد الدراســة. )

 (.( "املعلومات القانونية" من هذه النشرة10والجمارك " من القسم القسم )

الزكاة  الشركة سددتأعاله، فقد  تثناء املذكور باسو  .م2020ديسمبر  31اتها الزكوية والضريبية منذ تأسيسها وحتى قامت الشركة بتقديم اقرار وقد 

 .م2020املستحقة، وحصلت على شهادات الزكاة املقيدة عن تلك السنوات وحتى عام 

 املخاطر املتعلقة بتركز أقساط التأمين املكتتبة ع   قطاع املركبات 

، وتتركز إيرادات الشركة أخرى ( 4 الحوادث العامة( 3( املركبات 2( الطبي 1قطاعات رئيسية وهي:  أربعةتتكون أقساط التأمين املكتتبة للشركة من 

كتتبة %( من إجمالي أقساط التأمين امل65.9%( و)67.0%( و)64.7من هذه القطاعات في األقساط الناتجة من قطاع املركبات حيث شكلت ما نسبته )

ز إجمالي أقساط التأمين املكتتبة على قطاع تأمين املركبات يجعل الشركة 2020وم 2019م و2018ديسمبر  31للشركة كما في 
 
م على التوالي. إن ترك

ثائق التأمينية تجديد الو  عرضه للتأثر بشكل كبير ومباشر في حال انخفض الطلب أو زاد العرض على منتجات تأمين املركبات و/أو لم تستطع الشركة

قطاعات التأمينية للشركة بشكل الالحالية و/أو عدم امكانيتها على اكتتاب وثائق تأمين جديدة. وبالتالي فإنه في حال انخفاض األقساط املكتتبة من 

العمليات التشغيلية  عام ومن قطاع املركبات بشكل خاص، فإن ذلك سوف يؤثر بشكل سلبي على األقساط املكتتبة للشركة وبالتالي على نتائج

 راجع القسم الفرعي )
ً
قائمة  -( "نتائج العمليات 5.6( "إجمالي أقساط التأمين املكتتبة" من القسم الفرعي )6.5.1واملالية. )وملزيد من املعلومات فضال

 (.( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" من هذه النشرة6الدخل" من القسم )
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 التجارية وحقوق امللكيةاملخاطر املتعلقة بحماية الع مات  

مركزها تعتمد قدرة الشركة في تسويق خدماتها ومنتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعالمتها التجارية، والتي تدعم أعمالها و 

 في السوق بين العمالء. وقد قامت الشركة بتسجيل عالمتها التجارية لدى الجه
ً
 واضحا

ً
 راجع القسم التنافس ي وتمنحها تميزا

ً
ات املختصة )فضال

دام غير مشروع ( "املعلومات القانونية" من هذه النشرة(. إن أي إخالل بحقوق امللكية أو استخ10( "العالمات التجارية" من القسم )10.9الفرعي )

للعالمة التجارية للشركة سيؤدي إلى التأثير على سمعة الشركة، وقد تضطر الشركة للدخول في إجراءات قضائية مكلفة وأن تركز جهود بعض 

رية بشكل فعال عند موظفيها اإلدرايين لهذه اإلجراءات وذلك من أجل حماية عالمتها التجارية. وفي حال ما إذا فشلت الشركة في حماية عالمتها التجا

 على أعمال الشركة ونتائج عمليات
ً
 على قيمتها، مما ينعكس سلبا

ً
ها ومركزها تجديد شهادة التسجيل أو تتبع العالمات املشابهة، فإن ذلك سيؤثر سلبا

 .املالي وتوقعاتها املستقبلية

 املخاطر املتعلقة باالعتماد ع   املوظفين غير السعوديين 

%( من إجمالي املوظفين في الشركة، مما قد يؤثر على نتائج أعمال 11.21غير السعوديين كما في تاريخ هذه النشرة حوالي )تشكل نسبة املوظفين 

نفس املهارات الشركة ووضعها املالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من املحافظة على كوادرها من غير السعوديين أو إيجاد بدالء عنهم ب

  .ت املطلوبة أو حدث تغير في سياسات ولوائح وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية نتج عنها زيادة في نسبة سعودة القطاعوالخبرا

 من القرارات األخرى التي تهدف إلى تنفيذ إصالحات شاملة في سوق العمل في اململكة العربية السعودي
ً
ة، والتي كما اتخذت الحكومة باململكة عددا

 من 
ً
م وعلى إصدار رخص اإلقامة 2018يناير 1تضمنت فرض رسوم إضافية على كل موظف غير سعودي يعمل لدى املؤسسات السعودية اعتبارا

)ملزيد من  م مع العلم أن الرسوم تزيد بشكل تدريجي2017يوليو 1وتجديدها لألسر غير السعودية، والتي دخلت الرسوم حيز التنفيذ ابتداًء من 

 راجع الخطر رقم )املعلوما
ً
( 2" من القسم )السعوديين غير املوظفين توظيف على املطبقة الحكومية بالرسوم املتعلقة املخاطر( "2.2.13ت فضال

، وحيث أن الشركة تعتمد على نسبة مرتفعة من املوظفين غير السعوديين مما سيؤدي إلى ارتفاع الرسوم "عوامل املخاطرة" من هذه النشرة(

ن رخص عمل وإقامات، األمر الذي يؤدي إلى زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام، الحكومية التي تتحملها الشركة مقابل كل موظف غير سعودي م

 على أعمالها وأدائها املالي ونتائج عملياتها
ً
 .وبالتالي يؤثر سلبا

 "19 –املخاطر املتعلقة بتفش   جائحة فيروس كورونا "كوفيد  

 "كوفيد 2020مع مطلع العام 
ً
"(، حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم 19 –م انتشر مرض فيروس ي ُمعدي يعرف باسم )فيروس كورونا واختصارا

جراءات م بأنه جائحة، ودعت إلى اتخاذ اإل 2020مارس  11ومن ضمنها اململكة العربية السعودية، وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العاملية بتاريخ 

الشأن نتج  الوقائية الالزمة ملواجهة هذا الفيروس وللحد من انتشاره. وعليه سارعت حكومة اململكة العربية السعودية إلى اتخاذ قرارات صارمة بهذا

ات التجارية عنها على سبيل املثال ال الحصر؛ فرض حظر التجول الجزئي أو الكلي في بعض مدن ومحافظات اململكة وإقفال للمطارات واملجمع

ن وجميع األنشطة داخلها باستثناء محال بيع املواد الغذائية والصيدليات، وتقليص عدد ساعات العمل لبعض القطاعات وإلزام بعضها بالعمل ع

إلى قرارات وزارة  بعد. تأثرت املجموعة كغيرها من الشركات العاملة في اململكة العربية السعودية بالقرارات االحترازية على وجه الخصوص بالنسبة

موظفيها  مناملوارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( حيث اضطرت إلى تعليق عملياتها التشغيلية وقامت بغلق مكاتبها ومصانعها وطلبت 

 .البقاء في منازلهم والتزام الحجر الصحي ومتابعة العمل عن ُبعد خاصة الطاقم اإلداري 

 مل 
ً
عالجة كيفية إدارة آثار تفش ي املرض وتقييم االضرابات واملخاطر األخرى لعملياتها، وتشمل حماية املوظفين ودعم وقد وضعت الشركة خططا

ملكة قد خدمات العمالء، ويظهر التأثير الرئيس ي في الجائحة بالنسبة لقطاع التأمين في قطاع التأمين الطبي وتأمين املركبات وحيث أن حكومة امل

قد ساعد في تقليل أي تأثير غير مواتي، وقد شهدت  هالج الطبي لكل املواطنين السعوديين والوافدين الناجم عن الجائحة فإنالتزمت بتكاليف الع

، وفيما يتعلق بقطاع التأمين على املركبات فإنه ووفق تعميم البنك املركزي لجميع شركات التأمين رقم )
ً
( بتاريخ 189املطالبات الطبية انخفاضا

ائحة جم( القاض ي بتمديد فترة صالحية جميع بواليص التأمين على املركبات الحالية ملدة شهرين. وحيث أن ال08/05/2020ه )املوافق 15/09/1441

 على الوضع املالي للشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها و 
ً
توقعاتها التزال مستمرة فإن الشركة التضمن حدوث أي خسائر مستقبلية قد تؤثر سلبا

 .ستقبليةامل
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  املخاطر املرتبطة بسمعة الشركة 

 بالغ األهمية الستقطاب عمالء جدد واالبقاء عليهم واقامة عالقة قوية مع األطراف النظيرة، ويمكن أن تتضرر سمع
ً
ة الشركة تعد سمعة الشركة أمرا

و تعديلها أو االجراءات القانونية أو النظامية ضد الشركة في املستقبل نتيجة عدة عوامل تشمل على سبيل املثال ال الحصر: تراجع نتائجها املالية أ

 
ً
على أو سلوك أحد موظفيها الذي قد يتسبب في اخالل الشركة باملتطلبات النظامية املعمول بها، وسيؤدي تضرر سمعة الشركة إلى التأثير سلبا

 .أعمالها ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها املستقبلية

 املخاطر املرتبطة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب 

 بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب الصادرة عن البنك املركزي السعودي، قواعد مكافحة غسل األموا
ً
ل تمتثل الشركة حاليا

التنفيذية، نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله وقواعده التنفيذية، وتوضح وتمويل اإلرهاب لشركات التأمين، نظام مكافحة غسل األموال والئحته 

، كما توضح إجراءات العناية الواجبة الالزم اتباعها، باإلضافة إلى (سواء فرد أو شركة)هذه اللوائح اإلجراءات الالزم اتخاذها عند قبول أي عميل

 بحفظ املعلومات الخاصة بعمالئهما عبر أنظمتهما الحاسوبية. إن إجراءات اإلبالغ عن العمليات املشبوهة وغيرها من االج
ً
راءات. تقوم الشركة حاليا

امات عدم االمتثال بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب يجعل الشركة عرضة للمساءلة القانونية وبالتالي يؤدي ذلك إلى فرض غر 

( ريال سعودي في 135,000قدرها مائة وخمسة وثالثون ألف ) ةلشركة أن تعرضت لغرامة ماليو/أو عقوبات سوف تتحملها الشركة، وقد سبق ل

وذلك ملخالفاتها قواعد مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة من البنك املركزي. )ملزيد  (م03/11/2019 املوافق) ه06/03/1441تاريخ 

 راجع الخطر )
ً
 .(( "املخاطر املتعلقة بالعقوبات من قبل الجهات املختصة" من هذا القسم2.1.3من املعلومات فضال

مخالفتها من قبل الجهات التنظيمية،  يهسيترتب عل مويل اإلرهاب، فإن ذلكفي حال عدم امتثال الشركة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة ت

 وبالتالي سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها املستقبلية.

 املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع 2.2

  للمملكة االقتصادي باألداء املتعلقة املخاطر  

 ال املثال سبيل على وتشمل، عام بشكل اململكة في االقتصادية باألوضاع تتعلق التي العوامل من عدد على للشركة املتوقع املستقبلي األداء يعتمد

 النفط على أساس ي بشكل والجزئي الكلي اململكة اقتصاد ويعتمد. ذلك ونحو الفرد دخل ومتوسط املحلي الناتج ونمو التضخم عوامل الحصر،

 النفط أسعار في تحدث مواتية غير تقلبات أي فإن وعليه اإلجمالي، املحلي الناتج من كبيرة حصة على تسيطر تزال ال والتي النفطية والصناعات

  التأثير شأنه من والذي الحكومي، اإلنفاق معدالت وعلى عام بشكل اململكة اقتصاد ونمو خطط على والجوهري  املباشر أثرها لها سيكون 
ً
 على سلبا

  املالي، الشركة أداء
ً
 .الحكومي اإلنفاق بمعدالت وتأثرها اململكة اقتصاد منظومة ضمن لعملها نظرا

 البنية في والخاص الحكومي القطاعين واستثمارات السكاني النمو استمرار فيها بما أخرى  عوامل عدة على اململكة اقتصاد نمو استمرار يعتمد كما

 الشركة أعمال على وجوهري  سلبي بشكل سيؤثر وبالتالي االقتصاد على كبير تأثير له سيكون  العوامل هذه من أي في سلبي تغيير أي فإن لذا التحتية،

 .املستقبلية وتوقعاتها املالية ونتائجها

 األوسط الشرق  منطقة في واالقتصادي السياس   االستقرار  بعدم املتعلقة املخاطر  

 على بدورها تؤثر التي العاملية اإلقتصادية للظروف باإلضافة اململكة في السائدة والسياسية االقتصادية الظروف على للشركة املالي األداء يعتمد

 يؤثر قد مما النفط، أسعار في تقلبات تحدث وقد. للمملكة املحلي الناتج إجمالي من األكبر النصيب يحتل النفط قطاع يزال وال. اململكة اقتصاد

 تحديات اململكة تواجه كما. األخيرة األعوام خالل تباطؤ شهد اململكة في األقتصادي النمو معدل أن بالذكر والجدير. اململكة اقتصاد على سلبي بشكل

 تأثير عليه سيترتب الذي األمر اململكة، اقتصاد على سلبي تأثير العوامل هذه لجميع يكون  وقد. السكاني النمو معدالت في النسبي باالرتفاع تتعلق

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي

 تؤثر لن أخرى  دول  في أو الدول، تلك في والسياسية األقتصادية الظروف أو الدول، هذه مع العالقات في السلبية التطورات أن يضمن ما هناك وليس

 وجوهري  سلبي بشكل العوامل تلك تؤثر وقد عام، بوجه اململكة في املال أسواق على أو فيها املباشر األجنبي األستثمار أو اململكة اقتصاد على سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على
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 في بما األوسط، الشرق  في أخرى  دول  أية أو/  و اململكة في القانونية أو األقتصادية أو السياسية البيئة في متوقعة غير كبرى  تغييرات أي شأن من

 التكنولوجية والتحوالت البطالة معدالت وارتفاع واألعسار األقتصادي والركود األسواق في العادية التقلبات الحصر، ال املثال سبيل على ذلك،

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على جوهري و  سلبي تؤثر أن التطورات، من وغيرها

 واللوائح باألنظمة املتعلقة املخاطر  

 قطاع على والرقابة اإلشراف مهام إليها املوكل الجهة هي أنه حيث املركزي  البنك إلشراف املختلفة ونشاطاتها أعمالها وتسيير إدارتها في الشركة تخضع

 ،(م31/07/2003 املوافق) ه02/06/1424 وتاريخ( 32/م) رقم امللكي باملرسوم التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام صدر حيث اململكة، في التأمين

(. م20/04/2004 املوافق) ه01/03/1425 بتاريخ( 596/1) رقم املالية وزير من بقرار التعاوني التأمين شركات ملراقبة التنفيذية الالئحة إصدار وتم

 على الشركة قدرة من يحد قد ذلك فإن والتغيير، التطوير ومستمرة والناشئة الحديثة األسواق من يعتبر اململكة في التأمين سوق  أن وحيث

 تأكيد أي تقديم للشركة يمكن ال لذا. النظامية واللوائح باألنظمة للتقيد كبيرة سنوية نفقات تحمل على ذلك يجبرها وقد السوق، لفرص االستجابة

  يشهد لن اململكة في التأمين لقطاع التنظيمي اإلطار أو األنظمة بأن
ً
 ووضعها الشركة أعمال على وجوهري  سلبي بشكل تؤثر قد التي التغيرات من مزيدا

 الغرامة منها نظامية لعقوبات تخضع سوف فإنها بها، املعمول  والتعليمات واللوائح باألنظمة الشركة تلتزم لم إذا وكذلك،. عملياتها نتائج أو املالي

 وتوقعاتها املالي ومركزها الشركة أعمال على وجوهري  سلبي بشكل سيؤثر الذي األمر التأمين، نشاط بمزاولة الخاص الترخيص وسحب العمل وتعليق

 .املستقبلية

  الشركة وتخضع
ً
 وتاريخ( 79/م) رقم امللكي باملرسوم واملعدل ،(م11/11/2015 املوافق) هـ28/01/1437 بتاريخ الصادر الشركات نظام ألحكام أيضا

 املوافق) هـ16/1/1438 وتاريخ (2016-127-8) رقم القرار بموجب الهيئة مجلس أصدر كما(. م11/04/2018 املوافق) ه25/07/1439

  الصادرة التنظيمية واإلجراءات الضوابط( م17/10/2016
ً
 الهيئة مجلس بقرار واملعدلة املدرجة املساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا

 (2017-16-8) رقم القرار بموجب الهيئة مجلس أصدر ذلك، إلى وباإلضافة(. م20/05/2019 املوافق) ه15/09/1440 وتاريخ (2019-57-3) رقم

 ه15/09/1440 وتاريخ (2019-57-3) رقم الهيئة مجلس بقرار واملعدلة الشركات حوكمة الئحة( م13/2/2017 املوافق) هـ16/5/1438 وتاريخ

 والتي الشركات وحوكمة بالتنظيم املتعلقة الجديدة املتطلبات بعض الشركات حوكمة والئحة الشركات نظام ويفرض(. م20/05/2019 املوافق)

 الشركات، جميع على إلزامية تعتبر والتي وقواعده أحكامه مخالفة على صرامة أشد عقوبات الشركات نظام فرض كما. بها االلتزام الشركة على يجب

 أو السجن أو مالية غرامات من العقوبات هذه مثل إلى التنفيذية إدارتها أو إدارتها مجلس أعضاء أو الشركة تتعرض أن املمكن من فإنه وبالتالي

 أو كاذبة بيانات سجل مصف أو حسابات مراجع أو إدارة مجلس عضو أو مسؤول أو مدير كل أن على الشركات نظام نص املثال سبيل على) كالهما

. والقواعد األحكام بتلك التزامها عدم حال في( سعودي ريال ماليين خمسة على تزيد ال وبغرامة سنوات 5 عن تزيد ال مدة بالسجن يعاقب فإنه مضللة

 الصادرة الشركات حوكمة الئحة في اإللزامية املواد وبجميع الشركات نظام مواد بجميع ملتزمة النشرة هذه تاريخ في كما الشركة بأن اإلشارة وتجدر

، الشركات حوكمة الئحة في اإللزامية املواد وجميع الشركات نظام مواد بجميع بااللتزام إخفاقها حال في ولكن الهيئة، عن
ً
 أصبحت حال في أو مستقبال

 وغرامات لعقوبات سيعرضها ذلك فإن بها، وااللتزام بتطبيقها الشركة تقم ولم إلزامية، الشركات حوكمة الئحة في االسترشادية املواد كل أو بعض

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي تأثير له سيكون  الذي األمر نظامية،

 جديدة وقوانين أنظمة صدور  أو /و ا حالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم املتعلقة املخاطر  

 الصحي الضمان ومجلس املركزي  البنك الحصر ال املثال سبيل على ذلك في بما اململكة، في الحكومية الجهات من عدد إلشراف الشركة تخضع

 والتعاميم واللوائح األنظمة في التغييرات ملخاطر الشركة تخضع بالتالي. وغيرهاووزارة االستثمار  التجارة ووزارة املالية السوق  وهيئة التعاوني

 بشكل وتحسينها تطويرها يتم والتي واللوائح، األنظمة من العديد إصدار اململكة في والتنظيمية التشريعية البيئة وتشهد. اململكة في والسياسات

 فإن جديدة لوائح أو قوانين إصدار أو الحالية اللوائح أو األنظمة على تغييرات إدخال حالة وفي. مرتفعة األنظمة لهذه االلتزام تكاليف وتعتبر. مستمر

 قد أو القوانين، هذه اشتراطات وتلبية اللوائح بتلك بااللتزام تتعلق ألغراض متوقعة غير إضافية مالية ملصروفات الشركة تكبد إلى سيؤدي ذلك

  سيؤثر مما مستمر، بشكل واألنظمة اللوائح لهذه التزامها عدم حال في املختصة اإلشرافية السلطات تفرضها التي والغرامات للعقوبات تخضع
ً
 سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج أعمالها على



 

23 

  

 التأمين أنشطة مزاولة تصريح بسحب املتعلقة املخاطر  

ه )املوافق 15/05/1430( بتاريخ 21/20095رقم )ت م ن / املركزي  البنك تصريح بموجب التأميني نشاطها مزاولة تصريح على الشركة حصلت

رَعي في التأمين نشاط ملزاولة م(11/05/2009
َ
ه )املوافق 10/02/1442وقد تم تجديد التصريح بتاريخ  الصحي، والتأمين العام، التأمين ف

 .م(26/11/2023ه )املوافق 12/05/1445م( وينتهي بتاريخ 28/12/2020ه )املوافق 13/05/1442م( ملدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ 27/09/2020

 
ً
 :التالية الحاالت في الترخيص سحب حق املركزي  للبنك فإن التعاوني التأمين شركات مراقبة لنظام التنفيذية الالئحة من( 76) للمادة وفقا

 .إذا لم تمارس الشركة النشاط املرخص لها به خالل ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص (أ

 .ئحه التنفيذيةإذا لم تِف الشركة بمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوا (ب

 .إذا تبين أن الشركة قد تعمدت تزويد البنك املركزي بمعلومات أو بيانات غير صحيحة (ت

 .إذا تبين للمؤسسة أن حقوق املؤمن لهم أو املستفيدين أو املساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي يمارس بها النشاط (ث

 .اء بالتزاماتهاإذا أفلست الشركة، مما يجعلها غير قادرة على الوف (ج

 .إذا مارست الشركة نشاطها بأسلوب متعمد للنصب واالحتيال (ح

إذا انخفض رأس مال الشركة عن الحد األدنى املقرر أو لم تستوف الشركة متطلبات املالءة املالية الواردة في الالئحة التنفيذية لنظام  (خ

 .مراقبة شركات التأمين التعاوني

 .ي فروع التأمين إلى املستوى الذي يرى معه البنك املركزي عدم فعالية أدائهإذا انخفض النشاط التأميني ف (د

 .إذا رفضت الشركة دفع املطالبات املستحقة للمستفيدين بدون وجه حق (ذ

 .إذا منعت الشركة فريق التفتيش املكلف من قبل البنك املركزي عن أداء مهمته في فحص السجالت (ر

 .نهائي صادر في أي من املنازعات التأمينية إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم  (ز

 الترخيص سحب حال وفي بها، الخاص التأمين أنشطة مزاولة ترخيص لسحب معرضة الشركة فإن أعاله، املذكورة الحاالت أحد انطبقت حال وفي

 أعمالها على سلبي تأثير لذلك وسيكون . السعودية العربية اململكة في نظامية بصورة نشاطها ممارسة في االستمرار الشركة باستطاعة يكون  لن فإنه

 . السوق  في سهمها وسعر املستقبلية توقعاتها وعلى املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على السلبي التأثير وبالتالي
ً
 يخسر فقد ذلك على وبناءا

  املساهمون 
ً
 .الشركة في استثماراتهم كل أو من جزءا

  النقد مؤسسة) املركزي  البنك بتعدي ت املتعلقة املخاطر  
 
 الدخل و ريبة الزكاة عن للمحاسبة( سابقا

  بها املرفقة واإليضاحات م2018 ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنة عن للشركة  املراجعة املالية القوائم إعداد تم
ً
 للتقرير الدولية للمعايير وفقا

 ،(SOCPA)الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين   اعتمدتها التي األخرى  واإلصدارات واملعايير السعودية العربية اململكة في املعتمدة (IFRS) املالي

 معيار عدا فيما (IFRS) املالي للتقرير الدولية املعايير جميع تتطلب والتي الدخل وضريبة الزكاة عن للمحاسبة املركزي  البنك قبل من واملعدلة

  الدخل وضريبة بالزكاة الرتباطهم" ضرائب( "21) رقم التفاسير لجنة وتفسير ،"الدخل ضريبة( "12) رقم الدولي املحاسبة
ً
 املركزي  البنك لتعميم وفقا

 الدخل، وضريبة الزكاة عن باملحاسبة يتعلق فيما بها الالحقة والتعديالت( م11/04/2017 املوافق) ه14/07/1438 بتاريخ( 381000074519) رقم

 .املبقاة األرباح في املساهمين حقوق  خالل من سنوي  ربع اساس على يكون  الدخل وضريبة الزكاة استحقاق أن حيث

  بهم املرفقة واإليضاحات ،م2020و م2019 ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنة عن للشركة املراجعة املالية القوائم إعداد تم كما
ً
 للمعايير وفقا

الهيئة السعودية للمراجعين  اعتمدتها التي األخرى  واإلصدارات واملعايير السعودية العربية اململكة في املعتمدة (IFRS) املالي للتقرير الدولية

 املركزي  البنك قبل من صدرت التي التعليمات على بناءً  الدخل وضريبة الزكاة عن للمحاسبة املركزي  البنك قبل من واملعدلة ،(SOCPA)واملحاسبين 

 في الدخل وضريبة الزكاة عن للمحاسبة للمعالجة املحاسبية السياسات تحديث على تنص والتي( م23/07/2019 املوافق) ه20/11/1440 بتاريخ

  الدخل قائمة
ً
 رجعي بأثر األثر بتعديل الشركة قامت وقد. سابقا املبقاة األرباح في املساهمين حقوق  خالل من سنوي  ربع بشكل احتسابها عن بدال

  املعلومات من وملزيد) (IFRS) املالي للتقرير الدولية املعايير مع يتماش ى بما
ً
 هذه من" اإلدارة وتحليل ومناقشة املالية املعلومات( "6) القسم راجع فضال

 (.النشرة
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 أو املعايير هذه في تغييرات أي فإن وبالتالي. آلخر وقت من املعايير هذه على تطرأ التي التغييرات أو التعديالت بتطبيق الحالة هذه في ملزمة والشركة

  يؤثر أن املمكن من الجديدة املعايير بعض تطبيق إلزامية
ً
 .املالي ومركزها للشركة املالية النتائج على وبالتالي املالية القوائم على سلبا

 املطلوبة بالتقارير  املتعلقة املخاطر  

 أسس على معدة سنوية، وتقارير مالية قوائم املركزي  البنك إلى الشركة تقدم أن على التنفيذية والئحته التأمين شركات مراقبة نظام يشترط

 املالي والوضع وامللكية املال رأس وهيكل للشركة العام بالنشاط املتعلقة العمليات حول  معلومات فيها بما أخرى  ومعلومات معينة، نظامية محاسبية

  ذلك، في بما للشركة،
ً
  كشفا

ً
 أن املركزي  البنك رأى لو فيما وغرامات وعقوبات إلجراءات الشركة وتخضع. املدفوعة الطارئة العموالت إلجمالي سنويا

 سيؤدي والتعليمات واللوائح األنظمة بهذه التقيد في تقصير أي فإن وعليه،. بها املعمول  والتعليمات واللوائح األنظمة من بأي التقيد في فشلت الشركة

  تؤثر أن يمكن كبيرة غرامات فرض أو أعمالها مزاولة على الشركة قدرة من تحد قيود فرض إلى
ً
 .املالي ووضعها الشركة أعمال نتائج على سلبا

 وااللتزامات املالية األوراق طرح وقواعد املالية السوق  هيئة بمتطلبات بالوفاء تقصيرها حال في وغرامات لعقوبات تتعرض سوف الشركة أن كما

 وتوقعاتها املالي وأداءها الشركة أعمال على وجوهري  سلبي بشكل ذلك يؤثر مما قد (تداول ) السعودية املالية السوق  في بها املعمول  واإلفصاح املستمرة

 .املستقبلية

 التنافسية بالبيئة املتعلقة املخاطر  

 
ً
( 31) وثالثون  واحد عدد يوجد فإنه النشرة هذه تاريخ في وكما التأمين وإعادة التأمين نشاط لها املرخص الشركات عن املركزي  البنك لتقرير وفقا

 األقساط إجمالي من%( 74.6) حوالي نسبته ما على شركات ثمان أكبر تستحوذ حيث اململكة، في التأمين نشاط ملزاولة نشط تصريح لديها شركة

 فإن ذلك على وبناءً  ،(السعودي املركزي  البنك عن الصادر م2019 للعام السعودي التأمين سوق  تقرير بحسب) م2019 ديسمبر 31 في كما املكتتبة

 ملنتجاتها والتسعير املالي مركزها قوة تشمل التي العوامل من العديد على للشركة التنافس ي الوضع ويعتمد قوية، تنافسية بيئة في تعمل الشركة

 .الشركة وسمعة العمالء مع والعالقة التأمينية

 تؤدي وقد التنافسية، البيئة هذه في األقساط من محدد مستوى  بأي االحتفاظ او تحقيق على قادرة تكون  سوف الشركة أن على التأكيد يمكن ال

 :طريق عن وذلك املالي، ووضعها وتوقعاتها الشركة أداء على جوهرية سلبية تأثيرات حدوث إلى املنافسة حدة

 انخفاض الهوامش والربحية. 

 تباطؤ نمو قاعدة عمالء الشركة. 

 انخفاض الحصة السوقية. 

 ارتفاع معدل استقاالت أفراد اإلدارة العليا واملبيعات. 

 تضخم النفقات التشغيلية مثل مصاريف التسويق واملبيعات. 

 زيادة تكاليف الحصول على وثائق التأمين. 

  التأثير وبالتالي السوق  في الشركة حصة خفض إلى يؤدي مما الشركات، منافسة على باستمرار قادرة ستكون  الشركة بأن ضمان يوجد وال
ً
 على سلبا

 .املالية ونتائجها الشركة أرباح

  التأمين سوق  بنمو  املتعلقة املخاطر  

 أنه ُيعتبر أوأحداث، عوامل بعدة اململكة في التأمين سوق  نمو يتأثر
ُ
 غير مستقبلية توقعات على مبني افتراض ي أمر عام بشكل القطاع نمو وحيث

نتظر النمو املختلفة التأمين فئات أو التأمين قطاع يشهد لم حال وفي .الشركة سيطرة نطاق عن مؤكدة وخارجة
ُ
 الشركة، توقعات بحسب امل

 .أداء الشركة املالي وتوقعاتها املستقبلية على ذلك بشكل سلبي وجوهري  فسيؤثر

 التاريخية البيانات بمحدودية املتعلقة املخاطر  

 فترة منذ إال الذي يواكب تطور هذا القطاع بالشكل تنظيمه يتم لم التأمين على السوق السعودي إال أن قطاع رغم أن مفهوم التأمين ليس بحديث

 تقدير في التأمين شركات تعتمد ذلك وبسبب .دقيق بشكل التأمينية الجداول  لبناء املطلوبة والبيانات املعلومات وتوفير جمع يتم ولذلك لم .قريبة
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التأمينيةللشركة األمر  للمحافظ املخاطرة نسبة تزيد فقد وبالتالي الدقة من املطلوب التصل للمستوى  قد تقديرات على وتقييم األقساط الخسائر

 .أداء الشركة املالي وتوقعاتها املستقبلية على وجوهري  سلبي بشكل يؤثر مما قد خسائر للشركة تكبد إلى الذي قد يؤدي

 أهميتها ومدى للتأمين قافيةالث التوعية في بالنقص املتعلقة املخاطر  

  تشكل التأمين قطاع تجاه املجتمع نظرة إن
ً
  عامال

ً
عامة، وما تؤول إليه تلك  بصفة النظرة تلك حول  مخاطرة يوجد وبذلك .القطاع لنجاح أساسيا

 .وتوقعاته املستقبلية املالي ومركزها الشركة أعمال بشكل سلبي وجوهري على النظرة من قلة إقبال على خدمات التأمين األمر الذي قد يؤثر

 املضافة القيمة بضريبة املتعلقة املخاطر  

%( 5م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة )2018يناير  1قامت اململكة بإصدار نظام ضريبة القيمة املضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 

%( إلى 5قد قررت حكومة اململكة زيادة نسبة ضريبة القيمة املضافة من )على عدد من املنتجات والخدمات وذلك حسب ما هو وارد في النظام، و 

م من هذا العام، وبالتالي، فإنه يتعين على املنشآت ذات العالقة معرفة طبيعة ضريبة القيمة املضافة 2020والذي بدأ تطبيقه من شهر يوليو  %(15)

ريرها الخاصة إلى الجهات الحكومية ذات العالقة. وبناًء على ذلك، يتعين على الشركة وطريقة تطبيقها وكيفية حسابها. كما سيتعين عليها تقديم تقا

ة على التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة املضافة، والتي تشمل تحصيلها وتسليمها، وتأثير تطبيق نظام ضريبة القيمة املضاف

فة في اململكة إلى زيادة أسعار معظم البضائع والخدمات بمافي ذلك منتجات الشركة ولم تظهر أعمال الشركة، وقد أدى تطبيق ضريبة القيمة املضا

وقت الحالي بعد اآلثار املترتبة من رفع الضريبة على مبيعات الشركة حيث بدأ تطبيق الزيادة الضريبية من شهر يوليو من هذا العام. وال يوجد في ال

بضريبة القيمة املضافة، ومع ذلك فإن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة الشركة،  أي مطالبات أو اعتراضات حالية متعلقة

 من التكاليف واملصاريف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقل
ً
ل من سوف ُيعرضها لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعتها مما سيزيد أيضا

طلب على منتجاتها، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها الوضع التنافس ي للشركة ومستوى ال

 املستقبلية

 السعوديين غير  املوظفين توظي  ع   املطبقة ا حكومية بالرسوم املتعلقة املخاطر  

  الحكومة أقرت
ً
 رسوم إقرار على اشتملت والتي السعودية، العربية اململكة في العمل لسوق  شاملة إصالحات إلجراء تهدف التي القرارات من عددا

  سعودية جهة لدى يعمل سعودي غير موظف كل مقابل إضافية
ً
  سعودي ريال( 400) أربعمائة وبواقع م،01/01/2018 من اعتبارا

ً
 كل عن شهريا

  سعودي ريال( 600) ستمائة إلى تزيد م،2018 عامفي  سعودي غير موظف
ً
  سعودي ريال( 800) ثمانمائة ثم م2019 عامفي  شهريا

ً
 عامفي  شهريا

 الشركة تكاليف في زيادة وبالتالي السعوديين، غير موظفيها مقابل الشركة ستدفعها التي الحكومية الرسوم زيادة إلى سيؤدي الذي األمر. م2020

 السعوديين غير املوظفين رسوم قيمة إجمالي بلغ وقد. عملياتها ونتائج املالي وأدائها أعمالها على وجوهري  سلبي بشكل سيؤثر الذي األمر عام، بشكل

 .م2020 ( ريال سعودي732,084)و م،2019 عام سعودي ريال( 782,577)و م2018 عامفي  سعودي ريال( 570,181)

  الحكومة أقرت فقد ذلك إلى باإلضافة
ً
 أصبحت والتي( املرافقين رسوم) السعوديين غير املوظفين ومرافقي لتابعي اإلقامة وتجديد إصدار رسوم أيضا

  نافذة
ً
  م،01/07/2017 من اعتبارا

ً
  سترتفع أنها علما

ً
  سعودي ريال( 100) مائة من تدريجيا

ً
( 400) أربعمائة إلى لتصل م،2017 عام في تابع لكل شهريا

  سعودي ريال
ً
 عائلته عن السعودي غير املوظف سيتحملها التي اإلقامة وتجديد إصدار رسوم في الزيادة فإن وعليه م،2020 عام في تابع لكل شهريا

 وإذا أقل، فيها املعيشة تكلفة تكون  أخرى  دول  في للعمل توجهه إلى يؤدي أن شأنه من الذي األمر عليه، املعيشة تكلفة زيادة إلى تؤدي أن املمكن من

 عن التكاليف تلك تحمل إلى يضطرها قد الذي األمر السعوديين، غير موظفيها على املحافظة في صعوبة الشركة فستواجه األمر هذا مثل حدث ما

 الذي األمر السعوديين، غير بموظفيها الخاصة األجور  رفع طريق عن مباشرة غير بطريقة أو مباشر، بشكل منها جزء أو السعوديين غير املوظفين

 .عملياتها ونتائج املالي وأدائها أعمالها على وجوهري  سلبي تأثير له سيكون  وبالتالي الشركة، تكاليف في زيادة إلى سيؤدي

 العم ء ثقة بتراج  املتعلقة املخاطر  

 صناعة أو العميل ثقة في تراجع أي إن املقابل، وفي. القطاع هذا قوة تعزيز في بالغة أهمية لها العالم مستوى  على التأمين بقطاع العمالء ثقة إن

 على سيؤثر الذي األمر األموال واسترجاع التأمين وثائق إلغاء حاالت عدد ارتفاع إلى يؤدي قد خاص بشكل الشركة في ثقته أو عام بشكل التأمين

  الشركة
ً
 .املستقبلية وتوقعاتها املالي أداءها وعلى سلبا
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 التعاوني الصحي الضمان مجلس بأنظمة التقيد بعدم املتعلقة املخاطر  

 التعاوني الصحي الضمان مجلس ويفرض املركزي، البنك من وموافقتها اعتماها بعد التعاوني الصحي الضمان مجلس لرقابة الشركة منتجات تخضع

 أقص ى، بحد الطلب استالم وقت من دقيقة( 60) فترة خالل الطبية املوافقات بتوفير االلتزام منها التأمين شركات على واإلجراءات األنظمة من العديد

 االلتزام عدم يؤدي وقد. يوم( 45) تتجاوز  ال زمنية فترة خالل الطبية الخدمات ُمقدمي من وغيرها والعيادات املستشفيات مستحقات بدفع وااللتزام

 يؤثر قد مما الصحي، التأمين منتجات تصريح سحب أو الشركة على مالية غرامات أو عقوبات فرض إلى التعاوني الصحي الضمان مجلس بأنظمة

 .املالي وأدائها الشركة أعمال على وجوهري  سلبي بشكل

 العم ت صرف أسعار  في بالتقلبات املتعلقة املخاطر  

 أسعار ملخاطر تتعرض التي والشركات. الصرف أسعار في للتغير نظرا املالية االستثمارات في التقلبات إلى العمالت بأسعار املتعلقة باملخاطر يقصد

 كافة أن كما السعودي بالريال تتم الشركة عمليات معظم. األطراف تلك وبعمالت اململكة خارج أطراف مع تعامالت لديها الغالب في العمالت صرف

 املستقبل، في السعودي الريال غير بعمالت بتعامالت الشركة قامت حال في أنه إال املحلية، وبالعملة املحلية السوق  في عمالء من محققة إيراداتها

 وجوهري  سلبي أثر له سيكون  مما النفقات، في زيادة إلى وبالتالي السعودي، الريال مقابل األخرى  العمالت صرف أسعار في للتقلبات معرضة فستصبح

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على

 األسعار في التحكم بعدم املتعلقة املخاطر  

 يختص فيما وذلك التأمين بوثائق الخاصة التسعيرات بوضع يختص فيما اإلكتواري  املستشار وتوصيات املركزي  البنك تعليمات باتباع الشركة تلتزم

 املركزي  للبنك التسعيرات بتقديم( اإلكتواري  املستشار عن الصادر التسعير كفاية تقرير على وبناء) سنوي  بشكل  الشركة تقوم حيث. التأمين بوثائق

  النقد مؤسسةالسعودي"
ً
 .نظامي كمتطلب "سابقا

 اإلكتوارية املعطيات على وبناء الشركة، تمتلكها التي التأمينية املحفظة دراسة خالل من التسعير كفاية تقارير بإصدار اإلكتواريين املستشارون يقوم

 في االكتواري  املستشار توصيات تكون  قد. (عام بشكل التأمينية املحفظة أداء إلى بالنظر وذلك) التأمينية الوثائق هذه أداء االعتبار بعين تأخذ والتي

 بعض أسعار ارتفاع إن. الوقت ذلك في التأمينية املحفظة أداء تغير إلمكانية وذلك الشركة ملحفظة التأمين وثائق أسعار بتغيير تقتض ي الحين ذلك

 الشركة حصة على يؤثر مما الحاليين، عمالئها وخسارة جدد عمالء استقطاب من الشركة تمكن عدم إلى سيؤدي التأمينية الوثائق هذه كل أو

  التأثير وبالتالي السوقية الدامجة
ً
 .املستقبلية وتوقعاتها سهمها وربحية عملياتها ونتائج املالي ووضعها الشركة أعمال على سلبا

 املؤهلة املحلية الكوادر  بندرة املتعلقة املخاطر  

ر حال وفي. الخبرة ذوي  املوظفين من الشركة باحتياجات تكفي ال اململكة تعد قليلة و قد إن الكوادر املحلية املؤهلة في
َّ
 استقطاب الشركة على تعذ

تتحصل على الكوادر  أنها ضمان وال تستطيع الشركة. اململكة خارج من موظفين الستقدام فإنها قد قد تضطر املحلية، السوق  من الكوادر املؤهلة

 املوارد البشرية والتنمية وزارة من الالزمة العمل تأشيرات من الكافي املناسب والكفاءة املطلوبة وكذلك الحصول على العدداملؤهلة في الوقت 

 بقائهم استمرار وضمان كوادرها وتأهيل لتدريب التأمين شركات بين منافسة عالية يخلق مما السعودة متطلبات ظل في سيما ال االجتماعية،

  تشكل قد التي األجور  زيادة في عنه ينتج قد مما املحلي السوق  من تالكفاءا واستقطاب
ً
  عبأ

ً
 على الشركة قدرة عدم إن كذلك .الشركة على إضافيا

  سيؤثر الذي األمر عملها، استراتيجية تطبيق إعاقة إلى سوف يؤدي بهم، واالحتفاظ املؤهلين املوظفين استقطاب
ً
 ووضعها عملياتها نتائج على سلبا

 .املالي

 التأمينية األعمال بدورة املرتبطة املخاطر  

 واألوضاع الكارثية حداثواأل  املنافسة إلى سببها ويرجع العمليات، نتائج في ملموسة تذبذبات مع دورية تغييرات العاملي املستوى  على التأمين قطاع شهد

 قطاع في العاملة الشركات سيطرة عن خارجة العوامل من وغيرها عام بشكل آخر إلى وقت من الدول  كافة بها تمر التي واالجتماعية االقتصادية

 على الحصول  للشركات فيها يتاح فترات وكذلك العرض فائض عن الناتجة سعاراأل  في باملنافسة تتصف فترات ذلك عن ينتج قد وبالتالي. التأمين

  سيؤثر مما آلخر، وقت من التأمين شركات أعمال دورة تتأثر أن املتوقع ومن أفضل، أقساط
ً
 املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها
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 املخاطر املتعلقة باألوراق املالية املطروحة 2.3

 األولوية حقوق  سعر  في املحتمل بالتذبذب املتعلقة املخاطر  

  التذبذب هذا يكون  وقد. الشركة سهم على املؤثرة العوامل في التغير بسبب كبيرة لتذبذبات األولوية لحقوق  السوقي السعر يخضع قد
ً
 بسبب كبيرا

 %( 10) في تتمثل والتي) بها املسموح اليومي التذبذب نسبة بين الفرق 
ً
  ارتفاعا

ً
  للحقوق، بالنسبة( السابق لليوم اإلغالق سعر من وهبوطا

ً
 بنسبة مقارنة

 العادل للسعر السوق  ورؤية الشركة أسهم تداول  سعر على الحقوق  تداول  سعر عتمدوي. الشركة ألسهم بالنسبة بها املسموح اليومي التذبذب

  تؤثر أن املمكن من العوامل هذه إن. للحقوق 
ً
 .الحقوق  تداول  سعر على سلبا

 السهم سعر  في املحتملة بالتذبذبات املتعلقة املخاطر  

  التداول  فترة أثناء للحقوق  السوقي السعر يكون  ال قد
ً
 الشركة سهم سعر يكون  ال قد وكذلك. الطرح بعد الشركة ألسهم السوقي السعر على مؤشرا

 
ً
 أيضا التقلبات هذه تنتج وقد. للشركة الحالية األسهم أو بالحقوق  املتعلقة السوق  ظروف عن الناتجة التقلبات بسبب كبير بشكل يتأثر وقد مستقرا

 دخول  املستقبلية، الشركة خطط تنفيذ على القدرة عدم الشركة، أداء ضعف األسهم، سوق  ظروف: الحصر دون  منها العوامل من العديد عن

 بعمليات يتعلق منافسيها من أي أو للشركة إعالن وأي املالية، األوراق لسوق  واملحللين الخبراء تقديرات أو رؤية في التغير للسوق، جدد منافسين

 .استراتيجية تحالفات أو واستحواذ اندماج

  البيع هذا مثل حدوث باحتمالية اإلعتقاد أو املساهمين قبل من األسهم من كبيرة كميات بيع وسيؤثر
ً
. السوق  في الشركة أسهم سعر على سلبا

  ذلك يؤثر أن دون  السوق  في أسهمهم بيع من املساهمون  يتمكن ال قد ذلك، إلى باإلضافة
ً
 السعر أن يضمن ما هناك ليس. األسهم سعر على سلبا

 االكتتاب إلغاء يمكن ال فإنه الجديدة، األسهم في املستثمرين اكتتاب بعد األمر هذا حدث وإذا الطرح، سعر من أقل يكون  لن الشركة ألسهم السوقي

  خسائر املستثمرون يتكبد قد وعليه. تعديله أو
ً
 . لذلك نتيجة

ً
 أسهمه بيع من يتمكن سوف املساهم أن يضمن ما هناك ليس تقدم، ما على عالوة

 .الجديدة األسهم في اإلكتتاب بعد عنه يزيد أو الطرح سعر يساوي  بسعر

 األولوية حقوق  بي  أو  ربحية بعدم املتعلقة املخاطر  

 عدم إلى ينوه مما األساس من بيعه من التمكن ضمان عدم ذلك، إلى ويضاف. أعلى بسعر به التداول  خالل من السهم ربحية يضمن ما هنالك ليس 

  الشركة، قبل من تعويض استالم أو األولوية حقوق  ملمارسة السوق  في الكافي الطلب يضمن ما وجود
ً
 حقوقه، يبع أو يكتتب لم الذي املستثمر أن علما

 .الطرح بسعر املتبقي الطرح فترة في البيع تم إذا مقابل أي على يحصلون  ال قد األسهم، كسور  وأصحاب

 املستقبلية بالبيانات املتعلقة املخاطر  

  توقعها يمكن ال للشركة األداء وبيانات املستقبلية النتائج إن
ً
 على الشركة وقدرة انجازات أن إذ. النشرة هذه في املوجودة عن تختلف وقد فعليا

 املساهم على يجب التي املخاطر إحدى تعتبر والنتائج البيانات دقة عدم إن. تحديدها أو توقعها يمكن ال والتي الفعلية النتائج تحدد من هي التطور 

  األداء وبيانات املستقبلية النتائج اختالف حال في أنه حيث. االستثماري  قراره على تؤثر ال حتى عليها التعرف
ً
  اختالفا

ً
 هذه في مذكور  هو ما عن جوهريا

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

 جديدة أسهم إصدار  باحتمال املتعلقة املخاطر  

 أسهم إصدار الشركة قررت حال ففي للمساهمين، العادية غير العامة الجمعية موافقة على يعتمد الشركة قبل من جديدة أسهم أي إصدار إن

 حقوقهم بممارسة املساهمون  يقم ولم القرار، هذا على للمساهمين العادية غير العامة الجمعية ووافقت مالها، رأس لزيادة أولوية كحقوق  جديدة

 سيؤثر مما األرباح على والحصول  التصويت حق من ملحقاتها إلى إضافة تناسبي بشكل تنخفص سوق  األسهم ملكية فإن الجديدة، باألسهم باالكتتاب

 .للسهم السوقي السعر على

  الشركة وأسهم األولوية حقوق  ع   الطلب بانخفا  املتعلقة املخاطر  

 مساهم كان سواءً ) األولوية حقوق  حامل لتمكين وذلك التداول، فترة خالل األولوية حقوق  على كاٍف  طلب هناك سيكون  أنه يضمن ما هناك ليس

 سيكون  بأنه ضمان أي هناك ليس أنه كما. اإلطالق على الحقوق  بيع من تمكينه أو منها، ربح وتحقيق األولوية حقوق  بيع من( جديد مستثمر أو مقيد

 عروض بتقديم االستثمارية املؤسسات تقم لم حال وفي. املتبقي الطرح فترة خالل االستثمارية املؤسسات قبل من الشركة أسهم على كاٍف  طلب هناك
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 ألصحاب أو باالكتتاب حقهم يمارسوا لم الذين األولوية حقوق  أصحاب على لتوزيعه كافي تعويض هناك يكون  ال قد عالي، بسعر املتبقية لألسهم

 . األسهم كسور 
ً
 حقوق  ممارسة خالل من إما مكتتب عليها حصل التي األسهم على السوق  في كاٍف  طلب وجود من ضمان هناك ليس ذلك على وعالوة

 .املفتوحة السوق  خالل من أو املتبقي الطرح خالل من أو األسهم، لهذه األولوية

  امللكية نسبة بانخفا  املتعلقة املخاطر  

 هناك ليس أنه كما. لها التابعة التصويت وحقوق  ملكيتهم تنخفض سوف الجديدة، األسهم في حقهم بكامل األولوية حقوق  أصحاب يكتتب لم إذا

  يتلقاه الذي العائد يكون  بأن التداول، فترة خالل به الخاصة األولوية حقوق  ببيع املقيد األولوية حقوق  حامل رغب حال في ضمان أي
ً
 لتعويضه كافيا

  الشركة مال رأس في ملكيته نسبة انخفاض عن بالكامل
ً
 املساهمين على يوزع تعويض مبلغ هناك يكون  بأن ضمان يوجد ال كما. مالها رأس لزيادة نتيجة

 عروض بتقديم املتبقي الطرح فترة في االستثمارية املؤسسات تقم لم حال في األسهم كسور  ألصحاب أو باالكتتاب حقهم يمارسوا لم الذين املستحقين

 ( وجد إن) التعويض مبلغ يكون  ان أو عالي، بسعر املتبقية لألسهم
ً
 .الشركة مال رأس في امللكية نسبة انخفاض عن للتعويض كافيا

 املناسب الوقت في األولوية حقوق  ممارسة بعدم املتعلقة املخاطر  

 الحقوق  مالكي على ويجب(. م2021••/••/ املوافق) هـ1442••/••/ في وستنتهي( م2021••/••/ املوافق) هـ1442••/••/ في االكتتاب فترة تبدأ

 املساهمون  يتمكن لم إذا. االكتتاب فترة انقضاء قبل الالزمة التعليمات جميع التباع املناسبة التدابير اتخاذ يمثلونهم الذين املاليين والوسطاء

 أن ضمان يوجد فال األولوية، حقوق  من يملكونه ما على بناءً  االكتتاب، فترة نهاية بحلول  صحيح بشكل االكتتاب حقوق  ممارسة من املستحقون 

 ألصحاب أو صحيح بشكل االكتتاب ممارسة بإجراءات يقوموا لم ممن أو املشاركين غير املستحقين املساهمين على يوزع تعويض مبلغ هناك يكون 

 .األسهم كسور 

 األسهم  حام ي أرباح بتوزي  املتعلقة املخاطر  

 الرأسمالية واالحتياجات الجيد املالي مركزها على واملحافظة الشركة ربحية بينها من العوامل من عدد على املستقبل في السهم أرباح تعتمد

 ربحية انخفاض إلى الشركة مال رأس زيادة تؤدي قد. العامة االقتصادية واألوضاع للشركة املتوفرة االئتمانية والقوة للتوزيع القابلة واحتياطاتها

  األسهم من أكبر عدد على توزع سوف الشركة أرباح أن خلفية على تقبلاملس في السهم
ً
 على أرباح أية بأن الشركة تضمن ال. مالها رأس لزيادة نتيجة

، توزع سوف األسهم
ً
 األساس ي النظام عليها ينص معينة وشروط لقيود األرباح توزيع يخضع. معينة سنة أي في سيوزع الذي املبلغ تضمن ال كما فعليا

 .للشركة

 األولوية حقوق  في باملضاربة املتعلقة املخاطر  

 األولوية حقوق  تداول  لسعر به املسموح اليومي التذبذب نطاق ويفوق . جوهرية خسائر في تتسبب قد ملخاطر األولوية حقوق  في املضاربة تخضع

 %( 10) في يتمثل والذي) السوقي للسعر به املسموح اليومي التذبذب نطاق
ً
  ارتفاعا

ً
 طردية عالقة توجد كما(. السابق لليوم اإلغالق سعر من وهبوطا

 السعرية بالحدود الحقوق  لتداول ( اليومي التذبذب نطاق أي) اليومية السعرية الحدود ستتأثر وعليه. اإلرشادية الحق وقيمة الشركة سهم سعر بين

 في لالكتتاب الحقوق  هذه ممارسة إما خيارين أمام فسيكون  التداول، فترة نهاية قبل للحقوق  املساهم بيع عدم حال وفي. األسهم لتداول  اليومية

 االنخفاض أو للخسارة املستثمر يخضع أن يمكن الحقوق  ممارسة عدم حال وفي ذلك، ممارسة عدم أو االكتتاب، فترة نهاية قبل الجديدة األسهم

 مراجعة املستثمرين على يجب وبالتالي. الطرح سعر من أعلى بسعر املتبقي الطرح فترة في األسهم بيع حال في الربح أو االستثمارية، محفظته قيمة في

 أي استناد من للتأكد وذلك فيها، املؤثرة العوامل بجميع واإلملام عملها، وطريقة الجديدة واألسهم الحقوق  وتداول  إدراج آلية عن الكاملة التفاصيل

 . )كاملين وإدراك وعي على استثماري  قرار
ً
 (.النشرة هذه في" وشروطه الطرح وأحكام باألسهم املتعلقة املعلومات( "13) القسم راجع فضال

 قوائمها املالية خ ل املدة النظامية نشر  عدم نتيجة الشركة أسهم إلغاء أو  تداول  بتعليق املتعلقة املخاطر  

صدر من نشر معلوماته املالية خالل املدة فإنه تلتزم الشركة املدرجة بنشرة معلوماتها املالية خالل مدة نظامية محددة. وعليه 
ُ
في حال عدم تمكن امل

جراءات يوم من نهاية الفترة املالية للقوائم املالية األولية، وثالثة أشهر من نهاية الفترة املالية للقوائم املالية السنوية( يتم تطبيق إ 30النظامية )

 لقواعد اإلد
ً
ه )املوافق 24/05/1440( بتاريخ 2019-10-1راج املوافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم )تعليق األوراق املالية املدرجة وفقا

ر م(. والتي تنص على أن تقوم السوق بتعليق تداول األوراق املالية ملدة جلسة تداول واحدة تلي انتهاء املهلة النظامية. وفي حال عدم نش30/01/2019

ن جلسة تداول تلي جلسة التداول املعلقة األولى، تقوم شركة تداول السعودية باإلعالن عن إعادة تعليق األوراق املالية املعلومات املالية خالل عشري
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راءات للشركة إلى أن تقوم باإلعالن عن نتائجها املالية. وفي حال استمر تعليق تداول أسهم الشركة مدة ستة أشهر من دون أن تأخذ الشركة اإلج

ح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق املالية للشركة. وتقوم السوق املالية برفع التعليق بعد مرور جلسة تداول واحدة املناسبة لتصحي

نظامية ال املهلةل تلي اإلعالن عن النتائج املالية للشركة. ولكن في حال تأخر الشركة في إعالنها عن نتائجها املالية، أو في حال لم تتمكن من نشرها خال

ساهمي املشار إليها أعاله، فإن ذلك سيتسبب في تعليق أسهم الشركة أو إلغاء إدراج أسهمها، األمر الذي  سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على مصلحة م

 على ذلك، فقد تقوم هيئة السوق املالية بإلغاء عملية طرح أسهم حقوق 
ً
األولوية للشركة وذلك الشركة وعلى سمعة الشركة ونتائج عملياتها. إضافة

 في حال رأت أن الطرح قد ال يكون في مصلحة املساهمين.
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 خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها 3

 نبذة عن الشركة 3.1

ه )املوافق 16/09/1427( بتاريخ 233املجموعة املتحدة للتأمين التعاوني كشركة مساهمة عامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )شركة تأسست 

 -01وترخيص وزارة االستثمار رقم )م(، 11/10/2006ه )املوافق 18/09/1427( وتاريخ 60م(، واملرسوم امللكي رقم )م/09/10/2006

( الصادر بمدينة جدة، حيث تم 4030171999وبموجب السجل التجاري رقم )، م(05/07/2005هـ )املوافق 28/05/1426( بتاريخ 11202910778

وافق ه )امل14/07/1435نقل املقر الرئيس للشركة من مدينة جدة إلى مدينة الرياض وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  

ه )املوافق 09/08/1428( وتاريخ 1010417178ى مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم )الرئيس ي إل م( على نقل املقر13/05/2014

  .م(22/08/2007

اململكة  11511الرياض  40523ص ب  -طريق األمير تركي بن عبدالعزيز األول -يقع املركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض، وعنوانه حي حطين

 العربية السعودية

م( ملزاولة نشاط 11/05/2009ه )املوافق 15/05/1430( بتاريخ 21/20095على تصريح البنك املركزي السعودي رقم )ت م ن /وقد حصلت الشركة 

 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين  التأمين في فرعي التأمين العام، والتأمين الصحي
ً
وفقا

ه )املوافق 13/05/1442م( ملدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ 27/09/2020ه )املوافق 10/02/1442 بتاريخالتصريح ي. وقد تم تجديد التعاون

 م(.26/11/2023ه )املوافق 12/05/1445م( وينتهي بتاريخ 28/12/2020

( سهم 14,100,000مقسم إلى أربعة عشر مليون ومئة ألف ) ( ريال سعودي،141,000,000يبلغ رأس مال الشركة الحالي  مائة وواحد وأربعين مليون )

 .( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل10عادي بقيمة اسمية قدرها )

ضة والتي هي شركة ثروة الخليج القاب% أو أكثر من أسهم الشركة( 5وكما في تاريخ هذه النشرة فإن املساهمين الكبار في الشركة )ممن يمتلكون نسبة 

 .من أسهم الشركة قبل الطرح %(15.0( سهم، أي مانسبته )2,115,000اثنان مليون و مائة وخمسة عشر ألف )تملك 

 تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها  3.2

  ه 16/09/1427يخ ( بتار 233املجموعة املتحدة للتأمين التعاوني كشركة مساهمة عامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )شركة تأسست

وترخيص وزارة االستثمار رقم م(، 11/10/2006ه )املوافق 18/09/1427( وتاريخ 60م(، واملرسوم امللكي رقم )م/09/10/2006)املوافق 

( الصادر 4030171999وبموجب السجل التجاري رقم )، م(05/07/2005هـ )املوافق 28/05/1426( بتاريخ 11202910778 -01)

تم نقل املقر الرئيس للشركة من مدينة جدة إلى مدينة الرياض وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  بمدينة جدة، حيث 

( 1010417178م( على نقل املقر الرئيس ي إلى مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم )13/05/2014ه )املوافق 14/07/1435

  .م(22/08/2007ه )املوافق 09/08/1428وتاريخ 

  بعدد عشرة ماليين أدرجت كامل أسهم الشركة في السوق املالية السعودية )تداول(  م(27/08/2007ه )املوافق 14/08/1428بتاريخ و

( رياالت سعودية عن طريق طرحها لإلكتتاب العام، حيث اكتتب املساهمون 10عشرة )وبقيمة اسمية قدرها  ( سهم عادي  10,000,000)

( سهم عادي وبقيمة اجمالية تبلغ ستون مليون 6,000,000%( من أسهم الشركة البالغة ستة ماليين )60) املؤسسون بما نسبته

( رياالت سعودية، واكتتب املساهمون من الجمهور بما نسبته 10( ريال سعودي متساوية القيمة قيمة كِل منها عشرة )60,000,000)

( ريال سعودي 40,000,000( سهم عادي وبقيمة إجمالية تبلغ أربعون مليون )4,000,000%( من أسهم الشركة البالغة أربعة ماليين )40)

 ( رياالت سعودية.10متساوية القيمة قيمة كِل منها عشرة )
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  ( ملزاولة 21/20095ن/ حصلت الشركة على تصريح البنك املركزي السعودي رقم )ت م م(11/05/2009ه )املوافق 15/05/1430وبتاريخ

م( ملدة 27/09/2020ه )املوافق 10/02/1442وقد تم تجديد التصريح بتاريخ  ي فرعي التأمين العام، والتأمين الصحينشاط التأمين ف

  م(.26/11/2023ه )املوافق 12/05/1445م( وينتهي بتاريخ 28/12/2020ه )املوافق 13/05/1442ثالث سنوات تبدأ من تاريخ 

  افقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال م( و 04/09/2012)املوافق  ه17/10/1433وبتاريخ

عن طريق إصدار أسهم لك ( ريال سعودي وذ200,000,000( ريال سعودي إلى مائتين مليون )100,000,000الشركة من مائة مليون )

 ودية للسهم الواحد( رياالت سع10( سهم بقيمة اسمية )10,000,000حقوق أولوية بمقدار عشرة ماليين )

  م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من مائتين مليون 26/08/2020ه )املوافق 07/01/1442وبتاريخ

%( من رأس مال 29.50( ريال سعودي بنسبة انخفاض )141,000,000( ريال سعودي إلى مائة وواحد وأربعين مليون )200,000,000)

( 14,100,000( سهم إلى أربعة عشر مليون ومائة ألف )20,000,000التالي تخفيض عدد أسهم الشركة من عشرين مليون )الشركة، وب

 .( سهم من األسهم املصدرة للشركة5,900,000سهم عن طريق إلغاء خمسة ماليين وتسعمائة ألف )

 /** العادية للمساهمين على زيادة رأس مال الشركة بنسبة  وافقت الجمعية العامة غير  م(2021ه )املوافق **/**/1443**/وبتاريخ

( ريال 291,000,000مائتين وواحد وتسعين مليون )إلى   ( ريال سعودي141,000,000مائة وواحد وأربعين مليون )%( من 106.38)

وعشرين مليون ومائة ألف  تسعةإلى  ( سهم عادي14,100,000إلى أربعة عشر مليون ومئة ألف )، وبتالي زيادة عدد األسهم من سعودي

خمسة عشر مليون ( رياالت سعودية، وذلك عن طريق إصدار  10متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة ) ( سهم عادي29,100,000)

 ( رياالت سعودية للسهم الواحد.10جديد كأسهم حقوق أولوية بقيمة اسمية قدرها عشرة ) ( سهم عادي15,000,000)

 ركة األنشطة الرئيسية للش 3.3

، وتتمثل أنشطة الشركة م(22/08/2007ه )املوافق 09/08/1428( وتاريخ 1010417178)تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم 

 كما في سجلها التجاري في التأمين الصحي، التأمين العام، إعادة التأمين، وكالة التأمين.

ملزاولة نشاط التأمين في فرعي  م(11/05/2009ه )املوافق 15/05/1430ريخ بتا (21/20095/)ت م ن وبموجب تصريح البنك املركزي السعودي رقم 

م( ملدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ 27/09/2020ه )املوافق 10/02/1442التأمين العام، والتأمين الصحي، وقد تم تجديد التصريح بتاريخ 

 م(.26/11/2023ه )املوافق 12/05/1445م( وينتهي بتاريخ 28/12/2020ه )املوافق 13/05/1442

مزاولة أعمال التأمين التعاوني في فرعي التأمين العام والتأمين الصحي، وللشركة أن تباشر جميع وتتمثل أنشطة الشركة كما في نظامها األساس ي في 

 لنظام مراقبة شركا
ً
واألحكام ت التأمين التعاوني والئحته التنفيذية األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها، وتمارس الشركة أنشطتها وفقا

واألنظمة والقواعد السارية في اململكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات  السعودي الصادر من البنك املركزي 

 .املختصة إن وجدت

باإلضافة لشبكة نقاط البيع ، ها في مدينة جدة، الخبر، خميس مشيطوتمارس الشركة أنشطتها من خالل مقرها الرئيس بمدينة الرياض، وفروع

 راجع  املنتشرة في اململكة 
ً
( "املعلومات القانونية" 10) " من القسمفروع الشركة ونقاط البيع( "10.7.2.8لقسم الفرعي ))ملزيد من املعلومات فضال

 م(11/05/2009ه )املوافق 15/05/1430( بتاريخ 21/20095رقم )ت م ن /من هذه النشرة(. وقد حصلت الشركة على تصريح البنك املركزي رقم 

 ة أنشطة التأمين التالية:ملزاول

 التأمين العام، وتشمل: (أ

 .التأمين من الحوادث واملسؤولية 

 .التأمين على املركبات 

 .التأمين البحري 

 .التأمين الهندس ي 
 

 التأمين الصحي (ب
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 منتجات الشركة 3.4

البنك املركزي، وال يتضمن تفاصيل املنتجات كما في تاريخ هذه النشرة فإن لدى الشركة موافقات على منتجات تأمينية كانت قد حصلت عليها من قبل 

 مع بنود الوثائق، وبالتالي فإنه ي
ً
جب االطالع على جميع شروط وأحكام وثائق التأمين ذات الصلة، وقد يتضمن هذا القسم بنودا ال تتوافق كليا

 .في أي حال من األحوالائق التأمين الواردة وعدم االعتماد على ما يرد من تفاصيل املنتجات في هذا القسم ثنصوص و 

 راجع 37وثالثون ) سبعةوتقدم الشركة عدد 
ً
( منتج تأميني، والتي قد حصلت على موافقاتها النهائية من قبل البنك املركزي )ملزيد من املعلومات فضال

( 10من القسم ) " املوافقات والتراخيص والشهادات الحكومية( "10.7" من القسم الفرعي )جداول املوافقات والتراخيص( "10.7.1القسم الفرعي )

 ملا يلي"املعلومات القانونية" من هذة الن
ً
 :شرة(، وهي موضحة وفقا

 التأمين من ا حوادث واملسؤولية 

 يوضح الجدول التالي منتجات التأمين من الحوادث واملسؤولية التي تقدمها الشركة وتقوم بتسويقها:

 من الحوادث (: منتجات التأمين3الجدول رقم )

 تاريخ املوافقة نوع املوافقة املنتجوصف  رقم املوافقة اسم املنتج م

1 
 املسؤولية  على تأمينال

 العامة الشاملةاملدنية 
381000003903 

تشمل التغطية التأمينية تغطية األضرار والخسائر املادية  

 .والتلف واالصابات الجسدية والوفاة للغير )الطرف الثالث(
 موافقه نهائية

 ه09/01/1438

 م(10/10/2016)املوافق 

 381000003895 تأمين ضد خيانة األمانةال 2
غطي املؤم  

ُ
ن له ضد أضرار خيانة األمانة واالحتيال من قبل ت

 .هموظفي
 موافقه نهائية

 ه09/01/1438

 م(10/10/2016)املوافق 

3 
خطاء األ  تأمين ضدال

 الطبية يةاملهن
381000003866 

السعودية تشمل التغطية التأمينية وبالتوافق  مع نظام الهيئة 

حماية ممارس ي ، للتخصصات الطبية بالحدود املنصوص عليها

املهن الطبية من جميع الفئات ويشمل ذلك الخطأ أو السهو  أو 

 االهمال خالل مزاولة املهنة.

 موافقه نهائية
 ه09/01/1438

 م(10/10/2016)املوافق 

 381000003829 التأمين على النقدية 4
ن له أو فقد األموال العائدة للمؤم  تغطية الخسارة الناتجة عن 

 ن له.املسؤول عنها، سواء داخل أو خارج مبنى املؤم  
 موافقه نهائية

 ه09/01/1438

 م(10/10/2016)املوافق 

5 
تأمين الحوادث 

 الشخصية
381000003864 

العجز ، االصابة الجسدية ،تشمل التغطية التأمينية  الوفاة

ن لهم تحت الوثيقة بسبب وقوع العجز الكلي لكافة املؤم   ،املؤقت

 حادث.

 موافقه نهائية
 ه09/01/1438

 م(10/10/2016)املوافق 

6 
 املدنية تأمين املسؤولية

 العامة
381000003861 

ن له للطرف  تغطية املسؤولية القانونية التي قد تنشأ من املؤم 

الثالث وينتج عنها اصابات جسدية أو وفيات أو تلف ممتلكات 

 الغير.

 نهائية موافقه
 ه09/01/1438

 م(10/10/2016)املوافق 

 381000003858 التأمين على السفر 7

تشمل التغطية التأمينية املخاطر املتعلقة بالسفر الدولي والتي 

قد تؤدي إلى خسائر  بسبب بعض الحوادث العرضية مثل إلغاء 

.. إلخ. . رادةموعد العودة إلسباب خارجة عن اإل  الرحلة أو  فوات

الحوادث الشخصية  أووتشمل أيًضا الحوادث الطبية الطارئة 

 واملسؤولية اتجاه الغير.

 موافقه نهائية
 ه09/01/1438

 م(10/10/2016)املوافق 

8 
التأمين على السفر 

 للمجموعات 
381000003892 

تشمل التغطية التأمينية املخاطر املتعلقة بالسفر الدولي والتي 

 بسبب بعض الحوادث  قد تؤدي إلى خسائر
 موافقه نهائية

 ه09/01/1438

 م(10/10/2016)املوافق 

 381000003833 تأمين تعويض العمال 9

تشمل التغطية التأمينية األضرار املالية والتي يتكبدها صاحب 

العمل بصفته مسؤول عن تعويض محدد ألي من موظفيه 

املتوقع  بحسب قانون العمل أو مايزيد عن ذلك وفق مبلغ املنفعة

مسبًقا ملن أصبحوا عاجزين عن العمل بموجب حادث أو مرض 

 متعلق بالعمل.

 موافقه نهائية
 ه09/01/1438

 م(10/10/2016)املوافق 

10 
تأمين العمالة املنزلية 

 املساعدة
41025978 

تغطية نفقات االعادة إلى الوطن ونفقات االستبدال ومنفعة 

 التعويض للعمالة املنزلية.
 نهائيةموافقه 

 ه13/04/1441

  م(10/12/2019 )املوافق

 املصدر: الشركة
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 املركباتالتأمين ع    

 التي تقدمها الشركة وتقوم بتسويقها:على املركبات يوضح الجدول التالي منتجات التأمين 

 على املركبات (: منتجات التأمين4الجدول رقم )

 تاريخ املوافقة نوع املوافقة وصف املنتج املوافقةرقم  اسم املنتج م

1 
التأمين الشامل 

 تجاري ال -للمركبات
341000062959 

تغطية شاملة تشمل املسؤولية املدنية تجاه الغير والخسارة أو 

الضرر الذاتي للمركبة املؤمن عليها من مخاطر الحوادث 

 التأمين. حكام وشروط وثيقةأل والسرقة والحريق، وفقا 

 موافقه نهائية
 ه 19/05/1434

 م(31/03/2013)املوافق 

2 
التأمين الشامل 

  الخاصة-للمركبات
341000062959 

تغطية شاملة تشمل املسؤولية املدنية تجاه الغير والخسارة أو 

الضرر الذاتي للمركبة املؤمن عليها من مخاطر الحوادث 

 التأمين. حكام وشروط وثيقةأل والسرقة والحريق، وفقا 

 موافقه نهائية
 ه19/05/1434

 م(31/03/2013)املوافق 

3 
تأمين الطرف الثالث 

  للمركبات
341000062959 

وفقا الحكام وشروط  تغطية تشمل املسؤولية املدنية تجاه الغير

 التأمين.وثيقة 
 موافقه نهائية

 ه19/05/1434

 م(31/03/2013)املوافق 

 املصدر: الشركة

 املمتلكات التأمين ع    

 التي تقدمها الشركة وتقوم بتسويقها: املمتلكاتيوضح الجدول التالي منتجات التأمين على 

 (: منتجات التأمين على املمتلكات5الجدول رقم )

 تاريخ املوافقة نوع املوافقة وصف املنتج رقم املوافقة اسم املنتج م

1 
تأمين على املمتلكات ال

 املخاطر()جميع 
381000003863 

يغطي كافة الخسائر املادية أو األضرار املترتبة على املخاطر 

ن  املفاجئة والعنيفة وغير املتوقعة التي لحقت باملمتلكات املؤم 

عليها والتي ال تستثنيها بوليصة التأمين حيث تشمل تلك الخسائر 

أو األضرار الناجمة عن السطو)بعد الدخول أو الخروج 

 القسري(.

 موافقه نهائية
 ه09/01/1438

 م(10/10/2016)املوافق 

 381000003894 التأمين على الحريق 2
ن  يغطي الخسائر املادية واألضرار التي لحقت باملمتلكات املؤم 

 عليها ضد الحرائق و الصواعق.
 موافقه نهائية

 ه09/01/1438

 م(10/10/2016)املوافق 

 381000003891 تأمين على املساكنال 3

تغطي هذه البوليصة الخسائر أو األضرار املترتبة على  املخاطر 

 التالية:

ت، والهزات األرضية، والشغب، الحرائق، والصواعق، واالنفجارا

ضطرابات، واضراب الُعمال، واالضطرابات املدنية، واألضرار واال 

الخبيثة، والعواصف، أو الفيضانات، باستثناء األضرار الناجمة 

ن الهبوط أو االنهيار األرض ي، أو تلف الجدران والبوابات أو ع

 انفجار، أو تفريغ خزانات املياه، أو األجهزة، أو األنابيب.

 موافقه نهائية
 ه09/01/1438

 م(10/10/2016)املوافق 

4 
التأمين على الخسارة 

 التبعية لوثيقة الحريق
381000003905 

ن  لحقتيغطي الخسائر املادية واألضرار التي  باملمتلكات املؤم 

عليها ضد الحرائق، والصواعق،  واالنفجارات، والهزات األرضية، 

والعواصف، والفيضانات، وأضرار املياه) انفجار أنابيب املياه أو 

طفحها وأنابيب املياه الرئيسية وخزانات املياه ومعدات املياه 

 والرشاشات( التي تؤثر على الطريق.

 موافقه نهائية
 ه09/01/1438

 م(10/10/2016)املوافق 

5 
التأمين على املحالت 

 التجارية
381000003860 

غطي هذه البوليصة الخسائر أو األضرار املترتبة على  املخاطر 
ُ
ت

 التالية:

، والهزات األرضية، والشغب،  الحرائق، والصواعق، واالنفجارات

ضطرابات، واضراب الُعمال،  واالضطرابات املدنية،  واال 

واألضرار الخبيثة أو العواصف، أو الفيضانات، باستثناء 

األضرار الناجمة عن الهبوط األرض ي أو االنهيار، أو تلف الجدران 

أو البوابات أو االنفجار، أو تفريغ خزانات املياه، أو األجهزة، أو 

األنابيب، أو إصطدام يشمل حيوانات أو سيارة أو طائرة أو أي 

يسقط منها. باإلضافة للسطو الذي  جهاز جوي أخر أو أي ش يء

 يتبعه اقتحام قسري عنيف أو خارج املباني أو أي محاولة تهديد.

 موافقه نهائية
 ه09/01/1438

 م(10/10/2016)املوافق 
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6 

التامين على الخسارة 

التبعية لوثيقة املمتلكات 

 )جميع املخاطر(

381000003904 

املترتبة على املخاطر يغطي كافة الخسائر املادية أو األضرار 

ن  املفاجئة والعنيفة وغير املتوقعة التي لحقت باملمتلكات املؤم 

عليها والتي ال تستثنيها بوليصة التأمين حيث تشمل تلك الخسائر 

أو األضرار الناجمة عن السطو)بعد الدخول أو الخروج 

 القسري(.

 ويجوز تمديد الُتغطية لتشمل انقطاع األعمال التجارية.

 قه نهائيةمواف
 ه09/01/1438

 م(10/10/2016)املوافق 

7 

التأمين على الخسارة 

التبعية لوثيقة الحريق 

 واألخطار املحتملة

381000003907 

ن  يغطي الخسائر املادية واألضرار التي لحقت باملمتلكات املؤم 

الحرائق أو الصواعق، واالنفجارات، والهزات األرضية،  عليها ضد

انفجار أنابيب املياه أو ) والفيضانات وأضرار املياهوالعواصف، 

طفحها وأنابيب املياه الرئيسية وخزانات املياه ومعدات املياه 

 والرشاشات( التي تؤثر على الطريق.

 غطية لتشمل انقطاع األعمال التجارية.ويجوز تمديد الت

 موافقه نهائية
 ه09/01/1438

 م(10/10/2016)املوافق 

 املصدر: الشركة

 التأمين الهندس   

 يوضح الجدول التالي منتجات التأمين الهندس ي التي تقدمها الشركة وتقوم بتسويقها:

 (: منتجات التأمين الهندس ي6الجدول رقم )

 تاريخ املوافقة نوع املوافقة وصف املنتج رقم املوافقة اسم املنتج م

 381000003901 تأمين أخطار املقاولين 1

غطي أي أضرار أو خسائر 
ُ
مادية ت

مفاجئة وغير متوقعة للممتلكات 

ن عليها الناتج عنها مخاطر املؤم  

واملسؤولية القانونية ، ن عليهامؤم  

عليها للمؤمن عليه لطرف ثالث 

أضرار  أو وفاة ية أوإصابات جسد

 املمتلكات.ب

 موافقه نهائية

ه 09/01/1438

)املوافق 

 م(10/10/2016

2 
تأمين الخسارة التبعية بسبب عطب 

 املاكينات
381000003886 

ن له عن قيمة  يعوض املؤم 

الخسائر املترتبة عن انقطاع 

األعمال أو وقوع حادث للمكائن 

ن عليها.  املؤم 

 موافقه نهائية

ه 09/01/1438

)املوافق 

 م(10/10/2016

 381000003900 مقاولينللعدات املو  اآلالتالتأمين على  3

غطية تأمينية ألي أضرار أو تق
ُ
دم ت

مادية مفاجئة وغير خسائر 

للمعدات، وملحطات  متوقعة

 ،خاطرعليها ضد املن املؤم  االنشاء 

ويجوز تمديدها لتشمل على 

لطرف ثالث  املسؤولية القانونية

 ية أوإصابات جسداملترتبة عليها 

 املمتلكات.بأضرار أو  وفاة

 موافقه نهائية

ه 09/01/1438

)املوافق 

 م(10/10/2016

 381000003887 تأمين عطب املاكينات 4

غطي أي أضرار أو خسائر 
ُ
مادية ت

لتأمين  مفاجئة وغير متوقعة

 املكائن املترتبة على تعطيل اآلالت.

 موافقه نهائية

ه 09/01/1438

)املوافق 

 م(10/10/2016

 381000003897 التأمين على املعدات اإللكترونية 5

غطي 
ُ
مادية أضرار أو خسائر  أيت

للمعدات  مفاجئة وغير متوقعة

لحقة 
ُ
االلكترونية والبنود امل

ن عليها.  الناجمة عن املخاطر املؤم 

 موافقه نهائية

ه 09/01/1438

)املوافق 

 م(10/10/2016
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 381000003898 التأمين ضد فساد املخزون 6

يغطي الخسائر أو الضرر الذي 

لحقت بالبضائع نتيجة التدهور 

املفاجئ أو غير املتوقع ونجم عنه 

 خسائر مادية أو أضرار للماكينة.

 موافقه نهائية

ه 09/01/1438

)املوافق 

 م(10/10/2016

 381000003908 التأمين على الغاليات واملراجل  7

غطي أي أضرار أو خسائر 
ُ
مادية ت

)بخالف  مفاجئة وغير متوقعة

الحرائق( ضد مخاطر املراجل 

)الغاليات وأوعية الضغط( في 

الجدول بموجب هذه الوثيقة وألي 

ن له.  ممتلكات تابعة للمؤم 

 موافقه نهائية

ه 09/01/1438

)املوافق 

 م(10/10/2016

 381000003896 التركيبالتأمين على مخاطر  8

غطي أي أضرار أو خسائر 
ُ
مادية ت

للممتلكات مفاجئة وغير متوقعة 

ن عليها الناتج عنها مخاطر املؤم  

وبشكل خاص املشاريع  ن عليهامؤم  

ذات الطبيعة الكهربائية 

واملسؤولية القانونية وامليكانيكية، 

عليها للمؤمن عليه لطرف ثالث 

أضرار  أو وفاة ية أوإصابات جسد

 املمتلكات.ب

 موافقه نهائية

ه 09/01/1438

)املوافق 

 م(10/10/2016

 : الشركةاملصدر

 التأمين البحري  

 يوضح الجدول التالي منتجات التأمين البحري التي تقدمها الشركة وتقوم بتسويقها:

 (: منتجات التأمين البحري 7الجدول رقم )

 تاريخ املوافقة نوع املوافقة وصف املنتج رقم املوافقة اسم املنتج م

 381000035402 الناقل )سنة واحدة(تأمين مسؤولية ال 1

ؤمن املسؤولية القانونية املترتبة 
ُ
ت

على الناقل في حال حدوث  فقدان 

 أو تلف لبضائع العميل.

 موافقه نهائية

ه 29/03/1438

)املوافق 

 م(28/12/2016

 381000003890 )سنة واحدة( على النقل البري تأمين ال 2

ؤمن بضائع العميل في حالة 
ُ
ت

فقدان أو تلف لبضائع حدوث  

 العميل أثناء التنقل.

 موافقه نهائية

ه 09/01/1438

)املوافق 

 م(10/10/2016

 381000003888 البري )شحنة واحدة( على النقل التأمين 3
ؤمن الخسارة أو الضرر لبضاعة 

ُ
ت

 املؤمن له أثناء نقلها عبر البر.
 موافقه نهائية

ه 09/01/1438

)املوافق 

 م(10/10/2016

4 
 بوليصةالبري )على النقل التأمين 

 مفتوحة(
381000003889 

ؤمن الخسارة أو الضرر لبضاعة 
ُ
ت

 املؤمن له أثناء نقلها عبر البر.
 موافقه نهائية

ه 09/01/1438

)املوافق 

 م(10/10/2016

 381000003872 التأمين البحري )شحنة واحدة( 5

ؤمن فقدان أو تلف البضائع 
ُ
ت

اء نقلها عن اململوكة للمؤمن له أثن

 طريق البحر أو الجو.

 موافقه نهائية

ه 09/01/1438

)املوافق 

 م(10/10/2016

 381000003871 مفتوحة( بوليصةالتأمين البحري ) 6

ؤمن فقدان أو تلف البضائع 
ُ
ت

اململوكة للمؤمن له أثناء نقلها عن 

 طريق البحر أو الجو.

 موافقه نهائية

ه 09/01/1438

)املوافق 

 م(10/10/2016
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 التأمين على  7
ً
 381000003893 مسؤولية نقل البضائع برا

ؤمن الخسارة أو الضرر لبضاعة 
ُ
ت

 املؤمن له أثناء نقلها عبر البر.
 موافقه نهائية

ه 09/01/1438

)املوافق 

 م(10/10/2016

 املصدر: الشركة

 التأمين الصحي 

 وتقوم بتسويقها:يوضح الجدول التالي منتجات التأمين الصحي التي تقدمها الشركة 

 (: منتجات التأمين الصحي8الجدول رقم )

 تاريخ املوافقة نوع املوافقة وصف املنتج رقم املوافقة اسم املنتج م

 341000103275 التأمين الطبي للمجموعات 1

التأمين الصحي اإللزامي على  

العاملين بالقطاع الخاص 

السعوديين واملقيمين وأفراد 

 عوائلهم. 

 موافقه نهائية
ه )املوافق 22/08/1434

 م(.01/07/2013

 381000022552 زائرالتأمين على ال 2

التأمين الصحي اإللزامي على 

الزوار القادمين للمملكة 

 العربية السعودية.

 موافقه نهائية
ه )املوافق 28/02/1438

 م(28/11/2016

 املصدر: الشركة

 رؤية الشركة 3.5

التزامها بتطبيق  مان لعمالئها وتقدم القيمة املضافة ملوظيفها ومساهميها من خاللتوفر األ ، و أن تكون شركة التأمين العربية األفضل في املنطقة

 .أفضل املقاييس العاملية

 

 الشركة رسالة 3.6

 .املخاطر املحتملة بما يحقق أهداف الشركةتقديم حلول تأمينية متوافقه مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وإدارة 

 

 استراتيجية الشركة 3.7

 تتلخص استراتيجية الشركة على مبيعات والحمالت الترويجية املركزة من أجل زيادة إجمالي أقساط التأمين مع األخذ باإلعتبار مايلي:

  وتحديد السعر تجنب املنافس 
ً
 شامال

ً
ة غير الصحية التي تقوم على أساس خفض األسعار بدون تحليل كل نوع من أنواع املخاطر تحليال

 املناسب لذلك.

 .كافيا لحاملي األسهم 
ً
ولتنفيذ تلك اإلستراتيجية بنجاح فإن الشركة تهدف إلى  تبني سياسة اكتتاب تأميني متحفظة لكي تضمن عائدا

 تنفيذ مايلي:

 سيم السوق مع التركيز بشكل كبير على املشاريع الصغيرة واملتوسطة وعلى التأمينات الشخصية.تق (ح

 تقدم األنواع املتعددة من املنتجات والخدمات. (ط

 التميز عن الشركات املنافسة بسرعة التواصل مع العمالء وسرعة إنجاز الخدمات املقدمة. (ي

 تبني استراتيجية أسعار محددة. (ك

 العمالء لضمان املحافظة عليهم.زيادة رضا  (ل

 رفع مستوى األتمتة، لزيادة فعالية عمليات الشركة باإلضافة إلى تخفيض التكاليف. (م

 استخدام الشركة قاعدة البيانات الضخمة لعمالئها بغرض تسويق منتجات أخرى. (ن
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 للشركة التنافسية وامليزات القوة نواحي 3.8

 تتميز الشركة عن منافسيها، بما يلي:

 على استقطاب املوارد البشرية املؤهلة وتأهيلهم واملحافظة عليهم. القدرة 

 .التميز في األتمتة 

 .الخبرة الطويلة واملتميزة في إدارة الشركة 

 .التميز بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة 

 

 املساهمون الكبار 3.9

 يوضح الجدول أدناه  امللكية املباشرة للمساهمون الكبار، كما في تاريخ هذه النشرة:

 (: امللكية املباشرة للمساهمون الكبار9الجدول رقم )

 عدد األسهم امللكية املساهم

 2,115,000 %15  شركة ثروة الخليج القابضة

 املصدر: الشركة 

 عن املساهمون الكبار ةنبذ 

 ثروة الخليج القابضة 

م(. وتبلغ ملكيتها 25/08/2019ه )املوافق 24/12/1440( بتاريخ 1010592314هي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية بالسجل التجاري رقم )

( صفقة خاصة وذلك لبيع كامل حصته في السابقم عقد البنك اإلسالمي للتنمية )كبار املساهمين 03/08/2021وفي هذه النشرة. % كما في تاريخ 15

ريال  45,990,000سهم( وذلك لصالح شركة ثروة الخليح القابضة بقيمة إجمالية  2,115,000% من األسهم املطروحة )15الشركة والتي تمثل 

  وفيما يلي تفاصيل ملكية شركة ثروة الخليج القابضة في الشركة:سعودي. 

 ملكية شركة ثروة الخليج القابضة(: 10الجدول رقم )

 عدد األسهم امللكية األسم م

 2,115,000 %15  شركة ثروة الخليج القابضة 1

 2,115,000 %15 املجموع 

 املصدر: الشركة 

 لشركةافروع  3.10

مدينة و  ،الخبرمدينة مدينة جدة، و ، وفرعها في الرياضتقوم الشركة بتقديم وتسويق منتجاتها التأمينية املختلفة من خالل مركزها الرئيس في مدينة 

 راجع نقاط البيع املنتشرة في اململكة باإلضافة إلى  خميس مشيط
ً
" فروع الشركة ونقاط البيع( "10.7.2.8لقسم الفرعي )ا)وملزيد من املعلومات فضال

، فإن الشركة ملتزمة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. نشرة(. وكما في تاريخ هذه النشرة( "املعلومات القانونية" من هذه ال10رقم )  من القسم

 اط البيع: ونق وفيما يلي تفاصيل الفروع
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 (: تفاصيل الفروع ونقاط البيع11الجدول رقم )

رقم السجل  املدينة اسم السجل م

 التجاري 

 تاريخ اإلنتهاء تاريخ اإلصدار النشاط

1 

فرع شركة املجموعة 

املتحدة للتأمين التعاوني 

 )أسيج(

 4030171999 جدة

 ألحكام نظام 
ً
مراقبة شركات القيام وفقا

التأمين التعاوني والئحته التنفيذية 

واألنظمة والقواعد السارية في اململكة 

العربية السعودية بمزاولة أعمال 

التأمين التعاوني وكل مايتعلق بهذه 

األعمال من اعادة التأمين أو توكيالت أو 

تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن 

قيام بها تقوم بجيمع األعمال التي يلزم ال

لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين 

 أو استثمار اموالها.

ه 27/11/1435

)املوافق 

 م(22/09/2014

ه 27/11/1442

 )املوافق

 م(07/07/2021

2 
املجموعة املتحدة للتأمين 

 التعاوني
 2051043671 الخبر

التأمين الصحي، التأمين ضد حوادث 

السيارات، التأمين ضد الحرائق 

أنشطة قطاع التأمين،  والسرقة،

التأمين وإعادة التأمين، أنشطة قطاع 

التأمين، ووكالء التأمين، ووسطاء 

 التأمين.

ه 12/09/1431

)املوافق  

 م(22/08/2010

ه 12/09/1444

)املوافق  

 م(03/04/2023

3 
املجموعة املتحدة للتأمين 

 التعاوني

خميس 

 مشيط
5855035150 

 التأمين الصحي، التأمين ضد حوادث

السيارات، التأمين ضد الحرائق 

والسرقة، أنشطة قطاع التأمين، 

التأمين وإعادة التأمين، أنشطة قطاع 

التأمين، ووكالء التأمين، ووسطاء 

 التأمين.

 ه12/09/1431

 )املوافق 

 م(22/08/2010

ه 12/09/1444

)املوافق  

 م(03/04/2023

 املصدر: الشركة 

 مين توزي  إيرادات الشركة حسب فروع التأ 3.11

ملزاولة نشاط ، م(11/05/2009ه )املوافق 15/05/1430( بتاريخ 21/20095تمارس الشركة نشاطها بموجب تصريح البنك املركزي رقم )ت م ن /

رَعي التأمين العام، والتأمين الطبي
َ
م( ملدة ثالث سنوات تبدأ من 27/09/2020ه )املوافق 10/02/1442وقد تم تجديد التصريح بتاريخ  التأمين في ف

. وفيما يلي تفاصيل إجمالي األقساط م(26/11/2023ه )املوافق 12/05/1445م( وينتهي بتاريخ 28/12/2020ه )املوافق 13/05/1442تاريخ 

 م بحسب فروع التأمين:2020م و2019م و2018املكتتبة للشركة للسنوات املالية 
 (: توزيع إيرادات الشركة حسب فروع التأمين12الجدول رقم )

 الفرع
 م2018

 )ألف ريال سعودي(

 م2019

 )ألف ريال سعودي(

 م2020

 )ألف ريال سعودي(

 388,407 390,316 347,262 التأمين العام 

 126,710 139,036 152,751 التأمين الطبي 

 515,117 529,352 500,013 املجموع 

 املصدر: الشركة 
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افية 3.12  توزي  إيرادات الشركة حسب املنطقة ا جغر

، جدةعها في مدينة و وفر  الرياضتزاول الشركة نشاطها التأميني من خالل بيع وتسويق املنتجات التأمينية املختلفة من خالل مركزها الرئيس في مدينة 

 راجع القسم الفرعي )، وخميس مشيط ومن خالل قنوات البيع املنتشرة في اململكة والخبر
ً
فروع الشركة ( "10.7.2.8)وملزيد من املعلومات فضال

( "املعلومات القانونية" من هذه النشرة(. وفيما يلي تفاصيل إجمالي األقساط املكتتبة للشركة للسنوات املالية 10رقم )" من القسم  ونقاط البيع

 :م بحسب املنطقة الجغرافية2020م و2019م و2018

 (: توزيع إيرادات الشركة حسب املنطقة الجغرافية 13الجدول رقم )

 املنطقة
 م2018

 )ألف ريال سعودي(

 م2019

 )ألف ريال سعودي(

 م2020

 )ألف ريال سعودي(

 180,124 244,251 75,956 املنطقة الوسطى

 231,999 242,392 342,333 املنطقة الغربية

 35,779 25,920 43,628 املنطقة الشرقية

 22,097 1,009 876 املنطقة الشمالية

 45,118 15,780 37,220 املنطقة الجنوبية

 515,117 529,352 500,013 املجموع 

 املصدر: الشركة 

 إعادة التأمين 3.13

إعادة تأمين داخل وخارج اململكة وذلك بهدف تغطية جـزء مـن املخاطـر التـي تؤمـن عليهـا الشركة بموجـب  ات( شرك 4)أربعة  تتعامل الشركة مع عدد 

 راجع القسم الفرعي )
ً
( "املعلومات 10من القسم ) "اتفاقيات إعادة التأمين"( 10.8.3عمليـات التأمين التـي تقـوم بهـا )وملزيد من املعلومات فضال

 .القانونية" من هذه النشرة(

 التأمين التي تتعامل معها الشركة:إعادة ويوضح الجدول التالي شركات 

التأمين التي تتعامل معها الشركة إعادة (: شركات 14الجدول رقم )  

 م اسم الشركة الدولة التصنيف الشركة املنصنفة

Moody's A3 1 الشركة السعودية إلعادة التأمين اململكة العربية السعودية 

Standard & Poor's A+ فلشركة هانوفر ري تكا البحرين  2 

A.M. Best A+ 22 شركة إف إم املحدودة للتأمين الواليات املتحدة األمريكية 

A.M. Best A 25 اسيستانس بارتنر انتر بنما 

 املصدر: الشركة 
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 الشركات ال   تمتلك فيها الشركة حصص أو أسهم 3.14

وال تمتلك فيما عدا استثمار الشركة في شركة نجم لخدمات التأمين فإن الشركة التمتلك أي استثمارات أخرى في شركات سواء في اململكة أو خارجها 

 .الشركة أي شركة تابعة لها

 شركة نجم  خدمات التأمين 

%( في شركة نجم لخدمات التأمين وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب السجل التجاري رقم 3.85نسبته ) تمتلك الشركة ما

( 5,000,008مقسم إلى خمسة ماليين وثمانية )( ريال سعودي، 50,000,080(، ويبلغ رأس مال الشركة خمسون مليون وثمانون ريال )1010229751)

ة الشركة في شركة نجم ي( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وفيما يلي تفاصيل ملك10سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )

 لخدمات التأمين:

 شركة نجم لخدمات التأمين (: تفاصيل ملكية الشركة في15الجدول رقم )

 القيمة األسمية لألسهم )بالريال السعودي( عدد األسهم امللكية )%( الشركة

 1,923,080 192,308 %3.85 شركة نجم لخدمات التأمين

 املصدر: الشركة 

 انقطاع األعمال  3.15

 
ً
 في الوضع املالي خالل الـ)لم يكن هناك أي  انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

ً
 األخيرة12ملحوظا

ً
 .( شهرا

 املوظفون والسعودة 3.16

 لبرنامج نطاقات 36سعوديين و)( موظفين 186( موظف منهم )260كما في تاريخ هذه النشرة، بلغ عدد موظفي الشركة )
ً
( موظف غير سعودي. ووفقا

(، ومصنفة ضمن النطاق 88.79%سبة التوطين كما في تاريخ هذه النشرة حوالي )الصادر من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، بلغت ن

 ."البالتيني"
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 الهيكل التنظيم  للشركة 4

 الهيكل التنظيم   4.1

 يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة: 

 الهيكل التنظيمي للشركة (: 1) رقم الشكل

 

 املصدر: الشركة
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 مجلس اإلدارة  4.2

 يوضع الجدول التالي أعضاء مجلس إدارة الشركة: 

 (: أعضاء مجلس اإلدارة 16الجدول رقم )
 أعضاء مجلس اإلدارة

عين بتاريخ 
ُ
 م(*18/05/2019ه )املوافق 13/09/1440مجلس إدارة الشركة امل

 املنصب األسهم
صفة 

 العضوية
 العمر الجنسية

 األسهم اململوكة

 *غير مباشرة***** مباشرة

 النسبة العدد النسبة العدد

 **فواز محمد ناصر الشرعبي
مجلس   رئيس

 **اإلدارة

غير تنفيذي 

 مستقل
 - - - - 48 سعودي

 حسام طالل أمين غزاوي***
نائب رئيس 

 مجلس  اإلدارة

غير تنفيذي 

 غير مستقل
 - - %0.0050000 705 53 سعودي

 محمد هاني عبدالقادر بكري البكري 
عضو مجلس  

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 غير مستقل
 - - - - 63 سعودي

عبداللطيف محمد عبدالرحمن آل 

 الشيخ

عضو مجلس  

 اإلدارة

غير تنفيذي 

 غير مستقل
 - - %0.0050000 705 48 سعودي

 عادل محمد رشيد جمجوم****
عضو مجلس  

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 غير مستقل
 - - %0.0001631 23 56 سعودي

 عبدهللا عبدالرحمن  محمد الربدي****
عضو مجلس  

 اإلدارة

غير تنفيذي 

 مستقل
 - - %0.0269290 3,797 48 سعودي

 *****مشعل ابراهيم متعب العتيبي
عضو مجلس 

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 مستقل
 - - - - 48 سعودي

 املصدر: الشركة 

ه )املوافق 13/09/1440م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية والتي تبدأ من 15/05/2019ه )املوافق 10/09/1440العادية للشركة في اجتماعها املنعقد بتاريخ *وافقت الجمعية العامة 

 م(.17/05/2022ه )املوافق 16/10/1443م( وملدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 18/05/2019

 عن رئيس مجلس اإلدارة  األستاذة/ نوف سعود نغيمش 15/02/2021ه )املوافق 03/07/1442الشركة بتاريخ ** قرر مجلس إدارة 
ً
 ملجلس اإلدارة بدال

ً
م( تعيين األستاذ/ فواز محمد ناصر الشرعبي رئيسا

م( تعيين األستاذة/ نوف سعود 29/11/2020ه )املوافق 14/04/1442ة الشركة بتاريخ م(، وقد سبق أن قرر مجلس إدار 09/02/2021ه )املوافق 27/06/1442الحقباني والتي قدمت استقالتها بتاريخ 

 عن رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ ثامر عبدهللا محمد بن ريس والذي
ً
 ملجلس اإلدارة بدال

ً
وقد حصلت الشركة على م(، 07/09/2020ه )املوافق 19/01/1442قدم استقالته بتاريخ  نغيمش الحقباني  رئيسا

 م(.02/07/2021ه )املوافق 22/11/1442عدم ممانعة البنك املركزي بتاريخ 

 عن نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  طارق 29/11/2020ه )املوافق 14/04/1442*** قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 
ً
 لرئيس مجلس اإلدارة بدال

ً
م( تعيين األستاذ/ حسام طالل أمين غزاوي نائبا

 م(.29/11/2020ه )املوافق 14/04/1442م(. وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك املركزي بتاريخ 19/10/2020ه )املوافق 02/03/1442الرميم والذي قدم استقالته بتاريخ عبدهللا حسين 

 عن عضو مجلس اإلدارة جمج رشيد عادل محمد /األستاذتعيين م( 17/03/2020ه )املوافق 22/07/1441قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ * ***
ً
زين  /األستاذةوم كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدال

 عن عضو مجلس اإلدارة محمد  عبدهللا عبدالرحمن /األستاذ، وتعيين م(16/10/2019 )املوافق  ه17/02/1441 إياد اإلمام والتي قدمت استقالتها بتاريخ
ً
 /األستاذالربدي كعضو مجلس إدارة مستقل بدال

  م(16/03/2020ه )املوافق 21/07/1441م(، بعد حصول  الشركة على عدم ممانعة البنك املركزي بتاريخ 22/10/2019ه )املوافق 23/02/1441 مي اللبان والذي قدم استقالته بتاريخزياد سا

متعب العتيبي كعضو مجلس إدارة مستقل، وال تعد موافقة املجلس نهائية على أن ُيعرض م( تعيين األستاذ/ مشعل ابراهيم 25/05/2021ه )املوافق 11/10/1442***** قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 

 هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة إلقرارة. وكما بتاريخ هذه النشرة لم تحصل الشركة على خطاب عدم املمانعة.

 .هذه النشرةريخ ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكيةغير مباشرة في الشركة كما في تا ******

باإلضافة إلى األستاذ/ ثامر بن عبدهللا بن ريس واألستاذ/ طارق بن عبدهللا الرميم واألستاذة/ نوف سعود تمت التوصية من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة واملذكورة أسماؤهم أعاله )الجدير بالذكر أنه 

حيث تم تعيينهم بعد تاريخ إصدار واألستاذ/ مشعل متعب العتيبي ، عبدهللا عبدالرحمن الربدي /واألستاذجمجوم، رشيد  عادل محمد  /األستاذباستثناء و  واألستاذ / هشام محمد الشريف، الحقباني

عن طريق حقوق األولوية رأس مال الشركة  ةزياد، على م(16/01/2020)املوافق   ه21/05/1441 بتاريخ وقد تمت توصية مجلس اإلدارة  التوصية كأعضاء في مجلس إدارة الشركة كما تم توضيحه أعاله(

عدد أسهم الشركة من أربعة  زيادة%، وبالتالي 106.38ا قدره ارتفاع( ريال سعودي بنسبة 291,000,000مليون )وواحد وتسعون مائتين إلى  ( ريال سعودي 141,000,000من مائة وواحد وأربعين مليون )

 .( سهم عادي29,100,000( سهم عادي إلى تسعة وعشرين مليون ومائة ألف )14,100,000عشر مليون ومئة ألف )

 

  



 

43 

  

  جان الشركة 4.3

 فيما يلي وصف للجان الشركة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين لكل لجنة: 

  جنة املراجعة 

( على تشكيل لجنة املراجعة وتحديد م30/05/2019)املوافق  ه26/09/1440اجتماعها املنعقد بتاريخ  وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في

وملدة ثالث سنوات تنتهي  (م18/05/2019)املوافق  ه14/09/1440مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 

، فيما تم تعيين رئيس لجنة املراجعة بعد موافق مجلس اإلدارة (م17/05/2022)املوافق  ه16/10/1443بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية في تاريخ 

 ركزي السعودي بتاريخعة البنك امل، وقد حصلت الشركة عدم ممان(م30/05/2019)املوافق  ه26/09/1440في اجتماعه املنعقد في تاريخ 

 . ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة املراجعة:(م27/05/2019 املوافق) ه22/09/1440

 (: أعضاء لجنة املراجعة17الجدول رقم )

 الوظيفة األسم

 رئيس عبدهللا صالح مرزوق الحربي

 عضو نبيل عبد االله محمد نصيف

 عضو محمد معصوم باهلل موالنا 

 عضو عبدهللا صالح عبدهللا الشبيلي

 املصدر: الشركة 

 ملخص مهام ومسؤوليات  جنة املراجعة 

 الية مراجعة البيانات املالية للشركة والتأكد من سالمتها وسالمة إجراءات التقارير املالية وأنظمة املحاسبة الداخلية وضوابط الرقابة امل

 .في الشركة

 واإلستعانة بمراجعي الحسابات الخارجيين وتقييم مؤهالت املراجعين ، املراجعة السنوية املستقلة للبيانات املالية الخاصة بالشركة

 .الخارجيين وأدائهم وإستقالليتهم

 واملراجعة الدورية ملهامهم ومسؤولياتهم، ملراجع الداخلي واملراقب النظاميالتوصية بتعيين ا. 

  باملتطلبات القانونية والتنظيمية ومنها ضوابط وإجراءات سياسة اإلفصاح في الشركةإلتزام الشركة. 

 .إلتزام الشركة بضوابط السياسات واإلجراءات املقررة في الشركة 

  جنة الترشيحات واملكافآت 

الترشيحات واملكافآت وتحديد مهامها  م( على تشكيل لجنة30/05/2019ه )املوافق 26/09/1440املنعقد في تاريخ  مجلس اإلدارة في اجتماعه قرر 

( وملدة ثالث سنوات تنتهي بنهاية م18/05/2019ه )املوافق 14/09/1440وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 

 :ترشيحات واملكافآت، وفيما يلي أعضاء لجنة الم(17/05/2022ه )املوافق 16/10/1443 دورة مجلس اإلدارة الحالية في تاريخ

 *(: أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت18الجدول رقم )

 الوظيفة األسم

 رئيس فواز محمد ناصر الشرعبي

 عضو نايف عبدالعزيز عمر التميمي

 عضو عبداللطيف محمد عبدالرحمن آل الشيخ

 املصدر: الشركة 

ه )املوافق 02/03/1442 *الجدير بالذكر أن عضو لجنة الترشيحات واملكافآت املهندس/ طارق بن عبدهللا الرميم قد تقدم بإستقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ

 ل على عدم املمانعة بتعيين عضو جديد في اللجنة.وكما في تاريخ هذه النشرة لم تقم الشركة بتقديم خطاب الحصو م( ومن عضويته في لجنة الترشيحات واملكافآت، 19/10/2020
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 ملخص مهام ومسؤوليات  جنة الترشيحات واملكافآت 

  رفع التوصيات الخاصة بشأن املرشحيين لعضوية مجلس اإلدارة للعرض على الجمعية العمومية، واملرشحين للمناصب اإلدارية

 التنفيذية العليا، كالرئيس التنفيذي ونوابه.

   إجراءات وسياسات واضحة لتطوير سياسة املكافآت ملجلس اإلدارةإعداد 

  إفادة مجلس اإلدارة فيما يتعلق باملراجعة السنوية ألداء املجلس، ورفع توصياتها للمجلس بخصوص املرشحين لعضوية لجان املجلس

 لتعيينهم.

 خطط الحوافز لجذب املوظفين املتميزين واإلحتفاظ و ، التوصية ملجلس اإلدارة إلعتماد سياسة وخطط التعويضات والعالوات السنوية

 بهم وتحفيزهم.

  تقييم مهارات وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذيةالعليا، ورفع التوصيات بشأن البرامج التدريبية الضرورية على ضوء

 نتائج التقييم.

 إلدارة التنفيذية.ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع ا، وضع برامج املسؤولية اإلجتماعية 

 .التأكد من قيام الشركة بالتوافق املستمر مع متطلبات الحوكمة, والرفع بذلك ملجلس اإلدارة 

 اللجنة التنفيذية 

وتحديد مهامها وضوابط  اللجنة التنفيذيةم( على تشكيل 30/05/2019ه )املوافق 26/09/1440املنعقد في تاريخ  مجلس اإلدارة في اجتماعه قرر 

( وملدة ثالث سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس م18/05/2019ه )املوافق 14/09/1440كافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ عملها وم

 :، وفيما يلي أعضاء اللجنة التنفيذيةم(17/05/2022ه )املوافق 16/10/1443 اإلدارة الحالية في تاريخ

 *(: أعضاء اللجنة التنفيذية19الجدول رقم )

 الوظيفة األسم

 عضو محمد هاني عبدالقادر البكري 

 عضو غزاوي أمين حسام طالل 

 عضو عبداللطيف محمد آل الشيخ

 املصدر: الشركة 

م( من منصب رئيس مجلس اإلدارة 07/09/2020ه )املوافق 19/01/1442هندس/ ثامر بن عبدهللا بن ريس والذي قدم استقالته بتاريخ امل*الجدير بالذكر أن رئيس اللجنة التنفيذية 

بتاريخ  التنفيذي الرئيسو  منصب عضو مجلس اإلدارة قد تقدم بإستقالته من والذيالشريف  محمد هشام /ستاذأل ا لعضو اللجنة التنفيذية باإلضافةومن رئاسته للجنة التنفيذية، 

وقد قامت الشركة بالرفع إلى البنك املركزي السعودي للحصول على عدم ممانعة البنك املركزي لتعيين اللجنة التنفيذية م( ومن عضويته في 01/06/2021ه )املوافق 20/10/1442

 عة.املمانعدم خطاب رئيس جديد للجنة، وكما في تاريخ هذه النشرة لم تحصل الشركة على 

 ملخص مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية 

 للصالحيات املمنوحة 
ً
 دراسة املواضيع املسندة لها من قبل املجلس ورفع التوصيات التي تراها بشأنها إلى املجلس و اتخاذ القرارات وفقا

 لها من قبل املجلس. 

 .مراجعة ومنح االعتمادات لعمالء الشركة حسب الصالحيات املمنوحة لها 

 .دراسة الخطط االستراتيجية والتشغيلية وامليزانيات وإبداء االعتراض واملوافقة املبدئية حولها قبل عرضها على املجلس 

 .تقييم أداء االدارة التنفيذية في مراقبة و إدارة املخاطر االئتمانية و مخاطر السوق 

 ألداء في مقابل امليزانيات التقديرية.التوصية بامليزانيات التقديرية والتغييرات الطارئة عليها ومراجعة ا 

 .اعتماد مصروفات التكاليف اإلدارية والرأسمالية التي تتجاوز حدود صالحيات اإلدارة التنفيذية 

 .البت في تقارير اإلدارة التنفيذية للعمليات والخطط االستراتيجية والتنظيمية ومراجعتها 
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  جنة االستثمار 

وتحديد مهامها وضوابط  لجنة االستثمارم( على تشكيل 30/05/2019ه )املوافق 26/09/1440املنعقد في تاريخ  اإلدارة في اجتماعه مجلس قرر 

( وملدة ثالث سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس م18/05/2019ه )املوافق 14/09/1440عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 

 :لجنة االستثمار، وفيما يلي أعضاء م(17/05/2022ه )املوافق 16/10/1443 اإلدارة الحالية في تاريخ

 *(: أعضاء لجنة االستثمار20الجدول رقم )

 الوظيفة األسم

 عضو عبدهللا عبدالرحمن  محمد الربدي

 املصدر: الشركة 

م( من منصب رئيس مجلس اإلدارة 07/09/2020ه )املوافق 19/01/1442هندس/ ثامر بن عبدهللا بن ريس والذي قدم استقالته بتاريخ املاالستثمار  لجنة *الجدير بالذكر أن رئيس

ه 02/03/1442خ قد تقدم بإستقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريوالذي املهندس/ طارق بن عبدهللا الرميم ومن رئاسته للجنة التنفيذية، باإلضافة لعضو لجنة االستثمار 

وعضو لجنة االستثمار األستاذ/ هشام محمد الشريف والذي قد تقدم بإستقالته من منصب عضو مجلس اإلدارة  ،االستثمارم( ومن عضويته في لجنة 19/10/2020)املوافق 

عبدهللا وقد حصلت الشركةعلى عدم ممانعة عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  م( ومن عضويته في لجنة االستثمار01/06/2021ه )املوافق 20/10/1442والرئيس التنفيذي بتاريخ 

وقد قامت الشركة بالرفع إلى البنك املركزي السعودي للحصول ، م(29/10/2020ه )املوافق 12/03/1442عبدالرحمن  محمد الربدي كعضو للجنة االستثمار بتاريخ 

 ة، وكما في تاريخ هذه النشرة لم تحصل الشركة على عدم خطاب املمانعة.جديد للجن عضوعلى عدم ممانعة البنك املركزي لتعيين 

 

 ملخص مهام ومسؤوليات  جنة االستثمار

 غة  وتعديل استراتيجية االستثمار.عداد وصياإ 

 التوصية بتعيين وعزل مدير االستثمار وتقييم اداؤه بشكل مستمر. 

  محفظة االستثماررفع التقارير الدورية ملجلس اإلدارة فيما يخص اداء. 

 .تنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس االدارة املتعلقة باالستثمار 

  جنة إدارة املخاطر 

وتحديد مهامها وضوابط  لجنة إدارة املخاطرم( على تشكيل 30/05/2019ه )املوافق 26/09/1440املنعقد في تاريخ  مجلس اإلدارة في اجتماعه قرر 

( وملدة ثالث سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس م18/05/2019ه )املوافق 14/09/1440ة والتي بدأت من تاريخ عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالي

 :، وفيما يلي أعضاء لجنة إدارة املخاطرم(17/05/2022ه )املوافق 16/10/1443 اإلدارة الحالية في تاريخ

 املخاطر (: أعضاء لجنة إدارة21الجدول رقم )

 الوظيفة األسم

 رئيس حسام طالل أمين غزاوي 

 عضو عبدهللا عمر باسودان يوسف

 املصدر: الشركة 

من و ،(م22/10/2019 املوافق) ه23/02/1441 بتاريخ من عضوية مجلس اإلدارة استقالتهقد تقدم ب اللبان سامي زياد /األستاذ*الجدير بالذكر أن عضو لجنة إدارة املخاطر 

األستاذ/ هشام محمد الشريف والذي قد تقدم بإستقالته من منصب عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لجنة إدارة املخاطر باإلضافة لعضو عضويته في لجنة إدارة املخاطر، 

لى البنك املركزي السعودي للحصول على عدم ممانعة البنك املركزي وقد قامت الشركة بالرفع إلجنة إدارة املخاطر م( ومن عضويته في 01/06/2021ه )املوافق 20/10/1442بتاريخ 

 .جديد للجنة، وكما في تاريخ هذه النشرة لم تحصل الشركة على عدم خطاب املمانعة عضولتعيين 

 ملخص مهام ومسؤوليات  جنة إدارة املخاطر

  .دراسة املخاطر التي من املحتمل أن تواجهها الشركة 

  شاملة إلدارة املخاطر على أثر ظروف السوق والخبرة املتوفرة في معالجة املخاطر املتالزمة التي قد تتعرض إليها اعتماد استراتيجية

 الشركة.

 للشركة والخارجية الداخلية تغيراتإجراء مراجعات دورية وتحديثات على استراتيجية إدارة املخاطر مع االخذ بعين االعتبار امل. 
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 اإلدارة التنفيذية 4.4

 :لجدول التالي تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركةيوضح ا

 (: تفاصيل اإلدارة التنفيذية 22الجدول رقم )

 تاريخ التعيين العمر الجنسية املنصب األسم

 األسهم اململوكة

 غير املباشرة مباشرة

 النسبة العدد النسبة العدد

 - - - - م01/09/2021 56 سعودي الرئيس التنفيذي محمد عبدهللا القاض ي*

 محمد عبدهللا القاض ي
رئيس العمليات 

 والشؤون الفنية
 - - - - م01/01/2012 56 سعودي

 حسن عوض حسن الحازمي

نائب الرئيس التنفيذي 

 للتسويق واملبيعات

واملكلف كرئيس إلدارة 

 تقنية املعلومات

 - - - - م01/07/2009 45 سعودي

 شاقول حميد شريف
نائب الرئيس للمالية 

 واالستثمار
 - - - - م13/12/2008 49 هندي

 عمار مقطوف الصحن

مساعد الرئيس 

 –التنفيذي 

االستراتيجية وتطوير 

 األعمال

 - - - - م03/09/2013 44 سعودي

 - - - - م01/01/2019 41 سعودي رئيس أمن املعلومات ماجد محمد الشودري 

 فريعان العنزي عبدالعزيز 
نائب الرئيس التنفيذي 

 لقطاع املركبات
 - - - - م18/06/2017 45 سعودي

فراس محمد سليمان 

 الحمدان
 - - - - م08/09/2012 36 سعودي رئيس إدارة االلتزام

معتز منصور عبدالعزيز 

 الجديد

إدارة الشؤون   مدير

 القانونية
 - - - - م17/08/2014 36 سعودي

 رستمهاني عيد محمد 
رئيس املراجعة 

 الداخلية
 - - - - م01/04/2008 52 مصري 

 ماجد أحمد حسين اليماني

مدير أول إدارة املوارد 

البشرية والشؤون 

 اإلدارية

 - - - - م06/01/2014 36 سعودي

طالل علي فرحه الحسني 

 الزهراني

مدير إدارة العناية 

 بالعمالء
 - - - - م02/02/2013 36 سعودي

 - - - - م04/12/2012 65 هندي مدير إدارة املخاطر محمد أمير بتشا عبد الرحمن

 املصدر: الشركة

 عن الرئيس التنفيذي مكلف للشركة األستاذ/ محمد عبدهللا القاض ي رئيس تنفيذي  بتعيينم( 31/08/2021ه )املوافق 23/01/1443قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ  *
ً
بدال

 م(.01/06/2021ه )املوافق 20/10/1442عبدهللا الشريف والذي قدم استقالته بتاريخ السابق األستاذ/ هشام محمد 
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 تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 4.5

دول الجتقع مسؤولية اقتراح التعويضات واملكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين على لجنة الترشيحات واملكافآت. ويوضح 

 :تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمسة مدراء تنفيذيين خالل الثالثة أعوام املاضيةيالتالي قيمة الرواتب واملكافآت والبدالت التي 

 تنفيذيين قيمة الرواتب والبدالت التي يتقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمسة مدراء (: 23الجدول رقم )

 بالرياالت السعودية
السنة املالية املنتهية في 

 م2018ديسمبر  31

السنة املالية املنتهية 

 م2019ديسمبر  31في 

 31السنة املالية املنتهية في 

 م2020ديسمبر 

 1,405,500 1,551,624 2,389,705 أعضاء مجلس اإلدارة

 6,154,710 5,620,904 5,620,904 واملدير املاليأعلى خمسة مدراء تنفيذيين باإلضافة للرئيس التنفيذي 

 7,560,210 7,172,528 8,010,609 اإلجمالي

 املصدر: الشركة 

 املوظفون  5

 برامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية ا خا عة لهذه النشرة 5.1

 تخصيص أسهم ملوظفيها.كما بتاريخ هذه النشرة، اليوجد لدى الشركة أي برامج 

 ترتيبات تشرك املوظفين في رأس املال 5.2

 اليوجد أي ترتيبات تشرك املوظفين في رأس مال الشركة. كما بتاريخ هذه النشرة،
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 املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة 6

 مقدمة 6.1

واإليضاحات  م2018 ديسمبر 31للشركة عن السنة املالية املنتهية في يستند ما يلي من مناقشة وتحليل للوضع املالي ونتائج القوائم املالية املراجعة 

شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم )محاسبون ومراجعون قانونيون( وشركة الدكتور املرفقة بها، والتي تم مراجعتها وتدقيقها من قبل 

، والتي مواإليضاحات املرفقة به م2020و م2019 ديسمبر 31الية املنتهية في والقوائم املالية املراجعة للشركة عن السنة امل. محمد العمري وشركائه

وشركة العظم والسديري وآل الشيخ  -البسام وشركاؤه-شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون  تم مراجعتها وتدقيقها من قبل

 . وشركاؤهم )محاسبون ومراجعون قانونيون(

شركة إبراهيم ، و شركة الدكتور محمد العمري وشركائهو شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم )محاسبون ومراجعون قانونيون(، ال تمتلك 

وال أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة أي حصة أو مصلحة من أي نوع في الشركة،  ،البسام وشركاؤه-أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون 

لألعوام  افقتها الكتابية ولم تتراجع عنها فيما يتعلق بنشر اسمها وشعارها وإفاداتها في نشرة اإلصدار هذه كمراجع حسابات للشركةكما وأعطت مو 

 املذكورة أعاله.

 للمعاييرالدولية للتقريراملا2018ديسمبر  31املالية املنتهية في  للسنةللشركة عن املراجعة تم إعداد القوائم املالية 
ً
( املعتمدة في اململكة IFRSلي )م وفقا

للمحاسبة  البنك املركزي (، واملعدلة من قبل SOCPA)الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين العربية السعودية واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها 

 الصادرة من قبل املجلس الدولي للمعايير الدولية (IFRSتطبيق جميع املعايير الدولية للتقرير املالي )التعديل تطلب ي حيثعن الزكاة وضريبة الدخل، 

  ،"ضرائب" الرتباطهم بالزكاة وضريبة الدخل 21"ضريبة الدخل "و تفسير لجنة التفاسير رقم  12 فيما عدا معيار املحاسبة الدولي
ً
حيث أنه وفقا

( والتعديالت الالحقة به فيما يتعلق باملحاسبة عن م11/04/2017)املوافق ه14/07/1438بتاريخ  (381000074519رقم )البنك املركزي لتعميم 

 استحقاق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي من خالل حقوق املساهمين في األرباح املبقاة.  يكون الزكاة وضريبة الدخل، 

  م2020و م2019ديسمبر  31املنتهية في  للشركة عن السنة املاليةاملراجعة كما تم إعداد القوائم املالية 
ً
( IFRSاملالي ) الدولية للتقرير للمعايير وفقا

(، واملعدلة من قبل البنك SOCPA) الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين املعتمدة في اململكة العربية السعودية واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها 

ه )املوافق 20/11/1440ت من قبل البنك املركزي في بتاريخ املركزي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل بناًء على التعليمات التي صدر 

م( والتي تنص على تحديث السياسات املحاسبية للمعالجة املحاسبية للزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل، وقد قامت الشركة 23/07/2019

 (. IFRS) بتعديل األثر بأثر رجعي بما يتماش ى مع املعايير الدولية للتقرير املالي

 إلى خطط اإلدارة وتوقعاتها الحاليةق
ً
فيما  د يشتمل هذا الجزء على بيانات ذات طبيعة مستقبلية مرتبطة بإمكانيات الشركة املستقبلية استنادا

 يتعلق بنمو الشركة ونتائج عملياتها وأوضاعها املالية وقد تنطوي على مخاطر وتوقعات غير مؤكدة. كما قد تختلف نتائج الشركة الفعلية ج
ً
وهريا

 لعوامل وأحداث مستقبلية متعددة بما في ذلك العوامل التي تمت مناقشتها في هذا القسم من نشرة اإلصدار أ
ً
و في عن تلك التوقعات وذلك نتيجة

 .( "عوامل املخاطرة"2أماكن أخرى منها خاصة تلك الواردة في القسم )

 املراجعةتم استخراجها كما هي مصنفة في القوائم املالية  م2018ديسمبر  31املنتهية في  إن املعلومات املالية الواردة في هذا القسم للسنة املالية

 املراجعةم تم استخراجها كما هي مصنفة من القوائم املالية 2019مات املالية للسنة املنتهية في م، واملعلو 2019ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في 

 م.2020ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في 

السعودي ما لم ينص على خالف ذلك. وتم تقريب املبالغ إلى أقرب عدد صحيح،  إن جميع املعلومات املالية التي يحتويها هذا القسم تم عرضها بالريال

املجاميع املذكورة في تلك الجداول. كما تجدر اإلشارة إلى إنه تم وعليه فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع 

 داول أدناه.احتساب جميع نسب النمو السنوية وهوامش الربحية والتكاليف ومعدالت النمو السنوية املركبة بناًء على األرقام التي تم تقريبها في الج
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 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم املالية 6.2

 :ء مجلس إدارة الشركة بما يلييقر أعضا

أنه قد تم اإلفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية املتعلقة بالشركة وأدائها املالي في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي معلومات أو مستندات  .1

 أو حقائق أخرى لو تم إغفال ذكرها ستصبح البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مضللة.

 31للشركة عن السنوات املالية املنتهية في  املراجعةأن املعلومات املالية الواردة في هذا النشرة قد تم إستخراجها من القوائم املالية  .2

م، واإليضاحات املرفقة بهم دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنها تشتمل على معلومات مالية 2020م و2019و م2018ديسمبر 

 بحسب املعايير الدولية للتقرير املالي )مقدمة على أساس 
ً
 ( .IFRSموحد في شكل يتفق مع القوائم املالية التي تقرها الشركة سنويا

، وباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة فيما يتعلق م2018و ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في أن الشركة تكبدت خسائر خالل  .3

 31يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع املالي والتجاري للشركة خالل السنوات املالية الثالث املنتهية في بالخسائر املتراكمة، لم 

م والتي سبقت مباشرة تاريخ تقديم طلب اصدار أسهم حقوق أولوية إضافةإلى نهاية الفترة التي يشملها 2019م و2018م و2017ديسمبر 

 نشرة اإلصدار.تقرير املحاسب القانوني حتى اعتماد 

 على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة اإلصدار 12أن الشركة تمتلك رأس مال عامل يكفي مدة  .4
ً
 .هذه شهرا

أنه ال يوجد لدى الشركة أي قروض أو مديونيات أخرى بما في ذلك السحب على املكشوف من الحسابات املصرفية، كما يقرون بعدم  .5

ك الضمان الشخص ي أو غير املشمولة بضمان شخص ي أو املضمونة برهن أو غير املضمونة برهن( وجود أي التزامات ضمان )بما في ذل

م أو التزامات تحت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري، أو أي أدوات دين صادرة وقائمة أو أدوات دين موافق عليها ول

 يتم إصدارها، أو قروض ألجل.

 ال توجد أي رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على ممتلكات الشركة كما في تاريخ هذه النشرة. -وعلى حد علمهم  -أنه  .6

أنه لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو عوض غير نقدي من قبل الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة، أو كبار  .7

الية أو الخبراء خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب إصدار أسهم التنفيذيين، أو القائمين بعرض أو طرح األوراق امل

 حقوق األولوية الخاضعة لهذه النشرة.

أن الشركة ال تمتلك أي حيازات في أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من  .8

 بير على تقييم املوقف املالي.قيمتها مما يؤثر بشكل ك

جرى  أنه ال يوجد لدى الشركة أي التزامات محتملة أو ضمانات أو أي أصول ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها باستثناء ما .9

 ( "االلتزامات املحتملة" من هذا القسم.6.8) فصاح عنه في القسم الفرعياإل 

 كما في تاريخ هذه النشرة. أن رأس مال الشركة ال يخضع لحق الخيار .10

في األعمال والوضع املالي للشركة أن الشركة ليست على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير  .11

 ( "عوامل املخاطرة" من هذه النشرة.2باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم )

أن الشركة ليس لديها معلومات عن أي  سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي  عوامل أخرى أثرت أو يمكن  .12

( "عوامل املخاطرة" من 2ر مباشر( في عمليات الشركة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم )أن تؤثر بشكل جوهري )مباشر أو غي

 هذه النشرة.

ا على الوضع املالي خالل فترة اإلثني عشر .13
ً
 لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة والذي يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيًرا ملحوظ

  ة اإلصدار هذه.( شهًرا األخيرة من تاريخ نشر 12)

 أنه وكما في تاريخ هذه النشرة فإن الشركة ليس لديها أي شركات تابعة. .14
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 السياسات املحاسبية الهامة  6.3

 أسس العر  والقياس

املتاحة للبيع. ال يتم يتم إعداد هذه القوائم املالية على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس القيمة العادلة لالستثمارات 

وما  عرض قائمة املركز املالي للشركة باستخدام تصنيف متداول/غير متداول. ومع ذلك، يتم تصنيف األرصدة التالية بصفة عامة كمتداولة: النقد

التأمين غير املكتسبة، وحصة صافي، وحصة معيدي التأمين من أقساط  -في حكمه والودائع ألجل، وأقساط التأمين والذمم املدينة ملعيدي التأمين 

على معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية، وحصة معيدي التأمين من املطالبات التي حدثت ولكن لم يتم اإلبالغ عنها، تكاليف االستحواذ 

ي وثائق التأمين املستحقة وثائق مؤجلة، مستحقات من أطراف ذات عالقة، واملصروفات املدفوعة مقدما، واملوجودات األخرى، ومطالبات حامل

ت التسوية، الدفع، واملطلوبات املستحقة واملطلوبات األخرى ، وأقساط التأمين غير املكتسبة، وعمولة إعادة التأمين غير املكتسبة ، واملطالبات تح

ق الدفع والزكاة وضريبة الدخل. تصنف واملطالبات التي حدثت ولكن لم يتم اإلبالغ عنها، واالحتياطيات الفنية األخرى، وتوزيع الفائض املستح

يعة النظامية األرصدة التالية بصفة عامة على أنها غير متداولة: مكافآت نهاية الخدمة، واالستثمارات، والوديعة النظامية، والدخل املستحق على الود

 .واملمتلكات واملعدات

من لوائح التأمين السعودية، تحتفظ الشركة بدفاتر منفصلة للحسابات تقدم الشركة قائمة املركز املالي حسب السيولة. حسب ما هو متطلب 

 لذلك )إيضاح 
ً
(. يتم تسجيل املوجودات واملطلوبات واإليرادات والنفقات 26لعمليات التأمين وعمليات املساهمين وتقدم القوائم املالية وفقا

توزيع املصاريف من العمليات املشتركة واملوافقة عليها من قبل اإلدارة ومجلس املنسوبة بوضوح إلى أي نشاط في الحسابات املعنية. يتم تحديد أساس 

 .اإلدارة

يضاح رقم تم تقديم قائمة املركز املالي، وقوائم الدخل، والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات املساهمين التي ترد في اإل 

كميلية لالمتثال ملتطلبات اإلرشادات الصادرة من قبل الالئحة التنفيذية اللبنك املركزي السعودي وغير ( من القوائم املالية كمعلومات مالية ت26)

بين مطلوبة بموجب املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية. تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة من البنك املركزي السعودي الفصل الواضح 

واملصروفات لعمليات التأمين وعمليات املساهمين. وبناًء على ذلك، فإن قائمة املركز املالي، وقوائم الدخل والدخل  املوجودات واملطلوبات واإليرادات

 الشامل والتدفقات النقدية املعدة لعمليات التأمين وعمليات املساهمين املشار إليها أعاله تعكس فقط املوجودات واملطلوبات واإليرادات

 .الخسائر الشاملة للعمليات املعنية واملصروفات واألرباح أو

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأ
ً
مين مع تلك عند إعداد القوائم املالية على مستوى الشركة وفقا

رباح والخسائر غير املحققة، إن وجدت، بالكامل أثناء الخاصة بعمليات املساهمين. يتم استبعاد األرصدة املشتركة بين العمليات، واملعامالت، واأل 

 .ثلةالدمج. إن السياسات املحاسبية املعتمدة لعمليات التأمين وعمليات املساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث املماثلة في ظروف مما

املركز املالي، وقائمة الدخل، وقائمة الدخل الشامل، والتدفقات  إن إدراج معلومات منفصلة لعمليات التأمين مع املعلومات املالية للشركة في قائمة

النقدية وكذلك بعض املالحظات ذات الصلة على املعلومات املالية تمثل إضافة تكميلية للمعلومات املطلوبة كما هو مطلوب بموجب اللوائح 

 .التنفيذية

 لقوانين الشركة، يتم توزيع الفائض الناتج من عمليات الت
ً
 :أمين على النحو التاليوفقا

 %90 تحويل إلى عمليات املساهمين -

 %10 تحويل إلى عمليات حاملي وثائق التأمين -

 100% 

 في حالة العجز، سيتم تحويل العجز بأكمله إلى عمليات املساهمين.
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 عملة العر 

للشركة. تم تقريب جميع املعلومات املالية املقدمة بالريال تم عرض هذه القوائم املالية بالريال السعودي، والذي يعتبر أيًضا العملة الرئيسية 

 السعودي إلى أقرب آالف، باستثناء ما هو موضح بخالف ذلك.

 السنة املالية

 ديسمبر 31تتبع الشركة السنة املالية املنتهية في 

 التقديرات واألحكام املحاسبية الهامة

واألحكام التي تؤثر على املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات واإلفصاح عن املوجودات يتطلب إعداد القوائم املالية استخدام التقديرات 

تقديرات واملطلوبات املحتملة في تاريخ القوائم املالية ومبالغ اإليرادات واملصروفات املصرح عنها خالل سنة اإلفصاح. على الرغم من أن هذه ال

 حداث واإلجراءات الحالية، قد تختلف النتائج الفعلية في النهاية عن تلك التقديرات.واألحكام تستند إلى أفضل معرفة لإلدارة باأل 

 اھند ألتي یُعتقالمستقبلیة داث األحت اقعاوتك لذبما في رى، ألخل اموالعوایخیة رلتارة الخبالی د إتستنر ومستمل بشکم ألحکارات وایدلتقم اتقییم یت

 ظروف.لفي ظل الة ومعق

رئيسية املتعلقة باملستقبل واملصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقدير في تاريخ قائمة املركز املالي والتي تنطوي على أدناه االفتراضات ال

 مخاطر كبيرة قد تتسبب في تعديل جوهري للقيم املدرجة للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية القادمة.

 ت املقدمة بموجب عقود التأميناملسئولية ال هائية الناشئة عن املطالبا

ديد من إن تقدير املسئولية النهائية الناشئة عن املطالبات املقدمة بموجب عقود التأمين هو التقدير املحاسبي األكثر أهمية للشركة. هناك الع

طاف ملثل هذه املطالبات. يتم إجراء التقديرات مصادر عدم اليقين التي يجب أخذها بعين االعتبار في تقدير االلتزام الذي ستدفعه الشركة في نهاية امل

ة ولكن لم يتم اإلبالغ في نهاية فترة إعداد التقارير لكل من التكلفة النهائية املتوقعة للمطالبة بالتعويض والتكاليف النهائية املتوقعة للمطالبات املتكبد

في نهاية كل فترة تقرير، کة. رلشالی املصرح عنها إیة ردلفت اللحاالت قییمالتت اخالدمدام عة باستخوفدلمر اغیت الباطلمت اباولطمر یدتقعنها. يتم 

 يتم إعادة تقييم تقديرات املطالبات للسنة السابقة للتأكد من كفايتها ويتم إجراء التغييرات على املخصص.

ر املستقلين بتقدير مطالبات امللكية. تقوم اإلدارة يتم تقدير املطالبات التي تتطلب قرارات محكمة أو تحكيم بشكل فردي. يقوم خبراء تسوية الخسائ

 بمراجعة مخصصاتها للمطالبات املتكبدة واملطالبات املتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها على أساس ربع سنوي.

ها بعد تاريخ قائمة املركز املالي، إن املخصص للمطالبات املتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها هو تقدير للمطالبات التي من املتوقع أن يتم اإلبالغ عن

ات املبلغ عنها والذي حدثت فيه حادثة املؤمن قبل تاريخ قائمة املركز املالي. تتمثل التقنية األساسية التي تعتمدها اإلدارة في تقدير تكلفة املطالب

لسابقة للتنبؤ باتجاهات تسوية املطالبات املستقبلية. يستخدم واملطالبات املتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها في استخدام اتجاهات تسوية املطالبات ا

 االكتواريين مجموعة من الطرق مثل طريقة سلم السلسلة وطريقة بورنهوتير فيرغيسون وطريقة معدل الخسارة املتوقعة لتحديد هذه املخصصات.

عضو في السنة بالنسبة لخط العمل الطبي التجاري. تستند هذه كما استخدم الخبير االكتواري طريقة القطاعات بما في ذلك تحليل التكلفة لكل 

 األساليب إلى عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية املتعلقة بقيمة السداد املتوقعة وأنماط سداد املطالبات.

 خسائر الهبوط في قيمة الذمم املدينة

الغ الذمم املدينة كمجموعة من املوجودات املالية ذات خصائص مخاطر تقوم الشركة بتقييم مبالغ الذمم املدينة الجوهرية بشكل فردي ومب

أو لقیمة افي رة هبوط خسادام ستخم التي یتوالقیمة افي د الهبوط یدلتحردي فل بشک اھتقییمم لتي یتاینة دلمم امذلائتمانية مماثلة لهبوط القيمة. ا

يتطلب هذا التقييم الحكم وعند إجراء هذا الحكم، تقوم الشركة لقیمة. هبوط اللجماعي م التقیین اضم اھجم إدراال یت اھبراف العتافي ر یستم

 للشروط التعاقدية.
ً
 بتقييم خصائص مخاطر االئتمان والتي تعتبر الوضع السابق دليل على القدرة على دفع جميع املبالغ املستحقة وفقا
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 القيمة العادلة لألدوات املالية

املالية املتداولة في األسواق النشطة في تاريخ التقرير إلى األسعار املدرجة لألوراق املالية القابلة للتسويق أو القيم تستند القيمة العادلة لألدوات 

ات شروط العادلة املقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة بناًء على التدفقات النقدية املخصومة باستخدام العمولة لبنود ذ

 اطر مماثلة.وخصائص مخ

قييم. يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات املالية حيث ال يوجد سوق نشط أو حيث األسعار املعلنة غير متاحة بطريقة أخرى باستخدام تقنيات الت

م النماذج. عندما ال تتوافر في هذه الحاالت، يتم تقدير القيم العادلة من البيانات القابلة للرصد فيما يتعلق باألدوات املالية املماثلة أو باستخدا

، النماذج( مدخالت السوق التي يمكن مالحظتها، يتم تقديرها بناًء على االفتراضات املناسبة. عندما يتم استخدام تقنيات التقييم )على سبيل املثال

ئك الذين حصلوا عليها. جميع النماذج لتحديد القيم العادلة، يتم التحقق منها ومراجعتها بشكل دوري من قبل موظفين مؤهلين مستقلين عن أول

النماذج معتمدة قبل استخدامها، ومعايرة النماذج لضمان أن املخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق املقارنة. إلى الحد العملي، تستخدم 

ة ومخاطر األطراف املقابلة( والتقلبات بيانات يمكن مالحظتها فقط؛ ومع ذلك، تتطلب مجاالت مثل مخاطر االئتمان )مخاطر االئتمان الخاص

 واالرتباطات من اإلدارة إجراء تقديرات.

 مبدأ االستمرارية

ملنظور. عالوة أجرت إدارة الشركة تقييًما لقدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة وهي مقتنعة عن امتالكها املوارد لالستمرار في العمل في املستقبل ا

على علم بأي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة. لذلك،  على ذلك، فإن اإلدارة ليست

 يستمر إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ االستمرارية.

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملعدات واألصول غير امللموسة

متلكاتها ومعداتها واألصول غير امللموسة لحساب االستهالك / اإلطفاء. يتم تحديد هذه التقديرات بعد تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية املقدرة مل

مصروف االستهالك النظر في االستخدام املتوقع لألصول أو الحالة املادية. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة املتبقية والعمر اإلنتاجي سنوًيا وسيتم تعديل 

 اإلستهالك اتم إثبات املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقص ل حيث تعتقد اإلدارة أن العمر اإلنتاجي يختلف عن التقديرات السابقة.اإلطفاء في املستقب /

، كما هو مالئم فقط عندما منفصل كأصل تسجيلها يتم أو لألصل الدفترية القيمة في الالحقة التكاليف تدرج. بالقيمة هبوط خسائر وأي املتراكم

 املحتمل أن تتدفق الفوائد اإلقتصادية املستقبلية املرتبطة بالبند إلى الشركة ويمكن قياس تكلفة البند بصورة موثوقة. يتم تحميل جميع يكون من

لفة بنود ك تكتكاليف اإلصالحات والصيانة األخرى على قائمة الدخل خالل الفترة املالية التي يتم تكيدها فيها. ال يتم اإلستهالك األرض. يتم استهال

 املمتلكات واملعدات األخرى على طريقة القسط الثابت لوزيع التكلفة على األعمار اإلنتاجية املقدرة، على النحو التالي:

 عدد السنوات    

 4    سيارات 

 7  أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية 

 4   أجهزة كومبيوتر وبرامج

 7  تحسينات على املستأجر 

 

 املوظفين املحددةالتزامات مناف  

ي معيار يتم تحديد التزام منافع املوظفين املحددة من قبل خبير اكتواري مستقل باستخدام طريقة ائتمان الوحدة املتوقعة على النحو املوص ى به ف

النقدية املقدرة باستخدام أسعار الفائدة "منافع املوظفين". يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام املنافع املحددة بخصم التدفقات  19املحاسبة الدولي 

 ألدوات الدين املقيمة بالريال السعودي ولها فترات استحقاق تقارب فترة استحقاق املكافأة.
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 تعتمد القيمة الحالية اللتزام املنافع املحددة على عدة عوامل يحددها الخبير االكتواري باستخدام افتراضات مثل معدل الخصم والزيادات

ة بلية املتوقعة في املرتبات ومعدالت الوفيات ودوران املوظفين وما إلى ذلك. تخضع هذه التقديرات إلى قدر كبير من عدم اليقين بسبب فتر املستق

 طويلة األجل طبيعة وتتم مراجعتها في كل تاريخ إعداد تقرير.

 مخصص الزكاة

املعمول بها في اململكة العربية السعودية.  هيئة الزكاة والضريبة والجماركنظمة يتم تكوين مخصص الزكاة وتسجيله في نهاية كل سنة مالية وفًقا أل 

 يتم تسجيل الفروقات في تقييمات الزكاة في قائمة الدخل عند الحصول على تقييمات الزكاة النهائية.

 الضريبة املؤجلة

ألرباح املستقبلية الخاضعة للضريبة ستكون متاحة ويمكن استخدام يتم االعتراف بأصل الضريبة املؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون من املحتمل أن ا

م حيث ال تتوقع الشركة توفر أرباح ضريبية 2020ديسمبر  31األرصدة. لم يتم تقديم أصل الضريبة املؤجلة في هذه القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 م: ال ش يء(2019ديسمبر  31م ال ش يء )2020ديسمبر  31ة املؤجلة كما في مستقبلية الستخدام أي ائتمانات ضريبية. ُيقدر مبلغ أصل الضريب

 إعادة التأمين

تتعرض الشركة لنزاعات مع معيدي التأمين وإمكانية التخلف عن السداد. تراقب الشركة على أساس ربع سنوي تطور الخالفات مع شركات إعادة 

 التأمين وقوتها.

 ي تالتغير في السياسات املحاسبية والتعد 1.1

نة املنتهية في تتفق السياسات املحاسبية وسياسة إدارة املخاطر املتبعة في إعداد هذه القوائم مع تلك املتبعة في إعداد القوائم املالية السنوية للس

 م، باستثناء: 2019ديسمبر  31

 معايير صادرة وسارية املفعول 

 تاريخ السريان البيان املعيار/ التعديل

 م2020يناير  1 عقود اإليجار (16للتقارير املالية )املعيار الدولي 

يناير  1م. في 2020يناير  1م وهو ساري املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 2016في يناير  16تم إصدار املعيار الدولي للتقارير املالية 

تأثير مالي كبير على البيانات املالية للشركة. ينص املعيار الدولي للتقارير املالية  16م، أي تاريخ السريان، لم يكن للمعيار الدولي للتقارير املالية 2020

ا لم تكن على أن جميع عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية املرتبطة بها يجب االعتراف بها بشكل عام في بيان املركز املالي للشركة، م 16رقم 

 ار لألصول منخفضة القيمة.شهًرا أو أقل أو كان اإليج 12املدة 

"عقود اإليجار" نموذًجا محاسبًيا واحًدا مدرًجا في امليزانية العمومية للمستأجرين. يعترف املستأجر بأصل حق  16يقدم املعيار الدولي للتقارير املالية 

مدفوعات اإليجار. هناك استثناءات اختيارية لعقود االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل األساس ي والتزام اإليجار الذي يمثل التزامه بدفع 

أي يستمر املؤجرون في تصنيف عقود  -اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للبنود منخفضة القيمة. تظل محاسبة املؤجر مشابهة للمعيار الحالي 

 اإليجار على أنها عقود تمويل أو عقود تشغيل.

"عقود اإليجار" في عقود اإليجار التشغيلية أو املالية للمستأجرين. لكل  17ب بموجب معيار املحاسبة الدولي وبالتالي، يتم استبعاد التصنيف املطلو 

د في املستقبل. في املقابل، تتم رسملة الحق في استخدام األصل املؤجر، وهو  ما يعادل عقد إيجار، يعترف املستأجر بخصوم التزام اإليجار املتكب 

 ية ملدفوعات اإليجار املستقبلية باإلضافة إلى التكاليف املنسوبة مباشرة، والتي يتم استهالكها على مدى العمر اإلنتاجي.بشكل عام القيمة الحال
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 أصول حق االستخدام

ا
َ
ق
ُ
س أصول تعترف الشركة بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل محل العقد متاًحا لالستخدام(. وت

لة حسب أي إعادة قياس اللتزامات ع قد حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة، وُمعدَّ

عتَرف بها والتكاليف املباشرة املبدئية املتكبَّ 
ُ
دة ومدفوعات اإليجار اإليجار. وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزامات عقود اإليجار امل

مة أو تكلفة إعادة األصل إلى حالته األصلية. وما لم تكن الشركة
َ
دة في أو قبل بدء عقد اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستل سدَّ

ُ
متيقنة بصورة  امل

سَتهلك أصول حق االستخدام
ُ
عتَرف بها وفًقا لطريقة القسط  معقولة حيال الحصول على ملكية األصل املستأَجر في نهاية مدة عقد اإليجار، ت

ُ
امل

هما أقل. أما إذا كانت الشركة متيقنة بشكل معقول من استخدامها لخ يار الشراء، الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي التقديري أو مدة عقد اإليجار، أيُّ

  نخفاض في القيمة.فيتم استهالك أصل حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل. تخضع أصول حق االستخدام لال 

 التزامات عقود اإليجار

اس على أساس القيمة الحالية ملدفوعات اإليجار التي سيتم سدادها عل
َ
ق
ُ
ى مدى فترة تعترف الشركة، عند بدء عقد اإليجار، بالتزامات اإليجار التي ت

الثابتة الفعلية( ناقًصا أي حوافز إيجار ُمستَحقة القبض  عقد اإليجار. وتشتمل مدفوعات اإليجار على املدفوعات الثابتة )بما في ذلك املدفوعات

ن أيضً  ل واملبالغ املتوقع سدادها بموجب ضمانات اإليجار املسددة. وتتضمَّ رة التي تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّ ِ
ا مدفوعات ومدفوعات اإليجار املتغي 

د بصورة معقولة أن تمارسه ال
َّ
شركة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار يعكس اإليجار سعر ممارسة خيار الشراء املؤك

ن، كمصروف في الفترة  ل معيَّ رة، التي ال تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّ ِ
التي ينتج خاللها ممارسة الشركة خيار اإلنهاء. وُيعتَرف بمدفوعات اإليجار املتغي 

 .الحدث أو الظرف في إجراء السداد

ل الفائدة املنصوص وعند حساب القيمة ا ل االقتراض اإلضافي عند بدء عقد اإليجار إذا كان ُمعدَّ لحالية ملدفوعات اإليجار، تستخدم الشركة ُمعدَّ

ر تحديده بُيسر. هو معدل الفائدة الذي يجب أن يدفعه املستأجر لكي يقترض التمويل الالزم على مدى
َّ
مدة مماثلة  عليها ضمنًيا في عقد اإليجار يتعذ

امات فس الضمانات للحصول على أصل بنفس قيمة أصل "حق االستخدام" في بيئة اقتصادية مماثلة. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، ُيَزاد مبلغ التز وبن

 عن ذلك، ُيَعاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات ع
ً

دة. فضال سدَّ
ُ
ض حسب ُدفعات اإليجار امل د اإليجار إذا قعقد اإليجار ليعكس تزايد الفائدة وُيخفَّ

ر في تقدير شراء األصل محل العق ر في دفعات اإليجار الثابتة الفعلية أو وجود تغيُّ  .دكان هناك تعديل كتغير ُمدة عقد اإليجار؛ أو تغيُّ

فترة اإليجار وذلك إليجاد يتم توزيع مدفوعات عقد اإليجار بين أصل املبلغ وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على مدى 

 معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد املتبقي من االلتزام في كل عام.

 تي:م كاآل2020يناير  1على قائمة املركز املالي كما في  16تأثير اعتماد املعيار الدولي للتقارير املالي 

 بآالف الرياالت السعودية  

 9,985 م2020يناير  1في إجمالي التزامات عقود اإليجار املعترف بها 

 

 املعايير والتعدي ت والتفسيرات ا جديدة ال   لم تطبقها الشركة بعد

سيرات الصادرة التي فيما يلي قائمة باملعايير الصادرة غير السارية املفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم املالية للشركة. وتمثل القائمة املعايير والتف

 معقولة أن تصبح قابلة للتطبيق مستقبال. وتنوي الشركة تطبيق هذه املعايير عندما تصبح سارية املفعول:تتوقع الشركة بدرجة 

 الوصف املعيار/ التفسير
اعتباًرا من الفترات التي تبدأ في أو 

 يبعد التاريخ التال

 (3املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )
الدولي للتقرير املالي التعديالت على املعيار  -تعريف األعمال 

 (3رقم )
 م2020يناير  1

 (1معيار املحاسبة الدولي رقم )

 (8ومعيار املحاسبة الدولي رقم )

التعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم  -تعريف األهمية 

 (8( ومعيار املحاسبة الدولي رقم )1)
 م2020يناير  1

 م2022يناير  1 التأمينعقود  (17املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

 م2022يناير 1 األدوات املالية (9املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )
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 9واملعيار الدولي للتقرير املالي رقم  17ال تتوقع الشركة وجود تأثير جوهري على القوائم املالية، باستثناء تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

 واملذكور أدناه:

 

 عقود التأمين  –( 17املعيار الدولي لتقرير املالي رقم )

 

م، وهو يحدد مبادئ االعتراف بقياس عقود التأمين وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل املعيار الدولي إلعداد 2018مايو  18تم نشر هذا املعيار في 

  .عقود التأمين - 4التقارير املالية 

التأمين الصادرة، وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع مزايا املشاركة االختياري بشرط أن تصدر ينطبق املعيار الجديد على عقود 

 عقود التأمين. يتطلب فصل املعلومات التالية عن عقود التأمين
ً
 :املنشأة أيضا

 املشتقات الضمنية، إذا كانت تلبي معايير محددة؛ أوال: 

 زة وعناصر استثمارية ممي ثانيا: 

 أي تعهد بنقل سلع محدده أو خدمات غير تأمينية. ثالثا: 

 للمعايير ذات الصلة )املعيار الدولي للتقارير املالية 
ً
 (.15واملعيار الدولي للتقارير املالية  9يجب أن يتم معالجة هذه املعلومات بشكل منفصل وفقا

 

 القياس:

( والذي سمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام السياسات املحاسبية ألغراض 4للتقارير املالية )على عكس املتطلبات الواردة في املعيار الدولي 

 ( نماذج القياس املختلفة التالية17م، يوفر املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )2015القياس التي كانت موجودة قبل يناير 

 أ( التدفقات النقدية للوفاء بالعقود، وال   تشمل:

 قديرات املرجحة للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة، الت

  ،التعديالت الالزمة لتعكس القيمة الزمنية للنقود )الخصم( واملخاطر املالية املرتبطة بهذه التدفقات النقدية املستقبلية 

 وتعديل املخاطر املتعلقة باملخاطر غير املالية 

  :ب( هامش ا خدمة التعاقدية

الخدمة التعاقدية الربح غير املحقق ملجموعة من عقود التأمين وسيتم االعتراف بها حاملا تقدم الشركة خدمات التغطية التأمينية في يمثل هامش 

ها في املستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية بقيمة سالبة من البداية؛ يتم تسجيل أي عجز في التدفقات النقدية التي يجب استيفاؤ 

  :ية العقد ضمن قائمة الدخل. في نهاية كل فترة مالية الحقة، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية ملجموعة من عقود التأمين على أنهابدا

  مجموع االلتزامات عن التغطية املتبقية، والتي تشمل التدفقات النقدية للوفاء بااللتزام التعاقدي املتعلقة بالخدمات املستقبلية

 التعاقدية لتلك املجموعة من العقود في ذلك التاريخ؛ وهامش الخدمة 

  ومجموع االلتزامات عن املطالبات املتكبدة، والتي ستقاس على أنها تدفقات نقدية للوفاء بااللتزامات التعاقدية املتكبدة سابقا لتلك

  .املجموعة من العقود في ذلك التاريخ

 وذلك 
ً
مقابل التغيرات في التدفقات النقدية املتعلقة بالخدمات التعاقدية املستقبلية. نظًرا هامش الخدمة يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقا

الخدمة التعاقدية ال يمكن أن يكون بقيمة سالًبة، يتم االعتراف بالتغيرات في التدفقات النقدية املستقبلية ذات القيمة األكبر من قيمة هامش 

سيتم التقرير عن تأثير التغير في معدالت الخصم إما في قائمة الدخل أو في الدخل الشامل االخر، وذلك يتم  .خلالتعاقدية املتبقية في قائمة الد

 .تحديده في السياسات املحاسبية
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جا إلزامًيا لقياس العقود بمزايا املشاركة املباشرة )يشار إليها أيًضا باسم "عقود املشاركة املب
ً
يتم إجراء هذا  .)اشرة"يعد نموذج الرسوم املتغيرة نموذ

 التقييم حول ما إذا كان العقد يفي بهذه املعايير عند بدء العقد ولم يتم إعادة تقييمه الحًقا.

 لهذه العقود، باإلضافة نموذج القياس العام، يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية أيًضا من أجل  

 األساسية،  أوال: حصة الشركة من التغييرات في القيمة العادلة للعناصر 

  .ثانيا: تأثير التغييرات في القيمة الزمنية للنقود واملخاطر املالية التي ال تتعلق بالعناصر األساسية 

ا عن باإلضافة إلى ذلك، ُيسمح بالنموذج املبسط لتخصيص األقساط لقياس االلتزامات عن التغطية املتبقية إذا كان يوفر قياسا ال يختلف جوهريً 

لعام ملجموعة العقود أو إذا كانت فترة التغطية لكل عقد في املجموعة هو سنة واحدة أو أقل. مع تطبيق النموذج املبسط لتخصيص نموذج القياس ا

كتتاب وثائق األقساط، فإن االلتزام بالتغطية املتبقية يتوافق مع األقساط املستلمة عند االعتراف األولي مخصوما منها التدفقات النقدية لتكاليف ا

دية تأمين. يظل نموذج القياس العام سارًيا في قياس االلتزامات عن املطالبات املتكبدة. ومع ذلك، ال ُيطلب من املنشأة ضبط التدفقات النقال

أقل من تاريخ و املستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير املخاطر املالية إذا كان من املتوقع دفع هذه التدفقات النقدية / استالمها في سنة واحدة أ

 .تكبد املطالبات

 تاريخ التطبيق

( يقترح تعديالت معينة على املعيار الدولي للتقارير 17أصدر مجلس معايير املحاسبة الدولية التعديالت على مسودة املعيار الدولي للتقارير املالية ) 

دة النظر في املسائل م وتلقى اقتراحات من مختلف األطراف املعنية. يقوم مجلس معايير املحاسبة الدولية حالًيا بإعا2020( خالل يونيو 17املالية )

(، سوف يتبع مجلس معايير املحاسبة الدولية 17التي أثارها أصحاب املصلحة. بالنسبة ألي تعديالت مقترحة على املعيار الدولي للتقارير املالية )

( في 9فاء املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )( وتأجيل إع17إجراءاته القانونية املعتادة لوضع املعايير. إن تاريخ تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي )

( 17بموجب مسودة املشروع الحالية، ُيقترح تعديل املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ) .م حتى االن2021يناير  1( هو 4املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

م. ُيسمح بالتطبيق 2021يناير  1تأجيل ملدة سنة واحدة مقارنة بالتاريخ السابق ليوم م. يعتبر هذا ال2022يناير  1إلى فترات التقرير التي تبدأ في أو بعد 

 (9( اإليرادات من العقود املبرمة مع العمالء" واملعيار الدولي للتقرير املالي رقم )15املبكر إذا تم تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقرير املالي رقم )

 .تطبيق املعيار في تاريخ نفاذهاألدوات املالية". تعتزم الشركة "

 

 التحول 

ملي، فإن عند تطبيق املعيار الجديد فمن الالزم إجرائه بأثر رجعي. ومع ذلك، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي ملجموعة من عقود التأمين غير ع

  .الشركة ملزمة باختيار إما نموذج معدل بأثر رجعي أو نموذج القيمة العادلة

 صاح العر  واالف

 .فصاحتتوقع الشركة أن ينتج عن هذا املعيار الجديد تغيير في السياسات املحاسبية لعقود التأمين وإعادة التأمين، مع تعديالت على العرض واإل 
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 أثر تطبيق املعيار

( من تاريخ نشر هذه البيانات املالية، لم يتم تقييم األثر املالي لتطبيق املعيار 17تقوم الشركة حالًيا بتقييم تأثير تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي ) 

 :بالكامل من قبل الشركة. أجرت الشركة تحليل التغيرات للمجاالت الرئيسية وهي كما يلي

 ملخص التأثير مجال التأثير

 التأثير املالي
تخضع الشركة حاليا لعملية تقييم التأثير املالي لتقييم األثر املالي لتطبيق املعيار الدولي للتقارير 

 17املالي رقم 

 البيانات

من املحتمل أن يكون تأثير البيانات ضئيال حيث أن غالبية عقود الشركة تقل مدتها عن عام 

األقساط والذي يشبه إلى حد ما النهج الحالي الذي ستكون مؤهلة للقياس وفقا لنهج تخصيص 

 .4تتبعه الشركة بموجب املعيار الدولي للتقارير املالي رقم 

 تكنولوجيا املعلومات
الشركة بصدد االنتهاء من تقييمها ملتطلبات نظام تكنولوجيا املعلومات ويتم توثيق هذه املتطلبات 

 فير الحلول االكتوارية واملالية إلدارة التغير املطلوب.لتزويد أحد بائعي تكنولوجيا املعلومات بتو 

 املعالجة
قامت الشركة بإجراء عملية تقييم األثر التشغيلية لتقييم األثر العملي لتنفيذ املعيار الدولي 

 17للتقارير املالي الدولي رقم 

 التأثير على اتفاقيات إعادة التأمين
ركة هي قيد املراجعة ويجري تقييم لتحديد نموذج القياس عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها الش

 .17الواجب التطبيق بموجب املعيار الدولي للتقارير املالي الدولي رقم 

 التأثير على إطار السياسات والرقابة
 خارجًيا لتعديل سياساتها الحالية وإطار الرقابة لتتماش ى مع متطلبات 

ً
عينت الشركة مستشارا

 17للتقارير املالي الدولي رقم املعيار الدولي 

 17بدأت الشركة في عملية التنفيذ وأنشأت لجنة قيادة مجموعة عمل خاصة لتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 

 األدوات املالية –( 9املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

 . ويتناول املعيار الجديد البنود التالية املتعلقة األدوات املالية:39الدولي م وحل محل املعيار املحاسبي 2014يوليو  24نشر هذا املعيار في 

 أ( التصني  والقياس:

تهجا واحد لتحديد ما إذا أن األصل املالي يقاس بالتكلفة املطفأة، وفقا للقيمة العادلة من خالل إيرادات  9يستخدم املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

:شاملة أخرى أو بال
ً
 قيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يقاس األصل املالي بالتكلفة املطفأة إذا تم استيفاء الشرطين التالية معا

 يحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل هدفه االحتفاظ باألصول من أجل التحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و 

  التي تعتبر فقط مدفوعات ألصل املبلغ والفائدة على أصل املبلغ القائم في تواريخ ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل املالي تدفقات نقدية و

 محددة.

الخسارة  يتم قياس األصل املالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ويتم إعادة تدوير املكاسب أو الخسائر املحققة من خالل الربح أو

  يين:عند البيع، إذا تم استيفاء الشرطين التال

 يحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل هدفه االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع و 

 .الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي األصل والفوائد املستحقة عليه حصرا 

ل. باإلضافة إلى ذلك، عند االعتراف املبدئي، يمكن للمنشأة يتم قياس األصول التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخ

 .استخدام الخيار لتحديد أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان ذلك يلغي أو يتعارض بشكل كبير مع التطابق املحاسبي

تيار بشكل غير قابل إللغاء عرض التغييرات الالحقة للقيمة بالنسبة األدوات حقوق امللكية غير املحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمنشأة أيضا اخ

 .العادلة ضمن الدخل الشامل االخر )بما في ذلك املكاسب والخسائر املحققة(، ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح في الربح أو الخسارة
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من خالل قائمة الدخل، فإن مقدار التغير في القيمة العادلة لاللتزام باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لاللتزامات املالية التي يتم تحديدها بالقيمة العادلة 

التغييرات في مخاطر املالي الذي يعزى إلى التغييرات في مخاطر االئتمان لتلك االلتزامات يتم االعتراف به في الدخل الشامل االخر، ما لم يكن إدراك آثار 

 .من شأنه أن يسبب عدم تطابق محاسبي في قائمة الدخل االئتمان الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل االخر

 

 ب( انخفا  القيمة:

( الخسائر االئتمانية املتوقعة، مقارنة بالخسائر االئتمانية املتكبدة بموجب 9يعكس نموذج انخفاض القيمة بموجب املعيار الدولي للتقارير املالية )

( لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل االعتراف بخسائر االئتمان. 9ولي للتقارير املالية ). وفقا ملقياس املعيار الد39معيار املحاسبة الدولي 

الخسائر  بدال من ذلك تقوم املنشأة دائما بحساب الخسائر االئتمانية املتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية املتوقعة. يتم تحديث مبلغ

 تقرير لتعكس التغيرات مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.  االئتمانية املتوقعة في كل تاريخ 

 

 ج( محاسبة التحوط:

تحدد  .( متطلبات جديدة ملحاسبة التحوط والتي تربط محاسبة التحوط بشكل أوثق مع إدارة املخاطر9يقدم املعيار الدولي للتقارير املالية )

محاسبة التحوط العام. تنطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء تحوطات القيمة املتطلبات نهجا أكثر اعتماًدا على املبادئ في نموذج 

 باسم "تحوطات القيمة الكلية للقيمة العادلة"(. بالنسبة لهذه، قد تستمر ال
ً
شركة في العادلة للمحفظة ملخاطر أسعار الفائدة )يشار إليها عادة

. تم منح هذا االستثناء إلى حد كبير ألن مجلس املعايير املحاسبة الدولية 39عيار املحاسبي الدولي رقم تطبيق متطلبات محاسبة التحوط حالًيا في امل

 .يعالج محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفصل

 تاريخ التطبيق

" عقود 4الدولي للتقارير املالية رقم م. ومع ذلك، فإن التعديالت على املعيار 2019يناير  1هو  9كان تاريخ سريان املعيار الدولي للتقارير املالية  

سبتمبر  12عقود التأمين، املنشورة في  -4األدوات املالية مع املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  - 9التأمين": تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

للتخفيف من آثار تطبيق املعيار الدولي  4ير املالية الدولية رقم م، تسمح للشركات التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق معيار إعداد التقار 2016

عقود التأمين) ساري املفعول.  - 17قبل أن يصبح معيار عقود التأمين الجديد ملعايير املحاسبة الدولية (املعيار الدولي للتقارير املالية  9للتقارير املالية 

 :تقدم التعديالت خيارين بديلين

  :ح ى 9ؤقت من تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية تطبيق إعفاء م -1

 أ( التاريخ الفعلي ملعيار عقود التأمين الجديد؛ أو 

م. يقترح مجلس معايير املحاسبة الدولية تمديد تاريخ نفاذ املعيار الدولي للتقارير 2021يناير  1ب( فترات القوائم املالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 

م. إن اإلفصاحات اإلضافية 2022يناير  1إلى  4في املعيار الدولي للتقارير املالية  9واإلعفاء املؤقت من املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  17املالية 

لدولي لم تطبق املعيار اترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين و ا الخيار متاح فقط للشركات التي فترة التأجيل. هذ لاملتعلقة باألصول املالية مطلوبة خال

  9للتقارير املالية 
ً
 .سابقا

 

، ولكن بالنسبة للموجودات املالية املحددة، تتم إزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق املحاسب  ال   9تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  -2

خ ل الفترة املؤقتة،  .عقود التأمين )من قائمة الدخل - 17الية قد تحدث قبل تنفيذ معيار عقد التأمين ا جديد( املعيار الدولي للتقارير امل

 .هناك إفصاحات إ افية مطلوبة

(. يستند استنتاج األهلية إلى تحليل النسبة املئوية من إجمالي القيمة الدفترية املوحدة 1تبين الشركة أنها مؤهلة للحصول على خيار اإلعفاء املؤقت )

التأمين املتعلقة بالقيمة الدفترية لجميع لاللتزامات، مما يشير إلى أن أنشطة الشركة مرتبطة في الغالب بالتأمين. وبالتالي،  لاللتزامات املرتبطة بأنشطة

ل حتى تاريخ تطبيق معيار عقود التأمين الجديدة. يتم إدراج اإليضاحات املتعلقة باألصو  9قررت الشركة تأجيل تنفيذ املعيار الدولي للتقارير املالية 

 .املالية املطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم املالية للشركة
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مليون ريال  51.79مليون ريال سعودي و 495.25م، لدى الشركة إجمالي أصول مالية وأصول متعلقة بالتأمين بقيمة 2020ديسمبر  31كما في 

بالتكلفة املطفأة من النقد وما في حكمه والودائع قصيرة األجل والذمم  سعودي على التوالي. في الوقت الحالي، تتكون األصول املالية املحتفظ بها

مليون ريال سعودي. تتكون األصول املالية 433.13م: 2019مليون ريال سعودي  433.27املدينة وأقساط إعادة التأمين والذمم املدينة األخرى بمبلغ 

مليون ريال سعودي. تتوقع الشركة استخدام تصنيف القيمة  57.7م: 2019ودي مليون ريال سع 51.1األخرى من استثمارات متاحة للبيع بمبلغ 

تيجية العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لهذه األصول املالية بنا ًء على نموذج أعمال الشركة فيما يتعلق بأوراق الدين والطبيعة االسترا

راء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت أوراق الدين تستوفي اختبار األصل والفوائد لالستثمارات في األسهم. ومع ذلك، فإن الشركة لم تقم بعد بإج

 كما هو مطلوب في املعيار الدولي للتقارير املالية 
ً
. تعرض التعرض ملخاطر االئتمان وتركيز مخاطر االئتمان وجودة االئتمان 9املستحقة عليه حصرا

م. يستند ما سبق إلى 2019م و 2020ديسمبر  31الية للشركة لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في .األصول امل 25لهذه األصول املالية في اإليضاح 

. يستند هذا التقييم األولي إلى املعلومات املتاحة حالًيا وقد يخضع للتغييرات الناشئة 9تقييم األثر على مستوى عال من املعيار الدولي للتقارير املالية 

بشكل عام، تتوقع الشركة بعض التأثير  .فصيلية أو معلومات إضافية معقولة وداعمة يتم توفيرها للشركة في املستقبلعن املزيد من التحليالت الت

: ومع ذلك، ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك كبيرا. في الوقت الحالي، ال يمكن تقديم 9في تطبيق متطلبات انخفاض القيمة في املعيار الدولي للتقارير املالية 

 .عقول آلثار تطبيق هذا املعيار الجديد الن الشركة لم تقم بعد بإجراء مراجعة مفصلةتقدير م

 مؤشرات األداء الرئيسية 6.4

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات املالية املنتهية في 

 مؤشرات األداء الرئيسية(: 24الجدول رقم )

 نسبة مئوية %

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(

 %11.9 %10.2 %7.9 معدل اإلسناد 

 %87.3 %89.0 %91.2 نسبة االحتفاظ

 %76.5 %77.3 %74.3 معدل الخسارة 

 %6.9 %5.4 %6.8 تكاليف استحواذ وثائق تأمين / صافي األقساط املكتسبة 

 %0.9 %0.8 %0.5 العموالت املكتسبة من إعادة التأمين / صافي األقساط املكتسبة

 املصدر: معلومات اإلدارة 
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 قائمة الدخل -نتائج العمليات 6.5

 م.2020م و2019م و2018 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتيوضح الجدول التالي قائمة دخل الشركة 
 قائمة الدخل(: 25الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

  (زيادة/)نقص ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2019

ديسمبر 

 م2020

-م2018 -النمو املركب 

 م2020

 اإليرادات

 1.5% (2.7%) 5.9% 515,117 529,352 500,013 إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

: أقساط التأمين املسندة
 
 ناقصا

 (2.6%) (8.7%) 4.0% (4,096) (4,486) (4,315) داخلية

 27.4% 14.7% 41.5% (57,037) (49,716) (35,127) خارجية

 24.5% 12.8% 37.4% (61,133) (54,202) (39,442) املجموع

 ناقصا: فائض خسارة أقساط التأمين

 (0.1%) 36.8% (27.1%) (2,344) (1,713) (2,349) داخلية

 (0.7%) (15.2%) 16.3% (2,180) (2,570) (2,210) خارجية

 (0.4%) 5.6% (6.1%) (4,524) (4,283) (4,559) املجموع

 (0.7%) (4.5%) 3.3% 449,460 470,867 456,012 املكتتبةصافي أقساط التأمين 

 (53.9%) 7.2% (80.2%) (4,039) (3,768) (18,991) التغير في صافي أقساط التأمين غير املكتسبة، صافي

 1.0% (4.6%) 6.9% 445,421 467,099 437,021 صافي أقساط التأمين املكتسبة

 37.5% 9.6% 72.5% 4,112 3,751 2,175 العموالت املكتسبة من إعادة للتأمين

 (24.9%) 178.1% (79.7%) 6,260 2,251 11,109 دخل اكتتاب آخر

 0.6% (3.7%) 5.1% 455,793 473,101 450,305 إجمالي االيرادات

 تکالی  ومصاري  االكتتاب

 5.0% (4.2%) 15.2% 382,842 399,682 346,972 إجمالي املطالبات املدفوعة

 :
ً
 1.2% 4.9% (2.4%) (38,123) (36,330) (37,211) حصة معيدي التأمين من املطالبات املدفوعةناقصا

 5.5% (5.1%) 17.3% 344,719 363,352 309,761 صافي املطالبات املدفوعة

 ينطبق ال 33.7% (199.1%) (10,120) (7,569) 7,634 التغيرات في املطالبات تحت التسوية، صافي

 (3.1%) (3.5%) (2.7%) 5,333 5,525 5,680 املطالبات املتكبدة وغير املبلغ عنها، صافيالتغيرات في 

%(100.00) - - 1,796 التغيرات في مصاريف الخسارة املعدلة  - (%100.0) 

,083361 324,871 صافي املطالبات املتكبدة  339,932 %11.2 (%5.9) %2.3 

(80) (60) احتياطيات فنية أخرى   766 33.3%  ينطبق ال %(1,057.5) 

 88.9% %2,402.4 (85.7%) 7,207 288 2,020 التغير في  أقساط عجز إضافية

 1.7% 21.1% (14.6%) 30,632 25,288 29,621 تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

 41.4% (3.6%) 107.4% 5,733 5,949 2,868 مصاريف اكتتاب أخرى 

 3.4% (2.2%) 9.3% 384,270 392,753 359,320 إجمالي تکالی  ومصاري  االكتتاب

 (11.3%) (11.0%) (11.7%) 71,523 80,348 90,985 دخل صافي االكتتاب

 )مصاري ( / إيرادات العمليات األخرى 

 - %1,818.1 %(103.0) 4,354 227 (7,499) عکس ديون مشكوك في تحصيلها

 (2.9%) (6.8%) 1.2% (76,591) (82,197) (81,254) مصاريف عمومية وإدارية

 (27.3%) (57.1%) 23.1% 2,648 6,174 5,016 إيرادات العموالت على الودائع

 (1.9%) (32.9%) 43.3% 2,056 3,063 2,137 مكاسب محققة من استثمارات

 - - - - - (6,189) دخل االستثمار

 4.4% (52.0%) 127.3% 12 25 11 إيرادات أخرى 

 (12.3%) (7.1%) (17.2%) (67,521) (72,708) (87,778) األخرى  إجمالي )مصاريف( / الدخل العمليات

 11.7% (47.6%) 138.2% 4,002 7,640 3,207 إجمالي الدخل للعام 

 (12.0%) (17.3%) (6.4%) (4,463) (5,396) (5,764) الزكاة املحملة للعام / الفترة

 (57.5%) (120.5%) (187.8%) (461) 2,244 (2,557) إجمالي الدخل / )ا خسارة( للعام / الفترة بعد الزكاة

 (26.7%) (13.1%) (38.2%) (456) (525) (849) إجمالي الدخل العائد إل  حملة وثائق عمليات التأمين

 (48.1%) (153.3%) (150.5%) (917) 1,719 (3,406) اجمالي الدخل للفترة العائد إل  املساهمين

 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 
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م. وكان ذلك 2019مليون ريال سعودي في  529.4إلى  م2018مليون ريال سعودي في  500.0% من 5.9ارتفع إجمالي أقساط التأمين املكتتبة بنسبة 

% من 2.7أقساط التأمين املكتتبة بنسبة  جماليوانخفض إ مدفوًعا في األساس بارتفاع إجمالي أقساط تأمين املركبات والحوادث العامة. وفي املقابل،

حيث كان االنخفاض مدفوًعا بشكل رئيس ي بانخفاض إجمالي  م،2020مليون ريال سعودي في  515.1م إلى 2019مليون ريال سعودي في  529.4

 أقساط التأمين الطبي وتأمين املركبات.

مليون ريال  39.4%  من 37.4والخارجيين. ارتفعت أقساط إعادة التأمين بنسبة  تشمل أقساط إعادة التأمين املسندة معيدي التأمين الداخليين

 للقطاع الطبي وقطاع 2019مليون ريال سعودي في  54.2لى إم 2018سعودي في 
ً
م. وكان هذا في األساس نتيجة الرتفاع نسبة إعادة التأمين تحديدا

م 2019مليون ريال سعودي في  54.2من % 12.8تأمين الحوادث العامة إضافة إلى التأمين اآلخر. وارتفعت أقساط إعادة التأمين املسندة أكثر بنسبة 

 م. وكان ذلك نتيجة ارتفاع أقساط إعادة التأمين الخاصة بالتأمين اآلخر.2020مليون ريال سعودي في  61.1إلى 

 ذه الفترة.ويتعلق بند التغير في صافي أقساط التأمين غير املكتسبة بصافي التغير في جزء أقساط التأمين املكتتبة واملسندة غير املكتسبة أثناء ه

املقام األول بدخل العموالت املكتسب من معيدي التأمين، حيث يعتمد دخل العمولة على اتفاقيات إعادة التأمين  تتعلق عمولة معيدي التأمين في

مليون ريال سعودي في  3.8م إلى 2018مليون ريال سعودي في  2.2% من 72.5املبرمة مع معيدي التأمين. وارتفعت عمولة معيدي التأمين بنسبة 

 م.2020مليون ريال سعودي في  4.1م إلى 2019مليون ريال سعودي في  3.8% من 9.6التأمين ارتفاعها بنسبة عمولة معيدي  تم. وتابع2019

 يتعلق دخل االكتتاب اآلخر بمبلغ إداري رمزي تتقاضاه الشركة عند إصدار وتجديد وثائق التأمين.

م، ويرجع ذلك في 2019مليون ريال سعودي في  399.7 م. إلى2018ي مليون ريال سعودي ف 347.0% من 15.2ارتفع إجمالي املطالبات املدفوعة بنسبة 

جمالي املطالبات املقام األول إلى ارتفاع إضافي في حجم األنشطة التجارية والذي تركز في قطاعي التأمين الطبي وتأمين املركبات. وفي املقابل، انخفض إ

م. وكان هذا في املقام األول نتيجة النخفاض 2020مليون ريال سعودي في  382.8لى م إ2019مليون ريال سعودي في  399.7% من 4.2املدفوعة بنسبة 

 املطالبات املدفوعة ضمن قطاعي التأمين الطبي وتأمين املركبات.

ركة. ترتبط وتتحدد حصة معيدي التأمين من اجمالي املطالبات املدفوعة بترتيبات إعادة التأمين الخاصة بكل قطاع من قطاعات التأمين بالش

 سعودي مليون ريال 36.3م إلى 2018في  سعودي مليون ريال 37.2% من 2.4انخفضت حصة معيدي التأمين من اجمالي املطالبات املدفوعة بنسبة 

الطبي وتأمين املركبات. وفي املقابل، ارتفعت حصة معيدي التأمين من  نتأميالم نتيجة انخفاض حصة معيدي التأمين من مطالبات قطاع 2019في 

م. وكان ذلك نتيجة انخفاض 2020مليون ريال سعودي في  38.1م إلى 2019مليون ريال سعودي في  36.3% من 4.9إجمالي املطالبات املدفوعة بنسبة 

  الحوادث العامة. انخفاض حصة معيدي التأمين املرتبطة بقطاعي تأمين املركبات وتأمين

رفع في سياق العمل. وشهدت
ُ
هذه  ارتبطت املصروفات املتكبدة املتعلقة باملطالبات بمصاريف يتم دفعها ألطراف ثالثة إلدارة املطالبات التي ت

م. ويعود ذلك 2019في مليون ريال سعودي  361.2م إلى 2018مليون ريال سعودي في  324.9م من 2019% في العام 11.2بنسبة  ارتفاًعااملصروفات 

م 2020% خالل 5.9إلى ارتفاع حجم األعمال وعدد املطالبات املرفوعة. وفي املقابل، انخفضت قيمة املصروفات املتكبدة املتعلقة باملطالبات بنسبة 

 نتيجة انخفاض األعمال خالل الفترة.

البات املتكبدة غير املبلغ عنها( بالتغيرات في املطالبات املقدرة املتكبدة تعلق صافي التغير باملطالبات القائمة )بعد احتساب املخصص املرتبط باملط

 لكن لم ُيبلغ عنها أثناء هذه الفترة.

ارتبط مخصص احتياطي عجز أقساط التأمين بعدد من االفتراضات فيما يتعلق بأحداث الظروف املستقبلية، حيث يعتمد على نسبة الخسارة 

ن مخاطر الوثائق. للوصول إلى تقدير نسبة الخسارة املتوقعة، يتم األخذ في االعتبار من قبل الخبير االكتواري للشركة املتوقعة للجزء غير املنتهي م

ة ما إذا كان والخبير االكتواري املستقل عالقة املطالبات واألقساط التي من املتوقع أن تطبق على أساس شهر إلى شهر والتأكد في نهاية السنة املالي

 ة لتكوين احتياطي عجز األقساط.هناك حاج

 تتضمن املخصصات الفنية األخرى بشكل رئيس ي مخصصات مرتبطة باملخاطر السارية.

إلى وسطاء  تمثل تكاليف استحواذ وثائق التأمين في األساس النفقات املتكبدة للحصول على وثائق التأمين وتمثل في املقام األول العموالت املدفوعة

في  سعودي مليون ريال 29.6% من 14.6م، انخفضت تكاليف استحواذ وثائق التأمين بنسبة 2019في العام  اإلدارة املؤجلة. البيع وإطفاء تكلفة
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م. وكان ذلك مدفوًعا بانخفاض تكاليف استحواذ وثائق التأمين املرتبطة باملركبات والتأمين الطبي. 2019مليون ريال سعودي في  25.3م. إلى 2018

م. 2020مليون ريال سعودي في  30.6م الى 2019مليون ريال سعودي في  25.3% من 21.1رتفعت تكاليف استحواذ وثائق التأمين بنسبة وفي املقابل، ا

 تأمين املركبات.نتيجة الرتفاع تكاليف استحواذ الوثائق املرتبطة بقطاع  وكان ذلك بشكل رئيس ي

 األقساط املدينة املستحقة منذ فترة طويلة األمد والتي دون تحصيلها عقبات. مخصص انخفاض قيمة ديون مشكوك في تحصليها في ذمم يرتبط

لت الشركة مخصص لعمالء ضريبة القيمة املضافة و التي قامت الشركة  م نتيجة تكوين2018مليون ريال سعودي في  7.5 بقيمةخصص م سج 

 لصعوبة الوصول إلى عمالء األفراد فقد
ً
تم تكوين  بسداده للهيئة العامة للزكاة و الدخل على أن تقوم الشركة بإعادة تحصيلها من العمالء، و نظرا

كما تم  .م2019في مليون ريال سعودي  0.2يلها بقيمة . وقامت الشركة بعكس مخصص انخفاض قيمة ديون مشكوك في تحصاملذكور  خصصامل

م نتيجة استرداد الشركة ملبلغ ضريبة القيمة 2020مليون ريال سعودي في  4.4عكس مخصص انخفاض قيمة ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 

. وتتعامل الشركة في عقود التأمين وإعادة التأمين املضافة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمبالغ التي لم تقم بتحصيلها من العمالء األفراد

 فقط مع أطراف معترف بها ومن هي جديرة باالئتمان. تنص سياسة الشركة على إخضاع جميع العمالء الذين يرغبون في التعامل باألجل من خالل

 كل مستمر من أجل تقليل تعرض الشركة للديون املعدومة.اجراءات التحقق من القدرة االئتمانية. باإلضافة إلى ذلك، تتم مراقبة الذمم املدينة بش

ومصاريف اإليجار واملصروفات التسويقية إضافة إلى مصاريف أخرى.  تتألف املصاريف العمومية اإلدارية بشكل رئيس ي من تكاليف املوظفين

م، ويرجع ذلك 2020مليون ريال سعودي في  76.6ى م إل2019مليون ريال سعودي في  82.2% من 6.8انخفضت املصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 

 م.2019و م2018. ولم تشهد املصاريف العمومية واإلدارية تقلبات جوهرية ما بين عامي اتجاه االدارة الي تخفيض املصروفاتبشكل رئيس ي إلى 

اإليرادات خالل الفترة املشمولة بالتغييرات في حركة ترتبط إيرادات عمولة الودائع بالربح من الودائع ألجل. وارتبط االرتفاع واالنخفاض في هذه 

 الودائع.

رباح استثمارات الشركة في األوراق املالية املدرجة وغير املدرجة والوحدات اململوكة من قبل الشركة في أترتبط املكاسب املحققة من االستثمارات ب

 أحد الصناديق العقارية املحلية.

 تتألف اإليرادات األخرى بشكل رئيس ي من فروقات صرف العمالت والدخل اآلخر من العمالء وإيرادات أخرى متنوعة )والتي من ضمنها الدخل من

م. وكان ذلك في األساس 2019ألف ريال سعودي في  25م إلى 2018ألف ريال سعودي في  11% من 127.3الغرامات(. وارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة 

م على الدخل اآلخر 2020م 2019. واشتملت اإليرادات األخرى املسجلة في الفترة ما بين عام اغالق بعض االرصدة الدائنة في قائمة الدخلنتيجة إلى 

 من العمالء وفروقات صرف العمالت.

لت الشركة مصروفات زكاة سنوية بقيمة  م، على 2020م و2019ن ريال سعودي في مليو  4.5مليون ريال سعودي و 5.4و مليون ريال سعودي 5.8سج 

 التوالي.

لت الشركة إجمالي خسارة بعد الزكاة بقيمة  . وفي م2019مليون ريال سعودي في  2.2م وتحول إلى ربح بقيمة 2018مليون ريال سعودي في  2.6سج 

 اإليرادات بشكل رئيس ي.م نتيجة ارتفاع 2020مليون ريال سعودي في العام  0.5املقابل، تحول الربح إلى خسارة بقيمة 

م 2019م و2018مليون ريال سعودي في خالل األعوام  0.5مليون ريال سعودي و 0.5مليون ريال سعودي و 0.8بلغ الدخل العائد لعمليات التأمين 

 م.2020و

م ، على التوالي. وفي املقابل، تم 2020وم 2018مليون ريال سعودي خالل األعوام  0.9مليون ريال سعودي و 3.4بلغ الخسائر العائدة إلى املساهمين 

 م.2019مليون ريال سعودي خالل  1.7تسجيل دخل عائدة إلى املساهمين بمبلغ 
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 إجمالي أقساط التأمين املكتتبة  

 م.2020م و2019م و2018 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتيوضح الجدول التالي إجمالي أقساط التأمين املكتتبة 

 إجمالي أقساط التأمين املكتتبة (: 26) الجدول رقم

 ألف ريال سعودي

/نقص     ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في  زيادة   

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

 2.4% (4.4%) 9.6% 339,228 354,693 323,683 مركبات

 (8.9%) (8.9%) (9.0%) 126,709 139,035 152,751 طبي

 43.7% 21.5% 69.9% 19,316 15,902 9,360 الحوادث العامة 

 44.9% 51.4% 38.7% 29,864 19,722 14,219 أخرى 

 1.5% (2.7%) 5.9% 515,117 529,352 500,013 االجمالي

اإلجماليكنسبة مئوية من   

    65.9% 67.0% 64.7% مركبات

    24.6% 26.3% 30.5% طبي

    3.7% 3.0% 1.9% الحوادث العامة 

    5.8% 3.7% 2.8% أخرى 

    100.0% 100.0% 100.0% اإلجمالي

 م2020م و2019م و2018املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية 

لت ما نسبته 
 
% من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة خالل األعوام 65.9تركزت أقساط التأمين املكتتبة في نشاط التأمين املتعلق باملركبات حيث شك

 354.7م. إلى 2018مليون ريال سعودي في  323.7% من 9.6م. وارتفعت أقساط التأمين املكتتبة للمركبات أكثر بنسبة 2020م و2019م و2018

م. ويعزى هذا االرتفاع إلى تجديد وثائق العمالء الحاليين واستمرارهم بالتعامل مع الشركة إضافة إلى زيادة املبيعات عبر 2019مليون ريال سعودي في 

نخفاض مدفوًعا م. وكان اال 2020ديسمبر  31مليون في  339.2% إلى 4.4أقساط التأمين املكتتبة للمركبات بنسبة االنترنت. وفي املقابل، انخفضت 

والتي أدت إلى انخفاض أقساط  شهر خالل مدة معينة باإلضافة إلى جائحة كورونا 14بامتداد الوثائق ملدة شهرين إضافيين لتكون مدة الوثيقة 

 التأمين املكتتبة.

لت أقساط التأمين املكتتبة املتعلقة بالتأمين الطبي متوسط نسبة 
 
م 2019م و2018% من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة خالل األعوام 27.1وشك

مليون ريال  139.0م إلى 2018مليون ريال سعودي في  152.8% من 9.0انخفضت أقساط التأمين املكتتبة الخاصة بالقطاع الطبي بنسبة م. 2020و

. وانخفضت أقساط التأمين الشركةم. ويعزى هذا االنخفاض إلى عدم تجديد الوثائق للعمالء ذو معدل الخسائر العالية من قبل 2019سعودي في 

م. وكان 2020مليون ريال سعودي  126.7إلى  م2019مليون ريال سعودي في  139.0% من 8.9املكتتبة الخاصة بقطاع التأمين الطبي أكثر بنسبة 

م وذلك لتوقف الرحالت الدولية، كما أصبح تجديد الهوية للمقيمين معفي من شرط 2020خفاض مدفوًعا بتوقف منتج تأمين الزوار خالل االن

 الحصول على تأمين طبي.

لت أقساط تضمنت األقساط املكتتبة املرتبطة بقطاع الحوادث العامة بشكل رئيس ي بمنتجات تأمين املسؤولية الطبية واملسؤولية العامة. س ج 

 مليون ريال سعودي 15.9م إلى 2018مليون ريال سعودي في  9.4% من 69.9التأمين املكتتبة الخاصة بقطاع تأمين الحوادث العامة ارتفاًعا بنسبة 

م 2019املحجوزة في  م. ويعزى ذلك في األساس إلى ارتفاع أقساط املسؤولية العامة نتيجة إلى حسابات االلتزامات العامة الشاملة الجديدة2019في 

 1.7م، إضافة إلى زيادة مرتبطة بأعمال أخطاء املهن الطبية وقدرها 2018مليون ريال سعودي مقارنة بعام  4.9والتي أعطت عالوة إضافية قدرها 

في  19.3% إلى 21.5 مليون ريال سعودي بسبب التسويق القوي لهذه املنتجات. وارتفعت األقساط املكتتبة لقطاع الحوادث العامة أكثر بنسبة

 م. وكان هذا االرتفاع مدفوًعا باملنتجات األنبوبية لألرضيات في الجبيل.2020

 14.2% من 38.7أقساط التأمين األخرى بنسبة  ارتفعتوترتبط أقساط التأمين األخرى بشكل رئيس ي بتأمين املمتلكات والتأمين الهندس ي والبحري. 

مليون  5.3م. وكان ذلك في األساس نتيجة الرتفاع أقساط تأمين املمتلكات بمبلغ 2019مليون ريال سعودي في  19.7م إلى 2018في  مليون ريال سعودي

مليون ريال  29.9% إلى 51.9م بسبب إصدار وثائق لعمالء جدد خالل العام.  وارتفعت أقساط التأمين األخرى أكثر بنسبة 2019ريال سعودي في 

م ومن أبرزها شركة تكنيكاس ريونيداس السعودية 2020ادة من استحواذ الشركة على حسابات جديدة خالل م. ونتجت هذه الزي2020سعودي في 
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مليون ريال  1.2مليون ريال سعودي وشركة شلمبرجير الشرق األوسط وشركة داول شلمبرجير بقيمة  4.0للخدمات واملقاوالت املحدودة بقيمة 

 مليون ريال سعودي من عدة حسابات صغيرة. 0.8دة بقيمة سعودي، إضافة إلى االستحواذ على أقساط جدي

 م.2020م و2019م و2018 ديسمبر 31املالية املنتهية في  حسب املنطقة للسنواتيوضح الجدول التالي إجمالي أقساط التأمين املكتتبة 

 املنطقةإجمالي أقساط التأمين املكتتبة حسب (: 27الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 زيادة / نقص  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

 (23.6%) (4.2%) (39.1%) 232,184 242,392 398,038 املنطقة الغربية

 74.8% (26.3%) 314.8% 179,937 244,251 58,883 املنطقة الوسطى

 76.7% 38.0% 126.3% 35,780 25,920 11,455 املنطقة الشرقية 

 45.8% 300.4% (46.9%) 67,216 16,789 31,637 املناطق األخرى 

 1.5% (2.7%) 5.9% 515,117 529,352 500,013 اإلجمالي

 املصدر: معلومات اإلدارة

لت ما نسبته تمركزت أقساط 
 
م 2018من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة خالل % 45.1% و45.8% و79.6التأمين املكتتبة في املنطقة الغربية حيث مث

 على التوالي.، م2020م و2019و

لت 
 
م 2018كتتبة خالل من إجمالي أقساط التأمين امل% 34,9و% 46.1% و11.8أقساط التأمين املكتتبة في املنطقة الوسطى ما نسبته بينما شك

 على التوالي.م، 2020م و2019و

 أقساط إعادة التأمين املسندة 

 م.2020م و2019م و2018 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتيوضح الجدول التالي اقساط إعادة التأمين املسندة 

 أقساط إعادة التأمين املسندة(: 28الجدول رقم ) 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

 (100.0%) ينطبق ال (100.0%) - - 84 مركبات

 8.1% (6.6%) 25.1% 26,432 28,300 22,627 طبي

 32.1% (15.1%) 105.6% 7,179 8,456 4,112 الحوادث العامة 

 47.7% 57.8% 38.3% 27,522 17,446 12,619 أخرى 

 24.5% 12.8% 37.4% 61,133 54,202 39,442 اإلجمالي

 نسبة اقساط التأمين املكتتبة )نسبة االسناد(

    - - 0.0% مركبات

    20.9% 20.4% 14.8% طبي

    37.2% 53.2% 43.9% الحوادث العامة 

    92.2% 88.5% 88.7% أخرى 

    11.9% 10.2% 7.9% اإلجمالي

 م2020م و2019م و2018املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية 

وهانوفر ري تكافل وميونخ ري إي آي جي ليميتيد األوروبية  تقوم الشركة بإعادة تأمين الوثائق املصدرة من قبلها من خالل معيدين خارجيين أبرزهم:

ة وأنواع وشركة التأمين بوالية بنسلفانيا وجي آي س ي دبي وغيرهم. وارتبطت أقساط إعادة التأمين املسندة بقطاعات التأمين الطبي والحوادث العام

 التأمين األخرى.
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لت أقساط إعادة التأمين املسندة الخاصة بالقطاع الطبي ما نسبته 
 
% من إجمالي أقساط إعادة التأمين املسندة في 43.2و% 52.2% و57.4شك

م. 2020م و2019م و2018% خالل األعوام 18.7م، على التوالي. وبلغ متوسط نسبة اإلسناد لقطاع التأمين الطبي 2020م و2019م و2018األعوام 

م 2019% في 20.4م إلى 2018% في 14.8مين الطبي من وقد لوحظ أن  نسبة اإلسناد املرتبطة بالقطاع الطبي قد ارتفعت نسبة اإلسناد لقطاع التأ

% التفاقيات إعادة التأمين. ولم تشهد نسبة اإلسناد للتأمينات الطبية تقلبات كبيرة ما 30% إلى 20بسبب ارتفاع نسبة أقساط إعادة الـتأمين من 

 م.2020م و2019بين 

% من إجمالي أقساط إعادة التأمين املسندة 11.7% و15.6% و10.4امة ما نسبته أقساط إعادة التأمين املسندة الخاصة بالحوادث العبينما شكلت 

م 2019م و2018% خالل األعوام 44.8م، على التوالي. وكان متوسط نسبة اإلسناد لقطاع تأمين الحوادث العامة 2020م و2019م و2018في األعوام 

 م.2020و

% 32.0واع التأمين األخرى )بشكل رئيس ي تأمين املمتلكات والتأمين الهندس ي( ما نسبته أقساط إعادة التأمين املسندة الخاصة بأنبينما شكلت 

م،على التوالي. وكانت نسبة اإلسناد أعلى نسبًيا ألنواع 2020م و2019م و2018% من إجمالي أقساط إعادة التأمين املسندة في األعوام 45.0% و32.2و

 م.2020م و2019م و2018% خالل األعوام 89.8التأمين األخرى حيث بلغ متوسط نسبة اإلسناد 

 صافي أقساط التأمين املكتتبة  

 م.2020م و2019م و2018 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتيوضح الجدول التالي صافي أقساط التأمين املكتتبة 

 صافي أقساط التأمين املكتتبة(: 29الجدول رقم )

 ريال سعوديألف 

 زيادة / نقص   ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

 2.3% (4.5%) 9.7% 335,542 351,535 320,327 مركبات

 (12.2%) (9.4%) (14.9%) 100,277 110,735 130,124 طبي

 65.1% 70.6% 59.9% 11,762 6,895 4,313 الحوادث العامة 

 22.7% 10.4% 36.4% 1,879 1,702 1,248 أخرى 

 (0.7%) (4.5%) 3.3% 449,460 470,867 456,012 اإلجمالي

 كنسبة من إجمالي االقساط املكتتبة )نسبة االحتفاظ(

    98.9% 99.1% 99.0% مركبات

    79.1% 79.6% 85.2% طبي

    60.9% 43.4% 46.1% الحوادث العامة 

    6.3% 8.6% 8.8% أخرى 

    87.3% 89.0% 91.2% اإلجمالي

 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

مليون ريال سعودي  351.5م إلى 2018سعودي في  ريالمليون  320.7% من 9.7أقساط التأمين املكتتبة املتعلقة بتأمين املركبات بنسبة  ارتفع صافي

% من 4.5صافي أقساط التأمين املكتتبة للمركبات بنسبة  م. ونتج ذلك بشكل رئيس ي بسبب زيادة األقساط املكتتبة. وفي املقابل، انخفض2019في 

خفاض إلى امتداد الوثائق ملدة شهرين اضافيين ليكون م. ويعزى هذا االن2020 مليون ريال سعودي 335.5م إلى 2019مليون ريال سعودي في  351.5

 شهر خالل مدة معينة باإلضافة إلى جائحة كورونا. 14مدة الوثيقة 

% 14.9 أما بالنسبة لصافي أقساط التأمين املكتتبة ضمن قطاع التأمين الطبي، فانخفض صافي أقساط التامين املكتتبة لقطاع التأمين الطبي بنسبة

م. ويعزى هذا إلى انخفاض إجمالي األقساط املكتتبة من التأمين 2019في  مليون ريال سعودي 110.7م إلى 2018ريال سعودي في  مليون  130.1من 

 110.7% من 9.4م. وانخفض صافي أقساط التامين املكتتبة لقطاع التأمين الطبي أكثر بنسبة 2019% في 30% إلى 20الطبي وزيادة نسبة اإلسناد من 

 م. ونتج هذا بسبب انخفاض 2020في  مليون ريال سعودي 100.3م إلى 2019 سعوديمليون ريال 
ً
اثناء الجائحة االمر الذي  تجديد االقامات تلقائيا

 .عدم تجديد الوثائق في حالة عدم تحصيل الوثائق املنتهية إلىاتجاه الشركة في صافي اقساط التأمين املكتتبة و كذلك  ىثر علأ

مليون ريال سعودي في  6.9 م إلى2018مليون ريال سعودي في  4.3% من 59.9التأمين املكتتبة الخاصة بالحوادث العامة بنسبة وارتفع صافي أقساط 

مليون  4.9م والتي أعطت عالوة إضافية قدرها 2019م. ويعزى هذا في األساس إلى حسابات االلتزامات العامة الشاملة الجديدة املحجوزة في 2019
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مليون ريال سعودي بسبب التسويق القوي لهذه  1.7م، إضافة إلى زيادة مرتبطة بأعمال أخطاء املهن الطبية وقدرها 2018ارنة بعام ريال سعودي مق

مليون  11.8م إلى 2019مليون ريال سعودي في  6.9% من 70.6املنتجات. واصل ارتفاع صافي أقساط التأمين املكتتبة لقطاع الحوادث العامة بنسبة 

 .خطاء املهن الطبيةزيادة االقساط املكتتبة أل بوكان هذا االرتفاع مدفوًعا  م.2020ودي في ريال سع

مليون ريال سعودي في  1.7م إلى 2018مليون ريال سعودي في  1.2% من 36.4ارتفع صافي أقساط التأمين املكتتبة ألنواع التأمين األخرى بنسبة 

مليون  1.7% من 10.4كما ارتفع صافي أقساط تأمين األخرى بنسبة ائق جديدة ملنتج تأمين املمتلكات. وكان هذا االرتفاع مدفوًعا بإصدار وث م.2019

 .ارتفاع مبيعات تأمين الحريق والتأمين البحري  ونتج ذلك بشكل رئيس ي من م.2020مليون ريال سعودي في  1.9م إلى 2019ريال سعودي في 

 التغير في صافي أقساط التأمين غير املكتسبة، صافي  

فترة. /تمثل التغيرات في صافي األقساط الغير املكتسبة الفارق في أقساط التأمين املكتتبة )املسجلة( وأقساط التأمين املكتسبة خالل كل عام

 فترة. ال/وتتعلق بصافي التحرك في حصة أقساط التأمين غير املكتسبة واملسندة أثناء العام

 صافي أقساط التامين املكتسبة  

 م.2019م و2018 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتيوضح الجدول التالي صافي أقساط التأمين املكتسبة 

 صافي أقساط التأمين املكتسبة(: 30الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 زيادة / نقص   ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

 4.9% 0.4% 9.5% 340,293 338,813 309,415 مركبات

 (10.7%) (20.6%) 0.4% 93,611 117,948 117,464 طبي

 2.8% 5.3% 0.3% 9,498 9,024 8,993 الحوادث العامة 

 32.6% 53.7% 14.4% 2,019 1,314 1,149 أخرى 

 1.0% (4.6%) 6.9% 445,421 467,099 437,021 اإلجمالي

 كنسبة من اإلجمالي

    76.4% 72.5% 70.8% مركبات

    21.0% 25.3% 26.9% طبي

    2.1% 1.9% 2.1% الحوادث العامة 

    0.5% 0.3% 0.3% أخرى 

    100.0% 100.0% 100.0% اإلجمالي

 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

 

 في قطاع تأمين املركبات ويليه قطاعي التأمين الطبي وتأمين الحوادث العامة.  كان
ً
 صافي أقساط التأمين املكتسبة متركزا

لت أقساط التأمين املكتسبة الخاصة بقطاع تأمين 
 
% من إجمالي صافي أقساط التأمين املكتسبة في 76.4%  و72.5% و70.8املركبات ما نسبته شك

م،على التوالي. ويرجع ذلك بشكل رئيس ي إلى احتفاظ الشركة بنسبة عالية من األقساط املكتتبة من وثائق تأمين املركبات 2020م و2019م و2018

 باملقارنة مع القطاعات األخرى.

م. وكان االرتفاع في 2019في  مليون ريال سعودي 467.1م إلى 2018في  مليون ريال سعودي 437.0% من 6.9ين املكتسبة بنسبة ارتفعت أقساط التأم

 في األساس بارتفاع األقساط في قطاعي املركبات والتأمين الطبي بسبب تطبيق أسعار مختلفة خاصة باملناطق الجغرافية املختلفة م
ً
ما أدى مدفوعا

على املنافسة في هذه املناطق بسبب توفير أقساط تأمين  الشركةبيعات في بعض املناطق التي تتمتع بمعدل خسائر منخفضة لقدرة إلى زيادة امل

وكان م. 2020مليون ريال سعودي في  445.4م إلى 2019في  467.1% من 4.6بأسعار منافسة. وفي املقابل، انخفضت أقساط التأمين املكتسبة بنسبة 

 االنخفاض مت
ً
 في قطاع التأمين الطبي مدفوعا

ً
 .االقساط السابقة تحصيلعدم التجديد لبعض العمالء لزياردة معدل الخسائر و عدم بركزا
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 العموالت املكتسبة من إعادة التأمين  

 تحصل الشركة على الدخل من عمولة إعادة التأمين من وثائق إعادة التأمين مع شركات إعادة التأمين األخرى. 

 2019مليون ريال سعودي في  3.8م إلى 2018مليون ريال سعودي في  2.2% من 72.5مولة معيدي التأمين بنسبة ارتفعت ع
ً
م. وكان ذلك مدفوعا

لت عمولة معيدي التأمين ارتفاعا بنسبة  إلى م 2019مليون ريال سعودي في  3.8% من 9.6بارتفاع أقساط إعادة التأمين وخاصة التأمين الطبي. وسج 

 2020ن ريال سعودي في مليو  4.1
ً
را
 
 .عالية في التأمين االختياري  ةبسبب استالم عمول م. وكان االرتفاع املذكور متأث

 دخل اكتتاب آخر 

ريال للوثيقة يتم تقاضيه كإيراد إداري(. وتتماش ى حركة هذه  25يرتبط دخل االكتتاب اآلخر بمبلغ تتقضاه الشركة عن كل وثيقة تأمين يتم إبرامها )

 اإليرادات مع التقلب في أعداد الوثائق الجديدة التي يتم إصدارها خالل السنة أو الفترة.

 إجمالي املطالبات املدفوعة  

 م.2020م و2019م و2018 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتيوضح الجدول التالي إجمالي املطالبات املدفوعة 

 إجمالي املطالبات املدفوعة(: 31الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 زيادة / نقص ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

 6.7% (2.6%) 16.9% 256,486 263,258 225,217 مركبات

 1.1% (6.8%) 9.7% 123,282 132,301 120,571 طبي

 105.3% (29.6%) 498.6% 2,415 3,430 573 الحوادث العامة 

 3.9% (4.9%) 13.4% 659 693 611 أخرى 

 5.0% (4.2%) 15.2% 382,842 399,682 346,972 اإلجمالي

 كنسبة مئوية من االقساط املكتتبة 

    75.6% 74.2% 69.6% مركبات

    97.3% 95.2% 78.9% طبي

    12.5% 21.6% 6.1% الحوادث العامة 

    2.2% 3.5% 4.3% أخرى 

    74.3% 75.5% 69.4% اإلجمالي

 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

م. وكان االرتفاع 2019في  سعودي مليون ريال 399.7م إلى 2018في  سعودي مليون ريال 347.0من  %15.2ارتفع صافي املطالبات املدفوعة بنسبة 

 بارتفاع املطالبات املرتبطة بقطاعي التأمين الطبي وتأمين املركبات بسبب زيادة األقساط املكتسبة باإلضافة إلى الزيادة في إ
ً
جمالي السيارات مدفوعا

 دت بدورها إلى زيادة في املطالبات الطبية. املؤمن عليها وكذلك الزيادة في التأمين الطبي للشركات والتي أ

م. 2020مليون ريال سعودي في  382.8م إلى 2019مليون ريال سعودي في  399.6% من 4.2وفي املقابل، انخفض صافي املطالبات املدفوعة بنسبة 

 بجائحة كورونا حيث أدى فرض ح
ً
 في قطاع التأمين الطبي واملركبات متأثرا

ً
ظر التجول إلى انخفاض الحوادث وبالتالي املطالبات كان االنخفاض متركزا

 هذ
ً
 مع اإلجراءات االحترازية وبالتالي أيضا

ً
ا أدى إلى املدفوعة، وعدم ذهاب املستفيدين من التأمين إلى املستشفيات إال للضرورة القصوى تماشيا

 .انخفاض املطالبات املدفوعة
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 حصة معيدي التأمين من املطالبات املدفوعة  

 م.2020م و2019م و2018 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتيوضح الجدول التالي حصة معيدي التامين من املطالبات املدفوعة 
 حصة معيدي التأمين من املطالبات املدفوعة(: 32الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 زيادة / نقص ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

 (34.5%) (37.2%) (31.8%) 1,630 2,594 3,804 مركبات

 3.9% 13.2% (4.6%) 35,504 31,371 32,889 طبي

 352.0% (66.5%) %5,966.7 613 1,829 30 الحوادث العامة 

 (12.2%) (29.9%) 9.8% 376 536 488 أخرى 

 1.2% 4.9% (2.4%) 38,123 36,330 37,211 اإلجمالي

 كنسبة مئوية من ااملطالبات املدفوعة  

    0.6% 1.0% 1.7% مركبات

    28.8% 23.7% 27.3% طبي

    25.4% 53.3% 5.2% الحوادث العامة 

    57.1% 77.3% 79.9% أخرى 

    10.0% 9.1% 10.7% اإلجمالي

 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

م، حيث كان انخفاض 2019في  سعودي مليون ريال 36.3م إلى 2018في  سعودي مليون ريال 37.2% من 2.4انخفضت حصة معيدي التأمين بنسبة 

% العامل الرئيس ي وراء هذا االنخفاض والذي نتج عن 31.8% واملركبات بنسبة 4.6الطبي بنسبة  نتأميحصة معيدي التأمين في مطالبات قطاع 

م 2018م، إضافة إلى تسوية بعض املطالبات الخاصة بالتأمين الطبي املرتبطة بعام 2018% خالل 20% إلى 30انخفاض حصة إعادة التأمين من 

م بسبب انخفاض عمليات االسترداد خالل 2018كان عدد املطالبات املستحقة التسوية كان أقل في م، أما بالنسبة لتأمين املركبات ف2019خالل 

 العام.

مليون ريال  38.1م إلى 2019مليون ريال سعودي في  36.3% من 4.9وفي املقابل، ارتفعت حصة معيدي التأمين من إجمالي املطالبات املدفوعة بنسبة 

، باإلضافة إلى انخفاض الحوادث إلى % نتيجة37.2معيدي التأمين املرتبطة بقطاع املركبات بنسبة م. حيث انخفضت حصة 2020سعودي في 

 إلى انخفاض 66.5انخفاض حصة معيدي التأمين الخاصة بقطاع الحوادث العامة بنسبة 
ً
 .املطالبات% نظرا

  صافي املطالبات املتكبدة 

 م.2020م و2019م و2018 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتى املتكبدة يوضح الجدول التالي صافي املطالبات واملنافع االخر  
 صافي املطالبات املتكبدة(: 33الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 زيادة / نقص  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

%(5.2) 16.5% 246,124 259,190 222,574 مركبات  5.1%  

%(9.8) (1.3%) 89,835 99,366 100,695 طبي  (5.6)%  

%80.8 4,530 2,583 1,438 الحوادث العامة   69.4%  75.0%  

%95.3 %(35.4) 210 89 164 أخرى   12.3%  

%(5.9) 11.2% 340,699 361,228 324,871 اإلجمالي  2.3%  

 نسبة الخسارة

%72.2 76.5% 71.9% مركبات     

%96.8 84.2% 85.7% طبي     

%28.8 16.0% الحوادث العامة   46.4%     

%8.1 14.3% أخرى   10.3%     

%77.4 74.3% اإلجمالي  76.3%     

 م2020م و2019م و2018املالية  للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة 
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املطالبات تعكس التغيرات في صافي املطالبات املتكبدة التأثير املشترك لالتجاهات في اجمالي املطالبات املدفوعة وحصة معيدي التأمين من اجمالي  

 املدفوعة وكذلك التغيرات في املطالبات القائمة والتغيرات في االحتياطات األخرى.

 في قطاعي التأمين الطبي واملركبات خالل األعوام كان معدل الخس
ً
 م 2020م و2019م و2018ارة متركزا

 بارتفاع املطالبات املتكبدة خالل العام. 2019% في 76.5م إلى 2018% في 71.9ارتفع معدل الخسارة لقطاع تأمين املركبات من 
ً
م. وكان ذلك مدفوعا

م ويعزى ذلك إلى انخفاض املطالبات املتكبدة خالل الفترة بسبب جائحة 2020% في 72.2ات إلى بينما انخفض معدل الخسارة لقطاع تأمين املركب

 كورونا.

م بعد ارتفاع حجم املطالبات املدفوعة الخاصة بهذا 2020% في 95.8م الى 2019% في 84.2ارتفع معدل الخسارة املرتبط بقطاع التأمين الطبي من 

 م.2019م و2018الخسارة املرتبط بقطاع التأمين الطبي أي تقلبات جوهرية ما بين  القطاع خالل الفترة. ولم يشهد معدل

 احتياطيات فنية أخرى  

أ بعد انتهاء ترتبط هذه املخصصات بشكل رئيس ي باحتياطات األخطار السارية وهي مبالغ ترصد في نهاية الفترة املالية ملواجهة االلتزامات التي قد تنش

تتأثر حركة املخصصات األخرى  مين تم إصدارها قبل ذلك التاريخ. تتقلب هذه املخصصات في سياق عقد العمل العادي.تلك الفترة عن عقود التأ

 أداء محفظة التأمين بشكل عام وتقلب مستوى وحجم عمليات الشركة بشكل عام. بعدة عوامل تشمل

 التغيرات في نقص احتياطي عجز أقساط التأمين 

احتياطي عجز أقساط التأمين بعدد من االفتراضات فيما يتعلق باألحداث الظروف املستقبلية، حيث يعتمد على نسبة ارتبط التغيرات في نقص 

بير االكتواري الخسارة املتوقعة للجزء غير املنتهي من مخاطر الوثائق. للوصول إلى تقدير نسبة الخسارة املتوقعة، يتم االخذ في االعتبار من قبل الخ

االكتواري املستقل عالقة املطالبات واألقساط التي من املتوقع ان تطبق على أساس شهر إلى شهر والتأكد في نهاية السنة املالية ما  للشركة والخبير

 إذا كان هناك حاجة على تكوين احتياطي عجز األقساط.

 تكالي  استحواذ وثائق 

 م.2020م و2019م و2018 ديسمبر 31نتهية في املالية امل للسنواتيوضح الجدول التالي تكاليف شراء وثائق تأمين  

 تكاليف استحواذ وثائق(: 34الجدول رقم ) 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / نقص ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

 10.3% 50.7% (19.3%) 20,173 13,388 16,592 مركبات

 (14.5%) (14.4%) (14.6%) 8,335 9,736 11,404 طبي

 (7.2%) (15.3%) 1.7% 756 893 878 الحوادث العامة 

 35.3% 7.6% 70.1% 1,368 1,271 747 أخرى 

 1.7% 21.1% (14.6%) 30,632 25,288 29,621 اإلجمالي

 كنسبة مئوية من اإلجمالي

    65.9% 52.9% 56.0% مركبات

    27.2% 38.5% 38.5% طبي

    2.5% 3.5% 3.0% الحوادث العامة 

    4.5% 5.0% 2.5% أخرى 

    100.0% 100.0% 100.0% اإلجمالي

 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

إلى وسطاء تتعلق تكاليف شراء وثائق التأمين في األساس بالنفقات املتكبدة للحصول على وثائق التأمين وتمثل في املقام األول العموالت املدفوعة  

 البيع وإطفاء تكلفة اإلدارة املؤجلة. 
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م. حيث كان 2019في  سعودي مليون ريال 25.3م. إلى 2018في  سعودي مليون ريال 29.6% من 14.6انخفضت تكاليف شراء وثائق التأمين بنسبة 

% نتيجة 14.6% وقطاع التأمين الطبي بنسبة 19.3املركبات بنسبة  نالعامل الرئيس ي وراء هذا هو انخفاض تكاليف شراء وثائق التأمين في قطاع تأمي

 إلى انخفاض عمولة املبيعات الخاصة بالتجزئة.

م. 2020مليون ريال سعودي في  30.6م إلى 2019مليون ريال سعودي في  25.3% من 21.1تأمين بنسبة وفي املقابل، ارتفعت تكاليف شراء وثائق ال

 .الزيادة في املبيعات االلكترونية بسبباملصاريف البنكية  يث نتج هذا بشكل رئيس ي من ارتفاعح

 مصاري  االكتتاب األخرى  

وشركة العلم مقابل تقديم خدمات. ارتفعت مصاريف االكتتاب األخرى بنسبة رسوم وأتعاب نجم  تمثل مصاريف االكتتاب األخرى بشكل رئيس ي

م. وكانت االرتفاع متأثر في األساس باستخدام الشركة لبعض 2019في  مليون ريال سعودي 5.9م إلى 2018مليون ريال سعودي في  2.9% من 107.4

لت مصاريف االكتتاب األ   بنسبة الخدمات الجديدة من نجم. وفي املقابل، سج 
ً
 5.7م إلى 2019مليون ريال سعودي في  5.9% من 3.6خرى انخفاضا

 2020مليون ريال سعودي في 
ً
 .بسبب انخفاض السيارات املؤمنة في شركة نجمم. وكان االنخفاض املذكور مدفوعا

 مخصص / )عكس( ديون مشكوك في تحصيلها  

 ساط املدينة املستحقة منذ فترة طويلة األمد والتي دون تحصيلها عقبات.مخصص انخفاض قيمة ديون مشكوك في تحصليها في ذمم األق يرتبط

مخصص لعمالء ضريبة القيمة املضافة و التي قامت الشركة نتيجة تكوين ،م2018مليون ريال سعودي في  7.5بقيمة مخصص سجلت الشركة 

 لصعوبة الوصول إلى عمالء األفراد فقد
ً
تم تكوين  بسداده للهيئة العامة للزكاة و الدخل على أن تقوم الشركة بإعادة تحصيلها من العمالء، و نظرا

كما تم  .م2019في مليون ريال سعودي  0.2لها بقيمة . وقامت الشركة بعكس مخصص انخفاض قيمة ديون مشكوك في تحصياملذكور خصص امل

م نتيجة استرداد الشركة ملبلغ ضريبة القيمة 2020مليون ريال سعودي في  4.4عكس مخصص انخفاض قيمة ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 

وتتعامل الشركة في عقود التأمين وإعادة التأمين  للمبالغ التي لم تقم بتحصيلها من العمالء األفراد. هيئة الزكاة والضريبة والجماركاملضافة من 

 فقط مع أطراف معترف بها ومن هي جديرة باالئتمان. تنص سياسة الشركة على إخضاع جميع العمالء الذين يرغبون في التعامل باألجل من خالل

 ل مستمر من أجل تقليل تعرض الشركة للديون املعدومة.اجراءات التحقق من القدرة االئتمانية. باإلضافة إلى ذلك، تتم مراقبة الذمم املدينة بشك

 مصاري  عمومية وإدارية  

 م.2020م و2019م و2018 ديسمبر 31يوضح الجدول التالي املصاريف العمومية واإلدارية للسنوات املالية املنتهية في 

 مصاريف عمومية وإدارية (: 35الجدول رقم )

 ريال سعوديألف 

 نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

 (1.6%) (1.4%) (1.9%) 47,732 48,424 49,340 تكلفة موظفين

 5.0% (4.6%) 15.7% 9,978 10,461 9,043 دعایة

 30.4% (15.4%) 101.0% 4,379 5,174 2,574 استهالك وإطفاء

 36.2% 85.7% (0.2%) 2,429 1,308 1,310 أتعاب مھنیة وقانونیة

 (9.8%) (10.4%) (9.1%) 2,215 2,473 2,721 مصروفات املكتب 

 13.0% 27.6% - 1,863 1,460 1,460 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 (100.0%) (100.0%) (48.4%) - 2,547 4,939 إیجار مكتب

 (52.2%) (49.4%) (54.8%) 481 951 2,104 سفر

 (3.4%) (22.8%) 20.7% 6,639 8,595 7,119 أخرى 

 30.5% 25.3% 35.9% 584 466 343 مراجعة قانونیة

 0.2% - 0.4% 259 259 258 مصاریف تداول -تحویل األسھم

 (13.7%) (59.5%) 83.7% 32 79 43 مصاریف الجمعیة العمومیة

 (2.9%) (6.8%) 1.2% 76,591 82,197 81,254 إجمالي املصاريف العمومية واإلدارية 

 ومعلومات اإلدارة م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

لت تكلفة املوظفين نسبة 
 
على  م،2020م و2019م و2018خالل األعوام % من إجمالي املصاريف العمومية واإلدارية 62.3% و58.9% و60.7شك

 .م2020م و2019م وعامي 2019م و2018ولم تشهد تكاليف املوظفين تقلبات جوهرية ما بين عامي  التوالي.
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% من 15.7اط البيع ونظم املعلومات الخاصة بالتسويق. ارتفعت املصروفات التسويقية بنسبة ارتبطت مصروفات الدعاية بمصاريف مرتبطة بنق

. م2019عمل دعايات للشركة عبر االنترنت خالل وكان هذا نتيجة إلى م. 2019في  سعودي مليون ريال 10.5م إلى 2018في  سعودي مليون ريال 9.0

م. ويعود هذا 2020في  سعودي مليون ريال 10.0م إلى 2019في  سعودي مليون ريال 10.5من  %4.6وانخفضت املصروفات التسويقية تقلبات بنسبة 

 .سياسة الشركة في تخفيض مصاريفها بسبب الجائحة االنخفاض في املقام األول إلى 

مليون  2.6% من 101.0واإلطفاء بنسبة يرتبط االستهالك واإلطفاء باألصول الثابتة واألصول غير امللموسة لدى لشركة. ارتفع مصروف االستهالك 

 بإطفاء األصول الغير امللموسة املتعلقة 2019في  سعودي مليون ريال 5.2م إلى 2018في  سعودي ريال
ً
م. وكان هذا االرتفاع في األساس مدفوعا

 مليون ريال 4.4م إلى 2020في  سعودي لمليون ريا 5.2% من 15.4بالبرمجيات الجديدة. وفي املقابل، انخفض مصروف االستهالك واإلطفاء بنسبة 

 .ن معظم االصول اصبحت كاملة االستهالك و الزالت في الخدمةأ م . ويعود ذلك في األساس إلى 2020في  سعودي

% من 85.7 وارتبطت األتعاب املهنية والقانونية في األساس بأتعاب مراجعي الحسابات وأتعاب التقييم االكتواري. وارتفعت هذه املصروفات بنسبة

 بالزيادة في مصروفات الخدمات االكتوارية والفنية  2020في  سعودي مليون ريال 2.4م إلى 2019في  سعودي مليون ريال 1.3
ً
م. وكان ذلك مدفوعا

ة و الدخل. ولم تشهد مليون ريال سعودي باإلضافة الي أتعاب عمولة املستشار الضريبي الناتجة عن استرداد مبالغ من الهيئة العامة للزكا 1.0بمبلغ 

 م.2019م و2018املصروفات املهنية والقانونية تقلبات كبيرة ما بين عامي 

% من 9.1انخفضت مصروفات املكتب بنسبة تضمنت مصروفات املكتب في األساس مصاريف الصيانة واإلصالحات للشركة ومصاريف الضيافة. 

م. ويعزى ذلك إلى اتباع سياسة تخفيض استهالك املصروفات من قبل اإلدارة 2019في  سعودي مليون ريال 2.5م إلى 2018في  سعودي مليون ريال 2.7

وكان هذا م. 2020مليون ريال سعودي في  2.2م إلى 2019مليون ريال سعودي في  2.5% من 10.4املكتب بنسبة  العليا. واصل وانخفاض مصروفات

 بانخفاض املصاريف املكتبية بصفة عفي األساس 
ً
 امة نتيجة إلى جائحة كورونا.مدفوعا

م. ويعزى هذا االرتفاع 2020في  سعودي مليون ريال 1.9م إلى 2019في  سعودي مليون ريال 1.5% من 27.6ارتفعت بدالت أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة 

ولم يكن هناك أي تغيير في بدالت  إلى بسبب إلى موافقة الجمعية العامة على الئحة مكافآت تخص أعضاء اللجان والتي لم تكن موجودة قبل ذلك.

 .م2019م و2018أعضاء مجلس اإلدارة ما بين عامي 

 4.9% من 48.4انخفضت مصاريف اإليجار بنسبة تضمنت مصاريف اإليجارات بإيجارات املركز الرئيس ي وفروع الشركة باإلضافة إلى نقاط البيع. 

م. ويعزى ذلك إلى التعديالت الناتجة عن تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 2019 في سعودي مليون ريال 2.5إلى  م2018في  سعودي مليون ريال

وكان هذا في م. 2020مليون ريال سعودي في  0.0م إلى 2019مليون ريال سعودي في  2.5% من 100.0. وانخفضت مصاريف اإليجارات بنسبة 16رقم 

ك بس
 

 بتخفيض اإليجارات من قبل املال
ً
 بب جائحة كورونا.األساس مدفوعا

وتعلقت مصاريف السفر بمهمات عمل يقوم بها موظفي الشركة من أجل االجتماعات وحضور ورش العمل في الجهات الحكومية وكذلك زيارات 

مليون  1.0م إلى 2018في  سعودي مليون ريال 2.1% من 54.8تفتيشية من الجهات الرقابية أو الجهات التنفيذية. وانخفضت مصاريف السفر بنسبة 

% 49.4وانخفضت مصاريف السفر بنسبة  وكان هذا نتيجة إلى تطبيق اإلدارة لسياسة تخفيض النفقات الخاصة بالسفر.م. 2019في  سعودي ريال

جة ويعزى ذلك إلى انخفاض تكاليف السفر املقيدة خالل الفترة نتي م.2020مليون ريال سعودي في  0.6م إلى 2019مليون ريال سعودي في  1.0من 

 إلى جائحة كورونا.

تضمنت املصروفات األخرى على مصاريف بنكية ومصاريف عمالة غير منتظمة ورسوم حكومية وأتعاب محفظة االستثمار. ارتفعت املصروفات 

هيئة ة من م. ويعزى ذلك إلى الغرامة املفروض2019في  سعودي مليون ريال 8.6م إلى 2018في  سعودي مليون ريال 7.1% من 20.7األخرى بنسبة 

م إلى 2019مليون ريال سعودي في  8.6% من 22.8واملتعلقة بضرائب االستقطاع. وانخفضت املصروفات األخرى بنسبة  الزكاة والضريبة والجمارك

باإلضافة م. وكان هذا نتيجة النخفاض رسوم اإلشراف الخاصة بالبنك املركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي 2020مليون ريال سعودي في  6.6

 إلى انخفاض املصاريف البنكية واملصاريف األخرى املتنوعة.

بب تغير تشير مصاريف املراجعة إلى أتعاب التدقيق واملرجعة من قبل املحاسبين القانونيون. وكانت التقلبات في مصاريف املراجعة خالل الفترة بس

 املحاسبين القانونيون املكلفين بتدقيق حسابات الشركة.

 .م2020م و2018صروف تداول إلى الرسوم الواجب دفعها لتداول، ولم يشهد هذا املصروف تقلبات كبيرة ما بين األعوام ويشير م
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م. ويعزى هذا االرتفاع 2019في  سعودي ألف ريال 79.0م إلى 2018في  سعودي ألف ريال 43.0% من 83.7بينما ارتفع بدل حضور الجمعية بنسبة 

ألف  32.0إلى م 2019ألف ريال سعودي في  79.0% من 59.5م. وانخفض بدل حضور الجمعية بنسبة 2019ماعات خالل إلى زيادة عدد مرات االجت

وكان هذا نتيجة إلى انخفاض عدد الجمعيات املنعقدة باإلضافة إلى تعميم هيئة سوق املال بحضور الجمعيات عن بعد  .م2020ريال سعودي في 

 ة بحضور األعضاء.وبالتالي انخفاض التكاليف املتعلق

 إيرادات العموالت ع   الودائ  ألجل 

م. وكان االرتفاع 2019مليون ريال سعودي في  6.2م إلى 2018مليون ريال سعودي في  5.0% من 23.1إيرادات العموالت على الودائع بنسبة  ارتفعت

 م.2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31نتيجة الرتفاع قيمة الودائع ما بين 

مليون ريال سعودي  2.7م إلى 2019مليون ريال سعودي في  6.2م من 2020% في 57.1قابل، انخفضت إيرادات العموالت على الودائع بنسبة وفي امل

 الودائع املحتفظ بها.م. ويعود االنخفاض نتيجة 2020في 

  مكاسب محققة من استثمارات متاحة للبي  

استثمارات الشركة في األوراق املالية املدرجة وغير املدرجة والوحدات اململوكة من قبل الشركة في رباح أارتبطت املكاسب املحققة من االستثمارات ب

 أحد الصناديق العقارية املحلية. وتتقلب حركة هذه األرباح حسب حجم دخل االستثمارات وتوقيت توزيع األرباح.

م. ونتجت هذه 2019مليون ريال سعودي في  3.1إلى  م2018ريال سعودي في مليون  2.1% من 43.3ارتفعت املكاسب املحققة من االستثمارات بنسبة 

لت الشركة انخفاض في إجمالي أرباح محققة من االستثمارات  بنسبة  الزيادة عن تغييرات في العوائد. مليون ريال سعودي  3.1% من 32.9بينما سج 

 .م2020مليون ريال سعودي في  2.1م إلى 2019في 

 دخل االستثمار 

ائدة دخل االستثمار يتم احتساب إيرادات االستثمار على أدوات الدين املصنفة ضمن االستثمارات املتاحة للبيع وودائع املرابحة على أساس الف

. بينما وذلك بسبب تكوين مخصص الهبوط في قيمة االستثمارم 2018مليون ريال سعودي في  6.2بمبلغ  تم تسجيل خسارة من االستثمار الفعلية

ل الشركة أي دخل او خسارة في األعوام ل  م 2020م و2019م تسج 

 إيرادات أخرى  

  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتيوضح الجدول التالي اإليرادات األخرى 

 إيرادات أخرى (: 36الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31املنتهية في السنة املالية 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

 10.6% - 22.2% 11 11 9 فروقات صرف العمالت

 الينطبق (100.0%) الينطبق - 14 - الدخل اآلخر من العمالء

 - الينطبق (100.0%) 1 - 1 إيرادات متنوعة

 (100.0%) الينطبق (100.0%) - - 1 الدخل اآلخر من نقاط البيع

 4.4% (52.0%) 127.3% 12 25 11 اإلجمالي

 ومعلومات اإلدارة م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

 تتألف اإليرادات األخرى بشكل رئيس ي من فروقات صرف العمالت والدخل اآلخر من العمالء وإيرادات أخرى متنوعة )والتي من ضمنها الدخل من

م. وكان ذلك في األساس 2019ألف ريال سعودي في  25م إلى 2018ألف ريال سعودي في  11% من 127.3الغرامات(. وارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة 

م على الدخل اآلخر من العمالء 2020م 2019. واشتملت اإليرادات األخرى املسجلة في الفترة ما بين عام اقفال ارصدة دائنة في االيراداتنتيجة إلى 

 وفروقات صرف العمالت.
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 قبل الزكاة إجمالي الدخل للعام 

لت الشركة إجمالي الدخل للعام  قبل الزكاة بقيمة قبل التوزيع بقيمة  بقيمة  وتابعت الشركة تسجيل أرباحم، 2018مليون ريال سعودي في  3.2سج 

 . جاء ارتفاع واالنخفاض الربح بين األعوام مم، على التوالي2020م والعام 2019مليون ريال سعودي في العام  4.2مليون ريال سعودي و 7.6
ً
تأثرا

 بانخفاض إجمالي إيرادات الشركة خالل 2019بارتفاع إجمالي إيرادات الشركة خالل 
ً
 م.2020م و متأثرا

 مصروف الزكاة للسنة 

م. وقد تم استالم 2019ديسمبر  31)"الهيئة"( للسنوات املنتهية في  هيئة الزكاة والضريبة والجماركتم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل إلى 

 31م. قدمت الهيئة ربط إضافي بخصوص اإلقرارات املقدمة للسنوات املنتهية في 2008ديسمبر  31ادة النهائية من الهيئة للسنة املنتهية في الشه

مليون ريال سعودي تم دفعه. يتعلق االختالف الرئيس ي في التقدير اإلضافي بعدم السماح بجزء من  89.1م بمبلغ 2010م و2009م و2008ديسمبر 

عام، ريف ما قبل التأسيس وضريبة االستقطاع. قدمت الشركة اعتراضا على هذا الربط اإلضافي إلى لجنة االعتراض الضريبي األولية بعد نهاية المصا

. تحيث تم استالم قرار عكس تلك من لجنة االعتراض الضريبي املبدئي، والذي تقدمت الشركة بناء عليه بالطعن أمام اللجنة العليا لالعتراضا

األمر  أصدرت لجنة االعتراضات العليا قرارها لصالح الشركة فيما يتعلق بالزكاة ورفضت التظلم املتعلق بضريبة االستقطاع. قامت الشركة بإحالة

واتي الذي مليون ريال سعودي. وقد قدمت الشركة اعتراضا على الربط غير امل 27.1إلى ديوان املظالم. في هذا الصدد، دفعت الشركة مبلغ الضريبة 

مليون ريال سعودي. االعتراض قيد الدراسة حاليا  98.4م بمبلغ 2010م حتى 2013ديسمبر  31السنوات من  هيئة الزكاة والضريبة والجماركقدمته 

 .هيئة الزكاة والضريبة والجماركمن قبل 

 إجمالي الدخل / )ا خسارة( للعام / الفترة بعد الزكاة 

لت الشركة إجمالي دخل بعد  مليون ريال سعودي  2.6م. من جهة أخرى، تم تسجيل خسارة بقيمة 2019في  مليون ريال سعودي 2.2الزكاة بقيمة سج 

 م.2020م و2018مليون ريال سعودي خالل  0.5و 

 قائمة عمليات املساهمين 

  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنوات قائمة عمليات املساهمينيوضح الجدول التالي 

 قائمة عمليات املساهمين (: 37الجدول رقم )

 زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   

 ألف ريال سعودي
 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

%(30.0) (461) 2,244 3,207 إجمالي الدخل للعام بعد الزكاة   ال ينطبق (%120.5) 

 الدخل  الشامل اآلخر:

       بنود ال يعاد تصنيفها لقائمة الدخل الشامل في السنوات القادمة

 (19.5%) (50.5%) 30.8% (233) (471) (360) أرباح / )خسائر( اكتوارية على التزامات املنافع املحددة

       بنود يعاد تصنيفها لقائمة الدخل الشامل في السنوات القادمة

%(100.0) - - 6,189 الهبوط في قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيع  - - 

 ينطبق ال (33.4%) (274.7%) 3,153 4,732 (2,709) صافى التغير في القيمة العادلة 

%2.8 2,459 6,505 6,327 الفترة مجموع الدخل الشامل اآلخر للعام /  (%62.2) (37.7)% 

%(93.6) (223) (54) (489) إجمالي الدخل الشامل اآلخر العائد إلى حملة وثائق عمليات التأمين   313.0%  (48.7)%  

%17.8 2,236 6,451 (6,115) إجمالي الدخل الشامل اآلخر العائد إلى املساهمين   (65.3)% (36.1)% 

 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

 م. 2020م و2018تضمنت قائمة عمليات املساهمين بشكل رئيس ي حصة املساهمين من النتائج التي سجلتها الشركة ما بين العام 

فت ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر األرباح اإلكتوارية   على التزامات املنافع املحددة وصافي التغير في القيمة العادلة.واشتملت البنود التي صن 



 

74 

  

 قائمة املركز املالي 6.6

 .م2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في يوضح الجدول التالي تفاصيل قائمة املركز املالي 

 قائمة املركز املالي(: 38الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31املالية املنتهية في السنة 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2019

ديسمبر 

 م2020

 النمو املركب

 م2020-م2018

 3.5% 7.9% 1.9% 607,410 562,830 552,216 مجموع املوجودات

 4.0% 10.2% 1.1% 461,779 419,202 414,568 مجموع املطلوبات

 2.1% 1.4% 4.3% 145,631 143,628 137,648 مجموع حقوق املساهمين

 3.5% 7.9% 1.9% 607,410 562,830 552,216 مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين

 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

ت املوجودات بشكل رئيس ي النقد وما في حكمه، 
َ
ل
َّ
لت هذه املوجودات ودائع ألجل، وذمم أقساط تأمين وإعادة التأمين املدينة بالصافيمث

 
، حيث شك

 م، على التوالي.2020م و2019م و2018ديسمبر  31% من إجمالي املوجودات كما في 60.2% و64.0% و67.9نسبة 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  607.0م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  562.8% من 7.9وارتفعت املوجودات بنسبة 

تكاليف اكتتاب وثائق و  وذمم أقساط التأمين ومعيدي التأمين املدينة النقد وما في حكمه م، وتعزى هذه الزيادة في األساس إلى ارتفاع أرصدة2020

 اال 
ً
ض ذلك جزئيا  وأرصدة مدينة أخرى، وقد عو 

ً
نخفاض في الودائع ألجل. لم تشهد املوجودات أي تقلبات تأمين مؤجلة ومصروفات مدفوعة مقدما

 م.2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31جوهرية ما بين 

ت املطلوبات بشكل رئيس ي أقساط تأمين غير مكتسبة باإلضافة إلى املطالبات املتكبدة وغير مبلغ عنها
َ
ل
َّ
لت هذه املطلوبات نسبة مث

 
% 74.2، حيث شك

 م، على التوالي.2020م و2019م و2018ديسمبر  31لي املطلوبات كما في % من إجما72.1% و75.4و

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  461.8م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  419.2% من 10.2وارتفعت املطلوبات بنسبة 

 بالزيادة في أرصدة أقساط ال2020
ً
تأمين غير املكتسبة ومطالبات حملة الوثائق الدائنة ومطالبات متكبدة م، وكان هذا االرتفاع في األساس مدفوعا

 م.2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31وغير مبلغ عنها. لم تشهد املطلوبات أي تغيرات جوهرية ما بين 

لت حقوق املساهمين بشكل رئيس ي من رأس مال الشركة. وارتفعت حقوق املسهمين بنسبة 
 
م إلى 2018ن ريال سعودي في مليو  137.7%  من 4.3تمث

م وتعزى هذه الزيادة إلى التغير اإليجابي في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  143.6

 م.2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31باإلضافة إلى انخفاض الخسائر املتراكمة. لم تشهد حقوق املساهمين تغيرات جوهرية ما بين 
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 املوجودات 

 .م2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في يوضح الجدول التالي تفاصيل املوجودات 

 املوجودات(: 39الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2019

ديسمبر 

 م2020

 النمو املركب

 م2020-م2018

%25.8 91.0% (17.1%) 147,976 77,479 93,495 نقد وما في حكمه  

%(20.2) (38.7%) 3.9% 119,331 194,583 187,239 ودائع ألجل   

%2.4 11.9% (6.2%) 98,638 88,140 93,978 صافي –ذمم أقساط التأمين ومعيدي التأمين املدينة    

%9.8 28.5% (6.2%) 27,393 21,323 22,738 حصة معيدي التأمين في أقساط تأمين غير مكتسبة   

%6.3 22.5% (7.8%) 11,908 9,718 10,543 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية   

%15.6 21.6% 9.9% 8,020 6,597 6,004 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها   

%62.1 123.6% 17.5% 31,659 14,157 12,050 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة   

%(8.9) 12.8% (26.4%) 1,985 1,760 2,391 مستحق من طرف ذي عالقة   

%(1.2) 47.7% (33.9%) 5,314 3,598 5,445 صافي –ممتلكات ومعدات   

%2.0 (5.1%) 9.7% 4,751 5,008 4,564 موجودات غير ملموسة   

 ينطبق ال (27.7%) ينطبق ال 5,222 7,227 - صافي –الحق في استخدام اصل 

%(7.6) (3.6%) (11.5%) 49,259 51,106 57,734 استثمارات متاحة للبيع   

 وأرصدة مدينة أخرى  
ً
%36.1 27.1% 45.7% 64,160 50,481 34,649 مصروفات مدفوعة مقدما  

%13.8 8.5% 19.3% 1,794 1,653 1,386 مستحقة من الوديعة النظاميةعمولة    

%22.5 - 50.0% 30,000 30,000 20,000 وديعة نظامية   

%4.9 7.9% 1.9% 607,410 562,830 552,216 اإلجمالي  

 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

ل النقد وما في حكمه 
 
 م، على التوالي.2020م و2019م و2018ديسمبر  31% من إجمالي املوجودات كما في 24.4% و13.8% و16.9نسبة شك

لت الودائع ألجل نسبة 
 
 م، على التوالي.2020م و2019م و2018ديسمبر  31% من إجمالي املوجودات كما في 19.6% و34.6% و33.9بينما شك

لت ذمم أقساط 
 
ديسمبر  31% من إجمالي املوجودات كما في 16.2% و15.7% و17.0التأمين ومعيدي التأمين املدينة نسبة عالوة على ذلك، فقد شك

 م، على التوالي.2020م و2019م و2018

 م. 2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31لم يشهد إجمالي املوجودات تغيرات جوهرية ما بين 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  607.4م إلى 2019ديسمبر  31سعودي كما في  مليون ريال 562.8% من 7.9وارتفعت املوجودات بنسبة 

أقساط م. وتعزى هذه الزيادة في األساس إلى ارتفاع أرصدة النقد وما في حكمه نتيجة تحويل الودائع ألجل إلى النقد وما في حكمه وارتفاع ذمم 2020

ت الشركات، والزيادة في تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة مدفوعة بأتعاب جديدة إضافية من التأمين وإعادة التأمين املدينة بسبب زيادة مبيعا

 االنخفاض في الودائع ألجل.
ً
ض ذلك االرتفاع جزئيا  قبل نجم ، وقد عو 
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 النقد وما في حكمه 6.6.1.1

 .م2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في يوضح الجدول التالي النقد وما في حكمه  

 النقد وما في حكمه (: 40الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة   ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

 عمليات التأمين

%(19.9) (18.0%) (21.7%) 53,559 65,320 83,409 ولدى البنوكنقد في الصندوق   

 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال 19,166 - - ودائع تستحق في أقل من ثالثة أشهر

%(6.6) 11.3% (21.7%) 72,725 65,320 83,409 مجموع عمليات التأمين  

 عمليات املساهمين

%18.7 16.8% 20.6% 14,201 12,159 10,086 نقد في الصندوق ولدى البنوك  

 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال 61,050 - - ودائع تستحق في أقل من ثالثة أشهر

%173.1 518.9% 20.6% 75,251 12,159 10,086 مجموع عمليات املساهمين  

%25.8 91.0% (17.1%) 147,976 77,479 93,495 اإلجمالي  

 م2020م و2019م و2018املالية للسنوات املصدر: القوائم املالية املراجعة 

 ها.يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك وودائع قصيرة األجل تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اقتنائ

 31مليون ريال سعودي كما في  77.5م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  93.5% من 17.1انخفض إجمالي النقد وما في حكمه بنسبة 

 بزيادة الودائع ألجل 2019ديسمبر 
ً
م. ويعزى هذا إلى انخفاض رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك املتعلق بعمليات التأمين والذي كان مدفوعا

 وانخفاض الدائنون.

م. ونتج ذلك بشكل رئيس ي بسبب 2020ديسمبر  31ي كما في مليون ريال سعود 148.0% إلى 91.0وفي املقابل، ارتقع رصيد النقد وما في حكمه بنسبة 

 م.2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  61.1أرصدة الودائع املستحقة في أقل من ثالثة أشهر لدى عمليات التأمين واملساهمين والبالغة 

 ودائ  ألجل 6.6.1.2

 .م2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في يوضح الجدول التالي ودائع ألجل 

 ودائع ألجل(: 41الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

%(7.1) (14.1%) 0.5% 119,331 138,920 138,256 عمليات التأمين  

 (100.0%) (100.0%) 13.6% - 55,663 48,983 عمليات املساهمين 

%(20.2) (38.7%) 3.9% 119,331 194,583 187,239 إجمالي الودائع ألجل  

 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

.  تم االحتفاظ بالودائع ألجل
ً
لدى البنوك التجارية بالريال السعودي، ولها مدة استحقاق تتراوح ما بين أكثر من ثالثة أشهر وأقل من اثني عشر شهرا

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31تم تسجيل الودائع ألجل بحسب قيمتها العادلة كما في تاريخ 
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 ذمم أقساط تأمين ومعيدي التأمين املدينة، صافي 6.6.1.3

 .م2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في  التالي تفاصيل ذمم أقساط تأمين ومعيدي التأمين املدينة بالصافييوضح الجدول 

 ذمم أقساط تأمين ومعيدي التأمين املدينة، صافي(: 42الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

%2.5 5.9% (0.8%) 78,842 74,438 75,050 املطلوب من حملة وثائق التأمين  

%(29.2) (16.3%) (40.1%) 1,881 2,248 3,752 أطراف ذات عالقة –املطلوب من حملة وثائق التأمين   

%(2.9) 9.0% (13.5%) 21,309 19,547 22,590 املطلوب من الوسطاء والوكالء  

%(4.9) 6.9% (15.4%) 5,329 4,984 5,891 املطلوب من معيدى التأمين املدينة  

 0.0% 6.1% (5.7%) 107,361 101,217 107,283  اإلجمالي

%(19.0) (33.3%) (1.7%) (8,723) (13,077) (13,305) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  

%2.4 11.9% (6.2%) 98,638 88,140 93,978 بالصافي –اإلجمالي   

 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

ل املطلوب من حملة وثائق التأمين األقساط املقبوضة من حملة الوثائق املباشرين. ولم يشهد املطلوب من حملة
 
وثائق التأمين تغيرات كبيرة ما  يمث

مليون ريال سعودي كما في  74.4% من 5.9م. وفي املقابل، ارتفع املطلوب من حملة وثائق التأمين بنسبة 2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31بين 

 خر في التحصيل بسبب جائحة كورونا.م. ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى التأ2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  78.8م إلى 2019ديسمبر  31

نخفض وارتبط املطلوب من حملة وثائق التأمين املتعلق بأطراف ذات عالقة في األساس بوثائق تخص أعضاء مجلس اإلدارة والشركات الخاصة بهم. وا

مليون  2.2م إلى 2018ديسمبر  31كما في مليون ريال سعودي  3.8% من 40.1املطلوب من حملة وثائق التأمين املتعلق بأطراف ذات عالقة بنسبة 

م. وكان هذا االنخفاض بشكل رئيس ي نتيجة إلى سداد جزء من املستحقات. وانخفضت هذه املطلوبات أكثر 2019ديسمبر  31ريال سعودي كما في 

دم تجديد الوثائق ألحد أعضاء م. ونتج هذا االنخفاض في األساس بسبب ع2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.9% إلى 16.3بنسبة 

 مجلس االدارة.

ل املطلوب من الوسطاء والوكالء الوثائق التي تم بيعها عن طريق الوكالء أو تخص عمالء للوسطاء
 
 املطلوب من الوسطاء والوكالء. وانخفض ويمث

م. ونتج هذا االنخفاض 2019ديسمبر  31ي كما في مليون ريال سعود 19.5م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  22.6% من 13.5بنسبة 

 21.3% إلى 9.0في األساس بسب التوقف عن التعامل مع عدد من الوكالء خالل العام. وفي املقابل، ارتفع املطلوب من الوسطاء والوكالء بنسبة 

 بشكل رئيس ي بسبب 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 
ً
إصدار وثائق للشركات عن طريق الوسطاء خالل م. وكان هذا االرتفاع مدفوعا

 الفترة.

 5.9% من 15.4املطلوب من معيدي التأمين بنسبة بحصة معيدي التأمين من املطالبات. انخفض ويرتبط املطلوب من معيدي التأمين في األساس 

م. وكان هذا االنخفاض في املقام األول نتيجة 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  5.0إلى  م2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 

 5.3% إلى 6.9املطلوب من معيدي التأمين أكثر بنسبة تسوية أقساط إعادة التأمين املستحقة لهم الدائنة مع الرصيد املدين. وفي املقابل، وارتفع 

 م بسبب جائحة كورونا.2020انخفاض املطالبات خالل م. ويعزى هذا االنخفاض بشكل رئيس ي إلى 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في يوضح الجدول التالي حركة مخصص الديون املشكوك في تحصيلها 

 حركة مخصص الديون املشكوك في تحصيلها (: 43الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31املنتهية في السنة املالية 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

%50.1 (1.7%) 129.1% 13,077 13,304 5,806 الرصيد في بداية الفترة / العام  

 ينطبق ال 1,818.1% ال ينطبق (4,354) (227) 7,499 إضافات خالل الفترة / العام

%(19.0) (33.3%) (1.7%) 8,723 13,077 13,305 الرصيد في نهاية الفترة / العام  

 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 
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الصافية بعد األخذ بعين االعتبار مخصص انخفاض قيمة الذمم  تجدر اإلشارة الى أن  أقساط التأمين املدينة واردة في القوائم املالية بالقيمة

األقساط واألقساط املدينة. ترصد الشركة املخصصات بناًء على النسب املئوية املحددة في اللوائح التنفيذية اللبنك املركزي السعودي املتعلقة ب

ص الفنية املنصوص عليها في اللوائح التنفيذية الصادرة عن البنك املستحقة، حيث إن جميع شركات التأمين ملتزمة باالمتثال لسياسية التخصي

  املركزي السعودي

ه يتم مراجعة القيمة الدفترية للذمم املدينة لتحديد انخفاض القيمة وعندما تشير األحداث أو الظروف الى أن  الق
 
يمة الدفترية تجدر اإلشارة الى أن

ها "مخصص انخفاض في قيمة الديون املشكوك في تحصيلها" في قائمة قد ال تكون قابلة لالسترداد، يتم تسجيل خس ارة االنخفاض في القيمة على أن 

عند بيع  الدخل. يتم استبعاد األرصدة املدينة عندما ال تتحكم الشركة في الحقوق التعاقدية التي يتكون منها الرصيد، وهو األمر الذي يكون عادة

 دفقات النقدية املتعلقة بالرصيد الى طرف ثالث مستقل.الرصيد املستحق أو تحويل جميع الت

يتم عمل مخصص الديون املشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن الشركة من تحصيل جميع املبالغ املستحقة 

 يتم قيدها في قائ
ً
 والتي تم شطبها سابقا

ً
مة الدخل. ويتم تصنيف الذمم املدينة من عقود التأمين بموجب الشروط األصلية. إن املبالغ املستردة الحقا

 في هذه الفئة وتتم مراجعتها للتحقق من وجود هبوط في القيمة كجزء من مراجعة الهبوط في قيمة الذمم املدينة.

مليون ريال سعودي  8.7م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  13.1% من 33.3انخفض مخصص الديون املشكوك في تحصيلها بنسبة 

مليون ريال سعودي حيث كان يتعلق بشكل رئيس ي بضريبة القيمة املضافة  4.4م. وكان ذلك نتيجة عكس املخصص بقيمة 2020ديسمبر  31كما في 

 .م2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31املستحقة التحصيل. لم يشهد مخصص الديون املشكوك في تحصيلها أي تغيرات جوهرية ما بين 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تحليل أعمار الديون إلجمالي األقساط املدينة كما في 

 تحليل أعمار الديون إلجمالي األقساط املدينة(: 44الجدول رقم ) 

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(

 - - - غير متأخر السداد أو منخفض القيمة

 15,142 51,930 51,547 يوم 30أقل من 

 68,322 10,672 11,375 يوم 90إلى  31من 

 4,872 16,351 14,033 يوم 180إلى  91من 

 6,831 7,601 15,950 يوم 360إلى  181من 

 4,471 1,586 1,073 يوم 360أكثر من 

 98,638 88,140 93,978 اإلجمالي

 ومعلومات اإلدارة م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

 الى أن  الشركة شركة تأمين مسجلة في اململكة العربية السعودية فهي مطالبة باالمتثال لسياسة املخصصات الفنية املنصوص 
ً
عليها في اللوائح نظرا

حدد الشركة مخصصات استناًدا إلى اللوائح التنفيذية الخاصة بالبنك املركزي السعودي
ُ
 التنفيذية الصادرة عن البنك املركزي السعودي، وت

املقررة بموجب  ألقساط التأمين املستحقة من جميع حملة الوثائق. وتحدد سياسة الشركة طريقة دفع األقساط في األساس بناًء على قيمة القسط

 االتفاقية املوقعة مع حامل الوثيقة.

 تتعامل الشركة في عقود التأمين وإعادة التأمين فقط مع أطراف معترف بهم والذين هم جديري باالئتمان، حيث تنص سياسة الشركة على إخضاع

ل أكبر خمسة عمالء نسبة جميع العمالء الراغبين بالتعامل باألجل إلى إجراءات التحقق من القدرة االئتمانية. ع
 
% 7% و15% و14الوة على ذلك، شك

 م، على التوالي. 2020م و2019م و2018ديسمبر  31من إجمالي األقساط املدينة القائمة كما في 

 كما في  30تمركزت األقساط املدينة املستحقة في فئة فترة األقل من 
ً
لة ما نسبته 2020م و2019م 2018ديسمبر  31يوما

 
و  %58.9% و54.9م ممث

 %، على التوالي من إجمالي األقساط املدينة املستحقة.15.4
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 حصة معيدي التأمين في أقساط تأمين غير مكتسبة 6.6.1.4

م 2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تفاصيل حصة معيدي التأمين في أقساط تأمين غير مكتسبة حسب نوع التأمين كما في 

 م.2020و

 حصة معيدي التأمين في أقساط تأمين غير مكتسبة حسب نوع التأمين(: 45الجدول رقم ) 

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

%23.0 14.9% 31.7% 13,733 11,952 9,074 التأمين الطبي  

%35.6 57.9% 16.4% 4,319 2,735 2,350 الحرائق  

%37.2 (0.5%) 89.2% 5,085 5,111 2,701 الحوادث العامة   

%(30.5) 239.7% (85.8%) 4,065 1,197 8,422 التأمين الهندس ي  

%9.1 (45.9%) 120.2% 177 327 149 التأمين البحري   

 (100.0%) ينطبق ال (100.0%) - - 29 تأمين املركبات

 (100.0%) ينطبق ال (100.0%) - - (1) التأمين على الحياة

%1.3 ال ينطبق (100.0%) 14 0 14 التأمينات العامة األخرى   

%9.8 28.5% (6.2%) 27,393 21,323 22,738 اإلجمالي  

 املصدر: معلومات اإلدارة

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31حصة معيدي التأمين في أقساط تأمين غير مكتسبة كما في الحركة في يوضح الجدول التالي تفاصيل 

 الحركة في حصة معيدي التأمين في أقساط تأمين غير مكتسبة(: 46الجدول رقم ) 

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31املنتهية في السنة املالية 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

%14.9 (6.2%) (22.9%) 21,323 22,738 29,476 الرصید في بدایة السنة  

%22.2 12.3% 32.9% 65,657 58,485 44,001 األقساط املكتتبة خالل العام  

%8.4 (0.5%) 18.1% (59,587) (59,900) (50,739) األقساط املكتسبة خالل العام  

%9.8 28.5% (6.2%) 27,393 21,323 22,738 اإلجمالي  

 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

 يتم تسجيل إجمالي األقساط والعموالت عند إصدار 
ً
وثيقة التأمين، ويتم تسجيل الجزء من األقساط والعموالت التي سيتم اكتسابها مستقبال

الجزء غير كأقساط وعموالت غير مكتسبة" على التوالي، ويتم تأجيلها بصورة مماثلة على مدى فترة وثيقة التأمين املعنية ما عدا الشحن البحري. إن 

 
 
وتظهر أقساط التأمين  .ل آخر ثالثة أشهر من اجمالي األقساط املكتتبة خالل السنة املالية الحاليةاملكتسب من التأمين على الشحن البحري يمث

( أخر ثالثة 1 :ودخل العمولة والتي تتعلق باألخطار السارية ملا بعد نهاية السنة املالية كأقساط غير مكتسبة، ويتم تأجيلها باستعمال الطرق التالية

 لألعمال الهندسية للمخاطر التي تتم بعد عام واحد، 2حري، أشهر من أقساط التأمين الب
ً
( عدد األيام الفعلية لكافة فئات 3( حساب محدد مسبقا

 .التأمين األخرى 

مليون  21.3م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  22.7% من 6.2وانخفضت حصة معيدي التأمين في األقساط غير املكتسبة بنسبة 

م. ونتج هذا في األساس من انخفاض التأمين الهندس ي حيث يتم احتساب أقساط التأمين الغير مكتسبة 2019ديسمبر  31كما في  ريال سعودي

 االرتفاع في التأمين الطبي والح
ً
ض ذلك االنخفاض جزئيا وادث العامة الهندسية بناًء على فترة السياسة وتطور املخاطر كما تم ذكره من قبل. وقد عو 

 
ً
 %.30% إلى 20بسبب زيادة نسبة إعادة التأمين الطبي من  مدفوعا

م. وكان 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  27.4% إلى 28.5في املقابل، ارتفعت حصة معيدي التأمين في األقساط غير املكتسبة بنسبة 

 بشكل رئيس ي بارتفاع تأمين الحرائق نتيجة إلى الزيادة في عدد الوثا
ً
 ئق وارتفاع التأمين الهندس ي بسبب الزيادة في عدد الوثائق.هذا مدفوعا

اط تتأثر حركة حصة معيدي التأمين في األقساط غير املكتسبة بالحركة االجمالية لألقساط غير املكتسبة والتي تتماش ى بدورها مع حركة األقس

 املكتتبة.
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 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية 6.6.1.5

 .م2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في اصيل حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية حسب نوع التأمين يوضح الجدول التالي تف

 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية حسب نوع التأمين(: 47الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

%5.2 (1.7%) 12.6% 4,564 4,640 4,120 التأمين الطبي  

%49.7 (42.8%) 2,592 1,731 3,027 الحوادث العامة   (7.5)%  

%8.8 18.5% - 3,399 2,869 2,869 تأمين املركبات  

%2.0 (20.5%) 30.8% 321 404 309 التأمين الهندس ي  

%(54.3) (68.5%) (33.7%) 9 30 45 التأمين البحري   

 (100.0%) (100.0%) (73.9%) - 44 169 الحرائق

%1,309.4 ال ينطبق (88.0%) 1,022 1 5 التأمينات العامة األخرى   

%6.3 22.5% (7.8%) 11,908 9,718 10,543 اإلجمالي  

 املصدر: معلومات اإلدارة

لها وتم اإلبالغ عنها ولكن لم تتم تس ويتها في تاريخ تشير حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية إلى التكلفة التقديرية للمطالبات التي تم تحم 

 قائمة املركز املالي.

مليون  9.7م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  10.5% من 7.8وانخفضت حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية بنسبة 

م. ويعزى ذلك في األساس إلى انخفاض التأمينات املرتبطة بالحوادث العامة نتيجة إلى انخفاض املطالبات 2019ديسمبر  31ريال سعودي كما في 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  11.9% إلى 22.5تسوية. وفي املقابل،ارتفعت حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية بنسبة تحت ال

ة حص يتغيير اتفاقية اعادة التأمين للمنتج الطبي حيث تم زيادة نسبة الخاصة باالتفاقية و بالتالي زادت النسبة فم ويعزى ذلك في األساس إلى 2020

 .معيدي التأمين في املطالبات

  ع ها 6.6.1.6
ّ
 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبل

غ عنها حسب نوع التأمين 
 
م 2019م و2018ديسمبر  31كما في يوضح الجدول التالي تفاصيل حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبل

 .م2020و

غ عنها حسب نوع التأمين (: 48الجدول رقم )
 
 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبل

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

%38.4 32.3% 44.7% 6,683 5,053 3,492 التأمين الطبي  

%(8.0) (36.7%) 614 668 1,054 الحوادث العامة   (23.7)%  

%(42.4) (9.9%) (63.1%) 403 447 1,213 التأمين الهندس ي  

%23.5 (9.9%) 69.3% 275 305 180 الحرائق  

%(17.0) (64.1%) 91.7% 45 125 65 التأمين البحري   

%15.6 21.6% 9.9% 8,020 6,597 6,004 اإلجمالي  

 املصدر: معلومات اإلدارة

تكبدة وغير املبلغ عنها إلى املطالبات التي من املتوقع أن يتم اإلبالغ عنها بعد تاريخ قا
ُ
ئمة املركز املالي والتي تشير حصة معيدي التأمين من املطالبات امل

املالي. وتتأثر التقلبات في هذه األرصدة بحجم حركة األعمال ومعدالت الخسارة بشكل وقع الحدث الخاضع للتأمين الخاص بها قبل تاريخ قائمة املركز 

 عام.
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تكبدة وغير املبلغ عنها بنسبة 
ُ
 6.6م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  6.0% من 9.9ارتفعت حصة معيدي التأمين من املطالبات امل

 بشكل رئيس ي بارتفاع التأمين الطبي نتيجة إلى توقع الزيادة في عدد وقيمة املطالبات م. و 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 
ً
كان هذا مدفوعا

 م.2019ديسمبر  31التي حدثت ولم يبلغ عنها حتى 

تكبدة وغير املبلغ عنها بنسبة 
ُ
م. ويعزى 2020مبر ديس 31مليون ريال سعودي كما في  8.0% إلى 21.6وارتفعت حصة معيدي التأمين من املطالبات امل

 م.2020ديسمبر  31ذلك في األساس إلى ارتفاع التأمين الطبي بسبب توقع الزيادة في عدد وقيمة املطالبات التي حدثت ولم يبلغ عنها حتى 

 تكالي  اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 6.6.1.7

 .م2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في يوضح الجدول التالي تفاصيل تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة غير املبلغ عنها 

 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة(: 49الجدول رقم ) 

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

%(13.2) (17.5%) (8.6%) 3,637 4,407 4,824 التأمين الطبي  

%11.1 (11.9%) 40.1% 314 356 254 الحرائق  

%(24.0) 672 733 964 الحوادث العامة   (%8.4) (16.5)%  

%(18.8) (51.3%) 35.3% 65 134 99 التأمين الهندس ي  

%(9.3) (41.7%) 41.2% 28 48 34 التأمين البحري   

%114.2 217.8% 44.3% 26,943 8,477 5,874 تأمين املركبات  

 - ينطبق ال ينطبق ال - - - التأمين على الحياة

 (100.0%) (100.0%) - - 1 1 التأمينات العامة األخرى 

%62.1 123.6% 17.5% 31,659 14,157 12,050 اإلجمالي  

 املصدر: معلومات اإلدارة

، على غرار يتم تأجيل واطفاء العموالت والتكاليف األخرى املتعلقة مباشرة بشراء عقود التأمين وتجديدها وفقا لشروط عقود التأمين التي تتعلق بها

اذ األخرى األقساط املكتسبة. بالقدر الذي تكون هذه التكاليف قابلة لالسترداد من األقساط املستقبلية. يتم االعتراف بجميع تكاليف االستحو 

 كمصروفات عند تكبدها. يتم تسجيل اإلطفاء في "تكاليف اقتناء وثيقة تأمين" في قائمة الدخل. 

ن طريق تغيير يتم احتساب التغيرات في العمر االنتاجي املتوقع أو النمط املتوقع الستهالك املنافع االقتصادية املستقبلية املتضمنة في املوجودات ع 

 فترة اإلطفاء ويتم التعامل معها كتغير في التقدير املحاسبي.

خ كل تقرير مالي مرة واحدة أو أكثر، وذلك عند وجود دليل على حدوث هذا يتم اجراء فحص للتأكد من حدوث انخفاض في القيمة، وذلك في تاري

تؤخذ تكاليف  االنخفاض. وفي الحاالت التي تقل فيها املبالغ القابلة لالسترداد عن القيم الدفترية، يتم اثبات خسارة االنخفاض في قائمة الدخل. كما

 اختبار كفاية املطلوبات في كل فترة تقرير مالي. اقتناء وثاق التأمين املؤجلة بعين االعتبار عند اجراء

 31مليون ريال سعودي كما في  14.2إلى  2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  12.1% من 17.5ارتفعت تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة 

 .ارتفاع عدد وثائق التأمين التي تم التعامل بهاو  م. وكان هذا االرتفاع في األساس نتيجة إلى الزيادة في مبيعات الشركات2019ديسمبر 

م. وكان ذلك في املقام األول نتيجة 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  31.7% إلى 123.6وارتفعت تكاليف اكتتاب وثائق التأمين أكثر بنسبة 

 إلى ارتفاع مبيعات الشركات.
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 ممتلكات ومعدات 6.6.1.8

 .م2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في ات واملعدات يوضح الجدول التالي تفاصيل املمتلك

 صافي -ممتلكات ومعدات (: 50الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

%(55.3) (50.0%) (60.0%) 1 2 5 سيارات  

%11.9 (5.8%) 32.9% 734 779 586 أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية  

%85.3 12.1% 206.3% 2,286 2,040 666 أجهزة كمبيوتر  

%(26.0) 195.1% (81.4%) 2,293 777 4,188 تحسينات على املستأجر  

%(1.2) 47.7% (33.9%) 5,314 3,598 5,445 الدفتريةصافي القيمة   

 ومعلومات اإلدارةم 2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

كان نتيجة يتم استخدام السيارات للتنقالت الخاصة بأعمال الشركة من قبل سائقي الشركة. وكان االنخفاض في صافي القيمة الدفترية للسيارات 

 م.2020ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31االهالكات املستمرة خالل األعوام إضافة إلى عدم شراء أي سيارات جديدة خالل الفترة ما بين 

ات كبيرة ما بين ر األثاث والتجهيزات يشير إلى املوجودات الثابتة املستخدمة في املكاتب واملباني املستأجرة للشركة. لم يشهد صافي القيمة الدفترية تغي

 31مليون ريال سعودي كما في  0.6% من 32.9م. وارتفع صافي القيمة الدفترية لألثاث والتجهيزات بنسبة 2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31

رع الجديد في حطين. م نتيجة لإلضافات خالل العام واملتعلقة باالنتقال إلى الف2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.8م إلى 2019ديسمبر 

 م.2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31ولم يشهد بند األثاث والتجهيزات أي حركة جوهرية ما بين 

مليون  0.7% من 206.3تتعلق أجهزة الكمبيوتر باألجهزة املستخدمة من قبل موظفي الشركة. وارتفع صافي القيمة الدفترية ألجهزة الكمبيوتر بنسبة 

 م. ونتجت هذه الزيادات عن اإلضافات خالل عامي2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.0م إلى 2018ديسمبر  31ريال سعودي كما في 

مليون ريال سعودي  2.3% إلى 12.1م واملتعلقة بالزيادة في عدد املوظفين. واصل ارتفاع صافي القيمة الدفترية ألجهزة الكمبيوتر بنسبة 2019م و2018

 .شراء أجهزة جديدة لبعض موظفي الشركةم وذلك نتيجة 2020ديسمبر  31كما في 

جديد وإعادة البناء واألعمال الكهربائية املرتبطة والتي يتم تنفيذها في مباني مكاتب وفروع ترتبط التحسينات على املباني املستأجرة بعمليات الت

لت ما نسبته 
 
 31م و2019م و2018% من إجمالي صافي القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات كما في ديسمبر 43.2% و21.6% و76.9الشركة، ومث

 م، على التوالي.2020ديسمبر 

 ة موجودات غير ملموس 6.6.1.9

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في يوضح الجدول التالي تفاصيل املوجودات غير امللموسة 

 صافي -موجودات غير ملموسة (: 51الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

 التكلفة:

%18.9 16.8% 21.0% 9,449 8,091 6,685 كما في بداية الفترة / السنة  

%(27.8) (46.1%) (3.4%) 732 1,358 1,406 إضافات  

%12.2 7.7% 16.8% 10,181 9,449 8,091 كما في نهاية الفترة / السنة   

 اإلطفاء املتراكم:

%25.5 25.9% 25.1% 4,441 3,527 2,820 كما في بداية الفترة / السنة  

%18.3 8.2% 29.3% 989 914 707 اإلطفاء  

%24.1 22.3% 25.9% 5,430 4,441 3,527 كما في نهاية الفترة / السنة   

%2.0 (5.1%) 9.7% 4,751 5,008 4,564 صافي القيمة الدفترية  

 ومعلومات اإلدارة م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 
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ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  4.6% من إلى 9.7تشمل املوجودات الغير ملموسة على رخص حقوق االستخدام للبرمجيات. وارتفعت بنسبة 

ب برنامج جي اي بم املتعلقة بس2019 ه الزيادات عن اإلضافات خالل عامم. ونتجت هذ2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  5.0م إلى 2018

 م.2020ديسمبر  31م و 2019ديسمبر  31كور.  ولم تشهد املوجودات الغير ملموسة أي حركة جوهرية ما بين 

 أصول حق االستخدام 6.6.1.10

 .م2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في يوضح الجدول التالي تفاصيل أصول حق االستخدام 

 أصول حق االستخدام (: 52الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

 التكلفة:

 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال 9,985 - - كما في بداية الفترة / السنة

 ينطبق ال (100.0%) ينطبق ال - 9,985 - 16تأثير تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي  

 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال 88 - - إضافات 

 ينطبق ال 0.9% ينطبق ال 10,073 9,985 - كما في نهاية الفترة / السنة 

 اإلطفاء املتراكم:

 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال (2,758) - - كما في بداية الفترة / السنة 

 ينطبق ال (24.1%) ينطبق ال (2,093) (2,758) - املحمل على الفترة / السنة 

 ينطبق ال 75.9% ينطبق ال (4,851) (2,758) - كما في نهاية الفترة / السنة 

 ينطبق ال (27.7%) ينطبق ال 5,222 7,227 - صافي القيمة الدفترية

 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

 ملعيار 
ً
. ويتم 17املحاسبة الدولي رقم لدى الشركة عقود إيجار تشغيلية مرتبطة باملباني، والتي تم االعتراف بها كعقود إيجار تشغيلية في السابق وفقا

 01ابتداء من  16االعتراف باإليجارات التشغيلية كمصروفات تأجير في قائمة الدخل الشامل االخر. وتبنت الشركة املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

 من معيار املحاسبة الدولي رقم 2020يناير 
ً
نموذج محاسبة فردي لإليجارات  16املالية رقم  . حيث يطبق املعيار الدولي إلعداد التقارير17م بدال

عليها املعيار  ويعترف بموجبه جميع عقود اإليجار الرئيسية لدى الشركة في قائمة املركز املالي. هناك استثناءات لعقود اإليجار التشغيلية والتي يطبق

جار قصيرة األجل )أقل من سنة واحدة(. وقامت الشركة بتطبيق مثل عقود اإليجار ذات قيمة منخفضة أو عقود إي 16الدولي للتقرير املالي رقم 

على جميع عقود اإليجار التشغيلي لديها، وتم االعتراف بأصول حق االستخدام بالقيمة العادلة، بينما تم االعتراف  16املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

 للقيمة الحالية )مخصو 
ً
مة باستخدام سعر الفائدة املتضمن في عقد اإليجار(. ويتم تسجيل االستهالك بالتزامات عقود اإليجار التشغيلي وفقا

  .كمصروف في قائمة الدخل مع تغيير رصيد "حق االستخدام". يتم االعتراف بمعدل الخصم كمصروف فائدة في نهاية كل فترة

 .16للتقرير املالي رقم يرجى االطالع على قسم السياسات املحاسبية الهامة للتفاصيل حول املعيار الدولي 

 استثمارات متاحة للبي  6.6.1.11

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تفاصيل االستثمارات املتاحة للبيع كما في 

 استثمارات متاحة للبيع(: 53الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

%(10.6) (20.0%) - 20,000 25,000 25,000 استثمار في صكوك  

%(26.5) (0.7%) (45.7%) 11,177 11,256 20,712 أوراق مالية مدرجة  

 - - - 1,923 1,923 1,923 مدرجةأوراق مالية غير 

%26.5 25.0% 28.0% 16,159 12,927 10,099 وحدات في صندوق عقاري محلي مدرج  

%(7.6) (3.6%) (11.5%) 49,259 51,106 57,734 اجمالي االستثمارات  

 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 
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 31م و2018ديسمبر  31صكوك بالهيئة العامة للطيران املدني. ولم يشهد االستثمار في صكوك أي تغييرات خالل الفترة ما بين ارتبط االستثمار في 

 م.2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  5.0% نتيجة استبعاد 20.0م، وانخفض بنسبة 2019ديسمبر 

ركات مختلفة داخل اململكة وخارجها وتتم إدارة هذه االستثمارات من قبل صندوق دراية املالي. وترتبط األوراق املالية املدرجة باستثمار الشركة في ش

مليون ريال سعودي  11.3م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  20.7% من 45.7انخفضت االستثمارات في األوراق املالية املدرجة بنسبة 

خفاض عن االستبعادات خالل العام بسبب بيع الصكوك. ولم تشهد االستثمارات في األوراق املالية املدرجة م، ونتج هذا االن2019ديسمبر  31كما في 

 م.2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31تقلبات كبيرة ما بين 

ل األوراق املالية غير املدرجة شركة نجم. ولم تشهد األوراق املالية غير املدرجة أي تغييرات خالل الفترة م
 
ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31ا بين وتمث

 م.2020

لت الوحدات في صندوق عقاري محلي مدرج استثمار الشركة في جدوى ريت. وارتفعت قيمة االستثمار في وحدات الصندوق العقاري بنسبة 
 
وشك

م، وارتفعت أكثر بنسبة 2019بر ديسم 31مليون ريال سعودي كما في  12.9م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  10.1% من 28.0

م. ونتجت هذه االرتفاعات بسبب التغييرات اإليجابية في القيمة العادلة لالستثمارات 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  16.2% إلى 25.0

 م.2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31كما في 

 وأرصدة مدينة أخرى  6.6.1.12
 
 مصروفات مدفوعة مقدما

 واألرصدة املدينة األخرى يوضح الجدول ال
ً
 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في تالي تفاصيل املصروفات املدفوعة مقدما

 وأرصدة مدينة أخرى (: 54الجدول رقم ) 
ً
 مصروفات مدفوعة مقدما

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

 عمليات التأمين

%59.8 18.0% 116.4% 35,182 29,816 13,778 عمليات االسترداد من "سمة"   

%(16.4) (29.9%) (0.4%) 3,120 4,449 4,467 مدفوعات مقدمة   

 الينطبق الينطبق الينطبق 4,487 - - الدخل املستحق من "التعاونية" 

%4.3 2.0% 6.6% 3,825 3,750 3,519 الذمم املدينة األخرى   

 الينطبق (12.4%) الينطبق 2,279 2,601 - الطبية -الرسوم اإلدارية املؤجلة للطرف الثالث 

%(8.0) (19.9%) 5.7% 1,837 2,294 2,171 أرباح "املنافذ" -الدخل املستحق   

%(9.2) (16.2%) (1.7%) 1,330 1,587 1,615 املستحقات من املوظفين  

 الينطبق 28.0% الينطبق 1,064 831 - إعادة قياس احتياطي مكافأة نهاية الخدمة

%66.8 292.0% (29.0%) 6,952 1,773 2,498 أخرى   

%46.4 27.5% 67.9% 60,076 47,102 28,048  إجمالي عمليات التأمين  

 عمليات املساهمين 

 - - - 2,345 2,345 2,345 الزكاة والضرائب املستردة من املساهمين

%29.2 ينطبق ال %(100.0) 361 - 216 توزيعات أرباح "الدراية"  

%(64.1) (49.6%) (74.4%) 521 1,034 4,040 إيرادات االستثمار املستحقة   

 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال 857 - - أخرى 

%20.9 (48.8%) 4,084 3,379 6,601  إجمالي عمليات املساهمين  (21.3)%  

%27.1 45.7% 64,070 50,481 34,649 اإلجمالي  36.1%  

 املصدر: معلومات اإلدارة

بسبب عدم اكتمال  ترتبط عمليات االسترداد من "سمة" بقيمة املطالبات التي تم سدادها للطرف الثالث والتي سيتم تحصيلها من حامل الوثيقة

لت نسبة 
 
 واألرصدة املدينة األخرى كما في 54.9% و59.1% و39.8بعض الشروط القانونية، وشك

ً
 31% من إجمالي املصروفات املدفوعة مقدما

 31في مليون ريال سعودي كما  13.8% من 116.4م، على التوالي. وارتفعت عمليات االسترداد من سمة بنسبة 2020م و2019م و2018ديسمبر 

م. ويعزى هذا االرتفاع بشكل رئيس ي إلى زيادة املصروفات املقدمة املتعلقة 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  29.8م إلى 2018ديسمبر 
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 31كما في  مليون ريال سعودي 35.2% إلى 18.0بعمولة املوظفين القائمين على تحصيل املطالبات. وارتفعت عمليات االسترداد من سمة أكثر بنسبة 

 في األساس بزيادة عمليات االسترداد من العمالء.2020ديسمبر 
ً
 م. وكان ذلك مدفوعا

 ومصاريف التأمين املقدمة وأتعاب ساما املقدمة. لم تشهد املدفوعات امل
ً
لت املدفوعات املقدمة في األساس اإليجارات املدفوعة مقدما

 
قدمة مث

مليون ريال سعودي  4.4% من 29.9م. وفي املقابل، انخفضت املدفوعات املقدمة بنسبة 2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31تقلبات كبيرة ما بين 

م. وكان هذا بشكل رئيس ي نتيجة إلى انخفاض انخفاض اإليجارات 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  3.1م إلى 2019ديسمبر  31كما في 

 فة إلى إيقاف بعض نقاط البيع وبالتالي انخفاض اإليجارات املتعلقة بها. املدفوعة مقدمة بسبب جائحة كورونا باإلضا

 م. 2020ديسمبر  31وارتبط الدخل املستحق من "التعاونية" باتفاقية منافذ كما في 

ا  لتكلفة تطوير البرمجيات. تضمنت الذمم املدينة األخرى بشكل رئيس ي املدفوعات املقدمة للموظفين وبدالت سكن املوظفين املدفوعة مسبًقا ومقدمًّ

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  3.8م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  3.5% من 6.6وارتفعت الذمم املدينة األخرى بنسبة 

 م2019ديسمبر  31ات كبيرة ما بين م. وكان هذا االرتفاع بشكل رئيس ي نتيجة إلى تكلفة تطوير البرمجيات. ولم تشهد الذمم املدينة األخرى تقلب2019

 م.2020ديسمبر  31و

م. 2020م و2019م وشركة تي س ي اس خالل 2020م و2019م و2018الطبية بشركة ميدنت خالل  –ارتبطت الرسوم اإلدارية املؤجلة للطرف الثالث 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي  كما في  2.3م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.6% من 12.4وانخفضت هذه الرسوم بنسبة 

 في األساس بتغيير مدير املطالبات الطبية من ميدنت إلى تي س ي اس خالل الفترة. لم تشهد الرسوم اإلدارية2020
ً
 م وكان هذا االنخفاض مدفوعا

 م.2018ديسمبر  31املؤجلة للطرف الثالث أي رصيد كما في 

ل الدخل املستحق 
 
في االتفاقية ما بين شركات التأمين والتي تقوم بها التعاونية ويتم احتساب حصة كل شركة على  الشركةفذ" حصة أرباح "املنا -يمث

مليون ريال  1.8م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.3% من 19.9أساس ربع سنوي. انخفض الدخل املستحق من املنافذ بنسبة 

 بشكل رئيس يم. وكان هذا االنخ2020ديسمبر  31سعودي كما في 
ً
بانخفاض عدد السيارات وزيادة معدل الخسائر. لم يشهد الدخل  فاض مدفوعا

 م.2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31املستحق من املنافذ تقلبات جوهرية ما بين 

ل املستحقات من املوظفين سلف للموظفين او بدل سكن مقدم لهم، وعادة ما تتراوح ما بين 
 
سعودي ويتم املوافقة عليها  ريال 10,000و 5,000تمث

من قبل نائب رئيس اإلدارة. وتنص سياسة الشركة من حيث املدفوعات املقدمة للموظفين على أنه يحق للموظف أخ  بدل السكن كمقدم وكذلك 

 أخذ سلفة ويقوم أحد املوظفين اآلخرين بالتوقيع كضامن.

ديسمبر 31مليون ريال سعودي كما في  1.1مليون ريال سعودي و 0.8سجيله بقيمة ارتبط إعادة قياس احتياطي مكافأة نهاية الخدمة الذي تم ت

 لتقييمات اكتوارية بموجب طريقة وحدة االئتمان املتوقعة.2020ديسمبر  31م و2019
ً
 م بالتزام منافع املوظفين التي يتم قياسها وفقا

املستحق من الودائع، واملستحقات من ومدفوعات مقدمة أخرى..  تشمل املدفوعات األخرى املتعلقة بعمليات التأمين بشكل رئيس ي الدخل

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.8م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.5% من 29.0وانخفضت املدفوعات األخرى بنسبة 

% إلى 292.0اض العائد. وارتفعت املدفوعات األخرى بنسبة م. ويعزى هذا بشكل رئيس ي إلى انخفاض الدخل املستحق من الودائع بسبب انخف2019

 باالنخفاض في الدخل املستحق من الودائع بسبب انخفاض العائد واالنخفاض 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  7.0
ً
م. وكان هذا مدفوعا

 في ضريبة القيمة املضافة املدخلة املقيدة.

 م.2020ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31همين لم تشهد أي تغيرات ما بين الزكاة والضرائب املستردة من املسا

م مرتبطة 2020ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31تتقلب توزيعات أرباح "الدراية" بحسب سياسة الشركات املستثمر فيها. التقلبات في األرباح ما بين 

 بتوزيعات األرباح للدراية.

مليون ريال  4.0% من 74.4إليرادات املستحقة من الودائع. انخفضت إيرادات االستثمار املستحقة بنسبة ترتبط إيرادات االستثمار املستحقة با

م. ويعزى هذا إلى انخفاض العائد خالل العام. واستمرت 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.0م إلى 2018ديسمبر  31سعودي كما في 

 باتجاه 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.5% إلى 49.6بنسبة  إيرادات االستثمار املستحقة باالنخفاض
ً
م. وكان هذا االنخفاض مدفوعا

. 3الشركة نحو الودائع قصيرة األجل ذات مدة 
ً
 شهور أو أقل والتي لها عائد أقل نسبيا
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ت املسبقة ملجلس اإلدارة وتداول وضريبة القيمة م املدفوعا2020ديسمبر  31وتشمل املدفوعات األخرى املتعلقة بعمليات املساهمين كما في 

 املضافة.

 الوديعة النظامية والعمولة املستحقة من الوديعة نظامية 6.6.1.13

مليون ريال سعودي  20.0% من رأسمالها املدفوع بمبلغ 10، قامت الشركة بإيداع للبنك املركزي السعوديمن الالئحة التنفيذية  58تماشيا للمادة 

م، تمت زيادة النسبة املطلوبة للوديعة 2019ديسمبر  31. وفي البنك املركزي السعوديم لدى بنك تم اختياره من قبل 2018ديسمبر  31كما في 

 م.2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  30.0% ليصل مبلغ الوديعة النظامية إلى 15النظامية من قبل ساما إلى 

 لخطابهم املؤرخ في  بناًء على تعليمات البنك
ً
م، تقوم الشركة بعرض العمولة الناتجة على الوديعة النظامية 2016مارس  1املركزي السعودي ووفقا

 كموجودات ومطلوبات في القوائم املالية.

 املطلوبات 

 .م2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في املالية املنتهية  للسنواتيوضح الجدول التالي تفاصيل املطلوبات 

 املطلوبات(: 55الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

%7.7 573.4% (82.8%) 10,142 1,506 8,741 مطالبات حملة الوثائق دائنة  

%18.2 133.6% (40.2%) 24,163 10,345 17,302 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى    

%20.3 1.2% 43.2% 16,661 16,470 11,505 أرصدة معيدي تأمين دائنة   

%6.1 6.5% 5.8% 1,426 1,339 1,266 دخل عموالت غير مكتسبة   

%2.4 4.0% 0.9% 264,469 254,360 252,007 أقساط تأمين غير مكتسبة   

%117,0 312.3% 14.3% 9,516 2,308 2,020 احتياطي عجز أقساط التأمين   

%17.6 44.6% (4.5%) 2,482 1,716 1,796 احتياطيات فنية أخرى    

%(21.6) (23.3%) (19.8%) 26,094 34,024 42,419 مطالبات تحت التسوية  

%10.9 10.9% 11.0% 68,643 61,887 55,769 عنها مطالبات متكبدة وغير مبلغ   

%19.6 16.6% 22.7% 14,006 12,011 9,789 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   

 ينطبق ال (30.2%) الينطبق 4,974 7,122 - التزامات اإليجار 

%8.4 7.1% 9.6% 6,409 5,982 5,457 الفائض من عمليات التأمين   

%46.7 29.7% 65.9% 11,000 8,479 5,111 زكاة وضريبة دخل مستحقة   

%13.8 8.5% 19.3% 1,794 1,653 1,386 عمولة مستحقة على الوديعة النظامية  

%5.5 10.2% 1.1% 461,779 419,202 414,568 اإلجمالي  

 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

لت أقساط التأمين الغير مكتسبة نسبة 
 
م، على 2020م و2019م و2018ديسمبر  31% من إجمالي املطلوبات كما في 57.3% و60.7% و60.8شك

 التوالي. 

غ عنها نسبة 
 
لت املطالبات املتكبدة وغير املبل

 
م، 2020م و2019م و2018ديسمبر  31% من إجمالي املطلوبات كما في 14.9% و14.8% و13.5بينما شك

 على التوالي.

 م. 2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31لم تشهد املطلوبات تغيرات جوهرية ما بين 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  461.8م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  419.2% من 10.2ارتفع إجمالي املطلوبات بنسبة 

 بالزيادة في أرصدة أقساط التأمين غير املكتسبة نتيجة إلى زيادة أقساط التأمين املكتتبة وارتفاع م. وكان هذا االرتفاع في األساس 2020
ً
مدفوعا

 مطالبات حملة الوثائق الدائنة بسبب زيادة عدد السيارات املؤمن عليها وارتفاع مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها.
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 مطالبات حملة الوثائق الدائنة 6.6.2.1

  م2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في املالية املنتهية  للسنواتصيل مطالبات حملة الوثائق الدائنةيوضح الجدول التالي تفا

 مطالبات حملة الوثائق الدائنة(: 56الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

 (100.0%) الينطبق (100.0%) - - 7,191 ميدنت -مستحق الدفع ملقدمي الخدمات الطبية 

%1,149.3 الينطبق (100.0%) 8,321 - 53 مستحق الدفع لخبير املعاينة وتقدير األضرار  

%29.0 الينطبق (100.0%) 816 - 490 املوردينمستحقات   

%41.2 الينطبق (100.0%) 744 - 373 مستحق الدفع للمرائب وورش العمل  

%(35.8) (82.7%) 138.1% 261 1,506 633 مطالبات أخرى   

%7.7 573.3% (82.8%) 10,142 1,506 8,741 اإلجمالي  

 املصدر: معلومات اإلدارة

ملقدمي الخدمات الطبية املتعلقة بميدنت على مطالبات طبية مستحقة الدفع للمستشفيات. وانخفضت هذه املستحقات تضمنت مستحقات الدفع 

م بسب سداد جميع املطالبات التي تم استالمها حتى 2019ديسمبر  31م إلى الصفر كما في 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  7.2من 

 م.2020ديسمبر  31الطبية. ولم تسجل الشركة أي مستحقات كما في نهاية العام من مقدمي الخدمات 

ير تعلقت مستحقات الدفع لخبير املعاينة وتقدير األضرار بالتكاليف املرتبطة بمثمن الخسائر. وانخفضت مستحقات الدفع لخبير املعاينة وتقد

م نتيجة إلى تسوية وسداد جميع أتعاب املعاينين. 2019ديسمبر  31م إلى الصفر كما في 2018ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في  53األضرارمن 

م. وارتبط هذا الرصيد بأتعاب املعاينة 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  8.3وفي املقابل، بلغت مستحقات الدفع لتسوية الخسائر 

 الخاصة بشركة نجم لحوادث السيارات.

ل مستحقات املوردين بشكل رئيس ي 
 
وخدمات مقدمة من املوردين مثل شركات البريد واملطبوعات واألدوات املكتبية وبعض  قيمة مشترياتتمث

ديسمبر  31م إلى الصفر كما في 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.5الخدمات الالزمة لتسيير األعمال. انخفضت هذه املستحقات من 

م. 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.8الشركات قبل نهاية العام. وبلغت مستحقات املوردين م نتيجة إلى سداد جميع مستحقات 2019

 وارتبط هذا الرصيد بمستحقات شركات تقنية املعلومات وشركات األرشفة ومستحقات خدمات شركات عقارية.

م 2019ديسمبر  31م إلى الصفر كما في 2018ديسمبر  31 مليون ريال سعودي كما في 0.4انخفضت مستحقات الدفع للمرائب وورش العمل من 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.7نتيجة إلى سداد جميع املستحقات قبل نهاية العام. وبلغت مستحقات الدفع للمرائب وورش العمل 

 دد بعد.م. وارتبط هذا الرصيد بفواتير مستحقة عن صيانة سيارات التأمين الشامل والتي لم تس2020

لت املطالبات األخرى في األساس مسؤولية الطرف الثالث املستحقة الدفع ومستحق الدفع ملقدمي الخدمات الطبية والذمم الدائنة األخرى 
 
. شك

يسمبر د 31مليون ريال سعودي كما في  1.5م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.6% من 138.1وارتفعت املطالبات األخرى بنسبة 

بنسبة  م. وكان هذا بشكل رئيس ي نتيجة إلى ارتفاع مطالبات الطرف الثالث الغير مسددة في نهاية العام. وفي املقابل، انخفضت املطالبات األخرى 2019

سددة في نهاية م. ويعزى هذا في األساس إلى انخفاض مطالبات الطرف الثالث الغير م2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.3% إلى 82.7

 العام.



 

88 

  

 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  6.6.2.2

 .م2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في يوضح الجدول التالي تفاصيل مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى (: 57الجدول رقم ) 

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

%488.8 - 8,320 1,413 - مصاريف خبراء املعاينة  - 

%(51.2) 3,697 1,561 3,198 مستحقات أخرى   136.8%  7.5%  

%0.8 135.6% (56.8%) 6,883 2,922 6,769 املستحق الى الوسطاء  

 - - - 2,625 - - طرف ثالث إداري 

 (100.0%) (100.0%) (83.5%) - 187 1,130 ضريبة القيمة املضافة املستحقة

%(31.3) 2,639 4,262 6,205 مطلوبات أخرى   (38.1)% (34.8)%  

%18.2 133.6% (40.2%) 24,164 10,345 17,302 اإلجمالي  

 ومعلومات اإلدارة م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

مليون  1,4% من 488,8اء املعاينة هي أجور شركات املعاينة الخاصة بالتأمين العام )مثمنو الخسائر(. ارتفعت هذه املصاريف بنسبة ر مصاريف خب

م . يجب اإلشارة إلى أن  هذه املصاريف تم تصنيفها 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  8,3م إلى 2019ديسمبر  31ريال سعودي كما في 

م. إن  حركة هذه املصاريف تتأثر بعدد الحوادث التي يتم رصدها ضمن سياق العمل العادي وبالتالي ال تتبع 2018ضمن املطلوبات األخرى في العام 

 اتجاه معين.

ل املستحقات األخر 
 
مليون ريال  3.2% من 51.2املستحقات األخرى بنسبة  انخفضتى بشكل رئيس ي مخصص مستحقات ضريبة االستقطاع. وتشك

ضمن سياق العمل العادي ونتيجة هذا  االنخفاضم. وكان 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.6م إلى 2018ديسمبر  31سعودي كما في 

 3.7إلى  %136.8م. وارتفعت املستحقات األخرى بنسبة 2019ديسمبر  31األخرى كما في املطلوبات ألخرى إلى ااملستحقات عادة تبويب البنود من إل 

م. وكان هذا االرتفاع نتيجة إلى ارتفاع مخصص ضريبة االستقطاع وارتفاع رسوم اإلشراف للبنك 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 

 املركزي السعودي.

ل املستحق إلى 
 
 6.8% من 56.8. انخفض املستحق إلى الوسطاء بنسبة الشركةالوسطاء عمولة الوسطاء الذي تم إصدار وثائق لعمالئهم من يمث

م. وكان هذا االنخفاض في األساس بسبب عدم 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.9م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 

م. وكان هذا 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  6.9% إلى 135.6كات. وارتفع املستحق إلى الوسطاء بنسبة التجديد لبعض عمالء الشر 

 االرتفاع نتيجة إلى ارتفاع العموالت املستحقة ملندوبي املبيعات ونقاط البيع والوسطاء الخارجيين.

ل شركات 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2,6تم تسجيل رصيد بقيمة 
 
م كرصيد دائن إلى طرف ثالث إداري. الطرف الثالث إداري يمث

 .إدارة مطالبات التأمين التي تتعامل معها الشركة ضمن سياق العمل العادي

كما مليون ريال سعودي  0.2م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.1% من 83.5انخفضت ضريبة القيمة املضافة املستحقة بنسبة 

م. وانخفضت ضريبة القيمة املضافة املستحقة 2019ديسمبر  31م. وكان ذلك نتيجة إلى تسوية جزء من املبالغ املستحقة كما في 2019ديسمبر  31في 

 م. 2019م.  ويعزى ذلك إلى تسوية كامل مبالغ ضريبة القيمة املضافة املستحقة بالكامل لشهر أغسطس 2020ديسمبر  31أكثر إلى الصفر كما في 

ائر(. تضمنت املطلوبات األخرى بشكل رئيس ي مستحقات شركات إدارة مطالبات التأمين الطبي وشركات املعاينة الخاصة بالتأمين العام )مثمنو الخس

ل سعودي مليون ريا 2.6و  م2019ديسمبر  31كما في  4.3م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  6.2وانخفضت املطلوبات األخرى من 

 م2020ديسمبر  31كما في 
ً
 .م2019بمصاريف خبراء املعاينة كبند مستقل في العام بإعادة تبويب بشكل رئيس ي . وكان هذا االنخفاض مدفوعا



 

89 

  

 أرصدة معيدي تأمين دائنة 6.6.2.3

 .م2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في يوضح الجدول التالي تفاصيل أرصدة معيدي تأمين دائنة 

 أرصدة معيدي تأمين دائنة(: 58الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

 معامالت تعاقدية

%(33.2) (59.5%) 10.2% 327 808 733 محلية -شركات تأمين مستحقات   

 ينطبق ال (78.3%) ينطبق ال 206 948 - أجنبية -مستحقات لشركات إعادة التأمين باتفاقية 

%(33.7) ينطبق ال 669.6% 2 35 5 أجنبية -مستحقات لشركات إعادة التأمين باتفاقية   

 ينطبق ال (100.0%) ينطبق ال - 5 - محلية -مدفوعات لشركات إعادة التأمين باتفاقية 

%(14.8) (70.2%) 143.6% 535 1,796 737  إجمالي معامالت تعاقدية  

 معامالت اختيارية

%32.0 12.4% 57.3% 15,824 14,072 8,948 أجنبية -مدفوعات لشركات تأمين   

 (100.0%) ينطبق ال (100.0%) - - 1,799 أجنبية -مدفوعات لشركات تأمين باتفاقية 

%308.5 (49.9%) ينطبق ال 302 602 18 محلية -مدفوعات لشركات تأمين   

 (100.0%) ينطبق ال (100.0%) - - 3 تأمين مشترك مستحق الدفع

%22.4 9.9% 36.3% 16,126 14,675 10,768  إجمالي معامالت اختيارية  

%20.3 1.2% 43.2% 16,661 16,470 11,505 اإلجمالي  

 املصدر: معلومات اإلدارة

. ُيقدر الرصيد تمثل املبالغ املستحقة ملعيدي التأمين الرصيد املستحق لشركات إعادة التأمين فيما يتعلق باملعامالت االختيارية واالتفاقيات العقدية

إعادة التأمين املستحقة من معيدي املستحق بطريقة تتماش ى مع عقد إعادة التأمين ذي الصلة ويتم تعديله بعد النظر في مستحقات عموالت 

 التأمين.

مليون ريال سعودي كما  16.5م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  11.5%من 43.2ارتفعت املبالغ املستحقة ملعيدي التأمين بنسبة 

وبالتالي ارتفاع أقساط إعادة التأمين، باإلضافة إلى م بشكل رئيس ي إلى ارتفاع املبيعات 2019ديسمبر  31م. وتعزى الزيادة في 2019ديسمبر  31في 

ديسمبر  31و  2019ديسمبر  31انخفاض حصة معيدي التأمين في املطالبات. ولم تشهد املبالغ املستحقة ملعيدي التأمين أي حركة جوهرية ما بين 

 م.2020

 دخل عموالت غير مكتسبة 6.6.2.4

الناتجة عن أقساط إعادة التأمين. لم يشهد الدخل من العموالت الغير مكتسبة  الشركةة يرتبط الدخل من العموالت الغير مكتسبة بعموالت شرك

 م.2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و مابين 2019ديسمبر  31م 2018ديسمبر  31تقلبات كبيرة ما بين 
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 أقساط تأمين غير مكتسبة  6.6.2.5

 .م2020م و2019م و2018ديسمبر  31ي أقساط التأمين غير املكتسبة كما ف يوضح الجدول التالي تفاصيل

 أقساط تأمين غير مكتسبة(: 59الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 املركبالنمو 

 م2020-م2018

%2.4 (2.7%) 7.7% 172,480 177,232 164,538 تأمين املركبات  

%3.3 14.8% (7.1%) 65,369 56,922 61,257 التأمين الطبي  

%8.2 14.9% 1.9% 17,261 15,022 14,742 الحوادث العامة   

%36.3 47.0% 26.4% 4,776 3,248 2,570 الحرائق  

%(29.7) 170.6% (81.7%) 4,206 1,554 8,502 التأمين الهندس ي  

%(2.5) (7.5%) 2.7% 352 381 371 التأمين البحري   

%(2.6) ينطبق ال (100.0%) 26 (0) 27 التأمينات العامة األخرى   

 (100.0%) ينطبق ال (100.0%) - - (1) التأمين على الحياة

%2.4 4.0% 0.9% 264,469 254,360 252,007 اإلجمالي  

 معلومات اإلدارةاملصدر: 

لت عمليات تأمين املركبات نسبة 
 
م 2019م و2018ديسمبر  31% من إجمالي أقساط التأمين الغير مكتسبة كما في 65.2% و69.7% و65.3شك

 م، على التوالي.2020و

 م.2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31لم تشهد أقساط التأمين الغير مكتسبة تغيرات جوهرية ما بين 

مليون ريال سعودي كما  264.5م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  254.4% من 4.0أقساط التأمين الغير مكتسبة بنسبة  ارتفعت

أقساط التأمين غير املكتسبة الخاصة بقطاع التأمين الطبي بشكل إجمالي  ارتفاعبشكل رئيس ي نتيجة إلى  االرتفاعم. وكان هذا 2020ديسمبر  31في 

 .رئيس ي

 احتياطي عجز أقساط التأمين 6.6.2.6

ارتبط مخصص احتياطي عجز أقساط التأمين بعدد من االفتراضات فيما يتعلق باألحداث الظروف املستقبلية، حيث يعتمد على نسبة الخسارة 

من قبل الخبير االكتواري للشركة املتوقعة للجزء غير املنتهي من مخاطر الوثائق. للوصول إلى تقدير نسبة الخسارة املتوقعة، يتم االخذ في االعتبار 

ة ما إذا كان والخبير االكتواري املستقل عالقة املطالبات واألقساط التي من املتوقع ان تطبق على أساس شهر إلى شهر والتأكد في نهاية السنة املالي

 هناك حاجة على تكوين احتياطي عجز األقساط.

 احتياطات فنية أخرى  6.6.2.7

س ي باحتياطات األخطار السارية وهي مبالغ ترصد في نهاية الفترة املالية ملواجهة االلتزامات التي قد تنشأ بعد انتهاء ترتبط هذه املخصصات بشكل رئي

 تلك الفترة عن عقود التأمين تم إصدارها قبل ذلك التاريخ. تتقلب هذه املخصصات في سياق عقد العمل العادي.
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 مطالبات تحت التسوية 6.6.2.8

 .م2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في املالية املنتهية  للسنواتاملطالبات تحت التسوية  يوضح الجدول التالي تفاصيل

 املطالبات تحت التسوية(: 60الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

%(66.4) (83.9%) (29.8%) 1,983 12,309 17,523 تأمين املركبات  

%(9.3) (6.6%) (11.9%) 15,226 16,303 18,504 التأمين الطبي  

%22.0 77.3% (16.1%) 8,466 4,776 5,690 الحوادث العامة   

 (100.0%) (100.0%) (73.8%) - 55 210 الحرائق

%0.6 (23.8%) 32.8% 364 478 360 التأمين الهندس ي  

%(33.1) (46.5%) (16.4%) 54 101 121 التأمين البحري   

%(65.4) 20.0% (90.0%) 1 1 10 التأمينات العامة األخرى   

%(21.6) (23.3%) (19.8%) 26,094 34,024 42,419 اإلجمالي  

 اإلدارةاملصدر: معلومات 

لها وتم اإلبالغ عنها ولكن لم تتم تسويتها في تاريخ قائمة  يتألف إجمالي املطالبات تحت التسوية من إجمالي التكلفة التقديرية للمطالبات التي تم تحم 

 املركز املالي.

مليون ريال سعودي كما  34.0إلى  م2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  42.4% من 19.8انخفض رصيد املطالبات تحت التسوية بنسبة 

 بعدم التجديد للوثائق الطبية وتغيير املسؤول عن إدارة املطالبات الطبية وانخفاض 2019ديسمبر  31في 
ً
م. وكان هذا االنخفاض في األساس مدفوعا

مليون ريال سعودي  26.1% إلى 23.3سبة مطالبات السيارات بسبب التطور في البرنامج املستخدم. وانخفض رصيد املطالبات تحت التسوية أكثر بن

 م. ويعزى هذا إلى انخفاض مطالبات السيارات واملطالبات الطبية بسبب جائحة كورونا.2020ديسمبر  31كما في 

 املطالبات املتكبدة وغير املبل  ع ها 6.6.2.9

 .م2020م و2019وم 2018ديسمبر  31كما في يوضح الجدول التالي تفاصيل املطالبات املتكبدة وغير املبلغ عنها 

 املطالبات املتكبدة وغير املبلغ عنها(: 61الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

النمو املركب 

 م2020-م2018

%7.2 4.1% 10.3% 42,258 40,587 36,798 تأمين املركبات  

%21.6 25.3% 18.0% 22,292 17,790 15,075 التأمين الطبي  

%19.1 29.1% 9.9% 3,296 2,552 2,322 الحوادث العامة   

%14.9 (13.9%) 53.4% 295 342 223 الحرائق  

%(41.4) (9.1%) (62.3%) 426 468 1,240 التأمين الهندس ي  

%(15.9) (47.7%) 35.1% 77 147 109 التأمين البحري   

%10.9 10.9% 11.0% 68,643 61,887 55,769 اإلجمالي  

 معلومات اإلدارةاملصدر: 

تكبدة وغير املبلغ عنها هي املطالبات التي من املتوقع أن يتم اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة املركز املالي 
ُ
والتي وقع الحدث الخاضع إن املطالبات امل

ذي يعتبر النشاط للتأمين الخاص بها قبل تاريخ قائمة املركز املالي. بشكل عام، كانت املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها متركزة في قطاع املركبات ال

 الرئيس ي للشركة. التقلبات في هذه األرصدة تتأثر بحجم حركة األعمال ومعدالت الخسارة بشكل عام.
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 افأة نهاية ا خدمةمك  6.6.2.10

 .م2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في يوضح الجدول التالي تفاصيل مكافأة نهاية الخدمة 

 مكافأة نهاية الخدمة(: 62الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 زيادة/)نقص( ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

%20.4 22.7% 18.1% 12,011 9,789 8,287 الرصيد في بداية السنة   

%14.2 (1.1%) 31.9% 2,243 2,268 1,719 املحمل على قائمة الدخل  

%(19.5) (50.5%) 30.8% 233 471 360 املحمل على قائمة الدخل الشامل االخرى   

%(8.7) (7.0%) (10.4%) (481) (517) (577) منافع مدفوعة خالل العام  

%19.6 16.6% 22.7% 14,006 12,011 9,789 الرصيد في نهاية السنة / الفترة   

 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

 

حدد املستحقات وفق التقييم االكتواري باستخ
ُ
دام تتبنى الشركة خطة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بموجب أنظمة العمل السعودية السارية. ت

 طريقة تقدير املبالغ املستحقة حسب الوحدة مع الوفاء بااللتزام بتقديم مدفوعات املكافآت عند استحقاقها. 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  12.0م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  9.8% من 22.7بنسبة ارتفعت مكافأة نهاية الخدمة 

ية الخدمة م. وكان هذا االرتفاع بشكل رئيس ي نتيجة إلى استمرار أعضاء االدارة العليا في الشركة والذي أدى الزيادة الفترة. وارتفعت مكافأة نها2019

 بنسبة 
ً
م. ويعود هذا االرتفاع في األساس إلى مكافأة نهاية الخدمة املرتبطة بأعضاء 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  14.0% إلى 16.6أيضا

 االدارة العليا في الشركة.

 التزامات اإليجار 6.6.2.11

م 2020ديسمبر 31ليون ريال سعودي كما في م 5.0م و2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  7.1ارتبطت التزامات اإليجار التي بلغت قيمتها 

 لتسجيل عقود اإليجار. 16بإيجارات مكاتب الشركة. تم تسجيل هذه االلتزامات كبنود مستقلة بعد اتباع معيار التقارير املالية الدولي رقم 

 الفائض من عمليات التأمين  6.6.2.12

% من صافي 10لحاملي وثائق التأمين، حيث إن الشركة مطالبة بتوزيع يمثل توزيع الفائض املستحق صافي الفائض من عمليات التأمين املستحق 

 لنظام التأمين والئحته التنفيذية الصادرة 90الفائض من عمليات التأمين إلى حاملي الوثائق وتخصيص النسبة املتبقية البالغة 
ً
% ملساهميها وفقا

 عن البنك املركزي السعودي.

 31مليون ريال سعودي كما في  6.0م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  5.5% من 9.6سبة وارتفع الفائض من عمليات التأمين بن

م. وكان االرتفاع 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  6.4% إلى 7.1م، واستمر الفائض من عمليات التأمين باالرتفاع بنسبة 2019ديسمبر 

 بشكل رئيس ي بتحقيق فائض من عمليات تأمين املركبات.2020م و2019ديسمبر  31في الفائض من عمليات التأمين كما في 
ً
 م مدفوعا

 زكاة و ريبة دخل مستحقة 6.6.2.13

سدد إلى 
ُ
 .هيئة الزكاة والضريبة والجماركيمثل مخصص الزكاة وضريبة الدخل استحقاقات الزكاة التي ت

مليون ريال سعودي  8.5م.  إلى 2018ديسمبر  31ليون ريال سعودي كما في م 5.1%من 65.9وارتفع مخصص الزكاة وضريبة الدخل املستحقة بنسبة 

م. وكان هذا االرتفاع بشكل رئيس ي نتيجة إلى أخذ مخصصات احتياطية لتجنب دفع مبلغ كبير مرة واحدة خالل نفس العام. 2019ديسمبر  31كما في 

 بنسبة 
ً
م. ويعود هذا 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  11.0% إلى 29.5واصل ارتفاع مخصص الزكاة وضريبة الدخل املستحقة أيضا

 االرتفاع في األساس إلى زيادة املخصصات.
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 عمولة مستحقة ع   الوديعة النظامية 6.6.2.14

 لخطابهم املؤرخ في 
ً
يعة النظامية م، تقوم الشركة بعرض العمولة الناتجة على الود2016مارس  1بناًء على تعليمات البنك املركزي السعودي ووفقا

 كموجودات ومطلوبات في القوائم املالية.

 حقوق املساهمين 

 .م2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في يوضح الجدول التالي تفاصيل حقوق امللكية للسنوات املالية املنتهية 

 حقوق املساهمين(: 63الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31املالية املنتهية في السنة 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

%(16.0) (29.5%) - 141,000 200,000 200,000 رأس املال  

%(84.7) (97.6%) (2.8%) (1,431) (59,514) (61,233) أرباح مبقاة / )خسائر متراكمة(  

 ينطبق ال 79.4% ال ينطبق 7,126 3,973 (759) احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 

%71.9 28.0% - (1,064) (831) (360) احتياطي إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة  

%2.9 1.4% 4.3% 145,631 143,628 137,648 مجموع حقوق امللكية  

 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

 رأس املال 6.6.3.1

 إلى 2019م و 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  200.0بلغ رأس مال الشركة املدفوع 
ً
ريال سعودي  10مليون سهم بقيمة  20م مقسما

 إلى  م2020مليون ريال سعودي خالل  141.0لكل سهم. وتم تخفيض رأس مال الشركة إلى 
ً
مليون سهم عن طريق تسوية الخسائر  5.9مقسما

م 2019أغسطس  26سهم يمتلكها املساهمون عقب موافقة الجمعية العمومية املنعقد في  3,3898يث تم تحفيض سهم واحد لكل املتراكمة، ح

 لغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة من أجل تلبية االمتثال لقانون الشركات.

 أوص ى مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة وفي تاريخ
ً
ه الحقا

 
حصلت الشركة على موافقة البنك املركزي م 2020يناير 16 يجدر اإلشارة إلى أن

 مليون ريال سعودي. 150.0السعودي )ساما( على زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار حقوق أولوية بقيمة إجمالية وقدرها 

 أرباح مبقاة / )خسائر متراكمة(  6.6.3.2

لت الشركة خسائر متراكمة للفترة املمتدة من عام  لتها الشركة 2020 م إلى عام2018سج  مليون ريال  61.2م. وبلغت الخسائر املتراكمة التي سج 

م 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.4م و2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  59.5م و2018ديسمبر  31سعودي كما في 

لتها الشركة.  نتيجة الخسائر السنوية التي سج 

 ستثماراتاحتياطي القيمة العادلة ل   6.6.3.3

جة يرتبط احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات باستثمارات الشركة في استثمارات متاحة للبيع متضمنة استثمارات في صكوك وأوراق مالية مدر 

 وغير مدرجة إضافة إلى وحدات تملكها الشركة في صندوق عقاري محلي مدرج.

 احتياطي إعادة قياس مكافأة نهاية ا خدمة للموظفين 6.6.3.4

 1.1مليون ريال سعودي و 0.8مليون ريال سعودي و 0.4بط احتياطي إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذي تم تسجيله بقيمة في ارت

 لتقييمات 2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر 31م و2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 
ً
م بالتزام منافع املوظفين التي يتم قياسها وفقا

 ية بموجب طريقة وحدة االئتمان املتوقعة.اكتوار 
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 معام ت وأرصدة أطراف ذات ع قة  6.6.3.5

 م.2020م و2019م و2018 ديسمبر 31يوضح الجدول التالي تفاصيل معامالت أطراف ذات عالقة للسنوات املالية املنتهية في 

 معامالت أطراف ذات عالقة (: 64الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في  

 طبيعة املعاملة
 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

النمو 

 املركب

-م2018

 م2020

 شركة زهير قلم وشريكه لالستشارات )أبيات(
 (100.0%) (100.0%) (96.6%) - 2 58 أقساط تأمين مكتتبة

 (65.0%) (81.2%) (34.9%) (13) (69) (106) مطالبات مدفوعة

 شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم
 (100.0%) (100.0%) (99.9%) - 1 928 أقساط تأمين مكتتبة

 (43.0%) (75.2%) 31.3% (232) (936) (713) مطالبات مدفوعة

 املحدودةشركة الخليج للمصاعد والساللم 
 (100.0%) (100.0%) (101.3%) - (5) 372 أقساط تأمين مكتتبة

 (35.3%) (75.6%) ينطبق ال (97) (398) (232) مطالبات مدفوعة

 شركة ميار القابضة
 الينطبق (244.4%) (92.1%) (26) 18 229 أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق 6.5% (210.7%) (99) (93) 84 مطالبات مدفوعة

 شركة طايا الزراعية لالعالف مصنع
 (26.4%) 222.7% (83.2%) 142 44 262 أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق (83.2%) (289.4%) (27) (161) 85 مطالبات مدفوعة

 شركة طايا العقارية
 (77.3%) (79.6%) (74.8%) 11 54 214 أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق (70.3%) ينطبق ال (55) (185) 26 مطالبات مدفوعة

 شركة طايا القابضة
 (100.0%) (100.0%) (87.7%) - 27 220 أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق (81.5%) (244.3%) (82) (443) 307 مطالبات مدفوعة

 شركة العامة لألعمال االستثمارية العقارية
 (100.0%) (100.0%) (95.6%) - 5 113 أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق (95.7%) (185.2%) (5) (115) 135 مطالبات مدفوعة

 مؤسسة الهدى الخيرية
 (100.0%) (100.0%) (92.0%) - 4 50 أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق (87.8%) (281.5%) (6) (49) 27 مطالبات مدفوعة

 شركة األجنحة السعودية للسفر والسياحة
 (100.0%) (100.0%) (94.1%) - 1 17 أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق (90.9%) ينطبق ال (3) (33) 8 مطالبات مدفوعة

 شركة طايا الزراعية
 (100.0%) (100.0%) (64.3%) - 145 406 أقساط تأمين مكتتبة

 (100.0%) (100.0%) (216.8%) - (188) 161 مطالبات مدفوعة

 شركة عبدالقادر البكري وابناءه
 الينطبق الينطبق الينطبق - - - أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق الينطبق الينطبق - - - مطالبات مدفوعة

 الشركة السعودية لنظام الري بالتنقيط
 (100.0%) (100.0%) (55.7%) - 133 300 أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق (94.3%) ينطبق ال (49) (863) 174 مطالبات مدفوعة

 69.6% (4.2%) 200.0% 69 72 24 أقساط تأمين مكتتبة شركة البحر األحمر لخدمات املالحة

 مكتب سليمان الخريجي لالستشارات الهندسية
 (100.0%) الينطبق الينطبق - - 49 أقساط تأمين مكتتبة

 (100.0%) الينطبق الينطبق - - 7 مطالبات مدفوعة

 شركة الخليج العربي للصيانة واملقاوالت
 (51.5%) (33.3%) (64.7%) 16 24 68 أقساط تأمين مكتتبة

 (100.0%) (100.0%) (80.4%) - 9 46 مطالبات مدفوعة

 مؤسسة عبدهللا بن ريس 
 324.3% 380.0% 275.0% 72 15 4 أقساط تأمين مكتتبة

 ينطبق ال (32.1%) ينطبق ال (19) (28) 1 مطالبات مدفوعة

 (100.0%) (100.0%) - - 24 24 أقساط تأمين مكتتبة شركة البحار العلمية 

 أداما للمرافق التشغيل والصيانة شركة
 (100.0%) (100.0%) (92.3%) - 2 26 أقساط تأمين مكتتبة

 (100.0%) (100.0%) (412.5%) - (25) 8 مطالبات مدفوعة

 شركة نما للعقارات 
 (100.0%) (100.0%) (34.5%) - 19 29 أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق ينطبق ال (550.0%) (2) (45) 10 مطالبات مدفوعة

 شركة فالي وشريكه للتثمين والتقييم العقاري 
 (100.0%) (100.0%) (94.4%) - 1 18 أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق (40.0%) (200.0%) (3) (5) 5 مطالبات مدفوعة

 شركة فيون  
 الينطبق (100.0%) الينطبق - 53 - أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق الينطبق الينطبق (80) - - مطالبات مدفوعة

 (100.0%) الينطبق الينطبق - - 5 أقساط تأمين مكتتبة الدكتور يوسف بالسودان

 (100.0%) (100.0%) 33.3% - 4 3 أقساط تأمين مكتتبة املهندس ثامر بن عبدهللا بن ريس

 - - - 1 1 1 أقساط تأمين مكتتبة الدكتور عبداللطيف الشيخ

 10.4% 66.7% (26.8%) 50 30 41 أقساط تأمين مكتتبة الشريف وعائلتهالسيد هشام محمد عبد هللا 
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 شركة الخليج للمصاعد والساللم
 الينطبق (100.0%) الينطبق - 116 - أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق (100.0%) الينطبق - (25) - مطالبات مدفوعة

 الينطبق (100.0%) الينطبق - 4 - أقساط تأمين مكتتبة نوف سعود الحقباني

 الينطبق الينطبق الينطبق 6 - - أقساط تأمين مكتتبة عادل جمجوم

 مساهم -سيج البحرين أ
 دفع مطالبات بالنيابة

 سيج البحرينأعن 
 (100.0%) الينطبق الينطبق - - (1,440)

 م ومعلومات اإلدارة2020م و2019املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية 

 األطراف ذات العالقة بالشركة عدد من الشركات الحليفة الذين لهم عالقة باملساهمين الرئيسيين واملديرون وموظفي اإلدارة الرئيسيين فيتضمنت 

الشركة والتي هم أصحابها الرئيسيين أو يسيطرون عليها بشكل مشترك ويتأثرون بها بشكل كبير. ويتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه 

 ت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة.املعامال 

 م.2020م و2019م و2018ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تفاصيل أرصدة أطراف ذات عالقة كما في 

  أرصدة أطراف ذات عالقة(: 65الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في  

 طبيعة املعاملة
 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2019

ديسمبر 

 م2020

 النمو املركب

-م2018

 م2020

 شركة زهير قلم وشريكه لالستشارات )أبيات(
 8.8% 2.7% 23.0% 77 75 61 أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق (92.3%) الينطبق (1) (13) - مطالبات مدفوعة

 شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم
 18.8% (17.8%) 95.6% 1,048 1,275 652 أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق (44.4%) الينطبق (100) (180) - مطالبات مدفوعة

 شركة الخليج للمصاعد والساللم املحدودة
 12.0% (0.9%) 37.9% 570 575 417 أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق (28.0%) الينطبق (36) (50) - مدفوعةمطالبات 

 شركة ميار القابضة
 60.7% (11.5%) 316.7% 177 200 48 أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق (90.9%) الينطبق (1) (11) - مطالبات مدفوعة

 مصنع شركة طايا الزراعية لالعالف
 2.9% (49.2%) 113.2% 131 258 121 أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق 300.0% الينطبق (16) (4) - مطالبات مدفوعة

 شركة طايا العقارية
 (74.7%) (97.0%) (25.0%) 3 99 132 أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق 400.0% الينطبق (15) (3) - مطالبات مدفوعة

 شركة طايا القابضة
 (100.0%) (100.0%) 63.0% - 300 184 أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق 184.6% الينطبق (37) (13) - مدفوعةمطالبات 

 شركة العامة لألعمال االستثمارية العقارية
 (11.0%) (45.9%) 34.1% 66 122 91 أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق (91.7%) الينطبق (1) (12) - مطالبات مدفوعة

 مؤسسة الهدى الخيرية
 الينطبق (100.0%) الينطبق - 35 - أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق 100.0% الينطبق (2) (1) - مطالبات مدفوعة

 شركة األجنحة السعودية للسفر والسياحة
 (45.6%) (75.0%) (25.0%) 3 12 16 أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق الينطبق الينطبق (1) - - مطالبات مدفوعة

 شركة طايا الزراعية
 (51.6%) (88.3%) 16.3% 35 300 258 أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق (81.8%) الينطبق (4) (22) - مطالبات مدفوعة

 شركة عبدالقادر البكري وابناءه
 (100.0%) الينطبق (100.0%) - - 2 أقساط تأمين مكتتبة

 - - - (200) (200) (200) مطالبات مدفوعة

 الشركة السعودية لنظام الري بالتنقيط
 (100.0%) (100.0%) 600.0% - 28 4 أقساط تأمين مكتتبة

(13) - مطالبات مدفوعة  (36)  الينطبق 176.9% الينطبق 

 شركة البحر األحمر لخدمات املالحة
 الينطبق (100.0%) الينطبق - 26 - أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق الينطبق الينطبق - - - مطالبات مدفوعة

 شركة الخليج العربي للصيانة واملقاوالت
 الينطبق - الينطبق 65 65 - تأمين مكتتبةأقساط 

 الينطبق الينطبق الينطبق - - - مطالبات مدفوعة

 مؤسسة عبدهللا بن ريس 
 الينطبق 400.0% الينطبق 20 4 - أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق (100.0%) الينطبق - (8) - مطالبات مدفوعة

 شركة أداما للمرافق التشغيل والصيانة
 الينطبق (89.5%) الينطبق 2 19 - مكتتبة أقساط تأمين

 الينطبق الينطبق الينطبق - - - مطالبات مدفوعة

 شركة نما للعقارات 
 الينطبق (90.5%) الينطبق 2 21 - أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق الينطبق الينطبق - - - مطالبات مدفوعة

 الينطبق (100.0%) الينطبق - 13 - تأمين مكتتبةأقساط  شركة فالي وشريكه للتثمين والتقييم العقاري 
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 الينطبق الينطبق الينطبق - - - مطالبات مدفوعة

 شركة فيون  
 الينطبق الينطبق الينطبق 42 - - أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق الينطبق الينطبق - - - مطالبات مدفوعة

 السيد هشام محمد عبد هللا الشريف وعائلته
 الينطبق الينطبق الينطبق - - - مكتتبةأقساط تأمين 

 الينطبق (100.0%) الينطبق - (5) - مطالبات مدفوعة

 (6.6%) (22.2%) 6.4% 1,860 2,391 2,247 سيج البحرينأدفع مطالبات بالنيابةعن  مساهم  -سيج البحرين أ

 أعضاء مجلس اإلدارة
 الينطبق الينطبق الينطبق 2,239 - - أقساط تأمين مكتتبة

 الينطبق الينطبق الينطبق (450) - - مطالبات مدفوعة / )مستلمة(

 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

أفراد ذو ع قة  شركات حليفة و

 31م إلى 2018ديسمبر  31تعلقت األرصدة املدينة املستحقة من الشركات الحليفة واألفراد ذو عالقة بأقساط التأمين املكتتبة خالل الفترة ما بين 

م إلى 2018ديسمبر  31م. بينما ارتبطت األرصدة الدائنة إلى الشركات الحليفة واألفراد ذو عالقة باملطالبات املدفوعة خالل الفترة ما بين 2020ديسمبر 

 يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه املعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة.م. وكما تم ذكره من قبل، فإنه 2020ديسمبر  31

 مساهم -سيج البحرين أ

 سيج البحرين.أتشكل هذه األرصدة املدينة املبالغ التي تم دفعها من قبل الشركة بالنيابة عن 

 ات النقديةالتدفق 6.7

 م.2020م و2019م و2018 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتيوضح الجدول التالي تفاصيل التدفقات النقدية 

 التدفقات النقدية(: 66الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

-م2018

 م2020

(3,058) (5,111) 37,892 صافي النقد الناتج من / )املستخدم في( األنشطة التشغيلية %(40.2) ال ينطبق   الينطبق 

 الينطبق %3,234.4 (110.4%) 75,990 2,279 (21,995) االستثماريةصافي النقد )املستخدم في( / الناتج من األنشطة 

 الينطبق (81.5%) الينطبق (2,435) (13,184) - صافي النقد )املستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية

 110.6% %(540.2) (200.7%) 70,497 (16,016) 15,897 التغير في أرصدة النقد وما في حكمه

 (0.1%) (17.1%) 20.5% 77,479 93,495 77,598 حكمه في بداية السنة / الفترةالنقد وما في 

 25.8% 91.0% (17.1%) 147,976 77,479 93,495 النقد وما في حكمه في نهاية السنة / الفترة

 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

 77.5م إلى تدفقات نقدية وقدرها 2018مليون ريال سعودي في  93.5% من تدفقات نقدية وقدرها 17.1بنسبة انخفض رصيد النقد وما في حكمه 

م. ونتج هذا االنخفاض بسبب انخفاض صافي النقد لألنشطة التشغيلية وتحوله من تدفقات نقدية واردة إلى تدفقات 2019مليون ريال سعودي في 

 م.2020سعودي خالل عام مليون ريال  10.7نقدية خارجة وقدرها 

م. ويعزى هذا في 2020مليون ريال سعودي في  148.0م إلى 2019مليون ريال سعودي في  77.5% من 91.0وارتفع رصيد النقد وما في حكمه بنسبة 

 .م2020مليون ريال سعودي خالل  76.0األساس إلى ارتفاع صافي النقد لألنشطة االستثمارية إلى تدفقات نقدية واردة وقدرها 
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 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   

 م.2020م و2019م و2018 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنوات يوضح الجدول التالي تفاصيل التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 األنشطة التشغيلية(: 67الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 زيادة/)نقص( ديسمبر 31املالية املنتهية في  السنة

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

 11.7% (47.6%) 138.2% 4,002 7,640 3,207 صافي الدخل للفترة قبل الزكاة 

 التعديالت للبنود غير النقدية:

 (3.9%) (22.5%) 19.2% 1,726 2,226 1,867 استهالك ممتلكات ومعدات 

 ينطبق ال (24.1%) ينطبق ال 2,093 2,758 - اطفاء حق استخدام األصول  

 ينطبق ال (10.6%) ينطبق ال 287 321 - تكلفة تمويل اإليجار 

 18.3% 8.2% 29.3% 989 914 707 إطفاء أصول غير ملموسة 

 (100.0%) ينطبق ال (100.0%) - - (2,137) استثمارات متاحة للبيع مكاسب محققة من 

 ينطبق ال ينطبق ال (103.0%) (4,354) (227) 7,499 مخصص / عکس ديون مشكوك في تحميلها 

 (100.0%) ينطبق ال (100.0%) - - 6,189 اضمحالل في استثمارات متاحة للبيع

 16.0% 2.1% 31.9% 2,315 2,268 1,719 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية:

 (35.0%) (201.3%) (141.7%) (6,144) 6,065 (14,552) ذمم أقسام تأمين و معيدي التأمين مدينة 

 الينطبق (529.0%) (79.0%) (6,070) 1,415 6,738 حصة معيدي التأمين في أقساط تامين غير مكتسبة 

 الينطبق (365.5%) (83.6%) (2,190) 825 5,031 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية 

 الينطبق 140.0% (199.7%) (1,423) (593) 595 حصة معيدي التأمين مطالبات متكبدة و غير مبلغ عنها 

 الينطبق 730.7% (164.1%) (17,502) (2,107) 3,286 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 

 25.0% (135.7%) (538.2%) (225) 631 (144) مستحق من أطراف ذات عالقة 

 الينطبق (13.6%) (485.4%) (13,679) (15,832) 4,108 مصروفات مدفوعة مقدما و أرصدة مدينة أخرى  

 الينطبق (96.2%) (140.6%) 191 4,965 (12,226) أرصدة معيدي التأمين الدائنة

 (55.8%) 19.2% (83.6%) 87 73 446 مكتسبةدخل عموالت غير 

 (9.2%) 329.6% (80.8%) 10,109 2,353 12,253 أقساط تأمين غير مكتسبة

 الينطبق (5.5%) (268.1%) (7,930) (8,395) 4,994 مطالبات تحت التسوية

 15.3% 10.4% 20.3% 6,756 6,118 5,086 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 (54.8%) ينطبق ال (102.1%) 766 (80) 3,756 أخرى احتياطية فنية  

 الينطبق (298.6%) 104.8% 13,817 (6,956) (3,396) مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  

 17.8% (219.4%) (216.2%) 8,636 (7,235) 6,224 مطالبات حملة الوثائق الدائنة 

 الينطبق %2,402.8 ينطبق ال 7,208 288 - احتياطي اخطار قائمة

 الينطبق (79.1%) ينطبق ال (535) (2,565) 41,250 اإلجمالي

 (2.1%) 7.0% (10.4%) (553) (517) (577) املسدد من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 (16.5%) (4.3%) (27.0%) (1,941) (2,029) (2,781) املسدد من الزكاة وضريبة الدخل

 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال (29) - - الفائض املدفوع إلى حاملي وثائق التأمين

%) %(113.7) (3,058) (5,111) 37,892 صافي النقد الناتج من / )املستخدم في( األنشطة التشغيلية .241  ينطبق ال (

 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

م. إلى صافي 2018مليون ريال سعودي في  37.9من صافي تدفقات نقدية واردة  %113.7انخفض صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية بنسبة 

 واألرصدة 2019مليون ريال سعودي في  5.1تدفقات نقدية خارجة وقدرها 
ً
م. ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى ارتفاع املصروفات املدفوعة مقدما

 م.2019ة األخرى وانخفاض مطالبات حملة الوثائق الدائنة واملطالبات تحت التسوية خالل عام املدين

إلى تدفقات نقدية واردة  م2019مليون ريال سعودي في  5.1وارتفع صافي النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية من تدفقات نقدية خارجة وقدرها 

 في األساس إلى ارتفاع مطالبات حملة الوثائق الدائنة إضافة إلى م2020مليون ريال سعودي في  3.1خارجة 
ً
ل اإليجابي مدفوعا . وكان هذا التحو 

 .م2020ارتفاع املستحقات واألرصدة الدائنة األخرى خالل 
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 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  

 م.2020م و2019م و2018 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنوات يوضح الجدول التالي تفاصيل التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 األنشطة االستثمارية (: 68الجدول رقم ) ا

 ألف ريال سعودي

 نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2019
 م2020ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

 (4.4%) 808.2% (89.9%) (3,442) (379) (3,769) إضافات ممتلكات ومعدات

 (27.8%) (46.1%) (3.4%) (732) (1,358) (1,406) إضافات أصول غير ملموسة 

    (88) - - إضافات حق استخدام أصول 

 (100.0%) ينطبق ال (100.0%) - - 2 املحصل من بيع ممتلكات ومعدات

 (100.0%) (100.0%) (48.2%) - (10,218) (19,738) املدفوع في شراء استثمارات متاحة للبيع 

 (1.5%) (76.8%) 318.6% 5,000 21,578 5,155 متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع 

 (100.0%) الينطبق (100.0%) - - 185,000 متحصالت من بيع ودائع قصيرة االجل 

 (100.0%) (100.0%) (96.1%) - (7,344) (187,239) املدفوع في شراء ودائع قصيرة االجل 

 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال - - - املدفوع في شراء ودائع نظامية

 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال 75,252 - - استحقاق / )إيداع( ودائع ألجل

 ينطبق ال %3,234.4 (110.4%) 75,990 2,279 (21,995) صافي النقد )املستخدم في( / الناتج من األنشطة االستثمارية 

 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

م إلى 2018مليون ريال سعودي في  22.0خارجة وقدرها % من تدفقات نقدية 110.4انخفض صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية بنسبة 

 في األساس باملتحصالت من بيع ودائع قصيرة األجل املقيدة خالل 2019مليون ريال سعودي في  2.2تدفقات نقدية واردة وقدرها 
ً
م. وكان هذا مدفوعا

 م.2018عام 

م. وكان هذا االرتفاع بشكل 2020مليون ريال سعودي في  76.0دية واردة وقدرها وارتفع صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية أإلى تدفقات نق

 .فة إلى تسجيل استحقاق ودائع ألجلرئيس ي نتيجة إلى ارتفاع املتحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع، إضا

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 م.2020م و2019م و2018 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنوات ألنشطة التمويليةيوضح الجدول التالي تفاصيل التدفقات النقدية من ا

 التمويليةاألنشطة (: 69الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

  نقص / زيادة ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )املراجعة(
 م2020ديسمبر  م2019ديسمبر 

 النمو املركب

 م2020-م2018

 ينطبق ال (%100.0) ينطبق ال - (10,000) - انخفاض في الودائع النظامية

 ينطبق ال (%23.5) ينطبق ال (2,435) (3,184) - سداد التزامات اإليجار

 ينطبق ال (%81.5) ينطبق ال (2,435) (13,184) - صافي النقد املستخدم في األنشطة التمولية 

 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة 

م إلى تدفقات 2018مليون ريال سعودي في  13.2% من تدفقات نقدية وقدرها 81.5انخفض صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية بنسبة 

 في األساس بانخفاض في الودائع النظاميةة خالل عام 2019سعودي في مليون ريال  2.4نقدية وقدرها 
ً
 م.2020م. وكان هذا مدفوعا

 م2018في األنشطة التمويلية في ولم تسجل الشركة أي تدفقات نقدية 

 االلتزامات املحتملة 6.8

وكاالت صيانة سعودي تم اصدراها ل مليون ريال 3.0م خطابات ضمان بقيمة 2020ديسمبر  31تضمنت التزامات الشركة املحتملة كما في 

 السيارات واملرتبطة بإدارة مطالبات السيارات.
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 استخدام متحص ت الطرح واملشاري  املستقبلية 7

 صافي متحص ت الطرح 7.1

اليين م ثالثة( ريال سعودي، سيدفع منها حوالي 150,000,000مليون ) مائة وخمسون يقدر إجمالي متحصالت طرح أسهم حقوق األولوية بقيمة 

( ريال سعودي، لتغطية تكاليف الطرح والتي تشمل أتعاب املستشار املالي ومدير اإلكتتاب ومتعهد التغطية واملستشار القانوني 3,000,000)

 .واملحاسب القانوني ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من املصاريف املتعلقة باالكتتاب

في تعزيز هامش  يبشكل رئيس ، والذي سيستخدم ( ريال سعودي147,000,000)ئة وسبعة وأربعون مليون ماسيبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي 

 .. ولن يحصل املساهمون على أي من املتحصالت الناشئة عن الطرحاملالءة ودعم عمليات التوسع في نشاط الشركة

%( أو أكثر بين االستخدام الفعلي 5)تداول( عند وجود اختالف بنسبة )كما ستقوم الشركة باإلفصاح للجمهور على موقع السوق املالية السعودية 

 للفقرة )ب( من املادة )
ً
فِصح عنه في نشرة اإلصدار هذه فور علمها بذلك. وذلك وفقا

ُ
( من قواعد طرح األوراق املالية 55ملتحصالت الطرح مقابل ما أ

صدر
ُ
% أو أكثر بين االستخدام الفعلي 5اإلفصاح للجمهور عند وجود اختالف بنسبة  وااللتزامات املستمرة والتي تنص على أنه "يجب على امل

فِصح عنه في نشرة اإلصدار ذات العالقة فور علمه بذلك
ُ
 ."ملتحصالت إصدار أسهم حقوق األولوية مقابل ما أ

 استخدام متحص ت الطرح 7.2

 لنظام مر 
ً
اقبة شركات التأمين والالئحة التنفيذية والتعديالت الالحقة التي تصدر من تزاول جميع شركات التأمين العاملة في اململكة نشاطها وفقا

 .البنك املركزي من وقت آلخر

ضها وسيتم استخدام صافي متحصالت الطرح بشكل رئيس ي في دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة مع االلتزام بمتطلبات املالءة املالية التي يفر 

 في تمويل الزيادة  ،خالل استخدام متحصالت االكتتاب في االستثمارات والودائع املالية ، حيث سيتم ذلك منالبنك املركزي 
ً
وسيتم استخدامها ايضا

ت في الوديعة النظامية املفروضة على الشركة من البنك املركزي وذلك بسبب زيادة رأس مال الشركة. ولن يحصل املساهمون على أي من املتحصال 

 الناشئة عن الطرح.

 لجدول التالي االستخدام املتوقع ملتحصالت الطرح:ويوضح ا

 (: االستخدام املتوقع ملتحصالت الطرح 70الجدول رقم )

 املبلغ )بآالف الرياالت السعودية( البيان

 150,000 إجمالي متحصالت الطرح

 (3,000) % من إجمالي متحصالت الطرح(2.00) تكاليف الطرح

 147,000 صافي متحصالت الطرح

 22,500 % من إجمالي متحصالت الطرح(15زيادة الوديعة النظامية )

 124,500 % من إجمالي متحصالت الطرح(83.00) استثمارات مالية

 املصدر: الشركة 

 وستقوم الشركة باستخدام متحصالت الطرح كاآلتي:

 النظاميةاستخدام صافي متحص ت الطرح لزيادة الوديعة  

 للمادة الثامنة والخمسون )
ً
( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر من البنك املركزي، فإنه يجب أن تكون 58وفقا

إلى خمسة عشر  رفع هذه النسبة بحد أقص ىيأن  وللبنك املركزي السعودي%( من رأس املال املدفوع، 10نسبة الوديعة النظامية عشرة باملائة )

 للمخاطر التي تواجهها الشركة15باملائة )
ً
 م(20/11/2019ه )املوافق 23/03/1441( وتاريخ  89/8223. وبموجب خطاب البنك املركزي رقم )%( وفقا

 إلى خمسة عشر )10فقد قرر البنك املركزي إلزام الشركة برفع نسبة الوديعة النظامية من عشرة باملائة )
ً
%( من رأس مال الشركة، 15%( سابقا

( ريال سعودي من إجمالي متحصالت الطرح كوديعة 22,500,000) اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألفوبناًء على ذلك ستقوم الشركة بتخصيص 

( 291,000,000( ريال سعودي إلى مائتين وواحد وتسعين مليون )141,000,000ة. بعد زيادة رأس مال الشركة من مائة وواحد وأربعين مليون )نظامي

وذلك ، ( ريال سعودي30,000,000ثالثون مليون )حساب الوديعة النظامية يبلغ الجديد بالذكر أنه وكما في تاريخ هذه النشرة فإن ريال سعودي، 
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( ريال سعودي ولم تقم الشركة 141,000,000( إلى مائة وواحد وأربعون مليون )200,000,000ل تخفيض رأس مال الشركة من مائتان مليون )قب

بعد  بمخاطبة البنك املركزي بعد تخفيض رأس مالها لتعديل مبلغ الوديعة، وتنوي الشركة مخاطبة البنك املركزي لتعديل نسبة الوديعة النظامية

 .ة زيادة رأس مالهاعملي

 استخدام صافي متحص ت الطرح في االستثمارات املالية 

 ستقوم الشركة بإستخدام مبالغ متحصالت الطرح املخصصة لالستثمارات والودائع املالية متوسطة وطويلة األجل، باإلضافة إلى زيادة وتنويع

 تنوي الشركة تخصيص محفظة الشركة االستثمارية والتي يتم االستثمار بها في صناديق اال 
ُ
ستثمار والصكوك وأسهم حقوق امللكية في اململكة، حيث

( ريال سعودي، وتنوي الشركة القيام باالستثمارات والودائع املالية فور اإلنتهاء 124,500,000مبلغ مائة وأربعة وعشرون مليون وخمسمائة ألف )

 للمادة الحادية والستون )من عملية زيادة رأس املال، وسيتم توزيع املبالغ على قنوا
ً
( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات 61ت االستثمار وفقا

 التأمين التعاوني والتي تنص على مايلي:

على الشركة عند وضع سياستها االستثمارية مراعاة أن تكون مدة االستحقاق لألصول املستثمرة موازية اللتزامات الشركة حسب الوثائق  (1

 توزيع األصول، وإذا لم توافق املؤسسة على البرنامج تلتزم الشركة املصدرة، 
ً
وعلى الشركة أن تقدم للمؤسسة برنامج االستثمار شامال

%( عشرين باملائة من 20(  من الالئحة التنفيذية، وعلى أال يتجاوز االستثمار خارج اململكة )1باألوعية والنسب الواردة في الجدول رقم )

( والتي تنص على أن يكون االستثمار بالريال بما 59( من املادة التاسعة والخمسون )2رات مع االلتزام بما ورد في الفقرة )إجمالي االستثما

%( خمسون باملائة من إجمالي األصول املتاحة لالستثمار، وإذا رغبت الشركة في تخفيض هذه النسبة فيجب أخذ موافقة 50نسبته )

 زي.كتابية مسبقة من البنك املرك

%( خمسين باملائة من كل وعاء استثماري في 50على الشركة األخذ في اإلعتبار بمخاطر تركيز االستثمار بحيث ال تتجاوز نسبة التركز ) (2

 ( من الالئحة التنفيذية.1الجدول رقم )

والتي تنص على أنه اليجوز للشركة استخدام  (  من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني62الثانية والستون ) واملادة

اليجوز  األدوات املالية مثل املشتقات املالية والبنود خارج امليزانية العمومية قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك املركزي، كما

 بار باآلتي:للشركة استخدام األدوات في أغراض غير إدارة املحفظة االستثمارية. ويجب األخذ في االعت

 ولها األصول، تقويم جدول  في مدرجة أصول  على ومبنية قصير، وقت في للتسييل وقابلة رئيس، مالي سوق  في مدرجة تكون  أن (1

 .ومعلومة واضحة تسعير طريقة

 .األدوات هذه في االستثمار من محتملة أو ناتجة التزامات أي ملواجهة كافية وأصول  مخصصات الشركة لدى تكون  أن (2

 .مقبولة وسمعة مالءة ذا التعامل في اآلخر الطرف يكون  أن (3

 استخدام صافي متحص ت الطرح لرف  هامش امل ءة املالية 

( ريال 291,000,000مائتين وواحد وتسعين مليون )إلى  ( ريال سعودي141,000,000مائة وواحد وأربعين مليون )تهدف الشركة إلى رفع رأس مالها من 

 امش املالءة املالية ودعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.، وذلك لتعزيز هسعودي

ب هامش وتفرض الالئحة التنفيذية التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني االحتفاظ بحد أدنى من صافي األصول القابلة للتضمين في حسا

%( لهامش املالءة املالية )صافي األصول القابلة للتضمين في 100التام )املالءة ويترجم املطلوب في الحاجة إلى االحتفاظ بالحد األدنى من الغطاء 

 على الحد األدنى لهامش املالءة(. املالءةحساب 
ً
 املالية مقسوما

م صافي أصولها لغرض احتساب صافي األصول القابلة للتضمين في حساب املالءة املالية وف  ويفرض البنك املركزي على شركات التأمين أن تقو 
ً
 قا

 للمادة الخامسة والستون )
ً
( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات 65لجداول ونسب تضمين محددة من البنك املركزي على أن يرعى اآلتي وفقا

 التأمين التعاوني:

لجزء الخاص أال يتجاوز تقويم األصول قيمتها السوقية، ويستثنى من ذلك األصول الخاصة بتأمين الحماية واالدخار املرتبطة با (1

 باالستثمار.

 %( من إجمالي األصول املسموح بها املرتبطة بطرف واحد.20أن يكون الحد األقص ى عشرين باملائة ) (2
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( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بأنه على الشركة التي تزاول التأمين العام والصحي 66وتنص املادة السادسة والستون )

 اعتماد األعلى ألي من الطرق الثالث اآلتية:باظ بحد أدنى لهامش املالءة املالية املطلوب االحتف

( ريال 200,000,000( ريال سعودي لشركات التأمين، و مائتان مليون )100,000,000الحد األدنى ملتطلبات رأس املال هو مائة مليون ) (1

 اول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمينسعودي لشركات إعادة التأمين أو شركات التأمين التي تز 

 مجموع األقساط املكتتبة. (2

 املطالبات. (3

 م:2019م و 2018ديسمبر  31وفيما يلي تفاصيل هامش املالءة املالية كما في 

 (: هامش املالءة املالية71الجدول رقم )

 م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31 املبلغ

 100,000 100,000 100,000 متطلبات الحد األدنى لرأس املال 

 89,710 92,311 87,746 إجمالي هامش املالءة املالية لألقساط

 56,590 75,948 75,839 إجمالي هامش املالءة املالية للمطالبات

 100,000 100,000 100,000 املالية للشركة ةهامش املالءلملطلوب االحد األعلى 

 100,341 95,099 99,776 صافي األصول القابلة للتضمين في املالءة املالية

 100.3% %93.7 %99.8 غطاء هامش املالءة املالية )%(

 املصدر: الشركة 

%(، حيث بلغ غطاء 100) م لم تلتزم الشركة بالحد األدنى لغطاء هامش املالءة املالية املفروض من البنك املركزي والبالغ2019ديسمبر  31كما في 

 %( مما أوجب على الشركة زيادة رأس املال للوفاء بمتطلبات الحد األدنى من غطاء هامش املالءة املالية املطلوب.93.7املالية ) ةهامش املالء

من قبل البنك املركزي خالل وفيما يلي اإلسهامات املتوقعة لصافي متحصالت الطرح في املحافظة على متطلبات رأس املال املفروضة على الشركة 

 .الخمس سنوات القادمة

 (: اإلسهامات املتوقعة لصافي متحصالت الطرح72الجدول رقم )

 املبلغ

 السنوات

م 31/12/2021

 )تقديرية(

م 31/12/2022

 )تقديرية(

م 31/12/2023

 )تقديرية(

م 31/12/2024

 )تقديرية(

م 31/12/2025

 )تقديرية(

 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 متطلبات الحد األدنى لرأس املال

 146,305 129,722 115,208 103,141 89,341 إجمالي هامش املالءة املالية لألقساط

 80,000 79,000 78,000 77,000 76,000 إجمالي هامش املالءة املالية للمطالبات

 117,501 108,324 105,571 110,959 103,295 لهامش املالءة املاليةالحد األدنى املطلوب 

 263,807 238,046 220,779 214,101 203,295 صافي  األصول القابلة للتضمين في املالءة املالية

 %180.3 %183.5 %191.6 %207.6 %203.3 غطاء هامش املالءة املالية )%(

 املصدر: الشركة 
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 إفادات ا خبراء 8

وشعاراتهم وعلى نشر  اإلشارة إلى أسمائهم(، من هذه النشرة موافقتهم الخطية على ز( و)وجميع املستشارون الواردة أسماؤهم في الصفحات )قدم 

 إفاداتهم في هذه النشرة، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة.

أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم وليس ألي منهم  –من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة  –إن جميع املستشارين والعاملين لديهم 

 ان نوعها في الشركة بما قد يؤثر على استقاللهم كما في تاريخ هذه النشرة.مصلحة مهما ك 
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 اإلقرارت  9

 :يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي

 في الوضع املالي خالل الـ ) .1
ً
 ملحوظا

ً
 األ 12لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

ً
 .خيرة( شهرا

لم تمنح أي  عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي  عوض غير نقدي من قبل الشركة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة  .2

 .لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية في ما يتعلق بإصدار أو طرح أي  أوراق مالية

والتجاري للشركة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب  لم يكن هناك أي  تغيير سلبي جوهري في الوضع املالي .3

 .التسجيل وطرح األوراق املالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير املحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار

من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألٍي  من أقربائهم أي  أسهم أو مصلحة من أي  نوع  (42 ، د)بخالف ما ورد في الصفحات  .4

 .في الشركة

 .أسهم الشركةلم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة، ولم تقم الجمعية العامة غير العادية للشركة باملوافقة على عملية شراء  .5
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 املعلومات القانونية 10

 اسم الشركة  10.1

 ". سم التجاري "شركة املجموعة املتحدة للتأمين التعاونيتم قيد الشركة في السجل التجاري للشركات املساهمة بمدينة الرياض تحت اال 

 تأسيس الشركة ومراحل تطور رأس املال  10.2

الصادر  (233) رقمقرار مجلس الوزراء املوقر  بموجب تأسست سعودية عامة مساهمة شركة هي "التعاوني للتأمين املتحدة املجموعة شركة" 

 ،(م11/10/2006 املوافق) هـ18/09/1427 بتاريخ الصادر( 60/م) رقم امللكي املرسوم( و م09/10/2006 املوافقهـ )16/09/1427بتاريخ 

 السجل بموجب الشركة وتعمل(. 2005م/05/07 املوافق) هـ28/05/1426 تاريخب( 11202910778 -01) رقم االستثمار وزارة وترخيص

 في للشركة الرئيس ي املقر يقع، و (م22/08/2007 املوافق). هـ09/08/1428 بتاريخ الرياض مدينة من الصادر( 1010417178) رقم التجاري 

 .السعودية العربية اململكة ،11511 الرياض 40523 بريد صندوق  -األول  عبدالعزيز بن تركي األمير طريق -مدينة الرياض، وعنوانه حي حطين

 ماليين عشرةفي السوق املالية السعودية )تداول( بعدد  الشركة أدرجت كامل أسهم م(27/08/2007 املوافق)  ه14/08/1428 بتاريخو  

 املساهمون  اكتتب حيث العام، لالكتتاب طرحها طريق عن سعودية رياالت( 10) عشرة قدرها اسمية وبقيمة عادي سهم( 10,000,000)

 مليون  ستون  تبلغ اجمالية وبقيمة عادي سهم( 6,000,000) ماليين ستة البالغة الشركة أسهم من%( 60) نسبته بما املؤسسون 

%( 40) نسبته بما الجمهور  من املساهمون  واكتتب سعودية، رياالت( 10) عشرة منها كِل  قيمة القيمة متساوية سعودي ريال( 60,000,000)

 متساوية سعودي ريال( 40,000,000) مليون  أربعون  تبلغ إجمالية وبقيمة عادي سهم( 4,000,000) ماليين أربعة البالغة الشركة أسهم من

 .سعودية رياالت( 10) عشرة منها كِل  قيمة القيمة

ملزاولة  (21/20095املركزي السعودي رقم )ت م ن/البنك  تصريححصلت الشركة على  (م11/05/2009املوافق)ه 15/05/1430وبتاريخ  

 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني  والئحته
ً
التنفيذية، وقد تم تجديد  نشاط التأمين في فرعي التأمين العام، والتأمين الصحي وفقا

م( وتنتهي 28/12/2020هـ ) املوافق 13/05/1442ملدة ثالث سنوات تبدأ من ( م27/09/2020 املوافق)هـ 10/02/1442بتاريخ هذا الترخيص 

 م(.26/11/2023هـ )املوافق 12/05/1445في 

 من الشركة مال رأس بزيادة اإلدارة مجلس توصية على العادية غير العامة الجمعية وافقتم( 04/09/2012ه )املوافق 17/10/1433وبتاريخ  

 ماليين عشرة من الشركة أسهم عدد زيادة وبالتالي سعودي، ريال( 200,000,000)   مليون  مائتي إلى سعودي ريال( 100,000,000) مليون  مائة

 طريق عن سعودية وذلك رياالت( 10) عشرة منها كٍل  قيمة القيمة متساوية عادي سهم( 20,000,000) عشرون إلى عادي سهم( 10,000,000)

 . الواحد للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة اسمية بقيمة سهم(10,000,000) ماليين عشرة بمقدار أولوية حقوق  أسهم إصدار

 مليون  مائتي من الشركة مال رأس تخفيض علىالعادية  غير العامة الجمعية وافقت (م26/08/2020 املوافق) ه07/01/1442 وبتاريخ 

%( من رأس مال 29.50) قدرها انخفاض بنسبة سعودي ريال (141,000,000) مليون  وأربعين وواحد مائة إلى سعودي ريال (200,000,000)

 سهم( 14,100,000) ألف ومائة مليون  عشر أربعة إلى سهم ( 20,000,000ن )مليو  عشرين من الشركة أسهم عدد تخفيض وبالتاليالشركة،  

البنك  موافقة على الشركة ول حصوذلك بعد  للشركة املصدرة األسهم من سهم (5,900,000) فوتسعمائة أل ماليين خمسة إلغاء طريق عن

 إلى سعودي ريال( 200,000,000) مليون  مائتي من املال رأس تخفيض علىم( 15/03/2020ه )املوافق 20/07/1441املركزي السعودي بتاريخ 

 وتاريخ (41050316) رقم الخطاب بموجب وذلك%( 29.50) قدرها انخفاض بنسبة سعودي ريال( 141,000,000) مليون  وأربعين وواحد مائة

 .(م15/03/2020 )املوافق هـ20/07/1441

 وواحد مائة من املال رأس زيادة علىالبنك املركزي السعودي  موافقة على الشركة حصلتم( 01/10/2020ه )املوافق 14/02/1442وبتاريخ  

عن طريق طرح خمسة عشر  سعودي ريال( 291,000,000) مائتين وواحد وتسعين مليون  سعودي إلى ريال (141,000,000) مليون  وأربعين

 (.م01/10/2020 )املوافق هـ14/02/1442 وتاريخ (42008428) رقم الخطاب بموجب وذلك( سهم 15,000,000مليون )

 وأربعين وواحد مائةعلى زيادة رأس مال الشركة بنسبة الجمعية العامة غير العادية  وبتاريخ **/**/****ه )املوافق **/**/****م( وافقت 

وبالتالي زيادة عدد أسهم الشركة من  سعودي ريال( 291,000,000) مائتين وواحد وتسعين مليون  سعودي إلى ريال (141,000,000) مليون 

متساوية القيمة قيمة  عادي سهم( 29,100,000) ألف ومائة مليون  وعشرين تسعة إلى عادي سهم( 14,100,000) ألف ومئة مليون  عشر أربعة

 .االت سعودية( ري10كِل منها عشرة )
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 تعديل رأس املال 10.3

افقة  بعد األساس   نظامها ع   تعدي ت عدة الشركة أدخلت  :التالي النحو  ع  في ا جمعية العامة غير العادية  املساهمينمو

 مائة من %(100بنسبة ) الشركة مال رأس زيادة على العادية غير العامة الجمعية وافقت )م04/09/2012 املوافق( ه17/10/1433 بتاريخ 

 ماليين عشرة من الشركة أسهم عدد زيادة وبالتالي سعودي، ريال( 200,000,000)   مليون  مائتي إلى سعودي ريال( 100,000,000) مليون 

 طريق عن وذلك، سعودية رياالت( 10) عشرة منها كٍل  قيمة القيمة متساوية عادي سهم( 20,000,000) عشرون إلى عادي سهم( 10,000,000)

 . الواحد للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة اسمية بقيمة سهم(10,000,000) ماليين عشرة بمقدار أولوية حقوق  أسهم إصدار

 من%( 29.50بنسبة ) الشركة مال رأس تخفيض على العادية غير العامة الجمعية وافقت( م16/01/2020 املوافق) ه21/05/1441 وبتاريخ 

 من الشركة أسهم عدد تخفيض وبالتالي ريال( 141,000,000) مليون  وأربعين وواحد مائة إلى سعودي ريال( 200,000,000) مليون  مائتي

 ألف وتسعمائة ماليين خمسة إلغاء طريق عن سهم( 14,100,000) ألف ومائة مليون  عشر أربعة إلى سهم(  20,000,000) مليون  عشرين

 .للشركة املصدرة األسهم من سهم( 5,900,000)

 الشركة أغرا  10.4

 

 ( السجل التجاري رقم 
ً
، يجوز للشركة القيام باألنشطة اآلتية: التأمين (م22/08/2007 املوافقهـ )09/08/1428( وتاريخ 1010417178وفقا

 الصحي، التأمين العام، إعادة التأمين، وكالة التأمين.

 ( للمادة رقم 
ً
 اآلتية:( من النظام األساس ي، يجوز للشركة القيام باألنشطة 3وفقا

أغراضها،  مزاولة أعمال التأمين التعاوني في فرعي التأمين العام والتأمين الصحي، وللشركة أن تباشر جميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق

 لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألحكام الصادر من البنك املركز 
ً
ي السعودي واألنظمة وتمارس الشركة أنشطتها وفقا

 والقواعد السارية في اململكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.

 راجع القسم الفر مل البنك املركزي السعودي وقد حصلت الشركة على املوافقة النهائية من قبل
ً
 عيزاولة نشاطها التأميني ملزيد من املعلومات )فضال

 من هذا القسم(."  الحكومية والشهادات والتراخيص املوافقات" (10.7)

 الشركة مدة 10.5

  تبدأ ميالدية سنة( 99) وتسعين تسعة الشركة مدة تكون  أن على األساس ي النظام من( 6) السادسة املادة نصت
ً
 السجل في قيدها تاريخ من اعتبارا

 التجاري  السجل بيانات وتشير. األقل على بسنة املدة هذه انتهاء قبل( العادية غير) العامة الجمعية تصدره بقرار الشركة مدة إطالة وتجوز  التجاري،

 (.م30/06/2077 املوافق) ه09/08/1527 تاريخ في الشركة مدة انتهاء إلى

 مجلس اإلدارة 10.6

 تشكيل املجلس 

  الشركة إدارة يتولى
ً
 العادية العامةة الجمعي تنتخبهم أعضاء( 10) عشرة من مؤلف إدارة مجلس األساس ي نظامها من( 15) عشر الخامسة للمادة وفقا

 أعضاء للمساهمين العادية العامة الجمعية انتخبت م(15/05/2019 املوافق) هـ10/09/1440 بتاريخ. سنوات ثالث( 3) عن تزيد ال ملدة للمساهمين

ه 16/10/1443 في وتنتهي سنوات ثال ث وملدةم( 18/05/2019ه )املوافق 13/09/1440 تاريخ من تبدأ جديدة لدورة اإلدارة مجلس

 ( وقد تشكل مجلس اإلدارة للدورة املذكورة من السادة التالية أسماؤهم:م17/05/2022)املوافق
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 اإلدارة(: أعضاء مجلس 73الجدول رقم )

 أعضاء مجلس اإلدارة

عين بتاريخ 
ُ
 م(*18/05/2019ه )املوافق 13/09/1440مجلس إدارة الشركة امل

 املنصب األسهم
صفة 

 العضوية
 العمر الجنسية

 األسهم اململوكة

 ******غير مباشرة مباشرة

 النسبة العدد النسبة العدد

 **فواز محمد ناصر الشرعبي
مجلس   رئيس

 **اإلدارة

غير تنفيذي 

 مستقل
 - - - - 48 سعودي

 **حسام طالل أمين غزاوي*
نائب رئيس 

 مجلس  اإلدارة

غير تنفيذي 

 غير مستقل
 - - %0.0050000 705 53 سعودي

 محمد هاني عبدالقادر بكري البكري 
عضو مجلس  

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 غير مستقل
 - - - - 63 سعودي

عبدالرحمن آل عبداللطيف محمد 

 الشيخ

عضو مجلس  

 اإلدارة

غير تنفيذي 

 غير مستقل
 - - %0.0050000 705 48 سعودي

 **عادل محمد رشيد جمجوم**
عضو مجلس  

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 غير مستقل
 - - %0.0001631 23 56 سعودي

 **عبدهللا عبدالرحمن  محمد الربدي**
عضو مجلس  

 اإلدارة

غير تنفيذي 

 مستقل
 - - %0.0269290 3,797 48 سعودي

 *****مشعل ابراهيم متعب العتيبي
عضو مجلس 

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 مستقل
 - - - - 48 سعودي

 املصدر: الشركة

ه )املوافق 13/09/1440للدورة الحالية والتي تبدأ من م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 15/05/2019ه )املوافق 10/09/1440*وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها املنعقد بتاريخ 

 م(.17/05/2022ه )املوافق 16/10/1443م( وملدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 18/05/2019

 ملجلس اإلدارة ب15/02/2021ه )املوافق 03/07/1442** قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 
ً
 عن رئيس مجلس اإلدارة  األستاذة/ نوف سعود نغيمش م( تعيين األستاذ/ فواز محمد ناصر الشرعبي رئيسا

ً
دال

م( تعيين األستاذة/ نوف سعود 29/11/2020ه )املوافق 14/04/1442م(، وقد سبق أن قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 09/02/2021ه )املوافق 27/06/1442الحقباني والتي قدمت استقالتها بتاريخ 

 ملجلس اإلد
ً
 عن رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ ثامر عبدهللا محمد بن ريس والذينغيمش الحقباني  رئيسا

ً
وقد حصلت الشركة على م(، 07/09/2020ه )املوافق 19/01/1442قدم استقالته بتاريخ  ارة بدال

 م(.02/07/2021ه )املوافق 22/11/1442عدم ممانعة البنك املركزي بتاريخ 

 عن نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  طارق 29/11/2020ه )املوافق 14/04/1442*** قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 
ً
 لرئيس مجلس اإلدارة بدال

ً
م( تعيين األستاذ/ حسام طالل أمين غزاوي نائبا

 م(.29/11/2020ه )املوافق 14/04/1442لبنك املركزي بتاريخ م(. وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة ا19/10/2020ه )املوافق 02/03/1442عبدهللا حسين الرميم والذي قدم استقالته بتاريخ 

 عن عضو مجلس اإلدارة  رشيد عادل محمد /األستاذتعيين م( 17/03/2020ه )املوافق 22/07/1441قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ * ***
ً
زين  /األستاذةجمجوم كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدال

 عن عضو مجلس اإلدارة محمد  عبدهللا عبدالرحمن /األستاذ، وتعيين م(16/10/2019 )املوافق  ه17/02/1441 استقالتها بتاريخإياد اإلمام والتي قدمت 
ً
 /األستاذالربدي كعضو مجلس إدارة مستقل بدال

  م(16/03/2020ه )املوافق 21/07/1441دم ممانعة البنك املركزي بتاريخ م(، بعد حصول  الشركة على ع22/10/2019ه )املوافق 23/02/1441 زياد سامي اللبان والذي قدم استقالته بتاريخ

م( تعيين األستاذ/ مشعل ابراهيم متعب العتيبي كعضو مجلس إدارة مستقل، وال تعد موافقة املجلس نهائية على أن ُيعرض 25/05/2021ه )املوافق 11/10/1442***** قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 

 أول اجتماع للجمعية العامة إلقرارة. وكما بتاريخ هذه النشرة لم تحصل الشركة على خطاب عدم املمانعة. هذا التعيين على

 .هذه النشرةغير مباشرة في الشركة كما في تاريخ  ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية *******

باإلضافة إلى األستاذ/ ثامر بن عبدهللا بن ريس واألستاذ/ طارق بن عبدهللا الرميم واألستاذة/ نوف سعود أسماؤهم أعاله )تمت التوصية من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة واملذكورة الجدير بالذكر أنه 

حيث تم تعيينهم بعد تاريخ إصدار  واألستاذ/ مشعل متعب العتيبي ،عبدهللا عبدالرحمن الربدي /واألستاذجمجوم، رشيد  عادل محمد  /األستاذباستثناء و  واألستاذ / هشام محمد الشريف، الحقباني

عن طريق حقوق األولوية رأس مال الشركة  زيادة، على م(16/01/2020)املوافق   ه21/05/1441 بتاريخ وقد تمت توصية مجلس اإلدارة  التوصية كأعضاء في مجلس إدارة الشركة كما تم توضيحه أعاله(

عدد أسهم الشركة من أربعة  زيادة%، وبالتالي 106.38ا قدره ارتفاع( ريال سعودي بنسبة 291,000,000مليون )وواحد وتسعون مائتين إلى  ( ريال سعودي 141,000,000من مائة وواحد وأربعين مليون )

 .( سهم عادي29,100,000( سهم عادي إلى تسعة وعشرين مليون ومائة ألف )14,100,000عشر مليون ومئة ألف )
 

الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق املالية والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك بنظام الشركات والئحة الحوكمة وتلتزم الشركة 

جمعية العامة يجب أن يكون من عشرة أعضاء تنتخبهم العدد أعضاء املجلس النظام األساس ي للشركة ينص على أن حيث أن املركزي السعودي، 

من الئحة الحوكمة التي تلزم الشركات املدرجة بأن  ) 16 (التزام الشركة باملادة الئحة حوكمة الشركة . كما تبين العادية ملدة ال تزيد على ثالث سنوات

 )أيهما أكثر(تكون أغلبية أعضاء املجلس من األعضاء غير التنفيذين وبأن ال يقل عدد أعضائه املستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء املجلس 

املجموعة املتحدة للتأمين التعاوني ويوجد في  ء مجلس إدارةأغلب أعضا( من الئحة حوكمة شركات التأمين. وحالًيا 54وبالتالي تلتزم الشركة بالبند )

 خمسة أعضاء مستقلين من أصل عشرة أعضاء.  املجلس
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 رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس وأمين السر 

الصادرة عن البنك  الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق املالية والئحة حوكمة شركات التأمين الشركة ملتزمة بالنظام األساس ي والئحة الحوكمة

م( على 15/02/2021ه )املوافق 03/07/1442 بتاريخناحية التعيين اإللزامي في هذه املناصب حيث وافق مجلس إدارة الشركة املركزي السعودي من 

 عن رئيس مجلس اإلدارة األستاذة/ نوف سعود نغيمش الحقباني والتي قدمت
ً
استقالتها بتاريخ  تعيين األستاذ/ فواز محمد ناصر الشرعبي بدال

األستاذة/  على تعيينم( 29/11/2020ه )املوافق 14/04/1442 م(، وقد سبق أن قرر مجلس اإلدارة بتاريخ09/02/2021ه )املوافق 27/06/1442

 عن رئيس مجلس اإلدارة السابق 
ً
 ملجلس إدارة الشركة، وذلك بدال

ً
هندس/ ثامر بن عبدهللا بن ريس والذي قدم املنوف سعود نغيمش الحقباني رئيسا

 لرئيس مجلس 07/09/2020ه )املوافق 19/01/1442استقالته بتاريخ 
ً
م(، كما وافق املجلس على تعيين األستاذ/ حسام طالل أمين غزاوي نائبا

 عن نائب رئيس مجلس اإلدارة السابق املهندس/ طارق بن عبدهللا الرميم والذي 
ً
 املوافق) ه02/03/1442 بتاريخقدم استقالته اإلدارة، وذلك بدال

، وفيما يلي م(02/07/2021ه )املوافق 22/11/1442 بتاريخ السعودي املركزي  البنك ممانعة عدم على الشركة حصلت وقد، (م19/10/2020

 مناصب مجلس اإلدارة.

 (: مناصب مجلس اإلدارة74الجدول رقم )
 املنصب املعين اسم الشخص

 *رئيس مجلس اإلدارة فواز محمد ناصر الشرعبي

 نائب رئيس مجلس اإلدارة حسام طالل أمين غزاوي 

 أمين سر مجلس اإلدارة فراس محمد الحمدان

 املصدر: الشركة

، ويكون له في حدود اختصاصه أن يفوض اوبحسب النظام األساس ي للشركة يكون ملجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضه

ويكون لرئيس مجلس  -بما ال يتعارض مع األنظمة واللوائح ذات العالقة –واحًدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة 

 اإلدارة املهام والصالحيات واالختصاصات التالية:

الحكومية والخاصة وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية وكافة الشركات تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات  -أ

واملؤسسات والبنوك واملصارف التجارية وبيوت املال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها 

 واختصاصاتها وغيرهم من املقرضين.

 حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم. -ب

 ملناقصات وبيع وشراء ورهن العقارات.الدخول في ا -ج

 كما ويكون لرئيس مجلس اإلدارة املهام والصالحيات واالختصاصات التالية: -د

حق التعاقد والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على كافة أنواع العقود والوثائق واملستندات بما في ذلك دون حصر؛ عقود  -ه

فة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل، والتوقيع على االتفاقيات والصكوك تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كا

 أمام كاتب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت والصكوك لبيع وشراء العقارات.

والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض إصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم  -و

 والدفع.

فتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل  -ز

 الحكومي باسم الشركة.

 عامالت املصرفية.التوقيع على كافة األوراق وسندات األمر والشيكات وكافة األوراق التجارية واملستندات وكافة امل -ح

 تمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وتنفيذ قرارات املجلس. -ط

 فتح الفروع للشركة بعد الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي.  -ي

دها استخراج السجالت  التجارية وتجديدها للشركة واالشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها واستخراج التراخيص وتجدي -ك

للشركة، واستخراج السجالت التجارية الرئيسية والفرعية وتجديدها وإجراء التعديالت عليها من حذف أو إضافة أو تغيير أو 

 تعديل أو شطب.

طلب استخراج التراخيص بكافة أنواعها وتجديدها وإجراء التعديالت عليها ممن حذف أو إضافة أو تغيير أو تعديل أو إلغائها،  -ل

 التجارية وتجديدها. وحجز األسماء
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حق فتح وإدارة وتشغيل الحسابات الجارية واالستثمارية واملحافظ االستثمارية ومحافظ األسهم باسم الشركة لدى كافة البنوك  -م

داخل اململكة العربية السعودية وخارجها أو إقفالها أو تصفيتها والسحب واإليداع والتوقيع على الشيكات وفتح االعتمادات 

 على جميع املستندات الالزمة.والتوقيع 

 مكافآت املجلس 

والذي تمت املوافقة )م 2019رير مجلس اإلدارة لعام اشتمل تقتو  .تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسبة املنصوص عليها في النظام األساس ي للشركة

والذي تمت املوافقة عليه من قبل م )2018م((، وعام 09/06/2020ه )املوافق 17/10/1441عليه من قبل الجمعية العامة )العادية( في تاريخ 

والذي تمت املوافقة عليه من قبل الجمعية العامة م )2017م((، وعام 15/05/2019ه )املوافق 10/09/1440الجمعية العامة )العادية( في تاريخ 

ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية من  على بيان شامل لكلم( 27/06/2018ه )املوافق 13/10/1439)العادية( في تاريخ 

ومصروفات وغير ذلك من املزايا؛ كما تضمن التقرير املذكور على بيان ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما  مكافآت وبدل

 على بيان بعدد جلس
ً
ات املجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية ويشتمل أيضا

( من النظام األساس ي للشركة )بعد التعديل( بأن تحدد املكافآت السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة عن 19اجتماع للجمعية العامة. نصت املادة  )

 ألحكام الفقرة )
ً
ظام األساس ي. وفي حال حققت الشركة أرباح يجوز أن يتم توزيع نسبة من الن التاسعة عشرة( من املادة 1الخدمات التي يؤدونها طبقا

 ألحكام نظام  10تعادل )
ً
النظام و  مراقبة شركات التأمين التعاوني%( من باقي صافي الربح بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا

 مع عدد %( من رأ5األساس ي وبعد توزيع ربح على املساهمين ال يقل عن )
ً
سمال الشركة املدفوع، على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا

 .
ً
 الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطال

  وأربعون  وثمانية ومائة مليونين وقدره مبلغم 2017 ديسمبر 31 في املنتهي للعام اإلدارة مجلس أعضاء نفقات قيمة بلغت وقد
ً
 وثالثة ومائة ألفا

 في املنتهي املالي العام عن سعودي ريال( 2,389,705)  وخمسة وسبعمائة ألف وثمانون  وتسعة وثالثمائة مليونين ومبلغ سعودي، ريال( 2,148,103)

 في املنتهي املالي العام عن سعودي ريال( 1,551,624) وعشرون وأربعة وستمائة ألف وخمسون  وواحد وخمسمائة مليون  ومبلغم، 2018 ديسمبر 31

 .م2020ديسمبر  31( ريال سعودي عن العام املالي املنتهي في 1,405,500، ومبلغ مليون وأربعمائة وخمسة آالف وخمسمائة )م2019 ديسمبر 31

 اجتماعات املجلس 

 لالجتماع يدعو أن املجلس رئيس على ويجبفي املركز الرئيس للشركة بدعوه من رئيسه  النظام األساس ي للشركة يجتمع املجلس ( من21املادة ) وفق

عقد. املجلس يراها التي بالطريقة موثقة الدعوة تكون  أن ويجب األعضاء من اثنان ذلك إليه طلب متى
ُ
 دعت وكلما دورية بصفة املجلس اجتماعات وت

  واحد على األقل كل ثالثة أشهر.اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع  (4أربع ) ، على أن ال يقل عدد اجتماعات املجلس السنوية عنالحاجة
ً
ووفقا

( من الئحة حوكمة الشركة يجتمع املجلس بصفة دورية كل ثالثة أشهر على األقل خالل السنة املالية الواحدة. كما يجب على مجلس 32املادة )

 وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها.اإلدارة توثيق اجتماعاته وإعداد محاضر باملناقشات واملداوالت بما فيها عمليات التصويت التي تمت 

  جان املجلس 

آن  ( خمس لجان فرعية. وقد سبق ألحد املجالس في دورة سابقة أن قرر تأسيس هيئة الرقابة الشرعية ومن ثم عدل املجلس5لدى مجلس اإلدارة )

 :على النحو التالي هيحكام الشريعة.  واللجان الفاعلة اليوم بحكم أن الشركة تقدم خدمات التأمين التعاوني الذي بدوره مطابق أل  عن تفعيلها ذاك

 لجنة املراجعة -

ه 06/11/1440بتاريخ  املنعقدة( العادية) العامة الجمعية قبل من املراجعة لجنة أعضاء تعيين تم وقد أعضاء،( 4) أربعةلجنة املراجعة من  تتشكل

 لجنة رئيس تعيين وتم ،م(17/05/2022ه )املوافق 16/10/1443تاريخ  في الحالية اإلدارة مجلس دورة بنهاية وتنتهيم( 09/07/2019)املوافق 

 البنك ممانعة عدم الشركة حصلت وقد ،م(30/05/2019ه )املوافق 26/09/1440بتاريخ  املنعقد اجتماعه في اإلدارة مجلس توصية بعد املراجعة

 :أسمائهم التالية األعضاء من تتكون  وهي(  م27/05/2019 املوافق) ه22/09/1440 بتاريخ السعودي املركزي 

 لجنة املراجعة أعضاء(: 75الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس عبدهللا صالح مرزوق الحربي

 عضو نبيل بن عبد االله محمد نصيف

 عضو محمد معصوم باهلل موالنا 

 عضو الشبيليعبدهللا صالح عبدهللا 

 املصدر: الشركة 
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عبدهللا  /السيد اللجنة رئيس عدا فيما بالشركة أخرى  مناصب أي املراجعة لجنة أعضاء من أي   يشغل ال النشرة، هذه بتاريخ وكما أنه بالذكر الجدير

 .مستقل إدارة مجلس عضو منصب يشغل حيث صالح مرزوق الحربي

م( 31/05/2011 املوافقه )28/06/1432 بتاريخ املنعقد باجتماعها العادية العامة الجمعية قبل من املراجعة لجنة املهام وضوابط العمل اعتماد تم

، ( 
ً
 .(للشركة التنظيمي الهيكل( " 4) القسم من" الشركة لجان( "3.4) الفرعي القسم من" املراجعة لجنة( "4.3.1) الفرعي القسم راجع فضال

 ديسمبر 31 في املنتهي املالي العام خالل اجتماعات( 6) وستة م،2017 ديسمبر 31 في املنتهي املالي العام خالل اجتماعات( 7) سبعة اللجنة عقدت وقد

 .م2019 ديسمبر 31 في املنتهي املالي العام خالل اجتماعات( 8) وثمانية م،2018

 لجنة الترشيحات واملكافآت -

 قرار بموجب اإلدارة مجلس قبل من لجنة الترشيحات واملكافآت أعضاء تعيين تم وقد ،*أعضاء( 4) أربعة من لجنة الترشيحات واملكافآت تتشكل

 تاريخ في الحالية اإلدارة مجلس دورة بنهاية وتنتهي ،(م30/05/2019 املوافق) ه25/09/1440 بتاريخ املنعقد اجتماعه في الشركة إدارة مجلس

 املوافق)  ه29/11/1440 بتاريخ السعودي املركزي  البنك ممانعة عدم الشركة حصلت وقد ،م(17/05/2022ه )املوافق 16/10/1443

 :أسمائهم التالية األعضاء من تتكون  وهي( م01/08/2019

 *لجنة الترشيحات واملكافآت أعضاء(: 76الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس فواز محمد ناصر الشرعبي

 عضو عبدالعزيز عمر التميمينايف 

 عضو عبداللطيف محمد عبدالرحمن آل الشيخ

 املصدر: الشركة 

ه )املوافق 02/03/1442 *الجدير بالذكر أن عضو لجنة الترشيحات واملكافآت املهندس/ طارق بن عبدهللا الرميم قد تقدم بإستقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ

 وكما في تاريخ هذه النشرة لم تقم الشركة بتقديم خطاب الحصول على عدم املمانعة بتعيين عضو جديد في اللجنة.م( ومن عضويته في لجنة الترشيحات واملكافآت، 19/10/2020

 31 في املنتهي املالي العام خالل اجتماعات( 3) وثالثة م،2017 ديسمبر 31 في املنتهي املالي العام خالل اجتماعات( 5) خمسة اللجنة عقدت وقد

 .م2019 ديسمبر 31 في املنتهي املالي العام خالل اجتماعات( 3) وثالثة م،2018 ديسمبر

نة كما يجدر اإلشارة إلى أن اسم اللجنة عند تأسيسها "لجنة الحوكمة والتعويضات والترشيحات واملسؤولية االجتماعية"، وتم تغيير اسم اللج

 م ليصبح االسم الجديد "لجنة الترشيحات واملكافآت".30/12/2019بتاريخ  2019-9اإلدارة رقم بموجب قرار مجلس 

 اللجنة التنفيذية -

 الشركة إدارة مجلس قرار بموجب اإلدارة مجلس قبل من اللجنة التنفيذية أعضاء تعيين تم وقد أعضاء،( 5) خمسة من اللجنة التنفيذية تتشكل

ه )املوافق 16/10/1443تاريخ  فيالحالية  اإلدارة مجلس دورة بنهاية وتنتهي ،(م30/05/2019 املوافق) ه25/09/1440 بتاريخ املنعقد اجتماعه في

 من تتكون  وهي( م01/08/2019 املوافق)  ه29/11/1440 بتاريخالسعودي  املركزي  البنك ممانعة عدم الشركة حصلت وقد ،م(17/05/2022

 :أسمائهم التالية األعضاء

 *اللجنة التنفيذية أعضاء(: 77رقم )الجدول 

 الوظيفة االسم

 عضو محمد هاني عبدالقادر بكري البكري 

 عضو حسام طالل أمين غزاوي 

 عضو عبداللطيف محمد عبدالرحمن آل الشيخ

 املصدر: الشركة 

م( من منصب رئيس مجلس اإلدارة 07/09/2020ه )املوافق 19/01/1442هندس/ ثامر بن عبدهللا بن ريس والذي قدم استقالته بتاريخ امل*الجدير بالذكر أن رئيس اللجنة التنفيذية 

بتاريخ  التنفيذي سالرئيو  منصب عضو مجلس اإلدارة قد تقدم بإستقالته من والذيالشريف  محمد هشام /ستاذأل ا لعضو اللجنة التنفيذية باإلضافةومن رئاسته للجنة التنفيذية، 

وقد قامت الشركة بالرفع إلى البنك املركزي السعودي للحصول على عدم ممانعة البنك املركزي لتعيين اللجنة التنفيذية م( ومن عضويته في 01/06/2021ه )املوافق 20/10/1442

 املمانعة. عدم رئيس جديد للجنة، وكما في تاريخ هذه النشرة لم تحصل الشركة على خطاب

 ديسمبر 31 في املنتهي املالي العام خالل اجتماعات( 6) وستة م،2017 ديسمبر 31 في املنتهي املالي العام خالل اجتماعات( 6) ستة اللجنة عقدت وقد

 .م2019 ديسمبر 31 في املنتهي املالي العام خالل اجتماعات( 6) وستة م،2018
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 لجنة االستثمار -

 في الشركة إدارة مجلس قرار بموجب اإلدارة مجلس قبل من لجنة االستثمار أعضاء تعيين تم وقد أعضاء،( 3) ثالثة من لجنة االستثمار تتشكل

ه )املوافق 16/10/1443 تاريخ في الحالية اإلدارة مجلس دورة بنهاية وتنتهي ،(م30/05/2019 املوافق) ه25/09/1440 بتاريخ املنعقد اجتماعه

 من تتكون  وهي( م01/08/2019 املوافق)  ه29/11/1440 بتاريخالسعودي  املركزي  البنك ممانعة عدم الشركة حصلت وقد ،م(17/05/2022

 :أسمائهم التالية األعضاء

 *لجنة االستثمار أعضاء(: 78الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 عضو عبدهللا عبدالرحمن  محمد الربدي

 املصدر: الشركة 

م( من منصب رئيس مجلس اإلدارة 07/09/2020ه )املوافق 19/01/1442هندس/ ثامر بن عبدهللا بن ريس والذي قدم استقالته بتاريخ امل لجنة االستثمار*الجدير بالذكر أن رئيس 

ه 02/03/1442قد تقدم بإستقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ والذي املهندس/ طارق بن عبدهللا الرميم ومن رئاسته للجنة التنفيذية، باإلضافة لعضو لجنة االستثمار 

 منصب عضو مجلس اإلدارة قد تقدم بإستقالته من والذيالشريف  محمد هشام /ستاذأل اوعضو لجنة االستثمار  االستثمار،م( ومن عضويته في لجنة 19/10/2020)املوافق 

على عدم ممانعة عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا  وقد حصلت الشركة لجنة االستثمار م( ومن عضويته في01/06/2021ه )املوافق 20/10/1442بتاريخ  التنفيذي الرئيسو 

م(، وقد قامت الشركة بالرفع إلى البنك املركزي السعودي للحصول على عدم 29/10/2020ه )املوافق 12/03/1442عبدالرحمن محمد الربدي كعضو للجنة االستثمار بتاريخ 

 جديد للجنة، وكما في تاريخ هذه النشرة لم تحصل الشركة على عدم خطاب املمانعة. عضوة البنك املركزي لتعيين ممانع

 

 املخاطرإدارة  لجنة -

 الشركة إدارة مجلس قرار بموجب اإلدارة مجلس قبل من لجنة إدارة املخاطر أعضاء تعيين تم وقد ،*أعضاء( 4) أربعة من لجنة إدارة املخاطر تتشكل

ه )املوافق 16/10/1443تاريخ  في الحالية اإلدارة مجلس دورة بنهاية وتنتهي ،(م30/05/2019 املوافق) ه25/09/1440 بتاريخ املنعقد اجتماعه في

 من تتكون  وهي( م01/08/2019 املوافق)  ه29/11/1440 بتاريخالسعودي  املركزي  البنك ممانعة عدم الشركة حصلت وقد ،م(17/05/2022

 :أسمائهم التالية األعضاء

 *لجنة إدارة  املخاطر أعضاء(: 79الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس حسام بن طالل بن أمين الغزاوي 

 عضو بن عبدهللا بن عمر باسودان يوسف

 املصدر: الشركة 

ومن ،(م22/10/2019 املوافق) ه23/02/1441 بتاريخ من عضوية مجلس اإلدارة استقالتهقد تقدم ب اللبان سامي زياد /األستاذ*الجدير بالذكر أن عضو لجنة إدارة املخاطر 

األستاذ/ هشام محمد الشريف والذي قد تقدم بإستقالته من منصب عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لجنة إدارة املخاطر باإلضافة لعضو  عضويته في لجنة إدارة املخاطر،

وقد قامت الشركة بالرفع إلى البنك املركزي السعودي للحصول على عدم ممانعة البنك  لجنة إدارة املخاطرم( ومن عضويته في 01/06/2021ه )املوافق 20/10/1442بتاريخ 

 .جديد للجنة، وكما في تاريخ هذه النشرة لم تحصل الشركة على عدم خطاب املمانعة عضواملركزي لتعيين 
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ا بقرار مجلس اإلدارة ملساعدته في مهامه وخدمة مصالح املساهمين. ويكون تشكيل كما أن لدى الشركة 
ً
لجنة إضافية اختيارية تم تشكيلها حديث

 هذه اللجنة كالتالي:

 IFRSاللجنة املختصة بالرقابة على  -

 اإلدارة مجلس قبل من IFRS على بالرقابة املختصة لجنةال أعضاء تعيين تم وقد أعضاء،( 4) أربعة من IFRS على بالرقابة املختصة لجنةال تتشكل

 الحالية اإلدارة مجلس دورة بنهاية وتنتهي ،(م26/10/2020 املوافق) ه09/03/1442 بتاريخ املنعقد اجتماعه في الشركة إدارة مجلس قرار بموجب

 :أسمائهم التالية األعضاء من تتكون  وهي ،م(17/05/2022ه )املوافق 16/10/1443 تاريخ في

 IFRS على بالرقابة املختصة اللجنة أعضاء(: 80الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس فواز محمد ناصر الشرعبي

 عضو الربدي محمد عبدهللا بن عبدالرحمن

 عضو عبداللطيف محمد عبدالرحمن آل الشيخ

 املصدر: الشركة 

 اإلدارة التنفيذية 

  التنفيذي الرئيس منصب يشغل
ً
  وذلك محمد عبدهللا القاض ي /األستاذ حاليا

ً
 ويوضح ،م(01/09/2021ه )املوافق 24/01/1443 تاريخ من اعتبارا

 :للشركة التنفيذية اإلدارة تفاصيل التالي الجدول 

 اإلدارة التنفيذية (:81الجدول رقم )

 التعيين تاريخ العمر الجنسية املنصب االسم

 اململوكة األسهم

 املباشرة غير مباشرة

 النسبة العدد النسبة العدد

 - - - - م01/08/2021 56 سعودي الرئيس التنفيذي محمد عبدهللا القاض ي*

 محمد عبدهللا القاض ي
رئيس العمليات والشؤون 

 الفنية
 - - - - م01/01/2012 56 سعودي

 حسن عوض حسن الحازمي

نائب الرئيس التنفيذي 

واملكلف  للتسويق واملبيعات

 كرئيس إلدارة تقنية املعلومات

 - - - - م01/07/2009 45 سعودي

 - - - - م13/12/2008 49 هندي نائب الرئيس للمالية واالستثمار شاقول حميد شريف

 عمار مقطوف الصحن
 –مساعد الرئيس التنفيذي 

 االستراتيجية وتطوير األعمال
 - - - - م03/09/2013 44 سعودي

 - - - - م01/01/2019 41 سعودي رئيس أمن املعلومات ماجد محمد الشودري 

 عبدالعزيز فريعان العنزي 
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع 

 املركبات
 - - - - م18/06/2017 45 سعودي

 - - - - م08/09/2012 36 سعودي رئيس إدارة االلتزام فراس محمد سليمان الحمدان

 - - - - م17/08/2014 36 سعودي إدارة الشؤون القانونية  مدير معتز منصور عبدالعزيز الجديد

 - - - - م01/04/2008 52 مصري  رئيس املراجعة الداخلية هاني عيد محمد رستم

 ماجد أحمد حسين اليماني
مدير أول إدارة املوارد البشرية 

 والشؤون اإلدارية
 - - - - م06/01/2014 36 سعودي

 - - - - م02/02/2013 36 سعودي مدير إدارة العناية بالعمالء طالل علي فرحه الحسني الزهراني

 - - - - م04/12/2012 65 هندي مدير إدارة املخاطر عبد الرحمن محمد أمير بتشا

 املصدر: الشركة 

 عن الرئيس التنفيذي م( بتعيين 31/08/2021ه )املوافق 23/01/1443قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ * 
ً
األستاذ/ محمد عبدهللا القاض ي رئيس تنفيذي مكلف للشركة بدال

 م(.01/06/2021ه )املوافق 20/10/1442السابق األستاذ/ هشام محمد عبدهللا الشريف والذي قدم استقالته بتاريخ 
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 حوكمة الشركات 

 لألنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق املالي
ً
ة وعلى وجه الخصوص الئحة حوكمة الشركات الصادرة بموجب قرار مجلس وفقا

م( بناًء على نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم 2017 /13/02ه )املوافق 1438 /16/05م( وتاريخ 2017-16-8الهيئة بموجب القرار رقم )

ه )املوافق 15/09/1440( وتاريخ 2019–57-3جلس الهيئة رقم )م( واملعدلة بقرار م10/11/2015ه )املوافق 28/01/1437( وتاريخ 3)م/ 

 تتم وضع دليل حوكمة خاص بالشركة وتم، باإلضافة إلى الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك املركزي السعودي؛ م(20/05/2019

  .م(11/06/2012ه )املوافق 21/07/1433بتاريخ املنعقد  في اجتماعهاة الرابعة )للمرة الثانية( املوافقة عليه من قبل الجمعية العامة العادي

ه )املوافق 07/04/1439كما تم تعديل دليل الحوكمة الخاص بالشركة بموجب املوافقة من قبل الجمعية العامة العادية املنعقد في 

 م(.25/12/2017

افقات والتراخيص والشهادات ا حكومية 10.7  املو

افقات والتراخيص    جداول املو

الشركة )بما في ذلك فروعها( على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات املختصة، ويتم تجديد تلك التراخيص والشهادات حصلت 

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة حاصلة على جميع التراخيص  ، وما انتهى منها فهو قيد التجديد وفق اإلجراءات املعتادة.بصفة دورية

. وتوضح ، وما انتهى منها قيد التجديد وليسوا على اطالع  على ما يمنع تجديد أي مما انتهى منهاالالزمة ملزاولة أعمالها واالستمرار في ذلكواملوافقات 

 الجداول التالية التراخيص والشهادات الحالية التي حصلت عليها الشركة:

 واملوافقات التي حصلت عليها الشركةالتراخيص (:82الجدول رقم )

 ا جهة املصدرة تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار رقم الترخيص الغر  نوع الترخيص

 السجل التجاري 

قيد الشركة في سجل 

الشركات التجارية )شركات 

 املساهمة(

1010417178 
 املوافق) هـ09/08/1428

 (م22/08/2007

هـ )املوافق 09/08/1447

 م(27/01/2026

مكتب  – *وزارة التجارة

السجل التجاري بمدينة 

 الرياض

تصريح بمزاولة 

 نشاط التأمين

مزاولة نشاط التأمين العام، 

 التأمين الصحي
 ه12/05/1445 هـ15/05/1430 21/20095ت م ن/

 السعودي املركزي  البنك

** 

ترخيص استثماري 

 خدمي
 11202910778-01 مزاولة نشاط التأمين

)املوافق هـ 28/05/1426

 م(05/07/2005

ه )املوافق 15/10/1443

 م(17/05/2022
 ***وزارة االستثمار 

شهادة التأمينات 

 االجتماعية

التزام الشركة تجاه أنظمة 

للمؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية

37690234 
 املوافق) هـ15/08/1442

 (م28/03/2021

 املوافق) هـ15/09/1442

 (م26/04/2021

العامة للتأمينات املؤسسة 

 االجتماعية

 )جدة(

شهادة عضوية 

التجارية  غرفةال

 ةالصناعي

التزام الشركة بنظام السجل 

التجاري الذي يوجب على 

الشركة االشتراك في الغرفة 

 التجارية الصناعية

122598 
 املوافق) هـ06/01/1439

 .(م26/09/2017

 املوافق) هـ27/11/1443

 (م26/06/2022
 جدةغرفة 

شهادة عضوية 

التجارية  غرفةال

 الصناعية

التزام الشركة بنظام السجل 

التجاري الذي يوجب على 

الشركة االشتراك في الغرفة 

 التجارية الصناعية

95957 
 املوافق) هـ10/02/1436

 .(م02/12/2014

هـ )املوافق 10/08/1447

 م(28/01/2026
 الرياضغرفة 

شهادة الزكاة 

 والدخل

بأن الشركة قدمت  لإلفادة

إقرارها عن الفترة املنتهية في 

 م31/12/2019

1110506188 
 املوافق) هـ29/08/1442

 (م11/04/2021

 املوافق) هـ29/09/1443

 (م30/04/2022

هيئة الزكاة والضريبة 

 والدخل
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 شهادة سعودة

 )الرياض(

 لإلفادة بأن الشركة ملتزمة

 بنسبة التوطين املطلوبة

 نطاقاتمنها وفق برنامج 

20002104012533 
 املوافق) هـ08/09/1442

 (م19/04/2021

 املوافق) هـ10/12/1442

 (م19/07/2021

لبشرية وزارة املوارد ا

 والتنمية االجتماعية****

مجلس الضمان 

 الصحي التعاوني

ترخيص تأهيل ملمارسة أعمال 

 الضمان الصحي التعاوني
115 

 املوافق) هـ08/10/1435

 (م04/08/2014

هـ )املوافق 13/11/1442

 م (23/06/2021

مجلس الضمان الصحي 

التعاوني، عن طريق املوقع 

 اإللكتروني لألمانة العامة.

تصريح الدفاع 

 املدني
 3-000238498-42 شهادة سالمة

هـ )املوافق 21/06/1442

 م( 03/02/2021

ه )املوافق 21/06/1443

 م(24/01/2022

وزارة الداخلية املديرية 

 العامة للدفاع  املدني 

 املصدر: الشركة 

 ".تجارة"وزارة ال لتصبح" واالستثمار التجارة"وزارة  مسمى تعديل تم* 

 **تم تعديل مسمى "مؤسسة النقد العربي السعودي" ليصبح "البنك املركزي السعودي".

 " وزارة االستثمار". " ليصبحالعامة لالستثمار  *** تم تعديل مسمى "الهيئة

 "وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية". لتصبحوالتنمية االجتماعية"  العمل"وزارة  مسمى تعديل تم ****

 

 الشركةفروع التراخيص واملوافقات التي حصلت عليها  (:83الجدول رقم )

 العنوان تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار رقم الترخيص الغر  نوع الترخيص

 السجل التجاري 

قيد الشركة في سجل الشركات 

 التجارية

 (فرع شركة)

4030171999 
 املوافق)هـ 27/11/1435

 (م22/09/2014

 املوافق)هـ 27/11/1443

 (م26/06/2022
 جدة

 السجل التجاري 

قيد الشركة في سجل الشركات 

 التجارية

 (فرع شركة)

7013887968 
 املوافق)هـ 12/09/1431

 (م22/08/2010

 املوافق)هـ 12/09/1444

 (م03/04/2023
 خميس مشيط

 السجل التجاري 

قيد الشركة في سجل الشركات 

 التجارية

 (فرع شركة)

2051043671 
 املوافق)هـ 12/09/1431

 (م22/08/2010

 املوافق)هـ 12/09/1444

 (م03/04/2023
 الخبر

 السجل التجاري 

سجل الشركات  قيد الشركة في

 التجارية

 (فرع شركة)

1010949385 
 املوافق)هـ 09/07/1439

 (م26/03/2018

 املوافق)هـ 09/07/1444

 (م31/01/2023
 الرياض

 السجل التجاري 

قيد الشركة في سجل الشركات 

 التجارية

 (فرع شركة)

4030204059 
 املوافق)هـ 12/09/1431

 (م22/08/2010

 املوافق)هـ 12/09/1443

 (م13/04/2022
 جدة

 السجل التجاري 

قيد الشركة في سجل الشركات 

 التجارية

 (فرع شركة)

2050240129 
 املوافق)هـ 03/06/1439

 (م19/02/2018

 املوافق)هـ 03/06/1443

06/01/2022) 
 الدمام

 السجل التجاري 

قيد الشركة في سجل الشركات 

 التجارية

 (فرع شركة)

1010935262 
 املوافق)هـ 02/06/1439

 (م18/02/2018

 املوافق)هـ 02/06/1443

 (م05/01/2022
 الرياض

 السجل التجاري 

قيد الشركة في سجل الشركات 

 التجارية

 (فرع شركة)

1010935263 
 املوافق)هـ 02/06/1439

 (م18/02/2018

 املوافق)هـ 02/06/1443

 (م05/01/2022
 الرياض

 السجل التجاري 

قيد الشركة في سجل الشركات 

 التجارية

 (شركةفرع )

4650548859 
 املوافق)هـ 02/06/1439

 (م18/02/2018

 املوافق)هـ 02/06/1444

(م25/12/2022  

 )قيد التجديد(

 املدينة املنورة
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 السجل التجاري 

قيد الشركة في سجل الشركات 

 التجارية

 (فرع شركة)

5900112338 
 املوافق)هـ 03/06/1439

 (م19/02/2018

 املوافق)هـ 03/06/1443

 (م06/01/2022
 جيزان

 السجل التجاري 

قيد الشركة في سجل الشركات 

 التجارية

 (فرع شركة)

4030605347 
 املوافق)هـ 02/06/1439

 (م18/02/2018

 املوافق)هـ 02/06/1443

 (م05/01/2022
 جدة

 السجل التجاري 

قيد الشركة في سجل الشركات 

 التجارية

 (فرع شركة)

2511108041 
 املوافق)هـ 02/06/1439

 (م18/02/2018

 املوافق)هـ 02/06/1443

 (م05/01/2022
 حفر الباطن

 السجل التجاري 

قيد الشركة في سجل الشركات 

 التجارية

 (فرع شركة)

5907521888 
 املوافق)هـ 02/06/1439

 (م18/02/2018

 املوافق)هـ 02/06/1443

 (م05/01/2022

 -صامطة 

 الطوال

 السجل التجاري 

قيد الشركة في سجل الشركات 

 التجارية

 (فرع شركة)

4700106472 
 املوافق)هـ 03/06/1439

 (م19/02/2018

 املوافق)هـ 03/06/1443

 (م06/01/2022
 ينبع

 شهادة سعودة

 (جدة)فرع 

 لإلفادة بأن الشركة ملتزمة

 بنسبة التوطين املطلوبة

 منها وفق برنامج نطاقات

20002104012533 
 املوافق) هـ08/09/1442

 (م19/04/2021

 املوافق) هـ10/12/1442

 (م19/07/2021

 املوارد وزارة

 البشرية

 والتنمية

 . االجتماعية

 38101-000003 شهادة سالمة تصريح الدفاع املدني
هـ )املوافق 02/02/1438

 م(02/11/2016

هـ )املوافق 01/02/1439

 م(21/10/2017

وزارة الداخلية 

املديرية العامة 

للدفاع  املدني 

بمنطقة مكة 

 املكرمة

 1-000632505-42 شهادة سالمة تصريح الدفاع املدني
ه )املوافق 04/04/1442

 م(19/11/2020

ه )املوافق 04/04/1443

 م(09/11/2021

 خميس مشيط

 

 1-000479872-41 شهادة سالمة تصريح الدفاع املدني
ه )املوافق 20/05/1441

 م(15/01/2020

ه )املوافق 20/05/1442

 م(04/01/2021
 خميس مشيط

 1-000568535-41 شهادة سالمة تصريح الدفاع املدني
ه )املوافق 14/05/1442

 م(29/12/2020

ه )املوافق 14/05/1443

 م(18/12/2021
 جدة

 1-000257475-40 شهادة سالمة تصريح الدفاع املدني
ه )املوافق 26/03/1440

 م(04/12/2018

هـ )املوافق 26/03/1441

 م(23/11/2019
 الدمام

 2-000253780-42 شهادة سالمة املدني تصريح الدفاع
ه )املوافق 03/07/1442

 م(14/02/2021

ه )املوافق 03/07/1443

 م(04/02/2022
 صامطة

 1-000215287-39 شهادة سالمة تصريح الدفاع املدني
ه )املوافق  23/12/1439

 م(03/09/2018

ه )املوافق 23/12/1440

 م(24/08/2019
 حفر الباطن

 املصدر: الشركة
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 ملخص املوافقات املتعلقة بمنتجات التأمين التي تقدمها الشركة وفًقا لألنظمة املعمول بها:

 ملخص املوافقات املتعلقة بمنتجات التأمين التي تقدمها الشركة وفًقا لألنظمة املعمول بها(: 84الجدول رقم )

 املوافقة تاريخ املصدرة الجهة املوافقة رقم املنتج م

 موافقه نهائية 381000003903 العامة الشاملةاملدنية  املسؤولية  على تأمينال 1
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000003895 تأمين ضد خيانة األمانةال 2
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000003866 الطبية يةخطاء املهناأل  تأمين ضدال 3
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000003829 التأمين على النقدية 4
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000003864 تأمين الحوادث الشخصية 5
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000003861 العامة املدنية تأمين املسؤولية 6
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000003858 التأمين على السفر 7
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000003892 التأمين على السفر للمجموعات 8
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000003833 تأمين تعويض العمال 9
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 41025978 تأمين العمالة املنزلية املساعدة 10
ه )املوافق 13/04/1441

 م(10/12/2019

 موافقه نهائية 341000062959 التجاري  -التأمين الشامل للمركبات 11
)املوافق ه 19/05/1434

 م(31/03/2013

 موافقه نهائية 341000062959 الخاصة-التأمين الشامل للمركبات 12
ه )املوافق 19/05/1434

 م(31/03/2013

 موافقه نهائية 341000062959 تأمين الطرف الثالث للمركبات 13
ه )املوافق 19/05/1434

 م(31/03/2013

 موافقه نهائية 381000003863 التأمين على املمتلكات )جميع املخاطر( 14
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000003894 التأمين على الحريق 15
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000003891 التأمين على املساكن 16
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000003905 التبعية لوثيقة الحريقالتأمين على الخسارة  17
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000003860 التأمين على املحالت التجارية 18
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

19 
التامين على الخسارة التبعية لوثيقة املمتلكات )جميع 

 املخاطر(
 موافقه نهائية 381000003904

ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

20 
التأمين على الخسارة التبعية لوثيقة الحريق واألخطار 

 املحتملة
 موافقه نهائية 381000003907

ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016
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 موافقه نهائية 381000003901 تأمين أخطار املقاولين 21
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000003886 تأمين الخسارة التبعية بسبب عطب املاكينات 22
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000003900 التأمين على اآلالت واملعدات للمقاولين 23
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000003887 تأمين عطب املاكينات 24
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000003897 التأمين على املعدات اإللكترونية 25
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000003898 التأمين ضد فساد املخزون 26
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000003908 التأمين على الغاليات واملراجل  27
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000035402 تأمين مسؤولية الناقل )سنة واحدة(ال 28
ه )املوافق 29/03/1438

 م(28/12/2016

 نهائيةموافقه  381000003890 )سنة واحدة( على النقل البري تأمين ال 29
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000003888 البري )شحنة واحدة( على النقل التأمين 30
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000003889 مفتوحة( بوليصةالبري )على النقل التأمين  31
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000003872 التأمين البحري )شحنة واحدة( 32
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000003871 مفتوحة( بوليصةالتأمين البحري ) 33
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 341000103275 التأمين الطبي للمجموعات 34
)املوافق ه 22/08/1434

 م(.01/07/2013

 موافقه نهائية 381000022552 زائرالتأمين على ال 35
ه )املوافق 28/02/1438

 م(28/11/2016

 موافقه نهائية 381000003896 التركيبالتأمين على مخاطر  36
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 موافقه نهائية 381000003893 مسؤولية نقل البضائع براالتأمين على  37
ه )املوافق 09/01/1438

 م(10/10/2016

 املصدر: الشركة
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 االلتزامات املستمرة ال   تفر ها ا جهات ا حكومية ع   الشركة وشركاتها التابعة بصفتها "صاحب الترخيص" 

 تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة االلتزام ببعض املتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

 البنك املركزي السعودي:االلتزامات املستمرة حسب متطلبات  10.7.2.1

 الحاالت في الشركة ترخيص سحبالسعودي  املركزي  للبنك يحق أنه التأمين، شركات مراقبة لنظام التنفيذية الالئحة من( 76) املادة  قضت 

 :التالية

 .الترخيص إصدار تاريخ من أشهر ستة خالل به لها املرخص النشاط الشركة تمارس لم إذا .أ

 .التنفيذية الئحته أو التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام بمتطلبات الشركة تف لم إذا .ب

 إذا تبين للبنك املركزي أن مقدم الطلب قد تعمد تزويدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة. .ج

 الشركة بها تمارس التي للطريقة نتيجة للضياع معرضة املساهمين أو املستفيدين أو لهم املؤمن حقوق  أن للبنك املركزي  تبين إذا .د

 .النشاط

 أو أفلس صاحب املهنة الحرة مما يجعلهما غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهما. الشركة أفلست إذا .ه

 .حتيالمعتمد للنصب أو اال  بأسلوب النشاطأو صاحب املهنة الحرة النشاط بأسلوب  الشركة مارست إذا .و

 .التنفيذية الالئحة في الواردة املالية املالءة بمتطلبات الشركة تِف  لم أو املقرر  األدنى الحد عن املال رأس انخفض إذا .ز

 .أدائه فعالية عدم يرى البنك املركزي السعودي الذي املستوى  إلى التأميني النشاط انخفض إذا .ح

 .حق وجه دون للمستفيدين ب املستحقة املطالبات دفع الشركة رفضت إذا .ط

 .السجالت فحص في مهمته أداء عن البنك املركزي السعودي قبل من املكلف التفتيش فريق أو صاحب املهنة الحرة  الشركة منعت إذا .ي

 .التأمينية املنازعات من أي في ضدها صادر نهائي حكم تنفيذ عن الحرة املهنة صاحب أو الشركة امتنعت إذا .ك

 الشروط، من أعاله الواردة( ب) الفقرة يخص فيما  
ً
 الثامنة واملادة التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام من( 14) عشر الرابعة للمادة ووفقا

 البنوك أحد في تودع ان للنظام الخاضعة التأمين وإعادة مينأالت شركات السعودي املركزي  البنك يلزم التنفيذية، الئحته من( 58) والخمسون 

 وللبنك املدفوع املال رأس من%( 10) باملائة عشرة النظامية الوديعة تكون  أن على ،السعودي املركزي  البنك ألمر نظامية وديعة املحلية

 و %( من رأس مالها 15أودعت الشركة نسبة ) وقد%(. 15) باملائة عشر خمسة أقص ى بحد النسبة هذه يرفع أن السعودي املركزي 
ً
ذلك تنفيذا

 الوديعة نسبة برفع الشركة إلزامب( م20/11/2019 املوافق) ه23/03/1441  وتاريخ( 89/8223) رقمالسعودي  املركزي  البنك خطابل

 %( 10) باملائة عشرة من النظامية
ً
وقد  سعودي ريال( 30,000,000) مليون  ثالثون  وتبلغ  الشركة مال رأس من%( 15) عشر خمسة إلى سابقا

( إلى مائة 200,000,000رأس مال الشركة من مائتان مليون ) وذلك قبل تخفيض املركزي  البنك قبل من اختياره تم بنك لدى تم إيداعها

( ريال سعودي ولم تقم الشركة بمخاطبة البنك املركزي بعد تخفيض رأس مالها لتعديل مبلغ الوديعة، 141,000,000وواحد وأربعون مليون )

 .رأس مالها وتنوي الشركة مخاطبة البنك املركزي لتعديل نسبة الوديعة النظامية بعد عملية زيادة

 ( 66هامش املالءة املطلوب حسب املادة السادسة والستين )ب االلتزام الشركة على يجب الشروط، من أعاله الواردة( ز) الفقرة يخص فيما

هامش ( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. خالل السنتين السابقتين انخفض غطاء 68واملادة السابعة والستين )

أوص ى ( م16/01/2020 املوافق) ه21/05/1441 بتاريخ و%(.  100وهو ) السعودي املالءة املالية عن الحد األدنى املطلوب من البنك املركزي 

 رأس ليصبح سعودي ريال( 150,000,000) مليون  وخمسون  مائة بقيمة أولوية حقوق  أسهم طرح خالل من الامل رأس بزيادةمجلس اإلدارة 

 املركزي  البنكحصلت الشركة على عدم ممانعة  قدفوبناًء عليه،  سعودي ريال( 291,000,000) مليون  وتسعين وواحد مائتين الزيادة بعد املال

( بتاريخ 42008428بموجب الخطاب رقم ) سعودي ريال( 150,000,000) مليون  وخمسون  مائة بقيمةعلى زيادة راس املال  السعودي

 .م(01/10/2020ه )املوافق 14/02/1442

 ( وبتاريخ 381000022826) برقمالسعودي املركزي  البنكالعقوبة التي تعرضت لها الشركة ضمن الزيارة التفتيشية من  باستثناء

م( وذلك فيما يخص التزام الشركة فيما يتعلق بمعالجة املخالفات املتعلقة بتسوية املطالبات التأمينية 28/02/2016ه )املوافق 28/02/1438

( وذلك م03/11/2019ه )املوافق 06/03/1441( و بتاريخ 80/14497) ركبات ومعالجة الشكاوى املرتبطة بها، والزيارة التفتيشية برقمللم

بجولة ميدانية للشركة لتقييم مدى التزام الشركة  ونظام مراقبة شركات التأمين التعاونيفيما يخص مخالفات تتعلق بمكافحة غسل األموال 



 

118 

  

( وتاريخ 42028263رقم ) البنك املركزي املبنية على اإلجراءات االحترازية التي وضعتها وزارة الصحة بشأن مكافحة فايروس كورونابتعليمات 

هـ 09/08/1442 وتاريخ( 42055712) رقم السعودي املركزي  البنك عن الصادر الخطاب وإلى ،م(15/12/2020ه )املوافق 30/04/1442

 وتاريخ( 42065154) رقم الخطاب وإلىالتنظيمي ألمن املعلومات.  الدليلعدم التزام الشركة بمتطلبات  واملتضمنم( 22/03/2021)املوافق 

 إلى باإلضافة. نالشركة بمتطلبات ضوابط األعمال اإلكتوارية املتعلقة بالتأمي التزامعدم  حيالم( 25/04/2021هـ )املوافق 14/09/1442

 الشركة إلتزام عدم من املركزي  البنك الحظه ما بشأن وذلكم( 17/05/2021هـ )املوافق 06/10/1442 وتاريخ( 42069578) رقم الخطاب

 من ملزيد) التنفيذية ولوائحه السعودي املركزي  البنك بأنظمة زمةتمل الشركةفإن  .التأمين بقطاع العالقة ذات والتعليمات باملتطلبات

  املعلومات
ً
املخاطر ( "2.1) " من القسم الفرعي رقماملخاطر املتعلقة بالعقوبات من قبل الجهات الرقابية املختصة( "2.1.3الخطر رقم ) فضال

 (.النشرة هذه من "عوامل املخاطرة" (2" من القسم )املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

 وزارة التجارة:االلتزامات املستمرة حسب متطلبات  10.7.2.2

 شهادة رقم  بموجب الرئيس ي املقر حيث الرياض مدينة في التجاري  السجل إدارة لدى التسجيل لناحية التجاري  السجل بنظام ملتزمة الشركة

 (. م22/03/2021)املوافق  ه09/08/1442 بتاريخ تنتهي والتيم( 22/08/2007)املوافق  ه09/08/1428( وتاريخ 1010417178)

 مع التعديالت الجديدة واالخيرة التي أدخلت على نظام  النظامأن الشركة ملتزمة بنظام الشركات لناحية اعتماد  كما 
ً
األساس ي للشركة تماشيا

املساهمين في اجتماع الجمعية العامة )غير  وموافقةمسودة النظام األساس ي  علىمن وزارة التجارة  مسبقةوذلك بعد أخذ موافقة  الشركات

حوكمة الشركة )وزارة التجارة( بتاريخ  إدارة قبلوتم اعتماد النظام األساس ي من  ؛(م26/08/2020ه )املوافق 07/01/1442العادية( بتاريخ 

(. التزمت الشركة بمتطلبات هيئة السوق املالية والسوق املالية السعودية )تداول( من ناحية تحميل م15/09/2020املوافق ه )27/01/1441

 نسخة من النظام األساس ي على موقع تداول في الصفحة الخاصة بالشركة.  

 على  وشعارها اسمها وضعذلك الشركة من  وسيمكن ،(143001259) رقمتسجيلها لدى وزارة التجارة بالرقم  تمتجارية  عالمةالشركة  لدى

  املكاتب أوالواجهة الخارجية للمبنى 
ً
لنظام  التي تشغلها الشركة كونها قامت بتسجيل العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية الالزمة وفقا

 راجع القسم الفرعي 
ً
( "املعلومات 10" من القسم )العالمات التجارية وحقوق امللكية"( 10.9)العالمات التجارية. )ملزيد من املعلومات فضال

 القانونية" من هذه النشرة(.

 غرفة  هادةالش بموجبة يالصناع يةغرفة التجار الن الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية استخراج شهادة عضوية في أ كما"

 املوافق)ه 09/08/1442تاريخ  في(. وتنتهي صالحيتها م02/12/2014 املوافق) ه10/02/1436 وتاريخ (95957) رقمالرياض" 

 ه27/11/1443وتنتهي صالحيتها بتاريخ  (.م26/09/2017 املوافق) ه06/01/1439( وتاريخ 122598، وشهادة "غرفة جدة" )(م22/03/2021

 .(م26/06/2022 املوافق)

 وهي ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية التسجيل لدى إدارة السجل  فروعهاإجراءات تأسيس  باستكمال ملتزمة الشركة فروعأن  كما

 راجع القسم الفرعي ) لكل شهادة عضوية في الغرفة التجارية الصناعية واستخراج التجاري 
ً
فروع ( "10.7.2.8فرع )ملزيد من املعلومات فضال

( "املعلومات القانونية" من هذه 10من القسم )  "افقات والتراخيص والشهادات الحكوميةاملو ( "10.7" من القسم الفرعي )الشركة ونقاط البيع

 النشرة(.

 االلتزامات املستمرة حسب متطلبات هيئة السوق املالية 10.7.2.3

 الهيئة وقواعد اإلدراج التلزم الهيئة الشركات املدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن 

ما االلتزام باإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية واملالية وتقرير مجلس اإلدارة ، كما تلتزم شركات التأمين بإعالن نتائجها املالية وفق النماذج سي 

ها عائد استثمارات حملة الوثائق، وإجمالي املعتمدة من الهيئة والتي يجب أن تتضمن بيانات واضحة عن فائض )عجز( عمليات التأمين مخصوًما من

موال أقساط التأمين املكتتبة، وصافي املطالبات املتكبدة، وصافي أرباح )خسائر( استثمارات حملة الوثائق، وصافي أرباح )خسائر( استثمارات أ

مات املستمرة للشركات املدرجة، يجب أن تكون النتائج املساهمين ومقارنة هذه البيانات بالفترة املقابلة ربع سنوية أو سنوية. وبحسب دليل االلتزا

ية واملعتمدة املالية السنوية املعلنة في موقع )تداول( مستمدة من القوائم املالية املدققة واملعتمدة من املراجع الخارجي للشركة املعين من الجمع
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 تقديم  الخاصةالتقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن التعليمات من مجلس اإلدارة، ويجب 
ً
بإعالنات الشركات لنتائجها املالية، وعلى الشركة أيضا

 املقارنة بحيث تشمل األسباب جميع بنود إعالن النتائج املالية. بيان بجميع األسباب واملؤثرات للتغير في النتائج املالية للسنة املالية الحالية مع فترة

قرار مجلس الهيئة  (م 2016/  10/  24املوافق )ه  1438/  01/  23ساهمة العامة فقد صدر بتاريخ وتجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة ملالءة شركات امل

%( فأكثر من  50( بتعديل اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة )1-130-2016 ( رقم

، وتم تعديل مسماها لتصبح "اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي رأس مالها في ضوء نظام الشركات الجديد

ه )املوافق  1438/  07/  25%( فأكثر من رأس مالها"، على أن يعمل باإلجراءات والتعليمات املعدلة ابتداًء من تاريخ  20بلغت خسائرها املتراكمة ) 

 م(. 2017/  04/  22

%( فأكثر من رأس املال املدفوع باإلفصاح على موقع تداول  50ت الهيئة الشركات املدرجة في السوق املالية التي تبلغ خسائرها املتراكمة )كما ألزم

 ( من نظام الشركات.150م( عن خطتها حيال تطبيق املادة ) 2017/  04/  21ه )املوافق  1438/  07/  24قبل تاريخ 

املدرجة في السوق املالية باتباع الئحة التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات املساهمة املدرجة أسهمها في السوق املالية  كما ألزمت الهيئة الشركات

 م(.01/2017/ 24ه )املوافق  1438/  04/  26( وتاريخ 2017 -8 -4الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )

ويؤكد أعضاء  من التعليمات املبينة أعاله وهي ملتزمة بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية.كما بتاريخ نشر هذه النشرة، الشركة لم تخالف أي 

ذه النشرة مجلس اإلدارة أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات هيئة السوق املالية والسوق املالية )تداول( حتى تاريخ ه

 ا.كما يتعهدون باستمرار االلتزام به

 مجلس الضمان الصحي التعاونيااللتزامات املستمرة حسب متطلبات  10.7.2.4

 السعودي املركزي  البنك من إجازتها بعد«(  الضمان مجلس)»  التعاوني الصحي الضمان مجلس ألنظمة خاضعة الصحي التأمين منتجات إن .

 . الصحي التأمين منتجات لتقديم املنظمة بالشروط تقيدها من والتأكد الشركة بمراقبة الضمان مجلس يقوم حيث

 التعاوني الصحي الضمان أعمال بممارسة التأمين لشركات يسمح ال أنه على الصحي الضمان لنظام التنفيذية الالئحة من( 43) املادة نصت 

 الالئحة من( 44) املادة نصت كما. مماثلة أخرى  ملدد للتجديد قابلة سنوات ثالث بمدة مقيدا التأهيل ويكون  املجلس، قبل من تأهيلها بعد إال

 الغرض، لهذا تقديمه يتم طلب على بناء الصحي التأمين ملمارسة التعاوني التأمين شركات تأهيل يتم أنه الصحي الضمان لنظام التنفيذية

 املجلس وعلى لذلك، يلزم ما حدود في الطلبات هذه في تضمينها يتعين التي البيانات ونطاق بطبيعة تتعلق تفاصيل من يراه ما تحديد وللمجلس

 .الطلب تقديم تاريخ من يوما تسعين خالل التأهيل طلب في البت

 الشروط تلك ومن ،الصحي التأمين منتجات لتقديم املنظمة بالشروط تقيدها من والتأكد الشركة بمراقبة الضمان مجلس يقوم: 

 عدم حال وفي دقيقة ستين( 60) يتجاوز  ال زمني موعد خالل الالزمة الصحية املوافقات إلعطاء متخصصة طبية كوادر بتوفير االلتزام -

 . رسميا األسباب توضيح فيجب املوافقة

 .يوم وأربعون  خمسة( 45) يتجاوز  ال موعد في الصحية والعيادات كاملستشفيات الصحية الخدمة مقدمي مستحقات بدفع االلتزام -

 :وزارة االستثمار متطلبات حسب املستمرة االلتزامات 10.7.2.5

 ترخيصباستخراج  الشركةفقد قامت  املال، رأس في األسهم (الخليجيين وغير السعوديين غير) األجانب املؤسسين املساهمين بعض مللكية نظرا

 تاريخ لغاية والساري م( 05/07/2005ه ) املوافق 28/05/1426 بتاريخ لالستثمار وزارة من صادر) 11202910778-01 ) رقم الخدمي االستثماري 

 م(.17/05/2022 املوافق) ه15/10/1443

 املوجودة البيانات عن التجاري  السجل بيانات اختالف عدم (1): االتية بالتعليمات االلتزام لها املرخص الشركات على لالستثمار وزارة  وتشترط

 الشركة الفروع استثمار ترخيص وجود( 3) أو مرخص غير تجاري  أو استثماري  نشاط ممارسة عدم( 2) أو الهيئة من الصادر االستثماري  بالترخيص

 الظروف حاالت في إال الترخيص، مدة سريان أثناء االستثماري  النشاط ممارسة عن التوقف عدم( 4) أو ( البيع نقاط بها ويقصد) التسويق ومراكز

 عدم (5) أو القاهر الظرف حدوث تاريخ من أيام خمسة خالل النشاط ملمارسة العودة تاريخ يبين زمني جدول  تقديم مع الهيئة تقبلها التي القاهرة

 لالسم مخالف تجاري  باسم دعائية وسائل أو أختام أو مطبوعات استخدام او ترخيص دون  محلية أو عاملية تجارية وكالة شعار او اسم استخدام

 كتابيا الهيئة إخطار (7) أو املعتمدة الدولية أو السعودية أو الخليجية املواصفات مع وأسلوبه املنتج مواصفات تطابق( 6) أو الوزارة من املرخص

 .البيانات تحديث او واالتصال املراسلة بيانات وأ العنوان بتعديل
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  ترخيصها تعديل بطلب التقدم الستثمارا وزارة من املرخصة الشركات كافة على
ً
 تخفيض حال في املثال سبيل على ومنها بياناتها في تعديالت ألي تبعا

 .لها فروع فتح أو التجاري  االسم تعديل أو املال رأس زيادة أو

 .أعاله إليه املشار الترخيص وتعليمات وشروط الوزارة بمتطلبات ملتزمة الشركة النشرة هذه بتاريخ كما

 :هيئة الزكاة والضريبة وا جمارك متطلبات حسب املستمرة االلتزامات 10.7.2.6

 انتهاء من يوم 120 خالل والضريبية الزكوية إقراراتها بتقديم ملزمةمن املنشآت والشركات املسجلة والتي تعمل في اململكة  كغيرها الشركة 

تسجيل الشركة بصفتها مكلف بموجب الرقم  تم. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تصدر التي الشهادة تجديد غرضوذلك ل املالية السنة

شهادة زكاة  على وحصلتم 2020 ديسمبر 31 في املنتهي املالي العام عن الزكوي  إقراراها الشركة قدمت وقد( 3000073612الضريبي املميز )

صالحة حتى تاريخ  وهيم( 11/04/2021)املوافق  ه29/08/1442( وتاريخ 1110506188) بالرقم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من

 (. م30/04/2022ه )املوافق 29/09/1443

 الضريبي الرقمتحت  هيئة الزكاة والضريبة والجماركظام ضريبة القيمة املضافة والئحته التنفيذية وهي مسجلة لدى بن ملتزمة الشركة 

 أن الشركة مسجلة منذ تاريخ 21/01/2019ه )املوافق 15/05/1440 بتاريخ صدرت شهادة بموجب (300007361200003)
ً
م( علما

 (.م09/11/2017 )املوافق  ه20/02/1439

   
ً
 (.شركة املجموعة املتحدة للتأمين التعاوني) املكلف فروع قائمة ضمن الشركة فروع إضافة تم هيئة الزكاة والضريبة والجماركبنظام  التزاما

  م، وقد قدمت 2008ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في  هيئة الزكاة والضريبة والجماركحصلت الشركة على الربط الشهادة النهائية من

( مليون 1.86م بمبلغ )2010م و2009م و2008ديسمبر  31الهيئة ربط إضافي بخصوص اإلقرارات الزكوية املقدمة للسنوات املالية املنتهية في 

التأسيس وضريبة االستقطاع،  لجزء من مصاريف ما قبريال سعودي وتم دفعه. ويتعلق االختالف الرئيس ي في التقدير اإلضافي بعدم السماح ب

 على هذا الربط اإلضافي إلى لجنة االعتراض الضريبي األولية بعد نهاية العام، حيث تم استالم قرار عكس ذلك 
ً
من وقد قدمت الشركة اعتراضا

لعليا لالعتراضات.  أصدرت لجنة االعتراضات العليا لجنة االعتراض الضريبي املبدئي، والذي تقدمت الشركة بناًء عليه بالطعن أمام اللجنة ا

. وبهذا قرارها لصالح الشركة فيما يتعلق بالزكاة ورفضت التظلم املتعلق بضريبة االستقطاع.  وقد قامت الشركة بإحالة األمر إلى ديوان املظالم

 على الربط غير املواتي الذي قدمته مت الشركة اعتد( مليون ريال سعودي. وقد ق1.27الصدد دفعت الشركة مبلغ الضريبة )
ً
هيئة الزكاة راضا

( مليون ريال سعودي. وال يزال االعتراض قيد 4.98م بمبلغ )2015م وحتى 2013ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  والضريبة والجمارك

 للسنوات من وقد أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجم .هيئة الزكاة والضريبة والجماركالدراسة لدة 
ً
 2018م وحتى 2016ارك تقييما

 
م مطالبة

، وقد قامت الشركة برفع اعتراض على هذه التقييمات وقد تم رفضها من قبل هيئة الزكاة ريال سعودي ( مليون 7.83بالتزام إضافي قدره )

 االعتراض قيد الدراسة.والضريبة والجمارك، وقد رفعت الشركة االعتراض إلى األمانة العامة للجان الضريبية وما زال 

 وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية متطلبات حسب املستمرة االلتزامات 10.7.2.7

 ( 260937العمل( بالرقم املوحد ) مكتباملوارد البشرية والتنمية االجتماعية ) وزارة لدىفتح ملف  تم 
ً
املستخرجة منها.  السعودة لشهادة وفقا

املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، وتم استخراج شهادة  لوزارة اإللكترونية الخدماتفيد الشركة من هذه النشرة تست نشربتاريخ  وكما

 .البالتينيفي النطاق  وتقع( %.88.79السعودة لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين املطلوبة منها وفق برنامج نطاقات والبالغة )
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 البي  ونقاط الشركة فروع 10.7.2.8

 موافقة بعد خارجها أو اململكة داخل توكيالت أو مكاتب أو فروعا لها تنش ئ أن للشركة يجوز  أنه على للشركة األساس ي النظام من (5) املادة نصت

البنك املركزي السعودي  موافقة أخذ ضرورة على تنص والتي التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام من (9) للمادة ووفقا. البنك املركزي السعودي

 التقيد بضرورة لها فروع افتتاح في ترغب التي التأمين شركات علىالسعودي  يشترط البنك املركزي  التأمين، شركات فروع افتتاح قبل الخطية

 عقد أو/و البلدية برخصة يكتفى البيع، لنقاط وبالنسبة التجارة، وزارة عن والصادرة املساهمة للشركات فروع بافتتاح املتعلقة النظامية باإلجراءات

 الشركة حصلت النشرة، هذه إعداد تاريخ حتى. (كالكشك) سياحية منتجعات أو فنادق أو حكومية مرافق في البيع نقطة موقع كان حال في االيجار

 :يلي ما وفق البيع ونقاط الفروع من عدد لفتح النهائيةالسعودي  البنك املركزي  موافقة على

 :البيع ونقاط الفروع قائمة

 :عليها الحصول  تم التي البلدية وتراخيص التجارية، وسجالتها البيع ونقاط الفروع(: 85رقم )الجدول 

 فروع الشركة م
رقم هوية 

 املالك
 تاريخ االنتهاء ترخيص البلدية تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار

 1010417178 الرياض 1

 هـ09/08/1428

 املوافق)

 (م22/08/2007

 هـ09/08/1442

 املوافق)

 (م22/03/2021

40102412512 

هـ 23/02/1444

 املوافق)

 (م19/09/2022

 1010417178 الخبر 2

 هـ09/08/1428

 املوافق)

 (م22/08/2007

 هـ09/08/1442

 املوافق)

 (م22/03/2021

39121532855 

هـ 13/07/1444

 املوافق)

 (م04/02/2023

 1010417178 خميس مشيط* 3

 هـ09/08/1428

 املوافق)

 (م22/08/2007

 هـ09/08/1442

 املوافق)

 (م22/03/2021

42034230136 

هـ 07/04/1444

 املوافق)

 (م12/11/2021

 4030171999 جده 4

هـ 27/11/1435

 املوافق)

 (م22/09/2014

هـ 27/11/1443

 املوافق)

 (م26/06/2022

39111446694 

هـ  02/02/1443

 املوافق)

 (م09/09/2021

 4030171999 جده 5

هـ 27/11/1435

 املوافق)

 (م22/09/2014

هـ 27/11/1443

 املوافق)

 (م26/06/2022

40041973186 

هـ 09/04/1443

 املوافق)

 (م14/11/2021

6 

شارع الخميس  –خميس مشيط 

العام تقاطع أبها مع الحزام الدائري 

 عمارة سيكو

5855035150 

هـ 12/09/1431

 املوافق)

 (م22/08/2010

هـ 12/09/1444

 املوافق)

 (م03/04/2023

41052653431 

ه 20/05/1443

 املوافق)

 (م24/12/2021

7 

طريق امللك فهد تقاطع  –الخبر 

بالقرب من تحويل  24شارع 

 الراجحي

2051043671 

هـ 12/09/1431

 املوافق)

 (م22/08/2010

هـ 12/09/1444

 املوافق)

 (م03/04/2023

39121532843 

هـ 21/06/1443

 املوافق)

 (م24/01/2022

8 

طريق الدمام مقر املزاد  –الرياض 

الدولي التابع لشركة الرياض 

 للتعمير

1010949385 

هـ 09/07/1439

 املوافق)

 (م26/03/2018

هـ 09/07/1444

 املوافق)

 (م31/01/2023

3909620957 

هـ 15/07/1444

 املوافق)

 (م06/02/2023

9 

شارع املعادي املنفرع من  –جدة 

طريق االندلس عمارة العزام معرض 

 (4رقم )

1010417178 

هـ 12/09/1431

 املوافق)

 (م22/08/2010

هـ 12/09/1443

 املوافق)

 (م13/04/2022

40062042249 

هـ 01/06/1443

 املوافق)

 (م04/01/2022

10 
حي العدامة جوازات  –الدمام 

 الدمام
2050240129 

هـ 03/06/1439

 املوافق)

 (م19/02/2018

هـ 03/06/1442

 املوافق)

 (م16/01/2021

40031838017 

هـ 04/04/1443

 املوافق)

 (م09/11/2021
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11 
حي املربع جوازات  –الرياض 

 الرياض
1010935262 

هـ 02/06/1439

 املوافق)

 (م18/02/2018

هـ 02/06/1442

 املوافق)

 (م15/01/2021

40102411194 

هـ 03/11/1443

 املوافق)

 (م02/06/2022

12 
حي الربيع طريق امللك  –الرياض 

 عبدالعزيز
1010935263 

هـ 02/06/1439

 املوافق)

 (م18/02/2018

هـ 02/06/1441

 املوافق)

 (م27/01/2020

 )قيد التجديد(

40102410689 

هـ 14/09/1442

 املوافق)

 (م26/04/2021

13 
شارع شوران مقابل  –املدينة املنورة 

 الجوازات
4650548859 

هـ 02/06/1439

 املوافق)

 (م18/02/2018

هـ 02/06/1441

 املوافق)

 (م27/01/2020

تم إغالق الفرع وجاري العمل على نقل الترخيص لفرع 

 جديد.

14 
حي الروضة شارع األمير  –جازان 

 سلطان بجوار مرور جازان
5900112338 

هـ 03/06/1439

 املوافق)

 (م19/02/2018

هـ 03/06/1442

 املوافق)

 (م16/01/2021

40031834737 

هـ 04/03/1443

 املوافق)

 (م10/10/2021

15 
حي الشرقية طريق امللك  –جدة 

 خالد
4030605347 

هـ 02/06/1439

 املوافق)

 (م18/02/2018

هـ 02/06/1442

 املوافق)

 (م15/01/2021

 قيد اإلستخراج

16 
حفر الباطن حي السليمانية بجوار 

 املرور
2511108041 

هـ 02/06/1439

 املوافق)

 (م18/02/2018

هـ 02/06/1442

 املوافق)

 (م15/01/2021

40011610896 

هـ 09/01/1443

 املوافق)

 (م17/08/2021

17 
صامطة  –الطوال  –صامطة 

 مقابل مرور صامطه
5907521888 

هـ 02/06/1439

 املوافق)

 (م18/02/2018

هـ 02/06/1443

 املوافق)

 (م15/01/2021

40072073451 

هـ 12/07/1443

 املوافق)

 (م13/02/2022

 4700106472 ينبع حي الحورا مقابل املرور 18

هـ 03/06/1439

 املوافق)

 (م19/02/2018

هـ 03/06/1442

 املوافق)

 (م19/01/2021

41022593169 

هـ 28/02/1443

 املوافق)

 (م05/10/2021

 املصدر: الشركة

 نقل السجل التجاري (  41052653431) رقم بالترخيص املتعلقيجار القديم ال تعتزم الشركة عند انتهاء عقد ا كمارخصة البلدية وتصريح الدفاع املدني.  إصدارتم و * الفرع جديد  

 لجديد.ا فرعلل

 ملخص العقود ا جوهرية  10.8

التعامالت على أساس تنافس ي تجاري بحت يضمن حقوق املساهمين التزمت الشركة عند إبرام العقود واالتفاقيات املشار إليها أدناه بأن تكون جميع 

ة وأن يتم التصويت على تلك العقود  من قبل الجمعية العامة للشركة بدون مشاركة املساهمين الذين لهم مصالح في تلك العقود، وتؤكد الشرك

 صة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة فيما يتعلق بتلك العقود.وأعضاء مجلس إدارتها التزامهم بقيود نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات الخا

 لدى الشركة العديد من االتفاقيات الجوهرية، نورد أدناه بعًضا منها على سبيل املثال ال الحصر:

 :الع قة ذات األطراف م  والتعام ت العقود 

 وتشمل تلك التعامالت االتفاقيات التالية:

 إلكترونية خدمات وتقديم تقن  ربط اتفاقية 10.8.1.1

م ملدة سنة ميالدية واحدة تبدأ 16/09/2020أبرمت الشركة اتفاقية ربط تقني وتقديم خدمات إلكترونية مع شركة العلم ألمن املعلومات بتاريخ 

 من تاريخ انتهاء تطوير الخدمات واكتمال الربط مع أنظمة الشركة، وتحصل الشركةبموجب االتفاقية على خدمة الرب
ً
ط التقني لتقديم بعض مباشرة
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البيانات الخدمات اإللكترونية )خدمة "يقين املباشرة" وخدمة "العنوان الوطني" وخدمة التوثق االلكتروني"( والخاصة بالتحقق والتدقيق ملعلومات 

 الخاصة بعمالئها، بمقابل أن يتم احتساب تكلفة الخدمات والعمليات على النحو التالي:

 املة )خدمة "يقين املباشرة" وخدمة "التوثق االلكتروني"( "العملية الناجحة": تكلفة عملية التحقق الش .أ
 

 خدمة "يقين املباشرة" وخدمة "التوثق االلكتروني (:86الجدول رقم )
 (سعودي)ريال  السعر  الناجحة للعملية الصادرة الوثيقة نوع

 مبلغ مقطوع لكل عملية ناجحة TPL) وثيقة تأمين ضد الغير )

 مبلغ مقطوع لكل عملية ناجحة ( Comprehensiveوثيقة التأمين الشامل )

 .املركبات تأمين بوليصات يخص فيما الثاني الطرف مبيعات عمليات جميع على التكلفة هذه تجري 

 املصدر: الشركة

 تكلفة "عملية التحقق الواحدة" لخدمة العنوان الوطني: .ب
 تكلفة "عملية التحقق الواحدة" لخدمة العنوان الوطني(: 87رقم )الجدول 

 (سعودي)ريال  السعر  العملية مسمى

 لكل عملية   مبلغ مقطوع االستعالم عن بيانات العنوان الوطني لألفراد السعوديين   خدمات

 لكل عملية   مبلغ مقطوع   املقيميناالستعالم عن بيانات العنوان الوطني لألفراد  خدمات

 لكل عملية  مبلغ مقطوع  للمنشآت الوطني العنوان بيانات عن االستعالم خدمات

 املصدر: الشركة

 "ةسم" االئتمانية للمعلومات السعودية الشركة اتفاقية 10.8.1.2

م( والتي تقوم األخيرة بموجبها 08/08/2009 املوافق) 17/08/1430"  في ةاتفاقية مع الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية "سم الشركة أبرمت

 . الشركةبتقديم املعلومات لألعضاء املشتركين لديها بغرض تقييم املالءة االئتمانية للعمالء الراغبين في التعامل مع 

عن كل أو عن كل استفسار متنوع أو عن كل تقرير ائتماني مبلغ مقطوع عضوية تدفع مرة واحدة عند توقيع االتفاقية و رسوم الاالتفاقية هي مقابل 

 تاريخأو حتى  عليها، التوقيع تاريخ من سنوات خمس( 5) عن تقل ال لفترة االتفاقية بهذه العمل يستمرو عن استالم كل تقرير مراقبة. أو  تقرير سلبي

 .الطرفين من أي قبل من إنهاؤها

 التعاوني الصحي الضمان مجلس اتفاقية 10.8.1.3

م وذلك لتطبيق مشروع زائر عبر التكامل بين 12/02/2017ه واملوافق 15/05/1438الضمان الصحي التعاوني في  مجلساتفاقية مع  الشركة أبرمت

األهمية أنظمة الطرفين لتقديم عروض الشركة عبر البوابة بما يسمح للزائر اختيار باقة التأمين الصحي قبل  دخول أراض ي اململكة وهو نظام عالي 

  لخارجية وعلى صورة اململكة في الخارج.لتأثيره على أنظمة وزارة ا

 "الصحة وزارة" صحية رعاية خدمات لتقديم تعاون  عقد 10.8.1.4

 16/04/2016ه واملوافق 19/07/1438اتفاقية مع وزارة الصحة  في  الشركة أبرمت
ً
م وذلك لتقديم الرعاية الصحية والعالجية للمؤمن عليهم وفقا

ي الخاصة بهم أثر ذلك االتفاق ألتزمت الشركة بسداد املطالبات الواردة له من وزارة الصحة بموجب ملنافع وحدود واستثناءات وثيقة الضمان الصح

 حوالة بنكية الكترونية للحساب مباشرة. 

 مدة االتفاقية سنة ميالدية من تاريخ التوقيع عليها ويتجدد ملدة أو ملدد مماثلة وفق نفس الشروط واالسعار ما لم يشعر أحد الطرفين اال 
ً
خر خطيا

 ( يوم. 60بعدم رغبته في التجديد وذلك خالل ستين )

 "الركاز" زكوية وإستشارات خدمات عقد 10.8.1.5

 تم وذلك لتقوم األخيرة بتقدم الخدمات واالستشارا03/06/2018ستشارات الزكاة وضريبة الدخل  في الشركة اتفاقية مع مكتب الركاز ال  أبرمت

 ، وتمتد االتفاقية إلى انتهاء إجراءات االعتراض أمام اللجنتين االبتدائية واالستئنافية. هيئة الزكاة والضريبة والجماركومتابعة معامالت الشركة مع 
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 الصحي التأمين إدارة خدمة اتفاقية 10.8.1.6

 للحصول م، 14/07/2019اتفاقية خدمة إدارة مطالبات التأمين الصحي مع شركة العناية الشاملة لتسوية املطالبات التأمينية بتاريخ  الشركة أبرمت

لتأمينية، على خدمة إدارة املطالبات التأمينية، وإدارة املوافقات الطبية، والتعاقد مع شبكة مقدمي الخدمة، والتقارير وأدوات مراقبة املحفظة ا

 للمجاميع الصحي لتأميناو  للزوار، الصحي للتأمين الطبي املطالبات تسوية وخدمات التقني لدعمهاومركز االتصال وخدمة العمالء. مقابل رسوم 

 .الكبيرة للمجاميع الصحي للتأمينوعلى عدة مستويات )التجزئة(.  واملتوسطة الصغيرة

تقديم الدعم التقني وخدمات تسوية املطالبات،  لقاء الشركةبدفع الجزء املتبقي من الرسوم التي تم دفعها من قبل  لتزمت عناية شركةباإلضافة إلى أن 

 صحي، مع مراعات احتساب الفترة املنقضية من الوثيقة. وذلك عند إلغاء وثيقة التأمين ال

 .خطي إشعار يقدم أن بعد األطراف أحد قبل من إلغائه تم إذا إال مماثلة ملدة تطبيقها ويسري  أعوام، ثالث ملدة تسري  االتفاقية أن حيث

 عقد تقديم خدمات اكتوارية استشارية 10.8.1.7

، للحصول على خدمات استشارية DMCC)االستشارية )  SHMAم بين الشركة وشركة 01/09/2020تم ابرام عقد تقديم خدمات إكتوارية بتاريخ 

 اكتوارية بما يخص عمل الشركة، وتقديم الخدمات اآلتية:

 .ةسنوي ةاكتواريتقارير  -

 تقارير اكتوارية ربع سنوية. -

 واألعمال الطبية.تقارير التسعير السنوي للمركبات  -

 تقارير املالءة املالية ورأس املال. -

 تقرير كفاية إعادة التأمين. -

 .ALMتقييم سياسة االستثمار وتقرير  -

 دراسة الخبرة. تقارير -

 تقارير كفاية تسعير املركبات واألعمال الطبية. -

 أعمال اكتوارية أخرى متفق عليها. -

 اتفاقيات وساطة التأمين 

الفراد و تم إبرام اتفاقيات وساطة تأمين مع شركات ذات النشاط وذلك لتسهيل استقطاب العمالء و الترويج ملنتجات الشركة التأمينية الى كال من ا

ن خالل املنشئات  والشركات والهيئات، وفي مقابل ذلك فأن لوسطاء التأمين نتاج قيامهم بذلك عمولة مقدرة بنسب مئوية من األقساط املحصلة م

 الوسيط من العمالء لكل نوع من أنواع التأمين ويحق للشركة اعتماد نسبة مختلفة عن النسبة املبينة على أن يتم إشعار الوسيط بذلك. 

تهاء نمدة سريان االتفاقيات سنة ميالدية واحدة وتجدد باتفاق مكتوب من قبل الطرفين، وإذا استمر الطرفان في التعامل بموجب االتفاقية رغم ا

 ملدة سنة ميالدية واحدة بنفس الشروط واألحكام الواردة في االتفاقية االصلية.  
ً
 تلقائيا

ً
 سريانها يعتبر ذلك تجديدا

لوسيط وقد نبين لكم أدناه أبرز املواد التي وردت في اتفاقيات وساطة التأمين والتي بعض منها يقع على عاتق الشركة والبعض اآلخر يقع على عاتق ا

 :
ً
 وليس حصرا

ً
 وردت مثاال

  :التزامات الشركة 

ملطروحة منها جميع تسويات اإللغاءات تدفع الشركة للوسيط عموالت عن صافي االشتراكات املكتتبة فقط )إجمالي االشتراكات ا -

املعتادة( خالل ثالثين يوم عمل من تاريخ دفع أو إيداع الوسيط لالشتراكات في حساب الشركة وذلك وفق البيانات  تواالشتراكا

 املحاسبية الخاصة بالشركة. 

بطلبات أسعار لصالحكم ولذلك ملدة سنه  توافق الشركة على عدم استمالة أو محاولة استمالة أي من عمالء الوسيط الذين يتقدمون  -

رة  واحدة من )أ( التاريخ الذي ُيبلغ فيه الوسيط الشركة بعالقته بالعميل. )ب( انتهاء أو إنهاء أو عدم تجديد أي من وثائق التأمين الصاد

 .
ً
كتتبة من ِقبل الشركة أيهما يحدث الحقا

ُ
 لذلك العميل وامل
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  :التزامات الوسيط 

أن يحتفظ على نفقته وحسابه بوثيقة تأمين التي تغطي األخطاء، االغفال، اإلهمال، التخلي عن أداء الواجبات ..الخ  يجب على الوسيط -

على أن تكون سارية املفعول خالل مدة االتفاقية بحدود ال تقل عن تغطية معينة  وأن تكتتب هذه الوثيقة لدى شركة تأمين مرخصة 

 ومقبولة للشركة. 

 للمتطلبات النظامية  -
ً
يلتزم الوسيط بتقديم جميع الخدمات التأمينية املطلوبة من قبل املؤمن لهم )العمالء( بكل عناية وحرص ووفقا

 لقواعد وقيود االكتتاب وأسعار االشتراكات املقررة من ِقبل الشركة. 
ً
 واألصول املهنية مع االلتزام بالتغطية التأمينية وفقا

فصاح لعمالئه عن وجود اتفاقية بينه وبين الشركة وعما يحصل عليه الوسيط من الشركة من عموالت وأن عليه يلتزم الوسيط باإل  -

.
ً
 تاما

ً
 التأكد من فهم العمالء لنوع الخدمة املقدمة وطبيعة العالقة بين الطرفين فهما

القرار الذي تتخذه الشركة عند تقديم  يلتزم الوسيط بإخطار الشركة بأي معلومات أو مستندات متعلقة بالعمالء قد تؤثر على -

التغطية التأمينية وأسعارها وشروطها، كما يلتزم الوسيط مباشرة عند علمه بأي حادث أو تغير يطرأ على أي خطر مغطى بوثيقة تأمين 

 صادرة من ِقبلها بناء على االتفاقيات أو أي أمر قد يؤدي الى نشوء مطالبة ِقبل الشركة. 

قيام بسداد املبالغ املحصلة من اشتراكات وثائق التأمين بحيث إذا كانت وثيقة التأمين الصادرة أو املجددة عن طريق يلتزم الوسيط بال -

، وإذا 
ً
الوسيط والتي يقل مبلغ اشتراك وثيقة التأمين فيها عن مبالغ محددة فأن ال يتم بدء التغطية إال بسداد قسط التأمين مقدما

أو املجددة عن طريق الوسيط تساوي أو تزيد مبلغ اشتراك وثيقة التأمين فيها عن تلك املبالغ فأن الوثيقة كانت وثيقة التأمين الصادرة 

 تخضع لسياسة االئتمان الخاصة بالشركة  التي البد من توقيع الشركة والوسيط والعميل عليها. 

غ أو إفشاء أو استخدام أي معلومات أو بيانات متعلقة يجب على الوسيط طيلة سريان االتفاقيات وبعد انتهاءها أو إنهاءها، عدم تبلي -

 بوسائل الترويج أو البيع أو التوزيع املستخدمة من ِقبل الشركة. 

 ( سنوات من تاريخ انتهاء وثيقة التأمين أو إلغائها. 10يلتزم الوسيط باالحتفاظ بالدفاتر املحاسبية والسجالت ملدة ال تقل عن عشر ) -

 أن من أهم الع
ً
كانت اتفاقية شركة إسناد لوساطة التأمين وإعادة التأمين والتي كانت غرضها تأمين  2019قود التي تم إبرامها لعام أخيرا

 املركبات، التأمين الطبي، التأمين على املركبات وتأمين الحماية االدخار. 

 اتفاقيات إعادة التأمين 

التفاقيات تقوم الشركة بإعادة التأمين على  كل أو جزء من الخسائر التي التي قد تنشأ تم إبرام مجموعة من اتفاقيات إعادة التأمين، وبموجب هذه ا

من وثائق التأمين التي تصدرها الشركة، لتقليل تعرضها للخسائر، مقابل قسط متفق عليه، ويتم بموجبها تعويض الشركة عن كل و جزء من 

على استثناءت مختلفة تبًعا للمنتج الذي يتم إعادة التأمين عليه. غالًبا، تسري مدة  الخسائر عقود التأمين املصدرة. كما أن تلك العقود تشتمل

 اتفاقيات إعادة التأمين اثني عشر شهًرا. 

 وفيما يلي قائمة بعقود إعادة التأمين السارية أو املجددة:

 عقود إعادة التأمين السارية أو املجددة (:88الجدول رقم )

 وثيقة التأمين / نوع الغطاء شركة إعادة التأمين

 للمركبة، الذاتية األضرار وأضرار املمتلكات(، الجسدية املركبة )األضرار عن الناتجة ألضرار الغير تجاه املسؤولية تأمين الشركة السعودية إلعادة التأمين

 .الشخصية. الحوادث العمل، أرباب مسؤولية املستخدمين، تعويضات الغير، العمومية ألضرار املسؤولية

 األخطاء الطبية. الشركة السعودية إلعادة التأمين

 شركة هانوفر ري تكافل

 الضمان وثيقة مخاطر جميع وثائق التأمين الطبية.

 التعاوني الصحي

الوطن بما  إلى الجسد إعادة نتيجة أو دخولها دون  أو املستشفى دخول  إثر )األمراض والحوادث( سواء الطبية املصاريف

 يتوافق مع البوليصة اإللزامية التابعة ملجلس الضمان لصحي.

 سفر.التأمين  وثيقة اسيستانس بارتنر انتر

 واملخاطر املرتبطة.  واالنفجارات الصواعق و الحريق مخاطر شركة إف إم املحدودة للتأمين

 املصدر: الشركة
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 عقود اإليجار 

 الشركة أبرمت فقد بيع، نقاط أو فروع أكانت سواء نشاطها، ملزاولة الشركة تشغلها التي للمواقع وبالنسبة. لها مملوكة عقارات أي الشركة لدى ليس

 وتعتبر للتجديد، وقابلة) سنوًيا للمؤجر الشركة تدفعه إيجار مبلغ على تنص أي تقليدية إيجار عقود هي العقود تلك أغلب.  إيجار عقد عشر سبعة

 .(اإليجار دفع في املستأجر تأخر إذا الغية

 :تفاصيلها وأهم الشركة مواقع إيجار بعقود قائمة يلي وفيما

 الشركة تشغلها التي للمواقع واملجددة السارية اإليجار عقود(: 89الجدول رقم )

 اإليجار عقد مدة اإليجار قيمة املؤجر املوقع م

1 
شارع  – الخبر

 الظهران

 الجزيرة ديوان شركة

 السكنية للمجمعات

  سعودي ريال 121,200
ً
 تم سنويا

 إلى 1/3/2019 منذ تخفيضها

  سعودي ريال 101,000
ً
 سنويا

  وتجدد م1/3/2016 من تبدأ سنوات 5
ً
 .تلقائيا

2 
شارع  – الخبر

 العزيز

أحمد محمد  راض ي

 ومن بعده: –الخواجه 

 بن محمد بنت إبتهال

 هللا الجار حسن

  سعودي ريال 70,000
ً
 تم سنويا

 إلى 13/7/2020 منذ تخفيضها

  سعودي ريال 60,000
ً
 سنويا

 يخطر لم ما وتجددم 1/8/2013 من تبدأ سنوات 5

 .التجديد عدم في برغبته األخر الطرف الطرفين أحد

 جيزان 3
 محمد العزيز عبد فواز

 العماوي 
  ريال 48,000

ً
 سنويا

  وتجدده 15/6/1437 من تبدأ واحدة سنة
ً
 تلقائيا

4 
 خميس

 مشيط

 هللا عبد سعيد سعيد

 الشهراني
  سعودي ريال 20,000

ً
 سنويا

  وتجدده 1/4/1441 من تبدأ واحدة سنة
ً
 تلقائيا

 بشروط

5 

 مركز

 الجمجوم

 التجاري 

 التجارية العقارية األسواق

 املحدودة
  سعودي ريال 857,400

ً
 سنويا

 1/7/2010 من تبدأ واحدة سنة
ً
 مام وتجدد تلقائيا

 عدم في برغبته األخر الطرف الطرفين أحد يخطر لم

 التجديد

6 
حي  – الدمام

 السوق 

 الزامل عبد علي شركة

 لإلستثمار وأوالده السليم
  سعودي ريال 33,000

ً
 1/10/2019سنوات تبدأ من  3 سنويا

7 
 حي الرياض

 املربع

 عبد العزيز عبد الشيخ

 الشيخ محمد هللا
  سعودي ريال 25,000

ً
 ه1/4/1439 من تبدأ واحدة سنة سنويا

8 
حي  – الرياض

 الربيع
  سعودي ريال 160,000 التجاري  السفير مجمع

ً
 م28/10/2016سنوات تبدأ في  خمس سنويا

9 
حي  – جدة

 الرويس
  سعودي ريال 122,500 التجاري  العزام مركز

ً
 سنويا

  وتجددم  1/1/2008سنوات تبدأ من  ثالث
ً
 ماتلقائيا

 عدم في برغبته األخر الطرف الطرفين أحد يخطر لم

 التجديد

10 
 -املدينة املنورة

 شوران حي

 مصلح إبراهيم رضا

 النخلي
  سعودي ريال 40,000

ً
 م1/2/2020 من تبدأ واحدة سنة سنويا

11 
 حي الرياض

 حطين

 بن الرحمن عبد /الشيخ

 حميد أبو محمد ابراهيم
  سعودي ريال 1,940,000

ً
 سنويا

  وتجددم 21/7/2018سنوات تبدأ من  خمس
ً
تلقائيا

 في برغبته األخر الطرف الطرفين أحد يخطر لم ما

 التجديد عدم

  سعودي ريال 1,000 يوسف إبراهيم الحمدية حي 12
ً
 شهريا

  وتجدده 9/2/1439سنوات تبدأ من  ثالث
ً
 تلقائيا

 بشروط

13 
 خميس

 مشيط

 سعيد محمد مؤسسة

 املبطي
 سعودي ريال 35,000

  وتجددم 1/11/2020واحدة تبدأ من  سنة
ً
 ماتلقائيا

 عدم في برغبته األخر الطرف الطرفين أحد يخطر لم

 التجديد

  سعودي ريال 28,000 الحاج محمد هادي على صامطة 14
ً
 للتمديد قابلةم 15/7/2015 من تبدأ واحدة سنة سنويا
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15 
 – الرياض

 املزاد الدولي
 للتعمير الرياض شركة

 أربعة كل عن سعودي ريال 170,720

 أشهر

ه )فترة تسوية( 01/08/1437 أشهر تبدأ من أربعة

  وتجدد
ً
 الطرف الطرفين أحد يخطر لم ماتلقائيا

ثم ثالث سنوات  التجديد عدم في برغبته األخر

 ه,01/01/1438تبدأ من 

16 

 مركز

 الجمجوم

 التجاري 

 التجارية العقارية األسواق

 املحدودة
106,500  

ً
 ريال سعودي سنويا

 ما 1/11/2018 من تبدأ واحدة سنة
ً
م وتجدد تلقائيا

لم يخطر أحد الطرفين الطرف األخر برغبته في عدم 

 التجديد

 ينبع 17
 القادر عبد محمد أحمد

 عوف أبو
  سعودي ريال 36,000

ً
 ه1/4/1435واحدة تبدأ من  سنة سنويا

 الشركةاملصدر: 

 الع مات التجارية وحقوق امللكية 10.9

 الواجهة على وشعارها اسمها وضع من الشركة ذلك وسيمكن ،*(التجارية العالمات إدارة) التجارة وزارة لدى تسجيلها تم تجارية عالمة الشركة لدى

  الالزمة القانونية الحماية ومنحها التجارية العالمة بتسجيل قامت كونها الشركة تشغلها التي املكاتب أو للمبنى الخارجية
ً
 العالمات لنظام وفقا

 .التجارية

الذي ينعكس في شعارها، والذي يدعم أعمالها ومركزها و  التجاري  سجلها في املسجل التجاري تعتمد الشركة في تسويق خدماتها ومنتجاتها على اسمها 

 في السوق بين العمالء.
ً
 واضحا

ً
  التنافس ي، ويمنحها تميزا

 الجدول أدناه تفاصيل العالمة التجارية الخاصة بالشركة: ويوضح

 (: العالمة التجارية90الجدول رقم )

 الحماية نهاية الحماية بداية التسجيل تاريخ املالكة الشركة الشهادة رقم العالمة

 

 

(143001259) 

 

 املجموعة شركة

 للتأمين املتحدة

 التعاوني

 ه27/11/1430

 م(15/11/2009)املوافق

 ه13/02/1440

)املوافق 

 م( 22/10/2018

 ه 12/02/1450

)املوافق 

 م(05/06/2028

 الشركة: املصدر

 *انتقلت صالحية تسجيل العالمات التجارية إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية

 اللون  أزرق هالل بجانبها مميز بخط العربية باللغة مكتوبة أسيج كلمة عن كناية(،  مع تصميم فني كشعار 36التجارية مسجلة ضمن الفئة ) العالمة

"التأمين  عبارة التجارية العالمة حماية تشمل وال العربية، باللغة" بأمان"التأمين  عبارة أسفلها الالتينية باألحرف أسيج كلمة وتحتهما دائرة داخل في

 ". بأمان

مة معنوية ممتلكات أية على نشاطها في الشركة تعتمد وال مسجلة، أخرى  فكرية ملكية حقوق  أية للشركة يوجد وال  وبراءات التجارية، كالعالمات قي 

 .أخرى  فكرية ملكيات أية أو الطبع وحقوق  االختراع،

 املنازعات والدعاوى القضائية  10.10

 :قائمة زالت ما التي والدعاوى  القضايا حول  ملخص يلي فيما 

 بالغطاء تتعلق ومطالبات ونزاعات التأمينية بعملياتها تتعلق الوثائق حاملي بعض أقامها ى ودعاو  لقضايا أعمالها ممارسة سياق في الشركة تعرضت

 :يوجد النشرة هذه عدادإ بتاريخ وكما  .التأميني

 .ريال سعودي( 4,858,997أربعة ماليين وثمانمائة وثماٍن وخمسون وتسعمائة وسبعة وتسعون ) صافي بمبلغمطالبة  54 عدد -

 لجنةتم صدور قرار عن ( ريال سعودي، 735,000مطالبة من مجلس الضمان الصحي بدفع غرامة وقيمتها سبعمائة وخمسة وثالثون ألف ) -

( ريال، 90,000) ألف بدفع غرامة قدرها تسعون  الشركةبإلزام  النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني والئحته التنفيذية

 .النظر في التظلم املقدم حتى تاريخةلم يتم وتم اإلعتراض على القرار أمام ديوان املظالم، و 
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وني واملقيدة لدى لجنة النظر في أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني، ويتثمل اإلدعاء بتجاوز أسيج امجلس الضمان الصحي التع منمطالبة  -

( 5,000فرض غرامة قدرها ) ةاملدعي ة( مطالبة مالية ملقدمي الخدمة )املراكز الصحية(، كما تضمنت مطالب6,080املدة النظامية لسداد عدد )

 .تاريخهحتى  الدعوى  في النظر موعد تحديد يتم لم هإال أن ،ريال عن كل مطالبة مالية

 

ت التأمينية )تخص قطاع تأمين املركبات( على أطراف مختلفة دعوى لدى لجان الفصل في املنازعا 363كما يوجد كما بتاريخ إعداد هذه النشرة، عدد 

 .( ريال سعودي4,102,592أربعة ماليين ومائة واثنان ألف وخمسمائة واثنان وتسعين )بإجمالي قيمة 

تأمين طبي بقيمة كما أن الشركة رفعت دعوى ال تزال قائمة ضد شركة مشتركة في خدماتها سابًقا للمطالبة بأقساط تأمينية مستحقة عن وثيقة 

 ( ريال سعودي.615,456ستمائة وخمسة عشر ألف وأربعمائة وستة وخمسون )

ا في أي دعوى قضائية أو مطالبة أو تحكيم جوهري من شأنهم ان يؤثروا تأثيًرا جوهرًيا على أعمالها أو
ً
  وضعها املالي. كما وتقر الشركة بأنها ليست طرف

افقة الهيئة ع   آخر نشرة إصدار ا جوهرية ال   تغيرت منذ  املعلومات 10.11  مو

صدرت بتاريخ  والتي )نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية( إصدار أسهم نشرة رخآيلي ملخص ألبرز املعلومات التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على  فيما

 (: م05/09/2012)املوافق  ه18/10/1433

 التأمين) هبفرعي التأمين نشاط ملمارسةوذلك  م2009عام  في املركزي السعوديالبنك على تصريح  الحصول  البنك املركزي السعودي: تصريح 

 (.الصحي ينوالتأم العام

 ه14/07/1435تم نقل مقر الشركة الرئيس ي من مدينة جدة إلى مدينة الرياض بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  :املقر الرئيس ي 

 .(م13/05/2014 املوافق)

 م2018في عام وخميس مشيط وجدة  للشركة في مدينة الخبر و وعفر  تأسيس تم: الفروع  . 

  ،الشركة أعلنت( م16/09/2020 املوافق) ه28/01/1442 وبتاريخالخسائر املتراكمة: تكبدت الشركة خسائر متراكمة خالل األعوام املاضية 

. )ملزيد من املعلومات فضال الشركة مال رأس من%( 0) بنسبة وذلك صفر إلى املتراكمة الخسائر انخفاض عن( تداول ) موقع في صفحتها في

وعملياتها" من  الشركة بنشاط املتعلقة ( "املخاطر2.1من القسم الفرعي ) املتراكمة" بالخسائر املتعلقة ( "املخاطر2.1.2) الخطر رقمراجع 

 ( "عوامل املخاطرة" من هذه النشرة(.2القسم )

  للتقرير املالي  الدولية املحاسبية املعايير وفقتم تعديل طريقة اإلعداد لتصبح : املالية القوائم(IFRS .) 

 تحديثه تم: األساس ي النظام  
ً
وتمت املوافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة غير  الجديد الشركات نظام على طرأت التي التعديالت مع تماشيا

 .م(26/08/2020ه )املوافق 07/01/1442 العادية بتاريخ

 الشركة  ذات صلة بحوكمة الحوكمةوسياسات داخلية لوائح  رقراإ: الحوكمة 
ً
املدرجة الصادرة عن  الشركات حوكمة الئحة احكام مع تماشيا

 الهيئة والئحة حوكمة شركات التامين.

 م(: لم يحصل أي انحراف أو تغير عما 05/09/2012ه )املوافق 18/10/1433سهم حقوق أولوية بتاريخ استخدام متحصالت عملية إصدار أ

 هو مذكور في أخر نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

 اإلقرارات املتعلقة باملعلومات القانونية  10.12

 يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

 .العربية السعودية نظمة واللوائح ذات العالقة في اململكةيخالف األ ال أن اإلصدار  -أ

 فيها. -ب
ً
 ال يخل اإلصدار بأي من العقود واالتفاقيات التي تكون الشركة طرفا

 تم اإلفصاح عن جميع املعلومات القانونية الجوهرية املتعلقة بالشركة في هذه النشرة. -ج

ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر  ةخاضعت ليس إن الشركةالقضائية" ف والدعاوى  ( "املنازعات10.10)بخالف ما ورد في القسم   -د

 في أعمال الشركة أو في وضعها املالي.
ً
 بمفردها أو بمجملها جوهريا

 على في أعمال الشركةأعضاء مجلس  -ه
ً
أو شركاتها  اإلدارة ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا

 املالي. مأو في وضعه التابعة
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 ها.أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات البنك املركزي السعودي حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام ب -و

 أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة التجارة حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها. -ز

 أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة االستثمار حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها. -ح

 حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها. هيئة الزكاة والضريبة والجماركبات أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطل -ط

 لتزام بها.أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار اال -ي

 كما النشرة هذه تاريخ حتى( تداول ) املالية والسوق  املالية السوق  هيئة وتعليمات ولوائح نظام متطلباتب االلتزام في مستمرة الشركة أن -ك

 .بها االلتزام باستمرار يتعهدون 

 أنه وكما في تاريخ هذه النشرة فإن الشركة ليس لديها أي شركات تابعة. -ل
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 التعهد بتغطية االكتتاب  11

( سهم 15,000,000مليون ) خمسة عشرأبرمت الشركة ومتعهد تغطية االكتتاب )شركة فالكم للخدمات املالية( اتفاقية تعهد بتغطية اكتتاب 

( من %100( ريال سعودي، تمثل )150,000,000مليون ) مائة وخمسون ( رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية 10عادي، بسعر عشرة )

 .األولوية املطروحة لالكتتاب )"اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب"(أسهم حقوق 

 متعهد التغطية 11.1
 

 شركة فالكم للخدمات املالية 

 ارع العلياش –حي الورود  –الرياض 

 11421الرياض  884ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

  966+8004298888هاتف: 

  11 966+2054827فاكس: 

 IPO@falcom.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.falcom.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 

 ملخص اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب 11.2

 لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب، فإنه
ً
 :طبقا

خصص ملتعهد التغطية جميع أسهم حقوق األولوية ا (1
ُ
صدر وت

ُ
ملتعهد تتعهد الشركة ملتعهد التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف ت

 .بتغطيتها في هذا االكتتاب، والتي لم يتم االكتتاب بها من قبل املساهمين املستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب

تعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب، والتي لم  (2
ُ
يتعهد متعهد تغطية االكتتاب للشركة بأنه في تاريخ التخصيص، سوف يقوم بشراء األسهم امل

 .ها من قبل املساهمين املستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتابيتم االكتتاب ب

 يتقاض ى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب. (3
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 اإلعفاءات  12

 بالطرح.لم تقم الشركة بتقديم أي طلبات إعفاءات إلى هيئة السوق املالية فيما يتعلق 
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 املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه 13

 وتم الجديدة األسهم إلدراج( تداول ) السعودية املالية السوق  شركة وإلى الجديدة األسهم وطرح لتسجيل املالية السوق  لهيئة بطلب الشركة تقدمت

 .اإلدراج وقواعد املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد بموجب املتطلبات بكافة الوفاء

 االكتتاب قبل تامة بعناية االكتتاب وتعليمات شروط قراءة العروض ومقدمي املكتسبة الحقوق  وحملة املستحقين املساهمين جميع على يجب 

 نموذج وتسليم توقيع أو االكتتاب طلب تقديم يعتبر حيث. املتبقي الطرح نموذج تعبئة أو الوسيط خالل من االكتتاب طلب تقديم أو اإللكتروني

 .املذكورة واألحكام بالشروط وقبول  موافقة بمثابة املتبقي الطرح

 الطرح 13.1

 سعودي، ريال( 150,000,000) مائة وخمسون مليون  تبلغ بقيمة أولوية حقوق  أسهم إصدار طريق عن الشركة مال رأس في زيادة الطرح يعتبر

 عشرة بقيمة طرح وسعر الواحد للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة قدرها اسمية بقيمة عادي، سهم( 15,000,000) مليون  خمسة عشر إلى مقسمة

 .الواحد للسهم سعودية رياالت( 10)

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم ا جديدة( 13.2

كتتاب عن طريق املحفظة الكتتاب أثناء فترة االتقديم طلب اولوية أل كتتاب في أسهم حقوق االيتعين على املساهمين املقيدين والراغبين في ا

أي وسائل أخرى يوفرها  اللكتتاب من خالها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االلستثمارية في منصات التداول التي يتم من خال ا

 كتتاب. وفي حال وجود فتالفترة ا اللسهم في اململكة خأل الوسيط وأمين حفظ ا
ً
ة ي  أل تقديم طلبات اكتتاب  اللهاخأن يتم  رة طرح متبقية فيمكن أيضا

 .ستثمارية فقطال أسهم متبقية من قبل املؤسسات ا

 :كتتاب فإن املكتتب يقر بما يليالباملشاركة في ا

 كتتابالسهم املوضحة في طلب األ املوافقة على اكتتابه في الشركة بعدد ا. 

 وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونهاه هذ صدارإل أنه قد اطلع على نشرة ا. 

 هذه.صدار إل ساس ي للشركة والشروط الواردة في نشرة األ املوافقة على النظام ا 

 وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار طلب ،سهم لهذا الطرح لدى الوسيطأل كتتاب في نفس االأنه لم يسبق له التقدم ل 

 .كتتاباال

  هذه. صدارإل كتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة االوقبوله كافة شروط وتعليمات ا ،كتتابالاملخصصة بموجب طلب اسهم األ قبوله 

 ط.ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسي 

 طلب االكتتاب  13.3

كتتاب عن الكتتاب فيها أن يقوم باالله اولوية التي يحق أل كتتاب في جميع أسهم حقوق االعلى الشخص املستحق الذي يرغب بممارسة كامل حقه وا

أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين  اللها إدخال أوامر البيع والشراء أو من خاللستثمارية في منصات التداول التي يتم من خال طريق املحفظة ا

 .سهمأل حفظ ا

كتتاب الذي يتعين على املكتتب الية التي يملكها. أما مبلغ اولو أل كتتاب فيها بحسب عدد حقوق االسهم التي يحق للشخص املستحق األ يحسب عدد ا 

 .( عشرة رياالت سعودية10)كتتاب في الولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية فترة األ دفعه فيحسب بضرب عدد حقوق ا

 مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح املتبقي 13.4

كتتاب والتي تبدأ يوم الكتتاب أثناء فترة االولوية تقديم طلب األ اب في أسهم حقوق اكتتاليتعين على املساهمين املستحقين والراغبين في ا

 م(.2021هـ )املوافق **/**/1443**/**/وتنتهي يوم م( 2021هـ )املوافق **/**/1443**/**/

دارة بزيادة رأس مال الشركة عن إل على توصية مجلس ا م(2021هـ )املوافق **/**/1443**/**/وافقت الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ 

كتتاب في أسهم حقوق ال( سهم عادي ل15,000,000مليون ) خمسة عشرصدار هذه سيتم طرح إل طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. وبموجب نشرة ا
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بقيمة الواحد، و  ت سعودية للسهمال ريا( 10)ة عشر يبلغ كتتاب وبسعر طرح الس مال الشركة قبل اأمن ر ( %106.38)ولوية والتي تمثل نسبة أل ا

( ريال سعودي، وسيتم 150,000,000مليون ) مائة وخمسون وبقيمة طرح إجمالية تبلغ  ،ت سعودية للسهم الواحدال ريا( 10ة )سمية قدرها عشر ا

ولوية املطروحة للمساهمين املقيدين أل كتتاب في أسهم حقوق االولوية. وسيكون األ سهم الجديدة بنسبة سهم واحد لكل حق من حقوق األ إصدار ا

م(، 2021هـ )املوافق **/**/1443**/**/في سجل املساهمين في الشركة في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

ين املقيدين الذين قاموا بشراء حقوق أولوية ولوية، بمن فيهم املساهمأل فترة تداول حقوق ا اللولوية خأل وللمستحقين ممن قاموا بشراء حقوق ا

 إضافية بجانب الحقوق التي يملكونها أص
ً
 .ال

الناتجة عن عدم )سهم املتبقية أل كتتاب، سوف تطرح االشخاص املستحقين بحلول نهاية فترة األولوية الخاصة باأل وفي حال عدم ممارسة حقوق ا

 .طرحها في فترة الطرح املتبقي اللستثمارية من خال على املؤسسات ا (تحقينشخاص املسألممارسة تلك الحقوق أو بيعها من قبل ا

. وتعتبر هذه الحقوق حق (تداول )ولوية التي تم إيداعها في املحافظ عبر السوق املالية السعودية أل سيكون بإمكان املساهمين املقيدين تداول حقوق ا

ة ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال. ويعطي ت الشركة نهايال مكتسب لجميع املساهمين املقيدين في سج

ولوية بعد انعقاد الجمعية. وستظهر الحقوق أل كتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق االكل حق لحامله أحقية ممارسة ا

 .ولوية وسيتم حينها إشعار املساهمين املقيدين بإيداع الحقوق في محافظهمأل اص بحقوق افي محافظ املساهمين املقيدين تحت رمز جديد خ

 :كالتالي األولوية حقوق  أسهم طرح عملية وتفصيل لتسلسل الزمني الجدول  وسيكون 

 (.م2021**/**/ املوافق) هـ1443**/**/ يوم العادية غير العامة الجمعية انعقاد يوم تداول  نهاية :األحقية تاريخ (1

 في التداول  فترة تنتهي أن على( م2021**/**/ املوافق) هـ1443**/**/ يوم في واالكتتاب التداول  مرحلة تبدأ :واالكتتاب التداول  مرحلة (2

 (.م2021**/**/ املوافق) هـ1443**/**/ يوم نهاية حتى االكتتاب فترة وتستمر ،(م2021**/**/ املوافق) هـ1443**/**/ يوم

  العاشرة الساعة في تبدأ :املتبقي الطرح فترة (3
ً
 الخامسة الساعة حتى وتستمر( م2021**/**/ املوافق) هـ1443**/** **/ يوم من صباحا

 من عدد على املتبقية األسهم طرح الفترة هذه خالل وسيتم(. م2021**/**/ املوافق) هـ1443**/** **/ يوم التالي اليوم من مساءً 

 شراء عروض بتقديم االستثمارية املؤسسات تلك تقوم أن على"( االستثمارية املؤسسات"بـ إليهم ويشار) املؤسس ي الطابع ذوي  املستثمرين

 عن يقل ال أن شرط) فاألقل األقل ثم األعلى العرض ذات االستثمارية للمؤسسات املتبقية األسهم تخصيص وسيتم. املتبقية األسهم

 األسهم، لكسور  بالنسبة أما العرض، نفس تقدم التي االستثمارية املؤسسات على بالتناسب األسهم تخصيص يتم أن على( الطرح سعر

 بحد الفترة هذه في بها يكتتب لم التي الجديدة األسهم في االكتتاب سعر يكون  وسوف. باملثل ومعاملتها املتبقية لألسهم إضافتها فسيتم

 األولوية حقوق  لحملة كتعويض( وجد إن) الفرق  يوزع الطرح سعر من أعلى بها املكتتب غير األسهم سعر كان وإذا الطرح، سعر أدنى

 .حقوق  من يملكون  ما بنسبة بحقوقهم باالكتتاب يقوموا لم الذين

 أما وصحيح، مكتمل بشكل مارسها التي الحقوق  عدد على بناءً  مستثمر لكل األسهم تخصيص سيتم :لألسهم ال هائي التخصيص (4

 املؤسسات على وطرحها بها يكتتب لم التي املتبقية لألسهم وإضافتها األسهم كسور  جمع فسيتم األسهم، كسور  ملستحقي بالنسبة

 األسهم بيع متحصالت باقي وتوزع للشركة، املتبقية األسهم طرح سعر إجمالي تسديد يتم وسوف. املتبقي الطرح فترة خالل االستثمارية

 في يستحقه ما حسب كل مستحقيها على( الطرح سعر يتعدى بما( استقطاعات أو رسوم أي   احتساب بدون  األسهم وكسور  املتبقية

 (.م2021**/**/ املوافق) هـ1443**/**/ يوم أقصاه موعد

 املتعلقة اإلجراءات كافة استكمال عند( تداول ) نظام في لالكتتاب املطروحة األسهم تداول  سيبدأ :السوق  في ا جديدة األسهم تداول  (5

 .وتخصيصها املطروحة األسهم بتسجيل

 السعودية املالية السوق  شركة إلى بطلب الشركة تقدمت كما الجديدة األسهم وطرح لتسجيل املالية السوق  هيئة إلى بطلب الشركة تقدمت لقد

 .إدراجها لقبول ( تداول )
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 التخصيص ورد الفائض 13.5

 .االكتتاب فيه ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالت

يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص املستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة ملستحقي 

ة الطرح املتبقي، كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وإضافتها لألسهم املتبقية التي لم يكتتب بها وطرحها على املؤسسات االستثمارية خالل فتر 

ى وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم املتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم املتبقية وكسور األسهم )إن وجدت( )بما يتعد

 أن املستث2021هـ )املوافق **/**/1443**/سعر الطرح( على مستحقيها كل  بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم **/
ً
مر الذي لم يكتتب م(. علما

بعد أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح املتبقي بسعر الطرح. وفي حال تبقي أسهم 

 .ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة املتبقية وستخصص له

لنهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب وذلك بقيدها ويتوقع اإلعالن عن العدد ا

في حسابات املكتتبين. ويجب على األشخاص املستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات 

 م(.2021هـ )املوافق **/**/1443**/التخصيص في موعد أقصاه يوم **/ وسوف يتم اإلعالن عن نتائج .إضافية

سيتم رد الفائض )باقي متحصالت عملية الطرح بما يتجاوز سعر الطرح( )إن وجد(، ومبلغ التعويض )إن وجد( لألشخاص املستحقين الذين لم 

 في األسهم الجديدة وملستحقي كس
ً
 أو جزئيا

ً
هـ 1443**/من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه يوم **/ ور األسهميمارسوا حقهم في االكتتاب كليا

 م(.2021)املوافق **/**/

 نشرة اإلصدار  التكميلية 13.6

تزامات املستمرة، إذا علمت اللوراق املالية واأل يتعين على الشركة أن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية، وذلك حسب متطلبات قواعد طرح ا

 :تيآلمن ا صدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأيٍ إل عد تاريخ نشر نشرة االشركة في أي وقت ب

 وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة. 

 ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة. 

 .سهم قبل انتهاء فترة الطرحأل اكتتابه في هذه اصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل إل سهم الجديدة قبل نشر نشرة األ ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في ا

 تعليق وإلغاء الطرح 13.7

 
ً
بنظام السوق املالية أو لوائحه  اللالطرح إذا رأت أن الطرح يمكن أن ينتج عنه إخأو إلغاء بتعليق  لهيئة السوق املالية في أي وقت أن تصدر قرارا

 .ال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيل الطرحإلغاء الطرح في ح سيتمالتنفيذية أو قواعد السوق. كما أنه 

 :ولوية املتداولةتداول واكتتاب حقوق األ  ليةآ يوضح الشكل التالي

 ولوية املتداولةتداول واكتتاب حقوق األ  ليةآ(: 2) رقم الشكل 

 
 املصدر: تداول 
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 األولويةأسئلة وأجوبة عن حقوق  13.8

 األولوية؟ حقوق  ماهي

لجميع  مكتسب حق وهو املال، رأس زيادة اعتماد عند املطروحة الجديدة األسهم في االكتتاب أحقية حاملها تعطي للتداول  قابلة مالية أوراق هي

اإليداع  مركز لدى الشركة مساهمي سجل في واملقيدين املال رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية انعقاد يوم لألسهم املالكين املساهمين

 .الطرح بسعر وذلك واحد، سهم في االكتتاب لحامله أحقية حق كل ويعطي .العادية غير العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني بنهاية

 األولوية؟ حقوق  تمنح ملن

 .العادية غير العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني تداول  بنهاية الشركة مساهمي سجل في املقيدين األسهم حملة لجميع

 األولوية؟ حقوق  إيداع يتم م ى

 في مالية كأوراق األولوية حقوق  وتودع أولوية، حقوق  أسهم طرح خالل من املال رأس زيادة على وموافقتها العادية غير العامة الجمعية انعقاد بعد

وستظهر  العادية، غير العامة الجمعية انعقاد بعد تداول  يوم ثاني بنهاية اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في باملساهمين الخاصة املحافظ

 .واالكتتاب التداول  فترتي بداية عند إال فيها االكتتاب أو هذه الحقوق  بتداول  يسمح ولن األولوية، بحقوق  خاص جديد رمز تحت محافظهم في األسهم

 املحفظة؟ في ا حقوق  بإيداع األولوية بحقوق  املستثمر إشعار يتم كي 

 نصية ورسائل املالية األوراق إيداع مركز شركة قبل من خدمة )تداوالتي( املقدمة طريق عن وكذلك تداول  موقع في اإلعالن طريق عن اإلشعار يتم

 .الوساطة شركات طريق عن ترسل قصيرة

 املقيد؟ املساهم عليها سيحصل ال   األولوية حقوق  عدد كم

 انعقاد بعد تداول  يوم ثاني بنهاية اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل بحسب املال رأس في مساهم يملكه كل ما نسبة على العدد يعتمد

 .العادية غير العامة الجمعية

 األحقية؟ معامل هو ما

 بعد تداول  يوم ثاني بنهاية يمتلكونها التي األسهم مقابل لهم املستحقة األولوية حقوق  عدد معرفة من املقيدين للمساهمين يمكن الذي املعامل هو

 األحقية معامل للشركة، وعليه فإن الحالية األسهم عدد على الجديدة األسهم عدد بقسمة املعامل هذا العادية، ويحسب غير العامة الجمعية انعقاد

  حق( 1.0638) هو
ً
  األحقية، تاريخ في املقيد للمساهم مملوك واحد (1) سهم لكل تقريبا

ً
 في سهم( 1,000) يملك مقيد مساهم كان إذا لذلك، ووفقا

 .أسهم من يملكه ما مقابل حق (1,064) له فسيخصص األحقية تاريخ

 الشركة؟ أسهم ورمز اسم عن هذه ا حقوق  تداول  ورمز اسم سيختل  هل

لهذه  جديد رمز إلى إضافة أولوية، حقوق  كلمة وبإضافة األصلي، السهم اسم تحت املستثمرين محافظ إلى املكتسب الحق إضافة سيتم حيث نعم،

 .الحقوق 

 تداوله؟ بداية عند ا حق قيمة هي ما

 سبيل اإلرشادية(. فعلى الحق قيمة(الطرح  وسعر الحق إلدراج السابق اليوم في الشركة سهم إغالق سعر بين الفرق  سيكون  للحق االفتتاح سعر

 سيكون  للحق االفتتاحي السعر فإن سعودية، رياالت (10) الطرح وسعر سعودي، ( ريال15السابق ) اليوم في الشركة سهم إغالق سعر كان إذا املثال،

 .سعودية رياالت (5)

 املقيد؟ املساهم هو من

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

 إ افية؟ أسهم في االكتتاب املقيدون  املساهمون  يستطي  هل

 .التداول  فترة في السوق  طريق عن جديدة حقوق  شراء خالل من إضافية أسهم في االكتتاب املقيدون  املساهمون  يستطيع نعم،
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 زيادة ع   والتصويت العادية غير العامة ا جمعية حضور  له حق كان لو ح ى االكتتاب أحقيته في املساهم يفقد أن املمكن من هل

 أولوية؟ حقوق  أسهم طرح طريق عن املال رأس

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

 االكتتاب؟ عملية تتم كي 

ات في االستثمارية املحفظة طريق عن االكتتاب طلبات تقديم يتم   والشراء، البيع أوامر إدخال خاللها من يتم التي التداول  منص 
ً
 إمكانية إلى إضافة

 .األسهم حفظ وأمين للمستثمرين الوسيط يوفرها أخرى  وسائل أي خالل من االكتتاب

 له؟ اململوكة ا حقوق  من أكثر أسهم في االكتتاب املستحق للشخص يمكن هل

 .له اململوكة الحقوق  من أكثر أسهم في االكتتاب املستحق للشخص يمكن ال

 األولوية؟ حقوق  إيداع يتم محفظة أي في استثمارية، محفظة من أكثر خ ل من الشركة أسهم امت ك حال في

 في سهم( 1,000) يملك مساهم كان إذا املثال، سبيل فعلى. بالحقوق  املرتبطة الشركة أسهم بها املودع املحفظة نفس في األولوية حقوق  إيداع سيتم

 أن اعتبار على حق( 1,064) ستودع التي الحقوق  مجموع فإن )ب(، محفظة في سهم (200)أ( و) محفظة في سهم( 800) التالي النحو على الشركة

  حق( 1.9674) سهم لكل
ً
 )ب(. محفظة في حق (213)و)أ(  محفظة في حق( 851) إيداع فسيتم عليه. تقريبا

 والتداول؟ االكتتاب األسهم شهادات  حملة يحق هل

 املستلمة الجهات طريق عن إلكترونية محافظ في الشهادات إيداع بعد إال التداول  يستطيعوا لن لكنهم االكتتاب، األسهم شهادات لَحَملة يحق نعم،

 .الالزمة الوثائق املالية )"إيداع"(، وإحضار األوراق إيداع مركز شركة أو

  اشترى  ملن يحق هل
 
  حقوقا

 
 أخرى؟ مرة تداولها إ افية

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

 األولوية؟ حقوق  من جزء بي  باإلمكان هل

 .املتبقي بالجزء واالكتتاب هذه الحقوق  من جزء بيع املستثمر بإمكان نعم،

 ا حقوق؟ تداول  فترة خ ل اشتراها ال   األولوية حقوق  في االكتتاب املساهم يستطي  م ى

 .االكتتاب فترة خالل األولوية حقوق  في االكتتاب يتم أن الحقوق )وهي يومي عمل(، على شراء تسوية انتهاء بعد

 التداول؟ فترة انقضاء بعد ا حق عن التنازل  أو البي  األولوية حقوق  صاحب يستطي  هل

 حال وفي .ذلك ممارسة عدم أو األولوية حقوق  بأسهم االكتتاب في الحق ممارسة فقط الحق ملالك يتبقى التداول  فترة انقضاء ذلك. بعد يمكن ال ال،

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

 االكتتاب؟ ومرحلة التداول  فترة خ ل فيها االكتتاب ممارسة أو بيعها يتم لم ال   األولوية  حقوق  يحدث ماذا

طرح االكتتاب، فترة خالل الجديدة األسهم بكامل االكتتاب عدم حال في
ُ
 احتساب ويتم االكتتاب، ينظمه مدير الكتتاب املتبقية الجديدة األسهم ت

  سعر خصم بعد الحقوق  التعويض )إن وجد( ملالك قيمة
ً
 املتبقي الطرح فترة في البيع تم إذا مقابل أي على يحصل ال قد املستثمر أن االكتتاب. علما

 .الطرح بسعر

 أولوية؟ حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس زيادة ع   والتصويت العادية غير العامة ا جمعية حضور  في له األحقية من

قيد للمساهم يحق
ُ
 العامة الجمعية حضور  العادية غير العامة الجمعية يوم تداول  يوم نهاية بعد اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في امل

 .أولوية حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس زيادة على والتصويت العادية غير

 أولوية؟ حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس لزيادة نتيجة السهم سعر تعديل يتم م ى

 .العادية غير العامة الجمعية انعقاد ليوم التالي اليوم تداول  بداية قبل السوق  طريق عن السهم سعر تعديل يتم
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 مال زيادة رأس ع   املترتبة األولوية حقوق  ع   له ا حصول  يحق فهل ا جمعية انعقاد يوم في املالية األوراق بشراء مستثمر قام لو

 املصدر؟

 انعقاد يوم يلي تداول  يوم ثاني تداول  بنهاية األسهم )أي شراء تاريخ من عمل يومي بعد الشركة مساهمي سجل في املستثمر قيد انه سيتم حيث نعم،

 يوم ثاني تداول  بنهاية الشركة مساهمي سجل في املقيدين األسهم حملة لجميع ستمنح األولوية حقوق  بأن العلم مع ،)العادية غير العامة الجمعية

 رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية في التصويت أو له الحضور  يحق لن العادية. ولكن غير العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول 

 .املال

 له؟ ا حقوق  احتساب سيتم كي  وساطة، شركة من أكثر م  محفظة من أكثر املستثمر لدى كان إذا

تجميع  سيتم كسور  وجود حال وفي محفظة، كل في املوجودة امللكية نسبة بحسب املستثمر، يملكها التي املحافظ على املستثمر نصيب توزيع سيتم

 أو أكملت وإذا الكسور، تلك
ً
 صحيحا

ً
 .الحقوق  من كمية أكبر املستثمر فيها يملك التي املحفظة إلى الصحيح الرقم إضافة يتم أكثر رقما

 واالكتتاب؟ التداول  فترات ماهي

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

 .الشركة وإعالنات هذه النشرة في مذكور 

 األسبوع؟ نهاية عطلة خ ل االكتتاب يمكن هل

 .ذلك يمكن ال ال،

 األولوية؟ حقوق  أسهم في االكتتاب املقيدين املساهمين غير من املستثمرين عامة يستطي  هل

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

 :إ افية مساعدة

 يكون  سوف قانونية، ( وألسبابcustomercare@acig.com.saاإللكتروني ) البريد على الشركة مع التواصل الرجاء استفسارات، أي وجود حال في

 حتى أو الحقوق  إلصدار املوضوعية األسس بشأن املشورة تقديم بمقدورها يكون  ولن هذه النشرة في الواردة املعلومات تقديم فقط الشركة بمقدور 

 .االستثمارية أو القانونية أو الضريبية أو املالية املشورة تقديم

افقات ال   ستطرح األسهم بموجبها 13.9  القرارات واملو

 تتمثل القرارات واملوافقات التي ستطرح األسهم بموجبها فيما يلي:

( بزيادة رأس مال الشركة من خالل م16/01/2020)املوافق  ه21/05/1441املنعقد بتاريخ توصية مجلس إدارة الشركة في اجتماعه  (1

( ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية 150,000,000مليون ) مائة وخمسينطرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 

 الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية.

)املوافق  ه14/02/1442( بتاريخ 42008428حصول الشركة على عدم ممانعة البنك املركزي على زيادة رأس املال بموجب الخطاب رقم ) (2

 (.م01/10/2020

م(، كما 2021ه )املوافق **/**/1443**/موافقة شركة السوق املالية السعودية )تداول( على طلب إدراج األسهم الجديدة بتاريخ **/ (3

وافقة على نشر نشرة اإلصدار هذه وكافة املستندات املؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقع الهيئة يوم تمت امل

 م(.2021ه )املوافق **/**/1443**/**/

لسوق املالية موافقة هيئة السوق املالية على طلب إدراج األسهم الجديدة للشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة ا (4

 بتاريخ **/**/****هـ )املوافق **/**/****م(.

غير العادية ملساهمي الشركة بتاريخ **/**/****ه )املوافق **/**/****م(على زيادة رأس مال الشركة من خالل  موافقة الجمعية العامة (5

( 10عادي جديد بسعر طرح يبلغ عشرة ) ( سهم15,000,000مليون ) خمسة عشرإصدار أسهم حقوق أولوية، ويتمثل االكتتاب في طرح 

 ( رياالت سعودية، وذلك لزيادة رأس مال الشركة من مائة وواحد وأربعين10رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة اسمية قدرها عشرة )

ألسهم من أربعة ( ريال سعودي، وزيادة عدد ا291,000,000( ريال سعودي، إلى مائتين وواحد وتسعين مليون )141,000,000) مليون 

 ( سهم عادي.29,100,000( سهم عادي إلى تسعة وعشرين مليون ومائة ألف )14,100,000عشر مليون ومئة ألف )
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 بنود متفرقة 13.10

  سيكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة أطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم لصالحهم

 في هذه النشرة، فإنه ال يتم التنازل عن ومنفذي الوصايا 
ً
ومديري التركات والورثة. ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدا

الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه، أو التفويض بها ألي من األطراف املشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول 

 .طرف اآلخرعلى موافقة كتابية مسبقة من ال

  لها. وقد يتم تو 
ً
زيع تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود املترتبة عليها ألنظمة اململكة وتفسر طبقا

نشرة نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، وفي حالة التعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي، يعمل بالنص العربي ل

 .اإلصدار

 إفادة عن أي ترتيبات قائمة ملن  التصرف في أسهم معينة 13.11

 وجد أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف في أي أسهم.ي ال
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 التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال 14

يصل إلى )**( ريال سعودي في افتتاحية إن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية هو )**( ريال سعودي ومن املتوقع أن 

 اليوم الذي يليه وهذا التغيير يمثل انخفاض بنسبة )**%(، وفي حال عدم اكتتاب أٍي من حملة األسهم املقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى

 ي إلى انخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة.مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، فإن ذلك سيؤد

 :طريقة احتساب سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال كالتالي

: احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغ ق في يوم ا جمعية العامة غير العادية
 
 أوال

م الجمعية العامة غير العادية = القيمة السوقية للشركة سعر اإلغالق لسهم الشركة في يو  x عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية

 .عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية

: احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي ي ي يوم ا جمعية العمومية غير العادية
 
 ثانيا

قيمة األسهم املطروحة( / )عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية + (

 .غير العادية + عدد األسهم املطروحة لالكتتاب( = سعر السهم املتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة غير العادية
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 التعهدات ا خاصة باالكتتاب 15

 نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب 15.1

االكتتاب باستخدام منصات التداول أو من خالل أي  وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين. وسيتم االكتتاب باألسهم الجديدة على ُيمكن 

 ملا يلي
ً
 :مرحلة واحدة وفقا

 سيتاح في هذه الفترة لجميع املساهمين املقيدين واملستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة. (1

 جديدة فيستاح له االكتتاب بها بعد سيتاح للمساهم  (2
ً
املقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب، وفي حال شرائه حقوقا

 انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.

 سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(. (3

 عن طريق املحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء سيتاح االكتتاب إلكت (4
ً
رونيا

 باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى املتوفرة لدى الوسيط.

 :ح. ويقر املكتتب في األسهم الجديدة بالتالييعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطر 

 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 األساس ي للشركة. 

 ب بعد تنفيذهالتعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتا. 

 عمليات التخصيص 15.2

يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص املستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة ملستحقي 

مارية خالل فترة الطرح املتبقي، كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وإضافتها لألسهم املتبقية التي لم يكتتب بها وطرحها على املؤسسات االستث

ح( وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم املتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم املتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطر 

أسهم بعد ذلك غير ُمكتتب فيها م( وفي حال تبقي 2021هـ )املوافق **/**/1443**/على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم **/

 .فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة املتبقية وستخصص له

 ويجب على األشخاص املستحقين االتصال بالوسيط الذي تم االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن عن نتائج

 م(.2021هـ )املوافق **/**/1443**/التخصيص في موعد أقصاه يوم **/

 السوق املالية السعودية )تداول( 15.3

م. 1990م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق املالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في اململكة عام 2001تم تأسيس نظام تداول في عام 

يذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من يوم تتم عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداًء من تنف

 وحتى الساعة  10األحد حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة 
ً
، ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فيسمح  3صباحا

ً
عصرا

 وحتى الساعة ص 9:30بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 
ً
. 10باحا

ً
 صباحا

 للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أو 
ً
 وهي ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقا

ً
ال

 لتوقيت اإلدخال.األوامر املشتملة على أفضل األسعار، وتليها األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس 
ً
 السعر فإنه يتم تنفيذها وفقا

كل يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من املعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق بش

 خالل يومي عم
ً
 (.T+2ل حسب )فوري ملزودي املعلومات املعروفين مثل "رويترز". وتتم تسوية الصفقات آليا

راقبة وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام "تداول". ويتولى نظام تداول مسؤولية م

 .السوق، بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق 
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 تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي 15.4

دراجها وتمت املوافقة إل  (تداول )سهم السعودية وطلب لدى السوق املالية أل ولوية في سوق األ الهيئة لتسجيل وطرح أسهم حقوق اتم تقديم طلب لدى 

 .صدار هذه وتم الوفاء باملتطلبات كافةإل على نشرة ا

سهم أل نتهاء من عملية التخصيص النهائي ال سهم السعودية بعد األ ولوية في سوق األ ومن املتوقع اعتماد التسجيل وبدء التداول في أسهم حقوق ا 

كتروني. وتعتبر التواريخ املذكورة في هذه النشرة مبدئية ويمكن تغييرها بموافقة إللولوية، وسوف يعلن عن ذلك في حينه في موقع تداول األ حقوق ا

 .هيئة السوق املالية

يمكن التداول في  الأنه  ال، إ(تداول )لشركة مدرجة أسهمها في السوق املالية سهم السعودية وأن األ سهم القائمة مسجلة في سوق األ وبالرغم من أن ا 

 أل بعد اعتماد التخصيص النهائي ل السهم الجديدة إأل ا
ً
  سهم وإيداعها في محافظ املكتتبين. ويحظر حظرا

ً
سهم الجديدة قبل اعتماد أل التداول في ا تاما

 .عملية التخصيص

الطرح املتبقي الذين يتعاملون في نشاطات التداول املحظورة هذه املسؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل الشركة  يتحمل املكتتبون ومقدمو العروض في

 .أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة
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 املستندات املتاحة للمعاينة 16

حي -، وعنوانه الرياضوالواقع في مدينة  التعاونيلشركة املجموعة املتحدة للتأمين ستكون املستندات التالية متاحة لالطالع عليها في املقر الرئيس 

اململكة العربية السعودية، وذلك خالل أيام العمل الرسمية من األحد  11511 الرياض 40523ص ب طريق األمير تركي بن عبدالعزيز األول،  -حطين

 من أول ي 04:00صباًحا وحتى الساعة  08:00إلى الخميس ما بين الساعة 
ً
وم عمل بعد تاريخ الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير مساًء، اعتبارا

 قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وستبقى هذه املستندات متاحة للمعاينة حتى  14العادية، على أن ال تقل تلك الفترة عن 
ً
يوما

 :نهاية الطرح

  املستندات ا خاصة بالتأسيس ونظام الشركة:

 .السجل التجاري 

 .النظام األساس ي 

 

افقات املتعلقة بأسهم زيادة رأس املال:  املو

 قرار مجلس اإلدارة بالتوصية بزيادة رأس املال.  

 .عدم ممانعة البنك املركزي السعودي على زيادة رأس املال 

 نسخة من إعالن موافقة هيئة السوق املالية على طرح أسهم حقوق األولوية.  

  السعودية )تداول( على إدراج أسهم حقوق األولويةموافقة شركة السوق املالية. 

 

 التقارير وا خطابات واملستندات:

 كتتابالاتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة ا. 

 املستشار القانوني واملحاسب القانوني على استخدام و  كتتاب ومتعهد التغطيةالاملوافقات الخطية من قبل املستشار املالي ومدير ا

.صدارإل فاداتهم ضمن نشرة اإهم و اتهم وشعار ائسمأ



 

 

 

 


