نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

شركة التأمين العربية التعاونية
شركة التأمين العربية التعاونية هي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب وترخيص وزارة االستثمار رقم ( )102030104276 -01بتاريخ 1426/05/05هـ (الموافق 2005/06/12م) ،وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( )93الصادر بتاريخ
1428/03/14هـ (الموافق 2007/04/02م) والمرسوم الملكي رقم (م )23/الصادر بتاريخ 1428/03/15هـ (الموافق 2007/04/03م) ،وبموجب قرار وزارة التجارة رقم (/326ق) الصادر بتاريخ 1428/12/21هـ (الموافق 2007/12/31م)  .وتعمل
الشركة بموجب السجل التجاري رقم ( )1010243302الصادر في مدينة الرياض بتاريخ 1429/01/18هـ ،وترخيص البنك المركزي السعودي (ساما) رقم (ت م ن )20086/15/بتاريخ 1429/06/14هـ ،لمزاولة نشاط التأمين وفقاً ألحكام نظام
مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية.
طرح ستة و عشرين مليون و خمسمائة ألف ( )26,500,000سهم عادي بسعر طرح يبلغ ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق األولوية بقيمة إجمالية تبلغ مائتين و خمسة و ستين مليون ( )265,000,000ريال سعودي،
وتمثل زيادة بنسبة قدرها  %100في رأس مال الشركة الحالي ليصبح رأس مال الشركة بعد إصدار أسهم حقوق األولوية خمسمائة وثالثين ( )530,000,000مليون ريال سعودي مقسمة على ثالثة و خمسين ( )53,000,000مليون سهم عادي.

فترة التداول :تبدأ من يوم (●) بتاريخ ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) وتستمر حتى نهاية يوم (●) بتاريخ ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م)
فترة االكتتاب :تبدأ من يوم (●) بتاريخ ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) وتستمر حتى نهاية يوم (●) بتاريخ ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م)
شركة التأمين العربية التعاونية (ويشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «التأمين
العربية») هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب قرار وزارة التجارة
رقم (/326ق) الصادر بتاريخ 1428/12/21هـ (الموافق 2007/12/31م)،
والسجل التجاري رقم ( ،)1010243302الصادر بتاريخ 1429/01/18هـ
(الموافق 2008/01/27م) في مدينة الرياض ،وينتهي السجل التجاري الحالي
في تاريخ 1444/01/18هـ (الموافق 2022/08/16م) وعنوانها المسجل:
مركز بن طامي ،حي الورود ،طريق الملك عبدالعزيز ،الرياض ،المملكة
العربية السعودية.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائتين وخمسة وستين مليون ()265,000,000
ريال سعودي مقسم إلى ستة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ()26,500,000
سهم ،بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ( ويشار
إليها منفردة بـ«سهم حالي» ومجتمعة بـ«األسهم الحالية») .وكما في تاريخ
هذه النشرة («النشرة») فإن المساهمين الكبار (الذين يملكون  %5أو أكثر
من أسهم الشركة) هم :الشركة العربية ش م ل (شركة قابضة) (التي تملك
بشكل مباشر ما نسبته  %19.200من أسهم الشركة) و شركة التأمين األردنية
(التي تملك بشكل مباشر ما نسبته  %9.196من أسهم الشركة) والشركة
العربية للتموين والتجارة (التي تملك بشكل مباشر ما نسبته  %5.000من
أسهم الشركة).
وقد أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1440/04/13هـ
(الموافق 2018/12/20م) بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم
حقوق األولوية بقيمة مائتين و خمسة وستين مليون ( )265,000,000ريال
سعودي («االكتتاب») وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية
الالزمة وكذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.
كما حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على زيادة
رأس المال بموجب خطاب رقم  30238/89وبتاريخ 1440/08/18هـ
(الموافق 2019/04/23م) ،وقد حصلت الشركة بتاريخ 1443/06/06هـ
الموافق (2022/01/09م) على خطاب من البنك المركزي يتضمن موافقة
البنك المركزي على تمديد الموافقة الممنوحة سابقاً للشركة لمدة ستة أشهر
من تاريخ الخطاب.
وبتاريخ ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) وافقت الجمعية
العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم
حقوق أولوية ،وسيتم ذلك من خالل طرح ستة و عشرين مليون و خمسمائة
ألف ( )26,500,000سهم عادي جديد («أسهم حقوق األولوية» أو «األسهم
الجديدة») بسعر طرح يبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد و بقيمة
أسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد  ،وبذلك يرتفع رأس
مال الشركة بعد اكتمال عملية االكتتاب من مائتين و خمسة و ستين مليون
( )265,000,000ريال سعودي إلى خمسمائة وثالثين مليون ()530,000,000
ريال سعودي مقسم على ثالثة و خمسين مليون ( )53,000,000سهم عادي،
أي بنسبة زيادة قدرها  %100في رأس مال الشركة الحالي
سيتم إصدار حقوق األولوية كأوراق مالية قابلة للتداول (ويشار إليها مجتمعة
بـ«حقوق األولوية» ومنفردة بـ«حق األولوية») للمساهمين المالكين لألسهم
بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال
والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم
تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال
●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) («تاريخ األحقية») (يشار
إليهم مجتمعين بـ «المساهمين المقيدين» ومنفردين بـ «المساهم المقيد»).
وسيتم إيداع تلك الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين في نهاية ثاني يوم
تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بعدد حق واحد ( )1لكل سهم
واحد ( )1من أسهم الشركة يملكه المساهم في تاريخ األحقية .و بهذا يعطي
كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد بسعر الطرح.
وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين
(«المستثمرين الجدد»)  -الذين يحق لهم تداول الحقوق واالكتتاب في
األسهم الجديدة  -التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في شركة
تداول السعودية («تداول») أو عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق
التي يملكونها ،حيث تبدأ فترة التداول و فترة االكتتاب في يوم ●●
●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) على أن تنتهي فترة التداول
في يوم ●● ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) («فترة التداول»)
بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم ●● ●●●●●●/●●/هـ (الموافق
●●●●●●/●●/م) («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.
وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة
التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها أو شراء حقوق
إضافية عن طريق السوق .كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة

التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق 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 أو أقل من عدد
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 تسوية
عملية شراء الحقوق مباشرة (يومي عمل).
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.

.4

وفي حال تبقت أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب («األسهم
المتبقية») فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع
المؤسسي (ويشار إليهم بـ «المؤسسات االستثمارية») (ويشار إلى عملية الطرح
هذه بـ «الطرح المتبقي» وإلى السعر الذي تطرح به هذه األسهم بـ «سعر طرح
المتبقي») بحيث تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء
األسهم المتبقية شريطة أن ال يقل العرض المقدم من أي من المؤسسات
االستثمارية عن سعر الطرح .وسيتم استقبال تلك العروض ابتدا ًء من الساعة
العاشرة صباحاً يوم ●● ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م)
وحتى الساعة الخامسة مسا ًء من يوم ●● ●●●●●●/●●/هـ (الموافق
●●●●●●/●●/م) («فترة الطرح المتبقي») .وسيتم تخصيص األسهم
المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم العرض األقل فاألقل
(شريطة أن ال يقل العرض عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص األسهم
بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض .وسيتم تسديد
إجمالي مبلغ الطرح الناتج من عملية الطرح المتبقي للشركة على أن تقوم
الشركة بتوزيع الفرق بين متحصالت عملية الطرح المتبقي وسعر طرح
المتبقي على األشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب كليا أو
جزئيا بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات وذلك في موعد أقصاه يوم ●●
●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م)
وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية؛
فستخصص األسهم المتبقية لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر
الطرح (فضال راجع القسم رقم (« )12المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام
الطرح وشروطه»).
وسيتم اإلعالن عن نتائج عملية التخصيص النهائي في موعد أقصاه يوم
●● ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) («تاريخ التخصيص»)
(فضال راجع القسم رقم (« )12المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح
وشروطه»).
بعد اكتمال عملية االكتتاب ،سيصبح رأس مال الشركة خمسمائة وثالثين
مليون ( )530,000,000ريال سعودي مقسم إلى ثالثة و خمسين مليون
( )53,000,000سهم عادي .وسيتم استخدام صافي متحصالت الطرح لدعم
نمو أعمال الشركة (فضال راجع القسم رقم (« )٦استخدام متحصالت
الطرح») .إن جميع أسهم الشركة من فئة واحد ،وال يعطي أي سهم لحامله
حقوقاً تفضيلية .وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية
تما ًما لألسهم القائمة .ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد
ويحق لكل مساهم في الشركة («المساهم») حضور اجتماع الجمعية العامة

للمساهمين («الجمعية العامة») (سواء العادية أو غير العادية) والتصويت
فيه .وسيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد
تاريخ إصدارها إن وجدت (فض ً
ال راجع القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة»).
بتاريخ 1429 /01/26هـ (الموافق 2008/02/04م) أدرجت الشركة عشرين
مليون ( )20,000,000سهما عاديا في السوق وبقيمة اسمية قدرها عشرة
( )10رياالت للسهم الواحد وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة
نظا ًما .كما وقد سبق للشركة زيادة رأسمالها بتاريخ 1436/06/18هـ
(الموافق 2015/04/07م) من مائتي مليون ( )200,000,000ريال سعودي
إلى أربعمائة مليون ( )400,000,000ريال سعودي عن طريق إصدار عشرين
مليون ( )20,000,000سهم حقوق األولوية بقيمة اسمية قدرها ( )10ريال
سعودي للسهم الواحد .كما قامت الشركة بتاريخ 1437/10/28هـ (الموافق
2016/08/02م) بتخفيض رأس مالها من أربعمائة مليون ()400,000,000
ريال سعودي إلى مائتين و خمسة و ستين مليون ( )265,000,000ريال سعودي.
وبتاريخ 1443/01/28هـ (الموافق 2021/09/05م) حصلت الشركة وموافقة
هيئة السوق المالية على زيادة رأس مالها من مائتان وخمسة وستون مليون
( )265,000,000ريال سعودي إلى خمسمائة وثالثون مليون ()530,000,000
ريال سعودي وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائتان وخمسة
وستون مليون ( )265,000,000ريال سعودي ،وقامت الشركة بعد حصولها على
كافة الموافقات النظامية بالدعوة للجمعية الغير العادية للتصويت على زيادة
رأس المال ،وتم انعقاد الجمعية غير العادية بتاريخ 1443/04/04هـ (الموافق
2021/11/09م) والتي من خاللها لم تتم الموافقة من قبل مساهمي الشركة
على زيادة رأس المال.
يتم حاليا تداول األسهم القائمة للشركة في تداول .وقد تقدمت الشركة
بطلب لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية («الهيئة») لتسجيل
وطرح األسهم الجديدة كما قدمت الشركة طلبا إلى مجموعة تداول السعودية
(«تداول») لقبول إدراجها ،وقد تم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى
الجهات ذات العالقة واستيفاء جميع المتطلبات ،وتم الحصول على جميع
الموافقات المتعلقة بعملية الطرح واإلدراج ،بما في ذلك نشرة اإلصدار هذه.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة في السوق خالل فترة قصيرة
بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم الجديدة ورد الفائض (فضال راجع
الصفحة رقم (ي) «التواريخ المهمة واجراءات االكتتاب») .سيكون تداول
متاحا لمواطني المملكة
األسهم الجديدة  -بعد تسجيلها وقبول إدراجها -
ً
العربية السعودية والمقيمين فيها إقامة نظامية ومواطني الدول األعضاء في
مجلس التعاون الخليجي والشركات وصناديق االستثمار السعودية والخليجية
باإلضافة إلى المستثمرين األجانب المؤهلين بموجب القواعد المنظمة
الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.
وعالوة على ذلك ،يحق للفئات األخرى من المستثمرين األجانب الحصول
على الفوائد االقتصادية المرتبطة باألسهم الجديدة من خالل إبرام اتفاقيات
مبادلة مع األشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة («الشخص المرخص له»)
مع العلم أن الشخص المرخص له سيكون في هذه الحالة هو المالك القانوني
المسجل لألسهم.
ينبغي قراءة هذه النشرة بالكامل ودراسة قسم «إشعار مهم» في الصفحة (أ)
و القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» الواردين فيها بعناية قبل اتخاذ أي قرار
يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديدة.

إن طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة
المساهمين على زيادة رأس المال وفقاً لتوصية مجلس اإلدارة وحصول
الشركة على الموافقات النظامية ،ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة
غير العادية للشركة للموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار
أسهم حقوق األولوية بتاريخ ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م).

المستشار المالي
ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية
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 يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة
فيها مضللة .وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أيّ مسؤولية عن محتويات هذه النشرة ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما صراحة
من أي مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أيّ جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ 1443/10/22هـ (الموافق 2022/05/23م)
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إشعار مهم
تحتوي نشرة اإلصدار هذه («نشرة اإلصدار») على تفاصيل وافية عن شركة التأمين العربية التعاونية وعن أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب .وعند
التقدم بطلب لالكتتاب في األسهم الجديدة ،ستتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي تحتويها نشرة اإلصدار هذه ،والتي
يمكن الحصول على نسخة منها من المقر الرئيسي للشركة ومدير االكتتاب أو من خالل زيارة المواقع اإللكترونية لكل من الشركة ()www.aicc.com.sa
والمستشار المالي ومدير االكتتاب ( )www.alinmainvestment.comأو الموقع اإللكتروني لهيئة السوق المالية (.)www.cma.org.sa
سيتم نشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة ال تقل عن ( )14يوماً قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة
رأس المال ،وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال خالل ستة ( )6أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل
وطرح حقوق األولوية ُع ّدت موافقة الهيئة ملغاة.
ع ّينت الشركة شركة اإلنماء لالستثمار مستشاراً مالياً («المستشار المالي») ومديراً لالكتتاب («مدير االكتتاب») ومتعهداً لتغطية االكتتاب («متعهد
التغطية») ،وذلك فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية لزيادة رأس مال الشركة بموجب هذه النشرة.
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق
المالية بموجب القرار رقم  2017-123-٣وتاريخ 1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م) بنا ًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي
رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ (الموافق 2003/07/31م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2022-05-05وتاريخ 1443/06/02هـ
(الموافق 2022/01/05م) .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في 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
أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في نشرة اإلصدار هذه إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل الهيئة وال مجموعة تداول
السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات نشرة اإلصدار هذه ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان مسؤوليتهما صراح ًة من
أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة اإلصدار هذه أو عن االعتماد على أي جزء منها.
وعلى الرغم من أن الشركة قد قامت بكافة الدراسات المعقولة للتحري عن صحة المعلومات الواردة في هذه النشرة في تاريخ إصدارها ،إال أن جزءاً
من المعلومات الواردة في هذه النشرة تم الحصول عليها من مصادر خارجية ،ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو أي من مديريها أو أعضاء مجلس
إدارتها أو المستشار المالي أو أي من مستشاري الشركة الواردة أسماؤهم في الصفحتين (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 ،وعلى وجه الخصوص فإن الوضع المالي للشركة وقيمة أسهم
االكتتاب يمكن أن يتأثرا بشكل سلبي نتيجة للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية
والسياسية أو العوامل األخرى الخارجة عن سيطرة الشركة (فض ً
ال راجع القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة») .وال يجوز اعتبار تقديم نشرة اإلصدار
هذه أو أية معلومات شفهية أو خطية متعلقة بأسهم حقوق األولوية أو تفسيرها أو االعتماد عليها ،بأي شكل من األشكال ،على أنها وعد أو تأكيد أو
إقرار بشأن تحقيق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.
ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية.
وتعتبر المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو
االحتياجات االستثمارية الخاصة .باألشخاص الراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية .ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة قبل اتخاذ قراره
باالستثمار ،مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة فرصة
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») التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في تداول
السعودية («تداول») خالل مرحلة التداول ومرحلة االكتتاب اللتان تبدآن في الوقت ذاته يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) على
أن تنتهي فترة التداول بانتهاء اليوم السادس الذي وافق يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) («فترة التداول») ،بينما تستمر فترة
االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع والذي يوافق يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) («فترة االكتتاب»).
وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها أو شراء حقوق
إضافية عن طريق السوق .كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد شراء الحقوق وبيعها في السوق خالل فترة التداول أو االكتتاب بها خالل فترة
االكتتاب.
وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب على مرحلة واحدة وفقاً للتالي:
yسيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.
yسيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه أو أقل خالل فترة االكتتاب ،وفي حال شرائه حقوقا جديدة فسيتاح له االكتتاب بها
بعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).

نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية

أ

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت



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

yسيتاح 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.
وفي حال تبقت أسهم لم يتم االكتتاب بها («األسهم المتبقية») ،فسوف تطرح تلك األسهم بسعر الطرح كحد أدنى على عدد من المستثمرين ذوي
الطابع المؤسسي («المؤسسات االستثمارية») ويشار إلى عملية الطرح هذه ب («الطرح المتبقي»).
وسيتم استقبال عروض المؤسسات االستثمارية لشراء األسهم المتبقية ابتداء من الساعة العاشرة ( )10صباح يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق
●●●●●●/●●/م) وحتى الساعة الخامسة ( )5مساء يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م)«( ،فترة الطرح المتبقي») .وسيتم
تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل شريطة أال يقل العرض عن سعر الطرح .وسيتم تخصيص
األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض.
وسيتم تسديد إجمالي مبلغ الطرح الناتج من عملية الطرح المتبقي للشركة على أن تقوم الشركة بتوزيع الفرق بين متحصالت عملية الطرح المتبقي
وسعر طرح المتبقي على األشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب كليا أو جزئيا بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات وذلك
في موعد أقصاه يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) .وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية،
فسيخصص ما تبقى من هذه األسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح (فضال راجع القسم رقم (« )10التعهد بتغطية االكتتاب»
والقسم رقم (« )12المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه»).
إن طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة المساهمين ،وسيتم نشر دعوة النعقاد جمعية عامة غير عادية للشركة للموافقة
على إصدار أسهم حقوق األولوية في يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م).
إن انعقاد نصاب الجمعية العامة غير العادية يتطلب حضور مساهمين يمثلون نصف ( )%50من رأس المال على األقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في
االجتماع ،فإما أن )1( :يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع
األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع؛ أو ( )2توجه الدعوة إلى اجتماع ثان وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية
توزع في المدينة التي بها المركز الرئيس للشركة قبل الموعد المحدد لالنعقاد بعشرة ( )10أيام على األقل وتشتمل الدعوة على جدول األعمال.
ويجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الموعد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة فقط .وإذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني
وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها السالفة الذكر ،ويكون االجتماع الثالث صحيحا أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة
الجهة المختصة.
كما يجب على متلقي هذه النشرة االطالع على كافة القيود القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا االكتتاب وبيع األسهم الجديدة وااللتزام بها.

المعلومات المالية
تم تدقيق القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م والقوائم المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2021م من قبل مكتب البسام وشركاؤه ومكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون.
كما تم إعداد القوائم المالية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 2019م و2020م و2021م واإليضاحات المرفقة بها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي
( )IFRSالمعتمدة من المملكة العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (.)SOCPA

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة ،وقد تختلف ظروف الشركة في المستقبل عن االفتراضات
المستخدمة ،وبالتالي فإنه ال يوجد أي ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات.
تمثل بعض التوقعات واإلفادات الواردة في هذه النشرة «توقعات وإفادات مستقبلية» والتي من الممكن أن يستدل عليها من خالل استخدام بعض
الكلمات ذات الداللة المستقبلية مثل «سوف»« ،قد»« ،تخطط»« ،تنوي»« ،تعتزم»« ،تقدر»« ،تعتقد»« ،تتوقع» أو «من المتوقع»« ،يمكن» أو «من الممكن»،
«يحتمل» أو «من المحتمل» والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى .وتعكس هذه التوقعات واإلفادات وجهة
نظر الشركة حالياً فيما يتعلق باألحداث المستقبلية ،ولكنها ال تشكل ضماناً أو تأكيداً ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة ،إذ أن هناك العديد من
العوامل التي قد تؤثر على األداء الفعلي للشركة أو إنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعاً صراح ًة أو ضمناً .وقد تم
ال في أقسام أخرى من هذه النشرة (فض ً
استعراض أهم المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك بصورة أكثر تفصي ً
ال راجع القسم رقم ()2
«عوامل المخاطرة») .وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المتيقنة ،أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم
االعتماد عليها ،فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بشكل جوهري عن تلك المذكورة في هذه النشرة.
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مع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،يجب على الشركة تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت في أي
وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي )1( :وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة؛ أو ()2
ظهور أية مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة .وباستثناء هاتين الحالتين ،فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات سواء كان
ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك .ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور غير المؤكدة األخرى ،فإن توقعات
األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث إطالقا .وعليه فيجب على
المستثمرين المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه التفسيرات مع عدم االعتماد على تلك اإلفادات المستقبلية بشكل أساسي.

دليل الشركة
أعضاء مجلس إدارة الشركة
مجلس إدارة الشركة المعين بتاريخ  04/07/1441الموافق (2020/02/27م)
اإلسم

الجنسية

العمر

المنصب

صفة
العضوية

سعودي

72

رئيس
مجلس
اإلدارة

غير
تنفيذي

سعودي

60

نائب رئيس
مجلس
اإلدارة

مستقل

51

عضو
مجلس
اإلدارة

غير
تنفيذي

عضو
مجلس
اإلدارة

غير
تنفيذي
غير
تنفيذي

1

عبدالعزيز بن
عبدالهادي
**
القحطاني

2

عبدالرحمن بن
محمد العنقري

3

منير بطرس معشر

أردني

4

عثمان بن محمد
علي بدير

أردني

83

5

غسان بن إبراهيم
عقيل

أردني

53

عضو
مجلس
اإلدارة

**

تاريخ العضوية
١٤٣٢/٠١/٢٦هـ
(الموافق

2011/01/01م)
١٤٣٨/٠٤/٠٣هـ
(الموافق

2017/01/01م)

الجهة التي
يمثلها

*

الملكية المباشرة

الملكية غير المباشرة

عدد
األسهم

نسبة الملكية
المباشرة

عدد
األسهم

نسبة الملكية
المباشرة

-

29,150

%0.1100

26,235

%0.0990

-

1,000

%0.0038

-

-

الشركة
العربية ش
م ل (شركة
قابضة)

-

-

-

-

شركة التأمين
األردنية

-

-

750,328

%2.8314

2011/01/01م)

الشركة
العربية
للتموين
والتجارة

4,000

6

عبدالعزيز بن
صالح العمير

سعودي

42

عضو
مجلس
اإلدارة

مستقل

١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ
(الموافق

7

محمد بن إبراهيم
المنقور

سعودي

39

عضو
مجلس
اإلدارة

مستقل

١٤٤١/٠٧/٠٤هـ
(الموافق

المصدر :الشركة

١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ
(الموافق

2014/01/01م)
١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ
(الموافق

2014/01/01م)
١٤٣٢/٠١/٢٦هـ
(الموافق

2014/01/01م)

٢٠٢٠/٠٢/٢٧م)

%0.0151

-

-

-

662

%0.0025

-

-

-

-

-

-

-

*وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1441/07/03هـ (الموافق 2020/02/27م) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية والتي تبدأ من 1441/07/03هـ (الموافق
2020/02/27م) ولمدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 1444/08/06هـ (الموافق 2023/02/26م).
** قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1441/11/25هـ (الموافق 2020/07/16م) تعيين األستاذ /عبدالعزيز عبدالهادي القحطاني رئيساً لمجلس اإلدارة ،وتعيين الدكتور عبدالرحمن العنقري نائب رئيس
مجلس اإلدارة وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 1441/11/25هـ (الموافق 2020/07/16م).

نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية

ج

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت



عنوان الشركة وممثلوها
عنوان الشركة
شركة التأمين العربية التعاونية
الرياض ،مركز بن طامي ،طريق الملك عبد العزيز
ص.ب  286555الرياض 11323

المملكة العربية السعودية

هاتــــف+966 11 2153360 :

فاكس+966 11 2153197 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.aicc.com.sa

Info@aicc.com.sa

ممثل الشركة المفوض األول
عبدالعزيز بن صالح العمير
(عضو مجلس اإلدارة)

مركز بن طامي ،طريق الملك عبد العزيز
ص.ب  286555الرياض 11323

المملكة العربية السعودية

هاتــــف+966 11 4738011 :

فاكس+966 11 2153197 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.aicc.com.sa

aalomair@aicc.com.sa

ممثل الشركة المفوض الثاني
زياد بن محمد الربيش
(المدير العام)

مركز بن طامي ،طريق الملك عبد العزيز
ص.ب  286555الرياض 11323

المملكة العربية السعودية

هاتــــف ،+966 11 2153360 :تحويلة 1008

فاكس+966 11 2153197 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.aicc.com.sa

gmoffice@aicc.com.sa

سوق األسهم
مجموعة تداول السعودية (تداول)
وحدة رقم ،15 :طريق الملك فهد العليا ،الرياض

ص.ب  6897الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية

هاتــــف+966 11 920001919 :

فاكس+966 11 2189133 :
الموقع إلكتروني:

www.saudiexchange.sa

البريد اإللكتروني:

د

info@tadawul.com.sa

نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية
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المستشارون
المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية
شركة اإلنماء لالستثمار
الرياض ،طريق الملك فهد
(برج العنود )2

ص .ب  55560الرياض 11544

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 218 5999 :

فاكس+966 11 218 5970 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.alinmainvestment.com

info@alinmainvestment.com

المستشار القانوني
مكتب محمد الضبعان لالستشارات القانونية
مكاتب رقم  -11-10مجمع البيوت المكتبية طريق العروبة

ص.ب  245555الرياض 11312

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 484 4448 :

فاكس+966 11 281 6611 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.aldhabaan.eversheds.co

CapitalMarkets@AlDhabaan-es.com

المحاسبون القانونيون لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م
مكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون
الرياض ،شارع األمير محمد بن عبدالعزيز ،وحدة رقم 11
ص.ب  10504الرياض 11443

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 484 5000 :

فاكس+966 11 217 6000 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.crowe.com.sa

ch@crowe.sa

مكتب البسام وشركاؤه المحاسبون المتحالفون
الرياض ،حي السليمانية ،شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد
ص.ب  69658الرياض 11557

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 206 5333 :

فاكس+966 11 206 5444 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.pkfalbassam.com

Ibrahim.albassam@pkf.com

الخبير االكتواري
شركة نطاق للخدمات اإلكتوارية
الرياض ،طريق عثمان بن عفان
ص.ب  7270الرياض 13313

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 200 5162 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.nitaq.com.sa

info@nitaq.com.sa

تنويه :قدم جميع المستشارين والمحاسبين القانونيين المذكورين أعاله موافقاتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى نشر إفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في هذه النشرة ،ولم يقم
أي منهم بسحب هذه الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة .وال يمتلك أي من المستشارين أو المحاسبين القانونيين أو العاملين لديهم أو أي من أقاربهم أية أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما
في تاريخ هذه النشرة.

نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية
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ملخص الطرح
يهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم نبذة موجزة عن المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة .وبالتالي فإن هذا الملخص 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 أي قرار استثماري باالكتتاب أو بالتداول في أسهم حقوق األولوية .وعلى وجه الخصوص ،فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم «إشعار
مهم» والقسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة .وفيما يلي ملخص للطرح:

الشركة

تأسست شركة التأمين العربية التعاونية (ويشار إليها فيما بعد «الشركة» أو «التأمين العربية») كشركة مساهمة سعودية بموجب ترخيص وزارة
االستثمار رقم ( )102030104276 -01بتاريخ 1426/05/05هـ (الموافق 2005/06/12م) ،وقرار مجلس الوزراء رقم ( )93وتاريخ 1428/03/14هـ
(الموافق 2007/04/02م) والمرسوم الملكي رقم (م )23/تاريخ 1428/03/15هـ (الموافق 2007/04/03م) وبموجب قرار وزارة التجارة رقم
(/326ق) الصادر بتاريخ 1428/12/21هـ (الموافق 2007/12/31م) ،وبموجب السجل التجاري رقم  1010243302الصادر في مدينة الرياض
بتاريخ 1429/01/18هـ (الموافق 2008/01/27م) وترخيص البنك المركزي السعودي (ساما) رقم (ت م ن )20086/15/بتاريخ 1429/06/14هـ.
يتمثل نشاط الشركة كما في سجلها التجاري في تأمين الحماية مع االدخار ،التأمين الصحي ،التأمين العام.

ملخص أنشطة الشركة

طبيعة الطرح

ويتمثل نشاط الشركة كما في نظامها األساسي في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين ،أو توكيالت أو تمثيل
أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سوا ًء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم
بتملك وتحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك
مع جهات أخرى وتمارس الشركة أنشطتها وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في
المملكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق األولوية.
هم األشخاص الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم رأس مال الشركة .فيما يلي جدول يوضح ملكية المساهمين الكبار قبل وبعد الطرح:
المساهم

المساهمون الكبار

الملكية المباشرة قبل الطرح

الملكية المباشرة بعد الطرح

*

نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

الشركة العربية ش م ل (شركة قابضة)

%19.200

5,088,000

%19.200

10,176,000

شركة التأمين األردنية

%9.196

2,437,000

%9.196

4,874,000

الشركة العربية للتموين والتجارة

%5.000

1,325,000

%5.000

2,650,000

اإلجمالي

%33.396

8,850,000

%33.396

17,700,000

*

عدد األسهم

* في حال اكتتب المساهمون الكبار بكامل نسبة احقيتهم في األسهم الجديدة.

المصدر :الشركة

المساهم
الشركة العربية ش م ل (شركة قابضة)
المساهمون المؤسسون

الملكية المباشرة عند التأسيس

الملكية المباشرة بتاريخ هذه النشرة

نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

%19.2

3,840,000

%19.200

5,088,000

شركة التأمين األردنية

%12.2

2,440,000

%9.196

2,437,000

الشركة العربية للتموين والتجارة

%5.0

1,000,000

%5.000

1,325,000

الجمهور

%63.6

12,720,000

%66.604

17,650,000

%100

20,000,000

%100

26,500,000

اإلجمالي
المصدر :الشركة

و

رأس المال قبل الطرح

مائتان وخمسة وستون مليون ( )265,000,000ريال سعودي

إجمالي عدد األسهم القائمة
والمصدرة قبل الطرح

ستة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف ( )26,500,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

القيمة االسمية للسهم

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

زيادة رأس المال

الزيادة في رأس مال الشركة من مئتين وخمسة وستين مليون ( )265,000,000ريال سعودي إلى خمسمائة وثالثين مليون ( )530,000,000ريال
سعودي.

إجمالي عدد األسهم
المطروحة لالكتتاب

ستة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ( )26,500,000سهم عادي.

نسبة الزيادة في رأس المال

%100

سعر الطرح

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

إجمالي قيمة الطرح

مئتان وخمسة وستون مليون ( )265,000,000ريال سعودي.

نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية
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يتم احتساب السعر المعدل لسهم الشركة بموجب اآللية التالية:
السعر المعدل

= (إجمالي القيمة السوقية ألسهم الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال  +إجمالي متحصالت طرح أسهم
حقوق األولوية)  /عدد أسهم الشركة بعد زيادة رأس المال.

وبموجب ذلك تم تعديل سعر سهم الشركة في تداول السعودية (تداول) إلى ●● ريال سعودي للسهم وذلك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة
غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال .ويمثل ذلك انخفاضا بسعر السهم مقداره ●● ريال سعودي للسهم الواحد.
عدد حقوق األولوية المصدرة ستة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ( )26,500,000حق.
عدد أسهم الطرح المتعهد
بتغطيتها

ستة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ( )26,500,000سهم عادي.

إجمالي قيمة الطرح
المتعهد بتغطيته

مئتان وخمسة وستون مليون ( )265,000,000ريال سعودي.

إجمالي عدد األسهم بعد
الطرح

ثالثة وخمسون مليون ( )53,000,000سهم.

رأس مال الشركة بعد الطرح

خمسمائة وثالثون مليون ( )530,000,000ريال سعودي.

تكاليف الطرح

ستتحمل الشركة كافة التكاليف المرتبطة بالطرح ،والتي من المقدر أن تبلغ حوالي خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي .وسيتم خصمها من
إجمالي متحصالت الطرح البالغة مئتان وخمسة وستون مليون ريال سعودي .وتشمل هذه المبالغ أتعاب كل من :المستشار المالي ،ومدير االكتتاب،
والمستشار القانوني ،والمتعهد بتغطية االكتتاب ،ومصاريف اإلعالنات والطباعة وغيرها من المصاريف ذات العالقة ،علما بأن هذه التكاليف
تقديرية وغير نهائية .فضال راجع القسم رقم (« )6استخدام متحصالت الطرح».

الغرض من إصدار أسهم
حقوق األولوية

تهدف الشركة من خالل زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى لدعم نمو أعمال الشركة وذلك لاللتزام بمتطلبات المالءة
المالية،حيثُ سيتم ذلك من خالل استخدام متحصالت االكتتاب في االستثمارات المالية باإلضافة إلى زيادة الوديعة النظامية والتي ينص عليها
البنك المركزي وذلك بسبب زيادة رأس مال الشركة (ولمزيد من التفاصيل حول استخدام متحصالت الطرح ،فضال راجع القسم رقم ()6
«استخدام متحصالت الطرح»).
من المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت الطرح حوالي مئتان وخمسة وستون مليون ( )265,000,000ريال سعودي ،وسيتم استخدام صافي
متحصالت االكتتاب بشكل رئيسي لدعم نمو أعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات المالءة المالية التي يفرضها البنك المركزي .حيثُ سيتم
استخدام متحصالت االكتتاب في االستثمارات المالية باإلضافة إلى زيادة الوديعة النظامية المفروضة على الشركة من البنك المركزي السعودي
وذلك بسبب زيادة رأس مال الشركة .ولن يحصل المساهمون على أي من متحصالت االكتتاب .ويوضح الجدول التالي تفاصيل االستخدام المقترح
لمتحصالت االكتتاب:

اجمالي المتحصالت
المتوقع الحصول عليها
وتحليل ووصف االستخدام
المقترح لها

القيمة
(مليون ريال سعودي)

النسبة من إجمالي
متحصالت الطرح ()%

إجمالي متحصالت االكتتاب

265

%100

مصاريف االكتتاب المقدرة

5

%1.89

صافي متحصالت االكتتاب

260

%98.11

زيادة الوديعة النظامية

26.5

%10.00

استثمارات مالية

233.5

%88.11

البيان

المصدر :الشركة

ولمزيد من التفاصيل حول استخدام متحصالت الطرح ،فضال راجع القسم رقم (« )6استخدام متحصالت الطرح».
المساهمون المقيدون

هم المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي
الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال بتاريخ ●●●●●●/●●/هـ
(الموافق ●●●●●●/●●/م)

المستثمرون الجدد

هم عامة المستثمرين من األفراد والمؤسسات  -غير المساهمين المقيدين  -ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.

المستثمرون المستهدفون

هم المساهمون المقيدون والمستثمرون الجدد.

حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة بعد الموافقة على زيادة رأس المال ،وهو حق مكتسب لجميع
المساهمين المقيدين ،ويجوز تداول الحق خالل فترة التداول .ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد بسعر الطرح .وسيتم إيداع
حقوق األولوية خالل يومين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال .وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين
المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية.

األسهم الجديدة

ستة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ( )26,500,000سهم عادي ،ستصدر نتيجة لزيادة رأس المال.

معامل األحقية

حق واحد ( )1لكل سهم واحد ( )1قائم مملوك للمساهمين المقيدين مع العلم أن هذا المعامل هو ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة المصدرة
على عدد األسهم الحالية للشركة.

تاريخ األحقية

نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال بتاريخ ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م).

فترة التداول

تبدأ فترة التداول في يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) وتستمر حتى نهاية يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق
●●●●●●/●●/م) .ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية ،سواء أكانوا مساهمين مقيدين أو مستثمرين جدد ،تداول حقوق األولوية.

نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية
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فترة االكتتاب

تبدأ فترة االكتتاب في يوم ●● ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) .وتستمر حتى نهاية يوم ●● ●●●●●●/●●/هـ (الموافق
●●●●●●/●●/م) .ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية ،سواء أكانوا مساهمين مقيدين أو مستثمرين جدد ،ممارسة حقهم
باالكتتاب في األسهم الجديدة.

األسهم المتبقية

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

الطرح المتبقي

تطرح األسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي («المؤسسات االستثمارية») ،على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية
بتقديم عروض شراء األسهم المتبقية ،وسيتم استقبال هذه العروض ابتداء من الساعة العاشرة ( )10صباح يوم ●● ●●●●●●/●●/هـ (الموافق
●●●●●●/●●/م) .وحتى الساعة الخامسة ( )5مساء من يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) .وسيتم تخصيص األسهم
المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم العرض األقل فاألقل (شريطة أن ال يقل العرض عن سعر الطرح) وسيتم يتم تخصيص
األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض.

سعر طرح المتبقي

السعر الذي تطرح به األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية لتقديم عروضها لالكتتاب في عملية الطرح المتبقي وهو مساوي لسعر الطرح وهو
عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

إجمالي متحصالت الطرح
المتبقي

المبلغ الناتج من بيع األسهم المتبقية.

األشخاص المستحقون

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

دفع مبالغ التعويض
(إن وجدت)

سيتم دفع مبالغ تعويض نقدية لألشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في االكتتاب كليا أو جزئيا في األسهم الجديدة في موعد أقصاه يوم
(●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) (لمزيد من المعلومات :فضال راجع القسم رقم (« )12المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام
الطرح وشروطه») .علما بأن مبالغ التعويض تمثل الفرق بين متحصالت بيع األسهم المتبقية وسعر طرح المتبقي.

قيمة الحق اإلرشادية

تتمثل قيمة الحق اإلرشادية في الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح .وستقوم تداول باحتساب ونشر قيمة
الحق اإلرشادية خالل فترة التداول على موقعها اإللكتروني متأخرة بخمسة ( )5دقائق ،وسيقوم أيضا مزودي خدمة معلومات السوق بنشر هذه
المعلومة حتى يتسنى للمستثمرين االطالع على القيمة اإلرشادية للحق عند إدخال األوامر.

سعر تداول الحق

هو السعر الذي يتم تداول الحق به ،ويتحدد هذا السعر من خالل آلية العرض والطلب بالسوق ،وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية.

تاريخ التخصيص

سيتم تخصيص األسهم في موعد أقصاه يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م).

تاريخ رد الفائض من
االكتتاب

سيتم رد الفائض من االكتتاب (إن وجد) دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب في موعد أقصاه يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق
●●●●●●/●●/م)
سيتم تخصيص األسهم الجديدة لألشخاص المستحقين بناء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح .وسيتم جمع كسور األسهم
(أو وجد) وإضافتها إلى األسهم المتبقية ومن ثم طرحها للمؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي علماً بأنه سيتم تخصيص األسهم
المتبقية (إن وجدت) على المؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى فاألقل.

تخصيص األسهم الجديدة

وستحصل الشركة على إجمالي مبلغ الطرح الناتج من بيع األسهم المتبقية ،فيما ستوزع باقي متحصالت الطرح المتبقي (إن وجدت) بدون احتساب
أي رسوم أو استقطاعات (أي ما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها الذين لم يكتتبوا كلياً أو جزئياً في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور األسهم،
علماً أن المستثمر الذي لم يكتتب أو يبيع حقوقه ،أو أصحاب كسور األسهم ،قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي
بسعر الطرح (فض ً
ال راجع القسم رقم « 12المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه»).

وسيتم رد فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب.
تداول األسهم الجديدة

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

األحقية في أرباح األسهم
الجديدة

ستستحق األسهم الجديدة أية أرباح تعلنها الشركة بعد تاريخ إصدار األسهم الجديدة.

حقوق التصويت

إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة وليس ألي مساهم أية حقوق تفضيلية .ولكل مساهم صوت واحد عن كل سهم في الجمعيات العامة ،ويجب
استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة .ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على
قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

القيود المفروضة على تداول
األسهم

تأسست الشركة بموجب ترخيص وزارة االستثمار رقم ( )102030104276 -01بتاريخ 1426/05/05هـ (الموافق 2005/06/12م) ،وقرار
مجلس الوزراء رقم ( )93وتاريخ 1428/03/14هـ (الموافق 2007/04/02م) والمرسوم الملكي رقم (م )23/تاريخ 1428/03/15هـ (الموافق
2007/04/03م) ،وبموجب قرار وزارة التجارة رقم (/326ق) الصادر بتاريخ 1428/12/21هـ (الموافق 2007/12/31م) ،وتم إدراج اسمها في
تداول بتاريخ 1429/01/26هـ (الموافق 2008/02/04م ) وعليه فإن فترة الحظر التي تبلغ ثالث سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثني
عشر شهراً على المساهمين المؤسسين قد انقضت ،وبالتالي فإن جميع األسهم قابلة للتداول وفقاً للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة
السوق المالية .غير أن المساهمين المؤسسين يجب عليهم الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي ومن ثم موافقة هيئة السوق المالية
قبل التصرف بأسهمهم.

القيود المفروضة على تداول
حقوق األولوية

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

األسهم التي سبق إدراجها

ح

yبتاريخ 1429/01/26هـ (الموافق 2008/02/04م) أدرجت الشركة عشرين مليون ( )20,000,000سهم عادي في تداول وقامت بطرح ثمانية
ماليين ( )8,000,000سهم منها لالكتتاب العام.

yبتاريخ 1436/06/18هـ (الموافق 2015/04/07م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من مائتي مليون
( )200,000,000ريال سعودي إلى أربعمائة مليون ( )400,000,000ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق األولوية.

نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية
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بلغ إجمالي متحصالت إصدار أسهم حقوق األولوية السابق والذي تم وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1436/06/18هـ (الموافق
2015/04/07م) مبلغا وقدره مائتي مليون ( )200,000,000ريال سعودي.

وفيما يلي تفاصيل استخدام متحصالت الطرح كما وردت في نشرة إصدار أسهم حقوق األولوية:

القيمة (ريال سعودي)

البند
إجمالي متحصالت الطرح

200,000,000

مصاريف االكتتاب المقدرة

8,000,000

صافي متحصالت االكتتاب

192,000,000

الوديعة النظامية ( %10من زيادة رأس المال المدفوع)

20,000,000

االستثمار في ودائع بنكية وصناديق استثمارية قصيرة األجل

100,000,000

االستثمار في سندات واستثمارات طويلة األجل

50,000,000

االستثمار في أسهم مدرجة وأوعية استثمارية أخرى

22,000,000

المصدر :نشرة إصدار أسهم حقوق األولوية لعام 2015م

إجمالي المتحصالت التي
سبق الحصول عليها في
إصدار حقوق األولوية
السابق

وفيما يلي تفاصيل االستخدامات الفعلية لمتحصالت االكتتاب ،والفرق بين االستخدام المتوقع واالستخدام الفعلي ونسبة االنحرافات عن
متحصالت الطرح المتوقعة:

البند
إجمالي متحصالت الطرح

قيمة االستخدام
قيمة االستخدام
المتوقع
الفعلي للمتحصالت
للمتحصالت
(ريال سعودي)
(ريال سعودي)

الفرق بين االستخدام
المتوقع واالستخدام
الفعلي للمتحصالت
(ريال سعودي)

نسبة االنحراف
عن استخدام
متحصالت
الطرح المتوقعة

200,000,000

200,000,000

-

-

8,000,000

7,968,649

31,351

()%0.392

الوديعة النظامية ( %10من زيادة رأس المال
المدفوع)

20,000,000

20,000,000

-

%0.000

االستثمار في ودائع بنكية وصناديق استثمارية
**
قصيرة األجل

100,000,000

100,031,351

31,351

%0.031

االستثمار في سندات واستثمارات طويلة األجل

50,000,000

50,000,000

-

%0.000

االستثمار في أسهم مدرجة وأوعية استثمارية
أخرى

22,000,000

22,000,000

-

-

مصاريف االكتتاب المقدرة

*
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* تجدر اإلشارة إلى أن أسباب ومبررات االنحراف في مصاريف االكتتاب والبالغ  31,351ريال سعودي في المصاريف المتعلقة بزيادة رأس المال ،حيث كانت التكلفة
التقديرية للمصاريف الخاصة بزيادة رأس المال تبلغ  8,000,000ريال سعودي كما ورد في نشرة اإلصدار .ويعود هذا الفرق إلى أن المبالغ الفعلية للمصاريف كانت
أقل من التقديرات األولية.
** فيما بلغت االستخدامات الفعلية لمتحصالت االكتتاب لبند االستثمار في ودائع بنكية وصناديق استثمارية قصيرة األجل  100,031,351ريال سعودي حيث بلغت
الزيادة مبلغ  31,351ريال سعودي حيث كان المبلغ المقدر  100,000,000ريال سعودي ويعود جزء من هذا الفرق إلى إعادة استثمار المبلغ الموفر من المصاريف
الخاصة بزيادة رأس المال البالغ  31,351ريال سعودي.

عوامل المخاطر

ينطوي االستثمار في هذا الطرح على مخاطر معينة يمكن تصنيفها إلى )1 :مخاطر متعلقة بنشاط الشركة وعملياتها )2 ،مخاطر متعلقة بالسوق
والقطاع )3 ،مخاطر متعلقة باألسهم (فضال راجع القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة»).

شروط االكتتاب في أسهم
الحقوق األولوية

يجب على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب باألسهم الجديدة استيفاء شروط االكتتاب ذات الصلة .وتحتفظ الشركة بحقها في رفض
أي طلب اكتتاب في األسهم المطروحة (كليا أو جزئيا) لم يستوف كافة شروط االكتتاب ومتطلباته .ولالطالع على شروط االكتتاب فضال راجع
القسم رقم (« )12المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه».

تنويه :يجب الرجوع إلى «إشعار مهم» والقسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» الواردين في نشرة اإلصدار هذه ومراجعتهم بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم حقوق األولوية وفق هذه
النشرة.
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التواريخ المهمة واجراءات االكتتاب
الجدول الزمني المتوقع للطرح
التاريخ

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

يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م)

فترة التداول

تبدأ فترة التداول يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) ،وتستمر حتى نهاية يوم (●)
●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) ،ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولية  -سواء
كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد  -القيام بتداول حقوق األولوية.

فترة االكتتاب

تبدأ فترة االكتتاب يوم ●● ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) ،وتستمر حتى نهاية يوم ●●
●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) ،ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولية  -سواء
كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد  -ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.

تاريخ انتهاء فترة االكتتاب

يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م).
تبدأ الساعة العاشرة ( )10صباح يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م)

فترة الطرح المتبقي

وتستمر إلى الساعة الخامسة ( )5مساء من يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م)

اإلشعار بالتخصيص النهائي

يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م)

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

سيتم دفع مبالغ التعويض (إن وجدت) في موعد أقصاه يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م)
سوف يتم تداول األسهم المطروحة لالكتتاب عند االنتهاء من كافة اإلجراءات النظامية ذات العالقة .وسيتم
اإلعالن عن الموعد الحقا على موقع تداول اإللكتروني ()www.saudiexchange.sa

بدء تداول األسهم الجديدة

تنويه :جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية .وسوف يتم اإلعالن عن المواعيد الفعلية على الموقع اإللكتروني لشركة تداول السعودية (تداول) ()www.saudiexchange.sa

تواريخ اإلعالنات المهمة
المعلن

اإلعالن

تاريخ اإلعالن

اإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

الشركة

يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م)

اإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

الشركة

يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م)

اإلعالن عن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وإعالن قيمة الحق اإلرشادية

تداول

يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م)

مركز إيداع

يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م)

اإلعالن عن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

الشركة

يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م)

اإلعالن التذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

الشركة

يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م)

اإلعالن التذكيري عن آخر يوم لتداول حقوق األولوية والتنويه بأهمية بيع الحقوق لمن ال يرغب
باالكتتاب

تداول

يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م)

اإلعالن عن نهاية فترة االكتتاب

الشركة

يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م)

اإلعالن عن إضافة حقوق األولوية للشركة

اإلعالن عن:

yنتائج االكتتاب

yتفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب بها إن وجدت (وبدء فترة الطرح المتبقي)
اإلعالن عن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي
اإلعالن عن إيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين

*

اإلعالن عن توزيع مبالغ التعويض (إن وجدت) لألشخاص المستحقين

الشركة

يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م)

الشركة

يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م)

مركز إيداع

يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م)

الشركة

يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م)

تنويه :جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية .وسيتم اإلعالن عن التواريخ والمواعيد الفعلية عبر موقع شركة تداول السعودية (تداول) (.)www.saudiexchange.sa
*يجدر التنويه إلى أن إيداع األسهم الجديدة سيتم خالل  3أيام عمل من اإلعالن عن نتائج الطرح المتبقي والتخصيص النهائي.
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كما تجدر اإلشارة بأن في حال نشر إعالن يتعلق بالطرح في جريدة محلية بعد نشر نشرة اإلصدار فإن اإلعالن يجب أن يتضمن اإلعالن مايلي:
المصدر ورقم سجله التجاري.
yاسم ُ

yاألوراق المالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها.
yالعناوين واألماكن التي يمكن للجمهور الحصول فيها على نشرة اإلصدار.
yتاريخ نشر نشرة اإلصدار.
yبيان بأن اإلعالن هو للعلم فقط وال يشكل دعوة أو طرحا المتالك األوراق المالية بشرائها أو االكتتاب فيها.
yاسم مدير االكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار المالي والمستشار القانوني.
yإخالء مسؤولية بالصيغة اآلتية« :ال تتحمل هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا اإلعالن،
أي خسارة تنتج عما ورد في هذا
أي مسؤولية مهما كانت عن ّ
أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله ،وتخليان نفسيهما صراح ًة من ّ
وال تعطيان ّ
أي جزء منه».
اإلعالن أو عن االعتماد على ّ

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين ،سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو مستثمرين جدد .وفي حال عدم
ممارسة حقوق األولوية الخاصة بالمستحقين فإن أية أسهم متبقية لم يكتتب بها من قبل األشخاص المستحقين سوف تطرح على المؤسسات
االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي.
yيمكن االكتتاب باستخدام منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء ،إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل
أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين .أن يكون للشخص المستحق حساب استثماري لدى أحد الوسطاء الذين يقدمون هذه الخدمات.
yأن تكون البيانات الخاصة بالشخص المستحق محدثه ،وأال يكون قد طرأ أي تغييرات على البيانات أو المعلومات الخاصة بالشخص
المستحق (بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته) منذ اكتتابه في طرح جرى حديثا مالم تكن هذه التعديالت قد بلغت للوسطاء واعتمدت من
قبلهم.
وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب لالكتتاب في األسهم الجديدة كلياً أو جزئياً ،في حالة عدم استيفائه ألي من شروط أو متطلبات االكتتاب.
وال يجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه ،ويمثل طلب االكتتاب عند تقديمه عقداً ملزماً بين الشركة والمساهم المستحق (فض ً
ال
راجع القسم رقم (« )12المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه»).

أسئلة وأجوبة عن اآللية الجديدة لحقوق األولوية
ما هي حقوق األولوية؟
هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند صدور قرار الجمعية العامة غير العادية الخاصة
بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة ،وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المالكين لألسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير
العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين 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 واحد ،وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟
لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية
الخاصة بزيادة رأس المال.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولية ،وتودع حقوق األولية كأوراق مالية في
المحافظ الخاصة بالمساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة العادية ،وستظهر
األسهم في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية ،ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب بها إال عند بداية فترة
التداول واالكتتاب.

نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية

ك

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت



كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟
يتم إشعار المساهم المقيد عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة (تداوالتي) المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية
ورسائل نصية قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة.

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟
يعتمد العدد على النسبة التي يمتلكها كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم
انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

ما هو معامل أحقية االكتتاب؟
هو المعامل الذي يمكن المساهم المقيد من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة له مقابل األسهم التي يمتلكها بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد
الجمعية العامة غير العادية .ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة .وعليه فإن معامل األحقية هو ()1
حق تقري ًبا لكل سهم ( )1واحد مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية ،ووفقًا لذلك ،إذا كان مساهم مقيد يملك ( )1,000سهم في تاريخ األحقية
فسيخصص له ( )1,000حق مقابل ما يملكه من أسهم.

هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها لمحافظ المستثمرين بنفس اسم  /رمز أسهم الشركة أو أن هناك مسمى آخر لها؟
نعم ،سيتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي ،وبإضافة كلمة حقوق األولوية ،إضافة إلى رمز جديد لهذه
الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟
سيكون سعر االفتتاح هو الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح .فعلى سبيل المثال (باستخدام أسعار
افتراضية) لو كان سعر إغالق السهم في اليوم السابق خمسة وعشرين ( )25ريال سعودي وسعر الطرح عشرة ( )10رياالت سعودية ،عندها يكون
سعر االفتتاح لحقوق األولوية عند بداية التداول خمسة عشر ( )15ريال سعودي (وهو الفرق ما بين السعرين المذكورين).

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

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

هل من الممكن أن يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة
رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
نعم ،بفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟
تتم عملية االكتتاب كما هو معمول به حاليا عن طريق تقديم طلبات االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات التداول
التي يتم من خالها إدخال أوامر البيع والشراء ،إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ
األسهم.

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

في حالة امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟
سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق ،فعلى سبيل المثال إذا كان مساهم يملك ألف ()1,000
سهم في الشركة موزعة كما يلي :ثمانمائة ( )800سهم في محفظة (أ) ،ومائتي ( )200سهم في محفظة (ب) ،فإن مجموع الحقوق التي ستودع هو
ألف ( )1,000حق على اعتبار أن لكل سهم حق واحد ،عليه فسيتم إيداع ثمانمائة ( )800حق في محفظة (أ) ومائتي ( )200حق في محفظة (ب).
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في حالة االكتتاب من خالل أكثر من محفظة أين يتم إيداع األسهم الجديدة بعد التخصيص؟
يكون إيداع األسهم في المحفظة االستثمارية المذكورة في طلب االكتتاب األول.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟
نعم يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب لكن لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إلكترونية عن طريق الجهات المستلمة أو
شركة مركز إيداع األوراق المالية («إيداع») ،وإحضار الوثائق الالزمة.

إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعد ذلك ماذا يحدث في هذه الحالة؟
في حال قام أحد المساهمين المقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق األولوية الذي يعادل عدد الحقوق التي اكتتب
فيها قبل نهاية فترة التداول فسيتم رفض طلب االكتتاب كليا في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئيا بما يعادل ما تم بيعه من حقوق وسيتم إبالغ
المساهم المقيد وإعادة مبلغ االكتتاب المرفوض إليه عبر الجهة المستلمة.

هل يحق لمن اشترى حقوقا إضافية تداولها مرة أخرى؟
نعم ،يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

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

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة التداول؟
بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق (وهو 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 بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك .وفي حال
عدم ممارسة الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.

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

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب بها 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 .عل ًما أن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي
بسعر الطرح.

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية؟
يحق للمساهم المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال
حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال المصدر عن طريق أسهم حقوق األولوية؟
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 قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم (أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد
الجمعية العامة غير العادية) ،مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم
تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية .ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.
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هل سيتم إضافة أي رسوم أخرى لعمليات تداول حقوق األولوية؟
سيتم تطبيق نفس العموالت على عمليات البيع والشراء كما هي باألسهم ولكن دون حد أدنى لمبلغ العمولة على أن ال يتجاوز الحد األعلى خمسة
عشر ونصف نقطة أساس ( )%0.155من إجمالي قيمة الصفقة.

إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة في 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 فسيتم
تجميع تلك الكسور وإذا أكملت رقما صحيحا أو أكثر فسيضاف إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر عدد من الحقوق.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟
ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟
نعم ،وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية عن طريق السوق خالل فترة التداول.

ملخص المعلومات األساسية
يقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات األساسية الواردة في هذه النشرة .ونظراً ألنه ملخص ،فإنه ال يشتمل على كل المعلومات التي قد
تكون مهمة للمساهمين وغيرهم من عامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد .ويجب على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار
باالستثمار في األسهم الجديدة المطروحة .وقد تم تعريف جميع المصطلحات والعبارات الواردة في هذه النشرة في القسم رقم (« )1التعريفات
والمصطلحات» ،في هذه النشرة.

نبذة عن الشركة
تأسست شركة التأمين العربية التعاونية «العربية» (ويشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «التأمين العربية») كشركة مساهمة سعودية تأسست بموجب
ترخيص وزارة االستثمار رقم ( )102030104276 -01بتاريخ 1426/05/05هـ (الموافق 2005/06/12م) ،وقرار مجلس الوزراء رقم ( )93وتاريخ
1428/03/14هـ (الموافق 2007/04/02م) والمرسوم الملكي رقم (م )23/وتاريخ 1428/03/15هـ (الموافق 2007/04/03م) .وبموجب قرار
وزارة التجارة رقم (/326ق) الصادر بتاريخ 1428/12/21هـ (الموافق 2007/12/31م) ،وترخيص وزارة االستثمار رقم ()102030104276 -01
بتاريخ 1426/05/05هـ (الموافق 2005/06/12م) .وتعمل الشركة بموجب السجل التجاري الصادر من مدينة الرياض رقم  1010243302وتاريخ
1429/01/18هـ (الموافق 2008/01/27م) .يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض ،طريق الملك عبد العزيز ،مركز بن طامي ،ص.ب
 ،286555الرياض  ،11323المملكة العربية السعودية.
وقد حصلت الشركة على تصريح موافقة البنك المركزي السعودي رقم ت م ن 20086/15/وتاريخ 1429/06/14هـ (الموافق 2008/06/18م)
بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية .وفي عام 2014م ،وبنا ًء على طلب شركة
التأمين العربية بتعديل النشاط ،فقد حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي بتعديل التصريح الممنوح لها لممارسة نشاط التأمين
وإعادة التأمين بحيث يكون مقتصراً على ممارسة نشاط التأمين فقط ،وذلك بموجب الخطاب رقم  351000076885وتاريخ 1435/06/14هـ
(الموافق 2014/04/14م).
وتمارس الشركة نشاطات التأمين العام والتأمين الصحي والحماية واالدخار في المملكة العربية السعودية وفقاً لمبدأ التأمين التعاوني ،وتشمل
منتجاتها التأمين على المركبات ،والتأمين الصحي ،والتأمين البحري ،والتأمين الهندسي ،وتأمين الحوادث العامة ،والتأمين على الممتلكات ،وتأمين
الحماية واالدخار ،وغيرها.

تاريخ التغيرات في رأس مال الشركة
بلغ رأس مال الشركة مائتي مليون ( )200,000,000ريال سعودي مقسم إلى عشرين مليون ( )20,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة
( )10رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل .وقد اكتتب المساهمون المؤسسون باثني عشر مليون ( )12,000,000سهم تشكل ما نسبته
( )%60من إجمالي أسهم الشركة ودفعوا قيمتها بالكامل ،وقد تم طرح األسهم المتبقية والبالغة ثمانية ماليين ( )8,000,000سهم والتي تشكل ما
نسبته ( )%40لالكتتاب العام بموجب أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية السعودية في الفترة من تاريخ 1428/10/15هـ (الموافق 2007/10/27م)
إلى 1428/10/22هـ (الموافق 2007/11/03م) بسعر اكتتاب بلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .وبتاريخ 1429/01/26هـ (الموافق
2008/02/04م) أدرجت الشركة في تداول.

ن
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وبتاريخ 1435/11/02هـ (الموافق 2014/08/28م) أوصى مجلس إدارة الشركة في قراره بالتمرير بزيادة رأس مال الشركة لاللتزام بمتطلبات
المالءة المالية حيث حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي بموجب الخطاب رقم  351000145469وتاريخ 1435/11/26هـ (الموافق
2014/09/21م) على زيادة رأس مالها بمبلغ مائتي مليون ( )200,000,000ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية .وبعد نهاية االكتتاب
في أسهم حقوق األولوية ،أصبح رأس مال الشركة أربعمائة مليون ( )400,000,000ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون ( )40,000,000سهم عادي.
تبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد عشرة ( )10رياالت سعودية.
وفي تاريخ ( 1437/10/28الموافق 2016/08/02م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال من أربعمائة مليون ()400,000,000
ريال سعودي إلى مائتين وخمسة وستين مليون ( )265,000,000ريال سعودي بنسبة تخفيض قدرها .%33.75
وفي تاريخ 1440/04/16هـ (الموافق 2018/12/23م) أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية لزيادة
رأس مال الشركة من مئتين وخمسة وستين مليون ( )265,000,000ريال سعودي إلى خمسمائة وثالثين مليون ( )530,000,000ريال سعودي بنسبة
زيادة قدرها .%100

رؤية الشركة
«أن تصبح الشركة من ضمن الشركات الرائدة في التأمين التعاوني في المملكة».

رسالة الشركة
«أن تقوم بخدمة عمالئها ،مساهميها ،موظفيها ،والمجتمع السعودي بتوفير باقة من المنتجات والخدمات التأمينية التعاونية».

كبار المساهمين
يفصل الجدول التالي نسب مساهمة كبار المساهمين في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.
الجنسية

نسبة الملكية

عدد األسهم

االسم
الشركة العربية ش.م.ل (شركة قابضة)

لبنانية

%19.200

5,088,000

شركة التأمين األردنية م.ع.م

أردنية

%9.196

2,437,000

الشركة العربية للتموين والتجارة

سعودية

%5.000

1,325,000

%33.396

8,850,000

المجموع
المصدر :الشركة

استراتيجية الشركة
تتلخص استراتيجية الشركة بالسعي للنمو وتحقيق العوائد للمساهمين فيها من خالل اآلتي:
yتقديم خدمات التأمين بأسعار مناسبة وإتباع مشورة الخبير اإلكتواري في التسعير بما يتناسب مع متطلبات نظام مراقبة شركات التأمين
التعاوني الصادر عن البنك المركزي السعودي.
yالحصول على أفضل التقنيات لألعمال وتطبيقها وتطويرها بشكل مستمر.
yاالستثمار في الموارد البشرية عالية الخبرات وتطوير أدائها.
yاالنتشار الجيوغرافي الواسع عن طريق افتتاح مراكز بيع عديدة توفر خدمات التأمين في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية.
yتطوير حجم األعمال مع الوكالء والوسطاء داخل المملكة.
yاالهتمام بكافة العمالء وخاصة األفراد منهم والشركات ذات الحجم الصغير والمتوسط.
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نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة
تتميز الشركة عن منافسيها ،بما يلي:
yاسم تجاري معروف في المنطقة.
yدعم الشركاء المؤسسين.
yتنوع المنتجات.
yطاقم إداري ذو خبرة عالية.
yعالقة وثيقة مع شركات إعادة التأمين.

ملخص أنشطة التأمين الرئيسية للشركة
تم الترخيص للشركة بمزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها .ويشمل نشاط الشركة الرئيسي ما يلي:
yالتأمين العام.
yالتأمين الصحي
yتأمين الحماية واالدخار
و قد حصلت الشركة كما في  31ديسمبر 2021م على الموافقة النهائية من البنك المركزي السعودي المتضمن الرقم التعريفي للمنتجات تطبيقاً
لضوابط اعتماد المنتجات التأمينية وذلك لتسويق وبيع عدد  38وثيقة مختلفة تنقسم إلى  7قطاعات وهي :التأمين على الممتلكات ،التأمين
الهندسي ،تأمين الحوادث العامة ،التأمين البحري ،التأمين على المركبات ،التأمين الصحي ،والتأمين على الحياة وحماية االئتمان*.
*المصدر :الشركة

نظرة عامة على قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية

*

صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة عام 2003م ،حيث كانت معظم شركات التأمين العاملة في المملكة قبل صدور هذا النظام
بمثابة فروع ومكاتب ممثلة لشركات مسجلة في الخارج معظمها في البحرين .وفي عام 2003م ،صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالمرسوم
الملكي رقم (م )32/وتاريخ 1424/06/02هـ (الموافق 2003/07/31م) ،وأسند هذا النظام مهام اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملكة
إلى البنك المركزي السعودي.
يعمل البنك المركزي السعودي على كل ما يسهم في نمو قطاع التأمين وازدهاره ،وتحقيق أهداف رؤية  ،2030وذلك من خالل نشر الوعي فيما يتعلق
بأهمية التأمين في شتى النواحي االجتماعية واالقتصادية ،إضافة إلى تحديث األنظمة واللوائح والتعليمات وتطويرها.
ومن منطلق تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدراته في مواجهة المخاطر ومواكبة النمو االقتصادي في المملكة ،يعمل البنك المركزي السعودي على
حث شركات التأمين على زيادة رؤوس أموالها عبر االندماج واالستحواذ ،حيث تسهم عمليات االندماج في تعزيز القدرات التنافسية لقطاع التأمين
من خالل خلق كيانات تأمينية كبيرة قادرة على المنافسة .وكما بتاريخ هذه النشرة يتكون سوق التأمين السعودي من  29شركة تأمين مدرجة في
شركة تداول السعودية باإلضافة إلى شركات المهن الحرة المتخصصة لمساندة خدمات التأمين .وقد شهد قطاع التأمين في المملكة عمليتي اندماج
ناجحتين في عام 2020م وعملية اندماج واحدة في عام 2021م.
*المصدر :التقرير السنوي السابع والخمسين للبنك المركزي السعودي

أبرز التطورات في قطاع التأمين السعودي
يمكن تقسيم قطاع التأمين في المملكة إلى  3قطاعات رئيسية وهي :التأمين الصحي والتأمين العام وتأمين الحماية واالدخار .كما يمكن تقسيم
التأمين العام إلى  7أقسام فرعية وهي التأمين على المركبات ،وتأمين الممتلكات والحرائق ،والتأمين على الحوادث والمسؤولية ،والتأمين الهندسي،
وتأمين الطاقة ،والتأمين البحري ،وتأمين الطيران.
ووفقاً لتقرير سوق التأمين السعودي الصادر من البنك المركزي السعودي لعام 2020م فقد شكل قطاع التأمين الصحي ما نسبته  %58.9من إجمالي
أقساط التأمين المكتتب بها ،يليه قطاع التأمين العام وقطاع تأمين الحماية واالدخار بنسبة  %37.9و %3.3على التوالي .تجدر اإلشارة إلى أن
التأمين على المركبات يشكل ما نسبته  %21.6من إجمالي األقساط المكتتب بها في المملكة في عام 2019م.
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شهد قطاع التأمين في المملكة خالل عام 2020م ارتفاعا في إجمالي األقساط المكتتب بها بنسبة  %2.3ليصل إلى  38.8مليار ريال مقارنة 37.9
مليار ريال في عام 2019م .جاء هذا االرتفاع نتيجة لالرتفاع في إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها بنسبة  %1.3ليبلغ نحو  22.8مليار
ريال بنهاية عام 2020م فيما بلغ إجمالي أقساط التأمين الصحي في عام 2019م ما قيمته  22.5مليار ريال .وقد بلغ إجمالي األقساط المكتتب بها
في قطاع التأمين العام ما قيمته  14.7مليار ريال في عام 2020م مقارنة بما قيمته  14.9مليار ريال في عام 2019م .وكذلك بلغ إجمالي أقساط
تأمين الحماية واالدخار المكتتب بها ما قيمته  1.3مليار ريال في عام 2020م مقارنة بما قيمته  1.1مليار ريال في عام 2019م.
وبحسب تقرير الربع الثالث للعام 2021م الصادر من قبل البنك المركزي فقد ارتفعت إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها لتصل إلى  9.7مليار
حيث ارتفعت إجمالي أقساط التأمين
ريال سعودي خالل الربع الثالث لعام 2021م مقابل  8.8مليار ريال سعودي خالل الربع الثالث من عام 2020م،
ُ
المكتتب بها للتأمين الصحي لتبلغ  6مليار ريال سعودي خالل الربع الثالث من عام 2021م مقابل  5.2مليار ريال سعودي خالل الربع الثالث من عام
2020م ،وقد انخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها لتأمين المركبات لتبلغ  1.8مليار ريال سعودي خالل الربع الثالث من عام 2021م مقابل
 1.9مليار ريال سعودي خالل الربع الثالث من عام 2020م .فيما ارتفع إجمالي األقساط المكتتب بها ألنواع العام األخرى لتبلغ  1.5مليار ريال
سعودي خالل الربع الثالث من عام 2021م مقابل  1.4مليار ريال سعودي خالل الربع الثالث من عام 2020م .فيما ارتفعت إجمالي أقساط التأمين
المكتتب بها لتأمين الحماية واالدخار لتبلغ  375مليون ريال سعودي خالل الربع الثالث من عام 2021م مقابل  298مليون ريال سعودي خالل الربع
الثالث من عام 2020م.
تجدر اإلشارة هنا إلى إلزامية التأمين الصحي على جميع منشآت القطاع الخاص وكذلك إلزامية التأمين على المركبات ضد الغير على جميع مالك
المركبات في المملكة.

ملخص عوامل المخاطرة
ينبغي على المستثمرين الراغبين في االكتتاب في أسهم هذا الطرح قبل اتخاذ قرارهم االستثماري المتعلق باالكتتاب أو بالتداول في أسهم حقوق
األولية دراسة ومراجعة كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة ،بما فيها على وجه الخصوص عوامل المخاطرة المبنية أدناه والتي تم توضيحها
بشكل مفصل في القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،ويمكن تلخيص هذه العوامل إلى ما يلي:
 .أالمخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

yالمخاطر المتعلقة بعدم كفاية رأس المال ومتطلبات الحد األدنى المطلوب لرأس المال
yالمخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة
yمخاطر العقوبات والجزاءات وتعليق األعمال من قبل الجهات المختصة
yالمخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية
yالمخاطر المتعلقة باالئتمان
yالمخاطر المتعلقة بالتصنيف االئتماني
yالمخاطر المتعلقة بعملية إدارة المطالبات
yالمخاطر المتعلقة بتعامالت األطراف ذات العالقة
yالمخاطر المتعلقة بعدم كفاية المخصصات واالحتياطات
yالمخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة
yالمخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية
yمخاطر عدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة
yالمخاطر المرتبطة بوجود رأس مال أجنبي في الشركة
yمخاطر العقود مع الغير
yمخاطر التقاضي
yالمخاطر المتعلقة بإعادة التأمين
yالمخاطر المتعلقة بتركز إعادة التأمين
yالمخاطر المتعلقة باالعتماد على وسطاء التأمين
yالمخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين
yالمخاطر المتعلقة بسياسة إدارة المخاطر
yالمخاطر المتعلقة باالستثمار
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yمخاطر سوء تقدير المخاطر
yالمخاطر المتعلقة باألداء المالي
yمخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين واستقطاب الكفاءات
yالمخاطر المتعلقة بإلغاء أو عدم تجديد وثائق التأمين
yالمخاطر المتعلقة بترجمة وثائق التأمين

ً
مستقبل
yالمخاطر المتعلقة بتوفر التمويل
yالمخاطر المتعلقة بزيادة مطلوبات الشركة
yالمخاطر المتعلقة باالستخدامات والمطالبات التأمينية الزائفة واألنشطة االحتيالية األخرى
yمخاطر متعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات
yمخاطر حماية العالمة التجارية
yالمخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث وانقطاع اإلعمال
yالمخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء
yالمخاطر المتعلقة بحوكمة الشركة
yالمخاطر المتعلقة بتفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد »١٩-
yالمخاطر المرتبطة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب
yالمخاطر المرتبطة بسمعة الشركة
yمخاطر سلوك الموظفين وأخطائهم
 .بالمخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع

yمخاطر االلتزام باألنظمة واللوائح
yالمخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة
yالمخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في المنطقة
yالمخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة
yالمخاطر المتعلقة بسحب تصريح مزاولة أنشطة التأمين
yالمخاطر المتعلقة بتعديالت البنك المركزي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل
yالمخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية
yالمخاطر المتعلقة بالنقص في التوعية الثقافية للتأمين ومدى أهميتها
yالمخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على توظيف الموظفين غير السعوديين
yالمخاطر المتعلقة بتراجع ثقة العمالء
yالمخاطر المتعلقة بعدم التقيد بأنظمة مجلس الضمان الصحي
yالمخاطر المتعلقة بالتقلبات في أسعار صرف العمالت
yالمخاطر المتعلقة بندرة الكوادر المحلية المؤهلة
yالمخاطر المرتبطة بدورة األعمال التأمينية
yمخاطر التقارير المطلوبة
yمخاطر متعلقة بنمو سوق التأمين
yمخاطر عدم القدرة على االلتزام بمتطلبات السعودة
yمخاطر عدم التحكم في األسعار
yالمخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة
yمخاطر البيئة التنظيمية
yمخاطر عدم االلتزام باألنظمة والتعليمات الرسمية
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 .جالمخاطر المتعلقة باألوراق المالية المطروحة

yالمخاطر المتعلقة بالتذبذبات والمضاربة المحتملة في سعر السهم
yالمخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية
yالمخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة
yالمخاطر المتعلقة بانخفاض نسبة الملكية
yالمخاطر المتعلقة بتوزيع األرباح لحاملي األسهم
yالمخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية
yالمخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولية
yالمخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة
yالمخاطر المتعلقة بعدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب
yالمخاطر المتعلقة بتعليق تداول أو إلغاء أسهم الشركة نتيجة عدم نشر قوائمها المالية خالل المدة النظامية
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ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية للشركة
إن ملخص المعلومات المالية الواردة أدناه مبني على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م
و2021م واإليضاحات المرفقة بها .لذلك فإنه يجب قراءة ملخص القوائم المالية وجدول األداء الرئيسية للشركة الوارد أدناه مع القوائم المالية
المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

مؤشرات األداء الرئيسية
 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر 2020م  ٣١ديسمبر 2021م
معدل نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

()%٥٫٢

%٤٫٢

%٢١٫٩

معدل اإلسناد

%٣٤٫٦

%٢٩٫٠

%٣١٫١

صافي أقساط التأمين المكتسبة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

%٦٦٫٩

%٦٩٫٥

%٦٣٫٦

صافي معدل الخسارة

%٧٧٫١

%٦٥٫٨

%٨٠٫٧

العمولة المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

%٥٫٠

%٧٫١

%٧٫٨

العمولة المستلمة كنسبة مئوية من األقساط المسندة

%١٣٫٣

%١١٫٠

%٢٣٫٣

صافي نسبة العمولة

%٠٫٦

%٣٫٩

%١٫٩

صافي ربح االكتتاب كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

%١٣٫٧

%١٩٫٠

%١٣٫٥

صافي نسبة المصاريف

%٤٠٫٧

%٢٥٫٢

%٢٣٫٧

صافي النسبة الموحدة

%١١٨٫٣

%٩٤٫٩

%١٠٦٫٣

المصدر :الشركة

ملخص قائمة المركز المالي
التغيير السنوي
٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

التغيير السنوي
٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

إجمالي الموجودات

٦٤٥,٣٣٣

٦٣٠,٣٠٥

٦٥٢,١٥٨

()%٢٫٣

%٣٫٥

إجمالي المطلوبات والفائض المتراكم

٤٢٩,٤٢٦

٤٠٨,٥٣٩

٤٣٦,٥١٩

()%٤٫٩

%٦٫٨

إجمالي حقوق المساهمين

٢١٥,٩٠٧

٢٢١,٧٦٦

٢١٥,٦٣٩

%٢٫٧

()%٢٫٨

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

٦٤٥,٣٣٣

٦٣٠,٣٠٥

٦٥٢,١٥٨

()%٢٫٣

%٣٫٥

(بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر 2020م  ٣١ديسمبر 2021م
(مدققة)
(مدققة)
(مدققة)

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

ملخص قائمة الدخل
التغير السنوي
٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

التغيير السنوي
٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

٣٣٢,٤١٨

٣٤٦,٤٣٢

٤٢٢,٣٢٣

%٤٫٢

%٢١٫٩

صافي أقساط التأمين المكتتبة

٢١٧,٣٨١

٢٤٥,٨٠٢

٢٩١,٠٧٧

%١٣٫١

%١٨٫٤

صافي أقساط التأمين المكتسبة

٢٢٢,٥٥٤

٢٤٠,٦٤٣

٢٦٨,٧٥٨

%٨٫١

%١١٫٧

صافي اإليرادات

٢٣٨,٩٢٤

٢٥٢,٠٧٦

٣٠٠,١٨٣

%٥٫٥

%١٩٫١

إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

()١٩٣,٤٧٥

()١٨٦,٤١٨

()٢٤٣,٠٣٨

()%٣٫٦

%٣٠٫٤

٤٥,٤٥٠

٦٥,٦٥٨

٥٧,١٤٥

%٤٤٫٥

()%١٣٫٠

إجمالي المصاريف األخرى

()٨٣,٢١١

()٥٢,٥٨٦

()٥٦,٦١٥

()%٣٦٫٨

%٧٫٧

(الخسارة) /الربح المسند إلى المساهمين

()٤٢,٣١٤

٦,٢٥٧

()٥,٥١٧

()%١١٤٫٨

()%١٨٨٫٢

(بآالف الرياالت)

صافي ربح االكتتاب

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر 2020م  ٣١ديسمبر 2021م
(مدققة)
(مدققة)
(مدققة)

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م.
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ملخص قائمة التدفقات النقدية
(بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(مدققة)
(مدققة)
(مدققة)

صافي (خسارة)/الربح السنة

()٤٢,٣١٤

٧,٠٧١

()٥,٥١٧

صافي النقد (المستخدم في)  /من األنشطة التشغيلية

()٣٩,٩٥٩

()٢٥,٨٦٢

()٢٩,٧٠٩

صافي النقد من( /المستخدم في) األنشطة االستثمارية

١٦,٣١٣

١١٠,٧٦٥

()٣١,٩٤٨

صافي النقد (المستخدم في)  /من األنشطة التمويلية

()٤٨١

()٢,١٦٩

()٢,٣٢٧

النقد وما في حكمه ،نهاية السنة

٦٦,٥٩٣

١٤٩,٣٢٧

٨٥,٣٤٣

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م.
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جدول المحتويات
 -1التعريفات والمصطلحات

1

 -2عوامل المخاطرة

5

1-2

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

5

 1-1-2المخاطر المتعلقة بعدم كفاية رأس المال ومتطلبات الحد األدنى المطلوب لرأس المال

5

 2-1-2المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة

6

 3-1-2مخاطر العقوبات والجزاءات وتعليق األعمال من قبل الجهات المختصة

6

 4-1-2المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية

7

 5-1-2المخاطر المتعلقة باالئتمان

7

 6-1-2المخاطر المتعلقة بالتصنيف االئتماني

7

 7-1-2المخاطر المتعلقة بعملية إدارة المطالبات

7

 8-1-2المخاطر المتعلقة بتعامالت األطراف ذات العالقة

8

 9-1-2المخاطر المتعلقة بعدم كفاية المخصصات واالحتياطات

8

 10-1-2المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة

9

 11-1-2المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات االضافية

9

 12-1-2مخاطر عدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة

9

 13-1-2المخاطر المرتبطة بوجود رأس مال أجنبي في الشركة

10

 14-1-2مخاطر العقود مع الغير

10

 15-1-2مخاطر التقاضي

10

 16-1-2المخاطر المتعلقة بإعادة التأمين

11

 17-1-2المخاطر المتعلقة بتركز إعادة التأمين
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اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

1-التعريفات والمصطلحات

التعريف

المصطلح أو االختصار المعرف
«الشركة» أو «التأمين العربية»

شركة التأمين العربية التعاونية ،شركة مساهمة عامة سعودية.

المستشارون

مستشارو الشركة الموضحة أسماؤهم على الصفحات (هـ).

المحاسب القانوني

مكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون ،ومكتب البسام وشركاؤه المحاسبون المتحالفون.
يقصد بهم في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وبموجب قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية
وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم ( )2004-11-4وتاريخ 1425/8/20هـ (الموافق 2004/10/4م) والمعدلة بقرار
مجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2022-5-5وتاريخ 1443/06/02هـ (الموافق 2022/01/05م) ما يلي:

 -1تابعي المصدر.

األطراف ذوي العالقة

 -2المساهمين الكبار في المصدر.

 -3أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.

 -4أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.

 -5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.
 -6أي أقرباء ألشخاص المشار إليهم في ( 1أو  2أو  3أو 4أو  )5أعاله.

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

إجمالي أقساط عقود التأمين المكتتبة خالل فترة محددة دون اقتطاع األقساط المسندة إلى شركات إعادة التـأمين.

األقساط المسندة

األقساط المتنازل عنها لفائدة شركات إعادة التـأمين في إطار عمليات إعادة التأمين.

صافي األقساط المكتتبة

األقساط المحتفظ بها لدى شركة التأمين بعد حسم األقساط المسندة إلى شركات إعادة التـأمين من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.

األقساط غير المكتسبة

الجزء من األقساط المكتتبة الذي يغطي أخطاراً تتعلق بالفترات المالية الالحقة.

المجلس أو مجلس اإلدارة

مجلس إدارة العربية والذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج).

النظام األساسي

النظام األساسي للشركة.

هيئة السوق المالية أو الهيئة

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

نظام الشركات

نظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )6/بتاريخ  22ربيع األول 1385هـ وما طرأ
عليه من تعديالت.

نظام السوق المالية

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1428/06/02هـ (الموافق 2003/07/31م) وما يطرأ عليه من تعديالت.

هامش المالءة

مدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل إلى نقد عن التزاماتها.

تداول

شركة تداول السعودية.

يوم عمل

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

نظام العمل

نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 51/وتاريخ 1426/08/23هـ (الموافق 2005/09/27م) ،المعدل بالمرسوم الملكي رقم
(م )134/وتاريخ 1440/11/27هـ (الموافق 2019/07/29م).

شركة مركز إيداع األوراق المالية/
مركز اإليداع

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

إعادة التأمين االختياري

طريقة اختيارية إلعادة التأمين لكل حالة على حدة يكون فيها لمعيد التأمين الخيار في قبول المخاطر المعروضة عليه أو رفضها.

إعادة التأمين التناسبي

طريقة توزيع مبالغ التأمين (سواء كانت أقساطا أو مطالبات) بين الشركة ومعيد التأمين بنسبة معينة متفق عليها.

المساهمون المؤسسون

المساهمون المؤسسون للشركة والذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (.)24

مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

الجمعية العامة

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.

الحكومة

حكومة المملكة العربية السعودية.

نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية
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تاحلطصملاو تافيرعتلا

التعريف

المصطلح أو االختصار المعرف

يعنى في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:
1.تابعي ال ُمصدر.
2.المساهمين الكبار في ال ُمصدر.

الجمهور

3.أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لل ُمصدر.
4.أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي ال ُمصدر.

5.أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في ال ُمصدر.
6.أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( )5،4،3،2،1أعاله

7.أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في ( )6،5،4،3،2،1أعاله.
8.األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين ( )%5أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.
نظام التأمين أو نظام مراقبة
شركات التأمين التعاوني في
المملكة

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 32/وتاريخ 1424/06/02هـ (الموافق 2003/07/31م).

نظام االستثمار األجنبي

هو نظام االستثمار األجنبي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )1/بتاريخ 1421/1/5هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (م )1/وتاريخ
1421/01/05هـ

الالئحة التنفيذية لنظام
االستثمار األجنبي

هي الالئحة التنفيذية لنظام االستثمار األجنبي الصادرة مجلس اإلدارة رقم ( )20/1وتاريخ 1423/04/13هـ.

مجلس الضمان الصحي

مجلس الضمان الصحي ،هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة أنشئت بموجب المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم
( )71وتاريخ 1420/04/27هـ (الموافق 1999/08/11م) التي تنص على إنشاء مجلس الضمان الصحي لإلشراف على تطبيق نظام الضمان
الصحي التعاوني .ويهدف هذا النظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة ،ويجوز تطبيقه على
المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء.

وثيقة التأمين

وثيقة قانونية أو عقد تصدره الشركة للمؤ َمن له ضد الخسارة أو الضرر التي تغطيها الوثيقة مقابل قسط يدفعه المؤ َمن له.

تأمين الحماية واالدخار

عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤمِ ن مبلغاً أو مبالغ ،بما فيها حصيلة االدخار ،في تاريخ مستقبلي مقابل ما يدفعه المؤ َمن له من
اشتراكات.

هـ

التقويم الهجري.

م

التقويم الميالدي.

رؤية 2030

البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصناعة البتروكيماويات وتنويع االقتصاد السعودي
وتطوير الخدمات العامة.

ضريبة القيمة المضافة )(VAT

الالئحة التنفيذية

2

قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ (الموافق 2017/01/30م) الموافقة الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتدا ًء 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 .مقدار هذه الضريبة ( ،)%5وقد تم استثناء عدد
من المنتجات منها (كاألغذية ،األساسية ،والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم) .وقررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة
المضافة من ( )%5إلى ( )%15وذلك ابتدا ًء من تاريخ  01يوليو 2020م.
الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر باألمر الوزاري رقم  561/1وتاريخ 1425/03/01هـ (الموافق 2004/04/20م)
من معالي وزير المالية.

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  1/212/2006وتاريخ
1427/10/21هـ (الموافق 2006/11/13م) وتعديالتها.

المؤمن له
َ

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبرم عقد التأمين.

المؤم ٍن
ِ

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

المملكة

المملكة العربية السعودية.

قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2017-123-3وتاريخ
1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م) بنا ًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30 /وتاريخ 1424/06/02هـ
(الموافق 2003/07/31م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2022-5-5وتاريخ 1443/06/02هـ (الموافق 2022/01/05م).

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية (تداول) والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2017-123-3بتاريخ
1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2019-104-1وتاريخ 1441/02/01هـ (الموافق
2019/09/30م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-22-١وتاريخ 1442/07/12هـ (الموافق 2021/02/24م) والمعدلة
بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2022-19-1وتاريخ 1443/07/12هـ (الموافق 2022/02/13م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق
المالية رقم  2022-52-1وتاريخ 1443/09/12هـ (الموافق 2022/04/13م).

مدير االكتتاب

شركة اإلنماء لالستثمار.

اإلدارة

إدارة شركة التأمين العربية التعاونية.

صافي المتحصالت

صافي متحصالت االكتتاب بعد حسم مصاريف االكتتاب.

نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية
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تاحلطصملاو تافيرعتلا

التعريف

المصطلح أو االختصار المعرف
سعر الطرح/االكتتاب

 10رياالت سعودية لكل سهم.

أسهم مطروحة لالكتتاب

 26,500,000سهم عادي.

تاريخ أحقية االكتتاب

نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي تصوت على الزيادة المقترحة في رأس المال بحسب توصية مجلس اإلدارة ،وذلك
بتاريخ ●●1443/●●/هـ (الموافق ●●2022/●●/م).

الطرح المتبقي

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

فترة الطرح المتبقي

في حال وجود أسهم متبقية لم يكتتب فيها ،سيبدأ االكتتاب في هذه األسهم يوم ●● ●●1443/●●/هـ (الموافق ●●2022/●●/م) .من
الساعة  10:00صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء من يوم ●● ●●1442/●●/هـ (الموافق ●●2022/●●/م).

سعر طرح المتبقي

السعر الذي تطرح به األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية لتقديم عروضها لالكتتاب في عملية الطرح المتبقي وهو مساوي لسعر الطرح
وهو عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

إجمالي متحصالت الطرح
المتبقي

المبلغ الناتج من بيع األسهم المتبقية.

األشخاص المستحقون

يشمل كال من المساهمين المقيدين وممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.

تداول حقوق األولوية

بإمكان األشخاص المستحقين تداول حقوق األولوية ببيعها أو شرائها في تداول السعودية «تداول».

المساهمون المقيدون

المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي
الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

الجريدة الرسمية

جريدة أم القرى ،وهي الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية.

الشخص

الشخص الطبيعي.

نشرة اإلصدار

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

صاحب وثيقة التأمين

الشخص الذي يحمل وثائق تأمين صادرة عن الشركة أو حازت عليها بموجب عملية االستحواذ وذلك وفقاً لسجالت الشركة.

إعادة التأمين

العملية التي تقوم من خاللها شركة التأمين أو معيد التأمين بالتأمين أو إعادة التأمين على مؤمن آخر أو معيد تأمين آخر ضد كافة أو جزء
من مخاطر التأمين أو إعادة التأمين.

معيد التأمين

شركة إعادة التأمين التي تقبل عقود التأمين من شركة تأمين أخرى عن كافة أو بعض األخطار التي تتحملها.

البنك المركزي السعودي (ساما)

البنك المركزي السعودي وهي الجهة المسؤولة عن الرقابة على القطاعات المالية المصرح لها بالعمل في المملكة العربية السعودية مثل
(المصارف ،شركات التأمين ،وشركات التمويل ،ومؤسسات الصرافة ،وشركات المعلومات االئتمانية).

ريال

الريال السعودي ــ العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

ليرة لبانية

العملة الرسمية لدولة لبنان.

دينار أردني

العملة الرسمية لمملكة األردن.

السنة المالية /السنوات المالية

هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشاط المنشأة والمحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة المعنية ،علماً أن
السنة المالية للشركة تنتهي في  31ديسمبر.

المساهم

حامل السهم أو مالك الحصص في وقت محدد.

األسهم

األسهم العادية للشركة والبالغ عددها  26,500,000سهم بقيمة اسمية 10رياالت للسهم الواحد.

شركة اإلنماء لالستثمار

شركة اإلنماء لالستثمار وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية للقيام بأعمال اإلدارة ،تقديم المشورة ،الترتيب ،التعامل ،والحفظ
في األوراق المالية وهي مملوكة بنسبة  %100لمصرف اإلنماء.
تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:

yحكومة المملكة ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز اإليداع.

yشركات استثمارية تتصرف لحسابها الخاص.
المؤسسات االستثمارية

yأشخاص ُمرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
yعمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون الطرح على ذلك الشخص المرخص له ،وأن تتم جميع االتصاالت
ذات العالقة بواسطته .وأن يكون الشخص المرخص له قد ُع ّين بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول الطرح الخاص لألوراق
المالية نياب ًة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة سابقة.
yأشخاص مسجلون لدى الشخص المرخص له إذا كان الطرح بواسطة الشخص المرخص له نفسه.
yمستثمرون متخصصون.

yأي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
وزارة االستثمار

وزارة االستثمار في المملكة العربية السعودية (الهيئة العامة لالستثمار سابقا).

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية (الهيئة العامة للزكاة والدخل سابقاً).

نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية
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تاحلطصملاو تافيرعتلا

التعريف

المصطلح أو االختصار المعرف
الهيئة السعودية للمراجعين
والمحاسبين

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

المكتتب

أي شخص يكتتب أو يقدم طلبا لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية وفقا لشروط وأحكام إصدار أسهم الشركة.

توزيع الفائض

الطريقة التي يتم بموجبها توزيع ربح شركة التأمين أو إعادة التأمين على أصحاب وثائق التأمين.

تداول

نظام آلي لبيع وشراء األسهم السعودية.

المخصصات الفنية  /االحتياطات هي المبالغ التي تخصصها الشركة لتغطية خسائر متوقعة تنتج عن الوثائق الخاصة بنوع من أنواع التأمين وما ينتج عنها من التزامات مالية.
احتياطي عجز أقساط التأمين

هو مخصص تقديري يحدده الخبير اإلكتواري ويقوم على أساس نسبة الخسارة المتوقعة للجزء المتبقي من المخاطر وينشأ عادة عند اعتقاد
الخبير اإلكتواري بأن أسعار الوثائق غير كافية لتغطية المطالبات المستقبلية المتعلقة بها.

متعهد التغطية

شركة اإلنماء لالستثمار.

اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة والمتعهد بالتغطية.
ستاندرد أند بورز وهي شركة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني وتطوير مؤشرات لقياس أداء األسواق المالية في مختلف
األسواق العالمية باإلضافة إلى تقديم خدمات تحليل ودراسات متخصصة للكثير من الشركات المدرجة في األسواق العالمية .تنقسم
التصنيفات االئتمانية طويلة األجل من شركة ستاندرد أند بورز إلى درجتين« :درجة االستثمار» ،و«الدرجة غير االستثمارية» .وتنقسم
تصنيفات «درجة االستثمار» بدورها إلى أربع درجات:

ستاندرد أند بورز «»S&P

أ( »AAA« .قدرة قوية للغاية للوفاء بااللتزامات المالية ،أفضل تصنيف)،
ب( »AA« .قدرة قوية جداً للوفاء بااللتزامات المالية ،أقل بقليل من ،)AAA

ت( »A« .قدرة قوية للوفاء بااللتزامات المالية لكن يمكن أن يتأثر المدينون في هذه الدرجة بالتغيرات واألوضاع االقتصادية أكثر من مديني
الدرجات األعلى تصنيف)،

ث( »BBB« .قدرة كافية للوفاء بااللتزامات المالية ،لكن الظروف االقتصادية غير المواتية وتغير األوضاع قد تؤدي إلى ضعف القدرة على
الوفاء بااللتزامات المالية).
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أي إم بيست «»AM Best

أي إم بيست شركة أمريكية تأسست سنة 1899م ،متخصصة في مجال التصنيف االئتماني ،تركز بجميع المنشآت العاملة في قطاع التأمين
على مستوى العالم .تنقسم التصنيفات االئتمانية لشركة أي إم بيست إلى درجتين« :درجة االستثمار» ،و«الدرجة غير االستثمارية» .وتنقسم
تصنيفات «درجة االستثمار» بدورها إلى أربع درجات( »bbb« :جيد) ،و«( »aممتاز) ،و«( »aaمتفوق) ،و«( »aaaاستثنائي).

وكالة موديز انفستور
سرفيس  /موديز

كالة مودي وهي وكالة أمريكية متخصصة باألبحاث االقتصادية والتحليالت المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية
واالئتمانية.

فيتش ريتنغ ()Fitch Rating

فيتش ريتنغ وهي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني ،ولدى شركة فيتش رايتنغ تصنيفات ائتمانية مختلفة أهمها هي:
«( »AAAوهي للشركات ذات أعلى قدرة ائتمانية) ،و«( »AAوهي للشركات الممتازة جداً ائتمانياً) ،و«( »Aوهي للشركات الممتازة ائتمانياً)،
و«( »BBBوهي للشركات الجيدة ائتمانياً).

التقرير االكتواري

هي مذكرة يعدها الخبير االكتواري وتحتوي على النظريات اإلحصائية واالحتماالت المختلفة التي على أساسها يتم تسعير الخدمات وتقييم
االلتزامات وحساب المخصصات.

طريقة سلم السلسلة

هي من أبرز الطرق االكتوارية الحتساب احتياطيات الحوادث المتكبدة والغير مبلغ عنها وذلك باالعتماد على أنماط التطور التاريخية
للمطالبات ،واإلفتراض بأن المطالبات سوف تستمر بالتطور حسب النمط التاريخي.

طريقة معدل الخسارة المتوقعة

هي إحدى الطرق االكتوارية التي تستخدم الحتساب احتياطيات الحوادث المتكبدة والغير مبلغ عنها وذلك باالعتماد على معدل الخسارة
المتوقع بنا ًء على أسس التسعير للمنتج/مجموعة الوثائق .يتم خصم مبالغ المطالبات المقيدة في سجالت الشركة من إجمالي المطالبات
المتوقعة للحصول على االحتياطي الموصى به.

طريقة بورنهوتير فيرغوسون

هي مزيج من طريقة معدل الخسارة المتوقعة وسلم السلسلة ،يتم االستعانة بها عندما تكون أنماط التطور التاريخية للمطالبات غير ال يمكن
أن يعتد بها لوحدها.

تنقسم تصنيفات القوة المالية لشركة أي إم بيست إلى درجتين« :آمن» ،و«غير آمن» .وتنقسم تصنيفات «آمن» بدورها إلى ثالث درجات« :جيد»
( ،B++و ،)B+و«ممتاز» ( ،Aو ،)A-و«متفوق» ( ،A++و.)A+

نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

2-عوامل المخاطرة

باإلضافة إلى المعلومات األخرى في هذه النشرة ،يتوجب على كل من يرغب باالستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب دراسة كافة المعلومات التي
تحتويها النشرة هذه بعناية ،بما في ذلك على وجه الخصوص عوامل المخاطرة الواردة أدناه ،وذلك قبل اتخاذ أي قرار استثماري حول الحقوق أو
األسهم الجديدة .عل ًما بأن عوامل المخاطرة الموضحة أدناه قد ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة ،إذ من الممكن تحقق مخاطر
إضافية غير معلومة في الوقت الحالي أو قد تعتبرها الشركة غير جوهرية .وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها
النقدية وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي وجوهري في حال حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة المشار إليها أدناه.
كما يُ ِق ّر أعضاء مجلس اإلدارة ،على حد علمهم واعتقادهم ،بعدم وجود أي مخاطر جوهرية من الممكن أن يؤثر عدم ذكرها على قرار المساهمين
والمستثمرين المحتملين ،حتى تاريخ هذه النشرة ،باستثناء ما هو مفصح عنه في هذا القسم .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.
إن االستثمار في أسهم حقوق األولوية مناسب فقط للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطره وفوائده ،والذين يمتلكون موارد كافية لتحمل أي خسارة
ّ
ناجمة عن هذا االستثمار .ويجب على أي مستثمر محتمل لديه أي شك حيال االكتتاب في الشركة أن يطلب المشورة بشأن هذه االستثمارات من
مستشار مالي مرخص له من هيئة السوق المالية.
وفي حال تحقق أي من عوامل المخاطرة التي تعتقد الشركة في الوقت الحاضر بأنها مهمة ،أو أي مخاطر أخرى لم يتسن للشركة أن تحددها ،أو
التي تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض السعر السوقي لألسهم وقد يخسر المستثمرون المحتملون جز ًءا من
استثماراتهم أو كلّها.
إن المخاطرالمبينة أدناه مذكورة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها ،كما أن المخاطر اإلضافية  -المجهولة حال ًيا أو غير الجوهرية  -قد يكون لها
ذات التأثيرات أو العواقب الواردة في هذه النشرة.
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2المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

2 -1-1المخاطر المتعلقة بعدم كفاية رأس المال ومتطلبات الحد األدنى المطلوب لرأس المال
وفقًا للمادة السادسة والستون ( ،)66والمادة الثامنة والستون ( )68من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة من البنك
المركزي ،فإنه يجب على شركات التأمين االحتفاظ بمستويات معينة من المالءة لمختلف أنواع األعمال .وفقًا للفقرة (أ) من البند ( )2من المادة
الثامنة والستون ( )68من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فإنه في حال أصبح هامش المالءة الفعلي مابين ( )%75إلى
( )%100من هامش المالءة المطلوب ،فيجب على الشركة العمل على تعديل هذه النسبة لتصبح على األقل ( )%100خالل الربع التالي .ويفرض
البنك المركزي على شركات التأمين غير الملتزمة بمستويات مالءة مناسبة وفقاً للبند ( )2من المادة الثامنة والستون ( )68من الالئحة سلسلة من
اإلجراءات لتصحيح أوضاعها ومن ضمنها:
1.زيادة رأس 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 مناس ًبا ويوافق عليها البنك المركزي.
وكما في  31ديسمبر 2019م فقد بلغ غطاء هامش المالءة المالية ( ،)%133وكما في  31ديسمبر 2020م بلغ غطاء هامش المالءة المالية (،)%153
وكما في  31ديسمبر 2021م بلغ غطاء هامش المالءة المالية ( .)%172وقد أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1440/04/13هـ
(الموافق 2018/12/20م) وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية .وقد حصلت الشركة على
عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس المال بموجب خطاب رقم  89/30238وبتاريخ 1440/08/18هـ (الموافق 2019/04/23م)،
وقد حصلت الشركة بتاريخ 1443/06/06هـ الموافق (2022/01/09م) على خطاب من البنك المركزي يتضمن موافقة البنك المركزي على تمديد
الموافقة الممنوحة سابقاً للشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ الخطاب.
نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية
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ةرطاخملا لماوع

2 -1-2المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة
حيث تمثل مانسبته  %16.6من رأس المال ،فيما بلغت
بلغت الخسائر المتراكمة للشركة كما في 2020/12/31م ( )43,978,974ريال سعودي
ُ
الخسائر المتراكمة كما في  31ديسمبر 2021م ( )49,496,359ريال سعودي ممثلة بذلك مانسبته  %18.7من رأس مال الشركة.
وال توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر إضافية .وفي حال بلغت نسبة الخسائر المتراكمة ( )%20أو أكثر من رأس مال الشركة فإن الشركة
ستخضع لالئحة الهيئة الخاصة بـ «اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق» .وفي حال بلغت نسبة الخسائر المتراكمة
( )%50أو أكثر فإن الشركة ستخضع لعدد من المتطلبات األكثر صرامة ،وعلى وجه الخصوص المادة ( )150من نظام الشركات التي تلزم أي مسؤول
في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ الخسائر المتراكمة للشركة ( )%50أو أكثر من رأس مالها بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس
مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فو ًرا بذلك ،وعلى مجلس اإلدارة خالل ( )15يو ًما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع
خالل ( )45يو ًما من تاريخ علم المجلس بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما
دون نصف رأس المال المدفوع ،أو حل الشركة قبل األجل المحدد في النظام األساسي للشركة ،وستعد 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 المادة ( )150من نظام الشركات ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل ( )90يو ًما من صدور قرار الجمعية بالزيادة،
وفي حال انقضاء الشركة بموجب المادة ( )150من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري
على الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-3مخاطر العقوبات والجزاءات وتعليق األعمال من قبل الجهات المختصة
نظ ًرا ألن أعمال الشركة تخضع للعديد من األنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ومجلس الضمان الصحي
وعدد من الجهات الرقابية األخرى ،فإن الشركة معرضة لجوالت تفتيشية ومراقبة مما يؤدي إلى عقوبات والجزاءات في حال عدم تقيدها باألنظمة
واللوائح والتعليمات أو التأخر في استيفاء أي منها .قد تتعرض الشركة لعدد من العقوبات والمخالفات من ِقبل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق
المالية وغيرها من الجهات ومنها تعليق بعض أو جميع أعمالها أو التداول على أسهمها بما سيؤثر بصورة سلبية وجوهرية على أعمالها ومركزها
المالي وتوقعاتها المستقبلية.
كما أن الشركة وفي سياق أعمالها المعتادة ارتكبت بعض المخالفات اإلجرائية ،وفيما يلي تفاصيل المخالفات التي نتجت عن الزيارات التفتيشية من
قبل البنك المركزي (ساما) خالل الثالث سنوات الماضية وهي كما يلي:
yبتاريخ 1441/06/21هـ (الموافق 2020/02/16م) قام البنك المركزي بتدوين مخالفة تعليمات البنك المركزي اإلشرافية والرقابية
مما نتج عنها تدوين غرامة مالية قدرها ( )50,000ريال سعودي على الشركة.
yوبتاريخ 1441/12/29هـ (الموافق 2020/08/19م) قام البنك المركزي بتدوين مخالفة تعليمات البنك المركزي اإلشرافية والرقابية
مما نتج عنها تدوين غرامة مالية قدرها ( )160,000ريال سعودي على الشركة.
yوبتاريخ 1442/02/17هـ (الموافق 2020/10/04م) قام البنك المركزي بتدوين مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة ببذل
العناية الواجبة لغسل األموال وتمويل اإلرهاب مما نتج عنها تدوين غرامة مالية قدرها ( )100,000ريال سعودي على الشركة.
yوبتاريخ 1442/04/30هـ (الموافق 2020/12/15م) قام البنك المركزي بتدوين مخالفة تعليمات البنك المركزي اإلشرافية والرقابية
مما نتج عنها تدوين غرامة مالية قدرها ( )10,000ريال سعودي على الشركة.
yوبتاريخ 1442/07/05هـ (الموافق 2021/02/17م) قام البنك المركزي بتدوين مخالفة تعليمات البنك المركزي اإلشرافية والرقابية
مما نتج عنها تدوين غرامة مالية قدرها ( )5,443ريال سعودي على الشركة.
yوبتاريخ 1442/08/11هـ (الموافق 2021/03/25م) قام البنك المركزي بتدوين مخالفة تعليمات البنك المركزي اإلشرافية والرقابية
مما نتج عنها تدوين غرامة مالية قدرها ( )20,000ريال سعودي على الشركة.
yوبتاريخ 1442/08/30هـ (الموافق 2021/04/13م) قام البنك المركزي بتدوين مخالفة تعليمات البنك المركزي اإلشرافية والرقابية
مما نتج عنها تدوين غرامة مالية قدرها ( )180,000ريال سعودي على الشركة.
yوبتاريخ 1442/10/14هـ (الموافق 2021/05/26م) قام البنك المركزي بتدوين مخالفة تعليمات البنك المركزي اإلشرافية والرقابية
مما نتج عنها تدوين غرامة مالية قدرها ( )5,000ريال سعودي على الشركة.
yوبتاريخ 1442/11/10هـ (الموافق 2021/06/20م) قام البنك المركزي بتدوين مخالفة تعليمات البنك المركزي اإلشرافية والرقابية
مما نتج عنها تدوين غرامة مالية قدرها ( )5,000ريال سعودي على الشركة.
باإلضافة إلى ما ذكر أعاله عن غرامات البنك المركزي ،تم تدوين غرامتين من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خالل العام 2021م بإجمالي
( )373,690ريال سعودي على الشركة.
وكان مجمل الغرامات التي تحملتها الشركة عن األعوام الثالثة الماضية 2019م و2020م و2021م تسعمائة وتسعة آالف ومائة وثالثة وثالثون
( )909,133ريال سعودي .تجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد قامت بتسديد جميع الغرامات المذكورة أعاله .باستثناء ماتم اإلفصاح عنه في هذا
الخطر ،فإنه لم تُسجل على الشركة أي مخالفات من الجهات الرقابية األخرى .وفي حال استمرار الشركة في الحصول على مخالفات وغرامات
سيؤثر ذلك على النفقات التشغيلية للشركة وبالتالي سيؤثر بصورة سلبية وجوهرية على أعمالها ومركزها المالي.
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2 -1-4المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية
تعتمد قدرة الشركة في زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى التنفيذ الف ّعال لخطط أعمالها وتحقيقها الستراتيجيتها بنجاح على سبيل المثال
ال الحصر ،تحسين األنشطة الحالية التي تعمل فيها الشركة أو الدخول في أنشطة جديدة .إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في المستقبل
تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم المعلومات التشغيلية والمالية واإلدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب ،وكذلك على قدرتها على
زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها والمحافظة عليها .عالوة على ذلك ،فإن أي خطط توسع في األعمال تعتزم الشركة القيام بها في المستقبل
سوف تخضع للتكاليف المقدرة وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها ،وقد تحتاج الشركة إلى تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع ،وإذا لم تتمكن من
تنفيذ خطط التوسع وفقًا للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدرة للمشروع أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه المشاريع
والذي قد يعود ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه المشاريع أو خلل في دراسة الجدوى ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على
الوضع التنافسي للشركة ،وبالتالي نتائج أعمالها وربحيتها.
وتخضع قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الحالية لعوامل مختلفة منها ما هو خارج عن سيطرتها ،وليس هناك أي ضمانات بعدم حدوث أي خلل
أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل خطوط اإلنتاج أثناء عملية التوسع ،أو بأن الموظفين الذين تعينهم الشركة أو النظم واإلجراءات والضوابط التي
تعتمدها ستكون كافية لدعم النمو والتوسع المستقبلي وتحقيقها الستراتيجيتها بنجاح ،وفي حال إخفاق الشركة في تنفيذ أي جزء من استراتيجيتها
ألي سبب من األسباب ،فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-5المخاطر المتعلقة باالئتمان
تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر .وقد تواجه الشركة مخاطر اإلئتمان في عدة حاالت
مؤقتة أو دائمة منها عجز معيدي التأمين على الوفاء بالتزاماتهم من التسويات ،ووجود أرصدة مدينة من العمالء ،وفشل أطراف أخرى دائنة بالوفاء
بالتزاماتهم تجاه الشركة ،وغيرها.
تجدر اإلشارة إلى أن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها قد بلغ  90.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م.
وقد انخفض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى  62.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة انخفاض المبالغ متأخرة
السداد ومنخفضة القيمة إلى  124.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م جراء شطب ذمم مدينة بقيمة  19.5مليون ريال سعودي
باإلضافة إلى تحصيل جزء من أقساط التأمين المدينة وذمم معيدي التأمين المدينة متأخرة السداد ،تجدر اإلشارة إلى أن مخصص الديون
المشكوك في تحصيلها قد بلغ كما في  31ديسمبر 2021م  53مليون ريال سعودي( .لمزيد من المعلومات فضال راجع «الحركة في مخصص الديون
المشكوك في تحصيلها» من القسم رقم (« )5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة» من هذه النشرة).
ً
وعمل بالمادة السادسة ( )6من الوثيقة الموحدة للتأمين اإللزامي على المركبات الصادر من البنك المركزي ،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 ،وبنا ًء على ذلك فإنه عند الرجوع إلى المؤمن له أو السائق أو المسؤول عن
الحادث الستعادة ماتم دفعه من مبالغ ماليه قد يترتب على ذلك مخاطر عدم التمكن من الحصول على المبالغ أو المماطلة من البعض في السداد
مما سيؤثر ذلك سل ًبا وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها.

2 -1-6المخاطر المتعلقة بالتصنيف االئتماني
كما في تاريخ هذه النشرة ،فإنه ليس لدى الشركة أي تصنيف ائتماني ،وفي حال تقدمت الشركة للحصول على تصنيف ائتماني فإنه ال يوجد ما
أيضا في حال الحصول على التصنيف االئتماني بأن يكون جيد ،وتؤثر أي تصنيفات
يضمن بإن الشركة ستحصل أي تصنيف ،وال تضمن الشركة ً
ائتمانية قد تحصل عليها الشركة في المستقبل على الشروط التي يرغب األطراف المتعاملة مع الشركة في االعتماد عليها عند التعامل مع الشركة،
والجدير بالذكر بأن التصنيف الجيد ألشهر وكاالت التصنيف العالمية مثل  A.M.Bestيتراوح ما بين ( )A++وحتى ( )B+ووكالة  S&Pيتراوح ما
بين ( )AAAوحتى ( ،)BBB-حيث يسهم حصول الشركة على تصنيف ائتماني جيد في تحسين شروط اتفاقيات إعادة التأمين لديها وكسب ثقة
العمالء بشكل أكبر وتشجع طالبي التأمين المرتقبين إلجراء تأمينهم معها عن غيرها من شركات التأمين المنافسة ،وقد تواجهه الشركة في حال
حصلت على التصنيف اختالف في تصنيفها االئتماني من وقت آلخر نتيجة لعدد من العوامل التي تؤثر في التصنيفات االئتمانية للشركة والتي يمكن
أن تخرج عن سيطرتها ،وفي حال واجهت الشركة هبوط في مستوى التنصيف للشركة الذي تمنحه لها أي وكالة تصنيف (في حال الحصول عليه)
سيؤثر على قدرتها على القيام بأعمالها التجارية وعلى هوامش أرباح الشركة مما سيؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها المالي
ونتائج عملياتها.

2 -1-7المخاطر المتعلقة بعملية إدارة المطالبات
يعتمد تسعير منتجات تأمين الشركة ،وكذلك االحتياطيات الخاصة بالمطالبات ،بالفترة التي بين اإلشعار بالمطالبات ومعالجتها وتعويض حملة
الوثائق التأمينية .وتعتمد إدارة المطالبات بالكفاءة الالزمة وبالفعالية المطلوبة ،من بين أمور أخرى ،على وجود موظفين مدربين بشكل جيد يتخذون
قرارات تعويض دقيقة وفي الوقت المناسب بخصوص معالجة المطالبات.
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إن عدم توفر الكفاءة الالزمة في إدارة وسداد المطالبات يمكن أن يؤدي إلى أمور مثل قرارات تعويض غير صحيحة وقرارات خاطئة بشأن إنشاء
احتياطي المطالبات و/أو الدفع وزيادة الغش ومعلومات إدارية غير صحيحة بشأن االحتياطي والتسعير ،األمر الذي يفضي إلى مطالبات إضافية
وتكاليف ونفقات ذات صلة لمعالجة المطالبات ،وكذلك تزايد المخاطر التي تنطوي عليها المطالبات الفنية و/أو تصبح نماذج التسعير غير مناسبة.
وتزداد تلك المخاطر كلما ازدادت الفترة بين المطالبة والسداد مقابلها .وإذا ثبت أن المعالجات اإلدارية للمطالبات من جانب الشركة تفتقر للكفاءة
أو الفعالية ،أو إذا كانت معرضة لتكاليف أو نفقات تتجاوز المعدالت المتوقعة ،فقد تضطر الشركة إلى تغيير نماذج التسعير و/أو زيادة األسعار،
األمر الذي قد تنتج عنه خسارة في األعمال وزيادة في احتياطات المطالبات الفنية لدى الشركة .وقد تضر تلك التكاليف اإلضافية أو آثار التضخم
بربحية الشركة ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-8المخاطر المتعلقة بتعامالت األطراف ذات العالقة
تتعامل الشركة في سياق أعمالها االعتيادية مع أطراف ذات عالقة متمثلة في ،أقساط تأمين مكتتبة ومطالبات مدفوعة ،حيث بلغت قيمة أقساط
التأمين المكتتبة اإلجمالية ( )4,857ألف ريال سعودي و( )6,332ألف ريال سعودي و( )6,070ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و2020م
و2021م ،كما بلغت قيمة المطالبات المدفوعة اإلجمالية ( )1,544ألف ريال سعودي و( )1,617ألف ريال سعودي و( )1,155ألف ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ،وفي حال لم تتم التعامالت واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة في المستقبل على أسس تجارية بحتة فإن
ً
(فضل راجع القسم الفرعي «المعامالت مع الجهات ذات
ذلك سيؤثر سل ًبا على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية
العالقة وأرصدتها» من القسم رقم (« )5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة» من هذه النشرة).
ويجب أن تخضع جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة لموافقة مجلس اإلدارة والجمعية العامة العادية للشركة وفي حال وجود أية تعامالت مع
أطراف ذات عالقة مستقبلية فسيتم عرضها على أقرب جمعية عامة ،وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التعامالت ،فستضطر
الشركة للبحث عن أطراف أخرى من غير ذوي العالقة للتعامل معهم على تنفيذ األعمال المسندة إلى األطراف ذوي العالقة ،وتجدر اإلشارة إلى أن
الشركة ملتزمة بعرض التعامالت مع األطراف ذات العالقة على الجمعية العامة.

2 -1-9المخاطر المتعلقة بعدم كفاية المخصصات واالحتياطات
تقوم الشركة باالحتفاظ بمخصصات لمواجهة وتغطية االلتزامات المالية وذلك وفقًا للمادة التاسعة والستون ( )69من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة
شركات التأمين التعاوني ،وتشمل تلك المخصصات لتالي:
1.مخصصات األقساط غير المكتسبة.
2.مخصصات المطالبات تحت التسوية.
3.مخصصات مصاريف تسوية المطالبات.
4.مخصصات األخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد.
5.مخصصات المخاطر التي لم تسقط.
6.مخصصات الكوارث.
7.مخصصات المصاريف العامة.
ويتم تقدير حجم االحتياطات بنا ًء على االتجاهات المتوقعة في حجم المطالبات ومدى تكرارها بحسب البيانات المتاحة في حينه .ويعتبر وضع
مستوى مالئم من احتياطات المطالبات عملية غير مؤكدة بطبيعتها نظ ًرا لصعوبة وتعقيد وضع االفتراضات الالزمة ،ويوضح الجدول التالي مبالغ
المخصصات المالية التي تم تكوينها من قبل الشركة كما في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م:
  (1):مقر لودجلاالمخصصات المالية للشركة
المخصص (ألف ريال سعودي)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2019م

2020م

2021م

المطالبات تحت التسوية

83,704

80,887

80,887

مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

64,488

59,982

59,982

إجمالي احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة

148,602

140,803

140,803

احتياطي عجز أقساط تأمين واحتياطيات أخرى

15,159

15,630

15,630

المصدر :الشركة

وبما أن حجم االحتياطات تعتمد على تقديرات مستقبلية ،فإنه من الممكن أن يثبت عدم كفاية احتياطات الشركة في أي فترة ،وإذا حدث أن تجاوزت
المطالبات الفعلية احتياطي المطالبات ،فإنه سيتوجب على الشركة زيادة احتياطاتها ،ونتيجة لذلك ،فقد يثبت عدم كفاية االحتياطيات المخصصة
لمواجهة مطالبات وثائق التأمين وبالتالي قد تحتاج الشركة إلى زيادة احتياطاتها .قد يؤثر ذلك سل ًبا وبشكل جوهري على مركزها المالي وتدفقاتها
النقدية ونتائجها التشغيلية.
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2 -1-10المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة
قد تنشأ بعض االلتزامات المحتملة على الشركة والتي قد تنتج عن أي التزامات أو تكاليف أخرى متعلقة بنشاط الشركة .وكما في  31ديسمبر
2021م فإن لدى الشركة التزامات محتملة ناتجة عن ضمانات بنكية بقيمة ( )2.7مليون ريال سعودي لصالح مقدمي خدمات متنوعة وقد قام البنك
العربي الوطني باحتجاز تلك القيمة من حساب الشركة الجاري لديه  -والتي تصنف تحت بند المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى في
قائمة المركز المالي (فض ً
ال راجع «المعامالت مع الجهات ذات العالقة» من القسم رقم (« )5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة» من هذه
النشرة) وفي حال تحققت تلك االلتزامات فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على الوضع المالي الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-11المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات االضافية
قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية منذ تأسيسها في عام 2007م وحتى  31ديسمبر 2020م ،حيث قدمت الشركة اقرارتها لثالثة عشر
سنة الماضية .وقد استلمت الشركة شهادة نهائية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
كما أنهت الشركة وضعها الضريبي والزكوي حتى العام 2011م ،وقد استلمت الشركة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربوط زكوية وضريبية
لألعوام من 2012م وحتى عام 2020م تضمنت فروقات مع إقرارات الشركة ،وكإجراء أولي وحسب المهلة النظامية ،قامت الشركة بمناقشة وتقديم
االعتراض لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والذي نتج عنه قبول جزئي من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتواريخ مختلفة نظراً إلختالف
وذلك بتواريخ مختلفة نظراً الختالف تواريخ أستالم الربوط الزكوية والسنوات المتعلقة بالربوط الزكوية ،وتواريخ تقديم اإلعتراض عليها وقد بلغت
بموجبه قيمة الفروقات بعد القبول الجزئي ما قيمته  28.4مليون ريال سعودي كما في تاريخ هذه النشرة ،وقد قامت الشركة برفع إعتراضاتها على
الفروقات الزكوية لعامي 2019م و2020م لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،كما قامت الشركة أيضاً بتقديم اعتراضاتها على الفروقات الزكوية
لألعوام 2012م وحتى 2018م أمام األمانة العامة للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
وال تستطيع الشركة التنبؤ ما إذا كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واألمانة العامة للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية ستقوم
بقبول االعتراضات المقدمة من قبل الشركة ،أو مطالبة الشركة بدفع فروقات زكوية مستقب ً
ال عن األعوام السابقة .وفي حال تم رفض االعتراضات
المقدمة من قبل الشركة فإن ذلك قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أرباح الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-12مخاطر عدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة
يتعين على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية الالزمة والمحافظة عليها فيما يتعلق بنشاطها .وتشمل هذه التراخيص
على سبيل المثال ال الحصر :ترخيص البنك المركزي السعودي ،وترخيص مجلس الضمان الصحي وتراخيص المنتجات التي تحصل عليها الشركة
من البنك المركزي السعودي ،وتراخيص فتح المحالت الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان ،وشهادات تسجيل الشركة وفروعها
الصادرة من وزارة التجارة ووزارة االستثمار ،وشهادات عضوية الغرف التجارية ،وشهادات تسجيل العالمات التجارية ،وشهادات السعودة والزكاة
ً
(فضل راجع القسم الفرعي رقم (« )7-9الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية» من القسم رقم (« )9المعلومات
والتأمينات االجتماعية
القانونية») .باإلضافة إلى ذلك ،تخضع معظم تراخيص وشهادات وتصاريح الشركة لشروط قد يتم بموجبها تعليق أو إنهاء التراخيص والشهادات
والتصاريح والموافقات إذا فشلت الشركة في الوفاء وااللتزام بتلك الشروط.
وعلى كافة الشركات المرخصة من وزارة االستثمار التقدم بطلب تعديل ترخيصها تبعاً ألي تعديالت في بياناتها ومنها على سبيل المثال زيادة رأس
المال أو تعديل االسم التجاري أو فتح فروع لها.
إن وجود شركة العربية ش م ل والتي تمتلك ( )%19.2في الشركة وشركة التأمين األردنية والتي تمتلك ( )%9.196في الشركة وهم مساهمون أجانب
ّ
ضمن المساهمين المؤسسين للشركة (فض ً
ال راجع القسم الفرعي رقم (« )5-3المساهمون الكبار» من القسم (« )3خلفية عن الشركة وطبيعة
أعمالها» من هذه النشرة) ،وقد نتج عنها اعتبار الشركة أنها شركة ذات رأسمال أجنبي ،وبالتالي ستبقى الشركة ملزمة بالتقيد بأنظمة وتعليمات
وزارة االستثمار طالما أن المساهمين المؤسسين ما زالوا يمتلكون أسهما في الشركة ولم يتم تحويل الشركة من شركة ذات رأسمال أجنبي إلى شركة
ذات رأسمال خليجي أو شركة وطنية.
تجدر اإلشارة أنه وكما في تاريخ هذه النشرة فإن لدى الشركة عدد تراخيص وسجالت تجارية قيد التجديد (فض ً
ال راجع القسم الفرعي رقم ()7-9
إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها
«الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية» من القسم رقم (« )9المعلومات القانونية» من هذه النشرة) ّ
وتصاريحها وشهاداتها 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،
فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف واالمتناع عن القيام بأعمالها كإغالق لبعض الفروع ونقاط البيع مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها
تكاليف إضافية مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-13المخاطر المرتبطة بوجود رأس مال أجنبي في الشركة
حيث تمتلك شركة العربية ش م ل ما
تشكل ملكية المستثمرين األجانب من رأس مال الشركة ما نسبته ( )%28.39كما في تاريخ هذه النشرة،
ُ
نسبته ( )%19.2من رأس مال الشركة ،في حين تبلغ نسبة ملكية شركة التأمين األردنية ( )%9.19من رأس مال الشركة .وكما هو معلوم بأن ملكية
المستثمرين األجانب في الشركات السعودية تخضع لنظام االستثمار األجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )1/وتاريخ 1421/01/15هـ والئحته
التنفيذية الصادرة برقم ( )20/1وتاريخ 1423/04/13هـ ،والتي نصت على عدد من المخالفات والممارسات ألحكام نظام االستثمار األجنبي والئحته
التنفيذية والتي في حال قيام المستثمر األجنبي بارتكابها فإنه قد يتعرض إلى عدد من العقوبات وفقاً لنظام االستثمار األجنبي والتي قد تصل إلى
إلغاء ترخيص االستثمار األجنبي.
إن حدوث أو ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية لنظام االستثمار األجنبي ،قد يعرض المستثمر األجنبي لعقوبات تصل
إلى إلغاء ترخيصه وبالتالي إلغاء ملكيته في الشركة ولكون المستثمرين األجانب في الشركة شركاء مؤسسين ،فان فقدان أحد المستثمرين المؤسسين
في الشركة سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-14مخاطر العقود مع الغير
حيث بلغت قيمة عقود
أبرمت الشركة عقوداً واتفاقيات مع الغير تتعلق في مجال التأمين كعقود إعادة التأمين ،وعقود الوساطة على التأمين
ُ
إعادة التأمين ( )115,037ألف ريال سعودي ،و( )100,629ألف ريال سعودي ،و( )131,245ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و2020م
و2021م على التوالي .كما بلغت قيمة عقود الوساطة على التأمين ( )108,397ألف ريال سعودي ،و( )167,091ألف ريال سعودي ،و( )211,284ألف
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي( .لمزيد من التفاصيل فضال راجع القسم الفرعي (« )8-9ملخص العقود
الجوهرية» من القسم (« )9المعلومات القانونية») .وتخضع أغلب االتفاقيات مع الغير لالئحة اإلسناد الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين
وأصحاب المهن الحرة الصادرة عن البنك المركزي السعودي حيث يتطلب من شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة الحصول على موافقة البنك
المركزي السعودي قبل القيام بأي إسناد لمهام جوهرية .وتعتمد الشركة على قدرة تلك األطراف على توفير الخدمات بشكل مستمر وموثوق به خاصة
فيما يتعلق بخدمات تقنية المعلومات وتسوية المطالبات وخدمات االستشارات االكتوارية ،كما تستند قدرة الشركة على النمو وتلبية احتياجات قاعدة
عمالئها إلى قدرتها على االعتماد على مصادر خارجية فعالة وذات خبرة ألداء عدد من الوظائف أو الخدمات المتخصصة .إال أنه ال يمكن التأكيد
بأن تلك األطراف سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة في تقديم خدماتها ،كما أن الشركة ليس لديها أي سيطرة تشغيلية أو مالية مباشرة على
مزودي خدماتها الرئيسيين أو شركاء المصادر الخارجية ،كما ال يمكنها أن تتنبأ بشكل مؤكد باإلنهاء غير المتوقع ألي من عقود المصادر الخارجية.
وفي حال عدم قدرة الشركة أو األطراف المتعاقد معها على االلتزام ببنود تلك العقود أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا وخسارة
الشركة لتلك المنازعات ،أو في حال عدم الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي وفقا لالئحة اإلسناد الخاصة بشركات التأمين وإعادة
التأمين وأصحاب المهن الحرة ،فإن ذلك قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية (ولمزيد من
ً
فضل راجع القسم الفرعي (« )8-9المعلومات القانونية» من القسم (« )9المعلومات القانونية» من هذه النشرة).
التفاصيل

2 -1-15مخاطر التقاضي
قد تتعرض الشركة في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها العامة وعملياتها التأمينية ونزاعات ومطالبات تتعلق بالغطاء التأميني.
وال تضمن الشركة عدم وقوع نزاع بينها وبين أطراف أخرى تتعامل معها أو بينها وبين بعض حاملي الوثائق ،مما قد يؤدي إلى رفع قضايا لدى
الجهات القضائية المختصة سواء من الشركة أو ضد الشركة .ونتيجة لذلك ،قد تكون الشركة عرضة لمطالبات قضائية من هيئات وإدارات حكومية
وتحقيقات بما فيها سياق الضوابط الجديدة على قطاع التأمين في المملكة .وبطبيعة الحال ،ال يمكن للشركة توقع نتائج تلك المطالبات في حال
حدوثها ،كما ال تضمن الشركة أن ال يكون لتلك المطالبات تأثير جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها .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 سل ًبا على الشركة.
حيث تنقسم هذه المطالبات إلى ( )5دعاوي قضائية رفعتها الشركة بإجمالي مطالبات تبلغ
وكما في تاريخ هذه النشرة يوجد عدد ( )66مطالبة،
ُ
 46,359,452ريال سعودي (والمتضمنة الدعوى المقامة ضد شركة سعودي أوجية المحدودة والمشار إليها أدناه) ،و( )61دعوى مرفوعة على الشركة
من عمالئها بمجموع مطالبات  5,098,747ريال سعودي.
الجدير بالذكر أن الشركة قد حصلت على طلب تنفيذ مقيد أمام محاكم التنفيذ ضد شركة سعودي أوجيه المحدودة لتنفيذ حكم قضائي صادر بتاريخ
1439/11/25هـ (الموافق 2018/08/07م) لصالح الشركة من لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وذلك بسبب عدم سداد شركة
سعودي أوجيه المحدودة مبلغ وقدره  40,081,256ريال سعودي ،حيث أن كامل األقساط المستحقة ُمقدرة بمبلغ  113,080,973ريال سعودي ،وكما في
تاريخ هذه النشرة فقد تم سداد مبلغ  72,999,717ريال سعودي من أقساط التأمين الطبي المستحقة من قبل شركة سعودي أوجيه المحدودة ،وتجدر
اإلشارة إلى أن الشركة قد تقدمت إلى محكمة التنفيذ بالرياض لطلب تنفيذ القرار وسداد المبلغ المستحق بذمة شركة سعودي أوجيه المحدودة.
إال أن شركة سعودي أوجيه المحدودة تحت إجراء التصفية ،وكما في تاريخ هذه النشرة ،فإنه لم يتم تزويد الشركة بالتاريخ المتوقع لتصفية شركة
سعودي أوجيه المحدودة من قبل أمناء التصفية .وبتاريخ 1442/10/27هـ (الموافق 2021/06/08م) قدمت الشركة المستندات المطلوبة من ِقبل
أمناء التصفية المعينين لشركة سعودي أوجيه المحدودة وقد تم إضافة الشركة مبدئ ًيا لقائمة الدائنين (لمزيد من التفاصيل يرجى مراجع والقسم
الفرعي (« )10-9المنازعات والدعاوى القضائية» من القسم رقم (« )9المعلومات القانونية» من هذه النشرة).
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وبخالف ما تم اإلفصاح عنه في هذا القسم ،والقسم الفرعي (« )10-9المنازعات والدعاوى القضائية» من القسم رقم (« )9المعلومات القانونية»
من هذه النشرة ،فإن الشركة ليست طرفاً في أي دعوى قضائية أو مطالبة أو تحكيم أو إجراءات إدارية ،مجتمعة ومنفردة ،خارج إطار أعمالها المعتادة
أو من شأنها أن تؤثر تأثيراً جوهرياً على أعمالها أو وضعها المالي .ويوجد دعاوى مقامة ضد الشركة منظورة أمام لجان الفصل في المنازعات
والمخالفات التأمينية تتعلق بمطالبات لوثائق تأمين لمختلف أنواع المنتجات مثل تأمين المركبات أو المطالبة بالدية (وهي المال الواجب بالجناية
على النفس) ،واألرش (وهو المال الواجب في الجناية على مادون النفس من األطراف) ،وتأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية.

2 -1-16المخاطر المتعلقة بإعادة التأمين
يتعين على الشركة بناءٌ على نشاطها أن تقوم بإعادة تأمين محفظتها التأمينية لدى شركات إعادة التأمين وذلك لتقليل مخاطر التأمين .وفقًا للمادة
األربعون ( )40الفقرة ( )2من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة من البنك المركزي فإنه يجب على شركات التأمين
االلتزام بإعادة تأمين بما نسبته ثالثين بالمائة ( )%30من مجموع األقساط على األقل داخل المملكة( ،ال تلتزم الشركة حال ًيا بهذا الشرط حيث بلغت
نسبة إعادة التأمين داخل المملكة مانسبته  %16.8من إجمالي األقساط كما في 2021/12/31م) ويعود ذلك لمحدودية إمكانيات شركات إعادة
التأمين في المملكة العربية السعودية (فض ً
ال راجع البند «اتفاقيات إعادة التأمين» من القسم الفرعي رقم (« )8-9ملخص العقود الجوهرية» من
القسم رقم (« )9المعلومات القانونية» من هذه النشرة).
ووفقًا ألحكام المادة الحادية والعشرون ( )21من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر من البنك المركزي ،يجوز للبنك المركزي السعودي
فرض غرامة تصل إلى مليون ( )1,000,000ريال سعودي على الشركات التي ال تقوم بالتقيد بالنسب المذكورة أعاله،وكما في تاريخ هذه النشرة فإن
الشركة لم تتلقى إنذار أو تدقيق من قبل البنك المركزي لعدم التزامها في شرط إعادة تأمين مانسبته ( )%30من مجموع األقساط على األقل داخل
المملكة .قد تتلقى الشركة غرامة بخصوص ذلك مما سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
من ناحية أخرى ،فإن أوضاع السوق الخارجة عن نطاق سيطرة الشركة هي التي تحدد مدى توفر عمليات إعادة التأمين المناسبة من حيث تكلفتها
وتوقيتها باإلضافة إلى القوة المالية لشركات إعادة التأمين ،فض ً
ال عن استالم المبالغ المستحقة من معيدي التأمين في المستقبل .وعلى غرار قطاع
معرضا لخسائر كبيرة في السوق ،مما سيؤثر سل ًبا على أسعار إعادة التأمين وشروط وتوافر إعادة
قطاعا دور ًيا
التأمين يعتبر قطاع إعادة التأمين
ً
ً
التأمين وقدرة معيدي التأمين على تسديد المطالبات التي تقدمها الشركة لهم .وبالمثل ،قد تتغير الرغبة في المخاطرة بين معيدي التأمين ،مما
قد يؤدي إلى تغيرات في األسعار أو إلى رغبة في إعادة التأمين على بعض المخاطر في المستقبل .وقد تؤدي التغييرات النظامية اإلضافية إلعادة
التأمين إلى عدم التوافق بين المتطلبات النظامية لشركات التأمين والتغطية المتاحة لدى معيدي التأمين .وفي حال تحقق أي من هذه الحوادث
أو أي تغييرات جوهرية في أسعار إعادة التأمين ،قد تضطر الشركة إلى تحمل نفقات إضافية إلعادة التأمين ،أو إلى الحصول على إعادة تأمين
بشروط غير مناسبة ،أو قد ال تكون قادرة على الحصول على تغطية إعادة تأمين مناسبة ،وبالتالي تصبح الشركة معرضة لزيادة المخاطر المحتجزة
واحتمال زيادة نسبة الخسائر .وفي حال لم يعرض معيدو التأمين على الشركة تجديد منتجاتهم وخدماتهم ،ألي سبب من األسباب ،فإن هناك خطر
يتمثل في عدم قدرة الشركة على إيجاد غطاء بديل التفاقيات إعادة التأمين السابقة بأسعار مقبولة ،كما أن الشركة قد تكون معرضة لخسائر إعادة
التأمين خالل أي فترة بين إنهاء االتفاقيات القائمة وبدء أي غطاء بديل .وفي حال وجود أي تقصير من معيد التأمين الذي تتعامل معه الشركة
بصورة جوهرية ،فسوف تكون الشركة معرضة أيضا لخسائر كبيرة ،مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على وضع الشركة المالي ونتائج أعمالها.

2 -1-17المخاطر المتعلقة بتركز إعادة التأمين
تقوم الشركة بإعادة التأمين مع عدة شركات إعادة تأمين وذلك لتأمين محفظتها التأمينية ،وقد يعرض الشركة لمخاطر تعثر الطرف األخر .تقوم
الشركة حال ًيا بإعادة التأمين لدى ( )86شركة من شركات إعادة تأمين داخل وخارج المملكة (لمزيد من المعلومات فض ً
ال راجع القسم الفرعي رقم
(« )3-8-9اتفاقيات إعادة التأمين» من القسم رقم (« )9المعلومات القانونية» من هذه النشرة) وقد مثل إجمالي األقساط المعاد تأمينها ()115,037
ألف ريال سعودي و( )100,629ألف ريال سعودي و( )131,245ألف ريال سعودي .كما في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ،وقد شكلت أكبر
ثالث شركات إعادة التأمين تعاملت معها الشركة خالل العام 2019م و2020م و2021م ( )%72و( )%54و( )%51من إجمالي األقساط المعاد تأمينها
وتتعامل الشركة حالياً مع شركة تكافل الراجحي وهي شركة داخل المملكة ،باإلضافة لشركة هانوفر إلعادة التأمين وشركة سويس إلعادة التأمين من
خارج المملكة .وفي حال إعسار أو إفالس أو حصول أي ضائقة ألحد معيدي التأمين فسيؤثر ذلك سل ًبا وبشكل جوهري على الوضع المالي للشركة
ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-18المخاطر المتعلقة باالعتماد على وسطاء التأمين
تعتمد الشركة في مزاولة نشاطها وتوزيع منتجاتها وخدماتها عن طريق شبكة وسطاء التأمين في المملكة ،وقد مثلت نسبة توزيع منتجات الشركة
من قبل وسطاء التأمين الذين تتعامل الشركة معهم نسبة ( )%33و( )%48و( )%50من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة كما في  31ديسمبر 2019م
حيث قامت الشركة باإلتفاق مع عدد  30شركة وساطة تأمين في عام 2019م و 40شركة وساطة تأمين في عام 2020م
و2020م و2021م على التوالي،
ُ
و 36شركة وساطة تأمين في عام 2021م (فض ً
ال راجع القسم (« )2-8-9اتفاقيات وساطة التأمين» من القسم الفرعي رقم (« )8-9ملخص العقود
الجوهرية» من القسم رقم (« )9المعلومات القانونية» من هذه النشرة).
إن عدم قدرة الشركة على تجديد العقود مع الوسطاء أو فرض البنك المركزي عقوبة االيقاف إلحدى شركات الوساطة المتعاقدة مع الشركة أو عدم
القدرة على توفير عقود مع وسطاء آخرين بشروط تناسب الشركة ،فإنه قد يؤدي إلى تكبد الشركة خسائر مما قد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري
على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-19المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين
تشكل نسبة الموظفين غير السعوديين كما في تاريخ هذه النشرة حوالي ( )%27.80من إجمالي الموظفين في الشركة ،مما قد يؤثر على نتائج أعمال
الشركة ووضعها المالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من المحافظة على كوادرها من غير السعوديين أو إيجاد بدالء عنهم بنفس
المهارات والخبرات المطلوبة أو حدث تغير في سياسات ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية تنتج عنها زيادة في نسبة سعودة القطاع.
كما اتخذت حكومة المملكة عد ًدا من القرارات األخرى التي تهدف إلى تنفيذ إصالحات شاملة في سوق العمل في المملكة ،والتي تضمنت فرض
رسوم إضافية على كل موظف غير سعودي يعمل لدى المؤسسات السعودية اعتبا ًرا من  1يناير 2018م وذلك بواقع ( )400ريال سعودي شهرياً عن
كل موظف غير سعودي في عام 2018م ،تزيد إلى ستمائة ( )600ريال سعودي شهرياً عن عام 2019م ،ثم ثمانمائة ( )800ريال سعودي شهرياً عن
عام 2020م .األمر الذي سيؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة مقابل موظفيها غير السعوديين (كما في تاريخ هذه النشرة بلغ
عدد الموظفين غير السعوديين ( )57موظف والتي تشكل نسبتهم حوالي ( )%27.80من إجمالي عدد الموظفين (فض ً
ال راجع القسم الفرعي ()22-3
«الموظفون والسعودة» من القسم (« )3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها» من هذه النشرة) من ،وحيث أن الشركة تعتمد على نسبة مرتفعة من
الموظفين غير السعوديين سيؤدي إلى ارتفاع الرسوم الحكومية التي تتحملها الشركة مقابل كل موظف غير سعودي من رخص عمل وإقامات ،األمر
حيث بلغت الرسوم المطبقة على غير السعوديين مبلغ  432ألف ريال سعودي و 564ألف ريال سعودي و476
الذي يؤدي إلى زيادة في تكاليف الشركة
ُ
ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي ،وفي حال ارتفاع الرسوم المطبقة على الموظفين غير السعوديين فإن
ذلك قد يؤثر سل ًبا على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها.

2 -1-20المخاطر المتعلقة بسياسة إدارة المخاطر
تتبع الشركة سياسات إدارة المخاطر ومتابعتها وتحديثها بشكل مستمر وذلك عن طريق لجنة إدارة المخاطر ،والرفع بالتوصيات حيال ذلك لمجلس
اإلدارة ،بما يتماشى مع الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحة إدارة المخاطر في شركات التأمين الصادرتين عن البنك
المركزي ،والتي يتم تقييمها وتحديثها بشكل دوري .إن عدم تطبيق السياسات بالشكل الصحيح أو عدم تحديثها أو عدم قدرة اإلدارة على تحديد
المخاطر وتقييمها في التوقيت المناسب سيعرض الشركة إلى مخاطر متنوعة ،منها على سبيل المثال عدم االلتزام بنظام مراقبة شركات التأمين
التعاوني ولوائحه ،والتي قد تعرض الشركة لمختلف اإلجراءات الواردة في النظام بما في ذلك سحب ترخيص الشركة ،مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري
على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-21المخاطر المتعلقة باالستثمار
تعتمد النتائج التشغيلية للشركة بشكل جزئي على أداء محفظتها االستثمارية ،وتخضع نتائج االستثمار لعدة مخاطر استثمارية منها المخاطر
المرتبطة باألوضاع االقتصادية العامة ومستوى التذبذب في السوق وتقلب أسعار الفائدة في السوق ومخاطر السيولة واالئتمان ،وقد بلغت قيمة
االستثمارات ما قيمته ( )149,997,728ريال سعودي و( )104,153,512ريال سعودي و( )141,032,417ريال سعودي كما في تاريخ  31ديسمبر 2019م
و2020م و2021م على التوالي (لمزيد من التفاصيل فض ً
ال راجع القسم «استثمارات» من القسم رقم (« )5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل
اإلدارة» من هذه النشرة).
إن عدم قدرة الشركة على موازنة محفظتها االستثمارية ومالءمتها مع مطلوباتها ،سيؤدي إلى ضعف األداء االستثماري للمحفظه وقد تؤدي إلى
تصفية استثماراتها في أوقات وبأسعار غير مناسبة ،وتتطلب إدارة هذه االستثمارات نظام إداري فعال ومتابعة وقدرة عالية على اختيار جودة
االستثمارات وتنوعها .وفي حال إنخفاض عائدات الشركة الناتجة عن االستثمارات فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد الشركة خسائر قد تؤثر بشكل سلبي
وجوهري على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-22مخاطر سوء تقدير المخاطر
تعمل الشركة على دراسة المخاطر المحتملة قبل إصدار وثائق التأمين للطلبات المقدمة ،بنا ًء على تقارير الخبير اإلكتواري الذي يقوم بدراسة أنماط
تطور المخاطر والتوقعات المستقبلية بنا ًء على األداء التاريخي .أن عدم تقدير المخاطر المحتملة بشكل واضح ودقيق قد يؤدي إلى تكبد الشركة
خسائر مما قد تؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-23المخاطر المتعلقة باألداء المالي
حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي على زيادة رأس مال الشركة في 1440/08/18هـ (الموافق 2019/04/23م) ،وذلك بعد تقديمها
لخطة العمل المستقبلية ،وتتركز خطة عمل الشركة المقدمة على افتراضات من أهمها التحول الرقمي واستعمال أحدث التقنيات وتطوير تجربة
العمالء باإلضافة إلى تخفيض التكاليف التشغيلية والنمو التدريجي في أقساط التأمين المكتتبة والتحسن في األداء الفني للقطاعات الرئيسية.
وليس هناك ما يضمن بأن تقوم الشركة بتطبيق كامل االفتراضات المقدمة .وفي حال عدم قدرة الشركة على تطبيق االفتراضات المحددة فإن قد
يؤثر ذلك على أداء الشركة سل ًبا وبشكل جوهري وعلى نتائجها المستقبلية .الجدير بالذكر بأن الشركة قد حصلت بتاريخ 1443/06/06هـ الموافق
(2022/01/09م) على خطاب من البنك المركزي يتضمن موافقة البنك المركزي على تمديد الموافقة الممنوحة سابقاً للشركة لمدة ستة أشهر من
تاريخ الخطاب.
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2 -1-24مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين واستقطاب الكفاءات
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 العمالء 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 موظفيها أو رفع مستوى مهاراتهم .كذلك قد تحتاج الشركة لزيادة الرواتب
لكي تضمن استمرارية بقاء موظفيها واستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهالت مناسبة ،مما قد يكون له أثر سلبي على وضع الشركة المالي .وقد يؤدي
كل ذلك إلى صعوبة المحافظة على بعض الموظفين وفقدان الشركة لخدمات واحد أو أكثر من أعضاء إدارتها العليا أو أقسامها أو إداراتها إلى إعاقة
تطبيق استراتيجية عملها ،وهذا سيكون له تأثير سلبي على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

2 -1-25المخاطر المتعلقة بإلغاء أو عدم تجديد وثائق التأمين
قد 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 سيتأثر في السنوات القادمة مما قد يؤثر على استمرارية الشركة أو
يؤدي إلى تكبد الشركة خسائر قد تؤثر بشكل سلبي جوهري على نتائج الشركة المالية وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-26المخاطر المتعلقة بترجمة وثائق التأمين
نظ ًرا لوجود بعض وثائق التأمين للشركة مكتوبة باللغة العربية وهي مترجمة من اللغة اإلنجليزية ،إال أن ترجمة بعض بنود وثائق التأمين التي تقدمها
حيث أن الشركة تقوم بترجمتها داخلياً،فقد يؤدي إلى حدوث نزاع بين
الشركة ليست دقيقة من حيث توضيح بعض المصطلحات الواردة في الوثيقة،
ُ
األطراف حول تفسير المقصود من الوثيقة خاصة وأن المحاكم في المملكة العربية السعودية تعتمد على النص باللغة العربية في حال نشأ أي خالف
بين الشركة وأحد عمالئها ،مما قد يعرض الشركة للدخول في نزاعات مع العمالء وقد يترتب عليها تكاليف أو خسائر تتكبدها الشركة األمر الذي
سيؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على نتائج الشركة المالية وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-27المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقبلً
قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيالت بنكية لتمويل خطط التوسع في المستقبل ،ومن الجدير بالذكر ،أن الحصول على التمويل
يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والضمانات المقدمة وسجلها االئتماني .كما تجدر اإلشارة إلى أنه وكما في تاريخ
هذه النشرة فإنه ليس على الشركة أي قروض ،وال تعطي الشركة أي تأكيد أو ضمان بشأن حصولها على التمويل المناسب إذا استدعت الحاجة ،لذلك
فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة ،أو تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة ،سيكون له
أثر سلبي على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية .الجدير بالذكر أنه في حالة حاجة الشركة لإلقتراض يجب عليها أن تستوفي
المتطلبات النظامية والرقابية بذات الخصوص.

2 -1-28المخاطر المتعلقة بزيادة مطلوبات الشركة
من الممكن أن تشكل زيادة مطلوبات الشركة خطراً على الوضع المالي العام للشركة ومالءتها المالية .حيث بلغت نسبة إجمالي المطلوبات والفائض
المتراكم ( )%67من إجمالي الموجودات كما في  31ديسمبر 2019م ،و( )%65من إجمالي الموجودات كما في  31ديسمبر 2020م ،و( )%67من
إجمالي الموجودات كما في  31ديسمبر 2021م وكما بلغ معدل السيولة ( )1.13مرة و( )1.31مرة و( )1.29مرة كما في تاريخ  31ديسمبر 2019م
و2020م و2021م .فيما بلغ معدل النقد ( )0.16مرة و( )0.38مرة و( )0.20مرة كما في تاريخ  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وعليه فإن زيادة
مطلوبات والفائض المتراكم للشركة ستؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على مركزها المالي وزيادة تكاليف التمويل ،وفي حال حدوث ذلك ،سيصعب
على الشركة الوفاء بالتزاماتها ،وسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية( .ولمزيد من
ً
فضل راجع القسم الفرعي «قائمة المركز المالي» من القسم رقم (« )5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة» من هذه النشرة).
المعلومات

2 -1-29المخاطر المتعلقة باالستخدامات والمطالبات التأمينية الزائفة واألنشطة االحتيالية األخرى
إن الشركة معرضة للغش واالحتيال من مصادر مختلفة ،مثل مورديها ووسطائها وعمالئها وأطراف أخرى .ويشمل ذلك العمالء الذين يقدمون إفادات
غير صحيحة أو يخفقون في الكشف بشكل كامل عن المخاطر المغطاة قبل شراء التغطية التأمينية ،وحاملي وثائق التأمين الذين يقدمون مطالبات
احتيالية أو يبالغون في تلك المطالبات .وتجدر اإلشارة إلى أن األساليب الفنية المطبقة لممارسة الغش واالحتيال تتطور باستمرار ،مما يجعل من
الصعب اكتشاف حاالت الغش واالحتيال .وال تضمن الشركة حدوث أ ي من حاالت الغش أو االحتيال في أي جانب من جوانب أعمال الشركة والذي
بدوره سيؤدي إلى تأثير سلبي وجوهري على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية.
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2 -1-30مخاطر متعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات
تدعم أنظمة تقنية المعلومات في الشركة كافة أعمال الشركة ،وهي ضرورية لتوفير خدمات الشركة لعمالئها ،وحيث أن قطاع التأمين يعتمد
على األنظمة اإللكترونية بشكل كبير ،فإن ذلك يزيد تعرض شركات التأمين  -بما فيهم الشركة  -لمخاطر القرصنة والهجمات اإللكترونية وكذلك
االختراقات المتعمدة للبيانات والشبكات والبرمجيات ،وعالوة على ذلك ،فإن زيادة استخدام الخدمات السحابية لتخزين البيانات قد يؤدي إلى
الزيادة من احتمالية تعرض الشركة لخطر فشل نظام تكنولوجيا المعلومات بشكل عام .فعلى سبيل المثال ،قد يؤدي هجوم إلكتروني على شبكة
التأمين إلى عجز الشركة عن تقديم الخدمات إلى عمالئها ،مما قد يلحق الضرر بسمعتها ويسبب خسارة في إيراداتها أو يعرضها لعقوبات مالية.
صحيحا قد يؤدي إلى خسارة بيانات العمالء أو الوصول غير المصرح به لها.
فإن أي فشل في حماية البيانات أو استخدامها استخدا ًما
بالتاليّ ،
ً
أيضا أنظمة تقنية المعلومات لدى الشركة لمخاطر خارجية وداخلية أخرى ،مثل البرامج الضارة وعيوب الشفرات ومحاوالت اختراق شبكات
وتخضع ً
الشركة وعدم توفر التحديثات أو التعديالت المطلوبة وتسرب البيانات وحدوث أخطاء بشرية ،وكل ذلك يشكل خط ًرا مباش ًرا على خدمات الشركة
وبياناتها .ومن التهديدات األخرى تعطل المعدات والهجوم البدني وسرقة معلومات العمالء والحريق واالنفجار والفيضانات والطقس القاسي وانقطاع
التيار الكهربائي وغيرها من المشاكل التي قد تحدث أثناء عمليات ترقية الشبكات أو إحداث تغييرات رئيسية أخرى إلى جانب فشل الموردين في
الوفاء بالتزاماتهم.
وفي حال حصول انهيار جزئي أو كلي في أي من أنظمة تقنية المعلومات أو االتصاالت ،قد تتوقف أنشطة الشركة التجارية أو تتأثر بشدة ،كما يمكن
انقطاعا في عمليات الشركة أو يؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات لعمالئها ،وبالتالي يؤثر
ألي خلل في النظام أو حادث أو اختراق أن يسبب
ً
بشكل سلبي على إيراداتها وعملياتها التشغيلية .كما قد تؤثر هذه االضطرابات على صورة الشركة وسمعتها وتقلل ثقة عمالئها بها ،مما قد يؤدي
إلى خسارة بعض عمالئها .وباإلضافة إلى ذلك ،قد تضطر الشركة إلى تحمل تكاليف إضافية من أجل إصالح أي ضرر ناجم عن تلك االضطرابات،
وفي جميع تلك الحاالت سيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-31مخاطر حماية العالمة التجارية
لدى الشركة عالمة تجارية تم تسجيلها لدى وزارة التجارة بالرقم ( ،)1439004833ويمكن هذا التسجيل الشركة من استخدام العالمة التجارية
تجار ًيا ومنحها الحماية القانونية الالزمة وفقاً لنظام العالمات التجارية (فض ً
ال راجع القسم الفرعي رقم (« )9-9العالمات التجارية وحقوق الملكية»
من القسم رقم (« )9المعلومات القانونية» من هذه النشرة) .كما تعتمد قدرة الشركة في تسويق منتجاتها التأمينية وتطوير أعمالها على استخدام
عالمتها التجارية وشعارها .لذلك فإن عدم قدرة الشركة على منع انتهاك حقوقها بهذا الخصوص سيؤثر سل ًبا على حقها باستخدام عالمتها التجارية
وسوف يجعل ممارسة عملها أكثر تكلفة مما سيؤثر على نتائج الشركة التشغيلية .وسيتأثر عمل الشركة أكثر إذا كان عليها أن تتنافس مع عالمات
تجارية مشابهة.

2 -1-32المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث وانقطاع اإلعمال
إن جميع شركات التأمين معرضة لخسائر ناتجة عن أحداث ال يمكن التنبؤ بها والتي قد تؤثر على العديد من المخاطر التي تغطيها الشركة ،ال
سيما أحداث الطقس واسعة النطاق فيما يتعلق بالتأمين على المركبات ،أو األوبئة على نطاق واسع في حالة التأمين الصحي .وتشمل األحداث
األخرى التي يمكن أن تؤثر على الشركة ووثائق التأمين األحداث الطبيعية وغير الطبيعية ومنها ،على سبيل المثال ال الحصر ،العواصف الثلجية أو
الرملية ،والفيضانات ،والرياح ،والحرائق ،واالنفجارات ،والزالزل والحوادث الصناعية والعمليات اإلرهابية .ويتأثر حجم خسائر الشركة نتيجة لتلك
األحداث الكارثية على تواترها وشدة كل حدث منها وترتيبات إعادة التأمين التي وضعتها الشركة .وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الشركة للحد
من تعرضها لهذه األحداث ،أو تحديد سعر مناسب لها ،أو وضع الشروط المناسبة للتأمين على المخاطر ،إال أن هذه الجهود قد ال تنجح .باإلضافة
إلى ذلك ،فإن أي كارثة قد تؤثر على مكاتب الشركة أو أي مواقع أخرى لديها ستؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي
وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-33المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء
تسعى الشركة إلى المحافظة على رضا عمالئها من خالل االستمرار في تقديم نفس مستوى جودة منتجاتها ،ولكن في حال عدم قدرة الشركة على
االستمرار بتقديم منتجاتها بنفس مستوى الجودة ،فإن ذلك سوف يؤثر سل ًبا على سمعتها لدى عمالئها وبالتالي فالعزوف عن التعامل معها ،مما يؤثر
بشكل سلبي على مبيعات الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.

2 -1-34المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركة
وفقاً لألنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية وعلى وجه الخصوص الئحة حوكمة الشركات الصادرة بموجب قرار مجلس
الهيئة بموجب القرار رقم (2017-16-8م) وتاريخ 1438 /05/16هـ (الموافق 2017 /02/13م) بنا ًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م )3 /وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم ( )2021-7-1وتاريخ 1442/06/01هـ (الموافق
2021/01/14م) ،باإلضافة إلى الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي؛ تم وضع دليل حوكمة خاص بالشركة وتمت
الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية (االجتماع الثاني) في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1437/10/28هـ (الموافق 2016/08/02م) ،كما
أنه تطبيقاً لمتطلبات لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية باإلضافة إلى الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن
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البنك المركز السعودي ،فقد اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 1438/09/09هـ (الموافق 2017/06/04م) الئحة عمل لجنة المراجعة
والئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وكذلك وافقت على سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس اإلدارة المعدلة .كما اعتمد مجلس اإلدارة
لوائح عمل اللجنة التنفيذية والئحة عمل لجنة االستثمار والئحة عمل لجنة إدارة المخاطر.
تجدر اإلشارة إلى أن الشركة لم تطبق بعض المواد االسترشادية من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وذلك على
النحو التالي:
yالمادة رقم (/41هـ) والتي نصت على «أن يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه
كل ثالث سنوات» حيث يتم التقييم داخلياً،
yالمادة رقم  95الخاصة بتشكيل لجنة حوكمة الشركة وفي حال استمرار الشركة في عدم االمتثال لالئحة حوكمة الشركات ،فإنها
قد تتعرض لعقوبات قد تؤثر بشكل سلبي على أعمالها ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-35المخاطر المتعلقة بتفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد »١٩-
مع مطلع العام 2020م انتشر مرض فيروسي يعرف باسم (فيروس كورونا واختصا ًرا له «كوفيد  ،)»١٩-حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم ومن
ضمنها المملكة العربية السعودية ،وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العالمية بتاريخ  11مارس 2020م بأنه جائحة ،وال يزال معتب ًرا جائحة حتى
تاريخ هذه النشرة ،ودعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة لمواجهة هذا الفيروس وللحد من انتشاره ،وعليه سارعت
حكومة المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ قرارات صارمة بهذا الشأن نتج عنها؛ على سبيل المثال ال الحصر؛ فرض حظر التجول الجزئي أو الكلي
في بعض مدن ومحافظات المملكة خالل العام 2020م وإقفال للمطارات وإقفال جزئي للمجمعات التجارية وجميع األنشطة داخلها باستثناء محال
بيع المواد الغذائية والصيدليات خالل العام الحالي ،وتقليص عدد ساعات العمل لبعض القطاعات وإلزام بعضها بالعمل عن بعد.
والجدير بالذكر ،أن االجراءات االحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا «كوفيد  ،»١٩-أثرت بشكل كبير على
كافة القطاعات االقتصادية وبالتالي الحاجة للتأمين عليها أو وقوع مطالبات تأمينية عن األضرار المتحققة من هذه اإلغالقات ،وحيث أنه ال يوجد
تاريخ متوقع النتهاء هذه الجائحة حتى تاريخ هذه النشرة فإن الشركة ال يمكنها تقدير حجم الخسائر الناجمة عن انتشار هذه الجائحة .وال تضمن
عدم وجود تبعات في المستقبل تؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة وتدفقاتها المالية ومركزها المالي ونتائج عملياتها المستقبلية.

2 -1-36المخاطر المرتبطة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب
تمتثل الشركة حال ًيا بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب الصادرة عن البنك المركزي السعودي ،قواعد مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب لشركات التأمين ،نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية ،نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله وقواعده التنفيذية ،وتوضح
هذه اللوائح اإلجراءات الالزم اتخاذها عند قبول أي عميل (سواء فرد أو شركة) ،كما توضح إجراءات العناية الواجبة الالزم اتباعها ،باإلضافة إلى
إجراءات اإلبالغ من العمليات المشبوهة وغيرها من اإلجراءات .تقوم الشركة حال ًيا بحفظ المعلومات الخاصة بعمالئها عبر أنظمتها الحاسوبية.
في حال عدم امتثال الشركة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب ،فإن ذلك سيترتب عليه مخالفتها من قبل الجهات التنظيمية،
وبالتالي سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-37المخاطر المرتبطة بسمعة الشركة
تعد سمعة الشركة أم ًرا بالغ األهمية الستقطاب عمالء جدد واالبقاء عليهم واقامة عالقة قوية مع األطراف النظيرة ،ويمكن أن تتضرر سمعة الشركة
في المستقبل نتيجة عدة عوامل تشمل على سبيل المثال ال الحصر :تراجع نتائجها المالية أو تعديلها أو اإلجراءات القانونية أو النظامية ضد الشركة
أو سلوك أحد موظفيها الذي قد يتسبب في اخالل الشركة بالمتطلبات النظامية المعمول بها ،وسيؤدي تضرر سمعة الشركة إلى التأثير سل ًبا على
أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-38مخاطر سلوك الموظفين وأخطائهم
تطبق الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية معتمدة من وزارة الموارد البشرية والخدمة االجتماعية شاملة لألحكام المتعلقة بالجزاءات التأديبية وقامت
الشركة باإلعالن عنها في مكان ظاهر في مقر الشركة حتى يعلم بها منسوبو الشركة وما تضمنته من جزاءات في حال ارتكاب سلوكيات خاطئة.
وبالرغم من ذلك فإن الشركة ال تستطيع أن تضمن تالفي سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم كالغش واألخطاء المتعمدة أو غير المتعمدة واالختالس
واالحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابة عنها دون الحصول على التفويضات اإلدارية المطلوبة ،وبالتالي فقد يترتب
عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة ،أو عقوبات نظامية ،أو مسؤولية مالية مما قد يؤثر سل ًبا على سمعة الشركة .لذا فإن الشركة
ال تستطيع أن تضمن أن سوء سلوك موظفيها أو مخالفاتهم لن يؤدي إلى اإلضرار بشكل جوهري وسلبي على وضعها المالي أو نتائج عملياتها.
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2المخاطر ذات الصلة بالسوق والقطاع

2 -2-1مخاطر االلتزام باألنظمة واللوائح
تخضع الشركة لألنظمة واللوائح السائدة في المملكة والتي تخص قطاع التأمين بشكل خاص ،ومن ضمنها نظام الشركات ونظام مراقبة التأمين
أيضا إلشراف من قبل البنك المركزي السعودي ،حيث أن البنك المركزي السعودي مسؤول عن تنظيم قطاع
التعاوني والئحته التنفيذية ،وتخضع ً
التأمين في المملكة ،بما في ذلك السياسات والقواعد والتراخيص والمنافسة وتخصيص االستثمار ومعايير الخدمة والمعايير الفنية وترتيبات
حيث يختص مجلس الضمان الصحي بما يتعلق بالتأمين الصحي.
التسويات ،كما تخضع الشركة لرقابة مجلس الضمان الصحي
ُ
بما أن سوق التأمين السعودي يعتبر من األسواق الناشئة دائمة التطوير ،فإن ذلك قد يحد من قدرة الشركة على االستجابة لفرص السوق ،وقد
يجبرها ذلك على تحمل نفقات سنوية كبيرة للتقيد باألنظمة واللوائح النظامية .لذا ال يمكن إعطاء أي تأكيد بأن األنظمة أو اإلطار التنظيمي لقطاع
التأمين في المملكة لن يشهد مزي ًدا 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 بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
كما وتخضع الشركة ،باعتبارها شركة مدرجة ،إلى األنظمة واللوائح التنفيذية والقواعد والمتطلبات لهيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية
(تداول) .تلزم هيئة السوق المالية الشركات المدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن
الهيئة وقواعد اإلدراج الصادرة عن مجموعة تداول السعودية (تداول) ال سيما 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 مثل صافي
الربح (الخسارة) قبل الزكاة ،فائض (عجز) عمليات التأمين مخصو ًما 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  ...إلخ ومقارنة هذه البيانات بالفترة المقابلة ربع سنوية أو سنوية وبحسب دليل االلتزامات المستمرة للشركات المدرجة ،يجب أن تكون
النتائج المالية السنوية المعلنة في موقع تداول مستمدة من القوائم المالية المدققة والمعتمدة من المراجع الخارجي للشركة المعين من الجمعية
والمعتمدة من مجلس اإلدارة ،ويجب التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات لنتائجها المالية ،وعلى الشركة
أيضا تقديم بيان بجميع األسباب والمؤثرات للتغير في النتائج المالية للسنة المالية الحالية مع فترة المقارنة بحيث تشمل األسباب جميع بنود إعالن
ً
النتائج المالية.
وتجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة لمالءة شركات المساهمة العامة ،فقد صدر بتاريخ 1438/01 /23هـ (الموافق 2016/10/24م) قرار مجلس الهيئة
رقم ( )2016-130-1بتعديل اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة ( )%50فأكثر
من رأس مالها في ضوء نظام الشركات الجديد ،التي تم تعديل مسماها لتصبح «اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في
السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة ( )%20فأكثر من رأس مالها» ،والمعدلة بقرار هيئة السوق المالية رقم ( )2018-77-1وتاريخ 1439/11/05هـ
(الموافق 2018/07/18م).
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 ( )2006-199-1وتاريخ 1427/07/18هـ (الموافق 2006/08/12م) والمعدلة بموجب القرار رقم
يعرضها إلى
( )2019-104-1وتاريخ 1441 /02/01هـ (الموافق 2019/09/30م) .إن عدم التزام الشركة بهذه األنظمة والقواعد والمتطلبات سوف ّ
عقوبات من بينها فرض غرامات وتعليق تداول األسهم وصوالً إلى إلغاء إدراج أسهم الشركة في تداول السعودية (تداول) ،األمر الذي سيؤثر سلباً
وبشكل جوهري على عمليات الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -2-2المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة
يعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق باألوضاع االقتصادية في المملكة بشكل عام وتشمل ،على سبيل المثال
ال الحصر ،عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك .ويعتمد اقتصاد المملكة الكلي والجزئي بشكل أساسي على النفط
والصناعات النفطية والتي ال تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي ،وعليه فإن أي تقلبات غير مواتية تحدث في أسعار النفط
سيكون لها أثرها المباشر والجوهري على خطط ونمو اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى معدالت اإلنفاق الحكومي ،والذي من شأنه التأثير سل ًبا على
أداء الشركة المالي ،نظ ًرا لعملها ضمن منظومة اقتصاد المملكة وتأثرها بمعدالت اإلنفاق الحكومي.
كما يعتمد استمرار نمو اقتصاد المملكة على عدة عوامل أخرى بما فيها استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص في البنية
التحتية ،لذا فإن أي تغيير سلبي في أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على االقتصاد وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال
الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -2-3المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في المنطقة
يعتمد األداء المالي للشركة على الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في المملكة باإلضافة للظروف االقتصادية العالمية التي تؤثر بدورها على
اقتصاد المملكة .وال يزال قطاع النفط يحتل النصيب األكبر من إجمالي الناتج المحلي للمملكة .وقد تحدث تقلبات في أسعار النفط ،مما قد يؤثر
بشكل سلبي على اقتصاد المملكة .والجدير بالذكر أن معدل النمو االقتصادي في المملكة شهد تباطؤ خالل األعوام األخيرة .كما تواجه المملكة
تحديات تتعلق باالرتفاع النسبي في معدالت النمو السكاني ،وليس هناك ما يضمن أن التطورات السلبية في العالقات مع دول المنطقة ،أو الظروف
االقتصادية والسياسية في تلك الدول ،أو في دول أخرى لن تؤثر سلبا على اقتصاد المملكة أو االستثمار األجنبي المباشر فيها على أسواق المال
في المملكة بوجه عام ،إنه شأن أي تغييرات كبرى غير متوقعة في البيئة السياسية أو االقتصادية أو القانونية في المملكة و /أو أية دول أخرى في
المنطقة ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،التقلبات العادية في األسواق والركود االقتصادي واإلعسار وارتفاع معدالت البطالة والتحوالت
التكنولوجية وغيرها من التطورات ،وقد يكون لجميع هذه العوامل تأثير سلبي على اقتصاد المملكة ،األمر الذي سيترتب عليه تأثير سلبي وجوهري
على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -2-4المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة
تخضع الشركة إلشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي
وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة ووزارة االستثمار وغيرها .بالتالي تخضع الشركة لمخاطر التغييرات في األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات
في المملكة .وتشهد البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة إصدار العديد من األنظمة واللوائح ،والتي يتم تطويرها وتحسينها بشكل مستمر .وتعتبر
تكاليف االلتزام لهذه األنظمة مرتفعة .وفي حالة إدخال تغييرات على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي
إلى تكبد الشركة لمصروفات مالية إضافية غير متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح وتلبية اشتراطات هذه القوانين ،أو قد تخضع للعقوبات
والغرامات التي تفرضها السلطات اإلشرافية المختصة في حال عدم التزامها لهذه اللوائح واألنظمة بشكل مستمر ،مما سيؤثر سل ًبا على أعمالها
ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -2-5المخاطر المتعلقة بسحب تصريح مزاولة أنشطة التأمين
حصلت الشركة على تصريح مزاولة نشاطها التأميني بموجب تصريح البنك المركزي رقم ت م ن 20086/15/وتاريخ 1429/06/14هـ (الموافق
2008/06/18م) بمزاولة نشاط التأمين العام ،والتأمين الصحي ،والحماية واالدخار وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته
التنفيذية .وفي عام 2014م ،وبنا ًء على طلب شركة التأمين العربية بتعديل النشاط ،حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي بتعديل
التصريح الممنوح لها لممارسة نشاط التأمين وإعادة التأمين بحيث يكون مقتصراً على ممارسة نشاط التأمين فقط ،وذلك بموجب الخطاب رقم
 351000076885وتاريخ 1435/06/14هـ (الموافق 2014/04/14م).
وفقًا للمادة ( )76من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فإن للبنك المركزي حق سحب الترخيص في الحاالت التالية:
1.إذا لم تمارس الشركة النشاط المرخص لها به خالل ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص.
2.إذا لم ِ
تف الشركة بمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحه التنفيذية.
3.إذا تبين أن الشركة قد تعمدت تزويد البنك المركزي بمعلومات أو بيانات غير صحيحة.
4.إذا تبين للبنك المركزي أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي يمارس بها
النشاط.
5.إذا أفلست الشركة ،مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
6.إذا مارست الشركة نشاطها بأسلوب متعمد للنصب واالحتيال.
7.إذا انخفض رأس مال الشركة عن الحد األدنى المقرر أو لم تستوف الشركة متطلبات المالءة المالية الواردة في الالئحة التنفيذية
لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
8.إذا انخفض النشاط التأميني في فروع التأمين إلى المستوى الذي يرى معه البنك المركزي عدم فعالية أدائه.
9.إذا رفضت الشركة دفع المطالبات المستحقة للمستفيدين بدون وجه حق.
	10.إذا منعت الشركة فريق التفتيش المكلف من قبل البنك المركزي عن أداء مهمته في فحص السجالت.
	11.إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر في أي من المنازعات التأمينية.
وفي حال انطبقت أحد الحاالت المذكورة أعاله ،فإن الشركة معرضة لسحب ترخيص مزاولة أنشطة التأمين الخاص بها ،وفي حال سحب الترخيص
فإنه لن يكون باستطاعة الشركة االستمرار في ممارسة نشاطها بصورة نظامية في المملكة العربية السعودية .وسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمالها
وبالتالي التأثير السلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وعلى توقعاتها المستقبلية وسعر سهمها في السوق .وبنا ًء على ذلك فقد
يخسر المساهمون جز ًءا من أو كل استثماراتهم في الشركة.
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2 -2-6المخاطر المتعلقة بتعديالت البنك المركزي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م واإليضاحات المرفقة بها وفقًا للمعايير الدولية للتقرير
المالي ( )IFRSالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
( ،)SOCPAوالمعدلة من قبل البنك المركزي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل والتي تتطلب جميع المعايير الدولية للتقرير المالي ( )IFRSفيما
عدا معيار المحاسبة الدولي رقم (« )12ضريبة الدخل» ،وتفسير لجنة التفاسير رقم (« )21ضرائب» الرتباطهم بالزكاة وضريبة الدخل وفقًا لتعميم
البنك المركزي رقم ( )381000074519بتاريخ 1438/07/14هـ (الموافق 2017/04/11م) والتعديالت الالحقة بها فيما يتعلق بالمحاسبة عن الزكاة
وضريبة الدخل ،حيث أن استحقاق الزكاة وضريبة الدخل يكون على أساس ربع سنوي من خالل حقوق المساهمين في األرباح المتبقية.
كما تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ،واإليضاحات المرفقة بهم
وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي ( )IFRSالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية
للمراجعين والمحاسبين ( ،)SOCPAوالمعدلة من قبل البنك المركزي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل بنا ًء على التعليمات التي صدرت من قبل
البنك المركزي بتاريخ 1440/11/20هـ (الموافق 2019 /07 /23م) والتي تنص على تحديث السياسات المحاسبية للمعالجة للمحاسبة عن الزكاة
وضريبة الدخل في قائمة الدخل ً
بدل عن احتسابها بشكل ربع سنوي من خالل حقوق المساهمين في األرباح المتبقية سابقًا .وقد قامت الشركة
بتعديل األثر بأثر رجعي بما يتماشى مع المعايير الدولية للتقرير المالي (( )IFRSولمزيد من المعلومات فض ً
ال راجع القسم رقم (« )5المعلومات
المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة» من هذه النشرة).
والشركة ملزمة في هذه الحالة بتطبيق التعديالت أو التغييرات التي تطرأ على هذه المعايير من وقت آلخر .وبالتالي فإن أي تغييرات في هذه
المعايير أو إلزامية تطبيق بعض المعايير الجديدة من الممكن أن يؤثر سل ًبا على القوائم المالية وبالتالي على النتائج المالية للشركة ومركزها المالي.

2 -2-7المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية
وفقًا لتقرير البنك المركزي عن الشركات المرخص لها نشاط التأمين وإعادة التأمين ،فإنه يوجد عدد ثالثون ( )30شركة لديها تصريح نشط
لمزاولة نشاط التأمين في المملكة ومدرجة في سوق األسهم السعودية ،حيث تستحوذ أكبر خمس شركات على ما نسبته حوالي ( )%75.8من إجمالي
األقساط المكتتبة كما في  31ديسمبر 2020م (بحسب تقرير سوق التأمين السعودي للعام 2020م الصادر عن البنك المركزي السعودي) ،وبنا ًء على
ذلك فإن الشركة تعمل في بيئة تنافسية قوية ،ويعتمد الوضع التنافسي للشركة على العديد من العوامل التي تشمل قوة مركزها المالي والتسعير
لمنتجاتها التأمينية والعالقة مع العمالء وسمعة الشركة.
ال يمكن التأكيد على أن الشركة سوف تكون قادرة على تحقيق أو االحتفاظ بأي مستوى محدد من األقساط في هذه البيئة التنافسية ،وقد تؤدي حدة
المنافسة إلى حدوث تأثيرات سلبية جوهرية على أداء الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي ،وذلك عن طريق:
yانخفاض الهوامش والربحية.
yتباطؤ نمو قاعدة عمالء الشركة.
yانخفاض الحصة السوقية.
yارتفاع معدل استقاالت أفراد اإلدارة العليا والمبيعات.
yتضخم النفقات التشغيلية مثل مصاريف التسويق والمبيعات.
yزيادة تكاليف الحصول على وثائق التأمين.
وال يوجد ضمان بأن الشركة ستكون قادرة باستمرار على منافسة الشركات ،مما يؤدي إلى خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سل ًبا
على أرباح الشركة ونتائجها المالية.

2 -2-8المخاطر المتعلقة بالنقص في التوعية الثقافية للتأمين ومدى أهميتها
إن نظرة المجتمع تجاه قطاع التأمين تشكل عام ً
ال أساس ًيا لنجاح القطاع .وبذلك يوجد مخاطرة حول تلك النظرة بصفة عامة حيث يرى المجتمع أن
القطاع ال يلعب دو ًرا أساس ًيا أو يعمل بنطاق خدمات قد ال تتوافق مع أصل التكافل والشريعة .قد يفقد المجتمع ثقته في القطاع مما قد يؤثر بشكل
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -2-9المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على توظيف الموظفين غير السعوديين
باإلضافة إلى ما ورد في الخطر رقم (« )19-1-2المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين» من هذه النشرة ،فقد أقرت
أيضا رسوم إصدار وتجديد اإلقامة لتابعي ومرافقي الموظفين غير السعوديين (رسوم المرافقين) والتي أصبحت نافذة اعتبا ًرا من
الحكومة ً
2017/07/01م ،عل ًما أنها سترتفع تدريجيا من مائة ( )100ريال سعودي شهر ًيا لكل تابع في عام 2017م ،لتصل إلى أربعمائة ( )400ريال سعودي
شهريا لكل تابع في عام 2020م ،وعليه فإن الزيادة في رسوم إصدار وتجديد اإلقامة التي سيتحملها الموظف غير السعودي عن عائلته من الممكن أن
تؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة عليه ،األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجهه للعمل في دول أخرى تكون تكلفة المعيشة فيها أقل ،وإذا ما حدث مثل
هذا األمر فستواجه الشركة صعوبة في المحافظة على موظفيها غير السعوديين ،األمر الذي قد يضطرها إلى تحمل تلك التكاليف عن الموظفين
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غير السعوديين أو جزء منها بشكل مباشر ،أو بطريقة غير مباشرة عن طريق رفع األجور الخاصة بموظفيها غير السعوديين ،األمر الذي سيؤدي إلى
زيادة في تكاليف الشركة ،وبالتالي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها.

2 -2-10المخاطر المتعلقة بتراجع ثقة العمالء
إن ثقة العمالء بقطاع التأمين على مستوى العالم لها أهمية بالغة في تعزيز قوة هذا القطاع .وفي المقابل ،إن أي تراجع في ثقة العميل أو صناعة
التأمين بشكل عام أو ثقته في الشركة بشكل خاص قد يؤدي إلى ارتفاع عدد حاالت إلغاء وثائق التأمين واسترجاع األموال األمر الذي سيؤثر على
الشركة سل ًبا وعلى أداءها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -2-11المخاطر المتعلقة بعدم التقيد بأنظمة مجلس الضمان الصحي
تخضع منتجات الشركة لرقابة مجلس الضمان الصحي بعد اعتماها وموافقتها من البنك المركزي ،ويفرض مجلس الضمان الصحي العديد من
األنظمة واإلجراءات على شركات التأمين منها االلتزام بتوفير الموافقات الطبية خالل فترة ( )60دقيقة من وقت استالم الطلب بحد أقصى ،وااللتزام
بدفع مستحقات المستشفيات والعيادات وغيرها من ُمقدمي الخدمات الطبية خالل فترة زمنية ال تتجاوز ( )45يوم .وقد يؤدي عدم االلتزام بأنظمة
مجلس الضمان الصحي إلى فرض عقوبات أو غرامات مالية على الشركة أو سحب تصريح منتجات التأمين الصحي ،مما قد يؤثر بشكل سلبي
وجوهري على أعمال الشركة وأدائها المالي.

2 -2-12المخاطر المتعلقة بالتقلبات في أسعار صرف العمالت
يقصد بالمخاطر المتعلقة بأسعار العمالت إلى التقلبات في االستثمارات المالية نظ ًرا للتغير في أسعار الصرف .والشركات 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 ،إال أنه في حال قامت الشركة بتعامالت بعمالت غير الريال السعودي في
المستقبل ،فستصبح معرضة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األخرى مقابل الريال السعودي ،وبالتالي إلى زيادة في النفقات ،مما سيكون له أثر
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -2-13المخاطر المتعلقة بندرة الكوادر المحلية المؤهلة
نظ ًرا لحداثة سوق التأمين في المملكة فإن الكوادر المحلية المؤهلة في المملكة تعد قليلة وقد ال تفي باحتياجات الشركة من الموظفين ذوي الخبرة.
وفي حال تعذر على الشركة استقطاب الكوادر المؤهلة من السوق المحلية ،فإنها قد تضطر الستقدام موظفين من خارج المملكة .وال تستطيع الشركة
ضمان أنها تتمكن من المحافظة على الكوادر المؤهلة في الوقت المناسب والكفاءة المطلوبة وكذلك الحصول على العدد الكافي من تأشيرات العمل
الالزمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ،ال سيما في ظل متطلبات السعودة مما يخلق منافسة عالية بين شركات التأمين لتدريب
وتأهيل كوادرها وضمان استمرار بقائهم واستقطاب الكفاءات من السوق المحلي مما قد ينتج عنه زيادة في األجور التي قد تشكل عبئاً إضاف ًيا على
الشركة .كذلك إن عدم قدرة الشركة على استقطاب الموظفين المؤهلين واالحتفاظ بهم ،سوف يؤدي إلى إعاقة تطبيق استراتيجية عملها ،األمر
الذي سيؤثر سل ًبا على نتائج عملياتها ووضعها المالي.

2 -2-14المخاطر المرتبطة بدورة األعمال التأمينية
شهد قطاع التأمين على المستوى العالمي تغييرات دورية مع تذبذبات ملموسة في نتائج العمليات ،ويرجع سببها إلى المنافسة واألحداث الكارثية
واألوضاع االقتصادية واالجتماعية التي تمر بها كافة الدول من وقت إلى آخر بشكل عام وغيرها من العوامل خارجة عن سيطرة الشركات العاملة
في قطاع التأمين .وبالتالي قد ينتج عن ذلك فترات تتصف بالمنافسة في األسعار الناتجة عن فائض العرض وكذلك فترات يتاح فيها للشركات
الحصول على أقساط أفضل ،ومن المتوقع أن تتأثر دورة أعمال شركات التأمين من وقت آلخر ،مما سيؤثر سل ًبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها
ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -2-15مخاطر التقارير المطلوبة
يشترط نظام التأمين والئحته التنفيذية على الشركة أن تقدم إلى البنك المركزي السعودي قوائم مالية وتقارير سنوية ،معدة على أسس محاسبية
نظامية معينة ،ومعلومات أخرى بما فيها معلومات حول العمليات المتعلقة بالنشاط العام للشركة وهيكل رأس المال والملكية والوضع المالي للشركة،
بما في ذلك ،كشفًا سنو ًيا إلجمالي العموالت المدفوعة .وتخضع الشركة إلجراءات وعقوبات وغرامات فيما لو رأى البنك المركزي السعودي أن
الشركة فشلت في التقيد بأي من األنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها .وعليه ،فإن أي تقصير في التقيد بهذه األنظمة واللوائح والتعليمات
سيؤدي إلى فرض قيود تحد من قدرة الشركة على مزاولة أعمالها أو فرض غرامات كبيرة يمكن أن تؤثر سل ًبا على نتائج أعمال الشركة ووضعها
المالي.
كما أن الشركة سوف تتعرض لعقوبات وغرامات في حال تقصيرها بالوفاء بمتطلبات هيئة السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة واإلفصاح المعمول بها في تداول السعودية (تداول) .األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي
وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -2-16مخاطر متعلقة بنمو سوق التأمين
قد ال يكون معدل نمو سوق التأمين في المملكة مرتف ًعا أو مستق ًرا بالدرجة التي تتوقعها الشركة حال ًيا .كما أن التأثير على سوق التأمين في المملكة
نتيجة زيادة معدل النمو في عدد المؤمن لهم بالتزامن مع النمو االقتصادي والسكاني في المملكة ،إضافة إلى استمرار التطوير في مجال الرعاية
االجتماعية والتغيرات السكانية وفتح سوق التأمين في المملكة للشركات األجنبية واستمرار عمليات االندماج واالستحواذ بين شركات التأمين
القائمة لتشكيل تكتالت أكبر ذات حضور أوسع هو بشكل عام أمر مستقبلي غير واضح في الوقت الراهن ،وبالتالي فإن النمو والتطور في سوق
التأمين في المملكة يخضع لعدة توقعات غير مؤكدة وخارجة عن نطاق سيطرة الشركة ،مما قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة.

2 -2-17مخاطر عدم القدرة على االلتزام بمتطلبات السعودة
تطبق وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برنامج نطاقات الذي تم تصميمه لتشجيع الشركات على توظيف المواطنين السعوديين وزيادة
نسبتهم من مجموع الموظفين العاملين لدى الشركة .ووفقًا لبرنامج نطاقات هذا فإنه يتم قياس التزام الشركة بمتطلبات السعودة مقابل نسبة
المواطنين السعوديين العاملين لدى الشركة مقارنة بمتوسط نسبة السعودة في الشركات العاملة في نفس القطاع.
وبالرغم من أنه قد حققت الشركة نسبة سعودة قدرها ( )%72.20كما في 2021/12/31م وهي مصنفة ضمن النطاق البالتيني لبرنامج نطاقات؛ إال
أنه ال يوجد أي ضمان بأن تستمر الشركة في المحافظة على نسبة السعودة المطلوبة ضمن المستويات المقررة نظا ًما .األمر الذي سيعرض الشركة
لعقوبات بعدم التزامها بالقرارات الصادرة بهذا الخصوص والتي تصل إلى وقف إصدار تأشيرات العمالة الالزمة للشركة أو نقل كفالة الموظفين غير
السعوديين أو استبعاد الشركة من االشتراك في المناقصات الحكومية ،مما قد يؤثر سل ًبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

2 -2-18مخاطر عدم التحكم في األسعار
تلتزم الشركة باتباع توصية تقارير الخبير االكتواري وبتعليمات البنك المركزي السعودي فيما يخص تسعير وثائق التأمين .وقد تقضي توصيات تلك
التقارير وتعليمات البنك المركزي السعودي بتغيير جوهري على أسعار وثائق الشركة .لذلك فإن ارتفاع أسعار أحد منتجات الشركة سوف يؤدي
إلى عدم تمكن الشركة من استقطاب عمالء جدد وخسارة عمالئها الحاليين وبالتالي توجههم إلى شركات أخرى .إن أي تغير جوهري في األسعار
مستقب ً
ال سوف يؤثر على حصة الشركة السوقية وبالتالي على مبيعاتها ونتائج عملياتها.

2 -2-19المخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة
قامت المملكة بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ في 2018/01/01م .ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة  %5على
عدد من المنتجات والخدمات وذلك حسب ما هو وارد في النظام .وتم تعديل قيمة ضريبة القيمة المضافة لتصبح  %15والذي بدأ تطبيقه من شهر
يوليو 2020م .وبالتالي ،فإنه يتعين على المنشآت ذات العالقة معرفة طبيعة ضريبة القيمة المضافة وطريقة تطبيقها وكيفية حسابها .كما سيتعين
عليها تقديم تقاريرها الخاصة إلى الجهات الحكومية ذات العالقة .وبنا ًء على ذلك ،يتعين على الشركة التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق
ضريبة القيمة المضافة ،والتي تشمل تحصيلها وتسليمها ،وتأثير تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة على أعمال الشركة ،وقد أدى تطبيق ضريبة
القيمة المضافة في المملكة إلى زيادة أسعار معظم البضائع والخدمات بما في ذلك منتجات الشركة ولم تظهر بعد اآلثار المترتبة من رفع الضريبة
على مبيعات الشركة حيث بدأ تطبيق الزيادة الضريبية من شهر يوليو من عام 2020م .ومع ذلك فإن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من
قبل إدارة الشركة ،سوف يُعرضها لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعتها مما سيزيد أيضاً من التكاليف والمصاريف التشغيلية ،وهو ما
يمكن أن يقلل من الوضع التنافسي للشركة ومستوى الطلب على منتجاتها ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على الشركة ووضعها المالي ونتائج
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
الجدير بالذكر بأنه وكما في تاريخ هذه النشرة ،فقد أنهت الشركة ما يخص ضريبة القيمة المضافة لألعوام 2018م2019 ،م و2020م وذلك بتسديد
فروقات كافة التقييمات الصادرة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2 -2-20مخاطر البيئة التنظيمية
تخضع أعمال الشركة للنظم المعمول بها في المملكة .وقد تكون البيئة التنظيمية التي تعمل بها الشركة عرضة للتغيير .كما أن التغييرات التنظيمية
الناجمة عن العوامل السياسية واالقتصادية والفنية والبيئية قد يكون لها تأثير كبير على عمليات الشركة من خالل تقييد تطوير الشركة أو زيادة
عدد عمالئها ،والحد من عمليات الشركة ومبيعات خدمات الشركة أو زيادة إمكانية وجود منافسة إضافية .وقد ترى الشركة ضرورة أو مناسبة
تعديل عملياتها من أجل العمل بما يتفق مع تلك النظم وقد تتحمل تكاليف إضافية بهذا الخصوص ،مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على عمليات
الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية .باإلضافة إلى ذلك ،سيؤدي عدم االلتزام بهذه األنظمة واللوائح إلى عقوبات إدارية أو جنائية أو تعليق
عملياتها أو إنهائها.

2 -2-21مخاطر عدم االلتزام باألنظمة والتعليمات الرسمية
تسعى الشركة دو ًما ألن تمتثل لألنظمة واللوائح السائدة في المملكة ،إال أن عدم االلتزام بالتعليمات الرسمية واألنظمة قد يؤدي إلى عقوبات تؤثر
أن هذا
سل ًبا على الشركة ،ومن ذلك مالحظة المحاسب القانوني بشأن بيع وإصدار وثائق تأمين ألطراف ذات عالقة بشروط ائتمانية على الرغم من ّ
أن الشركة لم تتمكن من إعادة تأمين ()%30
ال يتماشى مع المادة ( )49من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
ً
وأيضا ،اتضح ّ
من مجموع مبالغ األقساط داخل المملكة كما نصت عليه المادة (.)40
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2المخاطر المتعلقة باألوراق المالية المطروحة

2 -3-1المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم
قد ال يكون السعر السوقي ألسهم الشركة في فترة طرح حقوق األولوية مؤشراً دقيقاً للسعر السوقي ألسهم الشركة بعد االنتهاء من الطرح .كما
قد ال يكون سعر سهم الشركة مستقراً وقد يتعرض لدرجة كبيرة من التذبذب بسبب تغيير في توجهات السوق فيما يتعلق بحقوق األولوية أو أسهم
الشركة الحالية .وإضافة لذلك ،قد تنتج مثل هذه التذبذبات بسبب العديد من العوامل التي تشمل دون الحصر ظروف السوق المتعلقة بالمؤشر أو
بالقطاع أو باألسهم ،أو بأي تغييرات تنظيمية في قطاع التأمين أو تغيرات في ظروف واتجاهات هذا القطاع ،وتدهور أداء الشركة ،وعدم القدرة على
تنفيذ الخطط المستقبلية ،ودخول شركات منافسة جديدة عبر الترخيص لها أو اإلعالنات من قبل الشركة أو منافسيها المتعلقة بعمليات االندماج
وعمليات االستحواذ والتحالفات االستراتيجية والمشاريع المشتركة والتغييرات في تقديرات األداء المالي من خالل خبراء ومحللي األوراق المالية.
ليس هناك ما يضمن أن السعر السوقي ألسهم الشركة لن يقل عن سعر الطرح .وإن تم ذلك بعد اكتتاب المستثمرين في األسهم الجديدة فإن ذلك ال
يمكن إلغاؤه أو تعديله ،وبالتالي قد يتكبد المستثمرون خسائر فادحة نتيجة لذلك .عالوة على ذلك ليس هناك ما يضمن أن المساهم سيكون قادرا
على بيع أسهمه بسعر مساوي أو أعلى من سعر الطرح بعد االكتتاب في األسهم الجديدة .كما أن بيع كميات كبيرة من األسهم من قبل المساهمين
بعد الطرح أو توقع ذلك يمكن أن يؤثر سلباً على سعر السهم في السوق .باإلضافة إلى ذلك فإن المستثمرين يواجهون خطر احتمال عدم التمكن من
بيع أسهمهم في السوق دون أن يؤثر ذلك سلبياً على سعر السهم.

2 -3-2المخاطر المتعلقة بالتذبذبات والمضاربة المحتملة في سعر حقوق األولوية
قد يخضع السعر السوقي لحقوق األولوية لتذبذبات كبيرة بسبب تغيير في توجهات السوق فيما يتعلق بأسهم الشركة .وقد تكون هذه التذبذبات
كبيرة نظراً الختالف نطاق التغيير المسموح به ألسعار تداول الحقوق مقارنة بنطاق التغيير المسموح به لألسهم ( %10هبوطاً أو صعوداً) .باإلضافة
إلى ذلك ،ونظراً ألن سعر تداول حقوق األولوية يعتمد على سعر تداول سهم الشركة ،وتصور السوق للسعر المحتمل ألسهم حقوق األولوية ،فقد
تؤثر هذه العوامل باإلضافة إلى العوامل المذكورة في عامل المخاطرة أعاله «التذبذبات المحتملة في سعر السهم» على سعر تداول حقوق األولوية.
بنا ًء على ما سبق ،تخضع المضاربة في حقوق األولوية لمخاطر قد تتسبب في حدوث خسائر جوهرية ،وفي حال عدم قيام المضارب ببيع حقوق
األولوية الموجودة قبل نهاية فترة تداول هذه الحقوق ،سيضطر إلى استخدام هذه الحقوق لممارسة االكتتاب باألسهم الجديدة وقد يتكبد بعض
الخسائر .وعلى ذلك ،يجب على المستثمرين االطالع على كامل تفاصيل آلية إدراج وتداول حقوق األولوية ،وطريقة عملها ،واإللمام بكل العوامل
المؤثرة فيها للتأكد من أن أي قرار استثماري سيكون مبنياً على وعي وإدراك كاملين (الرجاء االطالع على القسم رقم (« )12المعلومات المتعلقة
باألسهم وأحكام الطرح وشروطه»).

2 -3-3المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة
ليس هناك ضمان أنه سيكون هناك طلب كاف على اكتتاب حقوق األولوية خالل فترة تداول حقوق األولوية .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 المتبقية بسعر عالي ،قد ال يكون هناك تعويض كافي لتوزيعه على أصحاب حقوق األولوية الغير ممارسة .وعالوة على ذلك ،ليس
هناك ضمان من وجود طلب كاف في السوق على األسهم التي حصل عليها مكتتب ما من خالل ممارسة حقوق األولوية لهذه األسهم ،أو من خالل
الطرح المتبقي ،أو من السوق.

2 -3-4المخاطر المتعلقة بانخفاض نسبة الملكية
إذا لم يكتتب أصحاب حقوق األولوية بكامل حقهم في الحصول على أسهم جديدة في الطرح ،سوف تنخفض نسبة ملكيتهم وبالتالي حقوق 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 رأس مال الشركة نتيجة لزيادة رأس مال الشركة.

2 -3-5المخاطر المتعلقة بتوزيع األرباح لحاملي األسهم
تعتمد أرباح األسهم في المستقبل على عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة مستقب ً
ال ومركزها المالي واالحتياجات الرأسمالية واحتياطاتها القابلة
للتوزيع والقوة االئتمانية المتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة وعوامل أخرى يعتبرها أعضاء مجلس إدارة الشركة على قدر كبير من األهمية.
وستؤدي زيادة رأس مال الشركة إلى انخفاض ربحية السهم في المستقبل وبالتالي قد تؤثر على القيمة السوقية ألسهم الشركة .على الرغم من أن
الشركة تعتزم توزيع أرباح سنوية لمساهميها في حال تحقيق أرباح ،إال أنها ال تضمن بأن أية أرباح على األسهم سوف توزّع فعلياً ،كما ال تقدم أي
ضمان فيما يتعلق بالمبلغ الذي سيوزّع في أية سنة معينة.
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2 -3-6المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية
تشكل بعض البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مستقبلية ،ولكنها ليست ضماناً لما سيكون عليه األداء مستقبال .وتنطوي تلك البيانات المستقبلية
على مخاطر معلومة وغير معلومة وعوامل أخرى قد تؤثر على النتائج الفعلية وبالتالي على أداء الشركة وإنجازاتها ،وهناك العديد من العوامل التي قد
تؤثر في األداء الفعلي أو اإلنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعا صراحة أو ضمنيا في البيانات
المذكورة .وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المتيقنة أو ثبت عدم دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها ،فإن
النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة.

2 -3-7المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولية
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 عل ًما أن المستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه،
وأصحاب كسور األسهم ،قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.

2 -3-8المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة
إن إصدار أي أسهم جديدة من قبل الشركة يعتمد على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين ،ففي حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة
كحقوق أولوية لزيادة رأس مالها ،ووافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على هذا القرار ،ولم يقم المساهمون بممارسة حقوقهم باالكتتاب
باألسهم الجديدة ،فإن ملكية األسهم سوق تنخفض بشكل تناسبي إضافة إلى ملحقاتها من حق التصويت والحصول على األرباح مما سيؤثر على
السعر السوقي للسهم.

2 -3-9المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب
تبدأ فترة االكتتاب في ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) وستنتهي في ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) .ويجب على
مالكي الحقوق والوسطاء الماليين الذين يمثلونهم اتخاذ التدابير المناسبة التباع جميع التعليمات الالزمة قبل انقضاء فترة االكتتاب .إذا لم يتمكن
المساهمون المستحقون من ممارسة حقوق االكتتاب بشكل صحيح بحلول نهاية فترة االكتتاب ،بنا ًء على ما يملكونه من حقوق األولوية ،فال يوجد
ضمان أن يكون هناك مبلغ تعويض يوزع على المساهمين المستحقين غير المشاركين أو ممن لم يقوموا بإجراءات ممارسة االكتتاب بشكل صحيح
أو ألصحاب كسور األسهم.

2 -3-10المخاطر المتعلقة بتعليق تداول أو إلغاء أسهم الشركة نتيجة عدم نشر قوائمها المالية
خالل المدة النظامية
في حال عدم تمكن المصدر من نشر معلوماته المالية خالل المدة النظامية ( 30يوم من نهاية الفترة المالية للقوائم المالية األولية ،وثالثة أشهر من
نهاية الفترة المالية للقوائم المالية السنوية) يتم تطبيق إجراءات تعليق األوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة
السوق المالية رقم ( )2019-10-1بتاريخ 1440/05/24هـ (الموافق 2019/01/30م) .والتي تنص على أن تقوم تداول السعودية بتعليق تداول األوراق
المالية لمدة جلسة تداول واحدة تلي انتهاء المهلة النظامية .وفي حال عدم نشر المعلومات المالية خالل عشرين جلسة تداول تلي جلسة التداول
المعلقة األولى ،تقوم شركة تداول السعودية (تداول) باإلعالن عن إعادة تعليق األوراق المالية للشركة إلى أن تقوم باإلعالن عن نتائجها المالية .وفي
حال استمر تعليق تداول أسهم الشركة مدة ستة أشهر دون أن تأخذ الشركة اإلجراءات المناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاء إدراج
األوراق المالية للشركة .وتقوم تداول برفع التعليق بعد مرور جلسة تداول واحدة تلي اإلعالن عن النتائج المالية للشركة .ولكن في حال تأخر الشركة
في إعالنها عن نتائجها المالية ،أو في حال لم تتمكن من نشرها خالل المهلة النظامية المشار إليها أعاله ،فإن ذلك سيتسبب في تعليق أسهم الشركة
أو إلغاء إدراج أسهمها ،األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على مصلحة مساهمي الشركة وعلى سمعة الشركة ونتائج عملياتها .إضاف ًة إلى ذلك،
فقد تقوم هيئة السوق المالية بإلغاء عملية طرح أسهم حقوق األولوية للشركة وذلك في حال رأت أن الطرح قد ال يكون من مصلحة المساهمين.
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3-خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها

يجب قراءة المعلومات التالية مع المعلومات األكثر تفصي ً
ال الواردة في األجزاء األخرى من هذه النشرة ،بما في ذلك المعلومات المالية وغيرها في
القسم (« )5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة».

-1

3نبذة عن الشركة

شركة التأمين العربية التعاونية («الشركة» أو «التأمين العربية») هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب ترخيص وزارة االستثمار رقم
( )102030104276 -01بتاريخ 1426/05/05هـ (الموافق 2005/06/12م)،و قرار مجلس الوزراء رقم ( )93وتاريخ 1428/03/14هـ (الموافق
2007/04/02م) والمرسوم الملكي رقم (م )23/وتاريخ 1428/03/15هـ (الموافق 2007/04/03م) .وبموجب قرار وزارة التجارة رقم (/326ق)
الصادر بتاريخ 1428/12/21هـ (الموافق 2007/12/31م) .وتعمل الشركة بموجب السجل التجاري الصادر في مدينة الرياض رقم 1010243302
وتاريخ 1429/01/18هـ (الموافق 2008/01/27م) .يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض ،طريق الملك عبد العزيز ،مركز بن طامي ،ص.ب
 ،286555الرياض  ،11323المملكة العربية السعودية.
وقد حصلت الشركة على تصريح البنك المركزي السعودي رقم ت م ن 20086/15/وتاريخ 1429/06/14هـ (الموافق 2008/06/18م) بمزاولة نشاط
التأمين العام ،والتأمين الصحي ،والحماية واالدخار وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية .وفي عام 2014م ،وبنا ًء
على طلب شركة التأمين العربية بتعديل النشاط ،حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي بتعديل التصريح الممنوح لها لممارسة نشاط
التأمين وإعادة التأمين بحيث يكون مقتصراً على ممارسة نشاط التأمين فقط ،وذلك بموجب الخطاب رقم  351000076885وتاريخ 1435/06/14هـ
(الموافق 2014/04/14م).
وتمارس الشركة نشاطات التأمين العام والتأمين الصحي والحماية واالدخار في المملكة العربية السعودية وفقاً لمبدأ التأمين التعاوني ،وتشمل
منتجاتها التأمين على المركبات ،والتأمين الصحي ،والتأمين البحري ،والتأمين الهندسي ،وتأمين الحوادث العامة ،والتأمين على الممتلكات ،وتأمين
الحماية واالدخار ،وغيرها.
يبلغ رأس مال الشركة مائتين وخمسة وستين مليون ( )265,000,000ريال سعودي مقسم إلى ستة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ()26,500,000
سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.
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3التغيرات الرئيسية في رأس مال الشركة

بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس مائتي مليون ( )200,000,000ريال سعودي مقسم إلى عشرين مليون ( )20,000,000سهم عادي بقيمة اسمية
قدرها عشرة ( )10رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل .وقد اكتتب المساهمون المؤسسون بعدد اثني عشر مليون ( )12,000,000سهم
تشكل ما نسبته ( )%60من إجمالي أسهم الشركة ودفعوا قيمتها بالكامل ،وقد تم طرح األسهم المتبقية والبالغة ثمانية ماليين ( )8,000,000سهم
والتي تشكل ما نسبته ( )%40لالكتتاب العام في الفترة من تاريخ 1428/10/15هـ (الموافق 2007/10/27م) إلى 1428/10/22هـ (الموافق
2007/11/03م) بسعر اكتتاب بلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وبتاريخ 1429/01/26هـ (الموافق 2008/02/04م) أدرجت الشركة
في تداول.
وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 1436/06/18هـ (الموافق 2015/04/07م) على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ مائتي مليون
( )200,000,000ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية .وبعد نهاية االكتتاب في أسهم حقوق األولوية ،أصبح رأس مال الشركة أربعمائة
مليون ( )400,000,000ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون ( )40,000,000سهم عادي ،تبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد عشرة ( )10رياالت
سعودية.
وبتاريخ 1437/10/28هـ (الموافق 2016/08/02م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من أربعمائة مليون
( )400,000,000ريال سعودي إلى مائتين وخمسة وستين مليون ( )265,000,000ريال سعودي بنسبة تخفيض في رأس المال قدرها  %33.75عن
طريق إلغاء ثالثة عشر مليون وخمسمائة ألف ( )13,500,000سهم من األسهم المصدرة للشركة.
وقد حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي بموجب الخطاب رقم  30238/89وتاريخ 1440/08/18هـ (الموافق 2019/04/23م)
على زيادة رأس مالها بمبلغ مائتين وخمسة وستين مليون ( )265,000,000ريال سعودي وذلك عن طريق طرح ستة وعشرين مليون وخمسمائة ألف
( )26,500,000سهم حقوق األولوية .وبعد نهاية االكتتاب في أسهم حقوق األولوية ،سيصبح رأس مال الشركة خمسمائة وثالثين مليون ()530,000,000
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ريال سعودي مقسم إلى ثالثة وخمسين مليون ( )53,000,000سهم عادي .تبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد عشرة ( )10رياالت سعودية ،كما حصلت
الشركة بتاريخ 1443/06/06هـ الموافق (2022/01/09م) على خطاب من البنك المركزي يتضمن موافقة البنك المركزي على تمديد الموافقة
الممنوحة سابقاً للشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ الخطاب .وقد أوصى مجلس إدارة الشركة في قراره بالتمرير بتاريخ 1440/04/16هـ (الموافق
2018/12/23م) بزيادة رأس المال الشركة لاللتزام بمتطلبات المالءة المالية.
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3األنشطة الرئيسة للشركة

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ( )1010243302الرقم الموحد ( )7001527667وتاريخ 1429/01/18هـ (الموافق
2008/01/27م) .وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في تأمين الحماية مع االدخار ،التأمين الصحي ،التأمين العام.
تتمثل أنشطة الشركة كما في نظامها األساس في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين أو توكيالت أو تمثيل
أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم
بتملك وتحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك مع
جهات أخرى وتمارس الشركة أنشطتها وفقًا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في المملكة
العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
وبموجب تصريح البنك المركزي السعودي رقم ت م ن 20086/15/وتاريخ 1429/06/14هـ (الموافق 2008/06/18م) بمزاولة نشاط التأمين العام،
والتأمين الصحي ،والحماية واالدخار وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية .وفي عام 2014م ،وبنا ًء على طلب شركة
التأمين العربية بتعديل النشاط ،حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي بتعديل التصريح الممنوح لها لممارسة نشاط التأمين وإعادة
التأمين بحيث يكون مقتصراً على ممارسة نشاط التأمين فقط ،وذلك بموجب الخطاب رقم  351000076885وتاريخ 1435/06/14هـ (الموافق
2014/04/14م).
ً
فضل راجع القسم الفرعي «فروع الشركة ونقاط
وتمارس الشركة أنشطتها من خالل مقرها الرئيس بمدينة الرياض ،وفروعها( ،لمزيد من المعلومات
البيع» من القسم رقم (« )9المعلومات القانونية» من هذه النشرة).
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3المساهمون المؤسسون

يوضح الجدول التالي ملكية المساهمين المؤسسين للشركة عند التأسيس وكما بتاريخ هذه النشرة:
  (2):مقر لودجلاالمساهمون المؤسسون
المساهم

الملكية المباشرة عند التأسيس

الملكية المباشرة كما بتاريخ هذه النشرة

نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

الشركة العربية ش.م.ل (شركة قابضة)

%19.2

3,840,000

%19.20

5,088,000

شركة التأمين األردنية م.ع.م

%12.2

2,440,000

%9.196

2,437,000

الشركة العربية للتموين والتجارة

%5.0

1,000,000

%5.00

1,325,000

شركة إخوان السعودية التجارية

%1.5

300,000

%0.62

164,826

الشركة الحديثة لالستثمارات التجارية والصناعية القابضة

%1.25

250,000

%0.44

115,770

لما إسماعيل أبو خضرة

%0.9

180,000

%0.00

0

شركة عبد الهادي القحطاني وشركاه

%0.3

60,000

%0.30

79,500

مساهمين آخرين

%19.7

3,930,000

%0.00

0

المكتتبون من الجمهور

%40.0

8,000,000

%64.02

17,289,904

%100.0

20,000,000

%100

26,500,000

المجموع
المصدر :الشركة
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3المساهمون الكبار

يوضح الجدول التالي ملكية المساهمين الكبار الذين يملكون بشكل مباشر %5أو أكثر من أسهم الشركة قبل وبعد الطرح:
  (3):مقر لودجلاالمساهمون الكبار
الملكية قبل الطرح

المساهم

الملكية بعد الطرح

*

نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

الشركة العربية ش.م.ل (شركة قابضة)

%19.200

5,088,000

%19.200

10,176,000

شركة التأمين األردنية م.ع.م

%9.196

2,437,000

%9.196

4,874,000

الشركة العربية للتموين والتجارة

%5.000

1,325,000

%5.000

2,650,000

%33.396

8,850,000

%33.396

17,700,000

المجموع
* في حال اكتتب المساهمون الكبار بكامل نسبة احقيتهم في األسهم الجديدة.

المصدر :الشركة

-6

3نبذة عن المساهمين الكبار

3 -6-1الشركة العربية ش.م.ل (شركة قابضة)
الشركة العربية ش.م.ل (شركة قابضة) هي شركة قابضة لبنانية تأسست عام 2001م ويقع مقرها الرئيسي في مدينة بيروت .وتعمل الشركة في
مجال االستثمار وتملك األسهم والحصص في شركات مقفلة وشركات ذات مسؤولية محدودة لبنانية أو أجنبية ،وإدارة الشركات التي تملك فيها
حصص شراكة أو مساهمة وكفالتها تجاه الغير ،وتملك براءات االختراع وعالمات تجارية وغيرها من الحقوق المحفوظة وتأجيرها.
يبلغ رأس مال الشركة العربية ش.م.ل (شركة قابضة) أربعة وعشرين مليون دوالر أميركي مقسم إلى ثمانين ألف ( )80,000سهم مدفوعة القيمة
بالكامل ،تبلغ قيمة السهم الواحد ثالث مئة دوالر اميركي .ويوضح الجدول التالي المساهمين في الشركة:
  (4):مقر لودجلاالمساهمون في الشركة العربية ش.م.ل (شركة قابضة)
نسبة الملكية

عدد األسهم

القيمة (دوالر أميركي)

االسم
شركة الـتأمين العربية ش.م.ل (لبنان)

%98.85

79,075

23,722,500

شركة يو بي آي (قبرص)

%1.06

850

255,000

وهبه عبداهلل تماري

%0.03

25

7,500

الدكتورة  /كرمة بدري الحسن

%0.03

25

7,500

نديم إميل بارودي

%0.03

25

7,500

المجموع

%100.0

80,000

24,000,000

المصدر :الشركة

وكما هو واضح من الجدول أعاله ،تملك شركة الـتأمين العربية ش.م.ل (لبنان) ما يقارب نسبة  %99من الشركة العربية ش.م.ل (شركة قابضة).
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تأسست شركة الـتأمين العربية ش.م.ل (لبنان) عام 1944م ،وهي شركة مساهمة لبنانية يقع مقرها الرئيسي بمدينة بيروت .تزاول شركة الـتأمين
العربية ش.م.ل (لبنان) كافة أعمال التأمين وإعادة التأمين من خالل  10فروع مرخصة أصوالً وعاملة في لبنان ودولة اإلمارات العربية المتحدة
والبحرين ودولة الكويت وقَطر ،باإلضافة إلى الشركات الشقيقة في كل من األردن وسوريا وسلطنة عمان.
يبلغ رأس مال شركة الـتأمين العربية ش.م.ل (لبنان) واحد وخمسين مليار( )51,000,000,000ليرة لبنانية مقسم إلى عشرين مليون وأربعمائة ألف
( )20,400,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل ،تبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد ألفين وخمسمائة ( )2,500ليرة لبنانية .ويوضح الجدول
التالي المساهمين في الشركة:
  (5):مقر لودجلاالمساهمون في شركة التأمين العربية ش.م.ل (لبنان)
نسبة الملكية

عدد األسهم

القيمة (ليرة لبنانية)

االسم
البنك العربي ش.م.ع

%40.33

8,226,339

20,565,847,500

ورثة المرحوم محمد عبد الرحمن البحر

%5.23

1,066,295

2,665,737,500

جاندوال لالستثمار المحدودة

%3.59

732,026

1,830,065,000

ريما فؤاد السعيد شحاده

%2.76

563,800

1,409,500,000

هالة فؤاد السعيد

%2.76

563,800

1,409,500,000

شركة سليمان طنوس وأوالده ذ.م.م.

%2.72

554,200

1,385,500,000

البنك العربي (سويسرا) لبنان ش.م.ل (بصفة مؤتمن)

%2.17

442,603

1,106,507,500

اللنبي دي تي اس أيه

%2.07

422,392

1,055,980,000

الشيخ طـالل يـوسـف الزاهــد

%1.70

347,406

868,515,000

سكاي بيري المحدودة

%1.67

341,094

852,735,000

سـوسـن بـدر الفاهـوم جعفـر

%1.55

317,098

792,722,500

نـديـم اميـل بـارودي

%1.21

247,236

618,090,000

ورثة المرحوم عبد اهلل بن موسى بن عبد الرحمن بن حسن

%1.16

237,260

593,150,000

شركة أ.ب.ث .المساهمة

%1.14

233,200

583,000,000

د .كـرمـه الفاهـوم الحسـن

%1.13

229,528

573,820,000

شركة محـمد جــالل وأوالده ذ.م.م.

%1.10

223,812

559,530,000

شركة ناصر بن خالد آل ثاني وأوالده القابضة (ذ.م.م).

%1.02

207,600

519,000,000

شركة جرين هيلز القابضة دبيليو.أل .أل.

%1.00

204,800

512,000,000

مساهمون آخرون

%25.69

5,239,511

13,098,800,000

المجموع

%100.00

20,400,000

51,000,000,000
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3 -6-2شركة التأمين األردنية م.ع.م
شركة التأمين األردنية م.ع.م هي شركة مساهمة عامة محدودة يقع مقرها الرئيسي في مدينة عمان .تعمل الشركة في نشاط التأمين وإعادة التأمين
حيث تُقدم منتجات التأمين ضد أخطار الحريق والعوامل الطبيعية واالنفجارات والـتأمين على المركبات وحوادث السيارات والسرقة وإ ساءة األمانة
والمسؤولية المدنية ،إضافة إلى التأمين ضد أخطار النقل البري والبحري والجوي والتأمين على الحياة وضمان العجز والشيخوخة .كما يبلغ رأس
مال شركة التأمين األردنية م.ع.م ثالثين مليون  30,000,000دينار أردني مقسم إلى ثالثين مليون  30,000,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل،
تبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد ( )1دينار أردني .ويوضح الجدول التالي المساهمين في الشركة:
  (6):مقر لودجلاالمساهمون في شركة التأمين األردنية م.ع.م
نسبة الملكية %

عدد األسهم

القيمة (دينار اردني)

اسم المساهم
عثمان محمد علي عثمان بدير

30.789

9,236,754

9,236,754

شركة ميونخ ري األلمانية للتأمين

10.000

3,000,000

3,000,000

شركة المسيرة لالستثمار

8.338

2,501,339

2,501,339

شركة مثقال وشوكت وسامي عصفور

6.258

1,877,391

1,877,391

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

3.421

1,026,417

1,026,417

عمر محمد علي عثمان بدير

2.705

811,128

811,128

عصام محمد علي عثمان بدير

2.544

762,927

762,927

محمد عون جودت روحي شعشاعه

2.493

747,772

747,772

هدى جودت روحي شعشاعه

1.844

553,411

553,411

شحاده شحاده سالمه الطوال

1.695

508,497

508,497

طالل شحادة سالمة الطوال

1.648

494,426

494,426

هدى محمد علي عثمان بدير

1.287

386,203

386,203

هند محمد علي عثمان بدير

1.249

374,763

374,763

البنك العربي

1.150

344,990

344,990

المكتتبون من الجمهور

24.579

7,373,982

7,373,982

100.000

30,000,000

30,000,000

المجموع
المصدر :الشركة

3 -6-3الشركة العربية للتموين والتجارة
تأسست الشركة العربية للتموين والتجارة عام 1976م وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية الجنسية ،ويقع المقر الرئيسي لها في مدينة
الرياض .تعمل الشركة في مجال الصناعة واألغذية والزراعة والعقارات والمقاوالت وغيرها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق األوسط.
يبلغ رأس مال الشركة العربية للتموين والتجارة مائتين وخمسين مليون ( )250,000,000ريال سعودي مقسم إلى مائتين وخمسين ألف ()250,000
حصة متساوية القيمة ،تبلغ قيمة كل حصة منها ألف ( )1,000ريال سعودي .ويوضح الجدول التالي المساهمين في الشركة:
  (7):مقر لودجلاالمساهمون في الشركة العربية للتموين والتجارة
نسبة الملكية

عدد الحصص

القيمة (ريال سعودي)

االسم
خالد صبيح المصري

%90

225,000

225,000,000

صبيح طاهر المصري

%9

22,500

22,500,000

شركة قمة الصحراء للخدمات التجارية

%1

2,500

2,500,000

%100

250,000

250,000,000

المجموع
المصدر :الشركة
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3ملكية شركة التأمين العربية في شركات أخرى

تمتلك شركة التأمين العربية ما نسبته  %3.85من شركة نجم ،وتقوم هذه الشركة بتلبية احتياجات شركات التأمين حيث تٌقدم خدمات مساندة لتأمين
المركبات كخبير معاينة الحوادث ومقدر خسائر وأخصائي تسوية مطالبات تأمينية ووكيل تأمين .وتعمل الشركة بموجب موافقة البنك المركزي
السعودي رقم /1916م ظ/م أ ت .بدأت الشركة أعمالها عام 2007م بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ،وتم تأسيسها كشركة مساهمة
مغلقة بتاريخ 1434/10/12هـ (الموافق 2013/08/18م) بموجب السجل التجاري رقم .1010229751
وعدا عن ملكيتها في شركة نجم ،ال يوجد لدى شركة التأمين العربية أية ملكية أخرى في شركات أخرى أو أي شركات تابعة أو شركات شقيقة .يبلغ
رأس مال شركة نجم خمسين مليون وثمانين ( )50,000,080ريال سعودي مقسم إلى خمسة ماليين وثمان ( )5,000,008أسهم عادية بقيمة اسمية
قدرها  10رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل .ويوضح الجدول التالي ملكية شركة التأمين العربية فيها:
  (8):مقر لودجلاملكية شركة التأمين العربية في شركات أخرى
الشركة

عدد األسهم

القيمة االسمية للسهم

إجمالي القيمة االسمية

نسبة الملكية

شركة نجم

192,300

 10ريال

 1,923,000ريال

%3.85

المصدر :الشركة

علما أنه ال يوجد لدى الشركة أية ملكية في شركات أخرى أو أي شركات تابعة أو شركات شقيقة.
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3أهم التواريخ والتطورات

  (9):مقر لودجلاأهم التواريخ والتطورات
التطورات

التاريخ

تم الحصول على ترخيص استثمار خدمي رقم  102030104276من قبل الهيئة العامة لالستثمار

1426/05/05هـ (الموافق 2005/06/12م)

حصل المؤسسون على ترخيص بتأسيس الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ()93

1428/03/14هـ (الموافق 2007/04/02م)

حصل المؤسسون على ترخيص بتأسيس الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم (م)23/

1428/03/15هـ (الموافق 2007/04/03م)

تم طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام

1428/10/15هـ (الموافق 2007/10/27م)

حصل المؤسسون على موافقة وزارة التجارة بتأسيس الشركة بموجب القرار رقم (/326ق).

1428/12/21هـ (الموافق 2007/12/31م)

تم تأسيس الشركة وإصدار السجل التجاري رقم 1010243302

1429/01/18هـ (الموافق 2008/01/27م)

تم إدراج أسهم الشركة في تداول السعودية «تداول»

1429/01/26هـ (الموافق 2008/02/04م)

حصلت الشركة على تصريح البنك المركزي السعودي رقم ت م ن 20086/15/بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين

1429/06/14هـ (الموافق 2008/06/18م)

حصلت الشركة على موافقة من مجلس الضمان الصحي كشركة تأمين صحي مرخص لها

1430/09/17هـ (الموافق 2009/09/06م)

حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي بتعديل التصريح الممنوح لها لممارسة نشاط التأمين وإعادة
التأمين بحيث يكون مقتصراً على ممارسة نشاط التأمين فقط ،وذلك بموجب الخطاب رقم 351000076885

1435/06/14هـ (الموافق 2014/04/14م)

حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي لزيادة رأس المال بموجب الخطاب رقم 351000145469

1436/06/18هـ (الموافق 2015/04/07م)

حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي لتخفيض رأس المال بموجب الخطاب رقم 371000052477
توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية

( 1437/10/28الموافق 2016/08/02م)
1440/04/16هـ (الموافق 2018/12/23م)

حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي لزيادة رأس المال بموجب الخطاب رقم ()30238/89

1440/08/18هـ (الموافق 2019/04/23م)

حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة
مائتان وخمسة وستون ( )265,000,000ريال سعودي

1443/01/28هـ (الموافق 2021/09/05م)

قررت الجمعية العامة غير العادية عدم الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس المال عن طريق
طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائتان وخمسة وستون ( )265,000,000ريال سعودي.

1443/04/04هـ (الموافق 2021/11/09م)

حصلت الشركة على خطاب من البنك المركزي يتضمن موافقة البنك المركزي على تمديد الموافقة الممنوحة سابقاً
للشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ الخطاب.

1443/06/06هـ (الموافق 2022/01/09م)

المصدر :الشركة
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3رؤية ورسالة الشركة

3 -9-1رؤية الشركة
«أن تصبح الشركة من ضمن الشركات الرائدة في التأمين التعاوني في المملكة».

3 -9-2رسالة الشركة
«أن تقوم بخدمة عمالئها ،مساهميها ،موظفيها ،والمجتمع السعودي بتوفير باقة من المنتجات والخدمات التأمينية التعاونية».

3 -9-3استراتيجية األعمال
تتمثل استراتيجية الشركة بالسعي حول النمو وتحقيق العوائد للمساهمين فيها من خالل اآلتي:
yتقديم خدمات التأمين بأسعار مناسبة وإتباع مشورة الخبير اإلكتواري في التسعير بما يتناسب مع متطلبات نظام مراقبة شركات
التأمين التعاوني الصادر عن البنك المركزي السعودي.
yالحصول على أفضل التقنيات لألعمال وتطبيقها وتطويرها بشكل مستمر.
yاالستثمار في الموارد البشرية عالية الخبرات وتطوير أدائها.
yاالنتشار الجيوغرافي الواسع عن طريق افتتاح مراكز بيع عديدة توفر خدمات التأمين في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية.
yتطوير حجم األعمال مع الوكالء والوسطاء داخل المملكة.
yاالهتمام بكافة العمالء وخاصة األفراد منهم والشركات ذات الحجم الصغير والمتوسط.

3 -9-4نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة
yاسم تجاري معروف في المنطقة.
yدعم الشركاء المؤسسين.
yتنوع المنتجات.
yطاقم إداري ذو خبرة عالية.
yعالقة وثيقة مع شركات إعادة التأمين.

3 -9-5المنتجات والخدمات
تُقدم الشركة خدمات التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية ويشمل نشاطها الرئيسي جميع فئات التأمين العام،
التأمين الصحي ،والحماية واالدخار .تقدم الشركة منتجاتها من خالل  38وثيقة مختلفة تنقسم إلى  7قطاعات وهي :التأمين على الممتلكات ،التأمين
الهندسي ،تأمين الحوادث العامة ،التأمين البحري ،التأمين على المركبات ،التأمين الصحي ،والتأمين على الحياة وحماية االئتمان.
ولقد حصلت الشركة على الموافقة النهائية من قبل البنك المركزي السعودي لجميع هذه البرامج وهي كما يلي:
  (10):مقر لودجلاالمنتجات التي تمت الموافقة عليها
المنتج
1

وثيقة تأمين جميع أخطار الممتلكات

2

وثيقة تأمين ضد الحريق

3

وثيقة تأمين خسارة األرباح

4

وثيقة التأمين الشامل على المساكن

5

وثيقة تأمين المقتنيات الثمينة

6

وثيقة تأمين ضد الشغب و/أو اإلضرابات و/أو االضطرابات المدنية و/أو الضرر المتعمد

7

وثيقة تأمين مالكي المحالت التجارية

8

وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين

9

وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب

نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية
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المنتج
10

وثيقة تأمين معدات وآليات المقاولين

11

وثيقة تأمين على أعطال اآلليات والماكينات والمعدات

12

وثيقة تأمين خسارة األرباح الناتجة عن تعطل اآلليات والماكينات والمعدات

31

وثيقة تأمين الغاليات والمراجل

14

وثيقة تأمين تلف المخزون نتيجة توقف التبريد

15

وثيقة تأمين على األجهزة اإللكترونية

16

وثيقة تأمين الحوادث الشخصية (للمجموعات واألفراد)

17

وثيقة تأمين المسؤولية تجاه الغير

18

وثيقة تأمين المسؤولية تجاه الغير ومسؤولية المنتجات

19

وثيقة تأمين المسؤولية المهنية للمهندسين

20

وثيقة تأمين المسؤولية المهنية للوسطاء

21

وثيقة تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية

22

وثيقة تأمين المسؤولية المدنية (المصاعد)

23

وثيقة تأمين خيانة األمانة

24

وثيقة تأمين النقد بالخزنة والنقد أثناء النقل

25

وثيقة تأمين ألواح الزجاج

26

وثيقة تأمين تعويض العمال

27

وثيقة تأمين مسؤولية صاحب العمل

28

وثيقة تأمين تمديد الكفالة على األعطال الميكانيكية والكهربائية التي تغطى المركبات

29

وثيقة تأمين شحن البضائع المنقولة

30

وثيقة تأمين البضائع المنقولة براً

31

وثيقة تأمين هياكل السفن

32

وثيقة تأمين على المركبات

33

وثيقة الضمان الصحي التعاوني

34

وثيقة تأمين زائر  /سائح

35

وثيقة تأمين عقد المجموعات

36

وثيقة برنامج التأمين االجتماعي على الحياة لحماية االئتمان

37

وثيقة التأمين ضد العنف السياسي

38

وثيقة تأمين مسؤولية مديري الشركة ومسؤوليها التنفيذيين وتأمين تعويض الشركة

المصدر :الشركة
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3المنتجات المستقبلية

تقوم الشركة بصورة مستمرة بتقييم فرص توفير منتجات جديدة سواء الفردية أو التجارية أو العائلية أو العامة لتلبية متطلبات العمالء من األفراد
والمؤسسات ،وذلك بما يتوافق مع أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية .وفي الوقت الراهن ،ال يوجد لدى الشركة أي نية
لتقديم منتجات تأمين جديدة أو دراسة منتجات محتملة لتقديمها في المستقبل.
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3معيدي التأمين

تقوم الشركة بالتعامل مع عدة شركات إلعادة التأمين ُمصنفة من قبل ستاندرد أند بورس ( )S&Pأو أي إم بسيت ( )AM BESTبحيث ال يقل تصنيفها
المصنفة والتي
عن المستوى المستقر .وهي شركات معتمدة من قبل البنك المركزي السعودي تحت نطاق شركات إعادة التأمين المحلية والعالمية ُ
المصنفين من قبل وكالة موديز انفستور سرفيس وفيتش
يمكن لشركات التأمين السعودية التعامل معها .ويعتمد البنك المركزي أيضاً معيدي الـتأمين ُ

30
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راتينغ .وفي حال أرادت الشركة أن تتعامل مع معيدي تأمين غير معتمدين من قبل البنك المركزي ،فيتوجب عليها الحصول على موافقة خطية منها.
وت ُدل التصنيفات على قوة المركز المالي لشركة إعادة التأمين وعلى كفاءتها بتغطية المطالبات ،إضافة إلى جودة خدمتها وقوة برامجها في إعادة
التأمين.
تعاقدت الشركة مع عدة شركات إعادة تأمين عالمية (فض ً
ال راجع القسم رقم (« )9المعلومات القانونية») للتقليل من مخاطر أعمال التأمين وضمان
استقرار العمليات ومصادر رأس المال ،إضافة إلى تقليل مخاطر الخسائر واستقرار الربحية .وتُشكل التعامالت مع هانوفر ري إلعادة التأمين
( )Hannover Reخالل العام 2020م حوالي  %40من إجمالي األقساط المعاد تأمينها.
والجدير ذكره أنه ال توجد أي أعباء مالية جوهرية متعلقة بضريبة االستقطاع قد يفرضها معيدي التأمين خارج المملكة على شركة التأمين العربية
التعاونية.
  (11):مقر لودجلاأهم معيدي التأمين التي تتعامل معهم الشركة
الجنسية

األسم

التصنيف
كما في  30سبتمبر 2021م

الشركة المصنفة

A+

( )AM BESTأي إم بيست

AA-

( )S&Pستاندرد أند بورز

A+

( )AM BESTأي إم بيست

AA-

( )S&Pستاندرد أند بورز
( )S&Pستاندرد أند بورز

هانوفر إلعادة التأمين

Hannover Re

ألمانيا

سويس إلعادة التأمين

Swiss Re

سويسرا

سي سي ار إلعادة التأمين

CCR Re

فرنسا

A

ار يو في إلعادة التأمين

RUV

ألمانية

A+

( )S&Pستاندرد أند بورز

السعودية إلعادة التأمين

Saudi Re

السعودية

A3

( )Moody’sموديز

*كما في تاريخ 2021/12/31م

المصدر :الشركة
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3المزايا التنافسية

تتمتع الشركة بالمزايا التنافسية التالية:
yاسم تجاري معروف في المنطقة
yدعم الشركاء المؤسسين
yتنوع المنتجات
yطاقم إداري ذو خبرة عالية
yعالقة وثيقة مع شركات إعادة التأمين
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3التسويق والتوزيع

تقوم الشركة بتسويق منتجاتها في إطار دعم رؤية وأهداف الشركة وتطوير قيمة منتجاتها وخدماتها لدى العمالء الحاليين والمحتملين .وهي تسعى
إلى تطوير حجم المبيعات عبر انتشارها الجيوغرافي في المملكة العربية السعودية ،حيث تٌقدم منتجاتها وخدماتها من مقرها الرئيسي بالرياض
إضافة إلى  17فرع موزعة حول المملكة .وال يوجد لدى الشركة أي نشاط تجاري خارج المملكة العربية السعودية .ويوضح الجدول التالي تفاصيل
عن فروع الشركة:
  (12):مقر لودجلافروع الشركة
رقم السجل التجاري

النشاط التفصيلي

فروع الشركة
1

حفر الباطن  -حي الخالدية

2511108098

مكتب مزاولة أعمال التأمين

2

خميس مشيط  -طريق الملك فهد

5855032635

مكتب مزاولة أعمال التأمين

3

االحساء  -حي عين النجم

2252039237

مكتب مزاولة أعمال التأمين

4

الزلفي  -حي الفيصلية

1123101381

مكتب مزاولة أعمال التأمين

5

وادي الدواسر  -شارع الشرطة

1185004442

مكتب مزاولة أعمال التأمين
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رقم السجل التجاري

النشاط التفصيلي

فروع الشركة
6

الجبيل  -شارع جده

2055016560

مكتب مزاولة أعمال التأمين

7

الدمام  -طريق األمير محمد بن فهد

2050066076

مكتب مزاولة أعمال التأمين

8

الخرج  -حي الريان

1011021898

مكتب مزاولة أعمال التأمين

9

مكة المكرمة  -حي النسيم

4031072081

مكتب مزاولة أعمال التأمين
(تحت إجراء اإللغاء)

10

جدة  -شارع التحلية

4030190950

مكتب مزاولة أعمال التأمين

11

جدة  -حي الكندرة

4030190951

مكتب مزاولة أعمال التأمين

12

بريدة  -حي المرقب

1131044607

مكتب مزاولة أعمال التأمين

13

المدينة المنورة

4650058596

مكتب مزاولة أعمال التأمين

14

الرياض  -حي المربع

1010270731

مكتب مزاولة أعمال التأمين

15

الخبر

2051040574

مكتب مزاولة أعمال التأمين

16

الرياض  -مركز بن طامي

1010243302

مكتب مزاولة أعمال التأمين

17

الرياض  -مركز بن طامي

1010270745

مكتب مزاولة أعمال التأمين

18

مكة المكرمة  -حي الرصيفة

4031056888

مكتب مزاولة أعمال التأمين

المصدر :الشركة
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3توزيع إيرادات الشركة حسب فروع التأمين

تمارس الشركة نشاطها بموجب تصريح البنك المركزي السعودي رقم ت م ن 20086/15/وتاريخ 1429/06/14هـ (الموافق 2008/06/18م)
لمزاولة نشاط التأمين العام ،والتأمين الصحي ،والحماية واالدخار وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية ،حيث ينتهي
الترخيص في تاريخ 1444/06/10هـ (الموافق 2023/01/03م) .وفي عام 2014م ،وبنا ًء على طلب شركة التأمين العربية بتعديل النشاط ،حصلت
الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي بتعديل التصريح الممنوح لها لممارسة نشاط التأمين وإعادة التأمين بحيث يكون مقتصراً على ممارسة
نشاط التأمين فقط ،وذلك بموجب الخطاب رقم  351000076885وتاريخ 1435/06/14هـ (الموافق 2014/04/14م) ،وفيما يلي تفاصيل إجمالي
األقساط المكتتبة للشركة للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م:
  (13):مقر لودجلاتوزيع إيرادات الشركة حسب فروع التأمين
 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

نوع التأمين (بآالف الرياالت)
الصحي

١٦١,٤٥٢

١٢٩,٢٩١

166,079

المركبات

١٠٦,٥٤٠

١٣٠,٩٢٣

145,226

الحريق

٢٢,٦٤٩

٣٥,٥٠١

54,826

الهندسي

١٥,٩٦١

٢٥,١٥٢

19,080

البحري

١١,٢٤٧

٩,٨٩١

12,920

األخرى

١٤,٥٧٠

١٥,٦٧٤

24,192

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

٣٣٢,٤١٩

٣٤٦,٤٣٢

422,323

المصدر :الشركة
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3توزيع إيرادات الشركة حسب المنطقة الجغرافية

تزاول الشركة نشاطها التأميني من خالل بيع وتسويق المنتجات التأمينية المختلفة من خالل مركزها الرئيس في مدينة الرياض وفروعها ،ومن خالل
ً
فضل راجع القسم الفرعي «فروع الشركة ونقاط البيع» من القسم رقم (« )9المعلومات
قنوات البيع المنتشرة في المملكة (ولمزيد من المعلومات
القانونية» من هذه النشرة) .وفيما يلي تفاصيل إجمالي األقساط المكتتبة للشركة للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م بحسب المنطقة
الجغرافية:
  (14):مقر لودجلاتوزيع إيرادات الشركة حسب المنطقة الجغرافية
المنطقة
(بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م

 ٣١ديسمبر 2020م

 ٣١ديسمبر 2021م

المنطقة الشرقية

19,526

14,505

12,581

المنطقة الغربية

64,279

53,409

42,616

المنطقة الوسطى

248,614

278,518

367,126

332,419

346,432

422,323

المجموع
المصدر :الشركة
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3خدمة العمالء

ترتكز مبادئ خدمة العمالء لدى الشركة على مفهوم المزيج الصحيح من الموظفين والسياسات وأدوات التواصل التي تضمن تقديم خدمة عالية
الجودة .وتلتزم الشركة بتوظيف الكوادر المؤهلة والمدربة لمقابلة واستقبال العمالء بمختلف أنواعهم وتلبية متطلباتهم بأفضل خدمة ممكنة .وقد
وضعت الشركة سياسات وإجراءات خاصة بخدمة العمالء توجه الموظفين على تقديم جودة عالية من الخدمة من خالل استقبال العمالء وتلبية
احتياجاتهم ومتابعة معامالتهم وتوفير المعلومات الوافية لهم .كما أولت الشركة اهتماما كبيرا بتطوير وإدارة العالقات مع كافة العمالء مثل وسائل
االتصال والتواصل ،واألنظمة اإللكترونية لمتابعة سجالت العمالء التي من شأنها تسهيل التواصل مع كافة العمالء وسرعة االستجابة ،وتوفير
المعلومات الصحيحة والدقيقة.
كما وتوفر الشركة لعمالئها خدمات ما بعد البيع من خالل سياسيات وأنظمة استقبال االتصاالت فيما يخص المطالبات واالستفسارات واالقتراحات
والشكاوى ،وذلك على مدار الساعة.

-17

3أنظمة تقنية معلومات متقدمة وفعالة

تعتمد الشركة بشكل رئيسي على نظام (بريميا) وهو نظام متكامل خاص بالتأمين لتلبية االحتياجات الرئيسية للعمليات التشغيلية ومساندة الشؤون
المالية واإلدارات الفنية في الشركة .كما تستخدم الشركة برامج وأنظمة تقنية تساعدها في عمليات التخطيط المستقبلي ومراقبة األداء والنتائج
وفي دعم البرامج التي تسوقها لشرائح العمالء المختلفة .ونتيجة لتطبيق نظام المعلومات المتكامل ،تمتلك الشركة قاعدة كبيرة من البيانات التي
تلعب دوراً مهماً في عملية رسم وتوجيه استراتيجية الشركة وخططها التسويقية.
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3المطالبات

يتمثل دور إدارة المطالبات في الشركة في ضمان حصول حاملي وثائق التأمين على تعويض عادل عن حجم الخسائر التي تكبدوها وذلك بموجب
االلتزامات التعاقدية المحددة في وثيقة التأمين .وتقوم إدارة المطالبات باتخاذ القرارات المتعلقة فيما إذا كان سيتم سداد قيمة المطالبات أم
ال وذلك من خالل مراجعة واعتماد المطالبات والتحقق منها ،حيث تقوم بدعم أرباح الشركة مع تجنب سداد أية تعويضات زائفة أو غير حقيقية.

-19

3االكتتاب

يتمثل الدور الرئيسي إلدارة االكتتاب في حماية دفاتر وسجالت الشركة من كافة المخاطر التي قد تسبب خسائر مالية .حيث تقوم إدارة االكتتاب
بدارسة المخاطر المحتملة قبل إصدار وتسعير وثائق التأمين .وتشمل مسؤوليات إدارة االكتتاب تقييم المخاطر للعروض المقدمة للوثائق الجديدة،
وتحديد التصنيف ،والمعدالت واألقساط المناسبة ،وإعداد وإصدار وثائق التأمين وإعادة تقييم الوثائق عند تجديدها.
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3تقنية المعلومات

تقوم إدارة تقنية المعلومات بخدمة الشركة من خالل سلسلة من الخدمات المتمثلة في خدمات دمج نظم الكمبيوتر وتنسيق وتزويد برامج تدريبية،
وتنسيق وتوفير تكنولوجيا المعلومات وتقديم الدعم التقني .كما وتقوم إدارة تقنية المعلومات بدعم الشركة لتحقيق أهدافها العملية من خالل تقديم
خدمات تقنية المعلومات لتمكين الموظفين واإلدارة من استعمال التكنولوجيا ألجل معالجة البيانات بأفضل الممارسات وتوفير بيئة تكنولوجية تمكن
عمالء الشركة من الوصول إلى المعلومات بشكل سريع من خالل استعمال البرامج األكثر كفاءة وفعالية.
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3انقطاع األعمال

ً
ملحوظا في الوضع المالي خالل الـ( )12شه ًرا األخيرة ،تجدر اإلشارة
لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثي ًرا
أن الشركة لم تنقطع أعمالها خالل فترة جائحة كورونا من العام 2020م (ولمزيد من التفاصيل عن المخاطر المتعلقة بتفشي كورونا فض ً
ال راجع
الخطر (« )35-1-2المخاطر المتعلقة بتفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد  »»١٩-من هذه النشرة).
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3الموظفون والسعودة

كما في تاريخ هذه النشرة ،بلغ عدد موظفي الشركة ( )205موظف منهم ( )148موظفين سعوديين ( )57موظف غير سعودي ،ووفقًا لبرنامج نطاقات
الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ،بلغت نسبة التوطين كما في تاريخ هذه النشرة حوالي ( ،)%72.20ومصنفة ضمن النطاق
«البالتيني».
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3الهيكل التنظيمي للشركة

يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة:
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﳉﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ
إدارة اﻹﻟﺘﺰام

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﳉﻨﺔ ا�ﺎﻃﺮ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت
واﳌﻜﺎﻓﺂت

ﳉﻨﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﺪﻳﺮ
إدارة ا�ﺎﻃﺮ

اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﳌﺒﻴﻌﺎت

ﻣﺪﻳﺮ اﻹدرة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻼء

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻧﺪة

ﻣﺪﻳﺮ
اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ
اﻹدارة اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎت
اﻟﻮﺳﻄﺎء

ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺆون
اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
اﳌﺮﻛﺒﺎت

ﻣﺪﻳﺮ رﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻌﻤﻼء

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻮ ﻇﻴﻒ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﻣﺪﻳﺮ اﶈﺎﺳﺒﺔ

ﻣﺪﻳﺮ إﻛﺘﺘﺎب
اﳌﺮﻛﺒﺎت

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة

ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺮﻛﺒﺎت

ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﳌﺎﻟﻲ واﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ إﻛﺘﺘﺎب
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻹدﺧﺎر

ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸﺆون
اﻹدارﻳﺔ واﳋﺪﻣﺎت
اﳌﺴﺎﻧﺪة

ﻣﺪﻳﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن

ﻣﺪﻳﺮ إﻛﺘﺘﺎب
اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ

ﻣﺪﻳﺮ
اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻣﺪﻳﺮ
إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻔﻨﻴﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
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4-الموظفون
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4برامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب تسجيل وقبول إدراج أسهم
حقوق األولوية

كما بتاريخ هذه النشرة ،ليس لدى الشركة أي برامج ألسهم الموظفين أو غيرها من الترتيبات التي قد تسهل لموظفي الشركة (بما فيهم اإلدارة
العليا) االستحواذ على أسهم الشركة.
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4ترتيبات تشارك الموظفين في رأس المال

ال يوجد ترتيبات تشرك الموظفين في رأس مال الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.
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5المقدمة

يتضمن قسم المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة مراجعة تحليلية ألداء الشركة ووضعها المالي خالل السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
2019م و2020م 2021م .وهي تستند ويجب أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية المدققة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
2019م و2020م و2021م ،واإليضاحات المرفقة بها (يشار إليها فيما يلي بـ «القوائم المالية»).
تم تدقيق القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م من قبل شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون
قانونيون ومكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون .وتصدر الشركة قوائمها بالريال السعودي.
ال تمتلك شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون ومكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون وال
أي من الشركات التابعة لديهم أو الشقيقة أي حصة أو مصلحة من أي نوع في الشركة ،كما وقد قدم كل من المحاسبين القانونيين موافقة خطية على
استخدام أسماءهم وشعاراتهم وإفادتهم والتي لم يتم سحبها فيما يتعلق باإلشارة في نشرة اإلصدار إلى دورهم بصفتهم مراجعي حسابات الشركة
للفترات المذكورة أعاله.
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي
( )IFRSالمعتمدة في المملكة العربية السعودية واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ( ،)SOCPAبنا ًء على
التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 1440/11/20هـ (الموافق 2019/07/23م) والتي تنص على تحديث السياسات المحاسبية للمعالجة
المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل ،وقد قامت الشركة بتعديل األثر بأثر رجعي بما يتماشى مع المعايير الدولية للتقرير المالي
(.)IFRS
المعلومات المالية الواردة بهذا القسم مستخرجة دون تغييرات جوهرية من القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م
و2020م و2021م واإليضاحات المرفقة بها .وقد تم استخدام أرقام السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م كما هي مصنفة في القوائم المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،كما وقد تم استخدام أرقام السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م كما هي مصنفة في القوائم المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2021م .تم إعادة تبويب بعض أرقام السنوات السابقة كي تتماشى مع عرض الحسابات لسنة 2021م ،ولم يكن هناك أي
تأثير من إعادة التصنيف على العرض الشامل للقوائم المالية.
يحتوي هذا القسم الذي أعدته إدارة الشركة على إفادات مستقبلية تنطوي على مخاطر وتوقعات غير مؤكدة .وقد يختلف األداء الفعلي للشركة
بشكل جوهري عما هو وارد في هذه اإلفادات المستقبلية نتيجة عوامل مختلفة ،بما في ذلك تلك التي تم مناقشتها أدناه وفي مواضيع أخرى من
نشرة اإلصدار هذه.
نرجو العلم بأن األرقام الواردة بهذا القسم تم تقريبها إلى أقرب عدد صحيح .ولهذا فإن مجموع تلك األرقام قد يختلف عما هو وارد بالجداول .كما
المقربة.
تجدر اإلشارة إلى أن كافة النسب المئوية والهوامش تستند إلى هذه األرقام
ّ
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5إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية

يقر مجلس اإلدارة مجتمعين ومنفردين بما يلي:
yأن المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة مستخرجة دون تغيير جوهري من القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ،كما أنه هذه المعلومات قد تم إعدادها على أساس موحد وفقاً المعايير الدولية للتقرير
المالي ( )IFRSالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين
والمحاسبين.
yليس لدى الشركة أي قروض ،سواء مضمونة 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 باستثناء ما تم اإلفصاح
عنه في القسم الفرعي «التعهدات وااللتزامات المحتملة» من القسم (« )5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة» من هذه
النشرة).
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yال يوجد على رأسمال الشركة أي حق خيار كما بتاريخ هذه النشرة.
yلدى الشركة الموارد المالية الكافية للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل لمدة  12شهرا تلي مباشرة تاريخ نشرة اإلصدار.
yليس لدى الشركة أي أسهم خاضعة لعقود خيار كما في تاريخ هذه النشرة.
yال توجد أي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير في األعمال والوضع المالي للشركة.
yال 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 ،بشكل مباشر أو غير مباشر على عمليات الشركة.
yال يوجد أي رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركة كما بتاريخ هذه النشرة.
yباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعي (« )٥-5قائمة الدخل» من القسم رقم « 5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل
اإلدارة» ،لم يطرأ أي تغيير سلبي جوهري على الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم
طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة ،إضافة إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى
اعتماد نشرة اإلصدار.
yال تملك الشركة أي أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يكون من الصعب التحقق من
قيمتها والتي قد تؤثر تأثيرا كبيرا على تقييم الوضع المالي للشركة.
yأنه لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو عوض غير نقدي من قبل الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة ،أو
كبار التنفيذيين ،أو القائمين بعرض أو طرح األوراق المالية أو الخبراء خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب
إصدار أسهم حقوق األولوية الخاضعة لهذه النشرة.
yتم اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية في هذه النشرة وفقاً ألفضل المعلومات المتوفرة لديهم.

yأنه ال يوجد لدى الشركة أي التزامات محتملة أو ضمانات أو أي أصول ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها باستثناء ما
جرى اإلفصاح عنه في القسم «التعهدات وااللتزامات المحتملة» من هذه النشرة.
yأنه وكما في تاريخ هذه النشرة ال يوجد أي شركات تابعة لدى الشركة.
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5أسس اإلعداد

أسس القياس واإلعداد
تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،باإلضافة إلى المعايير واإلصدارات األخرى
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقانون الشركات والنظام األساسي للشركة.
وفقاً لمتطلبات أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية ،يجب على الشركة أن تحتفظ بحسابات منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليات
المساهمين ويتم عرض القوائم المالية وفقا لذلك .يتم تسجيل الموجودات ،والمطلوبات ،وكذلك اإليرادات والمصاريف الخاصة بكل نشاط في
الحسابات الخاصة بذلك النشاط .يتم تحديد أساس توزيع المصاريف المتعلقة بالعمليات المشتركة والموافقة عليها من قبل إدارة الشركة ومجلس
اإلدارة.
تعد القوائم المالية وفقاً ألساس االستمرارية ولمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة ومكافأة
نهاية الخدمة يتم قياسها بالقيمة الحالية .ال يتم عرض قائمة المركز المالي باستخدام تصنيف متداول  /غير متداول .ومع ذلك تصنف األرصدة
التالية بصفة عامة متداولة :النقد وما في حكمه وأقساط التامين المدينة وذمم معيدي تأمين مدينة ،واالستثمارات وتكاليف االكتتاب المؤجلة
ومصروفات مدفوعة مقد ًما وموجودات أخرى والذمم الدائنة وذمم معيدي التامين الدائنة والمطالبات القائمة والمصروفات المستحقة والمطلوبات
األخرى ومخصص الزكاة والضرائب وتوزيع الفائض المستحق وأقساط التأمين غير المكتسبة ،والحصة المعاد تسديدها لألقساط غير المكتسبة،
وتكاليف االكتتاب المؤجلة إيرادات عمولة غير مكتسبة ،يتم تصنيف األرصدة التالية بصفة عامة على أنها غير متداولة :تعويضات نهاية الخدمة،
والوديعة النظامية ،والعوائد على الوديعة النظامية ،إيرادات عمولة مستحقة الدفع إلى البنك المركزي السعودي ،مطالبات متكبدة ولكنها لم يتم
اإلبالغ عنها والممتلكات والمعدات ،صافي.
تقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي وفقاً للسيولة.
إن قائمة المركز المالي ،وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين والتي يتم عرضها في القوائم
المالية تحت إيضاح معلومات مالية إضافية لالمتثال لمتطلبات اللوائح التنفيذية الصادرة من البنك المركزي السعودي .حيث تتطلب اللوائح التنفيذية
الصادرة من البنك المركزي السعودي الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات لعمليات التأمين وعمليات المساهمين.
وبنا ًء على ذلك ،فإن القوائم المالية تشمل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين وعمليات
المساهمين المشار إليها أعاله ،تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واألرباح أو الخسائر الشاملة للعمليات المعنية.
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عند إعداد القوائم المالية على مستوى الشركة مع االلتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي ،يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمين مع تلك
الخاصة بعمليات المساهمين .يتم حذف األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة ،إن وجدت بالكامل أثناء الدمج .إن
السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.
العملة الرئيسية وعملة العرض
تم عرض القوائم المالية بالريال السعودي والتي تعتبر العملة الرئيسية للشركة.
السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة من  1يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل سنة ميالدية.
األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن إعداد القوائم المالية يتطلب استخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات
والمطلوبات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصاريف المسجلة خالل الفترة المالية التي أعدت القوائم المالية بشأنها.
وبالرغم من أن هذه التقديرات واألحكام تستند على أفضل معرفة لدى اإلدارة لألحداث والعمليات الحالية ،فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن
هذه التقديرات .يتم تقويم التقديرات واألحكام باستمرار بنا ًء على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى بما فيها التوقعات لألحداث المستقبلية والمتوقع
أن تكون معقولة حسب الظروف .عالوة على ذلك ،قامت الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقين المفصح عنها في آخر قائمة مالية
سنوية بما يخص جائحة فيروس كورونا (كوفيد ،)19-عالوة على ذلك ،قامت الشركة بالنظر فيما يلي:
تأثير فيروس كورونا (كوفيد)19-
في  11مارس 2020م ،أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا (كوفيد )19-كجائحة لسرعة انتشاره حول العالم .أثر هذا الوباء على
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومن ضمنهم المملكة العربية السعودية .اتخذت الحكومات بجميع بلدان العالم موقفاً للحد من انتشار الفيروس،
وقامت الحكومة السعودية بالتحديد بإغالق حدود أراضيها وأصدرت قواعد إرشادية حول التباعد االجتماعي وفرضت حظر التجول بالكامل على
مستوى الدولة.
وكنتيجة النتشار فيروس كورونا (كوفيد )19-في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمناطق األخرى حيث تعمل الشركة ،وما نتج عنها من تعطل
نشاطاتها علي الصعيد االجتماعي واالقتصادي في تلك األسواق؛ أجرت إدارة الشركة على نحو استباقي تقييماً ألثر الجائحة على عملياتها واتخذت
عدة تدابير وإجراءات وقائية واستباقية لضمان:
yصحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع نطاقاً حيث تعمل الشركة.
yاستمرارية أعمالها داخل المملكة وبقاءها محمية وسليمة.
لوحظ تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-في القطاع الصحي والمركبات كما هو موضح أدناه ،كما هو الحال مع أي تقدير ،تستند التوقعات
واحتمالية حدوث التأثير إلى األحكام الهامة ،ويتسم الوضع بسرعة التطور وحاالت عدم اليقين التي تحيط بمدة وشدة جائحة فيروس كورونا
(كوفيد ،)19-ولذلك ،فقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التي تم توقعها.
إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة مبني على التقديرات ،وسوف تستمر الشركة في إعادة تقييم وضعها واألثر عليها بشكل مستمر.
احتياطيات فنية طبية
تعتقد اإلدارة بناء على تقييمها أن قرار الحكومة السعودية بتكفل تكلفة العالج الطبي لكل من المواطن السعودي والمقيم قد ساعد على خفض أي
تأثير غير مرغوب فيه .خالل الحظر ،الحظت الشركة انخفاضاً في المطالبات الطبية (مطالبات العالج االختيارية والحاالت غير المزمنة بشكل
عام) مما أدى لالنخفاض في المطالبات .ومع ذلك ،بعد رفع الحظر منذ  21يونيو 2020م ،تواجه الشركة تزايداً في المطالبات والذي كان من ضمن
توقعات إدارة الشركة .اعتبرت إدارة الشركة على النحو الواجب أثر تزايد المطالبات في التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية لعقود التأمين التي
تدخل حيز التنفيذ في  31ديسمبر 2021م من أجل اختبار مدى كفاية االلتزام الخاص بالشركة.
احتياطيات فنية للمركبات
و كنتيجة النتشار فيروس كورونا (كوفيد ،)19-أصدر البنك المركزي السعودي تعميم «( 189التعميم») بتاريخ  8مايو 2020م إلى جميع شركات
التأمين في المملكة العربية السعودية .ومن بين األمور األخرى ،نص التعميم على شركات التأمين بتمديد مدة صالحية جميع وثائق التأمين على
المركبات الفردية الحالية إلى شهرين إضافيين إلى جانب توفير تغطية تأمينية إضافية لمدة شهرين لجميع وثائق التأمين على المركبات الجديدة
بالتجزئة والتي تم االكتتاب فيها خالل شهر واحد منذ إصدار التعميم.

38

نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية

رادإلا ليلحتو ةشقانمو ةيلاملا تامولعملا

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

قامت اإلدارة بمناقشة العديد من العوامل الداخلية مع الخبير االكتواري الذي تم تعيينه ،وتوصلت إلى قيام الشركة باعتبار التمديد لمدة شهرين
لوثائق التأمين على المركبات الحالية كوثيقة جديدة وأن تقوم بتسجيل عجز أقساط التأمين بناء على المطالبات المتوقعة للفترة الممتدة لشهرين.
وبالنسبة لوثائق التأمين الجديدة المكتتبة وفقاً للتعميم المذكور أعاله ،يتم اكتساب القسط على مدى فترة التغطية ،أي 14 :شهراً وفقاً لسياسة
الشركة المحاسبية .ال يوجد تأثير جوهري على الفترة الممتدة لشهرين لألقساط المكتسبة كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك بسبب عدم وجود
مبالغ كبيرة لألقساط والتي تم االكتتاب فيها خالل الفترة الممتدة لشهر واحد.
الموجودات المالية
لمراعاة أي تأثير محتمل لجائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-على الموجودات المالية للشركة ،فقد أجرت الشركة تقييماً بما يتوافق مع السياسات
المحاسبية وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من األصول المالية .وقد تم النظر بعوامل عدة
مثل ،حدوث عجز مالي كبير للمصدرين أو المدينين ،أو التخلف أو العجز عن السداد أو احتمالية تعرض المصدرون أو المدينون لإلفالس أو إلعادة
هيكلة مالية أخرى  ...إلخ.
في حالة تصنيف حقوق الملكية على أنها متاحة للبيع ،تقوم الشركة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض كبير أو طويل األجل في القيمة
العادلة للموجودات المالية ألقل من تكلفتها.
بناء على نتائج هذه التقييمات ،تعتقد إدارة الشركة أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-لم يكن لها تأثير جوهري على نتائج الشركة المعلنة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر 2021م ،وتستمر إدارة الشركة بمراقبة الوضع.
فيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية:
االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين
يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين من أهم التقديرات المحاسبية التي تقوم بها الشركة .هناك
العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعين على الشركة دفعها بموجب هذه المطالبات.
يتم إجراء التقديرات في نهاية فترة إعداد التقارير لكل من التكلفة النهائية للمطالبة والتكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة وغير المبلغ
عنها (« .)»IBNRيتم تقدير المطالبات غير المدفوعة باستخدام مدخالت التقييمات للحاالت الفردية المبلغة إلى الشركة .في نهاية كل فترة تقرير،
يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من كفاءتها وبنا ًء عليها يتم إجراء التغييرات على المخصص (إذا لزم).
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 .إن الطرق الفنية المتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها وكذلك المطالبات
المتكبدة غير المبلغ عنها تتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق سداد المطالبات المستقبلية.
يستخدم االكتواريون مجموعة من الطرق مثل طريقة سلم السلسلة وطريقة بورنهوتير فيرغوسون وطريقة معدل الخسارة المتوقعة لتحديد هذه
المخصصات .كما يستخدم الخبير االكتواري نهج القطاعات بما في ذلك تحليل التكلفة لكل عضو مؤمن في السنة بالنسبة للقطاع الطبي .تستند
هذه األساليب إلى عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية المتعلقة بقيمة التسوية المتوقعة وأنماط تسوية المطالبات.
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
ﺗﻘرر الشركة أن الموجودات المالية قد انخفضت قيمتها عندما يكون هناك انخفاض كبير أو لفترة طويلة ﻓﻲ القيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ للموجودات المالية دون
تكلفتها .يتطلب استخدام الحكم لتحديد ما هو هام أو طويل األمد .تعتبر فترة  6شهور أو أكثر طويلة األمد ويعتبر االنخفاض بنسبة  ٪35من التكلفة
األصلية ها ًما وفقًا لسياسة الشركة .عند إجراء هذا الحكم ،تقوم الشركة بتقييم  -إلى جانب عوامل أخرى  -التقلبات العادية في سعر السهم،
والمالءة المالية للشركة المستثمر فيها ،وأداء القطاع ،والتغيرات في قطاع التقنية ،والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.
االنخفاض في أقساط التأمين المدينة
يتم تكوين مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل جميع المبالغ المستحقة
وفقًا للشروط األصلية للمدينين .تعتبر الصعوبات المالية الهامة للمدين ،واحتمال أن يدخل المدين ﻓﻲ اﻹﻓﻼس أو إعادة هيكلة التنظيم المالي،
والعجز عن السداد أو التأخر ﻓﻲ السداد مؤشرات على أن الذمم المدينة قد انخفضت قيمتها.
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القيمة العادلة لألدوات المالية
تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار المعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة .يتم تقدير القيمة العادلة
للبنود التي تحمل عمولة استناداً إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة.
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية في حالة عدم وجود سوق نشط أو عندما ال تكون األسعار المدرجة متاحة بخالف ذلك باستخدام تقنيات
التقييم .في هذه الحاالت ،يتم تقدير القيمة العادلة من خالل البيانات القابلة للرصد فيما يتعلق باألدوات المالية المماثلة أو باستخدام النماذج.
وعندما ﻻ تكون مدخالت السوق القابلة للمالحظة متاحة ،فيتم تقديرها على أساس االفتراضات المناسبة عندما تستخدم تقنيات التقييم (على
سبيل المثال ،النماذج) لتحديد القيم العادلة ،يتم التحقق منها ومراجعتها بشكل دوري من قبل موظفين مؤهلين مستقلين عن تلك المصادر .يتم
اعتماد جميع النماذج قبل استخدامها ،ويتم معايرة النماذج للتأكد من أن المخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق المقارنة .إلى الحد
العملي ،تستخدم النماذج البيانات القابلة للمالحظة فقط؛ ومع ذلك ،تتطلب مجاالت مثل مخاطر االئتمان (مخاطر االئتمان الخاصة والخطر
المقابل) والتقلبات واالرتباطات من اإلدارة تقديرها.

-4

5المعايير الجديدة ،والتعديالت على المعايير والتفسيرات

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2020م .هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تنطبق ألول مرة في عام 2021م ،ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية للشركة.
هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة .ويرى
مجلس إدارة الشركة أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على القوائم المالية للشركة .تعتزم الشركة اعتماد تلك التعديالت والتفسيرات ،إن كانت قابلة
للتطبيق.
المعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد
فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة للسنوات التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2022م ،مع السماح بالتطبيق المبكر ولكن
لم تقم الشركة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم « 1عرض القوائم المالية» على تصنيف المطلوبات
توضح هذه التعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي رقم « 1عرض القوائم المالية» على أن المطلوبات يتم تصنيفها على أنها متداولة
أو غير متداولة ،اعتماداً على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير .ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو باألحداث بعد تاريخ التقرير .يوضح
التعديل أيضاً ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي رقم  1عندما يشير إلى «تسوية» التزام.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  3ومعايير المحاسبة الدولية رقم  16و37
yالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم « 3تجميع األعمال» تحديث اإلشارة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  3لإلطار المفاهيمي للتقارير
المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية لتجميع األعمال.
yيحظر معيار المحاسبة الدولي رقم « 16الممتلكات واآلالت والمعدات» على الشركة أن تخصم من تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المبالغ
المستلمة من بيع العناصر المنتجة أثناء تحضير الشركة لألصل لالستخدام المقصود منه .بدالً عن ذلك ،سوف تعترف الشركة بعائدات
المبيعات هذه والتكاليف ذات الصلة في قائمة الربح والخسارة.
yيحدد المعيار المحاسبي الدولي رقم « 37المخصصات والمطلوبات والموجودات المحتملة» التكاليف التي تتضمنها الشركة عند تقييم ما
إذا كان العقد سيتسبب في خسارة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  1وإيضاح الممارسة رقم  2ومعيار المحاسبة الدولي رقم 8
تهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي القوائم المالية على التمييز بين التغييرات في التقديرات
المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية.
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تعديــل علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم « 12الضريبــة المؤجلــة» المتعلقــة بالموجــودات والمطلوبــات الناشــئة مــن
معاملــة واحــدة
تتطلب هذه التعديالت من الشركات أن تثبت الضريبة المؤجلة على المعامالت التي تؤدي ،عند اإلثبات المبدئي ،إلى مبالغ متساوية من الفروقات
المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة.
تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق تفسيرات وتعديالت المعايير الجديدة هذه في القوائم المالية للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق ،وقد ال يكون لتطبيق
هذه التفسيرات والتعديالت أي تأثير مادي على القوائم المالية للشركة في فترة التطبيق األولية.
المعايير الصادرة وغير سارية المفعول
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  :17عقود التأمين

نظرة عامة:
نُشر هذا المعيار في مايو 2017م .وهو يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين والتي تحل محل المعيار الدولي للتقرير
المالي  - 4عقود التأمين .هذا المعيار الجديد ينطبق على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعلى عقود االستثمار التي تتمتع
بخصائص المشاركة التقديرية شريطة أن تصدر الجهة األخرى عقود التأمين .ويتطلب هذا فصل المكونات التالية عن عقود التأمين:
 .أالمشتقات المرفقة إذا كانت تقابل معايير محددة معينة و
 .بمكونات االستثمار المتميزة و
 .جأي تعهد بنقل سلع متميزة أو خدمات غير تأمينية.
ويتعين حساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقاً للمعايير ذات الصلة (المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم
.)15

القياسات:
على عكس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4والتي تسمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام سياسات المحاسبة ألغراض
القياس القائمة قبل يناير 2015م ،فإن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17يقدم نماذج القياس المختلفة التالية:
يعتمد نموذج القياس العام على المجموعات التالية:
 .أالتدفقات النقدية المحققة والتي تشمل:
yتقديرات مرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية و
yتعديــات عاكســة للقيــم الزمنيــة للنقــود (علــى ســبيل المثــال الخصومــات) والمخاطــر الماليــة المرتبطــة بهــذه التدفقــات النقديــة
المستقبلية ،و
yتعديل عامل المخاطر للمخاطر غير المالية.
 .بيمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسيتم االعتراف به باعتباره كياناً يقدم الخدمات
في المستقبل .ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية سلبياً عند البداية ،فأي مبلغ صافي سلبي للتدفقات النقدية المستوفاة
عند البداية سيتم تسجيله على الفور في الربح أو الخسارة.
في نهاية كل فترة تقارير الحقة ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من عقود التأمين على أنها مجموع:
yالتزامــات التغطيــة المتبقيــة والتــي تشــمل التدفقــات النقديــة المحققــة ذات الصلــة بالخدمــات المســتقبلية وهامــش الخدمــة
التعاقديــة للمجموعــة فــي ذلــك التاريــخ و
yااللتزامــات عــن المطالبــات المتكبــدة والتــي تقــاس باعتبارهــا التدفقــات النقديــة المحققــة المتعلقــة بالخدمــات الســابقة
المخصصــة للمجموعــة فــي هــذا التاريــخ.
ويتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقاً ألي تغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية .ونظراً ألن هامش الخدمة التعاقدية
ال يمكن أن يكون سلبياً ،فإن التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تكون أكبر من هامش الخدمة التعاقدية المتبقي يتم االعتراف بها في
الربح أو الخسارة.
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سيتم اإلبالغ عن تأثير التغييرات في معدالت الخصم إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر ويتم تحديده من خالل اختيار السياسة
المحاسبية.
يعتبر نهج الرسوم المتغيرة نموذجاً إلزامياً لقياس العقود التي تتسم بالمشاركة المباشرة (يشار إليها أيضاً باسم «عقود المشاركة المباشرة») .هذا
التقييم حول إذا ما كان العقد يفي بهذه المعايير يتم إجراؤه عند بدء العقد وال يتم إعادة تقييمه الحقاً.
ولهذه العقود فإنه وباإلضافة إلى التعديالت بموجب نموذج القياس العام ،فإن هامش الخدمة التعاقدية يتم تعديله أيضاً ألجل:
 .أحصة الجهة من التغييرات في قيمتها العادلة للعناصر المدرجة أسفلها و
 .بتأثير التغييرات في القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية غير المتصلة بالعناصر المدرجة.
أما نهج تخصيص األقساط فهو نهج مبسط يسمح بقياس المسؤولية عن التغطية المتبقية إذا كان يوفر قياساً ال يختلف بصورة جوهرية عن نموذج
القياس العام لمجموعة من العقود ،أو إذا كانت فترة التغطية لكل عقد في المجموعة سنة واحدة أو أقل.
مع نهج تخصيص األقساط ،فإن المسؤولية عن التغطية المتبقية تتوافق مع األقساط المستلمة عند االعتراف األولي مخصوماً منها التدفقات
النقدية الكتتاب التأمين.
يبقى نموذج القياس العام مطبقاً في قياس المسؤولية عن المطالبات المتكبدة .ومع ذلك ،ال يُطلب من الجهة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية
للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع/استالم هذه التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد المطالبات.

تاريخ السريان:
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرضت في يونيو 2019م  -تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17وتقترح تعديالت
معينة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17وحصلت على تعليقات ومالحظات من أصحاب المصلحة المختلفين .يقوم مجلس معايير
المحاسبة الدولية في الوقت الحالي بإعادة مناقشة المالحظات والتعليقات التي أثارها أصحاب المصلحة .بالنسبة ألي تعديالت مقترحة على
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17فإن مجلس معايير المحاسبة الدولية سيتبع إجراءاته القانونية المعتادة لوضع المعايير.
إن التاريخ األولي لسريان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17وتأجيل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9في اإلعفاء المؤقت للمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  4هو  1يناير 2021م .وبموجب المسودة الحالية ،يقترح تعديل تاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17إلى فترات
رفع التقارير التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2023م.
يُسمح بالتطبيق المبكر إذا كان كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 15اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء والمعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  - 9األدوات المالية قد تم تطبيقهما أيضاً .تعتزم الشركة تطبيق المعيار في تاريخ سريانه في  1يناير 2023م.

فترة االنتقال:
مطلوب اجراء التطبيق بأثر رجعي ،وبالرغم من ذلك إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عملي ،فإن الجهة ملزمة
باختيار إما نهج األثر الرجعي المعدل أو نهج القيمة العادلة.

العرض واإلفصاح:
تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين وعقود إعادة التأمين وإلى أي عقود استثمار ذات مزايا
تقديرية للمشاركة مع تعديالت على العرض واإلفصاحات.
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التأثير:
الشركة حال ًيا في مرحلة التصميم وتنفيذ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  17والذي يتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجراءات جديدة
بما في ذلك أي تطويرات مطلوبة للنظام بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17والتقييم التفصيلي لمتطلبات العمل .فيما يلي المجاالت
الرئيسية تحت مرحلة التصميم وحالة التقدم الذي أحرزته الشركة حتى اآلن:
ملخص التأثير

مجال التأثير

أنهت الشركة بنجاح عملية إعادة تقييم نتائج عام 2020م كجزء من التشغيل التجريبي األولي الذي تبنته الجهة التنظيمية وقدمت نتائجه في
 30نوفمبر 2021م إلى البنك المركزي السعودي.

األثر المالي

بنا ًء على التقييمات التي أجريت في المراحل السابقة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17لم يكن األثر المالي لتطبيق المعيار
الجديد جوهر ًيا مقارنة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .4ستعمل الشركة على ترسيخ وجهة نظرها حول التأثير المالي أثناء إكمال
التشغيل التجريبي الثاني والثالث المخطط لهما قبل نهاية عام 2022م.
وضعت الشركة برنامج حوكمة شامل المعيار الدولي للتقرير المالي ،17يشمل إنشاء لجنة توجيهية لرصد التقدم في التنفيذ وإسناد المهام
والمسؤوليات إلى مختلف األطراف المنخرطة في المشروع.

إطار اإلدارة والرقابة

تخضع اللجنة التوجيهية بشكل مباشر لتوجيهات لجنة المراجعة بالشركة.

انتهى التقييم األولي للمنتجات التي تقدمها الشركة إلى أن جميع المنتجات يمكن قياسها باستخدام منهج تخصيص األقساط.

تم تقييم أثر العملية وتوثيقه خالل عملية تقييم الثغرات التي تشمل التقييم االكتواري والعمليات المحاسبية واإلفصاحات وغيرها من
العمليات ذات الصلة.

أنهت الشركة إعداد العديد من السياسات التي تشمل مختلف األمور الفنية والمالية بعد االنتهاء من القرارات المتعلقة بالسياسات المطلوبة
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .17تتخذ القرارات المتعلقة بالسياسات بعد المداوالت الواجبة بين مختلف األطراف المنخرطة
في المشروع .حال ًيا ،اعتمدت غالبية السياسات من قبل اللجنة التوجيهية لمشروع تطبيق المعيار  17من المعايير الدولية للتقرير المالي
التابعة للشركة.

األثر الفني

لم يتم اإلبالغ عن أي تأثير فني أو عملي جوهري أثناء االنتهاء من محاكاة التشغيل التجريبي األولى.
إستناداً إلى نموذج القياس المعتمد ،ترى الشركة أن تأثير البيانات ليس جوهر ًيا وتستطيع الشركة إدارة متطلبات البيانات وفقا لذلك.

البيانات

كجزء من مرحلة التنفيذ ،أعدت الشركة سياسة بيانات شاملة وقاموس للبيانات والتي تتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من الجاهزية لتاريخ
نفاذ المعيار الجديد.

نظم تكنولوجيا المعلومات

بعد التقييم الشامل لمتطلبات العمل وقدرات أنظمة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  17المتعددة والمتاحة بالمنطقة ،تم اختيار الشركة
ألفضل نظام مناسب بدرجة كبيرة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم .17

تم تفعيل النظام بنجاح وإستخدم لمعالجة واستخراج نتائج المحاكاة للتشغيل التجريبي األولي .بالتنسيق مع المستشار المعين من قبل الشركة
والخبير االكتواري المعين ،تعمل اللجنة التوجيهية بنشاط لتغطية أية ثغرات متبقية قبل الموعد المحدد لمحاكاة التشغيل التجريبي الثاني.
ال يوجد

جوانب أخرى

المعيار الدولي للتقارير المالية  :9األدوات المالية بما في ذلك التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،4عقود التأمين

نُشر هذا المعيار في  24يوليو 2014م وحل محل المعيار المحاسبي الدولي .39
يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية:

التصنيف والقياس:

يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9نهجاً واحداً لتحديد ما إذا كان األصل المالي يقاس بالتكلفة المطفأة وفقا للقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء كال الشرطين التاليين:
 .أيحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل هدفه االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و
 .بتؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي ال تمثل سوى مدفوعات رأس المال والفائدة
على المبلغ األصلي المستحق ويطلق عليه «األصل والفوائد المستحقة عليه حصراً».
 .جيتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم إعادة تدوير المكاسب أو الخسائر المحققة من خالل
الربح أو الخسارة عند البيع ،إذا تم استيفاء كال الشرطين التاليين:
yيحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل هدفه االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع و
yالشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي األصل والفوائد المستحقة عليه حصراً.
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يتم قياس األصول التي ال تفي بأي من هاتين الفئتين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .باإلضافة إلى ذلك ،عند االعتراف األولي ،يمكن
للجهة استخدام خيار تعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم التطابق
أيضا إجراء عملية اختيار غير قابلة لإللغاء لعرض
المحاسبي .بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها للتداول ،يمكن للجهة ً
التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لألدوات (بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة) في الدخل الشامل اآلخر مع أرباح معترف بها في الربح أو
الخسارة .باإلضافة إلى ذلك ،بالنسبة للمطلوبات المالية التي يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،يتم االعتراف بمبلغ التغير
في القيمة العادلة للمطلوبات المالية المتعلقة بالتغيرات في المخاطر االئتمانية لتلك المطلوبات في الدخل الشامل اآلخر ،ما لم يكن االعتراف بآثار
التغيرات في المخاطر االئتمانية المطلوبات في الدخل الشامل اآلخر من شأنه أن يخلق أو يوسع عدم التطابق المحاسبي في الربح أو الخسارة.

انخفاض القيمة:
يعكس نموذج انخفاض القيمة في إطار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9الخسائر االئتمانية المتوقعة ،مقارنة بالخسائر االئتمانية المتكبدة
بموجب المعيار المحاسبي الدولي  .39في إطار نهج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9لم يعد من الضروري أن يحدث حدث ائتماني قبل
االعتراف بخسائر االئتمان .وبدالً من ذلك ،تقوم الجهة دائماً باحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة.
يتم تحديث مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة في كل تاريخ رفع التقارير ليعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.

محاسبة التحوط:
يُقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9متطلبات جديدة للمحاسبة التحوطية التي تتماشى مع المحاسبة التحوطية بشكل أكثر موثوقية مع إدارة
المخاطر .وتضع المتطلبات نهجاً أكثر اعتماداً على المبادئ إزاء النموذج العام للمحاسبة التحوطية.
تنطبق التعديالت على جميع ما يتعلق بالمحاسبة التحوطية باستثناء تحوطات القيمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة (يُشار إليها عادة باسم «تحوط
كلي للقيمة العادلة») .وبالنسبة لهذه ،قد تواصل الجهة تطبيق متطلبات المحاسبة التحوطية السارية حالياً في معيار المحاسبة الدولي رقم  .39وقد
ُمنح هذا االستثناء إلى حد كبير نظرا ألن مجلس معايير المحاسبة الدولية يتناول محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفصل.

تاريخ السريان:

تاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9المنشور هو  1يناير 2018م .ومع ذلك ،فإن التعديالت التي أُدخلت على المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  - 4عقود التأمين :تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 9األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 4عقود
التأمين ،التي نُشرت في  12سبتمبر 2016م ،تغير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4الحالي للسماح للكيانات التي تصدر عقود التأمين في نطاق
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4إلى التخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9قبل معيار عقد التأمين الجديد معيار
للتقارير المالية الدولي رقم  - 17تصبح عقود التأمين سارية النفاذ.
تقدم التعديالت خيارين بديلين على النحو التالي:
1.تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9حتى حدوث األسبق مما يلي:
yتاريخ سريان معيار عقد التأمين الجديد أو
yفتــرات التقاريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  01ينايــر 2023م (يقتــرح مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تمديــد تاريــخ نفــاذ المعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة  17واإلعفــاء المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم
 4إلــى  01ينايــر 2023م).
ويلزم تقديم إفصاحات إضافية تتعلق باألصول المالية خالل فترة التأجيل .وال يتاح هذا الخيار إال للكيانات التي ترتبط أنشطتها في الغالب
بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9من قبل.
2.اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9ولكن بالنسبة لألصول المالية المعينة ،يتم الطرح من الربح أو الخسارة آثار بعض حاالت عدم
التطابق المحاسبي التي قد تحدث قبل تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد .وخالل الفترة االنتقالية ،يلزم الكشف عن المزيد من اإلفصاحات.
حتى هذا التاريخ ،أجرت الشركة تقييماً أولياً استعرض عاملين كما يلي:
1.تمت مقارنة القيمة الدفترية للمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود التي تدخل في نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 4بما في ذلك
مكونات اإليداع أو المشتقات المضمنة غير الممولة من عقود التأمين) بإجمالي القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها.
2.تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشركة المرتبطة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها.
بنا ًء على هذا التقييم األولي ،قررت الشركة أنها مؤهلة للحصول على اإلعفاء المؤقت.
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وبالتالي ،قررت الشركة تأجيل تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9حتى تاريخ نفاذ معيار عقود التأمين الجديدة .وترد اإلفصاحات المتعلقة
باألصول المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في تقييم األثر المنصوص علية أدناه.

تقييم األثر
في  31ديسمبر 2021م ،بلغ إجمالي الموجودات المالية للشركة وإجمالي الموجودات المتعلقة بالتأمين  435مليون ريال سعودي و 229مليون ريال
سعودي على التوالي .وليس بالضرورة أن تكون الموجودات المالية والموجودات المرتبطة بالتأمين حصرية تبادلياً من حيث التصنيف .ويتكون إجمالي
الموجودات المالية من الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المستهلكة والموجودات المالية األخرى.
تصل الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة إلى  373مليون ريال سعودي وتتكون من النقد وما في حكمه ،والودائع ألجل ،وأقساط التأمين
المدينة وذمم معيدي التأمين المدينة ،واالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق.
تبلغ الموجودات المالية األخرى  62مليون ريال سعودي وتتألف من استثمارات متاحة للبيع .يجوز للشركة استخدام تصنيف القيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر لهذه األصول المالية األخرى استنا ًدا إلى نموذج عمل الشركة لسندات الدين والطبيعة االستراتيجية لالستثمارات في األسهم.
ولم تجر الشركة بعد تقييماً مفص ً
ال لتحديد ما إذا كانت سندات الدين تستوفي اختبار األصل والفوائد المستحقة عليه حصراً على النحو المطلوب
في المعيار الدولي للتقرير المالي .9
يستند ما سبق إلى تقييم أولي ألثر المعيار الدولي للتقرير المالي  9استناداً إلى المعلومات المتاحة حالياً ،وقد يخضع لتغييرات ناشئة عن مزيد من
التحليالت التفصيلية أو المعلومات اإلضافية المعقولة والداعمة المتاحة في المستقبل.
وتتوقع الشركة بعض اآلثار الناجمة عن تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،9إال أنه ال يمكن تقديم تقدير معقول لهذه اآلثار حتى تقوم الشركة
بإجراء مراجعة مفصلة.
السياسات المحاسبية الهامة:
النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد في الصندوق وشيكات برسم اإليداع والحسابات الجارية لدى البنوك والودائع ألجل التي تقل فترة استحقاقها
األصلية عن ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء.
ودائع ألجل

تتكون الودائع ألجل من ودائع ألجل عند البنوك بتواريخ استحقاق أكثر من ثالثة أشهر وأقل من سنة واحدة من تاريخ الشراء.
أقساط التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة

يتم إثبات أقساط التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة عند استحقاقها ،ويتم قياسها ،عند اإلثبات األولي لها ،بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو
المستحق القبض .يتم مراجعة القيمة الدفترية ألقساط التأمين المدينة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات
في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية ،ويتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم .يتم التوقف
عن إثبات أقساط التأمين المدينة عند انتفاء أسباب إثبات الموجودات المالية.
المدفوعات المقدمة

تمثل المدفوعات مقدما مصاريف غير متكبده بعد ولكنها مدفوعة نقداً .تقيد المدفوعات مقدما في األصل كموجودات وتقاس بالمبلغ المدفوع
نقداً ،وبعد ذلك ،يتم تحميلها على قائمة الفائض لعمليات التأمين وقائمة الدخل الشامل للمساهمين عند استنفاذها أو انتهائها مع مرور الوقت.
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االستثمارات والموجودات المالية األخرى
 .أاالعتراف المبدئي

يتم االعتراف بالموجودات المالية في القوائم المالية للشركة عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة .يتم اإلعتراف بالموجودات
المالية مبدئيا بالقيمة العادلة يتم إدراج تكاليف المعامالت في القياس المبدئي للموجودات المالية للشركة باستثناء حالة الموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .تتضمن الموجودات المالية للشركة الذمم المدينة واالستثمارات المتاحة للبيع.
 .بالتصنيف والقياس الالحق

يتم تصنيف الموجودات المالية إلى الفئات التالية المحددة :استثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والموجودات المالية المتاحة
للبيع والقروض والذمم المدينة .ويعتمد التصنيف على طبيعة والغرض من الموجودات المالية ويتم تحديده في وقت إثباتها األولي .إن
المشتريات أو المبيعات بالطرق العادية هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها
األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.
1-القروض والذمم المدينة

إن القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وهي غير مدرجة في سوق نشط وتصنف كقروض
وذمم مدينة للسوق .بعد االعتراف المبدئي ،وبالتالي يتم قياس القروض والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي ناقصا
أي انخفاض وتدرج في الموجودات المتداولة ،باستثناء فترات االستحقاق التي تزيد عن  12شهرا بعد نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
2-االستثمارات المتاحة للبيع

االستثمارات المتاحة للبيع تشمل األسهم وسندات الدين .استثمارات األسهم المصنفة على أنها استثمارات متاحة للبيع هي تلك التي ال تصنف
على أنها مقتناه للمتاجرة أو مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .سندات الدين في هذه الفئة هي تلك التي يقصد بها االحتفاظ
بها لفترة زمنية غير محددة والتي قد يتم بيعها استجابة الحتياجات السيولة أو استجابة للتغيرات في ظروف السوق .بعد القياس األولي ،يتم
قياس االستثمارات المتاحة للبيع في وقت الحق بالقيمة العادلة.
يتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة مباشرة ضمن حقوق المساهمين (من خالل اإليرادات ( /الخسائر) الشاملة األخرى) تحت بند
«التغيير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع» .وعند استبعاد االستثمار ،يتم إثبات األرباح أو الخسائر المتراكمة المثبتة سابقاً ضمن
حقوق الملكية في قائمة عمليات المساهمين الشاملة .وفي الحاالت التي تمتلك فيها الشركة أكثر من استثمار في نفس األداة المالية ،فإنه يتم
استبعادها على أساس «الداخل أوالً الخارج أوالً» .يتم إدراج الفوائد المكتسبة في وقت اقتناء االستثمارات المالية المتاحة للبيع كدخل فوائد
وذلك باستخدام سعر الفائدة الفعلي .إن توزيعات األرباح المكتسبة في وقت اقتناء االستثمارات المالية المتاحة للبيع يتم االعتراف بها في
قائمة دخل المساهمين الشاملة عند اإلقرار بأحقية استالمها .يتم إثبات الخسائر الناتجة من االنخفاض لتلك االستثمارات في قائمة عمليات
المساهمين الشاملة.
3-االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق

االستثمارات المقتناه حتى تاريخ االستحقاق هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو يمكن تحديدها والتي يوجد لدى الشركة النية
اإليجابية والقدرة على إقتنائها حتى تاريخ االستحقاق ويتم قياسها مبدئياً بالتكلفة المطفأة المعدلة بالعالوة أو الخصم باستخدام طريقة العمولة
الفعلية .يتم إثبات أي إنخفاض دائم في قيمة االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق في قائمة عمليات التأمين .إن االستثمارات المصنفة
كاستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق ال يمكن بيعها أو إعادة تصنيفها بدون أن تتأثر مقدرة الشركة على استخدام هذا التصنيف .كما ال
يمكن تخصيصها كبند مغطى المخاطر بشأن أسعار العمولة الخاصة أو مخاطر السداد المبكر كونها استثمارات طويلة األجل.
4-االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي ،إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي أو مجموعة من الموجودات
المالية .وفي حال وجود مثل هذا الدليل ،يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم  /عمليات
المساهمين .يحدد االنخفاض في القيمة على النحو التالي:
بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالقيمة العادلة ،يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ،ناقصاً خسارة االنخفاض
المثبتة سابقا في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم  /عمليات المساهمين.
بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة ،يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية
المخصومة على أساس معدل العائد السائد في السوق حالياً ألصل مالي مماثل.
بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة ،يحدد االنخفاض في القيمة على أساس التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بناء على
معدل العمولة الخاصة الفعلي األصلي.
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المطلوبات المالية
 .أاالعتراف المبدئي:

يتم إثبات المطلوبات المالية في القوائم المالية للشركة عندما تصبح الشركة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة .يتم إثبات المطلوبات المالية
مبدئ ًيا بالقيمة العادلة .يتم إدراج تكاليف المعامالت في القياس المبدئي للمطلوبات المالية للشركة باستثناء المطلوبات بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة.
 .بالتصنيف والقياس الالحق:

حيث أن الشركة ليس لديها مطلوبات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،فإنه يتم قياس جميع المطلوبات المالية بالتكلفة
المطفأة باستخدام طريقة العمولة الفعلية ،مع تحديد مصروف العمولة وتسجيله على أساس معدل العائد الفعلي.
التوقف عن إثبات األدوات المالية

يتم التوقف عن إثبات أي أداة مالية عند توقف الشركة عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تتكون منها األداة المالية ويتم ذلك عاد ًة
عند بيعها ،أو عند انتقال التدفقات النقدية المتعلقة بها إلى جهة أخرى مستقلة.

الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات والمعدات ،بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي انخفاض جوهري في القيمة .ويحمل االستهالك على قائمة الدخل باستخدام
طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات كما يلي.
yتحسينات المباني المستأجرة		

 4سنوات

			
yاألثاث والمفروشات

 10سنوات

				
yالمركبات

 5سنوات

yأجهزة الحاسب اآللي والمعدات المكتبية

 5 - 3سنوات

يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود أي انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير
إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .إذا وجد مثل هذا المؤشر وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة التقديرية الممكن
استردادها ،يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة الممكن استردادها.
يتم إثبات أرباح أو خسائر استبعاد أي بند من بنود الممتلكات والمعدات (من خالل احتساب الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية
للبند) في قائمة الدخل.
حق استخدام األصول والتزامات عقود اإليجار

قامت الشركة باالعتراف بموجودات ومطلوبات جديدة لعقود إيجاراتها التشغيلية تشمل إيجارات المكاتب .يتم توزيع كل دفعة إيجار بين المطلوبات
وتكلفة التمويل .يتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة الربح أو الخسارة على مدى فترة اإليجار بحيث يتم تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد
المتبقي من االلتزام لكل فترة .يتم استهالك حق استخدام األصل على مدى العمر اإلنتاجي لألصل وفترة عقد اإليجار ،أيهما أقصر ،على أساس
القسط الثابت.
يتم مبدئيا قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية.
يتم قياس حق استخدام األصل بالتكلفة التي تتضمن اآلتي:
yمبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار،
yأي حوافز إيجار مستلمة،

yأي دفعات إيجارية تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً،
yأي تكاليف مباشرة مبدئية ،و
yتكاليف التجديد.
يتم القياس الالحق لحق استخدام األصول بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم.
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تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية:
yالدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها) ناقصاً أي حوافز إيجار مدينة،
yدفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل،
yالمبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية،

yسعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار ،و
yدفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار.
يتم خصم مدفوعات عقد اإليجار باستخدام معدل اإلقتراض اإلضافي والذي يمثل السعر الذي سيدفعه المستأجر ليقترض األموال الالزمة للحصول
على أصل ما بقيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة.
يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وإيجارات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في قائمة
الربح أو الخسارة.عقود اإليجار قصيرة ألجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها  12شهرا أو أقل .وتشمل الموجودات المنخفضة القيمة المتعلقة
بمعدات مكتبية.
يتم التفاوض على شروط عقود اإليجار على أساس فردي وتحتوي على نطاق واسع من الشروط األحكام المختلفة .عند تحديد مدة عقد اإليجار،
تأخذ اإلدارة في اإلعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاَ اقتصاد ًيا لممارسة خيار التمديد ،أو عدم ممارسة خيار اإلنتهاء .يتم تضمين
خيارات التمديد فقط في مدة عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار مؤك ًدا إلى حد ما.عند تحديد مدة عقد اإليجار ،تأخذ اإلدارة عموماَ في اإلعتبار
بعض العوامل بما في ذلك فترات التأجير التاريخية وتكاليف توقف األعمال المطلوبة استبدال األصل المؤجر.
المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى
يتم اثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمة المستلمة ،سواء قدمت أم لم يتم تقديم بخصوصها فواتير
من قبل الموردين.
المخصصات
يتم اثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة وأن تكاليف سداد هذه االلتزامات محتملة،
ويمكن قياسها بشكل موثوق به .ال يتم إثبات مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية المستقبلية.
الزكاة وضريبة الدخل
يجنب مخصص للزكاة وضريبة الدخل وفقاً لالنظمة الزكوية والضريبية السعودية ،تحمل الزكاة على حسابات الملكية العائدة للمساهمين المؤسسين
السعوديين والجمهور العام ،بينما يتم تحميل ضريبة الدخل على حسابات الملكية العائدة للمساهمين المؤسسين غير السعوديين ويحمل مخصص
الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل.
الضريبة المؤجلة
يتم إحتساب ضريبة الدخل المؤجلة ،إن وجدت ،باستخدام أساس اإللتزام للفروقات المؤقتة الناتجة بين األرصدة الدفترية للموجودات وااللتزامات
ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة لألغراض الضريبية .يتم قياس قيمة الضريبة المؤجلة بمعدالت الضريبة المتوقع تطبيقها أو تتم
التسوية للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات باإلستثناء إلى معدالت الضريبة التي قد تم سنها أو تقريبا تم سنها في نهاية فترة التقارير .يجب
إثبات الضريبة المؤجلة فقط بقدر ما يكون من المحتمل أن ربحا مستقبلياَ خاضعا للضريبة سوف يكون متاحاَ ويمكن إستخدام اإلئتمان.
يتم تخفيض األصول الضريبية المؤجلة بقدر ما يكون غير محتم َ
ال بعد ذلك بحيث يتم االعتراف بالمنافع الضريبية ذات العالقة.
يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة عند وجود حق واجب النفاذ قانوناّ في إجراء مقاصة بين الموجودات الضريبية
الحالية ومطلوبات الضريبة الحالية والتي تتعلق بضرائب دخل تفرضها نفس السلطة الضريبة والتي لها الحق في إجراء عملية المقاصة ،والتي تهدف
إما إلى التسوية على أساس صافي أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في آن معاَ.
يتم االعتراف بالضرائب الحالية والمؤجلة ضمن الربح أو الخسارة ،باستثناء القدر المتعلق بالمعامالت التي يتم االعتراف بها في قائمة الدخل
الشامل أو بحقوق المساهمين بشكل مباشر .في هذه الحالة ،يجب االعتراف بالضريبة أيضاّ.
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مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تقدم الشركة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها وفقاً لشروط وأحكام نظام العمل المطبق في المملكة العربية السعودية .ويستند استحقاق هذه المزايا
إلى الراتب النهائي للموظف وطول مدة خدمته ،ويكون ذلك باستكمال الحد األدنى لفترة الخدمة .يتم استحقاق التكاليف المتوقعة لهذه المزايا على
مدى فترة التوظيف .يتم تكوين مخصصاً سنو ًيا استنا ًدا إلى التقييم االكتواري المستقل وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم « 19مخصصات
الموظفين» باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة .قامت الشركة بإجراء تقييم اكتواري في السنة الحالية.
يتم اإلعتراف بجميع تكاليف الخدمات السابقة كمصروفات على الفور في قائمة الدخل.
استحقاقات الموظفين قصيرة األجل
تشمل استحقاقات الموظفين قصيرة األجل أجور اإلجازات وتذاكر السفر ،وهي مطلوبات متداولة مدرجة في المصروفات المستحقة ،والتي يتم
قياسها بالمبلغ غير المحسوم والذي تتوقع المنشأة دفعه نتيجة لالستحقاقات غير المستخدمة.
استحقاقات التقاعد
تدفع الشركة اشتراكات التقاعد لموظفيها في المملكة العربية السعودية إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية .هذا يمثل خطة مساهمة
محددة .يتم تحميل المبالغ المدفوعة كمصروفات عند تكبدها.
عقود التأمين
تصدر الشركة عقود يتم بموجبها تحويل مخاطر التأمين .تعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التي تقبل بموجبها شركة التأمين مخاطر تأمين
هامة من حملة الوثائق وذلك بالموافقة على تعويض حملة الوثائق في حالة وقوع حادث مستقبلي غير محدد يؤثر سلباً على حامل الوثيقة .وكقاعدة
تعرف الشركة مخاطر التأمين الهامة بأنها تمثل إمكانية دفع تعويضات عند وقوع حادث مؤمن عليه .وحال تصنيف العقد كـ «عقد تأمين»
عامةّ ،
فإنه يبقى كذلك طوال الفترة المتبقية منه حتى لو انخفضت مخاطر التأمين بشكل كبير خالل الفترة ،إال إذا تم استنفاذ أو انتهاء جميع الحقوق
واإللتزامات المتعلقة به.
إعادة التأمين
إن عقود إعادة التأمين هي عبارة عن عقود تبرمها الشركة مع معيدي التأمين وبموجبها يتم تعويض الشركة عن خسائر عقود التأمين المصدرة.
يتم إثبات المزايا التي تستحقها الشركة بموجب عقود إعادة التأمين كموجودات إعادة التأمين .تتكون هذه الموجودات من األرصدة المستحقة من
معيدي التأمين عند سداد المطالبات والذمم المدينة األخرى مثل العموالت على األرباح ،إن وجدت ،وحصة معيدي التأمين من المطالبات تحت
التسوية والتي تتوقف على المطالبات المتوقعة والمزايا الناشئة بموجب عقود التأمين المعاد تأمينها .يتم إثبات المبالغ القابلة لإلسترداد من  /أو
المستحقة إلى معيدي التأمين بصورة مماثلة للمبالغ المتعلقة بعقود التأمين طبقاً لشروط لكل إتفاقية إعادة التأمين.
وبتاريخ إعداد كل القوائم المالية ،تقوم الشركة بإجراء مراجعة للتأكد من وجود مؤشر على وقوع إنخفاض في قيمة موجودات إعادة التأمين .وفي
حالة وجود مثل هذا المؤشر ،تقوم الشركة بإجراء تقدير للمبالغ القابلة لالسترداد.
وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لموجودات إعادة التأمين عن القيمة القابلة لالسترداد ،عندئذ يعتبر األصل منخفض القيمة ،ويخفض إلى قيمتة
القابلة لإلسترداد .يدرج اإلنخفاض في القيمة ،إن وجد ،في قائمة الدخل.
تمثل أرصدة مطلوبات إعادة التأمين أرصدة مستحقة لشركات إعادة التأمين .تم تقدير المبالغ المستحقة بطريقة تتماشى مع عقود إعادة التأمين
المتعلقة بها.
إن إتفاقيات إعادة التأمين ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة الوثائق.
المطالبات
تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة إلى الجهات المتعاقد معها واألطراف األخرى ،ومن مصاريف تسوية الخسارة المتعلقة بها ،ناقصاً الخردة
واالستردادات األخرى ،وتحمل على قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم عند تكبدها.
يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي ،سواء تم التبليغ
المبلّغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حاله على حده.
عنها أم لم يتم .يتم تجنيب مخصصات لقاء المطالبات ُ
كما يجنب مخصص بتاريخ قائمة المركز المالي وفقاً لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة ،لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير المبلّغ
عنها .إن االلتزامات النهائية يمكن أن تزيد أو تقل عن المخصص الذي تم تجنيبه.
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يدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات المجنبة في السنة الالحقة في قائمة نتائج عمليات التأمين
والفائض المتراكم لتلك السنة .ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة واحدة
من تاريخ قائمة المركز المالي.
يتم إثبات مطالبات إعادة التأمين عندما يتم إثبات إجمالي مطالبات التأمين طبقاً لمدة العقد ذات الصلة.
الخردة والتعويضات المستردة
تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع موجودات (متضررة بشكل عام) عند تسوية المطالبة (مثل الخردة) .ويحق للشركة أيضا أن تالحق أطراف
أخرى لدفع بعض أو كافة التكاليف (مثل التعويضات) .تدرج تقديرات استرداد الخرده كمخصص عند قياس إلتزامات المطالبات تحت التسوية.
يمثل المخصص القيمة التي يمكن استردادها بشكل معقول بعد استبعاد األصل.
تعتبر التعويضات المستردة مخصصا عند قياس التزامات المطالبات تحت التسوية .وهذا المخصص هو تقدير للمبلغ الذي يمكن استرداده من
الطرف الثالث.
تكاليف االكتتاب المؤجلة
تقيد بعض تكاليف االكتتاب المتعلقة بإصدار وثائق التأمين الجديدة كتكاليف اكتتاب مؤجلة ،وتطفأ في قائمة الدخل على مدى فترة التغطية التأمينية
ذات العالقة .وفي حالة عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التأمين هذه ،فإنه يمكن إطفاء هذه التكاليف بشكل فوري،
ويمكن أن يتطلب ذلك إجراء إطفاء إضافي في الدخل.
اختبار كفاية المطلوبات
يتم بتاريخ نهاية كل فترة مالية إجراء اختبار كفاية المطلوبات للتأكد من كفاية مطلوبات عقود التأمين .بعد خصم تكاليف االكتتاب المؤجلة ذات
العالقة باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لعقود التأمين ،وعند إجراء هذه االختبارات ،يتم استخدام أفضل تقديرات اإلدارة
للتدفقات النقدية المستقبلية ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبات .يحمل أي عجز مباشرة على قائمة الدخل وذلك بشطب تكاليف االستحواذ
المؤجلة ،وبعد ذلك يجنب مخصص للخسائر الناتجة عن اختبار كفاية المطلوبات.
األقساط المكتسبة ودخل العموالت
ترحل أقساط التأمين إلى الدخل في قائمة الدخل على أساس نسبي على مدى فترات وثائق التأمين التي تخصها .تمثل أقساط التأمين غير
المكتسبة الحصة في أقساط التأمين المكتتبة المتعلقة بفترة التغطية سارية المفعول.
تمثل نتائج االكتتاب األقساط المكتسبة ودخل األتعاب والعموالت ناقصاً المطالبات المسددة ومصاريف االكتتاب األخرى والمطالبات المتوقعة
المستحقة والمتعلقة بالسنة ،وذلك بعد خصم المبالغ الخاضعة إلعادة التأمين ،ناقصاً مخصص الخسائر المستقبلية المتوقعة عن وثائق التأمين
السارية المفعول.
يتم تأجيل العموالت المدينة على عقود إعادة تأمين وإطفاءها بطريقة القسط الثابت على فترة عقود إعادة التأمين.
تظهر أقساط التأمين المحتفظ بها ودخل العمولة والتي تتعلق باألخطار السارية لما بعد نهاية السنة المالية كأقساط غير مكتسبة ،ويتم تأجيلها
باستعمال الطرق التالية :
yعدد األيام الفعلية لكافة فئات التأمين األخرى.
yبالنسبة للشحن البحري ،فإن األقساط غير المكتسبة تمثل األقساط المكتتبة خالل الثالثة أشهر األخيرة من السنة المالية الحالية.

yعملية احتساب محددة سلفاً بالنسبة للتأمين الهندسي وذلك للمخاطر التي تزيد عن سنة .وطبقاً لعملية االحتساب هذه يتم اكتساب أقساط
أقل خالل السنة األولى وتزداد تدريجياً مع نهاية فترة وثيقة التأمين.
دخل العموالت
يتم إثبات دخل العموالت من الودائع ألجل على أساس مبدأ العائد الفعلي.
االحتياطي النظامي
وفقاً للنظام األساسي ،يجب على الشركة أن تحول  %20من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي إلى أن يبلغ هذا االحتياطي  %100من رأس
المال .ونظراً للخسائر المتراكمة ،فإنه لم يتم إجراء مثل هذا التحويل عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م.
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تاريخ التداول
يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول (أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة
بشراء أو بيع الموجودات) .العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل
فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.
العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء المعامالت .ويتم تحويل الموجودات
والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى الريال السعودي باألسعار السائدة في ذلك التاريخ .تدرج
كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل.
مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى الشركة نيه
لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد .ال يتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في
قائمة الدخل إال اذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً من قبل المعايير المحاسبية أو تفسيراتها.
المعلومات القطاعية
يعتبر القطاع التشغيلي عنصر من عناصر الشركة الذي ينتج عنه إيرادات وتتكبد عليه مصاريف وله معلومات مالية منفصلة متاحة يتم تقييمها
بانتظام من قبل رئيس العمليات والذي يقرر الطريقة التي يتم بموجبها تخصيص الموارد وتقويم األداء .وألغراض إدارية ،تتكون الشركة من وحدات
عمل حسب منتجاتها وخدماتها ،ولديها ستة قطاعات تشغيلية كما يلي:
yالتأمين الصحي ويشمل التأمين على التكاليف الطبية واألدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعالجية.
yتأمين المركبات ،ويقوم بتغطية الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالمركبات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.
yتأمين الحريق ،ويقوم بتغطية مخاطر الحريق وعمليات التأمين األخرى التي تندرج ضمن هذا النوع من التأمين.
yالتأمين الهندسي ،ويقوم بتغطية مخاطر أعمال البناء ،واإلنشاءات واألعمال الميكانيكية والكهربائية واإللكترونية ،وتوقف اآلالت والمكائن،
وغيرها من عمليات التأمين التي تندرج ضمن هذا النوع من التأمين.
yالتأمين البحري ،ويقوم بتغطية مخاطر البضائع في الطريق وسيارات النقل على الطرق الرئيسية وأنواع التأمين األخرى التي تندرج ضمن
هذه الفئة.
yفروع التأمين األخرى ،ويشمل فروع التأمين التي لم يتم ذكرها آنفاً.

يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها ،في بعض النواحي ،بصورة مختلفة عن الربح أو الخسارة في القوائم المالية.
لم تحدث أي معامالت بين القطاعات خالل السنة .وفي حالة توقع حدوث أي معاملة ،فأنها تتم وفقاً ألسعار التحويل بين القطاعات ،وتتم بنفس
شروط التعامل مع األطراف األخرى .تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على التحويالت بين القطاعات والتي يتم حذفها على مستوى القوائم
المالية للشركة.
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5قائمة الدخل

يعرض الجدول التالي قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
  (15):مقر لودجلاقائمة الدخل
(بآالف الرياالت)
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

التغيير السنوي

التغيير السنوي

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

٣٣٢,٤١٨

٣٤٦,٤٣٢

٤٢٢,٣٢٣

%٤٫٢

%٢١٫٩

أقساط إعادة التأمين المسندة
دولي

()٩٤,١٧٠

()٩٠,٧٥٥

()١٠٤,٣١٠

()%٣٫٦

%١٤٫٩

محلي

()١٦,٠٦٤

()٥,٥٥٤

()٢٢,٠٣٤

()%٦٥٫٤

%٢٩٦٫٧

مصاريف فائض الخسارة

()٤,٨٠٣

()٤,٣٢٠

()٤,٩٠١

()%١٠٫١

%١٣٫٤

صافي أقساط التأمين المكتتبة

٢١٧,٣٨١

٢٤٥,٨٠٢

٢٩١,٠٧٧

%١٣٫١

%١٨٫٤

التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة ،صافي

٥,١٧٣

()٥,١٥٩

()٢٢,٣١٩

()%١٩٩٫٧

%٣٣٢٫٦

صافي أقساط التأمين المكتسبة

٢٢٢,٥٥٤

٢٤٠,٦٤٣

٢٦٨,٧٥٨

%٨٫١

%١١٫٧

عمولة إعادة تأمين مكتسبة

١٦,٣٧٠

١١,٤٣٣

٢٧,٨١٨

()%٣٠٫٢

%١٤٣٫٣

٠

٠

٣,٦٠٧

%٠٫٠

%٠٫٠

٢٣٨,٩٢٤

٢٥٢,٠٧٦

٣٠٠,١٨٣

%٥٫٥

%١٩٫١

إيرادات اكتتاب أخرى
صافي اإليرادات
تكاليف ومصاريف االكتتاب

()٢٤٨,٧٠٦

()٢٢٨,١٠٦

()٢٧٨,٠٩٩

()%٨٫٣

%٢١٫٩

إجمالي المطالبات المدفوعة

٨٤,٨٣٥

٧٠,٦٢٠

٤٢,٢٥٥

()%١٦٫٨

()%٤٠٫٢

صافي المطالبات المدفوعة

()١٦٣,٨٧١

()١٥٧,٤٨٦

()٢٣٥,٨٤٤

()%٣٫٩

%٤٩٫٨

التغير في المطالبات تحت التسوية ،صافي

()٥,٣٠٤

()٣٥٨

١٣,٠٠٤

()%٩٣٫٣

()%٣,٧٣٢٫٤

التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها ،صافي

()٢,٣١٨

()٦١٩

٥,٩٧٨

()%٧٣٫٣

()%١,٠٦٥٫٨

صافي المطالبات المتكبدة

()١٧١,٤٩٣

()١٥٨,٤٦٣

()٢١٦,٨٦٢

()%٧٫٦

%٣٦٫٩

تكاليف وثائق تأمين

()١٧,٦٢٢

()٢٠,٨١٣

()٣٢,٨٤١

%١٨٫١

%٥٧٫٨

التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين واالحتياطيات األخرى

()٤,٣٦٠

()٤٧١

٦,٦٦٥

()%٨٩٫٢

()%١,٥١٥٫١

٠

()٦,٦٧٢

٠

%٠٫٠

()%١٠٠٫٠

()١٩٣,٤٧٥

()١٨٦,٤١٨

()٢٤٣,٠٣٨

()%٣٫٦

%٣٠٫٤

٤٥,٤٥٠

٦٥,٦٥٨

٥٧,١٤٥

%٤٤٫٥

()%١٣٫٠

(مخصص)  /استرداد ديون مشكوك في تحصيلها

()١٣,٥٨٦

٨,٢٣٥

٩,٦٤٨

()%١٦٠٫٦

%١٧٫٢

مصاريف إدارية وعمومية

()٧٦,٩٣٥

()٦٨,٨٥٤

()٧٣,٤٥٦

()%١٠٫٥

%٦٫٧

دخل عمولة على ودائع

٤,٩٦٢

٢,٢٩٤

٩٢٦

()%٥٣٫٨

()%٥٩٫٦

أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع

١,٢٤٩

٢,٠١٦

٢,٦٧٥

%٦١٫٤

%٣٢٫٧

()٢,٨٩٨

٠

٠

()%١٠٠٫٠

%٠٫٠

٣,٩٩٨

٣,٧٢٣

٣,٥٩١

()%٦٫٩

()%٣٫٥

إجمالي مصروفات تشغيل أخرى

()٨٣,٢١١

()٥٢,٥٨٦

()٥٦,٦١٥

()%٣٦٫٨

%٧٫٧

إجمالي (العجز)  /الفائض للسنة

()٣٧,٧٦٢

١٣,٠٧١

٥٣٠

()%١٣٤٫٦

()%٩٥٫٩

الزكاة وضريبة الدخل

()٤,٥٥٣

()٦,٠٠٠

()٦,٠٤٨

%٣١٫٨

%٠٫٨

صافي (الخسارة)  /الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل

()٤٢,٣١٤

٧,٠٧١

()٥,٥١٧

()%١١٦٫٧

()%١٧٨٫٠

٠

()٨١٤

٠

%٠٫٠

()%١٠٠٫٠

()٤٢,٣١٤

٦,٢٥٧

()٥,٥١٧

()%١١٤٫٨

()%١٨٨٫٢

حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

مصاريف اكتتاب أخرى
إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب
صافي ربح االكتتاب

اعباء انخفاض استثمارات متاحة للبيع
توزيعات أرباح

الربح المسند إلى عمليات التأمين
(الخسارة)  /الربح المسند إلى المساهمين
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(بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

التغيير السنوي

التغيير السنوي

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

إيرادات شاملة أخرى:
صافي التغير في القيمة العادلة
إجمالي (الخسارة)  /الربح الشامل المسند إلى المساهمين
إجمالي (الخسارة)  /الربح الشامل المسند إلى عمليات التأمين
إجمالي (الخسارة)  /الربح الشامل

٧,٤٦٧

()٣٩٨

()٦١٠

()%١٠٥٫٣

%٥٣٫٣

()٣٤,٨٤٧

٥,٨٥٩

()٦,١٢٧

()%١١٦٫٨

()%٢٠٤٫٦

()٥٩٥

٣٢٤

٩٧٩

()%١٥٤٫٥

%٢٠٢٫٢

()٣٥,٤٤٢

٦,١٨٣

()٥,١٤٨

()%١١٧٫٤

()%١٨٣٫٣

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

يعرض الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
  (16):مقر لودجلامؤشرات األداء الرئيسية
 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
معدل نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

()%٥٫٢

%٤٫٢

%٢١٫٩

معدل اإلسناد

%٣٤٫٦

%٢٩٫٠

%٣١٫١

صافي أقساط التأمين المكتسبة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

%٦٦٫٩

%٦٩٫٥

%٦٣٫٦

صافي معدل الخسارة

%٧٧٫١

%٦٥٫٨

%٨٠٫٧

العمولة المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

%٥٫٠

%٧٫١

%٧٫٨

العمولة المستلمة كنسبة مئوية من األقساط المسندة

%١٣٫٣

%١١٫٠

%٢٣٫٣

صافي نسبة العمولة

%٠٫٦

%٣٫٩

%١٫٩

صافي ربح االكتتاب كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

%١٣٫٧

%١٩٫٠

%١٣٫٥

صافي نسبة المصاريف

%٤٠٫٧

%٢٥٫٢

%٢٣٫٧

صافي النسبة الموحدة

%١١٨٫٤

%٩٤٫٩

%١٠٦٫٣

المصدر :الشركة

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
يعتبر القطاع الصحي وقطاع المركبات قطاعي األعمال الرئيسيين للشركة حيث ساهما بمعدل  %41.7و ،%34.7على التوالي من إجمالي أقساط
التأمين المكتتبة بين سنة 2019م وسنة 2021م ،يليه قطاع الحريق والقطاع الهندسي بمعدالت  %10.0و ،%5.5على التوالي.
ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة  %4.2من  332.4مليون ريال سعودي في سنة 2019م ليصل إلى  346.4مليون ريال سعودي في سنة
2020م ويعود هذا االرتفاع بصورة رئيسية إلى النمو في قطاعات المركبات والحريق والهندسي بنسبة  %22.9و %56.7و ،%57.6على التوالي وذلك
جراء استقطاب عمالء جدد من الشركات كبيرة الحجم ،والذي قابله جزئياً انخفاض في أقساط القطاع الصحي المكتتبة بنسبة  %19.9نتيجة توجه
الشركة لتصفية المحافظ مرتفعة الخسائر.
ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة  %21.9من  346.4مليون ريال سعودي في سنة 2020م إلى  422.3مليون ريال سعودي في سنة 2021م
مدفوعاً بإرتفاع أقساط التأمين المكتتبة في قطاعات الصحي والحريق والبحري والقطاعات األخرى جراء استقطاب عمالء جدد من الشركات
باإلضافة إلى ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة في قطاع المركبات بسبب أظالف نوع جديد من وثائق التأمين مرتبطة بتأجير المركبات المنتهي
بالتمليك عن طريق منصات البيع اإللكترونية ابتدا ًء من نوفمبر 2020م ،وقد قابله جزئيا ُ انخفاض في أقساط التأمين المكتتبة للقطاع الهندسي
نتيجة عدم تجديد وثيقة لعميل رئيسي.
أقساط إعادة التأمين المسندة
تقوم الشركة بإعادة التأمين وفقا الستراتيجية إدارة المخاطر بهدف حماية الشركة من الخسائر المحتملة ولتأمين إمكانية نمو إضافية .وتتم عمليات
إعادة التأمين بموجب اتفاقيات وعقود إعادة تأمين تناسبية واختيارية وإعادة تأمين فائض الخسارة.
انخفض معدل اإلسناد من  %34.6في سنة 2019م إلى  %29.0في سنة 2020م ،لعدة أسباب وأهمها :تخارج معيد التأمين المحلي من اتفاقية إعادة
التأمين التناسبي للقطاع الصحي ،االحتفاظ الكلي بوثيقتين من الوثائق الصحية الرئيسية ،والزيادة في أقساط التأمين المكتتبة المتعلقة بقطاع
المركبات الخاضعة لتأمين فائض الخسارة.
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ارتفع معدل اإلسناد في سنة 2021م إلى  %31.1مقارنة مع  %29.0في سنة 2020م ،ويعود ذلك إلى االرتفاع في معدل اإلسناد في قطاعات الحريق
والهندسي والبحري واألخرى ناجمة عن اختالف حجم المخاطر وتنوع عقود إعادة التأمين الخاصة بها بين عقود إعادة تأمين تناسبية واختيارية،
قابله جزئيا ُ انخفاض في معدل اإلسناد المنسوب إلى القطاع الصحي حيث تم االحتفاظ الكلي بوثائق شركتين جديدتين.
صافي أقساط التأمين المكتتبة
سجل أعلى نسبة احتفاظ بين جميع قطاعات التأمين
إن التباين في صافي أقساط التأمين المكتتبة ينتج بشكل رئيسي عن قطاع المركبات الذي ّ
األخرى بالشركة ،حيث بلغت نسبة االحتفاظ معدل  %98.3بين سنة 2019م و2021م .وقد مثل صافي أقساط التأمين المكتتبة في قطاع المركبات
النسبة األعلى من إجمالي صافي أقساط التأمين المكتتبة بمعدل  %49.9بين سنة 2019م و2021م.
ويليه بعد ذلك القطاع الصحي حيث بلغت نسبة االحتفاظ في هذا القطاع معدل  %75.7في الفترة ما بين سنة 2019م و2021م ،ومثلت صافي
أقساط التأمين المكتتبة في القطاع الصحي معدل  %45.6من إجمالي صافي أقساط التأمين المكتتبة في الفترة ما بين سنة 2019م و2021م.
ارتفع صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة  %13.1من  217.4مليون ريال سعودي في سنة 2019م إلى  245.8مليون ريال سعودي في سنة 0202م
تماشياً مع ارتفاع أعمال الشركة المدفوع بشكل رئيسي بقطاع المركبات.
ارتفع صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة  %18.4من  245.8مليون ريال سعودي في سنة 2020م إلى  291.1مليون ريال سعودي في سنة
2021م مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو القطاع الصحي باإلضافة إلى ارتفاع نسبة االحتفاظ في هذا القطاع (ناتج بسبب االحتفاظ الكلي بوثائق شركتين
جديدتين) ،ونمو قطاع المركبات جراء ارتفاع الوثائق الصادرة عن طريق منصات البيع اإللكترونية والتي تتم تغطيتها من خالل إتفاقيات إعادة تأمين
فائض الخسارة فقط.
التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة ،صافي
يمثل صافي التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة الفرق بين صافي أقساط التأمين المكتتبة وصافي أقساط التأمين المكتسبة خالل كل سنة.
صافي أقساط التأمين المكتسبة
ارتفع صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة  %8.1من  222.6مليون ريال سعودي في سنة 2019م ليصل إلى  240.6مليون ريال سعودي في
سنة 2020م ،وقد تم تسجيل االرتفاع بشكل رئيسي في القطاع الصحي لعدة أسباب أهمها :زيادة نسبة االحتفاظ في هذا القطاع في سنة 2020م،
وحدوث اكتتابات جديدة تتعلق بوثائق تأمين صحي إلزامية خاصة بتأشيرات الزيارة والحج والعمرة ،وتحقيق نمو في اإلنتاج في النصف الثاني من
سنة 2019م بالمقارنة مع النصف الثاني من سنة 2018م (الذي يتم االعتراف به طوال فترة التغطية الـتأمينية والتي امتدت إلى سنة 2020م) والذي
ساهم في زيادة صافي أقساط التأمين المكتسبة في سنة 2020م.
ارتفع صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة  %11.7من  240.6مليون ريال سعودي في سنة 2020م إلى  268.8مليون ريال سعودي في سنة
2021م ،ناتج بشكل أساسي من النمو في قطاع المركبات والقطاع الصحي.
عمولة إعادة تأمين مكتسبة
تمثل عمولة إعادة تأمين الدخل الناتج عن ترتيبات/اتفاقيات إعادة التأمين .وتعتمد عمولة إعادة التأمين في أغلبية ترتيبات/اتفاقيات إعادة التأمين
على ربحية المحفظة المعاد تأمينها التي تتأثر بشكل سلبي أو إيجابي في حال زيادة أو انخفاض المطالبات المتكبدة.
انخفضت عمولة إعادة التأمين بنسبة  %30.2من  16.4مليون ريال سعودي في سنة 2019م إلى  11.4مليون ريال سعودي في سنة 2020م نتيجة
عدم وجود عموالت أرباح في سنة 2020م بالمقارنة مع عموالت أرباح تم اإلعتراف بها في سنة 2019م والتي تخص سنوات سابقة (بقيمة  3.6مليون
ريال سعودي) باإلضافة إلى الزيادة في إعادة التأمين االختياري والذي يخضع عام ًة لعمولة إعادة تأمين أقل من التأمين التناسبي.
ارتفعت عمولة إعادة التأمين المكتسبة بنسبة  %143.3من  11.4مليون ريال سعودي في سنة 2020م إلى  27.8مليون ريال سعودي في سنة 2021م
ويعود ذلك إلى عدة أسباب ،أبرزها:
yخالل سنة 2021م ،قامت الشركة بتسجيل بمبلغ  8.5مليون ريال سعودي ضمن عمولة إعادة تأمين مكتسبة للقطاع البحري والتي تمثل
عموالت متراكمة تخص سنوات السابقة مستحقة من أحد معيدي التأمين؛
yاالعتراف بصافي دخل عموالت أرباح تخص سنوات سابقة بقيمة  1.2مليون ريال سعودي تم تسجيلها بشكل أساسي ضمن عمولة إعادة
التأمين للقطاعين الهندسي والبحري.
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إيرادات اكتتاب أخرى
تمثل إيرادات االكتتاب األخرى في سنة 2021م بشكل أساسي إيرادات من معيدي التأمين تخص سنوات سابقة ناتجة عن إنهاء بعض إتفاقيات إعادة
التأمين التناسبي التي تعود لألعوام من 2010م إلى 2012م بقيمة  2.8مليون ريال سعودي باإلضافة إلى إيرادات منتج العمرة والحج والذي يتم إدارته
عن طريق إحدى شركات السوق وتشترك الشركة في هذا المنتج مع مجموعة من شركات السوق.
صافي المطالبات المتكبدة
انخفض صافي معدل الخسارة للشركة إلى  %65.8في سنة 2020م مقارنة مع  %77.1في سنة 2019م ،متأثراً بفترة اإلغالقات الناجمة عن جائحة
فيروس كورونا (كوفيد )19-في بداية سنة 2020م والتي أدت إلى الحد من حركة المركبات ما أدى إلى انخفاض صافي معدالت الخسارة من قطاع
المركبات خالل السنة.
ارتفع صافي معدل الخسارة للشركة من  %65.8في سنة 2020م إلى  %80.7في سنة 2021م ،ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي معدل
الخسارة في قطاع المركبات من  %56.7في سنة 2020م إلى  %84.4في سنة 2021م لعدة أسباب أبرزها :ارتفاع عدد مطالبات المركبات مقارنة
مع سنة 2020م والتي تأثرت باإلغالقات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد ،)19-باإلضافة إلى ارتفاع معدل الخسارة المرتبط بالوثائق
الصادرة عن طريق منصات البيع االلكترونية والى ارتفاع في مصاريف شركة نجم الخاصة بقطاع المركبات ابتدا ًء من يوليو 2020م المدرجة ضمن
المطالبات المدفوعة.
تكاليف وثائق التأمين
تتعلق تكاليف وثائق التأمين بصورة رئيسية بنفقات تأمين وثائق التأمين ،حيث تمثل بشكل رئيسي العموالت المدفوعة إلى مندوبي المبيعات
والوسطاء والوكالء .وتتماشى هذه التكاليف مع التحركات في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.
ارتفعت إجمالي تكاليف وثائق التأمين بنسبة  %18.1لتصل إلى  20.8مليون ريال سعودي في سنة 2020م مقارنة مع  17.6مليون ريال سعودي في
سنة 2019م .ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف وثائق التأمين المنسوبة إلى قطاع المركبات نتيجة ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة من
خالل الوسطاء.
ارتفعت إجمالي تكاليف وثائق التأمين بنسبة  %57.8من  20.8مليون ريال سعودي في سنة 2020م إلى  32.8مليون ريال سعودي في سنة 2021م،
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف اقتناء وثائق التأمين المنسوبة إلى قطاع المركبات (تماشياً مع ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة عن طريق
منصات البيع االلكترونية) وقطاع الحريق (جراء استقطاب عمالء جدد عن طريق وسطاء).
التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين واالحتياطيات األخرى
إن التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين المدرج في قائمة الدخل للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م مبنية على توصيات الخبير اإلكتواري.
مصاريف اكتتاب أخرى
المحمل كمصاريف اكتتاب أخرى في سنة 2020م إجمالي مبلغ تصفية حسابات أحد عمالء الشركة تعود إلى سنوات سابقة وتتضمن
يمثل المبلغ
ّ
مرتجع أقساط مركبات بمبلغ  1.2مليون ريال سعودي ،إضافة إلى مطالبات تأمين بحري بقيمة  5.5مليون ريال سعودي.
لم يتم تكبد أي مصاريف اكتتاب أخرى في سنة 2021م.
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
يمثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها التغير في انخفاض قيمة األقساط المتأخرة المستحقة ،استنادا إلى اإلرشادات التي وضعها البنك
المركزي السعودي.
مصاريف إدارية وعمومية
أدى االنخفاض في تكاليف الموظفين بقيمة  9.3مليون ريال سعودي إلى انخفاض المصاريف اإلدارية والعمومية بنسبة  %10.5لتصل إلى 68.9
مليون ريال سعودي في سنة 2020م مقارنة مع 76.9مليون ريال سعودي في سنة 2019م.
ارتفعت المصاريف اإلدارية والعمومية بنسبة  %6.7من  68.9مليون ريال سعودي في سنة 2020م إلى  73.5مليون ريال سعودي في سنة 2021م،
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع مصاريف تكاليف الموظفين ومصاريف القرطاسية والمطبوعات ومصاريف األتعاب البنكية بقيمة  2.5مليون
ريال سعودي و 2.2مليون ريال سعودي و 1.4مليون ريال سعودي على التوالي ،قابله جزئياً انخفاض أتعاب قانونية ومهنية بقيمة  2.4مليون ريال
سعودي (ناتجة عن عدم تجديد بعض عقود اإلستشاريين).
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تم شرح أسباب االرتفاع  /االنخفاض المشار إليها أعاله في قسم «مصاريف وايرادات تشغيلية أخرى».
صافي إيرادات االستثمار
يتألف صافي ايرادات اإلستثمار من دخل عموالت على ودائع وسندات وتوزيعات أرباح صناديق اإلستثمار باإلضافة إلى أرباح( /خسائر) من بيع
استثمارات متاحة للبيع ،مخصوم منه أي أعباء انخفاض استثمارات متاحة للبيع.
ارتفع صافي إيرادات االستثمار إلى  8.0مليون ريال سعودي في سنة 2020م بالمقارنة مع  7.3مليون ريال سعودي في سنة 2019م نتيجة:
yعدم وجود أعباء انخفاض استثمارات متاحة للبيع في سنة 2020م ،بالمقارنة مع تسجيل أعباء انخفاض بقيمة  2.9مليون ريال سعودي في
سنة 2019م (والتي أدت إلى تقليص صافي إيرادات االستثمار لسنة 2019م).
yانخفاض في دخل عمولة على الودائع من  5.0مليون ريال سعودي في سنة 2019م إلى  2.3مليون ريال سعودي في سنة 2020م.
انخفضت صافي ايرادات اإلستثمار إلى  7.2مليون ريال سعودي في سنة 2021م ،ويعود ذلك إلى انخفاض دخل عمولة على ودائع بقيمة  1.4مليون
ريال سعودي بسبب انخفاض قيمة الودائع خالل سنة 2021م باالضافة إلى التغيرات في نسبة العمولة على الودائع ،قابله جزئياً ارتفاع في أرباح بيع
استثمارات متاحة للبيع.
الزكاة وضريبة الدخل
قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية منذ تأسيسها في عام 2007م وحتى  31ديسمبر 2020م ،حيث قدمت الشركة اقرارتها لثالثة عشر
سنة الماضية .وقد استلمت الشركة شهادة نهائية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
كما أنهت الشركة وضعها الضريبي والزكوي حتى العام 2011م ،وقد استلمت الشركة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربوط زكوية وضريبية
لألعوام من 2012م وحتى عام 2020م تضمنت فروقات عن إقرارات الشركة ،وكإجراء أولي وضمن المهلة النظامية ،قامت الشركة بمناقشة وتقديم
اإلعتراضات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتي نتج عنها قبول جزئي من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وذلك بتواريخ مختلفة نظراً
إلختالف تواريخ إستالم الربوط الزكوية والسنوات المتعلقة بالربوط الزكوية ،وتواريخ تقديم اإلعتراض عليها وقد بلغت بموجبه قيمة الفروقات بعد
القبول الجزئي ما قيمته  28.4مليون ريال سعودي كما في تاريخ هذه النشرة ،وقد قامت الشركة برفع إعتراضاتها على الفروقات الزكوية لعامي
2019م و2020م لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،كما قامت الشركة أيضاً بتقديم اعتراضاتها على الفروقات الزكوية لألعوام 2012م وحتى
2018م أمام األمانة العامة للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
وال تستطيع الشركة التنبؤ فيما إذا كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واألمانة العامة للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية ستقوم
بقبول اإلعتراضات المقدمة من قبل الشركة ،أو مطالبة الشركة بدفع فروقات مستقب ً
ال عن األعوام السابقة .وفي حال تم رفض االعتراضات
المقدمة من قبل الشركة فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أرباح الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية (لمزيد من المعلومات
فض ً
ال راجع الخطر رقم (« )11-1-2المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات االضافية» من القسم (« )2عوامل
المخاطرة» من هذه النشرة).
صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع
بلغ التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع  7.5مليون ريال سعودي في سنة 2019م و( )0.4مليون ريال سعودي في سنة 2020م و()0.6
مليون ريال سعودي في سنة 2021م .إن التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع البالغ  7.5مليون ريال سعودي في سنة 2019م يمثل
الحركة بين الرصيد االفتتاحي والنهائي إلحتياطي إعادة تقييم إستثمارات .في سنة 2019م ،قامت الشركة بتسجيل أعباء انخفاض استثمارات متاحة
للبيع في قائمة الدخل بقيمة  2.9مليون ريال سعودي باإلضافة إلى تصفية وحدات خاصة بأحد الصناديق اإلستثمارية للطروحات األولية مما ساهم
في زيادة إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات إلى  1.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م.
ال يوجد أي تغيرات جوهرية في صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع خالل سنة 2021م.
إجمالي (الخسارة)  /الربح الشامل
ارتفع إجمالي (الخسارة)  /الربح الشاملة من خسارة بقيمة  35.4مليون ريال سعودي في سنة 2019م إلى ربح بقيمة  6.2مليون ريال سعودي في
سنة 2020م ،نتيجة الرتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة وانخفاض في صافي معدل الخسارة.
انخفض إجمالي (الخسارة)  /الربح الشاملة من ربح بقيمة  6.2مليون ريال سعودي في سنة 2020م إلى خسارة بقيمة  5.1مليون ريال سعودي في
سنة 2021م بسبب ارتفاع معدل الخسارة بشكل رئيسي في قطاع المركبات.
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االيرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  (17):مقر لودجلاإجمالي أقساط التأمين المكتتبة
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

الصحي

١٦١,٤٥٢

١٢٩,٢٩١

١٦٦,٠٧٩

()%١٩٫٩

%٢٨٫٥

المركبات

١٠٦,٥٤٠

١٣٠,٩٢٣

١٤٥,٢٢٦

%٢٢٫٩

%١٠٫٩

الحريق

٢٢,٦٤٩

٣٥,٥٠١

٥٤,٨٢٦

%٥٦٫٧

%٥٤٫٤

الهندسي

١٥,٩٦١

٢٥,١٥٢

١٩,٠٨٠

%٥٧٫٦

()%٢٤٫١

البحري

١١,٢٤٧

٩,٨٩١

١٢,٩٢٠

()%١٢٫١

%٣٠٫٦

األخرى

١٤,٥٧٠

١٥,٦٧٤

٢٤,١٩٢

%٧٫٦

%٥٤٫٣

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

٣٣٢,٤١٨

٣٤٦,٤٣٢

٤٢٢,٣٢٣

%٤٫٢

%٢١٫٩

نوع التأمين (بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

النسبة من اإلجمالي
الصحي

%٤٨.٦

%٣٧.٣

%٣٩٫٣

المركبات

%٣٢.٠

%٣٧.٨

%٣٤٫٤

الحريق

%٦.٨

%١٠.٢

%١٣٫٠

الهندسي

%٤.٨

%٧.٣

%٤٫٥

البحري

%٣.٤

%٢.٩

%٣٫١

األخرى

%٤.٤

%٤.٥

%٥٫٧

االجمالي

%١٠٠.٠

%١٠٠.٠

%١٠٠٫٠

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

إن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة التي سجلتها الشركة بين سنة 2019م وسنة 2021م تتركز بشكل رئيسي على وثائق الشركات والتي مثلت معدل
 %88من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل هذه الفترة.
تقوم الشركة بإصدار وثائق التأمين من خالل البيع المباشر عبر مكتبها الرئيسي في الرياض وفروعها ونقاط البيع المنتشرة في المملكة العربية
السعودية باإلضافة إلى الوسطاء المعتمدين من الجهات المنظمة للعمل في سوق التأمين السعودي .تتمركز مبيعات الشركة في المنطقة الوسطى
التي مثلت معدل %80.7من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بين سنة 2019م وسنة 2021م ،تليها المنطقة الغربية بنسبة  %14.9والمنطقة الشرقية
بنسبة .%4.4
يعتبر القطاع الصحي وقطاع المركبات قطاعي األعمال الرئيسيين للشركة حيث ساهما بمعدل  %41.7و ،%34.7على التوالي من إجمالي أقساط
التأمين المكتتبة بين سنة 2019م وسنة 2021م ،يليه قطاع الحريق والقطاع الهندسي بمعدالت  %10.0و ،%5.5على التوالي.
إن القطاعات الرئيسية التي ساهمت في التغيرات في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة موضحة أدناه:
yارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة  %4.2في سنة 2020م مقارنة مع سنة 2019م ،ويعود هذا االرتفاع بصورة رئيسية إلى النمو
في قطاعات المركبات والحريق والقطاع الهندسي بنسبة  %22.9و %56.7و ،%57.6على التوالي ،قابله انخفاض في أقساط القطاع الصحي
المكتتبة بنسبة .%19.9
yارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة  %21.9في سنة 2021م مقارنة مع سنة 2020م بسبب النمو في القطاع الصحي وقطاعات
المركبات والحريق والبحري والقطاعات األخرى بنسبة  %28.5و %10.9و %54.4و %30.6و ،%54.3على التوالي ،قابله انخفاض في القطاع
الهندسي بنسبة .%24.1
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القطاع الصحي

يعد القطاع الصحي أكبر قطاع مساهم في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ،حيث م ّثل  %48.6و %37.3و %39.3من إجمالي أقساط التأمين
المكتتبة في السنوات 2019م و2020م و2021م على التوالي.
تراجعت أقساط التأمين المكتتبة للقطاع الصحي بنسبة  %19.9من  161.5مليون ريال سعودي في سنة 2019م مقارنة إلى  129.3مليون ريال
سعودي في سنة 2020م نتيجة توجه الشركة لتصفية المحفظة التأمينية من الوثائق عالية الخسائر نسبياً ما أدى إلى عدم تجديد وثيقة شركة كبيرة
الحجم والتي بلغت أقساط التأمين الخاصة بها  23.4مليون ريال سعودي في سنة 2019م والغاء وثيقة كبيرة الحجم نتج عنها مبلغ مرتجع اقساط
تأمين بمبلغ  7.5مليون ريال سعودي في سنة 2020م.
ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة للقطاع الصحي بنسبة  %28.5من  129.3مليون ريال سعودي في سنة 2020م إلى  166.1مليون ريال سعودي في
سنة 2021م بشكل رئيسي جراء اكتتاب وثائق تابعة لثالثة عمالء رئيسيين جدد تم استقطابهم من خالل البيع المباشر.
قطاع المركبات

ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع المركبات بنسبة  %22.9من  106.5مليون ريال سعودي في سنة 2019م إلى  130.9مليون ريال سعودي في
سنة 2020م نتيجة ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة للشركات جراء استقطاب مجموعات كبيرة ومتوسطة الحجم عن طريق وسطاء ،قابل ذلك خسارة
بعض الحسابات لشركات متوسطة الحجم.
ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع المركبات بنسبة  %10.9في سنة 2021م لتصل إلى  145.2مليون ريال سعودي مقارنة مع  130.9مليون
ريال سعودي في سنة 2020م بشكل رئيسي نتيجة اطالق نوع جديد من وثائق التأمين مرتبطة بتأجير المركبات المنتهي بالتمليك عن طريق منصات
البيع االلكترونية ابتدا ًء من نوفمبر 2020م.
قطاع الحريق

ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع الحريق بنسبة  %56.7من  22.6مليون ريال سعودي في سنة 2019م لتصل إلى  35.5مليون ريال سعودي
في سنة 2020م جراء استقطاب مجموعة كبيرة الحجم عن طريق البيع المباشر حيث بلغ اجمالي أقساط التأمين المكتتبة لقطاع الحريق لهذه
المجموعة  12.9مليون ريال سعودي لسنة 2020م.
ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع الحريق بنسبة  %54.4من  35.5مليون ريال سعودي في سنة 2020م إلى  54.8مليون ريال سعودي في سنة
2021م نتيجة اكتتاب وثائق تابعة لعميلين رئيسيين جديدين تم استقطابهما من خالل وسطاء قابله جزئياً عدم تجديد وثيقة عميل رئيسي.
القطاع الهندسي

يتضمن القطاع الهندسي منتجات تتجاوز فترة التغطية التأمينية لها مدة السنة الواحدة وتصل إلى خمس سنوات ،دون اعتبار مدد التمديد ،إن
وجدت.
ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة للقطاع الهندسي بنسبة  %57.6من  16.0مليون ريال سعودي في سنة 2019م لتصل إلى  25.2مليون ريال سعودي
في سنة 2020م وذلك يرجع في المقام األول إلى اكتتاب وثيقة لشركة جديدة بقيمة  5.0مليون ريال سعودي باإلضافة إلى تمديد الوثائق لعدد من
العمالء جراء التأخر في إنجاز المشاريع في وقتها المحدد بسبب أثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد.)19-
انخفضت أقساط التأمين المكتتبة للقطاع الهندسي بنسبة  %24.1من  25.2مليون ريال سعودي في سنة 2020م إلى  19.1مليون ريال سعودي في
سنة 2021م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى عدم تجديد وثيقة عميل رئيسي وانتهاء بعض الوثائق المتعلقة بمشاريع هندسية تم انجازها باالضافة إلى
انخفاض القيمة التأمينية لبعض المشاريع المؤمنة.
القطاع البحري

انخفضت أقساط التأمين المكتتبة للقطاع البحري بنسبة  %12.1من  11.2مليون ريال سعودي في 2019م لتصل إلى  9.9مليون ريال سعودي في
سنة 2020م وذلك ناجم عن تأثر حركة الشحن بجائحة فيروس كورونا (كوفيد.)19-
ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة للقطاع البحري بنسبة  %30.6من  9.9مليون ريال سعودي في سنة 2020م إلى  12.9مليون ريال سعودي في سنة
2021م نتيجة استقطاب عمالء جدد.
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القطاعات األخرى

تتعلق أقساط التأمين المكتتبة للقطاعات األخرى بشكل أساسي بتأمين حوادث عامة وتأمين الحماية واالدخار.
ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للقطاعات األخرى من  14.6مليون ريال سعودي في سنة 2019م إلى  15.7مليون ريال سعودي في سنة
2020م نتيجة الزيادة في أقساط تأمين قطاع تأمين حوادث عامة.
ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للقطاعات األخرى من  15.7مليون ريال سعودي في سنة 2020م إلى  24.2مليون ريال سعودي في سنة
2021م نتيجة اكتتاب وثائق تابعة لعدة عمالء جدد قابله جزئياً عدم تجديد وثائق عمالء آخرين.
أقساط إعادة التأمين المسندة

  (18):مقر لودجلاأقساط إعادة التأمين المسندة بما في ذلك فائض الخسارة
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

الصحي

٥٨,٩٥٤

٢٧,٠٨٤

٢٥,٩٦٠

()%٥٤٫١

()%٤٫٢

المركبات

٢,٢٣٨

١,٧٥٥

٢,٢٥٢

()%٢١٫٦

%٢٨٫٣

الحريق

٢٠,٢٦٢

٣٢,٤٨٥

٥٣,٨٧٧

%٦٠٫٣

%٦٥٫٩

نوع التأمين (بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

الهندسي

١٤,٧٤٥

٢١,٩٩٠

١٧,٢٣٧

%٤٩٫١

()%٢١٫٦

البحري

٨,٨٢٠

٨,٠١٥

١١,٣٠٠

()%٩٫١

%٤١٫٠

األخرى

١٠,٠١٧

٩,٣٠١

٢٠,٦٢٠

()%٧٫١

%١٢١٫٧

إجمالي أقساط إعادة التأمين المسندة

١١٥,٠٣٧

١٠٠,٦٢٩

١٣١,٢٤٥

()%١٢٫٥

%٣٠٫٤

معدل اإلسناد  :أقساط إعادة التأمين المسندة  /إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
الصحي

%٣٦٫٥

%٢٠٫٩

%١٥٫٦

المركبات

%٢٫١

%١٫٣

%١٫٦

الحريق

%٨٩٫٥

%٩١٫٥

%٩٨٫٣

الهندسي

%٩٢٫٤

%٨٧٫٤

%٩٠٫٣

البحري

%٧٨٫٤

%٨١٫٠

%٨٧٫٥

األخرى

%٦٨٫٨

%٥٩٫٣

%٨٥٫٢

نسبة اإلسناد

%٣٤٫٦

%٢٩٫٠

%٣١٫١

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

تقوم الشركة بإعادة تأمين جزء من الوثائق المصدرة من قبلها بموجب اتفاقيات وعقود إعادة تأمين تناسبية واختيارية خارجياً ومحلياً .تمثل أقساط
إعادة التأمين المسندة الخارجية معدل  %83.8من إجمالي أقساط إعادة التأمين المسندة بين سنة 2019م وسنة 2021م بينما تمثل أقساط إعادة
التأمين المسندة المحلية معدل  %12.1وترتيبات فائض الخسارة حوالي .%4.1
يبلغ إجمالي أقساط إعادة التأمين المسندة معدل  %31.6من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بين سنة 2019م وسنة 2021م .وتشمل قطاعات
األعمال الرئيسية التي قامت الشركة بإسنادها خالل هذه الفترة هي قطاع الحريق بمعدل  %93.1والقطاع الهندسي بمعدل  %90.0تليها قطاعات
البحري واألخرى والصحي والمركبات بمعدل  %71.1 ،%82.3و %24.3و %1.7على التوالي.
انخفضت أقساط إعادة التأمين المسندة بنسبة  %12.5من  115.0مليون ريال سعودي في سنة 2019م لتصل إلى  100.6مليون ريال سعودي في
سنة 2020م ،ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في أقساط التأمين المسندة في القطاع الصحي (األسباب الرئيسية واردة أدناه) ،قابله زيادة
في أقساط التأمين المسندة في قطاع الحريق والقطاع الهندسي تماشيا مع نمو األعمال في هذين القطاعين.
ارتفعت أقساط إعادة التأمين المسندة بنسبة  %30.4من  100.6مليون ريال سعودي في سنة 2020م إلى  131.2مليون ريال سعودي في سنة
2021م ،ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أقساط إعادة التأمين المسندة لقطاع الحريق والقطاعات األخرى تماشيا مع ارتفاع إجمالي أقساط
التأمين المكتتبة في هذه القطاعات ،قابله جزئياً:
yانخفاض في أقساط إعادة التأمين المسندة للقطاع الهندسي بقيمة  4.8مليون ريال سعودي تماشياً مع انخفاض إجمالي أقساط التأمين
المكتتبة في هذا القطاع؛ و
yانخفاض في أقساط إعادة التأمين المسندة للقطاع الصحي بقيمة  1.1مليون ريال سعودي جراء االحتفاظ الكلي بوثائق شركتين جديدتين.
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القطاع الصحي

بلغ معدل اإلسناد في القطاع الصحي  %36.5و %20.9و %15.6في السنوات 2019م و2020م و2021م على التوالي.
انخفض معدل اإلسناد في القطاع الصحي من  %36.5في سنة 2019م إلى  %20.9في سنة 2020م ويعود ذلك إلى السببين الرئيسيين أدناه:
yخفض نسبة اإلسناد على هذا القطاع من  %50من صافي قسط المخاطر في سنة 2019م إلى  %40من صافي قسط المخاطر في سنة
2020م وذلك بسبب تخارج معيد التأمين المحلي من اتفاقية إعادة التأمين لسنة 2020م؛
yاالحتفاظ الكامل بوثيقتي تأمين صحي رئيسيتين بقيمة  15.6مليون ريال سعودي و 12.4مليون ريال سعودي.
انخفض معدل اإلسناد في القطاع الصحي من  %20.9في سنة 2020م إلى  %15.6في سنة 2021م حيث قامت الشركة باالحتفاظ الكلي بوثائق
شركتين جديدتين.
قطاع المركبات

تغطي أقساط التأمين في قطاع المركبات بوثائق تأمين فائض الخسارة .لذلك بلغ معدل اإلسناد  %2.1و %1.3و %1.6في السنوات 2019م و2020م
و2021م على التوالي .ال يوجد تغيرات جوهرية في معدل اإلسناد في هذا القطاع خالل هذه الفترة.
قطاع الحريق

بلغ معدل اإلسناد في قطاع الحريق  %89.5و %91.5و %98.3في السنوات 2019م و2020م و2021م ،على التوالي.
لم يطرأ تغيير في نسبة االحتفاظ الخاصة باتفاقية إعادة التأمين التناسبي لقطاع الحريق في السنوات 2019م و2020م ،إال أن التغيرات في معدالت
اإلسناد الواردة أعاله ناجمة عن اختالف حجم المخاطر وتنوع عقود إعادة التأمين الخاصة بها بين عقود إعادة تأمين تناسبية واختيارية وغياب
التعديالت على أقساط تأمين فائض الخسارة في سنتي 2019م و2020م .وبشكل عام ،فقد تغيرت أقساط إعادة التأمين المسندة في هذا القطاع
تماشيا مع التغيير في أقساط التأمين المكتتبة.
ارتفع معدل اإلسناد في قطاع الحريق من  %91.5في سنة 2020م إلى  %98.3في سنة 2021م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى إسناد نسبة مرتفعة
من الوثائق الصادرة إلى العمالء الجدد.
القطاع الهندسي

بلغ معدل اإلسناد في القطاع الهندسي  %92.4و %87.4و %90.3في السنوات 2019م و2020م و2021م ،على التوالي.
لم يطرأ تغيير في نسبة االحتفاظ الخاصة باتفاقية إعادة التأمين التناسبي للقطاع الهندسي في السنوات 2019م و2020م و2021م ،إال أن التغيرات
في معدالت اإلسناد الواردة أعاله ناجمة عن اختالف حجم المخاطر وتنوع عقود إعادة التأمين الخاصة بها بين عقود إعادة تأمين تناسبية واختيارية
وغياب التعديالت على أقساط تأمين فائض الخسارة في السنوات 2019م و2020م و2021م .وبشكل عام ،فقد تغيرت أقساط إعادة التأمين المسندة
في هذا القطاع تماشيا مع التغيير في أقساط التأمين المكتتبة.
القطاع البحري

بلغ معدل اإلسناد في القطاع البحري  %78.4و %81.0و %87.5في السنوات 2019م و2020م و2021م ،على التوالي.
لم يطرأ تغيير في نسبة االحتفاظ الخاصة باتفاقية إعادة التأمين التناسبي للقطاع البحري في السنوات 2019م و2020م و2021م ،إال أن التغيرات
في معدالت اإلسناد الواردة أعاله ناجمة عن اختالف حجم المخاطر وتنوع عقود إعادة التأمين الخاصة بها بين عقود إعادة تأمين تناسبية واختيارية.
وبشكل عام ،فقد تغيرت أقساط إعادة التأمين المسندة في هذا القطاع تماشيا مع التغيير في أقساط التأمين المكتتبة.
القطاعات األخرى

بلغ معدل اإلسناد في القطاعات األخرى (تأمين حوادث عامة وتأمين الحماية واالدخار)  %68.8و %59.3و %85.2في السنوات 2019م و2020م
و2021م على التوالي.
انخفض معدل اإلسناد في القطاعات األخرى إلى  %59.3في سنة 2020م وذلك بسبب إدراج حصة الشركة من ربح اتفاقية تأمين العمرة والحج
المدارة من قبل شركة تأمين محلية البالغة  2.2مليون ريال سعودي من ضمن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في سنة 2020م.
ارتفع معدل اإلسناد في القطاعات األخرى من  %59.3في سنة 2020م إلى  %85.2في سنة 2021م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى إسناد نسبة
مرتفعة من الوثائق الصادرة إلى العمالء الجدد نتيجة اختالف حجم المخاطر وتنوع عقود إعادة التأمين الخاصة بها بين عقود إعادة تأمين تناسبية
واختيارية.
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صافي أقساط التأمين المكتتبة

  (19):مقر لودجلاصافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

الصحي

١٠٢,٤٩٧

١٠٢,٢٠٦

١٤٠,١١٨

()%٠٫٣

%٣٧٫١

المركبات

١٠٤,٣٠٢

١٢٩,١٦٨

١٤٢,٩٧٤

%٢٣٫٨

%١٠٫٧

الحريق

٢,٣٨٦

٣,٠١٦

٩٥٠

%٢٦٫٤

()%٦٨٫٥

الهندسي

١,٢١٦

٣,١٦٢

١,٨٤٣

%١٦٠٫٠

()%٤١٫٧

البحري

٢,٤٢٧

١,٨٧٦

١,٦١٩

()%٢٢٫٧

()%١٣٫٧

األخرى

٤,٥٥٣

٦,٣٧٣

٣,٥٧٢

%٤٠٫٠

()%٤٤٫٠

صافي أقساط التأمين المكتتبة

٢١٧,٣٨١

٢٤٥,٨٠٢

٢٩١,٠٧٧

%١٣٫١

%١٨٫٤

نوع التأمين (بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

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

%٦٣٫٥

%٧٩٫١

%٨٤٫٤

المركبات

%٩٧٫٩

%٩٨٫٧

%٩٨٫٤

الحريق

%١٠٫٥

%٨٫٥

%١٫٧

الهندسي

%٧٫٦

%١٢٫٦

%٩٫٧

البحري

%٢١٫٦

%١٩٫٠

%١٢٫٥

األخرى

%٣١٫٢

%٤٠٫٧

%١٤٫٨

نسبة االحتفاظ

%٦٥٫٤

%٧١٫٠

%٦٨٫٩

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

سجل أعلى نسبة احتفاظ بين جميع قطاعات التأمين
إن التباين في صافي أقساط التأمين المكتتبة يعود بشكل رئيسي إلى قطاع المركبات الذي ّ
األخرى بالشركة حيث بلغت نسبة االحتفاظ معدل  %98.3بين سنة 2019م وسنة 2021م .وقد مثل صافي أقساط التأمين المكتتبة في قطاع
المركبات النسبة األعلى من إجمالي صافي أقساط التأمين المكتتبة بمعدل  %49.9بين سنة 2019م و2021م.
ويليه القطاع الصحي حيث بلغت نسبة االحتفاظ في هذا القطاع معدل  %75.7بين سنة 2019م وسنة 2021م ،ومثل صافي أقساط التأمين المكتتبة
في القطاع الصحي معدل  %45.6من إجمالي صافي أقساط التأمين المكتتبة بين سنة 2019م وسنة 2021م.
ارتفع صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة  %13.1في من  217.4مليون ريال سعودي في سنة 2019م ليصل إلى  245.8مليون ريال سعودي في
سنة 2020م تماشيا مع ارتفاع أعمال الشركة المدفوع بشكل رئيسي بقطاع المركبات.
ارتفع صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة  %18.4من  245.8مليون ريال سعودي في سنة 2020م إلى  291.1مليون ريال سعودي في سنة
2021م مدفوعاً بنمو القطاع الصحي وقطاع المركبات قابله جزئياً انخفاض في صافي أقساط التأمين المكتتبة في قطاع الحريق والقطاع الهندسي
والقطاعات األخرى.
صافي التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة

يمثل صافي التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة الفرق بين صافي أقساط التأمين المكتتبة وصافي أقساط التأمين المكتسبة خالل كل سنة.
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صافي أقساط التأمين المكتسبة

  (20):مقر لودجلاصافي أقساط التأمين المكتسبة
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

الصحي

٩٦,٣٥٥

١١١,١٢٥

١٢١,٩٧٨

%١٥٫٣٠

%٩٫٨٠

المركبات

١١٤,٣٩٢

١١٥,٦٠٥

١٣٦,١٨٨

%١٫١٠

%١٧٫٨٠

الحريق

١,٩٧٨

٢,٧١٠

٢,٢٦٧

%٣٧٫٠٠

()%١٦٫٣٠

الهندسي

١,٧١٢

٢,٧٨٠

١,٩٨١

%٦٢٫٤٠

()%٢٨٫٧٠

البحري

٣,٠٦٨

١,٨٠٩

١,٩٤١

()%٤١٫٠٠

%٧٫٣٠

األخرى

٥,٠٤٩

٦,٦١٤

٤,٤٠٤

%٣١٫٠٠

()%٣٣٫٤٠

صافي أقساط التأمين المكتسبة

٢٢٢,٥٥٤

٢٤٠,٦٤٣

٢٦٨,٧٥٨

%٨٫١٠

%١١٫٧٠

نوع التأمين (بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

النسبة من اإلجمالي
الصحي

%٤٣٫٣

%٤٦٫٢

%٤٥٫٤

المركبات

%٥١٫٤

%٤٨٫٠

%٥٠٫٧

الحريق

%٠٫٩

%١٫١

%٠٫٨

الهندسي

%٠٫٨

%١٫٢

%٠٫٧

البحري

%١٫٤

%٠٫٨

%٠٫٧

األخرى

%٢٫٢

%٢٫٧

%١٫٦

اإلجمالي

%١٠٠٫٠

%١٠٠٫٠

%١٠٠٫٠

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

م ّثل قطاع المركبات النسبة األعلى من صافي أقساط التأمين المكتسبة حيث ساهم بمعدل  %50.0من اإلجمالي في الفترة ما بين سنة 2019م وسنة
2021م ،يليه قطاع التأمين الصحي بمعدل  ،%45.0حيث تحتفظ الشركة بالقسم األكبر من عملياتها في هذين القطاعين.
ارتفع صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة  %8.1من  222.6مليون ريال سعودي في سنة 2019م إلى  240.6مليون ريال سعودي في سنة 2020م
وقد تم تسجيل االرتفاع بشكل رئيسي في القطاع الصحي لعدة أسباب أهمها :زيادة نسبة االحتفاظ في هذا القطاع في سنة 2020م ،وحدوث
اكتتابات جديدة تتعلق بوثائق تأمين صحي إلزامية خاصة بتأشيرات الزيارة والحج والعمرة ،وتحقيق نمو في اإلنتاج في النصف الثاني من سنة 2019م
بالمقارنة مع النصف الثاني من سنة 2018م (الذي يتم االعتراف به خالل فترة التغطية الـتأمينية).
ارتفع صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة  %11.7من  240.6مليون ريال سعودي في سنة 2020م إلى  268.8مليون ريال سعودي في سنة
2021م ،ناتج بشكل أساسي من نمو األعمال في القطاع الصحي وقطاع المركبات.
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عمولة إعادة تأمين مكتسبة

  (21):مقر لودجلاعمولة إعادة تأمين مكتسبة
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

الصحي

٣,٦٣٨

٠

٠

()%١٠٠٫٠

%٠٫٠

المركبات

٠

٠

٠

%٠٫٠

%٠٫٠

الحريق

٣,٨٨٠

٢,٩٦٦

٦,٧٤٩

()%٢٣٫٦

%١٢٧٫٥

الهندسي

٣,٢٣٨

٣,٨٧٩

٤,٧٩٥

%١٩٫٨

%٢٣٫٦

البحري

٣,٧٣٠

٣,٢٩١

١٣,١١٠

()%١١٫٨

%٢٩٨٫٤

األخرى

١,٨٨٤

١,٢٩٧

٣,١٦٤

()%٣١٫٢

%١٤٣٫٩

عمولة إعادة تأمين مكتسبة

١٦,٣٧٠

١١,٤٣٣

٢٧,٨١٨

()%٣٠٫٢

%١٤٣٫٣

نوع التأمين (بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

عمولة إعادة تأمين مستلمة كنسبة مئوية من األقساط المسندة
الصحي

%٦٫٢

%٠٫٠

%٠٫٠

المركبات

%٠٫٠

%٠٫٠

%٠,٠

الحريق

%١٤٫٣

%٩٫٨

%١٢٫٥

الهندسي

%٢١٫٩

%١٥٫٦

%٢٦٫١

البحري

%٤٠٫٩

%٣٨٫٥

%١١٣٫٢

األخرى

%١٩٫٨

%١٤٫٩

%١٩٫٢

المجموع

%١٣٫٣

%١١٫٠

%٢١٫٣

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

تمثل عمولة إعادة تأمين الدخل الناتج عن ترتيبات/اتفاقيات إعادة التأمين .وتعتمد عمولة إعادة التأمين في أغلبية ترتيبات/اتفاقيات إعادة التأمين
على ربحية المحفظة المعاد تأمينها التي تتأثر بشكل سلبي أو إيجابي في حال زيادة أو انخفاض المطالبات المتكبدة.
القطاع الصحي

تمثل عمولة إعادة التأمين المكتسبة في القطاع الصحي والبالغة  3.6مليون ريال سعودي في سنة 2019م ،دخل عموالت أرباح تخص سنوات سابقة
تم تسجيلها ضمن عموالت إعادة التأمين المكتسبة .إن دخل عموالت األرباح يرتبط بأداء اتفاقيات إعادة التأمين التناسبي لكل اتفاقية على حده،
وتعتبر خاضعة للتغيير حسب األداء وشروط اتفاقية إعادة التأمين لكل عام.
قطاع الحريق

بلغ معدل عمولة إعادة التأمين المستلمة كنسبة مئوية من األقساط المسندة في قطاع الحريق  %14.3و %9.8و %12.5في السنوات 2019م و2020م
و2021م على التوالي.
لم يطرأ أي تغيير جوهري في نسبة العموالت الخاصة باتفاقية إعادة التأمين التناسبي لقطاع الحريق في السنوات 2019م و2020م و2021م ،إال
أن التغيرات في النسب الواردة أعاله ناجمة بشكل رئيسي عن التغيرات في توزيع األقساط المسندة بين إعادة التأمين التناسبي واإلختياري حيث
يخضع األخير عام ًة لعموالت إعادة تأمين أقل من التأمين التناسبي.
القطاع الهندسي

بلغ معدل عمولة إعادة التأمين المستلمة كنسبة مئوية من األقساط المسندة في القطاع الهندسي  %21.9و %15.6و %26.1في السنوات 2019م
و2020م و2021م على التوالي.
لم يطرأ أي تغيير جوهري في نسبة العمولة الخاصة بإتفاقية إعادة التأمين التناسبي في القطاع الهندسي في سنتي 2019م و2020م ،إال أن التغيرات
في النسب الواردة أعاله ناجمة بشكل رئيسي عن التغيرات في توزيع األقساط المسندة بين إعادة التأمين التناسبي واإلختياري حيث يخضع األخير
عام ًة لعموالت إعادة تأمين أقل من التأمين التناسبي.
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ارتفع معدل عمولة إعادة التأمين المستلمة كنسبة مئوية من األقساط المسندة في القطاع الهندسي إلى  %26.1في سنة 2021م بشكل رئيسي بسبب
تسجيل دخل عمولة أرباح تخص سنوات سابقة بقيمة  0.7مليون ريال سعودي ضمن عمولة إعادة التأمين المكتسبة باإلضافة إلى التغيرات في توزيع
األقساط المسندة بين إعادة التأمين التناسبي واإلختياري حيث يخضع األخير عام ًة لعموالت إعادة تأمين أقل من التأمين التناسبي.
القطاع البحري

بلغ معدل عمولة إعادة التأمين المستلمة كنسبة مئوية من األقساط المسندة في القطاع البحري  %40.9و %38.5و %113.2في السنوات 2019م
و2020م و2021م على التوالي.
لم يطرأ أي تغيير جوهري في نسبة العمولة الخاصة بإتفاقية إعادة التأمين التناسبي في القطاع البحري في سنتي 2019م و2020م ،إال أن التغيرات
في النسب الواردة أعاله ناجمة بشكل رئيسي عن التغيرات في توزيع األقساط المسندة بين إعادة التأمين التناسبي واإلختياري حيث يخضع األخير
عام ًة لعموالت إعادة تأمين أقل من التأمين التناسبي.
خالل سنة 2021م ،ارتفع معدل عمولة إعادة التأمين المستلمة كنسبة مئوية من األقساط المسندة إلى  %113.2حيث قامت الشركة بتسجيل:
yمبلغ  8.5مليون ريال سعودي ضمن عمولة إعادة تأمين مكتسبة للقطاع البحري والذي يمثل عمولة متراكمة لدى أحد معيدي التأمين تخص
سنوات سابقة .يقوم معيد التأمين بتوزيع جزء نقدي من األرباح واالحتفاظ بالمبلغ المتبقي كاحتياطي لديه يخص الشركة ويتم دفعه في
حالة اإلنسحاب من الصندوق ويتم تزويد الشركة بنهاية كل سنة مالية بإجمالي حصتها من هذا اإلحتياطي المكون .لم تقم الشركة بتسجيل
قيمة األرباح المحققة المحتفظ بها من قبل معيد التأمين في السنوات السابقة وقد تم ادراجها في سنة 2021م؛
yصافي دخل عموالت أرباح تخص سنوات سابقة بقيمة  1.2مليون ريال سعودي.
القطاعات األخرى

بلغ معدل عمولة إعادة التأمين المستلمة كنسبة مئوية من األقساط المسندة في القطاعات األخرى (المكون بشكل رئيسي من تأمين حوادث عامة
وتأمين الحماية واالدخار)  %19.8و %14.9و %19.2في السنوات 2019م و2020م و2021م على التوالي.
انخفض معدل عمولة إعادة التأمين المستلمة كنسبة مئوية من األقساط المسندة في القطاعات األخرى إلى  %14.9في سنة 2020م بالمقارنة مع
 %19.8في سنة 2019م وذلك بسبب الزيادة في إعادة التأمين االختياري.
ارتفع معدل عمولة إعادة التأمين المستلمة كنسبة مئوية من األقساط المسندة في القطاعات األخرى إلى  %19.2في سنة 2021م بالمقارنة مع
 %14.9في سنة 2020م وذلك بسبب الزيادة في إعادة التأمين االختياري قابله جزئياً تسجيل خسارة عمولة تخص سنوات سابقة بقيمة  0.5مليون
ريال سعودي ضمن عمولة إعادة التأمين المكتسبة للقطاعات األخرى.
تكاليف ومصاريف االكتتاب
المطالبات

  (22):مقر لودجلاإجمالي وحصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

الصحي

١٥١,٨٨٤

١٤٦,٠٧٧

١٣٣,٠٤٧

()%٣٫٨

()%٨٫٩

المركبات

٨١,٩٢٧

٧٢,٣٥٣

١٣٨,٠٩٤

()%١١٫٧

%٩٠٫٩

الحريق

١,٧٨٩

١,٢٧٩

١,٤١٠

()%٢٨٫٥

%١٠٫٢

الهندسي

٤,٨٥٦

٣,٤٨٧

١,٣٩٦

()%٢٨٫٢

()%٦٠٫٠

البحري

٤,٣٨٣

٢,١٦٠

١,٤٢٣

()%٥٠٫٧

()%٣٤٫١

األخرى

٣,٨٦٧

٢,٧٥٠

٢,٧٢٩

()%٢٨٫٩

()%٠٫٨

إجمالي المطالبات المدفوعة

٢٤٨,٧٠٦

٢٢٨,١٠٦

٢٧٨,٠٩٩

()%٨٫٣

%٢١٫٩

الصحي

()٧١,١٣٠

()٦١,٣٠٨

()٣٦,٢٦٦

()%١٣٫٨

()%٤٠٫٨

المركبات

()١,٨٩٨

()٢,٥١٧

()٩٠٢

%٣٢٫٦

()%٦٤٫٢

الحريق

()١,٧٢٢

()٩٨٣

()١,٥٦٧

()%٤٢٫٩

%٥٩٫٤

نوع التأمين (بآالف الرياالت)
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التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

الهندسي

()٣,٨٨٤

()٢,٤٨٤

()٩٤٧

()%٣٦٫٠

()%٦١٫٩

البحري

()٣,٥٥٨

()١,٥٣٤

()٨٦٢

()%٥٦٫٩

()%٤٣٫٨

األخرى

()٢,٦٤٤

()١,٧٩٤

()١,٧١٢

()%٣٢٫١

()%٤٫٦

حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

()٨٤,٨٣٥

()٧٠,٦٢٠

()٤٢,٢٥٥

()%١٦٫٨

()%٤٠٫٢

التغير في المطالبات تحت التسوية ،صافي

٥,٣٠٤

٣٥٨

()١٣,٠٠٤

()%٩٣٫٣

()%٣,٧٣٢٫٤

التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها ،صافي

٢,٣١٨

٦١٩

()٥,٩٧٨

()%٧٣٫٣

()%١,٠٦٥٫٨

صافي المطالبات المتكبدة

١٧١,٤٩٣

١٥٨,٤٦٣

٢١٦,٨٦٢

()%٧٫٦

%٣٦٫٩

نوع التأمين (بآالف الرياالت)
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حصة معيدي التأمين كنسبة مئوية من إجمالي المطالبات المدفوعة
الصحي

%٤٦٫٨

%٤٢٫٠

%٢٧٫٣

المركبات

%٢٫٣

%٣٫٥

%٠٫٧

الحريق

%٩٦٫٣

%٧٦٫٩

%١١١٫١

الهندسي

%٨٠٫٠

%٧١٫٢

%٦٧٫٨

البحري

%٨١٫٢

%٧١٫٠

%٦٠٫٦

األخرى

%٦٨٫٤

%٦٥٫٢

%٦٢٫٧

المجموع

%٣٤٫١

%٣١٫٠

%١٥٫٢

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

إجمالي المطالبات المدفوعة

انخفض إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة  %8.3من  248.7مليون ريال سعودي في سنة 2019م ليصل إلى  228.1مليون ريال سعودي في سنة
2020م مدفوعا بشكل رئيسي بانخفاض إجمالي المطالبات المدفوعة المنسوبة إلى قطاع المركبات والقطاع الصحي الناجم عن فترة اإلغالقات
والتي تسببت بها جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-في بداية سنة 2020م والتي أدت إلى تقليص استخدام منفعة تأمين المركبات وتأمين الصحي
في هذه الفترة.
ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة  %21.9من  228.1مليون ريال سعودي في سنة 2020م إلى  278.1مليون ريال سعودي في سنة 2021م
ناتج بشكل رئيسي من ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة في قطاع المركبات بقيمة  65.7مليون ريال سعودي لعدة أسباب ،أبرزها:
yارتفاع عدد مطالبات المركبات مقارنة مع سنة 2020م والتي تأثرت باإلغالقات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد)19-؛
yارتفاع معدل الخسارة على وثائق األفراد الصادرة عن طريق منصات البيع االلكترونية؛ و
yارتفاع مصاريف شركة نجم الخاصة بقطاع المركبات المدرجة ضمن المطالبات المدفوعة (ابتدا ًء من يوليو 2020م) من  5مليون ريال
سعودي في سنة 2020م إلى  19مليون ريال سعودي في سنة 2021م ،حيث أن شركة نجم اصبحت تقوم بتسجيل رسوم على شركات التأمين
وفقاً لعدد المركبات المؤمن عليها ابتدا ًء من يوليو 2020م مقارنة مع الرسوم السابقة عند حصول حادث فقط.

وقد قابله جزئياً انخفاض إجمالي المطالبات المدفوعة في القطاع الصحي والقطاع الهندسي بقيمة  13.0مليون ريال سعودي و 2.1مليون ريال
سعودي على التوالي.
حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

تتحدد حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة باتفاقية إعادة التأمين الخاصة بكل قطاع من قطاعات التأمين بالشركة.
انخفضت نسبة حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة من إجمالي المطالبات المدفوعة من  %34.1في سنة 2019م إلى  %31.0في سنة
2020م ناتجة بشكل أساسي من القطاع الصحي حيث تم خفض نسبة اإلسناد على هذا القطاع من  %50من صافي قسط المخاطر في سنة 2019م
إلى  %40في سنة 2020م (وذلك بسبب تخارج معيد التأمين المحلي من اتفاقية إعادة التأمين لسنة 2020م) باإلضافة إلى االحتفاظ الكامل بوثيقتي
تأمين صحي رئيسيتين.
انخفضت نسبة حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة من  %31.0في سنة 2020م إلى  %15.2في سنة 2021م ويعود ذلك بشكل
رئيسي إلى القطاع الصحي حيث انخفضت نسبة حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة من إجمالي المطالبات المدفوعة المتعلقة بالقطاع
الصحي من  %42.0في سنة 2020م إلى  %27.3في سنة 2021م وذلك بسبب ارتفاع نسبة االحتفاظ في هذا القطاع.
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التغيرات في المطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها
تمثل التغيرات في المطالبات تحت التسوية والتغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها التغيرات في احتياطي المطالبات المقدرة
والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها المقدرة من جانب الخبير االكتواري خالل السنة.
صافي المطالبات المتكبدة

  (23):مقر لودجلاصافي المطالبات المتكبدة
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

الصحي

٨٣,٧٠٧

٩٠,٥٦٨

٩٧,٧٦٩

%٨٫٢

%٨٫٠

المركبات

٨٤,٥١٧

٦٥,٥٤٣

١١٤,٨٨١

()%٢٢٫٤

%٧٥٫٣

الحريق

٣٨

٢٧٧

١,١٥٥

%٦٢٨٫٩

%٣١٧٫٠

الهندسي

٨٨٦

١,٤٥٣

()٣٩

%٦٤٫٠

()%١٠٢٫٧

البحري

٩٤٣

()٦٧

١,٠٦٨

()%١٠٧٫١

()%١,٦٩٤٫٠

األخرى

١,٤٠٣

٦٨٨

٢,٠٢٩

()%٥١٫٠

%١٩٤٫٩

صافي المطالبات المتكبدة

١٧١,٤٩٣

١٥٨,٤٦٣

٢١٦,٨٦٢

()%٧٫٦

%٣٦٫٩

نوع التأمين (بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

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

%٨٦٫٩

%٨١٫٥

%٨٠٫٢

المركبات

%٧٣٫٩

%٥٦٫٧

%٨٤٫٤

الحريق

%١٫٩

%١٠٫٢

%٥٠٫٩

الهندسي

%٥١٫٨

%٥٢٫٣

()%٢٫٠

البحري

%٣٠٫٧

()%٣٫٧

%٥٥٫٠

األخرى

%٢٧٫٨

%١٠٫٤

%٤٦٫١

صافي معدل الخسارة

%٧٧٫١

%٦٥٫٨

%٨٠٫٧

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

القطاع الصحي

انخفض صافي معدل الخسارة للقطاع الصحي من  %86.9في سنة 2019م إلى  %81.5في سنة 2020م وذلك بسبب توجه الشركة نحو تصفية
المحفظة التأمينية من الوثائق عالية الخسارة في هذه السنة.
انخفض صافي معدل الخسارة للقطاع الصحي بشكل طفيف إلى  %80.2في سنة 2021م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تحرير في المطالبات
المتكبدة وغير المبلغ عنها بقيمة  0.8مليون ريال سعودي في سنة 2021م بنا ًء على توصية الخبير اإلكتواري.
قطاع المركبات

انخفض صافي معدل الخسارة لقطاع المركبات من  %73.9في سنة 2019م إلى  %56.7في سنة 2020م متأثراً بفترة اإلغالقات الناجمة عن جائحة
فيروس كورونا (كوفيد )19-في بداية سنة 2020م والتي أدت إلى الحد من حركة المركبات ما أدى إلى انخفاض صافي معدالت الخسارة.
ارتفع صافي معدل الخسارة لقطاع المركبات إلى  %84.4في سنة 2021م بالمقارنة مع  %56.7في سنة 2020م ،لعدة اسباب أبرزها:
yارتفاع عدد مطالبات المركبات مقارنة مع سنة 2020م والتي تأثرت باإلغالقات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد)19-؛ و
yارتفاع معدل الخسارة على وثائق األفراد عن طريق منصات البيع االلكترونية.
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قطاع الحريق

بلغ صافي معدل الخسارة المتعلق بقطاع الحريق  %1.9في سنة 2019م و %10.2في سنة 2020م لعدم وجود مطالبات كبيرة الحجم تكبدتها الشركة
خالل هاتين السنتين.
ارتفع صافي معدل الخسارة لقطاع الحريق إلى  %50.9في سنة 2021م بالمقارنة مع  %10.2في سنة 2020م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى إلى
مطالبة جديدة لعميل رئيسي بقيمة  32.6مليون ريال سعودي (وقد بلغ صافي حصة الشركة من المطالبة  0.3مليون ريال سعودي).
القطاع الهندسي

ال يوجد تغيير جوهري في معدل الخسارة للقطاع الهندسي في سنتي 2019م و2020م حيث بلغ  %51.8و %52.3على التوالي.
انخفض صافي معدل الخسارة للقطاع الهندسي إلى ( )%2.0في سنة 2021م نتيجة تحريرات في احتياطي المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
والمطالبات تحت التسوية.
القطاع البحري

انخفض صافي معدل الخسارة للقطاع البحري من  %30.7في سنة 2019م إلى ( )%3.7في سنة 2020م ،نتيجة انخفاض صافي المطالبات المتكبدة
بسبب تحريرات وانخفاض في احتياطي المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها والمطالبات تحت التسوية عند تسوية المطالبات.
ارتفع صافي معدل الخسارة للقطاع البحري إلى  %55.0في سنة 2021م ،ويعود ذلك إلى مطالبات مدفوعة متعلقة بعميل ذو نسبة احتفاظ مرتفعة
باالضافة إلى تحريرات في احتياطي المطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها في سنة 2020م والتي لم تتكرر في سنة 2021م.
القطاعات األخرى

انخفض صافي معدل الخسارة للقطاعات األخرى من %27.8في سنة 2019م إلى  %10.4في سنة 2020م نتيجة انخفاض في صافي المطالبات
المتكبدة بسبب تحريرات في احتياطي المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها.
ارتفع صافي معدل الخسارة للقطاعات األخرى إلى  %46.1في سنة 2021م بسبب تحريرات في احتياطي المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها في
سنة 2020م والتي لم تتكرر في سنة 2021م.
التغير في إحتياطي عجز اقساط التأمين واحتياطيات أخرى

في سنة 2019م ،وبنا ًء على توصية الخبير االكتواري ،قامت الشركة بزيادة احتياطي عجز أقساط التأمين للقطاع الصحي بقيمة  2.7مليون ريال
سعودي وقطاع الحريق بقيمة  1.4مليون ريال سعودي ،وإنشاء مخصص الحتياطي عجز أقساط التأمين للقطاعات األخرى بقيمة  0.4مليون ريال
سعودي.
في سنة 2020م ،قامت الشركة بإضافة احتياطي عجز أقساط التأمين للقطاع الصحي بقيمة  2.5مليون ريال سعودي والقطاعات األخرى بقيمة
 0.7مليون ريال سعودي ،قابله استرداد جزء من احتياطي عجز أقساط التأمين لقطاع الحريق بقيمة  1.7مليون ريال سعودي والقطاع الهندسي
بقيمة  0.6مليون ريال سعودي وقطاع المركبات بقيمة  0.5مليون ريال سعودي بناء على توصية الخبير االكتواري.
في سنة 2021م ،قامت الشركة بتحرير احتياطي عجز أقساط التأمين للقطاع الصحي بقيمة  12.3مليون ريال سعودي ،قابله جزئياّ ارتفاع في
احتياطي عجز أقساط التأمين لقطاع المركبات بقيمة  4.1مليون ريال سعودي وقطاع الحريق بقيمة  0.9مليون ريال سعودي والقطاع الهندسي
بقيمة  0.4مليون ريال سعودي والقطاع البحري بقيمة  0.2مليون ريال سعودي بناء على توصية الخبير االكتواري.
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تكاليف وثائق التأمين

  (24):مقر لودجلاتكاليف وثائق التأمين
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

الصحي

٥,١٥٦

٥,٤١٣

٦,٨٧٣

%٥٫٠

%٢٧٫٠

المركبات

٦,٧٦٢

٩,٢٢٩

١٥,٣١١

%٣٦٫٥

%٦٥٫٩

الحريق

١,٩٤٣

٢,١٦٩

٥,٤٧٤

%١١٫٦

%١٥٢٫٤

الهندسي

١,٦٤٠

٢,١٦٧

١,٣٤٤

%٣٢٫١

()%٣٨٫٠

البحري

٨٣٣

٧٢٤

١,٣٨٦

()%١٣٫١

%٩١٫٤

األخرى

١,٢٨٨

١١١٠

٢,٤٥٣

()%١٣٫٨

%١٢١٫٠

تكاليف وثائق تأمين

١٧,٦٢٢

٢٠,٨١٣

٣٢,٨٤١

%١٨٫١

%٥٧٫٨

نوع التأمين (بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

تكاليف وثائق تأمين مسددة  /اجمالي أقساط التأمين المكتتبة
الصحي

%٣٫٠

%٤٫٨

%٤٫٥

المركبات

%٥٫٥

%٩٫٣

%٩٫٧

الحريق

%٩٫١

%٦٫٤

%١٠٫٣

الهندسي

%١١٫٠

%٨٫٣

%٧٫٤

البحري

%٦٫٢

%٨٫٠

%١١٫٠

األخرى

%٨٫٥

%٦٫٤

%١١٫٨

المجموع

%٥٫٠

%٧٫١

%٧٫٨

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

تتعلق تكاليف وثائق التأمين بصورة رئيسية بالعموالت المدفوعة إلى مندوبي المبيعات والوسطاء والوكالء .وتتماشى هذه التكاليف مع التحركات في
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.
يشكل القطاع الصحي وقطاع المركبات أكبر قطاعين ساهما في إجمالي تكاليف اكتتاب وثائق التأمين ،حيث مثال مجتمعين معدل  %67.6و%70.4
و %67.6من إجمالي تكاليف وثائق التأمين في السنوات 2019م و2020م و2021م على التوالي.
ارتفع إجمالي تكاليف وثائق التأمين بنسبة  %18.1من  17.6مليون ريال سعودي في سنة 2019م ليصل إلى  20.8مليون ريال سعودي في سنة
2020م ،ناتج بشكل رئيسي من االرتفاع في تكاليف وثائق التأمين المنسوبة إلى قطاع المركبات نتيجة ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة من خالل
وسطاء في هذه السنة.
ارتفع إجمالي تكاليف وثائق التأمين بنسبة  %57.8في سنة 2021م ليصل إلى  32.8مليون ريال سعودي بالمقارنة مع سنة 2020م ،ناتج بشكل رئيسي
عن االرتفاع في تكاليف وثائق التأمين المنسوبة إلى قطاع المركبات وقطاع الحريق.
القطاع الصحي

ارتفعت العمولة المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة التابعة للقطاع الصحي من  %3.0في سنة 2019م إلى  %4.8في سنة
2020م ،بسبب اكتتاب وثيقة رئيسية من خالل وسيط وانخفاض في أقساط التأمين المكتتبة من خالل البيع المباشر.
ال يوجد أي تغير جوهري في العمولة المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة التابعة للقطاع الصحي في سنة 2021م مقارنة مع
سنة 2020م حيث بلغت  %4.5و %4.8على التوالي.
قطاع المركبات

ارتفعت العمولة المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة التابعة لقطاع المركبات من  %5.5في سنة 2019م إلى  %9.3في سنة
2020م بسبب اكتتاب عدد من وثائق جديدة رئيسية من خالل وسطاء وانخفاض في أقساط التأمين المكتتبة من خالل البيع المباشر.
ال يوجد أي تغير جوهري في العمولة المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة التابعة لقطاع المركبات في سنة 2021م مقارنة مع
سنة 2020م حيث بلغت  %9.7و %9.3على التوالي.
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قطاع الحريق

أدى االكتتاب في أحد الوثائق التأمينية الرئيسية من خالل البيع المباشر إلى انخفاض العمولة المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين
المكتتبة التابعة لقطاع الحريق من  %9.1في سنة 2019م إلى  %6.4في سنة 2020م.
ارتفعت العمولة المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة التابعة لقطاع الحريق لتصل إلى  %10.3في سنة 2021م بالمقارنة مع
 %6.4في سنة 2020م ،نتيجة اكتتاب وثائق تأمين جديدة عن طريق وسطاء.
القطاع الهندسي

أدى االكتتاب في أحد الوثائق التأمينية الرئيسية من خالل البيع المباشر إلى انخفاض العمولة المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين
المكتتبة التابعة للقطاع الهندسي من  %11.0في سنة 2019م إلى  %8.3في سنة 2020م.
ال يوجد أي تغير جوهري في العمولة المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة التابعة للقطاع الهندسي في سنة 2021م مقارنة مع
سنة 2020م حيث بلغت  %7.4و %8.3على التوالي.
القطاع البحري

ارتفعت العمولة المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة التابعة للقطاع البحري من  %6.2في سنة 2019م إلى  %8.0في سنة
2020م ،بسبب تراجع في أقساط التأمين المكتتبة من خالل البيع المباشر.
ارتفعت العمولة المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة التابعة للقطاع البحري من  %8.0في سنة 2020م إلى  %11.0في سنة
2021م ،نتيجة اكتتاب وثائق تأمين جديدة عن طريق وسطاء وانخفاض في أقساط التأمين المكتتبة من خالل البيع المباشر.
القطاعات األخرى

انخفضت العمولة المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة التابعة للقطاعات األخرى من  %8.5في سنة 2019م إلى  %6.4في
سنة 2020م ناتجة بشكل رئيسي في قطاع تأمين الحوادث العامة جراء زيادة في أقساط التأمين المكتتبة من خالل البيع المباشر.
ارتفعت العمولة المسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة التابعة للقطاعات األخرى من  %6.4في سنة 2020م إلى  %11.8في سنة
2021م ،نتيجة اكتتاب وثائق تأمين جديدة عن طريق وسطاء وانخفاض في أقساط التأمين المكتتبة من خالل البيع المباشر.
مصاريف وايرادات تشغيلية أخرى
مخصص ديون المشكوك في تحصيلها

تم احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها استنادا إلى االرشادات الذي وضعها البنك المركزي السعودي وذلك بالحد األدنى.
مصاريف إدارية وعمومية

  (25):مقر لودجلامصاريف إدارية وعمومية
(بآالف الرياالت)
تكاليف موظفين

التغيير السنوي

التغيير السنوي

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

٣٩,٦٣٣

٣٠,٢٤١

٣٢,٨١٨

()%٢٣٫٧

%٨٫٥

تكاليف إشراف ورقابة

٣,٣٨٩

٢,٧٩٤

٢,٨٦٦

()%١٧٫٦

%٢٫٦

مصاريف ادارة مطالبات

٧,٦٧٩

٧,٣٨٤

٦,٧٦٥

()%٣٫٨

()%٨٫٤

قرطاسية ومطبوعات

٣,٠٣١

٣,٨٨٠

٦,٠٩٣

%٢٨٫٠

%٥٧٫٠

دعاية واعالن

١٠٠

٣٩

١٥٣

()%٦١٫٠

%٢٩٢٫٣

أتعاب قانونية ومهنية

٥,٨٩٦

٨,٠٤١

٥,٦٦١

%٣٦٫٤

()%٢٩٫٦

إيجارات

١,٧١٤

٦٩٢

٦٩٨

()%٥٩٫٦

%٠٫٩

إستهالك أصل حق استخدام

١,٩٥٤

١,٩٧١

٢,١٥٧

%٠٫٩

%٩٫٤

مصاريف تمويل التزام إيجار

٢٩١

٢١٨

١٥٨

()%٢٥٫١

()%٢٧٫٥

استهالك

١,٩٧٥

٢,٢٠٤

٢,٦١٩

%١١٫٦

%١٨٫٨
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التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

٢,٤٨٣

٢,١٥٣

٢,٥١٨

()%١٣٫٣

%١٧٫٠

إتصاالت

٢,٣٠١

١,٧١٣

٢,٣٣٤

()%٢٥٫٦

%٣٦٫٣

سفر وإقامة

٥٧٧

٢١٤

١٩٦

()%٦٢٫٩

()%٨٫٤

مصاريف وبدالت حضور مجلس اإلدارة

١,١٦٤

١,٢٧٥

٩٨٠

%٩٫٥

()%٢٣٫١

مصاريف ضريبة استقطاع وضريبة القيمة المضافة

١,٦٧١

٢,٧٧٢

٣,٢٦٨

%٦٥٫٩

%١٧٫٩

أتعاب بنكية

٧٢٢

٤٥٨

١٨١٧

()%٣٦٫٦

%٢٩٦٫٧

(بآالف الرياالت)
مصاريف تأمين

مصاريف تدريب

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

٠

١٠٩

١٥٣

%٠٫٠

%٠٫٠

أخرى

٢,٣٥٤

٢,٦٩٧

٢,٢٠٢

%١٤٫٦

()%١٨٫٤

مصاريف إدارية وعمومية

٧٦,٩٣٥

٦٨,٨٥٤

٧٣,٤٥٦

()%١٠٫٥

%٦٫٧

تكاليف موظفين

%٥١٫٥

%٤٣٫٩

%٤٤٫٧

تكاليف إشراف ورقابة

%٤٫٤

%٤٫١

%٣٫٩

مصاريف إدارة مطالبات

%١٠٫٠

%١٠٫٧

%٩٫٢

قرطاسية ومطبوعات

%٣٫٩

%٥٫٦

%٨٫٣

دعاية وإعالن

%٠٫١

%٠٫١

%٠٫٢

أتعاب قانونية ومهنية

%٧٫٧

%١١٫٧

%٧٫٧

إيجارات

%٢٫٢

%١٫٠

%١٫٠

استهالك أصل حق استخدام

%٢٫٥

%٢٫٩

%٢٫٩

مصاريف تمويل التزام إيجار

%٠٫٤

%٠٫٣

%٠٫٢

استهالك

%٢٫٦

%٣٫٢

%٣٫٦

النسبة من اإلجمالي

مصاريف تأمين

%٣٫٢

%٣٫١

%٣٫٤

إتصاالت

%٣٫٠

%٢٫٥

%٣٫٢

سفر وإقامة

%٠٫٨

%٠٫٣

%٠٫٣

مصاريف وبدالت حضور مجلس اإلدارة

%١٫٥

%١٫٩

%١٫٣

مصاريف ضريبة استقطاع وضريبة القيمة المضافة

%٢٫٢

%٤٫٠

%٤٫٤

أتعاب بنكية

%٠٫٩

%٠٫٧

%٢٫٥

مصاريف تدريب

%٠٫٠

%٠٫٢

%٠٫٢

أخرى

%٣٫١

%٣٫٨

%٣٫٠

مصاريف إدارية وعمومية

%١٠٠٫٠

%١٠٠٫٠

%١٠٠٫٠

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

تكاليف الموظفين

تمثل تكاليف الموظفين المصروف الرئيسي ضمن المصاريف اإلدارية والعمومية حيث شكلت  %51.5و %43.9و %44.7من إجمالي المصاريف
اإلدارية والعمومية في السنوات 2019م و2020م و2021م ،على التوالي.
تتألف تكاليف الموظفين بشكل رئيسي من الراتب األساسي وبدالت السكن والنقل باإلضافة إلى المكافآت والمزايا واشتراكات المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية وغيرها .وقد انخفضت تكاليف الموظفين بنسبة  %23.7من  39.6مليون ريال سعودي في سنة 2019م لتصل إلى 30.2
مليون ريال سعودي في سنة 2020م نتيجة إلغاء بعض المنافع والمزايا بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-باإلضافة إلى انخفاض عدد
الموظفين إلى  192موظف كما في  31ديسمبر 2020م وشغور بعض المناصب االدارية كما في  31ديسمبر 2020م.
ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة  %8.5من  30.2مليون ريال سعودي في سنة 2020م إلى  32.8مليون ريال سعودي في سنة 2021م ،ويعود ذلك
بشكل أساسي إلى ارتفاع عدد الموظفين إلى  205موظف كما في  31ديسمبر 2021م باالضافة إلى عودة بعض المنافع والمزايا التي تم إلغائها سنة
2020م بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد.)19-
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قرطاسية ومطبوعات

ارتفعت تكاليف قرطاسية ومطبوعات بنسبة  %57.0من  3.9مليون ريال سعودي في سنة 2020م إلى  6.1مليون ريال سعودي في سنة 2021م،
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع حجم كل من األقساط المكتتبة والمطالبات وتوقيع عقود جديدة مع مزودي خدمات القرطاسية والمطبوعات
تناسب حجم األعمال وإحتياجات العمالء.
تكاليف اإلشراف والرقابة

تتضمن تكاليف اإلشراف والرقابة الرسوم المستحقة إلى مجلس الضمان الصحي والبنك المركزي السعودي .وقد انخفضت التكاليف بنسبة %17.6
من  3.4مليون ريال سعودي في سنة 2019م إلى  2.8مليون ريال سعودي في سنة 2020م ،وقد تم تسجيل االنخفاض بشكل رئيسي في الرسوم
المستحقة إلى مجلس الضمان الصحي جراء تراجع األقساط المكتتبة للقطاع الصحي في سنة 2020م.
ال يوجد أي تغير جوهري في تكاليف اإلشراف والرقابة في سنة 2021م مقارنة مع سنة 2020م.
مصاريف ادارة مطالبات التأمين الصحي

تمثل التكاليف المتعلقة بالطرف الثالث القائم بأعمال إدارة مطالبات التأمين الصحي (غلوب ميد) .ال يوجد تغيير جوهري في مصاريف إدارة
مطالبات التأمين الصحي في سنتي 2019م و2020م.
انخفضت مصاريف ادارة مطالبات التأمين الصحي من  7.4مليون ريال سعودي في سنة 2020م إلى  6.8مليون ريال سعودي في سنة 2021م ويعود
ذلك بشكل أساسي إلى الحصول على خصومات بقيمة  0.5مليون ريال سعودي من الطرف الثالث القائم بأعمال إدارة مطالبات التأمين الصحي.
أتعاب قانونية ومهنية

ارتفعت التكاليف القانونية والمهنية من  5.9مليون ريال سعودي في سنة 2019م إلى  8.0مليون ريال سعودي في سنة 2020م بشكل رئيسي نتيجة
زيادة رسوم شركة علم (خدمات يقين للحصول على بيانات المؤمن لهم) وتكاليف متعلقة بتعيين استشاريين خارجيين.
انخفضت األتعاب القانونية والمهنية بنسبة  %29.6من  8.0مليون ريال سعودي في سنة 2020م إلى  5.7مليون ريال سعودي في سنة 2021م وذلك
بسبب عدم تجديد عقود االستشاريين الخارجيين المشار اليها أعاله.
إيجارات وإستهالك أصل حق استخدام ومصاريف تمويل التزام إيجار

وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية رقم  ،16قامت الشركة اعتباراً من  1يناير 2019م بتسجيل القيمة الحالية لعقود اإليجار التي تتعدى مدتها 12
شهراً تحت حق استخدام الموجودات بنا ًء على التزامات عقود اإليجار.
انخفضت التكاليف اإلجمالية الخاصة باإليجارات وإستهالك أصل حق استخدام ومصاريف تمويل التزام إيجار من  4.0مليون ريال سعودي في سنة
2019م إلى  2.8مليون ريال سعودي في سنة 2020م بسبب الحصول على خصومات من المؤجرين على إيجار المقر والفرع الرئيسي وبعض نقاط
البيع خالل فترة اإلغالق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-باالضافة إلى الحصول على خصومات اضافية عند تجديد ايجار المقر
والفرع الرئيسي.
ال يوجد أي تغير جوهري في التكاليف اإلجمالية الخاصة باإليجارات وإستهالك أصل حق استخدام ومصاريف تمويل التزام إيجار في سنة 2021م
مقارنة مع سنة 2020م.
مصاريف ضريبة االستقطاع وضريبة القيمة المضافة

في سنة 2020م ،ارتفعت مصاريف ضريبة االستقطاع وضريبة القيمة المضافة إلى  2.8مليون ريال سعودي مقارنة مع  1.7مليون ريال سعودي في
سنة 2019م ناتجة عن تكوين مخصص مقابل التزامات محتملة لضريبة االستقطاع وضريبة القيمة المضافة.
في سنة 2021م ،تم رد االستئناف المقدم من الشركة فيما يخص تقييم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الخاص بتقييم الهيئة للسنتين 2018م
و2019م ونتج عن ذلك تكبد الشركة للمبلغ المسدد والبالغ  3.0مليون ريال سعودي والذي تم تسجيله من ضمن مصاريف ضريبة االستقطاع وضريبة
القيمة المضافة.
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صافي ايرادات االستثمار

  (26):مقر لودجلاإيرادات االستثمار
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

دخل عمولة على ودائع

٤,٩٦٢

٢,٢٩٤

٩٢٦

()%٥٣٫٨

()%٥٩٫٦

أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع

١,٢٤٩

٢,٠١٦

٢,٦٧٥

%٦١٫٤

%٣٢٫٧

()٢,٨٩٨

٠

٠

()%١٠٠٫٠

%٠٫٠

توزيعات أرباح

٣,٩٩٨

٣,٧٢٣

٣,٥٩١

()%٦٫٩

()%٣٫٥

إيرادات اإلستثمار

٧,٣١٠

٨,٠٣٣

٧,١٩٢

%٩٫٩

()%١٠٫٥

(بآالف الرياالت)

أعباء انخفاض استثمارات متاحة للبيع

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

يتألف صافي ايرادات اإلستثمار من دخل عموالت على ودائع وسندات دين باإلضافة إلى أرباح من بيع استثمارات متاحة للبيع ،مخصوم منه أي أعباء
انخفاض إستثمارات متاحة للبيع.
انخفض دخل العمولة على الودائع من  5.0مليون ريال سعودي في سنة 2019م إلى  2.3مليون ريال سعودي في سنة 2020م بسبب االنخفاض بنسبة
العمولة على الودائع في فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد.)19-
انخفض دخل العمولة على الودائع إلى  0.9مليون ريال سعودي في سنة 2021م مقارنة مع  2.3مليون ريال سعودي في سنة 2020م ويعود ذلك إلى
انخفاض قيمة اإلستثمارات في الودائع خالل السنة باالضافة إلى التغيرات في نسبة العمولة على الودائع.
حققت الشركة أرباحا بقيمة  1.2مليون ريال سعودي في سنة 2019م بشكل رئيسي نتيجة أرباح حققتها من مبيعات وحدات في صندوق تمويل
المتاجرة .وحققت الشركة أرباحا بقيمة  2.0مليون ريال سعودي في سنة 2020م ناتجة بشكل رئيسي من األرباح على بيع وحدات في الصناديق
العقارية المتداولة ( )REITsوبيع وحدات في صندوق مخصص لتمويل المتاجرة.
قامت الشركة بتكبد أعباء انخفاض إستثمارات متاحة للبيع بقيمة  2.9مليون ريال سعودي في سنة 2019م جراء انخفاض كبير وطويل األجل في
القيمة العادلة لوحدات في أحد الصناديق العقارية وصندوق الطروحات األولية.
حققت الشركة أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع بقيمة  2.7مليون ريال سعودي في سنة 2021م ناتجة بشكل رئيسي عن بيع وحدات في الصناديق
العقارية المتداولة ( )REITsباالضافة إلى تسييل محفظة اسهم.
ال يوجد تغيير جوهري في توزيعات األرباح في السنوات 2019م و2020م و2021م.
إجمالي (الخسارة)  /الربح الشامل
ارتفع إجمالي (الخسارة)  /الربح الشاملة من خسارة بقيمة  35.4مليون ريال سعودي في سنة 2019م إلى ربح بقيمة  6.2مليون ريال سعودي في
سنة 2020م ،نتيجة الرتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة وانخفاض في صافي معدل الخسارة.
انخفض إجمالي الربح ( /الخسارة) الشامل من ربح بقيمة  6.2مليون في سنة 2020م إلى خسارة بقيمة  5.1مليون ريال سعودي في سنة 2021م
بسبب ارتفاع معدل الخسارة بشكل رئيسي في قطاع المركبات.
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-6

5قائمة المركز المالي

يقدم الجدول التالي ملخصا لقائمة المركز المالي الخاصة بالشركة كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
  (27):مقر لودجلاقائمة المركز المالي
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

إجمالي الموجودات

٦٤٥,٣٣٣

٦٣٠,٣٠٥

٦٥٢,١٥٨

()%٢٫٣

%٣٫٥

اجمالي المطلوبات والفائض المتراكم

٤٢٩,٤٢٦

٤٠٨,٥٣٩

٤٣٦,٥١٩

()%٤٫٩

%٦٫٨

إجمالي حقوق المساهمين

٢١٥,٩٠٧

٢٢١,٧٦٦

٢١٥,٦٣٩

%٢٫٧

()%٢٫٨

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

٦٤٥,٣٣٣

٦٣٠,٣٠٥

٦٥٢,١٥٨

()%٢٫٣

%٣٫٥

(بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

إجمالي الموجودات
انخفض إجمالي الموجودات بنسبة  %2.3كما في  31ديسمبر 2020م ليصل إلى  630.3مليون ريال سعودي مقارنة مع  645.3مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2019م ،مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض ودائع ألجل من  129.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى 63.8
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م وانخفاض االستثمارات من  150.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  104.2مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،يقابله ارتفاع في النقد وما في حكمه من  66.6مليون ريال سعودي كما  31ديسمبر 2019م إلى 149.3
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.
ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة  %3.5كما في  31ديسمبر 2021م ليصل إلى  652.2مليون ريال سعودي مقارنة مع  630.3مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2020م ،ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
yارتفاع االستثمارات من  104.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  141.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2021م؛
yارتفاع حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية من  34.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  70.6مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر2021م؛
yارتفاع صافي أقساط التأمين المدينة وذمم معيدي التأمين المدينة من  141.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى 151.0
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2021م؛

yارتفاع مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى من  18.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  24.2مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر2021م؛ و
yارتفاع حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة من  42.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  47.9مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر2021م.

قابله جزئياً انخفاض النقد وما في حكمه من  149.3مليون ريال سعودي كما  31ديسمبر 2020م إلى  85.3مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر2021م وانخفاض ودائع ألجل من  63.8مليون ريال سعودي كما  31ديسمبر 2020م إلى  57.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2021م.
إجمالي المطلوبات والفائض المتراكم

انخفض إجمالي المطلوبات والفائض المتراكم بنسبة  %4.9كما في  31ديسمبر 2020م ليصل إلى  408.5مليون ريال سعودي مقارنة مع 429.4
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض في أقساط تأمين غير مكتسبة من  148.6مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2019م إلى  140.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م )مدفوعاً باالنخفاض في أقساط تأمين غير مكتسبة في القطاع
الصحي من  81.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م الي  56.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة االنخفاض في
اجمالي أقساط التأمين المكتتبة للقطاع الصحي في سنة 2020م) ،يليه انخفاض في ذمم معيدي التأمين الدائنة من  36.4مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2019م إلى  29.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م باإلضافة إلى اإلنخفاض في مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها من
 64.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  60.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بنا ًء على توصية الخبير االكتواري.
ارتفع إجمالي المطلوبات والفائض المتراكم بنسبة  %6.8كما في  31ديسمبر 2021م ليصل إلى  436.5مليون ريال سعودي ،ويعود ذلك بشكل رئيسي
إلى زيادة في أقساط تأمين غير مكتسبة من  140.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  168.1مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2021م وارتفاع في مطالبات تحت التسوية من  80.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  104.5مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2021م .قابلها جزئياً انخفاض في رصيد المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها من  60.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
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2020م إلى  53.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م وانخفاض في رصيد احتياطي عجز أقساط تأمين واحتياطيات أخرى من 15.6
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  9.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م وانخفاض في رصيد الذمم الدائنة من
 23.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  17.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
إجمالي حقوق المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة  %2.7من  215.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ليصل إلى  221.8مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2020م ،نتيجة تسجيل صافي دخل في سنة 2020م .وانخفض إجمالي حقوق المساهمين بنسبة  %2.8كما في  31ديسمبر 2021م
ليصل إلى  215.6مليون ريال سعودي نتيجة تسجيل صافي خسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل في سنة 2021م.
الموجودات
يعرض الجدول التالي إجمالي موجودات الشركة كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
  (28):مقر لودجلاإجمالي الموجودات
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

النقد وما في حكمه

٦٦,٥٩٣

١٤٩,٣٢٧

٨٥,٣٤٣

%١٢٤٫٢

()%٤٢٫٨

ودائع ألجل

١٢٩,١٥٨

٦٣,٧٦٤

٥٧,٤٦١

()%٥٠٫٦

()%٩٫٩

أقساط التأمين المدينة وذمم معيدي التأمين المدينة ،صافي

١١٠,٤٦٣

١٤١,١١٤

١٥٠,٩٧٧

%٢٧٫٧

%٧٫٠

حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

٥٥,٨٦٣

٤٢,٩٠٥

٤٧,٨٧٧

()%٢٣٫٢

%١١٫٦

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

٣٧,١٥٢

٣٣,٩٧٨

٧٠,٥٨٧

()%٨٫٥

%١٠٧٫٧

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

١٤,٥٠٤

٩,٣٧٩

٨,٣٤٦

()%٣٥٫٣

()%١١٫٠

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

٧,٢٣٦

١١,٠١٨

١١,١٢٢

%٥٢٫٣

%٠٫٩

١٤٩,٩٩٨

١٠٤,١٥٤

١٤١,٠٣٢

()%٣٠٫٦

%٣٥٫٤

٨٣

٩٣

٨٣

%١٢٫٠

()%١٠٫٨

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

١٦,٩٧٩

١٨,٣١٤

٢٤,٢٠٣

%٧٫٩

%٣٢٫٢

أصل حق االستخدام

٦,٧٣٤

٥,٣٧٢

٣,٢١٥

()%٢٠٫٢

()%٤٠٫٢

ممتلكات ومعدات ،صافي

٦,٧١٣

٦,٥٩٩

٧,٤١٨

()%١٫٧

%١٢٫٤

وديعة نظامية

٤٠,٠٠٠

٤٠,٠٠٠

٤٠,٠٠٠

%٠٫٠

%٠٫٠

عوائد استثمار الوديعة النظامية

٣,٨٥٩

٤,٢٩٠

٤,٤٩٣

%١١٫٢

%٤٫٧

إجمالي الموجودات

٦٤٥,٣٣٣

٦٣٠,٣٠٥

٦٥٢,١٥٨

()%٢٫٣

%٣٫٥

(بآالف الرياالت)

استثمارات
مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
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النقد وما في حكمه

يعرض الجدول التالي النقد وما في حكمه كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
  (29):مقر لودجلاالنقد وما في حكمه
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

٨

٢٥

٢٥

%٢١٢٫٥٠

%٠٫٠٠

حسابات جارية لدى البنوك

٣٠,٨٨١

٧٠,١١٥

٢٧,٢٩٨

%١٢٧٫٠٠

()%٦١٫١٠

ودائع ألجل ذات تواريخ استحقاق أقل من ثالثة أشهر

٣٥,٧٠٤

٧٩,١٨٨

٥٨,٠٢١

%١٢١٫٨٠

()%٢٦٫٧٠

النقد وما في حكمه

٦٦,٥٩٣

١٤٩,٣٢٧

٨٥,٣٤٣

%١٢٤٫٢٠

()%٤٢٫٨٠

نقد في الصندوق

%٠٫٠٠

%٠٫٠٠

%٠٫٠٠

حسابات جارية لدى البنوك

%٤٦٫٤٠

%٤٧٫٠٠

%٣٢٫٠٠

ودائع ألجل ذات تواريخ استحقاق أقل من ثالثة أشهر

%٥٣٫٦٠

%٥٣٫٠٠

%٦٨٫٠٠

النقد وما في حكمه

%١٠٠٫٠٠

%١٠٠٫٠٠

%١٠٠٫٠٠

(بآالف الرياالت)
نقد في الصندوق

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

يتألف النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك والودائع ألجل التي تقل فترة استحقاقها األصلية عن ثالثة أشهر
من تاريخ االقتناء .إن غالبية الحسابات البنكية مودعة لدى البنك العربي الوطني والبنك السعودي البريطاني ومصرف الراجحي ووالجزء األكبر من
الودائع ألجل مودعة عن طريق شركة دراية المالية لدى البنك األهلي السعودي.
ارتفع النقد وما في حكمه بنسبة  %124.2من  66.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ليصل إلى  149.3مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2020م ،نتيجة ارتفاع رصيد الودائع ألجل من  35.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  79.2مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2020م بسبب استحقاق ودائع ألجل ذات تواريخ استحقاق ألكثر من ثالثة أشهر واستثمار جزء منها في ودائع ألجل ذات تواريخ استحقاق
أقل من ثالثة أشهر ،باإلضافة إلى ارتفاع حسابات جارية لدى البنوك من  30.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  70.1مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ناتجة من متحصالت بيع وحدات في صندوق مخصص لتمويل المتاجرة في الربع االخير من سنة 2020م.
انخفض النقد وما في حكمه بنسبة  %42.8ليصل إلى  85.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2021م ،نتيجة استخدام بعض األرصدة في
االستثمارات باإلضافة إلى تمويل األنشطة التشغيلية في السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م.
ودائع الجل

تتكون الودائع ألجل من ودائع ألجل عند البنوك بتواريخ استحقاق ألكثر من ثالثة أشهر من تاريخ ايداعها األصلي .يعرض جدول إجمالي الموجودات
أعاله أرصدة الودائع الجل كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر2021م.
انخفض رصيد الودائع ألجل من  129.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  63.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م،
نتيجة استحقاق الودائع ألجل واستخدام األرصدة المستحقة في استثمارات وودائع ألجل ذات تواريخ استحقاق أقل من ثالث شهور (من ضمن النقد
وما في حكمه).
انخفض رصيد الودائع ألجل إلى  57.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ،نتيجة استحقاق الودائع ألجل واستثمار األرصدة المستحقة
في استثمارات.
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أقساط التأمين المدينة وذمم معيدي التأمين المدينة ،صافي

يعرض الجدول التالي صافي أقساط التأمين المدينة وذمم معيدي التأمين المدينة كما في 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر2021م.
  (30):مقر لودجلاأقساط التأمين المدينة وذمم معيدي التأمين المدينة ،صافي
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

حاملي وثائق تأمين

١٨٥,٢٦١

١٨٣,١١٣

١٩٠,٧١٠

()%١٫٢

%٤٫١

ناقصا :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()٨٢,٥٨٠

()٥٩,٠٩٤

()٤٩,٣٧٦

()%٢٨٫٤

()%١٦٫٤

صافي أرصدة حاملي وثائق تأمين

١٠٢,٦٨١

١٢٤,٠١٩

١٤١,٣٣٤

%٢٠٫٨

%١٤٫٠

أرصدة إعادة تأمين مدينة

١٥,٥٤١

٢٠,٦٢٩

١٣,٢٤٧

%٣٢٫٧

()%٣٥٫٨

ناقصاً :مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

()٧,٧٦٠

()٣,٥٣٥

()٣,٦٠٤

()%٥٤٫٤

%٢٫٠

٧,٧٨١

١٧,٠٩٥

٩,٦٤٣

%١١٩٫٧

()%٤٣٫٦

١١٠,٤٦٣

١٤١,١١٤

١٥٠,٩٧٧

%٢٧٫٧

%٧٫٠

(بآالف الرياالت)

صافي أرصدة إعادة تأمين مدينة
اقساط التأمين المدينة وذمم معيدي التأمين المدينة ،صافي

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

تتألف أقساط التأمين المدينة من صافي األرصدة المدينة لعدد كبير من العمالء بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية ،كما تتألف ذمم معيدي
التأمين المدينة من صافي األرصدة المدينة لشركات تأمين وإعادة تأمين بشكل رئيسي في أوروبا والمملكة العربية السعودية .تشكل أرصدة أكبر 10
عمالء  %49.2و %47.1و %40.1من األقساط المدينة كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م على التوالي.
ارتفع صافي أقساط التأمين المدينة وذمم معيدي التأمين المدينة من  110.5مليون ريال سعودي كما في تاريخ  31ديسمبر 2019م إلى 141.1
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بشكل رئيسي بسبب اكتتاب عدد من وثائق التأمين الرئيسية في النصف الثاني من سنة 2020م.
خالل جائحة فيروس كورونا (كوفيد ،)19-وافق البنك المركزي السعودي على استخدام طريقة تاريخ االستحقاق الحتساب مخصص ذمم مشكوك
في تحصيلها .كما في  31ديسمبر 2021م ،اعتمدت اإلدارة طريقة تاريخ االستحقاق في احتساب مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها لحاملي وثائق
التأمين (على خالف الفترات السابقة التي تم فيها احتساب المخصص بنا ًء على تاريخ بداية سريان الوثيقة) وقد نتج عن التغير عكس في مخصص
الديون المشكوك في تحصيلها بما يقارب  9.5مليون ريال سعودي مما أدى بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي أقساط التأمين المدينة وذمم معيدي
التأمين المدينة إلى  151.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
  (31):مقر لودجلاأعمار أقساط التأمين المدينة وذمم معيدي التأمين المدينة
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

أقل من  30يوم

١٩,٢٤٢

٤٥,٠٦٨

٩٠,٥٦٠

%١٣٤٫٢

%١٠٠٫٩

من  31إلى  90يوماً

٢٢,٥٨٩

٣٤,١٧١

25,147

%٥١٫٣

()%٢٦٫٤

متأخرة السداد ومنخفضة القيمة

١٥٨,٩٧٢

١٢٤,٥٠٣

٨٨,٢٥٠

()%٢١٫٧

()%٢٩٫١

إجمالي األقساط

٢٠٠,٨٠٢

٢٠٣,٧٤٢

٢٠٣,٩٥٧

%١٫٥

%٠٫١

(بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

  (32):مقر لودجلاالحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

المخصص بداية السنة

٧٦,٧٥٤

٩٠,٣٤٠

٦٢,٦٢٨

%١٧٫٧

()%٣٠٫٧

المحمل ( /عكس) خالل السنة

١٣,٥٨٦

()٨,٢٣٥

()٩,٦٤٨

()%١٦٠٫٦

%١٧٫٢

الذمم المشطوبة خالل السنة

٠

()19,477

٠

-

()%١٠٠٫٠

٦٢,٦٢٨

٥٢,٩٨٠

()%٣٠٫٧

()%١٥٫٤

(بآالف الرياالت)

المخصص نهاية السنة

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

٩٠,٣٤٠

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م
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مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
انخفض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من  90.3مليون ريال سعودي كما في تاريخ  31ديسمبر 2019م إلى  62.6مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2020م نتيجة انخفاض المبالغ متأخرة السداد ومنخفضة القيمة إلى  124.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م جراء
شطب ذمم مدينة بقيمة  19.5مليون ريال سعودي باإلضافة إلى تحصيل جزء من أقساط التأمين المدينة وذمم معيدي التأمين المدينة متأخرة
السداد.
انخفض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى  53.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2021م مدفوعاً بانخفاض المبالغ المتأخرة
السداد والمنخفضة القيمة حيث تم تغيير منهجية إحتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لحاملي وثائق التأمين من طريقة تاريخ بداية
سريان الوثيقة إلى تاريخ اإلستحقاق ،والذي أدى إلى عكس مخصص بقيمة  9.6مليون ريال سعودي في سنة 2021م.
تتوقع الشركة ،وبناءاً على الخبرة السابقة ،تحصيل األقساط وأرصدة التأمين المدينة متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة بالكامل .ليس من
سياسة الشركة الحصول على ضمانات لألقساط المدينة ،وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات.
تصنف الشركة األرصدة كـ «متأخرة السداد ومنخفضة القيمة» بحسب دراستها لكل حالة على حده وتقوم بإعداد المخصصات الفنية وفقاً للمنصوص
عليه في المادة ( )69من الالئحة التنفيذية للبنك المركزي السعودي بالحد األدنى إضافة إلى التعاميم والقرارات الصادرة عن البنك المركزي
السعودي .وتقوم الشركة برفع هذه المخصصات دورياً إلى البنك المركزي السعودي حيث أن جميع شركات التأمين في المملكة ملتزمة باالمتثال
بسياسة التخصيص الفنية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي كحد أدنى( .فض ً
ال راجع الخطر رقم ()5-1-2
«المخاطر المتعلقة باالئتمان» من القسم (« )2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة).
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

يعرض الجدول التالي حركة تكاليف االكتتاب المؤجلة كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
  (33):مقر لودجلاحركة تكاليف اكتتاب مؤجلة
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

المخصص بداية السنة

٨,٣٩١

٧,٢٣٦

١١,٠١٨

()%١٣٫٨

%٥٢٫٣

المدفوعة خالل السنة

١٦,٤٦٧

٢٤,٥٩٤

٣٢,٩٤٥

%٤٩٫٤

%٣٤٫٠

()١٧,٦٢٢

()٢٠,٨١٣

()٣٢,٨٤١

%١٨٫١

%٥٧٫٨

٧,٢٣٦

١١,٠١٨

١١,١٢٢

%٥٢٫٣

%٠٫٩

(بآالف الرياالت)

المطفأة خالل السنة
المخصص نهاية السنة

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

تشمل تكاليف االكتتاب المؤجلة بصورة رئيسية عموالت الوسطاء والوكالء وفريق التسويق الخاص بالشركة .تقيد تكاليف االكتتاب المتعلقة بإصدار
وثائق التأمين الجديدة كتكاليف اكتتاب مؤجلة ويتم اطفائها في قائمة الدخل على مدى فترة التغطية التأمينية ذات العالقة.
يعرض الجدول التالي تحليل تكاليف االكتتاب المؤجلة بحسب القطاع كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
  (34):مقر لودجلاتكاليف اكتتاب مؤجلة
(بآالف الرياالت)

التغيير السنوي

التغيير السنوي

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

الصحي

٢,٤٩٦

٣,٣٠٥

٣,٩٢٧

%٣٢٫٤

%١٨٫٨

المركبات

١,٨٠٣

٤,٧٦٦

٣,٥٤٩

%١٦٤٫٣

()%٢٥٫٥

الحريق

١,١٧٦

١,٢٩٢

١,٤٦٨

%٩٫٩

%١٣٫٦

الهندسي

٧٦٣

٦٩٥

٧٧١

()%٨٫٩

%١٠٫٩

البحري

١٩٤

٢٦٣

٣٠٢

%٣٥٫٦

%١٤٫٨

األخرى

٨٠٣

٦٩٦

١,١٠٥

()%١٣٫٣

%٥٨٫٨

تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

٧,٢٣٦

١١,٠١٨

١١,١٢٢

%٥٢٫٣

%٠٫٩

الصحي

%٥٠٫٩

%٥٣٫١

%٥٢٫٤

المركبات

%٣١٫٠

%٣٩٫١

%٢٥٫٢

تكاليف اكتتاب مؤجلة كنسبة مئوية من العموالت المسددة بحسب القطاع
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(بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

الحريق

%٥٧٫٢

%٥٦٫٥

%٢٦٫٠

الهندسي

%٤٣٫٦

%٣٣٫١

%٥٤٫٣

البحري

%٢٧٫٩

%٣٣٫١

%٢١٫٢

األخرى

%٦٤٫٩

%٦٩٫٥

%٣٨٫٦

المجموع

%٤٣٫٩

%٤٤٫٨

%٣٣٫٨

التغيير السنوي

التغيير السنوي

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

ارتبطت تكاليف االكتتاب المؤجلة في المقام االول بالقطاع الصحي وقطاع المركبات التي مثلت  %59.4و %73.3و %67.2من إجمالي تكاليف
االكتتاب المؤجلة كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م على التوالي.
ارتفعت تكاليف االكتتاب المؤجلة بنسبة  %52.3لتصل إلى  11.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2020م مقارنة مع  7.2مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2019م ،ويرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف اكتتاب مؤجلة في قطاع المركبات جراء استقطاب عميل رئيسي من خالل وسيط
بنسبة عمولة بلغت  %10في الربع األول من سنة 2020م باإلضافة إلى استقطاب عميلين رئيسين في الربع الرابع عبر وسطاء.
انخفضت تكاليف اكتتاب مؤجلة كنسبة مئوية من العموالت المسددة من  %44.8في سنة 2020م إلى  %33.8في سنة 2021م ويعود ذلك بشكل
اساسي إلى قطاع المركبات حيث تم إكتتاب ما يعادل  %71من أقساط التأمين المكتتبة في النصف األول من العام 2021م مقارنة ب  %67خالل
النصف األول من عام 2020م ،وعليه يؤثر توقيت إصدار الوثائق وإستحقاق دفع األقساط على توقيت تسديد العمولة والتي يتم تسديدها بعد تحصيل
القسط من العميل ،باإلضافة إلى عدم تجديد وثائق عميلين رئيسين عبر وسطاء تم استقطابهما خالل الربع الرابع من سنة 2020م وذلك إلرتفاع
معدل خسارة هذه الوثائق.
استثمارات

يعرض الجدول التالي االستثمارات كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
  (35):مقر لودجلااستثمارات
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

صناديق استثمارية

٤٥,٨٥٢

٦,٢١٢

٣٢,١٠٢

()%٨٦٫٥

%٤١٦٫٨

سندات متاحة للبيع

٢٣,٠٥٠

١٧,٠٤٧

٢٨,٢٦٧

()%٢٦٫٠

%٦٥٫٨

(بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

أسهم

١,٩٢٣

١,٩٢٣

١,٩٢٣

%٠٫٠

%٠٫٠

إستثمارات مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق

٧٩,١٧٣

٧٨,٩٧١

٧٨,٧٤٠

()%٠٫٣

()%٠٫٣

إجمالي االستثمارات

١٤٩,٩٩٨

١٠٤,١٥٤

١٤١,٠٣٢

()%٣٠٫٦

%٣٥٫٤

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

  (36):مقر لودجلاحركة االستثمارات
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

الرصيد في  1يناير

١٢٥,٢١٤

١٤٩,٩٩٨

١٠٤,١٥٤

%١٩٫٨

()%٣٠٫٦

إضافات

٨٣,٣١٨

٩,٤٩٨

١٤٨,٢٩٢

()%٨٨٫٦

%١,٤٦١٫٣

اإلستبعادات

()٦٤,٣٥٢

()٥٦,٩٦٠

()١١٣,٤٧٩

()%١١٫٥

%٩٩٫٢

أرباح محققة خالل السنة

١,٢٤٩

٢,٠١٦

٢,٦٧٥

%٦١٫٤

%٣٢٫٧

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات

٧,٤٦٧

()٣٩٨

()٦١٠

()%١٠٥٫٣

%٥٣٫٣

أعباء انخفاض استثمارات متاحة للبيع

()٢,٨٩٨

٠

٠

()%١٠٠٫٠

%٠٫٠

الرصيد في نهاية السنة

١٤٩,٩٩٨

١٠٤,١٥٤

١٤١,٠٣٢

()%٣٠٫٦

%٣٥٫٤

(بآالف الرياالت)
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صناديق استثمارية
انخفض الرصيد في صناديق االستثمار بنسبة  %86.5من  45.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  6.2مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2020م نتيجة بيع وحدات في صندوق مخصص لتمويل المتاجرة والتي نتج منها صافي متحصالت بقيمة  40.0مليون ريال سعودي
في سنة 2020م.
ارتفع الرصيد في صناديق االستثمار من  6.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  32.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2021م حيث قامت الشركة بإستثمار مبلغ  30.0مليون ريال سعودي في صندوق مخصص لتمويل المتاجرة تديره شركة دراية المالية قابله جزئياً
بيع وحدات في صناديق عقارية متداولة باالضافة إلى بيع محفظة أسهم.

سندات متاحة للبيع
تتألف السندات المصنفة كسندات متاحة للبيع كما في تاريخ  31ديسمبر 2021م البالغ قيمتها  28.3مليون ريال سعودي من مجموعة استثمارات
في سندات سعودية وخليجية تتراوح نسبة عمولتها بين  %7.6-2.9مع شركتي إتش إس بي سي وعودة كابيتال كأمناء حفظ لها.
انخفض رصيد السندات المتاحة للبيع بنسبة  %26.0من  23.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  17.0مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2020م نتيجة استحقاق سندين في سنة 2020م.
ارتفع رصيد سندات متاحة للبيع بنسبة  %65.8من  17.0مليون ريال سعودي في سنة 2020م إلى  28.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2021م حيث قامت الشركة باستخدام المتحصل من الودائع ألجل التي استحقت لشراء سندات متاحة للبيع مصدرة من قبل بنوك محلية وبنوك
خليجية.

أسهم
تتعلق االستثمارات في األسهم البالغ قيمتها  1.9مليون ريال سعودي باالستثمار كما في تاريخ  31ديسمبر 2021م ،في شركة نجم لخدمات التأمين
وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب السجل التجاري ( ،)1010229751ويبلغ رأس مال الشركة خمسون مليون وثمانون ( )50,000,080ريال
سعودي ،مقسمة إلى خمسة ماليين وثمانية ( )5,000,008أسهم عادية بقيمة اسمية عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحدة مدفوعة القيمة
بالكامل.

سندات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
تتألف السندات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق كما في تاريخ  31ديسمبر 2021م البالغ قيمتها  78.7مليون ريال سعودي من مجموعة استثمارات
في سندات سعودية وخليجية تتراوح نسبة عمولتها بين .%5.0 - %2.25
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
يعرض الجدول التالي المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات االخرى كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
  (37):مقر لودجلامصاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات أخرى
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

مصاريف مدفوعة مقدماً

١,٢٤٣

١,٦٢٩

٢,١٢٤

%٣١٫١

%٣٠٫٤

دفعات مقدمة لموردين

١,٨٨١

٣,٠١٢

٣,٠١٠

%٦٠٫١

()%٠٫١

ضمانات بنكية

٦,١٣٥

٢,٧٣٣

٢,٧١٠

()%٥٥٫٥

()%٠٫٨

ذمم موظفين

٢,٣٠٧

١,٠٠٧

٢,٠٤٤

()%٥٦٫٤

%١٠٣٫٠

رسوم طرف ثالث طبية مؤجلة

٣,٨١٠

٢,٤٨٨

٢,٧٧٥

()%٣٤٫٧

%١١٫٥

عموالت مستحقة

١,٥٥٢

١,٠٩٠

١,٣٨١

()%٢٩٫٨

%٢٦٫٧

٥٠

٦,٣٥٤

١٠,١٥٩

%١,٢٦٠٨٫٠

%٥٩٫٩

١٦,٩٧٩

١٨,٣١٤

٢٤,٢٠٣

%٧٫٩

%٣٢٫٢

(بآالف الرياالت)
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ارتفعت المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى من  17.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  18.3مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2020م وواصلت االرتفاع لتصل إلى  24.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2021م.
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مصاريف مدفوعة مقدم ًا

تتضمن المصاريف المدفوعة مقدماً بشكل رئيسي مبالغ مدفوعة مقدماً مرتبطة باإليجار والتأمين الطبي ورخص ميكروسفت  /اوراكل باإلضافة
إلى دفعات مقدمة لمقدمو الخدمات الطبية وغيرها.

دفعات مقدمة لموردين
ارتفعت الدفعات المقدمة لموردين من  1.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  3.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2020م
ناتجة عن دفعة مقدمة لطرف ثالث قائم بأعمال إدارة المطالبات الصحية (غلوب ميد) بقيمة  2.0مليون ريال سعودي تتعلق بخدمات تخص الربع
الرابع لسنة 2020م.
ال يوجد أي تغير جوهري في الدفعات المقدمة لموردين كما في  31ديسمبر 2021م بالمقارنة مع  31ديسمبر 2020م.

ضمانات بنكية
يطلب بعض مقدمو الخدمات الطبية الحكومية ضمانات بنكية كأحد شروط التعامل مع شركات التأمين .بلغت الضمانات البنكية  6.1مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة تعاقد الشركة مع ثالثة مقدمي خدمات طبية طالبوا بضمانات بنكية بقيمة  4.8مليون ريال سعودي.
انخفضت قيمة الضمانات البنكية إلى  2.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بشكل رئيسي نتيجة استحقاق ضمانات بقيمة  3.8مليون
ريال سعودي تخص إثنين من مقدمي الخدمات الطبية.
ال يوجد أي تغير جوهري في الضمانات البنكية كما في  31ديسمبر 2021م بالمقارنة مع  31ديسمبر 2020م.

رسوم طرف ثالث طبية مؤجلة

هي الرسوم المؤجلة الخاصة بشركة غلوب ميد التي تدير المطالبات الطبية ( )TPAوتحسب كنسبة من أقساط التأمين للقطاع الصحي ويتم إطفاءها
على فترة التغطية التأمينية .انخفضت رسوم طرف ثالث طبية مؤجلة من  3.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  2.5مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م جراء انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة التابعة للقطاع الصحي خالل سنة 2020م.
ال يوجد أي تغير جوهري في رسوم طرف ثالث طبية مؤجلة كما في  31ديسمبر 2021م بالمقارنة مع  31ديسمبر 2020م.

عموالت مستحقة
تتعلق العموالت المستحقة بشكل رئيسي بالعوائد المستحقة من الودائع ألجل والسندات.

أخرى
استلمت الشركة إشعارات تقييم لضريبة القيمة المضافة بتاريخ  10يونيو 2020م وذلك بعد خضوعها لفحص وتدقيق اإلقرارات الضريبية المقدمة
عن السنتين2018 :م و2019م حيث قامت الهيئة بمطالبة الشركة بتسديد فروقات ضريبة وغرامات بلغت بمجملها  10.5مليون ريال سعودي وقد
قامت الشركة بتاريخ  23يونيو 2020م بتسديد مبلغ فرق احتساب الضريبة على القيمة المضافة حسب مطالبة الهيئة البالغ  6.3مليون ريال سعودي
مستفيد ًة من إعفائها من الغرامات بنا ًء على مبادرة السماح واإلعفاء من الغرامات في حال التسديد قبل  30يونيو 2020م نتيجة جائحة كورونا وقد
قامت الهيئة بإرسال تأكيد على حذف الغرامات المذكورة ،هذا وقد قامت الشركة بإسترداد مبالغ بعض الفروقات خالل عام 2021م وذلك بقيمة
 1.7مليون ريال وتقديم اعتراضاتها على الربوط النهائية التي أرسلتها الهيئة والذي نتج عنه قبول جزئي والذي تم فيه تخفيض الفرق بقيمة 1.1
مليون ريال وعليه قامت الشركة برفع تظلم لألمانة العامة للفصل في المنازعات الضريبية وقد تم قيد عدد ( )24دعوى بهذا الخصوص .عليه ،فقد
تم إدراج المبالغ المسددة ضمن الموجودات األخرى كما في  31ديسمبر2020م.
تجدر اإلشارة أنه خالل الربع االول من عام 2021م جرى تبادل للمذكرات الجوابية الخاصة بتظلم الشركة المقدم ضد تقييم الهيئة العامة للزكاة
والضريبة والجمارك وذلك فيما يخص ضريبة القيمة المضافة لألعوام 2018م و2019م حيث قامت الشركة بموجب الطلب المستلم من األمانة
العامة للجان الضريبية بالرد على المذكرة الجوابية المقدمة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بموعد أقصاه  2مارس 2021م وقد ردت الشركة
بتاريخ  24فبراير 2021م .تلى تبادل المذكرات دعوة األمانة العامة لطرفي النزاع بتاريخ  25إبريل 2021م ورد دعوى المدعية (الشركة) والتي قامت
بدورها باستئناف القرار بتاريخ  16يونيو 2021م وذلك بقيمة  3,007,208ريال سعودي ،الحقاً وخالل الربع الرابع من العام 2021م خسرت الشركة
الدعوى المقامة عن فروقات ضريبة القيمة المضافة عن 2018م و2019م وتكبدت قيمة الفروقات بالكامل وتم دفع القيمة للهيئة (فض ً
ال راجع الخطر
رقم (« )19-2-2المخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة» من القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة).
باإلضافة ،تضمن بند المصاريف المدفوعة مقدما األخرى كما في  31ديسمبر 2021م مبلغ  8.5مليون ريال سعودي مستحق من أحد معيدي التأمين
مقابل عمولة إعادة تأمين منسوبة للقطاع البحري ومرتبطة بسنوات سابقة والتي تم االعتراف بها خالل الربع األخير من سنة 2021م.
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أصل حق االستخدام

يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 16عقود اإليجار» نموذج وحيد للمحاسبة عن عقود االيجار .يقوم المستأجر باالعتراف بأصل حق
االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل األساسي والتزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار .يوجد هناك اعفاءات اختيارية
لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة .تبقى طريقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابهة للمعيار الحالي-
أي يستمر المؤجرون بتصنيف عقود اإليجار إلى عقود إيجار تمويلية أو تشغيلية.
اعتمدت الشركة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  16في  1يناير 2019م باستخدام منهجية التطبيق المعدلة بأثر رجعي وبالتالي يتم االعتراف
باألثر التراكمي العتماد المعيار الدولي للتقارير المالية ( 16كتعديل للرصيد االفتتاحي) للمدفوعات المقدمة دون أي تأثير على رصيد األرباح المبقاة
في  1يناير 2019م ودون إعادة تعديل في أرقام المقارنة.
ممتلكات ومعدات ،صافي

يعرض الجدول التالي الممتلكات والمعدات ،صافي كما في 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
  (38):مقر لودجلاممتلكات ومعدات ،صافي
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

٢,٦٣٤

٢,٣٣٢

٢,٠١٦

()%١١٫٥

()%١٣٫٦

األثاث والمفروشات

١١

٠

٥٠

()%١٠٠٫٠

-

المركبات

١٠٩

١٤٣

٥٩٨

%٣١٫٢

%٣١٨٫٢

أجهزة الحاسب اآللي والمعدات المكتبية

٣,٩٥٨

٤,١٢٤

٤,٧٥٥

%٤٫٢

%١٥٫٣

ممتلكات ومعدات ،صافي

٦,٧١٣

٦,٥٩٩

٧,٤١٨

()%١٫٧

%١٢٫٤

(بآالف الرياالت)
تحسينات المباني المستأجرة
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انخفض صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات من  6.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  6.6مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2020م نتيجة االستهالك المحمل خالل السنة البالغ  2.2مليون ريال سعودي والذي قابله اضافات بقيمة  2.1مليون ريال سعودي
(معظمها متعلق بأجهزة الحاسب اآللي والمعدات المكتبية).
ارتفع صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات من  6.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  7.4مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2021م ويعود ذلك إلى إضافات بقيمة  3.4مليون ريال سعودي (معظمها متعلق بأجهزة الحاسب اآللي والمعدات المكتبية) قابلها جزئياً
استهالك محمل خالل السنة بقيمة  2.6مليون ريال سعودي.
كما في تاريخ هذه النشرة ،ليس لدى الشركة أي عقارات مملوكة لها .وقد قامت الشركة باستئجار المواقع التي تستخدمها لمزاولة نشاطها.
وديعة نظامية

تمثل الوديعة النظامية  %10من رأس المال المدفوع وذلك وفقاً لمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية .ال
يمكن سحب هذه الوديعة النظامية بدون موافقة البنك المركزي السعودي .خالل سنة 2016م تم تخفيض رأس المال من  400مليون ريال سعودي
إلى  265مليون ريال سعودي .قامت الشركة بمخاطبة البنك المركزي السعودي بغرض طلب سحب الفائض من الوديعة النظامية حيث أفاد البنك
المركزي السعودي بأنه وبموجب المادة الثانية والخمسون من الالئحة التنفيذية بزيادة الوديعة النظامية لتصبح  %15من رأس المال بعد التخفيض
ولم تقوم الشركة بسحب الفائض والبالغ  250ألف ريال سعودي .قامت الشركة بإيداع الوديعة النظامية لدى البنك العربي الوطني.
بلغت العمولة المستلمة على الوديعة  4.3و 4.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م على التوالي ،وتم اإلفصاح عنها
في الموجودات ضمن عوائد استثمار الوديعة النظامية بينما تظهر العمولة المقابلة في المطلوبات ضمن عوائد استثمار الوديعة النظامية المستحقة.
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المطلوبات والفائض المتراكم
يعرض الجدول التالي المطلوبات والفائض المتراكم كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
  (39):مقر لودجلاالمطلوبات والفائض المتراكم
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

ذمم دائنة

٢٢,٢٣٠

٢٣,٦٨٤

١٧,١٠٦

%٦٫٥

()%٢٧٫٨

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

٢٨,٦٩١

٢٨,٢١١

٢٣,٩٦٠

()%١٫٧

()%١٥٫١

ذمم معيدي التأمين الدائنة

٣٦,٣٩٠

٢٩,٤٢٤

٣١,٠٠٨

()%١٩٫١

%٥٫٤

أقساط تأمين غير مكتسبة

١٤٨,٦٠٢

١٤٠,٨٠٣

١٦٨,٠٩٤

()%٥٫٢

%١٩٫٤

عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

٣,٦٢٣

٣,٢٧٨

٣,٤٦١

()%٩٫٥

%٥٫٦

مطالبات تحت التسوية

٨٣,٧٠٤

٨٠,٨٨٧

١٠٤,٤٩٢

()%٣٫٤

%٢٩٫٢

مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

٦٤,٤٨٨

٥٩,٩٨٢

٥٢,٩٧٠

()%٧٫٠

()%١١٫٧

احتياطي عجز أقساط تأمين واحتياطيات أخرى

١٥,١٥٩

١٥,٦٣٠

٨,٩٦٥

%٣٫١

()%٤٢٫٦

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

١٠,٨٤٥

١٠,٤٢٨

١٠,٤٧٩

()%٣٫٨

%٠٫٥

٤١

٠

١٩٩

()%١٠٠٫٠

-

زكاة وضريبة دخل مستحقة

٤,٦٣٦

٦,٢٨٢

٧,٦٥٣

%٣٥٫٥

%٢١٫٨

التزام إيجار

٦,٢٥٣

٤,٩١١

٢,٧٤٢

()%٢١٫٥

()%٤٤٫٢

عوائد استثمار الوديعة النظامية المستحقة

٣,٨٥٩

٤,٢٩٠

٤,٤٩٤

%١١٫٢

%٤٫٨

إجمالي المطلوبات

٤٢٨,٥٢٠

٤٠٧,٨١٠

٤٣٥,٦٢٤

()%٤٫٨

%٦٫٨

(بآالف الرياالت)

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

الفائض المتراكم  -عمليات التأمين
١,٩٣٩

٢,٢٥٣

١,٤٣٩

%١٦٫٢

()%٣٦٫١

توزيعات الفائض المستحقة
خسارة إكتوارية لبرامج محددة المزايا

()١,٠٣٣

()١,٥٢٣

()٥٤٤

%٤٧٫٤

()%٦٤٫٣

إجمالي المطلوبات والفائض المتراكم

٤٢٩,٤٢٦

٤٠٨,٥٣٩

٤٣٦,٥١٩

()%٤٫٩

%٦٫٨

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

ذمم دائنة

ال يوجد تغيير جوهري في الذمم الدائنة البالغة  23.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بالمقارنة مع الرصيد كما في  31ديسمبر
2019م البالغ  22.2مليون ريال سعودي.
انخفضت الذمم الدائنة إلى  17.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ،ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الذمم الدائنة لطرف ثالث
قائم بأعمال إدارة المطالبات الصحية بسبب انخفاض المطالبات المدفوعة المتعلقة بالقطاع الصحي خالل السنة باإلضافة إلى سداد المطالبات
الطبية لمقدمي الخدمات .قابله جزئياً ارتفاع في المطالبات المستحقة والذمم الدائنة إلى ورش المركبات ومقيمي المطالبات.
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مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

يعرض الجدول التالي المصاريف المستحقة والمطلوبات االخرى كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
  (40):مقر لودجلامصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

مستحق لموردين ووسطاء

٢١,١٤٨

٢٢,٤٤٧

٢٠,٢٦٤

%٦٫١

()%٩٫٧

ضريبة استقطاع مستحقة

٢,٧٥٧

٦٩٤

٦١٦

()%٧٤٫٨

()%١١٫٢

مستحقات مجلس الضمان الصحي

٢٦٩

١,٠٤٣

٤١٣

%٢٨٧٫٧

()%٦٠٫٤

مصاريف وبدالت حضور مجلس اإلدارة

٣٧٧

١,٥٦٤

١,٠٣٤

%٣١٤٫٩

()%٣٣٫٩

أخرى

٤,١٤١

٢,٤٦٣

١,٦٣٣

()%٤٠٫٥

()%٣٣٫٧

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

٢٨,٦٩١

٢٨,٢١١

٢٣,٩٦٠

()%١٫٧

()%١٥٫١

(بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

انخفضت المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى من  28.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  28.2مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر2020م وإلى  24.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.

مستحق لموردين ووسطاء
إن االرتفاع الحاصل في حساب المستحق إلى الموردين والوسطاء من  21.1مليون ريـال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  22.4مليون ريـال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ناتج من إرتفاع األعمال عبر الوسطاء.
انخفض المستحق لموردين ووسطاء من  22.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  20.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2021م نتيجة تسوية بعض اإلستحقاقات سواء مقابل إكتمال األعمال أو حلول موعد اإلستحقاق.

ضريبة االستقطاع المستحقة
انخفضت ضريبة االستقطاع المستحقة من  2.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  0.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م نتيجة سداد الضريبة مقابل المخصص الذي تم تكوينه لوسيط إعادة تأمين في السنة السابقة.
ال يوجد أي تغير جوهري في ضريبة االستقطاع المستحقة كما في  31ديسمبر 2021م بالمقارنة مع  31ديسمبر 2020م.

مستحقات مجلس الضمان الصحي
يتم احتساب المستحقات بنا ًء على  %1من أقساط التأمين المكتتبة الخاصة بالقطاع الصحي .يتعلق االرتفاع بمستحقات مجلس الضمان الصحي من
 269ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  1.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة السماح لشركات التأمين بتأجيل
سداد هذه المستحقات بسبب جائحة كورونا مما أدى إلى تراكم المبالغ المستحقة.
انخفضت مستحقات مجلس الضمان الصحي من  1.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  0.4مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2021م نتيجة تسوية المستحقات عن الربعين الثاني والثالث من سنة 2020م والتي خضعت للقرار الوزاري الخاص بتأجيل تحصيل المقابل
المالي لمجلس الضمان الصحي.

مصاريف وبدالت حضور مجلس اإلدارة
ارتفعت مصاريف وبدالت حضور مجلس اإلدارة من  0.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  1.6مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م نتيجة تكوين مخصص مكافات اعضاء مجلس االدارة عن سنة 2020م والتي ترتبط بموافقة من الجمعية العامة.
ال يوجد أي تغير جوهري في مصاريف وبدالت حضور مجلس اإلدارة المستحقة كما في  31ديسمبر 2021م بالمقارنة مع  31ديسمبر 2020م.

مستحقات أخرى
تتألف المستحقات األخرى بشكل رئيسي من أتعاب مراجعة وخدمات استشارية ومخصصات تذاكر طيران وإجازات موظفين .نتج االنخفاض
الحاصل من  4.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  2.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة انخفاض مستحقات
المستشارين وانخفاض مخصص تذاكر الطيران.
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انخفضت المستحقات األخرى إلى  1.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م بالمقارنة مع  2.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م ،بشكل رئيسي نتيجة انخفاض مخصص إجازات موظفين حيث يتم قيد هذا المخصص بنا ًء على رصيد اإلجازات التي لم يتمتع بها الموظفين
في نهاية كل فترة مالية.
ذمم معيدي التأمين الدائنة

تمثل ذمم معيدي التأمين الدائنة أقساط إعادة التأمين المسندة والمستحقة الدفع بموجب معامالت واتفاقيات إعادة التأمين ،والتي تخضع لتعديالت
وفقا لعموالت إعادة التأمين المستحقة من معيدي التأمين وحصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة.
انخفضت ذمم معيدي التأمين الدائنة من  36.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  29.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م نتيجة انخفاض رصيد شركة هانوفر ري (جراء تراجع أقساط التأمين المكتتبة في القطاع الصحي) بقيمة  19.0مليون ريال سعودي يقابله
ارتفاع في رصيد شركة أيس (جراء ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة في قطاعي الحريق والهندسي) بقيمة  12.6مليون ريال سعودي.
ارتفعت ذمم معيدي التأمين الدائنة إلى  31.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م تماشياً مع ارتفاع أقساط إعادة التأمين المسندة
خالل سنة 2021م بالمقارنة مع سنة 2020م.
احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة وحصة معيدي التأمين من هذا االحتياطي

يعرض الجدول التالي احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة وحصة معيدي التأمين من هذا االحتياطي كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر
2020م و 31ديسمبر 2021م.
  (41):مقر لودجلااحتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة وحصة معيدي التأمين من هذا االحتياطي
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

الصحي

٨١,١٩٩

٥٦,٣١٣

٧٥,٣٠٠

()%٣٠٫٦

%٣٣٫٧

المركبات

٣٤,٧٩١

٤٨,٣٥٤

٥٥,١٤٠

%٣٩٫٠

%١٤٫٠

الحريق

١٢,٠٧٧

١٥,١٥٧

١٦,٠١٦

%٢٥٫٥

%٥٫٧

الهندسي

٨,٥١٧

١٠,١٤٧

٩,٠٥٨

%١٩٫١

()%١٠٫٧

البحري

٣,٠٣٨

٢,٧٢٠

٢,٤٤٤

()%١٠٫٥

()%١٠٫١

األخرى

٨,٩٨١

٨,١١٢

١٠,١٣٦

()%٩٫٧

%٢٥٫٠

إجمالي احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة

١٤٨,٦٠٢

١٤٠,٨٠٣

١٦٨,٠٩٤

()%٥٫٢

%١٩٫٤

الصحي

٢٩,٦٣٨

١٣,٦٧١

١٤,٥١٧

()%٥٣٫٩

%٦٫٢

المركبات

٠

٠

٠

%٠٫٠

%٠٫٠

الحريق

١٠,٥٢٣

١٣,٢٩٧

١٥,٤٧٤

%٢٦٫٤

%١٦٫٤

الهندسي

٧,٣٢٨

٨,٥٧٧

٧,٦٢٦

%١٧٫٠

()%١١٫١

البحري

٢,٣٤٧

١,٩٦٢

٢,٠٠٨

()%١٦٫٤

%٢٫٣

األخرى

٦,٠٢٦

٥,٣٩٨

٨,٢٥٣

()%١٠٫٤

%٥٢٫٩

حصة معيدي التأمين من احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة

٥٥,٨٦٣

٤٢,٩٠٥

٤٧,٨٧٧

()%٢٣٫٢

%١١٫٦

صافي احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة

٩٢,٧٣٩

٩٧,٨٩٨

١٢٠,٢١٧

%٥٫٦

%٢٢٫٨

نوع التأمين (بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

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

%٥٠٫٣

%٤٣٫٦

%٤٥٫٣

المركبات

%٣٢٫٧

%٣٦٫٩

%٣٨٫٠

الحريق

%٥٣٫٣

%٤٢٫٧

%٢٩٫٢

الهندسي

%٥٣٫٤

%٤٠٫٣

%٤٧٫٥

البحري

%٢٧٫٠

%٢٧٫٥

%١٨٫٩

األخرى

%٦١٫٦

%٥١٫٨

%٤١٫٩

المجموع

%٤٤٫٧

%٤٠٫٦

%٣٩٫٨

نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

رادإلا ليلحتو ةشقانمو ةيلاملا تامولعملا

نوع التأمين (بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

التغيير السنوي

التغيير السنوي

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

حصة معيدي التأمين من احتياطي األقساط غير المكتسبة كنسبة مئوية من احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة
الصحي

%٣٦٫٥

%٢٤٫٣

%١٩٫٣

المركبات

%٠٫٠

%٠٫٠

%٠٫٠

الحريق

%٨٧٫١

%٨٧٫٧

%٩٦٫٦

الهندسي

%٨٦٫٠

%٨٤٫٥

%٨٤٫٢

البحري

%٧٧٫٣

%٧٢٫١

%٨٢٫٢

األخرى

%٦٧٫١

%٦٦٫٥

%٨١٫٤

المجموع

%٣٧٫٦

%٣٠٫٥

%٢٨٫٥

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

أقساط التأمين غير المكتسبة

ترحل أقساط التأمين إلى قائمة الدخل على أساس نسبي على مدى فترات وثائق التأمين التي تخصها .تمثل أقساط التأمين غير المكتسبة الحصة
في أقساط التأمين المكتتبة المتعلقة بفترة التغطية سارية المفعول.
يمثل القطاع الصحي النسبة األكبر من أقساط التأمين غير المكتسبة ،حيث مثل  %54.6و, %40.0و %44.8من أقساط التأمين غير المكتسبة كما
في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م ،على التوالي .يليه قطاع المركبات الذي مثل  %23.4و %34.3و %32.8من أقساط
التأمين غير المكتسبة كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م ،على التوالي.
انخفضت إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة من  148.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  140.8مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2020م ،ناتجة بشكل رئيسي من االنخفاض في إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة المنسوبة إلى القطاع الصحي حيث انخفضت
من  81.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  56.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بسبب تراجع األعمال في هذا
القطاع في سنة 2020م مقارنة مع سنة 2019م ،وقابلها ارتفاع في إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة المنسوبة إلى قطاع المركبات من 34.8
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  48.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .وقد انخفض إجمالي أقساط التأمين غير
المكتسبة كنسبة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى  %40.6كما في  31ديسمبر 2020م.
ارتفعت إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة إلى  168.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ،ناتجة بشكل رئيسي عن:
yارتفاع إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة المنسوبة إلى القطاع الصحي حيث ارتفعت من  56.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م إلى  75.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م بسبب ارتفاع اجمالي أقساط التأمين المكتتبة في القطاع الصحي
باالضافة إلى استقطاب عميلين رئيسين خالل الربعين الثاني والثالث من العام 2021م.
yارتفع إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة المنسوبة إلى قطاع المركبات من  48.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى
 55.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ،تماشياً مع نمو األعمال في هذا القطاع.
قابله جزئياً انخفاض إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة المنسوبة إلى القطاع الهندسي من  10.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
إلى  9.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م تماشياً مع انخفاض اجمالي أقساط التأمين المكتتبة المتعلقة بهذا القطاع.
حصة معيدي التأمين من احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة

تُحتسب حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة على أساس النسبة والتناسب بنفس آلية احتساب أقساط التأمين غير المكتسبة.
وتتزامن حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة بالتناسب مع حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين المكتتبة حسب اتفاقيات
إعادة التأمين.
انخفضت حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة بنسبة  %23.2من  55.9مليون ريـال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى 42.9
مليون ريـال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م كما انخفضت حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة كنسبة من أقساط التأمين
غير المكتسبة إلى  %30.5بالمقارنة مع  %37.6كما في  31ديسمبر 2019م ،وقد تم تسجيل هذا االنخفاض بشكل رئيسي في القطاع الصحي نتيجة:
yخفض نسبة اإلسناد على هذا القطاع من  %50من صافي قسط المخاطر في سنة 2019م إلى  %40في سنة 2020م وذلك بسبب تخارج
معيد التأمين المحلي من اتفاقية إعادة التأمين لسنة 2020م ؛ و
yاالحتفاظ الكامل بوثيقتي تأمين صحي رئيسيتين بقيمة  15.6مليون ريال سعودي و 12.4مليون ريال سعودي.
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ارتفعت حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة بنسبة  %11.6لتصل إلى  47.9مليون ريـال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ،تماشياً
مع حركة أقساط التأمين غير المكتسبة المتعلقة بقطاع الحريق والقطاعات األخرى .وقد انخفضت حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير
المكتسبة كنسبة من أقساط التأمين غير المكتسبة من  %30.5كما في  31ديسمبر 2020م إلى  %28.5كما في  31ديسمبر 2021م ،وقد نتج ذلك
بشكل رئيسي بسبب زيادة نسبة اإلحتفاظ في القطاع الصحي.
عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

يعرض الجدول التالي رصيد عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
  (42):مقر لودجلاإجمالي عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

الرصيد في بداية السنة

٤,٦٣٧

٣,٦٢٣

٣,٢٧٨

()%٢١٫٩

()%٩٫٥

عموالت مستلمة خالل السنة

١٥,٣٥٦

١١,٠٨٨

٢٨,٠٠١

()%٢٧٫٨

%١٥٢٫٥

عموالت مكتسبة خالل السنة

()١٦,٣٧٠

()١١,٤٣٣

()٢٧,٨١٨

()%٣٠٫٢

%١٤٣٫٣

٣,٦٢٣

٣,٢٧٨

٣,٤٦١

()%٩٫٥

%٥٫٦

(بآالف الرياالت)

الرصيد في نهاية السنة

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

يتم استالم دخل عمولة إعادة التأمين من األعمال المسندة وفقا لمعامالت إعادة التأمين التناسبي واالختياري .ويتم تسجيل العمولة في قائمة الدخل
على فترة وثائق التأمين التي ترتبط بها على أساس النسبة والتناسب .وتمثل عمولة إعادة التأمين غير المكتسبة حصة العمولة المتعلقة بالفترة غير
المنتهية من التغطية التأمينية.
يعرض الجدول التالي عمولة إعادة التأمين غير المكتسبة حسب قطاع التأمين كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
  (43):مقر لودجلاعموالت إعادة تأمين غير مكتسبة حسب قطاعات التأمين
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

الصحي

٠

٠

٠

%٠٫٠

%٠٫٠

المركبات

٠

٠

٠

%٠٫٠

%٠٫٠

الحريق

١,٠٢٩

١,٢٣٨

١,٢٥٠

%٢٠٫٣

%١٫٠

الهندسي

١,٤٠٨

٩٦٧

٦٦٤

()%٣١٫٣

()%٣١٫٣

البحري

٨٧٩

٦٧٥

٣٥١

()%٢٣٫٢

()%٤٨٫٠

األخرى

٣٠٦

٣٩٨

١,١٩٥

%٣٠٫١

%٢٠٠٫٣

عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

٣,٦٢٣

٣,٢٧٨

٣,٤٦١

()%٩٫٥

%٥٫٦

(بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

ساهمت عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة من قطاعي الحريق والهندسي بنسبة  %67.3و %67.3و %55.3من إجمالي عموالت إعادة تأمين غير
مكتسبة كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م ،على التوالي ،وجاء ذلك مدفوعا في المقام االول بارتفاع نسب اإلسناد
المرتبطة بهذه القطاعات.
انخفضت عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة بنسبة  %9.5لتصل إلى  3.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2020م مقارنة مع  3.6مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2019م مدفوعة بانخفاض عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة في قطاع الهندسي بسبب الزيادة في إعادة التأمين
االختياري والذي يخضع عام ًة لعموالت إعادة تأمين أقل من التأمين التناسبي.
ال يوجد أي تغير جوهري في عمولة إعادة التأمين غير المكتسبة كما في  31ديسمبر 2021م بالمقارنة مع  31ديسمبر 2020م ،حيث قابل اإلرتفاع في
القطاعات األخرى (الناتج من ارتفاع أقساط إعادة التأمين المسندة) إنخفاضاً في عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة في قطاعي الهندسي والبحري.
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مطالبات تحت التسوية وحصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

يعرض الجدول التالي مطالبات تحت التسوية كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
  (44):مقر لودجلاالمطالبات تحت التسوية ،صافي
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

الصحي

١٥,٨٢٩

١٥,٣٣٢

١٦,١٥٠

()%٣٫١

%٥٫٣

المركبات

٣٩,٠٦٨

٤٠,٥٤٦

٢٤,٧٧١

%٣٫٨

()%٣٨٫٩

الحريق

٣,٢٠٨

٢,٢٢٤

٣٧,٢٣٢

()%٣٠٫٧

%١,٥٧٤٫١

الهندسي

٧,٦٣٩

٧,١٨٤

٥,٥٧١

()%٦٫٠

()%٢٢٫٥

البحري

٥,١٦٧

٢,٧٧٧

٥,٠٧٥

()%٤٦٫٣

%٨٢٫٨

األخرى

١٢,٧٩٣

١٢,٨٢٣

١٥,٦٩٤

%٠٫٢

%٢٢٫٤

المطالبات تحت التسوية

٨٣,٧٠٤

٨٠,٨٨٧

١٠٤,٤٩٢

()%٣٫٤

%٢٩٫٢

الصحي

٧,١٦٦

٣,٩٥٣

٣,٠١٦

()%٤٤٫٨

()%٢٣٫٧

المركبات

٩,٠٦٢

١٣,٠٥٩

١٣,٢٤٤

%٤٤٫١

%١٫٤

الحريق

٣,١٣٦

٢,١٦١

٣٦,٧٩٢

()%٣١٫١

%١,٦٠٢٫٥

الهندسي

٥,٥٤٣

٤,٨٠٦

٣,٥٤٢

()%١٣٫٣

()%٢٦٫٣

البحري

٣,٧٨٢

١,٩٦٩

٣,٩٥١

()%٤٧٫٩

%١٠٠٫٧

األخرى

٨,٤٦٣

٨,٠٣٠

١٠,٠٤٢

()%٥٫١

%٢٥٫١

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

٣٧,١٥٢

٣٣,٩٧٨

٧٠,٥٨٧

()%٨٫٥

%١٠٧٫٧

صافي إجمالي المطالبات تحت التسوية

٤٦,٥٥٢

٤٦,٩٠٩

٣٣,٩٠٥

%٠٫٨

()%٢٧٫٧

نوع التأمين (بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية كنسبة مئوية من المطالبات تحت التسوية
الصحي

%٤٥٫٣

%٢٥٫٨

%١٨٫٧

المركبات

%٢٣٫٢

%٣٢٫٢

%٥٣٫٥

الحريق

%٩٧٫٨

%٩٧٫٢

%٩٨٫٨

الهندسي

%٧٢٫٦

%٦٦٫٩

%٦٣٫٦

البحري

%٧٣٫٢

%٧٠٫٩

%٧٧٫٩

األخرى

%٦٦٫٢

%٦٢٫٦

%٦٤٫٠

المجموع

%٤٤٫٤

%٤٢٫٠

%٦٧٫٦

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

مطالبات تحت التسوية

يشمل إجمالي المطالبات تحت التسوية إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي .يتم تجنيب
المبلّغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حاله على حده .كما يجنب مخصص،
مخصصات لقاء المطالبات ُ
ّ
وفقاً لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة ،لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها بتاريخ قائمة المركز المالي .ويمكن أن تزيد
االلتزامات النهائية أو تقل عن المخصص الذي تم تجنيبه.
انخفضت المطالبات تحت التسوية بنسبة  %3.4من  83.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  80.9مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م نتيجة انخفاض في المطالبات تحت التسوية المنسوبة إلى قطاعي البحري والحريق.
ارتفعت المطالبات تحت التسوية بنسبة  %29.2لتصل إلى  104.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ،ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى
ارتفاع المطالبات تحت التسوية المنسوبة إلى قطاع الحريق بسبب مطالبة جديدة لعميل رئيسي بقيمة  32.6مليون ريال سعودي (وقد بلغت نسبة
اإلسناد لمعيدي التأمين لهذه المطالبة  .)%99قابلها جزئياً انخفاض في المطالبات تحت التسوية المنسوبة إلى قطاع المركبات ناتجة بشكل رئيسي
عن تسوية عدد من المطالبات المتعلقة بفترات سابقة.
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حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

يتم إثبات المبالغ القابلة لإلسترداد من معيدي التامين بصورة مماثلة للمبالغ المتعلقة بعقود التأمين طبقاً لشروط إتفاقيات إعادة التأمين.
انخفضت حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية من  37.2مليون ريـال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،إلى  34.0مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،منسوبة بشكل رئيسي إلى القطاعات الصحي والهندسي والبحري تماشياً مع حركة المطالبات تحت التسوية
لهذه قطاعات في سنة 2019م و2020م ،باالضافة إلى انخفاض نسبة اإلسناد على قطاع الصحي من  %50من صافي قسط المخاطر في سنة
2019م إلى  %40في سنة 2020م؛ وقابله ارتفاع في حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية لقطاع المركبات نتيجة الرتفاع المطالبات
تحت التسوية لهذا القطاع.
ارتفعت حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية بنسبة  %107.7لتصل إلى  70.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ناتجة
بشكل اساسي عن قطاع الحريق حيث تخضع المطالبات لنسبة إسناد مرتفعة.
مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها وحصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

  (45):مقر لودجلامطالبات متكبدة غير المبلغ عنها ،صافي
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

الصحي

٢١,٥٦٥

٢١,٢٤١

١٨,١١٩

()%١٫٥

()%١٤٫٧

المركبات

٣٦,٤٧٨

٣٤,٧٠٣

٢٨,٣٥٢

()%٤٫٩

()%١٨٫٣

الحريق

١,٤٣٨

١,٥٧٧

٤,٣٧١

%٩٫٧

%١٧٧٫٢

الهندسي

١,٢٣٣

١,٥٣٦

٧٩٠

%٢٤٫٦

()%٤٨٫٦

البحري

٩٠٤

٤٥١

٧٢١

()%٥٠٫١

%٥٩٫٩

األخرى

٢,٨٧٠

٤٧٤

٦١٧

()%٨٣٫٥

%٣٠٫٢

مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

٦٤,٤٨٨

٥٩,٩٨٢

٥٢,٩٧٠

()%٧٫٠

()%١١٫٧

الصحي

١٠,١٥٠

٦,٧٤٣

٤,٣٨٨

()%٣٣٫٦

()%٣٤٫٩

المركبات

٠

٠

٠

%٠٫٠

%٠٫٠

الحريق

١,٢٥٣

١,٤٠٢

٣,٢٦١

%١١٫٩

%١٣٢٫٦

الهندسي

٨٢٦

٩٦٢

٣٥٤

%١٦٫٥

()%٦٣٫٢

البحري

٥٧٥

٢٣٨

٣١٧

()%٥٨٫٦

%٣٣٫٢

األخرى

١,٧٠٠

٣٤

٢٦

()%٩٨٫٠

()%٢٣٫٥

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

١٤,٥٠٤

٩,٣٧٩

٨,٣٤٦

()%٣٥٫٣

()%١١٫٠

صافي مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

٤٩,٩٨٤

٥٠,٦٠٣

٤٤,٦٢٤

%١٫٢

()%١١٫٨

نوع التأمين (بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها كنسبة مئوية من مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
الصحي

%٤٧٫١

%٣١٫٧

%٢٤٫٢

المركبات

%٠٫٠

%٠٫٠

%٠٫٠

الحريق

%٨٧٫١

%٨٨٫٩

%٧٤٫٦

الهندسي

%٦٧٫٠

%٦٢٫٦

%٤٤٫٨

البحري

%٦٣٫٦

%٥٢٫٨

%٤٤٫٠

األخرى

%٥٩٫٢

%٧٫٢

%٤٫٢

المجموع

%٢٢٫٥

%١٥٫٦

%١٥٫٨
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يتم إجراء التقديرات في نهاية فترة إعداد التقارير لكل من التكلفة النهائية للمطالبة والتكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم
اإلبالغ عنها باإلضافة إلى حصة معيدي التأمين من هذه المطالبات بنا ًء على اتفاقيات إعادة التأمين .يتم تقدير المطالبات غير المدفوعة باستخدام
مدخالت التقييمات للحاالت الفردية المبلغة للشركة .في نهاية كل فترة تقرير ،يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من كفاءتها
ويتم إجراء التغييرات على المخصص.
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 .إن الطرق الفنية المتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها وكذلك المطالبات
المتكبدة غير المبلغ عنها تتمثل في اتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق سداد المطالبات المستقبلية.
يستخدم االكتواريين مجموعة من الطرق مثل طريقة سلم السلسلة وطريقة بورنهوتير فيرغوسون وطريقة معدل الخسارة المتوقعة لتحديد هذه
المخصصات .كما استخدم الخبير االكتواري نهج القطاعات بما في ذلك تحليل التكلفة لكل عضو في السنة بالنسبة للقطاع الصحي .تستند هذه
األساليب إلى عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية المتعلقة بقيمة التسوية المتوقعة وأنماط تسوية المطالبات.
انخفضت المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها بنسبة  %7.0من  64.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  60.0مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2020م مدفوع ًة بشكل رئيسي بانخفاض المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها المنسوبة إلى قطاع المركبات والقطاعات األخرى
بنا ًء على توصية الخبير االكتواري.
انخفضت المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها بنسبة  %11.7إلى  53.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م مقارنة مع  31ديسمبر
2020م ،مدفوع ًة بشكل رئيسي بانخفاض المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها المنسوبة إلى القطاع الصحي وقطاع المركبات ،قابلها جزئياً ارتفاع
في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها المنسوبة إلى قطاع الحريق بنا ًء على توصية الخبير االكتواري.
احتياطي عجز أقساط تأمين واحتياطيات أخرى

خالل سنة 2020م ،قامت الشركة بإجراء تعديالت على احتياطي عجز أقساط تأمين واحتياطيات أخرى في القطاعات التالية ليصل إلى  15.6مليون
ريال سعودي بالمقارنة مع  15.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م:
yزيادة في احتياطي عجز أقساط تأمين واحتياطيات أخرى للقطاع الصحي بقيمة  2.5مليون ريال سعودي ناتجة بشكل رئيسي من خفض
نسبة اإلسناد على هذا القطاع من  %50من صافي قسط المخاطر في سنة 2019م إلى  %40في سنة 2020م (وذلك بسبب تخارج معيد
التأمين المحلي من اتفاقية إعادة التأمين لسنة 2020م) باإلضافة إلى األثر الناجم عن تطبيق التعميم الصادر من مجلس الضمان الصحي
الخاص بتغطية الحاالت الطارئة للمؤمن لهم لدى المرافق الصحية الحكومية.
yزيادة في احتياطي عجز أقساط تأمين واحتياطيات أخرى للقطاعات األخرى بقيمة  0.7مليون ريال سعودي ،قابله استرداد جزء من
احتياطي عجز أقساط تأمين واحتياطيات أخرى لقطاع الحريق بقيمة  1.7مليون ريال سعودي وللقطاع الهندسي بقيمة  0.6مليون ريال
سعودي ولقطاع المركبات بقيمة  0.5مليون ريال سعودي بناء على توصية الخبير االكتواري.
انخفض احتياطي عجز أقساط تأمين واحتياطيات أخرى بنسبة  %42.6إلى  9.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ،ويعود ذلك بشكل
رئيسي إلى استرداد جزء من احتياطي عجز أقساط تأمين واحتياطيات أخرى للقطاع الصحي بقيمة  12.3مليون ريال سعودي .قابله جرئياً ارتفاع
في احتياطي عجز أقساط تأمين واحتياطيات أخرى لقطاع المركبات بقيمة  4.1مليون ريال سعودي بنا ًء على توصية الخبير االكتواري.
مخصص مكافأة نهاية الخدمة

يتم تكوين مخصص سنوي استنا ًدا إلى التقييم االكتواري المستقل وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم « 19مخصصات الموظفين» باستخدام
طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة .تعد مكافأة نهاية الخدمة شرطا قانونيا لكافة الشركات السعودية ،وتكون مستحقة الدفع للموظفين عند إستقالتهم
أو إقالتهم أو إنتهاء عقود عملهم.
انخفض مخصص مكافأة نهاية الخدمة بنسبة  %3.8كما في  31ديسمبر 2020م ليصل إلى  10.4مليون ريال سعودي ويعود السبب إلى انخفاض
عدد الموظفين خالل السنة.
ال يوجد أي تغير جوهري في مخصص مكافأة نهاية الخدمة كما في  31ديسمبر 2021م بالمقارنة مع  31ديسمبر 2020م.
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الزكاة وضريبة الدخل المستحقة

ارتفعت الزكاة وضريبة الدخل المستحقة من  4.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  6.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م ومن ثم ارتفعت إلى  7.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية منذ تأسيسها في عام 2007م وحتى  31ديسمبر 2020م ،حيث قدمت الشركة إقراراتها لثالثة
عشر سنة الماضية .وقد استلمت الشركة شهادة نهائية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
كما أنهت الشركة وضعها الضريبي والزكوي حتى العام 2011م ،وقد استلمت الشركة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربوط زكوية وضريبية
لألعوام من 2012م وحتى عام 2020م تضمنت فروقات عن إقرارات الشركة ،وكإجراء أولي وضمن المهلة النظامية ،قامت الشركة بمناقشة وتقديم
االعتراضات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتي نتج عنها قبول جزئي من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وذلك بتواريخ مختلفة نظراً
الختالف تواريخ استالم الربوط الزكوية والسنوات المتعلقة بالربوط الزكوية ،وتواريخ تقديم االعتراض عليها وقد بلغت بموجبه قيمة الفروقات بعد
القبول الجزئي ما قيمته  28.4مليون ريال سعودي كما في تاريخ هذه النشرة ،وقد قامت الشركة برفع اعتراضاتها على الفروقات الزكوية لعامي
2019م و2020م لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،كما قامت الشركة أيضاً بتقديم اعتراضاتها على الفروقات الزكوية لألعوام 2012م وحتى
2018م أمام األمانة العامة للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
وال تستطيع الشركة التنبؤ فيما إذا كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واألمانة العامة للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية ستقوم
بقبول االعتراضات المقدمة من قبل الشركة ،أو مطالبة الشركة بدفع فروقات مستقب ً
ال عن األعوام السابقة .وفي حال تم رفض االعتراضات
المقدمة من قبل الشركة فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أرباح الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
توزيعات الفائض المستحقة

ارتفعت توزيعات الفائض المستحقة من  1.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  2.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
نتيجة تسجيل الشركة أرباحا للسنة وتوزيع جزء من الفائض خالل السنة عن سنوات سابقة .انخفض رصيد توزيعات الفائض المستحقة إلى 1.4
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م نتيجة تسجيل الشركة خسائر للفترة باإلضافة إلى قيام الشركة بتوزيع الفائض الناتج عن عمليات
سنة 2020م خالل الربع األخير من عام 2021م.
المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
يعرض الجدول التالي المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر2020م و 31ديسمبر 2021م.
  (46):مقر لودجلاالمعامالت مع الجهات ذات العالقة
٢٠١٩م

٢٠٢٠م

٢٠٢١م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

أقساط التأمين

٤,٨٥٧

٦,٣٣٢

٦,٠٧٠

مطالبات مدفوعة

١,٥٤٤

١,٦١٧

١,١٥٥

مزايا قصيرة األجل

٣,٨٠٤

٤,٠٣٧

٤,١٥٨

مكافأة نهاية الخدمة

١٥٩

١٣٥

١٧٢

رصيد مسدد إلى شركة التأمين العربية

٥١١

٠

٩١

مصاريف مدفوعة من قبل شركة التأمين بالنيابة عن
شركة التأمين العربية

١٦

٤١

٣٠٠

٣

١٤

٠

١,١٦٤

١,٢٧٥

٩٨٠

(بآالف الرياالت)
أعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يمثلونها (عليات تأمين)
كبار موظفي اإلدارة

شركة التأمين العربية -لبنان (مساهم)

شركة التأمين األردنية (مساهم)

المعاملة

مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة التأمين األردنية
عمليات إعادة تأمين ،صافي

مصاريف وبدالت حضور مجلس اإلدارة (عمليات مساهمين)
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  (47):مقر لودجلااألرصدة مع الجهات ذات العالقة
(بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

التغيير السنوي

التغيير السنوي

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
شركة التأمين األردنية  -مساهم

٨٣

٨٣

٨٣

%٠٫٠

%٠٫٠

شركة التأمين العربية -لبنان -مساهم

٠

١٠

٠

%١٠٠٫٠

%١٠٠٫٠

إجمالي المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة

٨٣

٩٣

٨٣

%١٢٫٠

()%١٠٫٨

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
شركة التأمين العربية -لبنان -مساهم

٤١

٠

١٩٩

()%١٠٠٫٠

-

إجمالي المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة

٤١

٠

١٩٩

()%١٠٠٫٠

-

أعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يمثلونها

٩٧٥

٨٧٧

١,٩٥٩

()%١٠٫١

%١٢٣٫٤

ذمة إعادة تأمين مستحقة على شركة التأمين األردنية

٥٣٣

٥٤٧

٥٤٧

%٢٫٦

%٠٫٠

أرصدة أخرى مع جهات ذات عالقة

١,٥٠٨

١,٤٢٤

٢,٥٠٦

()%٥٫٦

%٧٦٫٠
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تشمل الجهات ذات العالقة التي تتعامل معها الشركة:
أعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يمثلونها

تشمل المعامالت مع أعضاء مجلس إدارة الشركة والشركات التي يمثلونها أقساط تأمين مكتتبة ومطالبات مدفوعة باإلضافة إلى البدالت والمكافآت
السنوية.
كبار موظفي اإلدارة

وهم األشخاص الذين يتمتعون بالصالحية والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة (كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي
والمدير المالي) .وتشمل المعامالت مع كبار موظفي الشركة الرواتب والمزايا ومكافآت نهاية الخدمة.
الشركة العربية ش.م.ل (شركة قابضة)

الشركة العربية ش.م.ل (شركة قابضة) ،وهي شركة تابعة لشركة الـتأمين العربية ش.م.ل (لبنان) ،تمتلك  %19.2من أسهم شركة التأمين العربية
التعاونية قبل الطرح .تشمل المعامالت مع شركة الـتأمين العربية ش.م.ل (لبنان) بشكل رئيسي أرصدة مسددة إلى شركة التأمين العربية ش.م.ل
(تمثل حصة الشركة من مصاريف تقنية المعلومات) باإلضافة إلى مصاريف مدفوعة من قبل الشركة بالنيابة عن شركة التأمين العربية ش.م.ل.
شركة التأمين األردنية م.ع.م

تمتلك شركة التأمين األردنية  %9.196من أسهم الشركة قبل الطرح .تشمل المعامالت مع شركة التأمين األردنية م.ع.م عمليات إعادة تأمين اختيارية
مرتبطة بالقطاعات العامة.
التعهدات وااللتزامات المحتملة
كما هو الحال بالنسبة لغالبية شركات التأمين ،تقام دعاوى على الشركة خالل دورة أعمالها العادية .وبنا ًء على نصيحة المستشارين القانونيين ،تعتقد
إدارة الشركة بأن المحصلة النهائية لهذه القضايا لن يكون لها أثر جوهري على دخل الشركة أو وضعها المالي.
وتمثل االلتزامات المحتملة ناتجة عن ضمانات بنكية بقيمة  2.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م لصالح مقدمي خدمات متنوعة وقد
قام البنك العربي الوطني باحتجاز تلك القيمة من حساب الشركة الجاري لديه  -والتي تصنف تحت بند المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات
األخرى في قائمة المركز المالي.
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حقوق المساهمين
يعرض الجدول التالي حقوق المساهمين كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
  (48):مقر لودجلاحقوق المساهمين
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

رأس المال

٢٦٥,٠٠٠

٢٦٥,٠٠٠

٢٦٥,٠٠٠

%٠٫٠

%٠٫٠

خسائر متراكمة

()٥٠,٢٣٦

()٤٣,٩٧٩

()٤٩,٤٩٦

()%١٢٫٥

%١٢٫٥

احتياطي إعادة تقييم استثمارات

١,١٤٣

٧٤٥

١٣٦

()%٣٤٫٨

()%٨١٫٧

إجمالي حقوق المساهمين

٢١٥,٩٠٧

٢٢١,٧٦٦

٢١٥,٦٣٩

%٢٫٧

()%٢٫٨

(بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

  (49):مقر لودجلاقائمة التغيرات في حقوق المساهمين
التغيير السنوي

التغيير السنوي

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

٢٠١٩م ٢٠٢٠ -م

٢٠٢٠م ٢٠٢١ -م

الرصيد في بداية السنة

٢٥٠,٧٥٤

٢١٥,٩٠٧

٢٢١,٧٦٦

()%١٣٫٩

%٢٫٧

صافي ربح السنة المسند إلى المساهمين

()٤٢,٣١٤

٦,٢٥٧

()٥,٥١٧

()%١١٤٫٨

()%١٨٨٫٢

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

٧,٤٦٧

()٣٩٨

()٦١٠

()%١٠٥٫٣

%٥٣٫٣

الرصيد في نهاية السنة

٢١٥,٩٠٧

٢٢١,٧٦٦

٢١٥,٦٣٩

%٢٫٧

()%٢٫٨

(بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

رأس المال

يبلغ رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  265مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ويتكون من  26.5مليون سهم بقيمة
اسمية قدرها  10ريال سعودي ،تجدر اإلشارة إلى أنه وبتاريخ 1440/04/13هـ (الموافق 2018/12/20م) أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس
مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة  265مليون ريال سعودي .وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي
على زيادة رأس المال بموجب الخطاب رقم ( )30238/89وبتاريخ 1440/08/18هـ (الموافق 2019/04/23م) .علماَ بأنها كانت قد استلمت بتاريخ
2022/01/09م خطاب البنك المركزي السعودي المتضمن موافقة البنك المركزي على تمديد الموافقة الممنوحة سابقا للشركة لمدة ستة أشهر
من تاريخ الخطاب.
خسائر متراكمة

انخفضت الخسائر المتراكمة من  50.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  44.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
نتيجة تسجيل الشركة صافي أرباح بعد الزكاة وضريبة الدخل خالل سنة 2020م.
ارتفعت الخسائر المتراكمة إلى  49.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م نتيجة تسجيل الشركة صافي خسائر بعد الزكاة وضريبة
الدخل خالل سنة 2021م.
احتياطي إعادة تقييم استثمارات

يمثل احتياطي إعادة تقييم استثمارات األرباح(/الخسائر) التراكمية غير المحققة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع .بلغ احتياطي إعادة
تقييم استثمارات  136ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
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5قائمة التدفقات النقدية

يعرض الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
  (50):مقر لودجلاقائمة التدفقات النقدية
(بآالف الرياالت)
صافي (خسارة)  /ربح السنة

٢٠١٩م

٢٠٢٠م

٢٠٢١م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

()٤٢,٣١٤

٧,٠٧١

()٥,٥١٧

التعديالت للبنود غير النقدية:
استهالك ممتلكات ومعدات

١,٩٧٥

٢,٢٠٧

٢,٦١٩

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

-

()٣

٠

استهالك أصول حق استخدام

١,٩٥٤

١,٩٧١

٢,١٥٧

مصروفات تمويل

٢٩١

٢١٨

١٥٨

مخصص ( /استرداد) ديون مشكوك في تحصيلها

١٣,٥٨٦

()٨,٢٣٥

()٩,٦٤٨

أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع

()١,٢٤٩

()٢,٠١٦

()٢,٦٧٥

أعباء انخفاض استثمارات متاحة للبيع

٢,٨٩٨

٠

٠

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

١,٨١٣

١,٧١٧

١,٤٦٨

زكاة وضريبة دخل مستحقة

٤,٥٥٣

٦,٠٠٠

٦,٠٤٨

()١٦,٤٩٤

٨,٩٣٠

()٥,٣٩٠

التغيرات في الموجودات وااللتزامات التشغيلية
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة

()١٠,٨٧١

()٢٢,٤١٦

()٢١٥

حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

()٤,٣٧٣

١٢,٩٥٨

()٤,٩٧٣

٤,٣٣٩

٣,١٧٤

()٣٦,٦٠٩

()٦,٣٤٤

٥,١٢٥

١,٠٣٣

تكاليف اكتتاب مؤجلة

١,١٥٥

()٣,٧٨١

()١٠٤

مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة

()٨٣

()١٠

١٠

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

()٥,٤٤٨

()١,٣٣٥

()٥,٨٩٠

ذمم دائنة

()٢٦,٩١٨

١,٤٥٣

()٦,٥٧٨

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

٥,٩٧٨

()٤٨١

()٤,٢٥١

ذمم معيدي التأمين الدائنة

١٤,٩٢٥

()٦,٩٦٥

١,٥٨٤

أقساط تأمين غير مكتسبة

()٨٠٠

()٧,٧٩٩

٢٧,٢٩٢

عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

()١,٠١٤

()٣٤٥

١٨٣

مطالبات تحت التسوية

٩٦٥

()٢,٨١٦

٢٣,٦٠٥

مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

٨,٦٦٢

()٤,٥٠٦

()٧,٠١١

احتياطي عجز األقساط

٤,٣٦٠

٤٧١

()٦,٦٦٥

٠

()٥٠٠

()٨١٤

()١٨٨

()٤١

١٩٩

النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

()٣٢,١٤٩

()١٨,٨٨٤

()٢٤,٥٩٤

زكاة وضريبة دخل مدفوعة

()٥,٦٣١

()٤,٣٥٤

()٤,٦٧٧

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

()٢,١٧٩

()٢,٦٢٤

()٤٣٧

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

()٣٩,٩٥٩

()٢٥,٨٦٢

()٢٩,٧٠٩

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

توزيعات الفائض المستحقة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
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٢٠١٩م

٢٠٢٠م

٢٠٢١م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
(إضافات)  /استبعادات استثمارات

()١٨,٩٦٥

٤٧,٤٦٢

()٣٤,٨١٣

استبعادات ودائع ألجل

٣٧,٤١٨

٦٥,٣٩٣

٦,٣٠٣

إضافات ممتلكات ومعدات

()٢,١٤١

()٢,٠٩٠

()٣,٤٣٨

صافي النقد من( /المستخدم في) األنشطة االستثمارية

١٦,٣١٣

١١٠,٧٦٥

()٣١,٩٤٨

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
حق استخدام أصول مدفوعة

()٤٨١

()٢,١٦٩

()٢,٣٢٧

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()٤٨١

()٢,١٦٩

()٢,٣٢٧

()٢٤,١٢٧

٨٢,٧٣٤

()٦٣,٩٨٤

النقد وما في حكمه ،بداية السنة

٩٠,٧٢٠

٦٦,٥٩٣

١٤٩,٣٢٧

النقد وما في حكمه ،نهاية السنة

٦٦,٥٩٣

١٤٩,٣٢٧

٨٥,٣٤٣

صافي التغير في النقد وما في حكمه

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

ارتفع النقد وما في حكمه بنسبة  %124.2ليصل إلى  149.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م مقارنة مع  66.6مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2019م بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية التي تعود بصورة رئيسية إلى متحصالت
من استبعادات استثمارات وودائع ألجل ،والتي تم إضافتها إلى أرصدة البنوك واستثمار جزء منها في ودائع ألجل ذات تواريخ استحقاق أقل من ثالثة
شهور (تعتبر من ضمن النقد وما في حكمه).
انخفض النقد وما في حكمه بنسبة  %42.8ليصل إلى  85.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2021م ،نتيجة استخدام بعض األرصدة في
األنشطة االستثمارية باإلضافة إلى تمويل األنشطة التشغيلية في السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م.
األنشطة التشغيلية

قامت الشركة بتسجيل صافي ربح بقيمة  7.1مليون ريال سعودي في سنة 2020م والذي ساهم في خفض صافي النقد المستخدم في األنشطة
التشغيلية ليصل إلى  25.9مليون ريال سعودي في سنة 2020م بالمقارنة مع  40.0مليون ريال سعودي في سنة 2019م .في سنة 2020م ،تم تسجيل
صافي ارتفاع بقيمة  22.4مليون ريال سعودي في رصيد أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة بسبب تأخر بعض العمالء في سداد مستحقاتهم.
بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية  29.7مليون ريال سعودي في سنة 2021م مقارنة مع  25.9مليون ريال سعودي في سنة 2020م،
ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى تكبد الشركة خسارة في سنة 2021م.
األنشطة االستثمارية

في سنة 2019م ،بلغ صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية  16.3مليون ريال سعودي نتيجة استحقاق بعض الودائع ألجل واستخدام جزء منها
لتمويل األنشطة التشغيلية.
ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية إلى  110.8مليون ريال سعودي في سنة 2020م نتيجة استبعادات استثمارات وودائع ألجل بقيمة
صافية بلغت  47.5مليون ريال سعودي و 65.4مليون ريال سعودي على التوالي .وقد تم استخدام جزء من المتحصالت في ودائع ألجل ذات تواريخ
استحقاق أقل من ثالث شهور (من ضمن النقد وما في حكمه).
قامت الشركة باستخدام صافي نقد بقيمة  31.9مليون ريال سعودي في األنشطة االستثمارية في سنة 2021م.
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5قائمة المالءة المالية

-8

يعرض الجدول التالي قائمة المالءة المالية كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
  (51):مقر لودجلاقائمة المالءة المالية
(بآالف الرياالت)

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

الموجودات المقبولة
عمليات حملة الوثائق

٢٣٤,٩٧٢

٢٨٤,٨٩٧

٣٥٦,٦٠٠

عمليات المساهمين

٣٢٦,٩٣٤

٢٧٥,٨٤٥

٢٥١,٤٧٦

إجمالي الموجودات المقبولة

٥٦١,٩٠٥

٥٦٠,٧٤١

٦٠٨,٠٧٦

المطلوبات
عمليات حملة الوثائق

٤١٩,٤٨٠

٣٩٥,٥٨١

٤٢٢,٢٧٦

عمليات المساهمين

١١١,٠٢٦

٥٤,١٣٨

٣٦,٥٦١

()١٠١,٩٨٧

()٤١,٩١٠

()٢٣,٢١٣

٤٢٨,٥٢٠

٤٠٧,٨٠٩

٤٣٥,٦٢٤

يطرح :المطلوبات المسموح استبعادها في تغطية الحد األدنى للهامش
إجمالي المطلوبات
صافي الموجودات المقبولة
عمليات حملة الوثائق

()١٨٤,٥٠٩

()١١٠,٦٨٤

()٦٥,٦٧٦

عمليات المساهمين

٢١٥,٩٠٧

٢٢١,٧٠٧

٢١٤,٩١٤

تعديالت :إضافات واستبعادات مسموحة

١٠١,٩٨٧

٤١,٩١٠

٢٣,٢١٣

إجمالي صافي الموجودات المقبولة (أ)

١٣٣,٣٨٦

١٥٢,٩٣٢

١٧٢,٤٥١

الحد األدنى للهامش المطلوب
هامش المالءة المطلوب

٤٥,٢٣١

٥٢,٥٨٣

٦٣,٧٨٤

إجمالي هامش المالءة المطلوب

٤٥,٢٣١

٥٢,٥٨٣

٦٣,٧٨٤

الحد األدنى لرأس المال المطلوب

١٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

إجمالي هامش المالءة المطلوب (ب)

١٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

الزيادة في صافي الموجودات المقبولة مقارنة بهامش الحد األدنى المطلوب (أ)(-ب)

٣٣,٣٨٦

٥٢,٩٣٢

٧٢,٤٥١

غطاء هامش المالءة

%١٣٣.٤

%١٥٢.٩

%١٧٢.٥

المصدر :نماذج البنك المركزي السعودي وإدارة شركة التامين العربية التعاونية

يعتمد مجموع الموجودات المقبولة في كامل الجدول على عوامل إمكانية القبول (أي نسب إمكانية القبول لكل نوع من الموجودات) المحددة في
الالئحة التنفيذية للبنك المركزي 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 المالءة المالية الذي ينص عليه البنك المركزي السعودي بعد اقتطاع مجموع المطلوبات لكي يتحقق
البنك المركزي السعودي ما إذا كانت شركة التأمين تتمتع بالمالءة المالية الكافية.
تحافظ الشركة على رأسمالها وفقا للتوجيهات التي وضعها البنك المركزي في المادة ( )66جدول  3و 4من الالئحة التنفيذية التي تنص على هامش
المالءة الذي ينبغي المحافظة عليه .ووفقا للمادة المذكورة ،ينبغي على الشركة المحافظة على هامش مالءة يعادل المستوى األعلى من الطرق
الثالث التالية:
yالحد األدنى من متطلبات رأس المال وهو  100.0مليون ريال سعودي.
yهامش مالءة أقساط التأمين.
yهامش مالءة مطالبات التأمين.
بلغ الحد األدنى لهامش المالءة المطلوب  100مليون ريال سعودي خالل السنوات 2019م2020 ،م ،و2021م وقد امتثلت الشركة بمتطلبات هامش
المالءة خالل الفترات المذكورة.
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6-استخدام متحصالت الطرح

-1

6صافي متحصالت الطرح

من المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت اكتتاب أسهم حقوق األولوية مائتين وخمسة وستين مليون ( )265,000,000ريال سعودي .ومن المتوقع أن
يخصم من إجمالي متحصالت الطرح حوالي خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي لتغطية مصاريف وأتعاب االكتتاب الخاصة بالمستشار المالي
والمستشار القانوني ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية ومصاريف اإلعالنات والطباعة وغيرها من المصاريف المتعلقة باالكتتاب .وعليه سيبلغ صافي
متحصالت الطرح حوالي مئتان وستون مليون ( )260,000,000ريال سعودي.

-2

6استخدام صافي متحصالت الطرح

تزاول جميع شركات التأمين العاملة بالمملكة نشاطها وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة التي تصدر من قبل
البنك المركزي من ٍ
وقت آلخر.
المالية،حيث سيتم ذلك من
وسيتم استخدام صافي متحصالت االكتتاب بشكل رئيسي لدعم نمو أعمال الشركة وذلك لاللتزام بمتطلبات المالءة
ُ
خالل استخدام متحصالت االكتتاب في االستثمارات المالية باإلضافة إلى زيادة الوديعة النظامية والتي ينص عليها البنك المركزي وذلك بسبب
زيادة رأس مال الشركة .ولن يحصل المساهمون على أي من متحصالت االكتتاب.
يوضح الجدول أدناه االستخدام المقترح لمتحصالت الطرح:
  (52):مقر لودجلااالستخدام المقترح لمتحصالت الطرح
القيمة (مليون ريال سعودي)

النسبة من إجمالي متحصالت الطرح ()%

البيان
إجمالي متحصالت االكتتاب

265

%100

مصاريف االكتتاب المقدرة

5

%1.89

صافي متحصالت االكتتاب

260

%98.11

زيادة الوديعة النظامية

26.5

%10.00

استثمارات مالية

233.5

%88.11

المصدر :الشركة

وستقوم الشركة باستخدام متحصالت الطرح فيما يلي:

6 -2-1استخدام جزء من صافي متحصالت االكتتاب لزيادة الوديعة النظامية
وفقاً لالئحة التنفيذية لشركات التأمين التعاوني الصادرة عن البنك المركزي ،يجب أن تكون الوديعة النظامية  %10من رأس المال المدفوع ،وعليه
سوف تقوم الشركة بتخصيص ست وعشرون مليون وخمس مائة ألف ( )26,500,000ريال سعودي من صافي متحصالت االكتتاب كوديعة نظامية
ليصبح إجمالي الوديعة النظامية ستة وستون مليون وخمس مائة ألف ( )66,500,000ريال سعودي.

6 -2-2استخدام جزء من صافي متحصالت الطرح في االستثمارات المالية
ستقوم الشركة باستخدام مبالغ صافي متحصالت الطرح المخصصة لالستثمارات والودائع المالية متوسطة وطويلة األجل ،باإلضافة إلى زيادة
وتنويع محفظة الشركة االستثمارية والتي سيتم االستثمار بها في صناديق االستثمار كصناديق المرابحة والمتاجرة والدخل الثابت واألسهم والصكوك
باإلضافة إلى االستثمار المباشر في السندات والصكوك واألسهم ،وذلك بما يتوافق مع الالئحة التنفيذية لمراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة
عن البنك المركزي ،وسياسة االستثمار المعتمدة من مجلس اإلدارة ،ستتركز معظم االستثمارات في أوعية استثمارية قليلة ومتوسطة المخاطر في
حيث تنوي الشركة تخصيص حوالي 233,5
المملكة ،وسيتم توزيع جزء من المبلغ على استثمارات مرتفعة المخاطر أو استثمارات خارج المملكة.
ُ
حيث ستقوم الشركة بتشغيل صافي
المال،
رأس
مليون ريال سعودي .كما تنوي الشركة القيام باالستثمارات المالية فور االنتهاء من عملية زيادة
ُ
المتحصالت المتعلق باالستثمارات المالية في البداية في ودائع بنكية أقل من سنة لضمان إمكانية السحب من المبالغ حسب الحاجة ،ولحين دراسة
الفرص االستثمارية المتاحة لحين توفر فرص في األوعية االستثمارية األخرى استكماالً لتشغيل كافة المبالغ حسب تخطيط الشركة ،ويخضع كل
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ذلك للوائح البنك المركزي السعودي الخاصة باالستثمار وسياسة الشركة .من المتوقع أن تجني الشركة أرباحاً من االستثمار بمعدل  %4-3بشكل
سنوي .تجدر اإلشارة إلى أن الشركة لن تقوم بممارسة أي نشاط استثماري أو تجاري غير مرخص.
الجدير بالذكر أنه سيتم توزيع المبالغ على قنوات االستثمار وفقاً للمادة الحادية والستون ( )61من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين
التعاوني والتي تنص على ما يلي:
1.على الشركة عند وضع سياستها االستثمارية مراعاة أن تكون مدة االستحقاق لألصول المستثمرة موازية اللتزامات الشركة حسب
الوثائق المصدرة .وعلى الشركة أن تقدم للبنك المركزي برنامج االستثمار شام ً
ال توزيع األصول ،وإذا لم يوافق البنك المركزي على
البرنامج تلتزم الشركة باألوعية والنسب الواردة في الجدول رقم ( )1من الالئحة التنفيذية ،وعلى أال يتجاوز االستثمار خارج المملكة
( )%20عشرين بالمائة من إجمالي االستثمارات مع االلتزام بما ورد في الفقرة ( )2من المادة التاسعة والخمسون ( )59والتي تنص
على أن يكون االستثمار بالريال بما نسبته ( )%50خمسون بالمائة من إجمالي األصول المتاحة لالستثمار ،وإذا رغبت الشركة في
تخفيض هذه النسبة فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي.
2.على الشركة األخذ في االعتبار بمخاطر تركيز االستثمار بحيث أال تتجاوز نسبة التركز ( )%50خمسين بالمائة من كل وعاء
استثماري في الجدول رقم ( )1من الالئحة التنفيذية.
والمادة الثانية والستون ( )62من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على أنه اليجوز للشركة استخدام األدوات
المالية مثل المشتقات المالية والبنود خارج الميزانية العمومية قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي ،كما اليجوز للشركة
استخدام األدوات في أغراض غير إدارة المحفظة االستثمارية .ويجب األخذ في االعتبار باآلتي:
1.أن تكون مدرجة في سوق مالي رئيس ،وقابلة للتسييل في وقت قصير ،ومبنية على أصول مدرجة في جدول تقويم األصول ،ولها
طريقة تسعير واضحة ومعلومة.
2.أن تكون لدى الشركة مخصصات وأصول كافية لمواجهة أي التزامات ناتجة أو محتملة من االستثمار في هذه األدوات.
3.أن يكون الطرف اآلخر في التعامل ذا مالءة وسمعة مقبولة.
الجدير بالذكر أن الشركة لديها استثمارات حالية قائمة (فض ً
ال راجع «استثمارات» من القسم رقم (« )5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة»
من هذه النشرة).
وتماشياً مع متطلبات المادة ( )54الفقرة (ب) من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،ستقوم الشركة باإلفصاح للجمهور عند وجود
اختالف بنسبة ( )%5أو أكثر بين االستخدام الفعلي لمتحصالت إصدار أسهم حقوق األولوية مقابل ما أُفصح عنه في هذه النشرة فور علمها بذلك.

-3

6أثر زيادة رأس المال على غطاء هامش المالءة

تنوي الشركة زيادة رأسمالها من مائتين وخمس وستين مليون ( )265,000,000ريال إلى خمسمائة وثالثين مليون ( )530,000,000ريال سعودي لدعم
حيث تقوم شركات
نمو أعمالها ،وذلك من خالل استخدام صافي متحصالت الطرح في االستثمارات المالية (ضمن األنشطة االعتيادية للشركة
ُ
التأمين باالستثمارات المالية وفق آلية محددة من قبل البنك المركزي السعودي فض ً
ال راجع القسم الفرعي «استخدام جزء من صافي متحصالت
الطرح في االستثمارات المالية» من هذا القسم) ،وزيادة الوديعة النظامية.
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 في الحاجة إلى االحتفاظ بالحد األدنى من الغطاء التام ( )%100لهامش المالءة المالية (صافي األصول القابلة
للتضمين في حساب المالءة المالية مقسوماً على الحد األدنى لهامش المالءة).
ويفرض البنك المركزي السعودي على شركات التأمين أن تقوِ ّ م صافي أصولها لغرض احتساب صافي األصول القابلة للتضمين في حساب المالءة
المالية وفقاً لجداول ونسب تضمين محددة من قبل البنك المركزي السعودي على أن يراعى اآلتي:
yأال يتجاوز تقويم األصول قيمتها السوقية ،ويستثنى من ذلك األصول الخاصة بتأمين الحماية واالدخار المرتبطة بالجزء الخاص
باالستثمار.
yأن يكون الحد األقصى ( )%20عشرين بالمئة من إجمالي األصول المسموح بها المرتبطة بطرف واحد.
وتنص المادة ( )66من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين بأنه على الشركة التي تزاول التأمين العام والصحي االحتفاظ بحد أدنى
لهامش المالءة المالية المطلوب باعتماد القيمة األعلى ألي من الطرق الثالث اآلتية:
yالحد األدنى لمتطلبات رأس المال وهو مئة مليون ( )100,000,000ريال سعودي لشركات التأمين ومئتين مليون ()200,000,000
مليون ريال سعودي لشركات إعادة التأمين أو شركات التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين.
yمجموع األقساط المكتتبة
yالمطالبات
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وتنص المادة ( )67من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين بأنه على الشركة التي تزاول تأمين الحماية واالدخار االحتفاظ بهامش مالءة
عن طريق حاصل جمع ما يلي:
yنسبة ( )%4,0أربعة بالمئة من المخصصات الفنية لتأمين الحماية واالدخار.
yنسبة ( )%0.3ثالثة باأللف من إجمالي التغطية لألفراد بعد حسم حصة اإلعادة بشرط أال تزيد حصة اإلعادة على نسبة ()%50
خمسين بالمئة من إجمالي التغطية.
yنسبة ( )%0.1واحد باأللف من إجمالي التغطية للمجموعات بعد حسم حصة اإلعادة بشرط أال تزيد حصة اإلعادة على ()%50
خمسين بالمئة من إجمالي التغطية.
يوضح الجدول أدناه تفاصيل هامش وغطاء المالءة المالية للشركة كما في 2019/12/31م وكما في 2020/12/31م وكما في 2021/12/31م.
  (53):مقر لودجلاتفاصيل هامش وغطاء المالءة المالية للشركة كما في 2019/12/31م وكما في 2020/12/31م وكما في 2021/12/31م
2019/12/31م

2020/12/31م

2021/12/31م

(بأالف الرياالت)
 .1الحد األدنى لرأس المال المطلوب

100,000

100,000

100,000

 .2إجمالي هامش المالءة لألقساط

45,231

52,583

63,784

 .3إجمالي هامش المالءة للمطالبات

37,768

39,216

51,734

الحد األدنى المطلوب لهامش المالءة المالية

100,000

100,000

100,000

صافي األصول القابلة للتضمين في المالءة المالية

133,386

152,932

172,451

زيادة (عجز) في صافي الموجودات المقبولة مقارنة بالحد األدنى لهامش المالءة المالية المطلوب

33,386

52,932

72,451

غطاء هامش المالءة ()%

%133

%153

%172

المصدر :الشركة

وقد امتثلت الشركة بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة كما في كما في 2019/12/31م وكما في 2020/12/31م وكما في 2021/12/31م.
وفيما يلي اإلسهامات المتوقعة لصافي متحصالت الطرح في المحافظة على متطلبات رأس المال للسنوات القادمة والتي تم حسابها بنا ًء على
حيث ترتفع البنود بشكل غير مباشر ،وذلك نتيجة الستخدام متحصالت الطرح والتي
اشتراطات معينة يفرضها البنك المركزي على شركات التأمين
ُ
هي زيادة الوديعة النظامية ،واالستثمارات المالية.
يوضح الجدول أدناه اإلسهام المتوقع لصافي متحصالت االكتتاب في الحفاظ على متطلبات المالءة المالية التي يفرضها البنك المركزي خالل
السنوات القليلة القادمة.
  (54):مقر لودجلااإلسهام المتوقع لصافي متحصالت االكتتاب في الحفاظ على متطلبات المالءة المالية
2019/12/٣١م

2020/12/٣١م

2021/12/٣١م

2022/12/٣١م

2023/12/٣١م

2024/12/31م

(بأالف الرياالت)
 .1الحد األدنى لرأس المال المطلوب

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

 .2إجمالي هامش المالءة لألقساط

45,231

52,583

63,784

66,768

74,112

81,425

 .3إجمالي هامش المالءة للمطالبات

37,768

39,216

51,734

56,894

63,882

69,626

الحد األدنى المطلوب لهامش المالءة المالية

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

صافي األصول القابلة للتضمين في المالءة المالية

133,386

52,9321

172,451

423,393

446,532

474,395

زيادة (عجز) في صافي الموجودات المقبولة مقارنة بالحد األدنى
لهامش المالءة المالية المطلوب

33,386

52,932

72,451

323,393

346,532

374,395

غطاء هامش المالءة ()%

%133

%153

%172

%423

%446

%474
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7-إفادات الخبراء

تم الحصول على موافقة جميع المستشارين التي تظهر أسماؤهم في صفحة (هـ) وذلك إلدراج أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم بالشكل والمضمون
الواردين في هذه النشرة .ولم يتم سحب أي من هذه الموافقات حتى تاريخ نشر هذه النشرة .كما أنه ليس ألي منهم أو العاملين لديهم أو ألي من
أقربائهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة.
كما ال يوجد أي إفادة أعدها خبير تم تضمينها في نشرة اإلصدار هذه.
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8-اإلقرارات

يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:
yلم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل الـ( )12شهراً
األخيرة.
المصدر خالل السنوات الثالث ( )3السابقة
yلم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل ُ
مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.
yبخالف ما ورد في الخطر (« )2-1-2المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة» من القسم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة،
لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمصدر خالل السنوات الثالث ( )3السابقة مباشرة لتاريخ
تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة ،إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى
اعتماد نشرة اإلصدار.
yبخالف ما ورد في القسم الفرعي «المعامالت مع الجهات ذات العالقة» من القسم « 5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة»
المصدر.
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في ُ
yلم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة ،ولم تقم الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.
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9-المعلومات القانونية

-1

9اسم الشركة

تم قيد الشركة في السجل التجاري للشركات المساهمة بمدينة الرياض تحت االسم التجاري «شركة التأمين العربية التعاونية».

-2

9تأسيس الشركة ومراحل تطور رأس المال
yشركة التأمين العربية التعاونية هي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب ترخيص وزارة االستثمار رقم (-01
 )102030104276بتاريخ 1426/05/05هـ (الموافق 2005/06/12م) ،وقرار مجلس الوزراء رقم ( )93وتاريخ 1428/03/14هـ
(الموافق 2007/04/02م) والمرسوم الملكي رقم (م )23/وتاريخ 1428/03/15هـ (الموافق 2007/04/03م) وبموجب قرار وزارة
التجارة رقم (/326ق) الصادر بتاريخ 1428/12/21هـ (الموافق 2007/12/31م) ،وتعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم
( )1010243302الصادر في مدينة الرياض بتاريخ 1429/01/18هـ (الموافق 2008/01/27م) ،ويقع عنوان المقر الرئيسي للشركة
في مركز بن طامي  -طريق الملك عبدالعزيز -حي الورود ،مدينة الرياض ،المملكة العربية السعودية.
yوبتاريخ 1429/01/26هـ (الموافق 2008/02/04م) أدرجت كامل أسهم الشركة في تداول السعودية (تداول) بعدد عشرين مليون
( )20,000,000سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية عن طريق طرحها لالكتتاب العام ،حيث اكتتب
المساهمون المؤسسون بما نسبته ( )%60من أسهم الشركة البالغة اثني عشر مليون ( )12,000,000سهم عادي ،واكتتب المساهمون
من الجمهور بما نسبته ( )%40من أسهم الشركة البالغة ثمانية ماليين ( )8,000,000سهم عادي وبقيمة إجمالية تبلغ ثمانين
مليون( )80,000,000ريال سعودي متساوية القيمة قيمة كلِ منها عشرة ( )10رياالت سعودية.
yوبتاريخ 1429/06/14هـ (الموافق2008/06/18م) حصلت الشركة على تصريح البنك المركزي السعودي رقم (ت م ن)20086/15/
لمزاولة نشاط التأمين في التأمين العام ،والتأمين الصحي ،والحماية واالدخار ،وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
والئحته التنفيذية ،وقد تم تجديد هذا الترخيص بتاريخ 1441/04/19هـ (الموافق 2019/12/16م) لمدة ثالث سنوات تبدأ من
1441/06/11هـ (الموافق 2020/02/05م) وتنتهي في 1444/06/10هـ (الموافق 2023/01/03م).
yوبتاريخ 1436/06/18هـ (الموافق 2015/04/07م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال
الشركة من مائتي مليون ( )200,000,000ريال سعودي إلى أربعمائة مليون ( )400,000,000ريال سعودي ،وبالتالي زيادة عدد أسهم
الشركة من عشرين مليون ( )20,000,000سهم عادي إلى أربعين مليون ( )40,000,000سهم عادي متساوية القيمة قيمة ٍ
كل منها
عشرة ( )10رياالت سعودية وذلك عن طريق إصدار أسهم حقوق األولوية بمقدار عشرين مليون ( )20,000,000سهم بقيمة اسمية
عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.
yوبتاريخ 1437/10/28هـ (الموافق 2016/08/02م) وبعد حصول الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي بتاريخ وذلك بموجب
الخطاب رقم  351000145469وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من أربعمائة مليون ريال سعودي
( )400,000,000ريال سعودي إلى مائتين وخمسة وستين ريال سعودي ( )265,000,000بنسبة انخفاض قدرها ( )%33.75من رأس
مال الشركة ،وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من أربعين مليون سهم ( )40,000,000إلى ستة وعشرين مليون وخمسمائة ألف
سهم ( )26,500,000وذلك عن طريق إلغاء ثالثة عشر مليون وخمسمائة ألف ( )13,500,000سهم من األسهم المصدرة للشركة.
yوبتاريخ 1440/08/18هـ (الموافق 2019/04/23م) حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي بموجب الخطاب رقم
( )30238/89على زيادة رأسمال الشركة من مائتين وخمسة وستين مليون ( )265,000,000ريال سعودي إلى خمسمائة وثالثين
مليون ريال ( )530,000,000ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق األولوية بقيمة مائتين وخمسة وستين مليون ()265,000,000
ريال سعودي .وبتاريخ 1443/06/06هـ (الموافق 2022/01/10م) كما حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي على
تمديد الموافقة الممنوحة مسبقاً للشركة بموجب الخطاب رقم ( )43051065وتاريخ 1443/06/06هـ (الموافق 2022/01/10م)
yوبتاريخ ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة بنسبة
( )%100لزيادة رأس مال الشركة من مئتين وخمسة وستين مليون ( )265,000,000ريال سعودي ،إلى خمسمائة وثالثين مليون
( )530,000,000ريال سعودي ،وبالتالي زيادة عدد أسهم الشركة من مئتين وخمسة وستين مليون ( )265,000,000سهم عادي إلى
خمس مائة وثالثون مليون ( )530,000,000سهم عادي متساوية القيمة قيمة كلِ منها عشرة ( )10رياالت سعودية.
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9تعديل رأس المال
yبتاريخ 1436/06/18هـ (الموافق 2015/04/07م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة بنسبة ()%100
من مائتي مليون ( )200,000,000ريال سعودي إلى أربعمائة مليون ( )400,000,000ريال سعودي ،وبالتالي زيادة عدد أسهم الشركة
من عشرين مليون ( )20,000,000سهم عادي إلى أربعين مليون ( )40,000,000سهم عادي متساوية القيمة قيمة ٍ
كل منها عشرة
( )10رياالت سعودية ،وذلك عن طريق إصدار أسهم حقوق األولوية بمقدار عشرين مليون ( )20,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها
عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.
yوبتاريخ 1437/10/28هـ (الموافق 2016/08/02م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة
( )%33.75من أربعمائة مليون ( )400,000,000ريال سعودي إلى مائتين وخمسة وستين مليون ( )265,000,000ريال سعودي وبالتالي
تخفيض عدد أسهم الشركة من أربعين مليون سهم ( )40,000,000إلى ستة وعشرين مليون وخمسمائة ألف سهم ()26,500,000
وذلك عن طريق إلغاء ثالثة عشر مليون وخمسمائة ألف ( )13,500,000سهم من األسهم المصدرة للشركة.
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9أغراض الشركة
yوفقاً السجل التجاري رقم ( )1010243302وتاريخ 1429/01/18هـ (الموافق 2008/01/27م) ،يجوز للشركة القيام باألنشطة
اآلتية :تأمين الحماية مع االدخار ،التأمين الصحي ،التأمين العام.
yوفقاً للمادة رقم ( )3من النظام األساسي ،يجوز للشركة القيام باألنشطة اآلتية:

	-مزاولــة أعمــال التأميــن التعاونــي وكل مــا يتعلــق بهــذه األعمــال مــن إعــادة تأميــن أو توكيــات أو تمثيــل أو مراســلة أو وســاطة
وللشــركة أن تقــوم بجميــع األعمــال التــي يلــزم القيــام بهــا لتحقيــق أغراضهــا ســوا ًء فــي مجــال التأميــن أو اســتثمار أموالهــا وأن
تقــوم بتملــك وتحريــك األمــوال الثابتــة والنقديــة أو بيعهــا أو اســتبدالها أو تأجيرهــا بواســطتها مباشــرة أو بواســطة شــركات
تؤسســها أو تشــتريها أو باالشــتراك مــع جهــات أخــرى وتمــارس الشــركة أنشــطتها وف ًقــا ألحــكام نظــام مراقبــة شــركات التأميــن
التعاونــي والئحتــه التنفيذيــة واألنظمــة والقواعــد الســارية فــي المملكــة العربيــة الســعودية وبعــد الحصــول علــى التراخيــص
الالزمــة مــن الجهــات المختصــة إن وجــدت.
وقد حصلت الشركة على الموافقة النهائية من قبل البنك المركزي السعودي لمزاولة نشاطها التأميني .ولمزيد من المعلومات (فض ً
ال راجع القسم
الفرعي «الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية» من هذا القسم).

-5

9مدة الشركة

نصت المادة السادسة ( )6من النظام األساسي على أن تكون مدة الشركة تسعة وتسعين ( )99سنة ميالدية تبدأ اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل
التجاري ،ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة (غير العادية) قبل انتهاء هذه المدة بسنة على األقل .وتشير بيانات السجل التجاري
إلى انتهاء مدة الشركة في تاريخ 1527/12/20هـ (الموافق 2104/01/18م).
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9مجلس اإلدارة

9 -6-1تشكيل المجلس
يتولى إدارة الشركة وفقاً للمادة الخامسة عشر ( )15من نظامها األساسي مجلس إدارة مؤلف من سبعة ( )7أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة
ال تزيد عن ( )3ثالث سنوات .بتاريخ 1441/07/03هـ (الموافق 2020/02/27م) انتخبت الجمعية العامة العادية للمساهمين أعضاء مجلس اإلدارة
لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 1441/07/03هـ (الموافق 2020/02/27م) ولمدة ثالث سنوات وتنتهي في 1444/08/06هـ (الموافق2023/02/26م)
وقد تشكل مجلس اإلدارة للدورة المذكورة من السادة التالية أسماؤهم:
  (55):مقر لودجلاأعضاء مجلس اإلدارة
المعين بتاريخ 1441/07/03هـ (الموافق 2020/02/27م)
مجلس إدارة الشركة ُ
االسم
عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني

المنصب
**

رئيس مجلس اإلدارة

*

الملكية المباشرة

الملكية غير المباشرة

صفة
العضوية

الجنسية

العمر

عدد
األسهم

نسبة الملكية
المباشرة

عدد
األسهم

نسبة الملكية
المباشرة

غير تنفيذي

سعودي

72

29,150

%0.1100

26,235

%0.0990

مستقل

سعودي

60

1,000

%0.0038

-

-

اردني

51

-

-

-

-

83

-

-

750,328

%2.8314

4,000

%0.0151

-

-

%0.0025

-

-

-

-

-

عبدالرحمن بن محمد العنقري

نائب رئيس مجلس اإلدارة

منير بطرس معشر

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

عثمان بن محمد علي بدير

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

اردني

غسان بن إبراهيم عقيل

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

اردني

53

عبدالعزيز بن صالح العمير

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

سعودي

42

662

محمد بن إبراهيم المنقور

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

سعودي

39

-

المصدر :الشركة
*وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1441/07/03هـ (الموافق 2020/02/27م) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية والتي تبدأ من 1441/07/03هـ (الموافق
2020/02/27م) ولمدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 1444/08/06هـ (الموافق 2023/02/26م).
** قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1441/11/25هـ (الموافق 2020/07/16م) تعيين األستاذ /عبدالعزيز عبدالهادي القحطاني رئيساً لمجلس اإلدارة ،وتعيين الدكتور عبدالرحمن العنقري نائب رئيس
مجلس اإلدارة وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 1441/11/25هـ (الموافق 2020/07/16م).

وقد أوصى مجلس اإلدارة بتاريخ 1440/04/13هـ (الموافق 2018/12/20م) ،على زيادة رأس مال الشركة عن طريق حقوق األولوية بقيمة إجمالية
تبلغ مائتين وخمسة وستين مليون ( )265,000,000ريال سعودي مقسمة على ستة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ( )26,500,000سهم عادي ،وتمثل
زيادة في رأس مال الشركة بنسبة قدرها  %100ليصبح رأس مال الشركة بعد إصدار أسهم حقوق األولوية خمسمائة وثالثين مليون ()530,000,000
ريال سعودي مقسمة على ثالثة وخمسين مليون ( )53,000,000سهم عادي.
وتلتزم الشركة بنظام الشركات والئحة الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك
المركزي السعودي ،حيث أن النظام األساسي للشركة ينص على أن عدد أعضاء المجلس يجب أن يكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة
العادية لمدة ال تزيد على ثالث سنوات .كما تبين الئحة حوكمة الشركة التزام الشركة بالمادة ( )16من الئحة الحوكمة التي تلزم الشركات المدرجة
بأن تكون أغلبية أعضاء المجلس من األعضاء غير التنفيذين وبأن ال يقل عدد أعضائه المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس (أيهما
أكثر) وبالتالي تلتزم الشركة بالبند ( )54من الئحة حوكمة شركات التأمين .وحال ًيا يوجد ثالثة أعضاء مستقلين في مجلس إدارة شركة التأمين
العربية التعاونية من أصل سبعة أعضاء.

نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية

103

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

ةينوناقلا تامولعملا

9 -6-2رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس وأمين السر
الشركة ملتزمة بالنظام األساسي والئحة الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك
المركزي السعودي من ناحية التعيين اإللزامي في هذه المناصب حيث وافق مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1441/11/25هـ (الموافق 2020/02/27م)
على تعيين األستاذ /عبدالعزيز عبدالهادي القحطاني رئيساً لمجلس إدارة الشركة ،كما وافق المجلس على تعيين األستاذ /عبدالرحمن بن محمد
العنقري نائباً لرئيس مجلس اإلدارة ،وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة من البنك المركزي بتاريخ 1441/05/24هـ (الموافق 2020/01/19م)،
وفيما يلي مناصب مجلس إدارة الشركة.
  (56):مقر لودجلامناصب مجلس إدارة الشركة

المصدر :الشركة

اسم الشخص المعين

المنصب

عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالرحمن بن محمد العنقري

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عثمان بن محمد علي بدير

عضو مجلس اإلدارة

غسانبن إبراهيم عقيل

عضو مجلس اإلدارة

عبدالعزيز بن صالح العمير

عضو مجلس اإلدارة

محمد بن إبراهيم المنقور

عضو مجلس اإلدارة

منير بطرس معشر

عضو مجلس اإلدارة

وبحسب النظام األساسي للشركة ،يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها ،ويكون له في حدود اختصاصه أن
يفوض واح ًدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة  -بما ال يتعارض مع األنظمة واللوائح ذات العالقة  -ويكون لمجلس
اإلدارة المهام والصالحيات واالختصاصات التالية:
 .أتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة والغرف التجارية والصناعية وكافة الشركات والمؤسسات
والبنوك والمصارف التجارية وبيوت المال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها وغيرهم
من المقرضين.
 .بإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم.
 .جالدخول في المناقصات وبيع وشراء ورهن العقارات.
 .دكما ويكون للمجلس المهام والصالحيات واالختصاصات التالية:
 .أحق التعاقد والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر؛ عقود
تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل ،والتوقيع على االتفاقيات والصكوك
أمام كاتب العدل والجهات الرسمية ،وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت والصكوك لبيع وشراء العقارات.
 .بإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة ،والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض
والدفع.
 .جفتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي
باسم الشركة.
 .دالتوقيع على كافة األوراق وسندات األمر والشيكات وكافة األوراق التجارية والمستندات وكافة المعامالت المصرفية.

9 -6-3مكافآت المجلس
تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسبة المنصوص عليها في النظام األساسي للشركة .وتشتمل تقارير مجلس اإلدارة لعام 2020م (والذي تمت
الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة (العادية) في تاريخ 1442/10/21هـ (الموافق 2021/06/02م)) وعام 2019م (والذي تمت الموافقة عليه
من قبل الجمعية العامة (العادية) في تاريخ 1441/11/09هـ (الموافق 2020/06/30م)) ،وعام 2018م (والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية
العامة (العادية) في تاريخ 1440/10/24هـ (الموافق 2019/06/27م)) ،على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة
المالية من مكافآت وبدالت ومصروفات وغير ذلك من المزايا؛ كما تضمن التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين
أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية .ويشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل
عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة .نصت المادة ( )19من النظام األساسي للشركة بأن تحدد المكافآت السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة
عن الخدمات التي يؤدونها طبقاً ألحكام الفقرة ( )1من المادة التاسعة عشرة من النظام األساسي .وفي حال حققت الشركة أرباح يجوز أن يتم توزيع
نسبة تعادل ( )%10من باقي صافي الربح بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
والنظام األساسي وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن ( )%5من رأسمال الشركة المدفوع ،على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع
عدد الجلسات التي يحضرها العضو ،وكل تقدير يخالف ذلك يكون باط ً
ال.
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9 -6-4اجتماعات المجلس
وفق المادة ( )21من النظام األساسي للشركة يجتمع المجلس في المركز الرئيس للشركة بدعوه من رئيسه ويجب على رئيس المجلس أن يدعو
لالجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء ويجب أن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها المجلس .وتُعقد اجتماعات المجلس بصفة دورية
وكلما دعت الحاجة ،على أن ال يقل عدد اجتماعات المجلس السنوية عن أربع ( )4اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد على األقل كل ثالثة
أشهر .ووفقاً المادة ( )32من الئحة حوكمة الشركة يجتمع المجلس بصفة دورية كل ثالثة أشهر على األقل خالل السنة المالية الواحدة .كما يجب
على مجلس اإلدارة توثيق اجتماعاته وإعداد محاضر بالمناقشات والمداوالت بما فيها عمليات التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل
الرجوع إليها.

9 -6-5لجان المجلس
لدى مجلس اإلدارة خمسة ( )5لجان فرعية ،وهي على النحو التالي:
لجنة المراجعة
تتشكل لجنة المراجعة من ثالثة ( )3أعضاء ،وقد تم تعيين أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة (العادية) المنعقدة بتاريخ 1442/01/01هـ
(الموافق 2020/08/20م) وتنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية في تاريخ 1444/08/05هـ (الموافق 2023/02/26م) .وتم تعيين رئيس لجنة
المراجعة بعد موافقة مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1441/11/25هـ (الموافق 2020/07/16م) ،وقد حصلت الشركة عدم ممانعة البنك
المركزي السعودي بتاريخ 1441/11/25هـ (الموافق2020/07/16م) .وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:
  (57):مقر لودجلاأعضاء لجنة المراجعة
االسم

الوظيفة

عبدالرحمن بن محمد العنقري

رئيس

عبداإلله بن محمد بن معمر

عضو

مشاري بن سلمان السحيم

عضو

المصدر :الشركة

كما تم اعتماد الئحة عمل لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية باجتماعها المنعقد بتاريخ 1438/09/09هـ (الموافق 2017/06/04م).
وقد عقدت اللجنة أربعة ( )4اجتماعات خالل العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2019م ،وستة ( )6اجتماعات خالل العام المالي المنتهي في 31
ديسمبر 2020م ،وسبعة ( )7اجتماعات خالل العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2021م.
ملخص مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة:
yالتوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة على تعيين أو إعادة تعيين المراجعين الخارجيين ،ويشمل هذا ضمان تمتع المراجعين الخارجيين
المرشحين بالخبرة الالزمة لمراجعة أعمال شركات التأمين و/أو إعادة التأمين.
yالتوجيه بتعيين وعزل مدير إدارة االلتزام أو مسؤول االلتزام بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابة.
yالتوجيه بتعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي كتابة.
yالتأكد من استقالل المراجعين الخارجيين عن الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في الشركة.
yالتأكد من استقالل إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي في أداء مهامهم ،والتحقق من عدم وجود أي قيد على أعمالهم أو وجود
ما يمكن أن يؤثر سل ًبا على أعمالهم.

yالتأكد من استقالل إدارة االلتزام أو مسؤول االلتزام في أداء مهامها ،والتحقق من عدم وجود أي قيد على أعمالهم أو وجود ما يمكن أن
يؤثر سل ًبا على أعمالهم.

yمناقشة القوائم المالية السنوية والربع سنوية األولية مع المراجعين الخارجيين واإلدارة العليا للشركة قبل إصدارها.
yدراسة ومراجعة القوائم السنوية والربع سنوية األولية والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.
yدراسة خطة المراجعة للمراجعين الداخليين والخارجيين.
yدراسة خطة االلتزام إقرارها ومتابعة تنفيذها.
yدراسة السياسات المحاسبية الهامة وإجراءاتها والتغيرات التي تجري عليها.
yالتنسيق بين المراجعين الداخليين والخارجيين.
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yدراسة تقارير المراجعين الخارجيين ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.
yمراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.
yمراجعة تقارير اإلدارة الرقابة النظامية أو المراقب النظامي ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة
yتقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال المراجعين الخارجيين ،وإدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي ،وإدارة االلتزام
ومسؤول االلتزام.
yدراسة مالحظات البنك المركزي السعودي والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة بشأن أي مخالفات نظامية أو طلب إجراءات
تصحيحية ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.
yدراسة تقييم المراجعين الداخليين والخارجيين إلجراءات الرقابة الداخلية.
yدراسة العمليات فيما بين كيانات المجموعة والعمليات مع األطراف ذوي العالقة.
yدراسة تقارير الخبير االكتواري ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.
yضمان التزام الشركة بتطبيق مقترحات وتوصيات الخبير االكتواري عندما تكون إلزامية بموجب اللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك
المركزي السعودي والجهات اإلشرافية والرقابية ذات الصلة.
yمتابعة التقارير الصادرة عن البنك المركزي السعودي والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة.
yالتوجيه بتحديد قيمة المرتب الشهري والمكافأة التشجيعية والمكافآت األخرى إلدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي بما يتماشى
مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس.
yالتوجيه بتحديد قيمة المرتب الشهري والمكافأة التشجيعية والمكافآت األخرى إلدارة االلتزام أو مسؤول االلتزام بما يتماشى مع اللوائح
الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس.
yالتأكد من توافر الئحة مكتوبة خاصة بقواعد السلوك المهني بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة لضمان القيام بأنظمة الشركة
بطريقة عادلة وأخالقية.
yمتابعة الدعاوى القضائية الهامة المرفوعة من الشركة أو المرفوعة ضدها مع مدير إدارة االلتزام أو مسؤول االلتزام ،ورفع تقارير دورية
بشأنها إلى مجلس اإلدارة.
yضمان االستخدام األمثل لتقنية المعلومات وتوفر الضوابط الالزمة للحصول على معلومات وبيانات دقيقة ويعتمد عليها.
لجنة الترشيحات والمكافآت
تتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة ( )4أعضاء ،وقد تم تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس اإلدارة بموجب قرار مجلس
اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1438/09/09هـ (الموافق 2017/06/04م) ،وتنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية في تاريخ 1444/08/03هـ
(الموافق 2023/02/23م) .وقد حصلت الشركة عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 1441/11/25هـ (الموافق2020/07/16م) .وهي تتكون
من األعضاء التالية أسمائهم:
  (58):مقر لودجلاأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
االسم

الوظيفة

عبدالعزيز بن صالح العمير

رئيس

عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني

عضو

عبدالرحمن بن محمد العنقري

عضو

منير بطرس معشر

عضو

المصدر :الشركة

وقد عقدت اللجنة ثالث ( )3اجتماعات خالل العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2019م ،واجتماعين ( )2خالل العام المالي المنتهي في 31
ديسمبر 2020م ،واجتماعين خالل العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2021م.
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ملخص مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

yالتوصية لمجلس اإلدارة بنظام الحوكمة والسياسات واإلجراءات في الشركة والعمل على تقديم المقترحة لتحديثه وتطويره باستمرار .ووضع
وتطوير المعايير الخاصة بالمرشحين لمجلس اإلدارة واللجان والمراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية
مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ،بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه
العضو ألعما مجلس اإلدارة.
yتقديم المقترحات لمجلس اإلدارة والخاصة بحجم المجلس واللجان التابعة له وقواعد عملها ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات
في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
yالتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة
أخرى.
yتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
yالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة واللجان مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف واألمانة.
yالتوصية لمجلس اإلدارة بسياسات التقاعد لألعضاء.
yوضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين ،ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير
ترتبط باألداء.
yالمساعدة في تقييم أعمال الرئيس التنفيذي للشركة ومدى تحقيقه لألهداف الموضوعة.
yالمساعدة في اختبار القيادات التنفيذية في الشركة.
yتقديم المقترحات لمجلس اإلدارة لتقييم أعماله وأعمال اللجان.
yالتوصية بتحديث لوائح عمل المجلس وتطويرها.
اللجنة التنفيذية
تتشكل اللجنة التنفيذية من ( )3أعضاء ،وقد تم تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ
1441/11/25هـ (الموافق 2020/07/16م) ،وتنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية في تاريخ 1444/08/05هـ (الموافق 2023/02/26م) ،وقد
حصلت الشركة عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 1441/11/25هـ (الموافق 2020/07/16م) وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:
  (59):مقر لودجلاأعضاء اللجنة التنفيذية
االسم

المصدر :الشركة

الوظيفة

منير بطرس معشر

رئيس

عبدالعزيز بن صالح العمير

عضو

عثمان محمد علي بدير

عضو

وقد عقدت اللجنة ستة ( )6اجتماعات خالل العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2019م ،وستة ( )6اجتماعات خالل العام المالي المنتهي في 31
ديسمبر 2020م ،وستة ( )6اجتماعات خالل العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2021م.
لجنة االستثمار
تتشكل لجنة االستثمار من ( )3أعضاء ،وقد تم تعيين أعضاء لجنة االستثمار من قبل مجلس اإلدارة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ
1441/11/25هـ (الموافق 2020/07/16م) ،وتنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية في تاريخ 1444/08/05هـ (الموافق 2023/02/26م) ،وقد
حصلت الشركة عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 1441/11/26هـ (الموافق 2020/07/16م) وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:
  (60):مقر لودجلاأعضاء لجنة االستثمار

المصدر :الشركة

االسم

الوظيفة

غسان إبراهيم فارس عقيل

رئيس

عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني

عضو

محمد إبراهيم المنقور

عضو

نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية
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وقد عقدت اللجنة أربعة ( )4اجتماعات خالل العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2019م ،وأربعة ( )4اجتماعات خالل العام المالي المنتهي في
 31ديسمبر 2020م ،وأربعة ( )4اجتماعات خالل العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2021م.
لجنة إدارة المخاطر
تتشكل لجنة إدارة المخاطر من أربعة ( )4أعضاء تم تعيين لجنة إدارة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في
اجتماعه المنعقد بتاريخ 1441/11/25هـ (الموافق 2020/07/16م) ،وتنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية في تاريخ 1444/08/03هـ (الموافق
2023/02/23م) ،وقد حصلت الشركة عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 1441/11/25هـ (الموافق2020/07/16م) .وهي تتكون من
األعضاء التالية أسمائهم:
  (61):مقر لودجلاأعضاء لجنة إدارة المخاطر
االسم

الوظيفة

غسان إبراهيم عقيل

رئيس

عثمان محمد بدير

عضو

محمد إبراهيم المنقور

عضو

المصدر :الشركة

وقد عقدت اللجنة أربعة ( )4اجتماعات خالل العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2019م ،واربعة ( )4اجتماعات خالل العام المالي المنتهي في
 31ديسمبر 2020م ،وأربعة ( )4اجتماعات خالل العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2021م.
ملخص مهام ومسؤوليات لجنة إدارة المخاطر:

yتنفيذ إستراتيجية إدارة المخاطر.
yمراقبة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.
yوضع سياسات وإجراءات فعالة إلدارة المخاطر لتحديد وتقييم وقياس وضبط ومراقبة المخاطر.
yتحديد المخاطر الناشئة واقتراح الخطوات التصحيحية للحد منها وضبطها.
yتقييم قدرة الشرط على تحمل المخاطر ومدى تعرضها لها وذلك من خالل إجراء اختبارات التحمل بصفة دورية.
yوضع خطة طوارئ ومتابعتها.
yالتنسيق مع اإلدارات المختلفة واإلدارة العلية لضمان فعالية وكفاءة نظم إدارة المخاطر.

9 -6-6اإلدارة التنفيذية
يشغل منصب المدير العام حالياً األستاذ /زياد بن محمد الربيش وذلك اعتباراً من تاريخ 1441/07/16هـ (الموافق 2020/07/06م) ،ويوضح
الجدول التالي تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركة:
  (62):مقر لودجلااإلدارة التنفيذية
األسهم المملوكة
الجنسية

العمر

االسم

زياد محمد الربيش

المدير العام

سعودي

46

عادل بشير البايض

مدير اإلدارة المالية

سعودي

30

عادل بن صالح الفرج

مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون االدارية

سعودي

56

سعود بن أحمد المانع

مدير إدارة المطالبات

سعودي

56

المصدر :الشركة

108

المنصب

تاريخ التعيين
1434/08/29هـ

(الموافق 2013/07/07م)
1437/05/26هـ

(الموافق 2016/03/06م)
1430/04/16هـ

(الموافق 2009/04/11م)
1432/08/٠١هـ

(الموافق 2011/07/02م)

غير المباشرة

مباشرة
العدد

النسبة

العدد

النسبة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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وتفيد الشركة بأن بعض أعضاء مجلس اإلدارة لهم تعامالت مباشرة مع الشركة وهي منحصرة في وثائق تأمينية تقدمها الشركة وذلك بصفة مباشرة
أو غير مباشرة دون أي معامالت تفضيلية وذلك على النحو التالي:
  (63):مقر لودجلابيان التعامالت ما بين الشركة وأي من أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2020م
طبيعة المعاملة

القيمة بألف ريال سعودي

اسم عضو مجلس االدارة

اسم الجهة ذات العالقة
شركة عبدالهادي بن عبداهلل القحطاني

عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني

وثائق تامين

5,353

الشركة العربية للتموين  /أسترا

غسان إبراهيم عقيل

وثائق تامين

177

عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني

عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني

وثائق تامين

183

عبد العزيز بن صالح العمير

عبد العزيز بن صالح العمير

وثائق تامين

131

شركة وصل لإلستثمار

عبد العزيز بن صالح العمير

وثائق تامين

454

عبد الرحمن بن محمد العنقري

عبد الرحمن بن محمد العنقري

وثائق تامين

34

المصدر :الشركة

  (64):مقر لودجلابيان التعامالت ما بين الشركة وأي من أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2021م
طبيعة المعاملة

القيمة بألف ريال سعودي

اسم عضو مجلس اإلدارة

اسم الجهة ذات العالقة
شركة عبدالهادي عبداهلل القحطاني

عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني

وثائق تامين

5,180

الشركة العربية للتموين  /أسترا

غسان إبراهيم عقيل

وثائق تامين

88

عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني

عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني

وثائق تامين

237

عبد العزيز بن صالح العمير

عبد العزيز بن صالح العمير

وثائق تامين

168

شركة وصل لإلستثمار

عبد العزيز بن صالح العمير

وثائق تامين

373

عبد الرحمن بن محمد العنقري

عبد الرحمن بن محمد العنقري

وثائق تامين

19

المصدر :الشركة

9 -6-7تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
تقع مسؤولية اقتراح التعويضات والمكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين على لجنة الترشيحات والمكافآت .ويوضح الجدول
التالي قيمة الرواتب والمكافآت والبدالت التي يتقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خالل
الثالثة أعوام الماضية:
  (65):مقر لودجلاقيمة الرواتب والبدالت التي يتقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

القيمة بألف ريال سعودي
أعضاء مجلس اإلدارة

1,164

1,275

980

كبار التنفيذين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

3,964

4,172

4,330

اإلجمالي

5,128

5,447

5,310

المصدر :الشركة

9 -6-8حوكمة الشركات
وفقاً لألنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية وعلى وجه الخصوص الئحة حوكمة الشركات الصادرة بموجب قرار مجلس
الهيئة بموجب القرار رقم (2017-16-8م) وتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) بنا ًء على نظام الشركات الصادر بالرسوم الملكي
رقم (م )3/وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم ( )2019-57-3وتاريخ 1440/09/15هـ (الموافق
2019/05/20م) ،باإلضافة إلى الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي؛ تم وضع دليل حوكمة خاص بالشركة وتم
اعتمادها من قبل الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1437/10/28هـ (الموافق 2016/08/02م) وتم تعديل دليل الحوكمة
بموافقة مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/03/01هـ (الموافق 2021/10/07م).

نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية

109

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

ةينوناقلا تامولعملا

-7

9الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية

9 -7-1جداول الموافقات والتراخيص
حصلت الشركة (بما في ذلك فروعها) على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة .ويتم تجديد تلك التراخيص والشهادات
بصفة دورية ،وما انتهى منها فهو قيد التجديد وفق اإلجراءات المعتادة .ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة حاصلة على جميع التراخيص
والموافقات الالزمة لمزاولة أعمالها واالستمرار في ذلك ،وما انتهى منها قيد التجديد وليسوا على اطالع على ما يمنع تجديد أي مما انتهى منها.
وتوضح الجداول التالية التراخيص والشهادات الحالية التي حصلت عليها الشركة:
  (66):مقر لودجلاالتراخيص والموافقات التي حصلت عليها الشركة
نوع الترخيص

الغرض

رقم الترخيص

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل الشركات التجارية
(شركات المساهمة)

1010243302

شهادة عضوية
الغرفة التجارية

التزام الشركة بنظام السجل التجاري
الذي يوجب على الشركة االشتراك في
الغرفة التجارية

101000183888

تصريح بمزاولة
نشاط التأمين

مزاولة نشاط التأمين العام ،التأمين
الصحي ،وتأمين الحماية واالدخار

ترخيص
استثماري خدمي

تأمين الحماية مع االدخار ،فروع
تأمين الحماية واالدخار اآلخر ،التأمين
الصحي ،التأمين على المركبات ،التأمين
على الممتلكات ،التأمين من الحوادث
والمسؤولية ،التأمين ضد الخسائر المالية
والديون ،التأمين البحري ،تأمين الطيران،
تأمين الطاقة ،تأمين الهندسي ،تقييم
المخاطر واألضرار ،المعاينة وتقدير
الخسائر ،تسوية المطالبات التأمينية.

شهادة المؤسسة
العامة للتأمينات
االجتماعية

التزام الشركة تجاه أنظمة للمؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية

شهادة الزكاة
والدخل

لإلفادة بأن الشركة قدمت إقرارها عن
الفترة المنتهية في 2020/12/31م

1110782989

شهادة تسجيل
في ضريبة
القيمة المضافة

التزام الشركة بتسجيلها في ضريبة
القيمة المضافة بتاريخ نفاذ
2018/01/01م

3000461079

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة

ت م ن20086/15/

102030104276-01

43532925

شهادة سعودة

بنسبة التوطين المطلوبة

مجلس الضمان
الصحي

ترخيص تأهيل لممارسة أعمال الضمان
الصحي التعاوني

/6534/30/2ض

ترخيص مزاولة
نشاط تجاري

مزاولة أعمال التأمين

42023875669

رخصة البلدية
(شركة /ون
لالستثمارات)

منها وفق برنامج نطاقات

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة

بشروط أمانة منطقة الرياض

20002201012943

34326

تاريخ اإلصدار
1429/01/18هـ

(الموافق 2008/01/27م)
1443/06/07هـ

الجهة المصدرة

تاريخ االنتهاء

وزارة التجارة  -مكتب
1444/01/18هـ
السجل التجاري
2022/08/16م)
(الموافق
*
بمدينة الرياض
1444/06/07هـ

الغرفة التجارية
الصناعية

(الموافق 2022/01/10م)

(الموافق 2022/12/31م)

(الموافق 2008/06/18م)

1444/06/10هـ
البنك المركزي
**
(الموافق 2023/01/03م) السعودي

1429/06/14هـ

1426/05/05هـ

(الموافق 2005/06/12م)

1443/06/15هـ

1444/03/20هـ

(الموافق 2022/10/16م)

بالرياض

وزارة االستثمار

***

(الموافق 2022/01/18م)

1443/08/29هـ
المؤسسة العامة
(الموافق 2022/04/01م) للتأمينات االجتماعية

(الموافق 2021/06/03م)

1443/09/29هـ
هيئة الزكاة والضريبة
*****
(الموافق 2022/04/30م) والجمارك

1442/10/22هـ

1440/05/16هـ

(الموافق 2019/01/22م)
1443/06/15هـ

-

هيئة الزكاة والضريبة
*****
والجمارك

(الموافق 2022/01/18م)

1443/09/17هـ
وزارة الموارد البشرية
****
(الموافق 2022/04/18م) والتنمية االجتماعية

(الموافق 2009/09/07م)

1443/10/05هـ
مجلس الضمان
(الموافق 2022/05/07م) الصحي

(الموافق 2015/11/26م)

1444/02/14هـ
بلدي  -أمانة منطقة
(الموافق 2022/09/10م) الرياض

1430/09/17هـ

1437/02/14هـ

1437/02/14هـ

(الموافق 2015/11/26م)

1444/02/14هـ
أمانة منطقة الرياض
(الموافق 2022/09/10م) (بلدية العليا)

المصدر :الشركة

* تم تعديل مسمى «وزارة التجارة واالستثمار» لتصبح «وزارة التجارة».
** تم تعديل مسمى «مؤسسة النقد العربي السعودي» ليصبح «البنك المركزي السعودي».
*** تم تعديل مسمى «الهيئة العامة لالستثمار» ليصبح «وزارة االستثمار».
**** تم تعديل مسمى «وزارة العمل والتنمية االجتماعية» لتصبح «وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية».
***** تم تعديل مسمى «الهيئة العامة للزكاة والدخل» لتصبح «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك».
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  (67):مقر لودجلاالتراخيص والموافقات التي حصلت عليها فروع الشركة
الغرض

نوع الترخيص

رقم الترخيص

رخصة نشاط تجاري

ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية

40122536922

رخصة نشاط تجاري

ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية

41012553647

رخصة نشاط تجاري

ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية

40102406664

رخصة نشاط تجاري

ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية

3909477537

رخصة نشاط تجاري

ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية

40102405783

رخصة نشاط تجاري

ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية

41012572147

رخصة نشاط تجاري

ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية

42125956322

رخصة نشاط تجاري

ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية

40062045614

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل الشركات التجارية (فرع شركة)

2050066076

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل الشركات التجارية (فرع شركة)

2051040574

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل الشركات التجارية (فرع شركة)

2252039237

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل الشركات التجارية (فرع شركة)

2055016560

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل الشركات التجارية (فرع شركة)

1011021898

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل الشركات التجارية (فرع شركة)

1123101381

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل الشركات التجارية (فرع شركة)

1185004442

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل الشركات التجارية (فرع شركة)

4030190950

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل الشركات التجارية (فرع شركة)

4030190951

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل الشركات التجارية (فرع شركة)

5855032635

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل الشركات التجارية (فرع شركة)

4031056888

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل الشركات التجارية (فرع شركة)

1010270731

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل الشركات التجارية (فرع شركة)

4650058596

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل الشركات التجارية (فرع شركة)

1131044607

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل الشركات التجارية (فرع شركة)

2511108098

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل الشركات التجارية (فرع شركة)

5900019347

المصدر :الشركة

نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية

تاريخ اإلصدار
1440/12/20هـ

تاريخ االنتهاء
1443/12/19هـ

(الموافق 2010/08/22م)
1441/01/05هـ

(الموافق 2022/07/18م)
1444/01/04هـ

(الموافق 2013/08/25م)

(الموافق 2022/05/08م)
1443/06/05هـ

(الموافق 2018/02/19م)
1434/10/18هـ
1439/06/06هـ

(الموافق 2018/02/22م)
1436/11/09هـ

(الموافق 2022/08/02م)
1444/10/18هـ

(الموافق 2022/01/08م)
(قيد التجديد)
1443/11/09هـ

(الموافق 2015/08/24م)
1441/01/25هـ

(الموافق 2022/06/08م)
1444/01/25هـ

(الموافق 2018/12/26م)
1440/06/07هـ

(الموافق 2022/11/12م)
1444/06/07هـ

(الموافق 2019/09/24م)
1440/04/19هـ

(الموافق 2019/02/12م)
1430/07/29هـ

(الموافق 2009/07/22م)
1430/08/03هـ

(الموافق 2009/07/25م)
1430/08/24هـ

(الموافق 2009/08/15م)
1433/07/16هـ

(الموافق 2012/06/06م)
1435/07/29هـ

(الموافق 2014/05/28م)
1439/06/10هـ

(الموافق 2022/08/23م)
1444/04/18هـ

(الموافق 2022/12/31م)
1444/05/21هـ

(الموافق 2022/12/15م)
1445/05/21هـ

(الموافق 2023/12/05م)
1444/05/21هـ

(الموافق 2022/12/15م)
1444/07/16هـ

(الموافق 2023/02/07م)
1444/07/29هـ

(الموافق 2023/02/20م)
1444/06/10هـ

(الموافق 2018/02/26م)
1433/11/17هـ

(الموافق 2023/01/03م)
1443/11/17هـ

(الموافق 2009/06/21م)
1430/06/28هـ

(الموافق 2023/01/31م)
1444/06/28هـ

(الموافق 2012/10/03م)
1430/06/28هـ

(الموافق 2009/06/21م)
1430/07/05هـ

(الموافق 2009/06/28م)
1430/08/10هـ

(الموافق 2009/08/01م)
1430/07/11هـ

(الموافق 2009/07/04م)
1433/10/29هـ

(الموافق 2012/09/16م)
1433/10/29هـ

(الموافق 2012/09/16م)
1439/06/10هـ

(الموافق 2018/02/26م)
1433/10/29هـ

(الموافق 2012/09/16م)

(الموافق 2022/06/16م)
1444/06/28هـ

(الموافق 2023/01/21م)
1444/05/21هـ

(الموافق 2022/12/15م)
1444/08/05هـ

(الموافق 2023/02/25م)
1444/07/11هـ

(الموافق 2023/02/02م)
1443/10/29هـ

(الموافق 2022/05/30م)
1443/10/29هـ

(الموافق 2022/05/30م)
1444/06/10هـ

(الموافق 2023/01/03م)
1443/10/29هـ

(الموافق 2022/05/30م)

العنوان
حفر الباطن
الخبر
الخرج
االحساء
الزلفي
وادي الدواسر
الجبيل
بريدة
الدمام
الخبر
المبرز
الجبيل
الخرج
الزلفي
وادي الدواسر
جدة
جدة
خميس مشيط
مكة المكرمة
الرياض
المدينة المنورة
بريدة
حفر الباطن
جيزان
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9 -7-2ملخص الموافقات المتعلقة بمنتجات التأمين التي تقدمها الشركة وفقا ً لألنظمة المعمول
بها
حصلت الشركة على الموافقة النهائية من البنك المركزي وفق ملخص الموافقات التالي المتعلق بمنتجات التأمين التي تقدمها الشركة:
التأمين على الممتلكات
  (68):مقر لودجلامنتجات التأمين على الممتلكات التي تقوم الشركة بتسويقها
اسم المنتج

رقم
1

وثيقة تأمين جميع أخطار
الممتلكات

2

وثيقة تأمين ضد الحريق

وصف المنتج

نوع الموافقة

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتغطية الممتلكات المؤمن عليها أو أي جزء منها
في حال تعرضها لدمار أو ضرر مادي غير متوقع .وهي تشمل المباني والتجهيزات
اإلنشائية واآلالت والمعدات واألدوات والمنتجات ال ُمخزنة واألثاث وغيرها

نهائية

يغطي التأمين بموجب هذه الوثيقة أي أضرار مادية في الممتلكات قد تنجم عن الحرائق
من الصواعق واالنفجارات والتماس الكهرباء .وهي تشمل المباني والتجهيزات اإلنشائية
واآلالت والمعدات واألدوات والمنتجات ال ُمخزنة واألثاث وغيرها

نهائية

3

وثيقة تأمين خسارة األرباح

يوفر هذا التأمين تعويضاً عن خسارة األرباح نتيجة التلف المادي من الحريق أو البرق
أو العواصف وغيرها من العوامل الطبيعية

نهائية

4

وثيقة التأمين الشامل على
المساكن

توفر الوثيقة تعويض عن أي خسائر أو أضرار قد تلحق بمسكن حامل الوثيقة وأية
مرافق تابعة له مثل الكراجات واألسوار وخزانات الوقود وأنابيب المياه وكابالت الكهرباء
وغيرها

نهائية

5

وثيقة تأمين المقتنيات الثمينة

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتغطية التعويض على المقتنيات الثمينة

نهائية

6

وثيقة تأمين ضد الشغب و/أو
اإلضرابات و/أو االضطرابات
المدنية و/أو الضرر المتعمد

يوفر هذا التأمين تعويضاً عن الخسائر واألضرار التي قد تلحق بحامل الوثيقة نتيجة
أعمال شغب أو اضطرابات مدنية أو ضرر متعمد متل الحريق أو سلب الممتلكات أو
التكسير المتعمد

نهائية

7

وثيقة تأمين مالكي المحالت
التجارية

8

وثيقة التأمين ضد العنف
السياسي

المصدر :الشركة

توفر هذه الوثيقة لمالكي المحالت التجارية تغطية الحريق واألخطار اإلضافية،
الشغب ،اإلضرابات ،االضطرابات األهلية واألضرار العمدية ،فساد المخزون المبرد،
ألواح الزجاج المثبتة ،النقود ،البضائع أثناء النقل ،المسؤولية المدنية ،الخسارة التبعية،
تعويضات العمال ،الحوادث الشخصية وخيانة األمانة
تغطي هذه الوثيقة ك ً
ال من أعمال اإلرهاب ،التخريب ،الشغب ،االضطرابات أو
االضطرابات األهلية ،اإلتالف المتعمد ،االنتفاضات أو الثورات أو التمرد أو االنقالب،
الحرب أو الحرب األهلية ومكافحة التمرد.

نهائية

نهائية

تاريخ الموافقة
1433/04/14هـ

(الموافق 2012/03/7م)
1433/04/14هـ

(الموافق 2012/03/7م)
1433/04/14هـ

(الموافق 2012/03/7م)
1438/02/27هـ

(الموافق 2016/11/27م)
1438/02/27هـ

(الموافق 2016/11/27م)
1434/03/21هـ

(الموافق 2013/02/01م)
1440/11/18هـ

(الموافق 2019/07/20م)
1443/05/26هـ

(الموافق 2021/12/30م)

التأمين الهندسي
  (69):مقر لودجلامنتجات التأمين الهندسي التي تقوم الشركة بتسويقها
رقم

112

وصف المنتج

نوع الموافقة

اسم المنتج

1

وثيقة تأمين جميع أخطار
المقاولين

تُغطي الوثيقة أية خسائر أو تلف قد يلحق بمشاريع إنشائية مثل المساكن والمباني
والجسور واألبراج

نهائية

2

وثيقة تأمين جميع أخطار
التركيب

تُغطي الشركة بموجب هذه الوثيقة أية خسائر أو تلف قد يلحق بمشاريع تتضمن تركيب
أو تثبيت معدات أو آالت أو أجهزة .وهي تُغطي أيضاً األضرار التي قد تلحق بممتلكات
الغير إضافة إلى اإلصابات الجسدية

نهائية

3

وثيقة تأمين معدات وآليات
المقاولين

توفر الوثيقة حماية للتجهيزات والمعدات التي يستخدمها المقاولون خالل عملهم .وهي
تُغطي في حالة الفقدان أو الضرر غير المتوقع أثناء التشغيل

نهائية

4

وثيقة تأمين على أعطال
اآلليات والماكينات والمعدات

توفر الوثيقة حماية على األجهزة واآلالت والمعدات الميكانيكية في حال توقفها غير
المتوقع عن العمل أو أثناء صيانتها .وهي تشمل أيضاً الحماية من األضرار التي تلحق
بالمواد التالفة نتيجة توقف عمل تلك اآلليات والمعدات

نهائية

5

وثيقة تأمين خسارة األرباح
الناتجة عن تعطل اآلليات
والماكينات والمعدات

يوفر هذا التأمين تعويضاً عن خسارة األرباح نتيجة ألي حوادث قد تحدث خالل العمل
والتشغيل من جراء أعطال اآلليات والمكائن

نهائية

6

توفر الوثيقة حماية من الخسائر الناجمة عن االنفجارات أو األضرار التي قد تُحدثها
وثيقة تأمين الغاليات والمراجل
الغاليات والمراجل أثناء التشغيل

نهائية

تاريخ الموافقة
1438/02/27هـ

(الموافق 2016/11/27م)
1438/02/27هـ

(الموافق 2016/11/27م)
1438/02/27هـ

(الموافق 2016/11/27م)
1438/02/27هـ

(الموافق 2016/11/27م)
1438/02/27هـ

(الموافق 2016/11/27م)
1438/02/27هـ

(الموافق 2016/11/27م)

نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية
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اسم المنتج

رقم

وصف المنتج

نوع الموافقة

7

وثيقة تأمين تلف المخزون
نتيجة توقف التبريد

يُغطي التأمين بموجب هذه الوثيقة البضائع المحفوظة في المخازن الباردة في حال
توقفها المفاجئ عن العمل

نهائية

8

وثيقة تأمين على األجهزة
اإللكترونية

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتغطية التعويض على المعدات اإللكترونية

نهائية

المصدر :الشركة

تاريخ الموافقة
1438/02/27هـ

(الموافق 2016/11/27م)
1438/02/27هـ

(الموافق 2016/11/27م)

تأمين الحوادث العامة
  (70):مقر لودجلامنتجات تأمين الحوادث العامة التي تقوم الشركة بتسويقها
اسم المنتج

رقم

وصف المنتج

نوع الموافقة

1

وثيقة تأمين الحوادث
الشخصية (للمجموعات
واألفراد)

توفر الوثيقة تعويضا في حاله الوفاة أو العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم
الذي ينتج عن الحوادث الشخصية ،وتتوفر هذه الوثيقة لألفراد أو المجموعات

نهائية

2

وثيقة تأمين المسؤولية تجاه
الغير

يُوفر هذا التأمين حماية لحامل الوثيقة من المسؤولية القانونية التي قد تلحق به
ويُغطي التعويضات المالية المفروضة عليه في حالة الوفاة أو اإلصابة الجسدية أو
أضرار الممتلكات .وقد تنجم تلك األضرار عن الحوادث غير متوقعة أثناء العمل أو
التدريب أو التشغيل أو التنقل  ...إلخ

نهائية

3

وثيقة تأمين المسؤولية تجاه
الغير ومسؤولية المنتجات

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتغطية حامل الوثيقة ضد المسؤولية القانونية تجاه
الغير التي قد تنشأ عن عمليات اإلنتاج وأضرار المنتجات

نهائية

4

وثيقة تأمين المسؤولية المهنية
للمهندسين

يُمكن هذا النوع من التأمين أصحاب األعمال المهنية من المهندسين والمعماريين
حماية أنفسهم من المسؤولية القانونية التي قد تلحق بهم

نهائية

5

وثيقة تأمين المسؤولية المهنية
للوسطاء

توفر هذه الوثيقة حماية للوسطاء من المسؤولية القانونية التي قد تلحق بهم نتيجة أية
مطالبات أو ادعاءات قضائية أو فقدان مستندات من جراء لإلخالل أو اإلهمال في
واجباتهم المهنية

نهائية

6

وثيقة تأمين أخطاء ممارسة
المهن الطبية

تُغطي هذه الوثيقة األضرار الناجمة عن األخطاء الطبية بما في ذلك تكاليف أي
دعاوي أو إجراءات قضائية

نهائية

7

وثيقة تأمين المسؤولية المدنية
(المصاعد)

يُوفر هذا التأمين حماية من المسؤولية القانونية ألصحاب الممتلكات التي تحتوي
على مصاعد كهربائية ،وذلك عن األضرار التي قد تلحق بمستخدمي المصاعد في
حال التوقف أو العطل غير المتوقع

نهائية

8

وثيقة تأمين خيانة األمانة

يغطي هذا النوع من التأمين الخسائر المالية التي قد يتعرض لها حامل الوثيقة نتيجة
احتيال أو عدم أمانة أي موظف لديه في نطاق عمله

نهائية

9

وثيقة تأمين النقد بالخزنة
والنقد أثناء النقل

يغطي التأمين بموجب هذه الوثيقة فقدان األموال من الخزنة المحددة ضمن الوثيقة
نتيجة السرقة أو الحريق

ويغطي فقدان األموال أثناء نقلها من وإلى مواقع محددة ضمن الوثيقة مثل البنك أو
المكتب أو البريد

نهائية

10

وثيقة تأمين ألواح الزجاج

تُغطي الوثيقة أية خسائر أو أضرار ناجمة عن حادث كسر زجاج المباني أو المرافق
التابعة لها خالل فترة التأمين

نهائية

11

وثيقة تأمين تعويض العمال

تُغطي هذه الوثيقة مسؤولية حامل الوثيقة عن دفع تعويضات و/أو مصاريف محددة
في لوائح العمل والعمال السعودية

نهائية

12

وثيقة تأمين مسؤولية صاحب
العمل

توفر هذه الوثيقة حماية لصاحب العمل من المسؤولية القانونية التي قد تلحق به
نتيجة وفاة أو إصابة جسدية أو حوادث غير متوقعة ألي شخص يعمل لديه

نهائية

13

وثيقة تأمين تمديد الكفالة
على األعطال الميكانيكية
والكهربائية التي تغطى
المركبات

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتقديم التغطية ل ُمالك المركبات لتمديد الضمان
الممنوح على األعطال الميكانيكية والكهربائية التي قد تلحق بمركباتهم

نهائية

14

وثيقة تأمين مسؤولية مديري
الشركة ومسؤوليها التنفيذيين
وتأمين تعويض الشركة

تغطي هذه الوثيقة الخسارة التي تنتج في خالل فترة االكتشاف الممددة والمدراء
المتقاعدين والمدراء غير التنفذيين وتشمل الفروع الجديدة ،التكاليف والمصروفات
الطارئة ،التغطية التأمينية للزوجة والممثل القانوني ،القتل غير العمد ،التحقيق
واإلقرار الكاذب بحسن نية.

نهائية

المصدر :الشركة
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تاريخ الموافقة
1438/02/27هـ

(الموافق 2016/11/27م)
1434/03/21هـ

(الموافق 2013/02/01م)
1438/02/27هـ

(الموافق 2016/11/27م)
1431/10/12هـ

(الموافق 2010/09/20م)
1438/02/27هـ

(الموافق 2016/11/27م)
1433/11/24هـ

(الموافق 2012/10/09م)
1433/11/30هـ

(الموافق 2012/10/15م)
1431/03/27هـ

(الموافق 2010/03/12م)
1432/04/15هـ

(الموافق 2011/03/20م)
1431/03/27هـ

(الموافق 2010/03/12م)
1433/02/06هـ

(الموافق 2011/12/31م)
1433/02/06هـ

(الموافق 2011/12/31م)
1438/02/27هـ

(الموافق 2016/11/27م)
1443/05/26هـ

(الموافق 2021/12/30م)
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التأمين البحري
  (71):مقر لودجلامنتجات التأمين البحري التي تقوم الشركة بتسويقها
وصف المنتج

نوع الموافقة

اسم المنتج

رقم
1

وثيقة تأمين شحن البضائع
المنقولة

تُغطي الوثيقة أية خسائر أو أضرار قد تلحق بالبضائع أثناء نقلها بحراً أو جواً
نتيجة للحوادث أو الحرائق غير المتوقعة

نهائية

2

وثيقة تأمين البضائع المنقولة براً

يٌغطي التأمين بموجب هذه الوثيقة أية خسائر أو تلف بالغ قد يلحق بالبضائع أثناء
نقلها براً نتيجة لحوادث اصطدام الناقلة أو انقالبها أو احتراقها

نهائية

3

وثيقة تأمين هياكل السفن

تغطي الشركة بموجب هذه الوثيقة هياكل السفن ضد المخاطر المرتبطة بالمالحة
البحرية

نهائية

المصدر :الشركة

تاريخ الموافقة
1432/01/12هـ

(الموافق 2010/12/18م)
1432/01/12هـ

(الموافق 2010/12/18م)
1432/01/12هـ

(الموافق 2010/12/18م)

التأمين على المركبات
  (72):مقر لودجلامنتجات التأمين على المركبات التي تقوم الشركة بتسويقها
رقم
1

اسم المنتج
وثيقة تأمين على المركبات

المصدر :الشركة

وصف المنتج

نوع الموافقة

يوفر هذا التأمين تعويضاً لحامل الوثيقة عن الخسارة أو الضرر الذي يلحق
بمركبته أثناء وجودها داخل المملكة العربية السعودية .وتقوم الشركة أيضاً
بتعويض الغير في حاله اإلصابة الجسدية أو األضرار المادية نتيجة ألية حوادث
يتعرض لها حامل الوثيقة أثناء قيادة المركبة

نهائية

تاريخ الموافقة
1434/05/19هـ

(الموافق 2013/03/30م)

التأمين الصحي
  (73):مقر لودجلامنتجات التأمين الصحي التي تقوم الشركة بتسويقها
رقم
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اسم المنتج

1

وثيقة الضمان الصحي

2

وثيقة تأمين زائر  /سائح

وصف المنتج

نوع الموافقة

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتغطية تكاليف الخدمات الطبية التي يتكبدها
حملة الوثائق لدى شبكات محددة من المستشفيات والعيادات والمستوصفات
والمراكز الطبية

نهائية

تشمل النفقات القابلة لالستعاضة فقط للحاالت الطارئة

من منافع صحية محددة ومصاريف تجهيز وإعادة جثمان الزائر المؤمن له إلى
موطنه األصلي

نهائية

تاريخ الموافقة
1429/11/23هـ

(الموافق 2008/11/21م)
1437/10/08هـ

(الموافق 2016/7/13م)
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التأمين على الحياة وحماية االئتمان
  (74):مقر لودجلامنتجات التأمين على الحياة وحماية االئتمان التي تقوم الشركة بتسويقها
وصف المنتج

نوع الموافقة

اسم المنتج

رقم
1

وثيقة تأمين عقد
المجموعات

توفر الوثيقة تأمينا على الحياة في حاله الوفاة أو العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي
الدائم الذي ينتج عن الحوادث غير المتوقعة أو المرض ألفراد المجموعة المؤمن عليها
خالل مدة عقد العمل

نهائية

2

وثيقة برنامج التأمين
االجتماعي على الحياة
لحماية االئتمان

يغطي هذا البرنامج المقترضين من البنوك والشركات االئتمانية بقيمة القرض المتبقي
في حالة الوفاة أو العجز الكامل للدائن

نهائية

تاريخ الموافقة
1433/03/07هـ

(الموافق 2012/01/30م)
1433/03/07هـ

(الموافق 2012/01/30م)

المصدر :الشركة

9 -7-3االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة وشركاتها التابعة بصفتها
«صاحب الترخيص»
تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة بااللتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:
االلتزامات المستمرة حسب متطلبات البنك المركزي السعودي:
yتنص المادة ( )76من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين على أنه يحق للبنك المركزي السعودي سحب ترخيص الشركة
في الحاالت التالية:
 .أإذا لم تمارس الشركة النشاط المرخص لها خالل ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص.
 .بإذا لم تف الشركة بمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية.
 .تإذا تبين للبنك المركزي أن مقدم الطلب قد تعمد تزويدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة.
 .ثإذا تبين للبنك المركزي أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي تمارس بها
الشركة النشاط.
 .جإذا أفلست الشركة أو أفلس صاحب المهنة الحرة مما يجعلهما غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهما.
 .حإذا مارست الشركة أو صاحب المهنة الحرة النشاط بأسلوب معتمد للنصب أو االحتيال.
 .خإذا انخفض رأس المال عن الحد األدنى المقرر أو لم ِ
تف الشركة بمتطلبات المالءة المالية الواردة في الالئحة التنفيذية.
 .دإذا انخفض النشاط التأميني إلى المستوى الذي يرى البنك المركزي السعودي عدم فعالية أدائه.
 .ذإذا رفضت الشركة دفع المطالبات المستحقة للمستفيدين بدون وجه حق.
 .رإذا منعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة فريق التفتيش المكلف من قبل البنك المركزي السعودي عن أداء مهمته في فحص
السجالت.
 .زإذا امتنعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة عن تنفيذ حكم نهائي صادر ضدها في أي من المنازعات التأمينية.
yفيمــا يخــص الفقــرة (ب) الــواردة أعــاه مــن الشــروط ،ووفقـاً للمــادة الرابعــة عشــر ( )14مــن نظــام مراقبــة شــركات التأميــن
التعاونــي والمــادة الثامنــة والخمســون ( )58مــن الئحتــه التنفيذيــة ،يلــزم البنــك المركــزي الســعودي شــركات التأميــن وإعــادة
التأميــن الخاضعــة للنظــام أن تــودع فــي أحــد البنــوك المحليــة وديعــة نظاميــة ألمــر البنــك المركــزي الســعودي ،علــى أن
تكــون الوديعــة النظاميــة عشــرة بالمائــة ( )%10مــن رأس المــال المدفــوع وللبنــك المركــزي الســعودي أن يرفــع هــذه النســبة
بحــد أقصــى إلــى خمســة عشــر بالمائــة ( ،)%15وعلــى الشــركة إيــداع مبلــغ الوديعــة النظاميــة خــال ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ
منــح الترخيــص فــي البنــك الــذي يحــدده البنــك المركــزي الســعودي فــي حينــه ،ويتــم اســتثمارها مــن قبــل البنــك المركــزي
الســعودي ،كمــا تعــود العوائــد لألخيــر.
كما بتاريخ هذه النشرة ،فإن الشركة ملتزمة بأنظمة البنك المركزي السعودي ولوائحه التنفيذية.
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االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة:
yالشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري فيما يخص التسجيل لدى إدارة السجل التجاري في مدينة الرياض حيث المقر الرئيسي
للشركة وذلك بموجب شهادة رقم ( )1010243302وتاريخ 1429/01/18هـ (الموافق 2008/01/27م) والتي تنتهي بتاريخ
1444/01/18هـ (الموافق 2022/08/16م).

yكما أن الشركة ملتزمة بنظام الشركات فيما يخص اعتماد النظام األساسي للشركة تماشياً مع التعديالت التي أدخلت على نظام
الشركات وذلك بعد أن تم أخذ موافقة مسبقة من وزارة التجارة على مسودة النظام األساسي وموافقة المساهمين في اجتماع
الجمعية العامة (غير العادية) بتاريخ 1438/07/14هـ (الموافق 2017/04/11م)؛ وتم اعتماد النظام األساسي من قبل إدارة حوكمة
الشركة (وزارة التجارة) بتاريخ 1438/08/29هـ (الموافق 2017/05/25م) .ولقد التزمت الشركة بمتطلبات هيئة السوق المالية
وتداول السعودية (تداول) فيما يخص تحميل نسخة من النظام األساسي على موقع تداول في الصفحة الخاصة بالشركة.
yلدى الشركة عالمة تجارية تم تسجيلها لدى وزارة التجارة بالرقم ( ،)1439004833وسيمكن ذلك الشركة من وضع اسمها وشعارها
على الواجهة الخارجية للمبنى أو المكاتب التي تشغلها الشركة كونها قامت بتسجيل العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية
الالزمة وفقاً لنظام العالمات التجارية( .لمزيد من المعلومات فض ً
ال راجع القسم الفرعي «الموافقات والتراخيص والشهادات
الحكومية» من القسم رقم (« )9المعلومات القانونية» من هذه النشرة).
yكما أن الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري فيما يخص استخراج شهادة عضوية في الغرفة التجارية الصناعية بموجب الشهادة
الصادرة من «غرفة الرياض» رقم ( )101000183888وتاريخ 1443/06/07هـ (الموافق 2022/01/10م) .وتنتهي صالحيتها بتاريخ
1444/06/07هـ (الموافق 2022/12/31م).
yكما أن فروع الشركة ملتزمة باستكمال إجراءات تأسيس فروعها وهي ملتزمة بنظام السجل التجاري فيما يخص التسجيل لدى
إدارة السجل التجاري واستخراج شهادة عضوية في الغرفة التجارية الصناعية لكل فرع (لمزيد من المعلومات فض ً
ال راجع القسم
الفرعي «فروع الشركة ونقاط البيع» من القسم رقم (« )9المعلومات القانونية» من هذه النشرة).
yكما أنه ليس لدى الشركة خسائر متراكمة تصل إلى  %50من رأس المال وفق أحكام المادة  150من نظام الشركات.
االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية
تلزم الهيئة الشركات المدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة وقواعد اإلدراج
ال س ّيما 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 أو (عجز) عمليات التأمين مخصو ًما منها عائد استثمارات حملة
الوثائق ،وإجمالي أقساط التأمين المكتتبة ،وصافي المطالبات المتكبدة ،وصافي أرباح أو خسائر استثمارات حملة الوثائق ،وصافي أرباح أو خسائر
استثمارات أموال المساهمين ومقارنة هذه البيانات بالفترة المقابلة سواء كانت ربع سنوية أو سنوية .وبحسب دليل االلتزامات المستمرة للشركات
المدرجة ،يجب أن تكون النتائج المالية السنوية المعلنة في موقع (تداول) مستمدة من القوائم المالية المدققة والمعتمدة من المراجع الخارجي
للشركة المعين من الجمعية والمعتمدة من مجلس اإلدارة ،ويجب التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات
لنتائجها المالية ،وعلى الشركة 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 ( )1-130-2016بتعديل اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة ( )%50فأكثر من
رأس مالها في ضوء نظام الشركات الجديد ،وتم تعديل مسماها لتصبح «اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي
بلغت خسائرها المتراكمة ( )%20فأكثر من رأس مالها» ،على أن يعمل باإلجراءات والتعليمات المعدلة ابتدا ًء من تاريخ 1438/07/٢٥هـ (الموافق
2017/04/22م).
كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية التي تبلغ خسائرها المتراكمة ( )%50فأكثر من رأس المال المدفوع باإلفصاح على موقع تداول
قبل تاريخ 1438/07/24هـ (الموافق 2017/04/21م) عن خطتها حيال تطبيق المادة ( )150من 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 ( )2017-8-4وتاريخ 1438/04/26هـ (الموافق 2017/01/24م).
كما بتاريخ نشر هذه النشرة ،فإن الشركة لم تخالف أيا من التعليمات المبينة أعاله وهي ملتزمة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية .ويؤكد أعضاء
مجلس اإلدارة أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية (تداول) حتى تاريخ
هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار بااللتزام بها.
الجدير بالذكر بأنه وفقاً لألمر الملكي الكريم رقم ( )15016وتاريخ 1442/03/16هـ بشأن تعليق العمل ببعض بنود أحكام مواد نظام الشركات ،والتي
تتضمن تعليق العمل بالفقرة ( )2من (المادة الخمسين بعد المائة) من نظام الشركات ولمدة سنتين من تاريخ 1441/08/01هـ.
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االلتزامات المستمرة حسب متطلبات مجلس الضمان الصحي
yإن منتجات التأمين الصحي خاضعة ألنظمة مجلس الضمان الصحي («مجلس الضمان») بعد إجازتها من البنك المركزي السعودي.
حيث يقوم مجلس الضمان بمراقبة الشركة والتأكد من تقيدها بالشروط المنظمة لتقديم منتجات التأمين الصحي.
yنصت المادة ( )43من الالئحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي على أنه ال يسمح لشركات التأمين بممارسة أعمال الضمان الصحي
التعاوني إال بعد تأهيلها من قبل المجلس ،ويكون التأهيل مقي ًدا بمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة .كما نصت
المادة ( )44من 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 يو ًما من تاريخ تقديم الطلب.
yيقوم مجلس الضمان بمراقبة الشركة والتأكد من تقيدها بالشروط المنظمة لتقديم منتجات التأمين الصحي ،ومن تلك الشروط:

	-االلتــزام بتوفيــر كــوادر طبيــة متخصصــة إلعطــاء الموافقــات الصحيــة الالزمــة خــال موعــد زمنــي ال يتجــاوز ( )60ســتين دقيقــة
وفــي حــال عــدم الموافقــة فيجــب توضيــح األســباب رســميا.
	-االلتــزام بدفــع مســتحقات مقدمــي الخدمــة الصحيــة كالمستشــفيات والعيــادات الصحيــة فــي موعــد ال يتجــاوز ( )45خمســة
وأربعيــن يــوم.
االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة االستثمار:
نظ ًرا لملكية بعض المساهمين المؤسسين األجانب (غير السعوديين وغير الخليجيين) ألسهم في رأس المال ،فقد قامت الشركة باستخراج ترخيص
استثمار خدمي رقم ( )102030104276-01صادر من وزارة لالستثمار بتاريخ 1426/05/05هـ (الموافق 2005/06/12م) والذي يسري لغاية تاريخ
1444/03/20هـ (الموافق 2022/10/16م).
وتشترط وزارة االستثمار على الشركات المرخص لها االلتزام بالتعليمات اآلتية )1( :عدم اختالف بيانات السجل التجاري عن البيانات الموجودة
بالترخيص الصادر من الوزارة أو ( )2عدم ممارسة نشاط استثماري أو تجاري غير مرخص أو ( )3جود ترخيص استثمار لفروع الشركة ومراكز
التسويق (ويقصد بها نقاط البيع) أو ( )4عدم التوقف عن ممارسة النشاط االستثماري أثناء سريان مدة الترخيص ،إال في حاالت الظروف القاهرة
التي تقبلها الوزارة مع تقديم جدول زمني يبين تاريخ العودة لممارسة النشاط خالل خمسة أيام من تاريخ حدوث الظرف القاهر أو ( )5عدم استخدام
اسم أو شعار وكالة تجارية عالمية أو محلية دون ترخيص أو استخدام مطبوعات أو أختام أو وسائل دعائية باسم تجاري مخالف لالسم المرخص
من الوزارة أو ( )6تطابق مواصفات المنتج وأسلوبه مع المواصفات الخليجية أو السعودية أو الدولية المعتمدة أو ( )7إخطار الوزارة كتاب ًيا بتعديل
العنوان أو بيانات المراسلة واالتصال أو تحديث البيانات.
على كافة الشركات المرخصة من وزارة االستثمار 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.
و كما بتاريخ هذه النشرة فإن الشركة ملتزمة بمتطلبات الوزارة وشروط وتعليمات الترخيص المشار إليه أعاله.
االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:
yتلتزم الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية خالل  120يوم من انتهاء السنة المالية وذلك لغرض تجديد الشهادة التي تصدر
عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .تم تسجيل الشركة بصفتها «مكلف» بموجب الرقم الضريبي المميز ( )3000461079وقد
قدمت الشركة إقراراها الزكوي عن العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2021م وحصلت على شهادة زكاة من هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك بالرقم ( )1110782989وتاريخ 1442/10/22هـ (الموافق 2021/06/03م) وهي صالحة حتى تاريخ 1443/09/29هـ
(الموافق 2022/04/30م).
(yبإستثناء ما تم ذكره في عامل المخاطرة رقم (« )19-2-2المخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة» من القسم رقم ()2
«عوامل المخاطرة» ،والقسم الفرعي «مصاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات أخرى» من القسم رقم (« )5المعلومات المالية
ومناقشة وتحليل اإلدارة» من هذه النشرة .والمتعلقة بوجود عدد ( )24دعوى تتعلق بضريبة القيمة المضافة) .فإن الشركة
ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية وهي مسجلة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحت الرقم الضريبي
( )300046107900003بموجب شهادة صدرت بتاريخ 1440/05/16هـ (الموافق 2019/01/22م) علماً أن الشركة مسجلة منذ
تاريخ 1438/12/02هـ (الموافق 2017/08/24م).

yالتزاماً بنظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إضافة فروع الشركة ضمن قائمة فروع المكلف (شركة التأمين العربية التعاونية).
االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية (مكتب العمل) بالرقم الموحد ( )190789-1وفقاً لشهادة السعودة المستخرجة منها.
وكما بتاريخ هذه النشرة فإن الشركة من الخدمات اإللكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية .وتم استخراج شهادة السعودة لإلفادة بأن
الشركة تقع في النطاق البالتيني وملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات.
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9 -7-4فروع الشركة ونقاط البيع
نصت المادة ( )5من النظام األساسي للشركة على أنه يجوز للشركة أن تنشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها بعد
موافقة البنك المركزي السعودي .ووفقا للمادة ( )9من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على ضرورة أخذ موافقة البنك المركزي
السعودي الخطية قبل افتتاح فروع شركات التأمين ،فإن البنك المركزي السعودي يشترط على شركات التأمين التي ترغب في افتتاح فروع لها التقيد
باإلجراءات النظامية المتعلقة بافتتاح فروع للشركات المساهمة والصادرة عن وزارة التجارة .أما بالنسبة لنقاط البيع فيكتفى برخصة البلدية و/أو
عقد االيجار في حال كان موقع نقطة البيع في مرافق حكومية أو فنادق أو منتجعات سياحية (كالكشك) .وحتى تاريخ إعداد هذه النشرة فقد حصلت
الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي النهائية لفتح عدد من الفروع ونقاط البيع وفق ما يلي:
قائمة الفروع ونقاط البيع:
  (75):مقر لودجلاالفروع ونقاط البيع وسجالتها التجارية ،وتراخيص البلدية التي تم الحصول عليها
السجالت التجارية
فروع الشركة
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الحي

نوع
الفرع

رقم السجل
التجاري

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

1

حفر الباطن

حي الخالدية

نقطة بيع

2511108098

1439/06/10هـ
(الموافق
2018/02/26م)

1443/06/10هـ

(الموافق
2022/01/13م)

2

خميس
مشيط

طريق الملك
فهد

نقطة بيع

5855032635

1430/07/05هـ

1444/05/21هـ

3

االحساء

حي عين
النجم

نقطة بيع

2252039237

4

الزلفي

حي الفيصلية

نقطة بيع

1123101381

5

وادي
الدواسر

شارع الشرطة

نقطة بيع

1185004442

6

الجبيل

شارع جده

نقطة بيع

2055016560

7

الدمام

حي السوق

نقطة بيع

2050066076

8

الخرج

حي الريان

نقطة بيع

1011021898

9

مكة
المكرمة

حي الرصيفة

فرع

4031056888

10

جدة

شارع التحلية

فرع

4030190950

11

جدة

شارع حائل

نقطة بيع

4650058596

12

بريدة

حي المرقب

نقطة بيع

1010270731

(الموافق
2009/06/28م)

(الموافق
2022/12/14م)

1430/08/24هـ

1444/05/21هـ

(الموافق
2009/08/15م)

(الموافق
2022/12/14م)

1439/06/10هـ

1444/06/10هـ

(الموافق
2018/02/26م)

(الموافق
2023/01/02م)

1433/11/17هـ

1443/11/16هـ

(الموافق
2012/10/03م)

(الموافق
2022/06/17م)

1433/07/16هـ

1444/07/16هـ

(الموافق
2012/06/06م)

(الموافق
2023/02/06م)

1430/07/29هـ

1444/05/21هـ

(الموافق
2009/07/22م)

(الموافق
2022/12/14م)

1435/07/29هـ

1444/07/29هـ

(الموافق
2014/05/28م)

(الموافق
2023/02/19م)

1430/08/10هـ

1444/08/05هـ

(الموافق
2009/08/01م)

(الموافق
2023/01/20م)

1430/06/28هـ

1444/06/28هـ

(الموافق
2009/06/21م)

(الموافق
2023/01/19م)

1433/10/29هـ
(الموافق
2012/09/16م)

1443/10/29هـ

(الموافق
2022/05/30م)

1430/07/11هـ

1443/10/29هـ

(الموافق
2009/07/04م)

(الموافق
2022/05/30م)

ترخيص البلدية

النشاط
التفصيلي

40122536922

مكتب تأمين
صحي

قيد االصدار

-

3909477537

أنشطة التمويل
بالتقسيط

40102405783

مكتب مزاولة
أعمال التأمين

41012572147

مكتب مزاولة
أعمال التأمين

42125956322

التأمين العام

40072065882

التأمين الصحي

40102406664

إعادة التأمين

(الموافق
2023/05/08م)

قيد االصدار

-

-

تاريخ االنتهاء
1443/12/19هـ

(الموافق
2022/07/18م)
1441/06/05هـ

(الموافق
2020/01/30م)
(قيد التجديد)

1443/11/09هـ

(الموافق
2022/06/06م)
1444/01/25هـ

(الموافق
2022/08/23م)
1444/04/18هـ

(الموافق
2022/11/12م)
1443/07/02هـ

(الموافق
2022/02/03م)
1444/10/18هـ

قيد االصدار

-

-

قيد االصدار

-

-

40062045614

التأمين الصحي

1444/06/07هـ

(الموافق
2022/12/30م)
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السجالت التجارية
فروع الشركة

الحي

نوع
الفرع

رقم السجل
التجاري

13

المدينة
المنورة

المدينة
المنورة

نقطة بيع

2051040574

14

الرياض

الجوازات

نقطة بيع

1010270745

15

الخبر

العقربية

فرع

1010243302

16

الرياض

مركز بن
طامي

فرع

4650058596

17

الرياض

مركز بن
طامي

الرئيسي

1010270731

المصدر :الشركة
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تاريخ االنتهاء

1430/08/03هـ

1443/07/11هـ

(الموافق
2009/07/26م)

(الموافق
2022/02/12م)

1430/07/11هـ

1445/05/21هـ

(الموافق
2009/07/03م)

(الموافق
2023/12/04م)

1429/01/18هـ

1445/05/21هـ

(الموافق
2008/01/27م)

(الموافق
2023/12/03م)

1433/10/29هـ
(الموافق
2012/09/16م)

1444/01/18هـ

(الموافق
2022/08/16م)

1430/07/11هـ

1443/10/29هـ

(الموافق
2009/07/04م)

(الموافق
2022/05/30م)

ترخيص البلدية

النشاط
التفصيلي

تاريخ االنتهاء

قيد االصدار

-

-

قيد االصدار

-

-

41012553647

التأمين الصحي

(الموافق
2022/08/01م)

-

-

-

42023875669

التأمين العام

1444/01/04هـ

1444/02/14هـ

(الموافق
2022/09/10م)

9ملخص العقود الجوهرية

فيما يلي ملخص لالتفاقيات التي تراها الشركة جوهرية وذلك بنا ًء على مدى أهميتها وتأثيرها على عمليات الشركة التشغيلية.
التزمت الشركة عند إبرام العقود واالتفاقيات المشار إليه 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 .وتؤكد الشركة
وأعضاء مجلس إدارتها التزامهم بقيود نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات الخاصة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة فيما يتعلق بتلك العقود.
الجدير بالذكر أنّه ليس للشركة عقود جوهرية خارج إطار أعمالها المعتادة .وقد أبرمت الشركة عدد من العقود منها على سبيل المثال ال الحصر)1( :
اتفاقية خدمات اإلنترنت بتاريخ 1442/01/13هـ (الموافق 2020/09/01م) وذلك لغرض تزويد الشركة باألنظمة السحابية والحلول التقنية وغير
ذلك من خدمات اإلنترنت ذات العالقة بتحسين سير عمل الشركة )2( ،اتفاقية خدمات قانونية بتاريخ 1441/03/29هـ (الموافق 2019/11/27م)
ليتولى مكتب محاماة مهمة المرافعة والمدافعة وتحصيل الديون والمطالبات التي توكل إليه من ِقبل الشركة لدى األشخاص الطبعيين أو االعتباريين،
( )3اتفاقية تعاون بين شركة التأمين العربية التعاونية وشركة أخرى لمتابعة األعمال اإلدارية المتعلقة بإدارة مطالبات التأمين الصحي بتاريخ
1436/06/12هـ (الموافق 2015/04/01م) )4( ،اتفاقية منافذ تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير للمركبات األجنبية الداخلة والعابرة ألراضي
المملكة العربية السعودية بين شركة نجم لخدمات التأمين وشركة التأمين العربية التعاونية بتاريخ 1442/04/15هـ الموافق (2020/12/01م))5( ،
اتفاقية إدارة سجل مساهمي شركة التأمين العربية التعاونية بين شركة تداول السعودية وشركة التأمين العربية التعاونية المؤرخة في 1430/01/27هـ
الموافق 2009/01/24م )6( ،اتفاقية تقديم خدمات التأمين العام ،وتأمين المركبات لصالح مجموعة شركات الجميح لمدة عام تبدأ من تاريخ
1442/07/17هـ (الموافق 2021/03/01م).

9 -8-1عقد تقديم خدمات اكتوارية استشارية
تم إبرام عقد تقديم خدمات إكتوارية بتاريخ 1437/09/22هـ (الموافق 2016/06/27م) بين الشركة وشركة نطاق للخدمات األكتوارية ،للحصول على
خدمات استشارية اكتوارية بما يخص عمل الشركة ،وتقديم خدمات منها ما يلي:
yتقارير اكتوارية سنوية.
yتقارير اكتوارية ربع سنوية.
yتقارير التسعير السنوي للمركبات واألعمال الطبية.
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9 -8-2اتفاقيات وساطة التأمين
تم إبرام اتفاقيات وسطاء تأمين مع شركات ذات عالقة بالنشاط وذلك لتسهيل استقطاب العمالء والترويج لمنتجات الشركة التأمينية على األفراد
والمنشآت والشركات والهيئات ،وفي مقابل ذلك فإن يستحق لوسطاء التأمين نتاج قيامهم بذلك عمولة مقدرة بنسبة مئوية من األقساط المحصلة
من خالل الوسيط من العمالء لكل نوع من أنواع التأمين ويحق للشركة اعتماد نسبة مختلفة عن النسبة المبينة على أن يتم إشعار الوسيط بذلك.
مدة سريان االتفاقيات سنة ميالدية واحدة ويكون تجديد العقد باتفاق كتابي بين الطرفين ،وإذا استمر الطرفان في التعامل بهذا العقد رغم انتهاء
مدة سريانه فيعتبر ذلك تجديداً تلقائياً له لمدة مماثلة أو مدد مماثلة وبنفس الشروط واألحكام الواردة في االتفاقيات األصلية.
نبين لكم أدناه أبرز المواد التي وردت في اتفاقيات وسطاء التأمين والتي بعض منها يقع على عاتق الشركة والبعض اآلخر يقع على عاتق الوسيط
وقد وردت مثاالً وليس حصراً:
yالتزامات الشركة:

	-سداد العموالت المستحقة للوسيط عن صافي األقساط المسددة للشركة.
yالتزامات الوسيط:

	-التقيد التام بجميع قواعد العمل الصادرة عن الشركة.
	-تنفيذ العقد وتقديم الخدمات التأمينية الالزمة للمؤمن لهم وفق المتطلبات النظامية واألصول المهنية.
	-اإلفصاح لعمالئه عن وجود هذه العقود وطبيعة العمولة التي سيحصل عليها من الشركة.
	-إخطار العمالء بوقت كاف بجميع المعلومات ذات الصلة.
	-وغيرها من االلتزامات التي تحمي حقوق الشركة.
yالنطاق المكاني والنوعي:

بحسب االتفاقية ،يكون التعامل مع الوسيط غير حصري بحيث يمكن الشركة أن تعتمد وسطاء آخرين ووكالء وأثناء مدة سريان
العقد ودون اعتراض الوسيط على ذلك.
yالعموالت:

يتقاضى الوسيط عمولة عن صافي األقساط المدفوعة للشركة ،مبنية على جداول حدود العموالت التي يحددها البنك المركزي
وبحسب ما اتفق عليه الطرفين .كما يمكن أن تضاف المصاريف اإلدارية إلى قيمة القسط دون احتسابه في نسبة العمولة.
yالتزامات ما بعد اإلنهاء:

بموجب االتفاقية ،فيحق للوسيط استالم العموالت المحصلة عن وثائق التأمين حتى انتهاء مدة العقد ولكن يمنع عن تحصيل أي
تعويض أو عمولة عن االشتراكات المستحقة بعد انتهاء العقد.

9 -8-3اتفاقيات إعادة التأمين
تم إبرام مجموعة من اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات متخصصة بنشاط إعادة التأمين .وبموجب هذه االتفاقيات تقوم الشركة بإعادة التأمين على
كل أو جزء من الخسائر التي قد تنشأ من وثائق التأمين التي تصدرها الشركة لتقليل تعرضها للخسائر وذلك مقابل قسط متفق عليه .ويتم بموجبها
تعويض الشركة عن كل جزء من الخسائر عقود التأمين المصدرة .كما أن تلك االتفاقيات تشتمل على استثناءات مختلفة تب ًعا للمنتج الذي يتم إعادة
التأمين عليه .غال ًبا ،تسري مدة اتفاقيات إعادة التأمين اثني عشر شه ًرا.
  (76):مقر لودجلاعقود إعادة التأمين السارية أو المجددة
شركة إعادة التأمين
هانوفر -ري
الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب
(أوريس)

120

وثيقة التأمين  /نوع الغطاء
جميع األعمال المتعلقة بقسم الحوادث المتنوعة.
التأمين البحري للبضائع ضد أخطار الحروب.

هانوفر -ري

التأمين البحري للبضائع.

هانوفر -ري

جميع مخاطر الممتلكات.

هانوفر -ري

حوادث السيارات وتشمل األنواع الخاصة من المحركات والمعدات الثقيلة ،والحافالت .وتعويض العمال ومسؤولية أرباب العمل.
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وثيقة التأمين  /نوع الغطاء

شركة إعادة التأمين
هانوفر -ري

األعمال المقبولة عن طريق التأمين المباشر و /أو التأمين المشترك.

اري جي اي

التأمين الجماعي على الحياة.

المصدر :الشركة

9 -8-4اتفاقية تقديم خدمات صيانة فنية لألنظمة والبرامج المحوسبة
yبتاريخ 2010/12/12م قامت الشركة بإبرام عقد دعم وصيانة مع الشركة التقنية ألنظمة المعلومات على أن تقدم برامج وتنظيمات
تقنية للشركة ،وعليه قدمت الشركة التقنية ترخيص بالبيع والتملك للشركة الستعمال النظام المحوسب الخاص بها على أن يكون
لمدة خمسة سنوات بقيمة  580,000ريال سعودي مقسمة على دفعات سنوية طبقاً لمدة سريان العقد وبموجبه تعتبر الشركة مالكة
لرخصة استعمال البرامج والتنظيمات الممنوحة من شركة التقنية شريطة أن تسدد قيمتها .وبحسب ما اتفق عليه الطرفان ،بعد
إنتهاء مدة الخمس سنوات األولى تملكت الشركة النسخة التشغيلية للنظام ،وإلتزمت الشركة بعقد صيانة مع الشركة التقنية ألنظمة
المعلومات بقيمة  180,000ريال سعودي تدفع سنوياً واليزال العقد ساري حتى تاريخه.
yالتزامات الشركة التقنية

	-تركيب األنظمة خالل فترة أقصاها أسبوعين من تاريخ توقيع العقد مع توفير األجهزة الخاصة بها لتشغيلها واستخدامها.
	-تقوم شركة التقنية ألنظمة المعلومات بتوفير طاقم للصيانة والتقنية للشركة لمدة خمسة سنوات قابلة للتمديد والتجديد.
	-تدريب موظفي الشركة بعدد ( )2من كل قسم على استخدام أجهزة الصيانة والبرمجة.

	-بتاريــخ 2009/6/1م أبرمــت الشــركة عقــد ترخيــص برامــج تقنيــة مــع انفو-تيــك ( )3iعلــى أن تكــون قيمــة الصيانــة  40,816دوالر
تقــدم بشــكل ســنوي لمــدة عــام تجــدد تلقائيــا مــن تاريــخ توقيــع العقــد .وتضمــن شــركة انفو-تيــك ( )3iدعــم وصيانــة األنظمــة
المحوســبة بموجــب االتفاقيــة .باإلضافــة ،تقــوم شــركة انفو-تيــك بتعويــض الشــركة علــى كل عطــل فنــي أو ضــرر يلحــق بأنظمــة
الحوســبة علــى أن ال تتجــاوز قيمــة تعويــض األعطــال مبلــغ العقــد.
	-بتاريــخ 2013/06/19م قامــت الشــركة بالتعاقــد مــع شــركة ميناي-تيــك لغايــة تقيــم حلــول تقنيــة للبرامــج الفنيــة المقدمــة
بموجــب االتفاقيــة .وعليــه ،تلتــزم شــركة ميناي-تيــك إلصــاح جميــع األعطــال الفنيــة بموجــب اخطــار الشــركة لهــا علــى تقــدم
اإلصالحــات بشــكل دوري علــى دفعــات موســمية بمبلــغ  9,637دوالر تقــدم بشــكل ســنوي وتحــدد بحســب طبيعــة العطــل والفتــرة
المحــددة إلصالحــه.

9 -8-5اتفاقية إدارة سجل مساهمي التأمين
قامت الشركة بإبرام اتفاقية إدارة سجل مساهمين مع شركة تداول السعودية «تداول» بتاريخ 2009/01/27م على أن تقوم الشركة باالستفادة من
الخدمات المقدمة من تداول المشار إليها باالتفاقية بموجب اشتراكات سنوية مقابل الخدمة بمدة تجدد من تلقاء نفسها.

9 -8-6اتفاقية منافذ بالتأمين على المركبات األجنبية
قامت الشركة بإبرام اتفاقية تأمين مع شركة نجم لخدمات التأمين 2020/12/1م بغاية تقديم خدمات تأمينية للمركبات األجنبية الداخلة والعابرة
على أراضي المملكة التي يشترط عليها الحصول على وثيقة تأمينية من الشركات المحلية .وعليه ،تسري مدة االتفاقية لخمسة سنوات وتتجدد من
تلقاء نفسها حيث تقوم شركة نجم بتحصيل مبلغ األقساط التي تقتضيها االتفاقية من األشخاص المؤمنين ومنح الشركة لنجم ما يعادل  %35من
قيمتها كعمولة.
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9 -8-7عقود اإليجار
ليس لدى الشركة أي عقارات مملوكة لها .وإنما تستأجر الشركة جميع المواقع التي تشغلها لمزاولة نشاطها ،سواء أكانت فروعا أو نقاط بيع .ولذلك
فقد أبرمت الشركة ثمانية عشر عقد إيجار أغلبها عقود إيجار تقليدية أي أنها تنص على مبلغ إيجار تدفعه الشركة للمؤجر سنو ًيا وهي وقابلة
للتجديد ،وتعتبر الغية إذا تأخر المستأجر في دفع اإليجار.
وفيما يلي قائمة بعقود إيجار مواقع الشركة وأهم تفاصيلها:
  (77):مقر لودجلاعقود اإليجار السارية والمجددة للمواقع التي تشغلها الشركة
الموقع

م
١

الخبر  -طريق الملك عبداهلل

شركة ديوان الجزيرة للمجمعات
السكنية

150,300ريال سعودي سنو ًيا

من تاريخ 2021/08/24م حتى تاريخ
2023/08/23م وال يتجدد تلقائياً

٢

الرياض  -حي الورود

شركة صالح حمود الطامى
وإخوانه القابضة

 215,130ريال سعودي سنو ًيا

من تاريخ 2020/12/10م حتى تاريخ
2023/12/09م وال يتجدد تلقائياً

٣

الرياض  -طريق الملك عبدالعزيز

شركة صالح حمود الطامى
وإخوانه القابضة

 388,793ريال سعودي سنوياً

من تاريخ 2020/10/01م حتى تاريخ
2024/09/30م وال يتجدد تلقائياً

٤

الرياض  -طريق الملك عبدالعزيز

شركة صالح حمود الطامى
وإخوانه القابضة

 1,173,600ريال سعودي سنوياً

من تاريخ 2020/09/11م حتى تاريخ
2023/09/10م وال يتجدد تلقائياً

٥

جدة

شركة محمد ومحمود سعيد
فخري العقارية

 240,000ريال سعودي سنوياً

من تاريخ 2021/10/22م حتى تاريخ
2022/10/21م وال يتجدد تلقائياً

٦

مكة المكرمة  -شارع الشجاعة

يحيى حسين الشريف العقاري

 56,925ريال سعودي سنوياً

سنه واحدة اعتبارا من تاريخ 2021/09/10م حتى
2022/09/09م وال يتجدد تلقائياً

٧

األحساء

خالد عبداهلل البراك

 25,000ريال سعودي سنوياً

من تاريخ 2021/08/09م حتى 2022/07/30م وال
يتجدد تلقائياً

٨

المدينة المنورة

أميرة بنت طويرش محمد الحربي

 32,000ريال سعودي سنو ًيا

من تاريخ 2021/12/01م حتى 2022/11/30م وال
يتجدد تلقائياً

٩

الزلفي

عبدالعزيز بن علي المتعب

 25,000ريال سعودي سنو ًيا

سنة هجرية واحدة تبدأ من 1439/06/12هـ حتى
1443/10/12هـ وتجدد تلقائ ًيا

١٠

الخرج  -طريق هارون الرشيد

سعيد بن محمد السويكت

 33,000ريال سعودي سنوياً

من تاريخ 2021/06/11م حتى تاريخ
2022/06/10م وال يتجدد تلقائياً

١١

الدمام الشرقية  -الشارع التاسع

سهام عبدالمحسن المؤمن

 28,000ريال سعودي سنوياً

2021/06/01م حتى تاريخ 2022/05/31م وال
يتجدد تلقائياً

١٢

حفر الباطن  -حي الخالدية

الحميدي حبيب حنايا المطيري

 30,000ريال سعودي دفع مقدم
كل  6أشهر.

 3سنوات هجرية تبدأ من 1438/11/06هـ حتى
تاريخ 1443/11/06هـ

١٣

جدة  -حي الكندرة  -شارع المطار.

عزيزة أحمد عطيفي

 30,000ريال سعودي سنو ًيا

١٤

الجبيل الشرقية  -شارع الملك فهد

فرع شركة محمد بن عيد الخاطر
وأخوانه المحدودة

 26,200ريال سعودي سنوياً

من تاريخ 2021/10/11م حتى تاريخ
2022/10/10م وال يتجدد تلقائياً

١٥

خميس مشيط

عبداهلل بن سعيد الشمراني

 35,000ريال سعودي سنوياً

من تاريخ 2021/12/15م حتى 2022/12/14م وال
يتجدد تلقائياً

١٦

وادي الدواسر  -الملك عبداهلل

سمحه إبراهيم الدوسري

 20,000ريال سعودي سنوياً

من تاريخ 2021/09/08م حتى تاريخ
2022/09/07م وال يتجدد تلقائياً

١٧

الرياض  -حي المربع

م /حراج واحد التجارية

 40000ريال سعودي سنويا

1440/09/01هـ حتى 1443/09/01هـ ويتجدد
تلقائيا

المصدر :الشركة

122

المؤجر

قيمة اإليجار

مدة عقد اإليجار

سنة هجرية تبدأ من 1439/12/21هـ حتى
1443/12/21هـ وتجدد تلقائ ًيا

نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

ةينوناقلا تامولعملا

-9

9العالمات التجارية وحقوق الملكية

لدى الشركة عالمة تجارية تم تسجيلها لدى وزارة التجارة (إدارة العالمات التجارية*) ،ويمكن الشركة من وضع اسمها وشعارها على الواجهة الخارجية
للمبنى أو المكاتب التي تشغلها الشركة كونها قامت بتسجيل العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية الالزمة وفقاً لنظام العالمات التجارية.
تعتمد الشركة في تسويق خدماتها ومنتجاتها على اسمها التجاري المسجل في سجلها التجاري والذي ينعكس في شعارها ،والذي يدعم أعمالها
ومركزها التنافسي ،ويمنحها تميزاً واضحاً في السوق بين العمالء.
  (78):مقر لودجلاالعالمة التجارية
العالمة

رقم الشهادة

الشركة المالكة

 1439004833شركة التأمين العربية التعاونية

تاريخ التسجيل
1439/05/12هـ

(الموافق 2018/01/29م)

بداية الحماية
1439/02/25هـ

(الموافق 2017/11/14م)

نهاية الحماية
1449/02/24هـ

(الموافق 2027/07/28م)

المصدر :الشركة
*انتقلت صالحية تسجيل العالمات التجارية إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية

العالمة التجارية مسجلة ضمن الفئة ( ،)36توصف العالمة كرسم درع باللونين الرمادي واألزرق وفي األسفل الحروف الالتينية إيه آي سي سي داخل
مستطيل باللون الرمادي.
وال يوجد للشركة أية حقوق ملكية فكرية أخرى مسجلة ،وال تعتمد الشركة في نشاطها على أية ممتلكات معنوية ق ّيمة كالعالمات التجارية ،وبراءات
االختراع ،وحقوق الطبع أو أية ملكيات فكرية أخرى.

-10

9المنازعات والدعاوى القضائية

تؤكد الشركة ،كما في تاريخ هذه النشرة ،وبخالف ماتم اإلفصاح عنه في هذا القسم والقسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» (فض ً
ال راجع الخطر رقم
(« )15-1-2مخاطر التقاضي» من القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة) فإن الشركة ليست طرفاً في أي دعوى قضائية أو مطالبة
أو تحكيم أو إجراءات إدارية ،مجتمعة ومنفردة ،من شأنها أن تؤثر تأثيراً جوهرياً على أعمالها أو وضعها المالي .ولكن كما هو المعتاد في قطاع
التأمين يوجد دعاوى مقامة ضد الشركة منظورة أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية تتعلق بمطالبات لوثائق تأمين لمختلف أنواع
المنتجات مثل تأمين المركبات أو المطالبة بالديات واألروش ،وتأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية.
فيما يتعلق بالدعاوى الجوهرية المقامة من قبل الشركة فإنه يوجد لدى الشركة طلب تنفيذ مقيد أمام محاكم التنفيذ ضد شركة سعودي أوجيه
المحدودة لتنفيذ حكم قضائي صادر بتاريخ 1439/11/25هـ (الموافق 2018/08/07م) لصالح الشركة من لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات
التأمينية وذلك بسبب عدم سداد شركة سعودي أوجيه المحدودة مبلغ وقدره  40,081,256ريال سعودي ،حيث أن كامل األقساط المستحقة ُمقدرة
بمبلغ  113,080,973ريال سعودي،وكما في تاريخ هذه النشرة فقد تم سداد مبلغ  72,999,717ريال سعودي من أقساط التأمين الطبي المستحقة
من قبل شركة سعودي أوجيه المحدودة ،وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد تقدمت إلى محكمة التنفيذ بالرياض لطلب تنفيذ القرار وسداد المبلغ
المستحق بذمة شركة سعودي أوجيه المحدودة .إال أن شركة سعودي أوجيه المحدودة تحت إجراء التصفية ،وكما في تاريخ هذه النشرة ،فإنه لم يتم
تزويد الشركة بالتاريخ المتوقع لتصفية شركة سعودي أوجيه المحدودة من قبل أمناء التصفية .وبتاريخ 1442/10/27هـ (الموافق 2021/06/08م)
قدمت الشركة المستندات المطلوبة من ِقبل أمناء التصفية المعينين لشركة سعودي أوجيه المحدودة وقد تم إضافة الشركة مبدئ ًيا لقائمة الدائنين.
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9المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم

*

فيما يلي ملخص ألبرز المعلومات التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم (نشرة إصدار أسهم حقوق األولوية) والتي صدرت
بتاريخ 1436/06/18هـ (الموافق 2015/04/07م):
yرأس المال :قامت الشركة بتخفيض رأس مالها بنسبة ( )%33.75من أربعمائة مليون ( )400,000,000ريال سعودي إلى مائتين
وخمسة وستين مليون ( )265,000,000ريال سعودي ،بتاريخ 1437/10/28هـ (الموافق 2016/08/02م).
yمجلس اإلدارة :تخفيض عدد أعضاء مجلس اإلدارة من ( )10أعضاء إلى ( )7أعضاء.
yالمساهمون المؤسسون :انخفضت نسبة ملكية شركة التأمين األردنية (أحد المساهمين المؤسسين في الشركة) من  %12.2من
مجموع أسهم الشركة (كما في تاريخ آخر نشرة إصدار أسهم للشركة تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة) إلى  %9.196كما في
تاريخ هذه النشرة.
yالحوكمة :إقرار لوائح وسياسات داخلية للحوكمة تماشياً مع احكام الئحة حوكمة الشركات المدرجة الصادرة عن الهيئة والئحة
حوكمة شركات التأمين ،وقد تمت الموافقة على الئحة حوكمة الشركة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1437/07/13هـ (الموافق
2016/04/20م).
نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية
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ةينوناقلا تامولعملا

yالنظام األساسي للشركة :تم اعتماد النظام األساسي من قبل إدارة حوكمة الشركات في وزارة التجارة بتاريخ 1438/08/29هـ
(الموافق 2017/05/25م) وذلك بعد أخذ الموافقة من وزارة التجارة على مسودة النظام األساسي وموافقة المساهمين في اجتماع
الجمعية العامة (غير العادية) بتاريخ 1438/07/14هـ (الموافق 2017/04/11م).
* تقدمت الشركة بطلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية وتداول وقد حصلت الشركة على موافقة مجموعة تداول السعودية بتاريخ 1442/11/06هـ (الموافق 2021/06/13م) وموافقة هيئة السوق
المالية بتاريخ 1443/01/28هـ (الموافق 2021/09/05م) على زيادة رأس مالها من مائتان وخمسة وستون مليون ( )265,000,000ريال سعودي إلى خمسمائة وثالثون مليون ( )530,000,000ريال سعودي
وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائتان وخمسة وستون مليون ( )265,000,000ريال سعودي ،وقامت الشركة بعد حصولها على كافة الموافقات النظامية بالدعوة للجمعية الغير العادية
للتصويت على زيادة رأس المال ،وتم انعقاد الجمعية غير العادية بتاريخ 1443/04/04هـ (الموافق 2021/11/09م) والتي من خاللها لم تتم الموافقة من قبل مساهمي الشركة على زيادة رأس المال.

وباستثناء ماهو مذكور أعاله اليوجد أي تغييرات جوهرية في المعلومات المذكورة حصلت بعد صدور آخر نشرة إصدار خاصة بطرح أسهم للشركة
وافقت عليها الهيئة.
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9اإلقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
 .أأن اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.
 .بال يخل اإلصدار بأي من العقود واالتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.

 .جتم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في هذه النشرة.
 .دبخالف ما ورد في القسم رقم (« )10-9المنازعات والدعاوى القضائية» والقسم رقم « 2عوامل المخاطرة» ،فإن الشركة ليست
خاضعة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو في وضعها المالي.

 .هأعضاء مجلس اإلدارة ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً على أعمال الشركة أو
شركاتها التابعة أو في وضعهم المالي.
 .وأن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات البنك المركزي السعودي حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.
 .زأن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة التجارة حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.
 .حأن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة االستثمار حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.
.طأن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام
بها.
 .يأن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار
االلتزام بها.
 .كأن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات هيئة السوق المالية وتداول السعودية (تداول) حتى تاريخ هذه
النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.
 .لأنه وكما في تاريخ هذه النشرة فإن الشركة ليس لديها أي شركات تابعة.
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	10-التعهد بتغطية االكتتاب

أبرمت الشركة ومتعهد تغطية االكتتاب (شركة اإلنماء لالستثمار) اتفاقية تعهد بتغطية اكتتاب ستة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ()26,500,000
سهم عادي بسعر عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،تمثل نسبة  %100.0من أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب («اتفاقية التعهد
بتغطية االكتتاب»).

0-1

1متعهد التغطية
متعهد التغطية

شركة اإلنماء لالستثمار
الرياض ،طريق الملك فهد
(برج العنود )2

ص .ب55560الرياض 11544

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 281 5999 :

فاكس+966 11 281 5970 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:
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www.alinmainvestment.com

info@alinmainvestment.com

1الشروط األساسية التفاقية التعهد بتغطية االكتتاب

طبقاً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب ،فإنه:
yتتعهد الشركة لمتعهد التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف تصدر وتخصص لمتعهد التغطية جميع أسهم حقوق األولوية المتعهد
بتغطيتها في هذا االكتتاب والتي لم يكتتب بها المساهمون المستحقون وذلك بسعر االكتتاب.
yيتعهد متعهد التغطية للشركة بأنه في تاريخ التخصيص ،سوف يقوم بشراء جميع األسهم المتعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب والتي
لم يكتتب بها المساهمون المستحقون وذلك بسعر االكتتاب.
yيتقاضى متعهد التغطية مقابال ماديا محددا لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب.
yيخضع التزام متعهد التغطية بشراء جميع األسهم المتبقية لألحكام المتعلقة بإنهاء االتفاقية مثل حدوث أي من القوى القاهرة وفق
تعريفها في االتفاقية ،أو عدم استيفاء عدد من الشروط المسبقة فيما يتعلق باالكتتاب.
yستقوم الشركة بتقديم عدد من الضمانات واإلقرارات والتعهدات لمتعهد التغطية.

نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية
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	11-اإلعفاءات

لم تطلب ولم تحصل الشركة على أي إعفاءات من الهيئة فيما يتعلق بالطرح.
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	12-المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه

تقدمت الشركة بطلب لهيئة سوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى مجموعة تداول السعودية (تداول) إلدراجها ،وتم الوفاء بكافة
المتطلبات بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
يجب على جميع األشخاص المستحقين (أي المساهمين المقيدين واألشخاص الذين قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول) ومقدمي
العروض من المؤسسات االستثمارية قراءة المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه بعناية تامة قبل االكتتاب اإللكتروني أو تقديم طلب
االكتتاب من خالل الوسيط أو تعبئة نموذج الطرح المتبقي ،حيث يُعتبر تقديم طلب االكتتاب أو توقيع وتسليم نموذج الطرح المتبقي بمثابة موافقة
وقبول بالشروط واألحكام المذكورة.
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1الطرح

بموجب نشرة اإلصدار هذه ،سيتم طرح ستة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ( )26,500,000سهم عادي من رأس مال الشركة  -عن طريق إصدار
أسهم حقوق األولوية  -تمثل ما نسبته ( )%100من رأس مال الشركة قبل زيادة رأس المال ،بسعر طرح يبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد،
وقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية وبقيمة طرح إجمالية تبلغ مائتين وخمسة وستين مليون ( )265,000,000ريال سعودي .وسيتم إصدار
األسهم الجديدة بنسبة واحد ( )1سهم جديد لكل سهم واحد ( )1حالي .وسيكون االكتتاب في األسهم الجديدة متاحاً لكل مالكي الحقوق المتداولة.
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1كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الحقوق األولية (األسهم الجديدة)

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 وسيلة أخرى يوفرها
الوسيط وأمين حفظ األسهم في المملكة خالل فترة االكتتاب .وفي وجود فترة طرح متبقية فيمكن أيضاً أن يتم خاللها تقديم طلبات اكتتاب ألية
أسهم متبقية من قبل المؤسسات االستثمارية فقط.
بالمشاركة في االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:
yالموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب.
yأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
yالموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه.
yأنه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط ،وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار
طلب االكتتاب.
yقبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب ،وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار هذه.
yضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه.
سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية المودعة في محافظهم عبر نظام تداول .وتعتبر هذه الحقوق حقاً مكتسباً لجميع
المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة
بزيادة رأس المال (تاريخ األحقية) .ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد ،وذلك بسعر الطرح .وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد
انعقاد الجمعية غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال بيومي عمل على األكثر .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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طورشو حرطلا ماكحأو مهسألاب ةقلعتملا تامولعملا
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1طلب االكتتاب

على الشخص المستحق الذي يرغب بممارسة كامل حقه واالكتتاب في جميع أسهم حقوق ا ألولوية 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 ا ألولوية التي يملكها .أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على المكتتب
دفعه فيحسب بضرب عدد حقوق ا ألولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية فترة االكتتاب في ( )10عشرة رياالت سعودية.
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1مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي

يتعين على المساهمين المستحقين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق ا ألولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب والتي تبدأ يوم (●)
●●1443/●●/هـ (الموافق ●●2022/●●/م) وتنتهي يوم (●) ●●1443/●●/هـ (الموافق ●●2022/●●/م) .وافقت الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ (●●1443/●●/هـ (الموافق ●●2022/●●/م) على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق
أولوية) .وبموجب نشرة اإلصدار هذه سيتم طرح ستة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ( )26,500,000سهم عادي لالكتتاب عن طريق إصدار أسهم
حقوق األولوية والتي تمثل ما نسبته ( )%100من رأس مال الشركة قبل االكتتاب وبسعر طرح يبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وبقيمة
اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وبقيمة طرح إجمالية تبلغ مائتان وخمسة وستون مليون ( )265,000,000ريال سعودي،
وسيتم إصدار األسهم الجديدة بنسبة سهم واحد لكل حق من حقوق األولوية .وسيكون االكتتاب في أسهم حقوق ا ألولوية المطروحة للمساهمين
المقيدين في سجل المساهمين في الشركة في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ●●1443/●●/هـ (الموافق
●●2022/●●/م) وللمستحقين ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة تداول حقوق ا ألولوية ،بمن فيهم المساهمين المقيدين الذين قاموا
بشراء حقوق أولوية إضافية بجانب الحقوق التي يملكونها أصال .وفي حال عدم ممارسة حقوق ا ألولوية الخاصة باألشخاص المستحقين بحلول
نهاية فترة االكتتاب ،سوف تطرح ا ألسهم المتبقية (الناتجة عن عدم ممارسة تلك الحقوق أو بيعها من قبل األشخاص المستحقين) على المؤسسات
ا الستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي .سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق ا ألولوية التي تم إيداعها في المحافظ
عبر تداول السعودية (تداول) .وتعتبر هذه الحقوق حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجالت الشركة نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال .ويعطي كل حق لحامله أحقية ممارسة االكتتاب بسهم واحد جديد ،وذلك بسعر الطرح .وسيتم
إيداع حقوق ا ألولوية بعد انعقاد الجمعية .وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق ا ألولوية وسيتم حينها
إشعار المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.
وستتم عملية طرح أسهم حقوق األولوية وفقاً للمراحل والتواريخ الوضحة أدناه:
yتاريخ األحقية :نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق
●●●●●●/●●/م).
yفترة التداول وفترة االكتتاب :تبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) وتنتهي فترة
التداول يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) .فيما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ
(الموافق ●●●●●●/●●/م).
yفترة الطرح المتبقي :تبدأ فترة االكتتاب في الطرح المتبقي يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) .من الساعة
العاشرة ( )10صباحاً وحتى الساعة الخامسة ( )5مسا ًء من اليوم التالي يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م).
وسيتم خالل هذه الفترة طرح األسهم المتبقية على عدد من المؤسسات االستثمارية ،على أن تقدم تلك المؤسسات االستثمارية
عروضها لشراء األسهم المتبقية خالل فترة الطرح المتبقي .شريطة أال يقل سعر العرض عن سعر الطرح .وستخصص األسهم
المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم العرض األقل فاألقل على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على
المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض .وفي حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات االستثمارية ،فسيتم
تخصيص هذه األسهم لمتعهد تغطية الطرح والذي سيقوم بشراء تلك األسهم بسعر الطرح.
yالتخصيص النهائي لألسهم :سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بنا ًء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح.
وسوف يتم تسديد إجمالي مبلغ الطرح الناتج من عملية الطرح المتبقي للشركة ،على أن تقوم الشركة بتوزيع الفرق بين متحصالت
عملية الطرح المتبقي وسعر طرح المتبقي على األشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب كليا أو جزئيا بدون
احتساب أي رسوم أو استقطاعات في موعد أقصاه يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م).
yتداول األسهم الجديدة في السوق :سيبدأ تداول األسهم الجديدة على نظام تداول بعد استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل
األسهم الجديدة وتخصيصها.
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1األشخاص المستحقون غير المشاركين في االكتتاب في األسهم الجديدة

سيكون المساهمون المقيدون الذين ال يشاركون كلياً أو جزئياً في االكتتاب في األسهم الجديدة عرضة للخسارة والنخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة
إضافة إلى انخفاض قيمة األسهم المملوكة لهم حالياً بينما سيحتفظ المساهمون المقيدون الذين لم يمارسوا حقوقهم باالكتتاب بنفس عدد األسهم
الذي كانوا يملكونه قبل زيادة رأس المال .ولن يحصل األشخاص المستحقون غير المشاركين في االكتتاب في األسهم الجديدة على أية مزايا أو
منافع مقابل أسهم حقوق األولوية المستحقة لهم ،ما عدا حصولهم على تعويض نقدي من متحصالت بيع األسهم في الطرح المتبقي ك ً
ال حسب ما
يستحقه .يجدر التنبيه هنا على أنه في حال أن المؤسسات االستثمارية تقدمت بشراء األسهم المتبقية بسعر الطرح فقط ،أو في حال لم تكتتب هذه
المؤسسات االستثمارية في الطرح المتبقي وبالتالي قام متعهد التغطية بشراء األسهم المتبقية بسعر الطرح ،فلن يحصل األشخاص المستحقين غير
المشاركين في االكتتاب على أي تعويض مقابل حقوق األولوية في األسهم الجديدة والتي لم يقوموا بممارستها.
و في حال تم بيع األسهم المتبقية على المؤسسات االستثمارية بسعر أعلى من سعر الطرح فسيتم تحديد مبلغ التعويض لألشخاص المستحقين
الذين لم يشاركوا في االكتتاب في األسهم الجديدة كلياً أو جزئياً حسب المعادلة التالية:
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﻪ =

	2-6

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﻄﺮح اﳌﺘﺒﻘﻲ – إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻌﺮ ﻃﺮح اﳌﺘﺒﻘﻲ
ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ

1التخصيص

ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة ليتم إيداع متحصالت الطرح فيه .وسيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بنا ًء على عدد الحقوق
التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح .وسيتم تسديد إجمالي مبلغ الطرح بما فيه المبلغ الناتج من عملية الطرح المتبقي للشركة على أن تقوم الشركة
بتوزيع الفرق بين متحصالت عملية الطرح المتبقي ومبلغ الطرح على األشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب كليا أو جزئيا بدون
احتساب أي رسوم أو استقطاعات وذلك في موعد أقصاه يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) .وفي حال تبقت أسهم لم يكتتب
بها بعد ذلك فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له.
ويتوقع اإلعالن النهائي عن عدد األسهم 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 (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م).
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1دفع مبلغ التعويض ورد الفائض

سيتم دفع مبلغ التعويض ورد الفائض (في حال وجوده) لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركون كلياً أو جزئياً في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية
من دون أي استقطاعات ،في موعد أقصاه يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م).
نشرة اإلصدار التكميلية
يتعين على الشركة أن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية ،وذلك حسب متطلبات قواعد طرح ا ألوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،إذا علمت
بأي من اآلتي:
الشركة في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة ا إلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح ٍ
yوجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة.
yظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة.
ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في ا ألسهم الجديدة قبل نشر نشرة ا إلصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه ا ألسهم قبل انتهاء فترة الطرح.
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1تعليق وإلغاء الطرح

لهيئة السوق المالية في أي وقت أن تصدر قرارا بتعليق أو إلغاء الطرح إذا رأت أن الطرح يمكن أن ينتج عنه إخالل بنظام السوق المالية أو لوائحه
التنفيذية أو قواعد السوق.
يوضح الشكل التالي آلية تداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة:
 .١ﻓﺘﺮة اﻧﻌﻘﺎد اﳉﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻣﺎ
ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺪاول

 .٢ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪاول واﻻﻛﺘﺘﺎب ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ دون
ﻓﺼﻞ اﻟﻔﺘﺮات ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺘﻲ اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ﻓـﻲ ﺳﺠﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺔ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳉﺪد

 ﻳﻮم اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
 ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع

	2-9

1أسئلة وأجوبة عن اآللية الجديدة لحقوق األولوية

ما هي حقوق األولوية؟
هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند صدور قرار الجمعية العامة غير العادية الخاصة
بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة ،وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير
العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة
غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال .ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟
لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية
الخاصة بزيادة رأس المال.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
يتم ذلك خالل يومين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة وموافقتها على زيادة رأس المال ،وستظهر في محافظ المساهمين
المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية ،ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب بها إال عند بداية فترة التداول وفترة االكتتاب.

كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟
يتم إشعار المساهم المقيد عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة (تداوالتي) المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية
ورسائل نصية قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة.

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟
يعتمد العدد على معامل أحقية االكتتاب وعدد األسهم التي يمتلكها المساهم المقيد بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني
يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.
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ما هو معامل أحقية االكتتاب؟
هو المعامل الذي يمكن المساهم المقيد من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة له مقابل األسهم التي يمتلكها بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير
العادية .ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم المصدرة للشركة .على سبيل المثال ،إذا كان عدد األسهم المصدرة
لشركة ألف ( )1,000سهم ورفعت تلك الشركة رأس مالها عن طريق طرح مائتي ( )200سهم جديد بحيث ارتفع عدد أسهمها إلى ألف ومائتي ()1,200
سهم سيكون معامل أحقية االكتتاب حينئذ  1إلى ( 5حق واحد لكل خمسة أسهم).

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز اسم الشركة؟
نعم ،حيث سيتم إيداع حقوق األولوية لمحافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي ،وبإضافة كلمة حقوق األولوية ،إضافة إلى رمز جديد لهذه
الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟
سيكون سعر االفتتاح هو الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح .فعلى سبيل المثال (باستخدام أسعار
افتراضية) لو كان سعر إغالق السهم في اليوم السابق خمسة وعشرين ( )25ريال سعودي وسعر الطرح عشرة ( )10رياالت سعودية ،عندها يكون
سعر االفتتاح لحقوق األولوية عند بداية التداول خمسة عشر ( )15ريال سعودي (وهو الفرق ما بين السعرين المذكورين).

من هو المساهم المقيد؟
هو أي مساهم يملك أسهما بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيد في سجل مساهمي الشركة لدى
مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟
نعم ،يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة خالل فترة التداول ومن ثم االكتتاب بها خالل فترة
االكتتاب بعد إتمام شراء وتسوية الحقوق.

هل من الممكن أن يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة
رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
نعم ،يفقد املساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟
تتم عملية االكتتاب كما هو معمول به حاليا عن طريق تقديم طلبات االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات التداول
التي يتم من خالها إدخال أوامر البيع والشراء ،إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط.

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

في حالة امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟
سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق ،فعلى سبيل المثال إذا كان مساهم يملك ألف ()1,000
سهم في الشركة موزعة كما يلي :ثمانمائة ( )800سهم في محفظة (أ) ،ومائتي ( )200سهم في محفظة (ب) ،فإن مجموع الحقوق التي ستودع هو
ألف ( )1,000حق على اعتبار أن لكل سهم حق واحد ،عليه فسيتم إيداع ثمانمائة ( )800حق في محفظة (أ) ومائتي ( )200حق في محفظة (ب).

في حالة االكتتاب من خالل أكثر من محفظة أين يتم إيداع األسهم الجديدة بعد التخصيص؟
يكون إيداع األسهم في المحفظة االستثمارية المذكورة في طلب االكتتاب األول.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟
نعم يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب لكن لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ استثمارية عن طريق الوسطاء أو مركز اإليداع
في تداول وإحضار الوثائق الالزمة ،وذلك قبل نهاية فترة االكتتاب.
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إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعد ذلك ماذا يحدث في هذه الحالة؟
في حال قام أحد المساهمين المقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق األولوية الذي يعادل عدد الحقوق التي اكتتب
فيها قبل نهاية فترة التداول فسيتم رفض طلب االكتتاب كليا في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئيا بما يعادل ما تم بيعه من حقوق وسيتم إبالغ
المساهم المقيد وإعادة مبلغ االكتتاب المرفوض إليه عبر الجهة المستلمة.

هل يحق لمن اشترى حقوقا إضافية تداولها مرة أخرى؟
نعم ،يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟
نعم ،بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة التداول؟
في أي وقت خالل فترة االكتتاب ،أي حتى اليوم التاسع ( ،)9بعد تسوية شراء الحقوق (يومي عمل).

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟
ال يمكن ذلك ،بعد انقضاء فترة التداول يتبقى للشخص المستحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بالزيادة في رأس المال أو عدم ممارسة ذلك،
وفي حال عدم ممارسة الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.

ما هي فترة التداول وفترة االكتتاب؟
تبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب 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 وذلك حسب ما هو مذكور في هذه النشرة وإعالنات الشركة.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب؟
تطرح األسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة أو بيع هذه الحقوق في فترة الطرح المتبقي الذي ينظمه مدير االكتتاب بحسب المعايير التي تحددها
نشرة اإلصدار هذه.

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية؟
يحق للمساهم المقيد في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال حضور الجمعية العامة
غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال المصدر عن طريق أسهم حقوق األولوية؟
يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

هل سيتم إضافة أي رسوم أخرى لعمليات تداول حقوق األولوية؟
سيتم تطبيق نفس العموالت على عمليات البيع والشراء كما هي باألسهم ولكن دون حد أدنى لمبلغ العمولة على أن ال يتجاوز الحد األعلى خمسة
عشر ونصف نقطة أساس ( )%0.155من إجمالي قيمة الصفقة.

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 قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم (أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد
الجمعية العامة غير العادية) ،مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم
تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية .ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

132

نشرة إصدار اسهم حقوق أولوية

طورشو حرطلا ماكحأو مهسألاب ةقلعتملا تامولعملا

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة في 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 فسيتم
تجميع تلك الكسور وإذا أكملت رقما صحيحا أو أكثر فسيضاف إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر عدد من الحقوق.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟
ال ،ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟
نعم ،وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية عن طريق السوق خالل فترة التداول.

	1 2-10تداول األسهم الجديدة
سيبدأ تداول األسهم الجديدة عند اكتمال جميع اإلجراءات ذات العالقة .ويتوقع أن يكون ذلك بعد تخصيص األسهم الجديدة ،وسيتم اإلعالن عن
بدء التداول في وقت الحق.

1 2-11بنود متفرقة
yيكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها من مقدمي الطلبات وخلفائهم
والمتنازل لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة ،ويشترط أنه فيما عدا ما جرى عليه النص تحديداً في هذه النشرة،
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 خطية مسبقة من الطرف اآلخر.
yتخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لطلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر وتنفذ
طبقاً لها.
yويمكن توزيع هذه النشرة باللغتين العربية واإلنجليزية ،وفي حال التعارض بين النسختين العربية واإلنجليزية من هذه النشرة يعمل
بالنسخة العربية.
yوعلى الرغم من اعتماد الهيئة لهذه النشرة ،إال أنه يجوز لها تعليق هذا الطرح إذا علمت الشركة في أي وقت بعد اعتماد الهيئة لهذه
النشرة وقبل قبول وإدراج األسهم في السوق بأنه )1( :حدث تغيير جوهري في أي من المعلومات األساسية الواردة في هذه النشرة
أو أي وثائق مطلوب إدراجها بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة؛ أو ( )2توافر أي معلومات إضافية كان
يجب تضمينها في هذه النشرة .وتلتزم الشركة في هذه الحالتين بأن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية وذلك وفقاً لمتطلبات
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة .وعندئذ سيتم إصدار النشرة التكميلية واإلعالن عن تواريخ االكتتاب الجديدة.
ومن الممكن أيضاً تعليق هذا االكتتاب في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيله.
مساعدة إضافية:
في حال وجود أي استفسارات ،الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني ( )ShareholdersRelations@aicc.com.saوألسباب قانونية،
سوف يكون بمقدور الشركة فقط تقديم المعلومات الواردة في هذه النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار
الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية.
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	1 2-12القرارات والموفقات التي ستطرح األسهم الجديدة بموجبها
تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها فيما يلي:
1.توصية مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1442/04/16هـ (الموافق 2018/12/23م) بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق
األولوية بقيمة تبلغ مائتين وخمسة وستين مليون ( )265,000,000ريال سعودي ،وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية
الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية.
2.حصول الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس مال الشركة بموجب الخطاب رقم ( )30238/89وتاريخ
1440/08/18هـ (الموافق 2019/04/23م) كما حصلت الشركة بتاريخ 1443/06/06هـ الموافق (2022/01/09م) على خطاب من
البنك المركزي يتضمن موافقة البنك المركزي على تمديد الموافقة الممنوحة سابقاً للشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ الخطاب.
3.موافقة على طلب إدراج أسهم حقوق األولوية من قبل مجموعة تداول السعودية (تداول) بتاريخ 1443/10/08هـ (الموافق
2022/05/09م).
4.تمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقع الهيئة بتاريخ
1443/10/22هـ (الموافق 2022/05/23م).
5.موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بتاريخ ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م) .على زيادة رأس
مال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية ،ويتمثل االكتتاب في طرح ستة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ()26,500,000
سهم عادي بسعر طرح يبلغ ( )10رياالت سعودية ،وذلك لزيادة رأس مال الشركة من مئتين وخمسة وستين مليون ()265,000,000
ريال سعودي ،إلى خمسمائة وثالثين مليون ( )530,000,000ريال سعودي وزيادة عدد األسهم من ستة وعشرون مليون وخمسمائة
( )26,500,000سهم عادي إلى ثالث وخمسون مليون ( )53,000,000سهم عادي.

	1 2-13بنود متفرقة
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 التزامات ناشئة عنه ،أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف
اآلخر.
تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر طبقاً لها .وقد يتم توزيع نشرة
اإلصدار هذه باللغتين العربية واالنجليزية ،وفي حال التعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي ،يعمل بالنص العربي لنشرة اإلصدار.

	1 2-14إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة
ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي سهم.
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	13-التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال

3-1

1التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال

إن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال هو (●) ريال سعودي ومن المتوقع أن يصل إلى (●)
ريال سعودي في افتتاحية اليوم الذي يليه وهذا التغيير يمثل انخفاض بنسبة (● ،)%وفي حال عدم اكتتاب أي من حملة األسهم المقيدين في يجل
األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ،فإن ذلك
سيؤدي إلى انخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة.

	3-2

1طريقة احتساب سعر السهم لزيادة رأس المال

أوالً :احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية:
عدد األسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية × سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية = القيمة
السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
ثانياً :احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية:
(القيمة السوقية للشركة عند إغالق التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية  +قيمة األسهم المطروحة) ( /عدد األسهم في نهاية يوم
الجمعية العامة غير العادية  +عدد األسهم المطروحة لالكتتاب) = سعر السهم المتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العمومية غير
العادية.
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	14-التعهدات الخاصة باالكتتاب

4-1

1نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب

يمكن االكتتاب باستخدام منصات التداول أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين .وسيتم االكتتاب باألسهم الجديدة على مرحلة
واحدة وفقا لما يلي:
1.سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.
2.سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه حالل فترة االكتتاب ،وفي حال شراءه حقوقا جديدة فسيتاح له االكتتاب بها
بعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).
3.سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة (يومي عمل).
4.سيتاح االكتتاب إلكترونيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع
والشراء باإلضافة إلى أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط.
يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح .ويقر المكتتب في األسهم الجديدة بما يلي:
1.قبوله لكافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار هذه.
2.بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
3.أنه قبل النظام األساسي للشركة.
4.أنه تعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه.
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1عمليات التخصيص

يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية لكل مستثمر بنا ًء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح .أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم،
فسيتم جمع األسهم وإضافتها لألسهم المنبقية التي لم يكتتببها وطرحها على المؤسسات االسيتثمارية 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 يستحقة في موعد أقصاه يوم (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م).
وفي حال تبقى أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له.
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 (●) ●●●●●●/●●/هـ (الموافق ●●●●●●/●●/م).

	4-3

1مجموعة تداول السعودية (تداول)

تم تأسيس نظام تداول عام 2001م ،كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني ،وبدأ التداول اإللكتروني لألسهم في المملكة عام 1990م.
تتم عملية التداول من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول بشكل متكامل ابتداء من تنفيذ الصفقة وانتهاء بتسويتها .ويتم التداول في كل يوم عمل
من أليام األسبوع (من يوم األحد إلى الخميس) على فترة واحدة من الساعة العاشرة ( )10صباحاً وحتى الساعة الثالثة ( )3مسا ًء ،ويتم خالل هذه
الفترة تنفيذ األوامر .أما خارج هذه األوقات ،فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة التاسعة والنصف ( )9:30صباحاً وحتى الساعة
العاشرة ( )10صباحاً.
ويعمل نظام تداول على مطابقة األوامر آليا بحيث يتم 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
لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز .وتتم تسوية الصفقات خالل يومي عمل من تاريخ تنفيذ الصفقة .وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع
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القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول .ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة
عمليات السوق.
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1تداول أسهم الشركة في سوق األسهم الجديدة

تم التقدم إلى الهيئة بطلب لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى تداول السعودية (تداول) إلدراجها وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه والوفاء
بالمتطلبات كافة.
ومن المتوقع اعتماد التسجيل والطرح وبدء التداول في األسهم الجديدة في تداول السعودية (تداول) بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي
لألسهم الجديدة .وسوف يعلن عن ذلك في حينه على موقع تداول اإللكتروني .وتعتبر التواريخ المذكورة في هذه النشرة مبدئية ويمكن تغييرها في
أي وقت بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وبالرغم من أن األسهم الحالية مدرجة في تداول السعودية (تداول) ،إال أنه ال يمكن التداول في األسهم الجديدة إال بعد الموافقة على تخصيصها
للمكتتبين ومقدمي العروض في حال الطرح المتبقي وإيداعها في حسابات تداول الخاصة بهم .ويحظر حظراً تاماً التداول في األسهم الجديدة قبل
ذلك.
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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	15-المستندات المتاحة للمعاينة

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة والذي يقع في مدينة الرياض ،المملكة العربية السعودية ،مركز بن طامي
 طريق الملك عبد العزيز ،ص ب  286555الرياض  ،11323وذلك خالل ساعات العمل الرسمية من األحد إلى الخميس ما بين الساعة الثامنةوالنصف ( )8:30صباحاً حتى الساعة الخامسة والنصف ( )5:30مسا ًء ،اعتباراً من أول يوم عمل بعد تاريخ الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير
العادية ،على أن ال تقل تلك الفترة عن أربعة عشر ( )14يوماً قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية .وستبقى هذه المستندات متاحة
للمعاينة حتى نهاية الطرح:

5-1

1المستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة
yالسجل التجاري.
yعقد تأسيس.
yالنظام األساسي.
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1الموافقات المتعلقة بالطرح
yقرار مجلس اإلدارة بالتوصية بزيادة رأس المال
yعدم ممانعة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس المال

yخطاب البنك المركزي المتضمن موافقة البنك المركزي على تمديد الموافقة الممنوحة سابقاً للشركة.
yموافقة مجموعة تداول السعودية «تداول» المشروطة على إدراج األسهم الجديدة
yموافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم حقوق األولوية
yقرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال.

	5-3

1التقارير والخطابات والمستندات
yاتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب.
yالموافقات الخطية من قبل المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار القانوني والمحاسبون القانونيون على
استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم ضمن نشرة اإلصدار.
yالموافقة الخطية من قبل الخبير االكتواري شركة نطاق للخدمات اإلكتوارية على استخدام اسمها وشعارها وإفادتها ضمن نشرة
اإلصدار.

* سيكون قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على زيادة رأس المال متاحاً للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة الكائن في مدينة الرياض وذلك في اليوم التالي لتاريخ اتخاذ القرار.
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