
تأسست شركة أمانة للتأمين التعاوني (ويشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «أمانة») كشركة مساهمة سعودية 
بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣٥ الصادر بتاريخ ١٤٣٠/٠٦/١٠هـ (الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٠٣م) وقرار مجلس 
الوزراء رقم (١٨٨) وتاريخ ١٤٣٠/٠٦/٠٨هـ (الموافق ٢٠٠٩/٠٦/١٠م) وترخيص الهيئة العامة لالستثمار رقم 
(٠١-١٠٢٠٣٠٠٩٤١٨٥) وتاريخ ١٤٣٠/٠٩/٢٢هـ (الموافق ٢٠٠٩/٠٩/١٢م) وبسجل تجاري رقم (١٠١٠٢٨٨٧١١) 
الصادر من مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٠٦/١٠هـ (الموافق ٢٠١٠/٠٥/٢٤م) وتم تسجيلها بسجل مدينة الرياض 
حيث مقر المركز الرئيسي للشركة. وبدأت الشركة مزاولة أنشطتها بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد 
العربي السعودي («مؤسسة النقد») بموجب تصريح رقم (ت م ن/٢٠١٠٧/٣٠) وتاريخ ١٤٣١/٠٧/٢٤هـ (الموافق 
٢٠١٠/٠٧/٠٦م) وبلغ رأس المال عند التأسيس (٣٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثمائة وعشرون مليون ريال سعودي مقسم 
إلى (٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠) اثنان وثالثون مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم 
الواحد حيث اكتتب المساهمون المؤسسون بما نسبته (٦٠٪) ستون بالمائة وتم طرح الباقي لالكتتاب العام بتاريخ 
٢٠١٧/٠٢/١٩م  في  العادية)  (غير  العامة  الجمعية  وافقت  وقد  ٢٠١٠/٠٣/٢٢م).  (الموافق  ١٤٣١/٠٤/٠٦هـ 
المتراكمة  الخسائر  مليون سهم إلطفاء  ثمانية عشر   (١٨٫٠٠٠٫٠٠٠) بإلغاء  الشركة  مال  رأس  تخفيض  على 
وذلك بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية («الهيئة») ليصبح رأسمال الشركة الحالي 
(١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائة وأربعون مليون ريال سعودي مقسم إلى (١٤٫٠٠٠٫٠٠٠) أربعة عشر مليون سهم عادي 
بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد (ويشار الى كل منها بـ «سهم حالي» وإلى جميعها 

بـ»األسهم الحالية») وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل.
بزيادة  ٢٠١٦/٠٩/٠٦م)  (الموافق  ١٤٣٧/١٢/٠٥هـ  بتاريخ  المنعقد  اجتماعه  في  الشركة  إدارة  مجلس  أوصى 
رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائة مليون ريال سعودي، وذلك 
بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة (غير العادية). هذا وقد حصلت 
بتاريخ   (٣٩١٠٠٠٠٣١٦١٠) رقم  الخطاب  بموجب  مالها  رأس  زيادة  على  النقد  مؤسسة  موافقة  على  الشركة 

١٤٣٩/٠٣/١٨هـ (الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٦م).
وفي تاريخ يوم اإلثنين ١٤٤٠/٠٥/٢٢هـ الموافق (٢٠١٩/٠١/٢٨م)، وافقت الجمعية العامة (غير العادية) للشركة 
على زيادة رأسمال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، وسيتم ذلك عبر طرح (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) عشرة 
رياالت  يبلغ (١٠) عشرة  الجديدة») بسعر طرح  «األسهم  أو  األولوية»  («أسهم حقوق  مليون سهم عادي جديد 
سعودية للسهم الواحد («سعر الطرح»)، وبقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة رياالت سعودية وذلك لزيادة رأس 
مال الشركة من (١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائة وأربعين مليون ريال سعودي إلى (٢٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائتي وأربعين مليون 

ريال سعودي.
سيتم إصدار حقوق األولوية كأوراق مالية قابلة للتداول (ويشار إليها مجتمعة بـ «حقوق أولوية» ومنفردة بـ «حق 
بزيادة  الخاصه  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  يوم  تداول  بنهاية  لألسهم  المالكين  للمساهمين  أولوية») 
العامة غير  الجمعية  انعقاد  تاريخ  يلي  تداول  يوم  ثاني  بنهاية  الشركة  والمقيدين بسجل مساهمي  المال  رأس 
إليهم مجتمعين  (ويشار  األحقية»)  («تاريخ  (٢٠١٩/٠١/٢٨م)  الموافق  ١٤٤٠/٠٥/٢٢هـ  اإلثنين  بتاريخ  العادية 
بـ «المساهمين المقيدين» ومنفردين بـ «المساهم المقيد») على أن تودع تلك الحقوق في محافظ المساهمين 
المقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية اخذا في االعتبار إجراءات التسوية بعدد حق واحد لكل سهم 

واحد من أسهم الشركة ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.
وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين («المستثمرين الجدد») – الذين يجوز لهم 
تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة - التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية 
السعودية («تداول» أو «السوق») خالل الفترة من يوم اإلثنين ١٤٤٠/٠٥/٢٩هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٤م) وتستمر 
حتى نهاية يوم اإلثنين ١٤٤٠/٠٦/٠٦هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٢/١١م) («فترة التداول») بينما تستمر فترة االكتتاب 

حتى نهاية يوم الخميس ١٤٤٠/٠٦/٠٩هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٤م) («فترة االكتتاب»). 
كما سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق 
المكتسبة أو جزء منها أو شراء حقوق إضافية عن طريق السوق، كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل 

فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول. 
وسيتم االكتتاب في األسهم الجديدة على مرحله واحده وفقا للتالي:

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.  -١
سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب وفي حال شراءه حقوقا جديدة   -٢

فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).
سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد بعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).  -٣

سيتاح االكتتاب الكترونيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من   -٤
خاللها إدخال أوامر البيع والشراء باإلضافة الى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى 

الشخص المرخص له (الوسيط).
وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب («األسهم المتبقية») فستطرح (بسعر الطرح كحد 
أن  على  االستثمارية»)،  «المؤسسات  بـ  لهم  (ويشار  المؤسسي  الطابع  ذوي  المستثمرين  من  عدد  على  أدنى) 
تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض الشراء لألسهم المتبقية وسيتم استقبال العروض ابتداء من 
يوم الثالثاء ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م) وحتى الساعة ٥:٠٠ مساًء من  الساعة١٠:٠٠ صباحاً 
المتبقي»).  الطرح  «فترة  بـ  الطرح  هذا  إلى  (ويشار  ٢٠١٩/٠٢/٢٠م)  (الموافق  ١٤٤٠/٠٦/١٥هـ  الثاني  اليوم 
يتم  أن  على  فاألقل  األقل  ثم  األعلى  العرض  ذات  االستثمارية  للمؤسسات  المتبقية  األسهم  تخصيص  وسيتم 
تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم 
طرح  من  المحصل  الطرح  سعر  إجمالي  تسديد  وسيتم  بالمثل،  ومعاملتها  المتبقية  لألسهم  إضافتها  فسيتم 
األسهم المتبقية للشركة وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم (بما يتجاوز سعر الطرح) 
على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم األحد ١٤٤٠/٠٦/٢٦هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٣م).
وإذا لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم 
لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح (فضًال راجع قسم ١٢ «شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب»). 
وبعد اكتمال عملية الطرح واالكتتاب، سيصبح رأس مال الشركة (٢٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائتي وأربعين مليون ريال 
متحصالت  استخدام صافي  وسيتم  عادي.  مليون سهم  وعشرين  أربعة   (٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠) إلى  مقسم  سعودي، 
االكتتاب بشكل أساسي في رفع هامش و غطاء المالءة المالية (فضال راجع القسم ٦ «استخدام متحصالت 
(الموافق  ١٤٤٠/٠٦/١٩هـ  األحد  أقصاه  موعد  في  النهائية  التخصيص  عملية  عن  االعالن  وسيتم  الطرح»). 
٢٠١٩/٠٢/٢٤م) («تاريخ التخصيص») ( ولمزيد من التفاصيل فضال راجع القسم ١٢ «شروط وأحكام وتعليمات 
االكتتاب»). كما تم التعهد بالتغطية الكاملة لالكتتاب من قبل شركة األهلي المالية («األهلي كابيتال») (فضال 

راجع القسم ٢٠ «متعهد التغطية» ). 
إن جميع أسهم الشركة من فئة واحد، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم الجديدة 
مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماما لألسهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق 
(سواء  العامة»)  («الجمعية  للمساهمين  العامة  الجمعية  اجتماع  («المساهم») حضور  الشركة  في  لكل مساهم 
العادية أو غير العادية) والتصويت فيه. وسيستحق مالكي األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد 
تاريخ إصدارها وعن السنوات المالية الالحقة (إن وجدت). (ولمزيد من التفاصيل حول الحقوق المتصلة بحملة 

األسهم فضًال راجع القسم ١٩ «المعلومات القانونية»). 
(«تداول»)  السعودية  المالية  السوق  في  عادي  سهم  مليون  وثالثون  اثنان   (٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠) الشركة  أدرجت 
من   ٪٦٠ نسبته  بما  المؤسسون  المساهمون  اكتتب  حيث  لالكتتاب  طريق طرحها  عن  ٢٠١٠/٠٦/١٣م  بتاريخ 
تخفيض  تم  ٢٠١٧/٠٢/١٩م  وفي  األولي،  العام  لالكتتاب  األسهم  من   ٪٤٠ نسبته  ما  طرح  وتم  األسهم،  هذه 
رأس مال الشركة بإلغاء (١٨٫٠٠٠٫٠٠٠) ثمانية عشر مليون سهم إلطفاء الخسائر المتراكمة ليصبح رأسمال 
أربعة عشر  إلى (١٤٫٠٠٠٫٠٠٠)  ريال سعودي مقسم  مليون  وأربعون  مائة  الحالي (١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠)  الشركة 
األسهم  تداول  حاليا  يتم  الواحد.  للسهم  رياالت سعودية  (١٠) عشرة  قدرها  اسمية  بقيمة  عادي  مليون سهم 
(«النشرة»)، ال  النشرة  تاريخ هذه  وحتى  «السوق»).  أو  («تداول»  السعودية  المالية  السوق  في  للشركة  القائمة 
و  مقفلة)  بحرينية  مساهمة  (شركة  للتأمين  الخليج  أمانة  شركة  باستثناء  الشركة  في  مساهمين  كبار  يوجد 
العربية  بالمملكة  المالية  السوق  لهيئة  الشركة بطلب  تقدمت  الشركة. وقد  تملك (١٨٫٣٧٥٪) من أسهم  التي 
السعودية («الهيئة») لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما قدمت طلب إلى تداول إلدراجها، وقد تم تقديم جميع 
المستندات المطلوبة والوفاء بكافة متطلبات الجهات ذات العالقة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة 
في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم الجديدة ورد الفائض (فضال راجع الصفحة 
رقم (ط) «تواريخ مهمة لألشخاص المستحقين»). وسوف يسمح لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين 
فيها إقامة نظامية ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية 
والشركات والمؤسسات من مجلس التعاون لدول الخليج العربية («مجلس التعاون») باإلضافة الى األفراد غير 
السعوديين المقيمين خارج المملكة وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل والعميل الموافق عليه التداول 
في أسهم الشركة حسب (القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية 
المدرجة) والمؤسسات المسجلة خارج المملكة عبر اتفاقيات المبادلة من خالل أحد األشخاص المرخص لهم 
من قبل الهيئة والمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة المرخص لها من قبل الهيئة بالتداول في األسهم الجديدة 

بعد إدراجها وتداولها بالسوق.
ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ودراسة قسم «إشعار هام» في صفحة (أ) والقسم ٢ «عوامل المخاطرة» 

الواردين فيها بعناية قبل اتخاذ قراراستثماري فيما يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديدة المطروحة. 

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

المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، والتعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالهاـ وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها».
صدرت نشرة اإلصدار هذه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٣هـ (الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٩م)

شركة أمانة للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣٥ بتاريخ ١٤٣٠/٠٦/١٠هـ (الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٠٣م) ومقيدة 
في السجل التجاري رقم (١٠١٠٢٨٨٧١١) وتاريخ ١٤٣١/٠٦/١٠هـ (الموافق ٢٠١٠/٠٥/٢٤م). طرح (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) عشرة ماليين سهماً عادياً بسعر طرح يبلغ 
عشرة (١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد («سعر الطرح») من خالل زيادة في رأس مال الشركة من (١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائة وأربعين مليون ريال سعودي 

إلى (٢٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائتي وأربعين مليون ريال سعودي (أي بنسبة زيادة تبلغ ٧١٫٤٪) عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية («الطرح»).

فترة التداول: من يوم اإلثنين ١٤٤٠/٠٥/٢٩هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٤م) إلى يوم اإلثنين ١٤٤٠/٠٦/٠٦هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٢/١١م)
فترة االكتتاب: من يوم اإلثنين ١٤٤٠/٠٥/٢٩هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٤م) إلى يوم الخميس ١٤٤٠/٠٦/٠٩هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٤م)

نشرة إصدار حقوق أولوية

شركة أمانة للتأمين التعاوني

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية
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إشعار مهم

تحتوي�نشرة�اإلصدار�هذه�)»نشرة�اإلصدار«(�على�تفاصيل�وافية�عن�شركة�أمانة�للتأمين�التعاوني�وعن�أسهم�حقوق�األولوية�المطروحة�لالكتتاب.�
نشرة� تحتـويها� التي� المعلـومات� إلى� تستنـد� أن�طلبـاتهم� المستثمرين�على�أساس� معاملة� المطروحة،�ستتم� األسهم� لالكتتاب�في� بطلب� التقدم� وعند�
اإلصدار�هذه�والتي�يمكن�الحصـول�على�نسخة�منها�من�المقر�الرئيسي�للشركة�ومن�مدير�االكتتاب�أو�من�خالل�زيارة�المواقع�اإللكترونية�لكل�من�

.www.cma.org.sa�:وموقع�هيئة�السوق�المالية�www.alahlicapital.com�:والمستشار�المالي�www.amana.sa�:الشركة

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

الهيئة�ملغاة.

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

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

صراحة�من�أي�مسؤولية�مهما�كانت�عن�أي�خسارة�تنتج�عما�ورد�في�نشرة�اإلصدار�هذه�أو�عن�االعتماد�على�أي�جزء�منه.

وعلى�الرغم�من�أن�الشركة�قد�قامت�بكافة�الدراسات�المعقولة�للتحري�عن�صحة�المعلومات�الواردة�في�هذه�النشرة�في�تاريخ�إصدارها،�إال�أن�جزءاً�
كبيراً�من�المعلومات�الواردة�في�هذه�النشرة�بخصوص�السوق�والقطاع�الذين�تعمل�فيهما�الشركة�تم�الحصول�عليها�من�مصادر�خارجية،�ومع�أنه�ال�يوجد�
لدى�الشركة�أو�أي�من�مدراءها�أو�أعضاء�مجلس�إدارتها�أو�المستشار�المالي�أو�أي�من�مستشاري�الشركة�الواردة�أسماؤهم�في�الصفحات�)د(�و)هـ(�
)»المستشارون«(�أي�سبب�لالعتقاد�بأن�المعلومات�المتعلقة�بالسوق�والقطاع�غير�دقيقة�في�جوهرها،�إال�أنه�لم�يتم�التحقق�بصورة�مستقلة�من�هذه�

المعلومات،�وبالتالي�ال�يمكن�تقديم�أي�التزام�أو�إفادة�فيما�يتعلق�بدقة�هذه�المعلومات�أو�اكتمالها.

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

نتائج�أو�أحداث�مستقبلية.

ال�يجوز�اعتبار�نشرة�اإلصدار�هذه�بمثابة�توصية�من�جانب�الشركة�أو�من�أعضاء�مجلس�إدارتها�أو�أي�من�مستشاريها�للمشاركة�في�عملية�االكتتاب.�
وتعتبر�المعلومات�الموجودة�في�نشرة�اإلصدار�هذه�ذات�طبيعة�عامة�تم�إعدادها�بدون�األخذ�في�االعتبار�األهداف�االستثمارية�الفردية�أو�الوضع�المالي�
أو�االحتياجات�االستثمارية�الخاصة.�ويتحمل�كل�مستلم�لنشرة�اإلصدار�هذه،�وقبل�اتخاذ�قرار�باالستثمار،�مسؤولية�الحصول�على�استشارة�مهنية�من�
مستشار�مالي�مرخص�له�من�قبل�الهيئة�بخصوص�االكتتاب�لتقييم�مدى�مالئمة�هذا�االستثمار�والمعلومات�الواردة�بخصوصه�في�نشرة�اإلصدار�هذه�

لألهداف�واألوضاع�واالحتياجات�المالية�الخاصة�به.

وسيكون�بإمكان�المساهمين�المقيدين�وغيرهم�من�عامة�المستثمرين�)»المستثمرين�الجدد«(�-�الذين�يجوز�لهم�تداول�الحقوق�واالكتتاب�في�األسهم�
الجديدة�-�التداول�واالكتتاب�في�أسهم�حقوق�األولوية�في�السوق�المالية�السعودية�)»تداول«�أو�»السوق«(.�وتبدأ�فترة�التداول�وفترة�االكتتاب�في�يوم�اإلثنين�
1440/05/29هـ�)الموافق�2019/02/04م(�على�أن�تنتهي�فترة�التداول�في�يوم�اإلثنين�1440/06/06هـ�)الموافق�2019/02/11م(�)»فترة�التداول«(،�بينما�
تستمر�فترة�االكتتاب�حتى�نهاية�يوم�الخميس�1440/06/09هـ�)الموافق�2019/02/14م(�)»فترة�االكتتاب«(.�وتجدر�اإلشارة�إلى�أن�فترة�التداول�وفترة�
االكتتاب�سوف�تبدآن�في�نفس�اليوم�في�حين�تستمر�فترة�التداول�حتى�انتهاء�اليوم�السادس�من�بداية�الفترة،�بينما�تستمر�فترة�االكتتاب�حتى�نهاية�اليوم�

التاسع�من�بداية�نفس�الفترة.

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

فترة�التداول.

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

1� سيتاح�في�هذه�الفترة�لجميع�المساهمين�المقيدين�والمستثمرين�الجدد�االكتتاب�في�األسهم�الجديدة.-
2� سيتاح�للمساهم�المقيد�االكتتاب�مباشرة�بعدد�أسهمه�خالل�فترة�االكتتاب.�وفي�حال�شراءه�حقوقاً�جديدة�فسيتاح�له�االكتتاب�بها�بعد�انتهاء�-

فترة�تسويتها�)يومي�عمل(.
3� سيتاح�للمستثمرين�الجدد�االكتتاب�في�األسهم�الجديدة�بعد�انتهاء�فترة�تسويتها�)يومي�عمل(.-
4� سيتاح�االكتتاب�إلكترونياً�عن�طريق�المحفظة�االستثمارية�في�منصات�وتطبيقات�التداول�التي�يتم�من�خاللها�إدخال�أوامر�البيع�والشراء�-

باإلضافة�إلى�االكتتاب�في�القنوات�والوسائل�األخرى�المتوفرة�لدى�الوسيط.

سيكون�االكتتاب�للمساهمين�المقيدين�وعامة�المستثمرين�من�المؤسسات�واألفراد�خالل�الفترة�من�يوم�1440/05/29هـ�)الموافق�2019/02/04م(�إلى�
يوم�الخميس�1440/06/09هـ�)الموافق�2019/02/14م(.
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وفي�حال�تبقي�أسهم�لم�يكتتب�بها�)”األسهم�المتبقية“(�في�مرحلة�االكتتاب�باإلضافة�إلى�كسور�األسهم�)إن�وجدت(�فسوف�تطرح�تلك�األسهم�على�عدد�
من�المستثمرين�ذوي�الطابع�المؤسسي�)ويشار�إليهم�بــ�”المؤسسات�االستثمارية“(�على�أن�تقوم�تلك�المؤسسات�االستثمارية�بتقديم�عروض�لشراء�األسهم�
المتبقية،�وسيتم�استقبال�العروض�ابتداء�من�الساعة��10:00صباحاً�يوم�الثالثاء�1440/06/14هـ�)الموافق�2019/02/19م(�وحتى�الساعة��5:00مساًء�من�
اليوم�الثاني�بتاريخ�1440/06/15هـ�)الموافق�2019/02/20م(�)ويشار�إلى�هذا�الطرح�بـ�”الطرح�المتبقي“(�وسيتم�تخصيص�األسهم�المتبقية�للمؤسسات�
االستثمارية�ذات�العرض�األعلى�ثم�األقل�فاألقل،�على�أن�يتم�تخصيص�األسهم�بالتناسب�على�المؤسسات�االستثمارية�التي�تقدم�نفس�العرض.�وسوف�
يكون�سعر�االكتتاب�في�األسهم�الجديدة�التي�لم�يكتتب�فيها�في�هذه�الفترة�بحد�أدنى�سعر�الطرح،�وإذا�كان�سعر�بيع�األسهم�غير�المكتتب�بها�أعلى�من�
سعر�الطرح،�يوزع�الفرق�)إن�وجد(�كتعويض�لحملة�حقوق�األولوية�الذين�لم�يقوموا�بممارسة�حقوقهم�في�االكتتاب�بنسبة�ما�يملكون�من�حقوق،�وستوزع�
هذه�المبالغ�على�مستحقيها�كل�بحسب�ما�يستحقه�من�متحصالت�بيع�األسهم�المتبقية�وكسور�األسهم�)بما�يتعدى�سعر�الطرح(�في�موعد�أقصاه�يوم�

األحد�1440/06/26هـ�)الموافق�2019/03/03م(.

ومع�مراعاة�متطلبات�قواعد�طرح�األوراق�المالية�وااللتزامات�المستمرة،�تلتزم�الشركة�تقديم�نشرة�إصدار�تكميلية�للهيئة�إذا�علمت�في�أي�وقت�بعد�تاريخ�
نشر�نشرة�اإلصدار�هذه�من�الهيئة�وقبل�إكتمال�الطرح�)1(�وجود�تغير�مهم�في�أمور�جوهرية�واردة�في�هذه�النشرة�)2(�ظهور�أي�مسائل�إضافية�مهمة�
كان�يجب�تضمينها�في�النشرة.�وباستثناء�هاتين�الحالتين،�فإن�الشركة�ال�تعتزم�تحديث�أو�تعديل�أية�معلومات�تتضمنها�هذه�النشرة�سواًء�كان�ذلك�نتيجة�

معلومات�إضافية�جديدة�أو�نتيجة�حوادث�مستقبلية�أو�غير�ذلك�تتعلق�بالشركة�أو�القطاع�أو�عوامل�المخاطرة.

املعلومات املالية

تم�مراجعة�القوائم�المالية�للسنوات�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م�من�قبل�شركة�البسام�والنمر�محاسبون�قانونيون�وإستشاريون�ومكتب�الدار�
لتدقيق�الحسابات�عبدااهللا�البصري�وشركاه�)جرانت�ثورتن�السعودية(،�في�حين�تم�مراجعة�القوائم�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2016م�من�قبل�شركة�
البسام�والنمر�محاسبون�قانونيون�وإستشاريون�ومكتب�النعيم�لمراجعة�استشارات�زكاة�ضريبة،�وتمت�مراجعة�القوائم�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�
2017م�وللربع�األول�من�سنة�2018م�من�قبل�شركة�البسام�وشركاه�المتحالفون�المحاسبون�وشركة�عبدالمجيد�بن�عبدالقادر�أكبر�خان�وفهد�بن�مفلح�

القحطاني�محاسبون�قانونيون.

تم�اعداد�القوائم�المالية�المدققة�للشركة�عن�السنوات�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،�و2016م،�و2017م،�وعام�2018م�)حتى��31مارس�2018م(�
المحاسبية� للمعايير� وفقاً� وليس� السعودي� العربي� النقد� مؤسسة� متطلبات� تقتضيه� )»IFRS“(�حسبما� المالية� بالتقارير� الخاصة� الدولية� للمعايير� وفقاً�

.)“SOCPA”(المتعارف�عليها�والصادرة�عن�الهيئة�السعودية�للمحاسبين�القانونيين�

التوقعات واإلفادات املستقبلية

تم�إعداد�التوقعات�واإلفادات�المستقبلية�التي�تتضمنها�هذه�النشرة�على�أُسس�مبنية�على�معلومات�السوق�المعلنة�والمتاحة�للجمهور.�وقد�تختلف�ظروف�
العمل�المستقبلية�عن�االفتراضات�المستخدمة،�وبالتالي�ليس�هناك�أي�تأكيد�أو�ضمان�فيما�يتعلق�بدقة�أي�من�هذه�التوقعات�أو�اكتمالها،�وتؤكد�الشركة�
بأن�اإلفادات�الواردة�في�هذه�النشرة�تمت�بناء�على�العناية�المهنية�الالزمة.�تمثل�بعض�التوقعات�الواردة�في�نشرة�اإلصدار�»إفادات�مستقبلية«.�ويستدل�
على�هذه�اإلفادات�المستقبلية�عن�طريق�استخدام�بعض�الكلمات�مثل�»يخطط«،�»يقدر«،�»يعتقد«،�»يتوقع«،�»يمكن«،�»قد«،�»ينوي«،�»يعتزم«،�»سوف«،�

»ينبغي«،�»من�المتوقع«،�»سيكون«�أو�صيغ�النفي�لهذه�المفردات�وغيرها�من�المفردات�المقاربة�أو�المشابهة�لها�في�المعنى.

وتعكس�هذه�اإلفادات�المستقبلية�وجهات�النظر�الحالية�للشركة�فيما�يتعلق�بأحداث�مستقبلية،�ولكنها�ليست�ضمانا�لألداء�المستقبلي،�حيث�إن�هناك�
العديد�من�العوامل�التي�قد�تؤثر�على�األداء�الفعلي�للشركة�أو�إنجازاتها�أو�النتائج�التي�تحققها�وتؤدي�إلى�اختالفها�بشكل�كبير�عما�كان�متوقعا�صراحة�
أو�ضمنا.�وقد�تم�استعراض�بعض�المخاطر�والعوامل�التي�يمكن�أن�تؤدي�إلى�مثل�هذا�التأثير�بصورة�أكثر�تفصيال�في�أقسام�أخرى�من�هذه�النشرة�
)راجع�قسم�2»�عوامل�المخاطرة«(.�فإذا�ما�تحقق�واحد�أو�أكثر�من�هذه�المخاطر�أو�األمور�االحتمالية�أو�ثبت�عدم�صحة�أو�دقة�أي�من�االفتراضات�
التي�تم�االعتماد�عليها،�فإن�النتائج�الفعلية�قد�تختلف�بشكل�جوهري�عن�تلك�التي�تم�توقعها�أو�تقديرها�أو�االعتقاد�بها�أو�التخطيط�لها�أو�افتراضها�

في�هذه�النشرة.

مع�مراعاة�متطلبات�قواعد�طرح�األوراق�المالية�وااللتزامات�المستمرة،�يجب�على�الشركة�تقديم�نشرة�إصدار�تكميلية�إلى�الهيئة�إذا�علمت�الشركة�في�أي�
وقت�من�تاريخ�نشر�)نشرة�اإلصدار�هذه(�وقبل�إكتمال�الطرح�بأي�من�اآلتي:�)1(�وجود�تغيير�مهم�في�أمور�جوهرية�واردة�في�نشرة�اإلصدار�أو�)2(�ظهور�
أي�مسائل�مهمة�كان�يجب�تضمينها�في�نشرة�اإلصدار.�وفيما�عدا�األحوال�المشار�إليها�أعاله،�فإن�الشركة�ال�تعتزم�تحديث�أو�تعديل�أي�معلومات�متعلقة�
بأي�قطاع�أو�سوق�أو�بيانات�تطلعات�مستقبلية�تتضمنها�هذه�النشرة�سواء�كان�ذلك�نتيجة�معلومات�جديدة�أو�نتيجة�أحدث�مستقبلية�أو�خالف�ذلك.�
ونتيجة�لهذه�المخاطر،�وللمخاطر�األخرى،�واألمور�غير�المتيقنة،�واالفتراضات،�فإن�األحداث�وظروف�التطلعات�المستقبلية�المبينة�في�هذه�النشرة�قد�ال�
تحدث�على�النحو�الذي�تتوقعه�الشركة،�أو�ربما�ال�تحدث�إطالقاً،�وعليه�فإنه�يجب�على�المستثمرين�المحتملين�دارسة�جميع�بيانات�التطلعات�المستقبلية�

على�ضوء�هذه�التفسيرات،�مع�عدم�االعتماد�غير�الالزم�على�بيانات�التطلعات�المستقبلية.
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دليل الرشكة

مجلس�إدارة�الشركة�المعين�بتاريخ�2016/05/01م�*

عدد�االسهم
النسبة**

العمر الجنسية التمثيل/
اسم�المَمثل العضوية المنصب غير�االسم

مباشر مباشر

175٫000 - ٪1٫25 52 سعودي الجمهور غير�تنفيذي/مستقل رئيس�مجلس�اإلدارة محمود�محمد�الطوخي

437 - ٪0٫003121 58 سعودي الجمهور غير�تنفيذي/مستقل نائب�رئيس�مجلس�
اإلدارة

عبداهللا�عثمان�الموسى

437 - ٪0٫003121 64 سعودي الجمهور غير�تنفيذي/مستقل عضو�مجلس�اإلدارة أسامة�محمد�مكي�الكردي

437 - ٪0٫003121 43 كويتي الجمهور غير�تنفيذي/مستقل عضو�مجلس�اإلدارة هيثم�توفيق�الفريح

2٫625 - ٪0٫01875 52 سعودي الجمهور غير�تنفيذي/غير�
مستقل

عضو�مجلس�اإلدارة عبدالرحمن�عبداهللا�السكران

60٫312 - ***٪0٫4308 59 لبناني الجمهور غير�تنفيذي/غير�
مستقل

عضو�مجلس�اإلدارة ميشال�بيير�فرعون

23٫318 - ٪0٫166557 48 لبناني الجمهور غير�تنفيذي/غير�
مستقل

عضو�مجلس�اإلدارة لوسيان�لوسيان�لطيف

المصدر:�شركة�أمانة
*بتاريخ�2016/05/01م�وافقت�الجمعية�العامة�على�تشكيل�مجلس�إدارة�الشركة�)للدورة�الثالثة(�لمدة�ثالث�سنوات�تبدأ�من�)2016/05/16م(�وذلك�بعد�حصول�الشركة�على�عدم�ممانعة�مؤسسة�
النقد�على�تعيين�األعضاء�أعاله،�باإلضافة�إلى��3أعضاء�اخرين�وهم�السادة�)فريد�دانيال�قهوجي�وصالج�عبدالهادي�القحطاني�وعبدالعزيز�إبراهيم�الخميس(�حيث�أن�عدد�األعضاء�المطلوب�
تعيينهم�وقتها�كان�)10(�أعضاء�بحسب�النظام�األساسي.�هذا�وتجدر�اإلشارة�بأنه�بتاريخ�2017/04/12م�تقدم�فريد�دانيال�قهوجي�باستقالته�من�عضوية�المجلس�واللجان�التابعة�له،�وفي�
2017/06/18م�تم�تعديل�المادة�)15(�من�النظام�األساسي�الخاصة�بعدد�أعضاء�المجلس�ليصبح�عدد�األعضاء�)7(�بدالً�من�)10(�أعضاء.�بناءاً�عليه،�تقدم�كل�من�صالح�عبدالهادي�القحطاني�
)بتاريخ�2017/11/01م(�وعبدالعزيز�إبراهيم�الخميس�)بتاريخ�2017/12/11م(�باستقالتهما�من�عضوية�المجلس�واللجان�التابعة�له�وكان�قد�سبق�ذلك�استقالة�عبدالعزيز�إبراهيم�الخميس�من�

رئاسة�المجلس�بتاريخ�2017/02/20م�وتم�قبولها�من�المجلس�بتاريخ�2017/03/14م�على�أن�تسري�بدءاً�من�تاريخ�2017/04/02م.
**�وفق�سجل�المساهمين�كما�بتاريخ�2018/06/26م.

swap(�ابرمها�مع�البنك�العربي. arrangement(بموجب�اتفاقية�مبادلة��***

الشركة

شركة�أمانة�للتأمين�التعاوني
الرياض،�شارع�صالح�الدين�األيوبي
)مركز�بالتينيوم�-�الدور�الثاني(
ص.ب:�27986،�الرياض�11427

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

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

ممثلي�الشركة�المفوضين

عبداهللا�عثمان�الموسى
)نائب�رئيس�مجلس�اإلدارة(

عنوان�العمل:�الرياض،�شارع�صالح�الدين�األيوبي
)مركز�بالتينيوم�-�الدور�الثاني(
ص.ب:�27986،�الرياض�11427

المملكة�العربية�السعودية
جوال:�966505237699+

هاتف:��4757700)11(�966+
فاكس:��4757722)11(�966+

www.amana.sa�:موقع�إلكتروني
a.mussa@amana-coop.com.sa�:بريد�إلكتروني

سليمان�بن�محمود�هالل
)الرئيس�التنفيذي(

عنوان�العمل:�الرياض،�شارع�صالح�الدين�األيوبي
)مركز�بالتينيوم�-�الدور�الثاني(
ص.ب:�27986،�الرياض�11427

المملكة�العربية�السعودية
جوال:�966553145709+

هاتف:��4757700)11(�966+
فاكس:��4757722)11(�966+

www.amana.sa�:موقع�إلكتروني
s.hilal@amana-coop.com.sa�:بريد�إلكتروني

فيصل�عبداهللا�القاسم
)سكرتير�مجلس�اإلدارة�ومدير�اإللتزام(

عنوان�العمل:�الرياض،�شارع�صالح�الدين�األيوبي
)مركز�بالتينيوم�-�الدور�الثاني(
ص.ب:�27986،�الرياض�11427

المملكة�العربية�السعودية
جوال:�966553100059+

هاتف:��4757700)11(�966+
فاكس:��4757722)11(�966+

www.amana.sa�:موقع�إلكتروني
f.qassim@amana-coop.com.sa�:بريد�إلكتروني
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السوق�المالية�السعودية�-�سوق�األسهم�«تداول»

شركة�السوق�المالية�السعودية�)«تداول»(
أبراج�التعاونية،��700طريق�المك�فهد

ص.ب:�60612،�الرياض�11555
المملكة�العرية�السعودية

هاتف:��2189999)11(�966+
فاكس:��2189133)11(�966+

webinfo@tadawul.com.sa�:البريد�اإللكتروني
www.tadawul.com.sa�:الموقع�اإللكتروني

املستشارون

المستشار�المالي�ومدير�االكتتاب�ومتعهد�التغطية

شركة�األهلي�المالية�)«األهلي�كابيتال»(
المبنى�اإلقليمي�للبنك�األهلي�التجاري

طريق�الملك�سعود
ص.ب:�22216،�الرياض�11495

المملكة�العربية�السعودية
+966�)11(�874 هاتف:�7118
+966�)11(�406 فاكس:�0051

www.alahlicapital.com�:موقع�إلكتروني
ncbc.cm@alahlicapital.com�:البريد�اإللكتروني

المستشار�القانوني

شركة�الصالح�والسهلي�)«للمحاماة�واالستشارات�القانونية»(
مركز�السيف�التجاري�-�طريق�الملك�عبداهللا

ص.ب:�90217،�الرياض�11613
المملكة�العربية�السعودية

هاتف:��2054555)11(�966+
فاكس:��2054222)11(�966+

www.ssfirm.com�:الموقع�اإللكتروني
info@ssfirm.com.sa�:البريد�اإللكتروني

المحاسبين�القانونيين
)للسنة�املالية�املنتهية�يف�2015/12/31م(

شركة�إبراهيم�أحمد�البسام�وشريكه�محاسبون�قانونيون�)المحاسبون�المتحالفون(*
الرياض�حي�السليمانية�-�شارع�األمير�عبدالعزيز�بن�مساعد

ص.ب:��69658الرياض
المملكة�العربية�السعودية

هاتف:��2065333)11(�966+
فاكس:��2065444)11(�966+

www.pkfalbassam.com�:موقع�إلكتروني
contact@pkfalbassam.com�:بريد�إلكتروني

الدار�لتدقيق�الحسابات�عبدااهللا�البصري�وشركاه�)جرانت�ثورنتون�الدولية(
شارع�العليا�العام�-�مجمع�الموسى�التجاري�-�البرج�الرابع�-�الطابق�السابع

ص.ب:��2195الرياض�11451
المملكة�العربية�السعودية

هاتف:��4630680)11(�966+
فاكس:��4645939)11(�966+

www.aldaraudit.com�:موقع�إلكتروني
iadileh@sa.gt.com�:بريد�إلكتروني

)للسنة�املالية�املنتهية�يف�2016/12/31م(
شركة�إبراهيم�أحمد�البسام�وشريكه�محاسبون�قانونيون�)المحاسبون�المتحالفون(*

الرياض�حي�السليمانية�-�شارع�األمير�عبدالعزيز�بن�مساعد
ص.ب:��69658الرياض�11557

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

www.pkfalbassam.com�:موقع�إلكتروني
contact@pkfalbassam.com�:بريد�إلكتروني
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المحاسبين�القانونيين
)للسنة�املالية�املنتهية�يف�2016/12/31م(

مكتب�النعيم�للمراجعة�واالستشارات�الزكوية�والضريبة**
الرياض�حى�الضباط�-�شارع�صالح�الدين�األيوبي

ص.ب:��26991الرياض�11496
المملكة�العربية�السعودية

هاتف:��8784474)11(�966+
aalnaim@alnaim-cpa.com�:بريد�إلكتروني

)للسنة�املالية�املنتهية�يف�2017/12/31م(
شركة�إبراهيم�أحمد�البسام�وشريكه�محاسبون�قانونيون�)المحاسبون�المتحالفون(*

الرياض�حي�السليمانية�-�شارع�األمير�عبدالعزيز�بن�مساعد
ص.ب:��69658الرياض�11557

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

www.pkfalbassam.com�:موقع�إلكتروني
contact@pkfalbassam.com�:بريد�إلكتروني

شركة�عبدالمجيد�بن�عبدالقادر�أكبر�خان�وفهد�بن�مفلح�القحطاني�محاسبون�قانونيون
صندوق�بريد�241975،�الرياض�11322

المملكة�العربية�السعودية�
هاتف:��920004923)11(�966+

www.mqa-cpa.com�:موقع�إلكتروني
info@mqa-cpa.com�:بريد�إلكتروني

)للسنة�املالية�املنتهية�يف�2018/12/31م(
شركة�إبراهيم�أحمد�البسام�وشريكه�محاسبون�قانونيون�)المحاسبون�المتحالفون(*

الرياض�حي�السليمانية�-�شارع�األمير�عبدالعزيز�بن�مساعد
ص.ب:�69658،�الرياض�11557

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

www.pkfalbassam.com�:موقع�إلكتروني
contact@pkfalbassam.com�:بريد�إلكتروني

شركة�عبدالمجيد�بن�عبدالقادر�أكبر�خان�وفهد�بن�مفلح�القحطاني�محاسبون�قانونيون
ص.ب:�241975،�الرياض�11322

المملكة�العربية�السعودية
هاتف:��920004923)11(�966+

www.mqa-cpa.com�:موقع�إلكتروني
info@mqa-cpa.com�:بريد�إلكتروني

مستشار�العناية�المهنية�المالية
برايس�وترهاوس�كوبرز
برج�المملكة�-�الدور�21

طريق�الملك�فهد
ص.ب:�8282،�الرياض�11482
+966�)11(�211 هاتف:�0400
+966�)11(�211 فاكس:�0401

www.pwc.com/middle-east�:الموقع�اإللكتروني
omar.alsagga@pwc.com:بريد�إلكتروني

الخبير�االكتواري
شركة�منار�سيجما�لالستشارات�المالية

ص.ب:�341905،�الرياض�11333
المملكة�العربية�السعودية

هاتف:��559444777)11(�966+
فاكس:��2112423)11(�966+

www.manarsigma.com�:الموقع�اإللكتروني
chris.symeonidis@manarsigma.com�:بريد�إلكتروني

Manar 
Financial Consulting

Sigma 

*�مالحظة:�تم�تغيير�اسم�مراجع�حسابات�الشركة�من�”شركة�البسام�والنمر�محاسبون�قانونيون�وإستشاريون“�إلى�”شركة�إبراهيم�أحمد�البسام�وشريكه�محاسبون�قانونيون�)المحاسبون�
المتحالفون(.

**�مالحظة:�إن�مكتب�النعيم�)للمراجعة�واالستشارات�الزكوية�والضريبية(�متوقف�عن�العمل�وتمت�تصفيته.

تنويه:�قدم�المستشارون�الواردة�أسمائهم�أعاله�موافقتهم�الخطية�على�اإلشارة�إلى�اسمائهم�وشعاراتهم�وعلى�تضمين�إفاداتهم�بالشكل�والمضمون�الواردين�في�نشرة�اإلصدار�هذه،�ولم�يتم�
سحب�تلك�الموافقة�حتى�تاريخ�إصدار�هذه�النشرة.�وال�يوجد�ألي�من�المستشارين�أعاله�أو�شركاتهم�التابعة�أو�مساهميهم�أو�أعضاء�مجلس�إداراتهم�أو�أي�من�أقربائهم�أسهما�أو�مصلحة�

مهما�كان�نوعها�في�الشركة�حتى�تاريخ�هذه�النشرة.
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ملخص الطرح

يجب�على�المستثمرين�المحتملين�قراءة�ومراجعة�نشرة�اإلصدار�كامله�قبل�اتخاذ�قرارهم�االستثماري�المتعلق�باالكتتاب�أو�بالتداول�في�أسهم�حقوق�
األولوية،�حيث�أن�ملخص�الطرح�غير�كافي�التخاذ�قرار�استثماري�ومن�الضروري�مراعاة�ما�ورد�في�قسم�»إشعار�مهم«�وقسم�»عوامل�المخاطرة«�من�هذه�

النشرة،�وفيما�يلي�ملخص�عن�الطرح:

وتاريخ�»الشركة«�أو�»أمانة« )م/35(� رقم� الملكي� المرسوم� بموجب� تأسيسها� تم� عامة(� )مساهمة� التعاوني�هي�شركة�سعودية� للتأمين� أمانة� شركة�
1430/06/10هـ�)الموافق�2009/06/03م(�وقرار�مجلس�الوزراء�رقم�)88(�وتاريخ�1430/06/08هـ�)الموافق�2009/06/03م(�
والقرار� 2009/09/12م(� )الموافق� ـــ� 1430/09/22ه وتاريخ� �)102030094185-01( رقم� لالستثمار� العامة� الهيئة� وترخيص�
الوزاري�بإعالن�تأسيس�الشركة�رقم�)18/ق(�وتاريخ�1431/06/03هـ�)الموافق�2010/05/17م(�وترخيص�مؤسسة�النقد�رقم�

)ت�م�ن/20107/30(�وتاريخ�1431/07/24هـ�)الموافق�2010/07/06م(.�
وفق�شهادة�السجل�التجاري�إن�نشاط�الشركة�هو�مزاولة�أعمال�التأمين�التعاوني�بموجب�ترخيص�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�أنشطة�الشركة

رقم�)م�ن�/30/20107(�بتاريخ�1431/07/24هـ�)الموافق�2010/07/06م(.
لدى�الشركة�مساهم�واحد�يملك�نسبة�)5٪(�أو�أكثر�من�أسهم�الشركة�وهو�شركة�أمانة�الخليج�للتأمين�)شركة�مساهمة�بحرينية�كبار�املساهمني

مقفلة(�التي�تملك�)5٫880٫000(�سهم�أي�ما�نسبته�)18٫375٪(�من�أسهم�الشركة.
الغرض�من�إصدار�أسهم�حقوق�

األولوية
تهدف�الشركة�من�خالل�زيادة�رأس�مالها�عن�طريق�طرح�أسهم�حقوق�أولوية�دعم�المركز�المالي�للشركة�من�خالل�رفع�معدالت�
وهوامش�المالءة�بهدف�اإليفاء�بمتطلبات�المالءة�المالية�وفي�تمويل�الزيادة�في�الوديعة�النظامية�المفروضة�على�الشركة�من�

مؤسسة�النقد�)وذلك�بسبب�زيادة�رأس�مال�الشركة(�وفي�تطوير�أعمالها�وتنمية�نشاط�الشركة�وعملياتها�المستقبلية.�
إجمالي�املتحصالت�املتوقع�

احلصول�عليها�وحتليل�ووصف�
االستخدام�املقترح�لها�بشكل�

منفصل�

سيتم�زيادة�رأس�مال�الشركة�من�)140٫000٫000(�مائة�وأربعين�مليون�ريال�سعودي�إلى�)240٫000٫000(�مائتي�وأربعين�مليون�
وثالثمائة�وستة�وأربعون�ألفاً� ريال�سعودي،�ويتوقع�أن�تبلغ�صافي�متحصالت�االكتتاب�)94٫346٫950(�أربعة�وتسعون�مليوناً�
وتسعمائة�وخمسون�ريال�سعودي�بعد�خصم�مصاريف�الطرح�البالغة�)5٫653٫050(�خمس�ماليين�وستمائة�وثالثة�وخمسون�ألفاً�
وخمسون�ريال�سعودي�من�إجمالي�متحصالت�االكتتاب�البالغة�)100٫000٫000(�مائة�مليون�ريال�سعودي.�تمثل�مصاريف�الطرح�
أتعاب�كل�من�المستشار�المالي�ومدير�االكتتاب�ومتعهد�التغطية�والمستشار�القانوني�ومستشار�العناية�المهنية�المالية�باإلضافة�
إلى�مصاريف�التسويق�والمصاريف�األخرى�المتعلقة�باالكتتاب،�وسيتم�استخدام�صافي�متحصالت�االكتتاب�بشكل�رئيسي�من�
قبل�الشركة�لدعم�هامش�وغطاء�المالءة�المالية�بهدف�اإليفاء�بمتطلبات�المالءة�المالية�التي�تفرضها�مؤسسة�النقد�على�شركات�
التأمين�العاملة�بالمملكة�العربية�السعودية�وفي�تمويل�الزيادة�في�الوديعة�النظامية�المفروضة�على�الشركة�من�مؤسسة�النقد�

”استخدام�متحصالت�االكتتاب“(.� وذلك�بسبب�زيادة�رأس�مال�الشركة�)لمزيد�من�التفاصيل�فضال�راجع�قسم�16
التعديالت�اجلوهرية�التي�طرأت�
على�املعلومات�التي�مت�اإلفصاح�

عنها�يف�اخر�نشرة�إصدار�

إن�أبرز�التغيرات�التي�طرأت�على�المعلومات�المطلوبة�بمقتضى�الملحق�)9(�لقواعد�طرح�األوراق�المالية�والتي�تغيرت�منذ�موافقة�
الهيئة�على�اخر�نشرة�إصدار�ألسهم�الشركة�ا�الطرح�األولي�”IPO“�التي�صدرت�بتاريخ�2010/02/28م�)ولمزيد�من�المعلومات�

”المعلومات�القانونية“( يرجى�مراجعة�القسم�9
)140٫000٫000(�مائة�وأربعين�مليون�ريال�سعودي.رأس�مال�الشركة�قبل�الطرح

عدد�األسهم�القائمة�واملصدرة�
قبل�الطرح

)14٫000٫000(�أربعة�عشر�مليون�سهم�عادي�مدفوعة�القيمة�بالكامل.

زيادة�رأس�مال�الشركة�من�خالل�إصدار�أسهم�حقوق�أولوية.طبيعة�الطرح

)10(�عشرة�ريال�سعودي�للسهم�الواحد.القيمة�االسمية

الزيادة�في�رأس�مال�الشركة�ستكون�من�)140٫000٫000(�مائة�وأربعين�مليون�ريال�سعودي�إلى�)240٫000٫000(�مائتي�وأربعين�زيادة�رأس�املال�
مليون�ريال�سعودي.�

إجمالي�عدد�األسهم�اجلديدة�
املطروحة�لالكتتاب

)10٫000٫000(�عشرة�مليون�سهم�عادي.

)71٫4٪(.نسبة�الزيادة�يف�رأس�املال

�10رياالت�سعودية�للسهم�الواحد.سعر�الطرح

)100٫000٫000(�مائة�مليون�ريال�سعودي.القيمة�اإلجمالية�للطرح

عدد�األسهم�اجلديدة�املتعهد�
بتغطيتها�

)10٫000٫000(�عشرة�مليون�سهم�عادي.�

إجمالي�قيمة�األسهم�اجلديدة�
املتعهد�بتغطيتها

)100٫000٫000(�مائة�مليون�ريال�سعودي.

جميع�حملة�حقوق�األولوية�من�المساهمين�المقيدين�أو�من�عامة�المستثمرين�من�المؤسسات�واألفراد�ممن�قاموا�بشراء�حقوق�األشخاص�املستحقون
االولوية�خالل�فترة�التداول.

سيتم�تخصيص�األسهم�في�يوم�األحد�1440/06/19هـ�)الموافق�2019/02/24م(.�تاريخ�التخصيص

سيتم�تخصيص�األسهم�لكل�مستثمر�بناء�على�عدد�الحقوق�التي�مارسها�بشكل�صحيح�ومكتمل.�وبالنسبة�لكسور�األسهم،�فسوف�طريقة�التخصيص�
األسهم� طرح� سعر� إجمالي� تسديد� يتم� سوف� المتبقي.� الطرح� فترة� خالل� االستثمارية� المؤسسات� على� وطرحها� جمعها� يتم�
المتبقية�للشركة،�وتوزع�باقي�متحصالت�بيع�األسهم�المتبقية�وكسور�األسهم�)بما�يتعدى�سعر�الطرح(�على�مستحقيها�كل�حسب�
وأحكام� »شروط� �12 القسم� مراجعة� )الرجاء� 2019/01/31م(،� )الموافق� 1440/05/25هـــ� يوم� أقصاه� موعد� في� يستحقه� ما�

وتعليمات�االكتتاب«(.
تبدأ�من�يوم�اإلثنين�1440/05/29هـ�)الموافق�2019/02/04م(�وتستمر�إلى�يوم�اإلثنين�1440/06/06هـ�)الموافق�2019/02/11م(�فترة�التداول

ويجوز�خالل�هذه�الفترة�لجميع�حملة�حقوق�األولوية�-�سواء�مساهمين�مقيديين�أو�مستثمرين�جدد�القيام�بتداول�حقوق�األولوية.�



ز

تليها�أحقية�أرباح�األسهم�اجلديدة التي� المالية� والفترات� الجديدة� تاريخ�إصدار�األسهم� وتدفعها�من� الشركة� تعلن�عنها� أرباح� أية� الجديدة� تستحق�األسهم�
)ولمزيد�من�التفاصيل�حول�األحكام�والتعليمات�الخاصة�بتوزيع�األرباح�يرجى�مراجعة�القسم�15(.

أسهم�الشركة�أسهم�عادية�من�فئة�واحدة�وليس�ألي�مساهم�أية�حقوق�تصويت�تفضيلية،�حيث�يمنح�كل�سهم�حامله�الحق�في�حقوق�التصويت
صوت�واحد،�ولكل�مساهم�حق�حضور�الجمعية�العامة�للمساهمين�والتصويت�على�قراراتها.�ويجوز�للمساهم�تفويض�مساهم�
آخر،�من�غير�أعضاء�مجلس�إدارة�الشركة�أو�موظفيها،�لينوب�عنه�في�حضور�اجتماعات�الجمعية�العامة�والتصويت�على�قراراتها�

)ولمزيد�من�التفاصيل�حول�الحقوق�المرتبطة�بحملة�األسهم�فضاًل�راجع�القسم��9»المعلومات�القانونية«�من�هذه�النشرة(.�
القيود�املفروضة�على�تداول�

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

المساهمون�األسهم�التي�سبق�للمصدر�إدراجها� اكتتب� السوق�حيث� بتاريخ�2010/06/13م�في� مليون�سهم�عادي� اثنان�وثالثون� الشركة�)32٫000٫000(� أدرجت�
المؤسسون�بما�نسبته�60٪�من�األسهم�)مجموعه�)19٫200٫000(�تسعة�عشر�مليون�ومائتي�ألف�سهم�بقيمة�)192٫000٫000(�مائة�
واثنان�وتسعون�مليون�ريال�سعودي(�وتم�طرح�عدد�)12٫800٫000(�اثنا�عشر�مليون�وثمانمئة�ألف�سهم�بقيمة�)128٫000٫000(�
مائة�وثمانية�وعشرون�مليون�ريال�سعودي�أي�ما�نسبته�40٪�من�رأس�المال�لالكتتاب�العام.�وبتاريخ�1438/05/22هـ�)الموافق�
2017/02/19م(�وافقت�الجمعية�العامة�للمساهمين�)الغير�عادية(�على�تخفيض�رأسمال�الشركة�من�)320٫000٫000(�ثالثمائة�
وعشرون�مليون�ريال�سعودي�ليصبح�)140٫000٫000(�مائة�وأربعون�مليون�ريال�سعودي�وذلك�بإلغاء�)18٫000٫000(�ثمانية�
عشر�مليون�سهم�إلطفاء�الخسائر�المتراكمة�والتي�تمثل�)56٫25٪(�من�رأس�المال�كما�بتاريخ�2016/06/30م،�وذلك�إلعادة�هيكلة�
رأس�مال�الشركة�تماشياً�مع�متطلبات�هامش�المالءة�المالية�ونظام�الشركات�الجديد،�ليصبح�رأسمال�الشركة�بعد�التخفيض�
)140٫000٫000(�مائة�وأربعون�مليون�ريال�سعودي�بعدد�)14٫000٫000(�أربعة�عشر�مليون�سهم�عادي�)نقدي(.�هذا�مع�العلم،�
بأن�الشركة�قد�سبق�لها�أن�حصلت�على�موافقة�مؤسسة�النقد�على�التخفيض�بموجب�خطاب�رقم�)381000010857(�وتاريخ�

1438/01/26هـ�)الموافق�2016/10/27م(�وموافقة�الهيئة�بتاريخ�1438/03/26هـ�)الموافق�2016/12/25م(.
تم�تعديل�سعر�سهم�الشركة�في�السوق�المالية�إلى�)17٫26(�ريال�سعودي�للسهم�وذلك�قبل�تداول�اليوم�التالي�ليوم�انعقاد�الجمعية�السعر�املعدل

العامة�غير�العادية�وبعد�موافقة�المساهمين�في�الشركة�على�زيادة�رأس�المال�ويمثل�ذلك�انخفاض�بسعر�السهم�بمقدار�)5٫18(�
ريال�سعودي�للسهم�الواحد.�

المساهمون�المالكون�لألسهم�بنهاية�تداول�يوم�انعقاد�الجمعية�العامة�)غير�العادية(�بتاريخ�يوم�اإلثنين�1440/05/22هـ�)الموافق�املساهمون�املقيدون
2019/01/28م(�الخاصة�بزيادة�رأس�المال�والمقيدون�في�سجل�الشركة�بنهاية�تداول�ثاني�يوم�تداول�يلي�انعقاد�الجمعية�العامة�

غير�العادية.
عامة�المستثمرين�من�األفراد�والمؤسسات�-�غير�المساهمين�المقيدين-�ممن�قاموا�بشراء�حقوق�األولوية�خالل�فترة�التداول.�املستثمرون�اجلدد�

المساهمون�المقيدون�والمستثمرون�الجدد.�املستثمرون�املستهدفون

هي�أوراق�مالية�قابلة�للتداول�تعطي�لحاملها�أحقية�االكتتاب�في�األسهم�الجديدة�المطروحة�بعد�الموافقة�على�زيادة�رأس�المال،�حقوق�األولوية
وهو�حق�مكتسب�للمساهمين�المالكين�لألسهم�بنهاية�تداول�يوم�انعقاد�الجمعية�العامة�غير�العادية�الخاصة�بزيادة�رأس�المال�
والمقيدين�بسجل�مساهمي�الشركة�بنهاية�ثاني�يوم�تداول�يلي�تاريخ�انعقاد�الجمعية�العامة�غير�العادية.�ويعطي�كل�حق�لحامله�
أحقية�االكتتاب�بسهم�واحد�جديد،�وذلك�بسعر�الطرح.�وسيتم�إيداع�حقوق�األولوية�في�محافظ�المساهمين�المقيدين�بعد�انعقاد�
الجمعية�العامة�غير�العادية�اخذا�في�االعتبار�إجراءات�التسوية.�وستظهر�الحقوق�في�محافظ�المساهمين�المقيدين�تحت�رمز�

جديد�خاص�بحقوق�األولوية�وسيتم�إشعار�المساهمين�المقيدين�بإيداع�الحقوق�في�محافظهم.
)10٫000٫000(�عشرة�مليون�سهم�عادي�نتيجة�لزيادة�رأس�المال.األسهم�اجلديدة

يمنح�كل�مساهم�مقيد�)0٫71(�حق/حقوق�عن�كل�سهم�واحد�يملكه�وهذا�المعامل�هو�ناتج�قسمة�عدد�األسهم�الجديدة�على�عدد�معامل�األحقية
األسهم�الحالية�للشركة.�

)10٫000٫000(�عشرة�مليون�حق.عدد�حقوق�األولوية�املصدرة

عدد�األسهم�املصدرة�بعد�زيادة�
رأس�املال

)24٫000٫000(�أربعة�وعشرين�مليون�سهم�عادي.

رأس�مال�الشركة�بعد�زيادة�رأس�
املال

)240٫000٫000(�مائتي�وأربعين�مليون�ريال�سعودي.

تبلغ�قيمة�تكاليف�الطرح�حوالي�)5٫653٫050(�خمس�ماليين�وستمائة�وثالثة�وخمسون�ألفاً�وخمسون�ريال�سعودي.�)فضال�راجع�تكاليف�الطرح
القسم�)6(�»استخدام�متحصالت�الطرح«(.

صايف�متحصالت�االكتتاب�بعد�
خصم�تكاليف�الطرح

من�المتوقع�أن�يبلغ�صافي�متحصالت�االكتتاب�مبلغ�)94٫346٫950(�أربعة�وتسعون�مليوناً�وثالثمائة�وستة�وأربعون�ألفاً�وتسعمائة�
وخمسون�ريال�سعودي�وذلك�بعد�خصم�جميع�تكاليف�االكتتاب�والبالغة�حوالي�)5٫653٫050(�خمس�ماليين�وستمائة�وثالثة�

وخمسون�ألفاً�وخمسون�ريال�سعودي.
المساهمون�المالكون�لألسهم�يوم�انعقاد�والمقيدون�في�سجل�الشركة�بنهاية�تداول�ثاني�يوم�تداول�يلي�انعقاد�الجمعية�العامة�غير�تاريخ�األحقية

العادية�الخاصة�بزيادة�رأس�المال�وذلك�بتاريخ�يوم�اإلثنين�1440/05/22هـ�)الموافق�2019/01/28م(.
)الموافق�فترة�االكتتاب� 1440/06/09هـــــ� الخميس� يــوم� إلــى� وتستمر� 2019/02/04م(� )الموافق� 1440/05/29هـــــ� اإلثنين� يــوم� من� تبدأ�

2019/02/14م(�ويجوز�خالل�هذه�الفترة�لجميع�حملة�حقوق�األولوية�-�سواء�مساهمين�مقيديين�أو�مستثمرين�جدد�ممارسة�
حقهم�باالكتتاب�في�األسهم�الجديدة.

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



ح

تطرح�األسهم�المتبقية�على�عدد�من�المستثمرين�ذوي�الطابع�المؤسساتي�)ويشار�إليهم�بـ�)المؤسسات�االستثمارية«(�على�أن�تقوم�الطرح�املتبقي
تلك�المؤسسات�االستثمارية�بتقديم�عروض�شراء�لألسهم�المتبقية�وسيتم�استقبال�العروض�ابتداء�من�الساعة��10:00صباحا�
من�يوم�الثالثاء�1440/06/14هـ�)الموافق�2019/02/19م(�وحتى�الساعة�5:00مساًء�من�اليوم�التالي�1440/06/15هـ�)الموافق�
2019/02/20م(�)ويشار�إلى�هذا�الطرح�بـ�”الطرح�المتبقي“(،�وسيتم�تخصيص�األسهم�المتبقية�للمؤسسات�االستثمارية�ذات�
العرض�األعلى�ثم�األقل�فاألقل�)شريطة�أن�ال�يقل�عن�سعر�الطرح(�على�أن�يتم�تخصيص�األسهم�بالتناسب�على�المؤسسات�

االستثمارية�التي�تقدم�نفس�العرض.�أما�بالنسبة�لكسور�األسهم،�فسيتم�إضافتها�لألسهم�المتبقية�ومعاملتها�بالمثل.�
سيتم�دفع�مبالغ�التعويض�النقدي�لألشخاص�المستحقين�الذين�لم�يمارسوا�حقهم�في�االكتتاب�كليا�أو�جزئيا�في�األسهم�الجديدة�دفع�مبالغ�التعويض�)إن�وجدت(

ولمستحقي�كسور�األسهم�من�دون�أي�استقطاعات�في�موعد�أقصاه�يوم�األحد�1440/06/26هـــ�)الموافق�2019/03/03م(،�
علما�بأن�مبالغ�التعويض�النقدي�تمثل�متحصالت�بيع�األسهم�المتبقية�وكسور�األسهم�)بما�يتعدى�سعر�الطرح(�من�عملية�الطرح�

المتبقي.
لتنظيم�عملية�تداول�حقوق�األولوية�بوضع�رمز�منفصل�لحقوق�األولوية�بحيث�يكون�مستقال�عن�إدراج�وتداول�حقوق�األولوية آليات� تقوم�»تداول«�بتجهيز�

رمز�األسهم�الحالية�للشركة�على�شاشة�تداول،�ويملك�المساهمون�المقيدون�خالل�فترة�تداول�حقوق�األولوية�الخيارات�التالية:
االحتفاظ�بالحقوق�المكتسبة�كما�بتاريخ�األحقية�وممارسة�االكتتاب�فيها�
بيع�الحقوق�المكتسبة�أو�جزء�منها�
شراء�حقوق�إضافية�من�خالل�السوق�
عدم�القيام�بأي�شيء�مما�يتعلق�بحقوق�األولوية�سواء�ببيعها�أو�ممارسة�حق�االكتتاب�فيها،�وفي�هذه�الحالة�سيتم�طرح�األسهم��

المتبقية�في�فترة�الطرح�المتبقي�نتيجة�لعدم�ممارسة�تلك�الحقوق
وبالتالي� األولوية،� تداول�حقوق� فترة� انتهاء� بعد� التداول� للشركة�على�شاشة� األولوية� رمز�حقوق� بإلغاء� ”تداول“� نظام� وسيقوم�

سيتوقف�تداول�حقوق�األولوية�مع�انتهاء�تلك�الفترة.
هذا�وتؤكد�الشركة�بأنه�ليس�لديها�أسهم�مدرجة�في�أي�أسواق�أخرى�بخالف�سوق�األسهم�السعودية.

يُمكن�االكتتاب�باستخدام�منّصات�التداول�التي�يتم�من�خاللها�إدخال�أوامر�البيع�والشراء،�إضافًة�إلى�إمكانية�االكتتاب�من�خالل�طريقة�االكتتاب
أي�وسائل�أخرى�يوفرها�الوسيط�للمستثمرين.

قيام�األشخاص�المستحقين�باالكتتاب�في�أسهم�حقوق�األولوية�باالكتتاب�لدى�فروع�الوسطاء�أو�عن�طريق�االكتتاب�الكترونيا�عبر�ممارسة�االكتتاب�يف�حقوق�األولوية
مواقع�ومنصات�الوسطاء�االلكترونية�التي�تتيح�هذه�الخدمات�للمكتتبين.�ويمكن�لألشخاص�المستحقين�ممارسة�حقوق�األولوية�

كالتالي:
يحق�للمساهمين�المقيدين�خالل�فترة�االكتتاب�ممارسة�الحقوق�الممنوحة�لهم�في�تاريخ�األحقية�وأي�حقوق�إضافية�قاموا��

بشرائها�خالل�فترة�التداول�عن�طريق�االكتتاب�في�األسهم�الجديدة.�كما�يحق�لهم�عدم�اتخاذ�أي�إجراء�بخصوص�الحقوق�
التي�يملكونها.

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

وفي�حال�عدم�قيام�أي�من�المساهمين�المقيدين�أو�المستثمرين�الجدد�بممارسة�حقهم�في�االكتتاب�في�األسهم�الجديدة�خالل�
فترة�االكتتاب،�فسيتم�طرح�األسهم�المرتبطة�بتلك�الحقوق�في�فترة�الطرح�المتبقي.�

تعكس�القيمة�اإلرشادية�للحق�الفرق�بين�القيمة�السوقية�لسهم�الشركة�خالل�فترة�التداول�وسعر�الطرح،�وستقوم�تداول�باحتساب�قيمة�احلق�اإلرشادية
ونشر�قيمة�الحق�اإلرشادية�على�الموقع�االلكتروني�لتداول�وبشكل�مستمر�خالل�فترة�التداول�متأخرة�بخمس�دقائق.�إضافة�إلى�

مزودي�خدمات�السوق�حتى�يتسنى�للمستثمرين�االطالع�على�القيمة�اإلرشادية�للحق�عند�إدخال�األوامر.
هي�كسور�األسهم�التي�سيتم�جمعها�وطرحها�مع�األسهم�المتبقية�خالل�فترة�الطرح�المتبقي.كسور�األسهم

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

سوف�يتم�إعادة�فائض�االكتتاب�)إن�وجد(�إلى�المكتتبين�دون�أي�عموالت�أو�استقطاعات�من�مدير�االكتتاب�وسوف�يتم�رد�الفائض�إعادة�الفائض�من�االكتتاب
في�موعد�أقصاه�يوم�األحد�1440/06/26هـ�)الموافق�2019/03/03م(.

يبدأ�تداول�األسهم�الجديدة�في�تداول�بعد�استكمال�اإلجراءات�المتعلقة�بتسجيل�األسهم�الجديدة�وتخصيصها�وإدراجها.تداول�األسهم�اجلديدة�

القيود�املفروضة�على�تداول�
احلقوق�)إن�وجدت(�

ال�يوجد�حالياً�أي�قيود�تنظيمية�مفروضة�على�تداول�الحقوق�من�قبل�أي�من�مساهمي�الشركة.

ينطوي�االستثمار�في�أسهم�حقوق�األولوية�على�مخاطر�معينة،�ويمكن�تصنيف�هذه�المخاطر�إلى:�)1(�مخاطر�تتعلق�بأعمال�عوامل�املخاطرة
الشركة،�)2(�مخاطر�تتعلق�بالسوق�و)3(�مخاطر�تتعلق�باألسهم�الجديدة،�وقد�تمت�مناقشة�عوامل�المخاطرة�هذه�في�القسم�2

»عوامل�المخاطرة«�من�هذه�النشرة�ويتوجب�دراستها�بعناية�قبل�اتخاذ�القرار�باالستثمار�في�أسهم�حقوق�األولوية.
شروط�االكتتاب�يف�أسهم�حقوق�

األولوية
يجب�على�األشخاص�المستحقين�الراغبين�في�االكتتاب�باألسهم�الجديدة�استيفاء�شروط�االكتتاب�ذات�الصلة�)ولالطالع�على�

“شروط�وأحكام�وتعليمات�االكتتاب“�من�هذه�النشرة(. شروط�وأحكام�وتعليمات�االكتتاب�يرجى�مراجعة�القسم�12
يتم�بتقديم�طلب�لدى�الهيئة�لتسجيل�وطرح�أسهم�حقوق�األولوية�في�سوق�األسهم�السعودية،�وقد�قدمت�الشركة�كافة�الموافقات�تسجيل�وتداول�األسهم

والمستندات�التي�طلبتها�الهيئة�فيما�يتعلق�بنشرة�اإلصدار�وكافة�المتطلبات�الالزمة�لطرح�األسهم.�إن�األسهم�الحالية�مسجلة�
النهائية� التخصيص� المالية�عقب�عملية� السوق� تداول�األسهم�في� يبدأ� أن� المتوقع� السعودية،�ومن� ومدرجة�في�سوق�األسهم�

لألسهم�وإيداعها�في�محافظ�المكتتبين،�واالنتهاء�من�جميع�المتطلبات�ذات�العالقة.

تنويه:�ينبغي�قراءة�ومراجعة�قسمي�»اشعار�مهم«�و»عوامل�المخاطرة«�الواردين�في�نشرة�اإلصدار�هذه�بعناية�تامة�قبل�اتخاذ�أّي�قرار�باالستثمار�في�أسهم�حقوق�األولوية�الخاضعة�لهذه�النشرة.�
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التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب

التـــــــــاريخالحدث�

انعقاد�الجمعية�العامة�غير�العادية�المتضمنة�الموافقة�
على�زيادة�رأس�المال�وتحديد�تاريخ�األحقية�والمساهمين�

المستحقين�علماً�بأن�المساهمين�المستحقين�هم�المساهمون�
المقيدون�في�سجل�الشركة�وال�يتم�تقييدهم�اال�بعد�يومين�من�

تاريخ�االنعقاد.

يوم�اإلثنين�1440/05/22هـ�)الموافق�2018/01/28م(

تبدأ�من�يوم�اإلثنين�1440/05/29هـ�)الموافق�2019/02/04م(�وتستمر�إلى�يوم�اإلثنين�فترة�التداول�
1440/06/06هـ�)الموافق�2019/02/11م(�ويجوز�خالل�هذه�الفترة�لجميع�حملة�حقوق�األولوية�-�

سواء�مساهمين�مقيديين�أو�مستثمرين�جدد�القيام�بتداول�واالكتتاب�بحقوق�األولوية.�
تبدأ�من�يوم�اإلثنين�1440/05/29هـ�)الموافق�2019/02/04م(�وتستمر�إلى�يوم�الخميس�فترة�االكتتاب

1440/06/09هـ�)الموافق�2019/02/14م(�ويجوز�خالل�هذه�الفترة�لجميع�حملة�حقوق�األولوية�-�
سواء�مساهمين�مقيديين�أو�مستثمرين�جدد�ممارسة�حقهم�باالكتتاب�في�األسهم�الجديدة.�وتجدر�
باإلشارة�إلى�أن�فترة�التداول�وفترة�االكتتاب�سوف�تبدآن�في�نفس�اليوم�في�حين�تستمر�فترة�
التداول�حتى�انتهاء�اليوم�السادس�من�بداية�الفترة،�بينما�تستمر�فترة�االكتتاب�حتى�انتهاء�اليوم�

التاسع�من�بداية�نفس�الفترة.
تنتهي�مرحلة�االكتتاب�وينتهي�استقبال�طلبات�االكتتاب�بانتهاء�يوم�الخميس�1440/06/09هـ�تاريخ�انتهاء�فترة�االكتتاب

)الموافق�2019/02/14م(
تبدأ�الساعة��10:00صباحاً�من�يوم�الثالثاء�1440/06/14هـ�)الموافق�2019/02/19م(�وتستمر�فترة�الطرح�المتبقي

إلى�الساعة��5:00مساًء�من�يوم�األربعاء�1440/06/15هـ�)الموافق�2019/02/20م(
بتاريخ�يوم�األحد�1440/06/19هـ�)الموافق�2019/02/24م(اإلشعار�بالتخصيص�النهائي�لكافة�المكتتبين

دفع�مبالغ�التعويض�)إن�وجدت(�لألشخاص�المستحقين�الذين�
لم�يشاركوا�في�االكتتاب�ومستحقي�كسور�األسهم

سيتم�دفع�مبالغ�التعويض�)إن�وجدت(�في�موعد�أقصاه�يوم�األحد�1440/06/26هـ�)الموافق�
2019/03/03م(�

سوف�يتم�تداول�األسهم�المطروحة�لالكتتاب�عند�االنتهاء�من�كافة�اإلجراءات�النظامية�ذات�بدء�تداول�األسهم�الجديدة
العالقة.�وسوف�يتم�اإلعالن�عنه�الحقا�في�الصحف�المحلية�وعلى�موقع�تداول

تنويه:�جميع�التواريخ�المذكورة�في�الجدول�الزمني�أعاله�تقريبية.�وسوف�يتم�اإلعالن�عن�التواريخ�والمواعيد�الفعلية�في�الصحف�المحلية�في�المملكة�العربية�السعودية�وعبر�موقع�تداول�
.)www.tadawul.com.sa(اإللكتروني�

تواريخ اإلعالنات املهمة

تاريخ�اإلعالنالمعلناإلعالن

إعالن�الدعوة�الجتماع�الجمعية�العامة�غير�العادية�الخاصة�بزيادة�رٍأس�المال�
وتحديد�تاريخ�األحقية�)تاريخ�األحقية(

يوم�األحد�1440/04/24هـ�)الموافق�2018/12/31م(الشركة

يوم�الثالثاء�1440/05/23هـ�)الموافق�2019/01/29م(الشركةإعالن�نتائج�الجمعية�العامة�غير�العادية�فيما�يخص�زيادة�رأس�المال

يوم�الثالثاء�1440/05/23هـ�)الموافق�2019/01/29م(تداولإعالن�تعديل�سعر�سهم�الشركة�وإيداع�الحقوق�وإعالن�قيمة�الحق�اإلرشادية

يوم�الثالثاء�1440/05/23هـ�)الموافق�2019/01/29م(الشركةإعالن�تحديد�فترة�االكتتاب�في�األسهم�الجديدة�وفترة�تداول�الحقوق

يوم�األحد�1440/05/28هـ�)الموافق�2019/02/03م(الشركةإعالن�تذكيري�عن�بدء�مرحلة�االكتتاب�وعن�فترة�تداول�حقوق�األولوية

يوم�األحد�1440/06/05هـ�)الموافق�2019/02/10م(تداولإعالن�تذكيري�عن�آخر�يوم�لتداول�حقوق�األولوية�واالكتتاب�في�الطرح

يوم�األربعاء�1440/06/08هـ�)الموافق�2019/02/13م(تداولإعالن�تذكيري�عن�آخر�يوم�لالكتتاب�في�أسهم�حقوق�األولوية

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

الطرح�المتبقي

يوم�األحد�1440/06/12هـ�)الموافق�2019/02/17م(الشركة

يوم�الخميس�1440/06/16هـ�)الموافق�2019/02/21م(الشركةإعالن�نتائج�الطرح�المتبقي�واإلشعار�بالتخصيص�النهائي

يوم�األحد�1440/06/26هـ�)الموافق�2019/03/03م(تداولإعالن�بإيداع�األسهم�الجديدة�في�محافظ�المستثمرين

يوم�األحد�1440/06/26هـ�)الموافق�2019/03/03م(الشركةإعالن�توزيع�مبالغ�التعويض�)إن�وجدت(�لألشخاص�المستحقين�
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اآلتية:�’‘ال�تتحمل�هيئة�السوق�المالية�وشركة�السوق�المالية�السعودية�)تداول(�أي�مسؤولية�عن�محتويات�هذا�اإلعالن،�وال�تعطيان�أّي�تأكيدات�تتعلق�
بدقته�أو�اكتماله،�وتخليان�نفسيهما�صراحًة�من�أّي�مسؤولية�مهما�كانت�عن�أّي�خسارة�تنتج�عما�ورد�في�هذا�اإلعالن�أو�عن�االعتماد�على�أّي�جزء�منه“

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

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

الذي�يقدمون�هذه�الخدمات.

يُمكن�االكتتاب�باستخدام�منّصات�التداول�التي�يتم�من�خاللها�إدخال�أوامر�البيع�والشراء،�إضافًة�إلى�إمكانية�االكتتاب�من�خالل�أي�وسائل�أخرى�يوفرها�
الوسيط�للمستثمرين.

وتحتفظ�الشركة�بحقها�في�رفض�أي�طلب�لالكتتاب�في�األسهم�الجديدة�كليا�أو�جزئيا،�في�حالة�عدم�استيفائه�ألي�من�شروط�أو�متطلبات�االكتتاب.�ال�
يجوز�التعديل�في�طلب�االكتتاب�أو�سحبه�بعد�تسليمه�ويمثل�هذا�الطلب�عند�تقديمه�عقدا�ملزما�بين�الشركة�والمساهم�المستحق.

أسئلة وأجوبة عن اآللية املعتمدة لحقوق األولوية املتداولة

ماهي�حقوق�األولوية؟

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

أحقية�االكتتاب�في�سهم�واحد،�وذلك�بسعر�الطرح.

لمن�تمنح�حقوق�األولوية؟

لجميع�حملة�األسهم�المقيدين�في�سجالت�الشركة�بنهاية�تداول�ثاني�يوم�تداول�يلي�تاريخ�انعقاد�الجمعية�العامة�غير�العادية�،وهو�مايعرف�بتاريخ�األحقية.

متى�يتم�إيداع�حقوق�األولوية؟

بعد�انعقاد�الجمعية�العامة�غير�العادية�وموافقتها�على�زيادة�رأس�المال�من�خالل�طرح�أسهم�حقوق�أولوية،�تودع�حقوق�األولوية�كأوراق�مالية�في�المحافظ�
الخاصة�بالمساهمين�في�سجل�مساهمي�الشركة�لدى�مركز�اإليداع�بنهاية�ثاني�يوم�تداول�بعد�انعقاد�الجمعية�العامة�غير�العادية،�وستظهر�األسهم�في�

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

كيف�يتم�إشعار�المستثمر�بحقوق�األولوية�بإيداع�الحقوق�في�المحفظة؟

يتم�اإلشعار�عن�طريق�إعالن�الشركة�في�موقع�تداول�وعن�طريق�خدمة�)تداوالتي(�ورسائل�نصية�قصيرة�ترسل�عن�طريق�شركات�الوساطة.

كم�عدد�حقوق�األولوية�التي�سيحصل�عليها�المساهم�المقيد؟

يعتمد�العدد�على�حسب�أحقيتهم�بالنسبة�والتناسب�مع�نسبة�ما�يملكه�كل�مساهم�في�رأس�المال�كما�في�سجل�مساهمي�الشركة�لدى�مركز�اإليداع�بنهاية�
ثاني�يوم�تداول�بعد�انعقاد�الجمعية�العامة�غير�العادية.

ما�هو�معامل�األحقية؟

هو�المعامل�الذي�يمكن�للمساهم�المقيد�من�خالله�معرفة�عدد�حقوق�األولوية�المستحقة�له�مقابل�األسهم�التي�يمتلكها�بنهاية�تداول�يوم�انعقاد�الجمعية�
العامة�غير�العادية.�وعلى�سبيل�المثال،�إذا�كان�عدد�األسهم�المصدرة�لشركة�يساوي��1٫000سهم�ورفعت�تلك�الشركة�رأس�مالها�عن�طريق�طرح�500

سهم�جديد�بحيث�ارتفع�عدد�أسهمها�إلى��1٫500سهم،�يكون�معامل�األحقية�عندها��1إلى��2)حق�واحد�لكل�سهمين(.

هل�سيختلف�اسم�ورمز�تداول�هذه�الحقوق�عن�اسم�ورمز�أسهم�الشركة؟

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

ما�هي�قيمة�الحق�عند�بداية�تداوله؟

سعر�االفتتاح�للحق�سيكون�الفرق�بين�سعر�إغالق�سهم�الشركة�في�اليوم�السابق�إلدراج�الحق�وسعر�الطرح�)قيمة�الحق�اإلرشادية(.�وعلى�سبيل�المثال�فإذا�
كان�سعر�إغالق�السهم�في�اليوم�السابق��35رياالً،�وسعر�الطرح�عشرة�رياالت�فإن�سعر�االفتتاح�لحقوق�األولوية�سيكون�)10-35 = �25رياالً(.
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من�هو�المساهم�المقيد؟

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

هل�يستطيع�المساهمون�المقيدون�االكتتاب�في�أسهم�إضافية؟

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

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

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

كيف�تتم�عملية�االكتتاب؟

يُمكن�االكتتاب�باستخدام�منّصات�التداول�التي�يتم�من�خاللها�إدخال�أوامر�البيع�والشراء،�إضافًة�إلى�إمكانية�االكتتاب�من�خالل�أي�وسائل�أخرى�يوفرها�
الوسيط�للمستثمرين.

هل�يمكن�االكتتاب�أكثر�من�مرة�ومن�خالل�أكثر�من�وسيط؟

نعم،�يمكن�ولكن�يجب�مراعاة�أن�ال�تزيد�كمية�األسهم�المكتتب�بها�عن�عدد�الحقوق�المملوكة�عند�انتهاء�فترة�تداول�الحقوق،�حيث�أن�أي�زيادة�في�كمية�
األسهم�المكتتب�بها�عن�عدد�الحقوق�الملوكة�عند�انتهاء�فترة�تداول�الحقوق�سينتج�عنه�إلغاء�طلب�االكتتاب.

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

سيتم�إيداع�حقوق�األولوية�في�نفس�المحفظة�المودع�بها�أسهم�الشركة�المرتبطة�بالحقوق.�فعلي�سبيل�المثال،�إذا�كان�مساهم�يملك�)1٫000(�ألف�سهم�
في�الشركة�على�النحو�التالي:�)800(�ثمانمائة�سهم�في�محفظة�)أ(�و)200(�مائتي�سهم�في�محفظة�)ب(،�فإن�مجموع�الحقوق�التي�ستودع�)1٫000(�ألف�

حق�على�اعتبار�أن�لكل�سهم�)1(�حق،�عليه�فسيتم�إيداع�)800(�ثمانمائة�حق�في�محفظة�)أ(�و)200(�مائتي�حق�في�محفظة�)ب(.

هل�يحق�لحملة�شهادات�األسهم�االكتتاب�والتداول؟

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

هل�يحق�لمن�اشترى�حقوقًا�إضافيًة�تداولها�مرة�أخرى؟

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

هل�باإلمكان�بيع�جزء�من�حقوق�األولوية؟

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

متى�يستطيع�المساهم�االكتتاب�في�حقوق�األولوية�التي�اشتراها�خالل�فترة�تداول�الحقوق؟

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

هل�يستطيع�صاحب�حقوق�األولوية�البيع�أو�التنازل�عن�الحق�بعد�انقضاء�فترة�التداول؟

ال�يمكن�ذلك.�بعد�انقضاء�فترة�التداول�يتبقى�لمالك�الحق�فقط�ممارسة�الحق�في�االكتتاب�بالزيادة�في�رأس�المال�أو�عدم�ممارسة�ذلك.�وفي�حال�عدم�
ممارسة�الحق�يمكن�أن�يخضع�المستثمر�للخسارة�أو�االنخفاض�في�قيمة�محفظته�االستثمارية.

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

في�حال�عدم�االكتتاب�بكامل�األسهم�الجديدة�خالل�فترة�االكتتاب،�تطرح�األسهم�الجديدة�المتبقية�الكتتاب�ينظمه�مدير�االكتتاب،�ويتم�احتساب�قيمة�
التعويض�)إن�وجد(�لمالك�الحقوق�بعد�خصم�سعر�االكتتاب.�علما�أن�المستثمر�قد�ال�يحصل�على�أي�مقابل�إذا�تم�البيع�في�فترة�الطرح�المتبقي�بسعر�

الطرح.

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

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

يحق�للمساهم�)المالك�للسهم�قبل�يومي�عمل�من�عقد�الجمعية(�المقيد�في�سجل�مساهمي�المصدر�لدى�مركز�اإليداع�بعد�نهاية�يوم�تداول�يوم�الجمعية�
العامة�غير�العادية�بحضور�الجمعية�العامة�غير�العادية�والتصويت�على�زيادة�رأس�مال�المصدر�عن�طريق�طرح�أسهم�حقوق�أولوية.
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متى�يتم�تعديل�سعر�السهم�نتيجة�لزيادة�رأس�مال�المصدر�عن�طريق�طرح�أسهم�حقوق�أولوية؟

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

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

نعم�حيث�انه�سيتم�القيد�في�سجل�ملكية�الورقة�المالية�عند�اكتمال�تسوية�صفقات�األوراق�المالية�بعد�يومي�عمل�بعد�تاريخ�انعقاد�الجمعية�العامة�غير�
العادية.�ولن�يحق�له�الحضور�أو�التصويت�في�الجمعية�العامة�غير�العادية.

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

سيتم�توزيع�نصيب�المستثمر�على�المحافظ�التي�يملكها�المستثمر،�بحسب�نسبة�الملكية�الموجودة�في�كل�محفظة،�وفي�حال�وجود�كسور�سيتم�تجميع�
تلك�الكسور،�واذا�أكملت�رقما�صحيحا�او�اكثر�يتم�إضافة�الرقم�الصحيح�إلى�المحفظة�التي�يملك�فيها�المستثمر�أكبر�كمية�من�الحقوق.

ماهي�فترات�التداول�واالكتتاب؟

يبدأ�تداول�واكتتاب�الحقوق�في�الوقت�ذاته�حتى�انتهاء�التداول�في�اليوم�السادس،�بينما�يستمر�االكتتاب�حتى�اليوم�التاسع�وذلك�حسب�ما�هو�مذكور�في�
نشرة�اإلصدار�واعالنات�الشركة�المصدرة.

هل�يمكن�االكتتاب�خالل�عطلة�نهاية�األسبوع؟

كال،�ال�يمكن�ذلك.

هل�يستطيع�المساهمون�من�غير�المساهمين�المقيدين�االكتتاب�في�أسهم�حقوق�األولوية؟

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

مساعدة إضافية: 

في�حال�وجود�أي�استفسارات،�الرجاء�التواصل�مع�الشركة�على�البريد�اإللكتروني�)s.hilal@amana-coop.com.sa(�وألسباب�قانونية،�سوف�يكون�بمقدور�
الشركة�فقط�تقديم�المعلومات�الواردة�في�هذا�النشرة�ولن�يكون�بمقدورها�تقديم�المشورة�بشأن�األسس�الموضوعية�إلصدار�الحقوق�أو�حتى�تقديم�
المشورة�المالية�أو�الضريبية�أو�القانونية�أو�االستثمارية�)ولمزيد�من�المعلومات�عن�شروط�وأحكام�االكتتاب،�يرجى�مراجعة�القسم��12»شروط�وأحكام�

وتعليمات�االكتتاب“(�وبقية�المعلومات�الواردة�في�هذه�النشرة.

ملخص املعلومات األساسية

يهدف�ملخص�المعلومات�األساسية�هذا�إلى�إعطاء�نبذة�موجزة�عن�المعلومات�الواردة�في�هذه�النشرة،�وبالتالي�فإنه�ال�يحتوي�على�جميع�المعلومات�
التي�قد�تهم�المساهمين�وغيرهم�من�عامة�المستثمرين�من�المؤسسات�واألفراد،�وعليه�يتعين.�على�مستلمي�هذه�النشرة�قراءتها�بالكامل�قبل�اتخاذ�قرار�

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

نبذة عن الرشكة

تأسست�شركة�أمانة�للتأمين�التعاوني�كشركة�مساهمة�سعودية�عامة�وفقاً�للمرسوم�الملكي�رقم�م/�35الصادر�بتاريخ�1430/06/10هـ�)الموافق2009/06/03م(�
بموجب�قرار�مجلس�الوزراء�رقم��188الصادر�بتاريخ�1430/06/08هـ�)�الموافق�2009/06/01م(�القاضي�بالموافقة�على�تأسيس�الشركة�وفقا�لنظام�
الشركات�الصادر�بالمرسوم�الملكي�رقم�)م/6(�وتاريخ�1385/03/22هـ.�ولنظام�مراقبة�شركات�التأمين�التعاوني�الصادر�بالمرسوم�الملكي�رقم�)م/32(�

وتاريخ�1424/06/02هـ�والئحته�التنفيذية�الصادرة�بموجب�قرار�الوزاري�رقم��596/1وتاريخ�1425/03/01ه.

�بلغ�رأس�المال�المدفوع�عند�التأسيس�مبلغ�وقدره��320مليون�ريال�سعودي،�حيث�تم�طرح�ما�نسبته�40٪�من�رأس�المال�لالكتتاب�األولي�العام�في�
2010/03/22م.�وحصلت�أمانة�على�تصريح�بمزاولة�نشاط�التأمين�العام�والتأمين�الصحي�من�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�رقم�)ت�م�ن/20107/30(�
بتاريخ�1431/07/24هـ�الموافق�)�2010/07/06م(.�وتم�تخفيض�رأس�مال�الشركة�إلى��140مليون�ريال�سعودي�بموجب�قرار�الجمعية�العامة�غير�العادية�

المنعقدة�في�2017/02/19م.�

باإلضافة�إلى�االشريك�االستراتيجي،�شركة�أمانة�الخليج�)شركة�مساهمة�بحرينية�مقفلة(�المملوكة�مناصفة�بين�كل�من�شركة�السيف�لالستثمار�التجاري�
المحدودة�والشركة�اللبنانية�السويسرية�للضمان،�قام�بتأسيس�الشركة�عدد�من�الشركات�األخرى�الرائدة�كشركة�فال�العربية�القابضة�المحدودة�وشركة�

فالكم�للخدمات�المالية�)»فالكم«(�والشركة�السعودية�للرعاية�الطبية،�باإلضافة�إلى�مجموعة�من�المستثمرين.�



م

األنشطة الرئيسية للرشكة

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

والقطاعات�الخدمية.�ومن�منتجاتها�الرئيسية:

التأمني الصحيأ- 

التأمين� التأمين�الصحي�للمجموعات�والتأمين�الصحي�لألفراد�والمجموعات�الصغيرة.�ويمثل�هذا�القطاع�ما�نسبته�35٪�من�إجمالي�أقساط� يشمل�
والبالغة��71٫967ألف�ريال�سعودي�في�عام�2017م.

تأمني املركباتب- 

يضم�التأمين�اإللزامي�ضد�الغير�واألضرار�الواقعة�للمركبات�وأيضا�يضم�التأمين�الشامل.�ويمثل�هذا�القطاع�النسبة�األكبر�52٪�من�إجمالي�أقساط�
التأمين�والبالغة��71٫967ألف�ريال�سعودي�في�عام�2017م.

التأمينات العامةج- 

تشمل�تأمين�الممتلكات،�التأمين�الهندسي،�تأمين�الحوادث�المتنوعة،�التأمين�البحري،�تأمين�الحماية�للمجموعات.�ويمثل�هذا�القطاع�ما�نسبته�13٪�من�
إجمالي�أقساط�التأمين��71٫967ألف�ريال�سعودي�في�عام�2017م.

الرؤية املستقبلية للرشكة

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

رسالة الرشكة

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

اسرتاتيجية الرشكة

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

للشركة.

نواحي القوة واملزايا التنافسية للرشكة

تتمتع�شركة�أمانة�بالعديد�من�المزايا�التنافسية�منها:

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

كبار املساهمني

باستثناء�شركة�أمانة�الخليج�للتأمين�)شركة�مساهمة�بحرينية�مقفلة(�التي�تملك�)5٫880٫000(�سهم�أي�ما�نسبته�)18٫375٪(�من�أسهم�الشركة،�ال�
يوجد�مساهمين�كبار�في�الشركة.



ن

نظرة عامة عىل قطاع التأمني يف اململكة العربية السعودية 

انخفض�إجمالي�الناتج�المحلي�باألسعار�الثابتة�للمملكة�العربية�السعودية�من��2٫565٫59مليار�ريال�سعودي�في�عام�2017م�مقابل��2٫587٫76مليار�ريال�
سعودي�في�عام�2016م�بنسبة�0٫86٪.�ويعود�سبب�التراجع�إلى�انكماش�القطاع�النفطي�إلى�1٫103٫17مليار�ريال�سعودي�في�عام�2017م�من�1٫138٫30
مليار�ريال�سعودي�في�عام�2016م�بنسبة�3٫09٪.�بينما�شهد�القطاع�الغير�نفطي�نمواً�بنسبة�1٫05٪�من��1٫428٫63مليار�ريال�سعودي�في�عام�2016م�
إلى��1٫443٫67مليار�ريال�سعودي�في�عام�2017م.�وبالتوازي�مع�انكماش�االقتصاد،�انخفض�قطاع�التأمين�في�إجمالي�الناتج�المحلي�الغير�نفطي�بمعدل�
0٫07٪�في�عام�2017م�مقارنًة�بعام�2016م.�وبالرغم�من�هذا�االنخفاض،�شهد�قطاع�التأمين�ارتفاعاً�في�معدل�النمو�السنوي�المركب�بنسبة�3٫71٪�من�

إجمالي�القطاع�الغير�نفطي�من�عام�2013م�إلى�عام�2017م.�

اضطرت�المملكة�العربية�السعودية�إلى�التحرك�نحو�تحسين�ومعالجة�وضعها�االقتصادي�من�خالل�تبني�خطة�التحول�الوطني�ورؤية�2030م،�التي�ساهمت�
في�تحسن�قطاع�التأمين�وتشمل�أبرز�المبادرات�اآلتي:

تنفيذ�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�لتطبيق�التأمين�اإللزامي�على�جميع�المركبات�غير�المؤمنة�والسائقين�لشراء�التغطية�التأمينية��
زيادة�الوعي�االدخاري�ودعم�أهمية�تأمين�الحماية�واالدخار�
تحسن�البيئة�التنظيمية�من�قبل�مجلس�الضمان�الصحي��
السماح�للنساء�بقيادة�المركبات�في�عام�2018م��

وفي�عام�2017م،�بلغ�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتب�بها��36٫50مليار�ريال�سعودي�مقابل��36٫86مليار�ريال�سعودي�في�عام�2016م،�حيث�انخفض�
بنسبة�0٫96٪.�يعود�سبب�االنخفاض�إلى�تقلص�عدد�وثائق�التأمين�المكتتب�بها�بمعدل�نمو�سنوي�بلغ�22٫47٪،�حيث�بلغ�عددها��5٫67مليون�وثيقة�
في�عام�2017م�مقابل��7٫31مليون�وثيقة�في�عام�2016م.�بالرغم�من�انخفاض�إجمالي�أقساط�التأمين،�ارتفعت�حصة�التأمين�الصحي�في�عام�2017م�
بنسبة�2٫17٪�محافظاً�على�مكانته�باعتباره�أكبر�نشاط�تأميني،�حيث�بلغت�حصته�52٫15٪�من�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتب�بها�في�عام�2017م�

مقابل�50٫55٪�في�عام�2016م.�

باإلضافة�على�ذلك،�انخفضت�حصة�التأمين�العام�بنسبة�4٫93٪�لتصل�إلى��16٫32مليار�ريال�سعودي�في�عام�2017م�مقابل��17٫17مليار�ريال�سعودي�
في�عام�2016م،�حيث�انخفض�التأمين�على�المركبات�بنسبة�8٫41٪�مقارنة�بعام�2016م�والتي�تمثل�68٫21٪�من�إجمالي�أقساط�التأمين�العام.�وبالرغم�
من�ارتفاع�حصة�تأمين�الحماية�واالدخار�بمعدل�نمو�سنوي�بلغ�8٫46٪�في�عام�2017م،�والتي�تمثل�3٫12٪�من�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتب�بها.�ومن�
بين�جميع�أنشطة�التأمين،�ال�يزال�التأمين�الصحي�يمثل�أكبر�حصة�من�إجمالي�أقساط�التأمين�خالل�2017م�مع�تأمين�المركبات�في�المرتبة�الثانية،�
ومعاً�تصل�درجة�التركز�لهما�إلى�82٫66٪�من�حجم�سوق�التأمين.�يليهما�التأمين�العام�بحصة�تبلغ�13٫85٪�من�سوق�التأمين،�ثم�حصة�الحماية�واالدخار�

كأقل�األنشطة�التأمينية�والتي�تبلغ�3٫12٪�من�سوق�التأمين.

ملخص املعلومات املالية

إن�ملخص�القوائم�المالية�الوارد�أدناه�مبني�على�القوائم�المالية�المراجعة�للسنوات�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م�و2016م�و2017م،�والقوائم�
المالية�المدققة�لفترة�الثالثة�أشهر�المنتهية��31مارس�2018م�في�الربع�األول�بما�في�ذلك�اإليضاحات�المرفقة�بها�وبالتالي�يجب�قراءته�مقترناً�بها.

قائمة�المركز�المالي

)بآالف�الرياالت�السعودية(

السنة�المالية�
المنتهية�في�31
ديسمبر�2015م�
)مدققة(

السنة�المالية�
المنتهية�في�31
ديسمبر�2016م�
)مدققة(

السنة�المالية�
المنتهية�في�31
ديسمبر�2017م�
)مدققة(

الريع�األول�من
2018م

398٫376310٫434229٫211254٫122مجموع�موجودات�عمليات�التأمين

257٫191263٫402210٫344211٫358مجموع�موجودات�المساهمين

655٫567573٫836439٫555465٫480مجموع�الموجودات

398٫376310٫434229٫211254٫122مجموع�مطلوبات�و)عجز(�فائض�عمليات�التأمين�

145٫920141٫79693٫11299٫919إجمالي�مطلوبات�المساهمين

111٫271121٫606117٫232111٫439مجموع�حقوق�المساهمين

257٫191263٫402210٫344211٫358مجموع�مطلوبات�وحقوق�المساهمين

655٫567573٫836439٫555465٫480مجموع�المطلوبات�وفائض�عمليات�التأمين�وحقوق�المساهمين

المصدر:�القوائم�المالية�المراجعة



س

قائمة�الدخل�الشامل

)بآالف�الرياالت�السعودية(

السنة�المالية�
المنتهية�في�31
ديسمبر�2015م�
)مدققة(

السنة�المالية�
المنتهية�في�31
ديسمبر�2016م�
)مدققة(

السنة�المالية�
المنتهية�في�31
ديسمبر�2017م�
)مدققة(

الريع�األول�من
2018م

414٫019169٫86671٫96736٫039إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة

307٫658282٫92170٫28611٫548مجموع�اإليرادات

)18٫459()72٫811()275٫132()321٫755(مجموع�التكاليف�والمصاريف

)6٫911()2٫525(7٫789)14٫097(الفائض/)العجز(�من�عمليات�التأمين

)6٫911(2٫525)7٫010(14٫097)الفائض(�العجز�المحمول�إلى�عمليات�المساهمين

)6٫911))2٫525)7٫010)14٫097)صايف�الفائض�)العجز(�احملول�من�عمليات�التأمني
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)6٫911))1٫142)12٫767)14٫985)إجمالي�اخلسارة�الشاملة�للسنة

المصدر:�القوائم�المالية�المراجعة
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ديسمبر�2016م�
)مدققة(

السنة�المالية�
المنتهية�في�31
ديسمبر�2017م�
)مدققة(

الريع�األول�من
2018م
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130٫90396٫12923٫40520٫138النقدية�وما�في�حكمها،�بداية�السنة

96٫12923٫40520٫13825٫818النقدية�وما�في�حكمها،�نهاية�السنة
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)7٫298))30٫531))908))11٫378)صايف�التغير�يف�النقدية�وما�يف�حكمها
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المصدر:�مستخلصة�من�القوائم�المالية�المراجعة

ملخص عوامل املخاطرة

هنالك�عدد�من�المخاطر�المتعلقة�بإصدار�أسهم�حقوق�األولوية�)لمزيد�من�المعلومات�حول�هذه�المخاطر�فضاًل�راجع�القسم��2»عوامل�المخاطرة«(.�
ينبغي�على�المستثمرين�المحتملين�أن�يقوموا�بدراسة�كافة�المعلومات�الواردة�في�هذه�النشرة�بعناية�بما�في�ذلك�على�وجه�الخصوص�عوامل�المخاطرة�
الواردة�أدناه،�وذلك�قبل�اتخاذ�أي�قرار�باالكتتاب�في�أسهم�حقوق�األولوية،�والموضحة�بشكل�مفصل�في�القسم�»��2عوامل�المخاطرة«،�حيث�تم�تقسيم�

هذه�المخاطر�إلى�ثالثة�مجموعات�أساسية:

� المخاطر�المتعلقة�بنشاط�الشركة�وعملياتهاأ-
� المخاطر�المتعلقة�بالسوق�والقطاع�ب-
� المخاطر�المتعلقة�باألوراق�المالية�المطروحة�ج-



جدول املحتويات

1. التعريفات واملصطلحات   1

2. عوامل املخاطرة   6

6 �املخاطر�املتعلقة�بنشاط�الشركة�وعملياتها� � 1-2
6 �مخاطر�عدم�احلصول�على�التراخيص�والتصاريح�والشهادات�الالزمة�وعدم�جتديدها� 1-1-2
7 �مخاطر�ائتمان�العمالء� 2-1-2
7 �مخاطر�املتعلقة�بإستراجتية�منو�الشركة�� 3-1-2
7 �مخاطر�االعتماد�على�موظفني�رئيسيني�واستقطاب�الكفاءات� 4-1-2
7 �مخاطر�سلوك�املوظفني�وأخطائهم� 5-1-2
7 �مخاطر�عدم�كفاية�رأس�املال�ومتطلبات�احلد�األدنى�املطلوب�لرأس�املال�� 6-1-2
8 �مخاطر�احلصول�على�التمويل�املناسب� 7-1-2
8 �مخاطر�االستثمار� 8-1-2
8 �مخاطر�عدم�كفاية�املخصصات�)االحتياطات(� 9-1-2
8 �مخاطر�االستحواذ�على�محفظة�تأمينية� 10-1-2
8 �مخاطر�سوء�تقدير�املخاطر� 11-1-2
9 �مخاطر�إلغاء�أو�عدم�جتديد�وثائق�التأمني� 12-1-2
9 �املخاطر�املتعلقة�باخلسائر�املتراكمة� 13-1-2
9 �املخاطر�املتعلقة�بأنظمة�التشغيل�وتقنية�املعلومات� 14-1-2
9 �مخاطر�سياسات�إدارة�املخاطر� 15-1-2
10 �مخاطر�التقاضي� 16-1-2
10 �مخاطر�ارتفاع�قيمة�الديون�املشكوك�بتحصيلها� 17-1-2
10 �مخاطر�ارتفاع�تكلفة�املوظفني�)غير�السعوديني(� 18-1-2
11 �مخاطر�حماية�العالمة�التجارية� 19-1-2
11 �مخاطر�األداء�املالي�للشركة� 20-1-2
11 �املخاطر�املتعلقة�بخلو�مناصب�هامة�يف�الشركة� 21-1-2
11 �مخاطر�فرض�الغرامات� 22-1-2
12 �املخاطر�املتعلقة�بالعقود�مع�الغير�� 23-1-2
12 �مخاطر�فروقات�مبلغ�الزكاة� 24-1-2
12 �مخاطر�التغيرات�يف�املعايير�احملاسبية�الهامة�واملعايير�اجلديدة� 25-1-2
12 �مخاطر�أسعار�صرف�العمالت� 26-1-2
12 �مخاطر�تركز�األعمال� 27-1-2
13 �مخاطر�عدم�القدرة�على�االلتزام�مبتطلبات�السالمة�والوقاية�من�احلريق� 28-1-2
13 �مخاطر�االعتماد�على�الوسطاء�� 29-1-2
13 �مخاطر�العقود�واألعمال�مع�األطراف�ذات�العالقة� 30-1-2
13 �مخاطر�إلزامية�تعديل�وثيقة�الضمان�الصحي�االلزامي�� 31-1-2
14 �املخاطر�املرتبطة�بأعمال�واجتماعات�جلان�مجلس�اإلدارة� 32-1-2
14 �مخاطر�ترجمة�وثائق�التأمني� 33-1-2
14 �مخاطر�إعادة�التأمني� 34-1-2
15 �املخاطر�املتعلقة�بالتصنيف�االئتماني� 35-1-2
15 �املخاطر�املتعلقة�مبكافحة�غسل�األموال� 36-1-2
15 �مخاطر�تركز�إيرادات�الشركة�على�بعض�العمالء�� 37-1-2
15 �املخاطر�املتعلقة�بالسوق�والقطاع� � 2-2
15 �مخاطر�االلتزام�باألنظمة�واللوائح� 1-2-2
16 �املخاطر�املتعلقة�بصدور�نظام�الشركات�اجلديد� 2-2-2
16 �مخاطر�سحب�ترخيص�مزاولة�أنشطة�التأمني� 3-2-2
17 �مخاطر�متطلبات�املالءة�� 4-2-2
18 �مخاطر�التقارير�املطلوبة�� 5-2-2



18 �مخاطر�منو�سوق�التأمني� 6-2-2
18 �مخاطر�محدودية�البيانات�التاريخية�للسوق� 7-2-2
18 �مخاطر�نقص�التوعية�الثقافية�للتأمني�يف�اململكة�ومدى�أهميتها� 8-2-2
18 �مخاطر�املنافسة� 9-2-2
19 �مخاطر�تأثير�تراجع�ثقة�العمالء� 10-2-2
19 �مخاطر�احلصول�على�املوافقات�الالزمة�لطرح�منتجات�جديدة�أو�جتديد�املنتجات�احلالية� 11-2-2
19 �مخاطر�األوضاع�االقتصادية�وأوضاع�قطاع�التأمني� 12-2-2
19 �مخاطر�دورة�األعمال�التأمينية� 13-2-2
19 �املخاطر�السياسية� 14-2-2
19 �مخاطر�عدم�التحكم�يف�األسعار� 15-2-2
19 �املخاطر�املتعلقة�بفرض�ضرائب�جديدة�)كالضريبة�على�القيمة�املضافة(� 16-2-2
20 �مخاطر�األوراق�املالية�املطروحة� � 3-2
20 �مخاطر�متعلقة�بالتذبذب�احملتمل�يف�سعر�حقوق�األولوية� 1-3-2
21 �مخاطر�متعلقة�بالتذبذبات�احملتملة�يف�سعر�السهم� 2-3-2
21 �مخاطر�عدم�ربحية�أو�بيع�احلقوق�األولوية� 3-3-2
21 �املخاطر�املتعلقة�بالبيانات�املستقبلية� 4-3-2
21 �املخاطر�املتعلقة�باحتمال�إصدار�أسهم�جديدة�� 5-3-2
21 �مخاطر�نقص�الطلب�على�حقوق�األولوية�وأسهم�الشركة�� 6-3-2
22 �مخاطر�انخفاض�نسب�امللكية� 7-3-2
22 �مخاطر�عدم�ممارسة�حقوق�األولوية�يف�الوقت�املناسب� 8-3-2
22 �املخاطر�املتعلقة�باملضاربة�يف�حقوق�األولوية� 9-3-2
22 �مخاطر�توزيع�أرباح�حلاملي�األسهم� 10-3-2
3. خلفية عن الرشكة وطبيعة أعاملها    23

23 �نبذة�عامة�عن�الشركة� � 1-3

23 �رؤية�الشركة� � 2-3

24 �رسالة�الشركة� � 3-3

24 �استراتيجية�الشركة� � 4-3

24 �قيم�الشركة� � 5-3

25 �نواحي�القوة�واملزايا�التنافسية�للشركة� � 6-3

26 �نشاط�الشركة� � 7-3
26 �نشاط�الشركة�ومنتجاتها� 1-7-3
28 �انقطاعات�يف�االعمال� 2-7-3
28 �املوظفون�والسعودة� � 8-3

4. الهيكل التنظيمي اإلداري الرشكة   29

29 �هيكل�الشركة�� � 1-4

30 �مجلس�إدارة�الشركة� � 2-4
30 4-2-1 4-2-�4مكافآت�أعضاء�مجلس�اإلدارة:�
30 4-2-2 4-2-�5اجتماعات�املجلس�
31 �جلان�مجلس�اإلدارة� � 3-4
31 �اللجنة�التنفيذية� 1-3-4
32 �جلنة�االستثمار�� 2-3-4
33 �جلنة�املخاطر� 3-3-4
33 �جلنة�الترشيحات�واملكافآت� 4-3-4
34 �جلنة�االندماج�واالستحواذ� 5-3-4
5. املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة   35



35 �مقدمة� � 1-5

35 �إقرار�أعضاء�مجلس�اإلدارة�بشأن�القوائم�املالية�� � 2-5

35 �أسس�اإلعداد�للقوائم�املالية� � 3-5
35 �بيان�اإللتزام� 1-3-5
36 �أسس�العرض� 2-3-5
36 �أسس�القياس� 3-3-5
36 �العملة�الرئيسية�وعملة�العرض� 4-3-5
36 �استخدام�األحكام�والتقديرات�واالفتراضات�احملاسبية�اجلوهرية� 5-3-5
36 �املعايير�اجلديدة،�والتعديالت�على�املعايير�والتفسيرات�الصادرة� 6-3-5
37 �ملخص�بالسياسات�احملاسبية�الهامة� 7-3-5
41 �نتائج�العمليات� � 4-5
41 �قائمة�الدخل� 1-4-5
48 �املعلومات�القطاعية:� 2-4-5
53 �إجمالي�أقساط�التأمني�املكتتبة�حسب�نوع�التأمني:� 3-4-5
55 �إجمالي�أقساط�التأمني�املكتتبة�حسب�قناة�املبيعات:� 4-4-5
57 �أكبر��10عمالء:� 5-4-5
60 �أقساط�مسندة�بحسب�القطاع� 6-4-5
62 �صايف�املطالبات�املتكبدة�حسب�القطاع� 7-4-5
64 �تكاليف�اكتتاب�وثائق�التأمني�حسب�القطاع� 8-4-5
66 �عمولة�إعادة�التأمني�حسب�القطاع:� � 5-5
66 �الفترات�املنتهية�يف��31ديسمبر�2015م،�2016م،�و2017م� 1-5-5
68 �املصاريف�العمومية�واإلدارية:� � 6-5
68 �الفترة�املنتهية�يف��31ديسمبر�2015م،��31ديسمبر�2016م�و�31ديسمبر�2017م� 1-6-5
70 �الفترة�املنتهية�يف��31مارس�2017م�و�31مارس�2018م� 2-6-5
71 �قائمة�املركز�املالي:� � 7-5

77 �قائمة�الذمم�املدينة:� � 8-5

6. استخدام متحصالت الطرح    91

91 �صايف�متحصالت�االكتتاب:�� � 1-6

91 �استخدام�متحصالت�الطرح:�� � 2-6

7. إفادات الخرباء   93

8. اإلقرارات   94

9. املعلومات القانونية   95

95 �تأسيس�الشركة�والتراخيص�والتصاريح�التي�تعمل�مبوجبها� � 1-9

99 �فروع�الشركة�ونقاط�البيع� � 2-9

102 �جدول�السجالت�التجارية�للفروع�ونقاط�البيع� � 3-9

102 �تراخيص�البلدية�الصادرة�لنقاط�البيع�والفروع� � 4-9

102 �عقود�اإليجار� � 5-9

102 �املعلومات�اجلوهرية�التي�تغيرت�منذ�موافقة�الهيئة�على�اخر�نشرة�إصدار�أسهم�� � 6-9

103 �حوكمة�الشركات� � 7-9

103 �ملخص�العقود�اجلوهرية� � 8-9
103 �العقود�والتعامالت�مع�األطراف�ذات�العالقة� 1-8-9
104 �اتفاقيات�وساطة�التأمني� 2-8-9
�اتفاقية�وكالة�تسويق�حصرية�مع�كل�من:�شركة�بانوراما�النخبة�لوكالة�التأمني�التعاوني�وشركة�التعزيزات�لوكالة�التأمني�احملدودة� 3-8-9
105 )»الوكالء«(.��
110 �وثائق�التأمني�التي�أصدرتها�الشركة� � 9-9



110 �التأمني�الصحي�للموظفني� 1-9-9
111 �التقاضي� � 10-9

111 �إقرارات�أعضاء�مجلس�اإلدارة�فيما�يتعلق�باملعلومات�القانونية�� � 11-9

10. تغطية اإلكتتاب   112

11. إعفاءات   113

12. رشوط وأحكام وتعليامت االكتتاب   114

114 �الطرح�� � 1-12

114 �كيفية�التقدم�بطلب�االكتتاب�يف�أسهم�حقوق�األولوية�)األسهم�اجلديدة(�� � 2-12

114 �طلب�االكتتاب� � 3-12

114 �مرحلة�التداول�واالكتتاب�وفترة�الطرح�املتبقي� � 4-12

115 �التخصيص�ورد�الفائض�� � 5-12

116 �أسئلة�وأجوبة�عن�اآللية�املطورة�حلقوق�األولوية�املتداولة� � 6-12

118 �القرارات�واملوافقات�التي�ستطرح�األسهم�مبوجبها� � 7-12

118 �بنود�متفرقة� � 8-12

118 �إفادة�عن�أي�ترتيبات�قائمة�ملنع�التصرف�يف�أسهم�معينة� � 9-12

13. التغريات يف سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال    119

119 �الطرح�املتبقي� � 1-13

14. التعهدات الخاصة باالكتتاب   120

120 �نبذة�حول�طلب�وتعهدات�االكتتاب�� � 1-14

120 �عمليات�التخصيص� � 2-14

120 �السوق�املالية�السعودية�)تداول(:� � 3-14

121 �تداول�أسهم�الشركة�يف�سوق�األسهم�السعودي�� � 4-14

15. املستندات املتاحة للمعاينة   122



فهرس الجداول

الجدول�)3-1(:�المنتجات�التي�حصلت�الشركة�على�موافقات�نهائية�عليها�من�مؤسسة�النقد   26

الجدول�)4-1(:�أعضاء�مجلس�إدارة�الشركة*   30

الجدول�)4-2(:�عدد�اجتماعات�مجلس�اإلدارة�الخر�3سنوات   31

الجدول�)4-3(:�أعضاء�اللجنة�التنفيذية�المعينين�بتاريخ�1437/12/05هـ�الموافق�2016/09/06م   31

الجدول�)4-4(:�عدد�اجتماعات�اللجنة�التنفيذية�الخر�3سنوات   32

الجدول�)4-5(:�أعضاء�لجنة�المراجعة�المعينين�بتاريخ�1438/02/15هـ�)الموافق�2016/11/15م(   32

الجدول�)4-6(:�عدد�اجتماعات�لجنة�المراجعة�الخر�3سنوات   32

الجدول�)4-7(:�أعضاء�لجنة�االستثمار�المعينين�بتاريخ�1437/12/05هـ�الموافق�2016/09/06م   32

الجدول�)4-8(:�عدد�اجتماعات�لجنة�االستثمار�الخر�3سنوات   33

الجدول�)4-9(:�أعضاء�لجنة�إدارة�المخاطر�المعينين�بتاريخ�1437/08/09هـ�)الموافق�2016/05/16م(   33

الجدول�)4-10(:�أعضاء�لجنة�الترشيحات�والمكافآت�المعينين�بتاريخ�1437/12/05هـ�)الموافق�2016/09/06م(   33

الجدول�)4-11(:�عدد�اجتماعات�لجنة�الترشيحات�والمكافآت�الخر�3سنوات   34

الجدول�)5-1(:�قائمة�الدخل�لحملة�وثائق�التأمين�للسنة�المالية��31ديسمبر�2015م،��31ديسمبر�2016م�و�31ديسمبر�2017م   41

الجدول�)5-2(:�مؤشرات�األداء�الرئيسية�للسنة�المالية��31ديسمبر�2015م،��31ديسمبر�2016م�و�31ديسمبر�2017م   42

الجدول�)5-3(:�قائمة�الدخل�لحملة�وثائق�التأمين�للربع�األول�للسنة�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2017م�و�31ديسمبر�2018م   45

الجدول�)5-4(:�مؤشرات�األداء�الرئيسية�للربع�األول�للسنة�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2017م�و�31ديسمبر�2018م   46

الجدول�)5-5(:�المعلومات�القطاعية�للسنة�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2017م   48

الجدول�)5-6(:�المعلومات�القطاعية�للسنة�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2016م   49

الجدول�)5-7(:�المعلومات�القطاعية�للسنة�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م   50

الجدول�)5-8(:�التقارير�القطاعية�للربع�األول�للسنة�المالية�2018م   51

الجدول�)5-9(:�التقارير�القطاعية�للربع�األول�للسنة�المالية�2017م   52

الجدول�)5-10(:�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�حسب�نوع�التأمين�للفترة�ما�بين��31ديسمبر�2015م،��31ديسمبر�2016م�و�31ديسمبر�2017م   53

الجدول�)5-11(:�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�حسب�نوع�التأمين�للربع�األول�2017م�-�2018م   54

الجدول�)5-12(:�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�حسب�قناة�المبيعات�للفترة�المنتهية�في��31ديسمبر2015م،��31ديسمبر2016م�و�31ديسمبر2017م 
55  

الجدول�)5-13(:�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�حسب�قناة�المبيعات�للفترة�المنتهية�في��31مارس�2017م�و2018م   56

الجدول�)5-14(:�الوثائق�الكبرى�حسب�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�للفترة��31ديسمبر�2017م،�2015م�و2016م   57

الجدول�)5-15(:�الوثائق�الكبرى�حسب�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�ولألشهر�الثالثة�المنتهية�في��31مارس�2017م�و2018م�   58

الجدول�)5-16(:�أقساط�مسندة�بما�في�ذلك�فائض�الخسارة�بحسب�القطاع�للفترة�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،�2016م�و2017م.   60

الجدول�)5-17(:�أقساط�مسندة�بما�في�ذلك�فائض�الخسارة�حسب�القطاع�في�الفترة�المنتهية�31مارس�2017م�و2018م:   61

الجدول�)5-18(:�صافي�المطالبات�المتكبدة�حسب�القطاع�للفترات�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م�و2016م�و2017م:   62

الجدول�)5-19(:�صافي�المطالبات�المتكبدة�حسب�القطاع�للفترات�المنتهية�في��31مارس�2017م�و2018م:   63

الجدول�)5-20(:�تكاليف�اكتتاب�وثائق�التأمين�حسب�القطاع�للسنة�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م�و2016م�و2017م:   64

الجدول�)5-21(:�تكاليف�اكتتاب�وثائق�التأمين�حسب�نوع�القطاع�للفترات�المنتهية�في��31مارس�2017م�و2018م:   65

الجدول�)5-22(:�عمولة�إعادة�التأمين�حسب�القطاع�للسنة�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م�و�31ديسمبر�2016م�و�31ديسمبر�2017م   66

الجدول�)5-23(:�عمولة�إعادة�التأمين�حسب�القطاع�للفترة�المنتهية�في��31مارس�2017م�و�31مارس�2018م   67

الجدول�)5-24(:�المصاريف�العمومية�واإلدارية�حسب�النوع�لعمليات�التأمين�للسنة�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،��31ديسمبر�2016م�و31 
ديسمبر�2017م   68

الجدول�)5-25(:�المصاريف�العمومية�واإلدارية�حسب�النوع�لعمليات�التأمين�والمساهمين�للفترة�المنتهية�في��31مارس�2017م�و�31مارس�2018م 
70  



الجدول�)5-26(:�قائمة�المركز�المالي�كما�في��31ديسمبر�2015م�و�31ديسمبر�2016م�و�31ديسمبر�2017م�و�31مارس�2018م   71

الجدول�)5-27(:�مؤشرات�األداء�الرئيسية�كما�في��31ديسمبر�2015م،�2016م،�و2017م،�و�31مارس�2018م�   73

الجدول�)5-28(:�الذمم�المدينة�الصافية�حسب�النوع�كما�في��31ديسمبر�2015م،�2016م�و2017م�و�31مارس�2018م   77

الجدول�)5-29(:�الحركة�في�مخصص�الديون�المشكوك�في�تحصيلها�كما�في��31ديسمبر�2015م،�2016م�و2017م�و�31مارس�2018م   77

الجدول�)5-30(:�المصاريف�المدفوعة�مقدماً�والموجودات�األخرى�حسب�النوع�كما�في��31ديسمبر�2015م،�2016م،�و2017م�و�31مارس�2018م.
78  

الجدول�)5-31(:�مبالغ�مستحقة�من/إلى�جهات�ذات�عالقة�كما�في��31ديسمبر�2015م،�2016م،�و2017م�و�31مارس�2018م.   80

الجدول�)5-32(:�احتياطي�أقساط�التأمين�غير�المكتسبة�حسب�القطاع�كما�في��31ديسمبر�2015م،�2016م،�و2017م�و�31مارس�2018م.   80

الجدول�)5-33(:�احتياطي�المطالبات�غير�المسددة�)بما�في�ذلك�احتياطي�تسوية�المطالبات�غير�المخصصة�في��31ديسمبر�2017م(�حسب�القطاع�كما�
في��31ديسمبر�2015م،�2016م�و2017م�و�31مارس�2018م:   82

الجدول�)5-34(:�إحتياطي�المطالبات�المتكبدة�غير�المبلغ�عنها�حسب�القطاع�كما�في��31ديسمبر�2015م،�2016م�و2017م�و�31مارس�2018م   82

الجدول�)5-35(:�مصاريف�مستحقة�ومطلوبات�أخرى�حسب�النوع�لعمليات�التأمين،�كما�في��31ديسمبر�2015م،�2016م�و2017م�و�31مارس�2018م
84  

الجدول�)5-36(:�األصول�المقبولة�كما�في��31ديسمبر�2017م�و�31مارس�2018م   86

الجدول�)5-37(:�تحليل�المالءة�المالية�في��31ديسمبر�2015م،�2016م�و2017م�و�31مارس�2018م   87

الجدول�)5-38(:�بيان�التدفقات�النقدية�لعمليات�التأمين�للسنوات�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،�2016م�و2017م   87

الجدول�)5-39(:�بيان�التدفقات�النقدية�لعمليات�التأمين�للفترة�المنتهية�في��31مارس�2017م،�و2018م   89

الجدول�)5-40(:�بيان�التدفقات�النقدية�للمساهمين�للسنوات�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،�و2016م�و2017م�والثالثة�أشهر�المنتهية�في��31مارس�
2017م�و2018م:   90

الجدول�)6-1(:�االستخدام�المقترح�لمتحصالت�االكتتاب   91

الجدول�)6-2(:�تفاصيل�هامش�المالءة�كما�بتاريخ�2018/03/31م   92

الجدول�)6-3(:�اإلسهام�المتوقع�لصافي�متحصالت�االكتتاب�في�رفع�هامش�المالءة�المالية�إلى�مستوى�أعلى�من�الحد�األدنى�المفروض�من�مؤسسة�
النقد�خالل�السنوات�القليلة�القادمة   92

الجدول�)9-1(:�التراخيص�والتصاريح�والشهادات�التي�تعمل�بموجبها�الشركة   95

الجدول�)9-2(:�قائمة�نقاط�البيع�   99

الجدول�)9-3(:�شهادات�السجل�التجاري�للفروع�ونقاط�البيع   102

الجدول�)9-4(:�تراخيص�البلدية�الصادرة�للفروع�ونقاط�البيع   102

الجدول�)9-5(:�قائمة�وكالء�التأمين   105

الجدول�)9-6(:�قائمة�معيدي�التأمين�وتصنيفهم   107

الجدول�)9-7(:�الدعاوى�والمنازعات�القضائية�   111



1

التعريفات والمصطلحات. ١

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

التعريفالمصطلح

شركة�أمانة�للتأمين�التعاونيشركة�أمانة�)أو�الشركة�أو�املصدر(

مجلس�إدارة�الشركة�المنتخب�من�قبل�الجمعية�العامة�للمساهمين�وفق�أحكام�النظام�األساسي�للشركة�ومتطلبات�الجهات�مجلس�اإلدارة�)�أو�املجلس(
المختصة�المتعلقة�بعضوية�مجالس�إدارة�الشركات�المساهمة�)وباألخص�متطلبات�هيئة�السوق�المالية�ومؤسسة�النقد(�

المتعارف�عليها�بموجب�األنظمة�المعمول�بها�في�المملكة�العربية�السعودية.�
أحد�أعضاء�المجلس�)غير�التنفيذيين(�الذي�ينتخبه�المجلس�لترأس�اجتماعاته�وتنظيم�أعماله.�رئيس�مجلس�اإلدارة�)�أو�رئيس�املجلس(

نائب�رئيس�مجلس�اإلدارة�)أو�نائب�
الرئيس(

أحد�أعضاء�المجلس)غير�التنفيذيين(�الذي�ينتخبه�المجلس�ليحل�محل�رئيس�المجلس�عند�غيابه.

د�اختصاصات�ومكافآت�أمني�السر� أحد�أعضاء�المجلس�)غير�التنفيذيين(�أو�من�غيرهم�الذي�يُعّينه�مجلس�اإلدارة�أميناً�للسر�وتحدَّ
أمين�السر�بقرار�من�مجلس�اإلدارة�في�حال�خلو�النظام�األساسي�أحكاماً�في�هذا�الشأن.

الحصر�عضو�اإلدارة�العليا�)أو�إدارة�الشركة(� المثال�ال� وتشمل�على�سبيل� التعاوني� للتأمين� أمانة� التنفيذين�في�شركة� كبار� أو� التنفيذية� اإلدارة� فريق�
المنتدب�والرئيس�التنفيذي�والمدير�العام�)ونوابهم(،�والمدير�المالي،�ومديري�اإلدارات�الرئيسة�والمسؤلين�عن�وظائف�إدارة�
المخاطر�والمراجعة�الداخلية�واإللتازم�في�الشركة،�ومن�في�حكمهم،�وشاغلي�أي�مناصب�أخرى�معتمدة�في�إدارات�أو�اقسام�
”الهيكل�التنظيمي�اإلداري�للشركة“(. أخرى�كما�هو�مبين�في�الهيكل�التنظيمي�)ولمزيد�من�التفاصيل�فضاًل�راجع�القسم�4

حكومة�المملكة�العربية�السعوديةاحلكومة�)أو�مجلس�الوزراء(

سهم�من�أسهم�الشركة�مدفوع�بالكامل�بقيمة�اسمية�تبلغ��10رياالت�سعوديةالسهم

السوق�المالية�السعودية�)النظام�اآللي�لتداول�األسهم�في�السعودية(السوق�املالية�»تداول«

مؤسسة�النقد�العربي�السعودياملؤسسة�أو�مؤسسة�النقد�أو�ساما

الترخيص�الممنوح�للشركة�من�قبل�مؤسسة�النقد�بموجب�شهادة�تصريح�رقم�)ت�م�ن/20107/2(�وتاريخ�1431/07/24هـ�ترخيص�مؤسسة�النقد
)الموافق�2010/07/06م(�للسماح�للشركة�بمزاولة�نشاط�التأمين�في�الفروع�التالية�)1(�التأمين�العام�و)2(�التأمين�الصحي.�
وتسري�الشهادة�لمدة�)3(�ثالث�سنوات�تبدأ�من�تاريخ�تجديد�التصريح�في�1437/07/23هـ�)الموافق�2016/04/30م(�

وتنتهي�في�1440/07/22هـ�)الموافق�2019/03/29م(�
المرجع�الرسمي�والوحيد�لتنفيذ�العمل�اإلحصائي�واإلشراف�والتنظيم�الفني�على�القطاع�اإلحصائي�كجهة�معنية�باإلحصاء�الهيئة�العامة�لإلحصاء

على�مستوى�المملكة�العربية�السعودية
القوائم�المالية�المدققة�للسنوات�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،�و2016م،�و2017م،�وعام�2018م�)حتى��31مارس�القوائم�املالية�

2018م(�واإليضاحات�المرفقة�بها.�وتم�إعداد�القوائم�المالية�المدققة�للسنة�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م�من�قبل�شركة�
المالية�المنتهية� القوائم� الدار�لتدقيق�الحسابات�)جرانت�ثورتن�السعودية(،�في�حين�تم�مراجعة� البسام�والنمر�ومكتب�
مراجعة� وتمت� زكاة�ضريبة،� استشارات� لمراجعة� النعيم� ومكتب� والنمر� البسام� قبل�شركة� من� 2016م� ديسمبر� �31 في�
القوائم�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2017م�وللربع�األول�من�سنة�2018م�من�قبل�شركة�البسام�وشركاه�المتحالفون�
المحاسبيون�وشركة�أكبر�والقحطاني.�جميع�القوائم�المالية�المدققة�المذكورة�تم�اعدادها�وفقاً�للمعايير�الدولية�الخاصة�

بالتقارير�المالية�)»IFRS«(�حسبما�تقتضيه�متطلبات�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي
أي�مساهم�يظهر�أسهمه�في�سجل�مساهمي�الشركة�املساهمون

شركة�األهلي�المالية،�والتي�تم�تعيينها�من�قبل�الشركة�كمستشار�مالي�فيما�يتعلق�بإصدار�حقوق�األولوية�كأوراق�مالية�املستشار�املالي
قابلة�للتداول.�

شركة�األهلي�المالية�مدير�االكتتاب

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

المملكة�العربية�السعوديةاململكة�أو�السعودية

العامة�عقد�تأسيس�الشركة�)أو�عقد�التأسيس( بالهيئة� العدل� كاتب� قبل� من� 2008/11/11م(� )الموافق� 1429/11/13هــــ� بتاريخ� الموثق� الشركة� تأسيس� عقد�
لالستثمار�بالصحيفة�رقم�)88(�عدد�)1647(�من�المجلد�)19(�لعام�1429هـ.

النظام�األساسي�للشركة�الموافق�عليه�من�قبل�الجمعية�العامة�التأسيسية�والتعديالت�الالحقة.�وقد�تم�اخر�تعديل�على�النظام�األساسي
النظام�األساسي�للشركة�بناء�على�قرار�الجمعية�العامة�)غير�العادية(�بتاريخ�1438/09/23هـ�الموافق�2017/06/18م،�
وتم�تدقيق�النظام�األساسي�واعتماده�من�قبل�وزارة�التجارة�واالستثمار�)إدارة�حوكمة�الشركات(�بتاريخ�1438/11/15هـ�
)الموافق�2017/08/07م(.و�يمكن�االطالع�على�النظام�األساسي�في�المقر�الرئيسي�للشركة�أو�لدى�المستشار�المالي،�كما�

يمكن�الحصول�على�نسخة�الكترونية�من�خالل�زيارة�موقع�تداول�)في�الصفحة�الخاصة�بملف�الشركة(.
طرح�أسهم�الشركة�والبالغ�عددها�)10٫000٫000(�عشرة�مليون�سهم�وبقيمة�أسمية�تبلغ�10رياالت�سعودية�للسهم�الواحدالطرح�

الريال�السعودي،�العملة�المحلية�للمملكة�العربية�السعوديةالعملة

�10رياالت�سعودية�لكل�سهم�من�أسهم�الطرحسعر�الطرح
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الفترة�التي�تبدأ�من�يوم�اإلثنين�1440/05/29هـ�)الموافق�2019/02/04م(�إلى�يوم�الخميس�1440/06/09هـ�)الموافق�فترة�الطرح
2019/02/14م(.

في�حال�بقاء�أسهم�لم�يتم�االكتتاب�بها�في�مرحلة�االكتتاب�)»األسهم�المتبقية«(�فسوق�تطرح�بسعر�الطرح�كحد�أدنى�فترة�الطرح�املتبقي
على�عدد�من�المستثمرين�ذوي�الطابع�المؤسسي�)ويسار�لهم�بالمؤسسات�االستثمارية«(�على�أن�تقوم�تلك�المؤسسات�
االستثمارية�بتقديم�عروض�لشراء�األسهم�المتبقية�باإلضافة�إلى�كسور�األسهم�وسيتم�استقبال�هذه�العروض�ابتداء�من�
الساعة��10:00صباحاً�يوم�الثالثاء�1440/06/14هـ�)الموافق�2019/02/19م(�وحتى�الساعة��5:00مساًء�من�اليوم�التالي�

بتاريخ�1440/06/15هـ�)الموافق�2019/02/20م(.�
ويشار�إلى�هذا�الطرح�بـ�)»الطرح�المتبقي«(.�وسيتم�تخصيص�األسهم�المتبقية�للمؤسسات�االستثمارية�بإعطاء�األولوية�
للعرض�األعلى�سعرا�ثم�األقل�فاألقل،�على�أن�يتم�تخصيص�األسهم�بالتناسب�على�المؤسسات�االستثمارية�التي�تقدم�

نفس�العرض.
قواعد�طرح�األوراق�املالية�وااللتزامات�

املستمرة�
-123-3( رقم� بالقرار� المالية� السوق� هيئة� مجلس� عن� الصادرة� المستمرة� وااللتزامات� المالية� األوراق� طرح� قواعد�
وتاريخ� �)2018-45-3( رقم� الهيئة� مجلس� بقرار� والمعدلة� 2017/12/27م(� )الموافق� ـــ� 1439/04/09ه وتاريخ� �)2017

1439/08/07هـ�)الموافق�2018/04/23م(.
المالية�رقم�قواعد�اإلدراج السوق� بقرار�مجلس�هيئة� والموافق�عليها� )»تــداول«(� السعودية� المالية� السوق� الصادرة�عن� اإلدراج� قواعد�

)3-123-2017(�بتاريخ�2017/12/27م
إدراج�األوراق�المالية�في�السوق�الرئيسية�اإلدراج

صافي�متحصالت�الطرح�بعد�خصم�مصاريف�الطرحصايف�املتحصالت�

)10٫000٫000(�عشرة�مليون�سهم�عادي�من�أسهم�الشركة�أسهم�الطرح�

هم�مستشارو�الشركة�فيما�يتعلق�بطرح�أسهم�الشركة�والواردة�أسماؤهم�في�الصفحات�)د(�و)هـ(�من�نشرة�اإلصدارمستشارو�الشركة

نشرة�اإلصدار�هذه�المعدة�من�قبل�الشركة�والمتعلقة�بالطرحنشرة�اإلصدار

نظام�الشركات�في�المملكة�العربية�السعودية�الصادر�بموجب�المرسوم�الملكي�رقم�)م/3(�وتاريخ�1437/1/28هـ�)الموافق�نظام�الشركات
2015/11/10م(�والذي�دخل�حيز�التنفيذ�في�تاريخ�1437/07/25هـ�)الموافق�2016/5/2م(�والمعدل�بالمرسوم�الملكي�

رقم�)م/79(�وتاريخ�1439/07/25هـ�)الموافق�2018/04/11م(.
نظام�السوق�المالية�بالمملكة�الصادر�بالمرسوم�الملكي�رقم�)م/30(�وتاريخ�1424/06/02هـ�)الموافق�2003/07/31م(.نظام�السوق�املالية

هيئة�السوق�المالية�بالمملكة�العربية�السعوديةهيئة�السوق�املالية�)أو�الهيئة(

هم�المساهمون�الذين�يملكون�5٪�وأكثر�من�إجمالي�أسهم�الشركة�)أو�حقوق�التصويت�فيها(.�وكما�بتاريخ�هذه�النشرة�كبار�املساهمني�
تملك� التي� مقفلة(� بحرينية� للتأمين�)شركة�مساهمة� الخليج� أمانة� باستثناء�شركة� الشركة� كبار�في� يوجد�مساهمين� ال�

)18٫375٪(�من�أسهم�الشركة�)لمزيد�من�التفاصيل�المرجو�مراجعة�القسم�9»المعلومات�القانونية«�من�النشرة(.
وهي�شركة�مساهمة�بحرينية�مقفلة�مملوكة�مناصفة�بين�الشركة�اللبنانية�السويسرية�للضمان�وشركة�السيف�لالستثمار�شركة�أمانة�اخلليج�للتأمني�

الحصة� قيمة� حصة� �)35٫000( على� موزعة� بحريني� دينار� �)3٫500٫000( الحالي� رأسمالها� يبلغ� المحدودة.� التجاري�
الواحدة�)100(�دينار�بحريني.�

الجمعية�العامة�للمساهمين�في�الشركةاجلمعية�العامة

الئحة�حوكمة�الشركات�الصادرة�عن�مجلس�الهيئة�بموجب�القرار�رقم�)8-16-2017(�وتاريخ�1438/05/16هـ�)الموافق�الئحة�حوكمة�الشركات�
)الموافق� 1437/01/28هــــ� وتاريخ� )م/3(� رقم� الملكي� بالمرسوم� الصادر� الشركات� نظام� على� بناًء� 2017/02/13م(�
2015/11/10م(�والمعدلة�بقرار�مجلس�الهيئة�رقم�)3-45-2018(�وتاريخ�1439/08/07هـ�)الموافق�2018/04/23م(.

الصادرة�عن�مؤسسة�النقد�في�تاريخ�2015/10/21م.الئحة�حوكمة�شركات�التأمني

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

الصحية�والتعليم(�
هي�خطة�اقتصادية�شاملة�اعتمدتها�حكومة�المملكة�في�ابريل�عام�2016م�وذلك�بهدف�خلق�اقتصاد�تنافسي�ومتنوع�يعتمد�رؤية�2030

ليس�فقط�على�النفط�بل�على�مصادر�دخل�غير�نفطية�ودعم�الصادرات�)غير�النفطية(�وتطوير�اإلنتاج�المحلي�وتنمية�
وإعادة� التعديالت� من� �2030حزمة� رؤية� وتشمل� هذا� الشمسية(.� )كالطاقة� البديلة� الطاقة� واستخدام� البشرية� الموارد�
هيكلة�شاملة�لكافة�الجهات�الحكومية�والمرافق�العامة�واالعتماد�على�مشاركة�القطاع�العام�والخاص�عبر�خصخصة�بعض�

القطاعات�الهامة�)كالصحة�والتعليم(�وكذلك�تقديم�حوافز�جديدة�لدعم�هذه�المشاريع.�
الخطة�الخماسية�التي�اعتمدتها�حكومة�المملكة�والتي�من�المتوقع�استكمالها�عام��2020وهي�تعتبر�المرحلة�األولى�من�خطة�التحول�الوطني

برنامج�تنفيذ�رؤية�2030.�وتشمل�أهم�أهداف�خطة�التحول�الوطني��2020خلق�وظائف�في�القطاع�الخاص�)حوالي�450
ألف�وظيفة(�وتنويع�االقتصاد�ورفع�المحتوى�المحلي�وتفعيل�الخصصة�الشراك�القطاع�الخاص�في�بعض�المرافق�العامة�
والسجائر� التبغ� أسعار� ورفع� والتنموية�وفرض�ضرائب�جديدة� االقتصادية� بحزمة�من�اإلصالحات� البدء� إلى� باإلضافة�

وبدعم�الصادرات�غير�النفطية�ودعم�االقتصاد�المعرفي�واالبتكار�واالنتاجية.�
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نتائج�الشركة�للفترة�الحالية�مضافاً�إليها�نتائج�الشركة�المرحلة�من�فترات�سابقة�والتي�تمثل�في�مجموعها�خسارة،�والتي�اخلسائر�املتراكمة
تظهر�كبند�مستقل�ضمن�حقوق�المساهمين�في�قائمة�المركز�المالي.�بتاريخ�2018/4/16م�بلغت�خسائر�الشركة�المتراكمة�
�28٫66مليون�ريال�سعودي�والتي�تعادل�20٫47٪�من�رأس�المال�البالغ��140مليون�ريال�سعودي�وهي�تخضع�حاليا�لالئحة�

الهيئة�الخاصة�باإلجراءات�والتعليمات�الخاصة�بالشركات�المدرجة�التي�تتجاوز�)20٪(�أو�أكثر.�
الرصيد�الظاهر�كبند�مستقل�ضمن�حقوق�المساهمين�في�قائمة�المركز�المالي.رأس�املال

وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية�في�المملكة�العربية�السعودية.وزارة�العمل�

وزارة�التجارة�واالستثمار�في�المملكة�العربية�السعوديةوزارة�التجارة/الوزارة

وزارة�الشؤون�البلدية�والقروية�في�المملكة�العربية�السعوديةوزارة�الشؤون�البلدية

هيئة�حكومية�لإلشراف�على�تطبيق�نظام�الضمان�الصحي�التعاونيمجلس�الضمان�الصحي

نسبة�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتب�بها�إلى�إجمالي�الناتج�المحليعمق�التأمني

معدل�إنفاق�الفرد�على�التأمينكثافة�التأمني

تعني�في�قواعد�طرح�األوراق�المالية�وااللتزامات�المستمرة�األشخاص�غير�المذكورين�أدناه:اجلمهور
1� تابعي�المصدر-
2� المساهمين�الكبار�في�المصدر-
3� أعضاء�مجلس�اإلدارة�وكبار�التنفيذين�للمصدر-
4� أعضاء�مجالس�اإلدارة�وكبار�التنفيذين�لتابعي�المصدر-
5� أعضاء�مجالس�اإلدارة�وكبار�التنفيذيين�لدى�المساهمين�الكبار�في�المصدر-
6� أي�أقرباء�لألشخاص�المشار�إليهم�في�)4�،3�،2�،1،�أو5(�أعاله-
7� أي�شركة�يسيطر�عليها�أي�من�األشخاص�المشار�إليهم�في�)5�،4�،3�،2�،1،�أو�6(�أعاله-
8� األشخاص�الذين�يعملون�باالتفاق�معا�ويملكون�مجتمعين�)5٪(�أو�أكثر�من�فئة�األسهم�المراد�إدراجها-

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

تأمين�واحدة�أو�أكثر
شركة�األهلي�الماليةمتعهد�التغطية

اتفاقية�التعهد�بتغطية�االكتتاب�المبرمة�بين�الشركة�ومتعهد�التغطيةاتفاقية�التعهد�بالتغطية

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

آلية�تعاقدية�يتم�بموجبها�تحويل�أعباء�المخاطر�البحتة�عن�طريق�تصنيفها�وتجميعهاالتأمني

شخص�معنوي�يقوم�مقابل�عمولة�بتمثيل�المؤمن�الجتذاب�عقود�التأمين�والتفاوض�عليها�وإبرامهاوكالة�التأمني

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

SOCPAالهيئة�السعودية�للمحاسبين�القانونيين

املعايير�الدولية�إلعداد�التقارير�املالية�
)IFRS(

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

جميع�حملة�حقوق�األولوية�سواء�كانوا�من�المساهمين�المقيدين�أو�ممن�قاموا�بشراء�حقوق�األولوية�خالل�فترة�التداولاألشخاص�املستحقون

السنة�المالية�التي�تنتهي�في��31ديسمبر�من�كل�عامالسنة�املالية

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

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

إجمالي�أقساط�عقود�التأمين�المكتتبة�خالل�فترة�محددة�)سواء�كانت�مسندة�أم�ال(�دون�اقتطاع�األقساط�المتنازل�عنهااجمالي�أقساط�التأمني�املكتتبة
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تشمل�مجموعة�من�المؤسسات�وهي�كالتالي:املؤسسات�االستثمارية
1� الجهات�الحكومية�والشركات�المملوكة�من�الحكومة،�مباشرة�أو�عن�طريق�مدير�محفظة�خاصة،�أو�أي�هيئة�دولية�-

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

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

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

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

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

6� المستثمرين�الخليجين�من�ذوي�الشخصية�االعتبارية�والتي�تشمل�الشركات�والصناديق�المؤسسة�في�دول�مجلس�-
التعاون�لدول�الخليج�العربية

7� المستثمرون�األجانب�المؤهلون-
أداة�استثمارية�تشتمل�على�عدد�من�األصولاحملافظ

والمقيدون�في�سجل�املساهمون�املقيدون المال� بزيادة�رأس� الخاصة� العادية� العامة�غير� الجمعية� انعقاد� يوم� المالكون�لألسهم� المساهمون�
مساهمي�الشركة

بنهاية�تداول�ثاني�يوم�تداول�يلي�انعقاد�اجتماع�الجمعية�العامة�غير�العادية.
الهيئة�العامة�لالستثمار�األجنبي�في�المملكة�العربية�السعوديةالهيئة�العامة�لالستثمار�)أو�الهيئة�العامة(

حملة�أو�مالك�األسهم�اعتبارا�من�أي�وقت�محدداملساهمون

مدى�إمكانية�تحويل�أصول�الشركة�إلى�نقد�)فيما�يتعدى�التزاماتها(هامش�املالءة

المبالغ�التي�يجب�على�الشركة�اقتطاعها�وتخصيصها�لتغطية�التزاماتها�الماليةاالحتياطي�النظامي

لوائح�العمل�في�المملكة�العربية�السعودية�التي�تفرض�على�الشركات�العاملة�في�المملكة�توظيف�نسبة�معينة�من�السعوديينالتوطني

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

شركة�األهلي�الماليةمتعهد�تغطية�االكتتاب�

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

العمولة�المتحصلة�جراء�إعادة�الـتأمين�على�مؤمن�آخر،�ضد�جميع�أو�جزء�من�مخاطر�التأمين�أو�إعادة�التأمينعموالت�إعادة�التأمني

تحتسب�هذه�المخصصات�الفنية�بموجب�متطلبات�مؤسسة�النقد�بناء�على�المعايير�المحاسبية�المقبولة�وبعد�اعتمادها�املخصصات�الفنية
من�قبل�الخبير�االكتواري�متضمنة�التزامات�الشركة

)سعوديين�املساهمون�املؤسسون مساهم� وثالثين� )35(�خمسة� الشركة� في� المؤسسين� المساهمين� عدد� بلغ� فقد� الشركة،� تأسيس� عقد� وفق�
وأجانب(

)لمزيد�من�فترة�احلظر� النشرة� أسمائهم�في�هذه� تظهر� والذين� الشركة� أسهم� بجميع� اكتتبوا� الذين� المؤسسون� المساهمون� يخضع�
التفاصيل�فضاًل�راجع�القسم��9»المعلومات�القانونية«�من�النشرة(�لقيود�تداول�على�أسهمهم�لمدة�)3(�سنوات�مالية�ال�تقل�
كل�منهما�عن�)12(�شهراً�تبدأ�من�تاريخ�قيد�الشركة�بالسجل�التجاري�بتاريخ�1431/06/10هـ�)الموافق�2010/05/24م(.

مجلس�التعاون�لدول�الخليج�العربي�)المملكة�العربية�السعودية،�قطر،�الكويت،�مملكة�البحرين،�اإلمارات�العربية�المتحدة�مجلس�التعاون�اخلليجي
وسلطنة�عمان(.

الوسطاء/الوسيط�)أو�األشخاص�
املرخص/الشخص�املرخص�له(

المالية«�وعلى�وجه� المالية�لمزاولة�نشاط�»أعمال�األوراق� الجهات/الجهة�الحاصلة�على�ترخيص�من�قبل�هيئة�السوق�
الخصوص�نشاط�التعامل�باألوراق�المالية�بصفة�وكيل.

عامة�المستثمرين�من�األفراد�والمؤسسات�ممن�قاموا�بشراء�حقوق�األولوية�خالل�فترة�التداولاملساهمني�غير�املقيدين�
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التعريفالمصطلح

كبار�المساهمين�في�الشركة.األطراف�ذوو�العالقة أ-�
أعضاء�مجل�إدارة�الشركة�أو�أي�من�شركاتها�التابعة�وأقاربهم. ب-�
كبار�التنفيذيين�في�الشركة�أو�أي�من�شركاتها�التابعة�وأقاربهم. ج-�

أعضاء�مجلس�اإلدارة�وكبار�التنفيذيين�لدى�كبار�المساهمين�في�الشركة. د-�
المنشآت�-�من�غير�الشركات�-�المملوكة�لعضو�مجلس�اإلدارة�أو�أحد�كبار�التنفيذيين�أو�أقاربهم. هـ-�

الشركات�التي�يكون�أي�من�أعضاء�مجلس�اإلدارة�أو�كبار�التنفيذيين�أو�أقاربهم�شريكاً�فيها. و-�
الشركات�التي�يكون�أي�من�أعضاء�مجلس�اإلدارة�أو�كبار�التنفيذيين�أو�أقاربهم�عضواً�في�مجلس�إدارتها�أو�من�كبار� ز-�

التنفيذيين�فيه.
شركات�المساهمة�التي�يملك�فيها�أي�من�أعضاء�مجلس�اإلدارة�أو�كبار�التنفيذيين�وأقاربهم�ما�نسبته�)5٪(�أو�أكثر،� ح-�

مع�مراعاة�ما�ورد�في�الفقرة�)ت(�من�هذا�التعريف.
الشركات�التي�يكون�ألي�من�أعضاء�مجلس�اإلدارة�أو�كبار�التنفيذيين�أو�أقاربهم�تأثير�في�قراراتها�ولو�بإسداء�النصح� ط-�

أو�التوجيه.�
أي�شخص�يكون�لنصائحه�وتوجيهاته�تأثير�في�قرارات�الشركة�وأعضاء�مجلس�إدارتها�وكبار�تنفيذيها. ي-�

الشركات�القابضة�أو�التابعة�للشركة. ك-�
م�بشكل�مهني�من�شخص�مرخص�له� ويستثني�من�الفقرتين�)ر(�و)ز(�من�هذا�التعريف�النصائح�والتوجيهات�التي�تقدَّ ل-�

في�ذلك.
اإلجراءات�والتعليمات�اخلاصة�بالشركات�
املدرجة�أسهمها�يف�السوق�التي�بلغت�
خسائرها�املتراكمة�)20٪(�فأكثر�من�

رأس�مالها

وتاريخ� �)2013-48-4( القرار� بموجب� الهيئة� مجلس� عن� صــادرة� المتراكمة� الخسائر� ذات� بالشركات� خاصة� قواعد�
1435/01/15هـ�)الموافق�2013/11/18م(�والمعدلة�بقرار�مجلس�الهيئة�رقم�)1-130-2016(�وتاريخ�1438/01/23هـ�
)الموافق� ـــ� ــ 1438/07/25ه تاريخ� من� المعدلة� والتعليمات� بــاإلجــراءات� العمل� بــدأ� وقــد� 2016/10/24م(.� )الموافق�

2017/04/22م(.
اللجوء�إلى�المحاكم�أو�اللجان�القضائية�للوصول�إلى�تسوية�نزاعالتقاضي

)الموافق�نظام�مراقبة�شركات�التأمني ـــ� ــ 1424/06/20ه بتاريخ� )م/32(� رقــم� الملكي� بالمرسوم� الصادر� التعاوني� التأمين� شركات� مراقبة� نظام�
2003/07/31م(�والمعدل�بموجب�المرسوم�الملكي�رقم�)م/30(�بتاريخ�1434/05/27هـ�)الموافق�2013/04/08م(

)الموافق�1995/07/19م(�نظام�السجل�التجاري وتاريخ�1416/2/21هـــ� )م/1(� رقم� الملكي� المرسوم� بموجب� الصادر� التجاري� السجل� نظام�
والئحته�التنفيذية�الصادرة�بموجب�قرار�وزاري�رقم�)1003(�وتاريخ�1416/9/21هـ�)الموافق�1996/02/11م(.�

العاملين،�والدائنين،�والعمالء،�والموردين،�أصحاب�املصالح األشخاص�أو�األطراف�الذين�لهم�مصلحة�فيما�تقوم�به�الشركة،�بمن�فيهم،�
والمجتمع.

هو�الشخص�الطبيعي�واالعتباريالشخص�

الالئحة�التنفيذية�لنظام�مراقبة�شركات�التأمين�التعاوني�الصادرة�بقرار�وزير�المالية�رقم�)569/1(�وتاريخ�1425/03/01هـ�الالئحة�التنفيذية
)الموافق�2004/04/20م(.

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

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

لضوابط�توسع�الفروع�ونقاط�البيع�السنوية�لشركات�التأمين�و/أو�إعادة�التأمين�وشركات�الوساطة�والوكالة�صادرة�عن�الئحة�ضوابط�توسع�الفروع�ونقاط�البيع
مؤسسة�النقد�بتاريخ�1437/07/25هـ�)الموافق�2016/05/02م(.�

الشهادة�الصادرة�عن�الهيئة�العامة�للزكاة�والدخل�في�المملكة�العربية�السعودية.شهادة�الزكاة�

الشهادة�الصادرة�عن�المؤسسة�العامة�للتأمينات�االجتماعية�في�المملكة�العربية�السعوديةشهادة�التأمينات�االجتماعية

وتاريخ�نظام�العمل� )م/51(� رقم� الملكي� المرسوم� بموجب� الصادر� السعودي� العمل� لنظام� والشركة� الموظفين� بين� العالقة� تخضع�
1426/8/23هـ�)الموافق�2005/09/27م(�وما�يطرأ�عليه�من�تعديل�والقرارات�واللوائح�الصادرة�تنفيذاً�ألحكامه.�ووفقاً�
للتعديل�األخير�لنظام�العمل�الصادر�بموجب�بالمرسوم�الملكي�رقم�)م/46(�وتاريخ�1436/6/5هـ�)الموافق�2015/3/25م(�
وقرار�مجلس�الوزراء�المنشور�في�أم�القرى�)4563(�بالعدد�أربعة�آالف�وخمسمائة�وثالثة�وستين�للسنة�)93(�ثالثة�وتسعون�

وتاريخ�1436/07/05هـ�)الموافق�2015/04/24م(
يقصد�بها�في�هذه�النشرة�القوائم�المالية�المدققة�للسنوات�المالية�الثالث�األخيرة�)2015-2016-2017(�باإلضافة�إلى�القوائم�املالية

الربع�األول�لسنة�2018م�)حتى�تاريخ�2018/03/31م(�
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عوامل المخاطرة. ٢

باإلضافة�إلى�المعلومات�األخرى�الواردة�في�هذه�النشرة،�يتوجب�على�كل�من�يرغب�االستثمار�في�األسهم�المطروحة�لالكتتاب�دراسة�كافة�المعلومات�
التي�تحتويها�نشرة�اإلصدار�بعناية�بما�فيها�عوامل�المخاطرة�المبينة�أدناه�في�هذا�القسم�من�نشرة�اإلصدار�قبل�اتخاذ�قرار�شراء�أسهم�الطرح،�علماً�
بأن�المخاطر�الموضحة�أدناه�قد�ال�تشمل�كافة�المخاطر�التي�يمكن�أن�تواجهها�الشركة،�بل�من�الممكن�وجود�مخاطر�إضافية�ليست�معلومة�للشركة�في�
الوقت�الحالي،�أو�قد�تعتبرها�الشركة�غير�جوهرية،�أو�أنها�قد�ال�تعيق�عملياتها.�وقد�يتأثر�نشاط�الشركة�ومركزها�المالي�ونتائج�عملياتها�وتدفقاتها�

النقدية�وتوقعاتها�المستقبلية�بشكل�سلبي�وجوهري�في�حال�حدوث�أو�تحقق�أحد�عوامل�المخاطر�المشار�إليها�أدناه.

كما�يقر�أعضاء�مجلس�إدارة�الشركة،�بحسب�علمهم�واعتقادهم،�بعدم�وجود�أي�مخاطر�جوهرية�من�الممكن�أن�يؤثر�عدم�ذكرها�على�قرار�المساهمين�
والمستثمرين�المحتملين،�وتكون�معلومة�لديهم�حتى�تاريخ�هذه�النشرة�غير�ما�تم�اإلفصاح�عنه�ضمن�هذا�القسم.�ال�يكون�االستثمار�في�األسهم�المطروحة�
مناسباً�سوى�للمستثمرين�القادرين�على�تقييم�مخاطر�ومزايا�ذلك�االستثمار�والذين�يملكون�موارد�كافية�لتحمل�أية�خسارة�قد�تنجم�عن�ذلك�االستثمار،�
وينبغي�على�المستثمر�المحتمل�الذي�لديه�أي�شكوك�بشأن�قرار�االستثمار�في�الشركة�أن�يستعين�بمستشار�مالي�مرخص�له�من�قبل�هيئة�السوق�المالية�

للحصول�على�المشورة�المناسبة�بشأن�االستثمار�في�األسهم�المطروحة.

وفي�حال�حدوث�أو�تحقق�أي�من�عوامل�المخاطرة�التي�تعتقد�الشركة�في�الوقت�الحاضر�بأنها�مهمة،�أو�حدوث�أية�مخاطر�أخرى�لم�يتسن�للشركة�أن�
تحددها،�أو�التي�تعتبرها�في�الوقت�الحاضر�غير�جوهرية�فإن�ذلك�قد�يؤدي�إلى�انخفاض�سعر�األسهم�في�السوق�وقد�يخسر�المستثمر�المحتمل�كامل�

استثماره�بهذه�األسهم�أو�جزء�منها.

إن�المخاطر�المبينة�أدناه�مذكورة�بترتيب�ال�يعبر�عن�مدى�أهميتها،�كما�أن�المخاطر�اإلضافية�غير�المعلومة�أو�التي�تعتبر�غير�جوهرية�حالياً�قد�يكون�
لها�التأثيرات�المبينة�في�هذه�النشرة.�

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها  ١-٢

مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها١-١-٢

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

والشهادات�والموافقات�التي�حصلت�عليها�الشركة«(.�

وافقت�مؤسسة�النقد�على�أن�تقوم�الشركة�بفتح�إدارة�إقليمية�في�كل�من�المنطقة�الغربية�)فرع�جدة(�والمنطقة�الشرقية�)فرع�الخبر(�علماً�أن�ترخيص�
الهيئة�العامة�لالستثمار�األجنبي�يفيد�بحصول�الشركة�على�موافقة�الهيئة�العامة�لالستثمار�على�فتح�الفرعين.�كما�تم�استئجار�مكتب�لإلدارة�اإلقليمية�
في� تنتهي� سنوات� �3 ولمدة� 2015/06/26م� بتاريخ� االيجار� عقد� الشركة� ابرمت� وقد� الظهران/الخبر(� شارع� �- الديوان� )مركز� الشرقية� المنطقة� في�
2018/05/25م،�وأفادت�الشركة�بأنه�تم�فتح�الفرع�في�2015/08/16م.�كما�تم�تسجيل�الفرعين�لدى�وزارة�التجارة�واالستثمار،�ولكن�لم�تستكمل�الشركة�
اإلجراءات�النظامية�لناحية�استخراج�شهادة�اشتراك�في�الغرفة�التجارية�والصناعية�)لكل�فرع(�مما�سيعتبر�مخالفة�للمادة�)5(�من�نظام�السجل�التجاري�
وسيعرض�الشركة�لغرامة�مالية�ال�تزيد�على�)50(�ألف�ريال�)ولمزيد�من�التفاصيل�فضاًل�راجع�القسم�رقم���9-�المعلومات�القانونية�-�”ملخص�التراخيص�

والشهادات�والموافقات�التي�حصلت�عليها�الشركة“(.

كما�بتاريخ�إعداد�هذه�النشرة�لم�يتم�استخراج�رخص�البلدية�والدفاع�المدني�للفرعين�مما�يعني�أن�الشركة�لم�تستكمل�جميع�اإلجراءات�النظامية�لفتح�
الفرعين�)جدة�والخبر(�وبالتالي�ستعتبر�الشركة�غير�ملتزمة�بالفقرة�)أ(�من�المادة�)10(�من�الئحة�ضوابط�توسع�الفروع�ونقاط�البيع�لشركات�التأمين�
مما�سيعرضها�للمساءلة�من�قبل�مؤسسة�النقد،�كما�ستتعرض�الشركة�للمساءلة�من�قبل�وزارة�الشؤون�البلدية�والقروية�التي�قد�تفرض�عقوبات�منصوص�
عليها�بالئحة�الغرامات�والجزاءات�عن�المخالفات�البلدية�)الصادرة�بقرار�مجلس�الوزراء�رقم��218وتاريخ�1428/08/06هـ(�والتي�حددت�غرامات�تتراوح�
ما�بين�)1٫000(�ألف�ريال�سعودي�بحد�أدنى�إلى�)5٫000(�خمسة�آالف�ريال�سعودي�بحد�أقصى،�وقد�تصل�إلى�حد�إغالق�الفرعين�أو�مكاتب�الشركة�

مما�سيؤثر�سلباً�على�عمليات�الشركة�ونتائج�عملياتها�ومركزها�المالي.

استحصلت�الشركة�على�موافقة�مؤسسة�النقد�لفتح�عدد�)32(�نقطة�بيع�منها�)15(�نقطة�بيع�لم�تتمكن�من�استخراج�تراخيص�بلدية�لها�بسبب�عدم�مالئمة�
الموقع�المستأجر�لنقطة�البيع�اشتراطات�وزارة�الشؤون�البلدية�والقروية�مما�سيعرض�الشركة�للعقوبات�المنصوص�عليها�بالئحة�الغرامات�والجزاءات�
عن�المخالفات�البلدية�)الصادرة�بقرار�مجلس�الوزراء�رقم��218وتاريخ�1428/08/06هـ(�والتي�حددت�غرامات�تتراوح�ما�بين�)1٫000(�ألف�ريال�سعودي�
بحد�أدنى�إلى�)5٫000(�خمسة�آالف�ريال�سعودي�بحد�أقصى،�وقد�تصل�إلى�حد�إغالق�نقطة�البيع�مما�سيؤثر�سلباً�على�عمليات�الشركة�ونتائج�عملياتها�

ومركزها�المالي.

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

الشركة�ونتائج�عملياتها�ومركزها�المالي�وتوقعاتها�المستقبلية.
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مخاطر ائتمان العمالء٢-١-٢

عمال�بالمادة�)6(�السادسة�من�الوثيقة�الموحدة�للتأمين�اإللزامي�على�السيارات�الصادرة�عن�مؤسسة�النقد�تلتزم�شركات�التأمين�بتعويض�طرف�أو�أطراف�
)غير�المؤمن�له(�عما�يترتب�على�الحوادث�المغطاة�بموجب�وثيقة�التأمين�ضد�الغير،�ولشركات�التأمين�الحق�في�الرجوع�على�المؤمن�له�أو�السائق�أو�
المسؤول�عن�الحادث�للمطالبة�بالمبالغ�المدفوعة�للغير.�بالتالي�عند�الرجوع�على�المؤمن�له�أو�السائق�أو�المسؤول�عن�الحادث�الستعادة�ما�تم�دفعه�
من�مبالغ�مالية�يترتب�على�ذلك�مخاطر�عالية�تكمن�في�مماطلة�البعض�في�السداد�أو�عدم�وفائهم�بالمبالغ�المستحقة�عليهم�مما�سيؤثر�سلبا�على�وضع�

الشركة�المالي�ونتائج�عملياتها.�

مخاطر المتعلقة بإستراتجية نمو الشركة ٣-١-٢

تخطط�الشركة�إلستراتجية�معينة�لتنمية�أعمالها�من�خالل�خطط�العمل�الفاعلة�إلدارة�أعمال�الشركة�بنجاح�عبر�تحقيق�أهدافها�المتنوعة�نحو�القطاعات�
المستهدفة�لتتمكن�من�توفير�المجموعة�المتكاملة�من�المنتجات�والخدمات�التأمينية�والتي�تتالئم�مع�احتياجات�ومتطلبات�العمالء�)ولمزيد�من�التفاصيل�
حول�استراتيجية�الشركة�وطبيعة�أعمالها�فضاًل�راجع�القسم��3»خلفية�عن�الشركة�وطبيعة�أعمالها«(،�وإن�عدم�نجاح�اإلستراتيجية�سيؤثر�سلبا�على�

أعمال�الشركة�وتوقعاتها�المستقبلية.�

مخاطر االعتماد على موظفين رئيسيين واستقطاب الكفاءات٤-١-٢

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

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

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

استمرارية�بقائهم.

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

تطبيق�استراتيجية�عملها،�وهذا�سيكون�له�تأثير�سلبي�على�أعمالها�ووضعها�المالي�ونتائج�عملياتها.

مخاطر سلوك الموظفين وأخطائهم٥-١-٢

HR(�شاملة�لقواعد�تنظيم�العمل�)بما�في�ذلك�األحكام�المتعلقة�بالميزات�واألحكام� Manual(على�الرغم�من�اعتماد�الشركة�الئحة�تنظيم�عمل�داخلية�
الخاصة�بالمخالفات�والجزاءات�التأديبية(�ومن�اإلعالن�عنها�في�مكان�ظاهر�في�مقر�الشركة�وعلم�جميع�منسوبي�الشركة�بمضمونها�إال�أن�الشركة�ال�
تستطيع�أن�تضمن�تالفي�سوء�سلوك�الموظفين�أو�أخطائهم�كالغش�واألخطاء�المتعمدة�واالختالس�واالحتيال�والسرقة�والتزوير�وإساءة�استخدام�ممتلكاتها�
والتصرف�نيابًة�عنها�دون�الحصول�على�التفويضات�اإلدارية�المطلوبة.�وبالتالي�قد�يترتب�عن�تلك�التصرفات�تبعات�ومسؤوليات�تتحملها�الشركة،�أو�

عقوبات�نظامية،�أو�مسؤولية�مالية�مما�سوف�يؤثر�سلباً�على�سمعة�الشركة�وعملياتها�ومركزها�المالي.�

مخاطر عدم كفاية رأس المال ومتطلبات الحد األدنى المطلوب لرأس المال ٦-١-٢

يتوجب�على�الشركة�االلتزام�بهامش�المالءة�المطلوب�حسب�المادة�)66(�السادسة�والستين�والمادة�)67(�السابعة�والستين�من�الالئحة�التنفيذية�لنظام�
مراقبة�شركات�التأمين.�وتفرض�مؤسسة�النقد�على�شركات�التأمين�غير�الملتزمة�بمستويات�مالءة�مناسبة�سلسلة�من�اإلجراءات�لتصحيح�أوضاعها�

ومن�ضمنها:

زيادة�راس�مال�الشركة.�
تعديل�األسعار.�تخفيض�التكاليف.�
التوقف�عن�قبول�أي�اكتتاب�جديد.�
تسييل�بعض�األصول.�
أي�إجراء�آخر�تراه�الشركة�مناسبا�وتوافق�عليه�المؤسسة.�

بلغت�تغطية�هامش�المالءة�المالية�90٫4٪�في��31مارس�2018م،�وهو�أقل�من�الحد�األدنى�المطلوب�(٪100)�من�قبل�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي.�
وبالتالي،�لم�يكن�صافي�األصول�المقبولة�كافيا�لتغطية�هامش�المالءة�المالية�المطلوب�في��31مارس�2018م.

وكان�قد�أوصى�مجلس�إدارة�الشركة�في�اجتماعه�المنعقد�بتاريخ�1437/12/05هـ�)الموافق�2016/09/06م(�بزيادة�رأس�مال�الشركة�من�خالل�طرح�
أسهم�حقوق�أولوية�بقيمة�)100٫000٫000(�مائة�مليون�ريال�سعودي،�وذلك�بعد�الحصول�على�كافة�الموافقات�النظامية�الالزمة�وموافقة�الجمعية�العامة�
)غير�العادية(.�هذا�وقد�حصلت�الشركة�على�موافقة�مؤسسة�النقد�على�زيادة�رأس�مالها�بموجب�الخطاب�رقم�)391000031610(�بتاريخ�1439/03/18هـ�

)الموافق�2017/12/06م(.
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قد�تحتاج�الشركة�مستقباًل�إلى�زيادة�رأس�المال�لتوسيع�اعمالها�أو�االلتزام�بمتطلبات�كفاية�رأس�المال�ومتطلبات�هوامش�المالءة�لتبقى�في�مركز�تنافسي�
أو�في�حال�طلب�مؤسسة�النقد�ذلك�تبعاً�ألي�تعديل�في�قيمة�الحد�األدنى�المطلوب�وفق�نظام�مراقبة�شركات�التأمين.�إن�زيادة�رأس�المال�في�المستقبل�
خاضعة�لموافقات�الجهات�المنظمة�لذلك�مثل�مؤسسة�النقد�وهيئة�السوق�المالية�وتداول�والهيئة�العامة�لالستثمار�ووزارة�التجارة.�كما�تتطلب�عملية�
تعديل�رأس�المال�سواء�بالزيادة�أو�التخفيض�موافقة�جمعية�مساهمي�الشركة�)الغير�عادية(.�وفي�حال�عدم�حصول�الشركة�على�تلك�الموافقات�النظامية�
أو�في�حال�عدم�انعقاد�الجمعية�العامة�غير�العادية�فإنه�سيعيق�الشركة�من�مواكبة�النمو�وااللتزام�بالمتطلبات�النظامية�المذكورة�أعاله�مما�سيعرض�
الشركة�للمساءلة�من�قبل�مؤسسة�النقد�وبالتالي�سيؤدي�ذلك�إلى�فرض�عقوبات�على�الشركة�تصل�إلى�حد�ايقافها�عن�مزاولة�نشاطها�أو�سحب�ترخيصها�

ومنعها�من�بيع�منتجاتها�التأمينية�مما�سيؤثر�بشكل�سلبي�وجوهري�على�أعمال�الشركة�ونتائجها�المالية.�

مخاطر الحصول على التمويل المناسب٧-١-٢

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

المستقبل�سوف�يؤثر�سلبا�على�الشركة�وأدائها�المالي�وخطة�عملها.

مخاطر االستثمار٨-١-٢

تعتمد�النتائج�التشغيلية�للشركة�بشكل�جزئي�على�أداء�محفظتها�االستثمارية،�حيث�بلغت�قيمة�اإلستثمارات�حتى��30يونيو�2018م��64٫523ألف�ريال�
منها�إستثمارات�متاحة�للبيع�بنسبة�39٫42٪�وإستثمارات�مقتناه�حتى�تاريخ�اإلستحقاق�بنسبة�60٫57٪،�كما�بلغت�نسبة�اإلستثمارات�المحلية�)المتداولة(�
62٫37٪�وبلغت�نسبة�اإلستثمارات�المحلية�)غير�المتدوالة(�31٫94٪�وبلغت�اإلستثمارات�األجنبية�)متداولة(�5٫67٪�وتخضع�نتائج�االستثمار�لعدة�مخاطر�
استثمارية�منها�المخاطر�المرتبطة�باألوضاع�االقتصادية�العامة�ومستوى�التذبذب�في�السوق�وتقلب�اسعار�الفائدة�في�السوق�ومخاطر�السيولة�واالئتمان،�
إضافة�إلى�األوضاع�السياسية.�إن�عدم�قدرة�الشركة�على�موازنة�محفظتها�االستثمارية�ومالءمتها�مع�مطلوباتها،�سيجبرها�على�تصفية�استثماراتها�في�

أوقات�وبأسعار�غير�مناسبة�وسيؤثر�ذلك�على�عائداتها�من�االستثمارات�بشكل�سلبي�مما�سينعكس�على�الوضع�المالي�للشركة�ونتائج�عملياتها.

مخاطر عدم كفاية المخصصات (االحتياطات)٩-١-٢

تقوم�الشركة�باالحتفاظ�بمخصصات�لمواجهة�وتغطية�االلتزامات�المالية�وذلك�طبقا�للمادة�)69(�التاسعة�والستين�من�الالئحة�التنفيذية�لنظام�مراقبة�
شركات�التأمين�التعاوني.�وتشمل�تلك�المخصصات�ما�يلي:

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

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

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

المالي�ونتائج�عملياتها.

مخاطر االستحواذ على محفظة تأمينية١٠-١-٢

في�سياق�قيام�الشركة�بعملية�استحواذ�على�محفظة�عمليات�التأمين�تكون�عملية�تقييم�االستحواذ�خاضعة�للمراجعة�من�قبل�لجنة�مستقلة�يتم�تعيينها�من�
ِقبل�مؤسسة�النقد�للتأكد�من�اتباع�المحاسب�القانوني�واإلكتواري�للمعايير�الموضوعة�من�قبل�مؤسسة�النقد�فيما�يتعلق�بتقييم�المحافظ�التأمينية�المزمع�
االستحواذ�عليها.�وإلتمام�عملية�االستحواذ�يجب�أن�تصدر�موافقة�مؤسسة�النقد�النهائية�على�أحكام�وشروط�اتفاقية�بيع�ونقل�المحفظة�التأمينية.�وكما�
بتاريخ�هذه�النشرة�لم�تقم�الشركة�بأي�عملية�استحواذ،�وفي�حال�رغبت�الشركة�باالستحواذ�على�محفظة�تأمينية�في�المستقبل،�سوف�يتوجب�عليها�
الحصول�على�موافقة�مؤسسة�النقد�النهائية�على�أحكام�وشروط�اتفاقية�بيع�ونقل�المحفظة�التأمينية�وموافقة�الجمعية�العامة�للمساهمين�وكذلك�قد�تدفع�

الشركة�مبالغ�أكثر�من�القيمة�الدفترية�وبالتالي�سوف�يؤثر�ذلك�على�ربحيتها�والتي�سيكون�لها�تأثير�سلبي�على�الوضع�المالي�للشركة.

مخاطر سوء تقدير المخاطر١١-١-٢

تقوم�الشركة�بدراسة�تفصيلية�للمخاطر�المحتملة�قبل�اصدار�وثائق�التأمين�للطلبات�المقدمة،�حيث�تتم�هذه�الدراسة�من�قبل�خبراء�في�عمليات�االكتتاب�
يقومون�باستخدام�برامج�محددة�بهدف�تقدير�الخسائر�واألخطار�المحتملة�وبمساعدة�من�الخبير�االكتواري�المستقل،�والذي�يقوم�بدراسة�أنماط�تطور�
المخاطر�والتوقعات�المستقبلية�بناًء�على�األداء�التاريخي.�من�الممكن�عدم�تقدير�المخاطر�المحتملة�بشكل�دقيق�وبالتالي�قد�تتكبد�الشركة�خسائر�مالية�

تؤثر�بشكل�سلبي�على�أدائها�المستقبلي�وتساعد�دراسة�المخاطر�المحتملة�والدراسات�االكتوارية�في�تخفيف�مخاطر�سوء�تقدير�المخاطر.
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مخاطر إلغاء أو عدم تجديد وثائق التأمين١٢-١-٢

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

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

المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة١٣-١-٢

بالشركات� الخاصة� والتعليمات� اإلجراءات� بتعديل� �)2016-130-1( رقم� الهيئة� مجلس� قرار� 2016/10/24م(�صدر� )الموافق� 1438/01/23هـ� بتاريخ�
المدرجة�أسهمها�في�السوق�التي�بلغت�خسائرها�المتراكمة�)50٪(�فأكثر�من�رأس�مالها�في�ضوء�نظام�الشركات�الجديد،�وتم�تعديل�مسماها�لتصبح�
يعمل� أن� مالها«،�على� فأكثر�من�رأس� المتراكمة�)٪20(� بلغت�خسائرها� التي� السوق� المدرجة�أسهمها�في� بالشركات� الخاصة� والتعليمات� »اإلجراءات�

باإلجراءات�والتعليمات�المعدلة�ابتداًء�من�تاريخ�1438/07/25هـ�)الموافق�2017/04/22م(.�

بتاريخ�2018/04/16م�أعلنت�الشركة�على�موقع�تداول�بأنها�سجلت�خسائر�متراكمة�)28٫660٫000(�ريال�سعودي�كما�بتاريخ�اإلعالن�أي�ما�نسبته�
)20٫47٪(�من�رأس�المال�البالغ�)140(�مليون�ريال،�وهي�تخضع�حاليا�لالئحة�الهيئة�الخاصة�باإلجراءات�والتعليمات�الخاصة�بالشركات�المدرجة�التي�

تتجاوز�)20٪(�أو�أكثر�التي�تلزم�شركة�أمانة�بما�يلي:

االفصاح�للجمهور�فوراً�ودون�تأخير�بإعالن�مستقل�ويجب�أن�يتضمن�اإلعالن�مقدار�الخسائر�المتراكمة�ونسبتها�من�رأس�المال�واألسباب��
الرئيسة�التي�أدت�إلى�بلوغ�هذه�الخسائر�مع�اإلشارة�في�اإلعالن�إلى�أنه�سيتم�تطبيق�نفس�اإلجراءات�والتعليمات.�وفي�حال�تزامن�األفصاح�
المطلوب�وفقا�بهذه�الماده�مع�اإلعالن�الخاص�بالنتائج�المالية�األولية�أو�السنوية�تعفى�الشركة�من�اإلفصاح�بإعالن�مستقل�في�حال�قامت�

بتضمينه�في�اإلعالن�الخاص�بالنتائج�المالية�األولية�أو�السنوية.�
تضيف�تداول�عالمة�إلى�جانب�اسم�الشركة�في�موقع�السوق�اإللكتروني�ترمز�إلى�بلوغ�الخسائر�المتراكمة�للشركة�)20٪(�فأكثر�وبما�يقل�عن��

)35٪(�من�رأس�مالها�فور�صدور�اإلعالن�المشار�إليه�في�الفقرة�)أ(�أعاله.�
�عند�الحصول�على�تقرير�من�المحاسب�القانوني�يوضح�مركزها�المالي،�يجب�على�الشركة�أن�تفصح�للجمهور�فوراً�ودون�تأخير�بإعالن�مستقل��

عند�خفض�خسائرها�المتراكمة�عن�)20٪(�من�رأسمالها،�على�أن�يتضمن�اإلعالن�اإلجراءات�التي�اتخذتها�الشركة�لتعديل�أوضاعها،�ويرفق�
باإلعالن�تقرير�المحاسب�القانوني�المشار�إليه�في�هذه�الفقرة.

وال�توجد�أي�ضمانات�بعدم�استمرار�الشركة�في�تسجيل�خسائر�إضافية.�وفي�حال�بلغت�نسبة�الخسائر�المتراكمة�)50٪(�أو�أكثر�فإن�الشركة�ستخضع�
لعدد�من�المتطلبات�األكثر�صرامة�وعلى�وجه�الخصوص�المادة�)150(�الخمسون�بعد�المائة�من�نظام�الشركات�التي�تلزم�أعضاء�مجلس�اإلدارة�بدعوة�
الجمعية�العامة�)غير�العادية(�للنظر�في�إمكانية�استمرار�أعمال�الشركة�أو�حلها�قبل�انتهاء�مدتها�إذا�بلغت�خسائر�الشركة�المتراكمة�)1/2(�نصف�رأس�
مالها�وعليهم�دعوة�المساهمين�لالجتماع�خالل�)45(�خمسة�وأربعين�يوم�من�تاريخ�علمهم�بالخسائر�ليقرروا�إما�زيادة�رأس�مال�الشركة�أو�تخفيضه�أو�
حل�الشركة�قبل�األجل�المحدد�في�نظامها�األساس�وقد�تعد�الشركة�منقضية�بقوة�النظام�إذا�لم�تجتمع�الجمعية�العامة�غير�العادية�خالل�المدة�المحددة�
أعاله،�أو�إذا�اجتمعت�وتعذر�عليها�إصدار�قرار�في�الموضوع،�أو�إذا�قررت�زيادة�رأس�المال�وفق�األوضاع�المقررة�في�هذه�المادة�ولم�يتم�االكتتاب�في�كل�

زيادة�رأس�المال�خالل�)90(�تسعين�يوماً�من�صدور�قرار�الجمعية�بالزيادة.�

هذا�وتتوقع�الشركة�أن�يتم�خفض�الخسائر�المتراكمة�عن�نسبة�)20٪(�وبأن�يتم�حذف�العالمة�الصفراء�فور�إعالن�الشركة�عن�تعديل�أوضاعها�وذلك�بعد�
أن�تستكمل�كافة�إجراءات�عملية�زيادة�رأس�المال�وفق�خطة�الشركة�إلعادة�هيكلة�رأسمالها.

المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات١٤-١-٢

إن�الشركة�تعتمد�على�أنظمة�تقنية�المعلومات�للقيام�بأعمالها�وقد�تم�وضع�سياسات�واضحة�ألمن�المعلومات�وحفظ�البيانات.�إال�أن�ذلك�ال�يمنع�حدوث�
عطل�لآلالت�والمعدات�واألجهزة�والخوادم�الداخلية�وحدوث�أخطاء�تقنية�لحفظ�البيانات�ومستندات�الشركة�أو�انهيار�النظام�وفشل�أنظمة�الحماية�أو�
اختراق�ألنظمة�الشركة�والفيروسات�اإللكترونية�واألخطاء�البشرية�والكوارث�الطبيعية�والحرائق�وأخطاء�االتصال�وعدم�توفر�العمالة�الماهرة�الالزمة�
لتشغيل�هذه�األنظمة�وإدارتها.�وإذا�حدث�عطل�كبير�أو�إخفاق�متكرر�في�انظمة�الشركة�التشغيلية�وتقنية�المعلومات،�ستتأثر�أعمال�الشركة�بشكل�سلبي�
ولن�تتمكن�الشركة�من�إصدار�وثائق�تأمين�أو�التقارير�المطلوب�تقديمها�لمعيدي�التأمين�وفق�اتفاقيات�إعادة�التأمين�أو�إصدار�تقاريرها�المالية�الدورية�
في�التوقيت�المناسب�مما�يعرضها�للمساءلة�والعقوبة�وبالتالي�التأثير�سلباً�على�نشاطها�ونتائجها�التشغيلية�خصوصاً�إذا�اضطرت�الشركة�لإلعالن�عن�
قوائمها�بشكل�دوري�أو�حتى�شهري�في�بعض�الحاالت�وفق�متطلبات�الهيئة�حيث�لن�يسمح�لها�تعطل�النظام�باستخراج�التقارير�الالزمة�لتسجيل�عمليات�

الشركة�مثل�تقارير�أعمار�الديون،�تقارير�الموازني�الفرعية�للحسابات�اإلجمالية�للعمالء�والموردين�والذمم�المدينة.�

مخاطر سياسات إدارة المخاطر١٥-١-٢

تتولى�لجنة�المراجعة�دراسة�ومراجعة�نظام�الرقابة�الداخلية�والمالية�وإدارة�المخاطر�في�الشركة�ووضع�تقرير�مكتوب�عن�رأيها�وتوصياتها�في�شأن�ذلك.�
لدى�الشركة�الئحة�خاصة�بإدارة�المخاطر�تم�اعتمادها�من�الجمعية�العامة�بتاريخ�2016/05/01م،�غير�أن�الشركة�لم�تقم�بإعداد�التقرير�السنوي�حول�
خطتها�في�إدارة�المخاطر�والذي�يتم�تقديمه�للمؤسسة�في�نهاية�كل�سنة�وفق�متطلبات�المادة�)19(�من�الئحة�إدارة�المخاطر،�وبالتالي،�ووفق�المادة�)9(�
من�الالئحة�المشار�إليها�ستعتبر�الشركة�مخالفة�لنظام�مراقبة�شركات�التأمين�التعاوني�مما�سيعرضها�للمساءلة�من�قبل�المؤسسة�ويمكن�أن�يعرض�
الشركة�للعقوبات�النظامية�)غرامة�مالية�قد�تصل�قيمتها�إلى�)1٫000٫000(�مليون�ريال�سعودي�وذلك�وفقاً�للمادة�)21(�من�نظام�مراقبة�شركات�التأمين�

التعاوني(.
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بتاريخ�1437/08/09هـ�)الموافق�2016/05/16م(،�تم�تشكيل�لجنة�المخاطر�وتعيين�كل�من�السادة�التالية�أسماؤهم�أعضاء�فيها�:�)1(�اعبد�الرحمن�
عبد�اهللا�السكران�)رئيس(،�و)2(�لوسيان�لوسيان�لطيف�)عضو(.�و)3(�ماجد�مسفر�العجمي�)عضو�-�من�خارج�المجلس(.�وقد�تم�تعيين�مدير�المخاطر�
سكرتير�اللجنة.كما�حصلت�الشركة�على�موافقة�مؤسسة�النقد�بموجب�خطاب�رقم�)381000095610(�تاريخ�1438/09/11هـ�)الموافق�2017/06/06م(�
على�هذا�التعيين.�لم�تعقد�لجنة�المخاطر�أي�اجتماع�منذ�تشكيلها�حتى�تاريخ�هذه�النشرة�مما�سيعتبر�مخالف�لميثاق�عمل�لجنة�إدارة�المخاطر�الذي�
يلزم�بأأل�يقل�عدد�االجتماعات�اللجنة�السنوية�عن�)4(�اجتماعات�مما�سيؤثر�سلباً�على�عمل�إدارة�المخاطر�االمر�الذي�سيؤدي�إلى�عدم�تمكن�الشركة�

من�وضع�وتحديث�أنواع�المخاطر�التي�قد�تتعرض�لها�الشركة�مستقباًل�مما�سينعكس�على�نتائج�الشركة�وربحيتها.�

إن�سياسات�إدارة�المخاطر�تعتمد�على�مالحظة�السلوك�التاريخي�للسوق،�ولذلك،�فإن�هذه�السياسات�قد�ال�تتمكن�من�التنبؤ�بدقة�المخاطر�المحتملة�
مستقباًل�والتي�قد�تكون�أكبر�من�تلك�التي�تم�استنتاجها�من�خالل�الوسائل�التاريخية،�وفي�ظل�النقص�في�البيانات�المتوفرة�حول�سوق�التأمين�السعودي،�
فإن�هذه�المعلومات�قد�ال�تكون�دقيقة�أو�كاملة�أو�محدثة�أو�لم�يتم�تقييمها�على�الوجه�الصحيح�في�جميع�الحاالت،�وقد�ال�تكون�سياسات�الشركة�
وإجراءاتها�وضوابطها�الداخلية�فعالة�تماماً�في�جميع�األحوال�والظروف�األمر�الذي�سيؤدي�إلى�حصول�الشركة�على�معلومات�غير�وافية�لكي�تقوم�بتقدير�
تعرضها�للمخاطر�وفق�أسس�صحيحة،�ونتيجة�لذلك،�فإن�ارتفاع�مستوى�المخاطر�التي�تتعرض�لها�الشركة�نتيجة�لذلك�سيؤثر�بشكل�سلبي�وجوهري�

على�مركزها�المالي�ونتائجها�التشغيلية.�

مخاطر التقاضي١٦-١-٢

قد�تتعرض�الشركة�في�سياق�ممارسة�أعمالها�لقضايا�ودعاوى�تتعلق�بعملياتها�التأمينية�ونزاعات�ومطالبات�تتعلق�بالغطاء�التأميني،�وال�تضمن�الشركة�
عدم�وقوع�نزاع�بينها�وبين�بعض�حاملي�الوثائق.�مما�قد�يؤدي�إلى�رفع�قضايا�لدى�الجهات�القضائية�المختصة.�ونتيجة�لذلك،�قد�تكون�الشركة�ُعرضة�
لمطالبات�قضائية�من�هيئات�وإدارات�حكومية�وتحقيقات�في�سياق�الضوابط�الجديدة�على�قطاع�التأمين�في�المملكة.�وبطبيعة�الحال،�ال�يمكن�للشركة�
ع�نتائج�تلك�المطالبات�في�حال�حدوثها،�كما�ال�تضمن�الشركة�أال�يكون�لتلك�المطالبات�تأثير�جوهري�على�أعمالها�ووضعها�المالي�ونتائج�عملياتها.� توقُّ
كما�أن�الشركة�ال�تستطيع�أن�تتوقع�بشكل�دقيق�حجم�تكلفة�الدعاوى�أو�اإلجراءات�القضائية�التي�يمكن�أن�تقيمها�أو�تقام�ضدها�أو�النتائج�النهائية�لتلك�
الدعاوى�أو�األحكام�التي�تصدر�فيها�وما�تتضمنه�من�تعويضات�وجزاءات،�وبالتالي�فإن�أي�نتائج�سلبية�لمثل�هذه�القضايا�سوف�تؤثر�سلباً�على�الشركة.

في� التنفيذية� والئحته� التعاوني� الصحي� الضمان� نظام� أحكام� مخالفات� في� النظر� لجنة� قرار� 2017/02/22م�صدر� الموافق� 1438/05/25هـ� بتاريخ�
القضية�رقم�)37/6(�والمقامة�ضد�الشركة�من�األمانة�العامة�لمجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�بشأن�مخالفة�الشركة�ألحكام�الوثيقة�التأمينية�وألحكام�
المادة�والمادة�)36/ب/3(�والمادة�)91(�والمادة�)77/4(�من�الالئحة�التنفيذية�لنظام�الضمان�الصحي�التعاوني�والذي�ينص�على�إلزام�الشركة�بدفع�مبلغ�
وقدرة�)12٫443٫500(�اثنا�عشر�مليوناً�وأربعمائة�وثالثة�وأربعون�ألف�وخمسمائة�ريال�سعودي�وقد�تم�االعتراض�على�هذا�القرار�أمام�ديوان�المظالم�
االعتراض� برد� 2018/01/08م(� )الموافق� في1439/04/21هـ� المظالم� ديوان� من� حكم� صدر� وقد� 2017/04/19م� الموافق� 1438/07/22هـ� بتاريخ�
المقدم�من�الشركة�وبناء�عليه�قامت�الشركة�باستئناف�الحكم�بتاريخ�2018/02/20م،�وقد�صدر�قرار�محكمة�االستئناف�اإلدارية�بديوان�المظالم�بتاريخ�
2018/07/24م�بتأييد�الحكم�الصادر�عن�محكمة�البداية�ضد�الشركة.�هذا�وتؤكد�الشكرة�بأنه�تم�تخصيص�مبلغ�منذ�الفترة�السابقة�وبالتالي�لن�يكون�

هناك�تأثير�سلبي�جوهري�على�النتائج�المالية�وربحية�الشركة�بالمستقبل.

كما�تعرضت�الشركة�في�سياق�ممارسة�أعمالها�لمطالبات�من�بعض�حاملي�الوثائق�تتعلق�بعملياتها�التأمينية�ونزاعات�ومطالبات�تتعلق�بالغطاء�التأميني.�
وكما�بتاريخ�هذه�النشرة�تبين�وجود�عدد�)17(�مطالبة�في�قطاع�تأمين�المركبات�والتأمين�العام�بلغ�مجموع�قيمتها�مبلغ�وقدره�حوالي�)421٫938(�كما�
يوجد�مطالبة�واحدة�بقيمة�)�31٫554٫207ريال(�عبارة�عن�تعويض�عن�حريق�وقد�صدر�قرار�برد�دعوى�المدعية�)مؤسسة�محمد�علي(�وقد�استلمت�
الشركة�القرار�بتاريخ�1439/09/08هـ�)الموافق�2018/05/23م(�هذا�وقد�تم�استئناف�القرار�واليوجد�ما�يضمن�عدم�نقض�قرار�اللجنة�البدائية�والحكم�
على�الشركة�بسداد�المبلغ�المطالب�به.�وقد�تبين�إن�أغلب�المطالبات�ما�زالت�قيد�النظر�أمام�اللجان�القضائية�المختصة،�كما�أن�ال�شيء�يضمن�عدم�
تعرض�الشركة�بالمستقبل�لمنازعات�وقضايا�أخرى�وقد�تضطر�لتعيين�محاميين�وخبراء�مما�سيكبد�الشركة�نفقات�إضافية�ويؤثر�سلباً�على�ربحية�الشركة.�

لذلك�ارتفعت�الرسوم�القانونية�والمهنية�بنسبة�182٫7٪�من��1٫6مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��4٫4مليون�ريال�سعودي�في�السنة�
المالية�2016م�نتيجة�للزيادة�في�رسوم�االستشارات�البالغة��2٫2مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�والرسوم�القانونية�البالغة��1٫1مليون�ريال�
سعودي�في�2016م.�تتعلق�الزيادة�في�أتعاب�الخدمات�االستشارية�بطلب�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�للتحقيق�في�تدهور�هامش�المالءة�المالية�للشركة،�

والذي�كان�69٫7٪�في��31ديسمبر�2015م.

مخاطر ارتفاع قيمة الديون المشكوك بتحصيلها١٧-١-٢

لدى�الشركة�كما�في��31ديسمبر�2017م�ذمم�مدينة�الصافي�مستحقة�السداد�تبلغ�قيمتها�اإلجمالية�ما�يقارب��14٫9مليون�ريال�سعودي،�وبلغ�مخصص�
الديون�المشكوك�بتحصيلها��25٫7ميون�ريال�سعودي�كما�في��31ديسمبر�2017م،�حيث�انخفضت�بشكل�بسيط�من��26٫9مليون�ريال�سعودي�في�31
ديسمبر�2016م.�ولكن�ارتفاع�قيمة�مخصص�الديون�المشكوك�في�تحصيلها�خالل�قد�يكون�له�تأثير�سلبي�وجوهري�على�هامش�المالءة�للشركة�ومركزها�
المالي.�وفي�حال�لم�تتمكن�الشركة�من�تنفيذ�سياسة�تحصيل�جدية�وفعالة،�فإن�هذا�سيكون�له�تأثير�سلبي�على�أعمال�الشركة�وتوقعاتها�المستقبلية�

ونتائج�عملياتها�ووضعها�المالي�و/أو�سعر�سهمها.

مخاطر ارتفاع تكلفة الموظفين (غير السعوديين)١٨-١-٢

قامت�المملكة�ابتداء�من�شهر�يوليو�من�عام�2017م�بتطبيق�رسوم�إضافية�على�العمالة�األجنبية�وذلك�ضمن�برنامج�تحقيق�التوازن�المالي��2020ومن�
المتوقع�أن�يترتب�عن�تطبيق�هذه�الرسوم�اإلضافية�زيادة�في�رسوم�عمالة�الشركة�بالمبالغ�التالية�في�حالة�عدم�تغير�عدد�العمالة�الحالي:

العام�2018م:�زيادة�بحوالي�)168٫250(ريال�سعودي�مقارنة�برسوم�العام�2017م.�
العام�2019م:�زيادة�بحوالي�)288٫250(�ريال�سعودي�مقارنة�برسوم�العام�2017م.�
العام�2020م:�زيادة�بحوالي)408٫250(�ريال�سعودي�سنويا�مقارنة�برسوم�العام�2017م.�
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مخاطر حماية العالمة التجارية١٩-١-٢

تعتمد�قدرة�الشركة�في�تسويق�منتجاتها�التأمينية�وتطوير�أعمالها�على�استخدام�اسمها�وشعارها.�إن�عدم�قدرة�الشركة�على�منع�انتهاك�حقوقها�بهذا�
الخصوص�سيؤثر�سلبيا�على�عالمتها�التجارية�وسوف�يجعل�ممارسة�عملها�أكثر�تكلفة�وبالتالي�يؤثر�على�نتائج�الشركة�التشغيلية،�وسوف�يتأثر�عمل�
الشركة�أكثر�إذا�كان�عليها�أن�تتنافس�مع�عالمات�تجارية�مشابهة�ضمن�األسواق�الرئيسية�التي�تعمل�فيها�والتي�ال�تملك�فيها�حقوق�ملكية�مسجلة.�لدى�

الشركة�شعار�خاص�بها�عبارة�عن�اسم�شركة�أمانة�للتأمين�التعاوني�كما�يلي:

�وهي�ماركة�تجارية�خاصة�بها�تستخدم�الشعار�بالمستندات�والوثائق�الخاصة�بها،�ولكنها�لم�تتمكن�من�تسجيلها�لدى�وزارة�التجارة�واالستثمار�
)تحت�الفئة�الخاصة�بخدمات�التأمين(�وذلك�لتشابه�العالمة�مع�أخرى�مسجلة،�ونتيجة�لذلك�وافقت�إدارة�الشركة�في�يناير�من�عام�2018م�على�تغيير�

. العالمة�التجارية�لشركة�أمانة�بما�في�ذلك�إعادة�تصميم�الشعار�ليصبح�على�النحو�التالي:�

مما�أدى�إلى�ارتفاع�تكلفة�اإلعالن�والترويج�والطباعة�خالل�تاريخ�2018/09/24موجاري�العمل�حالياً�على�تسجيل�الشعار�الجديد�وكما�بتاريخ�هذه�النشرة�
لم�تصدر�موافقة�وزارة�التجارة.�وفي�حال�عدم�موافقة�وزارة�التجارة�على�ذلك�سيؤدي�إلى�عدم�تمكن�الشركة�من�منع�الغير�من�استعمال�عالمة�تجارية�
مطابقة�أو�مشابهة�للعالمة�التجارية�المستخدمة�من�قبلها�مما�سيؤثر�على�سمعتها�وسينعكس�ذلك�سلبا�على�قدرتها�في�تسويق�منتجاتها�مما�سيكون�له�

تأثير�سلبي�على�أرباح�الشركة�ونتائج�أعمالها�المستقبلية.

مخاطر األداء المالي للشركة٢٠-١-٢

في�عام�2017م�قدمت�الشركة�خطة�العمل�المستقبلية�إلى�مؤسسة�النقد�بهدف�إعادة�هيكلة�رأس�المال�من�خالل�تخفيض�وزيادة�رأس�مالها.�ترتكز�هذه�
الدراسة�التي�أعدها�فريق�عمل�الشركة�بالتعاون�مع�مستشاريين�وأخصائيين�خارجيين�على�افتراضات�من�أهمها�تجديد�الموافقات�الخاصة�بالمنتجات�
الحالية�والتوقعات�الخاصة�بالمطالبات�وتكاليف�التشغيل�المستقبلية.�في�حال�عدم�حصول�الشركة�على�الموافقات�الالزمة�لمنتجاتها�القائمة�أو�في�
حال�اختالف�النتائج�المستقبلية�عن�النتائج�المتوقعة،�ممن�الممكن�أن�يكون�لهذا�االختالف�تأثير�سلبي�على�أرباح�الشركة�ونتائج�أعمالها�المستقبلية.�

المخاطر المتعلقة بخلو مناصب هامة في الشركة٢١-١-٢

خالل�عام�2017م�تقدم��9من�الموظفين�القياديين�باستقاالتهم�وخالل�الفترة�من�2018/01/01م�وحتى�2018/03/31م�عدد��3من�الموظفين�القياديين�
بإستقاالتهم�كالرئيس�التفيذي�ومدير�االكتتاب�ومدير�المراجعة�الداخلية�ومدير�إدارة�المخاطر�ومديرة�المشاريع�االستراتيجية،�وكما�بتاريخ�هذه�النشرة�
ما�زالت�المناصب�التالية�شاغرة:�مدير�المراجعة�الداخلية�وومدير�أمن�المعلومات�ومدير�المبيعات.�ومن�الممكن�أن�تتأثر�إنتاجية�الشركة�سلبا�في�حال�
تأخرها�في�التوظيف�أو�في�حال�عدم�تمكنها�من�تعيين�الشخص�الذي�يمتلك�الكفاءة�والخبرة�المطلوب�توفرهما�في�المرشحين�لشغل�هذه�المراكز�لما�
لها�من�تأثير�يصب�في�قدرة�الشركة�على�تنفيذ�استراتيجيتها�وخططها�المرسومة،�فعلى�سبيل�المثال،�منصب�مدير�إدارة�المبيعات�والتسويق�شاغر�منذ�

فترة�وإن�المخاطر�المترتبة�على�شغوره�تتمثل�في�تأثر�مبيعات�الشركة�ومقدرتها�على�تسويق�منتجاتها�وبالتالي�حصتها�السوقية.�

وفيما�يتعلق�بمنصب�مدير�إدارة�المراجعة�الداخلية�فهو�من�يتولى�بمسؤولية�اإلشراف�على�إدارة�المراجعة�الداخلية�وتقييم�إجراءات�عمل�الشركة�فيما�
يتعلق�بالرقابة�الداخلية�والسياسة�المحاسبية�للشركة�ومنسوبيها�وتقديم�التوصيات�الالزمة�للجنة�المارجعة�و/أو�مجلس�اإلدارة�في�هذا�الشأن.�كما�يتولى�
مهمة�االشراف�على�الرقابة�النظامية�والمراجعة�الخارجية�ومراقبة�القوائم�المالية�للشركة�والتأكد�من�سالمتها�وفعالية�عملية�المراجعة�الخارجية�وعمل�
التدقيق�الداخلي�ومراجعة�األنظمة�واللوائح�والتعليمات�الصادرة�من�الجهات�الرقابية�باإلضافة�إلى�مراجعة�مدى�فعالية�أنظمة�الشركة�في�مكافحة�غسل�
األموال�وتمويل�اإلرهاب�وأنظمة�مكافحة�االحتيال.�كما�بتاريخ�هذه�النشرة�لم�يتم�ملء�الشغور�ويتم�حالياً�إسناد�مهام�المراجع�الداخلي�لطرف�خارجي�
)شركة�بروتيفيتي�-�Protiviti(�بعد�الحصول�على�موافقة�مؤسسة�النقد�على�التعيين�بموجب�الخطاب�رقم�)381000092463(�وتاريخ�1438/09/03هـ�
)الموافق�2018/05/18م(.�وقد�أفادت�الشركة�بأنه�سيتم�ملىء�الشغور�وتعيين�مدير�وحدة�المراجعة�الداخلة�بأسرع�وقت�ممكن�بعد�االنتهاء�من�زيادة�

رأس�المال.�

مخاطر فرض الغرامات٢٢-١-٢

تخضع�الشركة�لعدد�من�الجهات�الرقابية�منها�مؤسسة�النقد،�وهيئة�السوق�المالية�والهيئة�العامة�لالستثمار�ومجلس�الضمان�الصحي�وبالتالي�يتعين�على�
الشركة�الحصول�من�هذه�الجهات�الرقابية�على�التصاريح�والتراخيص�والموافقات�النظامية�الالزمة�والمحافظة�عليها�فيما�يتعلق�بنشاطها�والتي�تشمل�
على�سبيل�المثال�ترخيص�االستثمار�األجنبي�وتراخيص�المنتجات�التأمينية�التي�تحصل�عليها�الشركة�من�مؤسسة�النقد،�وتراخيص�فتح�نقاط�البيع�أو�
الفروع�أو�المحالت�ومكاتب�الشركة�الصادرة�من�وزارة�الشؤون�البلدية�والقروية،�وشهادات�تسجيل�الشركة�وفروعها�الصادرة�عن�وزارة�التجارة،�وشهادات�

عضوية�الغرف�التجارية،�وشهادات�السعودة�والزكاة�والتأمينات�االجتماعية.

ستفرض�مؤسسة�النقد�غرامات�على�الشركة�في�حال�مخالفتها�لألنظمة�واللوائح�المتعلقة�-�على�سبيل�المثال�-�بالمدد�المفروضة�من�قبل�مؤسسة�
النقد�بتسوية�المطالبات�أو�بلغة�وثائق�التأمين�المعتمدة�من�الشركة�والترجمة�المعتمدة�للنصوص�اإلنجليزية�أو�لمخالفتها�الالئحة�الخاصة�بفتح�الفروع�
ونقاط�البيع�والتي�قد�تصل�قيمتها�إلى�)1٫000٫000(�مليون�ريال�سعودي�وفقا�للمادة�)21(�الحادية�والعشرون�من�نظام�مراقبة�شركات�التأمين�التعاوني،�
والذي�سوف�يؤثر�سلبا�على�أرباح�الشركة�ونتائجها�المالية،�إن�عدم�تمكن�الشركة�من�االلتزام�بهذه�األنظمة�والتعليمات�والمعايير�بصورة�مستمرة�يعرضها�

للغرامات�المالية�األمر�الذي�يؤدي�إلى�تحمل�الشركة�نفقات�مالية�إضافية�غير�متوقعة�والتأثير�سلبا�على�عملياتها.

كما�بتاريخ�هذه�النشرة،�الشركة�ملتزمة�بنظام�السوق�المالية�ولوائحه�التنفيذية�والتعليمات�الصادرة�عن�الهيئة،�إال�أنه�قد�سبق�لها�أن�تعرضت�في�عام�
2016م�لعدد�من�لغرامات�المالية�لمخالفتها�بعض�احكام�قواعد�التسجيل�واالدراج�)قبل�البدء�بالعمل�بالقواعد�الجديدة�”قواعد�طرح�األوراق�المالية�

وااللتزامات�المستمرة“(�وفقاً�لالتي:

بتاريخ�2016/02/09م�م�فرضت�الهيئة�غرامة�مالية�مقدارها�)30٫000(�ثالثون�ألف�ريال،�لمخالفة�الشركة�الفقرة�)أ(�من�المادة�السادسة�واألربعين�من�
نظام�السوق�المالية،�والفقرة�)أ(�من�المادة�الحادية�واألربعين�من�قواعد�التسجيل�واإلدراج،�لعدم�إبالغ�الشركة�الهيئة�والجمهور�في�موقع�شركة�السوق�
المالية�السعودية�”تداول“،�عن�استالم�خطاب�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�متضمناً�إيقاف�صالحية�إصدار�وثائق�التأمين�الفردي�على�نظام�الشبكة�

الوطنية�للضمان�الصحي�اعتباراً�من�2014/11/13م،�إذ�لم�تعلن�عن�ذلك�إال�بتاريخ�2014/11/16م.�
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و�بتاريخ�2016/05/11م�فرضت�الهيئة�غرامة�مالية�مقدارها�)20٫000(�عشرون�ألف�ريال،�لمخالفة�الشركة�الفقرة�)أ(�من�المادة�األربعين�من�قواعد�
التسجيل�واإلدراج،�إلفصاح�الشركة�عن�معلومة�غير�صحيحة�في�إعالنها�في�موقع�شركة�السوق�المالية�السعودية�تداول�اإللكتروني�بتاريخ�2015/02/10م�
تتعلق�بفائض�في�عمليات�التأمين،�وهو�ما�قامت�الشركة�بتصحيحه�في�إعالنها�بتاريخ�2015/02/11م،�الذي�بينت�الشركة�فيه�أن�لديها�عجز�في�عمليات�

التأمين�وليس�فائض،�وأن�العجز�بلغ��21٫842ألف�ريال�سعودي�خالل�شهر�يناير�2015م.

وبتاريخ�2016/05/11م�فرضت�الهيئة�غرامة�مالية�مقدارها�)70٫000(�سبعون�ألف�ريال،�لمخالفة�الشركة�الفقرة�)أ(�من�المادة�السادسة�واألربعين�
من�نظام�السوق�المالية،�والفقرة�)أ(�من�المادة�الحادية�واألربعين�من�قواعد�التسجيل�واإلدراج،�لعدم�إبالغ�الشركة�الهيئة�والجمهور�في�الوقت�النظامي�
المحدد�عن�استالمها�تعليمات�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني،�المتضمنة�إيقاف�صالحية�إصدار�وثائق�التأمين�الصحي�على�نظام�إصدار�الوثائق�

المطور�للضمان�الصحي�بتاريخ�2015/12/31م،�إذ�لم�تعلن�عن�ذلك�إال�بتاريخ�2016/01/03م�بعد�إغالق�السوق�.

المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير ٢٣-١-٢

أبرمت�الشركة�عقود�واتفاقيات�مع�أطراف�أخرى�تعمل�في�مجال�التأمين�كعقود�وساطة�تأمين�وعقود�إعادة�التأمين�باإلضافة�إلى�عقود�خدمة�أخرى�
كعقود�تقنية�المعلومات�وعقود�استشارية،�وتعتمد�الشركة�على�إمكانية�وقدرة�تلك�األطراف�على�الوفاء�بالتزاماتها�بموجب�شروط�وأحكام�تلك�العقود�
واالتفاقيات.�وال�يمكن�التأكيد�بأن�تلك�األطراف�سوف�تكون�على�مستوى�تطلعات�الشركة،�وفي�حال�عدم�قدرة�الشركة�أو�األطراف�المتعاقدة�معها�على�
االلتزام�ببنود�تلك�العقود�أو�في�حال�وقوع�أي�منازعات�مستقبلية�أو�قضايا�وخسارة�الشركة�لتلك�المنازعات�فإن�ذلك�سيؤثر�سلبياً�على�مركزها�المالي�

والتدفقات�النقدية�والنتائج�التشغيلية�للشركة�وتطلعاتها�المستقبلية.

مخاطر فروقات مبلغ الزكاة٢٤-١-٢

قد�تتعرض�الشركة�اللتزامات�ناتجة�عن�فروقات�طريقة�احتساب�مبلغ�الزكاة.�وسبق�أن�قدمت�الشركة�اعتراضاً�لدى�الهيئة�العامة�للزكاة�والدخل�حول�
إخضاع�الوديعة�النظامية�وبعض�االستثمارات�لضريبة�الزكاة�وتم�رد�اعتراضها.�وقدمت�الشركة�استئنافها�على�القرار�الذي�أصدرته�لجنة�االعتراض�
االبتدائية�الزكوية�الضريبية�حول�قيمة�الزكاة�المتوجبة�على�الشركة�عن�األعوام�2012م�و2013م�بمبلغ�)2٫500٫000(�ريال،�كما�أنه�تبين�عند�مراجعة�
الهيئة�إلقرارات�األعوام�2009م�وحتى�2011م�قد�قامت�باحتساب�فروق�مجموعها�)11٫777٫414(�ريال�سعودي�بموجب�الربط�الوارد�عن�تلك�األعوام،�
فتم�االعتراض�على�تلك�الفروق�وصدر�قرار�اللجنة�االبتدائية�برفض�االعتراض�وتم�استئناف�االعتراض�لدى�اللجنة�االستئنافية�وتم�اصدار�ضمان�بنكي�
بالمبلغ�حسب�متطلبات�االستئناف.�وبحسب�الخطابين�الموجهين�من�»البسام�محاسبون�قانونيون�واستشاريون«�إلى�رئيس�اللجنة�االستئنافية�الضريبية�
ومدير�عام�إدارة�كبار�المكلفين�في�الهيئة�العامة�للزكاة�والدخل�فيما�يخص�الضمان�البنكي�وقيمته�)11٫777٫414(�ريال�سعودي�عن�االستئناف�المقدم�
من�شركة�أمانة�للتأمين�التعاوني�في�مقابل�سداد�قيمة�المستحقات�المتوجبة�عن�الفروق�الزكوية�عن�األعوام�2009م-2011م،�وقد�تم�تقديم�نسخة�من�
خطاب�الضمان�الذي�يحمل�الرقم�)MD1611800015(�وتاريخ�1437/07/20هـ�)الموافق�2016/04/27م(�والمودع�لدى�مصرف�االنماء�وتحت�تصرف�الهيئة�
العامة�للزكاة�في�أي�وقت�ولمدة�عام�يبدأ�من�1438/08/01هـ�)الموافق�2017/04/27م(�وبصرف�النظر�عن�أي�اعتراض�من�شركة�امانة�او�أي�جهة�داخل�

المملكة�او�خارجها،�ويتجدد�تلقائياً�بدون�طلب�مصلحة�الزكاة�وبدون�الحاجة�إلى�موافقة�أي�طرف�او�جهة�أخرى.

وحتى�تاريخ�هذه�النشرة،�لم�يتم�سداد�تلك�الفروقات�وفي�حال�ألزمت�الشركة�بدفع�مبلغ�فروقات�الزكاة،�سوف�يؤثر�األمر�على�القوائم�المالية�وبالتالي�
نتائج�الشركة�ومركزها�المالي�سلبا.�هذا�وتؤكد�الشركة�بأنه�تم�تجنيب�مخصص�للزكاة�يبلغ�)9٫149٫000(�ريال�سعودي�ومخصص�ضريبة�استقطاع�
خاص�بإعادة�التامين�)6٫522٫00(�ريال،�ومخصص�ضريبة�القيمة�المضافة�يبلغ�)1٫337٫000(�ريال�سعودي�وذلك�مبين�في�القوائم�المالية�المدققة�

للسنة�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2017م.�

هذا�وقد�استحصلت�الشركة�على�شهادة�الهيئة�العامة�للزكاة�والدخل�رقم�)1110336768(�تاريخ�1439/10/27هـ�)الموافق�2018/07/11م(�ويسري�
مفعول�هذه�الشهادة�حتى�تاريخ�1440/08/25هـ�)الموافق�2019/04/30م(.�وذلك�لتسهيل�اعمالها�والسماح�لها�بمراجعة�كافة�الجهات�الحكومية�في�
المملكة�النهاء�معامالتها�لدى�تلك�الجهات�وتخولها�الدخول�في�المناقصات�من�دون�منحها�حق�صرف�المستحقات�العادية�والنهائية�مما�سيؤثر�سلباً�على�

ربحية�الشركة�قي�حال�عدم�تمكنها�من�اصدار�شهادة�نهائية�تسمح�لها�بصرق�مستحقاتها.�

مخاطر التغيرات في المعايير المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة٢٥-١-٢

يتم�إعداد�القوائم�المالية�للشركة�وفقا�للمعايير�المحاسبية�الدولية�)IFRS(�الخاصة�بالتقارير�المالية�)وليس�طبقا�لمعايير�المحاسبة�-SOCPA-�المتعارف�
عليها�في�المملكة�والصادرة�عن�الهيئة�السعودية�للمحاسبين�القانونيين(.�والشركة�ملزمة�في�هذه�الحالة�بتطبيق�التعديالت�أو�التغييرات�التي�تطرأ�على�
هذه�المعايير�من�وقت�ألخر،�وبالتالي�فإن�أي�تغييرات�في�هذه�المعايير�أو�إلزامية�تطبيق�بعض�المعايير�الجديدة�سوف�يؤثر�سلباً�على�القوائم�المالية�

وبالتالي�على�نتائج�الشركة�المالية�ومركزها�المالي.

مخاطر أسعار صرف العمالت٢٦-١-٢

تعزى�المخاطر�المتعلقة�بأسعار�العمالت�إلى�التقلبات�في�االستثمارات�المالية�نظرا�للتغير�في�أسعار�الصرف.�الشركات�التي�تتعرض�لمخاطر�أسعار�
صرف�العمالت�في�الغالب�لديها�تعامالت�مع�أطراف�خارج�المملكة�وبعمالت�تلك�األطراف.�معظم�عمليات�الشركة�تتم�بالريال�السعودي�كما�أن�كافة�
إيراداتها�محققة�من�عمالء�في�السوق�المحلية�وبالعملة�المحلية.�وفي�حال�قيام�الشركة�بتحصيل�أي�مبالغ�من�مبيعات�منتجاتها�أو�أجرت�أي�تعامالت�
بعملة�أجنبية�فإنها�قد�تتعرض�لمخاطر�أسعار�الصرف�وفي�حال�حدوث�أي�تقلبات�كبيرة�في�أسعار�الصرف�فإن�ذلك�سيؤثر�سلبا�على�أداء�الشركة�المالي.

مخاطر تركز األعمال٢٧-١-٢

تتركز�أعمال�التأمين�التي�تقوم�بها�الشركة�على�تامين�السيارات�حيث�تمثل�حوالي�52٪�)�37٫544ألف�ريال�سعودي(�من�إجمالي�األقساط�المكتتبة�كما�
في��31ديسمبر�2017م،�ويعتبر�قطاع�التأمين�على�السيارات�من�القطاعات�الشديدة�المنافسة،�وفي�حال�عدم�قدرة�الشركة�على�توسيع�قاعدة�عمالئها�

في�هذا�النشاط�أو�عدم�قدرتها�على�التنويع�في�المستقبل�فإن�ذلك�سيؤثر�سلبا�على�وضعها�المالي�ونتائجها�التشغيلية.
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مخاطر عدم القدرة على االلتزام بمتطلبات السالمة والوقاية من الحريق٢٨-١-٢

للعقوبات� مما�سيعرضها� قبلها� من� مستأجرة� �)26( أصل� من� مواقع� ألربع� المدني� الدفاع� تصاريح� الشركة� استخرجت� النشرة� هذه� إعداد� تاريخ� حتى�
واإلجراءات�التي�قد�تتخذ�بسبب�عدم�وجود�ترخيص�الدفاع�المدني�أو�عدم�تجديده�وفق�جدول�مخالفات�الئحة�شروط�السالمة�وسبل�الحماية�الواجب�

توافرها�في�المباني�السكنية�واإلدارية�الصادر�عن�وزارة�الداخلية/المديرية�العامة�للدفاع�المدني،�وهي�على�النحو�التالي:�

1� الغرامة:�يجب�أال�تتجاوز�مبلغ��30٫000ريال.-
2� وقف�العمل�في�جزء�أو�قسم�من�المنشأة�إذا�كان�يشكل�خطورة�حتى�يتم�إزالة�الخطر.-
3� منح�مهلة�للمنشأة�المخالفة�من�أجل�إزالة�المخالفة.-
4� األمر�بإغالق�المنشأة.-

وفي�حال�تعرض�الشركة�ألي�من�هذه�العقوبات�أو�اإلجراءات�فإنه�سيكون�له�تأثير�سلبي�على�نتائج�عملياتها�ومركزها�المالي.�

مخاطر االعتماد على الوسطاء ٢٩-١-٢

تعتمد�الشركة�بشكل�أساسي�على�وسطاء�التأمين�حيث�بلغ�اإلجمالي�الصافي�لألقساط�المكتتبة�من�خالل�الوسطاء��13٫9مليون�ريال�سعودي�والتي�تمثل�
)19٫4٪(�من�إجمالي�األقساط�المكتتبة�كما�بنهاية�2017/12/31م.�وقد�بلغ�عدد�االتفاقيات�التي�ابرمتها�الشركة�مع�وسطاء�التأمين�)31(�اتفاقية�وساطة�
تأمين،�وتتوزع�أقساط�التأمين�على�كافة�الوسطاء�مما�يخفف�من�مخاطر�اإلعتماد�على�وسيط�واحد.�غير�أن�الشركة�قد�ال�تتمكن�من�تجديد�عقودها�معهم�
في�حال�منع�مؤسسة�النقد�أحد�الوسطاء�أو�عدد�منهم�من�تقديم�خدمات�الوساطة�أو�ألي�أسباب�أخرى�مما�سيدفعها�لتعيين�وسطاء�اخرين�جدد�أو�قد�
ال�تتمكن�من�تجديد�عقودها�الحالية�بنفس�الشروط�واألحكام�مما�سيؤثر�بشكل�سلبي�على�عملياتها�وأعمالها�وبالتالي�سينعكس�ذلك�على�نتائجها�المالية.�

مخاطر العقود واألعمال مع األطراف ذات العالقة٣٠-١-٢

أبرمت�الشركة�عقود�التأمين�مع�أطراف�ذات�عالقة،�بما�في�ذلك�بعض�أعضاء�مجلس�إدارتها�وشركات�تابعة�ألعضاء�مجلس�اإلدارة�بقيمة�إجمالية�قدرها�
)2٫883(�ألف�ريال�سعودي�كما�في�2017/12/31م�على�النحو�التالي:

1� عقد�مجموعة�السيف�والتي�يشارك�في�ملكيتها�خالد�السيف�وبلغت�إجمالي�التعامالت�مبلغ�)2٫129(�ألف�ريال�سعودي�-
2� عقد�مجموعة�الطوخي،�والتي�يشارك�في�ملكيتهامحمود�الطوخي�وبلغت�إجمالي�التعامالت�مبلغ�)754(�ألف�ريال�سعودي-

وال�يوجد�أي�ضمان�لتجديد�العقود�مع�األطراف�ذات�العالقة�في�المستقبل�عند�انتهاء�مددها،�إذ�من�الممكن�أال�يوافق�مجلس�إدارة�الشركة�أو�الجمعية�
العامة�على�تجديد�تلك�العقود�أو�أن�ال�يوافق�األطراف�ذات�العالقة�على�تجديدها�وفقاً�لشروط�وثائق�التأمين�التي�تحددها�الشركة.�ونظراً�لذلك�فإن�

عدم�تجديد�تلك�العقود�قد�يكون�له�أثر�سلبي�على�ربحية�الشركة�وبالتالي�على�أعمالها�وتوقعاتها�ووضعها�المالي�ونتائج�عملياتها.

إذا�رفضت�الجمعية�العامة�منح�الترخيص�إلبرام�العقود�مع�اطراف�ذوو�العالقة�بموجب�المادة�الحادية�والسبعين�من�نظام�الشركات�فعلى�عضو�مجلس�
اإلدارة�تقديم�استقالته�خالل�مهلة�تحددها�الجمعية�العامة�وإال�ُعدت�عضويته�في�المجلس�منتهية�وذلك�ما�لم�يقرر�عضو�المجلس�العدول�عن�العقد�
أو�التعامل�أو�توفيق�أوضاعه�طبقاً�لنظام�الشركات�ولوائح�التنفيذية�قبل�انقضاء�المهلة�المحددة�من�قبل�الجمعية�العامة�مما�سيؤثر�على�أعمال�وربحية�

الشركة�بشكل�سلبي�جوهري.�

مخاطر إلزامية تعديل وثيقة الضمان الصحي االلزامي ٣١-١-٢

بتاريخ�2018/07/01م�سيبدأ�العمل�بالوثيقة�الجديدة�للضمان�الصحي�التعاوني�المعتمدة�بموجب�قرار�معالي�وزير�الصحة�رقم�)�1/18/3ر(�وتاريخ�
بها�منذ�عام� المعمول� القديمة� الوثيقة� تغطيها� تكن� لم� التأمين�تغطية�منافع�جديدة� والتي�ستلزم�شركات� )الموافق�2018/01/29م(� 1439/05/12هـ�
2014م.�سيتسمر�حد�المنفعة�األقصى�من�دون�تعديل�لكل�شخص�عن�سنة�الوثيقة�ويشمل�ذلك�الحدود�الدنيا�الواردة�في�الوثيقة�على�أن�يكون�)500(�
ألف�ريال.�وتشمل�الوثيقة�الجديدة�مجموعة�منافع�بما�فيها�مصاريف�الكشف�الطبي�والتشخيص�والعالج�واألدوية�ومصاريف�وجميع�مصاريف�التنويم�
بالمستشفى�بما�في�ذلك�العمليات�الجراحية�وجراحة�أو�معالجة�اليوم�الواحد�وفق�تفاصيل�وثيقة�التأمين�الطبي�اإللزامي�)الجديدة(.�وتشمل�المنافع�

الجديدة�التي�ستشملها�الوثيقة�ما�يلي:

معالجة�أمراض�األسنان�واللثة�وتشمل�تكاليف�تنظيف�األسنان�لمرة�واحدة�خالل�مدة�الوثيقة�وفق�حدود�المنفعة�المحددة�في�جدول�الوثيقة. أ-�
�)RSV(تغطية�برنامج�الفحص�المبكر�لإلعاقة�السمعية�وتكاليف�برنامج�التحصينات�لفيروس�االلتهاب�التنفسي�المخلوي�لألطفال� ب-�

�)BMI(�)45(في�حال�تجاوز�كتلة�الجسم��)Sleeve(تكاليف�تغطية�عملية�جراحة�معالجة�السمنة�المفرطة�عن�طريق�عملية�تكميم�المعدة�فقط� ج-�
لحد�تغطية��20ألف�ريال

الحاالت�النفسية�الحادة�والغير�حادة�)�15ألف�ريال�سعودي�بحد�أقصى�للحاالت�النفسية�الحادة�خالل�مدة�الوثيقة�وتشمل�مبلغ��5االف�ريال� د-�
سعودي�للحاالت�النفسية�)غير�الحادة(�ألربع�جلسات�مع�األدوية�خالل�مدة�الوثيقة

الحاالت�المرضية�المعدية�والتي�تحتاج�إلى�عزل�بالمستشفى�والتي�تحددها�وزارة�الصحة هـ-�
تكاليف�حليب�األطفال�للرضع�المحتاجين�إليه�طبياً�حتى�عمر�24شهر� و-�

زيادة�قيمة�المنفعة�المحددة�للعناية�بحاالت�التوحد�من�)15(�ألف�ريال�سعودي�لتصبح�)50(�ألف�ريال ز-�
مصاريف�بعض�حاالت�اإلعاقة�وحد�التغطية�مبلغ�)100(�ألف�ريال. ح-�

ينبغي�على�الشركة�عدم�إصدار�أو�تجديد�أي�وثيقة�تأمين�بدءاً�من�يوليو�2018م�ال�تغطي�بحد�أدنى�المنافع�الشمار�لها�أعاله�عماًل�بوثيقة�الضمان�الصحي�
التعاوني�الجديدة،�وفي�حال�عدم�االلتزام�بذلك�ستتعرض�الشركة�للمساءلة�من�قبل�مجلس�الضمان�الصحي�وسيتم�منعها�من�إصدار�وثائق�تأمين�حتى�
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يتم�االلتزام�بالتعديالت�الجديدة�وتحديث�وثيقة�التأمين.�وقد�أفادت�الشركة�بأنه�جاري�العمل�على�إعداد�مراجعة�شاملة�لبنود�الوثيقة�وسيتم�اعتمادها�
مباشرة�بعد�حصول�الشركة�على�عدم�ممانعة�مؤسسة�النقد�على�إدخال�التعديالت�الجديدة�على�الوثيقة�الحالية.

المخاطر المرتبطة بأعمال واجتماعات لجان مجلس اإلدارة٣٢-١-٢

يضع�النظام�األساسي�للشركة�والئحة�حوكمة�الشركات�قيوداً�معينة�بخصوص�تشكيل�لجان�مجلس�اإلدارة�وعدد�اجتماعاتها،�ويجب�أن�يتم�تعيين�عدد�
كاٍف�من�أعضاء�مجلس�اإلدارة�)غير�التنفيذيين(�في�اللجان�المعنية�بالمهمات�التي�قد�ينتج�عنها�حاالت�تعارض�مصالح،�)مثل�التأكد�من�سالمة�التقارير�
المالية�وغير�المالية،�ومراجعة�عقود�وتعامالت�األشخاص�ذوي�العالقة،�والترشيح�لعضوية�مجلس�اإلدارة،�وتعيين�المدراء�التنفيذيين،�وتحديد�المكافآت(.�

نصت�الئحة�حوكمة�شركات�التأمين�الصادرة�عن�المؤسسة�في�تاريخ�2015/10/21م،�على�أن�تقوم�شركات�التأمين�بتشكيل�لجان�متخصصة�لتوسيع�
المخاطر� إدارة� ولجنة� المراجعة� والمكافآت�ولجنة� الترشيحات� لجنة� الحصر،� المثال�ال� التي�منها�على�سبيل� المتخصصة� المجاالت� نطاق�عملها�في�
ولجنة�االستثمار�ولجنة�الحوكمة�ولجنة�االلتزام�النظامي�ولجنة�اإلفصاح�ولجنة�الموارد�البشرية�ولجنة�التطوير�االستراتيجي،�الخ�وأن�تمنح�هذه�اللجان�
الصالحيات�الالزمة�ألداء�أعمالها.�كما�ألزمت�المادة�)90(�تسعين�من�الالئحة�على�أن�يكون�لدى�كل�شركة�تأمين�بحد�أدنى�لجنة�تنفيذية،�ولجنة�للمراجعة،�

ولجنة�للترشيحات�والمكافآت�ولجنة�إلدارة�المخاطر�ولجنة�االستثمار.

وفق�المادة�)50(�خمسون�من�الئحة�حوكمة�الشركات،�يشكل�مجلس�اإلدارة�-�مع�مراعاة�المادة�)101(�األولى�بعد�المائة�من�نظام�الشركات�الخاصة�بلجنة�
المراجعة�-�لجاناً�متخصصة�وفقاً�لما�يلي:�

1� حاجة�الشركة�وظروفها�وأوضاعها�بما�يمّكنها�من�تأدية�مهامها�بفعالية.-
2� يكون�تشكيل�اللجان�وفقاً�إلجراءات�عامة�يضعها�المجلس�تتضمن�تحديد�مهمة�كل�لجنة�ومدة�عملها�والصالحيات�المخولة�لها�خالل�هذه�-

المدة�وكيفية�رقابة�مجلس�اإلدارة�عليها،�وعلى�اللجنة�أن�تبلغ�المجلس�بما�تتوصل�إليه�من�نتائج�أو�تتخذه�من�قرارات�بشفافية،�وعلى�المجلس�
أن�يتابع�عمل�هذه�اللجان�بانتظام�للتحقق�من�ممارستها�األعمال�الموكلة�إليها.�

3� تكون�كل�لجنة�مسؤولة�عن�أعمالها�أمام�المجلس،�وال�يخّل�ذلك�بمسؤولية�المجلس�عن�تلك�األعمال�وعن�الصالحيات�أو�السلطات�التي�-
فوضها�إليها.

4� أال�يقل�عدد�أعضاء�اللجان�عن�)3(�ثالثة�وال�يزيد�على�)5(�خمسة.-
5� يجب�حضور�رؤساء�اللجان�)أو�من�ينوب�عنهم�من�أعضائها(�للجمعيات�العامة�لإلجابة�عن�أسئلة�المساهمين.-
6� على�الشركة�أن�تشعر�الهيئة�بأسماء�أعضاء�اللجان�وصفات�عضويتهم�خالل�خمسة�أيام�عمل�من�تاريخ�تعيينهم�وأي�تغييرات�تطرأ�على�ذلك�-

خالل�خمسة�أيام�عمل�من�تاريخ�حدوث�التغييرات.�

وفق�المادة�)98(�من�الئحة�حوكمة�شركات�التأمين�فان�الحد�األدنى�لعدد�اجتماعات�اللجنة�هو�)6(�اجتماعات�بالسنة،�لم�تلتزم�الشركة�في�العام�2016م�
بالحد�األدنى�لعدد�االجتماعات�حيث�بلغ�عدد�االجتماعات�)4(.�وبالنسبة�إلى�لجنة�المراجعة:�وفقا�للمادة�)53(�من�الئحة�لجان�المراجعة�في�شركات�
التامين�فان�الحد�األدنى�لعدد�اجتماعات�اللجنة�هو�)6(�اجتماعات�بالسنة،�الشركة�ملتزمة�ولكن�يوجد�مخالفة�في�العام�2016م�حيث�بلغ�عدد�االجتماعات�
)5(.�وبالنسبة�إلى�لجنة�االستثمار:�وفقا�لالئحة�االستثمار�فان�الحد�األدنى�لعدد�اجتماعات�اللجنة�هو�)4(�اجتماعات�بالسنة،�الشركة�ملتزمة،�ولكن�يوجد�

مخالفة�في�العامين�2016م�و2017م�حيث�بلغ�عدد�االجتماعات�)3(.�

وفيما�يخص�لجنة�الترشيحات�والمكافآت:�وفقا�للمادة�)103(�من�الئحة�حوكمة�شركات�التأمين�فان�الحد�األدنى�لعدد�اجتماعات�اللجنة�هو�)3(�اجتماعات�
بالسنة،�الشركة�ملتزمة�ولكن�يوجد�مخالفة�في�العام�2016م�حيث�بلغ�عدد�االجتماعات�)1(.�لجنة�المخاطر:�وفقا�لالئحة�لجنة�المخاطر�فان�الحد�األدنى�

لعدد�اجتماعات�اللجنة�هو�)4(�اجتماعات�بالسنة،�الشركة�غير�ملتزمة�حيث�لم�تعقد�اللجنة�أي�اجتماع�منذ�تأسيسها.�

لدى�الشركة�لجنة�مؤقتة�)لالستحواذ�واالندماج(�وقد�تم�تعيين�أعضائها�واعتماد�الئحة�داخلية�خاصة�بها�بتاريخ�2017/02/08م�من�دون�أن�تعقد�أي�
اجتماع�كما�بتاريخ�هذه�النشرة،�وقد�أفادت�الشركة�بأن�اللجنة�غير�مفعلة�حالياً�وسيتم�تمرير�قرار�من�قبل�المجلس�بحلها�في�أسرع�وقت�ممكن�حيث�أنه�
تم�استبعاد�في�الوقت�الحالي�خيار�االستحواذ�أو�االندماج�والذي�تم�ذكره�في�خطة�العمل�المعدة�من�قبل�الشركة�بالتعاون�مع�الخبير�االكتواري�”منارسيغما“

والمقدمة�لمؤسسة�النقد�بشهر�يناير�2017م.�

مخاطر ترجمة وثائق التأمين٣٣-١-٢

بعض�وثائق�التأمين�الشركة�مكتوبة�باللغة�العربية�وهي�مترجمة�من�اللغة�االنجليزية�إال�أن�ترجمة�بعض�بنود�وثائق�التأمين�التي�تقدمها�الشركة�ليست�
دقيقة�من�حيث�توضيح�بعض�المصطلحات�الواردة�في�الوثيقة،�مما�سيؤدي�إلى�نشوء�نزاع�بين�األطراف�حول�تفسير�المقصود�بالوثيقة،�خاصة�وأن�اللجان�
القضائية�والمحاكم�في�المملكة�العربية�السعودية�تعتمد�على�النص�العربي�في�حال�نشأ�أي�خالف�بين�الشركة�وأحد�عمالئها،�مما�قد�يعرض�الشركة�

للدخول�في�نزاعات�مع�العمالء�مما�سيؤثر�بشكل�سلبي�وجوهري�على�أعمال�الشركة�ونتائج�عملياتها�ومركزها�المالي�وتوقعاتها�المستقبلية.

مخاطر إعادة التأمين٣٤-١-٢

تعتمد�شركات�التأمين�في�أعمالها�على�اتفاقيات�إعادة�تأمين�وذلك�للتقليل�من�المخاطر�الناتجة�عن�التغطية�التأمينية�التي�يتم�توفيرها�للعمالء.�تتطلب�
المادة�)40(�من�الالئحة�التنفيذية�لنظام�التأمين�ما�يلي:

أن�تحتفظ�شركات�التأمين�بنسبة�30٪�على�األقل�من�مجموع�مبالغ�االشتراكات�المكتتبة�)تلتزم�الشركة�حاليا�بهذا�الشرط(.�
االلتزام�بإعادة�تأمين�ما�نسبته�30٪�على�األقل�من�مجموع�مبالغ�االشتراكات�المكتتبة�داخل�المملكة�العربية�السعودية�)ال�تلتزم�الشركة�حاليا��

بهذا�الشرط(.
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ووفقاً�ألحكام�المادة�)21(�من�نظام�مراقبة�شركات�التأمين�التعاوني،�يجوز�لمؤسسة�النقد�العربي�السعودي�فرض�غرامة�تصل�إلى�مليون�ريال�سعودي�
على�الشركات�التي�ال�تقوم�بالتقيد�بالنسب�المذكورة�أعاله،�بالتالي�في�حال�لم�تقم�الشركة�بالتقيد�بهذه�النسب�ستتعرض�الشركة�لتلك�الغرامة�مما�سيؤثر�

بشكل�سلبي�على�أعمال�الشركة�ونتائج�عملياتها�ومركزها�المالي�وتوقعاتها�المستقبلية.

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

تأثير�سلبي�وجوهري�على�أعمال�الشركة�ونتائج�عملياتها�ومركزها�المالي�وتوقعاتها�المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتصنيف االئتماني٣٥-١-٢

لم�تتقدم�الشركة�حتى�اآلن�للحصول�على�تصنيف�ائتماني،�وفي�حال�تقدم�الشركة�للححصول�على�ذلك�فإنه�ال�يوجد�ما�يضمن�أن�تحصل�على�تصننيف�
جيد�في�حال�كانت�المخاطر�لديها�أعلى�من�الحد�المتعارف�عليه�في�سوق�التأمين�مما�قد�يؤثر�سلبيا�علي�أعمال�الشركة.

إضافة�لذلك،�وعمال�بأحكام�الالئحة�التنفيذية�لنظام�مراقبة�شركات�التأمين�التعاوني،�يجب�على�الشركة�اختيار�معيدي�تأمين�حاصلين�بحد�أدنى�على�
تصنيف��BBBمن�وكالة�التصنيف�الئتماني��S&Pأو�تصنيف�+�Bمن�قبل��A.M. Bestأو�تقييم�مكافىء�لذلك�من�إحدى�وكاالت�التصنيف�العالمية�المعترف�
بها،�وتتعامل�الشركة�مع�معيدي�تأمين�حاصلين�على�التصنيف�المطلوب�وفق�متطلبات�مؤسسة�النقد�)ولمزيد�من�التفاصيل�حول�أسماء�معيدي�التأمين�
”المعلومات�القانونية“(�وفي�حال�أرادت�الشركة�أن�تتعامل�مع�معيدي�تأمين�غير�معتمدين�من�قبل�مؤسسة�النقد� ودرجة�تصنيفهم،�فضاًل�راجع�القسم�9
أو�حاصلين�على�تصنيف�أدنى�أو�إذا�تم�تخفيض�تصنيف�معيدي�التأمين�أثناء�تعاملهم�مع�الشركة،�فيتوجب�عليها�الحصول�على�موافقة�خطية�من�مؤسسة�
النقد.�وإذا�لم�تتمكن�الشركة�من�الحصول�على�هذه�الموافقة،�فيجب�عليها�إيقاف�ترتيبات�إعادة�التأمين�مع�تلك�الشركات،�مما�سيزيد�من�أعباء�الشركة�
ويعرضها�للمزيد�من�المخاطر�ومنها�عدم�قدرة�معيدي�التأمين�ذوي�التصنيف�المنخفض�على�الوفاء�بالتزاماتهم،�وبالتالي�التأثير�بشكل�سلبي�وجوهري�

على�أعمال�الشركة�ونتائج�عملياتها�ومركزها�المالي�وتوقعاتها�المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بمكافحة غسل األموال٣٦-١-٢

تتولى�لجنة�المراجعة�المعينة�بتاريخ�2016/11/15م�من�قبل�الجمعية�العامة�للشركة�مهمة�االشراف�على�الرقابة�النظامية�ومراجعة�مدى�فعالية�أنظمة�
الشركة�في�مكافحة�غسل�األموال�وتمويل�اإلرهاب�وأنظمة�مكافحة�االحتيال.�ويرتبط�مباشرة�باللجنة�مدير�المخاطر�ومدير�االلتزام.�لم�تقم�الشركة�
بإعداد�دليال�إجرائيا�مستقاًل�لمكافحة�غسل�األموال�حيث�أنها�تستند�على�الالئحة�الداخلية�الخاصة�بها�التي�تلزم�إدارة�المخاطر�وإدارة�االلتزام�في�
الشركة�بتقديم�تقارير�دورية�لإلطالع�على�مدى�كفاءة�برنامج�مكافحة�غسل�األموال�بالشركة�بصفة�مستمرة�إلبداء�مالحظاتها�وتوصياتهها،�إال�أن�عدم�
وضع�الشركة�لالئحة�مكتوبة�مستقلة�وخاصة�بمكافحة�غسل�األموال�وتمويل�اإلرهاب�وفق�متطلبات�األنظمة�والقرارات�والتعليمات�المرعية�اإلجراء�)ومنها�
نظام�مكافحة�غسل�األموال،�الصادر�بالمرسوم�الملكي�رقم�)م/31(�وتاريخ�1433/05/11هـ�وقرار�مجلس�هيئة�السوق�المالية�رقم�)1-39-2008(�وعدم�
تطبيقها�بشكل�أكثر�صرامة�قد�يعرضها�في�المستقبل�لممارسات�مخالفة�ألنظمة�مكافحة�غسل�األموال�وبالتالي�سيعرضها�للعقوبات�الواردة�في�نظام�
مكافحة�غسل�األموال�والئحته�التنفيذية�أو�الواردة�في�قواعد�مكافحة�غسل�األموال�وتمويل�اإلرهاب�الصادرة�عن�مجلس�هيئة�السوق�المالية،�مما�سيؤثر�

بشكل�سلبي�على�أعمال�الشركة�ونتائج�عملياتها�وتوقعاتها�المستقبلية.

مخاطر تركز إيرادات الشركة على بعض العمالء ٣٧-١-٢

شكلت�وثائق�التأمين�الصادرة�لشركة�السيف�الهندسية�للمقاوالت�وشركة�مجموعة�السالم�الطبية�نسبة�15٫6٪�و10٫7٪�على�التوالي�من�إجمالي�األقساط�
العمالء� الشركة� وفي�حال�خسرت� اإلدارة«(.� وتحليل� ومناقشة� المالية� »المعلومات� �)5( القسم� راجع� عام�2018م�)فضال� األول�من� الربع� في� المكتتبة�
الرئيسيين،�أو�في�حال�عدم�قدرة�الشركة�على�تنويع�قاعدة�عمالئها،�فسوف�يكون�لذلك�تأثير�سلبي�على�إيرادات�الشركة�ووضعها�المالي�ونتائج�عملياتها.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع  ٢-٢

مخاطر االلتزام باألنظمة واللوائح١-٢-٢

تخضع�الشركة�لألنظمة�واللوائح�السائدة�في�المملكة�والتي�تخص�قطاع�التأمين�بشكل�خاص،�ومن�ضمنها�نظام�الشركات�ونظام�مراقبة�شركات�التأمين�
التعاوني�والئحته�التنفيذية،�وتخضع�أيضا�إلشراف�الجهات�المختصة�التالية:�مؤسسة�النقد�حيث�أن�المؤسسة�مسؤولة�عن�تنظيم�قطاع�التأمين�في�

المملكة�بما�في�ذلك�السياسات�والقواعد�والتراخيص�والمنافسة�وتخصيص�االستثمار�ومعايير�الخدمة�والمعايير�الفنية�وترتيبات�التسويات.�

بما�أن�سوق�التأمين�السعودي�يعتبر�من�األسواق�الناشئة�دائمة�التطوير،�فإن�ذلك�قد�يحد�من�قدرة�الشركة�على�االستجابة�لفرص�السوق،�وقد�يضطرها�
إلى�تحمل�نفقات�سنوية�كبيرة�للتقيد�باألنظمة�واللوائح�النظامية،�ولذا�ال�يمكن�إعطاء�أي�تأكيد�بأن�األنظمة�أو�اإلطار�التنظيمي�لقطاع�التأمين�في�المملكة�

سيشهد�مزيدا�من�التغيرات�التي�قد�تؤثر�بدرجة�كبيرة�أو�سلبية�على�أعمال�الشركة�ووضعها�المالي�أو�نتائج�عملياتها.

وكذلك،�إذا�لم�تلتزم�الشركة�باألنظمة�واللوائح�والتعليمات�المعمول�بها،�فإنها�سوف�تخضع�لعقوبات�نظامية�منها�الغرامة�وتعليق�العمل�وسحب�الترخيص�
الخاص�بمزاولة�نشاط�التأمين،�األمر�الذي�سيؤثر�سلبا�على�عمليات�الشركة�ونتائج�عملياتها.�

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

األسباب�جميع�بنود�إعالن�النتائج�المالية.

وتجدر�اإلشارة�إلى�أنه�بالنسبة�لمالءة�شركات�المساهمة�العامة�فقد�صدر�بتاريخ�1438/01/23هـ�)الموافق�2016/10/24م(�قرار�مجلس�الهيئة�رقم�
)1-130-2016(�بتعديل�اإلجراءات�والتعليمات�الخاصة�بالشركات�المدرجة�أسهمها�في�السوق�التي�بلغت�خسائرها�المتراكمة�)50٪(�فأكثر�من�رأس�مالها�
في�ضوء�نظام�الشركات�الجديد،�وتم�تعديل�مسماها�لتصبح�”اإلجراءات�والتعليمات�الخاصة�بالشركات�المدرجة�أسهمها�في�السوق�التي�بلغت�خسائرها�

المتراكمة�)20٪(�فأكثر�من�رأس�مالها“،�على�أن�يعمل�باإلجراءات�والتعليمات�المعدلة�ابتداًء�من�تاريخ�1438/07/25هـ�)الموافق�2017/04/22م(.

كما�ألزمت�الهيئة�الشركات�المدرجة�في�السوق�المالية�التي�تبلغ�خسائرها�المتراكمة�)50٪(�فأكثر�من�رأس�المال�المدفوع�باإلفصاح�على�موقع�تداول�
قبل�تاريخ�1438/07/24هـ�)الموافق�2017/04/21م(�عن�خطتها�حيال�تطبيق�المادة�)150(�من�نظام�الشركات.�

كما�ألزمت�الهيئة�الشركات�المدرجة�في�السوق�المالية�باتباع�الئحة�التعليمات�الخاصة�بإعالنات�الشركات�المساهمة�المدرجة�أسهمها�في�السوق�المالية�
الصادرة�بموجب�قرار�مجلس�الهيئة�رقم�)4-8-2017(�وتاريخ�1438/04/26هـ�)الموافق�2017/01/24م(.

المخاطر المتعلقة بصدور نظام الشركات الجديد٢-٢-٢

صدر�نظام�جديد�للشركات�في�المملكة�العربية�السعودية�بموجب�المرسوم�الملكي�رقم�)م/3(�وتاريخ�1437/1/28هـ�)الموافق�2015/11/10م(�وقد�دخل�
حيز�التنفيذ�في�تاريخ�1437/07/25هـ�)الموافق�2016/5/2م(�ليحل�محل�نظام�الشركات�القديم.�ويفرض�نظام�الشركات�بعض�المتطلبات�النظامية�التي�
يتوجب�على�الشركة�االلتزام�بها�وسيفرض�ذلك�على�الشركة�القيام�باإلجراءات�المناسبة�وتعديل�بعض�القواعد�المتبعة�في�الشركة�والتي�من�الممكن�أن�
تؤثر�على�خطة�أعمالها�أو�تستغرق�وقت�طويل.�كما�فرض�نظام�الشركات�الحالي�عقوبات�أشد�صرامة�على�مخالفة�أحكامه�وقواعده�اإللزامية،�حيث�تصل�
حسب�نظام�الشركات�الجديد�)المادة�213(�إلى�)500(�ألف�ريال�سعودي�وقد�تصل�في�بعض�األحيان�إلى�)5(�مليون�ريال�سعودي�بحسب�طبيعة�ونوع�
المخالفة�المرتكبة؛�وبالتالي�من�الممكن�أن�تتعرض�الشركة�إلى�مثل�هذه�العقوبات�في�حال�عدم�التزامها�بتلك�القواعد�واألحكام،�والذي�من�شأنه�التأثير�

سلباً�وبشكل�جوهري�على�أعمال�الشركة�ووضعها�المالي�ونتائج�عملياتها.�

بتاريخ�1438/09/23هـ�)الموافق�2017/06/18م(�وافقت�الجمعية�العامة�)غير�العادية(�على�تحديث�النظام�األساسي�للشركة�ليتوافق�مع�نظام�الشركات�
الجديد.�

تم�تعديل�بعض�مواد�نظام�الشركات�بموجب�المرسوم�الملكي�رقم�)م/79(�وتاريخ�1439/7/25هـ�)الموافق�2018/04/11م(�وفيما�يلي�أهم�التعديالت�
الجديدة:

� تمديد�فترة�نشر�إعالن�الدعوة�النعقاد�اجتماع�الجمعية�العامة�وجدول�أعمالها�لتصبح�قبل�الميعاد�المحدد�لالنعقاد�بواحد�وعشرين�)21(�يوماً�أ-
على�األقل�بدالً�عن�عشرة�)10(�أيام.�

� أو�غير�مباشرة(�فيها�حيث�تم�ب- المجلس�مصلحة�)مباشرة� الشركة�ويكون�لعضو� تتم�لحساب� التي� بالعقود�واألعمال� الخاصة� المواد� تعديل�
استبدال�متطلب�تجديد�الترخيص�لها�سنوياً�بضوابط�جديدة�تضعها�الهيئة.�كما�تم�إضافة�فقرتين�تتعلقان�بالتبعة�الناشئة�عن�اخالل�المجلس�

بتلك�المتطلبات�إلى�نص�المادة�)71(�من�نظام�الشركات�على�النحو�التالي:
1� تقع�المسؤولية�عن�اإلضرار�الناتجة�من�األعمال�والعقود�المشار�إليها�)أعاله(�على�العضو�صاحب�المصلحة�من�العمل�أو�العقد،�وكذلك�-

على�أعضاء�مجلس�اإلدارة،�إذا�تمت�تلك�األعمال�أو�العقود�بالمخالفة�أحكام�تلك�الفقرة�أو�إذا�ثبت�أنها�غير�عادلة،�أو�تنطوي�على�
تعارض�وتلحق�ضرر�بالمساهمين.

2� يعفى�أعضاء�المجلس�المعارضون�للقرار�من�المسؤولية�متى�أثبتوا�اعتراضهم�صراحة�في�محضر�االجتماع،�وال�يعد�الغياب�عن�حضور�-
االجتماع�الذي�يصدر�فيه�القرار�سبباً�لإلعفاء�من�المسؤولية�إال�إذا�ثبت�أن�العضو�الغائب�لم�يعلم�بالقرار�أو�لم�يتمكن�من�االعتراض�

عليه�بعد�علمه�به.

كما�تم�تعديل�المادة�)72(�من�نظام�الشركات�لنكون�بالنص�االتي:�ال�يجوز�لعضو�المجلس�أن�يشترك�في�أي�عمل�من�شأنه�منافسة�الشركة،�أو�أن�ينافس�
الشركة�في�أحد�فروع�النشاط�الذي�تزاوله،�وإال�كان�للشركة�أن�تطالبه�أمام�الجهة�القضائية�المختصة�بالتعويض�المناسب�ما�لم�يكن�حاصاًل�على�ترخيص�
من�الجمعية�العامة�العادية�يسمح�له�القيام�بذلك�ووفقاً�للضوابط�التي�تضعها�الجهة�المختصة.�تم�شطب�شرط�تجديد�موافقة�الجمعية�العامة�العادية�

سنوياً�واستبدالها�بعبارة�»وفق�الضوابط�التي�تضعها�الجهة�المختصة«.�

حتى�تاريخ�إعداد�هذه�النشرة�لم�يتم�تحديث�النظام�األساسي�للشركة�)المواد��30والفقرة�الثانية�من�المادة�43(�وفق�التعديالت�الجديدة�أعاله.�وقد�أفادت�
الشركة�بأنه�سيتم�تحديث�النظام�األساسي�وسيتم�عرض�التعديالت�الجديدة�في�أقرب�اجتماع�للجمعية�العامة�)غير�العادية(�العتمادها.�

مخاطر سحب ترخيص مزاولة أنشطة التأمين٣-٢-٢

حصلت�الشركة�على�ترخيص�مؤسسة�النقد�لمزاولة�أعمالها�في�تاريخ�1431/07/24هـ�)الموافق�2010/07/06م(،�كما�قامت�بتجديده�1437/07/23هـ�
)الموافق�2016/04/30م(�ولمدة�ثالث�سنوات�تنتهي�في�تاريخ�1440/07/22هـ�)الموافق�2019/03/29م(.

وتنص�المادة�)76(�السادسة�والسبعون�من�الالئحة�التنفيذية�لنظام�مراقبة�شركات�التأمين�التعاوني�أن�لمؤسسة�النقد�حق�سحب�الترخيص�في�الحاالت�
التالية:

إذا�لم�تمارس�الشركة�النشاط�المرخص�لها�به�خالل�ستة�أشهر�من�تاريخ�إصدار�الترخيص. أ-�
إذا�لم�تف�بمتطلبات�نظام�مراقبة�شركات�التأمين�التعاوني�أو�الئحته�التنفيذية. ب-�
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إذا�تبين�للمؤسسة�تعمد�الشركة�تزويد�المؤسسة�بمعلومات�غير�صحيحة�عند�طلبها�للترخيص. ج-�
إذا�أفلست�الشركة. د-�

إذا�مارست�الشركة�النشاط�بأسلوب�احتيالي. هـ-�
إذا�انخفض�رأس�المال�عن�الحد�األدنى�المقرر�أو�لم�تستوف�الشركة�بمتطلبات�المالءة�المالية�الواردة�في�الالئحة�التنفيذية. و-�

إذا�انخفض�النشاط�التأميني�إلى�المستوى�الذي�ترى�المؤسسة�عدم�فعالية�أدائه. ز-�
إذا�رفضت�أو�أخرت�الشركة�دفع�المطالبات�المستحقة�دون�وجه�حق. ح-�

إذا�منعت�الشركة�فريق�التفتيش�المكلف�من�قبل�المؤسسة�عن�أداء�مهمته�في�فحص�سجالتها. ط-�
إذا�امتنعت�الشركة�عن�تنفيذ�حكم�نهائي�صادر�ضدها�في�اي�من�المنازعات�التأمينية. ي-�

وفي�حال�تم�سحب�الترخيص�من�الشركة�فإنه�لن�يكون�باستطاعتها�االستمرار�في�ممارسة�نشاطها�بصورة�نظامية�في�المملكة�العربية�السعودية�مما�يؤثر�
بشكل�سلبي�وجوهري�على�نشاط�الشركة�واستمراريتها�ووضعها�المالي�ونتائج�عملياتها�في�حينها�كذلك�أن�يخسر�المساهمون�كل�أو�جزء�من�استثماراتهم�

في�الشركة.

مخاطر متطلبات المالءة ٤-٢-٢

وفقا�للمادة�)66(�و)67(�و)68(�من�الالئحة�التنفيذية�لنظام�مراقبة�شركات�التأمين�التعاوني�يجب�على�الشركة�االحتفاظ�بمستويات�معينة�من�المالءة�
لمختلف�أنواع�األعمال.�وينبغي�التنبيه�إلى�أنه�كما�في�2017/12/31م،�فقد�كان�هامش�المالئة�المالية�للشركة�93٫9٪�أقل�من�100٪�وهو�الحد�األدنى�

المتطلب�مما�يعني�عدم�التزامها�بالحد�األدنى.

وتفرض�مؤسسة�النقد�على�شركات�التأمين�غير�الملتزمة�بمستويات�مالءة�مناسبة�سلسلة�من�اإلجراءات�لتصحيح�أوضاعها�ومن�ضمنها:

1� زيادة�راس�مال�الشركة.-
2� تعديل�األسعار.-
3� تخفيض�التكاليف.-
4� التوقف�عن�قبول�أي�اكتتاب�جديد.-
5� تسييل�بعض�األصول.-
6� أي�إجراء�آخر�تراه�الشركة�مناسبا�وتوافق�عليه�المؤسسة.-

وفي�حال�عدم�قدرة�الشركة�على�الوفاء�بمتطلبات�العمالء�لفترة�تحددها�المؤسسة�وبعد�اتخاذ�اإلجراءات�أعاله،�فقد�تقوم�المؤسسة�بتعيين�مستشار�
)لتقديم�المشورة�حسب�ما�تقتضيه�الحاجة(�أو�سحب�ترخيص�الشركة�وذلك�وفقا�لما�نصت�عليه�الفقرة�)د(�من�البند�)2(�من�المادة�)68(�من�الالئحة�

التنفيذية�لنظام�مراقبة�شركات�التأمين�التعاوني.

استلمت�الشركة�بتاريخ��6ابريل�2016م�خطاب�من�مؤسسة�النقد�وتضمن�عدد�من�اإلجراءات�النظامية�المترتبة�على�الشركة�بناًء�على�النتائج�المالية�
للشركة�لعام�2015م.�وقد�تضمن�خطاب�المؤسسة�القرارات�اآلتية:

قيام�الشركة�باستيفاء�متطلبات�هامش�المالءة�المالية�في�موعد�أقصاه�2016/09/30م،�وفي�حال�لم�تستوف�الشركة�حينها�متطلبات�هامش��
المالءة�المالية،�ستقوم�المؤسسة�باتخاذ�كافة�اإلجراءات�النظامية�بحق�الشركة�حمايًة�لحقوق�المؤمن�لهم؛�وقد�اوصى�مجلس�ادارة�الشركة�

بتخفيض�رأس�مال�الشركة�ومن�ثم�زيادة�رأس�المال�وما�سيتبعه�من�أثر�على�استيفاء�متطلبات�هامش�المالءة�المالية.
قيام�الشركة�بزيادة�الوديعة�النظامية�من�)�10٪(�من�رأس�المال�المدفوع�إلى�)15٪(�من�رأس�المال�المدفوع.�
قيام�الشركة�بتعيين�مستشار�لدراسة�أسباب�تردي�الوضع�المالي�للشركة�ووضع�المقترحات�والحلول�الالزمة�للتغلب�على�ذلك.�والتي�قد�يكون��

على�رأسها�إعادة�هيكلة�الشركة�وخفض�نفقاتها.�وقامت�الشركة�بتعيين�االستشاري�للقيام�بالمتطلبات�الواردة�في�خطاب�المؤسسة�أعاله.
تقديم�الشركة�تقريراً�شهرياً�مفصاًل�عن�سير�العمل�الذي�يقوم�به�المستشار�في�بداية�كل�شهر�ميالدي�اعتباراً�من�بداية�شهر�يونيو�2016م،��

وتقوم�الشركة�بإعداد�وتقديم�التقارير�المطلوبة�للمؤسسة.
بتاريخ�� المؤسسة� إلى� التقرير� بإرسال� الشركة� قامت� وقد� عمله؛� نهاية� عند� للمستشار� النهائي� التقرير� من� نسخة� للمؤسسة� الشركة� تقديم�

2016/9/29م.
تقديم�الشركة�للمؤسسة�تقريراً�ربعياً�مفصاًل�عن�سير�تنفيذ�وتطبيق�توصيات�المستشار�بعد�انتهاء�عمله،�وتقوم�الشركة�بإعداد�وتقديم�التقارير��

المطلوبة�للمؤسسة.
قيام�الشركة�بعقد�اجتماع�طارئ�لمجلس�اإلدارة�لمناقشة�أسباب�تردي�الوضع�المالي�للشركة�ومناقشة�ما�ورد�في�هذا�الخطاب،�وتقديم�محضر��

اجتماع�المجلس�للمؤسسة�في�موعد�أقصاه�2016/05/19م،�وقد�قامت�الشركة�بعقد�االجتماع�بتاريخ�2016/04/17م�ومناقشة�البنود�لمذكورة�
اعاله�واتخاذ�التوصيات�الالزمة�لتنفيذ�القرارات�الواردة�بخطاب�المؤسسة.

وفي�2016/12/6م�استلمت�الشركة�خطاب�مؤسسة�النقد�رقم�)381000026163(�شأن�الوضع�المالي�للشركة�والمتضمن�قرار�مؤسسة�النقد�بإلزام�
الشركة�بتزويد�المؤسسة�بخطة�واضحة�الستيفاء�متطلبات�هامش�المالءة�المالية�في�موعد�اقصاه�2016/12/29م،�وقد�اعتمد�مجلس�اإلدارة�في�اجتماعه�
المنعقد�في�2016/12/21م�خطة�العمل�المزمع�تقديمها�لمؤسسة�النقد�والمتضمنة�استيفاء�متطلبات�هامش�المالءة�المالية.�وفي�2016/12/25م�تم�

تقديم�خطة�العمل�المتضمنة�استيفاء�متطلبات�هامش�المالءة�المالية�لمؤسسة�النقد.�
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هذا�وتجدر�اإلشارة�إلى�أن�هامش�المالءة�قد�يتأثر�بشكل�رئيسي�باالحتياطيات�التي�يتعين�االحتفاظ�بها�والتي�تتأثر�بدورها�بحجم�وثائق�التأمين�المباعة�
واالنظمة�المتعلقة�بتحديد�االحتياطي�النظامي،�كما�أن�ذلك�يتأثر�بعدة�عوامل�أخرى�تشمل�هامش�الربح�والعائد�على�االستثمار�وتكاليف�التأمين.�إذا�
واصلت�الشركة�نموها�بسرعة�أو�زاد�الحد�المطلوب�للمالءة�مستقبال�فقد�يتعين�على�الشركة�زيادة�رأس�المال�لمواجهة�حد�المالءة�المطلوب�وهو�ما�قد�
يؤدي�إلى�تضخيم�رأس�المال.�وإذا�لم�تتمكن�الشركة�من�زيادة�راس�مالها�فقد�تجبر�على�الحد�من�نمو�أنشطتها�وبالتالي�عدم�اإلعالن�عن�أية�أرباح.�وقد�
ينتج�عن�ذلك�تطبيق�إجراءات�جزائية�في�حق�الشركة�قد�تصل�إلى�سحب�ترخيصها�في�بعض�الحاالت�االستثنائية.�ولحماية�الشركة�من�هذه�الحاالت�
االستثنائية،�تقوم�الشركة�بالتأمين�والتجديد�للعمالء�المربحين�واالستغناء�عن�العمالء�أصحاب�معدالت�الخسائر�المرتفعة�وذلك�للحفاظ�على�هامش�
المالئة�المالية�باإلضافة�إلى�تطوير�فاعلية�ادارة�المطالبات�وتطوير�األنظمة�المعلوماتية�بالشركة�لرفع�كفاءة�األداء،�كذلك�قامت�الشركة�بتخفيض�رأس�

المال�ليبلغ��140مليون�ريال�سعودي�خالل�عام�2017م.

وقد�اضطرت�الشركة�لتعيين�المستشارين�مما�أدى�إلى�إرتفاع�بدالت�أتعاب�القانونية�والمهنية�بنسبة�182٫7٪�من��1٫6مليون�ريال�سعودي�في�السنة�
المالية�2015م�إلى��4٫4مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�نتيجة�للزيادة�في�رسوم�االستشارات�البالغة��2٫2مليون�ريال�سعودي�في�السنة�
المالية�2016م�والرسوم�القانونية�البالغة��1٫1مليون�ريال�سعودي�في�2016م.�وعلى�وجه�الخصوص،�تتعلق�الزيادة�في�بدل�أتعاب�الخدمات�االستشارية�
بطلب�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�للتحقيق�في�تدهور�هامش�المالءة�المالية�للشركة،�والذي�كان�69٫7٪�في��31ديسمبر�2015م،�مما�أدى�إلى�التأثير�

يشكل�سلبي�جوهري�على�أعمال�الشركة�ونتائج�عملياتها�ومركزها�المالي.

مخاطر التقارير المطلوبة ٥-٢-٢

يشترط�نظام�مراقبة�شركات�التأمين�والئحته�التنفيذية�على�الشركة�أن�تقدم�إلى�مؤسسة�النقد�قوائم�مالية�وتقارير�سنوية،�معدة�على�أسس�محاسبية�
نظامية�معينة،�ومعلومات�أخرى�بما�فيها�معلومات�حول�العمليات�المتعلقة�بالنشاط�العام�وهيكل�رأس�المال�والملكية�والوضع�المالي�للشركة،�بما�في�ذلك،�
كشفاً�سنوياً�إلجمالي�العموالت�الطارئة�المدفوعة.�وتخضع�الشركة�إلجراءات�وعقوبات�وغرامات�فيما�لو�رأت�مؤسسة�النقد�أن�الشركة�فشلت�في�التقيد�
باي�من�األنظمة�واللوائح�والتعليمات�المعمول�بها.�وعليه�فإن�أي�تقصير�في�التقيد�بهذه�األنظمة�واللوائح�والتعليمات�ستؤدي�إلى�فرض�قيود�تحد�من�قدرة�

الشركة�على�مزاولة�أعمالها�أو�فرض�غرامات�كبيرة�يمكن�أن�تؤثر�سلباً�على�نتائج�أعمال�الشركة�ووضعها�المالي.

مخاطر نمو سوق التأمين٦-٢-٢

يتأثر�نمو�سوق�التأمين�في�المملكة�بعدة�عوامل�أو�أحداث�وتتوقع�الشركة�في�الوضع�الحالي�بأن�يكون�النمو�مرتفعا�أو�مستقراً�بحد�أدنى�خاصة�أن�أبرز�
التأثير�على�سوق�التأمين�في�المملكة�هو�نتيجة�زيادة�في�عدد�المؤمن�لهم�بالتزامن�مع�النمو�االقتصادي�والسكاني�في�المملكة،�إضافة�إلى�استمرار�
التطوير�في�مجال�الرعاية�االجتماعية�والتغيرات�السكانية�والقرارات�الجديدة�فيما�يتعلق�بفتح�سوق�التأمين�في�المملكة�للشركات�األجنبية�والسماح�
لها�بفتح�فروع�في�المملكة�بعد�حصولها�على�موافقة�مؤسسة�النقد.�يُعتبر�نمو�القطاع�بشكل�عام�أمر�افتراضي�مبني�على�توقعات�مستقبلية�غير�مؤكدة�
وخارجة�عن�نطاق�سيطرة�الشركة.�وفي�حال�لم�يشهد�قطاع�التأمين�أو�فئات�التأمين�المختلفة�النمو�الُمنتظر�بحسب�توقعات�الشركة،�فسوف�يؤثر�ذلك�

سلباً�على�إيرادات�الشركة�وعلى�عوائدها�ونتائج�أعمالها.

مخاطر محدودية البيانات التاريخية للسوق٧-٢-٢

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

للشركة�مما�سيؤثر�بشكل�سلبي�وجوهري�على�أعمال�الشركة.

مخاطر نقص التوعية الثقافية للتأمين في المملكة ومدى أهميتها٨-٢-٢

إن�نظرة�المجتمع�تجاه�قطاع�التأمين�تشكل�عاماًل�أساسياً�لنجاح�القطاع.�وبذلك�يوجد�مخاطرة�حول�تلك�النظرة�بصفة�عامة�حيث�يرى�المجتمع�أن�
القطاع�ال�يلعب�دوراً�اساسياً�أو�يعمل�بنطاق�خدمات�قد�ال�تتوافق�مع�أصل�التكافل�والشريعة.�قد�يفقد�المجتمع�ثقته�في�القطاع�وذلك�سوف�يؤثر�سلبياً�

على�أعمال�الشركة�ومركزها�المالي�ونتائجها�التشغيلية.

مخاطر المنافسة٩-٢-٢

إن�البيئة�التنافسية�في�قطاع�التأمين�في�ازدياد�مضطرد،�حيث�وصل�عدد�شركات�التأمين�المصرح�لها�إلى��33شركة�تنافس�على�زيادة�حصصها�في�
السوق�وتمثل�حصة�شركة�أمانة�0٫2٪�من�سوق�التأمين�كما�في�تاريخ�هذه�النشرة.�حيث�سيتم�اعتماد�الوضع�التنافسي�للشركة�على�العديد�من�العوامل�
التي�تشمل�قوة�مركزها�المالي�والنطاق�الجغرافي�ألعمالها،�وعالقة�العمل�التي�تربطها�بعمالئها�وحجم�أقساط�التأمين�المكتتبة،�وأحكام�وشروط�التأمين�
الصادرة،�والخدمات�والمنتجات�المقدمة�بما�في�ذلك�قدرة�الشركة�على�تصميم�برامج�تأمين�وفقا�لمتطلبات�السوق،�وكذلك�سرعة�سداد�المطالبات،�

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

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

انخفاض�الهوامش�والربحية.�
تباطؤ�نمو�قاعدة�عمالء�الشركة.�
انخفاض�الحصة�السوقية.�
ارتفاع�معدل�استقاالت�أفراد�اإلدارة�العليا�والمبيعات.�
تضخم�النفقات�التشغيلية�مثل�مصاريف�التسويق�والمبيعات.�
زيادة�تكاليف�الحصول�على�وثائق�التأمين.�
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مخاطر تأثير تراجع ثقة العمالء١٠-٢-٢

إن�ثقة�العميل�بقطاع�التأمين�على�مستوى�العالم�لها�أهمية�بالغة�في�تعزيز�قوة�هذا�القطاع.�وفي�المقابل،�إن�أي�تراجع�في�ثقة�العميل�في�صناعة�التأمين�
بشكل�عام�أو�ثقته�في�الشركة�بشكل�خاص�قد�يؤدي�إلى�ارتفاع�عدد�حاالت�إلغاء�وثائق�التأمين�واسترجاع�األموال�األمر�الذي�سيؤثر�سلبا�على�مبيعات�

الشركة�وبالتالي�على�أوضاعها�المالية.

مخاطر الحصول على الموافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة أو تجديد المنتجات الحالية١١-٢-٢

بناًء�على�نظام�مراقبة�شركات�التأمين�التعاوني�والئحته�التنفيذية�الخاصة�بطرح�منتجات�تأمينية�جديدة،�فإنه�على�الشركة�الحصول�على�موافقة�مؤسسة�
النقد�)نهائية�أو�مؤقتة(�قبل�تسويق�أو�طرح�أي�منتج�جديد�علماً�بأن�عملية�الموافقة�على�المنتجات�التأمينية�للشركة�تتم�على�ثالث�مراحل�وهي:�)1(�
تقديم�طلب�الموافقة�على�المنتج�)2(�مراجعة�النموذج�)3(�منح�الموافقة�النهائية�أو�المؤقتة�على�المنتج�أو�رفضه.تم�الترخيص�للشركة�بمزاولة�أنشطة�
التأمين�الرئيسة�التالية:�)1(�التأمين�العام�)2(�التأمين�الصحي.�وتقدم�الشركة�مختلف�أنواع�التغطية�التأمينية�لعمالئها�ويجوز�لها�حالياً�أن�تقدم��28منتجاً�
تأمينياً�وهي�قد�حصلت�على�موافقات�نهائية�باستثناء�موافقة�مؤقتة�لتسويق�وبيع�وثيقة�تأمين�المركبات�)التأمين�الشامل�للمركبات�وتأمين�المسؤولية�
المدنية�تجاه�الغير�للمركبات(،�وإن�أي�تأخير�يتعلق�بالحصول�على�موافقات�لمنتجات�جديدة�أو�تجديد�الموافقات�للمنتجات�الحالية�سوف�يؤثر�سلبا�على�

أعمال�الشركة�وربحيتها�في�المستقبل.

مخاطر األوضاع االقتصادية وأوضاع قطاع التأمين١٢-٢-٢

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

سلباً�على�أرباح�وعائدات�شركات�التأمين.

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

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

ونتائج�أعمالها.

يرتبط�أداء�وازدياد�األقساط�المكتتبة�بشكل�عام�بالظروف�االقتصادية�العامة�للملكة.�وقد�شهدت�قطاعات�تأمين�العقارات�والهندسة�والبحرية�تباطؤا�
نسبيا�في�مبلغ�األقساط�المكتتبة�بسبب�انخفاض�المبالغ�المؤمن�عليها�مما�أثر�بشكل�كبير�على�أسعار�البوليصات.�

مخاطر دورة األعمال التأمينية١٣-٢-٢

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

التأمينية�نتيجة�لهذه�العوامل�مما�ينتج�عن�ذلك�تأثير�سلبي�على�الشركة.

المخاطر السياسية١٤-٢-٢

إن�األوضاع�السياسية�المتوترة�في�الشرق�األوسط�قد�تؤثر�سلباً�على�اقتصاد�المملكة،�وبالتالي�على�قدرة�عمالء�الشركة�على�تجديد�عالقتهم�معها�وعدم�
قدرتها�من�الحصول�على�عمالء�جدد�وبالتالي�التأثير�بشكل�سلبي�على�إيراداتها�وأرباحها�ونتائج�عملياتها.�ومن�شأن�هذه�المخاطر�أن�يكون�لها�أثر�سلبي�

على�أسواق�المال�وبالتالي�ستؤدي�إلى�تأثير�سلبي�جوهري�على�سعر�سهم�الشركة�وخسارة�المستثمر�كامل�أو�جزء�من�قيمة�استثماره.

مخاطر عدم التحكم في األسعار١٥-٢-٢

التقارير�وتعليمات� التأمين،�وقد�تكون�توصيات�تلك� النقد�فيما�يخص�تسعيرة�وثائق� تلتزم�الشركة�باتباع�توصية�الخبير�االكتواري�وبتعليمات�مؤسسة�
مؤسسة�النقد�تقضي�بتغيير�أسعار�وثائق�الشركة.�إن�ارتفاع�اسعار�أحد�منتجات�الشركة�سوف�يؤدي�إلى�عدم�تمكن�الشركة�من�استقطاب�عمالء�جدد�
وخسارة�عمالئها�الحاليين�وبالتالي�توجههم�إلى�شركات�أخرى.�إن�أي�تغير�في�األسعار�مستقباًل�سوف�يؤثر�على�حصة�الشركة�السوقية�وبالتالي�على�

مبيعاتها�ونتائج�عملياتها.

المخاطر المتعلقة بفرض ضرائب جديدة (كالضريبة على القيمة المضافة)١٦-٢-٢

وافقت�حكومة�المملكة�العربية�السعودية�بتاريخ�1438/05/02هـ�)الموافق�2017/01/30م(�على�االتفاقية�الموحدة�لضريبة�القيمة�المضافة�)VAT(�لدول�
التعاون�الخليجي،�والتي�بدأ�العمل�بها�بتاريخ�2018/01/01م�كضريبة�جديدة�ستلقى�على�عاتق�المنشآت�والمستهلكين�في�معظم�القطاعات� مجلس�
االقتصادية�بالمملكة�)باستثناء�الخدمات�المتعلقة�بالرعاية�الصحية�والتعليم�وبعض�منتجات�األغذية�األساسية(�وستكون�كل�المنشآت�)منها�الشركات�
التجارية�والمدنية(�ملزمة�بالتسجيل�بنظام�ضريبة�القيمة�المضافة�وقد�منح�نظام�ضريبة�القيمة�المضافة�فترة�سماح�للمنشآت�التي�تزيد�إيراداتها�عن�
)�375الف�ريال(�وتقل�عن�)مليون�ريال(�حتى�2018/12/31م�للتسجيل،�وإن�عدم�التزام�المنشآت�بالتسجيل�خالل�المدة�المحددة�سيترتب�على�ذلك:
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غرامة�مقدارها��10٫000ريال�سعودي�)المادة��41من�نظام�ضريبة�القيمة�المضافة(،�
يعاقب�كل�من�لم�يقدم�اإلقرار�الضريبي�خالل�المدة�التي�تحددها�الالئحة�بغرامة�ال�تقل�عن�5٪�وال�تزيد�عن�25٪�من�قيمة�الضريبة�التي��

كان�يتعين�عليه�اإلقرار�بها.
يعاقب�غير�المسجل�في�حال�قيامه�بإصدار�فاتورة�ضريبية�بغرامة�ال�تتجاوز�)100٫000(�مائة�ألف�ريال،�وذلك�دون�اإلخالل�بأي�عقوبة�أشد��

ينص�عليها�أي�نظام�آخر.�

2017/08/24م(� )الموافق� 1438/12/02هـ� وتاريخ� �)300275562500003( الرقم� تحت� مسجلة� وهي� المضافة� القيمة� بنظام�ضريبة� ملتزمة� الشركة�
بموجب�شهادة�تسجيل�الصادرة�عن�الهيئة�العامة�للزكاة�والدخل.�

وتجدر�اإلشارة�إلى�أن�إقرار�هذه�الضريبة�في�المملكة�وسائر�دول�مجلس�التعاون�لدول�الخليج�العربية�سينطوي�على�العديد�من�المعوقات�الجوهرية،�
وذلك�نظراً�لحداثة�تطبيقها�واإلشراف�على�العمل�بها�من�قبل�الجهات�الحكومية�المعنية�والمنشات�الخاضعة�لهذه�الضريبة.

ونظراً�إلى�أن�طبيعة�ضريبة�القيمة�المضافة�يتم�تحملها�من�قبل�المستهلك،�فالشركة�تقوم�برفع�أسعارها�لتعكس�قيمة�الضريبة�المضافة�)VAT(�والذي�
من�شأنه�أن�يؤثر�سلبياً�وجوهرياً�على�قاعدة�عمالء�الشركة،�كما�قد�ال�تتمكن�الشركة�من�زيادة�أسعارها�بسبب�طبيعة�العالقة�التعاقدية�مع�بعض�العمالء�
وبكلتا�الحالتين�سيؤدي�ذلك�إلى�تحمل�الشركة�لقيمة�الضريبة�)VAT(�غير�المحصلة�من�العميل،�مما�سيكون�له�أثر�سلبي�على�أعمال�الشركة�وأرباحها�

ونتائج�عملياتها�ومركزها�المالي�وتوقعاتها�المستقبلية.

كما�أن�هذا�النوع�من�الضرائب�يعد�بطبيعته�معقدا�ويشتمل�تطبيقه�على�إجراءات�وتعليمات�مفصلة�على�المستوى�الحكومي�أو�على�مستوى�المنشآت�
التجارية�الملزمة�بهذه�الضريبة�)والتي�ستشمل�الشركات�الكبيرة�منها�والمتوسطة،�باإلضافة�للشركات�العائلية�الصغيرة(،�وعليه�فستحتاج�الشركة�إلى�
تدريب�موظفيها�المعنيين�لإللمام�وفهم�طبيعة�وطريقة�تطبيق�الضريبة�على�القيمة�المضافة�)VAT(،�واألهم�من�ذلك�كيفية�طريقة�احتسابها�لهذه�الضريبة،�
وتقديمها�للتقارير�الخاصة�بها�وتوريدها�للهيئة�العامة�للزكاة�والدخل،�ومن�بين�األمور�التي�ينبغي�على�الشركة�مراعاتها�في�تطبيق�هذا�النوع�من�الضرائب�

ما�يلي:

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

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

الشركة�وأرباحها�ونتائج�عملياتها�ومركزها�المالي�وتوقعاتها�المستقبلية.

مخاطر األوراق المالية المطروحة  ٣-٢

مخاطر متعلقة بالتذبذب المحتمل في سعر حقوق األولوية١-٣-٢

قد�يخضع�السعر�السوقي�لحقوق�األولوية�لتذبذبات�كبيرة�بسبب�التغير�في�العوامل�المؤثرة�على�سهم�الشركة.�وقد�يكون�هذا�التذبذب�كبيرا�بسبب�الفرق�
بين�نسبة�التذبذب�اليومي�المسموح�بها�بالنسبة�للحقوق�مقارنة�بنسبة�التذبذب�اليومي�المسموح�بها�بالنسبة�ألسهم�الشركة.�وبالنسبة�للحدود�السعرية�
اليومية،�هناك�عالقة�طردية�بين�سعر�سهم�الشركة�وقيمة�الحق�اإلرشادية،�وكما�ُذكر�سابقاً،�وبناًء�عليه�تتأثر�الحدود�السعرية�اليومية�لتداول�الحق�

بالحدود�السعرية�اليومية�لتداول�السهم.�ويوضح�المثال�التالي�طريقة�احتساب�الحدود�السعرية�اليومية�للحق�وفق�مايلي:

القيمةالبند

�45ر.سسعر�إغالق�سهم�أي�شركة�

10٪نسبة�تغير�سعر�السهم ±

�4٫5ر.س�)�40٫50-�49٫50(الحدود�السعرية�اليومية�للسهم ±

�33ر.سسعر�إغالق�الحق

�10ر.سسعر�الطرح

�35ر.س�)45-10(قيمة�الحق�اإلرشادية�عند�االغالق
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سعر إغالق احلقسعر إغالق السهم
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سعر السهم

القيمة اإلرشادية للحق
عند اإلغالق
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سعر السهم

٣٥

٣٩٫٥
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٦٫٥+
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احلدود السعرية اليومية للحق =
(قيمة احلق اإلرشادية عند اإلغالق ± قيمة تغير سعر السهم)

سعر إغالق احلق

بناًء�على�ما�تم�ذكره�أعاله�تكون�الحدود�السعرية�اليومية�للحق�+٪20،�-٪8

وستقوم�)تداول(�وشركات�الوساطة�بتحديث�هذه�النسب�بشكل�يومي�بعد�إغالق�السوق؛�ليتسنى�للمساهمين�االطالع�على�النسب�الجديدة،�من�خالل�موقع�
)تداول(�ومواقع�شركات�الوساطة.�علماً�بأن�أدنى�نسبة�للتذبذب�لحقوق�األولوية�المتداولة�هي�1٪�صعوداً�أو�نزوالً.

كما�يعتمد�سعر�تداول�الحقوق�على�سعر�تداول�أسهم�الشركة�ورؤية�السوق�للسعر�العادل�للحقوق.�وإن�كل�هذه�العوامل�ستؤثر�سلبا�على�سعر�تداول�
الحقوق.�

مخاطر متعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم٢-٣-٢

قد�ال�يكون�السعر�السوقي�للحقوق�أثناء�فترة�التداول�مؤشرا�على�السعر�السوقي�ألسهم�الشركة�بعد�الطرح.�وكذلك�قد�ال�يكون�سعر�سهم�الشركة�مستقرا�
وقد�يتأثر�بشكل�كبير�بسبب�التقلبات�الناتجة�عن�ظروف�السوق�المتعلقة�بالحقوق�أو�األسهم�الحالية�للشركة.�وقد�تنتج�هذه�التقلبات�أيضا�عن�العديد�
من�العوامل�منها�دون�حصر:�ظروف�سوق�األسهم�.�ضعف�أداء�الشركة.�عدم�القدرة�على�تنفيذ�خطط�الشركة�المستقبلية.�دخول�منافسين�جدد�للسوق.�
التغير�في�رؤية�أو�تقديرات�الخبراء�والمحللين�لسوق�األوراق�المالية.�وأي�اعالن�للشركة�أو�أي�من�منافسيها�يتعلق�بعمليات�اندماج�واستحواذ�أو�تحالفات�

استراتيجية.

و�سيؤثر�بيع�كميات�كبيرة�من�األسهم�من�قبل�المساهمين�أو�االعتقاد�باحتمالية�حدوث�مثل�هذا�البيع�سلبا�على�سعر�أسهم�الشركة�في�السوق.�باالضافة�
إلى�ذلك.�قد�ال�يتمكن�المساهمون�من�بيع�أسهمهم�في�السوق�دون�أن�يؤثر�ذلك�سلبا�على�سعر�األسهم.�ليس�هناك�ما�يضمن�أن�السعر�السوقي�ألسهم�
الشركة�لن�يكون�أقل�من�سعر�الطرح.�واذا�حدث�هذا�األمر�بعد�اكتتاب�المستثمرين�في�األسهم�الجديدة.�فانه�ال�يمكن�الغاء�االكتتاب�أو�تعديله.�وعليه�قد�
يتكبد�المستثمرون�خسائر�نتيجة�لذلك.�عالوة�على�ما�تقدم.�ليس�هناك�ما�يضمن�أن�المساهم�سوف�يتمكن�من�بيع�أسهمه�بسعر�يساوي�سعر�الطرح�أو�

يزيد�عنه�بعد�االكتتاب�في�األسهم�الجديدة.�

مخاطر عدم ربحية أو بيع الحقوق األولوية٣-٣-٢

ليس�هنالك�ما�يضمن�ربحية�السهم�من�خالل�التداول�به�بسعر�أعلى.�ويضاف�إلى�ذلك،�عدم�ضمان�التمكن�من�بيعه�من�األساس،�مما�ينوه�إلى�عدم�وجود�
ما�يضمن�الطلب�الكافي�في�السوق�لممارسة�حقوق�األولوية�أو�استالم�تعويض�من�قبل�الشركة.

المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية٤-٣-٢

إن�النتائج�المستقبلية�وبيانات�األداء�للشركة�ال�يمكن�توقعها�فعلياً�وقد�تختلف�عنما�هي�موجودة�في�هذه�النشرة.�إذ�أن�إنجازات�وقدرة�الشركة�على�التطور�
هي�من�تحدد�النتائج�الفعلية�والتي�ال�يمكن�توقعها�أو�تحديدها.�إن�عدم�دقة�البيانات�والنتائج�تعتبر�إحدى�المخاطر�التي�يجب�على�المساهم�التعرف�

عليها�حتى�ال�تؤثر�على�قراره�االستثماري.�

المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة ٥-٣-٢

في�حال�قررت�الشركة�إصدار�أسهم�جديدة،�فإن�ملكية�األسهم�سوف�تنخفض�بشكل�تناسبي�إضافة�إلى�ملحقاته�من�حق�التصويت�والحصول�على�األرباح�
مما�قد�يؤثر�على�السعر�السوقي�للسهم.

مخاطر نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة ٦-٣-٢

ليس�هناك�ما�يضمن�أنه�سيكون�هناك�طلب�كاف�على�حقوق�األولوية�خالل�فترة�التداول�وذلك�لتمكين�حامل�حقوق�األولوية�)سواء�كان�مساهم�مقيد�أو�
مستثمر�جديد(�من�بيع�حقوق�األولوية�وتحقيق�ربح�منها،�أو�تمكينه�من�بيع�الحقوق�على�اإلطالق.�كما�أنه�ليس�هناك�أي�ضمان�بأنه�سيكون�هناك�طلب�
كاف�على�أسهم�الشركة�من�قبل�المؤسسات�االستثمارية�خالل�فترة�الطرح�المتبقي.�وفي�حال�لم�تقم�المؤسسات�االستثمارية�بتقديم�عروض�لألسهم�
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المتبقية�بسعر�عالي،�قد�ال�يكون�هناك�تعويض�كافي�لتوزيعه�على�أصحاب�حقوق�األولوية�الذين�لم�يمارسوا�حقهم�باالكتتاب.�وعالوة�على�ذلك،�ليس�
هناك�ضمان�من�وجود�طلب�كاف�في�السوق�على�األسهم�التي�حصل�عليها�مكتتب�إما�من�خالل�ممارسة�حقوق�األولوية�لهذه�األسهم،�أو�من�خالل�الطرح�

المتبقي�أو�من�خالل�السوق�المفتوحة.�

مخاطر انخفاض نسب الملكية٧-٣-٢

إذا�لم�يكتتب�أصحاب�حقوق�األولوية�بكامل�حقهم�في�األسهم�الجديدة،�سوف�تنخفض�ملكيتهم�وحقوق�التصويت�التابعة�لها.�كما�أنه�ليس�هناك�أي�ضمان�
في�حال�رغب�حامل�حقوق�األولوية�المقيد�ببيع�حقوق�األولوية�الخاصة�به�خالل�فترة�التداول،�بأن�يكون�العائد�الذي�يتلقاه�كافيا�لتعويضه�بالكامل�عن�

انخفاض�نسبة�ملكيته�في�راس�مال�الشركة�نتيجة�لزيادة�رأسمالها.

مخاطر عدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب٨-٣-٢

تبدأ�فترة�االكتتاب�في�يوم�اإلثنين�1440/05/29هـ�)الموافق�2019/02/04م(�وستنتهي�في�يوم�الخميس�1440/06/09هـ�)الموافق�2019/02/14م(.�
ويجب�على�مالكي�الحقوق�والوسطاء�الماليين�الذين�يمثلونهم�اتخاذ�التدابير�المناسبة�التباع�جميع�التعليمات�الالزمة�قبل�انقضاء�فترة�االكتتاب.�إذا�لم�
يتمكن�المساهمين�المستحقين�من�ممارسة�حقوق�االكتتاب�بشكل�صحيح�بحلول�نهاية�فترة�االكتتاب،�بناء�على�ما�يملكونه�من�حقوق�األولوية،�فال�يوجد�

ضمان�ان�يكون�هناك�مبلغ�تعويض�يوزع�على�المساهمين�المستحقين�غير�المشاركين�أو�ممن�لم�يقوموا�بإجراءات�ممارسة�االكتتاب�بشكل�صحيح.

المخاطر المتعلقة بالمضاربة في حقوق األولوية٩-٣-٢

تخضع�المضاربة�في�حقوق�األولوية�لمخاطر�قد�تتسبب�في�خسائر�جوهرية.�ويفوق�نطاق�التذبذب�اليومي�المسموح�به�لسعر�تداول�حقوق�األولوية�نطاق�
التذبذب�اليومي�المسموح�به�للسعر�السوقي�)و�الذي�يمثل�في�10٪�ارتفاعا�وهبوطا�من�سعر�االغالق�لليوم�السابق(.�كما�توجد�عالقة�طردية�بين�سعر�
سهم�الشركة�وقيمة�الحق�االرشادية.�وعليه�ستتأثر�الحدود�السعرية�اليومية�)أي�نطاق�التذبذب�اليومي(�لتداول�الحقوق�بالحدود�السعرية�اليومية�لتداول�
األسهم.�وفي�حال�عدم�بيع�المضارب�للحقوق�قبل�نهاية�فترة�التداول،�فسيضطر�لممارسة�هذه�الحقوق�لالكتتاب�في�األسهم�الجديدة،�وقد�يتكبد�بعض�
الخسائر.�وبالتالي�يجب�على�المستثمرين�مراجعة�التفاصيل�الكاملة�عن�آلية�إدراج�وتداول�الحقوق�واألسهم�الجديدة�وطريقة�عملها،�واإللمام�بجميع�

العوامل�المؤثرة�فيها،�وذلك�للتأكد�من�استناد�أي�قرار�استثماري�على�وعي�وإدراك�كاملين

مخاطر توزيع أرباح لحاملي األسهم١٠-٣-٢

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

في�المستقبل�على�خلفية�أن�أرباح�الشركة�سوف�توزع�على�عدد�أكبر�من�األسهم�نتيجة�لزيادة�رأسمالها.

ال�تضمن�الشركة�بأن�أية�أرباح�على�األسهم�سوف�توزع�فعلياً،�كما�ال�تضمن�المبلغ�الذي�سيوزع�في�أي�سنة�معينة.�يخضع�توزيع�األرباح�لقيود�وشروط�
معينة�ينص�عليها�النظام�األساس�للشركة.
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها . ٣

نبذة عامة عن الشركة  ١-٣

تأسست�شركة�أمانة�للتأمين�التعاوني�من�قبل�مجموعة�من�المستثمرين�السعوديين�وغير�السعوديين�كشركة�مساهمة�عامة�سعودية�بموجب�المرسوم�
الملكي�رقم�)م/35(�وتاريخ�1430/06/10هـ�)الموافق�2009/06/03م(�وقرار�مجلس�الوزراء�رقم�)88(�وتاريخ�1430/06/08هـ�)الموافق�2009/06/03م(�
تأسيس� بإعالن� الوزاري� والقرار� 2009/09/12م(� )الموافق� 1430/09/22هـ� وتاريخ� �)102030094185- �01( رقم� لالستثمار� العامة� الهيئة� وترخيص�
النقد�رقم�)ت�م�ن/20107/30(�وتاريخ�1431/07/24هـ� )الموافق�2010/05/17م(�وترخيص�مؤسسة� الشركة�رقم�)18/ق(�وتاريخ�1431/06/03هـ�
التأمين�الصحي.�وتزاول�الشركة� العام�و)2(� التأمين� التالية:�)1(� الفروع� التأمين�في� الترخيص�للشركة�بمزاولة�نشاط� )الموافق�2010/07/06م(.�تم�
التنفيذية�واألنظمة�والتعليمات�األخرى�السارية�في�المملكة�تحت�إشراف�مؤسسة�النقد�وُقيِّدت� التأمين�والئحته� نشاطها�وفقا�لنظام�مراقبة�شركات�
كشركة�مساهمة�سعودية�بموجب�شهادة�سجل�تجاري�رقم�)1010288711(�وتاريخ�1431/06/10هـ�)الموافق�2010/05/24م(�وتم�تسجيلها�بسجل�مدينة�
الرياض.�وقد�تأسست�الشركة�برأسمال�قدره�)320٫000٫000(�ثالثمائة�وعشرون�مليون�ريال�سعودي�مقسم�إلى�)32٫000٫000(�اثنان�وثالثون�مليون�
سهم�عادي�بقيمة�اسمية�قدرها�)10(�عشرة�ريال�سعودي�للسهم�الواحد،�وقد�اكتتب�المؤسسون�بمجموع�)19٫200٫000(�تسعة�عشر�مليون�ومائتي�ألف�
سهم�بقيمة�)192٫000٫000(�مائة�واثنان�وتسعون�مليون�ريال�سعودي�وتم�طرح�عدد�)12٫800٫000(�اثنا�عشر�مليون�سهم�بقيمة�)128٫000٫000(�مائة�
وثمانية�وعشرون�مليون�ريال،�والتي�تمثل�بمجملها�نسبة�)�40٪(�من�رأس�مال�الشركة،�لالكتتاب�العام.�وتم�إدراج�وتداول�أسهم�الشركة�في�السوق�المالية�

السعودية�)”تداول“(�اعتباراً�من�تاريخ�2010/06/13م.�

تم�رفع�الحظر�عن�أسهم�التأسيس�خالل�عام�2014م،�وأصبح�للمساهمين�المؤسسين�حرية�التصرف�بأسهمهم،�باستثناء�اسهم�المساهم�)شركة�أمانة�
الخليج�للتأمين(�التي�تمتلك�في�شركة�أمانة�عدد�)5٫880٫000(�سهم�تمثل�نسبة�)18٫38(�من�اسهم�الشركة،�وحيث�ان�الشركة�تمتلك�اكثر�من�)5٪(�من�
األسهم�وحيث�ان�رفع�الحظر�عن�أسهمها�قد�يؤدي�إلى�تغيير�جذري�في�هيكل�مليكة�أمانة،�لذا�طلبت�مؤسسة�النقد�بموجب�القرار�رقم�)351000038726(�
للتأمين� الخليج� أمانة� المؤسس�شركة� المساهم� يتصرف� التي�سوف� اآللية� توضح� بخطة� تزويدها� )الموافق�2014/01/27م(� وتاريخ�1435/03/26هـ�
بموجبها�في�حصته�بحيث�تشتمل�الخطة�على�اسم�الشريك�الجديد�الذي�سوف�تنتقل�اليه�حصة�الشريك�المؤسس�بشكل�كامل�او�جزئي�بعد�إتمام�عملية�
البيع�وتقديم�الشريك�الجديد�استبيان�معايير�المالءمة�للمؤسسة�لدراسته�والحصول�على�عدم�ممانعة�المؤسسة�على�تملك�حصة�الشريك�الحالي�او�جزء�
منها.�وفي�حال�عدم�تمكن�المساهم�المؤسس�/�شركة�أمانة�الخليج�للتأمين�من�االتفاق�مع�شريك�جديد�على�الشركة�تحقيق�جميع�المتطلبات�أدناه�حتى�

يتسنى�للمؤسسة�البت�في�طلب�الشريك�الحالي�المؤسس�رفع�الحظر�عن�اسهمه�في�الشركة:

1� االحتفاظ�بنسبة�)100٪(�على�األقل�من�هامش�المالءة�المطلوب�ألربعة�أرباع�مالية�متتالية�وفقاً�آللية�احتساب�هامش�المالءة�الواردة�في�-
الالئحة�التنفيذية�لنظام�مراقبة�شركات�التأمين.

2� تحقيق�الشركة�أرباحاً�للمساهمين�تعوض�الخسائر�المتراكمة�التي�حققتها�الشركة.-
3� تحقيق�الشركة�أرباحاً�لثالث�سنوات�مالية�متتالية�من�عمليات�المساهمين.-

وكما�بتاريخ�هذه�النشرة�لم�يتم�رفع�الحظر�عن�أسهم�المساهم�الرئيسي�)شركة�أمانة�الخليج�للتأمين(�تمثل�5٪�أو�أكثر�من�رأس�المال.�

وافقت�الجمعية�العامة�)غير�العادية(�للمساهمين�بتاريخ�1438/05/22هـ�)الموافق�2017/02/19م(�على�تخفيض�رأس�مال�الشركة�من�)320(�مليون�ريال�
سعودي�إلى�)140(�مليون�ريال،�وقد�تم�تخفيض�عدد�األسهم�من�)32(�مليون�سهم�إلى�)14(�مليون�سهم�عادي�بقيمة�اسمية�قدرها�)10(�عشرة�ريال�سعودي�
للسهم�الواحد،�هذا�مع�العلم،�بأن�الشركة�قد�سبق�لها�أن�حصلت�على�موافقة�مؤسسة�النقد�على�التخفيض�بموجب�خطاب�رقم�)381000010857(�وتاريخ�

1438/01/26هـ�)الموافق�2016/10/27م(�وموافقة�الهيئة�بتاريخ�1438/03/26هـ�)الموافق�2016/12/25م(.�

ويدير�الشركة�حالياً�مجلس�إدارة�مؤلف�من�)7(�أعضاء�وذلك�بعد�أن�تم�تخفيض�العدد�من�)10(�أعضاء�ليصبح�سبعة�أعضاء�وفق�اخر�تعديل�طرأ�على�
المادة�الخاصة�بمجلس�اإلدارة�من�النظام�األساسي�للشركة�بناء�على�قرار�الجمعية�العامة�)غير�العادية(�بتاريخ�1438/09/23هـ�الموافق�2017/06/18م.

وبتاريخ� الصحي.� التأمين� منتجات� وتتضمن� تشمل� والتي� المختلفة� بأنواعه� العام� التأمين� متكاملة�في�مجال� منتجات� تقديم� في� الشركة� نشاط� يتمثل�
1439/06/09هـ�)الموافق�2018/02/25م(�صدر�خطاب�األمانة�العامة�لمجلس�الضمان�رقم�)3531/925(�المتضمن�تجديد�تأهيل�الشركة�لمدة�سنة�

تنتهي�في�1440/06/17هـ�)الموافق�2019/02/22م(.�وبموجب�هذا�الترخيص�يجوز�للشركة�مزاولة�نشاط�التأمين�الصحي�في�المملكة.

أوصى�مجلس�اإلدارة�بتاريخ�2016/09/06م�بزيادة�راس�مال�الشركة�بمبلغ�)100(�مليون�ريال�سعودي�من�خالل�اصدار�أسهم�حقوق�أولوية�وذلك�بعد�
الحصول�على�الموافقات�النظامية�الالزمة،�وقد�تم�التأكيد�على�هذه�التوصية�باجتماع�المجلس�)التاسع(�بتاريخ�2017/09/27م.�كما�حصلت�الشركة�على�
موافقة�مؤسسة�النقد�النهائية�بموجب�خطاب�رقم�)391000031610(�وتاريخ�1439/03/18هـ�)الموافق�2017/12/06م(�على�زيادة�رأس�مال�الشركة�
بمبلغ�)100٫000٫000(�مائة�مليون�ريال�سعودي�عن�طريق�طرح�أسهم�حقوق�أولوية.�يبلغ�رأس�مال�الشركة�الحالي�)140٫000٫000(�مائة�وأربعون�مليون�

ريال�سعودي�مقسم�إلى�)14٫000٫000(�أربعة�عشر�مليون�سهم�عادي�بقيمة�اسمية�قدرها�)10(�عشرة�رياالت�سعودية�للسهم�الواحد.

تؤكد�الشركة�بأنها�لم�تقم�منذ�تأسيسها�حتى�تاريخ�هذه�النشرة�بزيادة�رأس�مالها�عن�طريق�طرح�أسهم�حقوق�أولوية.

رؤية الشركة  ٢-٣

روؤية�الشركة�تهدف�ألن�تكون�واحدة�من�أفضل�الشركات�الرائدة�بالمملكة�في�مجال�تقديم�خدمات�التأمين�التعاوني�وذلك�من�خالل�توفير�المنتجات�
المتوافقة�مع�متطلبات�العمالء�وتقديم�أفضل�الخدمات�لهم.
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رسالة الشركة  ٣-٣

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

استراتيجية الشركة  ٤-٣

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

للشركة.

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

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

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

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

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

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

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

وشركات�إعادة�التأمين.

كما�قد�حددت�الشركة�مجموعة�من�اإلستراتيجيات�للتطوير�والنمو�وقد�تم�تعريفها�بمحفزات�للنمو�وهي�كالتالي:

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

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

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

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

قيم الشركة  ٥-٣

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

المصداقية�

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

االبتكار�

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

الثقة في الموظفين�

تتعامل�شركة�أمانة�مع�موظفيها�كشركاء�لها�على�المدى�الطويل�لتأسيس�الثقة�والوالء�
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نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة  ٦-٣

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

قاعدة أعمال تاريخية في السوق السعودي�

تعد�شركة�أمانة�الخليج�للتأمين�(ش.م.ب.م�)�التي�تملك�نسبة�)18٫375٪�)من�أسهم�الشركة�أحد�المؤسسين�الرئيسيين�في�الشركة�والتي�تحظى�
بتاريخ�طويل�في�سوق�التأمين�السعودي،�حيث�كونت�من�خالله�قاعدة�أعمال�كبيرة�وانتشار�جغرافي�في�المدن�الرئيسية�للمملكة�حيث�لديها�فروع�

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

فريق عمل يتميز بالخبرة والكفاءة الالزمة في مجال التأمين�

باإلضافة�إلى�فريق�العمل�المؤهل�لدى�شركة�أمانة�الخليج�للتأمين�)ش.م.ب.م(�والذي�استفادت�الشركة�من�خبراتهم،�إستطاعت�أمانة�إستقطاب�فريق�
عمل�متكامل�يتمتع�بالخبرة�والكفاءة�الالزمة�في�مجال�التأمين�بشكل�عام�وبإحتياجات�ومعطيات�سوق�التأمين�السعودي�بشكل�خاص.�حيث�تعمل�
إدارة�الموارد�البشرية�لدى�شركة�أمانة�على�تنفيذ�االستراتيجيات�الالزمة�لتحقيق�أهداف�الشركة�من�إختيار�الكفاءات�المناسبة�لكل�وظيفة�إضافة�
إلى�تحقيق�معّدالٍت�عاليٍة�في�توظيف�السعوديين�من�ذوي�الكفاءة،�وتقديم�البرامج�التدريبية�لرفع�كفاءة�الموظفين�ومعدالت�األداء�الوظيفي�)ولمزيد�

من�التفاصيل�حول�عدد�الموظفين�فضاًل�راجع�الفقرة�3-�8من�هذا�القسم(

سياسات وإجراءات فعالة ومتطورة الدارة الشركة�

لدى�الشركة�مجموعة�من�القواعد�واألنظمة�والسياسات�المنظمة�لعمل�جميع�اإلدارات�التي�تضمن�للشركة�التحكم�ومتابعة�العمليات�التشغيلية�في�
جميع�مراحلها،�كما�تسعى�أمانة�بشكل�مستمر�على�دعم�هذه�األنظمة�واإلجراءات�ببرامج�وتقنيات�متطورة�لضمان�سير�أعمال�الشركة�بشكل�مرن�

وفعال.

إتفاقيات إعادة تأمين مع معيدي تأمين مصنفين من الدرجة االولى�

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

مزاولة�أعمالها�بمرونة�عالية�ودقة�أعلى�في�إدارة�المخاطر.

إدارة مطالبات فعالة�

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

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

خدمة عمالء متميزة�

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

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

إحتياطيات مالئمة للسيطرة على المخاطر المتوقعة�

تسعى�أمانة�دوماً�إلى�التأكد�إلى�اإللتزام�بتطبيق�األنظمة�الصادرة�عن�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�في�ما�يخص�كافة�أنواع�اإلحتياطيات�الفنية�
مع�الحصول�على�التأكيدات�األكتوارية�لصحة�إلتزام�الشركة�بتلك�اإلحتياطيات.�

تنوع الخدمات والمنتجات التأمينية�

السعي�المستمر�إلى�التطوير�الدائم�لمنتجاتها�من�خالل�التعاون�والتنسيق�بين�إدارات�التسويق�والمبيعات�واإلدارات�الفنية�المختلفة�آخذين�بعين�
االعتبار�متطلبات�سوق�التأمين�السعودي�ومتغيراته�والقوانين�التنظيمية�ذات�الصلة،�وذلك�بغية�تلبية�إحتياجات�العمالء�من�أفراد�ومؤسسات.

أنظمة تقنية المعلومات والدعم الفني�

تهدف�شركة�أمانة�بشكل�مستمر�إلى:�

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

بناءاً�عليه�فإن�جميع�فروع�الشركة�وإداراتها�ونقاط�البيع�ترتبط�بشبكة�موّحدة�مبنية�على�أعلى�مستويات�الحماية�ترتبط�مع�مركز�بيانات�موحد�في�المركز�
الرئيسي،�والتي�تتيح�لجميع�الموظفين�أداء�العمليات�التشغيلية�إلكترونياً،�وتمّكنهم�من�التعامل�المباشر�مع�متطلبات�العمل�اليومية�بإستخدام�أنظمة�تقنية�
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مطورة�تمكن�معالجة�كاّفة�البيانات�آلًيّا؛�وإعداد�جميع�التقارير�المطلوبة�من�قبل�اإلدارة�والمستخدمين�لتحقيق�أقصى�درجات�الفعالّية�والرقابة،�وبدعم�
فني�عالى�المستوى�يضمن�سرية�وسالمة�المعلومات.

نشاط الشركة  ٧-٣

نشاط الشركة ومنتجاتها١-٧-٣

مزاولة�أعمال�التأمين�التعاوني�وكل�ما�يتعلق�بهـذه�األعمـال�مـن�إعـادة�تأمين�أو�توكيالت�أو�تمثيـل�أو�مراسـلة�أو�وساطة�لتحقيق�أغراضها�سواء�في�مجال�
التأمين�أو�اسـتثمار�أموالهـا�وتقـوم�بتملـك�وتحريـك�األمـوال�الثابتـة�والنقدية�أو�بيعهـا�أو�اسـتبدالها�أو�تأجيرها�بواسـطتها�مباشـرة�أو�ألحكـام�نظـام�مراقبة�
شركات�التأمين�التعاوني�بواسـطة�شـركات�تؤسسـها�أو�تشـتريها�أو�باالشـتراك�مـع�جهـات�أخـرى�وتمـارس�الشـركة�أنشـطتها�وفقـا�ألحكام�نظام�مراقبـة�
الالزمة�من� التراخيص� الحصول�على� وبعـد� السعودية� العربية� المملكـة� فـي� السـارية� والقواعـد� التنفيذية�واألنظمـة� التعـاوني�والئحتـه� التأمين� شـركات�
الجهات�المختصة�إن�وجدت.�)ولمزيد�من�التفاصيل�حول�التراخيص�والشهادات�والموافقات�التي�حصلت�عليها�الشركة�فضاًل�راجع�القسم��9»المعلومات�

القانونية«�من�هذه�النشرة(.

تقوم�الشركة�بخدمة�عمالئها�من�خالل�مركزها�الرئيسي�بمدينة�الرياض�وإداراتها�اإلقليمية�الثالث�في�المنطقة�الوسطى�والغربية�والشرقية�في�المملكة،�
التأمين�الصحي.�)ولمزيد�من� وإدارة�متخصصة�في� السيارات� العمالء�ومراكز�مطالبات�ومراكز�تعويضات� إلى�مركز�خدمة� بيع،�إضافة� و)16(�نقطة�
التفاصيل�حول�فروع�الشركة�ونقاط�البيع�فضاًل�راجع�القسم��9»المعلومات�القانونية«�من�هذه�النشرة(.�ويتمثل�نشاط�الشركة�في�تقديم�منتجات�متكاملة�
التأمين�الصحي�وتأمين�المركبات�وتأمين�الممتلكات�والتأمين�البحري�)تأمين�نقل�البضائع(�والتأمين�الهندسي� التأمين�بأنواعه�المختلفة:� في�مجال�

وتأمين�الحوادث�المتنوعة.

وقد�حصلت�الشركة�على�موافقات�)نهائية�ومؤقتة(�على�المنتجات�الموضحة�في�الجدول�أدناه

المنتجات�التي�حصلت�الشركة�على�موافقات�نهائية�عليها�من�مؤسسة�النقد): 1-3الجدول�)

مالحظاتنوع�الموافقةتاريخ�اإلصداررقم�الترخيصالغرضنوع�الترخيص

موافقة�مؤقتة�لتسويق�وبيع�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وثيقة�تأمين�المركبات�

)التأمين�الشامل�للمركبات�
وتأمين�المسؤولية�المدنية�

تجاه�الغير�للمركبات(

1437/02/19هـ361000145043
الموافق�

)2015/12/11م(

نهائية

موافقة�نهائية�لتسويق�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وبيع�وثيقة�تأمين�مسؤولية�

المنتجات

1438/01/23هـ�381000009170
الموافق�

)2016/10/24م(

نهائية

موافقة�نهائية�لتسويق�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وبيع�وثيقة�تأمين�الشحن�
البحري�رحلة�واحدة.

1438/01/23هـ�381000009172
الموافق�

)2016/10/24م(

نهائية

موافقة�نهائية�لتسويق�وبيع�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وثيقة�تأمين�السفر

1438/01/09هـ�381000003723
الموافق�

)2016/10/10م(

نهائية

موافقة�نهائية�لتسويق�وبيع�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وثيقة�تأمين�السرقة

1438/01/09هـ�381000003703
الموافق�

)2016/10/10م(

وثيقة�التأمين�ضد�نهائية
السرقة�والتي�تضمنت�
الممتلكات�الخاضعة�
للتغطية�واالستثناءات�
والشروط�العامة�وإلغاء�

الوثيقة
موافقة�نهائية�لتسويق�وبيع�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية

وثيقة�تأمين�كافة�أخطار�
الممتلكات�-�الخسائر�

المادية

1438/01/09هـ�381000003717
الموافق�

)2016/10/10م(

نهائية

موافقة�نهائية�لتسويق�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وبيع�وثيقة�تأمين�ضمان�

األمانة�

1438/01/09هـ�381000003736
الموافق�

)2016/10/10م(

نهائية

موافقة�نهائية�لتسويق�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وبيع�وثيقة�تأمين�ضد�كل�
مخاطر�انقطاع�االعمال�
وضد�مخاطر�الخسائر�

الالحقة�

1438/01/09هـ�381000003727
الموافق�

)2016/10/10م(

وثيقة�التامين�لتوقف�نهائية
االعمال�والخسارة�
التبعية�والتي�تضمن�
شروط�التغطية�

واالستثناءات�العامة�
واسعا�المدد�القصيرة

موافقة�نهائية�لتسويق�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وبيع�وثيقة�تأمين�الحريق�

والخسائر�في�األرباح

1438/01/09هـ�381000003722
الموافق�

)2016/10/10م(

نهائية
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مالحظاتنوع�الموافقةتاريخ�اإلصداررقم�الترخيصالغرضنوع�الترخيص

موافقة�نهائية�لتسويق�وبيع�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وثيقة�تأمين�المسؤولية�

المدنية�

1438/01/09هـ�381000003715
الموافق�

)2016/10/10م(

نهائية

موافقة�نهائية�لتسويق�وبيع�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وثيقة�تأمين�كافة�اخطار�
الممتلكات�-�الخسائر�

التبعية

1438/01/09هـ�381000003712
الموافق�

)2016/10/10م(

نهائية

موافقة�نهائية�لتسويق�وبيع�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وثيقة�تأمين�األموال

1438/01/09هـ�381000003708
الموافق�

)2016/10/10م(

نهائية

موافقة�نهائية�لتسويق�وبيع�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وثيقة�تأمين�كافة�مخاطر�

المقاول

1438/01/09هـ�381000003707
الموافق�

)2016/10/10م(

وثيقة�تامين�كافة�نهائية
المقاولين�والتي�تضمنت�

التغطية�التأمينية�
والحدود�الجغرافية�

واالستثناءات�العامة�من�
التغطية�وأسعار�المدد�

القصيرة�
موافقة�نهائية�لتسويق�وبيع�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية

وثيقة�تأمين�ضد�مخاطر�
انقطاع�االعمال�وضد�

مخاطر�الخسائر�الالحقة

1438/01/09هـ�381000003702
الموافق�

)2016/10/10م(

وثيقة�التامين�لتوقف�نهائية
االعمال�والخسارة�
التبعية�والتي�تضمن�
شروط�التغطية�

واالستثناءات�العامة�
وأسعار�المدد�القصيرة

موافقة�نهائية�لتسويق�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وبيع�وثيقة�تأمين�الخسائر�
في�األرباح�الناتجة�عن�

انفجار�الغاليات�واالليات�
البخارية

1438/01/09هـ�381000003699
الموافق�

)2016/10/10م(

الوثيقة�تضمنت�الحدود�نهائية
الجغرافية�وشروط�
التغطية�واالستثناءات

موافقة�نهائية�لتسويق�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وبيع�وثيقة�تأمين�المصانع�

والمعدات

1438/01/09هـ�381000003698
الموافق�

)2016/10/10م(

نهائية

موافقة�نهائية�لتسويق�وبيع�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وثيقة�تأمين�تلف�السلع�

المخزنة

1438/01/09هـ�381000003696
الموافق�

)2016/10/10م(

نهائية

موافقة�نهائية�لتسويق�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وبيع�وثيقة�تأمين�المعدات�

االلكترونية

1438/01/09هـ�381000003694
الموافق�

)2016/10/10م(

نهائية

موافقة�نهائية�لتسويق�وبيع�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وثيقة�تأمين�ضد�الحريق

1438/01/09هـ�381000003675
الموافق�

)2016/10/10م(

نهائية

موافقة�نهائية�لتسويق�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وبيع�وثيقة�تأمين�كل�ما�
يلحق�بالمؤمن�له�وبجميع�
أطراف�حوادث�المركبات

1438/01/09هـ�381000003674
الموافق�

)2016/10/10م(

نهائية

موافقة�نهائية�لتسويق�وبيع�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وثيقة�تأمين�ضد�الخسائر�
في�األرباح�الناتجة�عن�

انفجار�الغاليات�واألليات�
البخارية

1438/01/09هـ�381000003673
الموافق�

)2016/10/10م(

نهائية

موافقة�نهائية�لتسويق�وبيع�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وثيقة�تأمين�ضد�الخسائر�
في�األرباح�الناتجة�عن�

اعطال�األجهزة

1438/01/09هـ�381000003670
الموافق�

)2016/10/10م(

نهائية

موافقة�نهائية�لتسويق�وبيع�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وثيقة�تأمين�ضد�الخسائر�
في�األرباح�الناتجة�عن�

اعطال�األجهزة

1438/01/09هـ�381000003670
الموافق�

)2016/10/10م(

نهائية
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مالحظاتنوع�الموافقةتاريخ�اإلصداررقم�الترخيصالغرضنوع�الترخيص

موافقة�نهائية�لتسويق�وبيع�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وثيقة�تأمين�ضد�اعطال�

الماكينات

1438/01/09هـ�381000003665
الموافق�

)2016/10/10م(

نهائية

موافقة�نهائية�لتسويق�وبيع�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وثيقة�تأمين�النقل�البحري�

-�تغطية�مفتوحة

1438/01/09هـ�381000003663
الموافق�

)2016/10/10م(

نهائية

موافقة�نهائية�لتسويق�وبيع�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وثيقة�تأمين�كافة�مخاطر�

البناء�والتشييد

1438/01/09هـ�381000003660
الموافق�

)2016/10/10م(

نهائية

موافقة�نهائية�لتسويق�وبيع�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وثيقة�تأمين�العمل�وفقا�
للنظام�الشرعي�لتامين�

العمال

1438/01/09هـ�381000003649
الموافق�

)2016/10/10م(

نهائية

موافقة�نهائية�لتسويق�الموافقة�على�طرح�منتجات�تأمينية
وبيع�وثيقة�تأمين�الحوادث�

الشخصية

1438/01/09هـ�381000003713
الموافق�

)2016/10/10م(

نهائية

انقطاعات في االعمال٢-٧-٣

بتاريخ�2015/12/31م�تلقت�الشركة�تعليمات�من�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�بإيقاف�الشركة�من�صالحية�إصدار�وثائق�التأمين�على�نظام�إصدار�
الوثائق�المطور�للضمان�الصحي�التعاوني�وذلك�اعتبارا�من�2015/12/31م�وبعد�استيفاء�الشركة�لمتطلبات�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني.�استلمت�
الشركة�في�2016/02/14م�خطاب�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�بإعادة�فتح�نظام�إصدار�الوثائق�المطور�للضمان�الصحي�التعاوني�بشكل�جزئي�وذلك�
لوثائق�التأمين�للمجموعات�فقط،�وتلقت�الشركة�بتاريخ�2016/04/01م�خطاب�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�بإعادة�فتح�نظام�إصدار�الوثائق�بشكل�
كامل.�استلمت�الشركة�من�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�الخطاب�رقم�)3531/1626(�وتاريخ�2016/06/02م�والذي�تضمن�قرار�معالي�وزير�الصحة�
رئيس�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�بإيقاف�الشركة�من�صالحية�إصدار�وثائق�التأمين�على�نظام�إصدار�الوثائق�المطور�للضمان�الصحي�التعاوني�
وذلك�من�تاريخ�الخطاب�وحتى�تصحح�الشركة�أوضاعها�بالكامل�وتعيد�ترتيب�كافة�اعمالها�في�الضمان�الصحي�التعاوني�وفقا�نظام�الضمان�الصحي�
المطبق�في�المملكة�والئحته�التنفيذية�مع�إعطاء�الشركة�مهلة�)60(�يوماً�من�تاريخ�الخطاب.�وبناًء�عليه�تقدمت�الشركة�بتاريخ�2016/06/26م�بتظلم�على�
القرار�أعاله�لدى�ديوان�المظالم�بالرياض�متضمناً�طلب�الغاء�قرار�إيقاف�الشركة�عن�اصدار�وثائق�التأمين�الطبي�المشار�اليها�وأُلحق�بالتظلم�طلب�عاجل�
بوقف�تنفيذ�القرار،�وتم�عقد�عدة�جلسات�حضرها�الطرفان�)ممثل�الشركة�وممثل�مجلس�الضمان�الصحي(�والتي�انتهت�بصدور�قرار�من�ديوان�المظالم�
بتاريخ�2017/02/20م�قابل�لالستئناف�برفض�التظلم�المقدم�من�الشركة،�وعليه�قرر�مجلس�اإلدارة�عدم�استئناف�قرار�ديوان�المظالم�وحل�القضية�ودياً.�
ونتيجة�هذا�اإليقاف�عن�اصدار�وثائق�التامين�الطبي�تراجعت�مبيعات�الشركة�حيث�إنخفضت�مبيعات�التأمين�الطبي�من�عام�2015م�إلى�عام�2016م�
بنسبة�77٫61٪�بقيمة�تعادل��275مليون�ريال.�استلمت�الشركة�تعليمات�من�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�بموجب�الخطاب�رقم�)3531/951(�وتاريخ�
1438/07/27هـ�الموافق�2017/04/24م�المتضمن�اعتماد�معالي�وزير�الصحة�رئيس�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�قرار�إعادة�فتح�نظام�إصدار�
الوثائق�المطور�للضمان�الصحي�التعاوني�إلصدار�وثائق�التأمين�الصحي�للشركة�وذلك�بعد�قيام�الشركة�باإلجراءات�التصحيحية�الالزمة�واستيفائها�لكافة�

مالحظات�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني.

الموظفون والسعودة  ٨-٣

وفق�شهادة�نطاقات�الصادرة�عن�وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية�بلغ�عدد�موظفي�الشركة�)136(�موظف�منهم�)86(�موظف�سعودي�و)50(�موظف�غير�
سعودي�أي�بنسبة�سعودة�قدرها�)61٫30٪(�كما�في�أكتوبر�2018م،�وتندرج�الشركة�حالياً�تحت�النطاق�»أخضر�مرتفع«�من�برنامج�نطاقات�للسعودة.

برامج�األسهم�للموظفين�القائمة�قبل�تقديم�طلب�التسجيل�وطرح�حقوق�األولوية�الخاضعة�لهذه�النشرة

ال�يوجد�لدى�الشركة�في�الوقت�الحالي�أي�برنامج�تخصيص�أسهم�لموظفيها.

ترتيبات�تشرك�الموظفين�في�رأس�المال�

ال�يوجد�ترتيبات�تشرك�الموظفين�في�رأس�مال�الشركة�حتى�تاريخ�هذه�النشرة.



29

الهيكل التنظيمي اإلداري الشركة. ٤

هيكل الشركة   ١-٤

فيما�يلي�رسم�توضيحي�يبين�الهيكل�التنظيمي�الحالي�للشركة�وفق�آخر�تعديل�تم�اعتماده�من�قبل�مجلس�اإلدارة�بتاريخ�2018/05/29م:
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مجلس إدارة الشركة  ٢-٤

يتألف�مجلس�اإلدارة�الحالي�للشركة�)للدورة�الثالثة(�من�سبعة�أعضاء�منتخبين�من�الجمعية�العامة�للشركة.�ولدى�المجلس�عدة�لجان�فرعية�مهمة�بما�
في�ذلك�لجنة�تنفيذية،�ولجنة�المراجعة،�ولجنة�االستثمار،�ولجنة�المخاطر،�ولجنة�الترشيحات�والمكافآت�ولجنة�اإلندماج�واإلستحواذ.�وتقوم�هذه�اللجان�
بمساندة�مجلس�اإلدارة�في�متابعة�نشاطات�الشركة�والقيام�بتزويد�إدارة�الشركة�باإلرشاد�والتوجيه�الالزم.�إن�المسؤولية�األساسية�لمجلس�اإلدارة�هي�

ضمان�استمرار�نجاح�الشركة�على�المدى�البعيد،�ويتضمن�ذلك:

االختيار�واإلشراف�و-عند�الحاجة-�استبدال�اإلدارة�العليا�والمدراء�التنفيذيين�اآلخرين�في�الشركة�وكذلك�التخطيط�لعملية�اإلحالل�في��
الشركة.

تقديم�التوجيه�في�جميع�شؤون�الشركة�ومراجعة�إستراتيجيتها�وسياسات�إدارة�المخاطر�والتخطيط�المالي�والموازنة�السنوية�وخطط�العمل��
المقترحة�من�اإلدارة�التنفيذية�للشركة.

وضع�األهداف�االستراتيجية�للشركة.�
مراجعة�النفقات�الرأسمالية�األساسية.�
مراقبة�وإدارة�تضارب�المصالح�المحتملة�بين�أعضاء�اإلدارة�العليا�ومجلس�اإلدارة�والمساهمين.�
التأكد�من�صحة�اإلجراءات�المالية�والمحاسبية�الداخلية�في�الشركة�بما�في�ذلك�دعم�عمليات�تدقيق�ومراجعة�مستقلة.�
التأكد�من�كفاءة�أنظمة�المراقبة�الداخلية�وإعداد�القوائم�المالية�وتقديم�المساندة�لجهات�المراجعة�الخارجية�وضمان�تطبيق�أنظمة�مراقبة��

داخلية�مناسبة�وبالتحديد�األنظمة�الخاصة�بمراقبة�المخاطر�والرقابة�اآللية�وتنفيذ�القوانين�ذات�العالقة.
مراقبة�كفاءة�ممارسات�حوكمة�الشركة�ومدى�فعاليتها.�
اإلشراف�على�اإلفصاح�العام�واالتصاالت.�

فيما�يلي�قائمة�بأسماء�أعضاء�مجلس�اإلدارة:

أعضاء�مجلس�إدارة�الشركة*): 1-4الجدول�)

عدد�االسهم
النسبة**

العمر الجنسية
التمثيل/
اسم�
المَمثل

العضوية المنصب االسم
غير�مباشر مباشر

175٫000 - ٪1٫25 52 سعودي الجمهور غير�تنفيذي/مستقل رئيس�مجلس�اإلدارة محمود�محمد�الطوخي�
437 - ٪0٫003121 58 سعودي الجمهور غير�تنفيذي/مستقل نائب�الرئيس عبداهللا�عثمان�الموسى
437 - ٪0٫003121 64 سعودي الجمهور غير�تنفيذي/مستقل عضو�مجلس�اإلدارة أسامة�محمد�مكي�الكردي
437 - ٪0٫003121 43 كويتي الجمهور غير�تنفيذي/مستقل عضو�مجلس�اإلدارة هيثم�توفيق�الفريح
2٫625 - ٪0٫01875 52 سعودي الجمهور غير�تنفيذي/غير�

مستقل
عضو�مجلس�اإلدارة عبدالرحمن�عبداهللا�السكران

60٫312 - ***٪0٫4308 59 لبناني الجمهور غير�تنفيذي/غير�
مستقل

عضو�مجلس�اإلدارة ميشال�بيير�فرعون

23٫318 - ٪0٫166557 48 لبناني الجمهور غير�تنفيذي/غير�
مستقل

عضو�مجلس�اإلدارة لوسيان�لوسيان�لطيف

المصدر:�شركة�أمانة�كما�في�تاريخ�2018/06/26م
*بتاريخ�2016/05/01م�وافقت�الجمعية�العامة�على�تشكيل�مجلس�إدارة�الشركة�)للدورة�الثالثة(�لمدة�ثالث�سنوات�تبدأ�من�)2016/05/16م(�وذلك�بعد�حصول�الشركة�على�عدم�ممانعة�مؤسسة�
النقد�على�تعيين�األعضاء�أعاله،�باإلضافة�إلى��3أعضاء�اخرين�وهم�السادة�)فريد�دانيال�قهوجي�وصالج�عبدالهادي�القحطاني�وعبدالعزيز�إبراهيم�الخميس(�حيث�أن�عدد�األعضاء�المطلوب�
تعيينهم�وقتها�كان�)10(�أعضاء�بحسب�النظام�األساسي.�هذا�وتجدر�اإلشارة�بأنه�بتاريخ�2017/04/12م�تقدم�فريد�دانيال�قهوجي�باستقالته�من�عضوية�المجلس�واللجان�التابعة�له،�وفي�
2017/06/18م�تم�تعديل�المادة�)15(�من�النظام�األساسي�الخاصة�بعدد�أعضاء�المجلس�ليصبح�عدد�األعضاء�)7(�بدالً�من�)10(�أعضاء.�بناءاً�عليه،�تقدم�كل�من�صالح�عبدالهادي�القحطاني�
)بتاريخ�2017/11/01م(�وعبدالعزيز�إبراهيم�الخميس�)بتاريخ�2017/12/11م(�باستقالتهما�من�عضوية�المجلس�واللجان�التابعة�له�وكان�قد�سبق�ذلك�استقالة�عبدالعزيز�إبراهيم�الخميس�من�

رئاسة�المجلس�بتاريخ�2017/02/20م�وتم�قبولها�من�المجلس�بتاريخ�2017/03/14م�على�أن�تسري�بدءاً�من�تاريخ�2017/04/02م.
**�وفق�سجل�المساهمين�كما�بتاريخ�2018/06/26م

swap(�ابرمها�مع�البنك�العربي� arrangement(بموجب�اتفاقية�مبادلة��***

٤-٢-٤ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:١-٢-٤

التوجد�أي�عقود�عمل�بين�الشركة�وأعضاء�مجلس�اإلدارة�بصفتهم�المذكورة،�وإنما�يتم�تعيينهم�بموجب�قرار�صادر�عن�الجمعية�العامة�العادية�للشركة�وفقا�
لنظام�الشركات�والنظام�األساس�للشركة�وتصرف�مكافآتهم�مقابل�عضويتهم�في�مجلس�اإلدارة�بعد�اقتراح�لجنة�الترشيحات�والمكافآت�وفقاً�للشروط�
والمعايير�المنصوص�عليها�في�نظام�الشركات�والنظام�األساسي�للشركة،�وبعد�أخذ�موافقة�مؤسسة�النقد،�ويتم�رفعها�لمجلس�اإلدارة�تمهيداً�العتمادها�
من�قبل�الجمعية�العامة�العادية�للشركة.�وبلغت�قيمة�مكافآت�وبدل�حضور�أعضاء�مجلس�اإلدارة�للعام�المنتهي�في�2017/12/31م�مبلغ�إجمالي�وقدره�

حوالي�)1٫518٫222(�مليون�وخمسمائة�وثمانية�ألف�ومئتان�واثنان�وعشرون�ريال.

٤-٢-٥ اجتماعات المجلس٢-٢-٤

وفق�المادة�)21(�الحادية�والعشرين�من�النظام�األساسي،�يجتمع�المجلس�في�مركز�الشركة�الرئيسي�بدعوة�من�رئيسه�ومتى�طلب�إليه�ذلك�اثنان�من�
األعضاء،�ويجب�أن�تكون�الدعوة�موثقة�بالطريقة�التي�يراها�المجلس.�وتُعقد�اجتماعات�المجلس�بصفة�دورية�وكلما�دعت�الحاجة،�على�أال�يقل�عدد�
اإلدارة� اجتماعات�مجلس� األقل�كل�ثالثة�أشهر.�وفق�محاضر� واحد�على� اجتماع� يكون�هناك� اجتماعات�بحيث� �)4( السنوية�عن� المجلس� اجتماعات�
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عن�األعوام�2015م�و2016م�و2017م،�إن�الشركة�ملتزمة�بأحكام�النظام�األساسي،�ويبين�الجدول�التالي�التزام�الشركة�بالنظام�األساسي�لناحية�عدد�
االجتماعات:

عدد�اجتماعات�مجلس�اإلدارة�الخر�3سنوات): 2-4الجدول�)

العام�2017مالعام�2016مالعام�2015مالجهة�اإلدارية

675مجلس�اإلدارة

تنتهي�عضوية�مجلس�اإلدارة�وفقا�ألحكام�نظام�الشركات�)المادة�76(�بتغيب�أي�عضو�عن�حضور�ثالثة�اجتماعات�دون�عذر�مشروع�ومقبول�بشرط�أن�
يقترن�ذلك�بموافقة�الجمعية�العامة�العادية.

لجان مجلس اإلدارة  ٣-٤

وفق�المادة�)38(�من�النظام�األساسي�للشركة،�يجوز�للمجلس�تشكيل�لجاناً�فرعية�لتعاونه�في�عمله.�وبالنسبة�لتشكيل�اللجان،�يجب�تعيين�عدد�كاٍف�من�
أعضاء�مجلس�اإلدارة�غير�التنفيذيين�في�اللجان�المعنية�بالمهمات�التي�قد�ينتج�عنها�حاالت�تعارض�مصالح،�)مثل�التأكد�من�سالمة�التقارير�المالية�
وغير�المالية،�ومراجعة�عقود�وتعامالت�األشخاص�ذوي�العالقة،�والترشيح�لعضوية�مجلس�اإلدارة،�وتعيين�المدراء�التنفيذيين،�وتحديد�المكافآت(.�نصت�
الئحة�حوكمة�شركات�التأمين�على�أنه�ينبغي�على�مجلس�اإلدارة�في�شركة�التامين�تشكيل�لجان�متخصصة�لتوسيع�نطاق�عملها�في�الحاالت�المتخصصة�
التي�منها�على�سبيل�المثال�ال�الحصر،�لجنة�الترشيحات�والمكافآت�ولجنة�المراجعة�ولجنة�إدارة�المخاطر�ولجنة�االستثمار�ولجنة�الحوكمة�ولجنة�االلتزام�
النظامي�ولجنة�اإلفصاح�ولجنة�الموارد�البشرية�ولجنة�التطوير�االستراتيجي،�الخ.�وأن�تمنح�هذه�اللجان�الصالحيات�الالزمة�ألداء�أعمالها�ومراقبة�أدائها،�
كما�ألزمت�المادة�)90(�تسعين�من�الئحة�حوكمة�شركات�التأمين�على�أن�يكون�لدى�كل�شركة�تأمين�بحد�أدنى�لجنة�تنفيذية،�ولجنة�للمراجعة،�ولجنة�
للترشيحات�والمكافآت�ولجنة�إلدارة�المخاطر�ولجنة�االستثمار.�ووفق�المادة�)50(�خمسون�من�الئحة�حوكمة�الشركات،�يشكل�مجلس�اإلدارة�-�مع�مراعاة�
المادة�)101(�األولى�بعد�المائة�من�نظام�الشركات�والمادة�)54(�من�الئحة�حوكمة�الشركات�الخاصة�بلجنة�المراجعة�-�لجاناً�متخصصة�وفقاً�لما�يلي:�

1� حاجة�الشركة�وظروفها�وأوضاعها�بما�يمّكنها�من�تأدية�مهامها�بفعالية.-
2� يكون�تشكيل�اللجان�وفقاً�إلجراءات�عامة�يضعها�المجلس�تتضمن�تحديد�مهمة�كل�لجنة�ومدة�عملها�والصالحيات�المخولة�لها�خالل�هذه�-

المدة�وكيفية�رقابة�مجلس�اإلدارة�عليها،�وعلى�اللجنة�أن�تبلغ�المجلس�بما�تتوصل�إليه�من�نتائج�أو�تتخذه�من�قرارات�بشفافية،�وعلى�المجلس�
أن�يتابع�عمل�هذه�اللجان�بانتظام�للتحقق�من�ممارستها�األعمال�الموكلة�إليها.�

3� تكون�كل�لجنة�مسؤولة�عن�أعمالها�أمام�المجلس،�وال�يخّل�ذلك�بمسؤولية�المجلس�عن�تلك�األعمال�وعن�الصالحيات�أو�السلطات�التي�-
فوضها�إليها.

4� أال�يقل�عدد�أعضاء�اللجان�عن�)3(�ثالثة�وال�يزيد�على�)5(�خمسة.-
5� يجب�حضور�رؤساء�اللجان�)أو�من�ينوب�عنهم�من�أعضائها(�للجمعيات�العامة�لإلجابة�عن�أسئلة�المساهمين.-
6� على�الشركة�أن�تشعر�الهيئة�بأسماء�أعضاء�اللجان�وصفات�عضويتهم�خالل�خمسة�أيام�عمل�من�تاريخ�تعيينهم�وأي�تغييرات�تطرأ�على�ذلك�-

خالل�خمسة�أيام�عمل�من�تاريخ�حدوث�التغييرات.�
7� التزمت�الشركة�باللوائح�أعاله�وقد�تم�تشكيل�اللجان�التالية:-

اللجنة التنفيذية١-٣-٤

وفق�المادة�)26(�الفقرة�)أ(�من�الئحة�الحوكمة�الخاصة�بالشركة،�يشكل�مجلس�اإلدارة�لجنة�ال�يقل�عدد�أعضائها�عن�)ثالثة(�وال�يزيد�عن�)خمسة(�أعضاء�
بما�فيهم�الرئيس�تُسمى�اللجنة�التنفيذية.�ووفق�الفقرة�)ج(�من�المادة�)26(�من�الئحة�حوكمة�الشركة،�وتشمل�مهام�اللجنة�التنفيذية�إبداء�رأي�استشاري�
والتوصية�للمجلس�حول�الخطط�االستراتيجية�والتشغيلية�والميزانيات�وخطط�األعمال�والمشاريع�االستثمارية�وتنمية�نشاطات�الشركة�واتخاذ�ما�يلزم�
بشأنها،�ومراقبة�األداء�التشغيلي�والمالي�للشركة�وقطاعاتها�ومتابعة�التقارير�واتخاذ�القرارات�حول�المسائل�المخولة�لها�من�المجلس�والتي�تكون�خارج�
نطاق�صالحيات�الرئيس�التنفيذي�بما�في�ذلك�المسائل�المتعلقة�بالنفقات�الرأسمالية�والمشتريات�في�الحدود�الممنوحة�للجنة�من�قبل�المجلس.�بتاريخ�
2013/07/24م�اعتمد�مجلس�اإلدارة�الئحة�اللجنة�التنفيذية�بموجب�الوثيقة�رقم�)CI-40(�والتي�تضمنت�اهداف�الالئحة�وتكوين�اللجنة�وشروط�العضوية�
ومكافآت�أعضاء�اللجنة�وواجباتهم�باإلضافة�إلى�اجتماعات�اللجنة�وصالحياتها.�قام�مجلس�اإلدارة�بترشيح�رؤساء�وأعضاء�اللجنة�التنفيذية�في�االجتماع�
)األول(�من�الدورة�)الثالثة(�بتاريخ�1437/08/09هـ�)الموافق�2016/05/16م(.�وتم�تعيين�أعضاء�اللجنة�التنفيذية�بموجب�قرار�مجلس�اإلدارة�الذي�تم�
اتخاذه�في�االجتماع�)الثالث(�من�الدورة�)الثالثة(�بتاريخ�1437/12/05هـ�الموافق�2016/09/06م�وبعد�موافقة�مؤسسة�النقد�على�المرشحين�بموجب�

الخطاب�رقم�)371000122378(�وتاريخ�1437/11/26هـ�)الموافق�2016/08/29م(،�وهم�السادة:

أعضاء�اللجنة�التنفيذية�المعينين�بتاريخ�1437/12/05هـ�الموافق�2016/09/06م): 3-4الجدول�)

نوع�العضوية الصفة االسم

مستقل رئيس�اللجنة عبد�اهللا�عثمان�الموسى*

غير�مستقل عضو عبد�الرحمن�عبد�اهللا�السكران�

مستقل عضو أسامة�محمد�الكردي�

غير�مستقل عضو لوسيان�لوسيان�لطيف

*�تم�تعيين�أعضاء�اللجنة�في�اجتماع�مجلس�اإلدارة�األول�بتاريخ�2016/05/16م�وأعتبر�التعيين�نافذاً�من�تاريخ�عدم�ممانعة�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�في�خطابها�رقم�371000122378
وتاريخ�1437/11/26هـ�

*�تم�تعيين�رئيس�اللجنة�التنفيذية�عبداهللا�عثمان�الموسى�بموجب�خطاب�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�رقم��391000079116بتاريخ�1439/07/12هـ�)الموافق�2018/03/29م(�
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تم�تعيين�األستاذ/�فيصل�بن�عبد�اهللا�القاسم�)سكرتير�اللجنة(.

ينبغي�على�اللجنة�التنفيذية�أن�تعقد�)6(�ستة�اجتماعات�على�األقل�سنوياً،�ويبين�الجدول�أدناه�عدد�اجتماعات�اللجنة�التنفيذية�خالل�األعوام�الثالث�
السابقة.

عدد�اجتماعات�اللجنة�التنفيذية�الخر�3سنوات): 4-4الجدول�)

اللجنة�التنفيذية
العام�2017مالعام�)2016م(العام�)2015م(

1147

4-3-�2لجنة�المراجعة

التعيين.� على� )الموافق�2016/08/29م(� تاريخ�1437/11/26هـ� �)371000122378( رقم� بموجب�خطاب� النقد� موافقة�مؤسسة� على� الشركة� حصلت�
وبتاريخ�1438/02/15هـ�)الموافق�2016/11/15م(�اعتمدت�الجمعية�العامة�للمساهمين�تشكيل�لجنة�المراجعة�حسب�توصية�مجلس�اإلدارة�لمدة�ثالث�

سنوات�تبدأ�اعتبارا�من�2016/05/16م.�

لجنة� أعضاء� تعيين� تم� 2016/05/16م(،� )الموافق� 1437/08/09هـ� بتاريخ� )الثالثة(� الدورة� من� )األول(� اإلدارة� مجلس� اجتماع� إلى�محضر� وباإلشارة�
المراجعة�وهم�السادة:

أعضاء�لجنة�المراجعة�المعينين�بتاريخ�1438/02/15هـ�)الموافق�2016/11/15م(): 5-4الجدول�)

نوع�العضوية الصفة االسم
مستقل� رئيس�اللجنة بدر�السويلم
مستقل عضو هيثم�الفريح
مستقل عضو عادل�أباالخيل*

*�تم�ترشيح�أعضاء�لجنة�المراجعة�في�اجتماع�مجلس�اإلدارة�األول�بتاريخ�2016/05/16م�وتم�اعتماد�تعيينهم�في�اجتماع�الجمعية�العامة�بتاريخ�1438/02/15هـ�بعد�الحصول�على�عدم�ممانعة�
مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�في�خطابها�رقم��371000122378وتاريخ�1437/11/26هـ�

*�بتاريخ�2017/11/21م�تقدم�األستاذ/ماجد�عبدالكريم�الطوخي�باستقالته،�وتم�تعيين�األستاذ/�عادل�أبالخيل�بتاريخ�1439/06/06هـ�الموافق�2018/02/22م�وتم�إعتماد�تعيينه�من�الجمعية�
العامة�العادية�بتاريخ�1439/09/14هـ�الموافق�2018/05/30م

وتم�تعيين�األستاذ/�بندر�بن�عبدالعزيز�الصقر�سكرتيراً�للجنة.

تجدر�اإلشارة�إلى�أن�نص�المادة�)54(�من�الئحة�حوكمة�الشركات�التي�تمنع�كل�شخص�عمل�أو�كان�يعمل�خالل�السنتين�الماضيتين�في�اإلدارة�التنفيذية�
أو�المالية�للشركة،�أو�لدى�مراجع�حسابات�الشركة،�أن�يكون�عضواً�في�لجنة�المراجعة.�وفق�المادة�)57(�من�الئحة�حوكمة�الشركات�تجتمع�لجنة�المراجعة�

بصفة�دورية�على�أال�تقل�اجتماعاتها�عن�أربعة�اجتماعات�خالل�السنة��المالية�للشركة.�

أما�فيما�يخص�شركات�التأمين،�فرضت�مؤسسة�النقد�على�لجنة�المراجعة�أن�تعقد�)6(�ستة�اجتماعات�على�األقل�سنوياً�)راجع�متطلبات�الئحة�لجان�
المراجعة�في�شركات�التأمين�و/أو�إعادة�التأمين�الصادرة�عن�المؤسسة�في�2015/10/21م�(.�يبين�الجدول�أدناه�عدد�اجتماعات�لجنة�المراجعة�خالل�

السنوات�الثالث�السابقة:

عدد�اجتماعات�لجنة�المراجعة�الخر�3سنوات): 6-4الجدول�)

لجنة�المراجعة
العام�2017م�العام�)2016م(العام�)2015م(

9510

لجنة االستثمار ٢-٣-٤

قام�مجلس�اإلدارة�بترشيح�رؤساء�وأعضاء�لجنة�االستثمار�في�االجتماع�)األول(�من�الدورة�)الثالثة(�بتاريخ�1437/08/09هـ�)الموافق�2016/05/16م(.

�تم�تعيين�أعضاء�لجنة�االستثمار�بموجب�قرار�مجلس�اإلدارة�الذي�تم�اتخاذه�في�االجتماع�)الثالث(�من�الدورة�)الثالثة(�بتاريخ�1437/12/05هـ�الموافق�
2016/09/06م�وبعد�موافقة�مؤسسة�النقد�على�المرشحين�بموجب�الخطاب�رقم�)371000122378(�وتاريخ�1437/11/26هـ�)الموافق�2016/08/29م(،�

وهم:

أعضاء�لجنة�االستثمار�المعينين�بتاريخ�1437/12/05هـ�الموافق�2016/09/06م): 7-4الجدول�)

نوع�العضوية الصفة االسم
غير�مستقل رئيس�اللجنة هيثم�توفيق�الفريح
غير�مستقل عضو عبد�الرحمن�السكران
مستقل عضو محمود�محمد�الطوخي
مستقل عضو صالح�عبد�الهادي�القحطاني*

المصدر:�شركة�أمانة�للتأمين�
*تقدم�باستقالته�ولم�يتم�تعيين�بدياًل�عنه�كما�بتاريخ�هذه�النشرة�ألنه�ال�يتطلب�تعيين�بديل�وذلك�الن�الحد�األدنى�لتكوين�اللجنة�يتطلب�وجود�ثالث�أعضاء
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وقد�تم�تعيين�مدير�االستثمار�لدى�الشركة�األستاذ/�أنس�السليمان�سكرتير�اللجنة.

يبين�الجدول�أدناه�عدد�اجتماعات�لجنة�االستثمار�خالل�األعوام�2014م�و2015م�و2016م:

عدد�اجتماعات�لجنة�االستثمار�الخر�3سنوات): 8-4الجدول�)

لجنة�االستثمار
العام�)2017م(العام�)2016م(العام�)2015م(

433

لجنة المخاطر٣-٣-٤

التزاماً�منها�بمقتضى�أحكام�الئحة�حوكمة�الشركات�بشأن�تشكيل�لجنة�إدارة�المخاطر�وذلك�قبل�تاريخ�أكتوبر�2016م،�قامت�الشركة�باعتماد�الالئحة�
المحدثة�للجنة�المخاطر�بموجب�قرار�محضر�اجتماع�مجلس�اإلدارة�رقم�السادس�عشر�من�الدورة�الثانية�وتاريخ�1437/07/10هـ�)الموافق�2016/04/17م(�

لتتولى�المهام�التالية،�وتشمل�-على�سبيل�المثال�ال�الحصر:

تحديد�المخاطر�التي�قد�تتعرض�لها�الشركة�والمحافظة�على�مستوى�مقبول�من�المخاطرة�للشركة.�
وضع�استراتيجية�شاملة�إلدارة�المخاطر�ومتابعة�تنفيذها�ومراجعتها�وتحديثها.�
مراقبة�المخاطر�التي�قدد�تتعرض�لها�الشركة�واإلشراف�على�نظام�إدارة�المخاطر�بالشركة�وتقييم�فعاليته.�
وضع�ومراجعة�سياسات�فعالة�إلدارة�المخاطر�لتحديد�وتقييم�وقياس�ومراقبة�المخاطر�والحد�منها.�
وضع�خطة�للطوارئ.�
تقديم�التوصيات�للمجلس�حول�المسائل�المتعلقة�بإدارة�المخاطر�

لجنة� أعضاء� تعيين� تم� 2016/05/16م(،� )الموافق� 1437/08/09هـ� بتاريخ� )الثالثة(� الدورة� من� )األول(� اإلدارة� مجلس� اجتماع� إلى�محضر� وباإلشارة�
المخاطر�وهم�السادة:

أعضاء�لجنة�إدارة�المخاطر�المعينين�بتاريخ�1437/08/09هـ�)الموافق�2016/05/16م(): 9-4الجدول�)

نوع�العضوية الصفة االسم

غير�مستقل رئيس�اللجنة عبد�الرحمن�عبد�اهللا�السكران

غير�مستقل عضو لوسيان�لوسيان�لطيف

مستقل عضو منذر�الشهري*

*حصلت�الشركة�على�موافقة�مؤسسة�النقد�بموجب�خطاب�رقم�)381000095610(�تاريخ�1438/09/11هـ�)الموافق�2017/06/06م(�على�التعيين.

*�بتاريخ�2017/08/03م�تقدم�األستاذ/�ماجد�مسفر�العجمي�بإستقالته�من�عضوية�اللجنة�وقد�تم�تعيين�بدياًل�عنه�اإلستاذ�/�منذر�الشهري�وهو�يشغل�منصب�مدير�المخاطر�بالشركة�منذ�تاريخ�
2018/03/04م�بموجب�عدم�ممانعة�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�رقم�391000037280 .

وقد�تعيين�مدير�المخاطر�سكرتير�اللجن.�وبالنسبة�الجتماعات�اللجنة�وعقدت�اللجنة�اجتماعين�خالل�العام�2018م�كونها�حديثة�التأسيس�وبدأت�مهامها�
عام�2017م

لجنة الترشيحات والمكافآت٤-٣-٤

شكلت�الشركة�لجنة�الترشيحات�والمكافآت�لتتولى�مهمة�ضمان�الشفافية�والنزاهة�في�إجراءات�تعيين�أعضاء�المجلس�على�أن�تتم�مصادقة�الجمعية�
العمومية�للشركة�على�جميع�قرارات�تعيين�األعضاء�وإعادة�تعيينهم�وعزلهم�والتأكد�من�أن�الجزء�األكبر�من�المكافآت�يعتمد�بشكل�أساسي�على�األداء.�

)الموافق� 1437/08/09هـ� بتاريخ� )الثالثة(� الدورة� من� )األول(� االجتماع� في� والمكافآت� الترشيحات� لجنة� وأعضاء� رؤساء� بترشيح� اإلدارة� مجلس� قام�
الدورة� من� )الثالث(� االجتماع� في� اتخاذه� تم� الذي� اإلدارة� مجلس� قرار� بموجب� والمكافآت� الترشيحات� لجنة� أعضاء� تعيين� وتم� 2016/05/16م(.�
)الثالثة(�بتاريخ�1437/12/05هـ�الموافق�2016/09/06م�وبعد�موافقة�مؤسسة�النقد�على�المرشحين�بموجب�الخطاب�رقم�)371000122378(�وتاريخ�

1437/11/26هـ�)الموافق�2016/08/29م(،�وهم:

أعضاء�لجنة�الترشيحات�والمكافآت�المعينين�بتاريخ�1437/12/05هـ�)الموافق�2016/09/06م(): 10-4الجدول�)

نوع�العضوية الصفة االسم

مستقل رئيس�اللجنة أسامة�محمد�الكردي�

مستقل عضو محمود�محمد�الطوخي�

مستقل عضو عبد�اهللا�بن�عثمان�الموسى�

- عضو شاغر*

المصدر:�الشركة
*تقدم�فريد�دانيال�قهوجي�باستقالته�من�عضوية�المجلس�واللجان�.وتم�قبولها�بتاريخ�1438/07/15ه،�الموافق�2017/04/12م.
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تعيين�األستاذ/�بندر�محمد�الفوزارن�سكرتير�اللجنة.

كما�حصلت�الشركة�على�موافقة�مؤسسة�النقد�بموجب�خطاب�رقم�)371000122378(�تاريخ�1437/11/26هـ�)الموافق�2016/08/29م(�على�التعيين.

تصدر�الجمعية�العامة�للشركة،�بناء�على�اقتراح�من�مجلس�اإلدارة،�قواعد�اختيار�أعضاء�لجنة�الترشيحات�والمكافآت�ومدة�عضويتهم�وأسلوب�عمل�
اللجنة.�وبتاريخ�2013/07/24م�أصدر�مجلس�اإلدارة�الئحة�لجنة�الترشيحات�والمكافآت�بالوثيقة�رقم�)CI-50(�وتم�تعديلها�وتحديثها�والموافقة�عليها�
من�قبل�الجمعية�العامة�العادية�بتاريخ�2018/05/30م.�يجب�أن�تتكون�لجنة�الترشيحات�والمكافآت�على�)3(�أعضاء�كحد�أدنى،�على�أن�يكون�من�ضمن�

األعضاء�المعينين�عضوان�مستقالن�وال�يمكن�أن�يرأس�هذه�اللجنة�رئيس�مجلس�اإلدارة.

تعقد�لجنة�الترشيحات�والمكافآت�اجتماعاتها�بصفة�دورية�وكلما�دعت�الحاجة�إلى�ذلك،�على�أن�تعقد�اللجنة�ثالثة�اجتماعات�على�األقل�سنوياً،�وترفع�
اللجنة�تقاريرها�إلى�المجلس.�يبين�الجدول�أدناه�عدد�اجتماعات�لجنة�الترشيحات�والمكافآت�خالل�األعوام�الثالث�السابقة:

عدد�اجتماعات�لجنة�الترشيحات�والمكافآت�الخر�3سنوات): 11-4الجدول�)

لجنة�الترشيحات�والمكافآت
العام�)2017م(العام�)2016م(العام�)2015م(
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لجنة االندماج واالستحواذ٥-٣-٤

عطفاً�على�خطة�العمل�التي�قدمتها�الشركة�إلى�مؤسسة�النقد�بتاريخ�2017/01/17م�والتي�تم�اعدادها�من�قبل�الشركة�وبالتعاون�مع�خبيرها�االكتواري�
»منارسيجما«،�فقد�قرر�المجلس�بتاريخ�1438/05/11هـ�الموافق�2017/02/08م�في�اجتماعه�السادس�من�الدورة�الثالثة�تشكيل�لجنة�مؤقتة�لدراسة�خيار�
االندماج�واالستحواذ�مع�شركات�تأمين�أخرى�بحيث�تعمل�وفقا�للصالحيات�الممنوحة�لها�من�المجلس�والمبينة�في�الالئحة�الخاصة�باللجنة�والمعتمدة�

من�المجلس�وتضم�اللجنة�كاًل�من�:

األستاذ/�عبد�الرحمن�السكران�)�رئيس�اللجنة(�
األستاذ/�لوسيان�لطيف�)عضو(�
الدكتور/�فريد�القهوجي�)عضو(�
األستاذ/�هيثم�الفريح�)عضو(�
األستاذ/�طارق�المقاطيش�)عضو(�

وتم�إعادة�تشكيل�اللجنة�بموجب�قرار�من�مجلس�اإلدارة�بتاريخ�1439/08/21هـ�الموافق�2018/05/07م�حيث�تضم�كاًل�من:

األستاذ/�هيثم�بن�توفيق�الفريح�)رئيس�اللجنة(��
االستاذ/�لوسيان�لطيف�)عضو�اللجنة(�
عبدالرحمن�بن�عبداهللا�السكران�)عضو�اللجنة(�
االستاذ/�سليمان�بن�محمود�هالل�)عضو�اللجنة(.�

وقد�تم�إعداد�الئحة�خاصة�بها�مكتوبة�باللغة�اإلنجليزية�تنظم�أعمالها�وصالحياتها�واجتماعاتها�وتم�اعتمادها�من�قبل�المجلس�.�لم�يتم�تحديد�حد�أدنى�
لعدد�اجتماعاتها�وقد�تبين�أن�اللجنة�لم�تعقد�أي�اجتماع�منذ�تأسيسها�وليس�هناك�أي�قرارات�او�توصيات�صدرت�عنها�باستثناء�التوصية�بتعيين�مستشار�

مالي�لدراسة�مشروع�االندماج�واالستحواذ�الصادرة�بتاريخ�2017/03/05م.�
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المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة. ٥

مقدمة  ١-٥

يستند�ما�يلي�من�مناقشة�وتحليل�للوضع�المالي�لشركة�أمانة�للتأمين�التعاوني�)”أمانة“�أو�”الشركة“(�ونتائج�العمليات�إلى�القوائم�المالية�المدققة�عن�
السنوات�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م�و2016م�و2017م�التي�تولى�التدقيق�فيها�مكتب�البسام�وشركاه�المحاسبون�المتحالفون�باإلضافة�إلى�الدار�
لتدقيق�المحاسبات،�النعيم�وأكبر�والقحطاني�محاسبون�قانونيون�على�التوالي�باإلضافة�إلى�القوائم�المالية�للربع�األول�للسنة�المنتهية�في��31ديسمبر�
2018م�و�31ديسمبر�2017م�)كلها�”فترة�قيد�التحليل“،�”فترة�التحليل“،�أو�”الفترة�التاريخية“(�واإليضاحات�المرفقة�بها�التي�تولى�مراجعتها�مكتب�البسام�
وشركاه�المحاسبون�المتحالفون�وشركة�أكبر�والقحطاني�محاسبون�قانونيون�باإلضافة�إلى�اإليضاحات�المرفقة�بها�والتي�يلزم�قرائتها�مع�هذه�القوائم.

الفعلي�للشركة� إدارة�الشركة�على�إفادات�مستقبلية�تنطوي�على�مخاطر�وتوقعات�غير�مؤكدة.�وقد�يختلف�األداء� قد�يحتوي�هذا�القسم�الذي�أعدته�
بشكل�جوهري�عما�هو�وارد�في�هذه�اإلفادات�المستقبلية�نتيجة�عوامل�مختلفة،�بما�في�ذلك�تلك�التي�وردت�مناقشتها�أدناه�وفي�مواضع�أخرى�من�نشرة�

اإلصدار�هذه.�

تجدر�اإلشارة�بأن�األرقام�الواردة�في�هذا�القسم�تم�تقريبها�إلى�أقرب�عدد�صحيح.�ولهذا�فإن�مجموع�تلك�األرقام�قد�يختلف�عما�هو�وارد�بالجداول.�كما�
تجدر�اإلشارة�إلى�أن�كافة�النسب�المئوية�والهوامش�والمصاريف�السنوية�ومعدالت�النمو�السنوي�المركب�تستند�إلى�هذه�األرقام�المقّربة.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية   ٢-٥

يقر�أعضاء�مجلس�اإلدارة�أن�المعلومات�المالية�الواردة�في�نشرة�اإلصدار�الحالية�مستخرجة�دون�إجراء�أي�تغيير�جوهري�عليها�من�القوائم�المالية�
الموحدة�لألعوام�2015م�و2016م�و2017م�والمعدة�على�أساس�موحد.�كما�يقر�أعضاء�مجلس�اإلدارة�بإعداد�القوائم�المالية�الخاصة�بالشركة�وفقاً�

�.)»IFRS«(للمعايير�المحاسبية�المتعارف�عليها�دوليا�

ويقر�أعضاء�مجلس�اإلدارة�بأنه�لم�يطرأ�أي�تغيير�جوهري�سلبي�على�المركز�المالي�أو�التجاري�للشركة�منذ�الفترة�المنتهية�في��31مارس�2018م�وحتى�
تاريخ�إصدار�النشرة�الحالية.�يؤكد�أعضاء�مجلس�اإلدارة�أنه�قد�تم�الكشف�عن�جميع�الحقائق�الجوهرية�فيما�يتعلق�بالشركة�وأدائها�المالي�في�هذه�

النشرة،�وأنه�ال�توجد�أي�وقائع�أخرى�قد�يؤدي�إغفالها�إلى�أن�تكون�أي�بيانات�في�هذه�النشرة�مظللة.�

كما�يقر�أعضاء�مجلس�اإلدارة�بأنه�ال�توجد�معلومات�عن�أي�سياسات�حكومية�أو�اقتصادية�أو�مالية�أو�نقدية�أو�سياسية�أو�أي�عوامل�أخرى�أثرت�أو�
يمكن�أن�تؤثر�بشكل�جوهري،�مباشر�أو�غير�مباشر�في�عمليات�الشركة،�باستثناء�التغيرات�التي�حصلت�في�سوق�التأمين�بشكل�عام�من�حيث�المنافسة.

ويقر�أعضاء�مجلس�اإلدارة�بأنه�لم�يكن�هناك�أي�انقطاع�في�أعمال�الشركة�يمكن�أن�يؤثر�أو�يكون�قد�أثر�تأثيراً�ملحوظاً�في�الوضع�المالي�خالل�ال�
)12(�شهراً�األخيرة.

يقر�أعضاء�مجلس�اإلدارة�أن�الشركة�لم�تقدم�أي�عموالت�أو�خصومات�أو�رسوم�أو�تعويضات�غير�نقدية�خالل�السنوات�الثالث�السابقة�لتاريخ�تقديم�
طلب�التسجيل�أو�قبوله�فيما�يتعلق�بإصدار�أي�أوراق�مالية�أو�بيعها.�

يؤكد�أعضاء�مجلس�اإلدارة�أن�رأسمال�الشركة�ال�يخضع�ألي�عقد�من�عقود�الخيار.�

ويقر�أعضاء�مجلس�اإلدارة�أن�الشركة�ليس�لديها�أي�قروض،�سواء�مشمولة�بضمان�شخصي،�أو�مضمونة�برهن�أو�غير�مضمونة�برهن،�بما�في�ذلك�
السحب�على�المكشوف�من�الحسابات�المصرفية،�وااللتزامات�تحت�القبول�وائتمان�القبول�والتزامات�الشراء�التأجيري.

يقر�أعضاء�مجلس�اإلدارة�أن�ممتلكات�الشركة�ليست�خاضعة�ألية�رهونات�أوحقوق�أو�أعباء.

كما�يقر�أعضاء�مجلس�اإلدارة�أن�الشركة�قامت�بعرض�تفاصيل�شاملة�في�هذا�القسم�عن�جميع�األصول�الثابتة�واالستثمارات�بما�في�ذلك�األوراق�المالية�
التعاقدية�وغيرها�من�األصول�التي�تكون�قيمتها�عرضة�للتقلبات�أو�يصعب�التأكد�من�قيمتها.�كما�قامت�الشركة�بتسجيل�األرباح�والخسائر�المحققة�
والغير�محققة�المتعلقة�بالتقلبات�المالية�في�قيمة�االستثمارات�هذه�في�بياناتها�المالية�للسنوات�2015م،�2016م،�و2017م�وقد�عرضت�جميع�تفاصيلها�

تبعاً�في�هذا�القسم�5.

ويقر�أعضاء�مجلس�اإلدارة�بأن�الشركة�تكبدت�خسائر�خالل�السنوات�الثالث�الماضية.�وباستثناء�ما�تم�اإلفصاح�عنه�في�نشرة�اإلصدار�فيما�يتعلق�
بالخسائر�المتراكمة،�يقر�أعضاء�مجلس�إدارة�الشركة�مجتمعين�ومنفردين�بأنه�لم�يحدث�أي�تغيير�سلبي�جوهري�في�الوضع�المالي�والتجاري�للشركة�
خالل�السنوات�المالية�الثالث�السابقة�لتاريخ�تقديم�طلب�التسجيل�وطرح�األوراق�المالية�الخاضعة�لهذه�النشرة،�إضافة�إلى�نهاية�الفترة�التي�يشملها�

تقرير�المحاسب�القانوني�حتى�اعتماد�نشرة�اإلصدار.

أسس اإلعداد للقوائم المالية  ٣-٥

بيان اإللتزام١-٣-٥

أعدت�هذه�القوائم�المالية�وفقاً�للمعايير�الدولية�الخاصة�بالتقارير�المالية�والمعدلة�بواسطة�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�بخصوص�المحاسبة�عن�
الزكاة�والدخل�والتي�تتطلب�تطبيق�جميع�المعايير�الدولية�إلعداد�التقارير�المالية�والصادرة�عن�مجلس�معايير�المحاسبة�الدولية�)IASB(�فيما�عدا�تطبيق�
معيار�المحاسبة�الدولي�رقم��12-�ضريبة�الدخل�وتفسيرات�المعايير�الدولية�إلعداد�التقارير�المالية�رقم��21والمتعلقة�بالمحاسبة�عن�الزكاة�وضريبة�
الدخل،�خالل�السنة�المالية�2017م،�أصدرت�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�تعميم�رقم�)381000074519(�بتاريخ��11ابريل�2017م�والتعديالت�الالحقة�
من�خالل�بعض�التوضيحات�المتعلقة�بالمحاسبة�عن�الزكاة�والضريبة،�ستستمر�الشركة�في�استحقاق�الزكاة�والضريبة�على�أساس�ربع�سنوي�وسوف�يتم�
اإلعتراف�بها�في�قائمة�التغير�في�حقوق�المساهمين�في�مقابل�اإلعتراف�باإللتزام�في�قائمة�المركز�المالي،�إن�هذا�التغيير�في�األطار�المحاسبي�لن�ينتج�

عنه�أي�تغيير�في�السياسات�المحاسبية�للشركة�بخصوص�الزكاة�والضريبة.�
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أسس العرض٢-٣-٥

يتطلب�عقد�تأسيس�الشركة�أن�يتم�اإلحتفاظ�بدفاتر�محاسبية�منفصلة�لكل�من�حسابات�عمليات�التأمين�والمساهمين.�يتم�تسجيل�الدخل�والمصاريف�
الخاصة�بكل�نشاط�في�الدفاتر�المحاسبية�الخاصة�بذلك�النشاط.�ويتم�توزيع�المصاريف�المتعلقة�بالعمليات�المشتركة�من�قبل�اإلدارة�وأعضاء�مجلس�

إدارة�الشركة.

أسس القياس٣-٣-٥

تم�إعداد�القوائم�المالية�وفقاً�لمبدأ�التكلفة�التاريخية�باستثناء�االستثمارات�المتاحة�للبيع�حيث�يتم�قياسها�بالقيمة�العادلة.�

العملة الرئيسية وعملة العرض٤-٣-٥

تم�عرض�القوائم�المالية�بالريال�السعودي�والذي�يعتبر�العملة�الرئيسية�للشركة.

استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية٥-٣-٥

يقتضي�إعداد�القوائم�المالية،�استخدام�التقديرات�واألحكام�التي�تؤثر�على�مبالغ�الموجودات�والمطلوبات�المسجلة،�واإلفصاح�عن�الموجودات�والمطلوبات�
المحتملة�كما�في�تاريخ�القوائم�المالية،�ومبالغ�اإليرادات�والمصاريف�المصرح�عنها�للفترة�المعروضة.�وبالرغم�من�إعداد�هذه�التقديرات�واألحكام�وفقاً�

لمعرفة�اإلدارة�لألحداث�والعمليات�الجارية،�فإن�النتائج�الفعلية�يمكن�أن�تختلف�عن�هذه�التقديرات.

تقوم�الشركة�بعمل�تقديرات�وافتراضات�والتي�تؤثر�على�المبالغ�المسجلة�للموجودات�والمطلوبات�للسنة�المالية�القادمة.�يتم�تقييم�التقديرات�واألحكام�
التوقعات�لألحداث�المستقبلية�والمتوقع�أن�تكون�معقولة�حسب�الظروف.�إن� التاريخية�وعوامل�أخرى�بما�فيها� بشكل�مستمر�باالعتماد�على�الخبرة�
تشمل� أدناه.� مناقشتها� يتم� المالي� المركز� قائمة� بتاريخ� التأكد� عدم� لتقدير� األخرى� الرئيسية� والمصادر� بالمستقبل� المتعلقة� الرئيسية� االفتراضات�

االيضاحات�أدناه�المتعلقة�بالسياسات�المحاسبية�على�تفاصيل�إضافية�بشأن�االفتراضات�واألحكام�المعده�من�قبل�اإلدارة؛

االلتزام املطلق الناشئ عن املطالبات الناتجة من عقود التأمنيأ- 

يشكل�تقدير�االلتزام�المطلق�الناشئ�عن�المطالبات�الناتجة�من�عقود�التأمين�أهم�تقدير�محاسبي�جوهري�للشركة.�هناك�عدد�من�مصادر�عدم�التأكد�
والتي�يجب�أخذها�بعين�االعتبار�في�تقدير�االلتزام�النهائي�الذي�ستقوم�الشركة�بدفعه�مقابل�هذه�المطالبات.�يعتبر�مخصص�المطالبات�المتكبدة�وغير�
المبلغ�عنها�تقديراً�للمطالبات�التي�يتوقع�اإلبالغ�عنها�بعد�تاريخ�قائمة�المركز�المالي�بشأن�الحادث�المؤمن�عليه�الذي�وقع�قبل�تاريخ�قائمة�المركز�المالي.�

تعتمد�الشركة�طريقة�المطالبات�المتوقعة�لتقدير�المطالبات�المتكبدة�غير�المبلغ�عنها�وأنها�وفقاً�للتقدير�األكتواري.

تكاليف مؤجلة إلكتتاب وثائق التأمنيب- 

يتم�تسجيل�بعض�تكاليف�اإلكتتاب�المتعلقة�بشكل�أساسي�بالحصول�على�عقود�جديدة�كتكاليف�اكتتاب�مؤجلة�وتطفأ�في�قائمة�عمليات�التأمين�على�مدى�
فترة�العقد�وبما�يتماشى�مع�شروط�التغطية�المعنية.�اذا�لم�يتم�تحقيق�االفتراضات�المتعلقة�بالربحية�المسقبلية�لهذه�الوثائق،�فإن�إطفاء�هذه�المصاريف�

يمكن�أن�يتسارع،�وهذا�قد�يتطلب�أيضا�شطب�اضافي�لهذه�المصاريف�المؤجلة�في�قائمة�عمليات�التأمين.�

انخفاض قيمة الذمم املدينة ج- 

تقوم�الشركة�بمراجعة�الذمم�المدينة�التي�تعتبر�هامة�بمفردها،�وكذلك�الذمم�المدينة�المدرجة�ضمن�مجموعة�من�الموجودات�المالية�التي�لها�خصائص�
ائتمان�مماثلة�وذلك�للتأكد�من�عدم�وجود�انخفاض�في�قيمتها.�إن�الذمم�المدينة�التي�يتم�مراجعتها�بصورة�فردية�للتأكد�من�عدم�وجود�انخفاض�في�
قيمتها�والتي�يتم�بشأنها�إثبات�أو�اإلستمرار�في�إثبات�خسارة�االنخفاض،�ال�يتم�إدراجها�عند�مراجعتها�بصورة�جماعية�للتأكد�من�عدم�وجود�انخفاض�
في�قيمتها.�تتطلب�مراجعة�االنخفاض�في�القيمة�هذه�إجراء�األحكام�والتقديرات.�ولعمل�ذلك،�تقوم�الشركة�بتقويم�خصائص�االئتمان�التي�تأخذ�بعين�

االعتبار�حاالت�اإلخفاق�السابقة�والتي�تعتبر�مؤشراً�للقدرة�على�سداد�كافة�المبالغ�المستحقة�طبقاً�للشروط�التعاقدية.�

االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية املتمثلة يف االستثامرات املتاحة للبيعد- 

تقّرر�الشركة�ما�إذا�كان�هناك�انخفاض�دائم�في�الموجودات�المالية�كاستثمارات�متاحة�للبيع�عندما�يكون�هناك�انخفاض�جوهري�أو�مستمر�في�القيمة�
العادلة�مقارنة�بالتكلفة.�إن�تحديد�قيمة�االنخفاض�الجوهري�أو�المستمر�هي�مسألة�تقديرية.�عند�إعداد�هذا�التقدير�تقوم�الشركة�بتقييم�عدد�من�
العوامل�من�بينها،�التغير�في�أسعار�األسهم�والمالئة�المالية�للشركة�المستثمر�فيها�وأداء�الصناعة�والقطاع�والتغيرات�التقنية�والتدفقات�النقدية�من�
المالية�للشركة�المستثمر�فيها�وأداء�الصناعة� التدهور�في�المالءة� القيمة�مناسباً�عند�وجود�دليل�على� التشغيلية�والتمويلية.�يعتبر�تخفيض� األنشطة�

والقطاع�والتغيرات�التقنية�والتدفقات�النقدية�من�األنشطة�التشغيلية�والتمويلية.

المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات الصادرة٦-٣-٥

تتفق�السياسات�المحاسبية�المتبعة�في�إعداد�هذه�القوائم�المالية�مع�تلك�المتبعة�في�إعداد�القوائم�المالية�للشركة�للسنة�المنتهية�في��31ديسمبر�
6201م،�باستثناء�تطبيق�المعايير�الجديدة�التالية�والتعديالت�األخرى�على�المعايير�القائمة�المذكورة�أدناه�التي�لم�يكن�لها�تأثير�مالي�جوهري�على�القوائم�
المالية�للسنة�الحالية�أو�السابقة�للشركة�ومن�المتوقع�أن�ال�يكون�لها�تأثير�جوهري�في�السنوات�المستقبلية.�تم�إعادة�تبويب�بعض�أرقام�الفترة�السابقة�

كي�تتماشى�مع�عرض�الفترة�الحالية.�
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املعايري الجديدة الصادرة واملعدلة واملطبقة 

1� التعديالت�على�معايير�المحاسبة�الدولية�-�اإلفصاح�األولي�يتم�تطبيقه�من��1يناير�2017م.-
2� التعديالت�على�معيار�المحاسبة�الدولي�رقم�)7(�-�قائمة�التدفقات�النقدية�يطبق�للفترات�التي�تبدأ�في�أو�بعد��1يناير�السنة�المالية�2017م.�-

تتطلب�هذه�التعديالت�اإلفصاح�لكي�يتمكن�مستخدمي�القوائم�المالية�من�تقييم�التغيرات�في�االلتزامات�الناشئة�من�األنشطة�التمويلية�بما�
في�ذلك�الناشئة�من�التغيرات�النقدية�وغير�النقدية.

معايري صادرة ولكنها غري سارية املفعول بعد

باإلضافة�إلى�المعايير�المذكورة�أعاله،�نورد�أدناه�المعايير�التالية�والتفسيرات�الصادرة�ولكنها�غير�سارية�المفعول�بعد�حتى�تاريخ�إصدار�القوائم�المالية�
للشركة.�تنوي�الشركة�اعتماد�هذه�المعايير�)إذا�كانت�تنطبق�على�أنشطتها(�عندما�تصبح�سارية�المفعول.�إضافة�لذلك،�قررت�الشركة�عدم�التطبيق�المبكر�

للتعديالت�والمراجعات�لمعايير�التقارير�المالية�الدولية�والتي�نشرت�وتعتبر�الزامية�للشركة�اعتباراً�من�تواريخ�مستقبلية.

معيار التقاريراملالية الدولية رقم (٩) - األدوات املالية

من�المتوقع�عند�تطبيق�المعيار�الدولي�الخاص�بالتقارير�المالية�رقم�)9(،�بأن�ينتج�في�جزء�مهم�من�األصول�المالية�الحالية�والمصنفة�كإستثمارات�متاحة�
للبيع،�بحيث�يعاد�تصنيفها�بقيمتها�العادلة�في�قائمة�الدخل�أو�بقيمتها�العادلة�في�قائمة�الدخل�الشامل�األخرى.

العادلة� للقيمة� بالتعديالت� العادلة�بحيث�يتم�اإلعتراف� بالقيمة� بالقيمة�المطفأة�وسندات�الدين�سوف�يتم�تقيمهم� المالية�والمقيمة� اإلئتمان�لألصول�
ضمن�قائمة�الدخل�الشاملة�األخرى،�والتي�من�المتوقع�أن�تزيد�طبقاً�لمقدمة�منهجية�خسائر�اإلئتمان�المتوقعة.�تخطط�الشركة�لإلستفادة�من�االعفاءات�

المتاحة�لشركات�التأمين�وتنظر�في�تأجيل�تطبيق�المعيار�الدولي�الخاص�بالتقارير�المالية�رقم�)9(�لتاريخ�الحق،�ولكن�ليس�بعد��1يناير�2021م.

معيار التقارير املالية الدولية رقم (١٧) - عقود التأمني 

ينطبق�على�جميع�عقود�التأمين�تقريباً�)بما�في�ذلك�عقود�إعادة�التأمين(�التي�تصدرها�المنشأة�وعقود�إعادة�التأمين�التي�تحتفظ�بها�المنشأة�وعقود�
االستثمارات�ذات�ميزات�االكتتاب�االختيارية�التي�تصدرها،�بشرط�ان�تقوم�المنشأة�أيضاً�بإصدار�عقود�تأمين.�تم�إصدار�المعيار�الدولي�إلعداد�التقارير�

المالية�رقم�)17(�في�مايو�2017م�وينطبق�على�فترات�التقرير�السنوية�التي�تبدأ�في�أو�بعد��1يناير�2021م.

املعايري الجديدة أو املعدلة التالية واملتوقع ان ال يكون لها تاثري جوهري عىل القوائم املالية

1� معيار�التقارير�المالية�الدولية�رقم�)15(�-�اإليرادات�من�العقود�مع�العمالء.-
2� معيار�التقارير�المالية�الدولية�رقم�)16(�-�اإليجار�التمويلي.-

باإلضافة�لما�ذكر�أعاله،�فقد�اختارت�الشركة�عدم�اإلتباع�المبكر�للمعيار�الدولي�الخاص�بالتقارير�المالية�رقم�)9(�للسنة�المالية�2010م�-�األدوات�المالية�
والتي�سوف�يتم�تطبيقها�ابتداء�من��1يناير�2018م.�تقوم�إدارة�الشركة�حاليا�بتقييم�األثار�المترتبة�عن�تطبيق�المعيار�أعاله�على�الشركة�وتوقيت�تطبيقه.

ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة٧-٣-٥

إن�السياسات�المحاسبية�الهامة�المستخدمة�في�إعداد�القوائم�المالية�هي�كالتالي�:�

النقدية وشبه النقدية- ١

تتكون�النقدية�وشبه�النقدية�من�النقد�في�الصندوق�وحسابات�جارية�لدى�البنوك�وودائع�قصيرة�األجل�عالية�السيولة�والتي�تستحق�خالل�ثالثة�أشهر�أو�
أقل�من�تاريخ�اقتنائها.�

عقود التأمني- ٢

تعرف�عقود�التأمين�بأنها�تلك�العقود�التي�تشتمل�على�مخاطر�تأمين�عند�نشأة�العقد�أو�تلك�التي�يكون�فيها،�عند�نشأة�العقود،�سيناريو�يشتمل�في�جوهره�
التجاري�على�مخاطر�تأمين.�تعتمد�أهمية�مخاطر�التأمين�على�كل�من�احتمال�وقوع�حادث�للجهة�المؤمنة�وحجم�األثر�المحتمل�المتعلق�به.

في�حال�تصنيف�العقد�كـ�»عقد�تأمين«�فإنه�يبقى�كذلك�طوال�الفترة�المتبقية�منه�حتى�لو�انخفضت�مخاطر�التأمين�بشكل�كبير�خالل�الفترة.

إعادة التأمني- ٣

تقوم�الشركة،�خالل�دورة�أعمالها�العادية،�بعمليات�إسناد�إعادة�التأمين،�حيث�تؤمن�هذه�الترتيبات�تنوع�أكبر�في�األعمال�وتسمح�لإلدارة�بالتحكم�في�
الخسائر�المحتملة�الناجمة�عن�المخاطر�الكبرى�وتؤمن�إمكانية�نمو�إضافي.�يتم�جزء�كبير�من�عمليات�إعادة�التأمين�بموجب�اتفاقيات�إعادة�تأمين�تعاقدية�
وإعادة�تأمين�فائض�الخسارة.�تمثل�الموجودات�أو�المطلوبات�المسجلة�في�قائمة�المركز�المالي�لعمليات�التأمين�أقساط�مستحقة�إلى�معيدي�التأمين�أو�
دفعات�مستحقة�من�معيدي�التأمين�وحصة�الشركة�في�الخسائر�القابلة�لإلسترداد�من�معيدي�التأمين.�تقدر�المبالغ�المستحقة�من�معيدي�التأمين�بنفس�

الطريقة�التي�يتم�بها�تقدير�التزامات�المطالبات�المتعلقة�بالمؤّمنين.
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االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية وإمكانية عدم تحصيلها - ٤

يتم،�بتاريخ�كل�قائمة�مركز�مالي،�إجراء�تقييم�للتأكد�من�وجود�أي�دليل�موضوعي�على�انخفاض�قيمة�أي�أصل�مالي�أو�مجموعة�من�الموجودات�المالية�
)تتضمن�مدينو�التأمين(.�وفي�حالة�وجود�دليل�موضوعي�على�وقوع�خسائر�انخفاض�في�قيمة�أي�اصل�مالي،�فإنه�يتم�تحديد�القيمة�القابلة�لإلسترداد�

المقدرة�ويتم�اإلعتراف�بأية�خسارة�انخفاض�في�القيمة�من�خالل�التغير�في�قيمتها�الحالية�على�النحو�التالي:

المستقبلية�� النقدية� التدفقات� بين� الفرق� أساس� على� القيمة� في� االنخفاض� يحدد� المطفأة،� بالتكلفة� المثبتة� المالية� للموجودات� بالنسبة�
المخصومة�على�أساس�معدل�العمولة�الفعلي�األصلي�والقيمة�الدفترية.

بالنسبة�للموجودات�المالية�المثبتة�بالقيمة�العادلة،�يحدد�االنخفاض�في�القيمة�على�أساس�االنخفاض�في�القيمة�العادلة.�
النقدية�� للتدفقات� الحالية� والقيمة� الدفترية� القيمة� بين� الفرق� القيمة� في� االنخفاض� يحدد� بالتكلفة،� المثبتة� المالية� للموجودات� بالنسبة�

المستقبلية�المخصومة�على�أساس�معدل�العائد�السائد�في�السوق�حالياً�ألصل�مالي�مماثل.

وألغراض�العرض،�يقّيد�االحتياطي�في�البند�الخاص�به�في�قائمة�المركز�المالي،�ويتم�تعديل�قائمة�نتائج�عمليات�التأمين�أو�قائمة�خسارة�المساهمين�
الشاملة.

تشمل�األدلة�الموضوعية�على�االنخفاض�الدائم�في�قيمة�الموجودات�المالية�أو�مجموعة�من�الموجودات�على�البيانات�المالحظة�من�قبل�الشركة�عن�
األحداث�التالية:

الصعوبات�المالية�الجوهرية�للُمصدر�أو�المقترض.�
اإلخالل�بالعقد�بما�في�ذلك�التعثر�أو�التخلف�عن�السداد.�
هناك�احتمالية�إلفالس�الُمصدر�أو�المقترض�أو�إلعادة�هيكلته�المالية.�
�عدم�وجود�سوق�نشط�للموجودات�المالية�بسبب�الصعوبات�المالية.�

االنخفاض الدائم يف موجودات غري مالية أخرى- ٥

يتم�مراجعة�االنخفاض�الدائم�في�قيمة�الموجودات�الخاضعة�لإلستهالك�عندما�تشير�األحداث�أو�التغير�في�الظروف�إلى�أن�القيمة�الدفترية�قد�تكون�غير�
قابلة�لإلسترداد.�يتم�إثبات�الخسارة�الناتجة�عن�الهبوط�الدائم�في�القيمة،�والتي�تمثل�الزيادة�في�القيمة�الدفترية�لألصل�عن�القيمة�القابلة�لإلسترداد�
وهي�القيمة�العادلة�لألصل�ناقصاً�تكاليف�البيع�أو�قيمة�االستخدام،�أيهما�أعلى.�لغرض�تقدير�االنخفاض�الدائم،�يتم�تجميع�الموجودات�على�أدنى�مستوى�

لها�بحيث�تتواجد�تدفقات�نقدية�منفصلة�ومحددة�)وحدات�مدرة�للنقد(.

التكاليف املؤجلة الكتتاب وثائق التأمني- ٦

يتم�تأجيل�التكاليف�المباشرة�وغير�المباشرة�المتكبدة�خالل�السنة�المالية�عند�إصدار�أو�إعادة�تجديد�عقود�التأمين�بالقدر�الذي�تكون�فيه�هذه�التكاليف�
قابلة�لإلسترداد�من�األقساط�المستقبلية.�يتم�إثبات�كافة�تكاليف�االكتتاب�األخرى�كمصروف�عند�تكبدها.

وبعد�اإلثبات�األولي�لها،�يتم�إطفاء�هذه�التكاليف�بطريقة�النسبة�والتناسب�على�مدى�فترة�األقساط�المستقبلية�المتوقعة�ما�عدا�الشحن�البحري�حيث�
يكون�الجزء�المؤجل�التكلفة�المتكبدة�خالل�الربع�األخير.�يتم�تقييد�اإلطفاء�في�قائمة�نتائج�عمليات�التأمين.�

يتم�احتساب�التغيرات�في�العمر�اإلنتاجي�المقدر�أو�الطريقة�المتوقعة�إلستنفاذ�المنافع�االقتصادية�المستقبلية�التي�تضمنها�ذلك�األصل�وذلك�بتعديل�
فترة�اإلطفاء،�ويتم�إعتبار�ذلك�كتغير�في�التقديرات�المحاسبية.

يتم�إجراء�مراجعة�للتأكد�من�وقوع�انخفاض�في�قيمة�تكاليف�اإلكتتاب�المؤجلة،�وذلك�في�تاريخ�كل�تقريرمالي�معد�مرة�واحدة�أو�أكثر،�وذلك�عند�وجود�
دليل�على�وقوع�هذا�اإلنخفاض.�وفي�الحاالت�التي�تقل�فيها�المبالغ�القابلة�لإلسترداد�عن�القيمة�الدفترية،�يتم�إثبات�خسارة�االنخفاض�في�قائمة�نتائج�

عمليات�التأمين.�كما�تؤخذ�تكاليف�االكتتاب�المؤجلة�بعين�االعتبار�عند�إجراء�اختبار�كفاية�المطلوبات�في�كل�فترة�يتم�فيها�إعداد�القوائم�المالية.

االستثامرات املتاحة للبيع- ٧

تقاس�هذه� فئة�أخرى.� أي� المصّنفة�في� أو�غير� الفئة� والمصّنفة�في�هذه� مالية�غير�مشتقة� بأنها�موجودات� للبيع� المتاحة� المالية� الموجودات� ف� تعرَّ
االستثمارات�أساسا�بسعرالتكلفة�والحقاً�بالقيمة�العادلة.�تظهر�التغيرات�المتراكمة�في�القيمة�العادلة�لهذه�االستثمارات�كبند�مستقل�في�قائمة�المركز�
المالي�وقائمة�خسارة�المساهمين�الشاملة.�يتم�تسجيل�األرباح�والخسائر�المحققة�من�عملية�بيع�هذه�االستثمارات�في�قائمة�نتائج�عمليات�التأمين�والعجز�
المتراكم�أو�قائمة�خسارة�المساهمين�الشاملة.�كما�يتم�تسجيل�األرباح�الموزعة�ودخل�العمولة�وأرباح�/�خسائر�تحويل�العمالت�المتعلقة�باالستثمارات�

المتاحة�للبيع�في�قائمة�نتائج�عمليات�التأمين�والعجز�المتراكم�وقائمة�خسارة�المساهمين�الشاملة.

يحّمل�االنخفاض�الدائم�في�قيمة�االستثمارات�على�قائمة�نتائج�عمليات�التأمين�أو�قائمة�خسارة�المساهمين�الشاملة�كأعباء�انخفاض�في�القيمة.

تحدد�القيمة�العادلة�على�أساس�األسعار�المتداولة�في�السوق�أو�من�خالل�تقدير�القيمة�العادلة.�يتم�تقدير�القيمة�العادلة�للبنود�المرتبطة�بعمولة�على�
أساس�التدفقات�النقدية�المخصومة�باستخدام�العمولة�لبنود�بنفس�الشروط�وخصائص�المخاطر.�تحدد�القيمة�العادلة�لإلستثمارات�الغير�مدرجة�وفقاً�

إلى�القيمة�العادلة�الستثمارات�مشابهة�أو�عن�طريق�التدفقات�النقدية�المتوقعة�المستقبلية�المخصومة.

 تاريخ التداول املحاسبي- ٨

بيع� أو� بشراء� الشركة� فيه� تلتزم� الذي� التاريخ� أي� التداول،� بتاريخ� المالية� الموجودات� وبيع� بشراء� المتعلقة� االعتيادية� العمليات� كافة� وإلغاء� إثبات� يتم�
الموجودات.�إن�العمليات�االعتيادية�المتعلقة�بشراء�وبيع�الموجودات�المالية�هي�عمليات�تتطلب�تسوية�الموجودات�خالل�فترة�زمنية�تنص�عليها�األنظمة�

أو�العرف�السائد�في�السوق.
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املمتلكات واملعدات- ٩

تظهر�الممتلكات�والمعدات�بالتكلفة�بعد�تنزيل�اإلستهالكات�المتراكمة�وأي�انخفاض�في�القيمة.�تعتبر�مصاريف�اإلصالح�والصيانة�كأعباء،�أما�مصاريف�
التحسينات�فتعتبر�مصاريف�رأسمالية.�ويجري�احتساب�اإلستهالكات�عليها�على�أساس�حياتها�العملية�المقدرة�وذلك�باستعمال�طريقة�القسط�الثابت.�
ويتم�إطفاء�التحسينات�على�المأجور�على�أساس�الحياة�العملية�المقدرة�لهذه�التحسينات�أو�المتبقي�من�مدة�عقد�اإليجار�أيهما�ينتهي�أوال.�إن�نسب�

اإلستهالك�المستخدمة�هي�كالتالي�:

نسبة�االستهالكفئة�الموجودات

20٪تحسينات�على�المأجور

25٪أجهزة�حاسب�آلي�وبرامج�ومعدات�مكتبية

20٪أثاث�ومفروشات

25٪سيارات

املخصصات- ١٠

يجنب�مخصص�عند�وجود�التزام�قانوني�أو�متوقع�للشركة�ناتج�عن�أحداث�سابقة،�وأن�تكاليف�سداد�هذه�االلتزامات�التي�ينشأ�عنها�منفعة�اقتصادية�
هي�محتملة�ويمكن�قياسها�بشكل�موثوق.

تحويل العمالت األجنبية- ١١

يتم�تحويل�المعامالت�بالعملة�األجنبية�إلى�الريال�السعودي�بأسعار�التحويل�السائدة�عند�إجراء�المعاملة.�ويتم�تحويل�الموجودات�والمطلوبات�النقدية�
عن� الناتجة� والخسائر� المكاسب� إن� التاريخ.� ذلك� في� السائدة� باألسعار� السعودي� الريال� إلى� المالي� المركز� قائمة� تاريخ� في� كما� األجنبية� بالعمالت�
التسديدات�أو�تحويل�العمالت�األجنبية�بأسعار�الصرف�كما�في�نهاية�السنة�يتم�إدراجها�ضمن�قائمة�نتائج�عمليات�التأمين�او�قائمة�خسارة�المساهمين�

الشاملة.

اختبار كفاية املطلوبات- ١٢

يتم�إجراء�اختبارات�بتاريخ�كل�قائمة�مركز�مالي�للتأكد�من�مدى�كفاية�مطلوبات�عقود�التأمين،�بعد�خصم�تكاليف�االكتتاب�المؤجلة�ذات�العالقة.�وإلجراء�
هذه�االختبارات،�تقوم�اإلدارة�باستخدام�أفضل�التقديرات�الحالية�للتدفقات�النقدية�المستقبلية�المتعاقد�عليها،�ومصاريف�إدارة�ومعالجة�المطالبات.�
يحمل�أي�نقص�في�القيمة�الدفترية�مباشرًة�على�قائمة�نتائج�عمليات�التأمين�وذلك�بشطب�تكاليف�االكتتاب�المؤجلة�ذات�العالقة�أوالً�وبعد�ذلك�يتم�تكوين�

مخصص�للخسائر�الناجمة�عن�اختبارات�كفاية�المطلوبات�)مخصص�الخسائر�سارية�المفعول(.

وفي�الحاالت�التي�يتطلب�فيها�اختبار�كفاية�المطلوبات�استخدام�أفضل�االفتراضات�الجديدة،�يتم�استخدام�هذه�االفتراضات�)بدون�هوامش�لقاء�ألي�
تغير�عكسي(�لقياس�هذه�المطلوبات�الحقاً.

املدينون- ١٣

تمثل�الحسابات�المدينة�موجودات�مالية�غير�مشتقة�مرتبطة�بدفعات�ثابتة�أو�قابلة�للتحديد،�حيث�يتم�إثباتها�مبدئياً�بالقيمة�العادلة،�وتقاس�الحقاً�بالتكلفة�
المطفأة�وذلك�باستخدام�طريقة�معدل�العائد�الفعلي�ناقصاً�مخصص�االنخفاض�في�القيمة.

يتم�عمل�مخصص� التأمين.� قائمة�عمليات� االنخفاض�في� للموجودات�من�خالل�استخدام�حساب�مخصص�وتسجل�خسائر� الدفترية� القيمة� تخفض�
انخفاض�للذمم�المدينة�عندما�يكون�هناك�دليل�موضوعي�على�عدم�تمكن�الشركة�من�تحصيل�جميع�المبالغ�المستحقة�بموجب�الشروط�األصلية.

منافع نهاية الخدمة للموظفني - ١٤

يتم�حالياً�تجنيب�مخصص�لمنافع�نهاية�الخدمة�للموظفين�كمبلغ�مقطوع�يتوجب�دفعه�لجميع�الموظفين�طبقاً�لشروط�وأحكام�نظام�العمل�السعودي�عند�
إنهاء�عقود�عملهم.�يحتسب�هذا�االلتزام�كقيمة�حالية�للمزايا�المكتسبة�التي�يستحقها�الموظف�في�حالة�تركه�العمل�في�تاريخ�قائمة�المركز�المالي.�تحسب�
منافع�نهاية�الخدمة�للموظفين�على�أساس�رواتب�الموظفين�األخيرة�وبدالتهم�وسنوات�خدمتهم�المتراكمة�كما�هو�مبين�في�قانون�العمل�السعودي.�كما�تقوم�
الشركة�بعمل�تقييم�لمنافع�الموظفين�طبقا�لمعيار�المحاسبة�الدولي�رقم�)19(�والذي�بموجبه�يتم�تحديد�تكلفة�مكافأة�نهاية�الخدمة�)»مكافأة�الموظفين«(�
بموجب�برنامج�المكافآت�المحددة�غير�الممولة�التي�يتم�تحديدها�بموجب�التقييم�اإلكتواري.�حيث�يشمل�التقييم�اإلكتواري�إعداد�العديد�من�االفتراضات�
التي�قد�تختلف�عن�التطورات�الفعلية�في�المستقبل.�وتشمل�هذه�االفتراضات�تحديد�معدل�الخصم،�والزيادات�المستقبلية�في�الرواتب،�ونسبة�الوفيات.

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى- ١٥

يتم�اثبات�المطلوبات�للمبالغ�المستحقة�الدفع�في�المستقبل�للبضائع�والخدمات�التي�تم�الحصول�عليها�سواء�تمت�المطالبة�بها�من�قبل�المورد�أم�ال.

إثبات دخل األقساط والعموالت- ١٦

يتم�إثبات�إجمالي�األقساط�والعموالت�عند�إصدار�وثيقة�التأمين.�يتم�تسجيل�الجزء�من�األقساط�والعموالت�التي�سيتم�إكتسابها�مستقباًل�كـ�»أقساط�
وعموالت�غير�مكتسبة«�على�التوالي،�ويتم�تأجيلها�بصورة�مماثلة�على�مدى�فترة�وثيقة�التأمين�المعنية�ما�عدا�الشحن�البحري.�إن�الجزء�غير�المكتسب�

من�التأمين�على�الشحن�البحري�يمثل�األقساط�المكتتبة�خالل�األشهر�الثالثة�األخيرة�من�الفترة�المالية�الحالية.
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املطالبات- ١٧

يشتمل�إجمالي�المطالبات�على�المزايا�والمطالبات�المدفوعة�لحملة�وثائق�التأمين،�التغيرات�في�قيمة�المطلوبات�الناشئة�عن�العقود�مع�حملة�وثائق�
التأمين�وتكاليف�معالجة�المطالبات�الخارجية�والداخلية�بعد�خصم�القيمة�المتوقعة�لإلستردادات.

تشتمل�المطالبات�تحت�التسوية�على�التكلفة�المقدرة�للمطالبات�المتكبدة�غير�المسددة�بتاريخ�قائمة�المركز�المالي،�وكذلك�تكاليف�معالجة�المطالبات،�
والنقص�في�القيمة�المتوقعة�للخردة�واالستردادات�األخرى،�سواء�تم�التبليغ�عنها�من�قبل�المؤمنين�أم�ال.�يتم�تجنيب�مخصصات�لقاء�المطالبات�المبلّغ�
عنها�وغير�المدفوعة�بتاريخ�قائمة�المركز�المالي�على�أساس�تقدير�كل�حالة�على�حده.�كما�يجنب�مخصص،�وفقاً�لتقديرات�اإلدارة،�لقاء�تكلفة�سداد�
المطالبات�المتكبدة�غير�المبلّغ�عنها،�بما�في�ذلك�تكاليف�معالجة�المطالبات�والقيمة�المتوقعة�للخردة�واالستردادات�األخرى�كما�في�تاريخ�قائمة�المركز�
المالي.�يدرج�الفرق�بين�المخصصات�بتاريخ�قائمة�المركز�المالي�والسداد�والمخصصات�المجنبة�في�الفترة�الالحقة�في�قائمة�نتائج�عمليات�التأمين.

يتم�إظهار�المطالبات�تحت�التسوية�على�اساس�إجمالي،�ويتم�إظهار�الجزء�المتعلق�بمعيدي�التأمين�بصورة�منفصلة.�يتم�احتساب�المطالبات�المتكبدة�
غير�المبلغ�عنها�على�أساس�التقرير�اإلكتواري.

التوقف عن إثبات األدوات املالية- ١٨

يتم�التوقف�عن�إثبات�أي�أداة�مالية�عند�التوقف�عن�ممارسة�السيطرة�على�الحقوق�التعاقدية�التي�يتكون�منها�ويتم�ذلك�عادًة�عند�بيعها،�أو�عند�انتقال�
التدفقات�المتعلقة�بها�إلى�جهة�أخرى�مستقلة.�

املقاصة - ١٩

تتم�مقاصة�الموجودات�والمطلوبات�المالية�ويدرج�صافيها�في�قائمة�المركز�المالي�عند�وجود�حق�نظامي�ملزم�وعندما�يكون�لدى�الشركة�نية�لتسويتها�
على�أساس�الصافي�أو�بيع�الموجودات�وتسديد�المطلوبات�في�آن�واحد.�ال�يتم�مقاصة�اإليرادات�والمصاريف�في�قائمة�نتائج�عمليات�التأمين�وقائمة�

خسارة�المساهمين�الشاملة�إال�اذا�كان�ذلك�مطلوباً�او�مسموحاً�من�قبل�المعايير�المحاسبية�الدولية�أو�تفسيراتها.

عقود اإليجار- ٢٠

يتم�اثبات�دفعات�عقود�اإليجار�التشغيلية�كمصاريف�ضمن�قائمة�نتائج�عمليات�التأمين�بطريقة�القسط�الثابت�على�طول�فترة�عقد�اإليجار.

الزكـاة ورضيبة الدخل- ٢١

يخضع�المساهمون�السعوديون�للزكاة�وفقاً�ألنظمة�الزكاة.�تحمل�الزكاة�المستحقة�على�الحسابات�العائدة�للمساهمين�السعوديين.

يخضع�المساهمون�غير�السعوديين�للنظام�الضريبي�السعودي.�تحمل�الضريبة�المستحقة�على�الحسابات�العائدة�للمساهمين�غير�السعوديين.

مبدأ اإلستمرارية - ٢٢

أجرت�إدارة�الشركة�تقييما�لمقدرة�الشركة�على�االستمرار�في�العمل�وفقاً�لمبدأ�االستمرارية،�وهي�على�قناعة�بأنه�يوجد�لدى�الشركة�الموارد�لإلستمرار�
في�عملها�في�المستقبل�المنظور�إضافة�إلى�ذلك،�ليس�لإلدارة�علم�بأية�أمور�هامة�يمكن�أن�تثير�شكوكاً�حول�قدرة�الشركة�على�االستمرار�في�العمل�وفقاً�

لمبدأ�االستمرارية.�عليه،�فقد�استمر�إعداد�القوائم�المالية�وفقاً�لمبدأ�االستمرارية.

املعلومات القطاعية - ٢٣

يعتبر�القطاع�جزء�أساسي�من�الشركة�يقوم�بتقديم�منتجات�أو�خدمات�)قطاع�أعمال(،�والذي�يكون�عرضه�لمخاطر�وعوائد�تختلف�عن�القطاعات�األخرى.�
وألغراض�إدارية،�تتكون�الشركة�من�وحدات�عمل�وذلك�حسب�منتجاتها�وخدماتها،�ولديها�ستة�قطاعات�تم�رفع�التقارير�التالية�بشأنها:�

التأمين�صحي،�وتقوم�بتغطية�التأمين�الصحي�وعمليات�التأمين�التي�تندرج�ضمن�هذا�النوع�من�التأمين.��
تأمين�المركبات،�تقوم�بتغطية�الخسائر�وااللتزامات�المتعلقة�بالمركبات.�
الممتلكات،�وتقوم�بتغطية�مخاطر�تأمين�الحريق�وعمليات�التأمين�األخرى�التي�تندرج�ضمن�هذا�النوع�من�التأمين.�
الهندسة،�وتقوم�بتغطية�مخاطر�أعمال�البناء،�واالنشاءات�واألعمال�الميكانيكية�والكهربائية�وااللكترونية،�وتوقف�االآلت�والمكائن،�وغيرها�من��

عمليات�التأمين�التي�تندرج�ضمن�هذا�النوع�من�التأمين.
الشحن�البحري.�
حوادث�عامة�وأخرى،�تقوم�بتغطية�تعويض�العمال،�والتأمين�على�النقود،�وضمان�اإلخالص�والمسؤولية�العامة.�

يتم�التقرير�عن�المعلومات�القطاعية�بطريقة�تتماشى�مع�التقارير�الداخلية�المقدمة�إلى�صانع�القرارات�التشغيلية�الرئيسية.�تم�تحديد�المدير�التنفيذي�
الذي�يتخذ�قرارات�إستراتيجية�كصانع�القرارات�التشغيلية�الرئيسية�والذي�يعتبر�مسؤوالً�عن�توزيع�المصادر�وتقييم�أداء�الوحدات�القطاعية.

لم�تحدث�أية�معامالت�بين�القطاعات�خالل�السنة.�وفي�حالة�توقع�حدوث�أية�معاملة،�فأنها�تتم�وفقاً�ألسعار�التحويل�بين�قطاعات�األعمال،�وتتم�بنفس�
شروط�التعامل�مع�األطراف�األخرى.�تشتمل�إيرادات�ومصاريف�ونتائج�القطاع�على�التحويالت�بين�قطاعات�األعمال�والتي�سيتم�حذفها�على�مستوى�

القوائم�المالية�للشركة.
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نتائج العمليات  ٤-٥

قائمة الدخل١-٤-٥

قائمة الدخل الشامل١-١-٤-٥

قائمة�الدخل�لحملة�وثائق�التأمين�للسنة�المالية��31ديسمبر�2015م،��31ديسمبر�2016م�و�31ديسمبر�2017م): 1-5الجدول�)

بألف�ريال�سعودي�
السنة�المالية�
2015م
�)مدققة(

السنة�المالية�
2016م
)مدققة(�

السنة�المالية�
2017م
)مدققة(

نسبة�التغير�السنوي
2015م�-�2016م

نسبة�التغير�السنوي
2016م�-�2017م

معدل�النمو�السنوي�
المركب�

2015م�-�2017م�
اإليرادت

)58٫3٪()57٫6٪()59٫0٪(414٫019169٫86671٫967إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة

يخصم�:�أقساط�إعادة�التأمين�
المسندة

)79٫613()57٫462()36٫504()٪27٫8()٪36٫5()٪32٫3(

34٫9٪132٫4٪)21٫7٪()2٫064()888()1٫134(مصاريف�فائض�الخسارة

)68٫3٪()70٫1٪()66٫5٪(333٫272111٫51633٫399صايف�أقساط�التأمني�املكتتبة

التغيرات�في�أقساط�التأمين�غير�
المكتسبة�واالحتياطيات�األخرى

ال�ينطبق)٪90٫0()٪354٫7(145٫26914٫467)57٫029(

)58٫4٪()81٫4٪()7٫0٪(276٫243256٫78547٫866صايف�أقساط�التأمني�املكتسبة

)36٫6٪()43٫2٪()29٫2٪(25٫69418٫19310٫337عمولة�إعادة�التأمين

45٫3٪52٫1٪38٫8٪5٫7217٫94312٫083إيرادات�أخرى

)52٫2٪()75٫2٪()8٫0٪(307٫658282٫92170٫286مجموع�اإليرادات

التكاليف�واملصاريف

)43٫0٪()54٫8٪()28٫2٪(297٫848213٫90696٫680إجمالي�المطالبات�المدفوعة�

يخصم:�حصة�معيدي�التأمين�من�
المطالبات�المدفوعة

)98٫293()38٫365()33٫759()٪61٫0()٪12٫0()٪41٫4(

)43٫8٪()64٫2٪()12٫0٪(199٫555175٫54162٫921صايف�املطالبات�املدفوعة

التغيرات�في�المطالبات�تحت�
التسوية،�صافي

ال�ينطبق٪87٫0)٪161٫9()32٫834()17٫555(28٫345

)63٫7٪()81٫0٪()30٫7٪(227٫900157٫98630٫087صايف�املطالبات�املتكبدة

التغير�في�احتياطي�عجز�
األقساط

0٫0٪)85٫7٪(ال�ينطبق4٫509643-

التغير�في�احتياطى�عدم�مطابقة�
األصول

0٫0٪)200٫0٪(ال�ينطبق)3٫400(3٫400-

)50٫7٪()70٫8٪()16٫9٪(35٫70029٫6638٫664تكاليف�اكتتاب�وثائق�التأمين

)66٫3٪()88٫1٪()4٫7٪(15٫19314٫4831٫724مصاريف�اكتتاب�أخرى

)9٫6٪()46٫1٪(51٫5٪42٫96265٫09135٫093مصاريف�عمومية�وإدارية

)52٫4٪()73٫5٪()14٫5٪(321٫755275٫13272٫811مجموع�التكاليف�واملصاريف�

)العجز(�الفائض�من�عمليات�
التامين

)14٫097(7٫789)2٫525()٪155٫3()٪132٫4()٪57٫7(

العجز�)الفائض(�المحول�إلى�
عمليات�المساهمين

14٫097)7٫010(2٫525)٪149٫7()٪136٫0()٪57٫7(

0٫0٪)100٫0٪(ال�ينطبق-779-الفائض�المتراكم

صافي�)العجز(�الفائض�المحول�
من�عمليات�التأمين

)14٫097(7٫010)2٫525()٪149٫7()٪136٫0()٪57٫7(

عمليات�املساهمني

الدخل�

الربح�المحقق�من�بيع�استثمارات�
متاحة�للبيع

1٫2191٫1132٫170)٪8٫7(٪95٫0٪33٫4
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بألف�ريال�سعودي�
السنة�المالية�
2015م
�)مدققة(

السنة�المالية�
2016م
)مدققة(�

السنة�المالية�
2017م
)مدققة(

نسبة�التغير�السنوي
2015م�-�2016م

نسبة�التغير�السنوي
2016م�-�2017م

معدل�النمو�السنوي�
المركب�

2015م�-�2017م�
دخل�عموالت�من�االستثمارات�

المتاحة�للبيع
2٫0005٫0763٫126٪153٫8)٪38٫4(٪25٫0

ال�ينطبق)79٫0٪()221٫3٪(13٫1992٫771)10٫878)إجمالي�الدخل�

املصاريف�

3٫2٪36٫5٪)22٫0٪()2٫018()1٫478()1٫894(مصاريف�عمومية�وإدارية

3٫2٪36٫5٪)22٫0٪()2٫018))1٫478))1٫894)مجموع�املصاريف�

ال�ينطبق)93٫6٪()191٫8٪(11٫721753)12٫772))خسارة(�ربح�السنة

الربح�)اخلسارة(�الشاملة�األخرى

0٫0٪ال�ينطبق)100٫0٪(--)2٫316(الزكاة�وضريبة�الدخل

التغير�في�القيمة�العادلة�
لإلستثمارات�المتاحة�للبيع

ال�ينطبق)٪54٫8()٪753٫8(608275)93(

المحول�من�احتياطي�القيمة�
العادلة�إلى�الدخل�للسنة�الناتج�
من�بيع�استثمارات�متاحة�للبيع

ال�ينطبق)٪595٫4(٪123٫5)2٫170(196438

اجمالي�)اخلسارة(�الربح�الشامل�
للسنة�

(14٫985(12٫767(1٫142()٪185٫2()٪108٫9()٪72٫4(

�المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�للثالث�سنوات�المالية�السابقة�باإلضافة�إلى�استمارة�اإلشراف�التابعة�لمؤسسة�النقد�السعودي�

مؤشرات�األداء�الرئيسية�للسنة�المالية��31ديسمبر�2015م،��31ديسمبر�2016م�و�31ديسمبر�2017م): 2-5الجدول�)

بألف�ريال�سعودي�
السنة�المالية�
2015م
�)مدققة(

السنة�المالية�
2016م
)مدققة(�

السنة�المالية�
2017م
)مدققة(

نسبة�التغير�السنوي
2015م�-�2016م

نسبة�التغير�السنوي
2016م�-�2017م

معدل�النمو�السنوي�
المركب�

2015م�-�2017م�
معدل�النمو�في�إجمالي�أقساط�

التأمين�المكتتبة
٪5٫7)٪59٫0()٪57٫6()64٫6(1٫3)63٫3(

نسبة�االسناد:�أقساط�إعادة�
التأمين�المسندة�شاملة�مصاريف�

فائض�الخسارة�/�إجمالي�
أقساط�التأمين�المكتتبة

٪19٫5٪34٫4٪53٫614٫819٫234٫1

صافي�أقساط�التأمين�المكتسبة�
كنسبة�مئوية�من�إجمالي�أقساط�

التأمين�المكتتبة

٪66٫7٪148٫5٪65٫681٫8)82٫9()1٫1(

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

٪82٫5٪62٫6٪63٫7)19٫9(1٫1)18٫8(

العمولة�المسددة�كنسبة�مئوية�من�
األقساط�المسندة

٪10٫3٪9٫1٪7٫2)1٫2()1٫9()3٫1(

العمولة�المستلمة�كنسبة�مئوية�
من�إجمالي�أقساط�التأمين�

المكتتبة

٪21٫8٪33٫0٪15٫811٫2)17٫2()6٫1(

صافي�نسبة�العمولة:�عمولة�
إعادة�التأمين�ناقصاً�تكاليف�
اكتتاب�وثائق�التأمين�/�صافي�

أقساط�التأمين�المكتسبة

)٪3٫6()٪4٫5(٪3٫5)0٫9(8٫17٫2

صافي�نتائج�اإلكتتاب�كنسبة�
مئوية�من�إجمالي�أقساط�التأمين�

المكتتبة

٪5٫6٪40٫2٪23٫734٫6)16٫5(18٫1

صافي�نسبة�المصاريف:�
مصاريف�عمومية�وإدارية�شاملة�
التغير�في�احتياطى�عدم�مطابقة�
األصول�/�صافي�أقساط�التأمين�

المكتسبة

)٪15٫6()٪27٫1()٪67٫1()11٫6()40٫0()51٫6(
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بألف�ريال�سعودي�
السنة�المالية�
2015م
�)مدققة(

السنة�المالية�
2016م
)مدققة(�

السنة�المالية�
2017م
)مدققة(

نسبة�التغير�السنوي
2015م�-�2016م

نسبة�التغير�السنوي
2016م�-�2017م

معدل�النمو�السنوي�
المركب�

2015م�-�2017م�
صافي�النسبة�الموحدة:�صافي�
معدل�الخسارة�زائد�صافي�

نسبة�العمولة�زائد�صافي�نسبة�
المصاريف

٪101٫7٪94٫3٪127٫3)7٫4(33٫025٫6

فائض�)عجز(�عمليات�التأمين�
كنسبة�مئوية�من�إجمالي�أقساط�

التأمين�المكتتبة

)٪3٫4(٪4٫6)٪3٫5(8٫0)8٫1()0٫1(

التغير�النسبي

)66٫2٪()78٫3٪()47٫3٪(308٫283162٫58535٫206بوالص�التأمين

إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�
لكل�الئحة�

1٫31٫02٫0)٪22٫2(٪95٫7٪23٫4

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�للثالث�سنوات�المالية�السابقة�باإلضافة�إلى�استمارة�اإلشراف�التابعة�لمؤسسة�النقد�السعودي

إجاميل أقساط التأمني املكتتبة:

انخفض�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�بنسبة�59٫0٪�من��414٫0مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��169٫9مليون�ريال�سعودي�في�
السنة�المالية�2016م�نتيجة�تعليق�التأمين�الصحي�من�طرف�المجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�الصادر�في��31ديسمبر�2015م�حتى��24ابريل�2017م.�
قابله�جزئيا�ارتفاع�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�من�تأمين�المركبات�بقيمة��24٫6مليون�ريال�سعودي.�انخفض�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�
بنسبة�57٫6٪�من��169٫9مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�إلى��72٫0مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�نتيجة�انخفاض�إجمالي�
أقساط�التأمين�الصحي�المكتتبة�بقيمة�54٫1-�مليون�ريال�سعودي�خالل�السنة�بسبب�تأخر�إعادة�مزاولة�نشاط�التأمين�الصحى�حتى�أغسطس�2017م�
باإلضافة�إلى�تراجع�مستوى�اإليرادات�من�المركبات�بقيمة�33٫6-�مليون�ريال�سعودي�بسبب�فرض�قوانين�ولوائح�أكثر�صرامة�على�تأمين�السيارات�من�
قبل�الشركة�من�اجل�تحسين�جودة�محفظة�تأمين�المركبات�خالل�السنة.�التراجع�في�أقساط�التأمين�العمومي�المكتتبة�االخرى�والذي�بلغ��10٫1مليون�

ريال�سعودي�خالل�السنة�المالية�2017م،�ساهم�أيضاً�في�انخفاض�االجمالي�ألقساط�التأمين�المكتتبة.

أقساط إعادة التأمني املسندة:

ارتفعت�نسبة�اإلسناد�بـ��14٫8نقطة�مئوية�من�19٫5٪�في�السنة�المالية�2015م�إلى�34٫4٪�في�السنة�المالية�2016م�بسبب�التغير�في�نسبة�اإلسناد�
معاهدة�إعادة�تأمين�المركبات�من�40٫0٪�إلى�60٫0٪�ابتداءاً�من�يوليو�2015م.�خالل�السنة�المالية�2017م،�ارتفعت�نسبة�اإلسناد�بـ��19٫2نقطة�مئوية�
إلى�53٫6٪�بسبب�توقيع�معاهدة�إعادة�التأمين�التناسبي�للقطاع�الصحي�بنسبة�إسناد�بلغت�50٪�في�أغسطس�2017م�ذات�أثر�رجعي�تشمل�مجال�التأمين�

الصحي�ابتداءاً�من�مايو�2017م�)عند�استئناف�القطاع�الصحي�بعد�رفع�قيود�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�في��24ابريل�2017م(.

التغري يف أقساط التأمني غري املكتسبة واالحتياطيات األخرى:

ارتفع�التغير�في�أقساط�التأمين�غير�المكتسبة�بنسبة�354٫7٪�من�57٫0-�مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��145٫3مليون�ريال�سعودي�
في�السنة�المالية�2016م�بسبب�االرتفاع�في�الجزء�المكتسب�من�أقساط�تأمين�بوالص�القطاع�الصحي�الفردي�خالل�السنة�المالية�2016م�والتي�اكتتبت�
في�السنة�المالية�2015م،�باإلضافة�إلى�تأثير�القيود�المفروضة�على�االكتتاب�في�السنة�المالية�2016م.�انخفض�التغير�في�أقساط�التأمين�غير�المكتسبة�
بنسبة�90٫0٪�إلى��14٫5مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�بسبب�التغير�في�صافي�أقساط�التأمين�غير�المكتسبة�لقطاع�المركبات�بقيمة�

�10٫4مليون�ريال�سعودي.

عمولة إعادة التأمني :

انخفضت�عموالت�إعادة�التأمين�المكتسبة�بنسبة�29٫2٪�من��25٫7مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��18٫2مليون�ريال�سعودي�في�السنة�
المالية�2016م�بسبب�انخفاض�عمولة�إعادة�التأمين�المكتسبة�من�القطاع�الصحي�خالل�السنة�المالية�2016م.�كما�أوقفت�الشركة�معاهدة�إعادة�التأمين�
التناسبي�لقطاع�التأمين�الصحي�في�أبريل�2015م،�بسبب�وصول�أقساط�التأمين�إلى�الحد�األقصى�وهو��120٫0مليون�ريال�سعودي.�أدى�ذلك�إلى�اتخاذ�
قرار�من�قبل�الشركة�بعدم�تمديد�غطاء�إعادة�التأمين�خاصة�أن�معظم�وثائق�القطاع�الصحي�المكتتبة�في�تلك�الفترة�كانت�ضمن�القطاع�الفردي�وهوأكثر�
ربحاً�للشركة.�عموالت�إعادة�التأمين�انخفضت�بنسبة�43٫2٪�إلى��10٫3مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�بسبب�انخفاض�العموالت�من�قطاع�

التأمين�الصحي�إلى�صفر�في�السنة�المالية�2017م.

إيرادات أخرى:

ارتفعت�اإليرادات�األخرى�بنسبة�نمو�سنوي�مركب�45٫3٪�ما�بين�السنة�المالية�2015م�والسنة�المالية�2016م�من��5٫7مليون�ريال�سعودي�في�السنة�
المالية�2015م�إلى��7٫9مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�ثم�إلى��12٫1مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�جراء�اإليرادات�الصادرة�
من�منافذ�الدخول�للمملكة�العربية�السعودية�وتخفيضات�الجملة�من�”جلوب�ميد“،�الشركة�المعنية�بادارة�المطالبات�الصحية.�تمثل�اإليرادات�من�”منافذ“
األرباح�المشتركة�من�تأمين�السيارات�المكتسبة�على�الحدود�من�منافذ�الدخول�للمملكة�العربية�السعودية.�الخصومات�المقدمة�من�الشركة�المعنية�بإدارة�

المطالبات�الصحية�تتناسب�مع�حجم�المطالبات�الصحية�المتداولة.�

صايف املطالبات املتكبدة:

انخفضت�صافي�المطالبات�المتكبدة�بنسبة�30٫7٪�من��227٫9مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��158٫0مليون�ريال�سعودي�في�السنة�
المالية�2016م�مما�أدى�إلى�انخفاض�في�نسبة�صافي�معدل�الخسارة�من�82٫5٪�في�السنة�المالية�2015م�إلى�62٫6٪�في�السنة�المالية�2016م�بسبب�
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تحرير�إجمالي�احتياطي�المطالبات�المتكبده�غير�المبلغ�عنها�بمقدار�يساوي��29٫3مليون�ريال�سعودي�من��31ديسمبر�2015م�إلى��31ديسمبر�2016م.�
انخفضت�صافي�المطالبات�المتكبدة�بنسبة�81٫0٪�إلى��30٫1مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�بسبب�فرض�االدارة�لقوانين�ولوائح�أكثر�

صرامة�على�تأمين�المركبات�من�أجل�تحسين�جودة�محفظة�قطاع�المركبات�خالل�السنة.

التغري يف احتياطي عجز أقساط التأمني:

وصل�التغير�في�احتياطي�عجز�أقساط�التأمين�إلى��22٫3مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�وكان�مصنفا�تحت�التغير�في�أقساط�التأمين�غير�
المكتسبة.�انخفض�التغير�في�احتياطي�عجز�أقساط�التأمين�إلى��4٫5مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�وثم�إلى��643ألف�ريال�سعودي�في�
2017م.�في�الفترة�ما�قبل�2015م،�كانت�محفظة�الشركة�لتأمين�المركبات�تتألف�من�شركات�كبرى�وبوالص�تأمين�ضد�الغير�والتي�ينتج�منها�نسبة�خسارة�
أعلى.�لذلك�قامت�الشركة�بالتركيز�على�الحد�من�بوالص�التأمين�ضد�الغير�للشركات�الكبرى�في�مايو�2017م�من�أجل�تحسين�نسبة�الخسارة�لقطاع�

المركبات�مما�أدى�إلى�انخفاض�في�احتياطي�عجزأقساط�التأمين.

التغري يف احتياطى عدم مطابقة األصول:

بلغ�التغير�في�احتياطى�عدم�مطابقة�األصول��3٫4مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�بسبب�وضع�استثمارات�الشركة�في�األسهم�والصناديق�
االستثمارية�الشبيهه�باألسهم،�فيما�يتعلق�بوضع�المالءة�المالية�المنخفضة�نسبيا.�تم�عكس�إحتياطى�عدم�مطابقة�األصول�خالل�السنة�المالية�2017م.

تكاليف�اكتتاب�وثائق�التأمين�انخفضت�بنسبة�16٫9٪�من��35٫7مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��29٫7مليون�ريال�سعودي�في�السنة�
المالية�2016م�بسبب�قيود�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�على�إصدار�البوالص�الصحية.�انخفضت�مصاريف�االستحواذ�بنسبة�70٫8٪�إلى��8٫7مليون�
ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�بسبب�انخفاض�حجم�األعمال�من�خالل�أقساط�تأمين�مكتتبة�أقل�من�محفظتي�التأمين�الصحي�والمركبات.�

مصاريف اكتتاب أخرى:

انخفضت�انخفاض�طفيف�بنسبة�4٫7٪�من��15٫2مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��14٫5مليون�ريال�سعودي�في�2016م،�ثم�انخفضت�
مصاريف�االكتتاب�األخرى�بنسبة�88٫1٪�إلى��1٫7مليون�ريال�سعودي�في�2017م.�كان�السبب�الرئيسي�لإلـنخفاض�الحاصل�في�السنة�المالية�2017م�
بسبب�االنخفاض�في�رسوم�إدارة�المطالبات�من��10٫8مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�إلى��1٫2مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�

تماشياً�مع�اإلنخفاض�في�إكتتاب�وثائق�التأمين�الطبي�في�نفس�الفترة.

مصاريف عمومية وإدارية:

ارتفعت�المصاريف�العمومية�واإلدارية�بنسبة�51٫5٪�من��43٫0مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��65٫1مليون�ريال�سعودي�في�السنة�
المالية�2016م�بسبب�مصاريف�مخصصات�بقيمة��12٫4مليون�ريال�سعودي�متعلقة�بالنزاعات�مع�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني.�انخفضت�المصاريف�
العمومية�واإلدارية�بنسبة�46٫1٪�إلى��35٫1مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�يعود�ذلك�إلى�عدم�تسجيل�مصروفات�مخصصات�باإلضافة�

إلى�خطة�الحد�من�النفقات.

صايف (العجز) الفائض املحول من عمليات التأمني:

تحسن�أداء�الشركة�من�عجز�بمقدار�14٫1-�مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى�فائض�بمقدار��7٫0مليون�ريال�سعودي�في�2016م.�وكان�
السبب�األساسي�لذلك�التغير�االيجابي�في�أقساط�غير�المكتسبة�من�57٫0-�مليون�ريال�سعودي�إلى��45٫3مليون�ريال�سعودي�في�نفس�تلك�الفترة�بسبب�
االرتفاع�في�الجزء�المكتسب�من�بوليصية�القطاع�الصحي�الفردي�في�السنة�المالية�2016م�والتي�تسببت�في�السنة�المالية�2015م.�بلغ�صافي�العجز�
2٫5-�مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�بسبب�االنخفاض�في�أقساط�التأمين�المكتتبة�بنسبة�58٫3٪�مما�أدى�إلى�زيادة�في�نسبة�المصاريف�

من�27٫1٪�في�السنة�المالية�2016م�إلى�67٫1٪�في�2017م.

عمليات املساهمني

الربح املحقق من بيع استثامرات متاحة للبيع:

بلغ�الربح�المحقق�من�بيع�استثمارات�متاحة�للبيع��1٫2مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�بعد�تصفية�حصص�متعددة�في�استثمارات�خاصة�
بناء�على�تاريخ� المالية�2016م� للبيع�بنسبة�8٫7٪�إلى��1٫1مليون�ريال�سعودي�في�السنة� الربح�المحقق�من�بيع�استثمارات�متاحة� للشركة.�انخفض�
استحقاق�اإلستثمار�في�عودي�كابيتال�وتصفية�االستثمارات�في�األندلس�وشركة�الشرق�األوسط�للرعاية�الصحية.�إزداد�الربح�المحقق�من�بيع�استثمارات�
متاحة�للبيع�بنسبة�95٫0٪�إلى��2٫2مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�بسبب�تصفية�استثمارات�في�صندوق�المرابحة�االستثماري�لشركة�فالكم.

دخل عموالت من االستثامرات املتاحة للبيع:

ارتفع�بنسبة�153٫8٪�من��2٫0مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��5٫1مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�موازيا�الرتفاع�اسعار�
الفائدة.�انخفض�دخل�العموالت�بنسبة�38٫4٪�إلى��3٫1مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�بسبب�إعادة�تصنيف�الدخل�من�استثمارات�الشركة�
في�صندوق�المرابحة�االستثماري�لشركة�فالكم�وذلك�بعد�إعادة�تصنيفة�تحت�حقوق�المساهمين�من�خالل�التغير�في�القيمة�العادلة�وتم�تحقيقه�عند�

التصفية�الفعلية.

مصاريف عمومية وإدارية:

انخفضت�بنسبة�22٫0٪�من��1٫9مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��1٫5مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�ومن�ثم�ارتفعت�
بنسبة�36٫5٪�إلى��2٫0مليون�ريال�سعودي�في�2017م.�تتعلق�معظم�تلك�المصروفات�إلى�مكافآت�أعضاء�مجلس�اإلدارة�ورسوم�االستشارات�المتعلقة�

بتخفيض�رأس�المال�في�فبراير�2017م.
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الزكاة ورضيبة الدخل:

بلغت��2٫3مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م.�تم�إعادة�تصنيف�الزكاة�وضريبة�الدخل�إلى�حقوق�المساهمين�في�السنة�المالية�2016م�مما�أدى�
إلى�إنخفاض�مصاريف�الزكاة�إلى�صفر�في�ذات�الفترة�والفترات�الالحقة.

التغري يف القيمة العادلة لإلستثامرات املتاحة للبيع:

بلغ�التغير�في�القيمة�العادلة�لإلستثمارات�المتاحة�للبيع�93-�ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م،�و�608ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�
و�275ألف�ريال�سعودي�في�2017م.

املحول من احتياطي القيمة العادلة إىل الدخل للسنة الناتج من بيع استثامرات متاحة للبيع:

بلغ�المحول�من�احتياطي�القيمة�العادلة�إلى�الدخل�للسنة�الناتج�من�بيع�استثمارات�متاحة�للبيع�إلى��196ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�
و�438ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�ومن�ثم�انخفض�بنسبة�595٫4٪�إلى�2٫2-�مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�بسبب�تصفية�

استثمارات�الشركة�في�صندوق�المرابحة�االستثماري�لشركة�فالكم.

إجاميل (الخسارة)/الربح الشامل للسنة:

بلغ�إجمالي�)الخسارة(/الربح�الشامل�للسنة�15٫0-�مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�ومن�ثم�ارتفع�إلى�ربح�بقيمة��12٫8مليون�ريال�سعودي�
في�2016م.�كان�سبب�االرتفاع�الرئيسي�في�إجمالي�)الخسارة(/الربح�الشامل�للسنة�هو�االرتفاع�في�صافي�نتائج�االكتتاب�من��23٫1مليون�ريال�سعودي�
في�السنة�المالية�2015م�إلى��68٫3مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�بسبب�التغيير�اإليجابي�في�أقساط�التأمين�غير�المكتسبة.�بلغت�إجمالي�
)الخسارة(/الربح�الشامل�1٫1-�مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�نتيجة�انخفاض�صافي�نتائج�االكتتاب�إلى��35٫1مليون�ريال�سعودي�والذي�

نتج�من�االنخفاض�في�أقساط�التأمين�المكتتبة�من��169٫9مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�إلى��72٫0مليون�ريال�سعودي�في�2017م.

قائمة�الدخل�لحملة�وثائق�التأمين�للربع�األول�للسنة�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2017م�و�31ديسمبر�2018م): 3-5الجدول�)

بألف�ريال�سعودي�
الربع�األول�للسنة�المالية�

2017م
�)مراجعة(

الربع�األول�للسنة�المالية�
2018م
�)مراجعة(

نسبة�التغير�للربع�األول�
2017م�-�2018م

اإليرادت

56٫1٪23٫08136٫039إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة

0٫3٪)13٫858()13٫820(يخصم�:�أقساط�إعادة�التأمين�المسندة

710٫5٪)4٫944()610(محلي

)32٫5٪()8٫914()13٫210(دولي

236٫4٪)757()225(مصاريف�فائض�الخسارة

137٫1٪9٫03621٫424صايف�أقساط�التأمني�املكتتبة

)147٫6٪()13٫012(8٫815التغيرات�في�أقساط�التأمين�غير�المكتسبة�واالحتياطيات�األخرى

)52٫9٪(17٫8518٫412صافي�أقساط�التأمين�المكتسبة

)66٫6٪(3٫0631٫022عمولة�إعادة�التأمين

43٫1٪8521٫219إيرادات�أخرى

)51٫1٪(21٫76610٫653مجموع�اإليرادات

التكاليف�واملصاريف

)76٫3٪(41٫9989٫933إجمالي�المطالبات�المدفوعة�

)55٫5٪()5٫032()11٫298(يخصم�:�حصة�معيدي�التأمين�من�المطالبات�المدفوعة

)84٫0٪(30٫7004٫901صايف�املطالبات�املدفوعة

)120٫3٪(1٫101)5٫424(التغيرات�في�المطالبات�تحت�التسوية

)74٫8٪()2٫249()8٫929(التغيرات�في�المطالبات�المتكبدة�غير�المبلغ�عنها

)77٫0٪(16٫3473٫753صايف�املطالبات�املتكبدة

)432٫1٪(1٫046)315(التغير�في�احتياطى�عدم�مطابقة�األصول

)89٫0٪()375()3٫400(تكاليف�اكتتاب�وثائق�التأمين

)59٫6٪(3٫4091٫378مصاريف�اكتتاب�أخرى

)38٫2٪(1٫8551٫147مصاريف�عمومية�وإدارية

)61٫2٪(17٫8966٫949مجموع�التكاليف�ونفقات�االكتتاب
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بألف�ريال�سعودي�
الربع�األول�للسنة�المالية�

2017م
�)مراجعة(

الربع�األول�للسنة�المالية�
2018م
�)مراجعة(

نسبة�التغير�للربع�األول�
2017م�-�2018م

)4٫3٪(3٫8703٫704)العجز(/الفائض�من�عمليات�التامني

إيرادات�تشغيلية�أخرى�)مصروفات(

)124٫5٪()527(2٫155مخصص�الديون�المشكوك�في�تحصيلها

)5٫8٪()10٫983()11٫665(مصاريف�عمومية�وإدارية

)16٫0٪(1٫065895دخل�العموالت

)100٫0٪(-126التغير�في�القيمة�العادلة�لإلستثمارات�المتاحة�للبيع

27٫6٪)10٫615))8٫319)مجموع�اإليرادات�التشغيلية�األخرى�)النفقات(

55٫3٪)6٫911))4٫449))خسارة(/ربح�السنة

--اعتمادات�عمليات�التأمين�من�الفائض�)العجز(�

55٫3٪)6٫911()4٫449(اعتماد�المساهمين�من�الفائض/)العجز(

55٫3٪)6٫911))4٫449)إجمالي�الربح�الشامل/)اخلسارة(�للسنة

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�للفترة�المنتهية�في�مارس�2017م�و2018م.

مؤشرات�األداء�الرئيسية�للربع�األول�للسنة�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2017م�و�31ديسمبر�2018م): 4-5الجدول�)

بألف�ريال�سعودي�
الربع�األول�للسنة�المالية�

2017م
�)مراجعة(

الربع�األول�للسنة�المالية�
2018م
�)مراجعة(

التغير�)نقطة�مئوية(�للربع�
األول�

2017م�-�2018م
ال�ينطبق56٫1٪�ال�ينطبقمعدل�النمو�في�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة

نسبة�االسناد:�أقساط�إعادة�التأمين�المسندة�شاملة�مصاريف�فائض�
الخسارة�/�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة

�٪60٫9�٪40٫6)20٫3(

صافي�أقساط�التأمين�المكتسبة�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�أقساط�
التأمين�المكتتبة

�٪78٫7�٪20٫4)58٫3(

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

�٪90٫0�٪51٫0)39٫0(

8٫74٫4٪�4٫4٪�العمولة�المسددة�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة

)13٫4(7٫2٪�20٫6٪�العمولة�المستلمة�كنسبة�مئوية�من�األقساط�المسندة

صافي�نسبة�العمولة:�عمولة�إعادة�التأمين�ناقصاً�تكاليف�اكتتاب�
وثائق�التأمين�/�صافي�أقساط�التأمين�المكتسبة

)٪1٫9()٪4٫8()2٫9(

صافي�نتائج�اإلكتتاب�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�أقساط�التأمين�
المكتتبة

)٪1٫7(�٪6٫98٫6

صافي�نسبة�المصاريف:�مصاريف�عمومية�وإدارية�شاملة�التغير�في�
احتياطى�عدم�مطابقة�األصول�/�صافي�أقساط�التأمين�المكتسبة

)٪28٫7()٪151٫4()122٫7(

صافي�النسبة�الموحدة:�صافي�معدل�الخسارة�زائد�صافي�نسبة�
العمولة�زائد�صافي�نسبة�المصاريف

�٪120٫6�٪207٫286٫6

فائض�)عجز(�عمليات�التأمين�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�أقساط�
التأمين�المكتتبة

)٪20٫5()٪20٫7()0٫1(

التغير�النسبي

)56٫7٪(18٫4507٫990بوالص�التأمين

260٫6٪�1٫34٫5إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�لكل�بوليصة

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�للفترة�المنتهية�في�مارس�2017م�و2018م.

إجاميل أقساط التأمني املكتتبة:

ارتفع�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�بنسبة�56٫1٪�من��23٫1مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��36٫0مليون�ريال�سعودي�
في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�بسبب�االرتفاع�في�محفظة�التأمين�الصحي�بمقدار��23٫5مليون�ريال�سعودي.�لم�تكتتب�الشركة�أي�وثائق�صحية�

في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�نتيجة�تعليق�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�لنشاط�اإلكتتاب�في�القطاع�الصحي.
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أقساط إعادة التأمني املسندة:

انخفض�معدل�اإلسناد�بـ��20٫3نقطة�مئوية�من�60٫9٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�40٫6٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�
بسبب�التغير�في�تغطية�إعادة�التأمين�للسيارات�من�الحصة�النسبية�إلى�فائض�الخسارة�ابتدائاً�من�يوليو�2017م�وعقد�معاهدة�التأمين�التناسبي�بمعدل�

اسناد�يعادل�50٫0٪�ابتدائاً�من�شهر�مايو�2017م.

التغري يف أقساط التأمني غري املكتسبة واالحتياطيات األخرى:

انخفض�التغير�في�أقساط�التأمين�غير�المكتسبة�بنسبة�147٫6٪�من��8٫8مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�عجز�بمقدار�
13٫0-�مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م.�نتج�ذلك�بشكل�رئيسي�من�االرتفاع�في�أقساط�التأمين�غير�المكتسبة�من�القطاع�
الصحي�بقيمة�9٫3-�مليون�ريال�سعودي.�نتج�االرتفاع�في�أقساط�التأمين�الصحي�غير�المكتسبة�بسبب�بدء�إصدار�الوثائق�التأمين�الصحية�ابتدائاً�من�

مايو�2017م.

عمولة إعادة تأمني: 

انخفضت�عموالت�إعادة�تأمين�مكتسبة�بنسبة�66٫6٪�من��3٫1مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��1٫0مليون�ريال�سعودي�
في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م.�سبب�االنخفاض�المتعلق�بالتحويل�إلى�معاهدة�فائض�الخسارة�لقطاع�المركبات�في�يوليو�2017م�ومما�أدى�إلى�
االنخفاض�في�نسبة�العمولة�المكتسبة�في�قطاع�المركبات�بنسبة�76٫4٪�من��2٫3مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�542

االف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م.

إيرادات أخرى:

تتعلق�اإليرادات�التشغيلية�األخرى�باإليرادات�األخرى�التي�ليست�مصدر�دخل�اكتتابي�أو�استثماري�رئيسي�للشركة.�ارتفعت�اإليرادات�التشغيلية�األخرى�
بنسبة�43٫1٪�من��852ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��1٫2مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�
بسبب�خصومات�الجملة�المقدمة�من�الشركة�المعنية�بإدارة�المطالبات�الصحية�)جلوب�ميد(،�والتي�تتناسب�مع�حجم�المطالبات�الصحية�التي�سجلت�
باإلضافة�إلى�اإليرادات�من�المنافذ�للسيارات�من�خالل�حصة�من�األرباح�من�الرسوم�اإلجبارية�على�المركبات�عند�منافذ�الحدود�لدخول�المملكة�العربية�

السعودية.

صايف املطالبات املتكبدة:

انخفضت�بنسبة�77٫0٪�من��16٫3مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��3٫8مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�
المالية�2018م�جراء�االنخفاض�الحاصل�في�القطاع�الصحي�خالل�العام�بنسبة�64٫2٪�من��8٫0مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�
2017م�إلى��2٫9مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�نتيجة�االنخفاض�العام�في�االكتتابات�الصحية.�انخفض�صافي�المطالبات�
المتكبدة�للسيارات�بنسبة�82٫4٪�من��8٫6مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��1٫5مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�
السنة�المالية�2018م�نتيجة�توجه�الشركة�إلى�الحد�من�عملية�إصدار�وثائق�تأمين�المركبات�ضد�الغير�للشركات�الكبرى�والتي�تميل�إلى�التسبب�بنسب�

خسارة�أعلى.

التغري يف إحتياطي عدم مطابقة األصول :

انخفض�مستوى�التغير�في�إحتياطي�عدم�مطابقة�األصول�بنسبة�432٫1٪�من�315-�ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�
1٫0-�مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�نتيجة�التغير�في�قطاع�المركبات.�على�ضوء�الخسارة�العالية�نسبيا�لقطاع�المركبات�
وتسجيل�إحتياطي�عجز�األقساط،�رفعت�الشركة�أسعار�وثائق�تأمين�المركبات�وحدت�من�إصدار�وثائق�التأمين�ضد�الغير.�أدى�ذلك�إلى�تحسن�صافي�
نسبة�الخسارة�لقطاع�المركبات�وتراجع�في�مستوى�التغير�في�إحتياطي�عجز�األقساط�مما�أدى�إلى�عكس�ما�يقارب��1٫0مليون�ريال�سعودي�من�اإلحتياط�

في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م.

التغري يف االحتياطات األخرى:

بلغ�التغير�في�االحتياطات�األخرى�بـ��3٫4مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�وتتعلق�باإلنعكاس�في�إحتياطي�عدم�تطابق�األصول�
المسجلة�في�2016م.�التغير�في�االحتياطات�األخرى�انخفض�بنسبة�89٫0٪�إلى��365ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�ويتعلق�
بإحتياطي�مستحقات�إعادة�التأمين.�كان�ذلك�الرصيد�قبل�السنة�المالية�2018م�جزء�من�احتياطي�عجز�األقساط�وبلغ��365ألف�ريال�سعودي�خالل�

فترة�التحليل.

تكاليف اكتتاب وثائق التأمني:

انخفضت�بنسبة�89٫0٪�من��3٫4مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��375ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�
2018م�وذلك�لعدد�من�االسباب�مثل�التغير�في�قنوات�البيع�حيث�تم�إكتتاب�وثائق�بعدد�أكبر�خالل�الفترة�من�خالل�قنوات�بيع�مباشرة�باإلضافة�إلى�

اإلنخفاض�في�نسب�العمولة�لمعظم�القطاعات�بالتزامن�مع�نسب�العمولة�الجديدة�والمطروحة�من�قبل�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي.�.�

مصاريف اكتتاب أخرى:

انخفضت�مصاريف�االكتتاب�األخرى�بنسبة�59٫6٪�من��3٫4مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��1٫4مليون�ريال�سعودي�
�)“GlobeMed”(في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�وتتعلق�مصاريف�االكتتاب�األخرى�برسوم�إدارة�المطالبات�الصحية�المدفوعة�لشركة�جلوب�ميد�

والرسوم�التنظيمية�السنوية�لمؤسسة�النقد�العربي�السعودي�ورسوم�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني.
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(العجز)/الفائض من عمليات التامني:

انخفض�الفائض�من�عمليات�التأمين�بنسبة�4٫3٪�من��3٫9مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��3٫7مليون�ريال�سعودي�في�
الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�نتيجة�االنخفاض�في�التغير�في�أقساط�التأمين�غير�المكتسبة�بنسبة�-147٫6٪�من��8٫8مليون�ريال�سعودي�في�

الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�13٫0-�مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م.

مخصص الديون املشكوك يف تحصيلها:

بلغ�مخصص�الديون�المشكوك�في�تحصيلها�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��2٫2مليون�ريال�سعودي�نتيجة�التحسن�في�جمع�المستحقات�
وتسوية�األرصدة�الغير�مسددة�منذ�فترة�طويلة.�وصل�مخصص�الديون�المشكوك�في�تحصيلها�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�إلى��527ألف�

ريال�سعودي.

مصاريف عمومية وإدارية:

ظلت�المصاريف�العمومية�واإلدارية�مستقرة�بين��11٫7مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�و�11٫0مليون�ريال�سعودي�في�الربع�
األول�من�السنة�المالية�2018م.�كان�السبب�الرئيسي�لإلنخفاض�الطفيف�في�المصاريف�العمومية�واإلدارية�في�السنة�المالية�2018م�انخفاض�الرواتب�

والمزايا�واإليجارات�ونفقات�اإلعالن�وقابلها�ارتفاع�في�المصاريف�القانونية�والمهنية.

الدخل من العموالت:

يتعلق�بدخل�الفائدة�المكتسبة�من�خالل�االستثمارات�في�صناديق�المرابحة.�انخفض�الدخل�من�العموالت�في�الربع�األول�من�السنة�المالية

2017م�بنسبة�16٫0٪�من��1٫1مليون�ريال�سعودي�إلى��895ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م.

التغري يف القيمة العادلة لإلستثامرات املتاحة للبيع:

بلغ�التغير�في�القيمة�العادلة�لإلستثمارات�المتاحة�للبيع��126ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�وتتعلق�اغلبها�بصندوق�فالكم�
للمرابحة.

إجاميل الربح الشامل (الخسارة) للسنة:

ارتفعت�إجمالي�الخسارة�الشاملة�للسنة�بنسبة�55٫3٪�من��4٫4مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��6٫9مليون�ريال�سعودي�
في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�ويرجع�ذلك�إلى�حد�كبير�في�انخفاض�اإليرادات�بنسبة�51٫1٪�من��21٫8مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�

السنة�المالية�2017م�إلى��10٫7مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م.

المعلومات القطاعية:٢-٤-٥

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م١-٢-٤-٥

المعلومات�القطاعية�للسنة�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2017م): 5-5الجدول�)

تأمين�بألف�ريال�سعودي�
صحي

السيارات�
الشحن�الهندسةالممتلكاتوالمركبات

البحري

حوادث�
عامة�
وأخرى

المجموع

عمليات�التأمني

25٫28337٫5442٫6073٫4711٫4161٫64671٫967إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة

)36٫504()379()1٫066()2٫596()2٫176()20٫575()9٫712(أقساط�إعادة�التأمين�المسندة

)2٫064(-)54()114()228()1٫668(-مصاريف�فائض�الخسارة

15٫57115٫3012037612961٫26733٫399صايف�أقساط�التأمني�املكتتبة

7210114٫467)708(4٫55010٫37082التغيرات�في�أقساط�التأمين�غير�المكتسبة

20٫12125٫671285533681٫36847٫866صايف�أقساط�التأمني�املكتسبة

8٫03779298341511010٫337-عمولة�إعادة�التأمين

20٫12133٫7081٫0771٫0367831٫47858٫203مجموع�اإليرادات

96٫680-37٫88257٫462230272834إجمالي�المطالبات�المدفوعة

)33٫759(-)283()245()193()32٫322()716(حصة�معيدي�التأمين�من�المطالبات�المدفوعة

62٫921-37٫16625٫1403727551صايف�املطالبات�املدفوعة

)32٫834(34)287(30390)3٫071()29٫903(التغيرات�في�المطالبات�تحت�التسوية

7٫26322٫0693401172643430٫087صايف�املطالبات�املتكبدة

643-4-46)2٫168(2٫761التغيرات�في�احتياطي�عجزاألقساط
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تأمين�بألف�ريال�سعودي�
صحي

السيارات�
الشحن�الهندسةالممتلكاتوالمركبات

البحري

حوادث�
عامة�
وأخرى

المجموع

2٫5515٫049518191283728٫664تكاليف�اكتتاب�وثائق�التأمين

1٫289399715771٫724مصاريف�إكتتاب�أخرى

12٫32918٫3071٫2711٫69369080335٫093مصاريف�عمومية�وإدارية

26٫19343٫6562٫1822٫0161٫24891676٫211مجموع�التكاليف�واملصاريف

)18٫008)562)465))980))1٫105))9٫948))6٫072))العجز(�/�الفائض�من�عمليات�التأمني

3٫400مصاريف�غير�موزعة�*

12٫083إيردات�أخرى

)2٫525)صايف�)العجز(�من�عمليات�التأمني

نسبة�صايف�أقساط�التأمني�املكتسبة�من�إجمالي�اقساط�
التأمني�املكتتبة

٪79٫6٪68٫4٪10٫9٪1٫5٪26٫0٪83٫1٪66٫5

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�للسنة�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2017م

في�السنة�المالية�المنتهية�2017م،�بلغ�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة��72٫0مليون�ريال�سعودي.�مثل�قطاع�المركبات�أعلى�نسبة�من�إجمالي�أقساط�
التعويض�عن� أجل� من� المركبات� قطاع� إلى� الشركة� توجه� هو� 2016م� المالية� السنة� من� اإلرتفاع� وكان�سبب� �)٪52٫2( تعادل� بنسبة� المكتتبة� التأمين�
االنخفاض�الحاصل�في�القطاع�الصحي�نتيجة�تعليق�االكتتاب�للوثائق�الطبية�من�قبل�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�خالل�السنة.�وتبع�ذلك�القطاع�
الصحي�والذي�انخفضت�نسبته�مقارنة�بالسنة�المالية�2016م�إلي�)35٫1٪(�نتيجة�تعليق�االكتتاب�للوثائق�الطبية�من�قبل�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني،�
ثم�قطاع�الهندسة�بنسبة�)4٫8٪(�وثم�القطاعات�اآلخرى�بنسبة�)7٫9٪(�والتي�تتضمن�كل�من�قطاع�الممتلكات�)3٫6٪(�وحوادث�عامة�وأخرى�)٪2٫3(�

والشحن�البحري�)٪2٫0(.

بلغت�المصروفات�غير�الموزعة�على�القطاعات��3٫4مليون�ريال�سعودي�ويتعلق�باحتياطى�عدم�مطابقة�األصول.

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م ٢-٢-٤-٥

المعلومات�القطاعية�للسنة�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2016م): 6-5الجدول�)

تأمين�بألف�ريال�سعودي�
صحي

السيارات�
الشحن�الهندسةالممتلكاتوالمركبات

البحري

حوادث�
عامة�
واخرى

المجموع

عمليات�التأمني
79٫40571٫1867٫5944٫4754٫8922٫314169٫866إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة
)57٫462()677()3٫820()3٫628()6٫460()43٫095(218أقساط�إعادة�التأمين�المسندة

)888(--)181()229()478(-مصاريف�فائض�الخسارة
79٫62327٫6139056661٫0721٫637111٫516صايف�أقساط�التأمني�املكتتبة

145٫269)127()26(61106)7٫560(152٫815التغيرات�في�أقساط�التأمين�غير�المكتسبة
232٫43820٫0539667721٫0461٫510256٫785صايف�أقساط�التأمني�املكتسبة

7٫2967٫1111٫4381٫31885217818٫193عمولة�إعادة�التأمين
239٫73427٫1642٫4042٫0901٫8981٫688274٫978مجموع�اإليرادات

148٫05564٫55322669132061213٫906إجمالي�المطالبات�المدفوعة
)38٫365()42()266()574()187()25٫888()11٫408(حصة�معيدي�التأمين�من�المطالبات�المدفوعة

136٫64738٫665391175419175٫541صايف�املطالبات�املدفوعة
)17٫555()7(359)126(1٫596)13٫386()5٫991(التغيرات�في�المطالبات�تحت�التسوية

41312157٫986)9)130٫65625٫2791٫635صايف�املطالبات�املتكبدة
4٫509----4٫509-التغيرات�في�احتياطي�عجزاألقساط

23٫1184٫2041٫06442165420229٫663تكاليف�اكتتاب�وثائق�التأمين
14٫10732917148814٫483مصاريف�إكتتاب�أخرى
37٫68720٫4962٫1861٫2891٫40966663٫733مصاريف�عمومية�وإدارية

205٫56854٫8174٫9021٫7152٫484888270٫374مجموع�التكاليف�واملصاريف
8004٫604)586(375)2٫498()27٫653(34٫166)العجز(�/�الفائض�من�عمليات�التأمين

)4٫758(------مصاريف�غير�موزعة�*
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تأمين�بألف�ريال�سعودي�
صحي

السيارات�
الشحن�الهندسةالممتلكاتوالمركبات

البحري

حوادث�
عامة�
واخرى

المجموع

7٫943------ايردات�أخرى
7٫789صايف�)العجز(�من�عمليات�التأمني

نسبة�صايف�أقساط�التأمني�املكتسبة�من�إجمالي�اقساط�
التأمني�املكتتبة

٪292٫7٪28٫2٪12٫7٪17٫2٪21٫4٪65٫3٪151٫2

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�للسنة�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2016م

في�السنة�المالية�المنتهية�2016م�بلغ�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة��169٫9مليون�ريال�سعودي.�القطاع�الصحي�مثل�النسبة�األكبر�من�إجمالي�أقساط�
التأمين�المكتتبة�بنسبة�تعادل�)46٫7٪(�والتي�مثلت�نسبة�أقل�من�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�في�السنة�المالية�2015م�)85٫6٪(�بسبب�تأثير�تعليق�
االكتتاب�للوثائق�الطبية�من�قبل�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني،�ويتبع�ذلك�قطاع�المركبات�بنسبة�)41٫9٪(�والتي�مثلت�نسبة�أكبر�من�إجمالي�أقساط�
التأمين�المكتتبة�مقارنه�بالسنة�المالية�2015م�نتيجة�إلى�توجه�الشركة�إلى�قطاع�المركبات�من�أجل�التعويض�عن�االنخفاض�في�قطاع�التأمين�الصحي،�
وتبعه�قطاع�الممتلكات�بنسبة�)4٫5٪(�وثم�القطاعات�اآلخرى�بنسبة�)6٫9٪(�والتي�تتضمن�كل�من�قطاع�الشحن�البحري�)2٫9٪(�والهندسة�)٪2٫6(�

وحوادث�عامة�وأخرى�)٪1٫4(.

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م٣-٢-٤-٥

المعلومات�القطاعية�للسنة�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م): 7-5الجدول�)

تأمين�بألف�ريال�سعودي�
صحي

السيارات�
الشحن�الهندسةالممتلكاتوالمركبات

البحري

حوادث�
عامة�
وأخرى

المجموع

االيرادات�من�عمليات�التأمني
354٫52146٫5976٫1574٫3231٫1011٫320414٫019إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة
)79٫613()410()840()3٫538()5٫444()21٫111()48٫270(أقساط�إعادة�التأمين�المسندة

)1٫134(--)194()127()813(-مصاريف�فائض�الخسارة
306٫25124٫673586591261910333٫272صايف�أقساط�التأمني�املكتتبة

)57٫029(1٫265)85()553(90٫62642)148٫324(التغيرات�في�أقساط�التأمين�غير�المكتسبة
157٫927115٫299628381762٫175276٫243صايف�أقساط�التأمني�املكتسبة

14٫4458٫5601٫0981٫31115912125٫694عمولة�إعادة�التأمين
172٫372123٫8591٫7261٫3493352٫296301٫937مجموع�اإليرادات

297٫848--147٫668149٫428284468إجمالي�المطالبات�المدفوعة
)98٫293(--)340()261()26٫477()71٫215(حصة�معيدي�التأمين�من�المطالبات�المدفوعة

199٫555--76٫453122٫95123128صايف�املطالبات�املدفوعة
5418928٫345)221()355()126(28٫804التغيرات�في�المطالبات�تحت�التسوية

54189227٫900)93))332)105٫257122٫825صايف�املطالبات�املتكبدة
22٫93511٫10967561410825935٫700تكاليف�اكتتاب�وثائق�التأمين

11٫1923٫97261111115٫193مصاريف�إكتتاب�أخرى
36٫7884٫83563944911413742٫962مصاريف�عمومية�وإدارية

176٫172142٫741988981277596321٫755مجموع�التكاليف�واملصاريف
)19٫818(738368581٫700)18٫882()3٫800()العجز(�/�الفائض�من�عمليات�التأمين

5٫721------ايردات�أخرى
)14٫097)صايف�)العجز(�من�عمليات�التأمني

نسبة�صايف�أقساط�التأمني�املكتسبة�من�إجمالي�اقساط�
التأمني�املكتتبة

٪44٫5٪247٫4٪10٫2٪0٫9٪16٫0٪164٫8٪66٫7

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�للسنة�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م

في�السنة�المالية�المنتهية�2015م�بلغ�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة��414٫0مليون�ريال�سعودي.�ساهم�القطاع�الصحي�بالنسبة�االكبر�من�إجمالي�
أقساط�التأمين�المكتتبة�بنسبة�)85٫6٪(�تبعه�قطاع�المركبات�بنسبة�)11٫3٪(�وثم�قطاع�الممتلكات�بنسبة�)1٫5٪(�وثم�القطاعات�اآلخرى�بنسبة�)٪1٫6(�

والتي�تتضمن�كل�من�قطاع�الهندسة�)1٫0٪(�والشحن�البحري�)0٫3٪(�وحوادث�عامة�وأخرى�)٪0٫3(.�
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الربع األول ٢٠١٨م٤-٢-٤-٥

التقارير�القطاعية�للربع�األول�للسنة�المالية�2018م): 8-5الجدول�)

التأمين�بألف�ريال�سعودي�
الصحي

السيارات�
والمركبات

الممتلكات�
المجموعغير�موزعةواألخرى

اإليرادات�من�عمليات�التأمني

36٫039-23٫4535٫9456٫641إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة

)13٫858(-)4٫944(-)8٫914(أقساط�إعادة�التأمين�المسندة:

)4٫944(-)4٫944(---�محلي

)8٫914(---)8٫914(-�دولي

)757(-)92()665(-مصاريف�فائض�الخسارة

21٫424-14٫5395٫2801٫605صايف�أقساط�التأمني�املكتتبة

)13٫012(-)1٫090()2٫401()9٫521(التغيرات�في�أقساط�التأمين�غير�المكتسبة

8٫412-5٫0182٫879515صايف�أقساط�التأمني�املكتسبة

1٫022-542564)84(عمولة�إعادة�التأمين

1٫219-384835-إيرادات�أخرى

10٫653-4٫9343٫8051٫914مجموع�اإليرادات

9٫933-2٫7496٫647537إجمالي�المطالبات�المدفوعة

)5٫032(-)472()3٫450()1٫110(حصة�معيدي�التأمين�من�المطالبات�المدفوعة

4٫901-1٫6393٫19765صايف�املطالبات�املدفوعة

1٫101-)412()183(1٫696التغيرات�في�المطالبات�تحت�التسوية،�صافي

)2٫249(-)271()1٫499()479(التغيرات�في�المطالبات�المتكبدة�غير�المبلغ�عنها،�صافي

3٫753-)618)2٫8561٫515صايف�املطالبات�املتكبدة

1٫046-929287)170(التغير�في�احتياطي�عجز�أقساط�التأمين

)375(-)375(--التغير�في�االحتياطات�األخرى

1٫378-744467167مصاريف�ادارة�مطالبات،�صافي

1٫147-65643061مصاريف�إكتتاب�أخرى

6٫949-)478)4٫0863٫341اجمالي�تكاليف�ومصاريف�االكتتاب

)527()527(---مخصوص�ديون�مشكوك�في�تحصيلها

)10٫983()10٫983(---مصاريف�عمومية�وإدارية

895895---دخل�عمولة

)6٫911))10٫615)8484642٫392صايف�)العجز(�من�عمليات�التأمني

23٫3٪48٫4٪48٫4٪21٫4٪نسبة�صايف�أقساط�التأمني�املكتسبة�من�إجمالي�اقساط�التأمني�املكتتبة

المصدر:�القوائم�المالية�المراجعة�للفترة�المنتهية�في�مارس�2017م�و2018م.

في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م،�بلغ�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة��36٫0مليون�ريال�سعودي.�ساهم�القطاع�الصحي�بالنسبة�األكبر�من�إجمالي�
أقساط�التأمين�المكتتبة�بنسبة�)65٫1٪(�نتيجة�استئناف�اإلنتاج�للوثائق�الطبية�بعد�تعليق�اإلكتتاب�للوثائق�الطبية�حتى�أبريل�من�السنة�المالية�2017م،�
تبعه�قطاع�الممتلكات�والقطاعات�األخرى�بنسبة�)18٫4٪(�نتيجة�إلى�تأمين�وثائق�هندسية�لشركة�بن�الدن�للمقاوالت�وشركة�السيف�الهندسية�تتعلق�ببناء�
القصور�في�مشروع�نيوم،�وتبع�ذلك�قطاع�المركبات�بنسبة�)16٫5٪(،�أي�نسبة�أقل�مقارنة�بالربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�)91٫0٪(�نتيجة�عدم�
تجديد�وثائق�التأمين�الخاصة�بطرف�ثالث�والبدء�بإصدار�عدد�أكبر�من�وثائق�التأمين�الشامل�من�أجل�خفض�نسبة�صافي�الخسارة�من�قطاع�المركبات.
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الربع األول ٢٠١٧م ٥-٢-٤-٥

التقارير�القطاعية�للربع�األول�للسنة�المالية�2017م): 9-5الجدول�)

التأمين�بألف�ريال�سعودي�
الصحي

السيارات�
والمركبات

الممتلكات�
المجموعغير�موزعةواألخرى

االيرادات�من�عمليات�التأمني

23٫081-21٫0022٫083)4(إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة

-أقساط�إعادة�التأمين�المسندة:

)610(-)85()525(--�محلي

)13٫210(-)1٫136()12٫074(--�دولي

)225(-)105()120(-مصاريف�فائض�الخسارة

9٫036-8٫283757)4)صايف�أقساط�التأمني�املكتتبة

8٫815-)906()2٫070(11٫791التغيرات�في�أقساط�التأمين�غير�المكتسبة

17٫851-)149)11٫7876٫213صايف�أقساط�التأمني�املكتسبة

3٫063-2٫294769-عمولة�إعادة�التأمين

852--97755إيرادات�أخرى

21٫766-11٫8849٫262620مجموع�اإليرادات

41٫998-25٫00716٫559432إجمالي�المطالبات�المدفوعة

)11٫298(-)530()9٫315()1٫453(حصة�معيدي�التأمين�من�المطالبات�المدفوعة

30٫700-)98)23٫5547٫244صايف�املطالبات�املدفوعة

)5٫424(-)118(1٫945)7٫251(التغيرات�في�المطالبات�تحت�التسوية،�صافي

)8٫929(-)25()583()8٫321(التغيرات�في�المطالبات�المتكبدة�غير�المبلغ�عنها،�صافي

16٫347-)241)7٫9828٫606صايف�املطالبات�املتكبدة

)315(--)315(-التغير�في�احتياطي�عجز�أقساط�التأمين

)3٫400(-)3٫400(--التغير�في�االحتياطات�األخرى

3٫409-1٫3741٫605430مصاريف�ادارة�مطالبات،�صافي

1٫855-729959167مصاريف�إكتتاب�أخرى

17٫896-)3٫044)10٫08510٫855اجمالي�تكاليف�ومصاريف�االكتتاب

3٫6643٫870)1٫593)1٫799صايف�ربح�االكتتاب

إيرادات�)مصروفات(�تشغيل�أخرى

2٫1552٫155---مخصوص�ديون�مشكوك�في�تحصيلها

)11٫665()11٫665(---مصاريف�عمومية�وإدارية

1٫0651٫065---دخل�عمولة

126126---ارباح�غير�محققة�من�استثمارات�مدرجة�قيمتها�العادلة�يف�قائمة�الدخل

)4٫449))8٫319)صايف�)العجز(�من�عمليات�التأمني

المصدر:�القوائم�المالية�المراجعة�للفترة�المنتهية�في��31مارس�2017م�و2018م.

في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م،�بلغ�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة��23مليون�ريال�سعودي.�ساهم�قطاع�المركبات�بالنسبة�األكبر�من�إجمالي�
أقساط�التأمين�المكتتبة�بنسبة�)91٫0٪(،�تبعه�قطاع�الممتلكات�والقطاعات�األخرى�بنسبة�)٪9٫0(.
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إجمالي أقساط التأمين المكتتبة حسب نوع التأمين:٣-٤-٥

٢٠١٥م - ٢٠١٧م١-٣-٤-٥

إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�حسب�نوع�التأمين�للفترة�ما�بين��31ديسمبر�2015م،��31ديسمبر�2016م�و�31ديسمبر�2017م): 10-5الجدول�)

بألف�ريال�سعودي�
السنة�المالية�
2015م
)مراجعة(

السنة�المالية�
2016م
)مراجعة(

السنة�المالية�
2017م
)مراجعة(

نسبة�التغير�
السنوي

2015م�-�2016م

نسبة�التغير�
السنوي

2016م�-�2017م

معدل�النمو�
السنوي�المركب
2015م�-�2017م

)73٫3٪()68٫2٪()77٫6٪(354٫52079٫40525٫283القطاع�الصحي

)75٫6٪()59٫1٪()85٫4٪(268٫49439٫14316٫016األفراد�والشركات�الصغيرة�والمتوسطة

)67٫2٪()77٫0٪()53٫2٪(86٫02640٫2629٫267الشركات

)10٫2٪()47٫3٪(52٫8٪46٫59771٫18637٫544قطاع�املركبات

)64٫1٪()78٫0٪()41٫4٪(37٫56922٫0084٫844شامل

90٫3٪)33٫5٪(444٫7٪9٫02849٫17832٫700ضد�الغير

)34٫9٪()65٫7٪(23٫3٪6٫1577٫5942٫607ممتلكات

)10٫4٪()22٫4٪(3٫5٪4٫3234٫4753٫471هندسة

13٫4٪)71٫1٪(344٫3٪1٫1014٫8921٫416الشحن�البحري

11٫7٪)28٫9٪(75٫3٪1٫3202٫3141٫646حوادث�عامة�وأخرى

)58٫3٪()57٫6٪()59٫0٪(414٫019169٫86671٫967املجموع

التغير�)نقطة�مئوية(كنسبة�من�المجموع:

)50٫5()11٫6()38٫9(35٫1٪46٫7٪85٫6٪القطاع�الصحي

52٫230٫710٫340٫9٪41٫9٪11٫3٪قطاع�المركبات

2٫1)0٫8(3٫63٫0٪4٫5٪1٫5٪الممتلكات

4٫81٫62٫23٫8٪2٫6٪1٫0٪حوادث�عامة�وأخرى

1٫7)0٫9(2٫02٫6٪2٫9٪0٫3٪هندسة

2٫31٫00٫92٫0٪1٫4٪0٫3٪الشحن�البحري

المصدر:�معلومات�األدارة�باإلضافة�إلى�استمارة�اإلشراف�التابعة�لمؤسسة�النقد�السعودي

القطاع الصحي:

انخفض�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�للقطاع�الصحي�بنسبة�77٫6٪�من��354٫5مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��79٫4مليون�ريال�
سعودي�في�السنة�المالية�2016م�بسبب�االنخفاض�في�وثائق�األفراد�/�الشركات�الصغيرة�والمتوسطة�بمقدار�نسبة�انخفاض�85٫4٪�والتي�تعادل�خسارة�
ابتداًء�من��31ديسمبر� التعاوني� لتعليق�االكتتاب�الذي�فرضه�مجلس�الضمان�الصحي� قدرها��229٫4مليون�ريال�سعودي.�كان�هذا�االنخفاض�نتيجة�
2015م.�استعادت�الشركة�القدرة�على�اكتتاب�جزء�من�الوثائق�الصحية�في�الفترة�ما�بين��14فبراير�2016م�و�2يونيو�2016م،�مما�نتج�عنه��79٫4مليون�
ريال�سعودي�في�إجمالي�أقساط�تأمين�مكتتبة�في�2016م.�انخفض�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�للقطاع�الصحي�بنسبة�68٫2٪�من��79٫4مليون�
ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�إلى��25٫3مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�حيث�قامت�الشركة�بإعادة�إنتاجها�إصدار�وثائق�التأمين�
“C”الصحي�عن�طريق�التركيز�على�تقديم�تأمين�صحي�للشركات�الصغيرة�والمتوسطة،�والتي�بالعادة�تسعى�إلى�الحصول�على�تأمين�صحي�من�الدرجة�

بعكس�الشركات�الكبيرة،�لزيادة�محفظتها�الطبية�ابتداًء�من�مايو�2017م.�

قطاع املركبات:

ارتفع�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�من�قطاع�المركبات�بنسبة�52٫8٪�من��46٫6مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��71٫2مليون�ريال�
سعودي�في�السنة�المالية�2016م�بسبب�االرتفاع�في�التغطية�ضد�الغير�للسيارات�والمركبات�بمقدار��40٫2مليون�ريال�سعودي�مما�يعادل�ارتفاع�بنسبة�
444٫7٪.�الزيادة�كانت�نتيجة�التركيز�على�القطاعات�غيرالصحية�من�خالل�اإلستعانة�بخدمات�وكالء�جدد�كرواد�التأمين�من�أجل�تعزيز�االيرادات�واألرباح�
من�القطاعات�الغير�صحية،�إثر�التعليق�الحاصل�من�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني.�انخفض�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�من�قطاع�المركبات�
بنسبة�47٫3٪�من��71٫2مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�إلى��37٫5مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�كنتيجة�لعدم�تجديد�حسابات�
الشركات�الكبرى�ذات�معدالت�خسارة�مرتفعة�في�ذلك�العام.�والجدير�بالذكر�أن�هذا�يتماشى�مع�استراتيجية�الشركة�للحد�من�إنتاج�بوالص�ضد�الغير�

والتي�في�العادة�تصاحب�نسب�خسارة�عالية.

قطاع املمتلكات:

ارتفع�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�من�قطاع�الممتلكات�بنسبة�23٫3٪�من��6٫2مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��7٫6مليون�ريال�
سعودي�في�السنة�المالية�2016م�نتيجة�لتجديد�حسابات�العمالء�الرئيسيين�من�السنوات�السابقة،�باإلضافة�إلى�تأمين�وثائق�جديدة�مثل�شركة�خالد�
الحداد�لالتصاالت�)�595آلف�ريال�سعودي(�ومصنع�الشرق�للبوليسترين�)�450آلف�ريال�سعودي(.�انخفض�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�من�قطاع�
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الممتلكات�بنسبة�65٫7٪�من��7٫6مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�إلى��2٫6مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�بسبب�فرض�
المديرية�العامة�للدفاع�المدني�على�حاملي�وثائق�التأمين�الحصول�على�شهادة�الدفاع�المدني�قبل�الحصول�على�تأمين.

قطاع الهندسة:

ارتفع�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�من�القطاع�الهندسي�بنسبة�3٫5٪�من��4٫3مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��4٫5مليون�ريال�
سعودي�في�السنة�المالية�2016م�ومن�ثم�انخفض�بنسبة�22٫4٪�إلى��3٫5مليون�ريال�سعودي�في�2017م.�كان�سبب�االنخفاض�نتيجة�عدم�تجديد�

الحسابات�الرئيسية�وذلك�بسبب�اكتمال�المشاريع�المؤمن�عليها.

قطاع الشحن البحري:

ارتفع�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�في�قطاع�الشحن�البحري�بنسبة�344٫3٪�من��1٫1مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��4٫9مليون�
ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�نتيجة�لزيادة�عدد�الوثائق�المؤمنة�من��263في�السنة�المالية�2015م�إلى��1٫729في�2016م.�انخفض�إجمالي�
أقساط�التأمين�المكتتبة�في�قطاع�الشحن�البحري�بنسبة�71٫1٪�إلى��1٫4مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�نتيجة�انخفاض�واردات�المملكة�

العربية�السعودية�بسبب�بطء�الحركة�اإلقتصادية�في�المملكة�العربية�السعودية.

قطاع الحوادث عامة وأخرى:

يتعلق�قطاع�الحوادث�عامة�وأخرى�معظمه�بتعويض�العمال،�ويشمل�أيضا�التأمين�على�األموال�وضمان�اإلخالص�والمسؤولية�العامة.�ارتفع�إجمالي�أقساط�
التأمين�المكتتبة�لقطاع�الحوادث�عامة�وأخرى�بنسبة�75٫3٪�من��1٫3مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��2٫3مليون�ريال�سعودي�في�السنة�
المالية�2016م�وتشمل�معظمها�وثائق�تعويض�العمال.�في�السنة�المالية�2017م�انخفض�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�من�قطاع�الحوادث�عامة�وأخرى�

بنسبة�28٫9٪�إلى��1٫6مليون�ريال�سعودي�تماشياً�مع�النشاط�التجاري�المنخفض�في�المملكة�العربية�السعودية.

الربع األول ٢٠١٧م - الربع األول ٢٠١٨م٢-٣-٤-٥

إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�حسب�نوع�التأمين�للربع�األول�2017م�-�2018م): 11-5الجدول�)

الربع�األول�للسنة�المالية�2017مبألف�ريال�سعودي�
�)مراجعة(

الربع�األول�للسنة�المالية�2018م
�)مراجعة(

نسبة�التغير�للربع�األول�
2017م�-�2018م

ال�ينطبق23٫453)4)القطاع�الصحي

ال�ينطبق616٫243األفراد�والشركات�الصغيرة�والمتوسطة

ال�ينطبق7٫210)10(الشركات

)71٫7٪(21٫0025٫945قطاع�املركبات

25٫6٪2٫6573٫337شامل

)85٫8٪(18٫3452٫608ضد�الغير

)51٫8٪(790381ممتلكات

1923٫5٪2344٫735هندسة

)68٫5٪(368116الشحن�البحري

103٫9٪6911٫409حوادث�عامة�وأخرى

56٫1٪23٫08136٫039املجموع

التغير�)نقطة�مئوية(كنسبة�من�المجموع:

65٫165٫1٪)0٫0٪(القطاع�الصحي

)74٫5(16٫5٪91٫0٪قطاع�المركبات

)2٫4(1٫1٪3٫4٪الممتلكات

13٫112٫1٪1٫0٪حوادث�عامة�وأخرى

)1٫3(0٫3٪1٫6٪هندسة

3٫90٫9٪3٫0٪الشحن�البحري

المصدر:�معلومات�األدارة�باإلضافة�إلى�استمارة�اإلشراف�التابعة�لمؤسسة�النقد�السعودي�للسنة�المالية�المنتهية��31ديسمبر�2015م،�2016م،�و2017م،

القطاع الصحي:

ارتفع�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�لألعمال�الصحية�إلى��23٫5مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�مقارنة�بـ�-�4آلف�ريال�
سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�نتيجة�لتعليق�كتتاب�وثائق�التأمين�الصحية�والذي�تم�فرضه�من�قبل�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�

ابتداًء�من��31ديسمبر�2015م�حتى��24ابريل�2017م.�
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قطاع املركبات:

انخفض�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�من�قطاع�المركبات�بنسبة�71٫7٪�من��21٫0مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�
�5٫9مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�بسبب�التأثير�الكامل�لضوابط�إنتاج�وثائق�التأمين�على�السيارات�األكثر�صرامة�المطبقة�
في�الشركة،�إلى�جانب�الزيادة�في�أسعار�األقساط�من��1٫2ألف�ريال�إلى��20٫9ألف�ريال�في�الفترة�ذاتها�والتي�أدت�إلى�انخفاض�كمية�الوثائق�المكتتبة.

قطاع املمتلكات:

انخفض�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�من�قطاع�الممتلكات�بنسبة�51٫8٪�من��790ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�381
ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�2018م�نتيجة�المنافسة�السعرية�مع�شركات�التأمين�األخرى�مما�أدى�ذلك�إلى�فقدان�حصة�من�حملة�وثائق�التأمين�

لصالح�شركات�التأمين�المنافسة.

القطاع الهندسة:

ارتفع�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�من�القطاع�الهندسي�بنسبة�1٫923٪�من��234ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�
�4٫7مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�وذلك�بسبب�حصول�الشركة�على�حساب�عميل�رئيسي�بمبلغ��2٫5مليون�ريال�سعودي�

في�مارس�2018م.�

قطاع الشحن البحري:

انخفض�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�في�قطاع�الشحن�البحري�بنسبة�68٫5٪�من��368ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�
�116ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م.�وذلك�يعود�انخفاض�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�إلى�تراجع�الواردات�إلى�المملكة�

العربية�السعودية�وذلك�بسبب�انخفاض�الدخل�القابل�للتصرف�به�نتيجة�زيادة�الضرائب�والرسوم�في�المملكة�العربية�السعودية.

قطاع الحوادث عامة وأخرى:

ارتفع�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�لقطاع�الحوادث�عامة�وأخرى�بنسبة�103٫9٪�من��691ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�
إلى��1٫4مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�نتيجة�لزيادة�في�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�من�العمالء�الرئيسيين�الحاليين.

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة حسب قناة المبيعات:٤-٤-٥

٢٠١٥م -٢٠١٧م١-٤-٤-٥

إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�حسب�قناة�المبيعات�للفترة�المنتهية�في��31ديسمبر2015م،��31ديسمبر2016م�و�31ديسمبر2017م): 12-5الجدول�)

السنة�المالية�2015مبألف�ريال�سعودي�
)مدققة(

السنة�المالية�2016م
)مدققة(

السنة�المالية�2017م
)مدققة(

نسبة�التغير�السنوي
2015م�-�2016م

نسبة�التغير�السنوي
2016م�-�2017م

معدل�النمو�
السنوي�المركب�
2015م�-�2017م

139٫9٪159٫0٪122٫3٪3٫5557٫90320٫467وكالء

)61٫5٪()74٫0٪()42٫9٪(94٫25153٫83213٫984وسطاء�

)65٫6٪()65٫3٪()65٫8٪(316٫213108٫13137٫516مبيعات�مباشرة�

)58٫3٪()57٫6٪()59٫0٪(414٫019169٫86671٫967املجموع�

التغير�)نقطة�مئوية(كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�المكتتبة

28٫43٫823٫827٫6٪4٫7٪0٫9٪وكالء

)3٫3()12٫3(19٫48٫9٪31٫7٪22٫8٪وسطاء

)24٫2()11٫5()12٫7(52٫1٪63٫7٪76٫4٪مبيعات�مباشرة

المصدر:�معلومات�األدارة�باإلضافة�إلى�استمارة�اإلشراف�التابعة�لمؤسسة�النقد�السعودي�للسنة�المالية�المنتهية��31ديسمبر�2015م،�2016م،�و2017م،

الوكالء:

الوكالء�هم�وسطاء�بين�حملة�وثائق�التأمين�وشركات�التأمين.�يمثل�الوكيل�احدى�شركات�التأمين�أو�أكثر�من�شركة�وهو�بمثابة�امتداد�لشركة�التأمين.�
يحقق�الوكالء�أعلى�نسب�عمولة�من�بين�قنوات�التوزيع�األخرى.�ارتفع�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�من�الوكالء�بنسبة�122٫3٪�من��3٫6مليون�ريال�
سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��7٫0مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�نتيجة�للزيادة�في�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�من�السيارات�
والمركبات�وذلك�بسبب�ارتفاع�عدد�الوثائق�من��4٫790وثيقة�في�2015م�إلى��7٫675وثيقة�في�2016م.�ارتفع�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�من�الوكالء�
بنسبة�159٫0٪�من��7٫9مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�إلى��20٫5مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�نتيجة�التغير�في�الوكالء�
لدى�الشركة�من�وكيل�واحد�)شركة�رواد�التأمين(�خالل�السنة�المالية�2016م�إلى�ووكيلين�)شركة�تعزيزات�لوكالة�التأمين�وشركة�بانوراما�النخبة�لوكالة�

التأمين(�في�السنة�المالية�2017م�لزيادة�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�غير�الصحية�بسبب�قيود�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني.

الوسطاء:

يمثل�الوسطاء�عموما�حملة�وثائق�التأمين.�ولذلك،�ليس�لديهم�عقود�مع�شركات�تأمين�محددة�وال�يتم�تعيينهم�من�قبل�شركات�التأمين.�يقوم�الوسطاء�
بإعداد�الطلبات�لشركات�التأمين�نيابة�عن�عمالئهم..�يحقق�الوسطاء�نسب�عمولة�أقل�من�الوكالء.�انخفض�حجم�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�من�
الوسطاء�بنسبة�42٫9٪�من��94٫3مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��53٫8مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�نتيجة�االنخفاض�
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في�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�للقطاع�الصحي.�انخفض�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�من�الوسطاء�بنسبة�74٫0٪�من��53٫8مليون�ريال�سعودي�
في�السنة�المالية�2016م�إلى��14مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�نتيجة�فقدان�الحسابات�الرئيسية�لصالح�شركات�تأمين�منافسة�وذلك�

بسبب�ارتفاع�أسعار�التأمين�لوثائق�المركبات.

املبيعات املبارشة:

ترتبط�الوثائق�المكتتبة�عن�طريق�المبيعات�المباشرة�بعمليات�إكتتاب�من�خالل�موظفي�مبيعات�الشركة.�انخفضت�المبيعات�المباشرة�بنسبة��٪65٫8
من��316مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��108مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�نتيجة�االنخفاض�الكبير�في�إكتتاب�وثائق�
القطاع�الصحية�والتي�تم�الحصول�عليها�من�خالل�مراكز�البيع.�انخفضت�المبيعات�المباشرة�بنسبة�65٫3٪�من��108مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�
2016م�إلى��37٫5مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�وذلك�بسبب�قيام�الشركة�بتطبيق�ضوابط�اكتتاب�أكثر�صرامة�على�المركبات،�باإلضافة�

إلى�تعليمات�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�بشأن�وقف�التغطية�لقطاع�الصحة�الفردي.�

الربع األول ٢٠١٧م - الربع األول ٢٠١٨م٢-٤-٤-٥

إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�حسب�قناة�المبيعات�للفترة�المنتهية�في��31مارس�2017م�و2018م): 13-5الجدول�)

الربع�األول�للسنة�المالية�2017مبألف�ريال�سعودي�
)مراجعة(

الربع�األول�للسنة�المالية�2018م
)مراجعة(

نسبة�التغير�للربع�االول
2017م�-�2018م

)36٫3٪(10٫0456٫403وكالء

232٫4٪4٫21013٫995وسطاء�

77٫2٪8٫82615٫641مبيعات�مباشرة�

56٫1٪23٫08136٫039املجموع�

التغير�)نقطة�مئوية(كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�المكتتبة

)25٫8(17٫8٪43٫5٪وكالء

38٫820٫6٪18٫2٪وسطاء

43٫45٫2٪38٫2٪مبيعات�مباشرة

المصدر:�معلومات�اإلدارة�والنماذج�المقدمة�لمؤسسة�النقد�العربي�السعودي�للفترات�المنتهية�في��31مارس�2017م�و2018م

الوكالء:

انخفض�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�من�الوكالء�بنسبة�36٫3٪�من��10٫0مليون�ريال�سعودي�فيالربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��6٫4مليون�
ريال�سعودي�في�والربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�نتيجة�لعدم�تجديد�العديد�من�وثائق�تأمين�الشركات�الصغيرة�والمتوسطة�عبرالقطاعات�المختلفة�

في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م.

الوسطاء:

ارتفع�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�من�الوسطاء�بنسبة�232٫4٪�من��4٫2مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��14مليون�
ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�بسبب�استرجاع�وثيقة�تأمين�كبرى�تم�فقدانه�لصالح�شركات�تأمين�منافسة�في�السنة�المالية�2017م�

بمبلغ�قدره��2٫5مليون�ريال�سعودي.�

املبيعات املبارشة:

ارتفعت�المبيعات�المباشرة�بنسبة�77٫2٪�من��8٫8مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��15٫6مليون�ريال�سعودي�في�الربع�
األول�من�السنة�المالية�2018م�نتيجة�للتأثير�الكلي�من�زيادة�عدد�موظفي�المبيعات�على�المصروفات�خالل�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�بقدر�
�8موظفين�جدد.�والسبب�الرئيسي�من�الزيادة�هو�من�أجل�تأمين�المزيد�من�المبيعات�المباشرة�بما�في�ذلك�وثيقة�تأمين�صحية�بمبلغ�قدرة��3٫9مليون�

ريال�سعودي.�
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أكبر ١٠ عمالء:٥-٤-٥

٢٠١٥م - ٢٠١٧م١-٥-٤-٥

الوثائق�الكبرى�حسب�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�للفترة��31ديسمبر�2017م،�2015م�و2016م): 14-5الجدول�)

القطاعبألف�ريال�سعودي�
السنة�المالية�
2015م
)مراجعة(

السنة�المالية�
2016م
)مراجعة(

السنة�المالية�
2017م
)مراجعة(

نسبة�التغير�
السنوي

2015م�-�2016م

نسبة�التغير�
السنوي

2016م�-�2017م

معدل�النمو�
السنوي�المركب
2015م�-�2017م

)72٫9٪()90٫1٪()26٫2٪(46٫85434٫5653٫435متنوعشركة�السيف�الهندسية�للمقاوالت

)46٫1٪(ال�ينطبق)100٫0٪(1٫881-6٫469مركباتاشجان�نجد�المحدودة

)47٫7٪()19٫1٪()66٫1٪(4٫6431٫5731٫272صحيشركة�أمانة�للتأمين�التعاوني

0٫0٪ال�ينطبقال�ينطبق1٫241--صحيسافكو

)9٫2٪()9٫0٪()9٫3٪(968879799مركباتسبك

1874٫8٪)14٫5٪(45500٫0٪2912780مركباتمجموعة�شركات�الطوخي

)22٫2٪()31٫6٪()11٫4٪(1٫2851٫138779مركباتشركة�محمد�ابراهيم�المرطان

0٫0٪ال�ينطبقال�ينطبق739--مركباتشركة�سليمان�ف.�العنزي

)10٫6٪(12828٫7٪)99٫4٪(8565684مركباتشركة�الوطنية�للتوزيع

26٫1٪26٫5٪25٫6٪343432546بحريشركة�النهدي�القابضة

)58٫8٪()54٫1٪()63٫0٪(352٫598130٫36259٫810أخرى

)58٫3٪()57٫6٪()59٫0٪(414٫019169٫86671٫967املجموع

التغير�)نقطة�مئوية(كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�المكتتبة

)6٫5()15٫6(4٫89٫0٪20٫3٪11٫3٪شركة�السيف�الهندسية�للمقاوالت

2٫61٫1)1٫6(2٫6٪0٫0٪1٫6٪أشجان�نجد�المحدودة

0٫80٫6)0٫2(1٫8٪0٫9٪1٫1٪شركة�امانة�للتأمين�التعاوني

1٫71٫7-1٫7٪0٫0٪0٫0٪سافكو

1٫10٫30٫60٫9٪0٫5٪0٫2٪سبك

1٫10٫50٫51٫1٪0٫5٪0٫0٪مجموعة�شركات�الطوخى

1٫10٫40٫40٫8٪0٫7٪0٫3٪شركة�محمد�ابراهيم�المرتان

1٫01٫0-1٫0٪0٫0٪0٫0٪شركة�سليمان�ف.�العنزي

0٫90٫7)0٫2(1٫0٪0٫0٪0٫2٪شركة�الوطنية�للتوزيع

0٫80٫20٫50٫7٪0٫3٪0٫1٪شركة�النهدي�القابضة

)2٫1(6٫4)8٫4(83٫1٪76٫7٪85٫2٪أخرى

المصدر:�معلومات�اإلدارة�للفترات�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،�2016م�و2017م

رشكة السيف الهندسية للمقاوالت :

تعتبر�شركة�السيف�الهندسية�للمقاوالت�)»شركة�السيف«(�المساهم�الرئيسي�في�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�خالل�فترة�التحليل�والذي�ساهم�بأكبر�
نسبة�فردية�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�المكتتبة�بمعدل�4٫8٪�وتعتبر�شركة�السيف�الهندسية�طرف�ذو�عالقة�بالشركة.�كان�هذا�الحساب�موجود�
لدى�الشركة�طوال�الفترة�قيد�التحليل�مع�انخفاض�في�السنة�المالية�2017م�)بسبب�حصول�شركة�السيف�على�اسعار�أفضل�لتأمين�السيارات�والصحة�
لدى�شركات�أخرى(،�هو�يشمل�في�األساس�مجموعة�متنوعة�من�الوثائق�في�عدد�من�القطاعات،�بما�في�ذلك�الخدمات�الصحية،�والمركبات،�والهندسة،�
والممتلكات�وأخرى.�انخفضت�األقساط�بمعدل�انخفاض�سنوي�مركب�بنسبة�72٫9٪�من��46٫9مليون�ريال�سعودي�في�2015م�إلى��34٫6مليون�ريال�

سعودي�في�2016م،�و�3٫4مليون�ريال�سعودي�في�2017م.

أشجان نجد املحدودة:

نجد� المكتتبة�من�شركة�أشجان� التأمين� أقساط� إجمالي� انخفض� للسيارات.� تأمين�شاملة� وثيقة� المحدودة�من�خالل� نجد� تغطية�شركة�أشجان� يتم�
المحدودة�على�مدى�فترة�التحليل�بمعدل�انخفاض�سنوي�مركب�قدره�46٫1٪�من��6٫5مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م،�إلى��1٫9مليون�ريال�
سعودي�في�2017م.�باإلضافة�إلى�ذلك،�لم�يتم�تجديد�الوثيقة�في�السنة�المالية�2016م�حيث�أن�الشركة�لم�تتمكن�من�قبض�المبلغ�الكامل�لألقساط.�
ولذلك،�قامت�الشركة�برفع�دعوى�قانونية�ضد�أشجان�نجد�المحدودة�وحصلت�على�قرار�المحكمة،�حيث�وافقت�على�تسوية�المستحقات�الغير�مسددة.�
في��31مارس�2018م،�بقي�مبلغ�قدره��2٫7مليون�ريال�سعودي�غير�مسدد�من�شركة�أشجان�نجد�المحدودة،�وافقت�الشركة�على�تحصيله�على�أقساط�

شهرية�متساوية�على�مدار�أربع�شهور.
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رشكة أمانة للتأمني التعاوين:

أمانة«(�بنسبة� التعاوني�)»شركة� للتأمين� أمانة� المكتتبة�من�شركة� التأمين� بالشركة�لموظفيها.�انخفض�إجمالي�أقساط� الوثيقة�الصحية�الخاصة� هي�
66٫1٪�من��4٫6مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��1٫5مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�بسبب�القيود�المفروضة�ابتداءاً�من�
�31ديسمبر�2015م�من�قبل�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني.�انخفض�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�من�شركة�أمانة�بنسبة�19٫1٪�من��1٫6مليون�
ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�إلى��1٫3مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�حيث�أمنت�شركة�أمانة�التغطية�الصحية�من�مزود�خدمة�

آخر�إلى�أن�تم�السماح�بإعادة�بدء�اإلنتاج�الصحي�ابتداًء�من�مايو�2017م.

رشكة األسمدة العربية السعودية (سافكو):

هذه�وثيقة�جديدة�تم�الحصول�عليها�في�السنة�المالية�2017م�وتم�تغطيتها�من�خالل�التأمين�الصحي�لموظفيها.�بلغ�معدل�إجمالي�أقساط�التأمين�
المكتتبة�من�شركة�سافكو��1٫2مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م.

رشكة عرب اململكة السعودية (سبك):

كانت�شركة�سبك�حاضرة�كحامل�سند�التأمين�طوال�الفترة�قيد�التحليل،�كما�أنه�يتعلق�بوثيقة�تأمين�المركبات�ضد�الغير.�انخفض�إجمالي�أقساط�التأمين�
المكتتبة�لشركة�سبك�انخفاض�طفيف�خالل�فترة�التحليل�بمعدل�نمو�سنوي�مركب�بنسبة�9٫2٪�من��968ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م،�إلى�

�879ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�و�799ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�نتيجة�لتراجع�المبالغ�المؤمن�عليها.

مجموعة رشكات الطوخي:

مجموعة�شركات�الطوخي�هي�طرف�ذوعالقة�بالشركة�ومأمنة�بوثيقة�تأمين�شامل�المركبات.�ارتفع�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�لمجموعة�شركات�
الطوخي�بنسبة�45500٫0٪�من�ألفي�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��912ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�نتيجة�إلى�إضافات�
تم�القيام�بها�من�طرف�مجموعة�شركات�الطوخي�إلى�الوثيقة�المحمولة.�وانخفضت�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�لمجموعة�شركات�الطوخي�بنسبة�

14٫5٪�إلى��780ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�نتيجة�إلى�عدم�تجديد�عقد�تم�إنشاءة�في�السنة�المالية�2016م�خالل�2017م.

رشكة محمد إبراهيم املرطان:

تم�تغطية�شركة�محمد�إبراهيم�المرطان�من�خالل�بوليصة�شاملة�للسيارات.�بلغ�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة��1٫3مليون�ريال�سعودي�في�السنة�
المالية�2015م�و�1٫1مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�وذلك�قبل�أن�ينخفض���بنسبة�31٫6٪�ليصل�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�إلى�
�779ألف�ريال�سعودي�في�2017م�بسبب�االنخفاض�في�عدد�السيارات�المؤمنة.�كان�السبب�الرئيسي�النخفاض�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�خالل�
فترة�التحليل�هو�تقليص�التكاليف�المرتبطة�بشركة�محمد�إبراهيم�المرطان�وذلك�بسبب�التدني�العام�في�قطاع�المقاوالت�والذي�يمثل�النشاط�األساسي�

للشركة.

رشكة سليامن ف. العنزي:

هي�وثيقة�حديثة�تم�اإلستحواذ�عليها�في�السنة�المالية�2017م�وتتضمن�وثائق�تأمين�المركبات�ضد�الغير�لشركة�سليمان�ف.�العنزي�وبلغت��739ألف�
ريال�سعودي�في�2017م.

الرشكة الوطنية للتوزيع:

تم�تغطية�الشركة�الوطنية�للتوزيع�من�خالل�وثيقة�تأمين�للسيارات�ضد�الغير�وقد�بلغت�قيمتها��856ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�و�684ألف�
ريال�سعودي�في�2017م.�لم�تجدد�الشركة�البوليصة�في�2016م.

رشكة النهدي القابضة:

يتم�تغطيتها�من�خالل�وثيقة�الشحن�البحري�وكانت�موجودة�طوال�فترة�التحليل.�ارتفع�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�لشركة�النهدي�القابضة�خالل�فترة�
التحليل�بمعدل�نمو�سنوي�مركب�قدره�26٫1٪�من��343ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��546ألف�ريال�سعودي�في�2017م.

الربع األول ٢٠١٧م - الربع األول ٢٠١٨م٢-٥-٤-٥

الوثائق�الكبرى�حسب�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�ولألشهر�الثالثة�المنتهية�في��31مارس�2017م�و2018م�): 15-5الجدول�)

الربع�األول�للسنة�المالية�2017مبألف�ريال�سعودي�
)مراجعة(

الربع�األول�للسنة�المالية�2018م
)مراجعة(

نسبة�التغير�للربع�األول
2017م�-�2018م

798٫8٪6245٫613متنوعشركة�السيف�الهندسية�للمقاوالت

ال�ينطبق3٫873-صحيشركة�مجموعة�السالم�الطبية

ال�ينطبق2٫469-هندسيمجموعة�بن�الدن�السعودية

ال�ينطبق1٫013-مركباتشركة�افراس�للتجارة�والمقاوالت

)21٫4٪(711559مركباتشركة�الوطنية�للتوزيع.

ال�ينطبق466-مركباتشركة�هيف

ال�ينطبق415-صحيجميع�المرافق�العامة�للمقاوالت

ال�ينطبق379-صحيشركة�اوفرسييس�لإلستثمارات�الفندقية



59

الربع�األول�للسنة�المالية�2017مبألف�ريال�سعودي�
)مراجعة(

الربع�األول�للسنة�المالية�2018م
)مراجعة(

نسبة�التغير�للربع�األول
2017م�-�2018م

664٫8٪48370متنوعشركة�سراكو

ال�ينطبق326-صحيشركة�عالم�األخشاب�للتجارة.

)5٫3٪(21٫69820٫557أخرى

56٫1٪23٫08136٫039املجموع

التغير�)نقطة�مئوية(كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�المكتتبة

15٫612٫9٪2٫7٪شركة�السيف�الهندسية�للمقاوالت

10٫710٫7٪0٫0٪شركة�مجموعة�السالم�الطبية

6٫96٫9٪0٫0٪مجموعة�بن�الدن�السعودية

2٫82٫8٪0٫0٪شركة�افراس�للتجارة�والمقاوالت

)1٫5(1٫6٪3٫1٪شركة�الوطنية�للتوزيع.

1٫31٫3٪0٫0٪شركة�هيف

1٫31٫2٪0٫0٪جميع�المرافق�العامة�للمقاوالت

1٫11٫1٪0٫0٪شركة�اوفرسييس�لإلستثمارات�الفندقية

1٫00٫8٪0٫2٪شركة�سراكو

0٫90٫9٪0٫0٪شركة�عالم�األخشاب�للتجارة.

)37٫0(57٫0٪94٫0٪أخرى

المصدر:�معلومات�اإلدارة�والنماذج�المقدمة�التقارير�المالية�المقدمة�لمؤسسة�النقد�العربي�السعودي�للفترات�المنتهية�في��31مارس�2017م�و2018م

رشكة السيف الهندسية للمقاوالت:

ارتفعت�األقساط�بنسبة�798٫8٪�من��626ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��5٫6مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�
السنة�المالية�2018م�نتيجة�لحصول�شركة�أمانة�على�وثيقة�جديدة�بمقدار��2٫5مليون�ريال�سعودي�من�شركة�السيف.�شركة�السيف�الهندسية�للمقاوالت�
من�أهم�المساهمين�الرئيسين�في�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�بنسبة�15٫6٪�في�الربع�األول�من�2018م�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�المكتتبة�
ويعتبر�حساب�شركة�السيف�طرف�ذو�عالقة�بالشركة.�يشمل�هذا�الحساب�مجموعة�متنوعة�من�القطاعات،�بما�في�ذلك�الصحية�والمركبات�والهندسة�

والممتلكات�وأخرى.

رشكة مجموعة السالم الطبية:

هو�ثاني�أكبر�مساهم�إلجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�بنسبة�10٫7٪�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�المكتتبة�
لشركة�أمانة�ويتعلق�التأمين�الصحي�لموظفيها.�وقد�تم�الحصول�على�هذه�الوثيقة�حديًثا�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�حيث�ساهم�حساب�

الوثيقة�بمبلغ�قدرة��3٫9مليون�ريال�سعودي�في�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة.�

مجموعة بن الدن السعودية:

يتم�تغطيتها�من�خالل�وثيقة�هندسية�بلغت�قيمتها��2٫5مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م.�هذه�أيًضا�بوليصة�تم�الحصول�عليها�
.)“Neom”(حديًثا�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�وتتعلق�ببناء�القصور�في�المراحل�األولى�من�مشروع�مدينة�نيوم�

رشكة افراس للتجارة واملقاوالت:

يتم�تغطيتها�من�خالل�وثيقة�التأمين�ضد�الغير�وقد�بلغت��1٫0مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م.�تم�الحصول�على�هذه�البوليصة�
حديًثا�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م.

الرشكة الوطنية للتوزيع: 

انخفضت�بنسبة�21٫4٪�من��711ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��559ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�
2018م.�تم�تغطيتها�من�خالل�وثيقة�التأمين�المركبات�ضد�الغير�االنخفاض�هو�نتيجة�النخفاض�المبالغ�المؤمن�عليها.

رشكة هيف:

هي�وثيقة�جديدة�تم�الحصول�عليها�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�وتمت�تغطيتها�من�خالل�وثيقة�تأمين�المركبات�ضد�الغير�وقد�وصلت�قيمة�
الوثيقة�إلى��466ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م.

مؤسسة املرافق العامة للمقاوالت:

تم�إكتتاب�هذه�الوثيقة�خالل�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�حيث�بلغ�إجمالي�قيمة�العقد��415ألف�ريال�سعودي�بناًء�على�الوثيقة�الصحية�المتفق�
عليها�بين�الطرفين.
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رشكة اوفرسييس لإلستثامرت الفندقية:

تم�إكتتاب�هذه�الوثيقة�خالل�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�حيث�بلغ�إجمالي�قيمة�العقد��379ألف�ريال�سعودي�بناًء�على�الوثيقة�الصحية�المتفق�
عليها�بين�الطرفين.

رشكة سعيد ر. الزهراين (رساكو):

تشمل�وثيقة�التأمين�لشركة�سراكو�عدة�قطاعات�على�سبيل�المثال�ال�الحصر�الصحية�والممتكات�وحوادث�عامة�وأخرى�حيث�ارتفعت�نسبة�إجمالي�
أقساط�التأمين�المكتتبة�بـ�670٫8٪�من��48ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��370ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�

السنة�المالية�2018م.

رشكة عامل األخشاب للتجارة:

تم�اكتساب�هذا�العقد�خالل�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�حيث�بلغ�إجمالي�قيمة�العقد��326ألف�ريال�سعودي�بناًء�على�الوثيقة�الصحية�المتفق�
عليها�بين�الطرفين.

أقساط مسندة بحسب القطاع٦-٤-٥

٢٠١٥م - ٢٠١٧م١-٦-٤-٥

أقساط�مسندة�بما�في�ذلك�فائض�الخسارة�بحسب�القطاع�للفترة�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،�2016م�و2017م.): 16-5الجدول�)

بألف�ريال�سعودي�
السنة�المالية�
2015م
)مدققة(

السنة�المالية�
2016م
)مدققة(

السنة�المالية�
2017م
)مدققة(

نسبة�التغير�
السنوي

2015م�-�2016م

نسبة�التغير�
السنوي

2016م�-�2017م

معدل�النمو�السنوي�
المركب

2015م�-�2017م
)55٫1٪()4534٫7٪()100٫5٪(9٫712)219(48٫270الصحي

)77٫4٪()97٫4٪(98٫7٪21٫92443٫57322٫243المركبات

)34٫3٪()64٫1٪(20٫1٪5٫5716٫6892٫404ممتلكات

)14٫8٪()28٫9٪(2٫1٪3٫7323٫8102٫710هندسي

15٫5٪ال�ينطبق354٫8٪8403٫8201٫120الشحن�البحري

)3٫9٪()44٫0٪(65٫1٪410677379حوادث�عامة�وأخرى

)30٫9٪()33٫9٪()27٫7٪(80٫74758٫35038٫568المجموع�

التغير�)نقطة�مئوية(نسبة�االسناد

38٫724٫8)13٫9(38٫4٪)0٫3٪(13٫6٪الصحي

12٫2)2٫0(59٫214٫2٪61٫2٪47٫1٪المركبات

4٫11٫7)2٫4(92٫2٪88٫1٪90٫5٪ممتلكات

)8٫3()7٫1()1٫2(78٫1٪85٫1٪86٫3٪هندسي

79٫11٫81٫02٫8٪78٫1٪76٫3٪الشحن�البحري

)8٫0()6٫2()1٫8(23٫0٪29٫3٪31٫1٪حوادث�عامة�وأخرى

53٫614٫819٫234٫1٪34٫4٪19٫5٪املجموع

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�للسنة�المالية�المنتهية�في�31ديسمبر�2015م،��31ديسمبر�2016م�و�31ديسمبر�2017م

القطاع الصحي: 

انخفضت�نسبة�اإلسناد�للقطاع�الصحي�بـ��13٫9نقطة�مئوية�من�13٫6٪�في�السنة�المالية�2015م�إلى�0٫3٪-�في�السنة�المالية�2016م�نتيجة�لقرار�
الشركة�باإلحتفاظ�بنسبة�100٪�من�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�للقطاع�الصحي�في�أبريل�2015م�عند�الوصول�إلى�الحد�األقصى�لسعة�إعادة�التأمين�
والذي�يساوي��120مليون�ريال�سعودي.�بلغت�األقساط�المسندة�219-�الف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�نتيجة�مبالغ�مستردة�من�شركات�إعادة�
التأمين.�ارتفع�معدل�اإلسناد�بـ��38٫7نقطة�مئوية�ليصل�إلى�38٫4٪�في�السنة�المالية�2017م�حيث�نجحت�الشركة�في�الحصول�على�معاهدة�في�أغسطس�

2017م�لتغطية�القطاع�الصحي�بأثر�رجعي�اعتباًرا�من�مايو�2017م.

قطاع املركبات:

زادت�نسبة�اإلسناد�بـ��14٫2نقطة�مئوية�من�47٫1٪�في�السنة�المالية�2015م�إلى�61٫2٪�في�السنة�المالية�2016م�بسبب�تغير�في�شروط�المعاهدة�في�
يوليو�2015م.�تمتلك�الشركة�معاهدة�إعادة�تأمين�تناسبي�بنسبة�إسناد�قدرها�40٪�من�األقساط،�الذي�ارتفع�إلى�60٪�في�المعاهدة�الجديدة�من�يوليو�
2015م�إلى�يونيو�2016م.�نسبة�اإلسناد�كانت�مستقرة�نسبياً�عند�59٫2٪�في�السنة�المالية�2017م�نظراً�لتجديد�نفس�المعاهدة�حتى�يونيو�2017م.�ومع�

ذلك،�قامت�الشركة�بالتحويل�إلى�معاهدة�فائض�الخسارة�لقطاع�المركبات�في�يوليو�2017م.�
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قطاع املمتلكات:

انخفضت�نسبة�اإلسناد�بـ��2٫4نقطة�مئوية�من�90٫5٪�في�السنة�المالية�2015م�إلى�88٫1٪�في�السنة�المالية�2016م�بسبب�االنخفاض�في�إعادة�التأمين�
االختياري�كنسبة�مئوية�من�نسبة�اإلسناد�من�36٫8٪�إلى�28٫2٪.�ارتفعت�نسبة�االسناد�بـ��4٫1نقطة�مئوية�لتصل�إلى�92٫2٪�في�السنة�المالية�2017م�

نتيجة�إسناد�ما�نسبتة�100٪�من�أقساط�التأمين�لبعض�الوثائق�ذات�المخاطر�العالية�نسبياً�من�أجل�توطيد�العالقة�مع�حامل�وثيقة�التأمين.

قطاع الهنديس:

كانت�نسبة�االسناد�مستقرة�بين�2015م�و2016م�بنسبة�86٫3٪�و85٫1٪�على�التوالي.�انخفضت�نسبة�االسناد�بـ��7٫1نقطة�مئوية�إلى�78٫1٪�في�السنة�
المالية�2017م�بسبب�الزيادة�في�التحميالت�لتلك�السنة.

قطاع الشحن البحري:

ارتفعت�نسبة�االسناد�بـ��1٫8نقطة�مئوية�من�76٫3٪�في�السنة�المالية�2015م�إلى�78٫1٪�في�السنة�المالية�2016م�نتيجة�الزيادة�في�إعادة�التأمين�
االختياري�من�صفر�إلى��1٫5مليون�ريال�سعودي.�في�السنة�المالية�2017م�ظلت�نسبة�االسناد�للشحن�البحري�ثابتة�نسبياً�عند�٪79٫1.

قطاع حوادث عامة وأخرى:

كانت�نسبة�اإلسناد�مستقرة�نسبياً�عند�31٫1٪�في�السنة�المالية�2015م�و�29٫3في�2016م.�في�السنة�المالية�2017م،�انخفضت�نسبة�اإلسناد�بـ�6٫2
نقطة�مئوية�من�29٫3٪�في�السنة�المالية�2016م�إلى�23٫0٪�في�السنة�المالية�2017م�بسبب�إستراتيجية�الشركة�لزيادة�نسبة�اإلحتفاظ�ألسباب�نقدية.

الربع األول من السنة المالية ٢٠١٧م و٢٠١٨م٢-٦-٤-٥

أقساط�مسندة�بما�في�ذلك�فائض�الخسارة�حسب�القطاع�في�الفترة�المنتهية�31مارس�2017م�و2018م:): 17-5الجدول�)

الربع�األول�للسنة�المالية�2017مبألف�ريال�سعودي�
)مراجعة(

الربع�األول�للسنة�المالية�2018م
)مراجعة(

نسبة�التغير�للربع�األول
2017م�-�2018م

ال�ينطبق8٫914-الصحي
)94٫8٪(12٫719661المركبات
)48٫6٪(731376ممتلكات
1507٫7٪2594٫164هندسي

)58٫8٪(277114الشحن�البحري
554٫2٪59386حوادث�عامة�وأخرى

4٫1٪14٫04514٫615املجموع�
التغير�)نقطة�مئوية(نسبة�االسناد

38٫038٫0٪0٫0٪الصحي
)49٫4(11٫1٪60٫6٪المركبات
98٫76٫2٪92٫5٪ممتلكات
)22٫7(87٫9٪110٫7٪هندسي

98٫323٫0٪75٫3٪الشحن�البحري
27٫418٫9٪8٫5٪حوادث�عامة�وأخرى

)20٫3)40٫6٪60٫9٪املجموع

المصدر:�معلومات�اإلدارة�والنماذج�المقدمة�التقارير�المالية�المقدمة�لمؤسسة�النقد�العربي�السعودي�للفترات�المنتهية�في��31مارس�2017م�و2018م

القطاع الصحي: 

ارتفعت�نسبة�اإلسناد�من�الصفر�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�38٫0٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�وذلك�بسبب�تعليق�إكتتاب�
أي�وثائق�صحية�من�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م.

قطاع املركبات:

انخفضت�نسبة�اإلسناد�بـ��49٫4نقطة�مئوية�من�60٫6٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�11٫1٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�
بسبب�تحويل�معاهدة�إعادة�التأمين�إلى�فائض�الخسارة�ابتداء�من�يوليو�2017م.

قطاع املمتلكات:

ارتفعت�نسبة�االسناد�بواقع��6٫2نقطة�مئوية�من�92٫5٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�98٫7٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�
نتيجة�إسناد�ما�نسبتة�100٪�من�وثائق�معينة�من�أجل�توطيد�العالقة�مع�العمالء،�والتي�بلغت�قيمتها�ما�يقارب��220الف�ريال�سعودي�من�األقساط�

المسندة.

قطاع الهنديس:

انخفضت�نسبة�االسناد�للهندسة�بـ�22٫7نقطة�مئوية�لتصل�إلى�87٫9٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�نتيجة�الزيادة�في�إعادة�التأمين�االختياري�
والبالغ��3٫4مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م.



62

قطاع الشحن البحري:

ارتفعت�نسبة�االسناد�بـ��23٫0نقطة�مئوية�من�75٫3٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�98٫3٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�نتيجة�
إسناد�ما�نسيتة�100٪�من�الوثائق�المتعددة�والتي�بلغت�قيمتها��91ألف�ريال�سعودي�في�األقساط�المسند�عنها.

قطاع الحوادث عامة وأخرى:

ارتفعت�نسبة�االسناد�للحوادث�العامة�وغيرها�بـ�18٫9نقطة�مئوية�من�8٫5٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�27٫4٪�في�الربع�األول�من�
السنة�المالية�2018م�نتيجة�الزيادة�في�األقساط�المسند�عنها�بالنسبة�لوثائق�العمال�وضمان�اإلخالص.

صافي المطالبات المتكبدة حسب القطاع٧-٤-٥

٢٠١٥م - ٢٠١٧م ١-٧-٤-٥

صافي�المطالبات�المتكبدة�حسب�القطاع�للفترات�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م�و2016م�و2017م:): 18-5الجدول�)

بألف�ريال�سعودي�
السنة�المالية�
2015م
)مدققة(

السنة�المالية�
2016م
)مدققة(

السنة�المالية�
2017م
)مدققة(

نسبة�التغير�
السنوي

2015م�-�2016م

نسبة�التغير�
السنوي

2016م�-�2017م

معدل�النمو�السنوي�
المركب

2015م�-�2017م
)73٫7٪()94٫4٪(23٫9٪105٫257130٫4027٫263الصحي
)57٫6٪()12٫7٪()79٫4٪(122٫82525٫28022٫069المركبات
ال�ينطبق)82٫2٪()676٫9٪(1٫915340)332(ممتلكات
ال�ينطبق)415٫8٪()60٫2٪(117)37()93(هندسي

121٫1٪)36٫1٪(664٫6٪54413264الشحن�البحري
)57٫6٪(173٫3٪)93٫4٪(1891234حوادث�عامة�وأخرى

)63٫7٪()81٫0٪()30٫7٪(227٫900157٫98630٫087املجموع�
التغير�)نقطة�مئوية(نسبة�االسناد

)24٫8()14٫3()10٫5(41٫8٪�56٫1٪�66٫6٪�الصحي
)27٫3()83٫4(79٫356٫1٪�162٫6٪�106٫5٪�المركبات
195٫2)56٫0(142٫3251٫2٪�198٫3٪�)53٫0٪(ممتلكات
465٫5)225٫6(220٫8239٫9٪�)4٫8٪()244٫7٪(هندسي

72٫59٫033٫142٫0٪�39٫5٪�30٫5٪�الشحن�البحري
)6٫2(1٫7)7٫9(2٫5٪�0٫8٪�8٫7٪�حوادث�عامة�وأخرى

)18٫8)1٫3)14٫8)63٫7٪�62٫6٪�82٫5٪�املجموع

المصدر:�معلومات�اإلدارة�والنماذج�المقدمة�التقارير�المالية�المقدمة�لمؤسسة�النقد�العربي�السعودي�للفترات�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،�2016م�و2017م

القطاع الصحي:

انخفضت�نسبة�الخسارة�الصافية�لنشاط�األعمال�الصحية�بمقدار��10٫5نقطة�مئوية�من�66٫6٪�في�2015م�إلى�56٫1٪�في�السنة�المالية�2016م�)صافي�
المطالبات�المتكبدة�بقيمة��25٫1مليون�ريال�سعودي(�ألن�الشركة�قامت�بتحرير��19٫4مليون�ريال�سعودي�من�إجمالي�احتياطي�المطالبات�المتكبدة�
غيرالمبلغ�عنها�من��31ديسمبر�2015م�إلى��31ديسمبر�2016م.�كما�يعود�سبب�االنخفاض�إلى�الزيادة�في�صافي�األقساط�المكتسبة�من��159٫9مليون�
ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��232٫4مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م.�انخفضت�نسبة�صافي�الخسارة�بواقع��14٫3نقطة�
مئوية�لتصل�إلى�41٫8٪�في�السنة�المالية�2017م�نتيجة�لتحريرات�أخرى�في�احتياطي�المطالبات�المتكبدة�غيرالمبلغ�عنها�والمطالبات�تحت�التسوية.

قطاع املركبات:

ارتفعت�نسبة�الصافي�الخسارة�من�قطاع�المركبات�بمقدار��56٫1نقطة�مئوية�من�106٫5٪�في�السنة�المالية�2015م�إلى�162٫6٪�في�السنة�المالية�
2016م�بسبب�الزيادة�في�مطالبات�التأمين�ضد�الغير.�في�السنة�المالية�2017م،�انخفضت�نسبة�صافي�الخسارة�المركبات�بواقع��83٫4نقطة�مئوية�إلى�

79٫3٪�مدفوعة�بتنفيذ�»خطة�إنقاذ«�للحد�من�إصدار�وثائق�التأمين�ضد�الغير�اعتباًرا�من�مايو�2017م.

قطاع املمتلكات:

ارتفعت�نسبة�صافي�الخسارة�لنشاط�الممتلكات�بواقع��251٫2نقطة�مئوية�من�53٫0٪�-�في�السنة�المالية�2015م�إلى�198٫3٪�في�السنة�المالية�2016م�
بسبب�الزيادة�في�صافي�المطالبات�المتكبدة�من�353-�ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��1٫9مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م.�
هذه�الزيادة�كانت�نتيجة�مطالبة�واحدة�بمبلغ��35٫0مليون�ريال�سعودي،�والتي�تم�تغطيتها�في�الغالب�من�خالل�إعادة�التأمين.�في�2017م،�انخفضت�
نسبة�صافي�الخسارة�بواقع��56٫0نقطة�مئوية�إلى�142٫3٪�نتيجة�النخفاض�صافي�المطالبات�الممتلكات�من��1٫9مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�

2016م�إلى��340الف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م.

قطاع الهنديس:

ارتفعت�نسبة�صافي�الخسارة�للقطاع�الهندسي�بواقع��239٫9نقطة�مئوية�من�244٫7٪-�في�السنة�المالية�2015م�إلى�4٫8٪-�في�2016م�نتيجة�الزيادة�
في�إجمالي�المطالبات�القائمة.�ارتفع�صافي�معدل�الخسارة�بواقع��225٫6نقطة�مئوية�ليصل�إلى�220٫8٪�في�السنة�المالية�2017م�نتيجة�الزيادة�في�

صافي�المطالبات�المتكبدة�من�35-�ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�إلى��117ألف�ريال�سعودي�في�2017م.
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قطاع الشحن البحري:

ارتفعت�نسبة�صافي�الخسارة�لقطاع�الشحن�البحري�بواقع��9٫0نقطة�مئوية�من�30٫5٪�في�السنة�المالية�2015م�إلى�39٫5٪�في�السنة�المالية�2016م�
نتيجة�لزيادة�في�إجمالي�المطالبات�القائمة�من�حساب�عميل�رئيسي�بمبلغ��2٫4مليون�ريال�سعودي.�ارتفع�معدل�صافي�خسائر�الشحن�البحري�بواقع�
�33٫1نقطة�مئوية�ليصل�إلى�72٫5٪�في�2017م�مدفوًعا�بشكل�رئيسي�بانخفاض�صافي�األقساط�المكتسبة�من��1٫0مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�

2016م�إلى��364ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م.

قطاع الحوادث عامة وأخرى:

انخفضت�نسبة�صافي�الخسارة�في�قطاع�الحوادث�العامة�وأخرى�بواقع��7٫9نقطة�مئوية�من�8٫7٪�في�2015م�إلى�0٫8٪�في�2016م.�ارتفعت�نسبة�صافي�
الخسارة�لقطاع�الحوادث�العامة�وأخرى�مقدار��1٫7نقطة�مئوية�لتصل�إلى�2٫5٪�في�2017م.

الربع األول من السنة المالية ٢٠١٧م و٢٠١٨م٢-٧-٤-٥

صافي�المطالبات�المتكبدة�حسب�القطاع�للفترات�المنتهية�في��31مارس�2017م�و2018م:): 19-5الجدول�)

الربع�األول�للسنة�المالية�2017مبألف�ريال�سعودي�
)مراجعة(

الربع�األول�للسنة�المالية�2018م
)مراجعة(

نسبة�التغير�للربع�األول
2017م�-�2018م

)64٫2٪(7٫9812٫855الصحي
)82٫4٪(8٫6061٫516المركبات
860٫3٪)605()63(ممتلكات
)160٫0٪()42(70هندسي

)134٫5٪(80)232(الشحن�البحري
240٫0٪)51()15(حوادث�عامة�وأخرى

)77٫0٪(16٫3473٫753املجموع�
التغير�)نقطة�مئوية(نسبة�االسناد

)12٫7(55٫0٪67٫7٪الصحي
)70٫8(77٫7٪148٫6٪المركبات
ال�ينطبقال�ينطبق)72٫4٪(ممتلكات
ال�ينطبق20٫0٪ال�ينطبقهندسي

)393٫6()533٫3٪()139٫8٪(الشحن�البحري
)7٫5()12٫0٪()4٫5٪(حوادث�عامة�وأخرى

)39٫0)51٫0٪90٫0٪املجموع

المصدر:�معلومات�اإلدارة�والنماذج�المقدمة�التقارير�المالية�المقدمة�لمؤسسة�النقد�العربي�السعودي�للفترات�المنتهية�في��31مارس�2017م�و2018م

قطاع الصحي:

انخفضت�نسبة�صافي�الخسارة�الصحية�بواقع��12٫7نقطة�مئوية�من�67٫7٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�55٫0٪�في�الربع�األول�من�
السنة�المالية�2018م�بسبب�التركيز�المتزايد�على�المزيد�من�حاملي�وثائق�التأمين�من�الشركات�الصغيرة�والمتوسطة،�والتي�تميل�إلى�االحتفاظ�بنسب�

خسارة�أقل�نسبياً�مقارنة�بحسابات�الشركات�الكبيرة.

قطاع املركبات:

انخفضت�نسبة�صافي�الخسارة�في�قطاع�المركبات�بمقدار��70٫8نقطة�مئوية�من�148٫6٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�77٫7٪�في�الربع�
األول�من�السنة�المالية�2018م�بسبب�زيادة�الضوابط�على�عملية�إكتتاب�وثائق�تأمين�المركبات�للحد�من�وثائق�التأمين�ضد�الغير.�لم�تكن�هذه�الضوابط�

سارية�المفعول�خالل�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م.

قطاع املمتلكات:

بلغت�نسبة�صافي�الخسارة�للممتلكات�72٫4٪-�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�نتيجة�للمطالبات�الصافية�السلبية�المتكبدة�63-�ألف�ريال�
سعودي�نتيجة�االنخفاض�في�احتياطي�المطالبات�المتكبدة�غيرالمبلغ�عنها.�ال�تنطبق�نسبة�صافي�الخسارة�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�حيث�
إن�صافي�األقساط�المكتسبة�هو��28ألف�ريال�سعودي�مع�صافي�المطالبات�المتكبدة�بقيمة�605-�ألف�ريال�سعودي�من�خالل�تحريرات�وانخفاض�في�

احتياطي�المطالبات�المتكبدة�غيرالمبلغ�عنها�والمطالبات�تحت�التسوية�عند�تسوية�المطالبات.
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قطاع الهنديس:

لم�تكن�نسبة�صافي�الخسارة�للقطاع�الهندسي�قابلة�للتطبيق�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�ألن�صافي�األقساط�المكتسبة�بلغت�إال��4أالف�
ريال�سعودي�مقارنة�بالمطالبات�الصافية�المتكبدة�بما�يعادل��70ألف�ريال�سعودي.�بلغت�نسبة�صافي�الخسارة�20٫0٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�

2018م.

قطاع الشحن البحري:

إلى� المالية�2017م� السنة� األول�من� الربع� بمقدار��393٫6نقطة�مئوية�من�139٫8٪-�في� البحري� الشحن� الخسارة�في�قطاع� انخفضت�نسبة�صافي�
533٫3٪-�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�بسبب�التغير�في�إحتياطي�عجز�األقساط�المخصص�لقطاع�الشحن�البحري�)�40ألف�ريال�سعودي�(�

مما�أدى�إلى�صافي�أقساط�المكتسبة�بقيمة�15-�الف�ريال�سعودي.

قطاع الحوادث العامة وأخرى:

انخفضت�نسبة�صافي�الخسارة�لنشاط�حوادث�عامة�وأخرى�بواقع��7٫5نقطة�مئوية�من�4٫5٪-�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�12٫0٪-�في�
الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�بسبب�انخفاض�صافي�المطالبات�المتكبدة�من��15ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�

�51ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م.

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين حسب القطاع٨-٤-٥

للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م و٢٠١٦م و٢٠١٧م١-٨-٤-٥

تكاليف�اكتتاب�وثائق�التأمين�حسب�القطاع�للسنة�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م�و2016م�و2017م:): 20-5الجدول�)

بألف�ريال�سعودي�
السنة�المالية�
2015م
)مدققة(

السنة�المالية�
2016م
)مدققة(

السنة�المالية�
2017م
)مدققة(

نسبة�التغير�
السنوي

2015م�-�2016م

نسبة�التغير�
السنوي

2016م�-�2017م

معدل�النمو�
السنوي�المركب
2015م�-�2017م

)76٫5٪()74٫2٪()78٫6٪(36٫1337٫7301٫992الصحي
)29٫2٪()54٫6٪(10٫4٪5٫0485٫5752٫532المركبات
)32٫0٪()70٫3٪(55٫8٪6861٫069317ممتلكات
)60٫6٪()67٫1٪()52٫9٪(52924982هندسي

12٫2٪)71٫6٪(343٫4٪159705200الشحن�البحري
)41٫8٪()62٫9٪()8٫7٪(18316762حوادث�عامة�وأخرى
)65٫2٪()66٫5٪()63٫7٪(42٫73815٫4955٫185العمولة�المدفوعة

ال�ينطبق)75٫4٪()301٫3٪(14٫1683٫479)7٫038(التغير�في�تكلفة�اكتتاب�وثائق�تأمين�مؤجلة
)50٫7٪()70٫8٪()16٫9٪(35٫70029٫6638٫664املجموع

التغير�)نقطة�مئوية(العمولة�المدفوعة�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�المكتتبة
)2٫3()1٫9()0٫5(7٫9٪9٫7٪10٫2٪الصحي
)4٫1()1٫1()3٫0(6٫7٪7٫8٪10٫8٪المركبات
1٫0)1٫9(12٫22٫9٪14٫1٪11٫1٪ممتلكات
)9٫9()3٫2()6٫7(2٫4٪5٫6٪12٫2٪هندسي

)0٫3()0٫3()0٫0(14٫1٪14٫4٪14٫4٪الشحن�البحري
)10٫1()3٫5()6٫6(3٫8٪7٫2٪13٫9٪حوادث�عامة�وأخرى

)3٫1))1٫9))1٫2)7٫2٪9٫1٪10٫3٪املجموع

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�للسنة�المالية�المنتهية�في�31ديسمبر�2015م،��31ديسمبر�2016م�و�31ديسمبر�2017م

القطاع الصحي:

انخفضت�العمولة�المدفوعة�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�المكتتبة�بواقع��0٫5نقطة�مئوية�من�10٫2٪�في�السنة�المالية�2015م�إلى�9٫7٪�في�السنة�
المالية�2016م،�مؤدية�إلى�انخفاض�بنسبة�78٫6٪�في�العموالت�المدفوعة�من��36٫1مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��7٫7مليون�ريال�
سعودي�في�2016م�بسبب�القيود�المفروضة�على�الشركة�من�من�قبل�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني.�إنخفضت�العمولة�المدفوعة�كنسبة�مئوية�من�
إجمالي�األقساط�المكتتبة�أيضاً�بواقع��1٫9نقطة�مئوية�إلى�7٫9٪�في�2017م�بسبب�انخفاض�تكاليف�اكتتاب�وثائق�التأمين�بنسبة�74٫2٪�إلى��2٫0مليون�
ريال�سعودي�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�مدفوعة�بانخفاض�إضافي�في�إجمالي�األقساط�المكتتبة�للقطاع�الصحي�من��79٫4مليون�ريال�سعودي�

سعودي�في�السنة�المالية�2016م�إلى��25٫3مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م.

قطاع املركبات:

ارتفعت�عمولة�السيارات�المدفوعة�بشكل�طفيف�بنسبة�10٫4٪�من��5٫0مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��5٫5مليون�ريال�سعودي�
في�السنة�المالية�2016م،�ولكنها�انخفضت�مساهمتها�في�إجمالي�األقساط�المكتتبة�بمقدار��3٫0نقطة�مئوية�من�10٫8٪�إلى�7٫8٪.�انخفضت�عمولة�
السيارات�المدفوعة�بنسبة�54٫6٪�إلى��2٫5مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�نتيجة�لضوابط�اكتتابية�أكثر�صرامة�للحد�من�إصدار�بوالص�

تأمين�ضد�الغير�للسيارات�ابتداًء�من�مايو�2017م.



65

قطاع املمتلكات:

ارتفعت�عموالت�الممتلكات�المدفوعة�بنسبة�55٫8٪�من��686ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��1٫1مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�
2016م،�قبل�أن�تنخفض�بنسبة�70٫3٪�إلى��315ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م.

قطاع الهنديس:

انخفضت�العموالت�الهندسية�المدفوعة�خالل�الفترة�بمعدل�نمو�سنوي�مركب�60٫6٪-�من��529ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��249ألف�
ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م،�و�82ألف�ريال�سعودي�في�2017م.

قطاع الشحن البحري:

ارتفعت�العموالت�المدفوعة�بنسبة�343٫4٪�من��159ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��705ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م،�
قبل�أن�تنخفض�بنسبة�71٫6٪�لتصل�إلى��200ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م.�ظلت�العمولة�المدفوعة�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�

المكتتبة�مستقرة�نسبًيا�على�مدار�فترة�التحليل�بنسبة�٪14٫0.

قطاع الحوادث عامة وأخرى:

انخفضت�العمولة�المدفوعة�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�المكتتبة�بواقع��6٫6نقطة�مئوية�من�13٫9٪�في�السنة�المالية�2015م�إلى�7٫2٪�في�السنة�
المالية�2016م�وبواقع��3٫5نقطة�مئوية�إلى�3٫8٪�في�السنة�المالية�2017م.

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥م و٢٠١٦م و٢٠١٧م٢-٨-٤-٥

تكاليف�اكتتاب�وثائق�التأمين�حسب�نوع�القطاع�للفترات�المنتهية�في��31مارس�2017م�و2018م:): 21-5الجدول�)

الربع�األول�للسنة�المالية�2017مبألف�ريال�سعودي�
)مراجعة(

الربع�األول�للسنة�المالية�2018م
)مراجعة(

نسبة�التغير�للربع�األول
2017م�-�2018م

ال�ينطبق22٫050الصحي

)58٫7٪(1٫410582المركبات

)64٫0٪(10036ممتلكات

5833٫3٪6356هندسي

)85٫2٪(548الشحن�البحري

981٫8٪11119حوادث�عامة�وأخرى

99٫1٪1٫5833٫151العمولة�المدفوعة

)197٫1٪()1٫773(1٫826التغير�في�تكلفة�اكتتاب�وثائق�تأمين�مؤجلة

)59٫6٪(3٫4091٫378املجموع

التغير�)نقطة�مئوية(العمولة�المدفوعة�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�المكتتبة

8٫758٫2٪)49٫5٪(الصحي

9٫83٫1٪6٫7٪المركبات

)3٫2(9٫4٪12٫7٪ممتلكات

7٫55٫0٪2٫6٪هندسي

)7٫8(6٫9٪14٫7٪الشحن�البحري

8٫46٫9٪1٫6٪حوادث�عامة�وأخرى

8٫74٫4٪4٫4٪املجموع

المصدر:�القوائم�المالية�المراجعة�للفترة�المنتهية�في��31مارس�2017م�و2018م.

القطاع الصحي:

زادت�العمولة�المدفوعة�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�المكتتبة�بمقدار��58٫2نقطة�مئوية�من�49٫5٪-�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�
8٫7٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�بسبب�عودة�إنتاج�التأمين�الصحي�اعتباًرا�من�مايو�2017م،�حيث�زادت�العموالت�المدفوعة�من�ألفي�ريال�

سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��2٫1مليون�ريال�سعودي�الربع�األول�2018م.

قطاع املركبات:

ارتفعت�العمولة�المدفوعة�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�المكتتبة�بمقدار��3٫1نقطة�مئوية�من�6٫7٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�
9٫8٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�في�ضوء�ضوابط�التأمين�األكثر�صرامة�التي�تم�تنفيذها�في�مايو�2017م�للحد�من�إنتاج�بواليص�تأميين�

ضد�الغير.�وبالتالي،�تم�دفع�نسبة�عمولة�أعلى�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�إلى�تأمين�وثائق�األعلى�أداًء.
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قطاع املمتلكات:

انخفضت�العمولة�المدفوعة�بنسبة�64٫0٪�من��100ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��36ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�
من�السنة�المالية�2018م،�وهو�ما�يعني�انخفاض�العموالت�المدفوعة�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�المكتتبة�بواقع��3٫2نقطة�مئوية�من�12٫7٪�في�

الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�9٫4٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م.

قطاع الهنديس:

ارتفعت�قيمة�العمولة�من��6أالف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��356ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�
أي�ارتفاع�في�العموالت�المدفوعة�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�المكتتبة�بمقدار��5٫0نقطة�مئوية�من�2٫6٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�

إلى�7٫5٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م.

قطاع الشحن البحري:

انخفضت�العمولة�المدفوعة�بنسبة�85٫2٪�من��54ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��8أالف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�
من�السنة�المالية�2018م،�وهو�ما�يعني�انخفاض�في�العمولة�المدفوعة�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�المكتتبة�بواقع��7٫8نقطة�مئوية�من�14٫7٪�في�

الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�6٫9٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م.

قطاع الحوادث عامة وأخرى:

ارتفعت�العمولة�بنسبة�981٫8٪�من��11ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��119ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�
المالية�2018م،�وهو�ما�يعني�زيادة�في�العمولة�المدفوعة�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�المكتتبة�بواقع��6٫9نقطة�مئوية�من�1٫6٪�في�الربع�األول�من�

السنة�المالية�2017م�إلى�8٫4٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م.

عمولة إعادة التأمين حسب القطاع:  ٥-٥

الفترات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م، ٢٠١٦م، و٢٠١٧م١-٥-٥

عمولة�إعادة�التأمين�حسب�القطاع�للسنة�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م�و�31ديسمبر�2016م�و�31ديسمبر�2017م): 22-5الجدول�)

بألف�ريال�سعودي�
السنة�المالية�
2015م
�)مدققة(

السنة�المالية�
2016م
)مدققة(�

السنة�المالية�
2017م
)مدققة(

نسبة�التغير�
السنوي

2015م�-�2016م

نسبة�التغير�
السنوي

2016م�-�2017م

معدل�النمو�
السنوي�المركب�
2015م�-�2017م

0٫0٪)100٫0٪()38٫6٪(-9٫6585٫934صحي
)11٫7٪()57٫1٪(81٫9٪5٫2809٫6024٫116مركبات

)25٫2٪()56٫0٪(27٫2٪1٫0811٫375605الممتلكات
)20٫9٪()32٫1٪()7٫8٪(1٫037956649الهندسة

12٫1٪)69٫1٪(306٫5٪230935289الشحن�البحري
)1٫4٪()40٫8٪(64٫2٪109179106حوادث�عامة�وأخرى
)42٫4٪()69٫6٪(9٫1٪17٫39518٫9815٫765العموالت�المستلمة

)33٫1٪(14٫9٪)61٫1٪(13٫5875٫2886٫076عموالت�إعادة�تأمين�غير�مكتسبة
عموالت�إعادة�تأمين�غير�مكتسبة�

خالل�السنة
)5٫288()6٫076()1٫504(٪14٫9)٪75٫2()٪46٫7(

)36٫6٪()43٫2٪()29٫2٪(25٫69418٫19310٫337املجموع
التغير�السنويالعمولة�المستلمة�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�المسندة�)باستثناء�فائض�الخسارة(

ال�ينطبقال�ينطبقال�ينطبقال�ينطبقال�ينطبق20٫0٪صحي
)20٫0()2٫3()2٫7(20٫0٪22٫3٪25٫0٪مركبات

27٫81٫46٫512٫8٪21٫3٪19٫9٪الممتلكات
)0٫8()1٫4()3٫0(25٫0٪26٫4٪29٫3٪الهندسة

2٫618٫1)2٫9(27٫1٪24٫5٪27٫4٪الشحن�البحري
)0٫5(0٫31٫2(28٫0٪26٫8٪26٫6٪حوادث�عامة�وأخرى

)5٫5))17٫2))11٫2)15٫8٪33٫0٪21٫8٪املجموع

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�للثالث�سنوات�المالية�السابقة�باإلضافة�إلى�النماذج�المقدمة�التقارير�المالية�المقدمة�لمؤسسة�النقد�العربي�السعودي�للفترات�المنتهية�في��31ديسمبر�
2015م،�2016م�و2017م

قطاع الصحي

بلغت�عمولة�إعادة�التأمين�المستلمة��9٫7مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م،�متماشية�مع�شروط�المعاهدة�التي�تصل�إلى�20٪�من�أقساط�
التأمين�المسندة.�انخفضت�عمولة�إعادة�التأمين�الصحي�بنسبة�38٫6٪�إلى��5٫9مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م،�حيث�احتفظت�الشركة�
بنسبة�100٪�من�محفظتها�الصحية�إبتداًء�من�أبريل�2015م.�قامت�الشركة�بعقد�معاهدة�إعادة�تأمين�تناسبي�للقطاع�الصحي�في�أغسطس�2017م�

للتغطية�بأثر�رجعي�للعمليات�اعتباراً�من�مايو�2017م.
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قطاع املركبات

انخفضت�العمولة�المستلمة�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�المسندة�بواقع��2٫7نقطة�مئوية�من�25٪�في�السنة�المالية�2015م�إلى�22٫3٪�تماشيا�مع�
التغيير�في�شروط�المعاهدة�إلى�20٪�ابتداء�من�يوليو�2015م.�انخفضت�نسبة�العمولة�المستلمة�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�أقساط�التأمين�المسندة�بواقع�
�2٫3نقطة�مئوية�من�22٫3٪�في�السنة�المالية�2016م�إلى�20٪�في�السنة�المالية�2017م�نتيجة�انتهاء�صالحية�المعاهدة�في�يوليو�2017م،�حيث�انتقلت�

الشركة�إلى�معاهدة�فائض�الخسارة،�والتي�ال�تشمل�عمولة�إعادة�التأمين.

قطاع املمتلكات

ارتفعت�نسبة�العمولة�المستلمة�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�المسندة�بمقدار��1٫4نقطة�مئوية�من�19٫9٪�في�السنة�المالية�2015م�إلى�٪21٫3
نتيجة�النخفاض�إعادة�التأمين�االختياري�)28٫2٪�من�إجمالي�أقساط�الممتلكات�المسندة(.�زادت�عموالت�شركات�إعادة�التأمين�بواقع��6٫5نقطة�مئوية�
لتصل�إلى�27٫8٪�من�األقساط�المسندة�في�السنة�المالية�2017م�نتيجة�لتغير�شروط�المعاهدات�في�يوليو�2017م�مما�أدى�لزيادة�نسبة�العمولة�إلى�٪30.

قطاع الهنديس

انخفضت�العمولة�المستلمة�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�المسندة�بمقدار��3٫0نقطة�مئوية�من�29٫3٪�في�السنة�المالية�2015م�إلى�26٫4٪�في�
السنة�المالية�2016م�نتيجة�للزيادة�في�إعادة�التأمين�االختياري�من�6٫8٪�إلى�30٫5٪�من�إجمالي�أقساط�الهندسة�المسندة.�انخفضت�العمولة�المستلمة�
كنسبة�مئوية�من�األقساط�المسندة�بمقدار��1٫4نقطة�مئوية�من�26٫4٪�في�السنة�المالية�2016م�إلى�25٫0٪�في�السنة�المالية�2017م�بسبب�إعادة�
التأمين�االختياري�بما�يعادل�29٫0٪�من�إجمالي�األقساط�الهندسية�المسندة،�إلى�جانب�التغير�في�نسبة�العمولة�وفقاً�لشروط�المعاهدة�ابتداءاً�من�يوليو�

2017م�من�30٫5٪�من�أقساط�التأمين�المسندة�إلى�٪30٫0.

قطاع الشحن البحري

انخفضت�العمولة�المستلمة�كنسبة�مئوية�من�األقساط�المسندة�بواقع��2٫9نقطة�مئوية�من�27٫4٪�في�السنة�المالية�2015م�إلى�24٫5٪�في�السنة�المالية�
2016م�ويعود�ذلك�إلى�الزيادة�في�إعادة�التأمين�االختياري�من�الصفر�إلى��1٫5مليون�ريال�سعودي�)40٪�من�إجمالي�أقساط�الشحن�البحري�المسندة(�
في�نفس�الفترة.�ارتفعت�نسبة�العمولة�المستلمة�كنسبة�مئوية�من�األقساط�المسندة�بمقدار��2٫6نقطة�مئوية�من�24٫5٪�في�السنة�المالية�2016م�إلى�

27٫1٪�في�السنة�المالية�2017م�تماشًيا�مع�االنخفاض�في�إعادة�التأمين�االختياري�إلى�10٫2٪�من�أقساط�الشحن�البحري�المسندة.

قطاع الحوادث عامة وأخرى

بقيت�العمولة�المستلمة�كنسبة�مئوية�من�األقساط�المسندة�مستقرة�نسبياً�من�26٫6٪�في�السنة�المالية�2015م�إلى�26٫8٪�في�السنة�المالية�2016م�ثم�
ارتفعت�قليال�إلى�28٫0٪�في�السنة�المالية�2017م�نتيجة�لعدم�وجود�إعادة�تأمين�إختياري�مسندة.

عمولة�إعادة�التأمين�حسب�القطاع�للفترة�المنتهية�في��31مارس�2017م�و�31مارس�2018م): 23-5الجدول�)

الربع�األول�للسنة�المالية�2017مبألف�ريال�سعودي�
�)مراجعة(

الربع�األول�للسنة�المالية�2018م
�)مراجعة(

نسبة�التغير�للربع�األول�
2017م�-�2018م

ال�ينطبق)84(-صحي
)103٫9٪()98(2٫520مركبات

)50٫8٪(18591الممتلكات
1٫267٫1٪70957الهندسة

)65٫2٪(6924الشحن�البحري
588٫8٪17112حوادث�عامة�وأخرى
)65٫0٪(2٫8611٫002العموالت�المستلمة

)75٫2٪(6٫0761٫504عموالت�إعادة�تأمين�غير�مكتسبة
)74٫7٪()1٫484()5٫874(عموالت�إعادة�تأمين�غير�مكتسبة�خالل�السنة

)66٫6٪(3٫0631٫022املجموع
التغير�)نقطة�مئوية(العمولة�المستلمة�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�المسندة�)باستثناء�فائض�الخسارة(

ال�ينطبق)0٫9٪(ال�ينطبقصحي
ال�ينطبقال�ينطبق19٫9٪مركبات

)0٫6(27٫4٪28٫0٪الممتلكات
)8٫1(23٫1٪31٫2٪الهندسة

27٫52٫6٪24٫9٪الشحن�البحري
29٫00٫4٪28٫6٪حوادث�عامة�وأخرى

)13٫4)7٫2٪20٫6٪املجموع

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�للثالث�سنوات�المالية�السابقة�باإلضافة�إلى�النماذج�المقدمة�التقارير�المالية�المقدمة�لمؤسسة�النقد�العربي�السعودي�للفترات�المنتهية�في��31مارس�
2017م�و2018م.



68

قطاع الصحي

بلغت�عموالت�إعادة�التأمين�الصحي�التي�تم�تلقيها�84-�ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�نتيجة�تصفيتها�مع�مبالغ�مدفوعة�
لمعيدي�التأمين.

قطاع املركبات

بلغت�قيمة�عمولة�إعادة�التأمين�على�المركبات��2٫5مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م،�ولم�تكن�قابلة�للتطبيق�في�الربع�األول�
من�السنة�المالية�2018م�حيث�أن�محفظة�المركبات�أصبحت�خاضعة�لمعاهدة�فائض�الخسارة.�بلغت�عمولة�إعادة�التأمين�المستلمة�مبلغ�98-�ألف�ريال�

سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�نتيجة�تصفيتها�مع�مبالغ�مدفوعة�لمعيدي�التأمين.

قطاع املمتلكات

بقيت�عمولة�إعادة�التأمين�المستلمة�كنسبة�مئوية�من�األقساط�المسندة�مستقرة�نسبياً�عند�28٫0٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�و27٫4٪�في�
الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م.�على�الرغم�من�الزيادة�في�األقساط�االختيارية�المسندة�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�األقساط�المسندة،�إال�أن�عمولة�
إعادة�التأمين�المستلمة�بقيت�مستقرة�نسبياً�عند�27٫4٪�من�األقساط�المسندة�بالتوازي�مع�نسبة�اإلسناد�بحسب�معاهدة�التأمين�)30٪(�في�الربع�األول�

من�السنة�المالية�2018م.

قطاع الهنديس

انخفضت�عمولة�إعادة�التأمين�بواقع��8٫1نقطة�مئوية�من�31٫2٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�23٫1٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�
التغير�يتعلق�بعميلين� 2018م�بسبب�زيادة�في�األقساط�اإلختيارية�المسندة�إلى�81٫1٪�من�إجمالي�أقساط�الهندسة�المسندة.�السبب�الرئيسي�لهذا�

رئيسيين.

قطاع الشحن البحري

ارتفعت�نسبة�العمولة�المستلمة�بواقع��2٫6نقطة�مئوية�من�24٫9٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى�27٫5٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�
2018م�نتيجة�لنسبة�مماثلة�من�أقساط�التأمين�اإلختيارية�المسندة�بنسبة�15٫2٪�مع�التغيير�في�شروط�المعاهدات�فيما�يتعلق�بنسبة�العمولة�من�٪27٫5

إلى�30٪�في�يوليو�2017م.�

قطاع الحوادث عامة وأخرى

بلغت�العموالت�المستلمة�كنسبة�مئوية�من�األقساط�المسندة�بنسبة�29٫0٪�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�بسبب�التغيير�في�شروط�المعاهدات�
من�27٫5٪�إلى�30٪�في�يوليو�2017م.

المصاريف العمومية واإلدارية:  ٦-٥

الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م، ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م و٣١ ديسمبر ٢٠١٧م١-٦-٥

المصاريف�العمومية�واإلدارية�حسب�النوع�لعمليات�التأمين�للسنة�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،��31ديسمبر�2016م�و31): 24-5الجدول�)
ديسمبر�2017م

بألف�ريال�سعودي�
السنة�المالية�
2015م
�)مدققة(

السنة�المالية�
2016م
)مدققة(�

السنة�المالية�
2017م
)مدققة(

نسبة�التغير�
السنوي

2015م�-�2016م

نسبة�التغير�
السنوي

2016م�-�2017م

معدل�النمو�
السنوي�المركب�
2015م�-�2017م

)1٫5٪()18٫9٪(19٫5٪15٫51718٫54715٫042رواتب�أساسية
)2٫9٪()13٫1٪(8٫6٪3٫7664٫0883٫554بدل�سكن

)12٫5٪()31٫7٪(12٫2٪1٫4051٫5761٫076مصاريف�تذاكر�وإجازات
)1٫9٪()16٫1٪(14٫7٪1٫3271٫5221٫277بدل�مواصالت

4٫3٪)16٫7٪(30٫7٪9911٫2951٫079رسوم�تأمينات�اجتماعية
)1٫1٪()44٫6٪(76٫5٪1٫4912٫6321٫459أخرى

)2٫1٪()20٫8٪(21٫1٪24٫49729٫66023٫487الرواتب�والفوائد
0٫7٪4٫3٪)2٫8٪(2٫2272٫1642٫257إيجار�

19٫6٪)49٫4٪(182٫7٪1٫5524٫3872٫219أتعاب�قانونية�ومهنية
)10٫5٪()17٫9٪()2٫4٪(2٫0281٫9791٫625استهالك

2٫9٪)24٫4٪(39٫9٪1٫3671٫9131٫447مصاريف�لوازم�حاسب�آلي
80٫9٪)42٫6٪(470٫5٪4342٫4761٫421مصاريف�طبية

)10٫8٪(201٫2٪)73٫6٪(1٫5804171٫256إعالنات�وترويج�ومطبوعات
)6٫4٪()1٫7٪()10٫8٪(927827813مصاريف�اتصاالت

)39٫4٪()76٫6٪(56٫6٪1٫4532٫365533أخرى
)20٫7٪()67٫2٪(91٫9٪18٫46535٫43111٫606مصاريف�عمومية�وإدارية�أخرى
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بألف�ريال�سعودي�
السنة�المالية�
2015م
�)مدققة(

السنة�المالية�
2016م
)مدققة(�

السنة�المالية�
2017م
)مدققة(

نسبة�التغير�
السنوي

2015م�-�2016م

نسبة�التغير�
السنوي

2016م�-�2017م

معدل�النمو�
السنوي�المركب�
2015م�-�2017م

)9٫6٪()46٫1٪(51٫5٪42٫96265٫09135٫093املجموع
التغيير�السنويمؤشرات�األداء�الرئيسية
2)27(11314211529متوسط�عدد�الموظفين

متوسط�الراتب�األساسي�السنوي�لكل�
موظف�)باآلالف(

137٫1130٫3131٫26٫80٫9)5٫9(

التغير�)نقطة�مئوية(كنسبة�مئوية�من�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة
32٫611٫615٫226٫7٪17٫5٪5٫9٪الرواتب�والفوائد
11٫7)4٫7()16٫4(16٫1٪20٫9٪4٫5٪مصاريف�أخرى

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�والمعلومات�اإلدارية�للفترة�المنتهية�في�ديسمبر2015م�2016م�و2017م.

الرواتب والفوائد

ارتفعت�الرواتب�والفوائد�بنسبة�21٫1٪�من��24٫5مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��29٫7مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�
نتيجة�لزيادة�قدرها��3٫0مليون�ريال�سعودي�في�الرواتب�األساسية�تماشياً�مع�الزيادة�في�عدد�الموظفين�من��113في�السنة�المالية�2015م�إلى��142في�
2016م.�انخفضت�الرواتب�والفوائد�بنسبة�20٫8٪�من��29٫7مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�إلى��23٫5مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�
2017م�نتيجة�النخفاض�عدد�الموظفين�من��142في�السنة�المالية�2016م�إلى��115في�السنة�المالية�2017م.�كان�االنخفاض�في�عدد�الموظفين�نتيجة�

لتقييد�األعمال�في�القطاع�الصحي�بسبب�التعليق�الذي�فرضه�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني.

إيجار

اإليجار�يتضمن�نفقات�اإليجار�للمكتب�الرئيسي�للشركة�والفروع�ومراكز�المطالبة.�بقيت�مصروفات�اإليجارات�مستقرة�نسبيا�عند��2٫2مليون�ريال�سعودي�
في�السنة�المالية�2015م�و2016م�وبلغت��2٫3مليون�ريال�سعودي�في�2017م.

أتعاب قانونية ومهنية

ارتفعت�الرسوم�القانونية�والمهنية�بنسبة�182٫7٪�من��1٫6مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��4٫4مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�
2016م�نتيجة�للزيادة�في�رسوم�االستشارات�البالغة��2٫2مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�والرسوم�القانونية�البالغة��1٫1مليون�ريال�سعودي�
في�2016م.�تتعلق�الزيادة�في�أتعاب�الخدمات�االستشارية�بطلب�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�للتحقيق�في�تدهور�هامش�المالءة�المالية�للشركة،�والذي�
كان�69٫7٪�في��31ديسمبر�2015م.�انخفضت�الرسوم�القانونية�والمهنية�بنسبة�49٫4٪�من��4٫4مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�إلى�2٫2
مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�نتيجة�انخفاض�رسوم�الخدمات�االستشارية�بمبلغ��1٫9ريال�سعودي�والرسوم�القانونية�بواقع��619ألف�ريال�

سعودي.

استهالك

بقي�االستهالك�مستقرا�نسبيا�عند��2٫0مليون�ريال�سعودي�سعوي�في�السنة�المالية�2015م�و2016م،�لكنه�انخفض�بنسبة�17٫9٪�إلى��1٫6مليون�ريال�
سعودي�في�السنة�المالية�2017م�نتيجة�الستبعادات�أصول�بلغت�قيمتها��796ألف�ريال�سعودي.

مصاريف لوازم حاسب آيل

تتعلق�مصاريف�لوازم�حاسب�آلي�بتحسينات�البرمجيات�واالستهالك�السنوي�باإلضافة�إلى�تراخيص�البرمجيات�للشركة.�ارتفعت�مصاريف�مستلزمات�
الحاسب�اآللي�بنسبة�39٫9٪�من��1٫4مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��1٫9مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�نتيجة�تحسينات�
البرامج�لتشمل�المزيد�من�ميزات�التقارير�المتقدمة.�انخفضت�نفقات�مستلزمات�الحاسب�آلي�بنسبة�24٫4٪�عائدة�إلى�المستويات�الطبيعية�عند�1٫4

مليون�في�2017م.

مصاريف طبية

تتعلق�بالتأمين�الصحي�الخاص�بموظفين�الشركة.�ارتفعت�المصاريف�الطبية�بنسبة�470٫5٪�من��434ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى�
�2٫5مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�نتيجة�لحظر�إصدار�بوالص�صحية�من�قبل�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني،�مما�اجبر�شركة�أمانة�إلى�
االستعانة�بمصادر�خارجية�)شركة�التأمين�العربية�التعاونية(�لتوفير�تأمين�الصحي�الخاص�بموظفيها.�انخفضت�المصروفات�الطبية�بنسبة�42٫6٪�من�
�2٫5مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�إلى��1٫4مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�بسبب�إعادة�االكتتاب�الصحي�في�مايو�2017م،�

مما�سمح�للشركة�بتغطية�موظفيها�من�التأمين�الصحي�مرة�أخرى.

إعالنات وترويج ومطبوعات

انخفضت�بنسبة�73٫6٪�من��1٫6مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��417ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�على�خلفية�النشاط�
التسويقي�المنخفض.�ارتفع�اإلعالن�والترويج�والطباعة�بنسبة�201٫2٪�من��417ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�إلى��1٫3مليون�ريال�سعودي�
في�السنة�المالية�2017م�نتيجة�لعملية�تغيير�العالمة�التجارية�لشركة�أمانة�خالل�تلك�السنة�بما�في�ذلك�إعادة�تصميم�الشعار�وتوحيد�الفروع�والتعديالت�

على�موقع�اإللكتروني�للشركة.�استمرت�عملية�تغيير�العالمة�التجارية�هذه�إلى�السنة�المالية�2018م.
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مصاريف اتصاالت

تتضمن�مصروفات�الهاتف�واإلنترنت�والبريد�الخاصة�بالشركة.�ظلت�مصروفات�اإلتصاالت�مستقرة�عند��927ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�
و�827ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�و�813ألف�ريال�سعودي�في�2017م.

مصاريف أخرى

وتشمل�مكافآت�نهاية�الخدمة�والمصروفات�الحكومية�ونفقات�السفر�واألحكام�وحجز�مصروفات�الضرائب�وغيرها.�ارتفعت�المصروفات�األخرى�بنسبة�
56٫6٪�من��1٫4مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��2٫4مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م�بسبب�المخصص�البالغ�12٫4
مليون�ريال�سعودي�لإللتزامات�القانونية�الناتجة�عن�النزاع�مع�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني،�باإلضافة�إلى�عكس�الضريبة�المستقطعة�التي�تصل�
إلى�2٫4-�مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�)تغير�في�طريقة�الحسبة(.�وانخفضت�المصروفات�األخرى�بنسبة�76٫6٪�من��2٫4مليون�ريال�
سعودي�في�السنة�المالية�2016م�إلى��533ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�نتيجة�النخفاض�نفقات�السفر�بمبلغ��700ألف�ريال�سعودي�بعد�
مبادرة�التحسين�للمصاريف�العمومية�واإلدارية.�إضافة�إلى�ذلك،�حصل�عكس�في�مخصص�الديون�المشكوك�في�تحصيلها�بلغت�قيمته�1٫2-�مليون�ريال�

سعودي�بسبب�تحصيل�الذمم�المدينة�المتعلقة�و557-�ألف�ريال�سعودي�في�مخصصات�اإللتزامات�القانونية.

الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧م و٣١ مارس ٢٠١٨م٢-٦-٥

المصاريف�العمومية�واإلدارية�حسب�النوع�لعمليات�التأمين�والمساهمين�للفترة�المنتهية�في��31مارس�2017م�و�31مارس�2018م): 25-5الجدول�)

بألف�ريال�سعودي�
الربع�األول�للسنة�
المالية�2017م
�)مراجعة(

الربع�األول�للسنة�
المالية�2018م
�)مراجعة(

نسبة�التغير�
للربع�األول�
2017م�-�2018م

)9٫9٪(4٫3853٫953رواتب�أساسية
)5٫1٪(969920بدل�سكن

)23٫7٪(271207مصاريف�تذاكر�وإجازات
)2٫2٪(348340بدل�مواصالت

5٫7٪290306رسوم�تأمينات�اجتماعية
24٫2٪417518أخرى

)6٫5٪(6٫6806٫244الرواتب�والفوائد
)49٫0٪(852434إيجار�

89٫0٪6521٫231أتعاب�قانونية�ومهنية
)34٫2٪(487321استهالك

79٫2٪417747مصاريف�لوازم�حاسب�آلي
)17٫5٪(448370مصاريف�طبية

)70٫3٪(27080إعالنات�وترويج�ومطبوعات
)73٫1٪(26471مصاريف�اتصاالت

62٫2٪6961٫129أخرى
)1٫3٪(10٫76610٫627مجموع�عمليات�التأمني

)60٫4٪(900356مجموع�عمليات�املساهمني

29٫5٪11٫66510٫983املجموع
التغيير�مؤشرات�األداء�الرئيسية
)14(11298متوسط�عدد�الموظفين

39٫140٫31٫1متوسط�الراتب�األساسي�للربع�األول�لكل�موظف�)باآلالف(
التغير�)نقطة�مئوية(كنسبة�مئوية�من�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة

)11٫6(17٫3٪28٫9٪الرواتب�والفوائد
13٫65٫3٪8٫4٪مصاريف�أخرى

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�للفترة�المنتهية�في��31مارس�2017م�والمعلومات�اإلدارية�للفترة�المنتهية�في�31مارس�2018م

الرواتب والفوائد

انخفضت�الرواتب�والمنافع�بنسبة�6٫5٪�من��6٫7مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�عام�2017م�إلى��6٫2مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�
المالية�2018م�نتيجة�النخفاض�عدد�الموظفين�بمقدار��14موظف.�فتقليل�عدد�الموظفين�حصل�استجابة�لمبادرات�خفض�التكاليف�التي�تم�إطالقها�في�

السنة�المالية�2017م،�مما�أدى�إلى�االستغناء�عن�خدمات�عدد�من�الموظفين.

إيجار

انخفضت�اإليجارات�بنسبة�49٫0٪�من��852ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��434ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�
السنة�المالية�2018م�على�خلفية�قيام�الشركة�بنقل�مكتبها�في�جدة�إلى�موقع�أقل�تكلفة،�مما�أدى�إلى�انخفاض�تقريبي�بنسبة�75٪�في�عقد�اإليجار.
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أتعاب قانونية ومهنية

ارتفعت�بنسبة�89٪�من��652ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��1٫2مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�
2018م�بسبب�الزيادة�في�الرسوم�القانونية�بقيمة��406ألف�ريال�سعودي�المتعلقة�برسوم�الخدمات�اإلستشارية�لتنفيذ�ضريبة�القيمة�المضافة.

استهالك

انخفض�اإلستهالك�بنسبة�34٫2٪�من��487ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��321ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�
السنة�المالية�2018م�وذلك�بسبب�إستبعادات�حصلت�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م.

مصاريف لوازم حاسب آيل

ارتفعت�مصاريف�مستلزمات�الحاسب�آلي�بنسبة�79٫2٪�من��417ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��747ألف�ريال�سعودي�
في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�نتيجة�للتعديالت�الطفيفة�في�األنظمة�البرمجية�لتحسين�التقارير�المالية.

مصاريف طبية

انخفضت�المصاريف�الطبية�بنسبة�17٫5٪�من��448ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��370ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�
من�السنة�المالية�2018م�بسبب�تأثير�الفترة�الكاملة�إلنتقال�التغطية�للشركة�بعد�رفع�الحظر.

إعالنات�وترويج�ومطبوعات

انخفضت�بنسبة�70٫3٪�من��270ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��80ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�
2018م�على�خلفية�النشاط�التسويقي�المنخفض.

مصاريف اتصاالت

انخفضت�مصاريف�اإلتصاالت�بنسبة�73٫1٪�من��264ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��71ألف�ريال�سعودي�في�الربع�
األول�من�السنة�المالية�2018م�بسبب�التأخير�في�إعداد�الفواتير�من�قبل�مقدمي�الخدمات.

مرصوفات أخرى

ازدادت�المصروفات�األخرى�بنسبة�62٫2٪�من��696ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�عام�2017م�إلى��1٫1مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�عام�
2018م�بسبب�مستوى�المصاريف�األخرى�المنخفض�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�جراء�عكس�مخصص�الديون�المشكوك�في�تحصيلها�في�

الربع�األول�من�عام�2017م�وكانت�بقيمة��2٫2مليون�ريال�سعودي.

قائمة المركز المالي:  ٧-٥

قائمة�المركز�المالي�كما�في��31ديسمبر�2015م�و�31ديسمبر�2016م�و�31ديسمبر�2017م�و�31مارس�2018م): 26-5الجدول�)

�31ديسمبر�2015مبألف�ريال�سعودي�
�)مدققة(

�31ديسمبر�2016م
�)مدققة(�

�31ديسمبر�2017م
�)مدققة(

�31مارس�2018م
)مراجعة(

موجودات�عمليات�التأمني

96٫12923٫40520٫13818٫257النقدية�وشبه�النقدية�

51٫11021٫07414٫92823٫216مدينون،�صافي

10٫2069٫7592٫8835٫572مبالغ�مستحقة�من�جهات�ذات�عالقة،�اإلجمالي

22٫78328٫89014٫84619٫372حصة�معيدي�التأمين�من�األقساط�غير�المكتسبة�

10٫94754٫47461٫34761٫206حصة�معيدي�التأمين�من�المطالبات�تحت�التسوية�

20٫19514٫90912٫27712٫705حصة�معيدي�التأمين�من�المطالبات�المتكبدة�وغير�المبلغ�عنها

20٫1145٫9472٫4684٫240تكاليف�اكتتاب�وثائق�تأمين�مؤجلة

22٫14614٫65215٫24516٫486مصاريف�مدفوعة�مقدماً�وموجودات�أخرى�

1٫9231٫9231٫9231٫923استثمارات�متاحة�للبيع

138٫229131٫30980٫53388٫094مبالغ�مستحقة�من�المساهمين

4٫5944٫0922٫6233٫051ممتلكات�ومعدات،�صافي

398٫376310٫434229٫211254٫122مجموع�موجودات�عمليات�التأمني�

موجودات�املساهمني

160٫164159٫256128٫7258٫988النقدية�وشبه�النقدية�

29713٫05512٫03011٫988مصاريف�مدفوعه�مقدماً�وموجودات�أخرى
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�31ديسمبر�2015مبألف�ريال�سعودي�
�)مدققة(

�31ديسمبر�2016م
�)مدققة(�

�31ديسمبر�2017م
�)مدققة(

�31مارس�2018م
)مراجعة(

64٫02041٫85520٫00020٫000استثمارات�متاحة�للبيع�

120٫675---الودائع�المربوطة�ألجل

32٫00048٫00048٫00048٫000وديعة�نظامية

7101٫2361٫5891٫707عوائد�استثمار�الوديعة�النظامية

257٫191263٫402210٫344211٫358مجموع�موجودات�املساهمني

655٫567573٫836439٫555465٫480مجموع�املوجودات

مطلوبات�عمليات�التأمني

6٫4736٫1697٫7037٫275مطالبات�حملة�وثائق�التأمين�المكتسبة

4٫28314٫81812٫05819٫043ارصدة�معيدي�تأمين�دائنة

202٫80963٫64735٫13751٫945أقساط�تأمين�غير�مكتسبة

4٫1444٫7866٫185-احتياطي�عجز�األقساط

5٫2886٫0761٫5041٫484عموالت�إعادة�تأمين�غير�مكتسبة

44٫19194٫45487٫67289٫256مطالبات�تحت�التسوية

79٫33549٫75827٫32325٫156المطالبات�المتكبدة�وغير�المبلغ�عنها

53٫91364٫19848٫89349٫770مصاريف�مستحقة�ومطلوبات�أخرى�

365365365-احتياطي�استحقاق�إعادة�التأمين

2٫0842٫6262٫3672٫517احتياطي�فوائد�نهاية�الخدمة�للموظفين

624347--احتياطي�تسوية�المطالبات�غير�المصنفة

--3٫400-احتياطى�عدم�مطابقة�األصول

398٫376309٫655228٫432253٫343مجموع�مطلوبات�عمليات�التأمين�

فائض�عمليات�التأمين

779779779-فائض�متراكم

398٫376310٫434229٫211254٫122مجموع�مطلوبات�وفائض�عمليات�التأمني

مطلوبات�املساهمني�

5٫1327٫3799٫1498٫031زكاة�وضريبة�دخل�مستحقة

1٫8491٫8721٫8412٫087مصاريف�مستحقة�ومطلوبات�أخرى

138٫229131٫30980٫53388٫094مبالغ�مستحقة�إلى�عمليات�التأمين

7101٫2361٫5891٫707عوائد�استثمار�الوديعة�النظامية

145٫920141٫79693٫11299٫919مجموع�مطلوبات�املساهمني

حقوق�املساهمني�

320٫000320٫000140٫000140٫000رأس�المال

)28٫561()22٫768()200٫289()209٫578(العجز�المتراكم

--8491٫895التغير�في�القيمة�العادلة�لإلستثمارات�المتاحة�للبيع�

111٫271121٫606117٫232111٫439مجموع�حقوق�املساهمني

257٫191263٫402210٫344211٫358مجموع�مطلوبات�وحقوق�املساهمني

655٫567573٫836439٫555465٫480مجموع�املطلوبات�وحقوق�املساهمني

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�للفترة�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،�2016م،�2017م�والقوائم�المالية�المراجعة�للفترة�المنتهية�في�31مارس�2018م.
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مؤشرات�األداء�الرئيسية�كما�في��31ديسمبر�2015م،�2016م،�و2017م،�و�31مارس�2018م�): 27-5الجدول�)

�31ديسمبر�2015مبألف�ريال�سعودي�
�)مدققة(

�31ديسمبر�2016م
�)مدققة(�

�31ديسمبر�2017م
�)مدققة(

�31مارس�2018م
)مراجعة(

134٫6٪47٫6٪38٫4٪47٫1٪تكاليف�مؤجلة�إلكتتاب�وثائق�التأمين/�عموالت�مدفوعة

148٫1٪26٫1٪32٫0٪30٫4٪عموالت�إعادة�تأمين�غير�مكتسبة/�عموالت�مستلمة

144٫1٪48٫8٪37٫5٪49٫0٪أقساط�تأمين�غير�مكتسبة/�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة

747٫4٪89٫6٪25٫3٪14٫6٪صافي�المطالبات�تحت�التسوية�/�صافي�المطالبات�المتكبدة

حصة�معيدي�التأمين�من�مطالبات�تحت�التسوية�والمطالبات�المتكبدة�وغير�
المبلغ�عنها�/�إجمالي�مطالبات�تحت�التسوية�والمطالبات�المتكبدة�وغير�المبلغ�

عنها

٪25٫3٪48٫1٪63٫7٪64٫3

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

٪11٫2٪45٫4٪42٫3٪37٫3

)1٫5٪()0٫3٪(2٫2٪)2٫3٪(العائد�على�الموجودات

)6٫2٪()1٫0٪(10٫5٪)13٫5٪(العائد�على�حقوق�المساهمين

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�للفترة�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،�2016م،�2017م�والقوائم�المالية�المراجعة�للفترة�المنتهية�في�31مارس�2018م.

موجودات عمليات التأمني:

النقدية وشبه النقدية 

يشمل�النقد�وما�يعادله�على�الحسابات�الجارية�لدى�البنوك�وودائع�المرابحة�بأجل�استحقاق�أقل�من��3أشهر.�حققت�الشركة�معدل�عمولة�بلغ�٪2٫3
على�هذه�الودائع�خالل�الفترة�التاريخية.�وانخفض�الرصيد�النقدي�للشركة�من��96٫1مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��23٫4مليون�ريال�
سعودي�في��31ديسمبر�2016م�بسبب�تصفية�الودائع�ألجل�التي�تبلغ�قيمتها��60مليون�ريال�سعودي.�تم�تنفيذ�هذه�التصفية�لمعالجة�سيولة�للشركة�نتيجًة�
الناتجة�من�عمليات� العائدات� التعاوني.�استخدمت� النزاع�مع�مجلس�الضمان�الصحي� التأمين�المكتتبة�بسبب� لإلنخفاض�الكبير�في�إجمالي�أقساط�
التصفية�لتلبية�التزامات�الشركة�تجاه�المطالبات�القائمة�والمصروفات�التشغيلية�األخرى.�انخفض�الرصيد�النقدي�إلى��20٫1مليون�ريال�سعودي�في�31
ديسمبر�2017م�بسبب�المزيد�من�التسوية�للمطالبات�القائمة�والمصروفات�اليومية�للشركة.�في��31مارس�2018م،�بلغ�الرصيد�النقدي��18٫3مليون�ريال�

سعودي�مقارنة�بالربع�األول�من�السنة�المالية�2017م.

مدينون، صايف 

تتعلق�صافي�المدينون�باألرصدة�المستحقة�في�الغالب�من�الوكالء�/�الوسطاء�وحملة�وثائق�التأمين.�انخفضت�المدينون�من��51٫1مليون�ريال�سعودي�
في��31ديسمبر�2015م�إلى��21٫1مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�بسبب�)أ(�االنخفاض�العام�في�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�عبر�جميع�
القطاعات�)ب(�تحول�الشركة�في�التركيز�نحو�األفراد�والشركات�ذات�حجم�أعمال�متوسطة�وصغيرة�بدالً�من�الشركات�ذات�حجم�أعمال�كبيرة،�مما�أدى�
إلى�زيادة�في�أقساط�التأمين�المكتتبة�على�أساس�نقدي.�وانخفض�الرصيد�أيضاً�إلى��14٫9مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�بعد�انخفاض�

إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة.

ارتفع�صافي�المدينون�إلى��23٫2مليون�ريال�سعودي.�في��31مارس�2018م�بسبب�اختالفات�في�توقعات�االكتتاب�واكتساب�بوليصة�هندسية�لمجموعة�
بن�الدن�السعودية�في�مارس�2018م�بقيمة��2٫5مليون�ريال�سعودي.

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة، اإلجاميل

المستحقات�من�الجهات�ذات�عالقة�تتعلق�بشكل�رئيسي�بمجموعة�السيف�ورصيد�صغير�نسبًيا�لمجموعة�الطوخي.�انخفض�إجمالي�المبلغ�المستحق�من�
أطراف�ذات�عالقة�انخفاضاً�طفيفاً�من��10٫2مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��7٫3مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�نتيجة�
لتسوية�ارصدة�مجموعة�السيف.�وانخفض�الرصيد�إلى��2٫9مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�بسبب�عدم�تجديد�التغطية�الصحية�لمجموعة�
السيف�في�السنة�المالية�2017م�بسبب�تقديم�شركات�التأمين�األخرى�في�السوق�أسعار�تنافسية.�ارتفع�الرصيد�إلى��5٫3مليون�ريال�سعودي�في�31
مارس�2018م�نتيجة�لتأمين�الشركة�على�السيارات�لمجموعة�السيف�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�بمبلغ��2٫3مليون�ريال�سعودي�مقارنة�

بالربع�األول�من�السنة�المالية�2017م.

حصة معيدي التأمني من األقساط غري املكتسبة 

زادت�حصة�معيدي�التأمين�من�األقساط�غير�المكتسبة�من��22٫8مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��28٫9مليون�ريال�سعودي�في�31
ديسمبر�2016م�تماشيا�مع�الزيادة�في�إنتاج�قطاع�المركبات،�باإلضافة�إلى�تغيير�معاهدة�إعادة�التأمين�التناسبي�من�أجل�زيادة�نسبة�اإلسناد�من�40٪�إلى�
60٪�ابتداًء�من�يوليو�2015م�وحتى�يونيو�2017م.�انخفضت�حصة�معيدي�التأمين�من�أقساط�التأمين�غير�المكتسبة�من��28٫9مليون�ريال�سعودي�في�
�31ديسمبر�2016م�إلى��14٫8مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�بسبب�التحول�في�معاهدة�إعادة�التأمين�للسيارات�من�معاهدة�إعادة�تأمين�
تناسبي�إلى�معاهدة�فائض�الخسارة�في�يوليو�2017م.�ارتفع�الرصيد�إلى��19٫4مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م�على�خلفية�)أ(�زيادة�اإلنتاج�
الصحي�بعد�رفع�القيود�المفروضة�من�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�وحصول�الشركة�على�معاهدة�إعادة�تأمين�تناسبي�بنسبة�50٪�من�االحتفاظ�
واإلسناد�)ب(�الحصول�على�حساب�مجموعة�بن�الدن�السعودية�في�فبراير�2018م،�مما�ساهم�في�زيادة�حصة�معيدي�التأمين�من�األقساط�غير�المكتسبة�

لقطاع�الهندسة�بمقدار��2٫9مليون�ريال�سعودي.
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حصة معيدي التأمني من املطالبات تحت التسوية 

زادت�حصة�معيدي�التأمين�من�المطالبات�تحت�التسوية�من��10٫9مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��54٫5مليون�ريال�سعودي�في�31
ديسمبر�2016م�ويعود�ذلك�إلى�إجمالي�المطالبة�المستحقة�في�السنة�المالية�2016م�من�مؤسسة�محمد�سعيد�علي�التجارية�بقيمة��35مليون�ريال�سعودي�
في�قطاع�الممتلكات،�والتي�تم�إعادة�تأمينها�في�الغالب.�كما�ارتفعت�حصة�معيدي�التأمين�من�المطالبات�القائمة�إلى��61٫3مليون�ريال�سعودي�في�31
ديسمبر�2017م�مدفوعة�بزيادة�المطالبات�تحت�التسوية�في�قطاع�للسيارات�نتيجة�قيام�الشركة�بإصدار�المزيد�من�وثائق�التأمين�ضد�الغير�في�2016م.�

بقيت�حصة�معيدي�التأمين�من�المطالبات�القائمة�مستقرة�في��31مارس�2018م�على��61٫2مليون�ريال�سعودي.

حصة معيدي التأمني من املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها

انخفضت�حصة�معيدي�التأمين�من�المطالبات�المتكبدة�وغير�المبلغ�عنها�من��20٫1مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��14٫9مليون�ريال�
سعودي�في��31ديسمبر�2016م�بسبب�تسوية�المطالبات�دون�زيادة�كبيرة�في�المطالبات�اإلضافية�المتكبدة�بسبب�وقف�إصدار�وثائق�تأمين�صحي�لألفراد�
والقيود�على�االكتتاب�الصحي�المفروضة�من�قبل�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني.�انخفضت�حصة�معيدي�التأمين�من�المطالبات�المتكبدة�وغير�المبلغ�

عنها�إلى��12٫3مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�وظلت�مستقرة�كما�في��31مارس�2018م�بمبلغ��12٫7مليون�ريال�سعودي.

تكاليف اكتتاب وثائق تأمني مؤجلة

انخفضت�تكاليف�اكتتاب�وثائق�التأمين�المؤجلة�من��20٫1مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��5٫9مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�
تماشياً�مع�انخفاض�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�بسبب�القيود�المفروضة�على�اإلنتاج�الطبي.�كما�انخفض�الرصيد�إلى��2٫5مليون�ريال�سعودي�بسبب�
االنخفاض�في�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�لقطاع�المركبات�بسبب�فرض�الشركة�لضوابط�أكثر�صرامة،�وانخفاض�في�العموالت�المدفوعة�كنسبة�
مئوية�من�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�من�7٫8٪�إلى�6٫7٪،�باإلضافة�إلى�انخفاض�حجم�األعمال.�في��31مارس�2018م،�ارتفعت�تكاليف�اكتتاب�

وثائق�التأمين�المؤجلة�إلى��4٫2مليون�ريال�سعودي�نتيجة�لفروق�توقيت�االكتتاب�وكذلك�استجابة�لمبادرة�الشركة�لتنمية�محفظتها.

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

انخفضت�المصروفات�المدفوعة�مقدًما�والموجودات�األخرى�من��22٫1مليون�ريال�سعودي�كما�في��31ديسمبر�2015م�إلى��14٫7مليون�ريال�سعودي�في�
�31ديسمبر�2016م�بسبب�انخفاض�رسوم�مراجعة�المطالبات�الصحية�المؤجلة�من��6٫9مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��665ألف�ريال�
سعودي�في��31ديسمبر�2016م.�انخفاض�المصروفات�المدفوعة�تتماشى�مع�انخفاض�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�للقطاع�الصحي�مما�أدى�أيضاً�
إلى�انخفاض�المطالبات�الصحية.�ارتفعت�المصروفات�المدفوعة�مقدًما�بشكل�طفيف�إلى��15٫2مليون�ريال�سعودي�و�16٫5مليون�ريال�سعودي�في�31

ديسمبر�2017م�و�31مارس�2018م�على�التوالي.

استثامرات متاحة للبيع

تتعلق�االستثمارات�المتاحة�للبيع�باالستثمارات�في�أسهم�شركة�نجم�لخدمات�التأمين�وبقيت�مستقرة�على��1٫9مليون�ريال�سعودي�خالل�الفترة�التحليل.

مبالغ مستحقة من املساهمني

يتعلق�المستحق�من�المساهمين�بجميع�المعامالت�التي�تتم�بين�حملة�الوثائق�وحسابات�المساهمين،�وانخفضت�من��138٫2مليون�ريال�سعودي�في�31
ديسمبر�2015م�إلى��131٫3مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�بسبب�الفائض�الصافي�البالغ��7٫0مليون�ريال�سعودي�المحول�من�عمليات�
التأمين�خالل�2016م.�وانخفض�الرصيد�إلى��80٫5مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�نتيجة�لتحويل�األموال�النقدية�من�حساب�المساهمين�
إلى�عمليات�التأمين�ودفع�نفقات�المساهمين�من�حسابات�حملة�الوثائق�والتغيرات�في�األرباح�والخسائر�لفترات�مختلفة.�تم�استخدام�النقد�المحول�إلى�
عمليات�حملة�الوثائق�لتمويل�المتطلبات�التشغيلية�للشركة�مثل�التكاليف�اإلدارية�ونفقات�المطالبات.�في��31مارس�2018م،�بلغ�الرصيد�المستحق�من�

المساهمين��88٫1مليون�ريال�سعودي.

ممتلكات ومعدات، صايف

تتكون�الممتلكات�والمعدات�بشكل�رئيسي�من�أجهزة�الحاسب�اآللي�والبرامج�والمعدات�المكتبية،�وتحسينات�األماكن�المستأجرة�واألثاث�والتجهيزات.�
انخفض�الرصيد�قلياًل�من��4٫6مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��4٫1مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�تماشًيا�مع�المستوى�العادي�
الستهالك�الموجودات�على�مدى�أعمارها�اإلستهالكية.�انخفضت�الممتلكات�والمعدات�إلى��2٫6مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�ويرجع�ذلك�
أساساً�إلى�انخفاض�مستوى�اإلضافات�البالغ��460ألف�ريال�سعودي�خالل�العام،�بما�يتماشى�مع�متطلبات�الشركة.�ارتفعت�قيمة�الممتلكات�والمعدات�إلى�
�3٫1مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م�بشكل�رئيسي�على�خلفية�إضافة��704ألف�ريال�سعودي�إلى�أجهزة�الحاسب�اآللي�والبرمجيات�والمعدات�

المكتبية.

موجودات املساهمني:

النقدية وشبه النقدية 

تتضمن�هذه�الفئة�ودائع�الحساب�الجاري�في�بنوك�متعددة�وكذلك�ودائع�مرابحة�قصيرة�األجل�ذات�استحقاق�خالل��3أشهر.�وانخفضت�النقدية�وشبه�
النقدية�بشكل�طفيف�من��160٫2مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��159٫3مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م.�انخفض�الرصيد�
مرة�أخرى�إلى��128٫7مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�بسبب�تصفية�وتحويل�الودائع�ألجل�بقيمة��30٫0مليون�ريال�سعودي�إلى�حسابات�حملة�
الوثائق�خالل�2016م�لتلبية�المتطلبات�التشغيلية�مثل�تسوية�المطالبات.�كما�انخفضت�النقدية�وشبه�النقدية�إلى��9٫0مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�
2018م�حيث�أن�الودائع�ألجل�بقيمة��120٫7مليون�ريال�سعودي�تستحق�خالل�أطول�من��3أشهر�وتم�عرضها�بشكل�منفصل�ضمن�موجودات�المساهمين.

مصاريف مدفوعه مقدماً وموجودات أخرى

ارتفعت�المصروفات�المدفوعة�مقدًما�والموجودات�األخرى�من��297ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��13٫1مليون�ريال�سعودي�في�31
ديسمبر�2016م�نظًرا�إلصدار�خطاب�ضمان�بقيمة��11٫8مليون�ريال�سعودي�إلى�الهيئة�العامة�للزكاة�والدخل�عن�الفروق�المحتملة�في�حساب�الزكاة�
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للسنوات�المالية�في�2010م�و2011م.�انخفض�الرصيد�إلى��12مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�وظل�مستقرا�عند��12٫0مليون�ريال�سعودي�
في��31مارس�2018م.

استثامرات متاحة للبيع 

انخفضت�االستثمارات�المتاحة�للبيع�من��64٫0مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��41٫8مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�ويعود�
ذلك�إلى�تصفية�المحفظة�االستثمارية�من�قبل�شركة�عودي�كابيتال�بمبلغ��22٫3مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2016م.�انخفضت�االستثمارات�
المتاحة�للبيع�إلى��20٫0مليون�ريال�سعودي�بعد�أن�قامت�الشركة�بتصفية�استثماراتها�في�صندوق�شركة�فالكم�للمرابحة�وذلك�لمعالجة�مشاكل�السيولة�
التي�تواجھ�الشركة�وأيضاً�لدعم�عمليات�التأمين.�بقيت�االستثمارات�المتاحة�للبيع�مستقرة�في��31مارس�2018م�بمبلغ�يصل�إلى��20٫0مليون�ريال�

سعودي�في�صندوق�المرابحة�لشركة�الخبير�المالية.

الودائع املربوطة ألجل

تتعلق�بوديعة�مرابحة�ذات�استحقاق�أطول�من��3أشهر�والبالغ�قيمتها��120٫7مليون�ريال�سعودي�ويتم�اإلحتفاظ�بها�في�بنك�اإلمارات�الوطني�بمعدل�
سنوي�يبلغ�1٫74٪�خالل�السنة�المالية�2018م.

وديعة نظامية

ارتفعت�الوديعة�النظامية�من��32مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��48مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�بسبب�طلب�مؤسسة�النقد�
العربي�السعودي�في�2016م�بزيادة�التحويل�السنوي�للوديعة�النظامية�من�10٪�إلى�15٪�من�رأس�المال�المدفوع.�استقر�إجمالي�الودائع�القانونية�على�

�48٫0مليون�ريال�سعودي�للسنوات�المالية�2017م�و2018م.

عوائد استثامر الوديعة النظامية

تتعلق�عوائد�استثمارات�الودائع�النظامية�بالفائدة�المستحقة�من�الودائع�النظامية�وتمت�زيادتها�بما�يتماشى�مع�معدالت�السوق�العادية�في�المملكة�العربية�
السعودية.

مطلوبات عمليات التأمني:

مطالبات حملة وثائق التأمني املكتسبة

تتعلق�بالجزء�المكتسب�من�المطالبات�المستحقة�من�حملة�الوثائق�وانخفضت�بشكل�طفيف�من��6٫5مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى�6٫2
مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م.�ارتفع�الرصيد�إلى��7٫7مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�تماشًيا�مع�زيادة�المطالبات�المستحقة�
من�بوالص�التأمين�ضد�الغير�لقطاع�المركبات.�ظلت�مطالبات�حملة�الوثائق�المكتسبة�مستقرة�نسبياً�حيث�بلغ�قيمتها��7٫3مليون�ريال�سعودي�كما�في�

�31مارس�2018م

أرصدة معيدي تأمني دائنة

زادت�أرصدة�معيدي�التأمين�الدائنة�من��4٫3مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��14٫8مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�على�
Qatar“(�عبر�وسيط�إعادة�التأمين�ويليس�)”Willis“(.�انخفض�الرصيد�إلى��12٫1مليون�ريال�سعودي� Re”(أساس�األرصدة�المستحقة�إلى�شركة�قطر�ري�
Axis“(�على�حصتها� Re”(في��31ديسمبر�2017م�قبل�االرتفاع�إلى��19٫0مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م�بسبب�األرصدة�الدائنة�ألكسيس�ري�
من�األعمال�الصحية�والوسيط�ويليس�لمجموعة�السيف�)البوليصة�الجديدة�للسيارات�والمركبات�ذات�إجمالي�أقساط�تأمين�مكتتبة�بقيمة��2٫2مليون�
ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م(.�تستغرق�تسوية�المبالغ�المستحقة�من�أو�إلى�شركات�إعادة�التأمين�وقًتا�وذلك�إلنهاء�التوفيق�بين�

الحسابات�حيث�يجب�إغالق�سنوات�المعاهدة�وتسكير�جميع�الحسابات�قبل�تسويتها.

أقساط تأمني غري مكتسبة

انخفضت�األقساط�غير�المكتسبة�من��202٫8مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��63٫6مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�على�خلفية�
انخفاض�اإلنتاج�الصحي�في�السنة�المالية�2016م�مما�أدى�إلى�انخفاض�في�أقساط�التأمين�الصحي�غير�المكتسبة�من��177٫2مليون�ريال�سعودي�في�
�31ديسمبر�2015م�إلى��17٫5مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م.�انخفض�األقساط�غير�المكتسبة�إلى��35٫1مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�

2017م�تماشياً�مع�اإلنخفاض�العام�في�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�عبر�جميع�قطاع�العمل،�خصوصا�القطاع�الصحي.

ارتفعت�األقساط�غير�المكتسبة�إلى��51٫9مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م�مدفوعة�بفروق�توقيت�واستئناف�الشركة�لإلنتاج�الصحي�في�مايو�
2017م�وزيادة�في�األرباح�الهندسية�الغير�محققة�المتعلقة�بشكل�أساسي�ببوليصة�مجموعة�بن�الدن�السعودية�التي�تم�الحصول�عليها�في�مارس�2018م.

احتياطي عجز األقساط

ارتفع�إحتياطي�عجز�األقساط�من��4٫1مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�إلى��5٫2مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�بسبب�الزيادة�
في�نسبة�الخسارة�لقطاع�المركبات�في�السنة�المالية�2016م�والتركيز�المرتفع�نسبيا�لمحفظة�قطاع�المركبات�في�السنة�المالية�2016م�وانخفاض�أسعار�
البوالص�المكتوبة�من�قبل�الشركة.�ارتفع�االحتياطي�إلى��6٫2مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م.�قامت�الشركة�برفع�أسعار�بوالص�المركبات�
استجابة�لنسبة�الخسارة�العالية�تاريخياً�واحتياطي�عجز�األقساط.�ومع�ذلك،�فإن�الزيادة�في�أسعار�أقساط�السيارات�والمركبات�قد�ساهمت�في�انخفاض�

المبالغ�المؤمنة.

عموالت إعادة تأمني غري مكتسبة

ارتفعت�عموالت�إعادة�التأمين�غير�المكتسبة�من��5٫3مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��6٫1مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�قبل�
أن�تنخفض�إلى��1٫5مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م.�بقيت�عموالت�إعادة�التأمين�غير�المكتسبة�مستقرة�عند��1٫5مليون�ريال�سعودي�في�
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�31مارس�2018م�بسبب�معاهدة�إعادة�التأمين�الجديدة�التي�تغطي�قطاع�المركبات�على�أساس�فائض�الخسارة�إبتداًء�من�يوليو�2017م�وشروط�معاهدة�
إعادة�التأمين�الصحية�التي�ال�تتضمن�عمولة�إعادة�تأمين.

مطالبات تحت التسوية

ارتفعت�المطالبات�المسددة�من��44٫2مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��94٫5مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�بسبب�مطالبة�
جديدة�تحت�التسوية�في�قطاع�الممتلكات�بقيمة��35٫0مليون�ريال�سعودي�لمؤسسة�محمد�سعيد�علي�التجارية،�والتي�تم�إعادة�التأمين�إليها�إلى�حد�كبير.�
انخفضت�المطالبات�تحت�التسوية�إلى��87٫7مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�ويعود�ذلك�إلى�تسوية�المطالبات�الصحية�تحت�التسوية�من�قبل�
الشركة.�ارتفعت�المطالبات�تحت�التسوية�ارتفاًعا�طفيًفا�إلى��89٫3مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2018م�نتيجة�لنمو�اإلنتاج�في�القطاع�الصحي.

املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها

تراجع�االحتياطي�من��79مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��49٫8مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�بسبب�تسوية�المطالبات�
دون�زيادة�كبيرة�في�المطالبات�اإلضافية�المتكبدة�بسبب�توقف�البوالص�الطبية�لألفراد�وقيود�االكتتاب�التي�فرضھا�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني.�
انخفض�الرصيد�إلى��27٫3مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�نتيجة�للتحسن�اإلداري�في�المطالبات�الخاصة�بقطاع�المركبات،�وانخفضت�إلى�

�25٫2مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م.�

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

تقلبت�المصروفات�المستحقة�والمطلوبات�األخرى�من��53٫9مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��64٫2مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�
إنخفضت� التعاوني.� الصحي� الضمان� مجلس� مع� للنزاع� ذلك� ويعود� سعودي� ريال� مليون� �12٫4 يبلغ� قانوني� بحكم� األول� المقام� في� مدفوعة� 2016م�
المصروفات�المستحقة�والمطلوبات�األخرى�إلى��48٫9مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�بسبب�االنخفاض�في�المبالغ�المستحقة�للشركة�المعنية�
بادارة�المطالبات�الصحية�)جلوب�ميد(�بقيمة��14٫6مليون�ريال�سعودي.�وارتفعت�بشكل�طفيف�إلى��49٫8مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م�

بسبب�الزيادة�في�المصاريف�اإلدارية�المستحقة.�

احتياطي استحقاق إعادة التأمني

كان�احتياطي�استحقاق�إعادة�التأمين�في�السابق�جزءاً�من�احتياطي�األقساط�غير�المكتسبة�ويتم�اإلبالغ�عنه�كبند�منفصل�في�الوقت�الحالي.�بلغ�الرصيد�
�365ألف�ريال�سعودي�خالل�فترة�التحليل.

احتياطي فوائد نهاية الخدمة للموظفني

ارتفع�احتياطي�فوائد�نهاية�الخدمة�من��2٫1مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��2٫6مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�بسبب�الزيادة�
في�عدد�الموظفين�في�السنة�المالية�2016م�وانخفض�إلى��2٫4مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�بسبب�رحيل�الرئيس�التنفيذي�والمدير�العام.�

بلغ�احتياطي�فوائد�نهاية�الخدمة��2٫5مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م.

احتياطي تسوية املطالبات غري املصنفة

يتعلق�ذلك�بالمطالبات�غيرالموزعة�وبلغت��624ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م،�وتم�تسجيلها�مع�مطالبات�تحت�التسوية.�في��31مارس�2018م،�
ثة،�تم�عرض�ذلك�كبند� النقد�العربي�السعودي�المحَدّ بلغ�احتياطي�تسوية�المطالبات�غير�المصنفة��347ألف�ريال�سعودي.�وفًقا�لتوجيهات�مؤسسة�

منفصل�في��31مارس�2018م.

احتياطى عدم مطابقة األصول

بلغ�احتياطي�عدم�تطابق�األصول��3٫4مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�نتيجًة�لمراكز�االستثمار�لدى�الشركة�في�األسهم�والصناديق�اإلستثمارية�
الشبيهة�باألسهم.�تم�عكس�احتياطي�عدم�تطابق�األصول�في��31ديسمبر�2017م�عند�تصفية�هذه�االستثمارات.

فائض عمليات التأمني املرتاكم

يمثل�الفائض�المتراكم�نسبة�٪�10من�فائض�عمليات�التأمين�وهو�مخصص�لحملة�الوثائق�وبلغت�قيمتها��779ألف�ريال�سعودي�كما�في��31ديسمبر�2016م�
و�31ديسمبر�2017م�و�31مارس�2018م.

مطلوبات املساهمني: 

زكاة ورضيبة دخل مستحقة

زادت�قيمة�الزكاة�وضريبة�الدخل�بالتوازي�مع�ارتفاع�مصروف�الزكاة�وضريبة�الدخل�للسنة�من��5٫1مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى�7٫4
مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م،�و�9٫1مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م.�إنخفضت�الزكاة�وضريبة�الدخل�المتراكم�إلى��8٫0مليون�

ريال�في��31مارس�2018م.

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

بقيت�المصاريف�المستحقة�والمطلوبات�األخرى�مستقرة�نسبياً�بقيمة��1٫8مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�و�1٫9مليون�ريال�سعودي�في�31
ديسمبر�2016م�و�1٫8مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�و�2٫1مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م.�بلغ�متوسط�المصروفات�المتراكمة�

والمطلوبات�األخرى��2٫0مليون�ريال�سعودي�خالل�الفترة�التاريخية�ويتعلق�معظمها�باألرصدة�المستحقة�ألعضاء�مجلس�اإلدارة.
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حقوق املساهمني 

ارتفعت�حقوق�المساهمين�من��111٫3مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��121٫6مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�بسبب�االنخفاض�
في�العجز�المتراكم�حيث�حققت�الشركة�فائض�خالل�السنة�المالية�2016م.�انخفضت�حقوق�المساهمين�إلى��117٫2مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�
2017م�و�111٫4مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م�تماشياً�مع�العجز�من�عمليات�التأمين�في�السنة�المالية�2017م�والسنة�المالية�2018م.�انخفض�

رأس�المال�إلى��140مليون�ريال�في�شهر�فبراير�2017م�كوسيلة�لمعاكسة�العجز�المتراكم�البالغ��180مليون�ريال.

قائمة الذمم المدينة:  ٨-٥

الذمم�المدينة�الصافية�حسب�النوع�كما�في��31ديسمبر�2015م،�2016م�و2017م�و�31مارس�2018م): 28-5الجدول�)

�31ديسمبر�2015مبألف�ريال�سعودي�
)مدققة(

�31ديسمبر�2016م
)مدققة(

�31ديسمبر�2017م
)مدققة(

�31مارس�2018م
)مراجعة(

46٫66729٫74421٫50722٫175الوكالء�والوسطاء

23٫22018٫01216٫39023٫725حملة�الوثائق

4٫8052321٫3363٫486أرصدة�إعادة�التأمين�المدينة

-1٫337--ضريبة�القيمة�المضافة

74٫69247٫98840٫57049٫386إجمالي�الذمم�املدينة

)26٫170()25٫642()26٫914()23٫582(مخصص�الديون�المشكوك�في�تحصيلها

51٫11021٫07414٫92823٫216صايف�الذمم�املدينة

كنسبة�مئوية�من�إجمالي�الذمم�المدينة

44٫9٪53٫0٪62٫0٪62٫5٪الوكالء�والوسطاء

48٫0٪40٫4٪37٫5٪31٫1٪حملة�الوثائق

7٫1٪3٫3٪0٫5٪6٫4٪أرصدة�إعادة�التأمين�المدينة

0٫0٪3٫3٪0٫0٪0٫0٪ضريبة�القيمة�المضافة

المصدر:�البيانات�المالية�المدققة�للسنوات�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،�2016م،�2017م�والبيانات�المالية�المراجعة�للسنة�المنتهية�مارس�2018م

الحركة�في�مخصص�الديون�المشكوك�في�تحصيلها�كما�في��31ديسمبر�2015م،�2016م�و2017م�و�31مارس�2018م): 29-5الجدول�)

�31ديسمبر�2015مبألف�ريال�سعودي�
�)مدققة(

�31ديسمبر�2016م
�)مدققة(�

�31ديسمبر�2017م
�)مدققة(

�31مارس�2018م
)مراجعة(

16٫34423٫58226٫91425٫642في�بداية�السنة

527)1٫272(7٫2383٫332المحمل�خالل�السنة

23٫58226٫91425٫64226٫170يف�نهاية�السنة

المصدر:�البيانات�المالية�المدققة�للسنوات�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،�2016م،�2017م�والبيانات�المالية�المراجعة�للسنة�المنتهية�مارس�2018م

الوكالء والوسطاء

انخفض�إجمالي�الحسابات�المدينة�من�الوكالء�والوسطاء�من��46٫7مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��29٫7مليون�ريال�سعودي�في�31
ديسمبر�2016م�نتيجة�النخفاض�في�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�بالقطاع�الصحي�من��354٫5مليون�ريال�سعودي�في�2015م�إلى��79٫4مليون�ريال�
سعودي�في�السنة�المالية�2016م.�انخفضت�الحسابات�اإلجمالية�المدينة�إلى��21٫5مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�بسبب�القيود�المفروضة�
على�إصدار�تأمين�صحي،�وزادت�بشكل�طفيف�إلى��22٫2مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م�بسبب�إستئناف�اإلكتتاب�في�القطاع�الطبي�في�مايو�

2017م.

حملة الوثائق

انخفض�رصيد�حملة�الوثائق�من��23٫2مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��18٫0مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�تماشًيا�مع�
االنخفاض�في�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة.�كما�انخفض�الرصيد�إلى��16٫4مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م،�لكنه�ارتفع�إلى�37٫7٪�من�
إجمالي�الحسابات�المدينة�في��31ديسمبر�2017م.�ارتفع�رصيد�حاملي�الوثائق�إلى��23٫7مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م�بسبب�بوالص�الشركة�
المكتوبة�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م،�وهي�شركة�السالم�الطبية�ومجموعة�سراكو�بمبلغ��2٫2مليون�ريال�سعودي�و�610ألف�ريال�سعودي�

في��31مارس�2018م�على�التوالي.

أرصدة إعادة التأمني املدينة

انخفضت�أرصدة�إعادة�التأمين�المدينة�من��4٫8مليون�ريال�في��31ديسمبر�2015م�إلى��235مليون�ريال�سعودي�بتاريخ��31ديسمبر�2016م�نتيجة�لتسوية�
األرصدة�غير�المسددة�مع�شركات�إعادة�التأمين.�ارتفعت�أرصدة�إعادة�التأمين�المدينة�إلى��1٫3مليون�ريال�سعودي�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�ومن�
ثم�إلى��5٫3مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م�على�خلفية�إستئناف�إصدار�تأمين�الصحي�من�خالل�معاهدة�إعادة�تألمين�تناسبي�بنسبة�إسناد�

قدرها�٪50.
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رضيبة القيمة املضافة

تسري�ضريبة�القيمة�المضافة�على�جميع�األقساط�التي�نتجت�في�أو�بعد��31مايو�2017م�مع�تاريخ�نفاذ�فعال�لضريبة�القيمة�المضافة�اعتباًرا�من��1يناير�
2018م�وتم�اخضاع�األقساط�غير�المكتسبة�من��31مايو�2017م�لضريبة�القيمة�المضافة�وتم�احتسابها�في�2017م.

تواجة�الشركة�صعوبة�في�سداد�ضريبة�القيمة�المضافة�حيث�أنها�تتعلق�برسوم�إضافية�للبوالص�التي�سبق�أن�تم�اكتتابها�وإصدارها�مسبًقا،�خاصة�
للعمالء�األفراد.�تم�احتساب�مبلغ��1٫4مليون�ريال�سعودي�كضريبة�قيمة�مضافة�على�الجزء�غير�المنتهي�من�البوالص�المكتتبة�بين��31مايو�2017م�و31
ديسمبر�2017م.�بعد�تحسين�النظام�خالل�2018م،�تشكل�ضريبة�القيمة�المضافة�المستحقة�جزًءا�من�كشف�حساب�العمالء،�ولذلك�تم�تخصيصها�ضمن�

بيانات�حملة�الوثائق�المعنية.

مخصص الديون املشكوك يف تحصيلها

بلغ�مخصص�الديون�المشكوك�في�تحصيلها��26٫2مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م،�منها��25٫3مليون�ريال�سعودي�تتعلق�باألرصدة�القائمة�
ألكثر�من�عام.�جزء�من�هذا�المبلغ�البالغ��25٫3مليون�ريال�سعودي�بقيمة��12٫5مليون�ريال�سعودي�يمثل�مبالغ�متنازع�عليها�وخاضعة�لدعاوى�قضائية.

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

المصاريف�المدفوعة�مقدمًا�والموجودات�األخرى�حسب�النوع�كما�في��31ديسمبر�2015م،�2016م،�و2017م�و�31مارس�2018م.): 30-5الجدول�)

�31ديسمبر�2015مبألف�ريال�سعودي�
)مدققة(

�31ديسمبر�2016م
)مدققة(

�31ديسمبر�2017م
)مدققة(

�31مارس�2018م
)مراجعة(

6٫1675٫8905٫9426٫051دفعات�مقدمة
1٫3624٫4123٫8154٫199عوائد�منافذ�مستحقة

6٫9466651٫0131٫691رسوم�مراجعة�مطالبات�صحية�مؤجلة
443454888445مصاريف�فائض�خسارة�مقدمة
798643--أقساط�تامين�صحي�مقدمة

707643-1٫185عوائد�الخصومات�الصحية�من�مقدمي�الخدمات�الطبية
571498590464ذمم�موظفين

526638418722دفعات�إيجار�مقدمة
1٫772175206349رسوم�مجلس�الضمان�الصحى�

1٫011314172260رسوم�مؤسسة�النقد�العربى�السعودى
71276887328أتعاب�مهنية

1٫451838609690أخرى
22٫14614٫65215٫24516٫486املجموع

كنسبة�مئوية�من�المجموع
36٫7٪39٫0٪40٫2٪27٫8٪دفعات�مقدمة

25٫5٪25٫0٪30٫1٪6٫2٪عوائد�منافذ�مستحقة
10٫3٪6٫6٪4٫5٪31٫4٪رسوم�مراجعة�مطالبات�صحية�مؤجلة

2٫7٪5٫8٪3٫1٪2٫0٪مصاريف�فائض�خسارة�مقدمة
3٫9٪5٫2٪0٫0٪0٫0٪أقساط�تامين�صحي�مقدمة

3٫9٪4٫6٪0٫0٪5٫4٪عوائد�الخصومات�الصحية�من�مقدمي�الخدمات�الطبية
2٫8٪3٫9٪3٫4٪2٫6٪ذمم�موظفين

4٫4٪2٫7٪4٫4٪2٫4٪دفعات�إيجار�مقدمة
2٫1٪1٫4٪1٫2٪8٫0٪رسوم�مجلس�الضمان�الصحى

1٫6٪1٫1٪2٫1٪4٫6٪رسوم�مؤسسة�النقد�العربى�السعودى
2٫0٪0٫6٪5٫2٪3٫2٪أتعاب�مهنية

4٫2٪4٫0٪5٫7٪6٫6٪أخرى

المصدر:�البيانات�المالية�المدققة�للسنوات�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،�2016م،�2017م�وحسابات�اإلدارة�للفنترة�المنتهية�في��31مارس�2018م.

دفعات مقدمة

ظلت�مستقًرا�نسبًيا�على�فترة�التحليل�والبالغة��6٫2مليون�ريال�سعودي�كما�في��31ديسمبر�2015م�و�5٫9مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�
و2017م،�و�6٫1مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م.�بشكل�عام،�بلغ�متوسط�المدفوعات�المقدمة��6٫0مليون�ريال�سعودي�خالل�فترة�التحليل.�
وتتعلق�المدفوعات�بشكل�رئيسي�بمدفوعات�مجمعة�إلى�أطراف�ثالثة�)مثل�الشركة�المعنية�بإدارة�المطالبات�الصحية�ومقدمي�الخدمات�والحسابات�ذات�

الصلة�بالسيارات�والمركبات،�والتي�يتم�تخصيصها�الحًقا�للبوالص�والمطالبات�المحددة(�والدفعات�المسبقة�لخدمات�التسويق.
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عوائد منافذ مستحقة

يتعلق�باألرباح�المشتركة�من�رسوم�العبور�من�الحدود�للمملكة�العربية�السعودية.�تم�إنشاء�هذه�العوائد�من�قبل�أحد�المنافسين�الرئيسيين�وبعد�ذلك�تم�
إصدار�تفويض�من�قبل�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�في�السنة�المالية�2015م�لتقاسم�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�بشكل�متساو�بين�شركات�
التأمين�المتبقية.�ارتفعت�عوائد�منافذ�المستحقة�من��1٫4مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��4٫4مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�
2016م�قبل�أن�تنخفض�بشكل�طفيف�إلى��3٫8مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م،�بلغت�قيمتها��4٫2مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م.

رسوم مراجعة مطالبات صحية مؤجلة

Glob“(�.�هذه�الرسوم�متعلقة�بحجم�االكتتاب�وتتقلب�إلى�حد�كبير�بالتوازي�مع�إجمالي�أقساط� Med”(يخص�رسوم�اإلدارة�الصحية�المدفوعة�لجلوب�ميد
التأمين�المكتتبة�للقطاع�الصحي.�إن�االنخفاض�من��6٫9مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��665ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�
يتماشى�مع�قيود�االكتتاب�المفروضة�من�قبل�مجلس�الضمان�الصحي�على�القطاع�الصحي.�إن�الزيادة�الالحقة�إلى��1٫0مليون�ريال�سعودي�في�31

ديسمبر�2017م�و�1٫7مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م�ترجع�إلى�إعادة�استئناف�إصدار�التأمين�الصحي.

مصاريف فائض خسارة مقدمة

بقيت�مستقرة�إلى�حد�ما�عند��443ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��454ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م.�إرتفعت�مصروفات�فائض�
الخسارة�المقدمة�من��454ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�إلى��888ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�على�خلفية�تغير�في�المعاهدة�
الخاصة�بقطاع�المركبات�من�إعادة�تأمين�تناسبي�إلى�فائض�الخسارة�ابتداًء�من�يوليو�2017م.�بلغت�مصروفات�فائض�الخسارة�المقدمة��445ألف�ريال�

سعودي�في��31مارس�2018م.

أقساط تأمني صحي مقدمة

يتعلق�ببوليصة�التأمين�الصحي�لموظفي�الشركة�التي�تم�الحصول�عليها�من�شركة�التأمين�العربية�بسبب�قيود�التأمين�على�القطاع�الصحي.�بلغت�أقساط�
التأمين�الصحي�المدفوعة�مقدًما��798ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�و�643ألف�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م.�تم�إنهاء�هذه�البوليصة�

عند�رفع�قيود�االكتتاب،�حيث�تمكنت�الشركة�من�تغطية�موظفيها�بتأمين�صحي�وتتوقع�استرداد�مبلغ�قدره��800ألف�ريال�سعودي.

عوائد الخصومات الصحية من مقدمي الخدمات الطبية

يتم�استالم�هذه�العوائد�بشكل�السنة�المالية�من�مقدمي�الخدمات�الطبية�مباشرة،�وال�يتم�توجيهها�من�خالل�جلوب�ميد.�انخفض�الرصيد�من�1٫2
مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى�صفر�في�السنة�المالية�2016م�بما�يتماشى�مع�القيود�المفروضة�من�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني.�
ارتفع�الرصيد�إلى��707ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�ثم�انخفض�إلى��643ألف�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م�نتيجة�الفروقات�الزمنية.

ذمم موظفني

ترتبط�بالقروض�المقدمة�للموظفين.�تتمثل�السياسة�الداخلية�للشركة�في�توفير�الحد�األقصى�للمبلغ�بما�يعادل�راتبين�أساسيين.�ظلت�الذمم�المدينة�
للموظفين�مستقرة�نسبياً�على�مدار�الفترة�التاريخية�احيث�بلغت��571ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م،�و�498ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�

2016م،�و�590مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م،�و�444ألف�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م.

دفعات إيجار مقدمة

تتعلق�بالجزء�المؤجل�من�نفقات�اإليجار�للمكتب�الرئيسي�للشركة�والفروع�ومراكز�المطالبات.�يبلغ�اإليجار�السنوي�للمكتب�الرئيسي�للشركة�في�الرياض�
�753ألف�ريال�سعودي.�بلغت�قيمة�اإليجار�المدفوع�مقدما�إلى��526ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م،�و�638ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�
2016م،�و�418ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م.�ارتفع�اإليجار�المدفوع�مقدًما�إلى��722ألف�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م�بسبب�توقيت�

دفع�اإليجار�قبل�نهاية�الربع�األول.

رسوم مجلس الضامن الصحي التعاوين

يتم�احتساب�رسوم�مجلس�الضمان�الصحي�بنسبة�1٫0٪�من�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�للقطاع�الصحي�وقد�بلغ�الجزء�المؤجل��1٫8مليون�ريال�
سعودي�في��31ديسمبر�2015م،�قبل�أن�ينخفض�إلى�175ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م،�و�206آالف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�

و�349ألف�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م�تماشياً�مع�االنخفاض�العام�في�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�للقطاع�الصحي.

رسوم مؤسسة النقد العرىب السعودي

يتم�احتساب�رسوم�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�بنسبة�0٫5٪�من�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة،�وقد�بلغ�الجزء�المؤجل��1٫0مليون�ريال�سعودي�في�
�31ديسمبر�2015م،�قبل�أن�يتراجع�إلى��314ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م،�و�172ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م،�و�260ألف�ريال�

سعودي�في��31مارس�2018م�تماشياً�مع�الحركة�في�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة.

أتعاب مهنية

يتعلق�بالجزء�المؤجل�من�الرسوم�المهنية�بما�في�ذلك�الرسوم�القانونية�والرسوم�اإلكتوارية�ورسوم�االستشارات�ورسوم�المراجعة.�بلغت�الرسوم�المهنية�
�712ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م،�و�768ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م،�و�87ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م،�و328

ألف�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م.

أخرى

Glob“(،�ولم�يتم�تخصيصها�فرديا�لمقدمي�الخدمات�الطبية.�االنخفاض�يتوافق�مع�االنخفاض�في� Med“(يتعلق�إلى�حد�كبير�بدفعات�إلى�جلوب�ميد
العمليات�الطبية.
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مبالغ مستحقة من/إىل جهات ذات عالقة: 
مبالغ�مستحقة�من/إلى�جهات�ذات�عالقة�كما�في��31ديسمبر�2015م،�2016م،�و2017م�و�31مارس�2018م.): 31-5الجدول�)

�31ديسمبر�2015مبألف�ريال�سعودي�
)مدققة(

�31ديسمبر�2016م
)مدققة(

�31ديسمبر�2017م
)مدققة(

�31مارس�2018م
)مراجعة(

عمليات�التأمني

10٫0899٫2922٫1294٫639مستحق�من�مجموعة�شركات�السيف

117467754933مستحق�من�مجموعة�شركات�الطوخي

10٫2069٫7592٫8835٫572مجموع�عمليات�التأمني

عمليات�املساهمني

1٫6501٫5031٫6201٫866أرصدة�دائنة�ألعضاء�مجلس�اإلدارة

1٫6501٫5031٫6201٫866مجموع�عمليات�املساهمني

المصدر:�البيانات�المالية�المدققة�للسنوات�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،�2016م،�2017م،�ومارس�2018م

يتعلق�المستحق�من�جهات�ذات�عالقة�برصيدين�التابعين�لشركة�السيف�وشركات�الطوخي.�يشكل�رصيد�مجموعة�السيف�الحصة�األكبر�من�المجموع�
باإلضافة�إلى�رصيد�صغير�نسبًيا�لمجموعة�الطوخي.�انخفض�إجمالي�المستحقات�من�األطراف�ذات�العالقة�بشكل�طفيف�من��10٫2مليون�ريال�سعودي�
في��31ديسمبر�2015م�إلى��9٫8مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�نتيجة�لتسوية�أرصدة�مجموعة�السيف.�وانخفض�الرصيد�إلى��2٫9مليون�
ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�مدفوعا�بعدم�تجديد�التغطية�الصحية�لمجموعة�السيف�في�السنة�المالية�2017م�بسبب�األسعار�التنافسية�التي�
تقدمها�شركات�التأمين�األخرى�في�السوق.�ارتفع�الرصيد�إلى��5٫6مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م�نتيجة�لتأمين�الشركة�لبوليصة�مجموعة�

السيف�لقطاع�المركبات�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�بمبلغ��2٫3مليون�ريال�سعودي.

بقيت�األرصدة�الدائنة�ألعضاء�مجلس�اإلدارة�مستقرة�نسبياً�وبلغت��1٫7مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�و�1٫5مليون�ريال�سعودي�في�31
ديسمبر�2016م�و�1٫6مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�و�1٫9مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م.

احتياطي أقساط التأمني غري املكتسبة

احتياطي�أقساط�التأمين�غير�المكتسبة�حسب�القطاع�كما�في��31ديسمبر�2015م،�2016م،�و2017م�و�31مارس�2018م.): 32-5الجدول�)

�31ديسمبر�2015مبألف�ريال�سعودي�
�)مدققة(

�31ديسمبر�2016م
�)مدققة(�

�31ديسمبر�2017م
�)مدققة(

�31مارس�2018م
)مراجعة(

177٫16317٫52820٫89234٫924صحي
16٫45237٫8148٫6457٫758مركبات

2٫5852٫2981٫029814الممتلكات
5٫5544٫3923٫7306٫750الهندسة

397831183115الشحن�البحري
6587846581٫584حوادث�عامة�وأخرى

202٫80963٫64735٫13751٫945إجمالي�أقساط�تأمني�غير�مكتسبة
7٫91412٫679)1(6٫820صحي
8٫62222٫4233٫625423مركبات

2٫2882٫063874694الممتلكات
4٫6293٫5732٫2025٫060الهندسة

29870713187الشحن�البحري
126125100429حوادث�عامة�وأخرى

22٫78328٫89014٫84619٫372حصة�معيدي�التأمني�من�أقساط�تأمني�غير�مكتسبة
180٫02634٫75720٫29132٫573صايف�أقساط�تأمني�غير�مكتسبة

إجمالي�أقساط�تأمين�غير�مكتسبة�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة
148٫9٪82٫6٪22٫1٪50٫0٪صحي
130٫5٪23٫0٪53٫1٪35٫3٪مركبات

213٫6٪39٫5٪30٫3٪42٫0٪الممتلكات
142٫6٪107٫5٪98٫1٪128٫5٪الهندسة

99٫1٪12٫9٪17٫0٪36٫1٪الشحن�البحري
112٫4٪40٫0٪33٫9٪49٫8٪حوادث�عامة�وأخرى

144٫1٪48٫8٪37٫5٪49٫0٪املجموع
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�31ديسمبر�2015مبألف�ريال�سعودي�
�)مدققة(

�31ديسمبر�2016م
�)مدققة(�

�31ديسمبر�2017م
�)مدققة(

�31مارس�2018م
)مراجعة(

حصة�معيدي�التأمين�من�أقساط�تأمين�غير�مكتسبة�كنسبة�مئوية�من�األقساط�المسندة
142٫2٪81٫5٪0٫5٪14٫1٪صحي
64٫0٪16٫3٪51٫5٪39٫3٪مركبات

184٫6٪36٫4٪30٫8٪41٫1٪الممتلكات
121٫5٪81٫3٪93٫8٪124٫0٪الهندسة

76٫3٪11٫7٪18٫5٪35٫5٪الشحن�البحري
111٫1٪26٫4٪18٫5٪30٫7٪حوادث�عامة�وأخرى

132٫5٪38٫5٪49٫5٪28٫2٪املجموع

المصدر:�نماذج�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�للفترة�المنتهية�في��31مارس�2017م�والمعلومات�اإلدارية�للفترة�المنتهية�في�31مارس�2018م

قطاع الصحي

انخفض�إجمالي�األقساط�غير�المكتسبة�بشكل�كبير�من��177٫2مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��17٫5مليون�ريال�سعودي�سعودي�في�
�31ديسمبر�2016م�بسبب�النزاع�مع�مجلس�الضمان�الصحي،�مما�نتج�عنه�قيود�على�اإلنتاج�الطبي�في�عام�2016م.�ارتفع�إجمالي�أقساط�تأمين�غير�
المكتسبة�للقطاع�الصحي�إلى��20٫9مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م،�و�34٫9مليون�ريال�سعودي�سعودي�في��31مارس�2018م�بما�يتماشى�

مع�الزيادة�في�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�للقطاع�الطبي،�حيث�قامت�الشركة�باستئناف�التأمين�الطبي�اعتباراً�من�مايو�2017م.

قطاع املركبات

ارتفع�معدل�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�لقطاع�المركبات�من��46٫6مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��71٫2مليون�ريال�سعودي�في�
السنة�المالية�2016م�بسبب�تركيز�الشركة�على�قطاع�المركبات�لتنمية�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�من�أجل�التعويض�عن�تعليق�االكتتاب�في�القطاع�
الصحي�الذي�بدأ�في�2016م.�نتج�عن�هذا�ارتفاع�في�إجمالي�األقساط�غير�المكتسبة�من��16٫5مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى�37٫8
مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م.�وازدادت�أيضاً�أقساط�التأمين�غير�المكتسبة�كنسبة�مئوية�من�األقساط�المكتتبة�من�35٪�في��31ديسمبر�
2015م�إلى�53٪�في��31ديسمبر�2016م�نتيجًة�بسبب�زيادة�البوالص�المكتتبة�في�النصف�الثاني�من�2016م،�بما�في�ذلك�شركة�النهدي�القابضة�في�
نوفمبر�2016م�)�1٫4مليون�ريال�سعودي�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة(�ومجموعة�البيان�القابضة�)إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�من�بلغت�1٫3
مليون�ريال�سعودي�(�في�أغسطس�2016م.�وبالتالي،�انخفضت�أقساط�التأمين�غير�المكتسبة�إلى��8٫6مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�و7٫8
مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م�تماشياً�مع�االنخفاض�في�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�بسبب�تطبيق�االدارة�لضوابط�اكتتاب�أكثر�صرامة.

قطاع املمتلكات

انخفض�إجمالي�األقساط�غير�المكتسبة�بشكل�طفيف�من��2٫6مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��2٫3مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�
2016م�قبل�أن�ينخفض�إلى��1٫0مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�نتيجة�لبطء�الحركة�اإلقتصادية�في�السنة�المالية�2016م�باإلضافة�إلى�
توجيهات�الحكومة�عن�الحصول�على�شهادة�الدفاع�المدني�قبل�التمكن�من�التأمين�على�الممتلكات.�لذلك،�لم�تتمكن�الشركة�من�تجديد�معظم�عمالئها�

من�الشركات�مما�أدى�إلى�انخفاض�في�إجمالي�أقساط�التأمين�غير�المكتسبة�إلى��814ألف�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م.

قطاع الهنديس

انخفض�إجمالي�االحتياطيات�غير�المكتسبة�بمبلغ��5٫6مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��4٫4مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�
و�3٫7مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�على�خلفية�التباطؤ�االقتصادي�مع�أقلية�المشاريع�الصناعية�والهندسية�في�المملكة�العربية�السعودية.

خالل�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م،�قامت�الشركة�بتأمين�بوليصة�بقيمة��1٫8مليون�ريال�سعودي�مع�مجموعة�السيف�و�2٫5مليون�ريال�سعودي�
مع�مجموعة�بن�الدن�السعودية�فيما�يتعلق�بمشروع�نيوم�مما�أدى�إلى�زيادة�الرصيد�إلى��6٫8مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م.

قطاع الشحن البحري

ارتفع�إجمالي�احتياطيات�األقساط�غير�المكتسبة�من��397ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��831ألف�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�
2016م�نتيجة�حصول�الشركة�على�بوليصة�بمبلغ��1٫4مليون�ريال�سعودي�مع�شركة�سبك�والتي�لم�يتم�تجديدها�في�العام�التالي،�مما�أدى�إلى�انخفاض�
في�إجمالي�أقساط�التأمين�غير�المكتسبة�إلى��131ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م.�في��31مارس�2018م�انخفض�إجمالي�احتياطي�أقساط�

التأمين�غير�المكتسب�إلى��115ألف�ريال�سعودي�تماشياً�مع�انخفاض�الواردات�في�المملكة�العربية�السعودية.

قطاع الحوادث عامة وأخرى

تتعلق�الحوادث�عامة�وأخرى�في�الغالب�بتعويض�العّمال�والمسؤولية�العامة�وغيرها.�ظل�إجمالي�أقساط�التأمين�غير�المكتسبة�مستقراً�إلى�حد�ما�خالل�
الفترة�حيث�بلغ��658ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م،�و�784ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م،�و�658ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م.�ارتفع�
إجمالي�الربح�إلى��1٫6مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م�مدفوًعا�بشكل�أساسي�ببوليصة�لشركة�مجموعة�السيف�بقيمة��963ألف�ريال�سعودي�

تم�إصدارها�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م،�معظمها�لتعويض�العّمال.
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املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها واحتياطيات املطالبات تحت التسوية للسنة املالية املتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م، ٢٠١٦م، 

و٢٠١٧م:

احتياطي�المطالبات�غير�المسددة�)بما�في�ذلك�احتياطي�تسوية�المطالبات�غير�المخصصة�في��31ديسمبر�2017م(�حسب�القطاع�كما�): 33-5الجدول�)
في��31ديسمبر�2015م،�2016م�و2017م�و�31مارس�2018م:

السنة�المالية�2015مبألف�ريال�سعودي�
)مدققة(

السنة�المالية�2016م
)مدققة(

السنة�المالية�2017م
)مدققة(

الربع�األول�للسنة�
المالية�2018م
)مراجعة(

15٫19716٫3372٫1565٫630صحي
27٫19032٫80845٫40045٫285مركبات

66337٫16138٫27135٫586الممتلكات
8472٫9052٫1902٫230الهندسة

2575٫24379325الشحن�البحري
200200-37حوادث�عامة�وأخرى

44٫19194٫45488٫29689٫256اجمالي�املطالبات�حتت�التسوية
3٫024519982٫716صحي
6٫34211٫14621٫36121٫429مركبات

56035٫69936٫78134٫575الممتلكات
7962٫6732٫1082٫146الهندسة

1934٫90559239الشحن�البحري
100100-32حوادث�عامة�وأخرى

10٫94754٫47461٫34861٫206حصة�معيدي�التأمني�من�إجمالي�املطالبات�حتت�التسوية

33٫24439٫98026٫94828٫050صايف�املطالبات�حتت�التسوية�
إجمالي�المطالبات�تحت�التسوية�كنسبة�من�إجمالي�المطالبات�المدفوعة

204٫8٪5٫7٪11٫0٪10٫3٪صحي
681٫3٪79٫0٪50٫8٪18٫2٪مركبات

6626٫8٪16639٫6٪16442٫9٪233٫5٪الممتلكات
ال�ينطبق808٫1٪420٫4٪181٫0٪الهندسة

ال�ينطبق9٫5٪1638٫4٪ال�ينطبقالشحن�البحري
ال�ينطبقال�ينطبق0٫0٪ال�ينطبقحوادث�عامة�وأخرى

898٫6٪91٫3٪44٫2٪14٫8٪املجموع

المصدر:�نماذج�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�للسنوات�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،�2016م،�2017م�و�31مارس�2018م

للفرتة ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م، ٢٠١٦م و٢٠١٧م و٣١ مارس ٢٠١٨م:

إحتياطي�المطالبات�المتكبدة�غير�المبلغ�عنها�حسب�القطاع�كما�في��31ديسمبر�2015م،�2016م�و2017م�و�31مارس�2018م): 34-5الجدول�)

بألف�ريال�سعودي�
السنة�المالية�
2015م
)مدققة(

السنة�المالية�2016م
)مدققة(

السنة�المالية�2017م
)مدققة(

الربع�األول�للسنة�
المالية�2018م
)مراجعة(

42٫77223٫3487٫3438٫054صحي
33٫60419٫55912٫0579٫026مركبات

1733٫7254٫0564٫357الممتلكات
2٫5011٫3153٫5553٫388الهندسة

601٫569134219الشحن�البحري
225242178112حوادث�عامة�وأخرى

79٫33549٫75827٫32325٫156إجمالي�املطالبات�املتكبدة�غير�املبلغ�عنها
11٫4902٫1709982٫189صحي
6٫4956٫6504٫5983٫377مركبات

1503٫4653٫5224٫042الممتلكات
2٫0021٫1233٫1223٫006الهندسة

451٫469265الشحن�البحري
13323426حوادث�عامة�وأخرى

20٫19514٫90912٫27712٫705حصة�معيدي�التأمني�من�إجمالي�املطالبات�املتكبدة�غير�املبلغ�عنها�
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بألف�ريال�سعودي�
السنة�المالية�
2015م
)مدققة(

السنة�المالية�2016م
)مدققة(

السنة�المالية�2017م
)مدققة(

الربع�األول�للسنة�
المالية�2018م
)مراجعة(

59٫14034٫84915٫04712٫451صايف�املطالبات�املتكبدة�غير�املبلغ�عنها
اجمالي�المطالبات�المتكبدة�غير�المبلغ�عنها�كنسبة�من�إجمالي�المطالبات�تحت�التسوية

143٫1٪340٫6٪142٫9٪281٫5٪صحي
19٫9٪26٫6٪59٫6٪123٫6٪مركبات

12٫2٪10٫6٪10٫0٪26٫1٪الممتلكات
151٫9٪162٫3٪45٫3٪295٫3٪الهندسة

67٫4٪169٫6٪29٫9٪23٫3٪الشحن�البحري
56٫0٪89٫0٪ال�ينطبق608٫1٪حوادث�عامة�وأخرى

28٫2٪30٫9٪52٫7٪179٫5٪املجموع

المصدر:�نماذج�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�للسنوات�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،�2016م،�2017م�و�31مارس�2018م

القطاع الصحي:

ارتفع�إجمالي�المطالبات�تحت�التسوية�بشكل�طفيف�من��15٫2مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��16٫3مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�
2016م،�قبل�أن�ينخفض�إلى��2٫2مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م.�وانخفض�احتياطي�المطالبات�المتكبدة�غير�المبلغ�عنها�أيضا�من�42٫8
مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��23٫3مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�و�7٫3مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م.�يعود�
سبب�هذا�االنخفاض�إلى�تسوية�المطالبات�خالل�فترة�التحليل�دون�حدوث�زيادة�كبيرة�في�المطالبات�اإلضافية�المتكبدة�بسبب�وقف�بوالص�األفراد�
الصحية�وقيود�االكتتاب�المفروضة�من�قبل�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني.�ارتفع�إجمالي�المطالبات�تحت�التسوية�إلى��5٫6مليون�ريال�سعودي�في�

�31مارس�2018م�بسبب�رفع�الحظر�عن�القطاع�الصحي.�

قطاع املركبات:

بلغ�إجمالي�المطالبات�تحت�التسوية،�بما�فيها�المطالبات�المتكبدة�غير�المبلغ�عنها،��60٫8مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�بسبب�العدد�
الكبير�من�البوالص�المكتوبة�في�2014م.�انخفض�إجمالي�المطالبات�تحت�التسوية�بما�في�ذلك�المطالبات�المتكبدة�غير�المبلغ�عنها�إلى��52٫4مليون�
ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�تماشًيا�مع�االنخفاض�في�إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة�في�السنة�المالية�2015م.�ارتفع�إجمالي�المطالبات�
تحت�التسوية�بما�في�ذلك�المطالبات�المتكبدة�غير�المبلغ�عنها�إلى��57٫5مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�من�خالل�وثائق�التأمين�ضد�الغير�
للسيارات�المتزايدة�في�2016م،�مما�أدى�إلى�زيادة�احتياطي�المطالبات�تحت�التسوية�من��32٫8مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�إلى�45٫4
مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م.�كان�االنخفاض�في�إجمالي�المطالبات�تحت�التسوية�بما�في�ذلك�المطالبات�المتكبدة�غير�المبلغ�عنها�إلى�
�54٫3مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م�بسبب�ضوابط�تأمين�أكثر�صرامة�على�السيارات�لإلبتعاد�عن�اكتتاب�وثائق�التأمين�ضد�الغير�للسيارات�
للشركات�ذات�أحجام�أعمال�كبيرة�ابتداء�من�مايو�2017م.�نتج�عن�ذلك�انخفاض�في�إجمالي�المطالبات�المتكبدة�غير�المبلغ�عنها�من��12٫1مليون�ريال�

سعودي�في��31ديسمبر�2017م�إلى��9مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م.

قطاع املمتلكات:

ارتفع�إجمالي�المطالبات�تحت�التسوية،�بما�فيها�احتياطي�المطالبات�المتكبدة�غير�المبلغ�عنها�من��836الف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى�
�40٫9مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�بسبب�مطالبة�من�محمد�سعيد�علي�التجارية�بقيمة��35مليون�ريال�سعودي،�والتي�تم�إعادة�تأمينها�
في�الغالب،�مما�أدى�إلى�ارتفاع�حصة�معيدي�التأمين�نسبيا�من�إجمالي�احتياطي�المطالبات�تحت�التسوية�إلى�96٪.�وقد�اعترضت�الشركة�على�هذه�
المطالبة�قضائياً�وفقاً�لشروط�البوليصة�اذ�لم�يتمكن�العميل�من�تقديم�شهادة�الدفاع�المدني،�وحصلت�الشركة�على�موافقة�المحكمة.�ومع�ذلك،�من�
”المعلومات�القانونية“(.�وبالتالي،�ظل�إجمالي�المطالبات� المتوقع�أن�يقوم�العميل�باإلستئناف�)ولمزيد�من�التفاصيل�حول�التقاضي�فضاًل�راجع�القسم�9
تحت�التسوية،�بما�فيها�المطالبات�المتكبدة�غير�المبلغ�عنها�مرتفع�نسبياً�بمبلغ��42٫3مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�و�39٫9مليون�ريال�

سعودي�في��31مارس�2018م�

القطاع الهنديس:

إن�الزيادة�في�إجمالي�المطالبات�تحت�التسوية،�بما�فيها�المطالبات�المتكبدة�غير�المبلغ�عنها�من��3٫3مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى�
�2٫4مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م،�ناتجة�عن�مطالبة�قائمة�من�شركة�السيف�الهندسية�بمبلغ��2٫3مليون�ريال�سعودي.�ارتفع�إجمالي�
المطالبات�تحت�التسوية،�بما�فيها�المطالبات�المتكبدة�غير�المبلغ�عنها�إلى��5٫7مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م،�وظلت�مستقرة�عند�5٫6
مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م،�بسبب�ارتفاع�في�المطالبات�المتكبدة�غير�المبلغ�عنها�من��1٫3مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�إلى�
�3٫6مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�و�3٫9مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م.�وبما�أن�القطاع�الهندسي�يتميز�بنسب�عالية�لألسناد�
بمعدل�84٫4٪�خالل�فترة�التحليل،�فإن�حصة�معيدي�التأمين�من�المطالبات�تحت�التسوية�قد�ازدادت�أيضاً�بما�يتماشى�مع�الزيادة�في�إجمالي�المطالبات�

تحت�التسوية.

الشحن البحري:

ارتفع�إجمالي�المطالبات�تحت�التسوية،�بما�فيها�المطالبات�المتكبدة�غير�المبلغ�عنها�من��317ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��6٫8مليون�
ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�ويرجع�ذلك�بشكل�أساسي�إلى�مطالبة�مستحقة�إلى�شركة�سبك�بمبلغ��4٫2مليون�ريال�سعودي�والتي�تم�إعادة�التأمين�
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عليها�إلى�حد�كبير�وتسديدها�في�السنة�المالية�2016م.�وبالتالي،�فقد�انخفض�إجمالي�المطالبات�القائمة�إلى��213ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�
2017م�قبل�أن�يرتفع�قلياًل�إلى��543ألف�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م.

حوادث عامة وأخرى:

يتعلق�معظمها�بتعويض�العمال،�المسؤولية�العامة�وغيرها�من�الحوادث�العامة.�بلغ�إجمالي�المطالبات�تحت�التسوية،�بما�فيها�المطالبات�المتكبدة�غير�
المبلغ�عنها�إلى��45الف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م،�و�32الف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م،�و�134الف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�

2017م،�و�126الف�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م.

املرصوفات املستحقة واملطلوبات األخرى:

كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م، ٢٠١٦م و٢٠١٧م و٣١ مارس ٢٠١٨م:

مصاريف�مستحقة�ومطلوبات�أخرى�حسب�النوع�لعمليات�التأمين،�كما�في��31ديسمبر�2015م،�2016م�و2017م�و�31مارس�2018م): 35-5الجدول�)

السنة�المالية�2015مبألف�ريال�سعودي�
)مدققة(

السنة�المالية�2016م
)مدققة(

السنة�المالية�2017م
)مدققة(

الربع�األول�للسنة�المالية�2018م
)مراجعة(

12٫44412٫44412٫444-مخصص�التزامات�قضائية
4٫6409٫0088٫6488٫721شيكات�صادرة�تحت�التسوية

23٫87821٫2346٫6806٫634ارصدة�دائنة�لموردي�الخدمات�الطبية
5٫6416٫5216٫5226٫990مخصص�ضريبة�استقطاع�خاص�بإعادة�التأمين

10٫8638٫3665٫7646٫879عموالت�مستحقة
1٫8771٫8761٫6981٫800بدالت�اجازات�وتذاكر�موظفين�مستحقة

1٫337736--مخصص�ضريبة�القيمة�المضافة
1٫000188-3٫545رسوم�مجلس�الضمان�الصحي

327787773773مبالغ�مستحقة�للوسطاء
520133673710مبالغ�مستحقة�إلى�العمالء�والوكالء

1٫0281٫7144461٫878مصاريف�ادارية�مستحقة
941533395987مصاريف�مهنية�وقانونية�مستحقة

188150--مخصص�مكافات
-176135-مساهمة�التامين�االجتماعي

163119180-رسوم�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي
6531٫2432٫071700أخرى
53٫91364٫19848٫89349٫770املجموع

كنسبة�من�المجموع
25٫0٪25٫5٪19٫4٪0٫0٪مخصص�التزامات�قضائية
17٫5٪17٫7٪14٫0٪8٫6٪شيكات�صادرة�تحت�التسوية

13٫3٪13٫7٪33٫1٪44٫3٪ارصدة�دائنة�لموردي�الخدمات�الطبية
14٫0٪13٫3٪10٫2٪10٫5٪مخصص�ضريبة�استقطاع�خاص�بإعادة�التأمين

13٫8٪11٫8٪13٫0٪20٫1٪عموالت�مستحقة
3٫6٪3٫5٪2٫9٪3٫5٪بدالت�اجازات�وتذاكر�موظفين�مستحقة

1٫5٪2٫7٪0٫0٪0٫0٪مخصص�ضريبة�القيمة�المضافة
0٫4٪2٫0٪0٫0٪6٫6٪أتعاب�مجلس�الضمان�الصحي

1٫6٪1٫6٪1٫2٪0٫6٪مبالغ�مستحقة�للوسطاء
1٫4٪1٫4٪0٫2٪1٫0٪مبالغ�مستحقة�إلى�العمالء�والوكالء

3٫8٪0٫9٪2٫7٪1٫9٪مصاريف�ادارية�مستحقة
2٫0٪0٫8٪0٫8٪1٫7٪مصاريف�مهنية�وقانونية�مستحقة

0٫3٪0٫4٪0٫0٪0٫0٪مخصص�مكافات
0٫0٪0٫3٪0٫3٪0٫0٪مساهمة�التامين�االجتماعي

0٫4٪0٫2٪0٫3٪0٫0٪رسوم�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي
1٫4٪4٫2٪1٫9٪1٫2٪أخرى

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�للسنوات�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،�2016م،�2017م�وحسابات�اإلدارة�للفترة�المنتهية�في��31مارس�2018م
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مخصص التزامات قضائية:

وصلت�إلى��12٫4مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م،�و�31ديسمبر�2017م،�و�31مارس�2018م.�يتعلق�ذلك�بالغرامة�التي�أصدرها�مجلس�الضمان�
الصحي�التعاوني�بشأن�تعليق�نشاط�القطاع�الصحي،�من�يناير�2016م�إلى�أبريل�2017م.

شيكات صادرة تحت التسوية:

تتعلق�بالشيكات�التي�لم�تقبض�من�قبل�حاملي�الوثائق.�إن�الزيادة�في�الرصيد�من��4٫6مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��9مليون�ريال�
سعودي�في��31ديسمبر�2016م�تتعلق�بشكل�رئيسي�بالمطالبات�تحت�التسوية�لوثائق�التأمين�ضد�الغير.�ظل�هذا�الرصيد�مستقًرا�نسبًيا�عند��8٫6مليون�
ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�و�8٫7مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م.�ابتداًء�من��1يناير�2018م،�لم�تسدد�الشركة�أي�دفعات�من�خالل�
شيكات�بل�من�خالل�تحويالت�إلكترونية.�على�الرغم�من�أن�الشركة�ستحافظ�على�هذا�المخصص�في�المدى�القريب�لكنها�تتوقع�تخفيض�الرصيد�والغاءه�

في�نهاية�المطاف�بمرور�الوقت.

ارصدة دائنة ملوردي الخدمات الطبية:

انخفض�الرصيد�خالل�فترة�التحليل�من��23٫9مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��6٫6مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م�تمشيا�مع�
�.)»Glob Med«(االنخفاض�في�المطالبات�تحت�التسوية�في�القطاع�الصحي.�يتعلق�هذا�الرصيد�بالمطالبات�تحت�التسوية�للمستشفيات�وشركة�جلوب�ميد
إن�االنخفاض�اإلجمالي�في�القيمة�المستحقة�من��21٫2مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�إلى��6٫7مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر2017م�

و�6٫6مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م�كان�نتيجة�لتسوية�أجزاء�من�الرصيد�المستحق.

مخصص رضيبة استقطاع خاص بإعادة التأمني: 

تخصم�بنسبة�5٪�من�األقساط�المسندة�خارج�المملكة�العربية�السعودية.�زادت�مخصصات�ضريبة�استقطاع�خاص�بإعادة�التأمين�على�مدى�فترة�التحليل�
من��5٫6مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م،�إلى��6٫5مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�و2017م،�وإلى��7مليون�ريال�سعودي�في�31

مارس�2018م.�وكانت�هذه�الزيادة�متماشية�مع�الرسوم�الضريبية�المستقطعة�للفترة�ذاتها.

عموالت مستحقة:

تمثل�عمولة�المبيعات�المدفوعة�للموظفين�بما�يتماشى�مع�السياسة�الداخلية�للشركة�انخفضت�خالل�الفترة�التاريخية�من��10٫9مليون�ريال�سعودي�في�
�31ديسمبر�2015م�إلى��8٫4مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�و�5٫8مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م،�تماشياً�مع�االنخفاض�في�
إجمالي�أقساط�التأمين�المكتتبة.�ارتفعت�العمولة�المستحقة�إلى��6٫9مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م�بسبب�توقيت�اإلكتتاب�القريب�من�تاريخ�

إغالق�حسابات�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م.

بدالت اجازات وتذاكر موظفني مستحقة:

بقيت�مستقرة�نسبياً�عند��1٫9مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�و2016م،�و�1٫7مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م،�و�1٫8مليون�ريال�
سعودي�في��31مارس�2018م.�تتوافق�مزايا�اإلجازات�والتذاكر�للموظفين�المتراكمة�مع�سياسة�المزايا�الخاصة�بالشركة.

مخصص رضيبة القيمة املضافة:

تتعلق�بتحصيل�ضريبة�القيمة�المضافة�على�االكتتابات�التي�تم�التعهد�بها�من��31مايو�2017م�إلى��31ديسمبر�2017م.�تحصيلها�صعب�ألنها�تتعلق�بتكاليف�
إضافية�للوثائق�التي�تم�اكتتابها�وإصدارها�مسبًقا،�خاصة�للعمالء�األفراد.�تم�تسجيل�هذا�المخصص�لإلمتثال�ألنظمة�ضريبة�القيمة�المضافة.�قامت�
الشركة،�وكذلك�قطاع�التأمين�ككل،�باحتساب�ضريبة�القيمة�المضافة�على�األقساط�غير�المكتسبة.�انخفض�هذا�المبلغ�إلى��736ألف�ريال�سعودي�على�

خلفية�تحصيل�ضريبة�القيمة�المضافة�من�حملة�الوثائق.

رسوم�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني:

يتم�احتساب�رسوم�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�بنسبة�1٫0٪�من�إجمالي�األقساط�المكتتبة�الصحية.�هذا�هو�الجزء�المستحق�من�رسوم�مجلس�
الضمان�الصحي�التعاوني،�وتبلغ�قيمته��5٫3مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م،�صفر�في��31ديسمبر�2016م،�و�1٫0مليون�ريال�سعودي�في�
�31ديسمبر�2017م،�و�188الف�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م.�في�2016م،�كان�الرصيد�صفر�بسبب�النزاع�مع�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني.

مبالغ مستحقة للوكالء:

بلغت�مبالغ�مستحقة�للوكالء��327ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�وازدادت�إلى��787ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م،�وبقيت�مستقرة�
بعد�ذلك�عند��773ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�و�31مارس�2018م.�تتعلق�مبالغ�مستحقة�للوكالء�بعمولة�مستحقة�الدفع�للحصول�على�

الوثائق.

مبالغ مستحقة للوسطاء:

بلغت�مبالغ�مستحقة�للوسطاء��520ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م،�و�133ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م،�و�673ألف�ريال�سعودي�
في��31ديسمبر�2017م،�و�710ألف�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م.�تتعلق�مبالغ�مستحقة�للوسطاء�بعمولة�مستحقة�الدفع�للحصول�على�الوثائق.
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مصاريف ادارية مستحقة:

تتعلق�بمخصص�المصروفات�المتعلقة�بالخدمات�التي�حصلت�عليها�الشركة�والفواتير�المستلمة�التي�ال�تزال�مستحقة�الدفع�أو�التكاليف�التقديرية�للعقود�
الخاصة�بالخدمات�التي�تم�الحصول�عليها�خالل�الفترة.�ارتفعت�المصاريف�المستحقة�من��1٫0مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى�1٫7
مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�نتيجة�لزيادة�رسوم�الخدمات�االستشارية�وتخزين�الوثائق.�انخفضت�المصاريف�اإلدارية�المستحقة�إلى�446
ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�بسبب�انخفاض�مصاريف�التخزين�ورسوم�االستشارات،�قبل�ارتفاعها�إلى��1٫9مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�

2018م�بسبب�الزيادة�في�المبالغ�مستحقة�الدفع�المتعلقة�بالمشاريع�الجديدة�وتطويرات�النظام�ورسوم�الخدمات�االستشارية.

مصاريف مهنية وقانونية مستحقة:

تتعلق�بالجزء�المستحق�من�الرسوم�المهنية�بما�في�ذلك�الرسوم�القانونية�والرسوم�االكتوارية�ورسوم�االستشارات�ورسوم�المراجعة.�بلغت�الرسوم�المهنية�
والقانونية�المستحقة��911ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م،�و�533ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م،�و�395ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�

2017م،�و�987ألف�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م.

مخصص مكافات:

يتعلق�بالجزء�المستحق�من�مكافأة�الموظفين�وبلغت�قيمته��188ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م�و�150ألف�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م.

مساهمة التأمني االجتامعي:

تتعلق�بالمبلغ�المستحق�دفعه�إلى�المؤسسة�العامة�للتأمينات�االجتماعية،�وبلغ��176الف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م�و�135ألف�ريال�سعودي�في�
�31ديسمبر�2017م.�

رسوم مؤسسة النقد العريب السعودي:

تتعلق�بالجزء�المستحق�من�المبلغ�المستحق�الدفع�لمؤسسة�النقد�العربي�السعودي.�يتم�احتساب�رسوم�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�بنسبة�0٫5٪�من�
إجمالي�األقساط�المكتتبة،�وقد�بلغ�الجزء�المستحق��163الف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2016م،��119ألف�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2017م،�و180

ألف�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م.

األصول املقبولة واملالءة املالية
األصول�المقبولة�كما�في��31ديسمبر�2017م�و�31مارس�2018م): 36-5الجدول�)

السنة�المالية�2017مبألف�ريال�سعودي�
)مدققة(

الربع�األول�للسنة�المالية�2018م
)مراجعة(

148٫86327٫245النقد�والنقد�المعادل

69٫923190٫598االستثمارات

86٫035105٫586ذمم�مدينة

88٫47093٫283إعادة�التأمين�قابلة�لإلسترداد

6٫0388٫420الفائدة�المتراكمة،�اإليجار،�الدخل

2٫4684٫240تكلفة�الشراء�المؤجل

10٫98911٫637النفقات�المدفوعة�مسبقا

2٫6233٫051ممتلكات�ملموسة

415٫409444٫060املجموع

95٫4٪94٫5٪كنسبة�من�مجموع�الموجودات

المصدر:�نماذج�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�للسنوات�المنتهية�في��31ديسمبر�2017م�والفترة�المنتهية�في��31مارس�2018م

يعتمد�مجموع�الموجودات�المقبولة�في�الجدول�أعاله�على�عوامل�إمكانية�القبول�)أي�نسب�إمكانية�القبول�لكل�نوع�من�الموجودات(�المحددة�في�الالئحة�
التنفيذية�لمؤسسة�النقد�العربي�السعودي.�وإذا�كانت�نسبة�موجودات�معينة�من�مجموع�الموجودات�تقل�عن�نسبة�إمكانية�القبول،�فإن�نسبة�100٪�من�
الموجودات�تعتبر�مقبولة.تقارن�الموجودات�المقبولة�في�ضوء�هامش�السعة�المالية�الذي�تنص�عليه�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�بعد�استقطاع�مجموع�
المطلوبات�لكي�تتحقق�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�مما�إذا�كانت�شركة�التأمين�تتمتع�بالمالءة�المالية�الكافية.�وفقاً�للمادة��65)1(�من�الالئحة�التنفيذية�
لمؤسسة�النقد�العربي�السعودي،�ال�يجوز�تجاوز�القيمة�السوقية�للموجودات�في�عملية�التقييم�ألغراض�حساب�هامش�المالءة�المالية.�ووفقاً�للمادة��65)2(�
من�الالئحة�التنفيذية�لمؤسسة�النقد�العربي�السعودي،�يلزم�أن�تكون�نسبة�الحد/التركيز�األقصى�لكل�فئة�من�الموجودات�كنسبة�من�مجموع�الموجودات�
20٪.�ويلزم�أن�تقوم�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�بإدخال�التعديالت�يدوياً�حتى�تعكس�الخصومات�الناتجة�عن�عدم�االمتثال�للحدود�التنظيمية�الخاصة�

بنسبة�تركيز�الموجودات.
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تحليل�المالءة�المالية�في��31ديسمبر�2015م،�2016م�و2017م�و�31مارس�2018م): 37-5الجدول�)

بألف�ريال�سعودي�
السنة�المالية�
2015م
)مدققة(

السنة�المالية�
2016م
)مدققة(

السنة�المالية�
2017م
)مدققة(

الربع�األول�للسنة�
المالية�2018م
)مراجعة(

352٫682281٫794211٫172238٫181األصول�المسموح�بها�-�حاملي�الوثائق

257٫000258٫807204٫237205٫879األصول�المسموح�بها�-�الشركاء

609٫682540٫601415٫409444٫060مجموع�األصول�املسموح�بها

394٫093309٫655228٫432253٫343مطلوبات�حاملي�الوثائق

145٫920141٫79693٫112100٫365مطلوبات�الشركاء

----ناقص:�المطلوبات�المسموح�باستبعادها

540٫013451٫451321٫544353٫708مجموع�املطلوبات

69٫66989٫15093٫86590٫352صايف�األصول�املقبولة�)أ(�

100٫000100٫000100٫000100٫000احلد�األدنى�لهامش�املالءة�املالية�املطلوب�)ب(

)9٫648()6٫135()10٫850()30٫331(زيادة�)عجز(�في�صافي�الموجودات�المقبولة�مقارنة�بهامش�الحد�األدنى�المطلوب

90٫4٪93٫9٪89٫2٪69٫7٪غطاء�هامش�المالءة�المالية�)أ(�/�)ب(

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�للسنوات�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،�2016م،�2017م�وحسابات�اإلدارة�للفترة�المنتهية�في��31مارس�2018م

كانت�الشركة�تعاني�من�نقص�في�صافي�الموجودات�المسموح�بها�بقيمة��9٫6مليون�ريال�سعودي�عن�الحد�األدنى�لهامش�المالءة�المالية�المطلوب�وهو�
رأس�المال�البالغ��100مليون�ريال�سعودي�كما�في��31مارس�2018م.

ارتفع�صافي�األصول�المقبولة�من��69٫7مليون�ريال�سعودي�في��31ديسمبر�2015م�إلى��90٫4مليون�ريال�سعودي�في��31مارس�2018م.�كان�السبب�
الرئيسي�لهذه�الزيادة�هو�االنخفاض�في�مطلوبات�حاملي�وثائق�التأمين�بمبلغ�قدره��14٫8مليون�ريال�سعودي�وذلك�بسبب�االنخفاض�في�أقساط�التأمين�

غير�المكتسبة�بمبلغ��150٫9مليون�ريال�سعودي�خالل�فترة�التحليل.

بلغت�تغطية�هامش�المالءة�المالية�90٫4٪�في��31مارس�2018م،�وهو�أقل�من�الحد�األدنى�المطلوب�)100٪(�من�قبل�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي.�
وبالتالي،�لم�يكن�صافي�األصول�المقبولة�كافيا�لتغطية�هامش�المالءة�المالية�المطلوب�في��31مارس�2018م.

وعليه،�فإن�الشركة�لم�تلتزم�بمتطلبات�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�فيما�يتعلق�بالحد�األدنى�من�هامش�المالءة�لشركات�التأمين�في��31ديسمبر�2015م،�
و�31ديسمبر�2016م،�و�31ديسمبر�2017م،�و�31مارس�2018م�مع�وجود�نقص�في�صافي�األصول�المقبولة�بمبلغ��30٫3مليون�ريال�سعودي.�و�10٫9مليون�

ريال�سعودي�و�6٫1مليون�ريال�سعودي�و�9٫6مليون�ريال�سعودي�على�التوالي.

للمادة��65)2(�من�الالئحة�التنفيذية�لمؤسسة�النقد�العربي�السعودي،�يجب�أن�يكون�الحد�األقصىى�لكل�فئة�أصول�كنسبة� باإلضافة�إلى�ذلك،�وفقاً�
من�إجمالي�الموجودات�20٪.�قد�تستخدم�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�تقديرها�لفرض�تعديالت�على�حساب�المالءة�من�أجل�إظهار�الخصومات�في�
األصول�المسموح�بها�لعدم�اإللتزام�بالحدود�التنظيمية�لتركيز�األصول.�في��31مارس�2018م،�كانت�الودائع�اإلجمالية�للشركة�في�البنوك�والحسابات�

المستحقة�القبض�وإعادة�التأمين�أعلى�من�حد�الـ�20٪�حيث�بلغت�26٪�و25٪�و20٪�على�التوالي.

بعد�إصدار�الحقوق�المرتقب،�تتوقع�اإلدارة�تغطية�هامش�المالءة�المالية�لتصل�إلى�ما�فوق�٪140.

بيان التدفقات النقدية
بيان�التدفقات�النقدية�لعمليات�التأمين�للسنوات�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،�2016م�و2017م): 38-5الجدول�)

بألف�ريال�سعودي�
السنة�المالية�
2015م
)مدققة(

السنة�المالية�
2016م
)مدققة(�

السنة�المالية�
2017م
)مدققة(

التدفقات�النقدية�من�األنشطة�التشغيلية�

-779-الفائض�المتراكم

تعديالت�لتسوية�الفائض�من�عمليات�التأمين�بعد�حصة�المساهمين�إلى�صافي�النقد�المستخدم�في�
األنشطة�التشغيلية:

)14٫097(7٫010)2٫525(

2٫0281٫9791٫133حصة�المساهمين�من�)العجز(�الفائض�

)1٫217(7٫2383٫332استهالك

---مخصص�ديون�مشكوك�في�تحصيلها
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بألف�ريال�سعودي�
السنة�المالية�
2015م
)مدققة(

السنة�المالية�
2016م
)مدققة(�

السنة�المالية�
2017م
)مدققة(

)العجز(�الفائض�التشغيلي�بعد�حصة�املساهمني�والتعديالت�وقبل�التغيرات�يف�املوجودات�واملطلوبات�
التشغيلية�

(4٫831(13٫100(2٫609(

التغيرات�يف�املوجودات�واملطلوبات�التشغيلية�:

27٫15114٫240)18٫255(مدينون

14٫044)6٫107(35٫664حصة�معيدي�التأمين�من�األقساط�غير�المكتسبة

)4٫241()38٫241(8٫733حصة�معيدي�التأمين�من�مطالبات�تحت�التسوية

---حصة�معيد�التأمين�من�المطالبات�المتكبدة�غير�المبلغ�عنها

14٫1673٫479)7٫037(تكاليف�إكتتاب�وثائق�تأمين�مؤجلة

---مدفوعات�مطلوبة�من�أطراف�ذات�عالقة

)593(7٫494)13٫720(مصاريف�مدفوعة�مقدماً�وموجودات�أخرى

---حاملي�الوثائق�المكتسبة�مطالبات

53٫301)90()579(مبالغ�مستحقة�من�المساهمين

)2٫760(10٫535)50٫343(ارصدة�معيدي�تأمين�دائنة

)28٫510()139٫162(21٫365أقساط�تأمين�غير�مكتسبة

4٫509642-احتياطي�عجز�األقساط

)4٫572(788)8٫299(عموالت�إعادة�تأمين�غير�مكتسبة

)28٫593(19٫61220٫686مطالبات�تحت�التسوية

---المطالبات�المتكبدة�غير�المبلغ�عنها

)14٫030(10٫523)14٫491(مصاريف�مستحقة�ومطلوبات�أخرى

)3٫400(3٫400-احتياطى�عدم�مطابقة�األصول

---احتياطيات�أخرى

---فوائد�نهاية�الخدمة�المدفوعة

)3٫602))71٫247))32٫181)صايف�النقد�املستخدم�يف�األنشطة�التشغيلية

التدفقات�النقدية�من�األنشطة�االستثمارية

335)1٫477()2٫593(استبعادات�)إضافات(�على�ممتلكات�ومعدات

335)1٫477))2٫593)صايف�النقد�احملصل�من�)املستخدم(�يف�األنشطة�االستثمارية

)3٫267))72٫724))34٫774)النقص�يف�النقدية�وشبه�النقدية

130٫90396٫12923٫405النقدية�وشبة�النقدية�في�بداية�السنة

96٫12923٫40520٫138النقدية�وشبه�النقدية�يف�نهاية�السنة

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�للسنوات�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،�2016م،�2017م

صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية:

ارتفعت�التدفقات�النقدية�المستخدمة�في�األنشطة�التشغيلية�من��32٫2مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��1٫72مليون�ريال�سعودي�في�
السنة�المالية�2016م�نتيجة�للهبوط�في�التغير�في�احتياطي�األقساط�غير�المكتسبة�من��21٫4مليون�ريال�سعودي�إلى��139٫2مليون�ريال�سعودي�خالل�
نفس�الفترة.�يعود�االنخفاض�في�النقد�المستخدم�في�أنشطة�التشغيل�إلى��3٫6مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�بشكل�رئيسي�إلى�الزيادة�
في�التغير�في�احتياطي�األقساط�غير�المكتسبة�إلى��28٫6مليون�ريال�سعودي�إلى�جانب�انخفاض�الرصيد�المستحق�من�المساهمين�بمقدار��53٫3مليون�

ريال�سعودي.

صايف النقد (املستخدم يف) / من أنشطة االستثامر:

انخفض�صافي�النقد�المستخدم�في�أنشطة�االستثمار�من��2٫6مليون�ريال�سعودي�في�2015م�إلى��1٫5مليون�ريال�سعودي�في�2016م،�وتغير�إلى�صافي�
نقد�ناتج�عن�أنشطة�االستثمار�بقيمة��335ألف�ريال�سعودي�في�2017م�ويتعلق�بالتغيرات�في�صافي�)الخسائر(�المكاسب�الناتجة�عن�استبعاد�الممتلكات�

والمعدات�على�مدى�فترة�تحليلها.
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بيان�التدفقات�النقدية�لعمليات�التأمين�للفترة�المنتهية�في��31مارس�2017م،�و2018م): 39-5الجدول�)

بألف�ريال�سعودي�
الربع�األول�للسنة�
المالية�2017م
)مراجعة(

الربع�األول�للسنة�
المالية�2018م
)مراجعة(

التدفقات�النقدية�من�األنشطة�التشغيلية

--الفائض�المتراكم

التعديالت:

484321استهالك

527)2٫155(مخصص�ديون�مشكوك�في�تحصيلها

238452مخصص�مكافأة�نهاية�الخدمة

1٫300)1٫433))العجز(�الفائض�التشغيلي�بعد�حصة�املساهمني�والتعديالت�وقبل�التغيرات�يف�املوجودات�واملطلوبات�التشغيلية

التغيرات�يف�املوجودات�واملطلوبات�التشغيلية�:

)9٫060(3٫712مدينون

)4٫526(593حصة�معيدي�التأمين�من�األقساط�غير�المكتسبة

6٫287141حصة�معيدي�التأمين�من�مطالبات�تحت�التسوية

)428()3٫204(حصة�معيد�التأمين�من�المطالبات�المتكبدة�غير�المبلغ�عنها

)1٫772(1٫826تكاليف�إكتتاب�وثائق�تأمين�مؤجلة

)2٫444(5٫882مدفوعات�مطلوبة�من�أطراف�ذات�عالقة

)1٫241(2٫830مصاريف�مدفوعة�مقدماً�وموجودات�أخرى

)428(815حاملي�الوثائق�المكتسبة�مطالبات

3٫290877مبالغ�مستحقة�من�المساهمين

8946٫985ارصدة�معيدي�تأمين�دائنة

17٫538)9٫408(أقساط�تأمين�غير�مكتسبة

669)315(احتياطي�عجز�األقساط

)20()202(عموالت�إعادة�تأمين�غير�مكتسبة

1٫584)29٫569(مطالبات�تحت�التسوية

)2٫167(12٫133المطالبات�المتكبدة�غير�المبلغ�عنها

)277()3٫400(مصاريف�مستحقة�ومطلوبات�أخرى

)302()526(احتياطى�عدم�مطابقة�األصول

)1٫132))9٫795)صايف�النقد�املستخدم�يف�األنشطة�التشغيلية

التدفقات�النقدية�من�األنشطة�االستثمارية

)749()368(استبعادات�)إضافات(�على�ممتلكات�ومعدات

)749))368)صايف�النقد�احملصل�من�)املستخدم(�يف�األنشطة�االستثمارية

)1٫881()10٫163(النقص�في�النقدية�وشبه�النقدية

23٫40520٫138النقدية�وشبة�النقدية�في�بداية�السنة

13٫24218٫257النقدية�وشبه�النقدية�يف�نهاية�السنة

المصدر:�حسابات�اإلدارة�للفترة�المنتهية�في��31مارس2017م�و2018م

صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية:

انخفضت�التدفقات�النقدية�المستخدمة�في�األنشطة�التشغيلية�من��9٫8مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��1٫1مليون�ريال�
سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م�مدفوعة�في�المقام�األول�بزيادة�في�احتياطي�األقساط�غير�المكتسبة�نتيجة�إلى�مزاولة�إصدار�وثائق�
تأمين�صحية�ابتداًء�من�ابريل�2017م�بعد�التعليق�الصادر�من�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�في��31ديسمبر�2015م�مما�أدى�إلى�االرتفاع�من�-9٫4
مليون�ريال�سعودي�إلى��17٫5مليون�ريال�سعودي�خالل�الفترة�ذاتها،�مقترنة�بزيادة�في�التغير�في�احتياطي�المطالبات�تحت�التسوية�من��29٫6مليون�ريال�

سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��1٫6مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2018م.
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صايف النقد (املستخدم يف) / من أنشطة االستثامر:

ارتفع�صافي�النقد�المستخدم�في�أنشطة�االستثمار�من��368ألف�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��749ريال�سعودي�في�الربع�
األول�من�السنة�المالية�2018م،�مدفوعاً�بالتغيرات�في�صافي�الخسائر�/�المكاسب�الناتجة�عن�استبعاد�الممتلكات�والمعدات�خالل�الفترة�نفسها.

بيان�التدفقات�النقدية�للمساهمين�للسنوات�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،�و2016م�و2017م�والثالثة�أشهر�المنتهية�في��31مارس�): 40-5الجدول�)
2017م�و2018م:

بألف�ريال�سعودي�
السنة�المالية�
2015م
�)مدققة(

السنة�المالية�
2016م
)مدققة(�

السنة�المالية�
2017م
)مدققة(

الربع�األول�
للسنة�المالية�
2017م
)مراجعة(

الربع�األول�
للسنة�المالية�
2018م
)مراجعة(

)6٫911))4٫449)11٫721753)12٫772)الربح�للسنة
تعديالت�لتسوية�صايف�الفائض�للسنة�إلى�صايف�النقد�املستخدم�يف�

االنشطة�التشغيلية�:�
--2٫525)7٫010(14٫097صافي�العجز�)الفائض(�المحول�من�عمليات�التأمين�

--)2٫170()1٫113()1٫219(الربح�المحقق�من�بيع�استثمارات�متاحة�للبيع
-)126()3٫126()5٫076()2٫000(دخل�عموالت�من�االستثمارات�المتاحة�للبيع
)6٫911))4٫575))2٫018))1٫478))1٫894))العجز(�الفائض�من�االنشطة�التشغيلية

التغيرات�يف�املوجودات�واملطلوبات�التشغيلية�:
1٫02577742)12٫757()297(مصاريف�مدفوعة�مقدماً�وموجودات�أخرى

246)12()31(23)404(مصاريف�مستحقة�ومطلوبات�أخرى
7٫561-)53٫301(57890مبالغ�مستحقة�إلى�عمليات�التأمين

---)16٫000(-الوديعة�النظامية
--)1٫462()185()931(الزكاة�المدفوعة

938)3٫810))55٫787))30٫307))2٫948)صايف�النقد�املستخدم�يف�األنشطة�التشغيلية
التدفقات�النقدية�من�األنشطة�االستثمارية

---17٫892)25٫639(استبعادات�)إضافات(�على�إستثمارات�متاحة�للبيع�
--15٫2096٫43122٫130المتحصل�من�بيع�االستثمارات�المتاحة�للبيع
)675(10٫699---دخل�عموالت�من�االستثمارات�المتاحة�للبيع�

--2٫0005٫0763٫126صايف�النقد�من�األنشطة�االستثمارية

)675)29٫39925٫25610٫669)8٫430)التدفقات�النقدية�من�األنشطة�االستثمارية

6٫889263)30٫531))908))11٫378)النقص�يف�النقدية�وشبه�النقدية
171٫542160٫164159٫2564٫5578٫725النقدية�وشبه�النقدية�في�بداية�السنة
160٫164159٫256128٫72511٫4668٫988النقدية�وشبه�النقدية�يف�نهاية�السنة

المصدر:�البيانات�المالية�المدققة�للسنوات�المنتهية�في��31ديسمبر�2015م،�2016م،�2017م�وبيانات�مالية�مراجعة�للسنة�المنتهية�في��31مارس�2017م�و2018م

صايف النقد من / (املستخدم يف) األنشطة التشغيلية:

ارتفع�صافي�النقد�المستخدم�في�أنشطة�التشغيل�من��2٫9مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2015م�إلى��30٫3مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�
2016م�مدفوعا�بالتغير�في�الوديعة�النظامية�بمقدار��16مليون�ريال�سعودي�وانخفاض�المصاريف�المدفوعة�مسبقاً�واألصول�األخرى�بواقع��12٫5مليون�
ريال�سعودي.�ارتفع�صافي�النقد�المستخدم�في�أنشطة�التشغيل�إلى��55٫8مليون�ريال�سعودي�في�السنة�المالية�2017م�على�خلفية�التغير�في�المستحقات�

لعمليات�التأمين�بواقع��53٫2مليون�ريال�سعودي.

ارتفع�صافي�النقد�من�األنشطة�التشغيلية�من�3٫8-�مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�السنة�المالية�2017م�إلى��938ألف�ريال�سعودي�في�الربع�
األول�من�السنة�المالية�2018م�نتيجة�الزيادة�في�المستحقات�لعمليات�التأمين�من�الصفر�إلى��7٫0مليون�ريال�سعودي�خالل�نفس�الفترة.

صايف النقد من / (املستخدم يف) األنشطة االستثماریة:

ارتفع�صافي�النقد�من�األنشطة�االستثمارية�من�8٫4-�مليون�ريال�سعودي�في�2015م�إلى��29٫4مليون�ريال�سعودي�في�2016م�على�خلفية�تغير�في�
االستثمارات�المتاحة�للبيع�من�25٫6-�مليون�ريال�إلى��179مليون�ريال�سعودي�على�التوالي.�انخفض�صافي�المبالغ�النقدية�من�األنشطة�االستثمارية�إلى�
�25٫3مليون�ريال�سعودي�في�2017م�بسبب�تغير�االستثمارات�المتاحة�للبيع�إلى�صفر�في�2017م،�مقابل�الزيادة�في�عائدات�االستثمارات�المتاحة�للبيع�

بمقدار��15٫7مليون�ريال�سعودي.

انخفض�صافي�النقد�من�األنشطة�االستثمارية�من��10٫7مليون�ريال�سعودي�في�الربع�األول�من�عام�2017م�إلى�675-�ألف�ريال�سعودي�مستخدم�في�
أنشطة�االستثمار�في�الربع�األول�من�عام�2018م،�بسبب�التغيرات�في�الودائع�قصيرة�األجل.
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استخدام متحصالت الطرح . ٦

صافي متحصالت االكتتاب:   ١-٦

قدر�إجمالي�متحصالت�اكتتاب�أسهم�حقوق�األولوية�بمبلغ�)100٫000٫000(�مائة�مليون�ريال�سعودي�سيدفع�منها�مبلغ�)5٫653٫050(�خمس�ماليين�
وستمائة�وثالثة�وخمسون�ألفاً�وخمسون�ريال�سعودي�لتغطية�مصاريف�وأتعاب�االكتتاب�الخاصة�بالمستشار�المالي�والمستشار�القانوني�ومدير�االكتتاب�
ومتعهد�التغطية�ومصاريف�اإلعالنات�والطباعة�وغيرها�من�المصاريف�المتعلقة�باالكتتاب.�وسيبلغ�صافي�المتحصالت�مبلغ�)94٫346٫950٫00(�أربعة�
وتسعون�مليوناً�وثالثمائة�وستة�وأربعون�ألفاً�وتسعمائة�وخمسون�ريال�سعودي،�وسيتم�استخدامها�بشكل�رئيس�لرفع�معدالت�وهوامش�المالءة�بهدف�اإليفاء�

بمتطلبات�المالءة�المالية�ولن�يحصل�المساهمون�على�أي�من�متحصالت�االكتتاب.

استخدام متحصالت الطرح:   ٢-٦

تزاول�جميع�شركات�التأمين�العاملة�بالمملكة�نشاطها�وفقا�لنظام�مراقبة�شركات�التأمين�والئحته�التنفيذية�والتعديالت�الالحقة�التي�تصدر�من�مؤسسة�
النقد�من�وقت�آلخر.

سيتم�استخدام�صافي�متحصالت�االكتتاب�بشكل�رئيسي�لرفع�هامش�وغطاء�المالءة�المالية�بهدف�اإليفاء�بمتطلبات�المالءة�المالية�التي�تفرضها�مؤسسة�
النقد�على�شركات�التأمين�العاملة�بالمملكة�العربية�السعودية�وفي�تمويل�الزيادة�في�الوديعة�النظامية�المفروضة�على�الشركة�من�مؤسسة�النقد�وذلك�

بسبب�زيادة�رأس�مال�الشركة،�ولن�يحصل�المساهمون�على�أي�من�متحصالت�االكتتاب.�فيما�يلي�االستخدام�المقترح�لمتحصالت�الطرح:

االستخدام�المقترح�لمتحصالت�االكتتاب): 1-6الجدول�)

القيمة�)مليون�ريال�سعودي(البيان

100اجمالي�متحصالت�االكتتاب�

6مصاريف�االكتتاب�المقدرة�

94صافي�متحصالت�االكتتاب�

المصدر:�الشركة

القيمة�)مليون�ريال�سعودي(البيان

100اجمالي�متحصالت�االكتتاب�

6مصاريف�االكتتاب�المقدرة�

94صافي�متحصالت�االكتتاب�

15زيادة�الوديعة�النظامية�15٪�حسب�متطلبات�مؤسسة�النقد�

79استثمارات�مالية�

المصدر:�الشركة

االستثمارات�المالية�من�خالل�اوعية�واصول�استثمارية�قصيرة�وطويلة�االجل�محتسبة�ضمن�هامش�المالءة�لتعزيزها�أخًذا�في�االعتبار�المخاطر�المرتبطة�
ذات�العالقة�حسب�ما�يلي:

النسبة�من�االجمالي المبلغ�)مليون�ريال�سعودي( نوع�االستثمار

٪100 79 استثمارات�في�محافظ�استثمارية�قصيرة�األجل

- - استثمارات�في�سندات�واستثمارات�طويلة�األجل

٪100 79 صافي�متحصالت�االكتتاب�بعد�خصم�الوديعة�النظامية

وتماشيا�مع�متطلبات�قواعد�طرح�األوراق�المالية�وااللتزامات�المستمرة،�ينبغي�على�الشركة�اإلفصاح�للجمهور�عند�وجود�اختالف�بنسبة��)5٪(�أو�أكثر�بين�
االستخدام�الفعلي�لمتحصالت�إصدار�أسهم�حقوق�األولوية�مقابل�ما�أُفِصح�عنه�في�نشرة�اإلصدار�هذه�فور�علمه�بذلك.�

استخدام صايف متحصالت االكتتاب لزيادة الوديعة النظامية للرشكة:

المدفوع� المال� رأس� من� بالمائة� )10٪(�عشرة� النظامية� الوديعة� نسبة� تكون� أن� يجب� التعاوني� التأمين� مراقبة�شركات� نظام� من� �)58( المادة� بحسب�
وللمؤسسة�أن�ترفع�هذه�النسبة�بحد�أقصى�إلى�)15٪(�خمس�عشرة�بالمائة�وفقا�للمخاطر�التي�تواجهها�الشركة.�وعليه،�سوق�تقوم�الشركة�بتخصيص�
�57مليون�ريال�سعودي�من�صافي�متحصالت�االكتتاب�كوديعة�نظامية�ليصبح�اجمالي�الوديعة�النظامية��75مليون�ريال�سعودي�حسب�ما�توجه�به�مؤسسة�

النقد�العربي�السعودي.�
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استخدام صايف متحصالت االكتتاب لرفع هامش وغطاء املالءة للرشكة:

تفرض�الالئحة�التنفيذية�لنظام�مراقبة�شركات�التأمين�على�شركات�التأمين�االحتفاظ�بحد�أدنى�من�صافي�األصول�القابلة�للتضمين�في�حساب�هامش�
المالءة�ويترجم�هذا�المطلب�إلى�االحتفاظ�بالحد�األدنى�من�الغطاء�التام�)100٪(�لهامش�المالءة�المالية�)صافي�األصول�القابلة�للتضمين�في�حساب�

المالءة�المالية�مقسوما�على�الحد�األدنى�لهامش�المالءة(.

وتفرض�مؤسسة�النقد�على�شركات�التأمين�أن�تقوم�أصولها�لغرض�احتساب�صافي�األصول�للتضمين�في�حساب�المالءة�المالية�وفقا�لجداول�ونسب�
تضمين�محددة�من�مؤسسة�النقد�على�أن�يراعى�االتي:

اال�يتجاوز�تقويم�األصول�قيمتها�السوقية،�ويستثنى�من�ذلك�األصول�الخاصة�بتأمين�الحماية�واالدخار�المرتبطة�بالجزء�الخاص�باالستثمار�
ان�يكون�الحد�األقصى�)20٪(�عشرين�بالمائة�من�اجمالي�األصول�المسموح�بها�المرتبطة�بطرف�واحد�

وتنص�المادة�)66(�السادسة�والستين�من�الالئحة�التنفيذية�لنظام�مراقبة�شركات�التأمين�بأنه�على�الشركة�التي�تزاول�التأمين�العام�والصحي�االحتفاظ�
بحد�أدنى�لهامش�المالءة�المالية�المطلوب�باعتماد�األعلى�ألي�من�الطرق�الثالثة�التالية:

الحد�األدنى�من�متطلبات�رأس�المال�والبالغ�)100٫000٫000(�مائة�مليون�ريال�سعودي�لشركات�التأمين�التي�ال�تمارس�نشاط�إعادة�التأمين��
)ويرفع�الحد�إلى�)200٫000٫000(�مائتي�مليون�ريال�سعودي�للشركات�التي�تمارس�نشاط�إعادة�التأمين(

هامش�المالئة�المالية�لألقساط�والذي�يحتسب�وفقا�لما�يلي:�
يتم�تصنيف�معدل�اجمالي�المطالبات�المتكبدة�للسنوات�السابقة�وفقا�للجدول�رقم�)4(�من�الالئحة�التنفيذية�لنظام�مراقبة�شركات��

التأمين
يحتسب�صافي�المطالبات�المتكبدة�لكل�نشاط�بعد�خصم�حصة�إعادة�التأمين�المسندة�بحيث�ال�تقل�صافي�المطالبات�المتكبدة�عن��

)50٪(�خمسين�بالمائة�من�اجمالي�المطالبات�المتكبدة�لهذا�النشاط
يتم�احتساب�هامش�المالءة�المطلوبة�بضرب�المعامل�النسبي�في�صافي�المطالبات�المعدل�

يوضح�الجدول�ادناه�تفاصيل�هامش�المالءة�كما�في�2018/03/31م.

تفاصيل�هامش�المالءة�كما�بتاريخ�2018/03/31م): 2-6الجدول�)

كما�في�2018/03/31ممليون�ريال

�100مليونمتطلبات�الحد�األدنى�من�رأس�المال1

�9٫32مليوناجمالي�هامش�المالءة�المالية�لألقساط2

�5٫84مليونهامش�المالءة�المالية�للمطالبات3

100مليونالحد�األعلى�لمطلوب�لهامش�المالءة�المالية�للشركة�)يحتسب�باعتماد�األعلى�ألي�من��2�،1أو��3أعاله(

�90٫4مليونصافي�األصول�القابلة�للتضمين�في�المالءة�المالية

90٫4٪غطاء�هامش�المالءة�المالية�)٪(

لم�تلتزم�الشركة�بالحد�األدنى�لغطاء�هامش�المالءة�المالية�المفروض�من�مؤسسة�النقد�والبالغ�)100٪(�مائة�بالمائة�حيث�سجل�غطاء�هامش�المالءة�
المالية�)90٫4٪(�كما�في�2018/03/31م�ما�أوجب�على�الشركة�زيادة�رأس�مالها�بهدف�اإليفاء�بهذا�الحد�األدنى.

يوضح�الجدول�أدناه�اإلسهام�المتوقع�لصافي�متحصالت�االكتتاب�في�رفع�هامش�المالءة�المالية�إلى�مستوى�أعلى�من�الحد�األدنى�المفروض�من�مؤسسة�
النقد�خالل�السنوات�القليلة�القادمة.

اإلسهام�المتوقع�لصافي�متحصالت�االكتتاب�في�رفع�هامش�المالءة�المالية�إلى�مستوى�أعلى�من�الحد�األدنى�المفروض�من�مؤسسة�): 3-6الجدول�)
النقد�خالل�السنوات�القليلة�القادمة

2020/12/31م�2019/12/31م�2018/12/31م�2017/12/31م*2016/12/31م�مليون�ريال

�100مليون�100مليون�100مليون�100مليون�100مليونمتطلبات�الحد�األدنى�من�رأس�المال

�7٫57N/AN/AN/Aمليون�22٫36مليونهامش�المالءة�المالية�لألقساط

�3٫05N/AN/AN/Aمليون32٫15مليونهامش�المالءة�المالية�للمطالبات

�7٫57N/AN/AN/Aمليون32٫15مليونالحد�األدنى�المطلوب�لهامش�المالءة�المالية

�226N/Aمليون209مليون�93٫9مليون�89٫15مليونصافي�األصول�القابلة�للتضمين�في�المالءة�المالية

240٪226٪�209٪93٫9٪89٫2٪غطاء�هامش�المالءة�المالية�)٪(

0٪3٪9٪16٫3٪62٫6٪الخسائر�المتراكمة�)٪�من�رأس�المال(

المصدر:�الشركة�حسب�خطة�العمل�
*المعلومات�المضمنة�في�الجدول�أعاله�تقديرية�للفترات�ما�بعد�تاريخ�2017/12/31م.�وعليه�قد�تختلف�النتائج�الفعلية�عن�هذه�التوقعات.�على�اعتبار�ان�زيادة�رأس�المال�تمت�خالل�2018م.
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إفادات الخبراء. ٧

قدم�جميع�المستشارين�الواردة�أسماؤهم�في�الصفحات�)د(�و)هـ(�موافقتهم�الخطية�على�اإلشارة�إلى�أسمائهم�وعناوينهم�وشعاراتهم�وعلى�نشر�إفاداتهم�
في�نشرة�اإلصدار،�ولم�يقم�أي�منهم�بسحب�موافقته�حتى�تاريخ�نشر�نشرة�اإلصدار�هذه.�كما�أن�جميع�المستشارين�والعاملين�لديهم�أو�أقاربهم�ال�يملكون�

أي�أسهم�في�الشركة�وليس�ألي�منهم�مصلحة�مهما�كان�نوعها�في�الشركة�كما�في�تاريخ�نشرة�اإلصدار�هذه�بما�قد�يؤثر�على�استقالليتهم.



94

اإلقرارات. ٨

يقر�أعضاء�مجلس�اإلدارة�حتى�تاريخ�هذه�النشرة�بما�يلي:�

� بخالف�ما�ورد�في�الفقرة�3-7-�2من�القسم��3»خلفية�عن�الشركة�وطبيعة�أعمالها«،�لم�يكن�هناك�أي�انقطاع�في�أعمال�الشركة�يمكن�أن�يؤثر�أ-
أن�أو�يكون�قد�أثر�تأثيراً�ملحوظاً�في�الوضع�المالي�خالل�الـ�)12(�شهراً�األخيرة.�

� لم�تُمنح�أي�عموالت�أو�خصومات�أو�أتعاب�وساطة�أو�أّي�عوض�غير�نقدي�من�قبل�الشركة�خالل�السنوات�الثالث�السابقة�مباشرة�لتاريخ�تقديم�ب-
طلب�التسجيل�وطرح�األوراق�المالية�الخاضعة�لهذه�النشرة�في�ما�يتعلق�بإصدار�أو�طرح�أي�أوراق�مالية.

� ”المعلومات�المالية�ومناقشة�وتحليل�اإلدارة“�فيما�يتعلق�يتخفيض�رأس�مال�الشركة،�لم�يكن�هناك�أّي�تغير�سلبي�ج- بخالف�ما�ورد�في�القسم�5
المالية� األوراق� وطرح� التسجيل� تقديم�طلب� لتاريخ� مباشرة� السابقة� الثالث� السنوات� للُمصدر�خالل� والتجاري� المالي� الوضع� في� جوهري�

الخاضعة�لهذه�النشرة،�إضافة�إلى�الفترة�التي�يشملها�تقرير�المحاسب�القانوني�حتى�اعتماد�نشرة�اإلصدار.�
� ”الهيكل�التنظيمي�اإلداري�للشركة“،�ليس�ألعضاء�مجلس�اإلدارة�أو�ألي�من�أقربائهم�أّي�أسهم�أو�مصلحة�من�أي�د- بخالف�ما�ورد�في�القسم�4

نوع�في�الشركة.�
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المعلومات القانونية. ٩

تأسيس الشركة والتراخيص والتصاريح التي تعمل بموجبها  ١-٩

باستثناء�بعض�رخص�البلدية�وتصاريح�الدفاع�المدني�المتعلقة�بالمواقع�المستأجرة�من�قبل�الشركة�لمزاولة�أعمالها�وفتحها�كنقاط�بيع�ومكاتب�لإلدارة�
اإلقليمية�في�مختلف�مناطق�السعودية،�حصلت�الشركة�على�كافة�التراخيص�الالزمة�لمزاولة�نشاطها�وفقاً�لألنظمة�المعمول�بها،�وهي�على�النحو�التالي:

التراخيص�والتصاريح�والشهادات�التي�تعمل�بموجبها�الشركة): 1-9الجدول�)

تاريخ�اإلصدار/�رقم�الترخيصالغرضنوع�الترخيص
الجهة�تاريخ�االنتهاءالتجديد

مالحظةالمصدرة

قيد�الشركة�في�السجل�التجاري
سجل�الشركات�

التجارية
)شركة�مساهمة(

1431/06/10هـ1010288711
�)الموافق�

2010/05/24م(

1441/06/10هـ
�)الموافق�

2020/02/04م(

وزارة�
التجارة-
مكتب�
السجل�
التجاري�
بمدينة�
الرياض

لتعديل�النشاط�
في�السجل�
وحذف�إعادة�

التأمين
لتعديل�عدد�

أعضاء�المجلس�
ليصبح�)7(�
أعضاء�بدال�

من�)9(�أعضاء�
مراعاة�للتعديالت�
التي�أُدخلت�على�
النظام�االساسي

شهادة�عضوية�
الغرفة�التجارية�

الصناعية
)الدرجة�
الممتازة(

التزام�الشركة�بنظام�
السجل�التجاري�
الذي�يوجب�على�
الشركة�االشتراك�
بالغرفة�التجارية�

الصناعية

الغرفة�2020/02/04م2015/12/27م232233
التجارية�

والصناعية�
بالرياض

ترخيص�
استثمار�خدمي

الترخيص�للشركاء�
األجانب�في�الشركة�

التزاماً�بنظام�
االستثمار�األجنبي�

السعودي

1430/09/22هـ�10203009418501
)الموافق�

2009/09/12م(

1444/07/02هـ�)الموافق�
2023/01/24م(

الهيئة�
العامة�

لالستثمار

تصريح�بمزاولة�
نشاط�التأمين

مزاولة�التأمين�العام�
والتأمين�الصحي

1437/07/23هـ�ت�م�ن/20107/30
)الموافق�

2016/04/30م(

1440/07/22هـ�)الموافق�
2019/03/29م(

مؤسسة�
النقد

تم�استخراج�
الترخيص�بتاريخ�
1431/07/24هـ�

)الموافق�
2010/07/06م(

شهادة�
التأمينات�
االجتماعية

التزام�الشركة�تجاه�
أنظمة�المؤسسة�
العامة�للتأمينات�

االجتماعية

1439/10/28هـ�26251847
)الموافقـ�

2018/07/12م(

1439/11/28هـ�
)الموافق

2018/08/10م(

المؤسسة�
العامة�

للتأمينات�
االجتماعية�

شهادة�الزكاة�
والدخل

لإلفادة�بأن�الشركة�
قدمت�إقرارها�
السنوي�والتزمت�
بسداد�الزكاة

1439/10/27هـ�1110336768
)الموافق

2018/07/11م(

1440/08/25هـ�
)الموافق

2019/04/30م(

الهيئة�
العامة�
للزكاة�
والدخل�

الشهادة�غير�
صالحة�لصرف�
األقساط�)العادية�

والنهائية(
لإلفادة�بأن�الشركة�شهادة�السعودة

ملتزمة�بنسبة�
التوطين�المطلوبة�
منها�وفق�برنامج�

نطاقات

1439/11/18هـ�200180734575
)الموافق

2018/07/31م(

1440/02/22هـ�
)الموافق�

2018/10/31م(

وزارة�
العمل�

بموجب�شهادة�
سعودة�موجهة�
إلى�هيئة�السوق�

المالية

مجلس�الضمان�
الصحي�

التعاوني�)تأهيل�
الشركة(

ترخيص�تأهيل�
لممارسة�أعمال�
الضمان�الصحي�

التعاوني

1439/06/09هـ�925/3531
)الموافق

2018/02/25م(

1440/06/17هـ�
)الموافق

2019/02/22م(

مجلس�
الضمان�
الصحي�
التعاوني

بموجب�الخطاب�
الصادر�من�
الشركة�رقم�

�201813بتاريخ�
2018/01/29م�
لطلب�التجديد.�
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تاريخ�اإلصدار/�رقم�الترخيصالغرضنوع�الترخيص
الجهة�تاريخ�االنتهاءالتجديد

مالحظةالمصدرة

رخصة�مزاولة�
نشاط�تجاري
للمقر�الرئيسي�
في�الرياض

تصريح�البلدية�
المعطى�للشركة�
لمزاولة�نشاطها�
من�خالل�المقر�

الرئيسي�)حي�الملز�
-طريق�صالح�الدين�

االيوبي�(

1433/02/15هـ�33206
)الموافق�

2012/02/09م(

1440/02/15هـ�)الموافق�
2018/10/25م(�

وزارة�
الشؤون�
البلدية�
والقروية
)أمانة�
منطقة�
الرياض�
-�بلدية�
)الملز�(

شهادة�تقييم�
كيان�الشركة

تقييم�كيان�الشركة�
وفقاً�لبرنامج�نطاقات�
حيث�تشير�إلى�ان�
الشركة�في�النطاق�

)البالتيني(�

1440/01/28هـ�الشركة
)الموافق�

2018/10/08م(

1440/05/02هـ�)الموافق�
2019/01/09م(

إدارة�الخدمات�بدون
االلكترونية�لوزارة�

العمل

المصدر:�المستشار�القانوني

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات مؤسسة النقد:�

وفقاً�للمادة�)76(�السادسة�والسبعين�من�الالئحة�التنفيذية�لنظام�مراقبة�شركات�التأمين،�يحق�لمؤسسة�النقد�سحب�ترخيص�الشركة�في��
الحاالت�التالية:

إذا�لم�تمارس�الشركة�النشاط�المرخص�لها�به�خالل�ستة�أشهر�من�تاريخ�إصدار�الترخيص.�
إذا�لم�تف�بمتطلبات�نظام�مراقبة�شركات�التأمين�التعاوني�أو�الئحته�التنفيذية.�
إذا�تبين�للمؤسسة�تعمد�الشركة�تزويد�المؤسسة�بمعلومات�غير�صحيحة�عند�طلبها�للترخيص.�
إذا�أفلست�الشركة.�
إذا�مارست�الشركة�النشاط�بأسلوب�احتيالي.�
إذا�انخفض�رأس�المال�عن�الحد�األدنى�المقرر�أو�لم�تستوف�الشركة�بمتطلبات�المالءة�المالية�الواردة�في�الالئحة�التنفيذية.�
إذا�انخفض�النشاط�التأميني�إلى�المستوى�الذي�ترى�المؤسسة�عدم�فعالية�أدائه.�
إذا�رفضت�أو�أّخرت�الشركة�دفع�المطالبات�المستحقة�دون�وجه�حق.�
إذا�منعت�الشركة�فريق�التفتيش�المكلف�من�قبل�المؤسسة�عن�أداء�مهمته�في�فحص�سجالتها.�
إذا�امتنعت�الشركة�عن�تنفيذ�حكم�نهائي�صادر�ضدها�في�أي�من�المنازعات�التأمينية.��

وفيما�يخص�الفقرة�)و(�أعاله�من�الشروط،�يجب�االلتزام�بهامش�المالءة�المطلوب�حسب�المادة�)66(�السادسة�والستين�والمادة�)67(�السابعة��
والستين�من�الالئحة�التنفيذية.

استلمت�الشركة�بتاريخ��6ابريل�2016م�خطاب�من�مؤسسة�النقد�وتضمن�عدد�من�اإلجراءات�النظامية�المترتبة�على�الشركة�بناًء�على��
النتائج�المالية�للشركة�لعام�2015م.�وقد�تضمن�خطاب�المؤسسة�القرارات�اآلتية:

قيام�الشركة�باستيفاء�متطلبات�هامش�المالءة�المالية�في�موعد�أقصاه�2016/09/30م،�وفي�حال�لم�تستوف�الشركة�حينها�متطلبات��
هامش�المالءة�المالية،�ستقوم�المؤسسة�باتخاذ�كافة�اإلجراءات�النظامية�بحق�الشركة�حمايًة�لحقوق�المؤمن�لهم؛�وقد�اوصى�مجلس�
ادارة�الشركة�بتخفيض�رأس�مال�الشركة�ومن�ثم�زيادة�رأس�المال�وما�سيتبعه�من�أثر�على�استيفاء�متطلبات�هامش�المالءة�المالية.

قيام�الشركة�بزيادة�الوديعة�النظامية�من�)10٪(�من�رأس�المال�المدفوع�إلى�)15٪(�من�رأس�المال�المدفوع.�
قيام�الشركة�بتعيين�مستشار�لدراسة�أسباب�تردي�الوضع�المالي�للشركة�ووضع�المقترحات�والحلول�الالزمة�للتغلب�على�ذلك.�والتي�قد��

يكون�على�رأسها�إعادة�هيكلة�الشركة�وخفض�نفقاتها.�وقامت�الشركة�بتعيين�االستشاري�للقيام�بالمتطلبات�الواردة�في�خطاب�المؤسسة�
أعاله.

تقديم�الشركة�تقريراً�شهرياً�مفصاًل�عن�سير�العمل�الذي�يقوم�به�المستشار�في�بداية�كل�شهر�ميالدي�اعتباراً�من�بداية�شهر�يونيو��
2016م،�وتقوم�الشركة�بإعداد�وتقديم�التقارير�المطلوبة�للمؤسسة.

تقديم�الشركة�للمؤسسة�نسخة�من�التقرير�النهائي�للمستشار�عند�نهاية�عمله؛�وقد�قامت�الشركة�بإرسال�التقرير�إلى�المؤسسة�بتاريخ��
2016/9/29م.

تقديم�الشركة�للمؤسسة�تقريراً�ربعياً�مفصاًل�عن�سير�تنفيذ�وتطبيق�توصيات�المستشار�بعد�انتهاء�عمله،�وتقوم�الشركة�بإعداد�وتقديم��
التقارير�المطلوبة�للمؤسسة.

قيام�الشركة�بعقد�اجتماع�طارئ�لمجلس�اإلدارة�لمناقشة�أسباب�تردي�الوضع�المالي�للشركة�ومناقشة�ما�ورد�في�هذا�الخطاب،�وتقديم��
محضر�اجتماع�المجلس�للمؤسسة�في�موعد�أقصاه�2016/05/19م،�

�قامت�الشركة�بعقد�االجتماع�بتاريخ�2016/04/17م�ومناقشة�البنود�لمذكورة�اعاله�واتخاذ�التوصيات�الالزمة�لتنفيذ�القرارات�الواردة��
للشركة� المالي� الوضع� )381000026163(�شأن� رقم� النقد� مؤسسة� الشركة�خطاب� استلمت� 2016/12/6م� وفي� المؤسسة،� بخطاب�
موعد� في� المالية� المالءة� هامش� متطلبات� واضحة�الستيفاء� بخطة� المؤسسة� بتزويد� الشركة� بإلزام� النقد� مؤسسة� قرار� والمتضمن�
اقصاه�2016/12/29م،�وقد�اعتمد�مجلس�اإلدارة�في�اجتماعه�المنعقد�في�2016/12/21م�خطة�العمل�المزمع�تقديمها�لمؤسسة�النقد�
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والمتضمنة�استيفاء�متطلبات�هامش�المالءة�المالية.�وفي�2016/12/25م�تم�تقديم�خطة�العمل�المتضمنة�استيفاء�متطلبات�هامش�
المالءة�المالية�لمؤسسة�النقد

وكما�بتاريخ�هذه�النشرة،�حققت�الشركة�تقدم�في�تنفيذ�خطة�عملها�لناحية�تحسين�وضعها�المالي�من�خالل�إعادة�هيكلة�رأسمالها��
وإطفاء�الخسائر�المتراكمة�حيث�استكملت�المرحلة�األولى�من�الخطة�بتخفيض�رأس�المال�وحصلت�على�الموافقات�النظامية�التالية:

� موافقة�مؤسسة�النقد�على�التخفيض�بموجب�الخطاب�رقم�)381000010857(�وتاريخ�1438/01/26هـ�)الموافق�2016/10/27م(.أ-
� موافقة�مؤسسة�النقد�المبدئية�على�زيادة�رأس�المال�بموجب�الخطاب�رقم�)391000031610(�وتاريخ�1439/03/18هـ�)الموافق�ب-

2017/12/06م(.
� موافقة�الجمعية�العامة�غير�العادية�)االجتماع�الثالث(�في�2017/06/18م�على�تخفيض�رأس�المال�وتعديل�النظام�األساسي.ج-
� وبتاريخ�1439/03/11هـ�الموافق�2017/11/29م�تم�تحديث�بيانات�شهادة�السجل�التجاري�لناحية�رأس�المال.د-

باستثناء�ما�تم�ذكره�أعاله�وفي�القسم��2»عوامل�المخاطرة«،�فإن�الشركة�ملتزمة�-�كما�بتاريخ�هذه�النشرة�-�بأحكام�المادة�)76(�السادسة�والسبعين�من�
الالئحة�التنفيذية�المشار�إليها�أعاله.�

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة:�

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

للسنة�المالية�الحالية�مع�فترة�المقارنة�بحيث�تشمل�األسباب�جميع�بنود�إعالن�النتائج�المالية.
الخاصة�� والتعليمات� اإلجراءات� بتعديل� �)2016-130-1( رقم� الهيئة� قرار�مجلس� )الموافق�2016/10/24م(�صدر� بتاريخ�1438/01/23هـ�

بالشركات�المدرجة�أسهمها�في�السوق�التي�بلغت�خسائرها�المتراكمة�)50٪(�فأكثر�من�رأس�مالها�في�ضوء�نظام�الشركات�الجديد،�وتم�تعديل�
مسماها�لتصبح�”اإلجراءات�والتعليمات�الخاصة�بالشركات�المدرجة�أسهمها�في�السوق�التي�بلغت�خسائرها�المتراكمة�)20٪(�فأكثر�من�رأس�

مالها“،�على�أن�يعمل�باإلجراءات�والتعليمات�المعدلة�ابتداًء�من�تاريخ�1438/07/25هـ�)الموافق�2017/04/22م(.
كذلك�ألزمت�الهيئة�الشركات�المدرجة�في�السوق�المالية�التي�تبلغ�خسائرها�المتراكمة�)50٪(�فأكثر�من�رأس�المال�المدفوع�باإلفصاح�على��

موقع�تداول�قبل�تاريخ�1438/07/24هـ�)الموافق�2017/04/21م(�عن�خطتها�حيال�تطبيق�المادة�)150(�من�نظام�الشركات.�
كما�ألزمت�الهيئة�الشركات�المدرجة�في�السوق�المالية�باتباع�الئحة�التعليمات�الخاصة�بإعالنات�الشركات�المساهمة�المدرجة�أسهمها�في��

السوق�المالية�الصادرة�بموجب�قرار�مجلس�الهيئة�رقم�)4-8-2017(�وتاريخ�1438/04/26هـ�)الموافق�2017/01/24م(.
كما�ألزمت�الهيئة�الشركات�المدرجة�في�السوق�المالية�باإلفصاح�على�مراحل�عن�مواكبتهم�للتحول�لمعايير�المحاسبة�الدولية.�
كما�بتاريخ�هذه�النشرة،�الشركة�ملتزمة�بنظام�السوق�المالية�ولوائحه�التنفيذية،�اال�أن�الشركة�قد�سبق�أن�تعرضت�لغرامات�مالية�لمخافتها��

لعض�احكام�قواعد�التسجيل�واالدراج�)قبل�البدء�بالعمل�بالقواعد�الجديدة�»قواعد�طرح�األوراق�المالية�وااللتزامات�المستمرة(�وفقاً�للتالي:�
بتاريخ�2016/02/09م�فرضت�الهيئة�غرامة�مالية�مقدارها�)30٫000(�ثالثون�ألف�ريال،�لمخالفة�الشركة�الفقرة�)أ(�من�المادة�السادسة��

واألربعين�من�نظام�السوق�المالية،�والفقرة�)أ(�من�المادة�الحادية�واألربعين�من�قواعد�التسجيل�واإلدراج،�لعدم�إبالغ�الشركة�الهيئة�والجمهور�
في�موقع�شركة�السوق�المالية�السعودية�”تداول“،�عن�استالم�خطاب�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�متضمناً�إيقاف�صالحية�إصدار�وثائق�

التأمين�الفردي�على�نظام�الشبكة�الوطنية�للضمان�الصحي�اعتباراً�من�2014/11/13م،�إذ�لم�تعلن�عن�ذلك�إال�بتاريخ�2014/11/16م.
وبتاريخ�2016/05/11م�فرضت�الهيئة�غرامة�مالية�مقدارها�)20٫000(�عشرون�ألف�ريال،�لمخالفة�الشركة�الفقرة�)أ(�من�المادة�األربعين��

من�قواعد�التسجيل�واإلدراج،�إلفصاح�الشركة�عن�معلومة�غير�صحيحة�في�إعالنها�في�موقع�شركة�السوق�المالية�السعودية�تداول�اإللكتروني�
بتاريخ�2015/02/10م�تتعلق�بفائض�في�عمليات�التأمين،�وهو�ما�قامت�الشركة�بتصحيحه�في�إعالنها�بتاريخ�2015/02/11م،�الذي�بينت�

الشركة�فيه�أن�لديها�عجز�في�عمليات�التأمين�وليس�فائض،�وأن�العجز�بلغ��21٫842ألف�ريال�سعودي�خالل�شهر�يناير�2015م.
وبتاريخ�2016/05/11م�فرضت�الهيئة�غرامة�مالية�مقدارها�)70٫000(�سبعون�ألف�ريال،�لمخالفة�الشركة�الفقرة�)أ(�من�المادة�السادسة��

واألربعين�من�نظام�السوق�المالية،�والفقرة�)أ(�من�المادة�الحادية�واألربعين�من�قواعد�التسجيل�واإلدراج،�لعدم�إبالغ�الشركة�الهيئة�والجمهور�
في�الوقت�النظامي�المحدد�عن�استالمها�تعليمات�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني،�المتضمنة�إيقاف�صالحية�إصدار�وثائق�التأمين�الصحي�
على�نظام�إصدار�الوثائق�المطور�للضمان�الصحي�بتاريخ�2015/12/31م،�إذ�لم�تعلن�عن�ذلك�إال�بتاريخ�2016/01/03م�بعد�إغالق�السوق�.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني:�

إن�منتجات�التأمين�الطبي�خاضعة�ألنظمة�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�)»مجلس�الضمان«(�بعد�إجازتها�من�مؤسسة�النقد.�حيث�يقوم��
مجلس�الضمان�بمراقبة�الشركة�والتأكد�من�تقيدها�بالشروط�المنظمة�لتقديم�منتجات�التأمين�الطبي.

نصت�المادة�)43(�الثالثة�واألربعون�من�الالئحة�التنفيذية�لنظام�الضمان�الصحي�على�أنه�ال�يسمح�لشركات�التأمين�بممارسة�أعمال�الضمان��
الصحي�التعاوني�إاّل�بعد�تأهيلها�من�قبل�المجلس،�ويكون�التأهيل�مقيدا�بمدة�ثالث�سنوات�قابلة�للتجديد�لمدد�أخرى�مماثلة.�كما�نصت�المادة�
)44(�الرابعة�واألربعون�من�الالئحة�التنفيذية�لنظام�الضمان�الصحي�أنه�يتم�تأهيل�شركات�التأمين�التعاوني�لممارسة�التأمين�الصحي�بناء�
على�طلب�يتم�تقديمه�لهذا�الغرض،�وللمجلس�تحديد�ما�يراه�من�تفاصيل�تتعلق�بطبيعة�ونطاق�البيانات�التي�يتعين�تضمينها�في�هذه�الطلبات�

في�حدود�ما�يلزم�لذلك،�وعلى�المجلس�البت�في�طلب�التأهيل�خالل�تسعين�يوما�من�تاريخ�تقديم�الطلب.�
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يقوم�مجلس�الضمان�بمراقبة�الشركة�والتأكد�من�تقيدها�بالشروط�المنظمة�لتقديم�منتجات�التأمين�الطبي.�ومن�تلك�الشروط:�

� االلتزام�بتوفير�كوادر�طبية�متخصصة�إلعطاء�الموافقات�الطبية�الالزمة�خالل�موعد�زمني�ال�يتجاوز�)60(�ستين�دقيقة�وفي�حال�عدم�أ-
الموافقة�فيجب�توضيح�األسباب�رسميا.

� االلتزام�بدفع�مستحقات�مقدمي�الخدمة�الطبية�كالمستشفيات�والعيادات�الطبية�في�موعد�ال�يتجاوز�)45(�يوم.ب-

بتاريخ�2015/12/31م�تلقت�الشركة�تعليمات�من�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�بإيقاف�الشركة�من�صالحية�إصدار�وثائق�التأمين�على��
نظام�إصدار�الوثائق�المطور�للضمان�الصحي�التعاوني�وذلك�اعتبارا�من�2015/12/31م�وبعد�استيفاء�الشركة�لمتطلبات�مجلس�الضمان�
الصحي�التعاوني،�تلقت�الشركة�في�2016/02/14م�خطاب�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�بإعادة�فتح�نظام�إصدار�الوثائق�المطور�للضمان�
الصحي�التعاوني�بشكل�جزئي�وذلك�لوثائق�المجموعات�فقط�وتلقت�الشركة�بتاريخ�2016/04/01م�خطاب�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�

بإعادة�فتح�نظام�إصدار�الوثائق�بشكل�كامل.
كما�استلمت�الشركة�من�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�الخطاب�رقم�)3531/1626(�وتاريخ�201/06/02م�والذي�تضمن�قرار�معالي�وزير��

الصحة�رئيس�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�بإيقاف�الشركة�من�صالحية�إصدار�وثائق�التأمين�على�نظام�إصدار�الوثائق�المطور�للضمان�
الصحي�التعاوني�وذلك�من�تاريخ�الحطاب�وحتى�تصحح�الشركة�أوضاعها�بالكامل�وتعيد�ترتيب�كافة�اعمالها�في�الضمان�الصحي�التعاوني�
وفقا�للنظام�والالئحة�التنفيذية�مع�إعطاء�الشركة�مهلة�)60(�يوماً�من�تاريخ�الخطاب.�وبناًء�عليه�تقدمت�الشركة�بتاريخ��26يونيو�2016م�بتظلم�
على�القرار�أعاله�لديوان�المظالم�بالرياض�متضمناً�طلب�الغاء�قرار�إيقاف�الشركة�عن�اصدار�وثائق�التأمين�الطبي�المشار�اليها�وأُلحق�بالتظلم�
طلب�عاجل�بوقف�تنفيذ�القرار،�وتم�عقد�عدة�جلسات�حضرها�الطرفان�والتي�انتهت�بصدور�قرار�من�ديوان�المظالم�بتاريخ�2017/02/20م�

قابل�لالستئناف�برفض�التظلم�المقدم�من�الشركة،�وعليه�قرر�مجلس�اإلدارة�عدم�استئناف�قرار�ديوان�المظالم�وحل�القضية�ودياً.
والئحته�� التعاوني� الصحي� الضمان� نظام� أحكام� مخالفات� في� النظر� لجنة� قرار� صدر� 2017/02/22م� الموافق� 1438/05/25هـ� وبتاريخ�

التنفيذية�في�القضية�رقم�)37/6(�والمقامة�ضد�الشركة�من�األمانة�العامة�لمجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�بشأن�مخالفة�الشركة�ألحكام�
التعاوني� التنفيذية�لنظام�الضمان�الصحي� الوثيقة�التأمينية�وألحكام�المادة�والمادة�)36/ب/3(�والمادة�)91(�والمادة�)77/4(�من�الالئحة�
والذي�ينص�على�إلزام�الشركة�بدفع�مبلغ�وقدرة�)12٫443٫500(�اثنا�عشر�مليوناً�وأربعمائة�وثالثة�وأربعون�ألف�وخمسمائة�ريال�سعودي�وقد�
تم�االعتراض�على�هذا�القرار�أمام�ديوان�المظالم�بتاريخ�1438/07/22هـ�الموافق�2017/04/19م�وقد�صدر�حكم�من�ديوان�المظالم�بتاريخ�
1439/04/21هـ�الموافق�2018/01/08م�برد�االعتراض�المقدم�من�الشركة�وبناء�عليه�قامت�الشركة�باستئناف�الحكم�بتاريخ�2018/02/20م�

ولم�يبت�بالقضية�حتى�تاريخه.�
الموافق�� 1438/07/27هـ� وتاريخ� �)3531/951( رقم� الخطاب� بموجب� التعاوني� الصحي� الضمان� مجلس� من� تعليمات� الشركة� استلمت�

2017/04/24م�المتضمن�اعتماد�معالي�وزير�الصحة�رئيس�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني�قرار�إعادة�فتح�نظام�إصدار�الوثائق�المطور�
للضمان�الصحي�التعاوني�إلصدار�وثائق�التأمين�الصحي�للشركة�وذلك�بعد�قيام�الشركة�باإلجراءات�التصحيحية�الالزمة�واستيفائها�لكافة�

مالحظات�المجلس

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة لالستثمار األجنبي �

1� نظراً�لملكية�بعض�المساهمين�المؤسسين�األجانب�)غير�السعوديين�وغير�الخليجيين(�ألسهم�في�رأس�المال،�اضطرت�الشركة�إلى�استخراج�-
العامة� الهيئة� من� صادر� 2009/09/12م(� )الموافق� 1430/09/22هـ� بتاريخ� �)102030094185-01( رقم� الخدمي� االستثماري� ترخيص�

لالستثمار�وساري�لغاية�تاريخ�1444/07/02هـ�)الموافق�2023/01/24م(.�
2� وتشترط�الهيئة�العامة�لالستثمار�على�الشركات�المرخص�لها�االلتزام�بالتعليمات�االتية:�)1(�اختالف�بيانات�السجل�التجاري�عن�البيانات�-

الموجودة�بالترخيص�االستثماري�الصادر�من�الهيئة�أو�)2(ممارسة�نشاط�استثماري�أو�تجاري�غير�مرخص�أو�)3(�عدم�وجود�ترخيص�استثمار�
لفروع�الشركة�ومراكز�التسويق�)ويقصد�بها�نقاط�البيع(�أو�)4(�التوقف�عن�ممارسة�النشاط�االستثماري�أثناء�سريان�مدة�الترخيص،�اال�في�
حاالت�الظروف�القاهرة�التي�تقبلها�الهيئة�مع�تقديم�جدول�زمني�يبين�تاريخ�العودة�لممارسة�النشاط�خالل�خمسة�أيام�من�تاريخ�حدوث�
الظرف�القاهر�أو�)5(�استخدام�اسم�او�شعار�وكالة�تجارية�عالمية�او�محلية�دون�ترخيص�او�استخدام�مطبوعات�أو�أختام�أو�وسائل�دعائية�
باسم�تجاري�مخالف�لالسم�المرخص�من�الهيئة�العامة�أو�)6(�عدم�تطابق�مواصفات�المنتج�وأسلوبه�مع�المواصفات�الخليجية�أو�السعودية�أو�

الدولية�المعتمدة�أو�)7(�عدم�إخطار�الهيئة�كتابياً�بتعديل�العنوان�او�بيانات�المراسلة�واالتصال�او�تحديث�البيانات.
3� على�كافة�الشركات�المرخصة�من�الهيئة�العامة�لالستثمار�التقدم�بطلب�تعديل�ترخيصها�تبعاً�ألي�تعديالت�في�بياناتها�ومنها�على�سبيل�المثال�-

في�حال�تخفيض�أو�زيادة�رأس�المال�أو�تعديل�االسم�التجاري�أو�فتح�فروع�لها.

كما�بتاريخ�هذه�النشرة�الشركة�ملتزمة�بمتطلبات�الهيئة�العامة�وشروط�وتعليمات�الترخيص�المشار�إليه�أعاله.
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فروع الشركة ونقاط البيع  ٢-٩

نصت�المادة�)5(�من�النظام�األساسي�للشركة�على�أنه�يجوز�للشركة�أن�تنشئ�لها�فروعاً�أو�مكاتب�أو�توكيالت�داخل�المملكة�أو�خارجها�بعد�موافقة�
مؤسسة�النقد.�وفقاً�للمادة�)9(�التاسعة�من�نظام�مراقبة�شركات�التأمين�التعاوني�والتي�تنص�على�ضرورة�أخذ�موافقة�مؤسسة�النقد�الخطية�قبل�افتتاح�
فروع�لشركات�التأمين،�تشترط�مؤسسة�النقد�على�شركات�التأمين�التي�ترغب�في�افتتاح�فروع�لها�بضرورة�التقيد�باإلجراءات�النظامية�المتعلقة�بافتتاح�
فروع�للشركات�المساهمة�والصادرة�عن�وزارة�التجارة�واالستثمار،�وبالنسبة�لنقاط�البيع،�يكتفى�برخصة�البلدية�و/أو�عقد�االيجار�في�حال�كان�موقع�
نقطة�البيع�في�مرافق�حكومية�أو�فنادق�أو�منتجعات�سياحية�)كالكشك(.�حتى�تاريخ�إعداد�النشرة،�حصلت�الشركة�على�موافقة�مؤسسة�النقد�النهائية�

لفتح�عدد�من�الفروع�ونقاط�البيع�وفق�ما�يلي:

قامئة نقاط البيع املفعلة:
قائمة�نقاط�البيع�): 2-9الجدول�)

مالحظةالحالةترخيص�البلديةالعنوانموافقة�مؤسسة�النقدالمدينة#

�53621/م.ت/�2885مكة�المكرمة�1
تاريخ�1433/12/19هـ�
الموافق�2012/11/04م

تم�نقل�نقطة�البيع�من�الرياض�إلى�مكة�مفعل-
المكرمة�بموجب�موافقة�مؤسسة�النقد�رقم�

381000096051
�53621/م.ت/�2885الدمام2

تاريخ�1433/12/19هـ�
الموافق�2012/11/04م

تم�طلب�نقلها�بتاريخ�1437/11/18هـ�إلى�حي�مفعل-شارع�الملك�خالد
السوق�مقابل�جوازات�الدمام�شارع�زهران�مبنى�
-رقم��4412خطاب�رقم�)37000119433(،�

كما�تم�طلب�نقلها�للمرة�الثانية�بتاريخ�
1438/09/12هـ�إلى�الدمام(�حي�الربيع�)شارع�

ابن�أدريس�خطاب�رقم�381000096051
�53621/م.ت/�2885المدينة3

تاريخ�1433/12/19هـ�
الموافق�2012/11/04م

تم�طلب�نقلها�بتاريخ�1437/11/18هـ�إلى�حي�مفعل�-الدعيسة�أبيار�علي
الروابي�شارع�أحمد�محمد�بن�ابي�صقر�مبنى�
رقم�-��7759خطاب�رقم�)37000119433(،�

كما�تم�طلب�نقلها�للمرة�الثانية�بتاريخ�
1438/09/12هـ�إلى�لمدينة�المنورة(�حي�

الروابي�)شارع�سالم�بن�عبيد�مبنى�رقم�9066
خطاب�رقم�381000096051

31216/م�ت/�1452الرياض�4
وتاريخ�1433/06/10هـ�
الموافق�2012/05/01م

الرياض�الجوازات�-�
شارع�الملك�فيصل�
مع�شارع�الطبري

مفعل

�391000062249وتاريخ�تبوك5
1439/05/29هـ�الموافق�

2018/02/15م

حي�السعادة�-�على�
بن�ابي�طالب

مفعل-

�391000062249وتاريخ�حائل6
1439/05/29هـ�الموافق�

2018/02/15م

مجمع�الدوائر�
الحكومية�-�شارع�

حاتم�طائي

مفعل

�391000062249وتاريخ�نجران7
1439/05/29هـ�الموافق�

2018/02/15م

مفعلجوازات�نجران

�391000062249وتاريخ�جيزان8
1439/05/29هـ�الموافق�

2018/02/15م

حي�الصفا�-�طريق�
الملك�عبد�العزيز

مفعل

�391000062249وتاريخ�االحساء9
1439/05/29هـ�الموافق�

2018/02/15م

قرب�الجوازات�-�
طريق�الملك�فهد

مفعل

�391000062249وتاريخ�الخرج10
1439/05/29هـ�الموافق�

2018/02/15م

حي�السالم�شارع�
الستين

�3900733صالحة�
لغاية�تاريخ�

1440/07/18هـ�
)الموافق�

2019/03/25م(

مفعل

�391000062249وتاريخ�وادي�الدواسر11
1439/05/29هـ�الموافق�

2018/02/15م

حي�الخماسين�-�
طريق�الملك�سعود

مفعل

�391000062249وتاريخ�الدوادمي12
1439/05/29هـ�الموافق�

2018/02/15م

حي�بدر�-�شارع�
االميرة�نورة�بنت�عبد�

الرحمن

مفعل
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مالحظةالحالةترخيص�البلديةالعنوانموافقة�مؤسسة�النقدالمدينة#

�391000062249وتاريخ�بيشة�13
1439/05/29هـ�الموافق�

2018/02/15م

حي�الخزامي�-�شارع�
األمير�سلطان

مفعل

�391000062249وتاريخ�القنفذة14
1439/05/29هـ�الموافق�

2018/02/15م

قرب�الجوازات�-�
شارع�الهاتف

مفعل

�391000062249وتاريخ�ينبع15
1439/05/29هـ�الموافق�

2018/02/15م

حي�السميري�-�قرب�
فندق�جوهرة�ينبع

مفعل

السجل�التجاري/�العنوانموافقة�مؤسسة�النقدالمدينة#
مالحظاتالحالةترخيص�البلدية

2012م

�53621/م.ت/�2885جدة1
تاريخ�1433/12/19هـ�

الموافق�
2012/11/04م

غير�مفعل�-لم�يتم�-مخطط�الجوهرة�طريق�مكة
االفتتاح�بعد

تم�طلب�نقلها�بتاريخ�1437/11/18هـ�
إلى�حي�الجوهرة�شارع�المعارض�-�
مبنى�رقم��8715بموجب�خطاب�رقم�

�)37000119433(
2018م

391000062249الرياض2
وتاريخ�

1439/05/29هـ�
الموافق�

2018/02/15م

غير�مفعل-البطحاء�-�شارع�البطحاء

391000062249جدة3
وتاريخ�

1439/05/29هـ�
الموافق�

2018/02/15م

غير�مفعل-حي�الرحاب�شارع�فلسطين�

خميس�4
مشيط

391000062249
وتاريخ�

1439/05/29هـ�
الموافق�

2018/02/15م

قرب�الجوازات�-�شارع�
الثمانين

غير�مفعل-

391000062249الطائف5
وتاريخ�

1439/05/29هـ�
الموافق�

2018/02/15م

غير�مفعلحي�القمرية�-�شارع�السموئيل

391000062249أبها6
وتاريخ�

1439/05/29هـ�
الموافق�

2018/02/15م

غير�مفعلحي�الفيصلية�-�طريق�الملك

محايل�7
عسير

391000062249
وتاريخ�

1439/05/29هـ�
الموافق�

2018/02/15م

قرب�الجوازات�-�طريق�علي�
بن�اب�طالب�

غير�مفعل

391000062249بريدة8
وتاريخ�

1439/05/29هـ�
الموافق�

2018/02/15م

غير�مفعلحي�النزهة�-�شارع�الصناعية
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السجل�التجاري/�العنوانموافقة�مؤسسة�النقدالمدينة#
مالحظاتالحالةترخيص�البلدية

391000062249المجمعة9
وتاريخ�

1439/05/29هـ�
الموافق�

2018/02/15م

حي�الملك�سلمان�-�شارع�
عمر�بن�الخطاب

غير�مفعل

حفر�10
الباطن

391000062249
وتاريخ�

1439/05/29هـ�
الموافق�

2018/02/15م

حي�العزيزة�-�شارع�صالح�
الدين�

غير�مفعل

391000062249الرس11
وتاريخ�

1439/05/29هـ�
الموافق�

2018/02/15م

حي�الملك�خالد�-�طريق�
الملك�فهد�

غير�مفعل

391000062249الباحة12
وتاريخ�

1439/05/29هـ�
الموافق�

2018/02/15م

حي�الحاوية�-�شارع�أبو�بكر�
الصديق

غير�مفعل

391000062249القريات13
وتاريخ�

1439/05/29هـ�
الموافق�

2018/02/15م

حي�الخالدية�-�شارع�الملك�
عبد�العزيز

غير�مفعل

391000062249عرعر14
وتاريخ�

1439/05/29هـ�
الموافق�

2018/02/15م

حي�المساعدية�-�طريق�
الملك�فهد

غير�مفعل

391000062249طريف15
وتاريخ�

1439/05/29هـ�
الموافق�

2018/02/15م

حي�الصالحية�-�شارع�علي�
بن�ابي�طالب

غير�مفعل

391000062249رفحا16
وتاريخ�

1439/05/29هـ�
الموافق�

2018/02/15م

قرب�الجوازات�-�شارع�األمير�
نايف

غير�مفعل

�53621/م.ت/�2885جدة17
تاريخ�1433/12/19هـ�

الموافق�
2012/11/04م

الشرفية�بجوار�كوبري�الملك
خالد

تم�طلب�نقلها�بتاريخ�1437/11/18هـ�مغلق�-
إلى�حي�مشرفة�شارع�نادي�االتحاد�
-�مبنى�رقم�-��3219بموجب�خطاب�

رقم�371000119433
تم�طلب�نقلها�للمرة�الثانية�بتاريخ�
1438/09/12هـ�إلى�جدة�-�حي�
الكندرة�-�شارع�سالم�بن�عبيد�
مبنى�رقم��7653خطاب�رقم�

381000096051

هذا�وتؤكد�الشركة�أنه�حتى�تاريخ�هذه�النشرة�لم�تحصل�على�موافقة�مؤسسة�النقد�و/أو�تتقدم�بأي�طلب�لمؤسسة�النقد�بافتتاح�نقاط�بيع�في�المملكة�
غير�تلك�المبينة�في�الجداول�أعاله.
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جدول السجالت التجارية للفروع ونقاط البيع  ٣-٩

استخرجت�الشركة�عدد�من�شهادات�السجل�التجاري�الخاصة�بفروعها�ونقاط�البيع�على�النحو�التالي:�

شهادات�السجل�التجاري�للفروع�ونقاط�البيع): 3-9الجدول�)

اشتراك�الغرفة�
التجارية�
الصناعية

العنوان النشاط المدير تاريخ�االنتهاء تاريخ�اإلصدار رقم�السجل #

ال�يوجد الخبر�-�مجمع�
الموسى�-�طريق�
الملك�فيصل

تامين بدر�بن�محمد�المعطي 1440/01/04هـ�)الموافق�
2018/09/14م(

1436/01/05هـ�)الموافق�
2014/10/29م(

2051059146 1

اليوجد جدة�-�شارع�األمير�
سلطان�-�مركز�صبا

تأمين فواز�بن�الياس�سياء 1442/08/16هـ�)الموافق�
2021/03/29م(

1439/08/16هـ�)الموافق�
2018/05/02م(

4030302679 2

المصدر:�المستشار�القانوني

تراخيص البلدية الصادرة لنقاط البيع والفروع  ٤-٩

حصلت�الشركة�على�عدد�من�رخص�البلدية�لفتح�فروعها�ونقاط�البيع�وذلك�وفق�متطلبات�وزارة�الشؤون�البلدية�والقروية�ومؤسسة�النقد�وذلك�قبل�البدء�
في�مزاولة�نشاطها�من�خالل�فروعها�و/أو�نقاط�البيع.

تراخيص�البلدية�الصادرة�للفروع�ونقاط�البيع): 4-9الجدول�)

حالة�الترخيصترخيص�البلديةالمنطقة�نقطة�البيع/الفرع#
3900733الرياض�)الخرج(حي�السالم�-�شارع�ابي�بكر�الصديق1

صالحة�لغاية�تاريخ�1440/07/18هـ�
)الموافق�2019/03/25م(

ساري

39079355مكة�المكرمةحي�الزاهر�-�شارع�األمير�عبد�العزيز�بن�تركي2
صالحة�لغاية�تاريخ�1440/07/24هـ

)الموافق�2019/03/31م(

ساري

)3522584(المدينة�المنورةحي�الروابي�-�شارع�تميم�بن�جراشة�الثقفي3
صالحة�لغاية�1440/04/09هـ�)الموافق�

2018/12/16م(

ساري�)�يوجد�ترخيص�الدفاع�المدني�
رقم�18635(

ساري�)ال�يوجد�الشهادة�وانما�على�3901290الرياضالجوازات4
الموافقة�االلكترونية�فقط(

المصدر:�المستشار�القانوني

عقود اإليجار  ٥-٩

ليس�لدى�الشركة�أي�عقارات�مملوكة�لها.�وبالنسبة�للمواقع�التي�تشغلها�الشركة�لمزاولة�نشاطها،�سواء�أكانت�فروع�أو�نقاط�بيع،�فقد�ابرمت�الشركة�عدد�
)39(�عقد�ايجار.�أغلب�تلك�العقود�هي�عقود�إيجار�تقليدية�)أي�تنص�على�مبلغ�إيجار�تدفعه�الشركة�للمؤجر�سنوياً(�وقابلة�للتجديد،�وتعتبر�الغية�إذا�
تأخر�المستأجر�في�دفعه�لإليجار�وال�يحق�للمستأجر�تأجير�العقار�من�الباطن�دون�أخذ�الموافقة�الخطية�من�المؤجر.�كما�ال�يجوز�تغيير�طريقة�استخدام�

العين�المؤجرة�أو�النشاط�بدون�موافقة�المؤجر.�

المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على اخر نشرة إصدار أسهم   ٦-٩

تأسست�الشركة�برأسمال�قدره�)320٫000٫000(�ثالثمائة�وعشرون�مليون�ريال�سعودي�مقسم�إلى�)32٫000٫000(�اثنان�وثالثون�مليون�سهم�عادي�
بقيمة�اسمية�قدرها�)10(�عشرة�ريال�سعودي�للسهم�الواحد،�وقد�اكتتب�المساهمون�المؤسسون�بما�مجموعه�)19٫200٫000(�تسعة�عشر�مليون�ومائتي�
ألف�سهم�بقيمة�)192٫000٫000(�مائة�واثنان�وتسعون�مليون�ريال�سعودي�وتم�طرح�عدد�)12٫800٫000(�اثنا�عشر�مليون�سهم�بقيمة�)128٫000٫000(�
مائة�وثمانية�وعشرون�مليون�ريال،�والتي�تمثل�بمجملها�نسبة��40٪�من�رأس�مال�الشركة،�لالكتتاب�العام.�تم�إدراج�وتداول�أسهم�الشركة�في�السوق�
المالية�السعودية�)”تداول“(�اعتباراً�من�تاريخ�2010/06/13م.�وكان�قد�سبق�ذلك�حصول�الشركة�على�موافقة�الهيئة�على�نشر�نشرة�اإلصدار�المؤرخة�

في�2010/02/28م،�ونبين�فيما�يلي�أبرز�المعلومات�الجوهرية�التي�تغييرت�منذ�ذلك�التاريخ:

1� رأسمال�الشركة:�تخفيض�رأسمال�الشركة�بمقدار�)180٫000٫000(�مائة�وثمانين�مليون�ريال�سعودي�ليصبح�رأس�المال�)140٫000٫000(�-
مائة�وأربعين�مليون�ريال�سعودي.

2� مجلس�اإلدارة:�تخفيض�عدد�أعضاء�مجلس�اإلدارة�من�)10(�أعضاء�إلى�)7(�أعضاء.-
3� النظام�األساسي:�تضمنت�النشرة�ملخص�النظام�األساسي�للشركة.�إن�البنود�المذكورة�فيها�قامت�بلشركة�بتعديلها�تماشياً�مع�صدور�نظام�-

الشركات�الجديد�عام�2015م�ودخوله�حيز�التنفيذ�في�عام�2016م.�وتمت�الموافقة�عليه�من�قبل�المساهمين�في�اجتماع�الجمعية�العامة�)غير�
العادية(�بتاريخ�2017/06/18م�وتم�اعتماده�من�قبل�اإلدارة�العامة�للشركات�)وزارة�التجارة(�بتاريخ�1438/11/15هـ�)الموافق2017/08/07م(�

بعد�أخذ�موافقة�مؤسسة�النقد.�
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4� العالمة�التجارية/شعار�الشركة:�في�يناير�من�عام�2018م�وافق�المجلس�على�تعديل�شعار�الشركة�الذي�تم�استخدامه�منذ�تأسيس�الشركة�-
ويعود�سبب�ذلك�لعدم�التمكن�من�تسجيله�كعالمة�تجارية�لدى�وزارة�التجارة�واالستثمار.�وجاري�العمل�حالياً�على�استكمال�إجراءات�تسجيل�

الشعار�الجديد�كعالمة�تجارية�وكما�بتاريخ�هذه�النشرة�لم�تصدر�موافقة�وزارة�التجارة.
5� بلغ�عدد�المساهمين�المؤسسين�في�الشركة�)35(�خمسة�وثالثون�مساهم،�سعوديين�وأجانب.�خضع�المساهمون�- المساهمون�المؤسسون:�

للعام� المالية� البيانات� نشر� بعد� انقضت� الشركة� تأسيس� تاريخ� من� كاملة� مالية� )3(�سنوات� مدتها� أسهمهم� تداول� لفترة�حظر� المؤسسون�
)2013م(،�وبالتالي�يحق�للمساهمين�المؤسسين�التصرف�في�أسهمهم�بعد�الحصول�على�موافقة�وزارة�التجارة�والهيئة.�يبين�سجل�مساهمي�
الشركة�حتى�تاريخ�2018/03/22م،�بأّن�لدى�الشركة�مساهم�واحد�رئيسي�يملك�نسبة�)5٪(�خمسة�بالمائة�أو�أكثر�من�أسهم�الشركة�وهي�
)أفراد� 2018/03/22م� تاريخ� حتى� مساهم،� �)21٫067( بلغ� المساهمين� عدد� إجمالي� أن� علماً� �،)٪18٫38( للتأمين� الخليج� أمانة� شركة�
وشركات(.�تم�رفع�حظر�التصرف�عن�أسهم�جميع�المساهمين�المؤسسين،�وتطبيقاً�لذلك�تقدمت�الشركة�بطلب�الموافقة�على�رفع�الحظر�عن�
بيع�اسهم�شركة�أمانة�الخليج�للتامين�التي�تمتلك�في�شركة�أمانة�عدد�)5٫880٫000(�سهم�تمثل�نسبة�)18٫38(�من�اسهم�الشركة،�وحيث�
ان�الشركة�تمتلك�اكثر�من�)5٪(�من�األسهم�وحيث�ان�رفع�الحظر�عن�أسهمها�قد�يؤدي�إلى�تغيير�جذري�في�هيكل�مليكة�أمانة،�لذا�طلبت�
مؤسسة�النقد�بموجب�القرار�رقم�)351000038726(�وتاريخ�1435/03/26هـ�)الموافق�2014/01/27م(�تزويدها�بخطة�توضح�اآللية�التي�
سوف�يتصرف�المؤسس�شركة�أمانة�الخليج�بموجبها�في�حصته�بحيث�تشتمل�الخطة�على�اسم�الشريك�الجديد�الذي�سوف�تنتقل�اليه�حصة�
الشريك�المؤسس�بشكل�كامل�او�جزئي�بعد�إتمام�عملية�البيع�وتقديم�الشريك�الجديد�استبيان�معايير�المالءمة�للمؤسسة�لدراسته�والحصول�
على�عدم�ممانعة�المؤسسة�على�تملك�حصة�الشريك�الحالي�او�جزء�منها.�وفي�حال�عدم�تمكن�الشريك�المؤسس�/�شركة�أمانة�الخليج�
للتأمين�من�االتفاق�مع�شريك�جديد�على�الشركة�تحقيق�جميع�المتطلبات�أدناه�حتى�يتسنى�للمؤسسة�البت�في�طلب�الشريك�الحالي�المؤسس�
رفع�الحظر�عن�اسهمه�في�الشركة:�)1(�االحتفاظ�بنسبة�)100٪(�على�األقل�من�هامش�المالءة�المطلوب�ألربعة�أرباع�مالية�متتالية�وفقاً�آللية�
احتساب�هامش�المالءة�الواردة�في�الالئحة�التنفيذية�لنظام�مراقبة�شركات�التأمين�و)2(�تحقيق�الشركة�أرباحاً�للمساهمين�تعوض�الخسائر�

المتراكم�التي�حققتها�الشركة�و)3(�تحقيق�الشركة�أرباحاً�لثالث�مالية�متتالية�من�عمليات�المساهمين.

وباستثناء�ما�هو�مذكور�أعاله�ال�يوجد�أي�تغييرات�جوهرية�في�المعلومات�المذكورة�حصلت�بعد�صدور�اخر�نشرة�إصدار�خاصة�بطرح�أسهم�
للشركة�وافقت�عليها�الهيئة.

حوكمة الشركات  ٧-٩

التزمت�الشركة�بتطبيق�أعلى�معايير�الحوكمة�والتي�تتوافق�تماما�مع�كافة�المتطلبات�اإللزامية�في�الئحة�حوكمة�الشركات�الصادرة�عن�هيئة�السوق�المالية�
وتعديالتها.�ويدرك�مجلس�اإلدارة�بأن�اإلدارة�والرقابة�الفاعلة�مهمة�لنجاح�الشركة،�ويأتي�التزام�الشركة�بإتباع�أعلى�معايير�الحوكمة�وتطبيقها�من�أجل�
التأكد�من�أن�مجلس�اإلدارة�يعمل�من�أجل�تحقيق�مصالح�المساهمين�على�أكمل�وجه،�وتقديم�صورة�حقيقية�وواضحة�وعادلة�ألوضاع�الشركة�المالية�

ونتائج�عملياتها.�

هذا�وقد�وافق�مجلس�اإلدارة�بتاريخ�2016/10/12م�على�دليل�حوكمة�خاص�بالشركة�وقد�تم�عتماده�من�الجمعية�العامة�العادية�بتاريخ�2016/11/03م،�
وتم�تحديثه�تماشياً�مع�التعديالت�التي�أدخلتها�الهيئة�على�نصوص�الئحة�حوكمة�الشركات�وإعتماده�من�قبل�الجمعية�العامة�العادية�بتاريخ�2018/05/30م.

”عوامل�المخاطرة“،�فإن�الشركة�ملتزمة�بالئحة�حوكمة�الشركات�التي�وضعتها�هيئة�السوق�المالية. وباستثناء�ماورد�في�القسم�2

ملخص العقود الجوهرية  ٨-٩

العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة١-٨-٩

التزمت�الشركة�عند�إبرام�العقود�واالتفاقيات�المشار�لها�أدناه�بأن�تكون�جميع�التعامالت�على�أساس�تنافسي�تجاري�بحت�يضمن�حقوق�المساهمين�وأن�
يتم�التصويت�على�تلك�العقود�من�قبل�الجمعية�العامة�للشركة�بدون�مشاركة�المساهمين�الذين�لهم�مصالح�في�تلك�العقود.�إن�الشركة�وأعضاء�مجلس�

إدارتها�والمساهمين�ملتزمون�بتطبيق�المادتين�)69(�و)70(�من�نظام�الشركات.�

وفي�حال�رفضت�الجمعية�العامة�منح�الترخيص�لعضو�مجلس�اإلدارة�للقيام�بعمل�منافس�للشركة�بموجب�المادتين�الحادية�والسبعين�والثانية�والسبعين�
من�نظام�الشركات�والمادة�السادسة�واألربعين�من�هذه�الئحة�حوكمة�الشركات،�فعلى�عضو�مجلس�اإلدارة�تقديم�استقالته�خالل�مهلة�تحددها�الجمعية�
العامة،�وإال�ُعدت�عضويته�في�المجلس�منتهية،�وذلك�ما�لم�يقرر�العدول�عن�العقد�أو�التعامل�أو�المنافسة�أو�توفيق�أوضاعه�طبقاً�لنظام�الشركات�ولوائحه�

التنفيذية�قبل�انقضاء�المهلة�المحددة�من�قبل�الجمعية�العامة.

والموافقة�على� )الموافق�2018/05/30م(� بتاريخ�1439/09/15هـ� التي�عقدت� للشركة� العادية� العامة� الجمعية� االتفاقيات�في� التصويت�على�هذه� تم�
األعمال�والعقود�التي�تمت�والتي�فيها�مصلحة�مباشرة�أو�غير�مباشرة�ألعضاء�مجلس�اإلدارة�أو�كبار�التنفيذيين،�لعام�2017م،�وهي:�

مجموعة�شركات�السيف�ويشغل�عضو�مجلس�اإلدارة�األستاذ/�عبدالرحمن�بن�عبداهللا�السكران�منصب�تنفيذي�في�مجموعة�السيف�وهي��
وثائق�تأمين�متعددة�والترخيص�لها�لعام�قادم�مع�العلم�بأن�قيمة�التعامالت�خالل�العام�2017م�بلغت��3٫435٫000ريال.

مجموعة�الطوخي�والتي�يشغل�رئيس�مجلس�اإلدارة�األستاذ/�محمود�بن�محمد�الطوخي�منصب�رئيس�مجلس�إدارة�مجموعة�الطوخي�وهي��
وثائق�تأمين�متعددة�وبلغت�قيمة�التعامالت�خالل�العام�2017م�780٫000ريال.

شركة�غلوب�مد�السعودية�والتي�يشغل�عضو�مجلس�اإلدارة�األستاذ/�عبدالرحمن�بن�عبداهللا�السكران�منصب�رئيس�مجلس�إدارة�مجموعة��
غلوب�مد�السعودية،�كما�يشغل�كل�من�عضوي�مجلس�إدارة�شركة�أمانة�للتأمين�التعاوني�األستاذ/�ميشال�بيير�فرعون�واألستاذ/�لوسيان�
لوسيان�لطيف�عضوية�مجلس�اإلدارة�في�شركة�غلوب�مد�السعودية�وهو�عبارة�عن�عقد�إدارة�المطالبات�الطبية�للشركة�قيمة�التعامالت�خالل�

العام�2017م�بلغت��132٫000ريال.
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وباستثناء�العقود�والتعامالت�مع�األطراف�ذات�العالقة�المشار�إليهم�أعاله،�تؤكد�الشركة�بأنه�ال�يوجد�ألي�من�أعضاء�المجلس�اآلخرين�أو�ألي�من�أقاربهم�
أي�مصلحة�مباشرة�أو�غير�مباشرة�في�الشركة،�ولم�يتم�توقيع�عقود�مع�أطراف�ذات�عالقة�آخرين،�بما�في�ذلك�إصدار�وثائق�تأمين�لتغطية�أعمالهم�

وممتلكاتهم�كما�بتاريخ�هذه�النشرة.

إن�هذه�العقود�تتضمن�نفس�األحكام�والشروط�المطبقة�على�العمالء�دون�أي�تمييز�بين�وثائق�التأمين�المشار�إليها�أعاله�وتلك�المعروضة�من�قبل�الشركة�
لعمالئها،�وتؤكد�الشركة�التزامها�بأحكام�الالئحة�التنظيمية�لسلوكيات�سوق�التأمين�الصادرة�عن�مؤسسة�النقد.�

بحسب�نص�المادة�)49(�التاسعة�واألربعون�من�الالئحة�التنفيذية�لنظام�مراقبة�شركات�التأمين�التعاوني،�ال�يجوز�إصدار�أو�تجديد�أي�وثيقة�تأمين�ألي�
من�أعضاء�مجلس�اإلدارة�أو�اإلدارة�التنفيذية�أو�األطراف�ذوي�العالقة�بهم�إال�بعد�دفع�القسط�المستحق�بالكامل،�ويقصد�باألطراف�ذوي�الصلة�أفراد�
العائلة�)الزوجات�واألزواج�واألوالد�واآلباء�واألمهات�واإلخوان�واألخوات،�وأي�من�المؤسسات�التي�يملك�فيها�أي�عضو�من�أعضاء�مجلس�اإلدارة�أكثر�من�
)5٪(�خمسة�بالمائة.�وإذا�تقدم�أي�من�أعضاء�مجلس�اإلدارة�أو�مديريها�التنفيذيين�بالمطالبة�بدفع�تعويض�لوثيقة�تأمين�صادرة�لهم�من�الشركة،�فيجب�
التعامل�مع�المطالبة�وفقاً�لإلجراءات�الواردة�في�الالئحة�المطبقة�على�مطالبات�العمالء�اآلخرين�ودون�معاملة�تفضيلية،�مع�إشعار�المراقب�النظامي�

بأي�تعويض�ألي�منهم.

وتؤكد�الشركة�التزامها�بالالئحة�التنفيذية�وبأحكام�نظام�الشركات�والئحة�حوكمة�الشركات�فيما�يتعلق�بعقود�األطراف�ذات�العالقة.�

اتفاقيات وساطة التأمين٢-٨-٩

� عّرفت�الالئحة�التنفيذية�لنظام�مراقبة�شركات�التأمين�التعاوني�وسيط�التأمين�في�المادة�األولى�منها�بأنه:�»الشخص�االعتباري�الذي�يقوم�أ-
لقاء�مقابل�مادي�بالتفاوض�مع�الشركة�إلتمام�عملية�التأمين�لصالح�المؤمن�لهم«،�ولوسيط�التأمين�أن�يقوم�بتسويق�وثائق�عدة�شركات�
تأمين،�ولذلك�تكون�لديه�الحرية�في�تقديم�كل�وثيقة�وشرح�مزاياها�وسلبياتها�للعميل،�ولذلك�نجد�أن�المادة�)26(�السادسة�والعشرين�من�
الالئحة�التنفيذية�تؤكد�على�أصحاب�مهنة�وساطة�التأمين�أهمية�اإلفصاح�للمؤمن�لهم�عما�يحصلون�عليه�من�الشركة�من�عمولة�وأتعاب�مقابل�
الخدمات�التي�يقدمونها�وأن�يعملوا�لما�فيه�مصلحة�المؤمن�لهم�وأن�يتيحوا�لهم�الحصول�على�أفضل�العروض�والمنتجات�التأمينية�المتاحة،�

وكذلك�اإلفصاح�عن�ميزات�الوثيقة�بالمقارنة�بالوثائق�األخرى�المماثلة�من�حيث�التغطية�والسعر�قبل�التوصية�بشرائه.
� أبرمت�الشركة�عدد�)48(�اتفاقية�وساطة�تأمين�)غير�حصرية(�مع�شركات�وساطة�تأمين�الستقطاب�العمالء�وتسهيل�عمليات�بيع�منتجات�ب-

الشركة�التأمينية�إلى�األفراد�والشركات�والهيئات�األخرى،�ويستحق�وسطاء�التأمين�عمولة�بحسب�النسب�المئوية�التي�نصت�عليها�الالئحة�
التنظيمية�لوسطاء�ووكالء�التأمين�وهي�تتراوح�ما�بين�)8٪(�و)15٪(�بحسب�فروع/منتجات�التأمين�التي�يتم�بيعها�وتحتسب�العموالت�على�
أساس�األقساط�فقط�وال�تسدد�أي�عمولة�عن�المصاريف.�وقد�تضمنت�االتفاقيات�األسس�النظامية�المعتمدة�في�الالئحة�التنظيمية�لوسطاء�
ووكالء�التأمين�ال�سّيما�من�المواد�)30(�الثالثون�حتى�)34(�الرابعة�والثالثون�التي�حددت�الحّد�األدنى�لالشتراطات�التي�يجب�أن�تتضمنها�

اتفاقيات�وساطة�التأمين�والتزامات�والوسيط�تجاه�شركة�التأمين�التي�يتعاقد�معها.

وفيما�يلي�ملخص�ألبرز�البنود�الواردة�في�اتفاقيات�وساطة�تأمين�غير�حصرية�وتشمل�االلتزامات�الملقاة�على�عاتق�الشركة�والوسيط:�

وفق�االتفاقية،�يلتزم�الوسيط�بما�يلي:��

تزويد�الشركة�بالوثائق�الالزمة�كترخيص�ممارسة�اعمال�وسيط�تأمين�والسجل�التجاري�وعقد�التأسيس�وهوية�المدير. أ-�
عرض�وثائق�التامين�التي�تصدره�ا�الشركة�مع�االلتزام�بالتغطية�التأمينية�وفقا�لقواعد�وقيود�االكتتاب�وأسعار�األقساط�التأمينية�المقررة� ب-�

من�قبل�الشركة.
اإلفصاح�لعمالئه�عن�وجود�هذه�االتفاقية�وعما�يحصل�عليه�من�الشركة�من�عموالت�وأتعاب�وذلك�وفقاً�لالئحة�التنفيذية�لنظام�مراقبة� ج-�

شركات�التأمين.
تحصيل�أقساط�التأمين�ومبالغ�االشتراكات�الناتجة�عن�وثائق�التامين�المكتتب�بها�وسدداها�إلى�الشركة.� د-�

إيداع�أقساط�التأمين�المحصلة�)باإلضافة�إلى�أي�رسوم�او�مبالغ�أخرى�مستحقة�للشركة(�في�حسابات�الشركة�لدى�أحد�البنوك. هـ-�
عدم�اإلفصاح�أو�إفشاء�أو�استخدام�أي�معلومات�أو�بيانات�تخص�الشركة�والتي�اطلع�عليها�بحكم�عالقته�بالشركة�وفق�هذه�االتفاقية،� و-�
ويستمر�هذا�االلتزام�خالل�فترة�تنفيذ�االتفاقية�وبعد�انهائها�او�انتهائها.�تخصيص�فريق�عمل�متخصص�من�الموظفين�التابعين�له�بما�

يؤهله�نحو�تنفيذ�احكام�هذه�االتفاقية.
االحتفاظ�على�نفقته�وحسابه�بوثيقة�تامين�)المسؤولية�المهنية�للوسيط�ضد�االخطار(�تكون�سارية�المفعول�بحدود�ال�تقل�عن�)3(�مليون� ز-�

ريال.�
ابالغ�الشركة�مباشرة�فور�علمه�باي�حادث�او�تغيير�يطرأ�على�أي�خطر�مغطى�بوثيقة�تامين�صادرة�من�قبلها�بناء�على�هذه�االتفاقية،�او� ح-�

عند�علمه�باي�بيانات�تخص�أي�من�العمالء�قد�تلحق�االضرار�بالشركة.
تسليم�الوثائق�الصادرة�عن�الشركة�إلى�العمالء�واخذ�تواقيعهم�على�النسختين�االصليتين. ط-�

عدم�تشجيع�العمالء�على�الغاء�وثيقة�تامين�سارية�او�تشجيعهم�على�رفض�عرض�مقدم�من�جهة�منافسة�بناًء�على�تقييم�خاطئ�او�غير� ي-�
عادل�لمجرد�زيادة�العمولة�المكتسبة.
التأكد�من�فهم�العمالء�للمنتج�التأميني. ك-�

ان�يُعيد�إلى�الشركة�جميع�العموالت�المحصلة�من�وثائق�التامين�الُملغاة�وتخفيضات�القيمة�التأمينية�بنفس�القيمة�التي�دفعت�بها�تلك� ل-�
العموالت.

تقديم�تقارير�بجميع�معامالته�عن�االعمال�الموجزة�بموجب�االتفاقية.� م-�
السماح�لممثلي�الشركة�بمعاينة�ومراجعة�واالطالع�على�طريقة�عمل�والخدمات�التي�يقدمها�وفحص�الدفاتر�والسجالت�والمستندات� ن-�

واألوراق.
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عدم�التنازل�كلياً�أو�جزئياً�عن�الحقوق�والواجبات�الملقاة�على�عاتقه�بموجب�االتفاقية�بدون�حصوله�على�موافقة�مسبقة�من�الشركة. س-�
عدم�استخدام�اسم�الشركة�أو�شعارها�التجاري�في�أي�إعالن�-�شفهياً�أو�خطياً�-�وعدم�وضع�أو�االيعاز�بوضع�أي�إعالن�خاص�بالشركة� ع-�
في�أي�مطبوعات�أو�لوحات�عرض،�واالمتناع�عن�إصدار�أو�توزيع�أية�نشرة�إعالنية�أو�ورقة�تشير�إلى�الشركة�بدون�الحصول�على�

الموافقة�الكتابية�المسبقة�من�الشركة.

وفق�االتفاقية،�تلتزم�الشركة�بما�يلي:�
تزويد�الوسيط�بقائمة�األسعار.�
سداد�العمولة�المستحقة�للوسيط�خالل��15يوما�من�الشهر�الي�يليه.�
عدم�استمالة�او�محاولة�استمالة�أي�من�العمالء�الذين�يتقدم�الوسيط�بطلبات�عرض�أسعار�لصالحهم.�
تعويض�الوسيط�وتجنبيه�الضرر�من�واتجاه�كافة�المسؤوليات�المدنية�الناشئة�كنتيجة�مباشرة�ألخطاء�الشركة�واغفالها،�شريطة�أال�يكون��

الوسيط�قد�تسبب�أو�اشترك�في�أي�من�تلك�األخطاء�او�االغفال.
يجوز�انهاء�االتفاقية�من�قبل�أي�طرف�وفي�أي�وقت�ودون�ابداء�أي�سبب�مبرر�او�استحقاق�او�تعويض�للفريق�االخر�بذمة�الطرف�الفاسخ��

وذلك�بعد�اخطار�الفريق�االخر�عن�طريق�ارسال�اشعار�خطي�بواسطة�البريد�االلكتروني�او�الفاكس�او�البريد�المسجل�في�االتفاقية�وذلك�
قبل�)30(�يوم�على�األقل�تبدأ�من�تاريخ�االخطار.�كما�يحق�للشركة�االنهاء�في�حال�إلغاء�أو�إيقاف�أي�جهة�مختصة�لترخيص�الوسيط.�كذلك،�
يحق�للشركة�انهاء�االتفاقية�بعد�إشعار�الوسيط�وذلك�في�حال�قدم�طلبا�النهاء�نشاطه�او�خالف�احكام�نظام�مراقبة�شركات�التامين�والئحته�

التنفيذية�والئحة�سلوكيات�السوق�ووسطاء�التأمين.
تخضع�االتفاقية�في�تفسيرها�وفي�أي�خالف�او�نزاع�ينشأ�او�يتعلق�بها�لألنظمة�المملكة،�وفي�حال�نشوب�أي�خالف�يتم�حله�بالطرق�الودية��

فإذا�لم�يتم�حله�ودياً�يجب�احالته�إلى�الجهات�القضائية�المختصة�في�مدينة�الرياض.�

اتفاقية وكالة تسويق حصرية مع كل من: شركة بانوراما النخبة لوكالة التأمين التعاوني وشركة التعزيزات ٣-٨-٩

لوكالة التأمين المحدودة («الوكالء»). 

ابرمت�الشركة�اتفاقيتين�لوكالة�التأمين�)حصرية(�لبيع�وتسويق�منتجات�تامينية�عامة�ابرمتها�الشركة�مع�كل�من�شركة�بانوراما�لوكالة�التأمين�التعاوني�
وشركة�التعزيزات�لوكالة�التأمين�التعاوني�المحدودة�وهي�شركات�مرخصة�من�مؤسسة�النقد�ومتخصصة�بمجال�تمثيل�شركات�التأمين�لتسويق�وبيع�
وثائقهم�التأمينية�لحسابهم�أو�نيابة�عنهم�في�المملكة.�وإن�الهدف�من�هذه�االتفاقيات�هو�تسويق�وبيع�وثائق�التأمين�إلى�األفراد�والشركات�والهيئات�

األخرى�نيابة�عن�الشركة.

وقد�عّرفت�المادة�األولى�من�الالئحة�التنفيذية�لنظام�مراقبة�شركات�التأمين�التعاوني�وكيل�التأمين�بأنه:�”الشخص�االعتباري�الذي�يقوم�لقاء��
مقابل�مادي�بتمثيل�الشركة،�وتسويق�وبيع�وثائق�التأمين،�وجميع�األعمال�التي�يقوم�بها�عادة�لحساب�الشركة�أو�بالنيابة�عنها“.

تضمنت�االتفاقيات�األسس�النظامية�المعتمدة�في�الالئحة�التنظيمية�لوسطاء�ووكالء�التأمين�سيما�من�المادة�)30(�الثالثين�حتى�)34(�الرابعة��
والثالثين�التي�حددت�الحّد�األدنى�لالشتراطات�التي�يجب�أن�تتضمنها�اتفاقيات�وكالة�التأمين�والتزامات�والوكيل�تجاه�شركة�التأمين�التي�

يتعاقد�معها.
كما�تضمنت�المالحق�المرفقة�باالتفاقيات�النسب�المئوية�للعمولة�التي�يستحقها�وكالء�التأمين�بحسب�ما�نصت�عليها�الالئحة�التنظيمية��

أساسا� العموالت�على� وتحتسب� بيعها� يتم� التي� التأمين� و)15٪(�بحسب�فروع/منتجات� �)٪8( بين� ما� تتراوح� التأمين،�وهي� ووكالء� لوسطاء�
األقساط�فقط�وال�تسدد�أي�عمولة�عن�المصاريف.

فيما�يلي�جدول�حول�االتفاقيتين:�
قائمة�وكالء�التأمين): 5-9الجدول�)

مالحظاتتاريخ�االنتهاءتاريخ�السريانتاريخ�التعاقداسم�الوكيل#

2017/08/23م�)الموافق�شركة�بانوراما�النخبة�لوكالة�التأمين�التعاوني1
1438/12/01هـ(

2017/08/23م�)الموافق�
1438/12/01هـ(

2019/08/22م�)الموافق�
1440/11/30هـ(

-

2016/10/19مشركة�التعزيزات�لوكالة�التأمين�المحدودة2
)الموافق�1438/01/18هـ(

2016/10/19م
)الموافق�1438/01/18هـ(

2018/10/19م�)الموافق�
1439/02/08هـ(�

-

*�مدة�االتفاقية�سنة�ميالدية�تبدأ�اعتباراً�من�2016/10/19م�وتنتهي�بتاريخ�2017/10/18م.�ويجوز�تجديدها�باتفاق�خطي�بين�الطرفين،�واذا�استمر�الطرفان�في�التعامل�بهذه�االتفاقية�رغم�
انتهاء�مدتها�فيعتبر�ذلك�تجديدا�تلقائياً�لها�لمدة�سنة�ميالدية�واحدة�وبنفس�الشروط�واالحكام�الواردة�باالتفاقية�االصلية.�وبحسب�هذه�االتفاقية�سيقوم�وكيل�التأمين�ببيع�وتوزيع�وثائق�التأمين�
التجارية�والتأمين�الفردية�وتحصيل�اشتراكاتهم�لصالح�الشركة�من�خالل�منافذ�البيع�والتوزيع�في�المملكة�ووفقاً�لقواعد�وإجراءات�التعامل�الملحقة�باالتفاقية�وحسب�توجيهات�وتعليمات�الشركة�

ووفق�نظام�التأمين�واللوائح�التنفيذية�لمؤسسة�النقد.�ووتتضمن�االتفاقية�ذات�االحكام�والشروط�والتزامات�الوكيل�والشركة�المنصوص�عليها�باالتفاقية�المذكورة�اعاله.

التزامات وكيل التأمين - تشمل على سبيل المثال ال الحصر:�

الشركة�� قبل� المقررة�من� االشتراكات� واسعار� االكتتاب� وقيود� وقواعد� االتفاقية� احكام�وشروط�هذه� بكافة� االلتزام� مع� الوثائق� وبيع� تسويق�
والتعديالت�التي�تجريها�عليها�من�حين�الخر.

ايداع�مبلغ�في�حساب�الشركة�كدفعة�مقدمة�عن�مبيعات�نقاط�البيع�التاابعة�له�على�ان�يسمح�له�اصدار�وثائق�في�حدود�هذا�المبلغ.�
�مراقبة�رصيده�على�مدار�اليوم�على�ان�يقوم�باعادة�شحن�الرصيد�قبل�النفاذ�حتى�يتجنب�ايقاف�الخدمة�عن�نقاط�البيع.�
في�حال�عدم�الدفع�او�عدم�امكانية�تحصيل�االقساط�من�المؤمن�له�يبادر�الوكيل�إلى�اخطار�الشركة�بهذا�االمر�فوراً.�
ايداع�االقساط�في�حساب�الشركة�ر�لدى�البنك�الفرنسي�بالرياض�فرع�طريق�الملك�عبد�العزيز،�وارسال�صورة�من�اشعار�البنك�)االيداع(�إلى��

الشركة�موضحاً�فيه�سبب�االيداع.
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تخصيص�عدد�من�الموظفين�يكونوا�على�دراية�وخبرة�باعمال�التأمين�المتعلقة�بموضوع�االتفاقية.�
ان�يكون�موظفيه�الذين�يعينهم�لتسويق�الوثائق�من�ذوي�السمعة�الطيبة�واالخالق�الحسنة�والكفاءة�في�العمل�ومن�ذوي�الخبرة�في�مجال�التسويق��

والبيع�كما�يجب�ان�يتوفر�لديهم�التدريب�الكافي�للقيام�بهذا�العمل�.
المحافظة�على�البيانات�الخاصة�بالعمالء�وعدم�استخدامها�او�بيعها�او�االستفادة�منها�باي�شكل�لصالحهم�او�لصالح�اية�جهة�اخرى.�
ان�يرسل�فورا�للشركة�بناًء�على�طلبها�النسخ�االلكترونية�او�االصلية�او�المطبوعة�من�جميع�طلبات�التامين�مرفقا�معها�جميع�المستندات��

المؤيدة.
عدم�تبيلغ�او�افشاء�او�استخدام�اية�معلومات�او�معرفة�تتعلق�بطرق�الخدمات�او�الترويج�او�البيع�او�التوزيع�المستخدمة�من�قبل�الشركة�والتي��

قد�تبلغ�الوكيل�او�التي�قد�يحصل�عليها�بمقتضى�هذه�االتفاقية�لمصلحة�اي�شخص�طبيعي�او�اعتباري�وعدم�القيام�باي�تصرف�مخل�او�ضار�
باعمال�او�اسم�او�سمعة�الشركة�وذلك�طيلة�سريا�هذه�االفاقية�وبعد�انهائها�او�انتهائها.

عدم�توظيف�أو�استخدام�أي�شخص�يكون�موظفاً�لدى�الشركة�طيلة�مدة�سريان�االتفاقية�ولمدة�سنتين�من�تاريخ�انهائها�أو�انتهائها.�
عدم�العمل�مع�او�تقديم�اي�من�الخدمات�التامينية�المشمولة�باالتفاقية�الي�شركة�تأمين�غير�الشركة�داخل�المملكة�العربية�السعودية�سواء��

بصورة�مباشرة�او�غير�مباشرة.
االلتزام�بكافة�احكام�وشروط�نظام�مراقبة�التأميت�التعاوني�والئحته�التنفيذية�واالئحة�التنظيمية�لسلوكيات�سوق�التأمين.�
عدم�اصدار�وثيقة�تأمين�على�خطر�ما�بعد�وقع�هذا�الخطر.�
تقديم�جميع�الخدمات�المألوفة�والمعتادة�وفق�سلوكيات�البيع�المحددة�من�قبل�مؤسسة�النقد.�
عمل�مخالصة�سنوية�في�نهاية�كل�عام�مالي�بين�الطرفين.�
عرض�الوكيل�داخل�مقره�وفي�الفروع�لوحات�اعالنية�حسب�المواصفات�والشكل�وااللوان�واالعداد�والموقع�والحجم�الذي�تحدده�او�توافق��

عليه�الشركة.
تقديم�كافة�االعالنات�المحلية�وبرامج�الترويج�التي�يود�لستخدامها�بصورة�مستقلة�إلى�الشركة�العتمادها.�
عدم�استخدام�اسم�الشركة�او�شعارها�التجاري�في�اي�اعالن�شفهياً�كان�او�كتابياً�بدون�الحصول�على�موافقة�كتابية�مسبقة�من�الشركة.�

التزامات الشركة�

تقديم�التعليمات�التشغيلية�واالدارية�والتنظيمية�والمالية�كتابياً�للوكيل�وكذلك�االرشادات�التسويقية�حسب�متطلبات�موضوع�االتفاقية.�
الحق�باقتراح�تعديالت�تشغيلية�وتنظيمية�وتسويقية�على�هذه�االتفاقية�عبر�الفاكس�او�البيد�االلكتروني�او�مناولة�باليد.�
تقديم�المساعدة�المعقولة�والضرورية�للوكيل�بالقدر�والشكل�المتاحين�لها�وبناء�على�طلب�الوكيل�الخطي.�
دفع�العموالت�المستحقة�للوكيل�عن�طريق�االيداع�او�التحويل�في�حساب�البنكي�وذلك�خالل�خمسة�ايام�عمل�من�تاريخ�انقضاء�كل�شهر��

ميالدي.
تدريب�الزامي�مجاني�لمدة�خمسة�)5(�ايام�لشخص�واحد�على�االقل�عن�كل�فرع.�
السرية:�

يلتزم�الطرفين�بالحفاظ�على�سرية�المعلومات�المتعلقة�بهذه�االتفاقية�ومحتوياتها�وشؤون�التأمين�الخاصة�بالعمالء�والمعلومات�التي�يتم�الحصول�عليها�
جراء�تنفيذ�هذه�االتفاقية�وعدم�افشائها�الي�كان،�باستثناء�ما�قد�يتطلب�االفصاح�عنه�او�تقديمه�بحكم�النظام�او�الجهات�الرسمية�وذلك�طوال�مدة�سريان�

االتفاقية�وبعد�امهائها�او�انتهائها.

النظام الواجب التطبيق والقضاء المختص�

تخضع�هذه�االتفاقية�في�تفسيرها�وفي�اي�خالف�او�نزاع�ينشأ�او�يتعلق�بها�لقوانين�وانظمة�المملكة�العربية�السعودية،�وفي�حال�نشوء�أي�نزاع�أو�خالف�
بين�أطراف�هذه�االتفاقية�فيما�يتعلق�بتنفيذ�هذه�االتفاقية�او�بسببها�يتوجب�على�هؤالء�األطراف�محاولة�حل�هذا�النزاع�أو�الخالف�ودًيا�فيما�بينهم�خالل�
)60(�يوماً�أو�تكوين�لجنة�من�الطرفين�لحل�النزاع،�وفي�حال�العجز�عن�التوصل�إلى�حل�ودي�خالل�المدة�المحددة�يحال�النزاع�إلى�الجهات�القضائية�

المختصة�نظامياً�وينعقد�االختصاص�لمحاكم�مدينة�الرياض�فقط.

اتفاقيات�إعادة�التأمين

ن�إلى�معيد�التأمين�وتعويض�� عّرفت�المادة�األولى�من�الالئحة�التنفيذية�إلعادة�التأمين�بأنها:�”تحويل�أعباء�المخاطر�المؤمن�عليها�من�المؤمِّ
ن�لهم�إذا�تعرضوا�للضرر�أو�الخسارة«.�وبذلك�تقوم�شركة�التأمين�بتأمين�نفسها�لدى�شركة� ن�من�قبل�معيد�التأمين�عما�يتم�دفعه�للمؤمَّ المؤمِّ
أخرى�ضد�خسائرها�التي�قد�تنشأ�من�وثائق�التأمين�التي�تصدرها.�هذا�وتجدر�اإلشارة�إلى�أن�شركات�إعادة�التأمين�المذكورة�أدناه�شركات�
أجنبية.�وقد�استوفت�الشركة�المتطلبات�النظامية�للتعاقد�مع�شركات�إعادة�تأمين�خارج�المملكة�المحددة�في�المادة�)42(�الثانية�واألربعين�

من�الالئحة�التنفيذية.
على�شركات�التأمين�السعودية�اختيار�معيد�تأمين�حاصل�على�األقل�على�تقييم�)BBB(�حسب�تصنيف�شركة�)S&P(،�أو�تقييم�مكافئ�صادر�عن��

إحدى�الشركات�العالمية�المتخصصة�في�ذلك،�إذا�رغبت�الشركة�إعادة�التأمين�لدى�معيد�تأمين�لم�يتم�تقييمه�من�قبل�الشركات�العالمية�أو�
حاصل�على�تقييم�أقل�من�الحّد�األدنى�المذكور�أعاله،�فيجب�أخذ�موافقة�كتابية�مسبقة�من�مؤسسة�النقد.

وفي�السياق�ذاته،�فقد�نصت�المادة�)16(�السادسة�عشرة�من�الباب�الثالث�)مبادئ�إعادة�التأمين�-�التصنيفات(�على�أنه�يجب�على�شركات��
إعادة�التأمين�المحلية�واألجنبية�التي�تستخدمها�شركة�التأمين�أن�تتمتع�بالتصنيفات�التالية�بحٍد�أدنى:

AM (+B)�أو؛� Best Company

Fitch :(BBB)�أو؛� Rating
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Moody’s :(BAA)�أو؛� Investor Service

�(BBB):Standard & Poor’s Corporation

1� وفي�حال�تراجع�تصنيف�معيد�التأمين�دون�المستوى�المطلوب�على�شركة�التأمين�التي�تعاقدت�معه�إبالغ�مؤسسة�النقد�على�الفور�واتخاذ�-
التدابير�المناسبة�لحماية�المؤمن�لهم.

2� مها�أشمل�من�تغطية�اتفاقيات�- يجب�على�الشركة�وفي�سياق�تحديد�نطاق�التغطية�التأمينية�لمنتجاتها�أاّل�تكون�أحكام�وثائق�التأمين�التي�تُقدِّ
شركات�التأمين�المرتبطة�بها،�ويجب�أيضاً�األخذ�بعين�االعتبار�أي�استثناء�تتضمنه�اتفاقيات�إعادة�التأمين�عند�صياغة�أحكام�وشروط�وثائق�
التأمين�التي�تصدرها�لعمالئها،�كما�تلتزم�الشركة�خالل�شهر�من�نهاية�كل�ربع�سنة�مالية�أن�تقوم�بمراجعة�قيمة�التغطية�المقدمة�للمؤمن�له�

مع�قيمة�التغطية�المتوفرة�من�معيدي�التأمين�وإذا�وجدت�فروق�في�قيمة�التغطية�فيجب�على�الشركة�تصحيحها.
3� يتوجب�على�شركات�التأمين�التي�تتقدم�بطلب�الحصول�على�موافقة�من�مؤسسة�النقد�على�منتج�تأميني�جديد،�تقديم�اتفاقيات�إعادة�التأمين�-

الخاصة�بذلك�المنتج.
4� الشركة�ملتزمة�بالمادة�)41(�الحادية�واألربعين�من�الالئحة�التنفيذية�لنظام�مراقبة�شركات�التأمين�التعاوني�وذلك�بخصوص�مطابقة�التغطية�-

ن�له�مع�التغطية�المتوفرة�من�الشركة�معيدة�التأمين.�كما�تؤّكد�الشركة�أن�كافة�منتجاتها�التأمينية�قد�تم�تغطيتها�بعقود�إعادة� المقدمة�للمؤمَّ
تأمين�وأن�شروط�وحدود�تغطية�وثائق�التأمين�ليست�أشمل�من�حدود�التغطية�المذكورة�بعقود�إعادة�التأمين�وإن�كافة�االستثناءات�قد�أُخذت�

بعين�االعتبار.

ألزمت�مؤسسة�النقد�كافة�شركات�التأمين�بوجوب�إعادة�تأمين�المخاطر�الناتجة�عن�المنتجات�التأمينية�المرخص�لها�بتسويقها�وبيعها.��
وقد�نصت�المادة�)15(�الخامسة�عشر�من�الالئحة�التنفيذية�إلعادة�التأمين�على�ما�يلي:�”يشترط�على�المنتجات�التأمينية�الموافق�عليها�
من�مؤسسة�النقد�وجود�ترتيبات�إعادة�تأمين�مقبولة�لحماية�شركة�التأمين�والمؤمن�لهم.�إذا�رأت�مؤسسة�النقد�أنه�ليس�لدى�شركة�

التأمين�الحماية�الكافية�عن�طريق�إعادة�التأمين�فإنه�يحق�لمؤسسة�النقد�عدم�الموافقة�على�أي�من�منتجاته«.
أبرمت�الشركة�عدد�من�عقود�إعادة�التأمين�مع�شركات�إعادة�تأمين�من�خالل�التعاقد�المباشر�وعبر�وسطاء�تأمين،�وذلك�للتأمين�على��

أنشطتها،�وهي�على�النحو�التالي:
قائمة�معيدي�التأمين�وتصنيفهم): 6-9الجدول�)

التصنيف�بحسبمعيد�التأمين
S&P�)مالحظات�)ستاندرد�اند�بورز

مبوجب�تعاقد�مباشر

Axis Re�/شركة�أكسيس�إلعادة�التأمينA+التي�تغطيها�الشركة�بموجب�بوالصها� التأمين�الطبي� تعويض�الشركة�عن�خسائر�عقود�
التأمينية

مبوجب�تعاقد�غير�مباشر
Chedid(�)لوساطة�إعادة�التأمني( Re(من�خالل�شركة�شديد�ري�

Saudi Re�/الشركة�السعودية�إلعادة�التأمينBBB+تعويض�الشركة�عن�خسائر�عقود�التأمين�ضد�)1(�مخاطر�الحريق�والحوادث�المتنوعة�
)وفائض�التغطية(،�و)2(�جميع�األخطار�ذات�العالقة�بالتأمين�الهندسي�)وفائض�التغطية(،�
و)3(�وثائق�تأمين�الحمولة�)وفائض�التغطية(،�و)4(�إعادة�تأمين�فائض�الخسائر�الناتج�عن�
التأمين�الخاصة�بالمركبات�ومخاطر�الحوادث�و)5(�إعادة�تأمين�فائض�الخسائر� وثائق�

الناتج�عن�وثائق�التأمين�الخاصة�بالممتلكات�والتأمين�الهندسي�والبحري.
Emirate Re/االمارتية�إلعادة�التأمينB++تعويض�الشركة�عن�خسائر�عقود�التأمين�ضد�)1(�مخاطر�الحريق�والحوادث�المتنوعة�

)وفائض�التغطية(،�و)2(�جميع�األخطار�ذات�العالقة�بالتأمين�الهندسي�)وفائض�التغطية(،�
و)3(�وثائق�تأمين�الحمولة�)وفائض�التغطية(،�و)4(�إعادة�تأمين�فائض�الخسائر�الناتج�عن�
التأمين�الخاصة�بالمركبات�ومخاطر�الحوادث�و)5(�إعادة�تأمين�فائض�الخسائر� وثائق�

الناتج�عن�وثائق�التأمين�الخاصة�بالممتلكات�والتأمين�الهندسي�والبحري.
SWISS�/الشركة�السويسرية�إلعادة�التأمين�

RE
AA-ومخاطر� بالمركبات� الخاصة� التأمين� وثائق� عن� الناتج� الخسائر� فائض� تأمين� إعــادة�

الحوادث
Trust Re�/تراست�إلعادة�التأمينA-تعويض�الشركة�عن�خسائر�عقود�التأمين�ضد�)1(�مخاطر�الحريق�والحوادث�المتنوعة�

)وفائض�التغطية(،�و)2(�جميع�األخطار�ذات�العالقة�بالتأمين�الهندسي�)وفائض�التغطية(،�
و)3(�وثائق�تأمين�الحمولة�)وفائض�التغطية(�و)4(�إعادة�تأمين�فائض�الخسائر�الناتج�عن�
وثائق�التأمين�الخاصة�بالممتلكات�والتأمين�الهندسي�والبحري�و)5(�وثائق�تأمين�السفر

ECHO Re�/إيكو�إلعادة�التأمينA-تعويض�الشركة�عن�خسائر�عقود�التأمين�ضد�)1(�مخاطر�الحريق�والحوادث�المتنوعة�
)وفائض�التغطية(،�و)2(�جميع�األخطار�ذات�العالقة�بالتأمين�الهندسي�)وفائض�التغطية(،�

و)3(�وثائق�تأمين�الحمولة�)وفائض�التغطية(.
GIC Re�/جي�أي�سي�إلعادة�التأمينA-تعويض�الشركة�عن�خسائر�عقود�التأمين�ضد�)1(�مخاطر�الحريق�والحوادث�المتنوعة�

)وفائض�التغطية(،�و)2(�جميع�األخطار�ذات�العالقة�بالتأمين�الهندسي�)وفائض�التغطية(،�
و)3(�وثائق�تأمين�الحمولة�)وفائض�التغطية(�و)4(�إعادة�تأمين�فائض�الخسائر�الناتج�عن�

وثائق�التأمين�الخاصة�بالممتلكات�والتأمين�الهندسي�والبحري.
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التصنيف�بحسبمعيد�التأمين
S&P�)مالحظات�)ستاندرد�اند�بورز

Santam Re/سانتام�إلعادة�التأمين�AA-تعويض�الشركة�عن�خسائر�عقود�التأمين�ضد�)1(�مخاطر�الحريق�والحوادث�المتنوعة�
)وفائض�التغطية(،�و)2(�جميع�األخطار�ذات�العالقة�بالتأمين�الهندسي�)وفائض�التغطية(،�
و)3(�وثائق�تأمين�الحمولة�)وفائض�التغطية(،�و)4(�إعادة�تأمين�فائض�الخسائر�الناتج�عن�

وثائق�التأمين�الخاصة�بالممتلكات�والتأمين�الهندسي�والبحري.
Helvetia�/هيلفاتيا�إلعادة�التأمين�Aتعويض�الشركة�عن�خسائر�عقود�التأمين�ضد�)1(�مخاطر�الحريق�والحوادث�المتنوعة�

)وفائض�التغطية(،�و)2(�جميع�األخطار�ذات�العالقة�بالتأمين�الهندسي�)وفائض�التغطية(،�
و)3(�وثائق�تأمين�الحمولة�)وفائض�التغطية(.

الشركة�السنغابور�إلعادة�التأمين�/�
Singapore Re

A-تعويض�الشركة�عن�خسائر�عقود�التأمين�ضد�)1(�مخاطر�الحريق�والحوادث�المتنوعة�
)وفائض�التغطية(،�و)2(�جميع�األخطار�ذات�العالقة�بالتأمين�الهندسي�)وفائض�التغطية(،�
و)3(�وثائق�تأمين�الحمولة�)وفائض�التغطية(،�و)4(�إعادة�تأمين�فائض�الخسائر�الناتج�عن�
التأمين�الخاصة�بالمركبات�ومخاطر�الحوادث�و)5(�إعادة�تأمين�فائض�الخسائر� وثائق�

الناتج�عن�وثائق�التأمين�الخاصة�بالممتلكات�والتأمين�الهندسي�والبحري.
Africa Re�/شركة�أفريقيا�إلعادة�التأمينAتعويض�الشركة�عن�خسائر�عقود�التأمين�ضد�)1(�مخاطر�الحريق�والحوادث�المتنوعة�

)وفائض�التغطية(،�و)2(�جميع�األخطار�ذات�العالقة�بالتأمين�الهندسي�)وفائض�التغطية(،�
و)3(�وثائق�تأمين�الحمولة�)وفائض�التغطية(،�و)4(�إعادة�تأمين�فائض�الخسائر�الناتج�عن�

وثائق�التأمين�الخاصة�بالممتلكات�والتأمين�الهندسي�والبحري.
Kuwait Re�/الكويتية�إلعادة�التأمينA-تعويض�الشركة�عن�خسائر�عقود�التأمين�ضد�)1(�مخاطر�الحريق�والحوادث�المتنوعة�

)وفائض�التغطية(،�و)2(�جميع�األخطار�ذات�العالقة�بالتأمين�الهندسي�)وفائض�التغطية(،�
و)3(�وثائق�تأمين�الحمولة�)وفائض�التغطية(،�و)4(�إعادة�تأمين�فائض�الخسائر�الناتج�عن�

وثائق�التأمين�الخاصة�بالممتلكات�والتأمين�الهندسي�والبحري.
Asia Capital�/اسيا�كابيتال�ريتاكافول�

Retakaful
A-تعويض�الشركة�عن�خسائر�عقود�التأمين�ضد�)1(�مخاطر�الحريق�والحوادث�المتنوعة�

)وفائض�التغطية(،�و)2(�جميع�األخطار�ذات�العالقة�بالتأمين�الهندسي�)وفائض�التغطية(،�
و)3(�وثائق�تأمين�الحمولة�)وفائض�التغطية(.

المصدر:�المستشار�القانوني

وفيما�يلي�ملخص�االتفاقيات�التي�ابرمتها�الشركة�مع�معيدي�التأمين

Axis (معيد التأمين) � Re /اتفاقية إعادة تأمين مع شركة أكسيس إلعادة التأمين

Axis(�)وهي�شركة�إيرلندية�يقع�مقرها�في�مدينة�دبلن(�وتشمل�التغطية�مخاطر�بوليصة�الضمان� Re(اتفاقية�إعادة�تأمين�مع�شركة�أكسيس�إلعادة�التأمين�
الصحي�التعاوني�والتي�تشمل�على�سبيل�المثال�ال�الحصر�المصاريف�الطبية�لألفراد�والمجموعات�)حوادث�وأمراض(�ومصاريف�العالج�السريري�في�
المستشفى�)in(�ومصاريف�الفحوصات�المختبرية�والعيادات�الخارجية�)out(�وذلك�استنادا�إلى�معايير�ومتطلبات�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني.�تشمل�

االتفاقية�بوالص�التأمين�التي�تصدرها�الشركة�للقترة�الممتدة�من�تاريخ�2017/05/21م�وتنتهي�بتاريخ�2018/09/30م.�

يشمل�نطاق�التغطية�كافة�المؤمنين�المقيمين�في�المملكة�العربية�السعودية�وأن�يكون�العالج�الطبي�قد�تم�في�السعودية،�باستثناء�دول�مجلس�التعاون�
والشرق�األوسط�وشمال�افريقيا،�ويشترط�أن�ال�تتجاوز�مدة�إقامة�الشخص�المؤمن�عليه�في�حال�سفره�في�رحلة�عمل�أو�إجازة�في�أي�دولة�أخرى�غير�
تلك�الدول�عن��90يوم،�وفي�جميع�األحوال�يجب�أن�يكون�التعويض�عن�التكاليف�والمصاريف�الطبية�التي�يتم�تكبدها�خارج�المملكة�استنادا�إلى�األسعار�
المعمول�بها�في�المملكة�وذلك�بحدها�األدنى.�ويتحمل�معيد�التأمين�التكلفة�لحدود�مبلغ�)1٫000٫000(�مليون�ريال�سعودي�لكل�شخص�مؤمن�عليه�لدى�

شركة�أمانة.�

وفق�االتفاقية�تلتزم�الشركة�بالبنود�الجوهرية�االتية:

)TPA(إلدارة�مطالبات�التأمين�الصحي��)GlobMed(تعيين�جلوب�ميد� أ-�
تقديم�الحسابات�بشكل�دوري�)3أشهر(�وذلك�وفق�نموذج�أعده�معيد�التأمين�وتم�ارفاقه�باالتفاقية ب-�

بإعطاء�معيد�التأمين�الحق�بالتواصل�مباشرة�مع�)TPA(�والحق�بمراجعة�وتدقيق�أعماله ج-�
تزويد�معيد�التأمين�شهرياً�وخالل�مدة�ال�تتجاوز�)15(�من�نهاية�كل�شهر�بتقرير�عن�المطالبات�التي�تم�دقعها�والنتائج�التقنية�للسنة�المكتتبة� د-�

كما�بتاريخ�نهاية�الشهر�)تم�ارفاق�نماذج�حول�التقارير�أعدها�معيد�التأمين(
عدم�التعامل�مع�معيد�تامين�اخر�فيما�يخص�المنتج�التأمين�الخاضع�التفاقية�إعادة�التأمين�هذه�دون�الحوصل�على�موافقة�مسبقة�من�معيد� هـ-�

)Axis Re(التأمين�
عدم�تغيير�بنود�وثيقة�الضمان�الصحي�التعاوني�أو�إدخال�تعديالت�على�التعرفة�أو�على�القواعد�االرشادية�لالكتتاب�)المتفق�عليها�مسبقاً(�أو� و-�
إدخال�تعديالت�عليها�من�شأنها�التأثير�سلباً�على�التزامات�معيد�التأمين�والمخاطر�المغطاة�بموجب�هذه�االتفاقية�دون�الحصول�على�موافقة�

من�معيد�التأمين.
�الحصول�على�موافقة�معيد�التأمين�في�حال�انطباق�أي�من�الشروط�التالية�على�أي�وثيقة�)جديدة�أو�قائمة�وتحت�التجديد(:�)1(�عرض� ز-�
لتغطية�عدد�يتجاوز�ألف�شخص�)مؤمن�عليه(�أو�)2(�أي�يعرض�يتضمن�إعادة�تأمين�فقط�جزء�من�المجموعة�)المؤمن�عليهم(�بموجب�هذه�
االتفاقية�أو�)3(�أي�عميل�طلب�خصم�على�صافي�قيمة�القسط�التأميني�)االشتراك(�أو�)4(�أي�مجموعة�خاضعة�ألحكام�وشروط�خاصة�أو�
)5(�أي�مجموعة�ترتبط�بجهة�حكومية�أو�شبه�حكومية�أو�في�القطاع�التربوي�)كالمدارس�والجامعات�الكليات�والمعاهد�االكاديمية(�أو�شركات�

الطيران�أو�مقدمي�خدمات�الرعاية�الصحية�أو�شركات�إلدارة�مطالبات�التأمين�الصحي�أو�شركات�التأمين�أو�شركات�الوساطة.
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وفق�االتفاقية�يلتزم�معيد�التأمين�بالبنود�الجوهرية�االتية:

� بتحمل�ضريبة�االستقطاع�)5٪(�أ-
� دفع�عمولة�عن�األرباح�الناجمة�عن�االتفاقية�وذلك�وفق�معايير�واضحة�تم�اإلفصاح�عنها�بشكل�مفصل�في�البند�)22(�من�االتفاقية.ب-

لكل�طرف�إنهاء�االتفاقية�بموجب�إخطار�خطي�للطرف�اآلخر�يقدم�قبل�)90(�يوم�من�انتهاء�مدة�االتفاقية�)وهي�سنوية(.�كما�تنتهي�االتفاقية�في�حال�
توفر�أي�من�الحاالت�التالية:�)1(�بأن�يصبح�مقر�أحد�الطرفين�ساحة�للحروب�والنزاعات�المسلحة�مع�المملكة�أو�)2(�صدور�نظام�أو�لوائح�تجعل�تنفيذ�

االتفاقية�أو�استمراريتها�مستحياًل.�

كما�يجوز�لمعيد�التأمين�انهاء�االتفاقية�بعد�تبليغ�الشركة�بموجب�اشعار�)خالل��30يوم(�في�حال�لم�يتم�تسوية�الحسابات�خالل�مدة��30يوم�من�تاريخ�
انتهاء�مدة�استحقاق�الحسابات�أو�في�حال�عدم�التزام�الشركة�بتوصية�معيد�التأمين�بالنسبة�لتعديل�القواعد�االرشادية�الخاصة�بقيمة�التعرفة�واالكتتاب�
أو�في�حال�انتهاء�اتفاقية�الشركة�مع�)TPA(�أو�في�حال�تأخر�الشركة�بتزويد�تقرير�األداء�والتقرير�الشهري�لمدة�تتجاوز�)60(�يوم�أو�إذا�لم�يعد�الشخص�

)الموظف�القيادي(�الذي�وقع�هذه�االتفاقية�موظفاً�لدى�الشركة.

كما�يجوز�ألي�طرف�انهاء�االتفاقية�بشكل�فوري�بموجب�اشعار�خطي�للطرف�االخر�في�حال:�)1(�تجاوز�الخسائر�المتراكمة�نسبة�)50٪(�من�رأسماله�)2(�
التصفية�أو�دخول�في�مرحلة�اإلفالس،�)3(�تم�االستحواذ�عليه�أو�السيطرة�عليه�من�قبل�شركة�أخرى،�)4(�تم�سحب�الترخيص�لمزاولة�نشاط�التأمين،�)5(�
عدم�التزام�بأحكام�وشروط�االتفاقية�هذه،�)6(�وجود�خالف�جسيم�بين�الطرفين�حول�بند�التسعير�وسياسة�االكتتاب�المعتمدة�وفي�اختيار�)TPA(.�وفي�
حال�انتهاء�االتفاقية�يستمر�العمل�بالبوالص�التأمينية�حتى�تاريخ�انتهاء�مدتها�ويلتزم�األطراف�بالمهام�والمسؤوليات�الملقاة�عليهم�بموجب�هذه�االتفاقية�

ما�لم�تنتهي�االتفاقية�بشكل�فوري�حيث�تنتهي�مسؤولية�أي�طرف�بتاريخ�انتهار�االتفاقية�ما�لم�يتم�االتفاق�على�غير�ذلك�بين�الشركة�ومعيد�التأمين.

ال�تشمل�تغطية�إعادة�التأمين�التعويض�عن�الخسائر�أو�الضرر�أو�النفقات�والمصاريف�الناتجة�عن�الحروب�واألعمال�اإلرهابية�والنزاعات�المسلحة،�كما�
يستثنى�الحاالت�المنصوص�عليها�في�بوليصة�التأمين�الصحي�األساسية�الي�تستخدمها�الشركة�مع�عمالئها.

يخضع�العقد�للنظام�السعودي،�ويتم�حسم�أي�نزاع�بواسطة�التحكيم�من�خالل�محكم�واحد�يعين�وفق�قواعد�التحكيم�الصادرة�عن�مركز�تحكيم�مركز�دبي�
المالي�العالمي-�ومحكمة�لندن�للتحكيم�الدولي�)DIFC-�LCIA(.�ويكون�مقر�التحكيم�في�مدينة�الرياض،�والتحكيم�يكون�باللغة�اإلنجليزية�ما�لم�يتم�االتفاق�

خطياً�بين�الطرفين�على�عكس�ذلك.

عدد (٦) اتفاقيات إعادة تأمين من خالل وسيط واحد (شركة شديد لوساطة إعادة التأمين المحدودة) �

في�أغسطس�2017م�أبرمت�الشركة�مجموعة�من�اتفاقيات�إعادة�التأمين�مع�معيدي�التأمين�المشار�إليهم�في�الجدول�أعاله�وذلك�من�خالل�وسيط�إعادة�
تأمين�مرخص�له�بالمملكة�وقد�تم�االلتزام�بنموذج�اتفاقية�موحد�ومعتمد�من�الوسيط�بالنسبة�للتعامالت�مع�عدد�من�معيدي�التأمين�لتغطية�التعويض�عن�

الشركة�عن�خسائر�عقود�التأمين�ضد:

1� مخاطر�الحريق�والحوادث�المتنوعة�)وفائض�التغطية(.-
2� جميع�األخطار�ذات�العالقة�بالتأمين�الهندسي�)وفائض�التغطية(.-
3� وثائق�تأمين�الحمولة�)وفائض�التغطية(.-
4� إعادة�تأمين�)فائض�الخسائر(�الناتج�عن�وثائق�التأمين�الخاصة�بالمركبات�ومخاطر�الحوادث.-
5� إعادة�تأمين�)فائض�الخسائر(�الناتج�عن�وثائق�التأمين�الخاصة�بالممتلكات�والتأمين�الهندسي�والبحري.-
6� وثائق�تأمين�السفر.-

التحكيم�من�خالل�)3(� للنظام�السعودي،�ويتم�حسم�أي�نزاع�بواسطة� اتفاقية�لمدة�سنة�تنتهي�بتاريخ�2018/06/30م،�وتخضع�االتفاقيات� تسري�كل�
محكمين،�ويكون�مقر�التحكيم�في�مدينة�الرياض.
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وثائق التأمين التي أصدرتها الشركة  ٩-٩

التأمين الصحي للموظفين١-٩-٩

1� للمستويات�التي�- نصت�المادة�)144(�مائة�وأربعة�وأربعون�من�نظام�العمل�على�أن�يقوم�صاحب�العمل�بتوفير�تأمين�صحي�لموظفيه�طبقاً�
يقررها�وزير�العمل،�مع�مراعاة�ما�يوفره�نظام�الضمان�الصحي�التعاوني.�وقد�أكَدت�المادة�)5(�الخامسة�من�الالئحة�التنفيذية�لنظام�الضمان�
الصحي�التعاوني�المعتمدة�بموجب�القرار�الوزاري�رقم�)1/35/9/ض(�وتاريخ�1435/04/13هـ�)الموافق�2014/02/13م(�على�إلزام�صاحب�
العمل�بإبرام�وثيقة�تأمين�صحي�مع�إحدى�شركات�التأمين�تغطي�جميع�الموظفين�لديه�الخاضعين�لهذا�النظام�وأفراد�أسرهم.�ويلتزم�صاحب�
العمل�بإجراء�التغطية�التأمينية�على�المستفيد�من�تاريخ�الوصول�إلى�المملكة�وتسليمه�بطاقة�التأمين�خالل�مدة�ال�تتجاوز�عشرة�أيام�عمل�

من�تاريخ�وصوله.
2� وفق�المادة�)14(�من�نظام�التأمين�الصحي�التعاوني،�إذا�لم�يشترك�صاحب�العمل�أو�لم�يقم�بدفع�أقساط�الضمان�الصحي�التعاوني�عن�-

الموظف�ممن�ينطبق�عليه�هذا�النظام�وأفراد�أسرته�المشمولين�معه�بوثيقة�الضمان�الصحي�التعاوني،�الزم�بدفع�جميع�األقساط�الواجبة�
السداد،�إضافة�إلى�دفع�غرامة�مالية�ال�تزيد�على�قيمة�االشتراك�السنوي�عن�كل�فرد�مع�جواز�حرمانه�من�استقدام�العمال�لفترة�دائمة�أو�

مؤقتة.
3� إذا�أخلت�أي�من�شركات�التأمين�التعاوني�بأي�من�التزاماتها�المحددة�في�وثيقة�الضمان�الصحي�التعاوني،�ألزمت�بالوفاء�بهذه�االلتزامات�-

وبالتعويض�عما�نشأ�عن�اإلخالل�بها�من�أضرار،�إضافة�إلى�دفع�غرامة�ال�تزيد�على�)5000(�خمسة�االف�ريال�سعودي�عن�كل�فرد�مشمول�
بالوثيقة�محل�المخالفة.�

4� تصدر�شركة�التأمين�شهادة�إلى�صاحب�العمل�)حامل�الوثيقة(�عند�الطلب�تُفيد�بالتأمين�على�منسوبيه�لتقديمها�إلى�الجهة�المختصة�بإصدار�-
رخص�اإلقامة�وتجديدها.

5� المملكة�- للعمل�في� لها� المرخص� التأمين� أي�من�شركات� لموظفيها�مع� تأمين�صحي� بتوقيع�عقد� العمل،� الشركة،�بصفتها�صاحب� تقم� لم�
ولكنها�قامت�بتوفير�التأمين�الصحي�لجميع�منسوبيها�وأفراد�أسرهم�من�قبلها�مباشرًة.�وقد�بلغ�إجمالي�قيمة�وثيقة�الضمان�الصحي�رقم�
)17000004(�وتاريخ�2017/08/29م�مبلغ�وقدره�)1٫003٫063(�مليون�وثالثة�االف�وثالثة�وستون�ريال.�تُغطي�هذه�الوثيقة�الرعاية�الصحية�
من�خالل�شبكة�مقدمي�الخدمة�المعينين�من�ِقبل�الشركة�وبشرط�أن�تكون�الحالة�مشمولة�بالتغطية�التأمينية.�وتشمل�التغطية�جميع�الموظفين�
الموجودين�على�رأس�العمل�فعليا�مؤهلين�للتأمين�اعتبارا�من�تاريخ�سريان�الوثيقة.�)الزوج/الزوجة/الزوجات�واألطفال�-�الحد�األدنى:�من�
تاريخ�الوالدة�واألبناء�-�الحد�األقصى:�لغاية�25سنة(�اما�العاملين�الذين�يلتحقون�بالعمل�لدى�الشركة�الحقا�فيعتبرون�مؤهلين�للتأمين�من�تاريخ�
�غير� التحاقهم�بالعمل�أو�من�تاريخ�وصولهم�للمملكة.�كما�تتضمن�التغطية�التأمينية�بموجب�هذه�الوثيقة�البنات�غير�العامالت�للموظف�إذا�ُكنَّ
متزوجات،�واألرامل�أو�المطلقات�واللواتي�يعتمدن�في�إعالتهن�على�العامل�وتصل�هذه�التغطية�إلى�أقصى�سن�ينطبق�على�الموظف.�تشمل�
الوثيقة�التكلفة�القابلة�لالسترداد�للتكاليف�الفعلية�المدفوعة�مقابل�الخدمات�والمواد�واألجهزة،�غير�المستثناة�من�تغطية�الوثيقة،�من�طبيب�
مرخص،�لمرض�أصاب�المؤمن�له�بشرط�أن�تكون�تلك�النفقات�ضرورية�ومناسبة�حسب�المعدالت�العادية�في�الوقت�والمكان�الذي�حدثت�

فيـه.�استناداً�إلى�ما�تقدم،�تتضمن�التكاليف�القابلة�لالسترداد�اآلتي:

مصاريف�الفحص�الطبي،�التشخيص،�العالج�واألدوية،�حسب�جدول�الوثيقة.�
مصاريف�التنويم�بالمستشفى�شاماًل�العمليات�والجراحات�والعالج�لمدة�يوم�واحد�باإلضافة�إلى�الوالدة.�
عالج�األسنان�وأمراض�اللثة.��
اإلجراءات�الوقائية�المحددة�من�وزارة�الصحة�مثل�التطعيمات�والعناية�باألمومة�والطفولة.�
الحاالت�النفسية�الحادة�واألمراض�المعدية�التي�تحتاج�إلى�عزل�بالمستشفى�والتي�تحددها�وزارة�الصحة.�
الحاالت�المرضية�المعدية�التي�تحتاج�إلى�عزل�بالمستشفى.�
حاالت�الزهيمر.�
مصاريف�تجهيز�وإعادة�جثمان�المؤمن�له�إلى�موطنه�االصلي.�

6� تسري�هذه�الوثيقة�حتى�تاريخ�2018/08/31م.�ويكون�مجلس�التأمين�الصحي�التعاوني�واللجنة�المشكلة�بقرار�من�رئيس�المجلس�للنظر�في�-
مخالفات�أحكام�نظام�التأمين�الصحي�التعاوني�مختصة�لتسوية�جميع�الخالفات�والنزاعات�الناشئة�أو�المتعلقة�بهذه�الوثيقة�وذلك�وفقاً�للبند�

)14(�من�النظام�المذكور.



111

التقاضي  ١٠-٩

بالغطاء� تتعلق� التأمينية�ونزاعات�ومطالبات� بعملياتها� تتعلق� الوثائق� أقامها�بعض�حاملي� الشركة�في�سياق�ممارسة�أعمالها�لقضايا�ودعاوى� تعرضت�
التأميني.�وكما�بتاريخ�اعداد�هذه�النشرة�يوجد�عدد�)17(�مطالبة�في�قطاع�تأمين�المركبات�والتأمين�العام�بمبلغ�إجمالي�قدره�)421٫938(�كما�يوجد�
مطالبة�بقيمة�)�31٫554٫207ريال(�عبارة�عن�تعويض�عن�حريق�وقد�تبين�صدور�قرار�اللجنة�اإلبتدائية�للفصل�في�المنازعات�والمخالفات�التأمينية�
بمحافظة�جدة�)برد�دعوى�المدعية�مؤسسة�محمد�علي(�وقد�تم�استالم�القرار�بتاريخ�1439/09/08هـ�)الموافق�2018/05/23م(،�وقد�تبين�أنه�تم�
استئناف�القرار�من�قبل�المؤمن�له،�ومن�الممكن�أن�تخالف�اللجنة�االستئنافية�قرار�اللجنة�االبتدائية�وقد�يلزم�الشركة�بالتعويض�هذا�مع�العلم�أن�معيدي�

التأمين�سيغطون�جزء�من�البوليصة�وفق�االتفاقية�المبرمة�معهم.

وفيما�يلي�ملخص�حول�باقي�القضايا�والدعاوى�التي�مازالت�قائمة�والتي�ال�تتعلق�بمنازعات�تأمينية:

الدعاوى�والمنازعات�القضائية�): 7-9الجدول�)

المدعى�المدعيالقضية
اإلجراءات�القانونية�موضوع�القضيةعليه

االجراء�الالحقالجهة�القضائيةالمتخذة�للقضية

مجلس�الضمان�
الصحي�ضد�الشركة�

-�الرياض

مجلس�الضمان�
الصحي�التعاوني

دفع�غرامة�الشركة
مالية�قدرها�

�)12٫443٫500(
ريال�سعودي�

لمخالفة�الشركة�
ألحكام�النظام

صدر�حكم�برفض�الدعوى�
وإقرار�إلزام�الشركة�دفع�
الغرامة�)12٫443٫500(�

ريال�سعودي�

تقديم�استئناف-
لالعتراض�على�الحكم�
وقد�تم�رده.�وإلزام�
الشركة�بالسداد.�

الشركة�ضد�اشجان�
نجد

اشجان�الشركة
نجد

المطالبة�بمستحقات�
الشركة�المالية

صدر�حكم�لصالح�الشركة�
وتم�البدء�بإجراءات�التنفيذ

متابعة�التنفيذ-

الشركة�ضد�شركة�
بن�سمار

شركة�بن�الشركة
سمار

المطالبة�بمستحقات�
الشركة�المالية

تمت�إحالة�الدعوى�لمحاسب�
قانوني

حضور�الجلسة�-

المحامي�محمد�
العبد�اهللا�ضد�

الشركة

المحامي�محمد�العبد�
اهللا

المطالبة�بأتعاب�الشركة
محاماة

صدر�حكم�بعدم�اختصاص�
المحكمة�العامة�الوالئي�وتم�
رفع�دعوى�أخرى�لدى�ديوان�

المظالم

حضور�الجلسةديوان�المظالم

فرحان�بن�ميس�
العنزي�ضد�الشركة

فرحان�بن�ميس�
العنزي

مستحقات�عمالية�الشركة
وتعويض�عن�الصرف

صدر�الحكم�بتاريخ�
1439/07/17هـ�)الموافق�
2018/04/03م(�بمبلغ�
)22٫000(�ريال�سعودي�

تعويض�عن�الفصل

الهيئة�االبتدائية�
للخالفات�العمالية�

مكتب�)19(

استئناف�الحكم

احمد�السلمي�ضد�
الشركة�

مستحقات�عمالية�الشركةاحمد�السلمي
وتعويض�عن�الصرف

صدر�الحكم�بدفع�مبلغ�
)59٫402(�ريال�سعودي�
وتم�االستئناف�بتاريخ�

1439/08/14هـ�)الموافق�
2018/04/30م(

الهيئة�االبتدائية�
للخالفات�العمالية�

-�جدة

متابعة�االستئناف

المصدر:�المستشار�القانوني

وباستثناء�الدعاوى�المشار�لها�أعاله،�يؤكد�أعضاء�مجلس�إدارة�الشركة�بأن�الشركة�ليست�طرفا�في�أي�دعوى�قضائية�أو�مطالبة�أو�تحكيم�أو�إجراءات�
إدارية�مجتمعة�أو�منفردة�قائمة�أو�من�المحتمل�إقامتها،�من�شأنها�أن�تؤثر�جوهريا�على�أعمال�الشركة�أو�وضعها�المالي.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية   ١١-٩

إضافة�إلى�اإلقرارات�األخرى�المشار�اليها�في�هذه�النشرة،�يقر�أعضاء�مجلس�اإلدارة�بما�يلي:�

بأن�اإلصدار�ال�يخالف�األنظمة�واللوائح�ذات�العالقة�في�المملكة�العربية�السعودية�
�من�العقود�أو�االتفاقيات�التي�الشركة�طرفاً�فيها.�� أن�ال�يخّل�اإلصدار�بأٍيّ
أنه�تم�اإلفصاح�عن�جميع�المعلومات�القانونية�الجوهرية�المتعلقة�بالشركة�في�نشرة�اإلصدار.��
بخالف�ما�ورد�في�هذا�القسم��9)»المعلومات�القانونية«(�والقسم��2)»عوامل�المخاطرة«(�من�هذه�النشرة،�الُمصدر�ليس�خاضع�ألّي�دعاوى�أو��

إجراءات�قانونية�قد�تؤثر�بمفردها�أو�بمجملها�جوهرياً�في�أعمال�المشركة�أو�في�وضعها�المالي.�
أن�أعضاء�مجلس�إدارة�الشركة�ليسوا�خاضعين�ألّي�دعاوى�أو�إجراءات�قانونية�قد�تؤثر�بمفردها�أو�بمجملها�جوهرياً�في�أعمال�الشركة�أو��

في�وضعها�المالي.�
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تغطية اإلكتتاب. ١٠

تنص�الشروط�واألحكام�المنصوص�عليها�في�اتفاقية�التعهد�بتغطية�االكتتاب�على�ما�يلي:�

1� تتعهد�الشركة�لمتعهد�التغطية�أنه�في�تاريخ�التخصيص�سوف�تصدر�وتخصص�لمتعهد�التغطية�جميع�أسهم�حقوق�األولوية�المتعهد�بتغطيتها�-
في�هذا�االكتتاب�التي�لم�يكتتب�بها�المساهمون�المستحقون�كأسهم�إضافية�وذلك�بسعر�االكتتاب

2� يتعهد�متعهد�تغطية�االكتتاب�للشركة�بأنه�في�تاريخ�التخصيص،�سوف�يقوم�بشراء�األسهم�المتعهد�بتغطيتها�في�هذا�االكتتاب،�والتي�لم�يتم�-
االكتتاب�بها�من�قبل�المساهمين�المستحقين�كأسهم�إضافية�وذلك�بسعر�االكتتاب

3� يتقاضى�متعهد�التغطية�مقابل�مادي�محدد�لقاء�تعهده�بالتغطية�والذي�سيتم�دفعه�من�متحصالت�االكتتاب-

متعهد�التغطية

شركة�األهلي�المالية�)«األهلي�كابيتال»(
المبنى�اإلقليمي�للبنك�األهلي�التجاري

طريق�الملك�سعود
ص.ب:�22216،�الرياض�11495

المملكة�العربية�السعودية
+966�)11(�874 هاتف:�7118
+966�)11(�406 فاكس:�0051

www.alahlicapital.com�:موقع�إلكتروني
ncbc.cm@alahlicapital.com�:البريد�اإللكتروني
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إعفاءات. ١١

لم�تتقدم�الشركة�أو�المستشار�المالي�بطلب�إعفاء�إلى�هيئة�السوق�المالية�من�أي�من�المتطلبات�الواردة�في�قواعد�طرح�األوراق�المالية�وااللتزامات�
المستمرة.
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شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب. ١٢

تقدمت�الشركة�بطلب�لهيئة�السوق�المالية�لتسجيل�وطرح�األسهم�الجديدة�وإلى�السوق�إلدراج�األسهم�الجديدة�وتم�الوفاء�بكافة�المتطلبات�بموجب�قواعد�
طرح�األوراق�المالية�وااللتزامات�المستمرة.

يجب�على�جميع�المساهمين�المستحقين�وحملة�الحقوق�المكتسبة�ومقدمي�العروض�قراءة�شروط�وتعليمات�االكتتاب�بعناية�تامة�قبل�االكتتاب�االلكتروني�
أو�تقديم�طلب�االكتتاب�من�خالل�الوسيط�أو�تعبئة�نموذج�الطرح�المتبقي.�حيث�يعتبر�تقديم�طلب�االكتتاب�في�األوراق�المالية�أو�توقيع�وتسليم�نموذج�

الطرح�المتبقي�بمثابة�موافقة�وقبول�بالشروط�واألحكام�المذكورة.

الطرح   ١-١٢

يعتبر�الطرح�زيادة�في�رأس�مال�الشركة�عن�طريق�إصدار�حقوق�أولوية�بقيمة�)100٫000٫000(�مائة�مليون�ريال�سعودي�مقسم�إلى�)10٫000٫000(�
عشرة�مليون�سهم�عادي�بقيمة�إسمية�قدرها�)10(�عشر�رياالت�سعودية�للسهم�الواحد�وسعر�طرح�بقيمة�)10(�رياالت�للسهم.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية (األسهم الجديدة)   ٢-١٢

يتعين�على�المساهمين�المقيدين�والراغبين�في�االكتتاب�في�أسهم�حقوق�األولوية�تقديم�طلب�االكتتاب�أثناء�فترة�االكتتاب�عن�طريق�المحفظة�االستثمارية�
في�منصات�التداول�التي�يتم�من�خاللها�إدخال�أوامر�البيع�والشراء،�إضافة�إلى�إمكانية�االكتتاب�من�خالل�أي�وسائل�أخرى�يوفرها�الوسيط�وأمين�حفظ�
األسهم�في�المملكة�خالل�فترة�االكتتاب.�وفي�حال�وجود�فترة�طرح�متبقية�فيمكن�أيضا�خاللها�تقديم�طلبات�اكتتاب�لألسهم�متبقية�من�قبل�المؤسسات�

االستثمارية�فقط.�

بالمشاركة�في�االكتتاب�فإن�المكتتب�يقر�بما�يلي:

1� الموافقة�على�اكتتابه�في�الشركة�بعدد�األسهم�الموضحة�في�طلب�االكتتاب-
2� أنه�قد�اطلع�على�نشرة�اإلصدار�وعلى�كافة�محتوياتها�ودرسها�وفهم�مضمونها-
3� الموافقة�على�النظام�األساسي�للشركة�والشروط�الواردة�في�نشرة�اإلصدار-
4� أنه�لم�يسبق�له�التقدم�لالكتتاب�في�نفس�األسهم�لهذا�الطرح�لدى�الوسيط�وللشركة�الحق�في�رفض�كافة�الطلبات�في�حال�تكرار�طلب�االكتتاب-
5� قبوله�األسهم�المخصصة�بموجب�طلب�االكتتاب�وقبوله�كافة�شروط�وتعليمات�االكتتاب�الواردة�في�الطلب�وفي�نشرة�اإلصدار-
6� ضمان�عدم�إلغاء�أو�تعديل�الطلب�بعد�تقديمه�للوسيط�-

طلب االكتتاب  ٣-١٢

على�الشخص�المستحق�الذي�يرغب�بممارسة�كامل�حقه�واالكتتاب�في�جميع�أسهم�حقوق�األولوية�التي�يحق�له�االكتتاب�فيها�أن�يقوم�باالكتتاب�عن�طريق�
المحفظة�االستثمارية�في�منصات�التداول�التي�يتم�من�خاللها�إدخال�أوامر�البيع�والشراء�أو�من�خالل�أي�وسائل�أخرى�يوفرها�الوسيط�وأمين�حفظ�

األسهم.

يحسب�عدد�األسهم�التي�يحق�للشخص�المستحق�االكتتاب�فيها�بحسب�عدد�حقوق�األولوية�التي�يملكها.�أما�مبلغ�االكتتاب�الذي�يتعين�على�المكتتب�دفعه�
فيحسب�بضرب�عدد�حقوق�األولوية�القائمة�التي�يملكها�قبل�نهاية�فترة�االكتتاب�في�)10(�عشرة�رياالت�سعودية.

مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي  ٤-١٢

اإلثنين� يوم� تبدأ� والتي� االكتتاب� أثناء�فترة� االكتتاب� تقديم�طلب� األولوية� االكتتاب�في�أسهم�حقوق� والراغبين�في� المستحقين� المساهمين� يتعين�على�
1440/05/29هـ�)الموافق�2019/02/04م(�وتنتهي�في�يوم�الخميس�1440/06/09هـ�)الموافق�2019/02/14م(.

وافقت�الجمعية�العامة�غير�العادية�المنعقدة�بتاريخ�يوم�اإلثنين�1440/05/22هـ�)الموافق�2019/01/28م(�على�توصية�مجلس�اإلدارة�بزيادة�رأس�مال�
الشركة�عن�طريق�إصدار�أسهم�حقوق�أولوية.�وبموجب�نشرة�االصدار�هذه�سيتم�طرح�)10٫000٫000(�عشرة�ماليين�سهم�عادي�لالكتتاب�في�أسهم�
حقوق�األولوية�والتي�تمثل�نسبة�71٫4٪�من�راس�مال�الشركة�قبل�االكتتاب�وبسعر�طرح�يبلغ�)10(�عشرة�رياالت�سعودية�للسهم�الواحد�شامال�قيمة�اسمية�
قدرها�)10(�عشرة�رياالت�سعودية�وبقيمة�طرح�اجمالية�تبلغ�)100٫000٫000(�مائة�مليون�ريال�سعودي،�وسيتم�إصدار�األسهم�الجديدة�بنسبة�سهم�واحد�
لكل�حق�من�حقوق�األولوية.�وسيكون�االكتتاب�في�أسهم�حقوق�األولوية�المطروحة�للمساهمين�المقيدين�في�سجل�المساهمين�في�الشركة�في�نهاية�فترة�
تداول�يوم�انعقاد�الجمعية�العامة�غير�العادية�)تاريخ�األحقية�يوم�اإلثنين�1440/05/22هـ�)الموافق�2019/01/28م(�وللمستحقين�ممن�قاموا�بشراء�حقوق�
األولوية�خالل�فترة�تداول�حقوق�األولوية،�بمن�فيهم�المساهمين�المقيدين�الذين�قاموا�بشراء�حقوق�أولوية�إضافية�بجانب�الحقوق�التي�يملكونها�أصال.

وفي�حال�عدم�ممارسة�حقوق�األولوية�الخاصة�باألشخاص�المستحقين�بحلول�نهاية�فترة�االكتتاب،�سوف�تطرح�األسهم�المتبقية�الناتجة�عن�عدم�ممارسة�
تلك�الحقوق�أو�بيعها�من�قبل�األشخاص�المستحقين�على�المؤسسات�االستثمارية�من�خالل�طرحها�في�فترة�الطرح�المتبقي.

سيكون�بإمكان�المساهمين�المقيدين�تداول�حقوق�األولوية�التي�تم�إيداعها�في�المحافظ�عبر�السوق�المالية�السعودية�)تداول(.�وتعتبر�هذه�الحقوق�حق�
مكتسب�لجميع�المساهمين�المقيدين�في�سجالت�الشركة�نهاية�ثاني�يوم�انعقاد�الجمعية�العامة�غير�العادية�)تاريخ�أحقية�االكتتاب(.�ويعطي�كل�حق�لحامله�
أحقية�ممارسة�االكتتاب�بسهم�واحد�جديد،�وذلك�بسعر�الطرح.�وسيتم�إيداع�حقوق�األولوية�بعد�انعقاد�الجمعية.�وستظهر�الحقوق�في�محافظ�المساهمين�

المقيدين�تحت�رمز�جديد�خاص�بحقوق�األولوية�وسيتم�حينها�إشعار�المساهمين�المقيدين�بإيداع�الحقوق�في�محافظهم.
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وسيكون�الجدول�الزمني�لتسلسل�وتفصيل�عملية�طرح�أسهم�حقوق�األولوية�كالتالي:

1� تاريخ�األحقية:�نهاية�تداول�يوم�انعقاد�الجمعية�العامة�غير�العادية�يوم�اإلثنين�1440/05/22هـ�)الموافق�2019/01/28م(.-
2� فترة�- تنتهي� أن� )الموافق�2019/02/04م(�على� اإلثنين�1440/05/29هـ� يوم� واالكتتاب�في� التداول� تبدأ�مرحلة� التداول�واالكتتاب:� مرحلة�

التداول�في�يوم�اإلثنين�1440/06/06هـ�)الموافق�2019/02/11م(�وتستمر�فترة�االكتتاب�حتى�نهاية�يوم�الخميس�1440/06/09هـ�)الموافق�
2019/02/14م(.

3� فترة�الطرح�المتبقي:�تبدأ�يوم�الثالثاء�1440/06/14هـ�)الموافق�2019/02/19م(�من�الساعة��10:00صباحاً�وحتى�الساعة��5:00مساًء�من�-
اليوم�التالي�بتاريخ�1440/06/15هـ�)الموافق�2019/02/20م(.�وسيتم�خالل�هذه�الفترة�طرح�األسهم�المتبقية�على�عدد�من�المستثمرين�ذوي�
الطابع�المؤسسي�)ويشار�إليهم�بـ�”المؤسسات�االستثمارية“(�على�أن�تقوم�تلك�المؤسسات�االستثمارية�بتقديم�عروض�شراء�األسهم�المتبقية.�
وسيتم�تخصيص�األسهم�المتبقية�للمؤسسات�االستثمارية�ذات�العرض�األعلى�ثم�األقل�فاألقل�على�أن�يتم�تخصيص�األسهم�بالتناسب�على�
المؤسسات�االستثمارية�التي�تقدم�نفس�العرض،�أما�بالنسبة�لكسور�األسهم،�فسيتم�إضافتها�لألسهم�المتبقية�ومعاملتها�بالمثل.�وسوف�يكون�
سعر�االكتتاب�في�السهم�الجديدة�التي�لم�يكتتب�بها�في�هذه�الفترة�بحد�أدنى�سعر�الطرح،�وإذا�كان�سعر�األسهم�غير�المكتتب�بها�أعلى�من�

سعر�الطرح�يوزع�الفرق�)إن�وجد(�كتعويض�لحملة�حقوق�األولوية�الذين�لم�يقوموا�باالكتتاب�بحقوقهم�بنسبة�ما�يملكون�من�حقوق.
4� التخصيص�النهائي�لألسهم:�سيتم�تخصيص�األسهم�لكل�مستثمر�بناء�على�عدد�الحقوق�التي�مارسها�بشكل�مكتمل�وصحيح،�أما�بالنسبة�-

لمستحقي�كسور�األسهم،�فسيتم�جمع�كسور�األسهم�وطرحها�على�المؤسسات�االستثمارية�خالل�فترة�الطرح�المتبقي.�وسوف�يتم�تسديد�
على� الطرح(� سعر� يتعدى� )بما� األسهم� وكسور� المتبقية� األسهم� بيع� متحصالت� باقي� وتوزع� للشركة،� المتبقية� األسهم� طرح� سعر� إجمالي�

مستحقيها�كل�حسب�ما�يستحقه�في�موعد�أقصاه�يوم�األحد�1440/06/26هـ�)الموافق�2018/03/03م(.
5� تداول�األسهم�الجديدة�في�السوق:�سيبدأ�تداول�األسهم�المطروحة�لالكتتاب�في�نظام�)تداول(�عند�استكمال�كافة�اإلجراءات�المتعلقة�بتسجيل�-

األسهم�المطروحة�وتخصيصها.

لقد�تقدمت�الشركة�بطلب�إلى�هيئة�السوق�المالية�لتسجيل�وطرح�األسهم�الجديدة�وتقدمت�بطلب�إلى�تداول�لقبول�إدراج�األسهم�الجديدة�في�السوق�
وسيتم�تقديم�طلب�إلى�الهيئة�لتداول�األسهم�الجديدة�بعد�اكتمال�االكتتاب.�

التخصيص ورد الفائض   ٥-١٢

ستقوم�الشركة�ومدير�االكتتاب�بفتح�حساب�أمانة�يتم�ايداع�متحصالت�االكتتاب�فيه.

يتم�تخصيص�أسهم�حقوق�األولوية�على�األشخاص�المستحقين�بناًء�على�عدد�الحقوق�التي�مارسوها�بشكل�مكتمل�وصحيح.�أما�بالنسبة�لمستحقي�كسور�
األسهم،�فسيتم�جمع�كسور�األسهم�وطرحها�على�المؤسسات�االستثمارية�خالل�فترة�الطرح�المتبقي،�وسوف�يتم�تسديد�إجمالي�سعر�طرح�األسهم�المتبقية�
للشركة،�وتوزع�باقي�متحصالت�بيع�األسهم�المتبقية�وكسور�األسهم�)بما�يتعدى�سعر�الطرح(�على�مستحقيها�كل�بحسب�ما�يستحقه�في�موعد�أقصاه�
األحد�1440/06/26هـ�)الموافق�2019/03/03م(.�وفي�حال�تبقي�أسهم�بعد�ذلك�غير�مكتتب�فيها�فسيقوم�متعهد�التغطية�بشراء�تلك�األسهم�الجديدة�

المتبقية�بسعر�الطرح�وستخصص�له.

ويتوقع�اإلعالن�عن�العدد�النهائي�لألسهم�التي�تم�تخصيصها�لكل�شخص�مستحق�دون�أي�عموالت�أو�استقطاعات�من�مدير�االكتتاب�وذلك�بقيدها�في�
حسابات�المكتتبين.�ويجب�على�األشخاص�المستحقين�االتصال�بالوسيط�الذي�تم�تقديم�طلب�االكتتاب�من�خالله�للحصول�على�أية�معلومات�إضافية.�

وسوف�يتم�اإلعالن�عن�نتائج�التخصيص�في�موعد�أقصاه�يوم�الخميس�1440/06/16هـ�)الموافق�2019/02/21م(.

سيتم�دفع�مبالغ�التعويض�لألشخاص�المستحقين�الذين�لم�يشاركوا�كليا�أو�جزئيا�في�االكتتاب�بأسهم�حقوق�األولوية�)إن�وجدت(�من�دون�أي�استقطاعات�
في�موعد�أقصاه�يوم�األحد�1440/06/26هـ�)الموافق�2019/03/03م(.

مع�أن�الهيئة�قد�اعتمدت�نشرة�اإلصدار�هذه،�فإنه�يجوز�لها�تعليق�هذا�الطرح�إذا�علمت�الشركة�في�أي�وقت�بعد�تاريخ�نشر�نشرة�اإلصدار�هذه�وقبل�
اكتمال�الطرح�بأنه:

1� تغيرا�مهما�قد�حدث�في�أي�من�األمور�الجوهرية�الواردة�في�هذه�النشرة�أو�أي�من�المعلومات�أو�المستندات�المطلوب�تضمينها�فيها�بموجب�-
قواعد�طرح�األوراق�المالية�وااللتزامات�

2� توافر�أي�مسائل�مهمة�إضافية�كان�يجب�تضمينها�في�هذه�النشرة-

وفي�الحالتين�أعاله،�يتعين�على�الشركة�أن�تقدم�إلى�الهيئة�نشرة�اصدار�تكميلية�وذلك�حسب�متطلبات�قواعد�طرح�األوراق�المالية�وااللتزامات�المستمرة�
وعندئذ�سيتم�نشر�نشرة�اإلصدار�التكميلية�وإعالن�تواريخ�الطرح�المترتبة�عليها�بعد�الحصول�على�موافقة�الهيئة.�ويجوز�للمستثمر�الذي�اكتتب�في�األوراق�

المالية�قبل�نشر�نشرة�اإلصدار�التكميلية�أن�يلغي�أو�يعدل�اكتتابه�في�تلك�األوراق�المالية�قبل�انتهاء�فترة�الطرح.�

كما�أنه�من�الممكن�أن�يتم�تعليق�طرح�االكتتاب�في�حال�عدم�موافقة�الجمعية�العامة�غير�العادية�على�أي�من�تفاصيل�الطرح.�
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أسئلة وأجوبة عن اآللية المطورة لحقوق األولوية المتداولة  ٦-١٢

ماهي�حقوق�األولوية؟

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

أحقية�االكتتاب�في�سهم�واحد،�وذلك�بسعر�الطرح.

لمن�تمنح�حقوق�األولوية؟

لجميع�حملة�األسهم�المقيدين�في�سجالت�الشركة�بنهاية�تداول�ثاني�يوم�تداول�يلي�تاريخ�انعقاد�الجمعية�العامة�غير�العادية.

متى�يتم�إيداع�حقوق�األولوية؟

بعد�انعقاد�الجمعية�العامة�غير�العادية�وموافقتها�على�زيادة�رأس�المال�من�خالل�طرح�أسهم�حقوق�أولوية،�تودع�حقوق�األولوية�كأوراق�مالية�في�المحافظ�
الخاصة�بالمساهمين�في�سجل�مساهمي�الشركة�لدى�مركز�اإليداع�بنهاية�ثاني�يوم�تداول�بعد�انعقاد�الجمعية�العامة�غير�العادية،�وستظهر�األسهم�في�

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

كيف�يتم�إشعار�المستثمر�بحقوق�األولوية�بإيداع�الحقوق�في�المحفظة؟

يتم�اإلشعار�عن�طريق�إعالن�الشركة�في�موقع�تداول�وعن�طريق�خدمة�)تداوالتي(�ورسائل�نصية�قصيرة�ترسل�عن�طريق�شركات�الوساطة.

كم�عدد�حقوق�األولوية�التي�سيحصل�عليها�المساهم�المقيد؟

يعتمد�العدد�على�حسب�أحقيتهم�بالنسبة�والتناسب�مع�نسبة�ما�يملكه�كل�مساهم�في�رأس�المال�كما�في�سجل�مساهمي�الشركة�لدى�مركز�اإليداع�بنهاية�
ثاني�يوم�تداول�بعد�انعقاد�الجمعية�العامة�غير�العادية.

ما�هو�معامل�األحقية؟

هو�المعامل�الذي�يمكن�للمساهم�المقيد�من�خالله�معرفة�عدد�حقوق�األولوية�المستحقة�له�مقابل�األسهم�التي�يمتلكها�بتاريخ�انعقاد�الجمعية�العامة�غير�
العادية.�وعلى�سبيل�المثال،�إذا�كان�عدد�األسهم�المصدرة�لشركة�يساوي��1٫000سهم�ورفعت�تلك�الشركة�رأس�مالها�عن�طريق�طرح��500سهم�جديد�

بحيث�ارتفع�عدد�أسهمها�إلى��1٫500سهم،�يكون�معامل�األحقية�عندها��1إلى��2)حق�واحد�لكل�سهمين(.

هل�سيختلف�اسم�ورمز�تداول�هذه�الحقوق�عن�اسم�ورمز�أسهم�الشركة؟

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

ما�هي�قيمة�الحق�عند�بداية�تداوله؟

سعر�االفتتاح�للحق�سيكون�الفرق�بين�سعر�إغالق�سهم�الشركة�في�اليوم�السابق�إلدراج�الحق�وسعر�الطرح�)قيمة�الحق�اإلرشادية(.�وعلى�سبيل�المثال�فإذا�
كان�سعر�إغالق�السهم�في�اليوم�السابق��35رياالً،�وسعر�الطرح�عشرة�رياالت�فإن�سعر�االفتتاح�لحقوق�األولوية�سيكون�)10-35 = �25رياالً(.

من�هو�المساهم�المقيد؟

هو�أي�مساهم�يظهر�في�سجل�مساهمي�الشركة�بنهاية�قترة�تداول�يوم�انعقاد�الجمعية�العامة�غير�العادية.
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هل�يستطيع�المساهمون�المقيدون�االكتتاب�في�أسهم�إضافية؟

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

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

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

كيف�تتم�عملية�االكتتاب؟

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

هل�يمكن�االكتتاب�أكثر�من�مرة�ومن�خالل�أكثر�من�وسيط؟

نعم،�يمكن�ولكن�يجب�مراعاة�أن�ال�تزيد�كمية�األسهم�المكتتب�بها�عن�عدد�الحقوق�المملوكة�عند�انتهاء�فترة�تداول�الحقوق،�حيث�أن�أي�زيادة�في�كمية�
األسهم�المكتتب�بها�عن�عدد�الحقوق�الملوكة�عند�انتهاء�فترة�تداول�الحقوق�سينتج�عنه�إلغاء�طلب�االكتتاب.

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

سيتم�إيداع�حقوق�األولوية�في�نفس�المحفظة�المودع�بها�أسهم�الشركة�المرتبطة�بالحقوق.�فعلي�سبيل�المثال،�إذا�كان�مساهم�يملك��1٫000سهم�في�
الشركة�على�النحو�التالي:��800سهم�في�محفظة�)أ(�و�200سهم�في�محفظة�)ب(،�فإن�مجموع�الحقوق�التي�ستودع�)1٫000(�حق�على�اعتبار�أن�لكل�سهم�

)1(�حق،�عليه�فسيتم�إيداع��800حق�في�محفظة�)أ(�و�200حق�في�محفظة�)ب(.

هل�يحق�لحملة�شهادات�األسهم�االكتتاب�والتداول؟

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

هل�يحق�لمن�اشترى�حقوقًا�إضافيًة�تداولها�مرة�أخرى؟

يحق�له�بيعها�وشراء�حقوق�أخرى�خالل�فترة�التداول�فقط.

هل�باإلمكان�بيع�جزء�من�حقوق�األولوية؟

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

متى�يستطيع�المساهم�االكتتاب�في�حقوق�األولوية�التي�اشتراها�خالل�فترة�تداول�الحقوق؟

بعد�انتهاء�تسوية�شراء�الحقوق�)يومي�عمل(.

هل�يستطيع�صاحب�حقوق�األولوية�البيع�أو�التنازل�عن�الحق�بعد�انقضاء�فترة�التداول؟

ال،�ال�يمكن�ذلك.�بعد�انقضاء�فترة�التداول�يتبقى�لمالك�الحق�فقط�ممارسة�الحق�في�االكتتاب�بالزيادة�في�رأس�المال�أو�عدم�ممارسة�ذلك.�وفي�حال�
عدم�ممارسة�الحق�يمكن�أن�يخضع�المستثمر�للخسارة�أو�االنخفاض�في�قيمة�محفظته�االستثمارية.�

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

في�حال�عدم�االكتتاب�بكامل�األسهم�الجديدة�خالل�فترة�االكتتاب،�تطرح�األسهم�الجديدة�المتبقية�الكتتاب�ينظمه�مدير�االكتتاب،�ويتم�احتساب�قيمة�
التعويض�)إن�وجد(�لمالك�الحقوق�بعد�خصم�قيمة�االكتتاب�وأي�مصاريف�بحسب�المعايير�التي�تحددها�نشرة�اإلصدار.�علما�أن�المستثمر�قد�ال�يحصل�

على�أي�مقابل�اذا�تم�البيع�في�فترة�الطرح�المتبقي�بسعر�الطرح.�

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

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

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

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

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

نعم�حيث�انه�سيتم�القيد�في�سجل�ملكية�الورقة�المالية�عند�اكتمال�تسوية�صفقات�األوراق�المالية�بعد�يومي�عمل�بعد�تاريخ�انعقاد�الجمعية�العامة�غير�
العادية.�ولن�يحق�له�الحضور�أو�التصويت�في�الجمعية�العامة�غير�العادية.
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اذا�كان�لدى�المستثمر�أكثر�من�محفظة�مع�اكثر�من�شركة�وساطة،�كيف�سيتم�احتساب�الحقوق�له؟

سيتم�توزيع�نصيب�المستثمر�على�المحافظ�التي�يملكها�المستثمر،�بحسب�نسبة�الملكية�الموجودة�في�كل�محفظة،�وفي�حال�وجود�كسور�سيتم�تجميع�
تلك�الكسور،�واذا�أكملت�رقما�صحيحا�او�اكثر�يتم�إضافة�الرقم�الصحيح�إلى�المحفظة�التي�يملك�فيها�المستثمر�أكبر�كمية�من�الحقوق.

ماهي�فترات�التداول�واالكتتاب؟

يبدأ�تداول�واكتتاب�الحقوق�في�الوقت�ذاته�حتى�انتهاء�التداول�في�اليوم�السادس،�بينما�يستمر�االكتتاب�حتى�اليوم�التاسع�وذلك�حسب�ما�هو�مذكور�في�
نشرة�اإلصدار�واعالنات�الشركة�المصدرة.

هل�يمكن�االكتتاب�خالل�عطلة�نهاية�األسبوع؟�

ال،�ال�يمكن�ذلك.

هل�يستطيع�المساهمون�غير�المقيدون�في�سجالت�الشركة�يوم�انعقاد�الجمعية�االكتتاب�في�أسهم�حقوق�األولوية؟

يستطيع�المساهمون�غير�المقيدون�االكتتاب�في�أسهم�حقوق�األولوية�بعد�إتمام�شراء�حقوق�األولوية�خالل�الفترة�المحددة�لتداولها.�

القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها  ٧-١٢

أوصى�مجلس�إدارة�الشركة�باجتماعه�)الثالث(�من�)الدورة�الثالثة(�بتاريخ�2016/09/06م�بزيادة�رأسمال�الشركة�بمبلغ�)100٫000٫000(�مائة�مليون�ريال�
سعودي�من�رأس�المال�الحالي�البالغ�)140٫000٫000(�مائة�وأربعون�مليون�ريال�سعودي�بعد�الحصول�على�الموافقات�النظامية�الالزمة�بزيادة�رأسمال�
الشركة�بإصدار�عدد�)10٫000٫000(�عشرة�ماليين�أسهم�حقوق�أولوية�بسعر�طرح�يبلغ�)10(�عشرة�رياالت�سعودية.�وقد�تم�التأكيد�على�هذه�التوصية�

باجتماع�المجلس�)التاسع(�بتاريخ�2017/09/27م.

وقد�حصلت�الشركة�على�موافقة�المؤسسة�المبدئية�على�زيادة�رأسمالها�بمقدار�)100(�مليون�ريال�سعودي�بموجب�الخطاب�رقم�)391000031610(�
وتاريخ�1439/03/18هـ�)الموافق�2017/12/06م(�على�أن�يتم�التعهد�بتغطية�الطرح�بشكل�كامل�من�شخص�أو�أكثر�مرخص�له�في�ممارسة�أعمال�التعهد�
بالتغطية،�وعلى�ذلك�الشخص�المرخص�له�التقيد�بقواعد�الكفاية�المالية.�هذا�وقد�تم�تعيين�شركة�األهلي�المالية�بتاريخ�2018/03/20م�وتم�تسليم�
النشرة�لم�يتم�سحب�موافقة� بتاريخ�هذه� بتاريخ�1439/11/23هـ�)الموافق�2018/08/05م(.�وكما� النقد� بالتغطية�لمؤسسة� التعهد� نسخة�من�خطاب�

مؤسسة�النقد.

وافقت�الجمعية�العامة�غير�العادية�بتاريخ�يوم�اإلثنين�1440/05/22هـ�)الموافق�2019/01/28م(�على�توصية�مجلس�اإلدارة�بزيادة�رأس�المال�على�النحو�
المذكور�وسوف�تقتصر�الزيادة�على�المساهمين�المستحقين�المقيدين�في�نهاية�تداول�يوم�انعقاد�الجمعية�العامة�غير�العادية.

بتاريخ� األربعاء� يوم� الهيئة� موقع� في� إعالنها� بتاريخ� وذلك� الهيئة� طلبتها� التي� المؤيدة� المستندات� وكافة� هذه� اإلصدار� نشرة� على� الموافقة� تمت� كما�
1440/03/27هـ�)الموافق�2018/11/06م(.

بنود متفرقة  ٨-١٢

1� سيكون�طلب�االكتتاب�وكافة�الشروط�واألحكام�والتعهدات�ذات�العالقة�ملزمة�ولمنفعة�أطرافها�وخلفائهم�والمتنازل�منهم�لصالحهم�ومنفذي�-
الوصايا�ومديري�التركات�والورثة.�ويشترط�أنه�فيما�عدا�ما�جرى�النص�عليه�تحديدا�في�هذه�النشرة،�فإنه�ال�يتم�التنازل�عن�الطلب�أو�عن�
أي�حقوق�أو�مصالح�أو�التزامات�ناشئة�عنه،�أو�التفويض�بها�ألي�من�األطراف�المشار�إليهم�في�هذه�النشرة�دون�الحصول�على�موافقة�كتابية�

مسبقة�من�الطرف�اآلخر
2� تخضع�هذه�التعليمات�والبنود�وأي�استالم�لنماذج�طلب�االكتتاب�أو�العقود�المترتبة�عليها�ألنظمة�المملكة�وتفسر�طبقا�لها.�وقد�يتم�توزيع�-

نشرة�اإلصدار�هذه�باللغتين�العربية�واالنجليزية،�وفي�حالة�التعارض�بين�النص�العربي�والنص�اإلنجليزي،�يعمل�بالنص�العربي�لنشرة�اإلصدار

إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة  ٩-١٢

ال�يوجد�أي�ترتيبات�قائمة�لمنع�التصرف�في�أي�أسهم.
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التغيرات في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال . ١٣

إن�سعر�اإلغالق�لسهم�الشركة�في�يوم�الجمعية�العامة�الغير�عادية�هو�)22٫44(�ريال�سعودي�ومن�المتوقع�أن�يصل�إلى�)17٫26(�ريال�سعودي�في�افتتاح�
اليوم�الذي�يليه�والتغيير�يمثل�نقص�بنسبة�)٪23٫10(.

طريقة�احتساب�سعر�السهم�لزيادة�رأس�المال�كالتالي:

أوالً: احتساب القيمة السوقية للرشكة عند اإلغالق يف يوم الجمعية العامة الغري عادية: 

عدد�األسهم�في�نهاية�الجمعية�العامة�الغير�عادية�×�سعر�اإلغالق�لسهم�الشركة�في�يوم�الجمعية�العامة�الغير�عادية=�القيمة�السوقية�للشركة��
عند�اإلغالق�في�يوم�الجمعية�العامة�الغير�عادية.

ثانياً: احتساب سعر السهم يف افتتاحية اليوم الذي ييل يوم الجمعية الغري عادية:

)القيمة�السوقية�للشركة�عند�اإلغالق�في�يوم�الجمعية�العامة�الغير�عادية�+�قيمة�األسهم�المطروحة(�/�)عدد�األسهم�في�نهاية�يوم�الجمعية��
العامة�الغير�عادية�+�عدد�األسهم�المطروحة�لالكتتاب(�=�سعر�السهم�المتوقع�في�افتتاحية�اليوم�الذي�يلي�يوم�الجمعية�العمومية�الغير�عادية.

الطرح المتبقي  ١-١٣

في�حال�بقاء�أسهم�لم�يتم�االكتتاب�بها�في�مرحلة�االكتتاب�)»األسهم�المتبقية«(�فسوق�تطرح�على�عدد�من�المستثمرين�ذوي�الطابع�المؤسسي�)ويسار�لهم�
بالمؤسسات�االستثمارية«(�على�أن�تقوم�تلك�المؤسسات�االستثمارية�بتقديم�عروض�لشراء�األسهم�المتبقية�باإلضافة�إلى�كسور�األسهم�وسيتم�استقبال�
هذه�العروض�ابتداء�من�الساعة��10:00صباحاً�يوم�الثالثاء�1440/06/14هـ�)الموافق�2019/02/19م(�وحتى�الساعة��5:00مساًء�من�اليوم�التالي�بتاريخ�
االستثمارية� للمؤسسات� المتبقية� األسهم� تخصيص� وسيتم� المتبقي“(.� )”الطرح� بـ� الطرح� هذا� إلى� ويشار� 2019/02/20م(� )الموافق� 1440/06/15هـ�

بإعطاء�األولوية�للعرض�األعلى�سعرا�ثم�األقل�فاألقل،�على�أن�يتم�تخصيص�األسهم�بالتناسب�على�المؤسسات�االستثمارية�التي�تقدم�نفس�العرض.

سيتم�جمع�كسور�استحقاقات�األسهم�وطرحها�للمؤسسات�االستثمارية�خالل�الطرح�المتبقي.�وتوزع�جميع�المتحصالت�الناتجة�عن�بيع�األسهم�المتبقية�
وكسور�األسهم�حتى�سعر�الطرح�المدفوع�على�الشركة�وتوزع�أي�متحصالت�تزيد�عن�سعر�الطرح�على�األشخاص�المستحقين�الذين�لم�يكتتبوا�كليا�
تاريخ�يوم�األحد�1440/06/26هـ�)الموافق� بالتناسب�مع�استحقاقهم�وسيكون�ذلك�في� أو�جزئيا�في�األسهم�الجديدة�ومستحقي�الكسور�ويكون�ذلك�

2019/03/03م(.

من�المتوقع�أن�يبدأ�تداول�األسهم�المطروحة�لالكتتاب�على�نظام�)تداول(�عند�استكمال�كافة�اإلجراءات�المتعلقة�بتسجيل�األسهم�المطروحة�وتخصيصها.

وقد�تقدمت�الشركة�للهيئة�بطلب�لتسجيل�وطرح�األسهم�الجديدة�في�السوق�المالية�وستتقدم�بطلب�للسماح�لها�بتداول�األسهم�الجديدة�في�السوق�بعد�
اكتمال�الطرح.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب. ١٤

نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب   ١-١٤

يُمكن�االكتتاب�باستخدام�منّصات�التداول�أو�من�خالل�أي�وسائل�أخرى�يوفرها�الوسيط�للمستثمرين�وسيتم�االكتتاب�باألسهم�الجديدة�على�مرحلة�واحدة�
وفق�ما�هو�مبين�في�هذه�النشرة�ويتاح�خاللها�لجميع�المستثمرين�)دون�فصل�بين�المساهمين�المقيدين�في�سجل�الشركة�والمستثمرين�الجدد�الذين�
قاموا�بشراء�حقوق�األولوية�خالل�فترة�التداول(�ممارسة�حقهم�باالكتتاب�)كلياً�أو�جزئياً(�في�األسهم�الجديدة�على�أن�يتم�فقط�الموافقة�على�االكتتاب�
بعدد�من�األسهم�الجديدة�المستحقة�بموجب�حقوق�األولوية�الموجودة�في�المحفظة�االستثمارية.�يعطي�كل�حق�من�حقوق�األولوية�لحامله�أحقية�االكتتاب�
بسهم�واحد�جديد،�وذلك�بسعر�الطرح.�وتدفع�قيمة�األسهم�المكتتب�بها�بالكامل�من�حساب�العميل�لدى�الوسيط�أو�بشيك�مصدق�يكتب�باسم�الشركة�
على�أن�يكون�مسحوباً�لدى�أحد�البنوك�المحلية.�وفي�حال�االكتتاب�في�األسهم�الجديدة�بما�يزيد�عن�عدد�حقوق�األولوية�في�المحفظة،�فلن�يتم�قبول�

االكتتاب�به�في�مرحلة�االكتتاب.

وال�يقبل�الطلب�ما�لم�ترفق�به�أصل�وصورة�الوثائق�التالية�)على�أن�يقوم�الوسيط�بمطابقة�األصل�مع�الصورة�وإعادة�األصل�للمكتتب�أو�الوكيل(:

أصل�وصورة�البطاقة�الشخصية�للسعوديين�وجواز�السفر�للخليجيين�واإلقامة�للمقيمين.�
أصل�وصورة�السجل�التجاري�للمكتتب�االعتباري�مع�أصل�وصورة�البطاقة�الشخصية�للمخولين�بالتوقيع.�
أصل�وصورة�صك�الوكالة�الشرعية�في�حال�وجود�توكيل�لمن�يحق�لهم�التوكيل�)فقط�للسعوديين(.�
أصل�وصورة�صك�حصر�اإلرث�في�حال�وجود�ورثة.�
أصل�وصورة�البطاقة�الشخصية�للوكيل�إن�وجد.�
أصل�وصورة�شهادة�األسهم�للمكتتبين�الذين�يملكون�شهادات�أسهم.�

وال�يقبل�االكتتاب�إال�من�المكتتب�شخصياً�أو�من�وكيله�الشرعي�بالنسبة�لألفراد�والممثل�المفوض�بالنسبة�للشركات.�كما�ال�يعتد�بنقل�ملكية�األسهم�
المكتتب�بها�إال�من�تاريخ�القيد�في�سجل�المساهمين�بموجب�األنظمة�والتعليمات�المنظمة�لتداول�األسهم�السعودية�المطبقة�بهذا�الخصوص.

ويجوز�رفض�أي�من�طلبات�االكتتاب�كلياً�أو�جزئياً�إذا�لم�يستوف�الطلب�شروط�ومتطلبات�االكتتاب،�وفي�هذه�الحالة�ستعاد�المبالغ�المدفوعة�المتعلقة�
بالطلب�الذي�تم�رفضه.�وسيعتبر�طلب�االكتتاب�الغياً�في�حال�عدم�وجود�ختم�الجهة�المستلمة�عليه�أو�احتوائه�على�معلومات�غير�صحيحة.�هذا�ويتحمل�
المكتتب�مسؤولية�دقة�وصحة�المعلومات�والبيانات�الواردة�في�طلب�االكتتاب،�وسيعتبر�طلب�االكتتاب�الغياً�في�حال�احتوائه�على�معلومات�غير�صحيحة�

أو�غير�دقيقة.

عمليات التخصيص  ٢-١٤

بالنسبة�لمستحقي� أما� التي�مارسوها�بشكل�مكتمل�وصحيح.� بناًء�على�عدد�الحقوق� يتم�تخصيص�أسهم�حقوق�األولوية�على�األشخاص�المستحقين�
كسور�األسهم،�فسيتم�جمع�كسور�األسهم�وطرحها�على�المؤسسات�االستثمارية�خالل�فترة�الطرح�المتبقي،�وسوف�يتم�تسديد�إجمالي�سعر�طرح�األسهم�
المتبقية�للشركة،�وتوزع�باقي�متحصالت�بيع�األسهم�المتبقية�وكسور�األسهم�)بما�يتعدى�سعر�الطرح(�على�مستحقيها�كل�بحسب�ما�يستحقه�في�موعد�
أقصاه�يوم�األحد�1440/06/26هـ�)الموافق�2019/03/03م(.�وفي�حال�تبقي�أسهم�بعد�ذلك�غير�مكتتب�فيها�فسيقوم�متعهد�التغطية�بشراء�تلك�األسهم�

الجديدة�المتبقية�وستخصص�له.

ويجب�على�األشخاص�المستحقين�االتصال�بفرع�الجهة�التي�تم�تقديم�طلب�االكتتاب�من�خالله�للحصول�على�أية�معلومات�إضافية.�وسوف�يتم�اإلعالن�
عن�نتائج�التخصيص�في�موعد�أقصاه�يوم�األحد�1440/06/06هـ�)الموافق�2019/03/03م(.

السوق المالية السعودية (تداول):  ٣-١٤

تم�تأسيس�نظام�تداول�في�عام�2001م�كنظام�بديل�لنظام�معلومات�األوراق�المالية�اإللكتروني،�وبدأ�تداول�األسهم�اإللكتروني�في�المملكة�عام�1990م.�تتم�
عملية�التداول�من�خالل�نظام�إلكتروني�متكامل�ابتداًء�من�تنفيذ�الصفقة�وانتهاًء�بتسويتها.�ويتم�التداول�كل�يوم�عمل�من�أيام�األسبوع�من�يوم�األحد�حتى�
يوم�الخميس�على�فترة�واحدة�من�الساعة��10صباحاً�وحتى�الساعة��3عصراً�ويتم�خاللها�تنفيذ�األوامر.�أما�خارج�هذه�األوقات�فيسمح�بإدخال�األوامر�

وتعديلها�وإلغائها�من�الساعة��9:30صباحاً�وحتى�الساعة��10صباحاً.

ويتم�تنفيذ�الصفقات�من�خالل�مطابقة�آلية�لألوامر،�ويتم�استقبال�وتحديد�أولوية�األوامر�وفقاً�للسعر.�وبشكل�عام�تنفذ�أوامر�السوق�أوالً�وهي�األوامر�
المشتملة�على�أفضل�األسعار،�وتليها�األوامر�محددة�السعر،�وفي�حال�إدخال�عدة�أوامر�بنفس�السعر�فإنه�يتم�تنفيذها�وفقاً�لتوقيت�اإلدخال.

يقوم�نظام�تداول�بتوزيع�نطاق�شامل�من�المعلومات�من�خالل�قنوات�مختلفة�أبرزها�موقع�تداول�على�اإلنترنت،�ويتم�توفير�بيانات�السوق�بشكل�فوري�
.)2+T(لمزودي�المعلومات�المعروفين�مثل�”رويترز“.�وتتم�تسوية�الصفقات�آلياً�خالل�يومي�عمل�حسب�

وينبغي�على�الشركة�اإلفصاح�عن�جميع�القرارات�والمعلومات�المهمة�بالنسبة�للمستثمرين�عبر�نظام�”تداول“.�ويتولى�نظام�تداول�مسؤولية�مراقبة�السوق،�
بهدف�ضمان�عدالة�التداول�وكفاءة�عمليات�السوق.
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تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي   ٤-١٤

تم�تقديم�طلب�لدى�الهيئة�لتسجيل�وإدراج�أسهم�حقوق�األولوية�في�سوق�األسهم�السعودية�وتمت�الموافقة�على�نشرة�اإلصدار�هذه�وتم�الوفاء�بالمتطلبات�
كافة.

ومن�المتوقع�اعتماد�التسجيل�وبدء�التداول�في�أسهم�حقوق�األولوية�في�سوق�األسهم�السعودية�بعد�االنتهاء�من�عملية�التخصيص�النهائي�ألسهم�حقوق�
األولوية،�وسوف�يعلن�عن�ذلك�في�حينه�في�موقع�تداول�االلكتروني.�وتعتبر�التواريخ�المذكورة�في�هذه�النشرة�مبدئية�ويمكن�تغييرها�بموافقة�هيئة�السوق�

المالية.

وبالرغم�من�أن�األسهم�القائمة�مسجلة�في�سوق�األسهم�السعودية�وأن�الشركة�مدرجة�أسهمها�في�السوق�المالية�)تداول(،�إال�أنه�ال�يمكن�التداول�في�
األسهم�الجديدة�إال�بعد�اعتماد�التخصيص�النهائي�لألسهم�وإيداعها�في�محافظ�المكتتبين.�ويحظر�حظرا�تاما�التداول�في�األسهم�الجديدة�قبل�اعتماد�

عملية�التخصيص.

يتحمل�المكتتبون�ومقدمو�العروض�في�الطرح�المتبقي�الذين�يتعاملون�في�نشاطات�التداول�المحظورة�هذه�المسؤولية�الكاملة�عنها�ولن�تتحمل�الشركة�
أي�مسؤولية�قانونية�في�هذه�الحالة.
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المستندات المتاحة للمعاينة. ١٥

باستثناء�قرار�الجمعية�العامة�غير�العادية�للشركة�بالموافقة�على�زيادة�رأس�المال،�ستكون�المستندات�التالية�متاحة�للمعاينة�في�المقر�الرئيسي�للشركة�
الكائن�في�مدينة�الرياض�وذلك�خالل�ساعات�العمل�الرسمية�قبل��14يوم�من�تاريخ�الجمعية�العامة�غير�العادية�الخاصة�بزيادة�رأس�المال�وستبقى�هذه�

المستندات�متاحة�للمعاينة�حتة�نهاية�الطرح:�

املستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الرشكة:

1� السجل�التجاري-
2� النظام�األساسي�للشركة-

املوافقات املتعلقة بأسهم زيادة رأس املال:

1� توصية�مجلس�اإلدارة�بزيادة�راس�المال-
2� موافقة�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي�على�زيادة�رأس�المال-
3� موافقة�هيئة�السوق�المالية�على�طرح�أسهم�حقوق�األولوية-
4� موافقة�تداول�على�طلب�إدراج�أسهم�حقوق�األولوية-
5� قرار�الجمعية�العامة�غير�العادية�بالموافقة�على�زيادة�رأس�المال-

تقارير دراسة الجدوى ودراسة السوق املعدة ألغراض زيادة رأس املال. 

الدراسات�والتقارير�والخطابات:�

1� اتفاقية�التعهد�بالتغطية�واتفاقية�إدارة�االكتتاب�-
2� الموافقات�الخطية�من�قبل�المستشار�المالي�ومدير�االكتتاب�ومتعهد�بالتغطية،�مستشار�العناية�المهنية�المالية،�المستشار�القانوني�والمحاسبون�-

القانونيون�على�استخدام�اسمهم�وشعارهم�وافاداتهم�ضمن�نشرة�اإلصدار



تأسست شركة أمانة للتأمين التعاوني (ويشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «أمانة») كشركة مساهمة سعودية 
بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣٥ الصادر بتاريخ ١٤٣٠/٠٦/١٠هـ (الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٠٣م) وقرار مجلس 
الوزراء رقم (١٨٨) وتاريخ ١٤٣٠/٠٦/٠٨هـ (الموافق ٢٠٠٩/٠٦/١٠م) وترخيص الهيئة العامة لالستثمار رقم 
(٠١-١٠٢٠٣٠٠٩٤١٨٥) وتاريخ ١٤٣٠/٠٩/٢٢هـ (الموافق ٢٠٠٩/٠٩/١٢م) وبسجل تجاري رقم (١٠١٠٢٨٨٧١١) 
الصادر من مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٠٦/١٠هـ (الموافق ٢٠١٠/٠٥/٢٤م) وتم تسجيلها بسجل مدينة الرياض 
حيث مقر المركز الرئيسي للشركة. وبدأت الشركة مزاولة أنشطتها بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد 
العربي السعودي («مؤسسة النقد») بموجب تصريح رقم (ت م ن/٢٠١٠٧/٣٠) وتاريخ ١٤٣١/٠٧/٢٤هـ (الموافق 
٢٠١٠/٠٧/٠٦م) وبلغ رأس المال عند التأسيس (٣٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثمائة وعشرون مليون ريال سعودي مقسم 
إلى (٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠) اثنان وثالثون مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم 
الواحد حيث اكتتب المساهمون المؤسسون بما نسبته (٦٠٪) ستون بالمائة وتم طرح الباقي لالكتتاب العام بتاريخ 
٢٠١٧/٠٢/١٩م  في  العادية)  (غير  العامة  الجمعية  وافقت  وقد  ٢٠١٠/٠٣/٢٢م).  (الموافق  ١٤٣١/٠٤/٠٦هـ 
المتراكمة  الخسائر  مليون سهم إلطفاء  ثمانية عشر   (١٨٫٠٠٠٫٠٠٠) بإلغاء  الشركة  مال  رأس  تخفيض  على 
وذلك بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية («الهيئة») ليصبح رأسمال الشركة الحالي 
(١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائة وأربعون مليون ريال سعودي مقسم إلى (١٤٫٠٠٠٫٠٠٠) أربعة عشر مليون سهم عادي 
بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد (ويشار الى كل منها بـ «سهم حالي» وإلى جميعها 

بـ»األسهم الحالية») وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل.
بزيادة  ٢٠١٦/٠٩/٠٦م)  (الموافق  ١٤٣٧/١٢/٠٥هـ  بتاريخ  المنعقد  اجتماعه  في  الشركة  إدارة  مجلس  أوصى 
رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائة مليون ريال سعودي، وذلك 
بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة (غير العادية). هذا وقد حصلت 
بتاريخ   (٣٩١٠٠٠٠٣١٦١٠) رقم  الخطاب  بموجب  مالها  رأس  زيادة  على  النقد  مؤسسة  موافقة  على  الشركة 

١٤٣٩/٠٣/١٨هـ (الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٦م).
●●/●●/١٤٤٠هـ الموافق (●●/●●/٢٠١٩م)، وافقت الجمعية العامة (غير العادية) للشركة  وفي تاريخ يوم ●●
على زيادة رأسمال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، وسيتم ذلك عبر طرح (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) عشرة 
رياالت  يبلغ (١٠) عشرة  الجديدة») بسعر طرح  «األسهم  أو  األولوية»  («أسهم حقوق  مليون سهم عادي جديد 
سعودية للسهم الواحد («سعر الطرح»)، وبقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة رياالت سعودية وذلك لزيادة رأس 
مال الشركة من (١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائة وأربعين مليون ريال سعودي إلى (٢٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائتي وأربعين مليون 

ريال سعودي.
سيتم إصدار حقوق األولوية كأوراق مالية قابلة للتداول (ويشار إليها مجتمعة بـ «حقوق أولوية» ومنفردة بـ «حق 
بزيادة  الخاصه  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  يوم  تداول  بنهاية  لألسهم  المالكين  للمساهمين  أولوية») 
العامة غير  الجمعية  انعقاد  تاريخ  يلي  تداول  يوم  ثاني  بنهاية  الشركة  والمقيدين بسجل مساهمي  المال  رأس 
إليهم مجتمعين  (ويشار  األحقية»)  («تاريخ  (٢٠١٩/٠١/٢٨م)  الموافق  ١٤٤٠/٠٥/٢٢هـ  اإلثنين  بتاريخ  العادية 
بـ «المساهمين المقيدين» ومنفردين بـ «المساهم المقيد») على أن تودع تلك الحقوق في محافظ المساهمين 
المقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية اخذا في االعتبار إجراءات التسوية بعدد حق واحد لكل سهم 

واحد من أسهم الشركة ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.
وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين («المستثمرين الجدد») – الذين يجوز لهم 
تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة - التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية 
السعودية («تداول» أو «السوق») خالل الفترة من يوم اإلثنين ١٤٤٠/٠٥/٢٩هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٤م) وتستمر 
حتى نهاية يوم اإلثنين ١٤٤٠/٠٦/٠٦هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٢/١١م) («فترة التداول») بينما تستمر فترة االكتتاب 

حتى نهاية يوم الخميس ١٤٤٠/٠٦/٠٩هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٤م) («فترة االكتتاب»). 
كما سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق 
المكتسبة أو جزء منها أو شراء حقوق إضافية عن طريق السوق، كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل 

فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول. 
وسيتم االكتتاب في األسهم الجديدة على مرحله واحده وفقا للتالي:

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.  -١
سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب وفي حال شراءه حقوقا جديدة   -٢

فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).
سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد بعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).  -٣

سيتاح االكتتاب الكترونيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من   -٤
خاللها إدخال أوامر البيع والشراء باإلضافة الى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى 

الشخص المرخص له (الوسيط).
وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب («األسهم المتبقية») فستطرح (بسعر الطرح كحد 
أن  على  االستثمارية»)،  «المؤسسات  بـ  لهم  (ويشار  المؤسسي  الطابع  ذوي  المستثمرين  من  عدد  على  أدنى) 
تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض الشراء لألسهم المتبقية وسيتم استقبال العروض ابتداء من 
يوم الثالثاء ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م) وحتى الساعة ٥:٠٠ مساًء من  الساعة١٠:٠٠ صباحاً 
المتبقي»).  الطرح  «فترة  بـ  الطرح  هذا  إلى  (ويشار  ٢٠١٩/٠٢/٢٠م)  (الموافق  ١٤٤٠/٠٦/١٥هـ  الثاني  اليوم 
يتم  أن  على  فاألقل  األقل  ثم  األعلى  العرض  ذات  االستثمارية  للمؤسسات  المتبقية  األسهم  تخصيص  وسيتم 
تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم 
طرح  من  المحصل  الطرح  سعر  إجمالي  تسديد  وسيتم  بالمثل،  ومعاملتها  المتبقية  لألسهم  إضافتها  فسيتم 
األسهم المتبقية للشركة وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم (بما يتجاوز سعر الطرح) 
على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم األحد ١٤٤٠/٠٦/٢٦هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٣م).
وإذا لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم 
لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح (فضًال راجع قسم ١٢ «شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب»). 
وبعد اكتمال عملية الطرح واالكتتاب، سيصبح رأس مال الشركة (٢٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائتي وأربعين مليون ريال 
متحصالت  استخدام صافي  وسيتم  عادي.  مليون سهم  وعشرين  أربعة   (٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠) إلى  مقسم  سعودي، 
االكتتاب بشكل أساسي في رفع هامش و غطاء المالءة المالية (فضال راجع القسم ٦ «استخدام متحصالت 
(الموافق  ١٤٤٠/٠٦/١٩هـ  األحد  أقصاه  موعد  في  النهائية  التخصيص  عملية  عن  االعالن  وسيتم  الطرح»). 
٢٠١٩/٠٢/٢٤م) («تاريخ التخصيص») ( ولمزيد من التفاصيل فضال راجع القسم ١٢ «شروط وأحكام وتعليمات 
االكتتاب»). كما تم التعهد بالتغطية الكاملة لالكتتاب من قبل شركة األهلي المالية («األهلي كابيتال») (فضال 

راجع القسم ٢٠ «متعهد التغطية» ). 
إن جميع أسهم الشركة من فئة واحد، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم الجديدة 
مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماما لألسهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق 
(سواء  العامة»)  («الجمعية  للمساهمين  العامة  الجمعية  اجتماع  («المساهم») حضور  الشركة  في  لكل مساهم 
العادية أو غير العادية) والتصويت فيه. وسيستحق مالكي األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد 
تاريخ إصدارها وعن السنوات المالية الالحقة (إن وجدت). (ولمزيد من التفاصيل حول الحقوق المتصلة بحملة 

األسهم فضًال راجع القسم ١٩ «المعلومات القانونية»). 
(«تداول»)  السعودية  المالية  السوق  في  عادي  سهم  مليون  وثالثون  اثنان   (٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠) الشركة  أدرجت 
من   ٪٦٠ نسبته  بما  المؤسسون  المساهمون  اكتتب  حيث  لالكتتاب  طريق طرحها  عن  ٢٠١٠/٠٦/١٣م  بتاريخ 
تخفيض  تم  ٢٠١٧/٠٢/١٩م  وفي  األولي،  العام  لالكتتاب  األسهم  من   ٪٤٠ نسبته  ما  طرح  وتم  األسهم،  هذه 
رأس مال الشركة بإلغاء (١٨٫٠٠٠٫٠٠٠) ثمانية عشر مليون سهم إلطفاء الخسائر المتراكمة ليصبح رأسمال 
أربعة عشر  إلى (١٤٫٠٠٠٫٠٠٠)  ريال سعودي مقسم  مليون  وأربعون  مائة  الحالي (١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠)  الشركة 
األسهم  تداول  حاليا  يتم  الواحد.  للسهم  رياالت سعودية  (١٠) عشرة  قدرها  اسمية  بقيمة  عادي  مليون سهم 
(«النشرة»)، ال  النشرة  تاريخ هذه  وحتى  «السوق»).  أو  («تداول»  السعودية  المالية  السوق  في  للشركة  القائمة 
و  مقفلة)  بحرينية  مساهمة  (شركة  للتأمين  الخليج  أمانة  شركة  باستثناء  الشركة  في  مساهمين  كبار  يوجد 
العربية  بالمملكة  المالية  السوق  لهيئة  الشركة بطلب  تقدمت  الشركة. وقد  تملك (١٨٫٣٧٥٪) من أسهم  التي 
السعودية («الهيئة») لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما قدمت طلب إلى تداول إلدراجها، وقد تم تقديم جميع 
المستندات المطلوبة والوفاء بكافة متطلبات الجهات ذات العالقة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة 
في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم الجديدة ورد الفائض (فضال راجع الصفحة 
رقم (ط) «تواريخ مهمة لألشخاص المستحقين»). وسوف يسمح لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين 
فيها إقامة نظامية ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية 
والشركات والمؤسسات من مجلس التعاون لدول الخليج العربية («مجلس التعاون») باإلضافة الى األفراد غير 
السعوديين المقيمين خارج المملكة وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل والعميل الموافق عليه التداول 
في أسهم الشركة حسب (القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية 
المدرجة) والمؤسسات المسجلة خارج المملكة عبر اتفاقيات المبادلة من خالل أحد األشخاص المرخص لهم 
من قبل الهيئة والمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة المرخص لها من قبل الهيئة بالتداول في األسهم الجديدة 

بعد إدراجها وتداولها بالسوق.
ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ودراسة قسم «إشعار هام» في صفحة (أ) والقسم ٢ «عوامل المخاطرة» 

الواردين فيها بعناية قبل اتخاذ قراراستثماري فيما يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديدة المطروحة. 

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

المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، والتعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالهاـ وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها».
صدرت نشرة اإلصدار هذه بتاريخ ●●/●●/١٤٤٠هـ (الموافق ●●/●●/٢٠١٨م)

شركة أمانة للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣٥ بتاريخ ١٤٣٠/٠٦/١٠هـ (الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٠٣م) ومقيدة 
في السجل التجاري رقم (١٠١٠٢٨٨٧١١) وتاريخ ١٤٣١/٠٦/١٠هـ (الموافق ٢٠١٠/٠٥/٢٤م). طرح (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) عشرة ماليين سهماً عادياً بسعر طرح يبلغ 
عشرة (١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد («سعر الطرح») من خالل زيادة في رأس مال الشركة من (١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائة وأربعين مليون ريال سعودي 

إلى (٢٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائتي وأربعين مليون ريال سعودي (أي بنسبة زيادة تبلغ ٧١٫٤٪) عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية («الطرح»).

فترة التداول: من يوم اإلثنين ١٤٤٠/٠٥/٢٩هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٤م) إلى يوم اإلثنين ١٤٤٠/٠٦/٠٦هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٢/١١م)
فترة االكتتاب: من يوم اإلثنين ١٤٤٠/٠٥/٢٩هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٤م) إلى يوم الخميس ١٤٤٠/٠٦/٠٩هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٤م)

إن طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة المساهمين بزيادة رأس المال وفقاً لتوصية مجلس االدارة وحصول الشركة على الموافقات النظامية، ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة 
على إصدار أسهم حقوق األولوية بتاريخ يوم اإلثنين ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م)، وعلى المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة المساهمين على طرح أسهم حقوق األولوية، فإن إصدار أسهم حقوق األولوية سيتوقف 

تلقائياً، وفي ذلك الوقت سوف تعتبر هذه النشرة الغية وسيتم إشعار المساهمين بذلك

نشرة إصدار حقوق أولوية

شركة أمانة للتأمين التعاوني

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية




