
PROSPECTUS

 …Oƒ©°S ∫É`jQ 250,000,000 ÉgQób áª«≤H ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjRh ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY (zìô£dG ô©°S{) º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ 10 ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH …OÉY º¡°S 25,000,000 ìôW
(zìô£dG{ hCG zÜÉààc’G{) (125% ÉgQób IOÉjR áÑ°ùæH …CG)

 ïjQÉàH  QOÉ°üdG  1010271203  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdG  ÖLƒÃh (Ω2009  /06/3  ≥aGƒŸG) `g1430/6/10  ïjQÉàH  QOÉ°üdG  192/¢S ºbQ …QGRƒdG  QGô≤dG  ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ  ájOƒ©°S  áªgÉ°ùe ácô°T
(Ω2009 /07/13 ≥aGƒŸG) `g1430 /07/20

(Ω2015/02/26 ≥aGƒŸG) `g1436/05/07 ¢ù«ªÿG Ωƒj ≈dEG (Ω2015/02/17 ≥aGƒŸG) `g1436/04/28 AÉKÓãdG Ωƒj øe :≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe
 (Ω2015/03/03 ≥aGƒŸG) `g1436/05/12 AÉKÓãdG Ωƒj ≈dEG (Ω2015/03/01 ≥aGƒŸG) `g1436/05/10 óMC’G Ωƒj øe :á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe

 ájOƒ©°S  áeÉY  áªgÉ°ùe  ácô°T  »g  (zácô°ûdG{  hCG  zÉ°ùcCG{  º°SÉH  Iô°ûædG  √òg  ‘  É¡«dEG  QÉ°ûj)  ÊhÉ©àdG  ÚeCÉà∏d  É°ùcCG  ácô°T
 áµ∏ªŸG ‘ á∏é°ùe (Ω2009 /06/13 ≥aGƒŸG) `g1430 /06/09 ïjQÉàH QOÉ°üdG 192 /¢S ºbQ …QGRƒdG QGô≤∏d kÉ≤ah â°ù°SCÉJ
 ïjQÉJ ‘ Éªch ,(Ω2009 /07/13 ≥aGƒŸG) `g1430 /07/20 ïjQÉàH 1010271203 ºbQ …QÉŒ πé°ùH ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 ≈dEG  áª°ù≤e  …Oƒ©°S  ∫É`jQ  ¿ƒ«∏e  ÉàFÉe  (200,000,000) ‹É◊G  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ  ≠∏Ñj  (zQGó°UE’G  Iô°ûf{)  Iô°ûædG  √òg
 áYƒaóe óMGƒdG  º¡°ù∏d  ájOƒ©°S  ä’ÉjQ  10  ÉgQób á«ª°SG  áª«≤H  (zº¡°SC’G{)  …OÉY º¡°S  ¿ƒ«∏e  øjô°ûY (20,000,000)

.(zá«dÉ◊G º¡°SC’G{ `H É¡«dEG QÉ°ûjh) πeÉµdÉH

 ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH (Ω2014/07/17  ≥aGƒŸG) `g1435/09/20  ïjQÉàH ó≤©æŸG ¬YÉªàLG ‘ ácô°ûdG IQGOEG  ¢ù∏› ≈°UhCG  óbh
 …Oƒ©°S ∫É`jQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh áFÉª©HQCG (450,000,000) ≈dEG …Oƒ©°S ∫É`jQ ¿ƒ«∏e »àFÉe (200,000,000) øe ácô°ûdG
 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh ,(z∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR{) ójóL …OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh á°ùªN (25,000,000) QGó°UEG ∫ÓN øe
 ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y ¿ƒªgÉ°ùŸG ≥aGh (Ω2015/2/10 ≥aGƒŸG) `g1436/4/21 ïjQÉJ ‘h .áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG áaÉc

.(z∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjõH ¢UÉÿG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG{) ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ‘

 ôëÑdG  É°ùcCG  ácô°Th  (zè«∏ÿG  É°ùcCG{)  (á∏Ø≤e)  Ü  Ω  ¢T  (è«∏ÿG)  ÚeCÉà∏d  É°ùcCG  ácô°T  Éªg  ácô°ûdG  ‘  QÉÑµdG  ÚªgÉ°ùŸGh
 Iô°ûY ÊÉªK) 18%h (áFÉŸÉH ÚKÓKh ÚæKG) 32% ≠∏ÑJ áªgÉ°ùe áÑ°ùæH (z§°SƒàŸG ôëÑdG É°ùcCG{) ¬jEG ¢SEG á°†HÉ≤dG §°SƒàŸG

.Iô°ûædG √òg ïjQÉJ ‘ Éªc ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ øe ‹GƒàdG ≈∏Y ,(áFÉŸÉH

 hCG zájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG{) ójóL …OÉY º¡°S 25,000,000 ìôW ‘ (zÜÉààc’G{) ájƒdhC’G ¥ƒ≤◊G º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G πãªàj
 ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤Hh óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH (zIójó÷G º¡°SC’G{
 áFÉª©HQCG (450,000,000) ≈dEG …Oƒ©°S ∫É`jQ ¿ƒ«∏e »àFÉe (200,000,000) øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõd ∂dPh ,ájOƒ©°S

.…Oƒ©°S ∫É`jQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh

 º°SÉH IOôØæeh z¥ƒ≤◊G{ hCG zájƒdhC’G ¥ƒ≤M{ º°SÉH á©ªà› É¡«dEG QÉ°ûj) ∫hGóà∏d á∏HÉb á«dÉe ¥GQhCÉc ájƒdhC’G ¥ƒ≤M QGó°UEG ºà«°Sh
 zøjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG{ º°SÉH Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûj) ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πé°S ‘ øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d (z≥◊G{ hCG zájƒdhC’G ≥M{
 ∫ÉŸG  ¢SCGQ  IOÉjõH  ¢UÉÿG ájOÉ©dG  ÒZ áeÉ©dG  á«©ª÷G ´ÉªàLG  OÉ≤©fG  Ωƒj  ∫hGóJ  ájÉ¡æH  (zó«≤ŸG  ºgÉ°ùŸG{  º°SÉH  øjOôØæeh
 ßaÉfi ‘ ¥ƒ≤◊G ∂∏J ´OƒJ ¿CG ≈∏Y ,(zá«≤MC’G ïjQÉJ{) (Ω2015/02/10 ≥aGƒŸG) `g1436/04/21 AÉKÓãdG Ωƒj ïjQÉàH
 ¬∏eÉ◊ ≥M πc »£©jh .ácô°ûdG º¡°SCG øe º¡°S (1) πµd ≥M 1.25 Oó©H á«≤MC’G ïjQÉJ øe Úeƒj ∫ÓN øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG

.ìô£dG ô©°ùH ∂dPh ójóL óMGh º¡°ùH ÜÉààcE’G á«≤MCG

 ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ¿ÉµeÉH ¿ƒµ«°Sh
 ‘ ∫hGóàdG IÎa ájÉ¡f ≈àM (Ω2015/02/17 ≥aGƒŸG) `g1436/04/28 AÉKÓãdG Ωƒj øe IÎØdG ∫ÓN (z¥ƒ°ùdG{ hCG z∫hGóJ{)

 .(zájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ IÎa{) (Ω2015/02/26 ≥aGƒŸG) `g1436/05/07 ¢ù«ªÿG Ωƒj

 :Éªgh Úà∏Môe ≈∏Y Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G ºà«°Sh

 ≈àM ôªà°ùJh (Ω2015/02/17 ≥aGƒŸG) `g1436/04/28 AÉKÓãdG Ωƒj øe CGóÑJ :(1 á∏MôŸG) ≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe  .CG 
 ≥ëj »àdG á∏MôŸG »gh ,(z≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe{) (Ω2015/02/26 ≥aGƒŸG) `g1436/05/07 ¢ù«ªÿG Ωƒj ájÉ¡f
 ¥ƒ≤M OóY OhóM ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ‘ (kÉ«FõL hCG kÉ«∏c) ÜÉààc’G ‘ º¡≤M á°SQÉ‡ §≤a øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d É¡dÓN
 á≤aGƒŸG ºàJ ±ƒ°Sh .∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjõH á°UÉÿG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG ó©H º¡¶aÉfi ‘ áYOƒŸG ájƒdhC’G
 IÎa  ájÉ¡f  óæY  á¶ØëŸG  ‘  IOƒLƒŸG  ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M  OóY  ÖLƒÃ  á≤ëà°ùŸG  Iójó÷G  º¡°SC’G  ‘  ÜÉààc’G  ≈∏Y  §≤a
 áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d É¡dÓN øµÁ »àdGh ∫hGóàdG IÎa ™e ≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe øeGõàJh .ájƒdh’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ

 .ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG

 ≈àM ôªà°ùJh (Ω2015/03/01 ≥aGƒŸG) `g1436/05/10 óMC’G Ωƒj øe CGóÑJ :(2 á∏MôŸG) á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe  .Ü 
 ≥ëj »àdG  IÎØdG »gh ,(zá«fÉãdG  ÜÉààc’G á∏Môe{) (Ω2015/03/03  ≥aGƒŸG) `g1436/05/12  AÉKÓãdG  Ωƒj ájÉ¡f
 ∫hGóàdG IÎa ∫ÓN ájƒdhC’G ¥ƒ≤M AGô°ûH GƒeÉb ø‡ hCG øjó«≤e ÚªgÉ°ùe GƒfÉc kAGƒ°S ájƒdhC’G ¥ƒ≤M á∏ªM ™«ª÷ É¡dÓN
 ‘ ÜÉààc’ÉH º¡≤M á°SQÉ‡ (z≥ëà°ùŸG ¢üî°ûdG{ ßØ∏H øjOôØæeh zÚ≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TC’G{ `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûj)

.á∏MôŸG √òg ∫ÓN ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóàH íª°ùoj ’h .Iójó÷G º¡°SC’G

 áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa …CG ‘ á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môeh ≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe øe πc ∫ÓN ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁ
.Iô°ûædG √òg øe (•)h (ì) äÉëØ°üdG ‘ ÉgDhÉª°SCG áLQóŸG

 Oó©d º¡°SC’G ∂∏J ìôW ºà«°ùa ,(zá«≤ÑàŸG º¡°SC’G{) á«fÉãdGh ≈dhC’G Úà∏MôŸG ∫ÓN É¡«a ÜÉààc’G ºàj ⁄ º¡°SCG ≈≤ÑJ ∫ÉM ‘h
 º¡JƒYO ºàj ±ƒ°S øjòdG (z»≤ÑàŸG ìô£dG{) (zájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG{`H Iô°ûædG √òg ‘ É¡«dEG QÉ°ûj) ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG øe
 á«≤ÑàŸG  º¡°SC’G  AGô°ûd  É¡°VhôY ájQÉªãà°S’G  äÉ°ù°SDƒŸG  ∂∏J  Ωó≤J  ¿CG  ≈∏Y ,ácô°ûdG  ™e  QhÉ°ûàdG  ó©H  ÜÉààc’G  ôjóe πÑb  øe
 (Ω2015/03/08  ≥aGƒŸG) `g1436/05/17  óMC’G  Ωƒj  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG  áYÉ°ùdG  øe kAGóàHG  ¢Vhô©dG  √òg ∫ÉÑ≤à°SG  ºà«°Sh
 º¡°SC’G  ¢ü°üîà°Sh  .(Ω2015/03/09  ≥aGƒŸG)  `g1436/05/18  ïjQÉàH  ‹ÉàdG  Ωƒ«dG  øe kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG  áYÉ°ùdG  ≈àMh
 äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y Ö°SÉæàdÉH º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºàj ¿CG ≈∏Y πbC’Éa πbC’G ºK ≈∏YC’G ¢Vô©dG äGP ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒª∏d á«≤ÑàŸG
 ±ƒ°Sh .πãŸÉH É¡à∏eÉ©eh á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ≈dEG É¡àaÉ°VEG ºà«°ùa ,º¡°SC’G Qƒ°ùµd áÑ°ùædÉH ÉeCG .¢Vô©dG ¢ùØf Ωó≤J »àdG ájQÉªãà°S’G
 ô©°S RhÉéàj Ée …CG) º¡°SC’G Qƒ°ùch á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ™«H äÓ°üëàe »bÉH ´RƒJh ,ácô°û∏d »≤ÑàŸG ìô£dG ô©°S ‹ÉªLEG ójó°ùJ ºàj

.(Ω2015/03/19 ≥aGƒŸG) `g1436/05/28 √É°übCG óYƒe ‘ ¬≤ëà°ùj Ée Ö°ùM kÓc É¡«≤ëà°ùe ≈∏Y (ìô£dG

 …òdGh ÜÉààc’G á«£¨J ó¡©àŸ º¡°SC’G √òg ¢ü«°üîJ ºà«°ùa ,ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG πÑb øe IGÎ°ûe ÒZ º¡°SCG OƒLh ∫ÉM ‘h
 á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh .((zÜÉààc’G ΩÉµMCGh •hô°T{) 17 º°ù≤dG á©LGôe ≈Lôj) ìô£dG ô©°ùH º¡°SC’G ∂∏J AGô°ûH Ωƒ≤j ±ƒ°S
 ΩGóîà°SG ºà«°Sh .…OÉY º¡°S 45,000,000 ≈dEG áª°ù≤e …Oƒ©°S ∫É`jQ 450,000,000 ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ íÑ°ü«°S ,ÜÉààc’G
 øe AõL OGó°Sh ™°SƒàdGh Iójó÷G äGô≤ŸG AGô°T πjƒ“h ,ácô°û∏d á«dÉŸG IAÓŸG äÉÑ∏£àe á«Ñ∏J ‘ ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U
 ±ƒ°Sh .((zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{) 10 º°ù≤dG ô¶fG) á«æ«eCÉàdG á¶ØëŸG AGô°T á≤Ø°üH ≥∏©àj Éª«a á≤ëà°ùŸG ≠dÉÑŸG
 (z¢ü«°üîàdG ïjQÉJ{) (Ω2015/03/11  ≥aGƒŸG) `g1436/05/20  √É°übCG óYƒe ‘ »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG øY ¿ÓYE’G ºàj

.(z¢ü«°üîàdG - ÜÉààc’G ΩÉµMCGh •hô°T{) 6.17 º°ù≤dG á©LGôe ≈Lôj)

 áª«≤dG áYƒaóe Iójó÷G º¡°SC’G ¿ƒµà°Sh .á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤M á∏eÉ◊ º¡°S …CG »£©j ’h ,IóMGh áÄa øe ácô°ûdG º¡°SCG ™«ªL ¿EG
 ∂∏àÁ (zºgÉ°ùŸG{) ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc »£©jh .áªFÉ≤dG º¡°SCÓd kÉeÉ“ ájhÉ°ùeh πeÉµdÉH
 ∫ƒ°ü◊G Iójó÷G º¡°SC’G ƒ∏eÉM ≥ëà°ù«°Sh .¬«a âjƒ°üàdGh áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y kÉª¡°S (20) øjô°ûY
 ™jRƒJ á°SÉ«°S{ 8 º°ù≤dG ™LGQ) É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG øYh ÉgQGó°UEG ïjQÉJ øe IÎØdG øY ácô°ûdG É¡æ∏©J »àdG ìÉHQC’G ≈∏Y

 .(zº¡°SC’G ìÉHQCG – IôWÉîŸG πeGƒY{ º°ùbh zìÉHQC’G

 ≥aGƒŸG)  `g1430/08/05  ‘  z∫hGóJ{  ‘  É¡LGQOEG  ”  º¡°S  ¿ƒ«∏e  øjô°ûY  20,000,000  QGó°UEG  ácô°û∏d  ≥Ñ°S  óbh
 ∫Ée  ¢SCGQ  øe  (áFÉŸÉH  Úà°S)  60%  πã“ º¡°S  12,000,000  Oó©H  ¿ƒ°ù°SDƒŸG  ¿ƒªgÉ°ùŸG  ÖààcG  óbh  ,(Ω2009/07/27

 ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe (áFÉŸÉH ¿ƒ©HQCG) 40% ¬àÑ°ùf Ée πã“ º¡°S 8,000,000 ÉgOóYh á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ìôW ”h .ácô°ûdG
 .ΩÉ©dG ÜÉààcÓd

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g ≈dEG Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh .z∫hGóJ{ ‘ ácô°û∏d á«dÉ◊G º¡°SC’G ∫hGóJ ºàj
 ≈∏Y á≤aGƒŸG â“h ,áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG ™«ªL Ëó≤J ”h ,É¡LGQOEG ∫ƒÑbh Iójó÷G º¡°SC’G π«é°ùàd (záÄ«¡dG{)
 »æWGƒeh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùoj ±ƒ°S ,É¡LGQOEG ∫ƒÑbh Iójó÷G º¡°SC’G π«é°ùJ ó©Hh .√òg QGó°UE’G Iô°ûf
 Úª«≤ŸG ÚjOƒ©°ùdG ÒZ OGôaC’G ÖfÉL ≈dEG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG
 øjòdG  ÚjOƒ©°ùdG  ÒZ Ú«©«Ñ£dG  ¢UÉî°TCÓd ≥ëj ,∂dP ≈∏Y IhÓYh .Iójó÷G º¡°SC’G  ‘ ∫hGóàdÉH  áµ∏ªŸG  ‘ áªFGO áØ°üH
 êQÉN á°ù°SDƒŸG äÉ°ù°SDƒŸG ∂dòch »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG »æWGƒe øe Gƒ°ù«dh áµ∏ªŸG ‘ Úª«≤ŸG øe Gƒ°ù«d
 äÉ«bÉØJG ΩGôHEG ∫ÓN øe Iójó÷G º¡°SC’ÉH á£ÑJôŸG ájOÉ°üàbG óFGƒa ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G (z»ÑæLC’G ôªãà°ùŸGz`H É¡«dEG QÉ°ûj) áµ∏ªŸG
 ¢üî°ûdG ¿ƒµ«°S ,√òg ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ÖLƒÃh .(z¬d ¢üNôŸG ¢üî°ûdG{) áÄ«¡dG πÑb øe º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G ™e ádOÉÑe

.º¡°SC’G √ò¡d πé°ùŸG ÊƒfÉ≤dG ∂dÉŸG ƒg ¬d ¢üNôŸG

 º¡°SCÓd »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H IÒ°üb IÎa ∫ÓN ∫hGóJ ‘ Iójó÷G º¡°SC’ÉH ∫hGóàdG CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh 
 .(zÚ≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TCÓd áª¡e ïjQGƒJ{ ™LGQ) Iójó÷G

 QÉªãà°S’ÉH QGôb PÉîJG πÑb √òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ øjOQGƒdG (zIôWÉîŸG πeGƒY{) 2 º°ù≤dGh zº¡e QÉ©°TEG{ º°ùb á°SGQO Öéj
 .Iójó÷G º¡°SC’G ‘

 Ú©ªà› (O) áëØ°üdG ‘ ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dG{ `H Iô°ûædG √òg ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeó ob äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
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المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

الجهات المستلمة





إشعارمهم

حتتوي ن�سرة الأ�سدار هذه على معلومات مف�سلة عن �سركة اأك�سا للتاأمني التعاوين )امل�سار اإليها فيما بعد بـ »اأك�سا« اأو »ال�سركة«( وعن  الأ�سهم اجلديدة املطروحة للأكتتاب. 
اأن طلباتهم ت�ستند على املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة والتي ميكن احل�سول  اأ�سا�س  وعند التقدم بطلب الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة �سوف يتم معاملة امل�ستثمرين على 
على ن�سخ منها من ال�سركة ومدير الكتتاب واجلهات امل�ستلمة اأو من خلل زيارة موقع ال�سركة الإلكرتوين )www.axa-cooperative.com( اأو موقع هيئة ال�سوق املالية 

. )www.sfc.com.sa( اأو موقع �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال )www.cma.org.sa(

وقد قامت ال�سركة بتعيني �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال كم�ست�سارًا ماليًا وكمديرًا للكتتاب ومتعهدًا وحيدًا لتغطية الكتتاب فيما يتعلق بالأ�سهم اجلديدة املطروحة للكتتاب.

حتتوي ن�سرة الإ�سدار هذه على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية )»الهيئة«(. ويتحمل 
اأع�ساء جمل�س الإدارة الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف الق�سم 5-1 )“اأع�ساء جمل�س الإدارة”( جمتمعني ومنفردين كامل امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�سرة الإ�سدار هذه، 
ويوؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم، بعد اإجراء جميع الدرا�سات املمكنة واإلى احلد املعقول، اأنه ل توجد اأي وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها الن�سرة اإلى جعل اأي اإفادة 
واردة فيها م�سللة. ول تتحمل الهيئة و�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( اأي م�سوؤولية عن حمتويات هذه الن�سرة، ول تعطي اأي تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو اكتمالها، وتخلي 

نف�سها �سراحة من اأي م�سوؤولية مهما كانت عن اأي خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�سرة اأو عن العتماد على اأي جزء منها.

وعلى الرغم من اأن ال�سركة قد اأجرت كافة الدرا�سات املعقولة للتحري من دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة كما يف تاريخ اإعدادها، اإل اأن جزءًا كبريًا من املعلومات املتعلقة 
بال�سوق والقطاع يف الن�سرة م�ستقاة من م�سادر خارجية، ومبا اأنه ل يوجد لدى امل�ست�سار املايل ول ال�سركة ول اأي من م�ست�ساري ال�سركة الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحتني 
)و( و )ز( من الن�سرة )“امل�ست�سارون”( اأي �سبب للعتقاد باأن اأي من املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع غري دقيقة ب�سورة جوهرية، اإل اأنه مل يتم التحقق من هذه املعلومات 

على نحو م�ستقل ول يوجد اأي تاأكيد اأو �سمان ب�ساأن دقتها اأو اكتمالها.

وننوه اإلى اأن املعلومات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة يف تاريخ اإ�سدارها عر�سة للتغيري، وعلى وجه اخل�سو�س، ميكن اأن يتاأثر الو�سع املايل الفعلي لل�سركة وقيمة اأ�سهم الكتتاب 
ب�سورة �سلبية نتيجة التطورات امل�ستقبلية يف معدلت الت�سخم ومعدلت الفائدة وال�سرائب اأو غريها من العوامل القت�سادية وال�سيا�سية اخلارجة عن �سيطرة ال�سركة )يرجى 
مراجعة الق�سم 2 )“عوامل املخاطرة”((. ول ينبغي اعتبار تقدمي هذه الن�سرة اأو اأي معلومات �سفهية اأو خطية متعلقة بالأ�سهم اجلديدة ول يجب تف�سريها اأو العتماد عليها 

باأية طريقة على اأنها وعد اأو اإقرار بتحقق الإيرادات لل�سركة اأو نتائج اأعمالها اأو الأحداث امل�ستقبلية.

ل يجوز اعتبار الن�سرة مبثابة تو�سية من جانب ال�سركة، اأو اأع�ساء جمل�س الإدارة، اأو امل�ساهمني املوؤ�س�سني اأو م�ست�ساريهم للم�ساركة يف هذا الكتتاب. وعلوة على ذلك، تعترب 
املعلومات الواردة يف الن�سرة ذات طبيعة عامة، وقد مت اإعدادها دون الأخذ يف العتبار اأهداف ال�ستثمار الفردية اأو الو�سع املايل اأو الحتياجات ال�ستثمارية اخلا�سة لل�سخ�س 
الراغب يف ال�ستثمار باأ�سهم الكتتاب. وقبل اتخاذ قرار بال�ستثمار، يعترب كل م�ستلم لهذه الن�سرة م�سوؤوًل عن احل�سول على ا�ست�سارة مهنية م�ستقلة  من م�ست�سار مايل مرخ�س 
له بخ�سو�س الكتتاب ويجب عليه العتماد على مراجعته اخلا�سة لل�سركة ومدى ملءمة فر�سة ال�ستثمار واملعلومات الواردة يف الن�سرة للأهداف والأو�ساع والحتياجات املالية 

اخلا�سة به.

هذا الكتتاب موجه للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد خلل الفرتة من يوم الثلثاء 1436/04/28هـ )املوافق 2015/02/17م( حتى نهاية 
التداول يوم 1436/05/07هـ )املوافق 2015/02/26م(. و�سيكون الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة على مرحلتني:

)املوافق  1436/05/07هـ  اخلمي�س  يوم  نهاية  حتى  وت�ستمر  2015/02/17م(  )املوافق  1436/04/28هـ  الثلثاء  يوم  من  تبداأ  الأولى:  الكتتاب  مرحلة  اأ- 
2015/02/26م(، وهي املرحلة التي يحق خللها للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم يف الكتتاب )كليًا اأو جزئيًا( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية 
املودعة يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال. و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد 
حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة تداول حقوق الولوية. وتتزامن مرحلة الكتتاب الأولى مع فرتة التداول والتي ميكن خللها للم�ساهمني املقيدين وعامة 

امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد تداول حقوق الأولوية. 

)املوافق  1436/05/12هـ  الثلثاء  يوم  نهاية  حتى  وت�ستمر  2015/03/01م(  )املوافق  1436/05/10هـ  الأحد  يوم  من  تبداأ  الثانية:  الكتتاب  مرحلة  ب- 
2015/03/03م(، وهي الفرتة التي يحق خللها جلميع حملة احلقوق الأولوية �سواًء كانوا م�ساهمني مقيدين اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خلل فرتة التداول ممار�سة 

حقهم بالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة. ول ُي�سمح بتداول حقوق الأولوية خلل هذه املرحلة.

ويف حال تبقى اأ�سهم مل يتم الكتتاب فيها يف املرحلتني الأولى والثانية ، ف�سيتم طرح تلك الأ�سهم لعدد من املوؤ�س�سات ال�ستثمارية، على اأن تقدم تلك املوؤ�س�سات ال�ستثمارية 
عرو�سها ل�سراء الأ�سهم املتبقية و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�س ابتداًء من ال�ساعة العا�سرة �سباحًا يوم الأحد 1436/05/17هـ )املوافق 2015/03/08م( وحتى ال�ساعة 
العا�سرة �سباحًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/05/18هـ )املوافق 2015/03/09م(. و�ستخ�س�س الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية ذات العر�س الأعلى ثم الأقل 
فالأقل على اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س. اأما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم، ف�سيتم اإ�سافتها اإلى الأ�سهم املتبقية ومعاملتها 
باملثل. و�سوف يتم ت�سديد اإجمايل �سعر الطرح املتبقي لل�سركة، وتوزع باقي متح�سلت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم )باأي ما يتجاوز �سعر الطرح( على م�ستحقيها كًل 
ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد اأق�ساه يوم اخلمي�س 1436/05/28هـ )املوافق 2015/03/19م(. ويف حال وجود اأ�سهم غري م�سرتاة من قبل املوؤ�س�سات ال�ستثمارية، ف�سيتم 

تخ�سي�س هذه الأ�سهم ملتعهد التغطية الكتتاب والذي �سوف يقوم ب�سراء تلك الأ�سهم ب�سعر الطرح )يرجى مراجعة الق�سم 17 )»�شروط واأحكام االكتتاب«((.

 كما ُيحظر �سراحة توزيع هذه الن�سرة اأو بيع الأ�سهم اجلديدة يف اأي دولة اأخرى غري اململكة العربية ال�سعودية. تطلب ال�سركة وامل�ساهمون احلاليون وامل�ست�سار املايل من متلقي 
هذه الن�سرة الطلع على كافة القيود القانونية والتنظيمية املتعلقة بهذا الكتتاب وبيع الأ�سهم اجلديدة واللتزام بكافة هذه القيود.

ب



معلومات القطاع والسوق

يف هذه الن�سرة، مت احل�سول على املعلومات والبيانات عن �سناعة التاأمني يف اململكة وخارجها اأو اأخذها من )1( اأبحاث ال�سوق املتعلقة بقطاع التاأمني والتي اأجرتها بالنيابة 
عن ال�سركة �سركة بيزن�س مونيتور اإنرتنا�سيونال )»م�ست�سار ال�سوق«(، وهي �سركة ا�ست�سارات م�ستقلة متخ�س�سة يف هذه ال�سناعة؛ و)2( املعلومات املتاحة للجمهور فيما يتعلق 
بقطاع التاأمني مبا يف ذلك تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي لعام 2013م ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وتقرير ال�سركة ال�سوي�سرية لإعادة التاأمني )»�سوي�س ري«(، 

والذي يرد بالتف�سيل اأدناه.

ترى ال�سركة اأن املعلومات والبيانات اخلا�سة باأطراف ثالثة والواردة يف هذه الن�سرة، مبا يف ذلك املعلومات التي مت احل�سول عليها اأو امل�ستمدة من اأبحاث ال�سوق اخلا�سة بقطاع 
التاأمني والتي اأجراها م�ست�سار ال�سوق،   ولي�س لديها �سبب للعتقاد باأن هذه املعلومات تفتقر اإلى الدقة يف جوهرها، ولكن مل يتحقق اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو امل�ساهمني 
املوؤ�س�سني اأو امل�ست�سارين ب�سكل م�ستقل من �سحة هذه املعلومات والبيانات، ول ميكن تقدمي اأي �سمان على دقتها اأو اكتمالها. وقد بذلت ال�سركة جهدًا منا�سبًا واإلى احلد املعقول 
للتحقق من �سحة املعلومات والبيانات التي مت احل�سول عليها من اأطراف ثالثة والواردة يف ق�سم درا�سة ال�سوق، ولكن يبقى م�ست�سار ال�سوق م�سئوًل عن جميع املعلومات املقدمة 
من قبله. وعلى الرغم من عدم وجود �سبب يدعو ال�سركة اأو اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اإلى العتقاد باأن املعلومات املتعلقة بقطاع التاأمني وغريها من البيانات املتعلقة ب�سوق 

التاأمني غري دقيقه ب�سكل جوهري، اإل اأنه مل يتم التحقق من تلك املعلومات ب�سورة م�ستقله من قبل اأي طرف، وبالتايل ل يتعهد اأي طرف بدقة اأو اكتمال تلك املعلومات.

ول ميتلك م�ست�سار ال�سوق ول اأي من �سركاته التابعة اأو م�ساهميه اأو اأع�ساء جمل�س اإدارته اأو اأقاربهم اأي م�ساهمة اأو ح�سة يف ال�سركة. وقد اأعطى م�ست�سار ال�سوق موافقته 
اخلطية على ا�ستخدام املعلومات التي قدمها لل�سركة بالطريقة وال�سكل املو�سح يف هذه الن�سرة كما مل ي�سحب هذه املوافقة حتى تاريخ هذه الن�سرة، ويرى جمل�س الإدارة اأن هذا 

املعلومات وهذه امل�سادر وهذه التقديرات �سحيحة ولي�س هناك ما يدعوا للعتقاد باأن النتائج التي تو�سلوا اإليها غري دقيقة يف م�سمونها.

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )“�ساما”(

�سارع املعذر

�س ب: 2992 الريا�س 11169 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:  4633000 )11( 996+

فاك�س:  4662966 )11( 966+

www.sama.gov.sa :املوقع الإلكرتوين

املعلومات التي مت احل�سول عليها من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي متاحة للجمهور وميكن احل�سول عليها عرب �سبكة الإنرتنت وبالتايل مل يتم احل�سول على اأية موافقة 
فيما يتعلق با�ستخدام هذه املعلومات. مت ا�ستخدام التقرير ال�سنوي التا�سع والأربعني: اأحدث التطورات القت�سادية، 2013م بال�سافة الى تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي لعام 

2013م.

الشركة السويسرية إلعادة التأمين )»سويس ري«(

�سركة �سوي�س ري اإحدى ال�سركات الرائدة يف جمال التاأمني. وقد تاأ�س�ست ال�سركة عام 1863م يف زيورخ ب�سوي�سرا. تتواجد �سوي�س ري يف اأكرث من 25 دولة وتن�سر جمموعة من 
التقارير حول اأ�سواق التاأمني يف اأنحاء العامل. 

املعلومات التي اأعدتها �سوي�س ري كما هي م�ستخدمة يف هذه الن�سرة متاحة للجمهور وميكن الو�سول اإليها عرب الإنرتنت. وبالتايل مل تطلب ال�سركة موافقة ل�ستخدامها.

المعلومات المالية واإلحصائية

مت اإعداد البيانات املالية املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ولفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو2014م، والإي�ساحات املرفقة بها 
تقت�سيه  ح�سبما   )"IFRS"( وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية )»والتي مت تدقيقها من قبل براي�س ووتر هاو�س كوبرز والغامن للمحا�سبة حما�سبون معتمدون )»املراجعني
القانونيني  للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  عن  وال�سادرة  عليها  املتعارف  املحا�سبية  للمعايري  وفقًا  ولي�س  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  عن  ال�سادرة  التنفيذية  اللوائح 

)»SOCPA”(. وتن�سر ال�سركة قوائمها املالية املوحدة بالريـال ال�سعودي.

خ�سعت املعلومات املالية والإح�سائية الواردة يف هذه الن�سرة للتقريب. وعليه فاإنه يف حالة تقريب الأرقام للأ�سغر اأو الأكرب فقد ل ي�سل جمموعها اإلى 100%.

ويف احلالت التي متت فيها ال�ستعانة مب�سادر خارجية للح�سول على معلومات اإح�سائية لن�سرها يف هذه الن�سرة، فاإن ال�سركة ترى اأن املعلومات املذكورة متثل اأحدث معلومات 
متاحة من امل�سدر املعني املحدد.

منذ نوفمرب 1986م والريـال ال�سعودي ُمثبت بقيمة ثابتة مع الدولر الأمريكي. ونقطة الو�سط احلالية بني اأ�سعار البيع وال�سراء الر�سمية للريـال عند �سعر ثابت 3.75 ريال 
�سعودي= 1.00 دولر اأمريكي. وقد ا�ستخدم هذا املعدل لتحويل جميع املبالغ املقدرة بالريـال اإلى مبالغ مقدرة بالدولر والعك�س كذلك يف هذه الن�سرة. 

كما ا�ستخدم �سعر �سرف 5.10626 ريـال �سعودي = 1 يورو لتحويل جميع املبالغ املقدرة بالريـال اإلى مبالغ مقدرة باليورو والعك�س بالعك�س يف هذه الن�سرة. 

بينما ا�ستخدم �سعر �سرف 9.9423 ريـال �سعودي = 1 دينار بحريني لتحويل جميع املبالغ املقدرة بالريـال ال�سعودي اإلى مبالغ مقدرة بالدينار البحريني والعك�س بالعك�س يف 
هذه الن�سرة. 
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التوقعات والبيانات المستقبلية

مت اإعداد التوقعات والإفادات الواردة يف هذه الن�سرة على اأ�سا�س افرتا�سات حمددة ومعلنة، وقد تختلف ظروف العمل امل�ستقبلية عن الفرتا�سات امل�ستخدمة، وبالتايل فاإنه ل 
يوجد اأي تاأكيد اأو �سمان اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات.

متثل بع�س الإفادات الواردة يف هذه الن�سرة »اإفادات م�ستقبلية«. وميكن ب�سكل عام حتديد تلك الإفادات امل�ستقبلية من خلل ما ي�ستخدم فيها من كلمات دالة على امل�ستقبل 
” و”قد” و”�سوف” و”ينبغي” و”من املتوقع” و”�ستكون” اأو �سيغ النفي لهذه املفردات اأو املفردات الأخرى املقاربة اأو  من قبيل “تخطط” و”ُتقدر” و”تتوقع” و”ترى” و”تتوقع” و”تتنباأ
امل�سابهة لها يف املعنى. وتعك�س هذه الإفادات امل�ستقبلية وجهات النظر احلالية لل�سركة ب�ساأن الأحداث امل�ستقبلية، ولكنها ل ت�سكل �سمانًا للأداء امل�ستقبلي، حيث اأن هناك العديد 
من العوامل التي قد توؤثر على الأداء الفعلي لل�سركة اأو اإجنازاتها اأو النتائج الفعلية التي حتققها يف امل�ستقبل وتوؤدي اإلى اختلفها ب�سكل كبري عما كان متوقًعا �سراحة اأو �سمًنا 
يف مثل هذه الإفادات امل�ستقبلية. ف�سًل عن اأن بع�س املخاطر والعوامل التي ميكن اأن يكون لها هذا الأثر مذكورة بتف�سيل اأكرث يف اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة )راجع الق�سم 
2 “عوامل املخاطرة” والق�سم 4 “ال�سركة”(. واإذا حتقق واحد اأو اأكرث من هذه املخاطر اأو الحتمالت اأو ثبت عدم �سحة اأو دقة اأي من هذه الفرتا�سات الأ�سا�سية فاإن النتائج 

الفعلية قد تتغري ب�سورة جوهرية عن النتائج املذكورة يف هذه الن�سرة.

مع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج، يتعني على ال�سركة تقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإلى الهيئة اإذا علمت ال�سركة يف اأي وقت بعد موافقة الهيئة على ن�سرة الإ�سدار 
هذه وقبل اإدراج اأ�سهمها اجلديدة، باأي مما يلي )اأ( وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف هذه الن�سرة اأو يف اأي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج، اأو )ب( 

ظهور اأية م�سائل مهمة كان يجب ت�سمينها يف هذه الن�سرة.

وفيما عدا هاتني احلالتني، فاإن ال�سركة ل تعتزم حتديث اأو مراجعة اأية معلومات واردة يف هذه الن�سرة عن القطاع اأو ال�سوق �سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة اأو نتيجة 
اأحداث م�ستقبلية اأو غري ذلك. ونتيجة لهذه املخاطر وغريها من املخاطر والفرتا�سات، فاإن الأحداث والظروف اخلا�سة بالتوقعات امل�ستقبلية الواردة يف هذه الن�سرة قد ل 
حتدث بال�سكل الذي تتوقعه ال�سركة اأو قد ل حتدث اإطلقًا. وعليه يجب على امل�ستثمرين املحتملني اأن يدر�سوا جميع البيانات امل�ستقبلية يف �سوء هذه الإي�ساحات واأن ل يعتمدوا 

على هذه البيانات امل�شتقبلية ب�شكل مفرط.

تعريفات واختصارات

للطلع على معاين امل�سطلحات امل�ستخدمة يف هذه الن�سرة، يرجى مراجعة الق�سم 1 »التعريفات والخت�سارات«.

دليل هيكل الشركة
اجلدول 1-1: اأع�ضاء جمل�س الإدارة

املن�ضبالعمراجلن�ضيةال�ضم
تاريخ التعيني يف 

جمل�س الإدارة
اجلهة التي ميثلها

�ضفة 
الع�ضوية

عدد الأ�ضهم ال�ضتقاللية

1,000غري م�ستقلغري تنفيذياأك�سا البحر املتو�سط2011/04/13مرئي�س جمل�س الإدارة46فرن�سيجريوم درو�س

1,000غري م�ستقل غري تنفيذياأك�سا اخلليج 2013/03/27مع�سو جمل�س اإدارة45�سعوديعلي  عبداهلل كانو

يو�سف بن �سالح اأبا 
اخليل

ع�سو جمل�س 54�سعودي
اإدارة ورئي�س جلنة 

الرت�سيحات واملكافاآت

1,000م�ستقلغري تنفيذي-2010/04/5م

الع�سو املنتدب ورئي�س 47بريطاينبول ادم�سون
اللجنة التنفيذية

1,000غري م�ستقلتنفيذياأك�سا اخلليج 2010/04/13م

كامل �سلح الدين 
املنجد

ع�سو جمل�س اإدارة، 54�سعودي
ورئي�س جلنة املراجعة

1,000م�ستقلغري تنفيذي-2009/07/13م

1,000غري م�ستقلغري تنفيذياأك�سا اخلليج 2010/07/24مع�سو جمل�س اإدارة62بريطاينايان لوجان ريد

1,000غري م�ستقلغري تنفيذياأك�سا البحر املتو�سط 2010/04/13مع�سو جمل�س اإدارة47فرن�سيفران�سوا عي�سا توازي 

ع�سو جمل�س اإدارة 53�سعوديمازن اإبراهيم ح�سونه 
ورئي�س اللجنة املالية

1,000م�ستقلغري تنفيذي-2009/07/13م

امل�سدر: ال�سركة

مبوجب اأحكام نظام ال�سركات، يجب اأن ميلك كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأ�سهمًا ل تقل قيمتها عن )10,000( ريال �سعودي )»اأ�سهم �سمان الع�سوية«(. وقد قامت 
اأك�سا اخلليج بتخ�سي�س عدد الأ�سهم املطلوب لكل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة )اأي 8,000 �سهم( ل�ستيفاء هذا املتطلب، ويف حالة ا�ستقالة اأو تقاعد اأو انتهاء ع�سوية اأي 

من اأع�ساء جمل�س الإدارة، تنتقل اأ�سهم �سمان الع�سوية اخلا�سة بذلك الع�سو اإلى الع�سو الذي يعني مكانه يف جمل�س الإدارة.  
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 املقر الرئي�ضي

�سركة اأك�سا للـتاأمني التعاوين

برج كانو، الطابق الثاين

طريق امللك عبدالعزيز

�س ب 753

الريا�س 11421

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6706 477 )11( 966+

فاك�س: 0418 478 )11( 966+

info.Riyadh@axa-gulf.com :الربيد الإلكرتوين

www.axa-cooperative.com

ممثلو ال�ضركة

غاري لوين

الرئي�س التنفيذي

�سركة اأك�سا للـتاأمني التعاوين

برج كانو، الطابق الثاين

طريق امللك عبدالعزيز

�س ب 753

الريا�س 11421

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6706 477 )11( 966+

فاك�س: 0418 478 )11( 966+

اجلوال:966504156419+

gary.lewin@axa-gulf.com :الربيد الإلكرتوين

www.axa-cooperative.com

بول اأدم�سون

الع�سو املنتدب

�سركة اأك�سا للـتاأمني التعاوين

برج كانو، الطابق الثاين

طريق امللك عبدالعزيز

�س ب 753

الريا�س 11421

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6706 477 )11( 966+

فاك�س: 0418 478 )11( 966+

جوال:125 606 503 966+ 

paul.adamson@axa-gulf.com :الربيد الإلكرتوين

www.axa-cooperative.com

�ضكرتري جمل�س الإدارة

خالد ال�سويعر

�سركة اأك�سا للـتاأمني التعاوين

برج كانو، الطابق الثاين

طريق امللك عبدالعزيز

�س ب 753

الريا�س 11421

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6706 477 )11( 966+

فاك�س: 0418 478 )11( 966+

khalid.shuwaier@axa-gulf.com :الربيد الإلكرتوين

www.axa-cooperative.com
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�ضوق الأ�ضهم

ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(

اأبراج التعاونية

700 طريق امللك فهد

�س ب 60612

الريا�س 11555

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9999 218 )11( 966+

فاك�س: 1220 218 )11( 966+

webinfo@tadawul.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.tadawul.com.sa

امل�ضت�ضارون

امل�ضت�ضار املايل ومدير الكتتاب

ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

طريق امللك فهد

�س ب 23454

الريا�س 11426

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6666 282 )11( 966+

فاك�س: 6823 282 )11( 966+

info@fransicapital.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.fransicapital.com.sa

امل�ضت�ضار القانوين لل�ضركة

مكتب كليفورد ت�سان�س حمامون وم�ست�سارون قانونيون

املبنى 15، البوابة الإقت�سادية

طريق مطار امللك خالد الدويل

�س ب: 90239

الريا�س 11613

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9700 481 )11( 966+

فاك�س: 9701 481 )11( 966+

info.axa@cliffordchance.com :الربيد الإلكرتوين

www.cliffordchance.com

مدققو ح�ضابات ال�ضركة

براي�س ووتر هاو�س كوبرز

برج اململكة – الدور 21

طريق امللك فهد

�س ب 8282

الريا�س 11482

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4240 465 )11( 966+

فاك�س: 1660 465 )11( 966+

www.pwc.com/middle-east

farrukh.faizi@sa.pwc.com :الربيد الإلكرتوين
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الغامن للمحا�سبة حما�سبون معتمدون

�سارع اخلليج، الكورني�س

الدمام 31421

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 04055 460 )11( 966+

فاك�س: 9568 834 )13( 966+

malik@alghanem.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.integra-international.com

م�ضت�ضار العناية املالية املتخ�ض�س

كي بي اإم جي الفوزان وال�سدحان

�سارع �سلح الدين، برج كي بي اإم جي

�س ب 92876

الريا�س 11663

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 8500 874 )11( 966+

فاك�س: 8600 874 )11( 966+

marketingsa@kpmg.com :الربيد الإلكرتوين

www.kpmg.com

م�ضت�ضار ال�ضوق

BUSINESS
MONITOR
international

بيزن�س مونيتور اإنرتنا�سيونال

Mermaid House

Puddle Dock Blackfriars 2

London EC4V 3DS

اململكة املتحدة

هاتف: 0468 7248 20 44+

فاك�س: 0467 7248 20 44+

aadio@businessmonitor.com :الربيد الإلكرتوين

www.businessmonitor.com

ملحظة: اأعطى امل�ست�سارون املذكورون اأعله موافقتهم اخلطية على ن�سر اأ�سمائهم وعناوينهم و�سعاراتهم وت�سريحاتهم يف ال�سياق الذي ورد يف ن�سرة الإ�سدار هذه كما مل 
ي�سحبوا تلك املوافقة كما يف تاريخ هذه الن�سرة، علمًا باأنهم ل ميتلكون هم اأو اأي من موظفيهم اأو اأقارب هوؤلء املوظفني اأي ن�سبة م�ساهمة اأو م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة.
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متعهد التغطية

ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

الريا�س - طريق امللك فهد

�س ب 23454

الريا�س 11426

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6666 1282 )11( 966+

فاك�س: 6823 1282 )11( 966+

info@fransicapital.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.sfc.sa :املوقع الإلكرتوين

العالقات امل�ضرفية التجارية الرئي�ضية

�سارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلويالبنك ال�سعودي الربيطاين

�س. ب. 9084، الريا�س 11413

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:0677 405 )11( 966+ 

فاك�س: 0660 405)11( 966+

sabb@sabb.com :الربيد الإلكرتوين

www.sabb.com

اجلهات امل�ضتلمة

�سارع املعذرالبنك ال�سعودي الفرن�سي

�س. ب. 56006، الريا�س 11554

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2222 404 )11( 966+

فاك�س: 2311 404 )11( 966+

communications@alfransi.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.alfransi.com.sa

�سارع امللك في�سلالبنك العربي الوطني

�س. ب. 9802، الريا�س 11423

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9000 402 )11( 966+

فاك�س: 7747 402 )11( 966+

abinayba@anb.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.anb.com.sa

طريق امللك عبدالعزيزالبنك الأهلي التجاري

�س. ب. 3555، جدة 21481،

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3333 649 )12( 966+

فاك�س: 7426 643 )12( 966+

contactus@alahli.com :الربيد الإلكرتوين

www.alahli.com.sa
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اجلهات امل�ضتلمة

طريق امللك عبدالعزيزبنك الريا�س

�س. ب. 22622، الريا�س 11614

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3030 401 )11( 966+

فاك�س: 2618 404 )11( 966+

customercare@riyadbank.com :الربيدالإلكرتوين

www.riyadbank.com

طريق امللك عبدالعزيزجمموعة �سامبا املالية

�س. ب. 833، الريا�س 11421

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4770 477 )11( 966+

فاك�س: 9402 479 )11( 966+

customercare@samba.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.samba.com.sa

ط



ملخص الطرح

يهدف ملخ�س الطرح هذا اإلى تقدمي نبذة موجزة عن املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�سرة. وبالتايل فاإن هذا امللخ�س ل يحتوي على جميع املعلومات التي قد تهم امل�ساهمني 
وغريهم من عامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد. وعليه، يتعني على م�ستلمي هذه الن�سرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار بال�ستثمار فيما يتعلق باحلقوق. كما يتعني درا�سة 

ق�سم “اإ�سعار مهم” والق�سم 2 )“عوامل املخاطرة”( الواردين يف ن�سرة الإ�سدار هذه قبل اتخاذ قرار بال�ستثمار فيما يتعلق باحلقوق.

�سركة اأك�سا للتاأمني التعاوين، وهي �سركة م�ساهمة �سعودية تاأ�س�ست وفقًا للقرار الوزاري رقم �س/192 ال�سادر بتاريخ 1430/6/9هـ )املوافق ال�ضركة
2009/6/3م( ومقيدة يف ال�سجل التجاري برقم 1010271203 بتاريخ 1430/7/20هـ )املوافق 2009/7/13م(.

اأن�ضطة ال�ضركة
العمل الأ�سا�سي لل�سركة هو مزاولة اأعمال التاأمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال مبا يف ذلك اإعادة التاأمني داخل اململكة وفق اأحكام نظام التاأمني 

واللوائح التنفيذية.

�سركة اأك�سا اخلليج )ون�سبة ملكيتها %32( واأك�سا البحر املتو�سط )ون�سبة ملكيتها %18( كما يف تاريخ هذه الن�سرة.امل�ضاهمني الكبار

 ال�ضركاء ال�ضرتاتيجيون 

�سركة اأك�سا اخلليج )ون�سبة ملكيتها %32( واأك�سا البحر املتو�سط )ون�سبة ملكيتها %18(، وهما �سريكان ا�سرتاتيجيان يف ال�سركة باعتبارهم 
ي�ساركون يف حتديد ا�سرتاتيجية ال�سركة وطريقة اإدارتها وذلك من خلل متثيلهم يف جمل�س اإدارة ال�سركة ون�سبة ملكيتهم الكبرية فيها. 

واجلدير بالذكر اأن اأك�سا اخلليج واأك�سا البحر املتو�سط يدعمان ويوؤيدان زيادة راأ�س املال واإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية، وقد اأكدتا لل�سركة وموؤ�س�سة 
النقد التزامهم مبمار�سة جميع احلقوق التي �ستخ�س�س لهم والكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة. مع العلم اأنه ل يوجد قيود على اأك�سا اخلليج واأك�سا البحر 

املتو�سط فيما يتعلق بتداول احلقوق، با�ستثناء احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد واأي قيود اأخرى تن�س عليها قواعد هيئة ال�سوق املالية ولوائحها. 

وملزيد من التفا�سيل عن  كل من �سركة اأك�سا اخلليج واأك�سا البحر املتو�سط الرجاء مراجعة الق�سم 4-4 )“ملحة عامة عن �سركة اأك�سا اخلليج واأك�سا 
البحر املتو�سط القاب�سة”(.

زيادة راأ�س املال من خلل اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولويةطبيعة الطرح 

20,000,000 �سهم عادي مدفوعة بالكاملعدد الأ�ضهم القائمة وامل�ضدرة قبل الطرح

10 ريالت لل�سهمالقيمة ال�ضمية

200,000,000 ريـال �سعوديراأ�س مال ال�ضركة قبل الطرح

الزيادة يف راأ�س مال ال�سركة �ستكون من 200,000,000 ريـال �سعودي اإلى 450,000,000 ريال �سعوديزيادة راأ�س املال

اإجمايل عدد الأ�ضهم اجلديدة املطروحة 
لالكتتاب

25,000,000 �سهم عادي

)10( ريـال �سعودي لل�سهم الواحد �ضعر الطرح

250,000,000 ريـال �سعوديالقيمة الإجمالية للطرح

ال�ضعر املُعدل
مت تعديل �سعر �سهم ال�سركة يف “تداول” اإلى 21.8 ريـال �سعودي لل�سهم الواحد وذلك بنهاية  التداول يوم اجتماع اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة 

بزيادة راأ�س املال والذي وافق خلله امل�ساهمني على زيادة راأ�س املال، وذلك ميثل انخفا�س ب�سعر ال�سهم مبقدار 14.75 ريـال اأو 40.4 يف املائة 
لل�سهم الواحد مقارنة ب�سعر �سهم ال�سركة عند اإغلق التداول يف يوم اجتماع اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال. 

امل�ساهمون املقيدون يف �سجل ال�سركة بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال.امل�ضاهمون املقيدون

حقوق الأولوية

هي اأوراق مالية قابلة للتداول متنح حاملها اأحقية الإكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة بعد املوافقة على الزيادة يف راأ�س املال. وهو حق مكت�سب جلميع 
امل�ساهمني املقيدين يف �سجلت ال�سركة عند اإغلق التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال، ويعطي كل حق 

حلامله اأحقية الكتتاب يف �سهم واحد من الأ�سهم اجلديدة ب�سعر الطرح. ويتم اإيداع احلقوق خلل يومني من تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية 
اخلا�سة بزيادة راأ�س املال. و�ستظهر هذه احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�س بحقوق الأولوية. و�سيتم اإبلغ امل�ساهمني 

املقيدين باإيداع احلقوق يف حمافظهم.

25,000,000 �سهم عادي مطروحة للكتتاب، والتي �ست�سدر نتيجة لزيادة راأ�س املال.الأ�ضهم اجلديدة

مُينح كل م�ساهم مقيد حق واحد وربع )1.25( عن كل �سهم واحد ميلكه. وهذا املعامل هو ناجت ق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة على عدد الأ�سهم احلالية معامل الأحقية
لل�سركة. 

25,000,000 حقعدد حقوق الأولوية امل�ضدرة

25,000,000 �سهم عاديعدد الأ�ضهم اجلديدة املتعهد بتغطيتها

250,000,000 ريـال �سعودياإجمايل قيمة الأ�ضهم اجلديدة املتعهد بتغطيتها

45,000,000 �سهم عاديعدد الأ�ضهم امل�ضدرة بعد زيادة راأ�س املال

ي



450,000,000 ريـال �سعوديراأ�س مال ال�ضركة بعد زيادة راأ�س املال

�سيتم زيادة راأ�س مال ال�سركة مبقدار 250,000,000 ريـال �سعودي )متثل زيادة بن�سبة ٪125 من راأ�س مال ال�سركة قبل الكتتاب(ن�ضبة الزيادة يف راأ�س املال 

10,000,000 ريـال �سعوديتكاليف الطرح

اإجمايل متح�ضالت الكتتاب بعد خ�ضم تكاليف 
الكتتاب

240,000,000 ريـال �سعودي

نهاية التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال، وذلك بتاريخ يوم الثلثاء 1436/4/21هـ )املوافق 2015/2/10م(تاريخ الأحقية

مرحلة الكتتاب الأولى

تبداأ من يوم الثلثاء 1436/04/28هـ )املوافق 2015/02/17م( وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/05/07هـ )املوافق 2015/02/26م(، 
وهي املرحلة التي يحق خللها للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم يف الكتتاب )كليًا اأو جزئيًا( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق 

الأولوية املودعة يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال. و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب يف الأ�سهم 
اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. وتتزامن مرحلة الكتتاب الأولى مع فرتة التداول والتي 

ميكن خللها للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد تداول حقوق الأولوية. 

تبداأ من يوم الثلثاء 1436/04/28هـ )املوافق 2015/02/17م( وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/05/07هـ )املوافق 2015/02/26م(. فرتة تداول حقوق الأولوية
وتتزامن فرتة تداول حقوق الأولوية مع بداية مرحلة الكتتاب الأولى.

مرحلة الكتتاب الثانية
تبداأ من يوم الأحد 1436/05/10هـ )املوافق 2015/03/01م( وت�ستمر حتى نهاية يوم الثلثاء 1436/05/12هـ )املوافق 2015/03/03م(، وهي 

الفرتة التي يحق خللها جلميع حملة حقوق الأولوية �سواًء كانوا م�ساهمني مقيدين اأم ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خلل فرتة التداول ممار�سة 
حقهم بالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة. ول ُي�سمح بتداول حقوق الأولوية خلل هذه املرحلة. 

الأ�سهم املتبقية التي مل يتم الكتتاب فيها خلل املرحلتني الأولى والثانية.الأ�ضهم املتبقية

الطرح املتبقي

تطرح الأ�سهم املتبقية على عدد من املوؤ�س�سات ال�ستثمارية الذين �سوف يتم دعوتهم من قبل مدير الكتتاب بعد الت�ساور مع ال�سركة، على اأن تقدم تلك 
املوؤ�س�سات ال�ستثمارية عرو�سها ل�سراء الأ�سهم املتبقية و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�س ابتداًء من ال�ساعة العا�سرة �سباحًا يوم الأحد 1436/05/17هـ 

)املوافق 2015/03/08م( وحتى ال�ساعة العا�سرة �سباحًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/05/18هـ )املوافق 2015/03/09م(. و�ستخ�س�س 
الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية ذات العر�س الأعلى ثم الأقل فالأقل على اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي 

تقدم نف�س العر�س. اأما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم، ف�سيتم اإ�سافتها اإلى الأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل.

جميع حملة حقوق الأولوية �سواًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خلل فرتة التداول. الأ�ضخا�س امل�ضتحقون

اإدراج وتداول حقوق الأولوية 

لدى »تداول« اآلية لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية حيث يتم و�سع رمز منف�سل حلقوق الأولوية لل�سركة )يكون م�ستقًل عن رمز الأ�سهم احلالية 
لل�سركة على �سا�سة تداول(. وميلك امل�ساهمني املقيدين خلل مرحلة الإكتتاب الأولى )والتي تتزامن مع فرتة التداول( اخليارات التالية:

1. الحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما يف تاريخ الأحقية والكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.

2. بيع احلقوق املكت�سبة اأو جزء منها من خلل ال�سوق.

3. �سراء حقوق اإ�سافية من خلل ال�سوق.

4. عدم القيام باأي اإجراء فيما يتعلق بحقوق الأولوية �سواء ببيعها اأو ممار�سة حق الإكتتاب فيها، ويف هذه احلالة �سيتم طرح الأ�سهم املتبقية الناجتة 
عن عدم ممار�سة تلك احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي. 

كما يحق للجمهور خلل فرتة التداول �سراء وبيع حقوق الأولوية يف ال�سوق، ويف حالة احتفاظهم بحقوق الأولوية اإلى نهاية مرحلة الكتتاب الأولى 
ف�سيكون لهم احلق يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة خلل مرحلة الكتتاب الثانية. و�سيعمد نظام “تداول” اإلى اإلغاء رمز حقوق الأولوية ل�سركة اأك�سا 

على �سا�سة التداول بعد انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية. وعلى ذلك، �سيتوقف تداول حقوق الأولوية مع انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية. 

قيمة احلق الإر�ضادية

تتمثل قيمة احلق الإر�سادية يف الفرق بني القيمة ال�سوقية ل�سهم ال�سركة خلل فرتة التداول و�سعر الطرح.

و�ستقوم “تداول” باحت�ساب ون�سر قيمة احلق الإر�سادية خلل فرتة التداول على موقعها اللكرتوين متاأخرة بخم�س دقائق، و�سيقوم اأي�سًا مزودي خدمة 
معلومات ال�سوق بن�سر هذه املعلومة، حتى يت�سنى للم�ستثمرين الطلع على قيمة احلق الإر�سادية عند اإدخال الأوامر. 

هو ال�سعر الذي يتم تداول احلق به، ويتحدد هذا ال�سعر من خلل اآلية العر�س والطلب بال�سوق، وبالتايل فاإنه قد يختلف عن قيمة احلق الإر�سادية. �ضعر تداول احلق

ممار�ضة حقوق اأولوية الكتتاب

ي�ستطيع الأ�سخا�س امل�ستحقني الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عن طريق تعبئة منوذج طلب الكتتاب وت�سديد املقابل لدى فروع اجلهات امل�ستلمة اأو عن 
طريق الكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني. كما ميكن للأ�سخا�س امل�ستحقني ممار�سة حقوق الأولوية على 

النحو التايل:

1. يتاح خلل مرحلة الكتتاب الأولى للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم يف الكتتاب )كليًا اأو جزئيًا( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق 
الأولوية املودعة يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال. و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب يف الأ�سهم 

اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. وتتزامن مرحلة الكتتاب الأولى مع فرتة التداول والتي 
ميكن خللها للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد تداول حقوق الأولوية.

2. يف مرحلة الكتتاب الثانية، ي�سمح جلميع حملة احلقوق الأولوية �سواًء كانوا م�ساهمني مقيدين اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خلل فرتة 
التداول ممار�سة حقهم بالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة. ول ُي�سمح بتداول حقوق الأولوية خلل هذه املرحلة.   

ويف حال مل تتم ممار�سة حقوق الأولوية من قبل الأ�سخا�س امل�ستحقني قبل نهاية املرحلة الثانية ف�سوف يتم طرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم 
ممار�سة تلك احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي. 

ك



ا�ضتخدام متح�ضالت الكتتاب

من املتوقع اأن يبلغ �سايف متح�سلت الكتتاب مبلغ )240,000,000( مائتان واأربعون مليون ريال �سعودي وذلك بعد خ�سم جميع تكاليف الكتتاب 
والبالغة 10,000,000 ريال �سعودي. وتعتزم ال�سركة ا�ستخدام املتح�سلت على النحو التايل:

1.الحتفاظ بهام�س ملءة مالية كايف وا�ستيفاء الحتياطي النظامي املطلوب لدعم خطط النمو يف امل�ستقبل. 

2.تطوير العمليات احلالية لل�سركة، مبا يف ذلك ال�ستثمار يف اإن�ساء مكتب رئي�سي جديد لل�سركة وتطوير البنية التحتية لل�سركة.

3.يخ�س�س مبلغ )50,000,000( خم�سون مليون ريال �سعودي )ميثل ما ن�سبته ٪20 من متح�سلت زيادة راأ�س املال( لتمويل جزء من �سفقة �سراء 
املحفظة التاأمينية )بح�سب تعريفها الوارد اأدناه(. 

وملزبد من التفا�سيل حول ا�ستخدام متح�سلت الكتتاب، ف�سًل مراجعة الق�سم 10 )“ا�ستخدام متح�سلت الكتتاب”(.

تخ�ضي�س الأ�ضهم اجلديدة

�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم اجلديدة للأ�سخا�س امل�ستحقني بناًء على عدد احلقوق التي اكتتبوا فيها. و�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم واإ�سافتها اإلى الأ�سهم 
املتبقية ومن ثم طرحها للموؤ�س�سات ال�ستثمارية خلل فرتة الطرح املتبقي. 

و�سوف يتم ت�سديد اإجمايل �سعر الطرح املتبقي وك�سور الأ�سهم لل�سركة، وتوزع باقي متح�سلت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم )اأي ما يتجاوز �سعر 
الطرح( على م�ستحقيها كًل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد اأق�ساه يوم الأربعاء 1436/05/20هـ )املوافق 2015/03/11م(. 

دفع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت(
�سوف يتم دفع مبالغ تعوي�س نقدي للأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل يكتتبوا كليًا اأو جزئيًا يف الأ�سهم اجلديدة ومل�ستحقي ك�سور الأ�سهم يف موعد اأق�ساه 

يوم اخلمي�س1436/05/28هـ )املوافق 2015/03/19م( )الرجاء مراجعة الق�سم 17 “�شروط واأحكام االكتتاب”(. علمًا باأن مبالغ التعوي�س متثل 
ما قد يتبقى من متح�سلت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم )اأي ما يتجاوز �سعر الطرح( من عملية الطرح املتبقي. 

يبداأ تداول الأ�سهم اجلديدة يف »تداول« عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل الأ�سهم اجلديدة وتخ�سي�سها واإدراجها.  تداول الأ�ضهم اجلديدة

�ست�ستحق الأ�سهم اجلديدة اأية اأرباح تعلنها ال�سركة عن الفرتة من تاريخ اإ�سدارها وعن ال�سنوات املالية التي تليها )الرجاء مراجعة الق�سم 8 »�سيا�سة اأرباح الأ�ضهم اجلديدة
توزيع الأرباح«(. 

حقوق الت�ضويت
لل�سركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ومينح كل �سهم ملالكه احلق يف �سوت واحد. ويحق لكل م�ساهم ميلك ع�سرين )20( �سهمًا عاديا على الأقل 

احل�سور والت�سويت يف اجتماع اجلمعية العامة، ول ميلك اأي من امل�ساهمني اأي حقوق ت�سويت تف�سيلية. ويجوز للم�ساهم تفوي�س م�ساهم اآخر )من 
غري اأع�ساء جمل�س الإدارة وموظفي ال�سركة( كتابيًا حل�سور اجلمعية العامة نيابًة عنه. )راجع الق�سم 7-11 “حقوق الت�سويت”(.

القيود املفرو�ضة على تداول الأ�ضهم

يخ�سع امل�ساهمون املوؤ�س�سون اإلى فرتة حظر ل يجوز لهم خللها الت�سرف يف اأ�سهمهم وتتمثل يف ثلث �سنوات من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة بح�سب ما 
ُن�س عليه يف ن�سرة الإ�سدار اخلا�سه بالطرح الأويل لأ�سهم ال�سركة. وحيث مت تاأ�سي�س ال�سركة بتاريخ 1430/6/10هـ )املوافق 06/3/ 2009م( ومت 
اإدراج اأ�سهمها يف “تداول” يف 1430/08/05هـ )املوافق 2009/07/27م(، فقد انق�ست فرتة احلظر املفرو�سة على امل�ساهمني املوؤ�س�سني. واجلدير 

بالذكر اأن امل�ساهمني املوؤ�س�سني ل يجوز لهم الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد انق�ساء فرتة احلظر اإل بعد احل�سول على موافقة الهيئة وموؤ�س�سة النقد. 
وكذلك يخ�سع امل�ساهمون املوؤ�س�سون وغريهم من امل�ساهمني اإلى اأي قيود ت�سرف قد تكون مفرو�سة مبوجب اللوائح التنفيذية ال�سادرة عن الهيئة اأو 

غريها من الأنظمة والتعليمات ذات العلقة.

القيود املفرو�ضة على تداول احلقوق )اإن وجدت(

باإ�ستثناء احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد فيما يتعلق بتداول ال�سركاء ال�سرتاتيجيون للحقوق واأي قيود من�سو�س عليها يف قواعد الت�سجيل 
والإدراج، ل يوجد اأي قيود مفرو�سة على تداول احلقوق.

واجلدير بالذكر اأن اأك�سا اخلليج واأك�سا البحر املتو�سط يدعمان ويوؤيدان زيادة راأ�س املال واإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية، وقد اأكدتا لل�سركة وموؤ�س�سة 
النقد التزامهم مبمار�سة جميع احلقوق التي �ستخ�س�س لهم والكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة. مع العلم اأنه ل يوجد قيود على اأك�سا اخلليج واأك�سا البحر 

املتو�سط فيما يتعلق بتداول احلقوق، با�ستثناء احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد واأي قيود اأخرى تن�س عليها قواعد هيئة ال�سوق املالية ولوائحها. 

وملزيد من التفا�سيل عن  كل من �سركة اأك�سا اخلليج واأك�سا البحر املتو�سط الرجاء مراجعة الق�سم 4-4 )“ملحة عامة عن �سركة اأك�سا اخلليج واأك�سا 
البحر املتو�سط القاب�سة”(.

اأدرجت ال�سركة 20,000,000 �سهم يف ال�سوق املالية بتاريخ 1430/08/05هـ )املوافق 2009/07/27م(. حيث اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون بـ�ستني الأ�ضهم التي �ضبق اإدراجها
باملائة )%60( من راأ�سمال ال�سركة ومت طرح  اأربعني باملائة )%40( من راأ�سمال ال�سركة للكتتاب العام.

عوامل املخاطرة

ينطوي ال�ستثمار يف هذا الكتتاب على خماطر معينة، وميكن ت�سنيف هذه املخاطر اإلى: )1( خماطر تتعلق باأعمال ال�سركة، )2( خماطر تتعلق 
بال�سوق، )3( خماطر تتعلق بالأ�سهم اجلديدة، )4( خماطر �سيا�سية وتنظيمية. وقد مت ا�ستعرا�س هذه املخاطر يف الق�سم 2 )“عوامل املخاطرة”( 

من هذه الن�سرة، والذي يجب مراجعته بعناية قبل اتخاذ قرار ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة للكتتاب )الرجاء مراجعة الق�سم 2 )“عوامل 
املخاطرة”((.  

التكاليف

ر اأن ت�سل اإلى حوايل 10,000,000 ريـال �سعودي، و�سوف يتم  �ستتحمل ال�سركة امل�سوؤولية عن جميع التكاليف املرتبطة بالكتتاب، والتي من املُقدًّ
خ�سمها من اإجمايل متح�سلت الكتتاب البالغة 250,000,000 ريال �سعودي. وتت�سمن تكاليف الكتتاب اأتعاب كل من امل�ست�سار املايل ومدير 

الكتتاب، وامل�ست�سارين القانونيني لل�سركة وامل�ست�سارين القانونيني ملتعهد التغطية ومراقبي احل�سابات وم�ست�سار ال�سوق، وم�ست�سار الإعلم والعلقات 
العامة وغريهم من امل�ست�سارين.  بالإ�سافة اإلى م�ساريف التعهد بالتغطية وم�ساريف الطباعة والتوزيع واأية نفقات اأو ر�سوم اأخرى تتعلق بالكتتاب، 

علمًا باأن هذه التكاليف تقديرية و�سوف تخ�سع للتاأكيد النهائي. و�سيتم خ�سم تكاليف الكتتاب من ح�ساب ال�سركة بعد اإكمال عملية الكتتاب.

ل



تواريخ مهمة لألشخاص المستحقين

اجتماع اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة راأ�س املال، وحتديد تاريخ الأحقية 
وامل�صاهمني املقيدين 

يوم الثالثاء 1436/04/21هـ )املوافق 2015/02/10م(

مرحلة الكتتاب الأولى وفرتة تداول حقوق الأولوية 
من يوم الثالثاء 1436/04/28هـ )املوافق 2015/02/17م(

اإلى يوم اخلمي�س 1436/05/07هـ )املوافق 2015/02/26م(

مرحلة الكتتاب الثانية
من يوم الأحد 1436/05/10هـ )املوافق 2015/03/01م(

اإلى يوم الثالثاء 1436/05/12هـ )املوافق 2015/03/03م(

يوم الثالثاء 1436/05/12هـ )املوافق 2015/03/03م(تاريخ انتهاء مرحلة الكتتاب واآخر موعد لتقدمي طلبات الكتتاب

فرتة الطرح املتبقي 
من يوم الأحد 1436/05/17هـ )املوافق 2015/03/08م(

اإلى يوم الأثنني 1436/05/18هـ )املوافق 2015/03/09م(

يوم الأربعاء 1436/05/20هـ )املوافق 2015/03/11م(الإ�صعار بالتخ�صي�س النهائي 

دفع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت( للأ�صخا�س امل�صتحقني الذين مل ي�صاركوا يف الكتتاب 
واأولئك الذين ي�صتحقون ك�صور الأ�صهم اجلديدة 

يوم اخلمي�س 1436/05/28هـ )املوافق 2015/03/19م(

بعد النتهاء من جميع الإجراءات الالزمة �صوف يتم الإعالن عن التواريخ يف ال�صحف املحلية وعلى موقع تداولالتاريخ املتوقع لبدء التداول يف الأ�صهم اجلديدة 

تداول  موقع  وعلى  اململكة  يف  املحلية  ال�صحف  يف  الفعلية  التواريخ  عن  الإعالن  يتم  و�صوف  تقريبية.  به  املذكورة  التواريخ  وجميع  اجلدول  يف  الواردة  املواعيد 
.)www.tadawul.com.sa(

م



تواريخ اإلعالنات المهمة

تاريخ الإعالنالطرف املعِلنالإعالن

يوم الثلثاء 1436/04/21هـ )املوافق 2015/02/10م(ال�سركة الإعلن عن اجتماع اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال )تاريخ الأحقية ( 

الإعلن عن نتائج اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال والتي تت�سمن املوافقة 
على زيادة راأ�س املال 

يوم الثلثاء 1436/04/21هـ )املوافق 2015/02/10م(ال�سركة 

يوم الأربعاء 1436/04/22هـ )املوافق 2015/02/11م(تداول الإعلن عن: تعديل �سعر �سهم ال�سركة، واإيداع احلقوق، وقيمة احلق الإر�سادية 

يوم الثلثاء 1436/04/21هـ )املوافق 2015/02/10م(ال�سركة الإعلن عن حتديد مراحل الكتتاب وفرتة تداول حقوق الأولوية 

يوم الأحد 1436/04/26هـ )املوافق 2015/02/15م(ال�سركة اإعلن تذكريي عن بدء مرحلة الكتتاب الأولى وفرتة تداول حقوق الأولوية

اإعلن تذكري عن اآخر يوم لتداول احلقوق والتنويه باأهمية قيام الذين ل يرغبون يف الكتتاب ببيع 
احلقوق التي ميلكونها

يوم اخلمي�س 1436/05/07هـ )املوافق 2015/02/26م(تداول 

يوم الأحد 1436/05/10هـ )املوافق 2015/03/01م(ال�سركة الإعلن عن نهاية مرحلة الكتتاب الأولى وبدء مرحلة الكتتاب الثانية 

يوم الثلثاء 1436/05/12هـ )املوافق 2015/03/03م(ال�سركة اإعلن تذكريي باآخر يوم لتقدمي مناذج طلب الكتتاب ملرحلة الكتتاب الثانية 

الإعلن عن:

نتائج الكتتاب يف مرحلة الكتتاب الأولى والثانية �

تفا�سيل بيع الأ�سهم املتبقية )اإن وجدت( وبدء فرتة الطرح املتبقي �

يوم اخلمي�س 1436/05/14هـ )املوافق 2015/03/05م(ال�سركة 

يوم الأربعاء 1436/05/20هـ )املوافق 2015/03/11م(ال�سركة الإعلن عن نتائج الطرح املتبقي والإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي 

يوم الأحد 1436/05/24هـ )املوافق 2015/03/15م(تداول اإعلن عن اإيداع الأ�سهم اجلديدة يف حمافظ امل�ستثمرين 

يوم اخلمي�س 1436/05/28هـ )املوافق 2015/03/19م(ال�سركة الإعلن عن توزيع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت( مل�ستحقيها

تداول  موقع  وعلى  اململكة  يف  املحلية  ال�سحف  يف  الفعلية  التواريخ  عن  الإعلن  يتم  و�سوف  تقريبية.  به  املذكورة  التواريخ  وجميع  اجلدول  يف  الواردة  املواعيد 
.)www.tadawul.com.sa(

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقت�سر الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية على الأ�سخا�س امل�ستحقني. ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�سة بالأ�سخا�س امل�ستحقني ف�سوف تطرح الأ�سهم املتبقية على 
املوؤ�س�سات ال�ستثمارية من خلل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي. ويتعني على الأ�سخا�س امل�ستحقني الراغبني يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة تعبئة منوذج طلب الكتتاب املتوفرة 
لدى فروع اجلهات امل�ستلمة ومن ثم ت�سليمها لدى اأي من هذه اجلهات خلل فرتة الكتتاب. كما ميكن الكتتاب عرب النرتنت اأو الهاتف اأو ال�سراف الآيل لدى اجلهات امل�ستلمة 
التي تتيح اإحدى اأو كل هذه اخلدمات للمكتتبني، وذلك ب�شرط اأ�شا�شي اأن يكون للمكتتب )ال�شخ�ص امل�شتحق( ح�شاب لدى اجلهة امل�شتلمة التي تقدم هذه اخلدمات، وعلى اأن 

تكون البيانات اخلا�سة باملكتتب )ال�سخ�س امل�ستحق( حُمدثة.

يجب تعبئة مناذج طلبات الكتتاب طبقًا للتعليمات الواردة يف ق�سم 17 »�شروط واأحكام االكتتاب« من هذه الن�شرة. ويجب على كل مكتتب اأن يوافق على كافة الفقرات ذات 
العالقة الواردة يف منوذج طلب االكتتاب واأن يقوم بتعبئتها. وحتتفظ ال�شركة بحقها يف رف�ص اأية طلبات اكتتاب ب�شورة جزئية اأو كلية، يف حالة عدم ا�شتيفاء اأي من �شروط 
الكتتاب. ول ي�سمح بتعديل طلب الكتتاب اأو �سحبه بعد ت�سليمه، مع العلم اأن املكتتب يحق له الكتتاب بنموذجني اأحدهما خلل مرحلة الكتتاب الأولى والآخر خلل مرحلة 

الكتتاب الثانية.  وعلوة على ذلك، ي�سكل طلب الكتتاب بعد تقدميه، اتفاقًا ملزمًا بني املكتتب وال�سركة )ف�سًل راجع ق�سم 17 » �شروط واأحكام االكتتاب«(.

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية

ما هو إصدار حقوق األولوية؟  .1

–الراغبة يف زيادة راأ�س مالها-  اإحدى الطرق التي تقوم من خللها ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية بزيادة راأ�س مالها، بحيث تقوم ال�سركة  ُيعد اإ�سدار حقوق الأولوية 
باإ�سدار اأ�سهم جديدة على اأن يكون مل�ساهمي ال�سركة احلاليني حق اأولوية يف الكتتاب بتلك الأ�سهم اجلديدة مبا يتنا�سب مع عدد الأ�سهم التي ميلكونها حاليًا. ويف الغالب تطرح 

الأ�سهم اجلديدة ب�سعر اأقل من ال�سعر ال�سوقي للأ�سهم احلالية.

وعليه، فاإن اإ�سدار حقوق الأولوية هو طرح حلقوق تعطي حامليها اأولوية الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة التي �ست�سدر نتيجة لزيادة راأ�س مال ال�سركة، حيث مينح كل حق حلامله 
احلق يف الكتتاب يف �سهم واحد جديد ب�سعر الطرح. وكذلك مُيكن تداول هذه احلقوق وفقًا للآلية املو�سحة يف هذه الن�سرة.

ن



كيف تساعد هذه النشرة المساهمين المقيدين وعامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد؟  .2

توفر هذه الن�سرة للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد معلومات كافية حول اإ�سدار احلقوق مل�ساعدتهم على اتخاذ قرار حيال تداول احلقوق والكتتاب 
يف الأ�سهم اجلديدة. 

لمن تُمنح الحقوق؟  .3

مُتنح احلقوق للم�ساهمني املقيدين يف �سجل ال�سركة عند اإغلق التداول يف تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال.

ما هو حجم االكتتاب؟  .4

اإلى  �سعودي  ريـال   200,000,000 من  ال�سركة  راأ�سمال  زيادة  اإلى  ذلك  و�سيوؤدي  الطرح.  ب�سعر  بها  الكتتاب  يتم  جديد  �سهم   25,000,000 اإ�سدار  ال�سركة  تنوي 
450,000,000 ريـال �سعودي، ما ميثل زيادة راأ�س املال احلايل بن�سبة 125%.

متى يتم إيداع الحقوق في الحسابات؟  .5

تودع احلقوق خلل يومني من انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال. و�ستظهر هذه احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد 
خا�س بحقوق الأولوية. ول ميكن للم�ساهمني املقيدين تداول هذه احلقوق اأو ممار�ستها حتى بداية فرتة التداول )والتي �ستتزامن مع بداية مرحلة الكتتاب الأولى(.

كيف يتم اشعار المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في المحفظة؟  .6

يتم ا�سعار امل�ساهمني املقيدين باإيداع احلقوق يف حمافظهم من خلل الإعلن على موقع تداول.

كم عدد الحقوق المخصصة لكل مساهم مقيد؟  .7

يتوقف عدد احلقوق التي �ستخ�س�س لكل م�ساهم مقيد على معامل الأحقية وعدد الأ�سهم اململوكة للم�ساهم املقيد عند اإغلق التداول يف تاريخ انعقاد اجتماع اجلمعية العامة 
غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال.

ما هو معامل األحقية ؟  .8

هو املعامل الذي مُيكن امل�ساهمني املقيدين من معرفة عدد احلقوق امل�ستحقة لهم فيما يتعلق بالأ�سهم التي ميلكونها فعليًا عند اإغلق التداول يف تاريخ انعقاد اجلمعية العامة 
غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال. وُيح�سب هذا املعامل بق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة على عدد الأ�سهم احلالية لل�سركة. وقد مت ح�ساب هذا املعامل وحتديده بـواحد وربع 
)1.25( لكل �سهم واحد )1( مملوك للم�ساهم املقيد يف تاريخ الأحقية )اأي عند اإغلق التداول يف تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال(. ووفقًا 

لذلك، اإذا كان م�ساهم مقيد ميلك 1,000 �سهم يف تاريخ الأحقية ف�سيخ�س�س له 1,250 مقابل ما ميلكه من اأ�سهم.

ما هي مرحلة االكتتاب األولى وفترة التداول ومرحلة االكتتاب الثانية؟  .9

3:30 م�ساًء يف يوم اخلمي�س  اإلى  2015/02/17م(  1436/04/28هـ )املوافق  11 �سباحًا يف يوم الثلثاء  تتزامن مرحلة الكتتاب الأولى مع فرتة التداول وتبداآن من 
1436/05/07هـ )املوافق 2015/02/26م(. خلل مرحلة الكتتاب الأولى، �سوف ُتودع احلقوق املخ�س�سة لكل م�ساهم من امل�ساهمني املقيدين )كما هو مو�سح اأعله( 
يف حمافظهم وميكنهم القيام مبمار�سة جميع تلك احلقوق اأو جزء منها بالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة. وكذلك �ستكون احلقوق متاحة للتداول خلل نف�س الفرتة بحيث ميكن 
للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد �سراء وبيع احلقوق من خلل ال�سوق. وبعد انتهاء هاتني الفرتتني، تبداأ مرحلة الكتتاب الثانية من 11 �سباحًا 
يف يوم الأحد 1436/05/10هـ )املوافق 2015/03/01م( اإلى 3:30 م�ساًء يف يوم الثلثاء 1436/05/12هـ )املوافق 2015/03/03م( وميكن خلل هذا املرحلة 
لأي من حاملي احلقوق )�سواًء امل�ساهمني املقيدين اأم من قاموا ب�سراء احلقوق خلل فرتة التداول( ممار�سة حقهم يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة )وفق عدد احلقوق التي 

ميلكونها(. ول ُي�سمح بتداول احلقوق اأثناء مرحلة الكتتاب الثانية.

ما هي قيمة الحق عند بدء فترة التداول؟  .10

ال�سعر الفتتاحي للحق هو الفرق بني �سعر اإقفال �سهم ال�سركة يف اليوم ال�سابق لبدء فرتة التداول وبني �سعر الطرح. فعلى �سبيل املثال، اإذا كان �سعر اإقفال �سهم ال�سركة هو 
35 ريـال �سعودي )خم�سة وثلثني ريـال �سعودي( و�سعر الطرح 10 ريـالت �سعودية )ع�سرة ريـالت �سعودية(، فاإن ال�سعر الفتتاحي للحق �سيكون 25 ريـال �سعودي )خم�سة 

وع�سرون ريـال �سعودي(.

ما الذي يمكنني فعله كمساهم مقيد بالحقوق المخصصة لي؟  .11

تتوفر لديك اخليارات التالية فيما يتعلق باحلقوق اأثناء مرحلة الكتتاب الأولى )والتي اأي�سًا �ستكون فرتة التداول(:

1. الحتفاظ باحلقوق وممار�ستها كليًا اأو جزئيًا من خلل الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.

2. بيع بع�س احلقوق اأو جميعها يف ال�سوق.

س



3. �سراء حقوق اإ�سافية من ال�سوق والتي ميكن ممار�ستها اأثناء مرحلة الكتتاب الثانية. 

4. عدم اتخاذ اأي اإجراء فيما يتعلق باحلقوق )اأي المتناع عن بيعها وعن ممار�سة احلق يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة(. يف هذه احلالة، �سوف تعترب الأ�سهم اجلديدة املقابلة 
لتلك احلقوق “اأ�سهم متبقية” و�سيتم طرحها على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية خلل فرتة الطرح املتبقي )ملزيٍد من التفا�سيل، انظر الق�سم 17(.

هل يمكن للمساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم أكثر من عدد الحقوق المخصصة لهم؟  .12

كما هو مو�سح اأعله، خلل فرتة التداول، ميكن للم�ساهمني املقيدين �سراء حقوق اإ�سافية والتي ميكن ممار�ستها للكتتاب يف اأ�سهم جديدة اإ�سافية اأثناء مرحلة الكتتاب 
الثانية.

هل يمكن االكتتاب أكثر من مره ومن خالل اكثر من جهة مستلمة؟  .13

نعم ميكن، ولكن يجب مراعاة األ تزيد كمية الأ�سهم املكتتب بها عن عدد احلقوق اململوكة عند انتهاء فرتة تداول احلقوق، حيث اأن اأي زيادة يف كمية الأ�سهم املكتتب بها عن 
عدد احلقوق اململوكة عند اإنتهاء فرتة تداول احلقوق �سينتج عنه اإلغاء طلب الكتتاب.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟  .14

�سيتم اإيداع حقوق الأولوية  يف نف�س املحفظة املودع بها اأ�سهم ال�سركة املرتبطة باحلقوق. فعلى �سبيل املثال، اإذا كان م�ساهم ميلك 1000 �سهم يف ال�سركة) 800 �سهم يف 
حمفظة )اأ( و200 �سهم يف حمفظة )ب(( فاإن جمموع احلقوق التي �ستودع )1,250( حق على اعتبار اأن لكل �سهم )1.25( حق، عليه ف�سيتم اإيداع 1000 حق يف حمفظة 

)اأ( و250 حق يف حمفظة )ب(. 

في حال االكتتاب من خالل اكثر من جهة مستلمة  أين يتم ايداع االسهم الجديدة بعد التخصيص؟  .15

يكون ايداع ال�سهم فبي املحفظة ال�ستثمارية املذكورة يف طلب الكتتاب الول.

كيف أمارس حقي في االكتتاب في األسهم الجديدة؟  .16

يجب تقدمي منوذج طلب اكتتاب مكتمل يف اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة )املبينني يف هذه الن�سرة( خلل مرحلة الكتتاب الأولى، اأو مرحلة الكتتاب الثانية فيما يتعلق 
باحلقوق التي مت �سراوؤها خلل فرتة التداول. وملزيٍد من التفا�سيل، انظر الق�سم 17 )»�شروط واأحكام االكتتاب«(.

هل يُسمح لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟  .17

نعم ي�سمح لهم بالكتتاب يف الأ�سهم اإل اأنهم لن يتمكنوا من التداول اإل بعد اإيداع �سهاداتهم يف حمافظ ا�ستثمارية من خلل اجلهات امل�ستلمة اأو مركز الإيداع لدى تداول وتقدمي 
جميع الوثائق اللزمة.

هل سأستحق المشاركة في إصدار الحقوق إذا اشتريت أسهمًا بعد تاريخ األحقية؟  .18

ل لن يكون للأ�سهم التي يتم �سراوؤها بعد تاريخ الأحقية احلق يف امل�ساركة يف اإ�سدار احلقوق. ومع ذلك �سوف تكون قادرًا على �سراء احلقوق اأثناء فرتة التداول التي ميكن 
ممار�ستها خلل مرحلة الكتتاب الثانية للكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.

إذا مارست حقوقي، فمتى سيتم قبول التداول في أسهمي الجديدة؟   .19

اإذا مار�ست حقوقك بالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة، فمن املتوقع البدء يف تداول الأ�سهم اجلديدة بعد النتهاء من جميع الإجراءات املتعلقة بزيادة راأ�س املال وت�سجيل الأ�سهم 
www.tadawul.com.sa:اجلديدة وتخ�سي�سها واإدراجها. و�سوف يتم الإعلن عن التواريخ الفعلية لذلك يف ال�سحف املحلية يف اململكة وعلى موقع تداول

ماذا لو مارس مساهم مقيد الحقوق التي أودعت في محفظته لكنه باع بعد ذلك تلك الحقوق خالل فترة التداول؟  .20

يف حال ح�سل ذلك، ومل ي�سرِت امل�ساهم املقيد حقوقًا بديلة من ال�سوق قبل نهاية فرتة التداول ت�ساوي عدد الأ�سهم اجلديدة التي تقدم بطلب للكتتاب فيها، �سيتم رف�س طلب 
الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة متامًا و�سوف تقوم اجلهة امل�ستلمة املعنية باإ�سعار امل�ساهم املقيد بذلك ورد مبالغ الكتتاب التي دفعها.

هل يمكن لألشخاص الذين يشترون حقوقًا إضافية تداولها مجدداً؟  .21

نعم، يحق مل�سرتي احلقوق الإ�سافية بيع تلك احلقوق و�سراء حقوق اأخرى خلل فرتة التداول فقط.

هل من الممكن بيع فقط جزء من الحقوق المملوكة لمساهم مقيد؟  .22

نعم، من املمكن بيع جزء فقط من هذه احلقوق والكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املرتبطة باجلزء املتبقي من هذه احلقوق.

ع



هل من الممكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع بين مرحلة االكتتاب األولى والثانية؟  .23

ل ميكن ذلك

هل يمكن للشخص المستحق بيع الحق بعد انتهاء فترة التداول؟  .24

ل ميكن ذلك. بعد انتهاء فرتة التداول، يجوز لل�سخ�س امل�ستحق فقط ممار�سة احلق يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املقابلة لعدد احلقوق التي ميلكها. ويف احلالة التي ل مُيار�س 
فيها اأي من حقوقه، �سوف ُتطرح الأ�سهم اجلديدة املقابلة لهذه احلقوق على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية اأثناء فرتة الطرح املتبقي.

ماذا يحل بالحقوق التي لم يتم ممارستها بنهاية مرحلة االكتتاب الثانية؟  .25

 �ست�سبح الأ�سهم اجلديدة املقابلة لهذه احلقوق اأ�سهمًا متبقية و�ستطرح على موؤ�س�سات ا�ستثمارية خلل فرتة الطرح املتبقي. وخلل عملية الطرح املتبقي �سُتخ�س�س الأ�سهم 
املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية بناًء على قيمة العرو�س التي تقدمها هذه املوؤ�س�سات، بحيث ُتعطى الأولوية للموؤ�س�سات التي تقدم اأعلى �سعر، حتى يتم تخ�سي�س جميع الأ�سهم 
املتبقية. و�سوف ُتخ�س�س اأي اأ�سهم متبقية على اأ�سا�س تنا�سبي بني تلك املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تعر�س ال�سعر ذاته. و�ستتم اإ�سافة جميع ك�سور الأ�سهم للأ�سهم املتبقية 

و�ستتم معاملتها بنف�س الطريق. 

هل سيؤثر إصدار الحقوق على مساهمتي في الشركة؟  .26

نعم �سيوؤثر اإ�سدار احلقوق على م�ساهمتك يف ال�سركة على النحو الآتي:

اإذا قررت عدم ممار�سة احلق يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املقابلة للحقوق املخ�س�سة لك، ف�سوف تنخف�س ن�سبة ملكيتك يف ال�سركة نتيجًة لذلك مما �سيوؤدي اإلى   .1
انخفا�س يف ن�سبة الأ�سوات التي لديك، بالإ�سافة اإلى احتمالية انخفا�س قيمة ا�ستثمارك يف ال�سركة.

اإذا قررت ممار�سة احلق يف الكتتاب يف جميع الأ�سهم اجلديدة املقابلة للحقوق املخ�س�سة لك اأثناء مرحلة الكتتاب الأولى ف�سوف تبقى ن�سبة ملكيتك يف ال�سركة دون   .2
تغيري.

اإذا قررت ممار�سة احلق يف الكتتاب يف جميع الأ�سهم اجلديدة املقابلة للحقوق املخ�س�سة لك بالإ�سافة اإلى حقوق اإ�سافية قررت �سراءها اأثناء فرتة التداول، ف�سوف   .3
تزيد ن�سبة ملكيتك يف ال�سركة.

فعلى �سبيل املثال، اإذا كان م�ساهم مقيد ميلك 10,000 �سهم )بن�سبة ملكية تبلغ 0.05 % تقريبًا يف راأ�س مال ال�سركة(. �سيخ�س�س لهذا امل�ساهم 12,500 حق. وبناًء على 
ذلك،

اإذا مل ميار�س امل�ساهم احلق يف الكتتاب يف 12,500 �سهم جديد، ف�سوف ترتاجع ن�سبة ملكيته يف راأ�س املال اجلديد لل�سركة بحيث ت�سبح %0.02 تقريبًا.  .1

اإذا مار�س امل�ساهم احلق يف الكتتاب يف 12,500 �سهم جديد، ف�سوف تبقى ن�سبة ملكيته يف راأ�س املال اجلديد لل�سركة دون تغيري لتمثل %0.05 تقريبًا.  .2

اإذا مار�س امل�ساهم احلق يف الكتتاب يف اأكرث من 12,500 �سهم جديد، فقد متثل ح�سة ملكيته يف راأ�س املال اجلديد لل�سركة اأكرث من 0.05%.  .3

هل من الممكن أن أكون مستحقًا لالكتتاب في كسور أسهم؟  .27

ل، حيث اإن جميع ك�سور الأ�سهم �سيتم بيعها خلل فرتة الطرح املتبقي و�سيتم توزيع متح�سلت بيع هذه الك�سور مل�ستحقيها.

هل سيكون هناك أية رسوم إضافية للتداول في األسهم؟  .28

�سيخ�سع تداول احلقوق لنف�س العمولت املطبقة على تداول الأ�سهم، ولكن دون حد اأدنى ملبلغ العمولة.

هل يمكنني بيع األسهم الجديدة التي اكتتبت فيها؟  .29

بعد بدء التداول يف الأ�سهم اجلديدة، �سوف تكون قادرًا على بيع اأ�سهمك اجلديدة من خلل ال�سوق.

هل يمكنني أن أغير قراري بشأن ممارسة حقوقي؟  .30

مبجرد اأن تقدم منوذج طلب الكتتاب من خلل اجلهات امل�ستلمة، ل ميكنك �سحب طلبك اأو تغيري عدد الأ�سهم اجلديدة التي اكتتبت فيها.

ف



مساعدة إضافية

     Khalid.shuwaier@axa-gulf.com  :يف حال وجود اأي ا�ستف�سارات، الرجاء التوا�سل مع ال�سركة على الربيد الإلكرتوين

ولأ�سباب قانونية، �سوف يكون مبقدور ال�سركة فقط تقدمي املعلومات الواردة يف هذا امل�ستند واملعلومات املتعلقة ب�سجل اأع�ساء ال�سركة ولن يكون مبقدورها تقدمي امل�سورة ب�ساأن 
الأ�س�س املو�سوعية لإ�سدار احلقوق اأو حتى تقدمي امل�سورة املالية اأو ال�سريبية اأو القانونية اأو ال�ستثمارية.

وملزيد من املعلومات حول �شروط واأحكام االكتتاب، الرجاء مراجعة الق�شم 17 )“�شروط واأحكام االكتتاب”( وبقية املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة.

ملخص المعلومات األساسية

يهدف هذا امللخ�س اإلى تقدمي معلومات عامة عن الطرح الواردة يف هذه الن�سرة، اإل اأنه ل يت�سمن جميع املعلومات التي قد تكون مهمة للم�ستثمرين. لذا يجب على امل�ستثمرين 
قراءة ن�سرة الإ�سدار بالكامل قبل اتخاذ القرار بال�ستثمار، وخ�سو�سًا الق�سم اخلا�س بـ”اإ�سعار هام” وكذلك الق�سم اخلا�س بـ “عوامل املخاطرة”.

ص



خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها .11

 نبذه عن الشركة11   1

�سركة اأك�سا للتاأمني التعاوين هي �سركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية، تاأ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/36 وتاريخ 1429/06/27ه )املوافق 
2008/07/01م( ومبوجب القرار الوزاري رقم ق/192 بتاريخ 10 جمادى الثاين 1430ه املوافق 3 يونيو 2009م. وبتاريخ 1431/02/11هـ )املوافق 2010/01/26م(، 
ح�سلت ال�سركة على ترخي�س رقم ت.م. ن/20101/25 من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ملمار�سة اأن�سطة التاأمني العام والتاأمني الطبي واإعادة التاأمني باململكة العربية 

ال�سعودية.

وقامت ال�سركة بالدخول يف اتفاقية مع �سركة اأك�سا ال�سعودية يف عام 2009م لغر�س تنفيذ �سفقة �سراء املحفظة التاأمينية. واأك�سا ال�سعودية هي �سركة م�ساهمة تاأ�س�ست يف 
البحرين وتزاول اأعمال التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية منذ عام 1985م. وقد مت ال�ستحواذ على املحفظة التاأمينية بعد احل�سول على املوافقات النظامية واعتماد ال�سفقة 
من قبل امل�ساهمني يف تاريخ 1434/01/27ه )املوافق 2012/12/10م(. وانتقلت ملكية الأ�سول واللتزامات املرتبطة باملحفظة التاأمينية اإلى ال�سركة باأثر رجعي من تاريخ 
1430/01/05هـ )املوافق 2009/01/01م(، مبا يف ذلك قاعدة العملء واملوزعني واملوظفني واملعدات اخلا�سة باملحفظة التاأمينية. وقد قامت ال�سركة بتعديل قوائمها 

املالية لل�سنوات ال�سابقة والتي مت املوافقة عليها من قبل اجلهات املخت�سة ذات العلقة وامل�ساهمني.   

 األنشطة الرئيسية للشركة11   1

ت�شمل االأن�شطة االأ�شا�شية لل�شركة عمليات التاأمني التعاوين واالأن�شطة املرتبطة بها مبا يف ذلك ن�شاط اإعادة التاأمني. وتزاول ال�شركة هذه االأن�شطة وفقًا لنظام التاأمني واللوائح 
التنفيذية ونظام ال�سركة الأ�سا�سي والأنظمة الأخرى املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية. وبتاريخ 1431/02/11هـ )املوافق 2010/01/26م(، ح�سلت ال�سركة على 
وبتاريخ  ال�سعودية.  العربية  باململكة  التاأمني  واإعادة  الطبي  والتاأمني  العام  التاأمني  اأن�سطة  ال�سعودي ملمار�سة  العربي  النقد  ترخي�س رقم ت.م. ن/20101/25 من موؤ�س�سة 
1431/03/04هـ )املوافق 2010/02/18م(، بداأت ال�سركة مبمار�سة خدمات التاأمني بعد اأن ح�سلت على موافقة نهائية لتقدمي منتجات معينة وموافقة موؤقتة على بقية 

املنتجات. وقد قدمت ال�سركة طلب للح�سول على موافقة نهائية لتقدمي جميع املنتجات، ول يزال هذا الطلب حتت الدرا�سة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

ويو�سح اجلدول اأدناه جميع املنتجات التي تقدمها ال�سركة، بالإ�سافة اإلى املوافقات )املبدئية والنهائية( التي مت احل�سول عليها من موؤ�س�سة النقد على كل منتج: 

اجلدول 1-2: منتجات ال�ضركة

املنتجات احلا�ضلة على املوافقة النهائية

رقم خطاب موؤ�ض�ضة النقدتاريخ املوافقةاملنتج

2013/03/31341000062927مالـتاأمني املركبات ال�سامل للأفراد

2013/03/31341000062927مالـتاأمني املركبات ال�سامل لل�سركات

2013/03/31341000062927مالتاأمني املئولية جتاه الغري )طرف ثالث(

-2010/04/30متاأمني على احلياة للمجموعات 

220/اأي ا�س/2010/01/267721مالتاأمني ال�سحي

1764/اأي ا�س/2010/09/1648202مالتاأمني على احلياة لأجل )منافع املوظفني(

املنتجات احلا�ضلة على املوافقة املبدئية

�ضاحلة لغايةتاريخ التمديدتاريخ املوافقة املبدئيةاملنتج

2014/12/22م2014/06/22م2010/02/16ممنتج تاأمني كافة اأخطار الأعمال

2014/12/22م2014/06/22م2010/02/16ممنتج تاأمني الأعمال

2014/12/22م2014/06/22م2010/02/16ممنتج تاأمني املكاتب

2014/12/22م2014/06/22م2010/02/16ممنتج تاأمني احلوادث ال�سخ�سية للأفراد

2014/12/22م2014/06/22م2010/02/16ممنتج تاأمني الأخطاء املهنية

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني م�سوؤولية املوظفني

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني تعوي�س العمال

ق



املنتجات احلا�ضلة على املوافقة املبدئية

�ضاحلة لغايةتاريخ التمديدتاريخ املوافقة املبدئيةاملنتج

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني م�سوؤولية املنتجات

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني امل�سوؤولية العامة

2014/12/22م2014/06/22م2009/09/28ممنتج تاأمني الأموال

2014/12/22م2014/06/22م2009/09/28ممنتج تاأمني احلوادث ال�سخ�سية للمجموعات

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني كافة الأخطار للمقاولني

2014/12/22م2014/06/22م2010/02/16ممنتج تاأمني املعدات

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني كافة اأخطار الرتكيب

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني املعدات )خ�سارة الأرباح(

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني املعدات اللكرتونية

2014/12/22م2014/06/22م2010/02/16ممنتج تاأمني كافة الأخطار ال�سناعية

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني كافة الأخطار للمعدات

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني تلف املخزون داخل غرف التربيد

2014/12/22م2014/06/22م2010/02/16ممنتج تاأمني ال�سحن البحري

2014/12/22م2014/06/22م2010/02/16ممنتج تاأمني الب�سائع املنقولة برًا

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني املنازل

2014/12/22م2014/06/22م2010/02/16ممنتج تاأمني كافة اأخطار املمتلكات

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/11ممنتج تاأمني كافة اأخطار املمتلكات )خ�سارة الأرباح(

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/11ممنتج تاأمني ال�سفر للأعمال

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/11ممنتج تاأمني ال�سفر

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني خماطر احلريق واملخاطر اخلا�سة

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني خماطر احلريق واملخاطر اخلا�سة )خ�سارة الأرباح(

منتجات مل حت�ضل على املوافقة حتى تاريخ هذه الن�ضرة*

اآخر تاريخ مت فيه اإعادة التقدمي تاريخ التقدمي الأولاملنتج

2014/07/10م2010/10/02متاأمني ريلوكي�سن بل�س

2014/07/10م2010/10/02متاأمني ال�سفن التجارية 

2014/07/10م2010/10/26مالتاأمني على �سمان اأمانة املوظفني

2014/07/10م2010/10/02مالتاأمني على ال�سرقة )املباين التجارية(

2014/07/10م2010/10/02متاأمني �سيل ما�سرت بل�س

2014/07/10م2010/10/02متاأمني ترفل انباوند

=2009/01/07مالتاأمني الفردي على احلياة*

ر



منتجات مل حت�ضل على املوافقة حتى تاريخ هذه الن�ضرة*

اآخر تاريخ مت فيه اإعادة التقدمي تاريخ التقدمي الأولاملنتج

2014/07/10م2010/10/02متاأمني كافة الأخطار ال�سناعية )خ�سارة الأرباح(

2014/07/10م2013/07/03متاأمني ترفل �سغنت�سر

=2013/07/03متاأمني ترفل انفنت***

قامت موؤ�س�سة النقد مبخاطبة ال�سركة بخ�سو�س منتج تاأمني احلياة للأفراد بتاريخ 25 مار�س 2014م، تطلب مبوجبه اأن يتم اإعادة تقدمي املنتج وجميع امل�ستندات املوؤيدة، ومل تقم ال�سركة باإعادة التقدمي   *
حتى تاريخ هذه الن�سرة.

بتاريخ 29 ابريل 2012م، طالبت موؤ�ش�شة النقد ال�شركة باإعادة تقدمي جميع امل�شتندات املتعلقة باملنتجات التاأمينية اجلديدة، مبا يف ذلك وثائق التاأمني وال�شروط واالأحكام. بتاريخ 27 اغ�سط�س 2014م،   **
طلبت موؤ�س�سة النقد من ال�سركة تقدمي م�ستندات اإ�سافية فيما يتعلق ببع�س املنتجات اجلديدة.

*** مل تقم موؤ�س�سة النقد بالرد على تقدمي ال�سركة املتعلق مبنتج تاأمني ترفل انفنت.

ش



هيكل المساهمة في الشركة.11
يلخ�س اجلدول التايل هيكل امل�ساهمة يف ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة:

اجلدول 1-3: هيكل امل�ضاهمة يف ال�ضركة

%راأ�س املال )بالريـال �ضعودي(الأ�ضهمامل�ضاهم

10,000,000100,000,00050اجلمهور

6,400,00064,000,00032اأك�سا للتاأمني )اخلليج( �س.م.ب )مقفلة(

3,600,00036,000,00018اأك�سا البحر املتو�سط القاب�سة اأ�س ايه

20,000,000200,000,000100الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

واجلدير بالذكر اأن اأك�سا اخلليج واأك�سا البحر املتو�سط يدعمان ويوؤيدان زيادة راأ�س املال واإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية، وقد اأكدتا لل�سركة وموؤ�س�سة النقد التزامهم مبمار�سة 
جميع احلقوق التي �ستخ�س�س لهم والكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة. مع العلم اأنه ل يوجد قيود على اأك�سا اخلليج واأك�سا البحر املتو�سط فيما يتعلق بتداول احلقوق، با�ستثناء 

احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد واأي قيود اأخر قد تن�س عليها قواعد هيئة ال�سوق املالية ولوائحها.  

وقد مت تو�سيح هيكل ملكية كل من �سركة اأك�سا اخلليج واأك�سا البحر املتو�سط القاب�سة يف الق�سم 4-4 )»ملحة عامة عن �سركة اأك�سا اخلليج واأك�سا البحر املتو�سط القاب�سة«(.

ت



رسالة الشركة وأهدافها وإستراتيجيتها .31

رسالة الشركة 

تتمثل ر�سالة ال�سركة يف اأن ت�سبح �سركة التاأمني الأولى يف اململكة العربية ال�سعودية لعملئها وموظفيها وم�ساهميها.

أهداف الشركة

تهدف ال�سركة باأن تكون اخليار الأف�سل لعملئها من بني �سركات التاأمني، من خلل ال�سعي اإلى تقدمي خدمات التاأمني واإعادة التاأمني باأعلى املعايري، كما ت�سعى ال�سركة لتعزيز 
�سمعتها ومركزها الريادي يف جمال تقدمي خدمات التاأمني واإعادة التاأمني. 

مهام الشركة

تهدف ال�سركة اإلى اأن ت�سبح ال�سركة الرائدة يف جمال التاأمني واإعادة التاأمني واأن حتظى بثقة عملئها يف اململكة العربية ال�سعودية وذلك من خلل توظيف اأف�سل الكوادر 
لتقدمي خدمات ذات جودة وكفاءة عالية لعملئها.

إستراتيجية الشركة 

اإن الإ�سرتاتيجية املتبعة من قبل ال�سركة مبنية على املبادئ التالية:

 السرعة في النمو وذلك من خالل:

تو�سعة وحت�سني �سبكة التوزيع من خلل الرتكيز على تو�سعة �سريحة العملء من الأفراد و�سريحة العملء من ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.  �

دفع عجلة النمو عن طريق تقدمي عرو�س متميزة يف جمال التاأمني ال�سحي التجاري بالإ�سافة اإلى وجود فريق متخ�س�س يف مزايا املوظفني.  �

تطوير عمليات البيع املتداخل ملنتجات التاأمني اجلماعي على احلياة والتاأمني ال�سحي.  �

تقدمي اأ�سعار تناف�سية من خلل تقوية ق�سم امل�سرتيات واإدارة ال�سبكة واإدارة املطالبات لغر�س تقلي�س التكاليف الناجتة عن املطالبات.  �

االنتقائية وذلك من خالل:

زيادة الأرباح الناجتة عن الأعمال اجلديدة واملجَددة من خلل مراجعة الأ�سعار وتعزيز اإدارة التعهد بالتغطية ب�سكل م�ستمر. �

تطوير املحافظ التاأمينية اخلا�سة بالعملء من الأفراد وال�سركات ال�سغري واملتو�سطة. �

زيادة الأرباح الناجتة عن منتجات التاأمني على املمتلكات واحلوادث بالإ�سافة اإلى زيادة عمليات البيع املتداخل للمنتجات املربحة.  �

الكفاءة وذلك من خالل:

ا�ستمرار رفع الكفاءة من خلل برامج التطوير املختلفة. �

حت�سني عمليات ال�سراء املتعلقة بالرعاية ال�سحية وا�ستقطاب اخلربات املتخ�س�سة يف مكافحة الحتيال.  �

تنمية كفاءة املبيعات عن طريق تطوير اإدارة املبيعات وتدريب املوظفني.  �

التركيز على العمالء وذلك من خالل: 

التميز عن املناف�سني من خلل تقدمي خدمات ذات جودة عالية.  �

ال�ستمرار يف بناء ميزة تناف�سية من خلل ت�سهيل تعامل العميل مع ال�سركة ب�سكل مبا�سر �

ال�ستمرار يف تقدمي عرو�س متميزة تتما�سى مع احتياجات الأفراد وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة بالإ�سافة اإلى اعتماد حلول فعالة فيما يتعلق بالتوزيع والت�سويق.    �

الثقة والإجناز وذلك من خلل: �

ال�ستثمار يف ا�ستقطاب وتطوير الكوادر ال�سعودية والحتفاظ بهم. �

ث



نواحي القوة المزايا التنافسية.41
تتمتع ال�سركة بعدد من املزايا التي جتعلها تتميز عن مناف�سيها والتي ت�ساهم يف النمو وزيادة الأرباح. وفيما يلي ملخ�س لنواحي قوى ال�سركة ومزاياها التناف�سية.

الوجود الدولي واإلقليمي

ال�سركة هي جزء من جمموعة اأك�سا والتي تزاول اأعمالها ب�سكل رئي�سي يف اأوروبا واأمريكا ال�سمالية واآ�سيا ومنطقة املحيط الهادي. اأما بالن�سبة ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اإفريقيا، فاإن ل�سركة اأك�سا اأعمال يف البحرين والإمارات العربية املتحدة وقطر وُعمان واململكة العربية ال�سعودية )من خلل ال�سركة( ولبنان والأردن وتركيا واملغرب واجلزائر. 
ومن �ساأن هذا النت�سار اجلغرايف الوا�سع – بالإ�سافة اإلى حجم جمموعة اأك�سا واخلربات املتوفرة لديها - متكني ال�سركة من تقدمي منتجات وخدمات متميزة تلبي احتياجات 
الوا�سع عامليًا  وانت�سارها  اأك�سا  املتوفرة لدى جمموعة  ال�سركة ال�ستمرار يف ال�ستفادة من اخلربات  تعتزم  ال�سعودية. كما  العربية  اململكة  وال�سركات يف  الأفراد  العملء من 

بالإ�سافة اإلى ا�سمها التجاري املعروف دوليًا، لتحافظ ال�سركة على ميزتها التناف�سية يف ال�سوق ال�سعودي.

وتعترب جمموعة اأك�سا رائدة دوليًا يف جمال احلماية املالية. فبناًء على املعلومات املتوفرة كما يف تاريخ 31 دي�سمرب 2013م، تعترب جمموعة اأك�سا واحدة من اأكرب �سركات 
التاأمني مبجموع اإيرادات قدره 91 مليار يورو لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م. كما اأن جمموعة اأك�سا كانت اأحد اأكرب �سركات اإدارة الأ�سول مبجموع اأ�سول حتت الإدارة 

يبلغ 1,113 مليار يورو، وقد �سنفت اإثر ذلك كتا�سع اأكرب ال�سركات لإدارة الأ�سول بناًء على املعلومات املتوفرة كما يف تاريخ 31 دي�سمرب 2013م1. 

واخلدمات  الأ�سول،  واإدارة  الدويل،  والتاأمني  واحلوادث،  املمتلكات  على  والتاأمني  واملدخرات،  احلياة  على  التاأمني  وهي:  جمالت  خم�س  يف  خدماتها  اأك�سا  جمموعة  وتقدم 
امل�سرفية. بالإ�سافة اإلى ذلك، تزاول بع�س ال�سركات القاب�سة التابعة ملجموعة اأك�سا اأعمال واأن�سطة اأخرى غري ت�سغيلية. 

الخبرة

لدى جمموعة اأك�سا عمليات تاأمني قائمة باملنطقة من خلل 13 مكتبًا على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية املتحدة وُعمان مدعومة بطاقم 
عمل يزيد عن 800 موظف. وبداأت عمليات جمموعة اأك�سا يف اململكة العربية ال�سعودية منذ عام 1985م يف املناطق القت�سادية الرئي�سية الثلث باململكة، وهي جدة والريا�س 
واخلرب. ومتلك ال�سركة قاعدة عملء وا�سعة و�سبكة توزيع مت تطويرها على مدى 25 �سنة والتي ا�ستحوذت عليها ال�سركة من اأك�سا ال�سعودية مبوجب �سفقة �سراء املحفظة 

الـتاأمينية.  

تنوع خدمات التأمين

تقدم ال�سركة جمموعة وا�سعة ومتنوعة من خدمات التاأمني واإعادة التاأمني، حيث تقدم ال�سركة ت�سكيلة وا�سعة من منتجات التاأمني التجاري ت�سمل التاأمني على املمتلكات والتاأمني 
على احلوادث والتاأمني البحري والتاأمني الهند�سي وتاأمني الرعاية ال�سحية. وهذه القدرة على تقدمي منتجات متنوعة �ساعدت ال�سركة على تطوير علقة قوية مع عملئها من 
ال�سركات الذين يف�سلون التعامل مع �سركة تاأمني واحدة لتلبية احتياجاتهم التاأمينية. وُتعرف جمموعة اأك�سا �سواء حمليًا اأو دوليًا بابتكار وتطوير منتجات رائدة يف ال�سوق يف 

جمال التاأمني ال�سخ�سي.

كفاءة فريق العمل

يعمل لدى ال�سركة فريق اإداري موؤهل ويتمتع بخربة وا�سعة يدير ال�سركة بكفاءة عالية. و�سوف ت�ستمر ال�سركة يف ال�ستثمار يف ا�ستقطاب وتدريب الكوادر الوطنية والحتفاظ 
بهم لغر�س تقدمي منتجات وخدمات ذات جودة عالية لعملئها. وتلتزم جمموعة اأك�سا بتطوير مهارات موظفي التاأمني لديها من خلل اتباع �سيا�سة تقوم على توظيف الكوادر 
املحلية وتدريبهم وتعزيز مهاراتهم املهنية، حيث يعترب تدريب املوظفني املحليني وتنمية مهاراتهم املهنية يف غاية الأهمية وذلك لدعم طموحات ال�سركة يف حتقيق النمو والتطور 

مما �سيمكن ال�سركة ال�ستمرار يف تقدمي منتجات وخدمات عالية اجلودة على املدى الطويل.

برنامج إعادة التأمين

تهدف ال�سركة اإلى الإبقاء على املخاطر حمليًا من اأجل زيادة العوائد املحتملة للم�ساهمني، وذلك من خلل الدخول يف ترتيبات اإعادة تاأمني والتي من �ساأنها اأن توفر �سمانات 
عالية اجلودة لل�سركة ب�سعر تناف�سي. ويهدف برنامج اإعادة التاأمني الذي ت�ستخدمه ال�سركة اإلى التاأكد من قدرة ال�سركة على حتقيق منو ثابت وم�ستمر من اأعمال التاأمني مبا 
يتوافق مع اأهدافها الإ�سرتاتيجية. وت�سهل �سركة اأك�سا جلوبال بي اند �سي كافة اتفاقيات اإعادة التاأمني لل�سركة وتدعم عمليات هيكلة وحتليل وعقد اتفاقيات اإعادة التاأمني عن 
جمموعة اك�سا مع الأطراف الأخرى . فمن خلل “جتميع” املخاطر على م�ستوى جمموعة اأك�سا، ت�ستطيع ال�سركة اأن حت�سل على اأف�سل الأ�سعار بالن�سبة لل�سعة املطلوبة لدى 
�سركات رائدة يف اإعادة التاأمني حتظى بت�سنيف مقبول للأوراق املالية. ومن خلل الدعم الإ�سايف  من جمموعة �سركة اأك�سا املتخ�س�سة يف جمال اعادة تامني املخاطر على  

املمتلكات واحلوادث، واإدارة املخاطر و�سمان الكتتاب والتعامل مع الأ�سواق املتخ�س�سة باأنواعها �سيكون لدى ال�سركة القدرة على ا�ستهداف م�ساريع تاأمني كبرية باململكة.

خدمة مركزية للعمالء

اإن اإ�سرتاتيجية ال�سركة تتمثل يف اإيجاد مركز موحد خلدمة العملء ، للتعامل مع العمليات الكربى واملتكررة والتي ت�سمل يف الوقت احلايل التاأمني الطبي والتاأمني على ال�سيارات، 
وذلك لتحقيق م�ستوى اأعلى من الكفاءة ويف نف�س الوقت تقدمي خدمة ذات جودة عالية للعملء.

1  مت حتديد الت�سنيف من قبل اأك�سا وفقًا للمعلومات املتوفرة كما يف تاريخ 30 �سبتمرب 2013م. 

خ



تقنية المعلومات

متتلك ال�سركة نظام الكرتوين متطور يهدف اإلى ت�سهيل متطلبات ال�سركة من املعلومات الت�سغيلية واملالية والنظامية والإدارية. حيث ت�ساعد اأنظمة اإدارة املعلومات يف تخطيط 
ومراقبة وتقييم العمليات املختلفة لل�سركة. ونظرًا لوجود النظام اللكرتوين املتطور ونظام اإدارة املعلومات، تقوم ال�سركة باتباع منهجية متنا�سقة ومتكاملة ل�سمان الت�سجيل 
والتكتيكية  ال�سرتاتيجية  القرارات  اتخاذ  يف  ي�ساعد  وهذا  املنا�سب.  الوقت  يف  وتوفريها  القرارات  اتخاذ  عملية  يف  امل�ستخدمة  الإدارة  معلومات  وا�ستقراء  للبيانات  الدقيق 
والت�سغيلية على كافة م�ستويات ال�سركة. كما ي�سهم الرتابط والت�سال ما بني فروع ال�سركة يف اإدارة الأعمال بفاعلية واإمكانية ا�ستعادة العمل يف حالة الكوارث وعمل �سوابط 

لل�سلحيات. و�سوف ت�سهم النظم املتكاملة يف مركزة عمليات املعاجلة ورفع م�ستوى ال�ستفادة من اخلربات وخف�س تكاليف املعاجلة.

ذ



نظرة عامة على السوق.51

 نظرة عامة على االقتصاد السعودي 11   5

وا�سل القت�ساد ال�سعودي منوه القوي يف عام 2013م نتيجة التطورات والإجنازات القوية التي حتققت خلل ال�سنة. وكان ذلك ُيعزى يف املقام الأول اإلى ا�ستمرار النفقات 
الداخلية  اإلى تعزيز ال�ستثمارات  اأدى  العمل، مما  الت�سريعات وبيئة  الوترية ب�سبب حت�سن  النمو �سريع  التحتية وا�ستمرار  البنية  ال�ستثمارية احلكومية، ل�سيما على م�ساريع 
واخلارجية. وقد مت ا�ستحداث اإ�سلحات هيكلية وت�سريعات القت�ساد و كان الهدف منها حتقيق منو اقت�سادي م�ستدام من خلل تنويع القواعد القت�سادية بزيادة اإ�سهام 

القطاعات غري النفطية يف الناجت املحلي الإجمايل. 

 نظرة عامة على سوق التأمين السعودي 11   5

قطاع التاأمني يف اململكة هو ثاين اأكرب قطاع يف اخلليج و�سهد معدل منو قوي على مدار ال�سنوات القليلة املا�سية، وهذا يرجع يف املقام الأول اإلى تطبيق احلكومة ملجموعة من 
م اإلى حد كبري. وقد �ساعدت لئحة التاأمني ال�سحي الإلزامي التي  الإ�سلحات الهيكلية يف عام 2005م. وقبل هذه الفرتة، كان اإطار عمل قطاع التاأمني يف اململكة غري منظَّ

و�سعتها احلكومة يف عام 2006م والتاأمني الإلزامي على املركبات يف عام 2007م اإلى تعزيز الطلب على منتجات التاأمني يف اململكة.2

يت�سم قطاع التاأمني يف اململكة باملناف�سة ال�سديدة. وكما �سريد بيانه، هناك خم�س وثلثون �سركة تاأمني مرخ�سة ومدرجة يف الوقت احلايل يف ال�سوق املالية ال�سعودية )»تداول«( 
كما يف تاريخ هذه الن�سرة. ومن املتوقع اأن ت�ستد املناف�سة بني ال�سركات ال�ساعية للحفاظ على ح�ستها من ال�سوق وزيادتها وتلك التي دخلت اإلى ال�سوق موؤخرًا �سعيًا وراء احل�سول 

على ح�سة من ال�سوق وزيادتها من خلل عر�س اأ�سعار تناف�سية ومنتجات تاأمني مبتكرة.

المشهد المستقبلي31   5

من املتوقع اأن ي�سهد قطاع التاأمني يف اململكة تطورات كبرية نتيجة ت�سريعات التاأمني اجلديدة وكذلك التغريات يف القت�ساديات الكلية وال�سيا�سات احلكومية. 

من املتوقع اأن يعمل دخول لعبني جدد اإلى ال�سوق على جذب اخلربات والأ�ساليب احلديثة لتح�سني عرو�س املنتجات وم�ستوى خدمات التاأمني املقدمة يف اململكة. وقد زادت 
املناف�شة ومن املتوقع اأن ت�شتمر مع زيادة عدد �شركات التاأمني املرخ�شة العاملة يف اململكة. وقد تعمل املناف�شة ال�شديدة على ا�شتمرار تراجع معدالت االأق�شاط.

2  األبني كابيتال: قطاع التاأمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، 2013م

ض



ملخص المعلومات المالية.61
يجب قراءة املعلومات املالية املختارة اأدناه بالقرتان مع القوائم املالية املدققة للأعوام املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و القوائم املالية الغري مدققة 

لفرتة �ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2013م و30 يونيو 2014م، وهذا ي�سمل امللحظات املرفقة بها يف جميع الأحوال. 

اجلدول 1-4: اأبرز البيانات املالية الأ�ضا�ضية )باآلف الريـالت ال�ضعودية(

2011م 
مدققة

2012م 
مدققة

2013م 
مدققة

الن�ضف الأول من 
عام 2013م غري 

مدققة

الن�ضف الأول من 
عام 2014م غري 

مدققة

قائمة عمليات التاأمني والفائ�س املرتاكم )اخل�ضائر املرتاكمة(

497,826 385,990 427,790460,486775,596اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

381,760 319,884 373,080373,306662,730اإجمايل الإيرادات

)373,154( )309,427()651,719()367,734()387,321(التكاليف والنفقات

861 1,046 5571,101-�سايف الفائ�س )العجز( من عمليات التاأمني بعد تخ�سي�س الفائ�س

3,518 2,183 1,0551,6204,805دخل العمولت

)784( )590()1,759()1,378()440(نفقات عمليات امل�ساهمني

)2,970( )3,790()1,805()4,617()3,341(خم�س�سات الزكاة و�سريبة الدخل

8,806 7,872 5,68512,942)16,044(�سايف الدخل

امليزانية العمومية

726,125 555,668 437,775543,815643,838موجودات عمليات التاأمني

250,875 196,219 229,947261,566212,663موجودات امل�ساهمني

977,000 751,887 667,722805,381856,501اإجمايل املوجودات

726,125 555,668 437,775543,815643,838املطلوبات واحتياطيات القيمة العادلة لعمليات التاأمني

49,265 11,548 59,18381,21421,288مطلوبات امل�ساهمني

201,610 184,671 170,764180,352191,375حقوق ملكية امل�ساهمني

250,875 196,219 229,947261,566212,663اإجمايل مطلوبات وحقوق ملكية امل�ساهمني

اإجمايل مطلوبات واحتياطيات القيمة العادلة لعمليات التاأمني 
ومطلوبات وحقوق ملكية امل�ساهمني

667,722805,381856,501 751,887977,000

التدفقات النقدية من عمليات التاأمني

29,677 80,523 78,433174,296)57,719(الأن�سطة الت�سغيلية

)66,429( )138,472()76,809()94,682()44,130(الأن�سطة ال�ستثمارية

- - ---الأن�سطة التمويلية

)36,752( )57,949(97,487)16,249()101,849(�سايف التدفقات النقدية

 التدفقات النقدية للم�ساهمني

36,573 )58,707()45,105(22,73626,042الأن�سطة الت�سغيلية

)28,247( 58,977 45,671)155,597(1,395الأن�سطة ال�ستثمارية

- - ---الأن�سطة التمويلية

8,326 270 566)129,555(24,131�سايف التدفقات النقدية

غ



2011م 
مدققة

2012م 
مدققة

2013م 
مدققة

الن�ضف الأول من 
عام 2013م غري 

مدققة

الن�ضف الأول من 
عام 2014م غري 

مدققة

ربح ال�ضهم )بالريـالت ال�ضعودية(

0.580.59 0,5150,740)0,635(ربحية )خ�سارة( ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة

%84.0%83.1%83.60%74.60%75.60معدل املطالبة

%14.60%14.20%15.40%24.30%28.60معدل العمولة / امل�ساريف

%98.62%97.29%99.00%98.90%104.20املعدل امل�سرتك

%11.19%11.13%13.50%20.9%17.30ن�سبة اإعادة التاأمني املتنازل عنها

ن�شبة �شايف االأق�شاط املكتتبة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة )ن�شبة 
الإحتفاظ(

82.70%79.10%86.50%88.87%88.81%

%12.09%23.88%19.20%21.00%6.80ن�سبة اإعادة التاأمني من اإجمايل املطالبات

%4.36%4.45%4.48%7.21%9.53ن�شبة م�شاريف العمولة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

%6.31%5.08%4.60%1.68%1.43دخل العموالت كن�شبة مئوية من االأق�شاط امل�شندة

%1.73%2.71%1.42%1.21)%2.44(فائ�ص عمليات التاأمني كن�شبة مئوية من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2013 و2014م.

مقارنة لمعلومات الشركة المالية

كما هو مو�سح يف امللحظة رقم )24( يف القوائم املالية ل�سنة 2012م، اإن املعلومات املالية لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م والواردة يف القوائم املالية 
ل�سنة 2011م تختلف عن املعلومات املالية لنف�س ال�سنة والواردة )لغر�س املقارنة( يف القوائم املالية ل�سنة 2012م، حيث مت اإعادة ت�سنيف بع�س املعلومات املالية ل�سنة 2011م 

الواردة يف القوائم املالية ل�سنة 2012م لغر�س عك�س طبيعة الأر�سدة ب�سكل منا�سب ومبا يتما�سى مع طريقة عر�س القوائم املالية ل�سنة 2012م، وذلك على النحو التايل:

مت اإعادة ت�سنيف مبلغ 2,500,000 ريال �سعودي بحيث اأ�سبح يندرج �سمن مطالبات حاملي وثائق التاأمني امل�ستحقة وغريها من املطالبات بدًل عن مطالبات  �
امل�ساهمني امل�ستحقة وغريها من املطالبات.

مت اإعادة ت�سنيف مبلغ 2,500,00 ريال �سعودي بحيث اأ�سبح مطالبات م�ساهمني بدًل عن من م�ستحقات من عمليات التاأمني. �

مت اإعادة ت�سنيف مبلغ 3,800,000 ريال �سعودي بحيث اأ�سبح يندرج �سمن امل�ساريف الإدارية والعامة حلاملي الوثائق بدًل عن �سرائب امل�ساهمني. �

علوة على ما تقدم، وكما هو مو�سح يف امللحظة رقم )24( يف القوائم املالية ل�سنة 2013م، اإن املعلومات املالية لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م والواردة 
يف القوائم املالية ل�سنة 2012م تختلف عن املعلومات املالية لنف�س ال�سنة والواردة )لغر�س املقارنة( يف القوائم املالية ل�سنة 2013م، حيث مت اإعادة ت�سنيف بع�س املعلومات 
املالية ل�سنة 2012م الواردة يف القوائم املالية ل�سنة 2013م لغر�س عك�س طبيعة الأر�سدة ب�سكل منا�سب ومبا يتما�سى مع طريقة عر�س القوائم املالية ل�سنة 2013م، وذلك 

على النحو التايل:

مت اإعادة ت�سنيف مبلغ 3,700,000 ريال �شعودي بحيث اأ�شبح يندرج �شمن اأق�شاط حملة الوثائق املقدمة بداًل عن االأق�شاط وم�شتحقات التاأمني املدينة. �

مت اإعادة ت�سنيف مبلغ 36,300,000 ريال �سعودي بحيث اأ�سبح ودائع م�ساهمني طويلة اأجل بدًل عن ودائع م�ساهمني ق�سرية اأجل. �

ظ
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التعريفات والمصطلحات.11
يبني اجلدول التايل بع�س التعريفات وامل�سطلحات املُ�ستخدمة يف هذه الن�سرة. 

التعريفاملُ�ضطلح اأو الخت�ضار املُعرَّف

مت تعديل �سعر �سهم ال�سركة يف “تداول” اإلى 21.8 ريـال �سعودي لل�سهم الواحد وذلك بنهاية تداول يوم اجتماع اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س ال�سعر املُعدل 
املال، وبعد موافقة امل�ساهمني على زيادة راأ�س املال، وذلك ميثل انخفا�س ب�سعر ال�سهم مبقدار 14.75 ريـال اأو 40.4 يف املائة لل�سهم الواحد مقارنة ب�سعر �سهم 

ال�سركة يف “تداول” عند اإغلق التداول يف يوم اجتماع اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال. 

اإدراج الأ�سهم اجلديدة واملوافقة على تداولها يف ال�سوق املالية وفقًا للمادة 19 من قواعد الت�سجيل والإدراج.قبول الإدراج

م�ست�سارو ال�سركة فيما يتعلق بالكتتاب والواردة اأ�سماوؤهم يف ال�سفحات )و( و )ز( من هذه الن�سرة.امل�ست�سارون

ال�سخ�س الذي ي�سيطر على �سخ�س اآخر، اأو ي�سيطر عليه ذلك ال�سخ�س الآخر، اأو ي�سرتك معه يف كونه م�سيطرًا عليه من قبل �سخ�س ثالث. ويف اأي مما �سبق تابع
تكون ال�سيطرة ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.

يوم الأربعاء 1436/05/20هـ )املوافق 2015/03/11م(.تاريخ التخ�سي�س

بيزن�س مونيتور اإنرتنا�سيونال.م�ست�سار ال�سوق

�سركة براي�س وتر هاو�س كوبرز ومكتب الغامن للمحا�سبة.مدقق احل�سابات

هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية.الهيئة اأو هيئة ال�سوق املالية

اأك�سا اأ�س اأيه وال�سركات التابعة لها.جمموعة اأك�سا

اأك�سا للتاأمني )اخلليج( �س.م.ب )مقفلة(.اأك�سا اخلليج

اأك�سا البحر املتو�سط القاب�سة اأ�س ايه.اأك�سا البحر املتو�سط 

اأك�سا �سو�سيتيه اأنونيم.اأك�سا اأ�س اأيه 

اأك�سا للتاأمني العربية ال�سعودية �س.م.ب )م�ساهمة مقفلة موؤ�س�سة يف دولة البحرين(.اأك�سا ال�سعودية 

العملة الر�سمية احلالية للمملكة البحرين.الدينار البحريني اأو الدينار 

جمل�س اإدارة ال�سركة.املجل�س اأو جمل�س الإدارة

النظام الأ�سا�سي لل�سركة واملدرج ملخ�س له يف الق�سم 13 )»ملخ�س النظام الأ�سا�سي لل�سركة«(.النظام الأ�سا�سي

الزيادة يف راأ�س مال ال�سركة من 200,000,000 ريـال �سعودي اإلى 450,000,000 ريال �سعودي.زيادة راأ�س املال

الرئي�س التنفيذي لل�سركة.الرئي�س التنفيذي

املدير املايل لل�سركة.املدير املايل

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة.رئي�س املجل�س

نظام ال�سوق املالية ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/30 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1424هـ، وتعديلته. نظام ال�سوق املالية

نظام ال�سركات ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/6 بتاريخ 22 ربيع الأول 1385هـ وتعديلته. نظام ال�سركات

�سركة اأك�سا للتاأمني التعاوين وهي �سركة م�ساهمة �سعودية، تاأ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/36( وتاريخ 1429/06/27هـ )املوافق 2008/07/01م( ال�سركة
ومبوجب القرار الوزاري رقم )192/ق( بتاريخ 1430/06/10هـ )املوافق 2009/06/03م( واملقيدة بال�سجل التجاري رقم 1010271203 وتاريخ 

1430/07/20هـ )املوافق 2009/07/13م(.

املبلغ الذي يزيد عن �سعر الطرح من �سايف متح�سلت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم والذي �سوف يتم دفعه مل�ستحقيه من الذين مل ميار�سوا حقهم بالكتتاب التعوي�س
يف الأ�سهم اجلديدة ولأ�سحاب ك�سور الأ�سهم .

القدرة على التاأثري على اأفعال اأو قرارات �سخ�س اآخر، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، من خلل:ال�سيطرة

امتلك ن�سبة ت�ساوي %30 اأو اأكرث من حقوق الت�سويت يف �سركة. �

حق تعيني %30 اأو اأكرث من اأع�ساء اجلهاز الإداري. �

يعني الطرف الآخر يف �سفقة اأو اتفاقية.الطرف النظري

لئحة حوكمة ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية، ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب قرار رقم 2006/212/1م بتاريخ 1427/10/21هـ لئحة حوكمة ال�سركات
)املوافق 12 نوفمرب 2006م( وتعديلتها. 
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جميع م�ساهمي ال�سركة احلاليني مبا فيهم �سركة اأك�سا اخلليج واأك�سا البحر املتو�سط وغريهم من م�ساهمي ال�سركة من اجلمهور.امل�ساهمون احلاليون

اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة.الأع�ساء اأو اأع�ساء جمل�س الإدارة

تاريخ اإغلق التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال، وذلك بتاريخ يوم الثلثاء 1436/4/21هـ )املوافق 2015/2/10م(.تاريخ الأحقية 

امل�ساهمني املقيدين يف �سجل م�ساهمي ال�سركة يف تاريخ اإغلق التداول يف يوم انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية اخلا�س بزيادة راأ�س املال.امل�ساهمون املقيدون

العملة الر�سمية احلالية للمنطقة الأوروبية )والتي ت�سمل كما يف تاريخ هذه الن�سرة 18 ع�سوًا من بني الدول الأع�ساء يف الإحتاد الأوروبي البالغ عددها 28 اليورو
ع�سوًا(.

ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(.ال�سوق املالية اأو تداول

اجتماع اجلمعية العامة الغري عادية للم�ساهمني ُيعقد وفقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة .اجلمعية العامة غري العادية

�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال.امل�ست�سار املايل

الإ�سعار النهائي بعدد الأ�سهم املخ�س�سة لكل �سخ�س م�ستحق دون اأي ر�سوم اأو ا�ستقطاعات والذي يلزم اإر�ساله يف موعد اأق�ساه يوم الأربعاء 1436/05/20هـ الإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي
)املوافق 2015/03/11م(.

تبداأ من يوم الثلثاء 1436/04/28هـ )املوافق 2015/02/17م( وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/05/07هـ )املوافق 2015/02/26م(، وهي املرحلة مرحلة الكتتاب الأولى 
التي يحق خللها للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم يف الكتتاب )كليًا اأو جزئيًا( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية املودعة يف حمافظهم 

بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال. و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق 
الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. وتتزامن مرحلة الكتتاب الأولى مع فرتة التداول والتي ميكن خللها للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين 

من املوؤ�س�سات والأفراد تداول حقوق الأولوية. 

اأك�سا اخلليج، واأك�سا البحر املتو�سط، و�سركة اأبناء عبد اهلل اإبراهيم اخلريف، و�سركة املعجل للتجارة واملقاولت، وال�سيد/عبد العزيز حممد امل�سعل.امل�ساهمون املوؤ�ِس�سون

هي ك�سور الأ�سهم التي �سيتم جمعها وطرحها مع الأ�سهم املتبقية خلل فرتة الطرح املتبقي.ك�سور الأ�سهم

دول جمل�س التعاون اخلليجي.دول جمل�س التعاون

اجتماع اجلمعية العامة الغري العادية و اجلمعية العامة العادية. وي�سمل م�سطلح »اجلمعية العامة« اأي جمعية عامة لل�سركة. اجلمعيات العامة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية.احلكومة

اإجمايل اأق�شاط عقود التاأمني املكتتبة خالل فرتة حمددة دون اقتطاع االأق�شاط املتنازل عنها. اإجمايل االأق�شاط املكتتبة 

مقر ال�سركة الرئي�سي الواقع بحي الوزارات، برج كانو، الدور الثاين، طريق امللك عبد العزيز، �س ب: 753، الريا�س 11421، اململكة العربية ال�سعودية.املقر الرئي�سي

اللئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادرة مبوجب الأمر الوزاري رقم 561/1 وتاريخ 1425/03/01هـ )املوافق 2004/04/20م(.اللئحة التنفيذية

جميع اللوائح والقواعد ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد لتنظيم قطاع التاأمني وال�سركات العاملة فيه، مبا يف ذلك اللئحة التنفيذية. اللوائح التنفيذية

الفرق بني القيمة ال�سوقية ل�سهم ال�سركة خلل فرتة التداول و�سعر الطرح. قيمة احلق الإر�سادية

ت�سمل املوؤ�س�سات ال�ستثمارية ما يلي:املوؤ�س�سات ال�ستثمارية

1. الأ�سخا�س املرخ�س لهم يف التعامل يف الأوراق املالية ب�سفة اأ�سيل، مع التزام مبتطلبات الكفاية املالية. 

2. ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية من خلل حمافظها التي يديرها اأ�سخا�س مرخ�س لهم، و�سركات قطاعي البنوك والتاأمني املدرجة يف ال�سوق 
املالية ال�سعودية، وذلك وفقًا لل�سوابط التي اأ�سدرتها الهيئة، على اأن ل توؤدي م�ساركة ال�سركة اإلى اأي تعار�س يف امل�سالح. 

3. �شناديق اال�شتثمار املوؤ�ش�شة يف اململكة واملطروحة طرحًا عامًا والتي ت�شتثمر يف االأوراق املالية املدرجة ال�شوق املالية ال�شعودية على اأن تت�شمن �شروط واأحكام 
ال�سندوق ما ي�سمح لها بذلك، مع الإلتزام بالأحكام والقيود املن�سو�س عليها يف لئحة �سناديق ال�ستثمار.   

4. ال�سركات ال�ستثمارية وفقًا للتعريف الوارد يف قائمة امل�سطلحات امل�ستخدمة يف لوائح الهيئة، على األ توؤدي م�ساركة ال�سركة اإلى اأي تعار�س يف امل�سالح.

5. اجلهات احلكومية واملوؤ�س�سات العامة يف اململكة. 

نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/32 وتاريخ 1424/06/02هـ )املوافق 2003/07/31م(.نظام التاأمني 

وثيقة قانونية اأو عقد ت�شدره ال�شركة للموؤمن له تت�شمن االأحكام وال�شروط الرئي�شية التي يتم بناًء عليها تعوي�ص املوؤمن له عن اخل�شائر واالأ�شرار التي يتعر�ص وثيقة التاأمني 
لها. 

ال�سخ�س الطبيعي اأو املعنوي الذي يربم عقد التاأمني.املوؤمن له 

هي �سركة التاأمني التي تربم عقود التاأمني لقبول وحتمل املخاطر عن املوؤمن له وتعوي�سه ب�سكل مبا�سر عن هذه اخل�سارة.�سركة التاأمني 

اململكة العربية ال�سعودية.اململكة اأو ال�سعودية 
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�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال.مدير الإكتتاب

تتوفر لدى »تداول« اآليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف اأنظمتها ويو�سع رمز منف�سل حلقوق الأولوية ل�سركة اأك�سا )يكون م�ستقًل عن رمز الأ�سهم تداول حقوق الأولوية 
احلالية ل�سركة اأك�سا على �سا�سة تداول(. وميلك امل�ساهمني املقيدين خلل مرحلة الإكتتاب الأولى )والتي تتزامن مع فرتة التداول( اخليارات التالية:

1.الحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما يف تاريخ الأحقية والكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.

2.بيع احلقوق املكت�سبة اأو جزء منها من خلل ال�سوق املالية.

3.�سراء حقوق اإ�سافية من خلل �سوق املال.

4.عدم القيام باأي اإجراء فيما يتعلق بحقوق الأولوية �سواء ببيعها اأو ممار�سة حق الإكتتاب فيها، ويف هذه احلالة �سيتم طرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم 
ممار�سة تلك احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي. 

كما يحق للجمهور خلل فرتة التداول �سراء وبيع حقوق الأولوية يف ال�سوق، ويف حالة احتفاظهم بحقوق الأولوية اإلى نهاية مرحلة الكتتاب الأولى ف�سيكون لهم 
احلق يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة خلل مرحلة الكتتاب الثانية. و�سيعمد نظام “تداول” اإلى اإلغاء رمز حقوق الأولوية ل�سركة اأك�سا على �سا�سة التداول بعد 

انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية. وعلى ذلك، �سيتوقف تداول حقوق الأولوية مع انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية.

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم وتاريخ 1425/8/20هـ )املوافق 2004/10/4م( واملعدلة مبوجب القرار قواعد الت�سجيل والإدراج
رقم 1-36-2012 وتاريخ 1434/1/11هـ )املوافق 2012/11/25م(.

وزارة املالية باململكة العربية ال�سعودية.وزارة املالية

وزارة التجارة وال�سناعة يف اململكة العربية ال�سعودية.وزارة التجارة وال�سناعة

اإجمايل متح�سلت الكتتاب بعد خ�سم جميع تكاليف الكتتاب.�سايف متح�سلت الكتتاب

25,000,000 �سهم متثل ما ن�سبته %125 من راأ�س مال ال�سركة احلايل. الأ�سهم اجلديدة

25,000,000 حق.عدد حقوق الأولوية امل�سدرة 

10 ريـال �سعودي لكل �سهم جديد.»�سعر الطرح« اأو »�سعر الكتتاب«

طرح الأ�سهم اجلديدة للكتتاب من خلل اإ�سدار حقوق اأولوية ب�سعر طرح يبلغ 10 ريـال لل�سهم.»الطرح« اأو »الكتتاب«

ت�سمل مرحلة الكتتاب الأولى والثانية. فرتة الكتتاب

يوم الثلثاء 1436/05/12هـ )املوافق 2015/03/03م(تاريخ انتهاء فرتة الكتتاب

جريدة اأم القرى، وهي اجلريدة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية.اجلريدة الر�سمية

اجتماع اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني ُيعقد وفقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة.اجلمعية العامة العادية

�سوف يتم دفع مبالغ تعوي�س نقدي للأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل يكتتبوا كليًا اأو جزئيًا يف الأ�سهم اجلديدة، ومل�ستحقي ك�سور الأ�سهم يف موعد اأق�ساه يوم دفع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت( 
اخلمي�س 1436/05/28هـ )املوافق 2015/03/19م( )الرجاء مراجعة الق�سم 17 “�شروط واأحكام االكتتاب”(. علمًا باأن مبالغ التعوي�س متثل املبلغ الذي يزيد 

عن �سعر الطرح من �سايف متح�سلت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم.  

ا�ستحواذ ال�سركة على حمفظة التاأمينية اخلا�سة ب�سركة اأك�سا ال�سعودية واملوجودات واملطلوبات ذات العلقة بها وذلك بتاريخ 1434/02/06هـ )املوافق �سفقة �سراء املحفظة التاأمينية 
2012/12/19م(.

يتم احت�شاب هام�ص املالءة ب�شرب معامل ن�شبي حمدد من قبل موؤ�ش�شة النقد لكل فرع من فروع التاأمني يف �شايف االأق�شاط املعدل.هام�ص املالءة املالية لالأق�شاط املكتتبة  

ن�سرة الإ�سدار هذه.ن�سرة الإ�سدار

ي�سمل كًل من امل�ساهمني املقيدين والأ�سخا�س الذين قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خلل فرتة التداول. الأ�سخا�س امل�ستحقون 

البنك العربي الوطني والبنك ال�سعودي الفرن�سي والبنك الأهلي التجاري وبنك الريا�س وجمموعة �سامبا املالية.اجلهات امل�ستلمة 

امل�ساهمني املقيدين يف �سجل م�ساهمي ال�سركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال.امل�ساهمون املقيدون

ن لهم اإذا تعر�سوا لل�سرر اأو اخل�سارة.اإعادة التاأمني  ن من قبل معيد التاأمني عما يتم دفعه للموؤمَّ ن اإلى معيد التاأمني، وتعوي�س املوؤمِّ ن عليها من املوؤمِّ حتويل اأعباء املخاطر املوؤمَّ

�سركة اإعادة التاأمني التي تقبل عقود التاأمني من �سركة تاأمني اأخرى عن كافة اأو بع�س املخاطر التي تتحملها. �سركة اإعادة التاأمني 
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يق�سد به ما يلي:طرف ذو علقة 

1( ال�سركة التابعة.

2( امل�ساهمني الكبار يف ال�سركة.

3( اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لل�سركة.

4( اأع�ساء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لل�سركة التابعة.

5( اأع�ساء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف ال�سركة.

6( امل�ست�سار املايل و امل�ست�سار القانوين لل�سركة.

7( اأي اأقرباء للأ�سخا�س امل�سار اإليهم من 1-5 اأعله.

8( اأي �سركة ي�سيطر عليها اأي �سخ�س م�سار اإليه يف 1-7 اأعله.

هي اأوراق مالية قابلة للتداول متنح حاملها اأحقية الإكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عند اعتماد الزيادة يف راأ�س املال. وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني امل�سجلني يف احلقوق اأو حقوق الأولوية
�سجلت ال�سركة عند اإغلق التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال، ويعطي كل حق حلامله اأحقية الكتتاب يف �سهم واحد 

من الأ�سهم اجلديدة ب�سعر الطرح. ويتم اإيداع احلقوق خلل يومني من تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال. و�ستظهر هذه احلقوق 
يف ح�سابات امل�ساهمني امل�سجلني حتت رمز جديد خا�س بحقوق الأولوية. و�سيتم اإبلغ امل�ساهمني امل�سجلني باإيداع احلقوق يف حمافظهم. 

ميلك امل�ساهم امل�سجل حق واحد وربع )1.25( عن كل �سهم واحد ميلكه. وهذه الن�سبة هي ناجت ق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة على عدد الأ�سهم احلالية لل�سركة. معامل الأحقية 

25,000,000 �سهم متثل حوايل ما ن�سبته %55.5 من راأ�س املال ال�سركة بعد زيادة راأ�س املال.اأ�سهم حقوق الأولوية 

العملة الر�سمية احلالية للمملكة العربية ال�سعودية.الريال اأو الريال ال�سعودي

تطرح الأ�سهم املتبقية على عدد من املوؤ�س�سات ال�ستثمارية، على اأن تقدم تلك املوؤ�س�سات ال�ستثمارية عرو�سها ل�سراء الأ�سهم املتبقية و�سيتم ا�ستقبال هذه الطرح املتبقي  
العرو�س ابتداًء من ال�ساعة العا�سرة �سباحًا يوم الأحد 1436/05/17هـ )املوافق 2015/03/08م( وحتى ال�ساعة العا�سرة �سباحًا من اليوم التايل بتاريخ 

1436/05/18هـ )املوافق 2015/03/09م(. و�ستخ�س�س الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية ذات العر�س الأعلى ثم الأقل فالأقل على اأن يتم تخ�سي�س 
الأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س. اأما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم، ف�سيتم اإ�سافتها اإلى الأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل. 

من ال�ساعة العا�سرة �سباحًا يوم الأحد 1436/05/17هـ )املوافق 2015/03/08م( وحتى ال�ساعة العا�سرة �سباحًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/05/18هـ فرتة الطرح املتبقي  
)املوافق 2015/03/09م(.

الأ�سهم التي مل يتم الكتتاب فيها بعد انتهاء مرحلة الكتتاب الثانية. الأ�سهم املتبقية 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.موؤ�س�سة النقد

تبداأ من يوم الأحد 1436/05/10هـ )املوافق 2015/03/01م( وت�ستمر حتى نهاية يوم الثلثاء 1436/05/12هـ )املوافق 2015/03/03م(، وهي الفرتة مرحلة الكتتاب الثانية
التي يحق خللها جلميع حملة احلقوق الأولوية �سواًء كانوا م�ساهمني مقيدين اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خلل فرتة التداول ممار�سة حقهم بالكتتاب يف 

الأ�سهم اجلديدة. ول ُي�سمح بتداول حقوق الأولوية خلل هذه املرحلة. 

�سكرتري جمل�س اإدارة ال�سركة.�سكرتري املجل�س

م�سوؤولو ال�سركة املحددة اأ�سماوؤهم يف الق�سم 5-3 )»الإدارة العليا«(.كبار امل�سوؤولني

اأ�سهم ال�سركة العادية بقيمة ا�سمية تبلغ 10 ريـالت �سعودية لل�سهم الواحد. الأ�سهم

اأي �سخ�س يكتتب يف اأ�سهم حقوق الأولوية.املكتتبون

منوذج طلب الكتتاب الذي يجب على املكتتبني تعبئته وتقدميه للجهات امل�ستلمة للكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية. منوذج طلب الكتتاب

�شروط واأحكام االكتتاب الواردة بالق�شم 17 )»�شروط واأحكام االكتتاب«(.�شروط واأحكام االكتتاب

تكون ال�سركة تابعة ل�سركة اأخرى يف احلالت التالية:ال�سركة التابعة اأو ال�سركات التابعة

اإذا كانت م�سيطر عليها ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر من قبل ال�سركة الأخرى.

اإذا كانت متلك، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، اأكرث من %50 من اأ�سهم ال�سركة الأخرى.

اإذا كانت �سركة تابعة ل�سركة تابعة لتلك ال�سركة الأخرى.

�سركة اأك�سا اخلليج و�سركة اأك�سا البحر املتو�سط والذين ميلكون ما ن�سبته %32 و%18 على التوايل من راأ�س مال ال�سركة، كما يف تاريخ هذه الن�سرة. كبار امل�ساهمني 

�سركة اأك�سا اخلليج و�سركة اأك�سا البحر املتو�سط.ال�سركاء ال�سرتاتيجيون

الهيئة العامة لل�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية.الهيئة العامة لل�ستثمار

النظام الآيل لتداول الأ�سهم. نظام تداول

املبالغ التي تخ�س�سها ال�سركة لتغطية خ�سائر متوقعة تنتج عن الوثائق اخلا�سة بنوع من اأنواع التاأمني وما ينتج عنها من التزامات مالية. املخ�س�سات الفنية 
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التعريفاملُ�ضطلح اأو الخت�ضار املُعرَّف

بيع و�شراء احلقوق من خالل »تداول« وفق �شروط واأحكام االكتتاب.تداول احلقوق

تبداأ من يوم الثلثاء 1436/04/28هـ )املوافق 2015/02/17م( وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/05/07هـ )املوافق 2015/02/26م(. وتتزامن فرتة تداول حقوق الأولوية  
فرتة التداول مع مرحلة الكتتاب الأولى. 

الإمارات العربية املتحدة.الإمارات

�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال.متعهد التغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية بني ال�سركة ومتعهد التغطية.اتفاقية التعهد بالتغطية

العملة الر�سمية احلالية للوليات املتحدة الأمريكية.الدولر الأمريكي

تعني الأ�سخا�س غري املذكورين اأدناه:اجلمهور

1( تابعي ال�سركة.

2( امل�ساهمني الكبار يف ال�سركة.

3( اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذين لل�سركة.

4( اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذين لتابعي ال�سركة.

5( اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذين لدى امل�ساهمني الكبار يف ال�سركة.

6( اأي اأقرباء للأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف )1.2،3.4 اأو5( اأعله.

7( اأي �سركة ي�سيطر عليها اأي من الأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف )1.2،3.4،5 اأو6( اأعله.

8( الأ�سخا�س الذين يعملون بالتفاق معًا وميلكون جمتمعني %5 )خم�سة يف املائة( اأو اأكرث من فئة الأ�سهم املراد اإدراجها.  
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عوامل المخاطرة.11
ينبغي على امل�ستثمرين املحتملني اأن يدر�سوا بعناية كافة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة، مبا يف ذلك عوامل املخاطرة املبينة اأدناه قبل اتخاذ اأي قرار ب�سراء الأ�سهم اجلديدة. 
علمًا باأن عوامل املخاطرة قد ل ت�سمل جميع املخاطر التي ميكن اأن تواجهها ال�سركة، حيث ميكن اأن تواجه ال�سركة خماطر اإ�سافية غري معلومة يف الوقت احلايل والتي من 
�شانها اأن توؤثر على عمليات ال�شركة. اإال اأن جمل�ص اإدارة ال�شركة يوؤكد اأنه لي�ص على علم -بتاريخ هذه الن�شرة- بوجود اأي خماطر جوهرية من املمكن اأن  توؤثر �شلبًا على ن�شاط 

ال�سركة واأدائها املايل، با�ستثناء املخاطر املبينة اأدناه. 

بال�سركة  املتعلقة  املعلومات  الن�سرة-  هذه  يف  الواردة  الأخرى  املعلومات  �سمن  -من  كذلك  يدر�سوا  اأن  املحتملني  امل�ستثمرين  على  يجب  اأدناه،  الواردة  املخاطر  تقييم  وعند 
والتفاقيات ذات العلقة املبينة يف الق�سم12)املعلومات القانونية(.

ويف حال حتقق اأي من املخاطر املبينة يف هذا الق�سم )والتي يعتقد جمل�س الإدارة اأنها جوهرية( اأو اأي خماطر جوهرية اأخرى مل يحددها جمل�س الإدارة يف هذه الن�سرة، فاإن 
ال�سركة قد تتعر�س اإلى اأ�سرار توؤثر ب�سكل جوهري على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

اأن ال�ستثمار يف الأ�سهم اجلديدة منا�سب فقط للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ال�ستثمار وفوائده ممن لديهم موارد كافية لتحمل اأي خ�سارة  وجتدر الإ�سارة اإلى 
نا�سئة عن ذلك ال�ستثمار. وبناء على ذلك يجب على اأي م�ستثمر حمتمل لديه �سك حيال ال�ستثمار يف الأ�سهم اجلديدة اأن يطلب امل�سورة من م�ست�سار مايل مرخ�س له من هيئة 

ال�سوق املالية فيما يتعلق بهذا ال�ستثمار.

وقد يوؤدي حتقق اأي من عوامل املخاطر املبينة اأدناه )اأو اأي من املخاطر الأخرى التي ل يعلم جمل�س الإدارة بوجودها اأو تلك املخاطر التي ل يعتربها املجل�س جوهرية بتاريخ هذه 
الن�سرة( اإلى انخفا�س �سعر ال�سهم يف ال�سوق مما قد يت�سبب يف خ�سارة امل�ستثمر لكامل اأو جزء من ا�ستثماره يف الأ�سهم اجلديدة.

 المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة11   1

 صعوبة الحصول على مصادر التمويل المناسبة12   1   1

قد حتتاج ال�سركة يف امل�ستقبل اإلى مبالغ مالية اإ�سافية لتمويل ا�ستثماراتها وتو�سيع عملياتها واإ�سافة خدمات جديدة، وكذلك لل�ستمرار يف ا�ستيفاء املتطلبات النظامية اخلا�سة 
بكفاية راأ�ص املال. وقد ال يتوفر يف بع�ص احلاالت لل�شركة التمويل الالزم للوفاء بتلك املتطلبات، اأو قد ال يتوفر يف الوقت املنا�شب اأو بال�شروط املنا�شبة. و�شوف تعتمد قدرة 
ال�سركة يف احل�سول على راأ�سمال اإ�سايف يف امل�ستقبل على جمموعة من العوامل، مبا فيها قدرة ال�سركة على احل�سول على املوافقات النظامية اللزمة بالإ�سافة اإلى نتائج 
عملياتها وتدفقاتها النقدية. وقد ت�سمل عملية احل�سول على متويل اإ�سايف اإ�سدار اأ�سهم جديدة مما قد ينتج عنه تقليل ن�سبة ملكية امل�ساهمني احلاليني. وقد ينتج عن عدم 

قدرة ال�سركة على احل�سول على متويل اإ�سايف )يف حال احتاجت اإليه( اأثر �سلبي على خطة عمل ال�سركة وعملياتها.

 طبيعة قطاع التأمين وعدم استقراره12   1   1

يت�سم قطاع التاأمني بعدم ال�ستقرار مما قد يوؤثر على ربحية ال�سركات العاملة فيه مبا يف ذلك ال�سركة. فقطاع التاأمني يغطي العديد من املخاطر )مثل التلفيات الناجمة عن 
احلرائق وال�سيول والعوا�سف وحوادث ال�سيارات وال�سرقات( وهذه املخاطر بطبيعتها قد حتدث يف اأي وقت ومن ال�سعب التنبوؤ بها وحجم الأ�سرار التي تخلفها. كما اأن تكرر 

وقوع هذه املخاطر اأمر وارد، وقد يكون للم�ستوى العايل من التكرار تاأثري �سلبي على ربحية ال�سركة.

 كفاية االحتياطيات32   1   1

وفقًا لنظام التاأمني ولئحته التنفيذية، يجب على ال�سركة املحافظة على احتياطات كافية للوفاء بالتزاماتها املالية بالإ�سافة اإلى احتياطات اأخرى حمددة.

وتعترب عملية تقدير احتياطي اللتزامات عملية �سعبة ومعقدة وتدخل فيها العديد من املتغريات والفرتا�سات. ونظرًا لطبيعة التزامات ال�سركة واملخاطر املغطاة وما يرتتب 
على ذلك من �سعوبة حتديد حجم التزامات ال�سركة مبوجب وثائق التاأمني، فاإن ال�سركة ل ت�ستطيع حتديد املبلغ الذي قد تكون ملزمة بدفعه مقابل تلك اللتزامات. ومن املمكن 
مراجعة الفرتا�سات التي يتم على اأ�سا�سها ح�ساب الحتياطات يف حال توفر معلومات اأو بيانات اإ�سافية اأو يف حال حدوث تغيري يف القوانني القائمة اأو اختلف يف تف�سري 
ن�سو�سها. اإ�سافة اإلى ذلك، يعترب التاريخ الق�سري ن�سبيا لقطاع التاأمني يف اململكة والقدر املحدود من البيانات املتعلقة بتاريخ املطالبات التاأمينية يف اململكة عامًل موؤثرا على 

قدرة ال�سركة على اإعداد افرتا�سات ح�سابية ملنتجات معينة مثل منتجات تاأمني الرعاية ال�سحية.

بناًء على ما تقدم، فقد يتبني م�ستقبًل عدم كفاية الحتياطيات املخ�س�سة ملواجهة مطالبات التاأمني وعندئذ قد حتتاج ال�سركة اإلى زيادة هذه الحتياطيات. و�سوف توؤدي 
زيادة احتياطيات ال�سركة للخ�سائر اإلى انخفا�س �سايف دخل ال�سركة، ويف حال كانت الزيادة يف الحتياطيات كبرية، فقد يكون لذلك تاأثري �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة 

وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.
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 عدم قدرة الشركة على تحقيق العوائد المناسبة42   1   1

تعتمد النتائج الت�سغيلية لل�سركة ب�سكل جزئي على اأداء اأ�سولها ال�ستثمارية، والتي يتم متويلها من خلل اأموال حاملي وثائق التاأمني بالإ�سافة اإلى حقوق امل�ساهمني. 

والعملة  ال�سيولة  الأ�سواق وعوائد ال�ستثمارات وخماطر  والتذبذب يف  العامة  بالأو�ساع القت�سادية  املرتبطة  ا�ستثمارية منها املخاطر  نتائج ال�ستثمار لعدة خماطر  وتخ�سع 
والئتمان بالإ�سافة اإلى الأو�ساع ال�سيا�سية.

واإذا مل تنجح ال�سركة يف ربط حمفظتها ال�ستثمارية مع التزاماتها املالية، فقد ت�سطر ال�سركة اإلى ت�سفية ا�ستثماراتها يف وقت غري ملئم اأو باأ�سعار غري منا�سبة، وهو ما ميكن 
اأن يكون له تاأثري �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

 األطراف ذات العالقة52   1   1

لدى ال�سركة عدد من التعاملت مع اأطراف ذوي علقة، مبا يف ذلك مع م�ساهميها املوؤ�س�سني واأع�ساء جمموعة اأك�سا الآخرين. وغالبية اتفاقيات اإعادة التاأمني التي تدخل 
فيها ال�سركة يتم اإبرامها مع اأع�ساء اآخرين من جمموعة اأك�سا. بالإ�سافة اإلى ذلك، قامت ال�سركة باإ�سدار وثائق تاأمني متعددة ل�سركة يو�سف بن اأحمد كانو، اإذ قامت خلل 
عام 2013م باإ�سدار1,205 وثيقة تاأمينية ومالحق تعديل باإجمايل اأق�شاط مكتتبة يبلغ 23,322,703 ريال �سعودي، ويف خلل الفرتة املنتهية يف تاريخ 30 يونيو 2014م، 
قامت ال�سركة كذلك باإ�سدار 579 وثيقة تاأمينية وملحق تعديل بقيمة اإجمالية تبلغ 12,783,167 ريال �سعودي. وحيث اأن علي عبداهلل كانو )وهو ع�سو يف جمل�س اإدارة 
ال�سركة( هو ع�سو يف جمل�س اإدارة �سركة يو�سف بن اأحمد كانو، فاإن له م�سلحة يف وثائق التاأمني املربمة بني ال�سركة و�سركة يو�سف بن اأحمد كانو مما يجعل تلك الوثائق ت�سكل 

تعاملت لل�سركة مع اأطراف ذوي علقة.)وللمزيد من التفا�سيل حول تعاملت الأطراف ذوي العلقة، يرجى مراجعة الق�سم 12-1-2 »تعاملت الأطراف ذوي العلقة«(.

تنتفع ال�سركة اأي�سًا من جمموعة اأك�سا يف توفري بع�س اخلدمات مبا يف ذلك -على �سبيل املثال ل احل�سر- ا�ستخدام العلمة التجارية ملجموعة اأك�سا ›AXA‹ و�سعارها مبوجب 
اتفاقية ترخي�س العلمة التجارية. وتنوي ال�سركة الدخول يف اتفاقية خدمات دعم فني مع اأك�سا اخلليج. وعليه، قد يكون للأحداث اخلارجة عن �سيطرة ال�سركة التي توؤثر 
على جمموعة اأك�سا وغريها من الكيانات التابعة لها على م�ستوى العامل )مبا يوؤثر �سلبًا على العلمة التجارية للمجموعة و�سمعتها( تاأثريًا �سلبيًا على ال�سركة و�سمعة ال�سركة يف 

�سوق اململكة العربية ال�سعودية.

وال يوجد ما ي�شمن اأن ال�شركة لن جتد �شروط واأ�شعار اأف�شل يف حال اأُبرمت هذه االتفاقيات مع اأطراف خارجية م�شتقلة. وعالوة على ذلك، ال يوجد ما ي�شمن جتديد عقود 
الأطراف ذوي العلقة عند انتهائها، حيث اإن جمل�س اإدارة ال�سركة اأو جمعيتها العامة قد ل يوافقان على جتديد تلك العقود. وقد ل يوافق اأطراف هذه العقود على التجديد 
وفق ال�شروط التي ترغب بها ال�شركة. ونظرًا العتماد ال�شركة على هذه االتفاقيات ب�شكل كبري، ف�شيكون الإنهاء تلك العقود اأثر كبري وجوهري على ربحية ال�شركة وعلى اأعمالها 

وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

 المخاطر المتعلقة بإعادة التأمين62   1   1

تقوم ال�سركة باإعادة تاأمني بع�س وثائق التاأمني التي ت�سدرها لدى �سركات تاأمني اأخرى. وتتحمل �سركات التاأمني الأخرى مبوجب هذه الرتتيبات جزءًا من اخل�سائر وامل�سروفات 
املرتبطة باخل�شائر املبلغ عنها وغري املبلغ عنها مقابل احل�شول على جزء من اأق�شاط وثائق التاأمني. ويعتمد توفر اإعادة التاأمني وحجمه وتكلفته على ظروف ال�شوق العامة والتي 
قد تتذبب ب�سكل كبري. وُيعد اأي انخفا�س يف حجم اإعادة التاأمني لدى ال�سركة زيادة يف خماطر اخل�سارة. وجتدر الإ�سارة اأي�سًا اإلى اأن ال�سركة يف حالة ح�سولها على اإعادة 
التاأمني، تظل م�سوؤولة يف مواجهة العميل )اأو املوؤمن له( اإذا مل تفي �سركة اإعادة التاأمني بالتزاماتها. ولذا فاإن عدم قدرة �سركات اإعادة التاأمني اأو اإخفاقها يف الوفاء بالتزاماتها 

املالية جتاه ال�سركة ميكن اأن يكون له تاأثري �سلبي جوهري على عمليات ال�سركة.

وقد يتعني على ال�سركة من اأجل اللتزام باللوائح التنفيذية الحتفاظ بن�سبة %30 من اأق�شاط التاأمني التي حت�شل عليها واإيداع %30 من اأق�شاط اإعادة التاأمني لدى �شركات 
اإعادة التاأمني يف اململكة، وهو االأمر الذي قد ي�شعب حتقيقه اأو قد يكون بتكلفة اأعلى لل�شركة. وهكذا فاإن خ�شارة اأي اأق�شاط اإعادة تاأمني قابلة لال�شرتداد من �شركات اإعادة 

التاأمني هذه )املحلية اأو الدولية( ب�سبب اإفل�سها اأو دخولها يف م�ساكل مالية قد يكون له تاأثري جوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

بالإ�سافة اإلى ذلك تلزم اللوائح التنفيذية ال�سركة عند قيامها باإعادة التاأمني اأن تتعامل مع �سركة اإعادة تاأمني حا�سلة على ت�سنيف ائتماين من وكالة �ستاندرد اآند بورز ل يقل 
عن فئة )BBB( اأو ت�سنيف معادل من اإحدى وكالت الت�سنيف الئتماين املعرتف بها دوليًا. واإذا تراجع ت�سنيف اإحدى �سركات اإعادة التاأمني التي يتم التعامل معها عن فئة 
)BBB( )اأو ما يعادله(، يتعني على ال�سركة وقف اتفاقيات اإعادة التاأمني املربمة مع �سركة اإعادة التاأمني هذه ما مل توافق موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على الإبقاء عليها، 

وهو ما قد يزيد من تكاليف ال�سركة واملخاطر التي تتعر�س لها ب�سكل جوهري.

 مخاطر الطرف النظير المتعلقة بتركز إعادة التأمين 22   1   1

مت اإعادة تاأمني املحفظة التاأمينية لل�سركة لدى عدد قليل من معيدي التاأمني، وتخ�سع هذه املحفظة اإلى درجة عالية من خماطر الطرف النظري مع اأع�ساء جمموعة اأك�سا. وقد 
ل يتم الوفاء بعقود اإعادة التاأمني املربمة بني ال�سركة و�سركات اإعادة التاأمني ب�سبب اإفل�س اأو اإع�سار معيدي التاأمني، مما �سوف يوؤثر �سلبًا على الأداء املايل والت�سغيلي لل�سركة، 

ويختلف حجم التاأثري باختلف حجم التعر�س للطرف الذي اأفل�س.

7



 التقاضي والمطالبات واالجراءات التنظيمية22   1   1

قد تقيم ال�سركة -�سمن �سياق اأعمالها العتيادية- دعاوى ق�سائية �سد اأطراف خارجية وقد تقام كذلك دعاوى ق�سائية �سدها )انظر الق�سم 12.5 )»التقا�سي والنزاعات«( 
ملزيٍد من التفا�سيل حول الدعاوى الق�سائية القائمة(. كما ميكن اأن ينتج عن بع�س الدعاوى الق�سائية املقامة �سد ال�سركة اإلزام ال�سركة بدفع تعوي�سات كبرية، ويف حال مل 

تقم ال�سركة بتخ�سي�س مبالغ كافية لتغطية تلك التعوي�سات، فاإن ذلك �سوف يوؤثر �سلبًا على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها، 

ومن املمكن اأي�سًا اأن تخ�سع ال�سركة اإلى تفتي�س اأو حتقيق من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اأو اأي جهة تنظيمية اأخرى اأو اأي اجراء تنظيمي اآخر مثل رفع دعوى اأو فر�س 
عقوبة. ول ميكن لل�سركة التنبوؤ بنطاق اأو نتائج اأي من هذه الجراءات )يف حال حدوثها( ول ت�سمن كذلك األ يكون لأي من تلك الإجراءات تاأثري �سلبي على نتائج ال�سركة اأو 

و�سعها املايل.

 سياسات إدارة المخاطر22   1   1

تخ�سع عمليات ال�سركة ملتطلبات تنظيمية تتعلق باإدارة املخاطر والتي تطبق على �سركات التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية. وقد و�سعت ال�سركة جمموعة من ال�سيا�سات 
والإجراءات وال�سوابط لإدارة املخاطر. وعدم تنفيذ هذه ال�سيا�سات اأو عدم حتديثها اأو عدم توافر املعلومات الكافية التي متكن ال�سركة من اتخاذ اجراءات اإدارة املخاطر يف 
الوقت املنا�سب قد ُيعّر�س ال�سركة ملجموعة متنوعة من املخاطر منها على �سبيل املثال عدم اللتزام لنظام التاأمني واللوائح التنفيذية الأمر الذي قد يوؤدي اإلى �سحب موؤ�س�سة 

النقد العربي ال�سعودي لرخ�سة تاأمني ال�سركة )انظر الق�سم 2.2.2 »�سحب رخ�سة التاأمني«(.

 الكوارث غير المتوقعة2 1   1   1

تعترب ال�سركة -ب�سفتها موؤمن على املمتلكات واحلوادث- عر�سة للخ�سائر الناجتة عن الكوارث �سواًء الطبيعية اأم غريها. وقد حتدث تلك الكوارث نتيجًة للعديد من العوامل 
الطبيعية وغري الطبيعية، وهي اأحداث ي�سعب التنبوؤ بحدوثها �سواًء من حيث تكرارها اأم �سدتها اأم حجمها. وحيث اإن عمليات ال�سركة تنطوي على تاأمني املمتلكات واحلوادث، 

فهي عر�سة للمطالبات التي تن�ساأ عن مثل تلك الكوارث مبا يف ذلك العوا�سف والفي�سانات والرياح واحلرائق والنفجارات واحلوادث ال�سناعية.

ويعتمد حجم اخل�سائر الناجمة عن كارثة معينة على احلجم الإجمايل للخطر املوؤمن �سده يف املنطقة املت�سررة بالإ�سافة اإلى حدة احلادث نف�سه. وقد تت�سبب الكوارث يف 
خ�سائر للعديد من اأن�سطة التاأمني على املمتلكات واحلوادث. لذا فاإن املطالبات املرتبطة بالكوارث قد توؤدي اإلى تقلبات جوهرية يف نتائج ال�سركة املالية الربعية اأو ال�سنوية، مما 

�سوف يوؤدي اإلى تاأثري �سلبي جوهري على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها.

 تجديد وثائق التأمين الحالية112   1   1

عادة ما تكون وثائق التاأمني اخلا�سة بال�سركة ق�سرية الأجل يف طبيعتها. ول ت�ستطيع ال�سركة �سمان اأن حاملي وثائق التاأمني �سيوافقون على جتديد وثائق التاأمني اخلا�سة بهم. 
واإذا مل تتمكن ال�شركة من اال�شتمرار يف جتديد هذه الوثائق وفق �شروط واأ�شعار مالئمة، فاإن مبلغ اأق�شاط التاأمني لل�شركة يف ال�شنوات املقبلة وكذلك نتائج عملياتها امل�شتقبلية 

قد تتاأثر �سلبًا وب�سكل جوهري.

 مخاطر الملكية الفكرية112   1   1

 »AXA« قامت ال�سركة باإبرام اتفاقية ترخي�س العلمة التجارية مع �سركة اأك�سا اأ�س اإيه )»التفاقية«( على اأن مُتنح ال�سركة مبوجبها ترخي�س ل�ستخدام علمة اأك�سا التجارية
و�سعار اأك�سا »AXA« داخل اململكة العربية ال�سعودية فقط، وهي علمة جتارية م�سجلة ومملوكة ملجموعة اأك�سا كجزء من ا�سمها وعلمتها التجارية. و�ستكون الرخ�سة لفرتة غري 
حمددة من الزمن اإل اأنه يحق لأي من طريف التفاقية انهائها يف حال اأخل الطرف الآخر بالتفاقية ب�سوره م�ستمرة اأو يف حال اأن الإخلل ل ميكن معاجلته. كما يحق ل�سركة 
اأك�سا اأ�س اأيه اأن تنهي التفاقية من خلل اإر�سال اإ�سعار كتابي قبل ثلثني يومًا على الأقل وذك يف حال )1( قيام طرف ثالث – غري �سركة اأك�سا اأ�س اإيه اأو اأي من �سركاتها 
التابعة – بال�ستحواذ على كل اأو معظم اأ�سول واأعمال ال�سركة من خلل عملية اندماج اأو ا�ستحواذ اأو غريها، اأو )2( حدوث تغري يف ال�سركاء امل�سيطرين على ال�سركة، وفق 
املعنى املن�سو�س عليه يف املادة ل 233-3 من النظام التجاري الفرن�سي، ما مل يكن التغري ناجت عن نقل اأ�سهم بني �سركات جمموعة اأك�سا. ويف حال مل تعد اأغلبية اأ�سهم ال�سركة 
مملوكة للم�ساهمني الكبار احلاليني )اأي اأك�سا اخلليج واأك�سا البحر املتو�سط( فاإن ذلك �سيوؤدي اإلى حتقق احلالة امل�سار اإليها يف )2( اأعله مما �سيعطي �سركة اأك�سا اأ�س اأيه 

احلق يف انهاء التفاقية.  

هناك خطر اأنه اإذا مل يعد لل�سركة احلق يف ا�ستخدام علمة اأك�سا التجارية AXA وفقًا لتفاقية ترخي�س العلمة التجارية، فقد يكون لهذا تاأثري على �سمعة ال�سركة التجارية 
وو�سعها.

 تقنية المعلومات واألنظمة التشغيلية والبنية التحتية132   1   1

تعتمد اأعمال ال�سركة وم�ستقبلها بدرجة كبرية على قدرة اأنظمة تقنية املعلومات لديها على معاجلة كميات كبرية من املعاملت وتخزينها ونقلها يف وقت منا�سب ودون تعطل، 
خا�سة يف الوقت الذي اأ�سبحت فيه معاجلة املعاملت اأكرث تعقيدًا مع تزايد حجم هذه املعاملت مبعدل عاِل. ويحمل الأداء ال�سليم لأنظمة ال�سركة واإجراءات التحكم املتعلقة 

بها اأهمية بالغة لعمليات ال�سركة وقدرتها على املناف�سة بنجاح.

اإّن عدم قدرة اأنظمة معلومات ال�سركة على اإ�سدار تقارير مالية دورية لكبار اأع�ساء الإدارة اأو ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قد يوؤدي اإلى )1( عدم ا�ستجابة ال�سركة بال�سكل 
املطلوب ملتغريات اأعمال التاأمني، و )2( خمالفة الأنظمة والقواعد ذات العلقة.
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ول ميكن اجلزم باأن اأن�سطة ال�سركة التجارية لن تتعطل اأو تتاأثر ب�سورة جوهرية يف حال حدوث تعطل جزئي اأو كلي لأي من اأنظمة تقنية املعلومات اأو الت�سالت الرئي�سية لديها. 
بالإ�سافة اإلى ذلك، قد يوؤثر اأي دخول غري مرخ�س اأو فريو�سات اأو اأحداث اأخرى ذات اآثار اأمنية على اأعمال ال�سركة وقد يوؤدي اإلى الإ�سرار ب�سمعتها.

كذلك قد تتاأثر ال�سركة يف حالة واجه اأحد العملء اأو الأطراف النظرية اأو الغري ممن تتعامل معهم ال�سركة انهيارًا خطريًا اأو انتهاكًا اأمنيًا يف اأنظمة املعلومات اأو الت�سالت 
اخلا�سة بهم. وباملثل قد يواجه العملء اأو الأطراف النظرية اأو الغري �سررًا يف حالة انهيار اأنظمة معلومات اأو ات�سالت ال�سركة اأو انتهاكها.

 سوء سلوك الموظفين أو أخطاؤهم142   1   1

اأو الإخفاق يف احل�سول على الت�سريح  اأو الإخفاق يف توثيق التعاملت ب�سورة �سحيحة  اأو اخلطاأ املتعمد  اأن بامكانها منع ح�سول الأخطاء مثل الحتيال  ل ت�سمن ال�سركة 
الداخلي ال�سليم لإجراء معني. وكذلك ل ت�ستطيع ال�سركة �سمان تدريب املوظفني لتفادي الأخطاء غري املتعمدة. وعليه، ميكن اأن يوؤدي �سوء �سلوك املوظف اأو خطاأه اإلى الت�سبب 
يف خمالفة ال�سركة للأنظمة التي تخ�سع لها وبالتايل خ�سوعها للعقوبات التنظيمية اأو امل�سوؤولية املالية اأو الإ�سرار ب�سمعتها. ول ميكن لل�سركة �سمان اأن �سوء �سلوك املوظف اأو 

خطاأه لن يوؤثر ب�سكل �سلبي جوهري على و�سعها املايل ونتائج عملياتها. 

 االعتماد على الموظفين الرئيسين وعدم توفر موظفين مؤهلين152   1   1

تعتمد ال�سركة على قدرات وخربات كبار م�سوؤوليها وموظفيها الرئي�سيني يف اجلوانب الإدارية والت�سغيلية لل�سركة، اإل اأنها ل ت�ستطيع اأن ت�سمن جناحها يف الإبقاء على املوظفني 
احلاليني اأو ا�ستقطاب موظفني جدد على نف�س الدرجة من الكفاءة. ومن جهة اأخرى، اإذا تعذر على ال�سركة الإبقاء على كبار م�سوؤوليها و/اأو املوظفني الرئي�سيني اأو اإذا تعذر 
عليها ا�ستقطاب موظفني بنف�س الدرجة من الكفاءة والإبقاء عليهم، فقد يكون لهذا تاأثري �سلبي جوهري على م�ستقبل ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. علوًة على ذلك، 
قد يوؤدي اأي تعديل على نظام العمل اأو اللوائح والتعليمات والقرارات ال�سادرة عن وزارة العمل والتي تنظم عمل الوافدين يف اململكة العربية ال�سعودية اإلى احلد من قدرة ال�سركة 
على جلب عاملني غري �سعوديني. وميثل العاملني غري ال�سعوديني اأهمية بالغة لل�سركة ولأعمالها، اإذ ي�ساهم العاملني غري ال�سعوديني يف اإيجاد م�ستوى عاِل من اخلربة واجلودة 

لدى ال�سركة. وقد يكون لأي قيود على قدرة ال�سركة يف جلب عاملني غري �سعوديني تاأثري �سلبي على عمليات ال�سركة وربحيتها.

علوة على ذلك، تعد املناف�سة يف ال�سوق �سديدة للح�سول على املوظفني الذين يتمتعون باخلربات املطلوبة وذلك نظرًا لندرة الأفراد املوؤهلني. ومن اأجل الإبقاء على الأفراد 
املاهرين واملوؤهلني، قد حتتاج ال�سركة اإلى عر�س رواتب ومكافاآت ومزايا اأعلى. كما اأن ال�سركة غري ُموؤّمنة �سد اأي �سرر ي�سيبها نتيجة فقدان املوظفني الرئي�سيني اأو اإقالتهم، 
ول ميكنها اجلزم باأنها �ستكون قادرة على ا�ستقطاب اأو بقاء موظفيها الرئي�سيني الذين ي�سهمون يف حتقيق اأهدافها التجارية. وعليه قد تتاأثر اأعمال ال�سركة �سلبًا نتيجة فقدان 
خدمات ع�سو واحد اأو اأكرث من موظفيها الرئي�سيني على املدى الق�سري اإلى املتو�سط، مما قد يوؤدي اإلى توقف يف عمليات ال�سركة والتاأثري ال�سلبي على اأعمالها وو�سعها املايل 

ونتائج عملياتها.

 السعودة162   1   1

تخ�سع ال�سركة ملتطلبات ون�سب ال�سعودة املفرو�سة من وزارة العمل والتي قد تتغري من وقت اإلى اآخر. ويف حال عدم قدرة ال�سركة على حتقيق ن�سب ال�سعودة املطلوبة منها، 
فاإن قدرة ال�سركة على الوفاء باإلتزاماتها واملحافظة على اأدائها املايل قد يتاأثران �سلبًا. بالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن اإخفاق ال�سركة يف التقيد بن�سب ال�سعودة �سيوؤدي اإلى عجزها 
عن  توظيف عدد كاف من املوظفني غري ال�سعوديني وهو ما قد يوؤثر على قدرة ال�سركة على مزاولة اأعمالها ب�سكل اعتيادي مما قد يرتتب عليه تاأثري جوهري �سلبي على و�سعها 

املايل ونتائج عملياتها.

 الترتيبات مع األطراف األخرى122   1   1

اأبرمت ال�سركة يف �سياق عملها العتيادي جمموعة من التفاقيات مع اأطراف اأخرى مثل مقدمي اخلدمات الطبية فيما يتعلق بالتاأمني الطبي وور�س اإ�سلح ال�سيارات وذك فيما 
يتعلق بالتاأمني على ال�سيارات. وتعتمد ال�سركة يف هذه التفاقيات على قدرة تلك الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. ول يوجد ما ي�سمن مدى التزام الأطراف الأخرى 

بالتزاماتهم وبالتايل قد يوؤثر عدم التزامهم �سلبيًا على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

 مخاطر أعمال التأمين122   1   1

اأعمال التاأمني تخ�سع لعوامل تقديرية حيث تت�سمن افرتا�سات مهمة حول اأمور خارجة عن �سيطرة ال�سركة ول ميكن التنبوؤ بها، ول ميكن اأي�سًا حتديد تلك الفرتا�سات بدقة 
بناًء على حتليل البيانات واخلربة ال�سابقة. وقد يكون ل�سوء تقدير �سايف التعر�س للمخاطر تاأثري جوهري �سلبي على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها.

  الزكاة وضربية الدخل122   1   1

ح�سلت ال�سركة على �سهادة مقيدة من م�سلحة الزكاة والدخل لعام 2013م وهي �سارية املفعول حتى �سهر اأبريل من عام 2015م. وقد قدرت م�سلحة الزكاة والدخل املبالغ 
امل�ستحقة على ال�سركة عن ال�سنوات من 2009 اإلى 2012 بـ 11.6 مليون ريال �سعودي اإل اأن ال�سركة قدمت اعرتا�سها على مبلغ 10.4 مليون ريال �سعودي فيما قبلت مبلغ 1.2 
مليون ريال �سعودي. ول يزال التظلم حتت الدرا�سة من قبل م�سلحة الزكاة والدخل مع العلم اأن ال�سركة قد ا�ستجابت -و�سوف ت�ستمر يف ال�ستجابة- جلميع الطلبات املقدمة 
من م�سلحة الزكاة والدخل يف هذا ال�ساأن. وحيث اإن املوقف الزكوي عن ال�سنوات املا�سية لل�سركة مل ي�سبح نهائيًا حتى الآن، فاإن هناك خطر باأن تكون ال�سركة ملزمة بدفع 

مبالغ مل�سلحة الزكاة والدخل تزيد عن ما مت تخ�سي�سه لتلك ال�سنوات، الأمر الذي �سيكون له تاأثري �سلبي على ال�سركة وو�سعها املايل. 
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  تركيز اإليرادات 2 1   1   1

اإيرادات ال�سركة من هذين  ال�سيارات- على �سركتي �سيارات كبريتني واللتني تنتميان لنف�س املجموعة. وقد بلغت  التاأمينية لل�سركة -اخلا�سة بالتاأمني على  ت�ستمل املحفظة 
العميلني ما ن�سبته %32 من جمموع اإيراداتها لعام 2013م. و�سوف توؤدي خ�سارة ال�سركة لهذين العميلني اإلى التاأثري على النتائج املالية لل�سركة.  

 مخاطر السيولة 112   1   1

تتمثل خماطر ال�سيولة –اأو خماطر التمويل- يف عدم توفر املبالغ اللزمة ل�ستيفاء اللتزامات املرتبطة بعقود التاأمني. وقد تن�ساأ هذه املخاطر نتيجة عدم القدرة علي بيع اأ�سول 
معينة بال�سرعة اللزمة وبال�سعر العادل. وتقوم اإدارة ال�سركة مبتابعة متطلبات ال�سيولة لل�سركة ب�سكل م�ستمر للتاأكد من توفر �سيولة كافية للوفاء بتلك املتطلبات. 

 المخاطر المرتبطة بالسوق والبيئة التنظيمية11   1

 نظام التأمين واللوائح التنفيذية12   1   1

تخ�سع �سركات التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية لنظام التاأمني واللوائح التنفيذية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، وهي اجلهة احلكومية املعنية بتنظيم قطاع 
التاأمني والإ�سراف عليه، وت�سمل �سلحياتها –على �سبيل املثال ل احل�سر- منح الرتاخي�س، وو�سع اللوائح والقواعد املنظمة لعمل �سركات التاأمني، وحتديد معايري وموا�سفات 

خدمات التاأمني واملعايري الفنية ذات العلقة بها، وت�سوية بع�س املنازعات املتعلقة بالتاأمني.

الأنظمة  وهذه  ال�سعودي.  العربي  النقد  موؤ�س�سة  ت�سدرها  التي  والقرارات  التعليمات  التنفيذية وغريها من  ولوائحه  التاأمني  نظام  باأحكام  ال�سركة  تلتزم عمليات  اأن  ويجب   
والقواعد واللوائح والقرارات عر�سة للتغيري من وقت لآخر. وقد ُيّحد هذا الإطار التنظيمي املتغري من قدرة ال�سركة على حتقيق اأهدافها وخططها التجارية وال�ستجابة لظروف 

ال�سوق. ول يوجد ما ي�سمن اأن تلك الأنظمة والقواعد واللوائح والقرارات لن تتغري اأو تف�سر بطريقة قد توؤثر ب�سورة جوهرية اأو �سلبية على عمليات ال�سركة.

وتتمتع موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب نظام التاأمني واللوائح التنفيذية ب�سلحيات وا�سعة ت�سمل تعليق ترخي�س التاأمني اأو تعديله اأو اإلغائه اأو عدم جتديده، بالإ�سافة 
اإلى �سلحية فر�س العقوبات على ال�سركة اإذا مل تلتزم بنظام التاأمني واللوائح التنفيذية. وميكن اأن توؤثر اأي من هذه الإجراءات ب�سورة �سلبية جوهرية على اأعمال ال�سركة 

وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

 سحب رخصة التأمين12   1   1

2010/01/26م( وجددت رخ�ستها ملدة ثلث  1431/02/11هـ )املوافق  تاأمينية يف  اأن�سطة  ال�سعودي ملمار�سة  العربي  النقد  موؤ�س�سة  ال�سركة على رخ�سة من  ح�سلت 
�سنوات تنتهي يف 1437/02/10هـ )املوافق 2015/11/22م(.

وتن�س املادة 76 من اللئحة التنفيذية على اأن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لها احلق يف طلب �سحب رخ�سة ال�سركة يف احلالت الآتية:

اإذا مل متار�ص ال�شركة الن�شاط املرخ�ص له خالل �شتة ا�شهر من تاريخ �شدور الرخ�شة. �

اإذا مل تِف ال�سركة مبتطلبات النظام اأو اللئحة التنفيذية. �

اإذ تبني للموؤ�س�سة اأن ال�سركة قد تعمدت تزويدها مبعلومات اأو بيانات غري �سحيحة يف طلب الرتخي�س. �

اإذا تبني للموؤ�س�سة اأن حقوق املوؤمن لهم اأو امل�ستفيدين اأو امل�ساهمني معر�سة لل�سياع نتيجة للطريقة التي متار�س بها ال�سركة ن�ساطها. �

اإذا اأفل�ست ال�سركة مما يجعلها غري قادرة على الوفاء بالتزاماتها. �

اإذا مار�ست ن�ساطها باأ�سلوب متعمد للن�سب والحتيال. �

 اإذا انخف�س راأ�س املال عن احلد الأدنى املقرر اأو مل تِف ال�سركة مبا ورد يف املادة )الثامنة وال�ستون( من اللئحة التنفيذية. �

اإذا انخف�ص الن�شاط التاأميني لل�شركة يف فروع التاأمني اإلى امل�شتوى الذي ترى معه املوؤ�ش�شة عدم فعالية اأدائه. �

اإذا رف�ست اأو اأخرت ال�سركة دفع املطالبات امل�ستحقة للم�ستفيدين بدون وجه حق. �

 اإذا منعت ال�سركة فريق التفتي�س املكلف من قبل املوؤ�س�سة عن اأداء مهمته يف فح�س ال�سجلت. �

 اإذا امتنعت ال�سركة  عن تنفيذ حكم نهائي �سادر يف اأي من املنازعات التاأمينية. �

ويف حال �ُسحبت رخ�سة ال�سركة لأي �سبب، فلن تكون قادرة على ال�ستمرار يف مزاولة اأعمالها ب�سورة قانونية يف اململكة.

 متطلبات رفع التقارير32   1   1

ي�شرتط نظام التاأمني واللوائح التنفيذية على ال�شركة اأن تقدم ب�شفة دورية قوائم مالية وتقارير �شنوية اإلى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي ُمعدة على اأ�ش�ص حما�شبية قانونية، 
وغريها من املعلومات التي تتعلق باأن�سطة ال�سركة وهيكل راأ�سمالها وملكيتها وو�سعها املايل مبا يف ذلك تقدمي تقرير �سنوي عن اإجمايل مبلغ العمولت املدفوعة. وقد تكون 

ال�سركة عر�سة لإجراءات نظامية وعقوبات وغرامات اإذا راأت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اأن ال�سركة مل تلتزم باملتطلبات التنظيمية املفرو�سة عليها.
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اإلى فر�س قيود وعقوبات جوهرية على ال�سركة مما قد يحد من قدرتها على مزاولة  اأن يوؤدي  وكذلك فاإن عدم التزام ال�سركة باملتطلبات التنظيمية املفرو�سة عليها ميكن 
اأعمالها، وهو ما قد يوؤثر �سلبًا على نتائج عمليات ال�سركة وو�سعها املايل.

 متطلبات المالءة42   1   1

مبوجب املواد 66 و67 و68 من اللئحة التنفيذية، يجب على ال�سركة الحتفاظ مب�ستويات معينة من امللءة املالية لفئات خمتلفة من الأعمال. ويتاأثر م�ستوى ملءة ال�سركة 
ب�سكل رئي�سي بالحتياطات الفنية التي يتعني الحتفاظ بها، والتي بدورها تتاأثر بحجم وثائق التاأمني املباعة واملطالبات املتكبدة. وتتمثل اأحد التحديات الكبرية لل�سركة يف مدى 

قدرتها على اإدارة خماطرها بفعالية وت�سعري منتجاتها ب�سورة منا�سبة للحفاظ على متطلبات امللءة املالية.

واإذا مل ت�ستوف ال�سركة متطلبات امللءة املالية املفرو�سة عليها، ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اإلزام ال�سركة باتخاذ اإجراءات معينة، مبا فيها:

زيادة راأ�سمال ال�سركة.  .1

تعديل اأ�سعار املنتجات.  .2

تخفي�س التكاليف.  .3

التوقف عن قبول اأي اكتتاب جديد.  .4

ت�سييل بع�س الأ�سول.   .5

اأي اإجراء اآخر ترى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي منا�سبة اتخاذه من قبل ال�سركة.  .6

يجوز  ال�سعودي،  العربي  النقد  موؤ�س�سة  التي حتددها  الزمنية  املدة  ذكرها- خلل  ال�سالف  الإجراءات  اتخاذ  -بعد  املالية  امللءة  ملتطلبات  ال�سركة  ا�ستيفاء  عدم  حالة  ويف 
للموؤ�س�سة طلب تعيني م�ست�سار مايل لإعادة هيكلة ال�سركة اأو �سحب رخ�ستها.

 القيود المفروضة على ملكية شركات التأمين52   1   1

يفر�س نظام التاأمني بع�س القيود على متلك الأ�سهم يف �سركات التاأمني يف اململكة. فوفقًا للمادة 9 من نظام التاأمني واملادتني 38 و39 من اللئحة التنفيذية، ل يجوز ل�سركات 
التاأمني اأو اإعادة التاأمني الندماج مع �سركات تاأمني اأو اإعادة تاأمني اأخرى اأو امتلكها اأو التحكم فيها اأو �سراء اأ�سهمها اإل مبوافقة مكتوبة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 
هذا وتبلغ ال�سركة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بن�سبة ملكية اأي �سخ�س ميتلك %5 اأو اأكرث يف ال�سركة من خلل تقرير ربع �سنوي، ويخطر ال�سخ�س بنف�سه موؤ�س�سة النقد 

كتابيًا باأي تغيري يطراأ علي ملكيته خلل خم�سة )5( اأيام عمل من تاريخ التغري.

وقد تعيق هذه القيود -يف بع�س احلالت- قدرة ال�سركة على ا�ستقطاب م�ستثمرين ماليني وا�سرتاتيجيني يف حالة رف�ست موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي منح موافقتها اأو اأخرت 
منحها، اأو و�سعت �سروطًا ل ميكن تنفيذها، مما قد يوؤثر يف املقابل �سلبًا على عمليات ال�سركة.

 االلتزام بلوائح مجلس الضمان الصحي التعاوني62   1   1

بعد موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، تخ�سع منتجات التاأمني الطبي التي تقدمها ال�سركة للرقابة من قبل جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين. وتلزم متطلبات جمل�س 
ال�سمان ال�سحي التعاوين ال�سركة باللتزام مبتطلبات خا�سة بتقدمي املنتجات الطبية، مبا يف ذلك توفري فريق طبي متخ�س�س لإعطاء املوافقات خلل مهلة ل تتجاوز �ستني 
)60( دقيقة. كما تلزم تلك املتطلبات �سركات التاأمني ب�سداد املبالغ امل�ستحقة ملقدمي اخلدمات الطبية )مثل امل�ست�سفيات والعيادات( خلل مدة ل تتجاوز ثلثني )30( يومًا. 
وقد يوؤدي عدم التزام ال�سركة مبتطلبات جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين اإلى فر�س عقوبات عليها، مبا يف ذلك �سحب رخ�سة تقدمي منتجات اخلدمات الطبية، مما قد يوؤثر 

�سلبًا على عمليات ال�سركة.

 الحصول على الموافقات المطلوبة لطرح منتجات جديدة22   1   1

يتطلب نظام التاأمني واللوائح التنفيذية احل�سول على موافقة م�سبقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قبل اإطلق ال�سركة لأي منتجات جديدة. ولدى ال�سركة حاليًا موافقة 
التفا�سيل حول املوافقات  اإ�سدارها )وللمزيد من  اإطلق ثمانية وع�سرين )28( منتجًا وعادًة ما ت�سري هذه املوافقات ملدة اثني ع�سر )12( �سهرًا من تاريخ  مبدئية على 
اخلا�سة بكل منتج، يرجى مراجعة اجلدول 4-9 »منتجات ال�سركة« الوارد يف الق�سم 4-7 » ملحة عامة عن اخلدمات واملنتجات التي تقدمها ال�سركة«(. وعليه، فاإن اأي تاأخري 

يف احل�سول على املوافقة النهائية على اأي من املنتجات اجلديدة قد يوؤثر �سلبًا على عمليات ال�سركة وبالتايل على ربحيتها.

وحيث اإن بع�س املوافقات التي حت�سل عليها ال�سركة موؤقتة، فاإن ال�سركة قد تواجه �سعوبة يف جتديدها اأو احل�سول على املوافقات النهائية لها، وهو ما قد يوؤثر �سلبًا على النتائج 
املالية لل�سركة وعملياتها.
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 المنافسة22   1   1

من املحتمل اأن تكون املناف�سة بني ال�سركات العاملة يف قطاع التاأمني �سببًا يف التاأثري ال�سلبي على الهام�س الربحي لعمليات ال�سركة. ووفقًا لأحدث معلومات �سادرة عن موؤ�س�سة 
النقد العربي ال�سعودي، و�سل عدد �سركات التاأمني املرخ�سة اإلى 35 �سركة والذين يتناف�سون ب�سدة فيما بينهم لزيادة ح�س�سهم ال�سوقية.

التاأمينية، واخلدمات املقدمة من ال�شركات،  التاأمني التي تفر�شها ال�شركات، واأحكام و�شروط التغطية  اأق�شاط  التاأمني على عوامل عديدة ت�شمل:  وتعتمد املناف�شة يف قطاع 
والت�سنيفات املالية لل�سركات التي ت�سعها وكالت الت�سنيف امل�ستقلة، وطريقة التعامل مع املطالبات، و�سمعة ال�سركة، وقوتها املالية، وخربتها. 

وال ميكن اإعطاء اأي تاأكيد على اأن ال�شركة �شتكون قادرة على حتقيق اأي م�شتوى معني من االأق�شاط يف هذه البيئة التناف�شية اأو احلفاظ عليه. وقد توؤثر ال�شغوط التناف�شية 
املتزايدة ب�سكل جوهري و�سلبي على اأعمال ال�سركة وم�ستقبلها وو�سعها املايل من خلل:

انخفا�س احل�سة ال�سوقية لل�سركة. �

انخفا�س الهوام�س وفروق الأ�سعار. �

اإعاقة منو قاعدة عملء ال�سركة. �

زيادة معدل دوران موظفي الإدارة واملبيعات. �

رفع امل�سروفات الت�سغيلية مثل م�سروفات املبيعات والت�سويق. �

زيادة تكاليف �سراء وثائق التاأمني. �

 األوضاع االقتصادية والصناعية22   1   1

يعتمد الأداء املايل ل�سركات التاأمني –اإلى حد كبري- على الأو�ساع القت�سادية املحلية والعاملية، حيث ميكن اأن توؤثر الأو�ساع القت�سادية على النتائج املالية لل�سركة من خلل 
اأ�شواق التاأمني واإعادة التاأمني  اإلى ذلك، تت�شم االأق�شاط واملطالبات يف  تاأثريها على ال�شوق، وعوائد اال�شتثمار، وطلب امل�شتهلكني على منتجات وخدمات التاأمني. باالإ�شافة 
بالدورية والتقلب بطبيعتها اإذ قد توؤثر االأحداث غري املتوقعة )مثل الكوارث الطبيعية وال�شغوط الت�شخمية واملناف�شة واالأحكام الق�شائية( على حجم املطالبات امل�شتقبلية مما 

قد يوؤثر �سلبًا على ربحية القطاع.

ل ميكن لل�سركة التنبوؤ بالأثر الذي �ستحمله تلك الأو�ساع القت�سادية امل�ستقبلية على اأعمالها، اإذ قد تكون غري ملئمة، ونتيجة لذلك فاإنها قد توؤثر ب�سورة جوهرية و�سلبية 
على ربحية ال�سركة.

 نمو السوق2 1   1   1

اإلى النمو القت�سادي  قد ل يحافظ �سوق التاأمني ال�سعودي على معدلت النمو التي تتوقعها ال�سركة، اإذ تتوقع ال�سركة حاليًا منو ال�سوق وارتفاع معدلت البيع وذلك بالنظر 
وال�سكاين يف اململكة، بالإ�سافة اإلى ا�ستمرار حت�سني اخلدمات الجتماعية يف اململكة، وفتح �سوق التاأمني ال�سعودي لل�سركات الأجنبية. وُيعد تفاعل قطاع التاأمني ال�سعودي مع 

تلك العوامل اأمرًا حمتمًل ول ميكن اجلزم به حاليًا. وعليه، فاإن منو وتطوير �سوق التاأمني ال�سعودي يخ�سع لعدد من الأمور اخلارجة عن �سيطرة ال�سركة.

 تراجع ثقة المستهلك112   1   1

ميكن اأن يوؤدي اأي تراجع يف ثقة امل�ستهلك بقطاع التاأمني ب�سكل عام اأو اأي تراجع يف ثقة امل�ستهلك بال�سركة اأو مبجموعة اأك�سا اأو علمة اأك�سا التجارية اإلى زيادة يف عدد حالت 
اإلغاء وثائق التاأمني وا�سرتجاع الأموال مما قد يوؤثر �سلبًا على مبيعات املنتجات اجلديدة وبالتايل على الأو�ساع املالية لل�سركة ونتائج عملياتها.

 عدم كفاية المعلومات التاريخية112   1   1

اإن التاريخ الق�سري ل�سوق التاأمني ال�سعودي وحمدودية املعلومات املتاحة قد يعيقان قدرة ال�سركة على و�سع توقعات وافرتا�سات اكتوارية ملنتجات معينة مثل منتجات التاأمني 
ال�سحي. وكنتيجة لذلك فاإن املخ�س�سات اخلا�سة مبطالبات التاأمني امل�ستقبلية قد ل تكون كافية مما يعني حاجة ال�سركة لزيادة تلك املخ�س�سات. و�ستوؤدي زيادة املخ�س�سات 

اإلى تخفي�س �سايف دخل ال�سركة، ويف حال كانت الزيادة كبرية، قد توؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. 

 المخاطر المتعلقة باألسهم31   1

 التذبذب المحتمل في سعر السهم12   3   1

قد ل يكون ال�سعر ال�سوقي للحقوق اأثناء فرتة التداول موؤ�سرًا على ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�سركة بعد الطرح. وكذلك قد ل يكون �سعر �سهم ال�سركة م�ستقرًا وقد يتاأثر ب�سكل 
كبري ب�سبب التقلبات الناجتة عن ظروف ال�سوق املتعلقة باحلقوق اأو الأ�سهم احلالية لل�سركة. وقد تنتج هذه التقلبات اأي�سًا عن العديد من العوامل منها -دون ح�سر-: ظروف 
�سوق الأ�سهم، التغريات التنظيمية التي توؤثر على قطاع التاأمني، التغريات يف و�سع قطاع التاأمني، �سعف اأداء ال�سركة، عدم القدرة على تنفيذ خطط ال�سركة امل�ستقبلية، دخول 
مناف�سني جدد اإلى ال�سوق، التغري يف روؤية اأو تقديرات اخلرباء واملحللون ل�سوق لأوراق املالية، اأي اإعلن لل�سركة اأو اأي من مناف�سيها يتعلق بعمليات اندماج وا�ستحواذ اأو حتالفات 

ا�سرتاتيجية اأو م�ساريع م�سرتكة اأو بيع اأ�سهم يف �سركات تابعة.
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وقد يوؤثر بيع كميات كبرية من الأ�سهم من قبل امل�ساهمني -اأو العتقاد باحتمالية حدوث مثل هذا البيع- �سلبًا على ال�سعر اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق. بالإ�سافة اإلى ذلك، قد ل 
يتمكن امل�ساهمون من بيع اأ�سهمهم يف ال�سوق دون اأن يوؤثر ذلك �سلبًا على �سعر الأ�سهم.

لي�س هناك ما ي�سمن اأن ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�سركة لن يكون اأقل من �سعر الطرح. واإذا حدث هذا الأمر بعد اكتتاب امل�ستثمرين يف الأ�سهم اجلديدة، فاإنه ل ميكن اإلغاء 
الكتتاب اأو تعديله، وعليه قد يتكبد امل�ستثمرون خ�سائر نتيجة لذلك. علوة على ما تقدم، لي�س هناك ما ي�سمن اأن امل�ساهم �سوف يتمكن من بيع اأ�سهمه ب�سعر ي�ساوي �سعر 

الطرح اأو يزيد عنه بعد الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.

 التذبذب المحتمل في سعر حقوق األولوية12   3   1

قد يخ�سع ال�سعر ال�سوقي حلقوق الأولوية لتذبذب كبرية ب�سبب التغري يف العوامل املوؤثرة على �سهم ال�سركة. وقد يكون هذا التذبذب كبري ب�سبب الفرق بني ن�سبة التذبذب اليومي 
امل�سموح بها بالن�سبة للحقوق مقارنة بن�سبة التذبذب اليومي امل�سموح بها بالن�سبة لأ�سهم ال�سركة. ويعتمد �سعر تداول احلقوق على �سعر تداول اأ�سهم ال�سركة وروؤية ال�سوق لل�سعر 

العادل للحقوق. وقد توؤثر هذه العوامل )بالإ�سافة اإلى العوامل املذكورة يف فقرة »التذبذب املحتمل  يف �سعر ال�سهم« اأعله( على �سعر تداول احلقوق.

 انخفاض الطلب على أسهم الشركة وحقوقها32   3   1

لي�س هناك ما ي�سمن اأنه �سيكون هناك طلب كاف على احلقوق خلل فرتة التداول بحيث ميكن ملن ميلك هذه احلقوق )�سواًء كان م�ساهمًا مقيدًا اأو م�ستثمرًا جديدًا( بيعها 
�سواًء بربح اأو بدون ربح. ولي�س هناك ما ي�سمن كذلك اأنه �سيكون هناك طلب كاٍف على الأ�سهم املتبقية من قبل املوؤ�س�سات ال�ستثمارية خلل فرتة الطرح املتبقي. واإذا مل تكتتب 

املوؤ�س�سات ال�ستثمارية يف الأ�سهم املتبقية ب�سعر مرتفع، لن يكون هناك مبلغ تعوي�س كايف لتوزيعه على حاملي احلقوق التي مل يتم ممار�ستها.

علوة على ما تقدم، لي�س هناك ما ي�سمن باأنه �سيكون هناك طلب كاِف يف ال�سوق على الأ�سهم اجلديدة بعد بدء تداولها.

المضاربة في حقوق األولوية42   3   1

تخ�سع امل�ساربة يف حقوق الأولوية ملخاطر قد تت�سبب يف خ�سائر جوهرية. اإن نطاق التذبذب اليومي امل�سموح به ل�سعر تداول حقوق الأولوية يفوق نطاق التذبذب اليومي امل�سموح 
به لل�سعر ال�سوقي للأ�سهم )والذي يتمثل يف %10 ارتفاعًا وهبوطًا من �سعر الإغلق لليوم ال�سابق(. كما توجد علقة طردية بني �سعر �سهم ال�سركة وقيمة احلق الإر�سادية. 
وعليه �ستتاأثر احلدود ال�سعرية اليومية )اأي نطاق التذبذب اليومي( لتداول احلقوق باحلدود ال�سعرية اليومية لتداول الأ�سهم. ويف حال عدم بيع امل�سارب للحقوق قبل نهاية فرتة 
التداول، ف�سي�سطر ملمار�سة هذه احلقوق للكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة، وقد يتكبد بع�س اخل�سائر. وبالتايل يجب على امل�ستثمرين مراجعة التفا�سيل الكاملة عن اآلية اإدراج 

وتداول احلقوق والأ�سهم اجلديدة وطريقة عملها، والإملام بجميع العوامل املوؤثرة فيها، وذلك للتاأكد من ا�ستناد اأي قرار ا�ستثماري على وعي واإدراك كاملني.

 انخفاض نسبة الملكية52   3   1

اإذا مل ميار�س اأ�سحاب احلقوق كامل حقوقهم عن طريق الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة، ف�ستنخف�س ن�سبة ملكيتهم يف ال�سركة ون�سبة الت�سويت املرتبطة باأ�سهمهم. ويف حال 
رغب حامل احلقوق املقيد يف بيع حقوقه خلل فرتة التداول، ل يوجد ما ي�سمن باأن متح�سلت بيع هذه احلقوق �ستكون كافية لتعوي�س حامل احلق عن انخفا�س ن�سبة ملكيته 

يف راأ�سمال ال�سركة نتيجة زيادة راأ�سمالها.

 عدم ممارسة الحقوق في الوقت المناسب62   3   1

1436/05/12هـ )املوافق2015/03/03م(. ويجب على  2015/02/17م( و�ستنتهي يف يوم الثلثاء  1436/04/28هـ )املوافق  تبداأ فرتة الكتتاب يف يوم الثلثاء 
مالكي احلقوق والو�سطاء املاليني الذين ميثلونهم اتخاذ التدابري املنا�سبة لتباع جميع التعليمات اللزمة وا�ستلم ال�سهادات قبل انق�ساء فرتة الكتتاب. واإذا مل يتمكن مالكي 
احلقوق والو�سطاء املاليون من اتباع الإجراءات ب�سكل �سحيح لتداول احلقوق، فقد يتم رف�س منوذج طلب الكتتاب. )انظر الق�سم 17 )»�شروط واأحكام االكتتاب«((. واإذا مل 
يتمكن مالكي احلقوق من ممار�سة حقوقهم يف الكتتاب ب�سكل �سحيح قبل نهاية مرحلة الكتتاب الثانية، وفقًا للحقوق التي ميلكونها، فل يوجد ما ي�سمن توزيع مبلغ تعوي�س 

على من مل ميار�سوا حقوقهم بالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.

 السيطرة الفعالة من قبل المساهمين الكبار22   3   1

على الرغم من انتهاء فرتة احلظر البالغة ثلث )3( �سنوات من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة، ُتعد اأك�سا اخلليج واأك�سا البحر املتو�سط )واللذان ميلكان %32 و%18 على التوايل 
من اأ�سهم ال�سركة امل�سدرة( م�ساهمني رئي�سيني يف ال�سركة. وقد يوؤدي التن�سيق بني هذين امل�ساهمني واأي من امل�ساهمني الآخرين لل�سركة اإلى التاأثري على الأمور التي تتطلب 
موافقة امل�ساهمني، مبا يف ذلك امل�سروفات الرئي�سية لل�سركة وتعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة )دون الإخلل باأحكام املادتني 69 و70 من نظم ال�سركات واملادة 18 من لئحة 
حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية(. ونتيجة لذلك، ميكن للم�ساهمني املوؤ�س�سني ممار�سة �سلحياتهم بطريقة توؤثر ب�سكل كبري على اأعمال ال�سركة وو�سعها 

املايل ونتائج عملياتها.

 توزيع األرباح22   3   1

يعتمد توزيع الأرباح يف امل�ستقبل على عدد من العوامل ت�سمل –دون ح�سر- ربحية ال�سركة يف ال�سنوات القادمة، ومركزها املايل، والحتياجات الراأ�سمالية، والحتياطيات 
القابلة للتوزيع، والتمويل املتاح لل�سركة، والظروف القت�سادية العامة، وغريها من العوامل التي يعتربها اأع�ساء جمل�س الإدارة هامة من وقت لآخر. وقد توؤدي الزيادة يف راأ�س 
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املال اإلى تراجع ربحية ال�سهم مما قد يوؤثر على ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�سركة.

ول ت�سمن ال�سركة مل�ساهميها باأنه �سيتم توزيع اأرباح عليهم، كما ل تقدم اأي �سمانات ب�ساأن مبلغ الربح الذي �سيتم توزيعه يف اأي �سنة معينة. ويخ�سع توزيع الأرباح لقيود معينة 
واردة يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة وكذلك يخ�سع ملوافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )انظر الق�سم 13 )»ملخ�س النظام الأ�سا�سي لل�سركة«((.

اجلدير بالذكر اأن ال�سركة مل توزع اأي اأرباح على م�ساهميها ب�سبب العجز الرتاكمي الذي لديها.

 عدم تمكن أكسا الخليج وأكسا البحر المتوسط من ممارسة حقوقهم22   3   1

اإن اأك�سا اخلليج واأك�سا البحر املتو�سط تنويان ممار�سة حقوقهم يف الكتتاب بالأ�سهم اجلديدة. واإن مل تقم كل من اأك�سا اخلليج واأك�سا البحر املتو�سط مبمار�سة حقوقهم، فل 
يوجد ما ي�سمن وجود طلب كايف لتداول احلقوق اأو الأ�سهم اجلديدة. وكذلك قد يوؤدي عدم ممار�سة احلقوق من قبل اأك�سا اخلليج واأك�سا البحر املتو�سط اإلى الـتاأثري على �سعر 

تداول احلق وال�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�سركة. 

 بيع الشركاء االستراتيجيون لجميع أسهمهم في المستقبل2 1   3   1

يقوم ال�سركاء ال�سرتاتيجيون )وهم اأك�سا اخلليج واأك�سا البحر املتو�سط( بتقدمي خرباتهم الفنية يف جمال التاأمني لل�سركة وكذلك امل�ساركة يف حتديد ا�سرتاتيجية ال�سركة 
وطريقة اإدارتها وذلك من خلل ممثليهم يف جمل�س اإدارة ال�سركة. ول يخ�سع ال�سركاء ال�سرتاتيجيون لأي قيود تعاقدية من �ساأنها تقييد قدرتهم على بيع اأ�سهمهم يف ال�سركة 
اأو جزء منها، علمًا باأنه -مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج- يتعني على اأي �سخ�س ميلك اأكرث من %10من اأ�سهم راأ�س مال �سركة مدرجة احل�سول على موافقة هيئة ال�سوق 

املالية قبل بيع اأي من اأ�سهمه يف ال�سركة، وهو الأمر الذين ينطبق على ال�سركاء ال�سرتاتيجيون باعتبار اأن كل منهم ميلك اأكرث من %10 من اأ�سهم ال�سركة. 

ويف حال قام ال�سركاء ال�سرتاتيجيون ببيع جميع اأ�سهمهم يف ال�سركة، فاإن ال�سركة �ستتوقف عن ال�ستفادة من خرباتهم الفنية مما قد يوؤثر �سلبًا على الو�سع املايل لل�سركة 
ونتائج عملياتها.   

 المخاطر السياسية والتنظيمية41   1

 المخاطر السياسية12   4   1

ال�سركة  اأو  ال�سركة  عملء  اأو  اململكة  اقت�ساد  على  �سلبي  تاأثري  له  يكون  قد  مما  الأو�سط،  ال�سرق  يف  والإقليمية  ال�سيا�سية  املخاطر  درا�سة  املحتملني  امل�ستثمرين  على  ينبغي 
وعملياتها. ومن املمكن اأن توؤثر هذه املخاطر �سلبًا على قيمة اأي ا�ستثمار يف ال�سركة.

 البيئة التنظيمية12   4   1

تخ�سع اأعمال ال�سركة للُنظم املعمول بها يف اململكة. وقد تكون البيئة التنظيمية التي تعمل بها �سركة عر�سة للتغيري. كما اأن التغيريات التنظيمية الناجمة عن العوامل ال�سيا�سية 
والقت�سادية والفنية والبيئية قد يكون لها تاأثري كبري على عمليات ال�سركة من خلل تقييد تطوير ال�سركة اأو زيادة عدد عملئها، واحلد من عمليات ال�سركة ومبيعات خدمات 
ال�سركة اأو زيادة اإمكانية وجود مناف�سة اإ�سافية. وقد ترى ال�سركة �سرورة اأو منا�سبة تعديل عملياتها من اأجل العمل مبا يتفق مع تلك الُنظم وقد تتحمل تكاليف اإ�سافية يف هذا 
اخل�سو�س، وهو ما قد يكون له تاأثري �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة وم�ستقبلها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل. بالإ�سافة اإلى ذلك، قد يوؤدي عدم اللتزام بهذه الأنظمة 

واللوائح اإلى عقوبات اإدارية اأو جنائية اأو تعليق عمليات ال�سركة اأو اإنهائها.
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نظرة عامة على السوق.31

 نظرة عامة على سوق التأمين11   3

ح�سلت ال�سركة يف �سياق هذه الن�سرة على املعلومات ذات ال�سلة بقطاع التاأمني والبيانات املتعلقة بالأرقام القت�سادية من م�سادر خمتلفة ُيعتَقد مبوثوقيتها، كما قامت ال�سركة 
بتحقيقات معقولة ب�ساأن دقة املعلومات التي مت احل�سول عليها من هذه امل�سادر. ورغم اأنه ل يوجد لدى �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال وجميع امل�ست�سارين الآخرين الذين 
تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحتني )و( و )ز( من هذه الن�سرة اأي �سبب للعتقاد باأن اأيًا من معلومات ال�سوق والقطاع غري دقيقة ب�سكل جوهري، اإل اأنه مل يتم التحقق من تلك 

املعلومات من م�سادر م�ستقلة ول يوجد اأي تعهد فيما يتعلق بدقة اأي من هذه املعلومات اأو ا�ستيفائها. 

 مصدر المعلومات11   3

مؤسسة النقد العربي السعودي )“ساما”( أ- 

تاأ�س�ست موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )�ساما( يف عام 1952م، وهي م�سوؤولة عن اإ�سدار العملة الوطنية والعمل كم�سرف للحكومة وتتولى مراقبة البنوك التجارية والإ�سراف 
عليها واإدارة احتياطي اململكة من العملت الأجنبية واإدارة ال�سيا�سة النقدية للحفاظ على ا�ستقرار اأ�سعار ال�سرف وتدعيم منو النظام املايل والتاأكد من �سلمته والإ�سراف 
على �سركات التاأمني واإعادة التاأمني ومقدمي اخلدمات. واملعلومات التي اأعدتها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي امل�ستخدمة يف هذه الن�سرة متاحة للجمهور وميكن الو�سول اإليها 

من خلل الإنرتنت، ومن ثم مل ُيطلب املوافقة على ا�ستخدام هذه املعلومات يف هذه الن�سرة. 

تقرير الشركة السويسرية إلعادة التأمين )“سويس ري”( ب- 

�سركة �سوي�س ري اإحدى ال�سركات الرائدة يف جمال التاأمني. وقد تاأ�س�ست ال�سركة عام 1863م يف زيورخ ب�سوي�سرا. تتواجد �سوي�س ري يف اأكرث من 25 دولة وتن�سر جمموعة من 
التقارير حول اأ�سواق التاأمني يف اأنحاء العامل. 

املعلومات التي اأعدتها �سوي�س ري كما هي م�ستخدمة يف هذه الن�سرة متاحة للجمهور وميكن الو�سول اإليها عرب الإنرتنت. وبالتايل مل تطلب ال�سركة موافقة ل�ستخدامها.

بيزنس مونيتور إنترناشيونال ج- 

تاأ�س�ست بيزن�س مونيتور اإنرتنا�سيونال يف عام 1984م على يد ريت�سارد لوندي�سبورو وجوناثان فريوز، الرئي�سان التنفيذيان لل�سركة، اللذان ل يزالن يلعبان دورًا كامًل داخل 
م رائد وم�ستقل للبيانات والتحليلت وال�سرتاتيجيات والت�سنيفات والفئات والتوقعات ذات امللكية  ال�سركة. بيزن�س مونيتور اإنرتنا�سيونال هي اإحدى �سركات جمموعة فيت�س ومقدِّ

احل�سرية التي تغطي 175 دولة و22 قطاعًا �سناعيًا.

ل متتلك بيزن�س مونيتور اإنرتنا�سيونال ول اأي من �سركاتها التابعة اأو م�ساهميها اأو اأقاربهم اأي اأ�سهم اأو ح�سة يف ال�سركة. واملعلومات التي مت احل�سول عليها من بيزن�س مونيتور 
اإنرتنا�سيونال لي�ست متاحة للجمهور ومن ثم مت ال�سعي للح�سول على موافقة خطية با�ستخدام هذه املعلومات يف هذه الن�سرة. اأعطت بيزن�س مونيتور اإنرتنا�سيونال موافقتها على 

ا�ستخدام معلوماتها ونتائجها البحثية املرتبطة بدرا�سة ال�سوق الواردة يف هذه الن�سرة كما يف تاريخ الن�سرة ومل ت�سحب تلك املوافقة.

 نظرة عامة على االقتصاد السعودي 31   3

النفقات  ا�ستمرار  اإلى  الأول  املقام  يف  ذلك  ويرجع  ال�سنة.  خلل  حتققت  التي  القوية  والإجنازات  التطورات  نتيجة  2013م  عام  يف  القوي  منوه  ال�سعودي  القت�ساد  وا�سل 
اإلى تعزيز ال�ستثمارات الداخلية  ال�ستثمارية احلكومية، ل �سيما على م�ساريع البنية التحتية وا�ستمرار النمو �سريع الوترية ب�سبب حت�سن الت�سريعات وبيئة العمل، مما اأدى 
واخلارجية. وقد مت ا�ستحداث اإ�سلحات هيكلية وت�سريعات القت�ساد و كان الهدف منها حتقيق منو اقت�سادي م�ستدام من خلل تنويع القواعد القت�سادية بزيادة اإ�سهام 

القطاعات غري النفطية يف الناجت املحلي الإجمايل. 

ويف عام 2013م، �سجل الناجت املحلي الإجمايل م�ستوى قيا�سيًا بلغ 2.8 ترليون ريال �سعودي، وهو القت�ساد الأكرب على م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي والقت�ساد العربي 
بفارٍق كبري، بالإ�سافة اإلى انه القت�ساد التا�سع ع�سر يف العامل من حيث حجم الناجت املحلي الإجمايل. كما وا�سلت احلكومة الإنفاق املتزايد على م�ساريع التنمية القت�سادية 
والجتماعية يف جميع القطاعات، ل �سيما يف قطاعات التعليم والتدريب وال�سحة واخلدمات الجتماعية واخلدمات البلدية والطرق وم�سروعات املعاملت الإلكرتونية ودعم 
الأبحاث العلمية وحت�سني بيئة جذب ال�ستثمارات. مما وّفر قوة دفع للت�سريع من وترية النمو القت�سادي وخلق املزيد من فر�س العمل للمواطنني. كما اأبقت احلكومة على دعمها 
ل�سناديق التنمية املتخ�س�سة من اأجل توفري التمويل اللزم لقطاعات التنمية املختلفة لتحقيق منو متوازن وم�ستدام يف خمتلف مناطق اململكة. لقد اأبرزت العديد من املوؤ�س�سات 

الدولية قوة القت�ساد ال�سعودي و�سلبته. فقد اأثنى تقرير �سندوق النقد الدويل حول م�ساورات املادة الرابعة ل�سنة 2012م على �سيا�سات اململكة القت�سادية. 

وقد حلَّت اململكة بح�سب تقرير جمموعة الع�سرين يف املرتبة الأولى بني الدول الأع�ساء فيما يتعلق بتنفيذ التزامات املجموعة التي �سملت تطبيق اإ�سلحات هيكلية والتوحيد 
املايل واإ�سلح املوؤ�س�سات املالية وتنظيم اأ�سواق راأ�س املال ومقاومة �سيا�سة احلماية التجارية والتقدم احلا�سل يف م�ساريع التنمية. ويف تقريرها ال�سادر يف مار�س 2013م، 
رفعت وكالة فيت�س للت�سنيف الئتماين من توقعاتها امل�ستقبلية للت�سنيف الئتماين ال�سيادي للمملكة من م�ستقر اإلى اإيجابي )AA-(، مبا يوؤكد �سلمة اقت�ساد اململكة وقوة 

مركزها املايل.1

1  موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، التقرير ال�سنوي التا�سع والأربعني: اأحدث التطورات القت�سادية، 2013م
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اجلدول 3-1 املوؤ�ضرات القت�ضادية الرئي�ضية

 20072008200920102011r2012p2013

1,558.81,949.21,609.11,975.52,510.72,752.32,794.8الناجت املحلي الإجمايل ال�سمي )باملليار ريـال �سعودي(

899.6975.4993.31,067.11,158.51,225.91,272.4الناجت املحلي الإجمايل الفعلي )اأ�سعار 1999 - باملليار ريـال �سعودي(

541.2603.1633.5696.2749.7794.0836.5القطاع اخلا�س غري النفطي*

141.8145.2152.5162.9175.9185.3190.8القطاع احلكومي غري النفطي*

207.3216.1197.1197.4221.9234.9233.3قطاع النفط*

62.575.660.471.788.594.393.2الناجت املحلي الإجمايل/للفرد من اإجمايل ال�سكان )باآلف الريالت ال�سعودية(

24.9425.7926.6627.5628.3829.2029.99اإجمايل ال�سكان-منت�سف العام )مليني الأ�سخا�س(

86.687.7291.1374.1180.3-176.6580.9ر�سيد امليزانية احلكومية )مليار ريـال �سعودي(

642.81,101.0509.8741.61,117.81,247.41,156.4الإيرادات 

466.3520.1596.4653.9826.7873.3976.0النفقات 

874.41,175.5721.1941.81,367.61,456.51,413.8ال�سادرات التجارية )ت�سليم ظهر املركب “فوب” - مليار ريـال �سعودي(

768.81,048.3610.9806.01,188.71,265.61,209.0النفط )اخلام واملنتجات املكررة(

105.6127.1110.2135.8179.0191.0204.8ال�سادرات غري النفطية

الواردات التجارية )خال�س التكلفة والتاأمني واأجرة ال�سحن “�سيف” - مليار ريـال 
�سعودي(

338.1431.8358.3400.7493.4583.5614.6

564.9795.1394.6576.4917.9924.6802.1الر�سيد التجاري )ت�سليم ظهر املركب “فوب” - مليار ريـال �سعودي(

350.0496.278.6250.3594.5617.9486.8ر�سيد احل�ساب اجلاري )مليار ريـال �سعودي(

8.89.28.28.29.39.89.7اإنتاج النفط اخلام )مليون برميل/اليوم(

84.3595.0059.4778.9695.18106.48102.41متو�سط �سعر اخلام العربي اخلفيف )دولر اأمريكي/برميل(

19.617.610.75.013.313.910.9منو الر�سيد النقدي من الفئة الثالثة )الن�سبة املئوية للتغيري(

5.06.14.23.83.72.93.5معدل الت�سخم )2007=100( الن�سبة املئوية للتغيري

11,038.74,803.06,121.86,620.86,417.76,801.28,535.6موؤ�سر اأ�سعار الأ�سهم ال�سعودية )1985 =1000(1/

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، التقرير ال�سنوي التا�سع والأربعني: اأحدث التطورات القت�سادية، 2013م
ملحظات: r مراجعة، p اأولية؛ * ا�شتنادًا اإلى نوع الن�شاط االقت�شادي 1/يف نهاية ال�سنة

 الناتج المحلي اإلجمالي بحسب النشاط االقتصادي 12   3   3

�سهدت جميع مكونات الناجت املحلي الإجمايل منوًا اإيجابيًا يف عام 2012م حيث �سهد الناجت املحلي الإجمايل منوًا مبعدل %5.1 من 1,158.5 مليار ريـال يف عام 2011م 
اإلى 1,217.9 مليار ريـال يف 2012م. كما �سهدت اأن�سطة الزراعة و�سيد ال�سماك منوًا مبعدل %1.3، ومنا ن�شاط التعدين واملحاجر مبعدل %5.6 ف�سًل عن منو ال�سناعات 

التحويلية، �ساملة تكرير النفط، مبعدل %4.8. كما �شهد ن�شاط النقل والتخزين واالت�شاالت منوا مبعدل 6.4%. 

اجلدول 3-2 اجتاه الناجت املحلي الفعلي بح�شب الن�شاط االقت�شادي 

20082009201020112012)مباليني الريالت ال�ضعودية(

40,14540,55940,15841,02641,550الزراعة و�سيد ال�سماك 

204,166203,177204,166229,055241,847التعدين واملحاجر 

125,193128,462141,478157,131164,631ال�سناعات التحويلية 
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20082009201020112012)مباليني الريالت ال�ضعودية(

18,35321,38226,21627,58329,598الكهرباء والغاز واملياه

67,43068,47475,81883,30087,083الإن�ساءات 

112,681114,347133,658143,184152,307خدمات اجلملة والتجزئة واملطاعم والفنادق

78,23887,24796,460109,768116,762النقل والتخزين والت�سالت 

139,478149,597156,667159,920165,383املالية والتاأمني والعقارات وخدمات الأعمال 

31,72033,26535,11437,01938,569اخلدمات املجتمعية والجتماعية وال�سخ�سية

)16,624()16,311()16,104()15,869()15,529(خم�سومًا منها: ر�سوم اخلدمات امل�سرفية املحت�سبة

819,247830,641893,631971,6751,021,106الإجمايل الفرعي 

145,210152,510162,926175,858185,079منتجو اخلدمات احلكومية 

10,95510,10410,53911,06311,749ر�سوم ال�سترياد 

975,412993,2541,067,0971,158,5461,217,933الناجت املحلي الإجمايل 

 نظرة عامة على قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي 41   3

تو�سع اقت�ساد دول جمل�س التعاون اخلليجي مبعدل قوي على مدار العقد املا�سي وحقق تقدمًا ملحوظًا يف عدد من القطاعات مثل البرتوكيماويات والعقارات والبنية التحتية 
والت�سالت. كما �سهد قطاع التاأمني يف املنطقة منوًا قويًا على اإثر هذا التطور القت�سادي وحت�سن البيئة الت�سريعية وزيادة الوعي باملنتجات. لقد كان املحفز الأكرب وراء قوة 
القطاع خالل ال�شنوات االأخرية هو تنفيذ برامج تاأمني �شحي اإلزامية يف خمتلف البلدان اأو الطلب االأويل توقعًا لتلك الربامج. بلغ اإجمايل االأق�شاط املكتتبة املوحدة يف قطاعات 
التاأمني على احلياة والتاأمني العام يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 70.5 مليار ريـال �سعودي خلل عام 2013م، حيث �سهد منوًا مبعدل منو �سنوي مركب %12.6 منذ عام 
2008م. وقد هيمنت اململكة والإمارات العربية املتحدة على ال�سوق الإقليمية، حيث �سكلتا نحو %78 من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة. ورغم النمو القوي اإال اأن قطاع التاأمني 
يف اخلليج ل يزال يف طور النمو وموؤ�سرات ال�سوق الرئي�سية تاأتي دون املتو�سط العاملي بهام�س كبري. ومع وجود عدد كبري من مقدمي اخلدمات، من القطاع اخلا�س وال�سركات 

املدرجة على حد �سواء، فاإن قطاع التاأمني يف اخلليج جمزاأ و�سديد التناف�سية.2 

اجلدول 3-3 حجم وتكوين قطاع التاأمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 

2013 200820092010201120123)مليار ريـال �ضعودي(

18.820.622.524.427.030.1الإمارات

10.914.616.518.420.625.2اململكة العربية ال�سعودية

2.62.32.63.03.83.9الكويت

3.03.43.84.54.95.3قطر

1.91.92.32.32.32.5البحرين

1.92.32.62.63.03.5عمان

39.045.050.355.161.570.5الإجمايل

امل�سدر: �سوي�س ري، األبني كابيتال، ال�سركة

كان معدل انت�سار التاأمني %1.1 يف عام 2012م، مبا يقرب �شد�ص املتو�شط العاملي. ويعرف انت�شار التاأمني على انه اجمايل االق�شاط املكتتبة كن�شبة موؤية يف اجمايل الناجت 
املحلي.

2  األبني كابيتال: قطاع التاأمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، 2013م
3  بيانات اململكة العربية ال�سعودية 2013م: تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي 2013م ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، تعتمد بيانات باقي دول جمل�س التعاون اخلليجي على جتميع البيانات الداخلي من قبل 

ال�سركة.
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اجلدول 3-4 معدل انت�ضار التاأمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي والقت�ضادات الأخرى، 2012م

النت�ضارالدولة

%2.0الإمارات

%0.8اململكة العربية ال�سعودية

%0.6الكويت

%0.7قطر

%2.3البحرين

%1.0عمان

%2.1الأردن

%3.1لبنان

%8.1الوليات املتحدة

%12.8اململكة املتحدة

%3.6الهند

%1.1متو�سط دول جمل�س التعاون اخلليجي

%6.5املتو�سط العاملي

امل�سدر: �سوي�س ري، �سندوق النقد الدويل، األبني كابيتال، تقرير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )2013م(

حت�شن معدل انت�شار التاأمني بح�شب اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف عام 2013م اإلى 0.9%

 سوق التأمين السعودي 51   3

 نظرة عامة12   5   3

قطاع التاأمني يف اململكة هو ثاين اأكرب قطاع يف اخلليج و�سهد معدل منو قوي على مدار ال�سنوات القليلة املا�سية، وهذا يرجع يف املقام الأول اإلى تطبيق احلكومة ملجموعة من 
م اإلى حد كبري. وقد �ساعدت لئحة التاأمني ال�سحي الإلزامي التي  الإ�سلحات الهيكلية يف عام 2005م. وقبل هذه الفرتة، كان اإطار عمل قطاع التاأمني يف اململكة غري منظَّ
و�سعتها احلكومة يف عام 2006م والتاأمني الإلزامي على املركبات يف عام 2007م اإلى تعزيز الطلب على منتجات التاأمني يف اململكة.4 ولحقًا، �سهد القطاع منوًا من 14.6 

مليار ريـال يف عام 2009م اإلى 25.2 مليار ريـال يف عام 2013م، حيث �سجل معدل منو �سنوي مركب بلغ %14.6 وتفوق على اأداء باقي دول جمل�س التعاون اخلليجي. 

�شهد اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف قطاع التاأمني منوًا مبعدل 4.1 مليار ريـال لي�سل اإلى 25.2 مليار ريـال يف عام 2013م، مقارنة مببلغ 21.2 مليار ريـال يف عام 2012م، مبا 
ميثل معدل منو %19.2. وكانت تلك الزيادة ترجع يف املقام الأول اإلى تنامي الوعي باأهمية التاأمني والظروف القت�سادية املواتية خلل العام، اإلى جانب التاأمني الإلزامي على 

املركبات وقطاع التاأمني ال�سحي التعاوين املو�سح اأعله. 

 تاريخ القطاع12   5   3

ُيعترب �سوق التاأمني ال�سعودي حديث ن�سبيًا حيث كان ل يغطي يف ال�سابق �سوى احتياجات اأ�سواق الت�سدير والنفط يف �سبعينيات القرن الع�سرين. وقد واجه قطاع التاأمني �سعوبات 
نتيجة غياب القوانني واللوائح. وبناًء عليه، مت ت�سجيل اأكرث من 100 �سركة عاملة يف قطاع التاأمني خارج البلد كو�سطاء تاأمني عامليني اأو كوكلء ل�سركات تاأمني خا�سة وهي 
تقدم خدماتها يف اململكة العربية ال�سعودية. وكانت تلك ال�سركات م�سجلة يف الغالب يف البحرين ب�سبب القرب اجلغرايف من اململكة. وب�سبب عدم وجود اإطار تنظيمي، افتقر 
حملة وثائق التاأمني اإلى هيئة تنظيمية حتميهم من امل�سغلني املجردين من املبادئ اأو املحتالني. وقد مّهد هذا الو�سع الطريق لتنفيذ اإ�سلحات على قطاع التاأمني يف اململكة 
واإعادة هيكلته. وقد اأف�سى ذلك اإلى اإ�سلحات تنظيمية واملوافقة على القرار رقم 51 بتاريخ 1397/04/04هـ )املوافق 1977/03/23م(، وقد اأ�سدرت هيئة كبار العلماء 

فتوى باأن التاأمني التعاوين هو اأحد اأ�سكال عقود التربع ومن ثم فهو مقبول مبوجب الت�سريع الإ�سلمي. 

1986م(، اأ�س�ست احلكومة �سركة التاأمني التعاوين الأولى، ال�سركة الوطنية للتاأمني التعاوين )التعاونية(، وكان الهدف من تاأ�سي�سها هو الوفاء  1406هـ )املوافق  ويف عام 
باحتياجات التاأمني املحلية وتلبية طموحات احلكومة يف اإخ�ساع جميع اأعمال التاأمني يف القطاع العام ل�سيطرتها التنظيمية. 

4  األبني كابيتال: قطاع التاأمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، 2013م
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اإن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي هي امل�سوؤولة عن تنظيم قطاع التاأمني والإ�سراف عليه واإعداد وو�سع املعايري لإ�سدار الرتاخي�س ل�سركات التاأمني. يتطلب النظام اجلديد اأن 
يتم ت�سجيل �سركات التاأمني واعتمادها يف اململكة العربية ال�سعودية ك�سركات عامة م�ساهمة من اأجل تنفيذ اأن�سطة التاأمني واإعادة التاأمني. وميتد نطاق النظم اجلديدة لي�سمل 

ري ر�سوم الو�ساطة واخل�سائر. لي�س فقط �سركات التاأمني واإمنا �سركات اإعادة التاأمني كذلك وو�سطاء ووكالت التاأمني وُمقدِّ

 االتجاهات الحديثة في سوق التأمين السعودي32   5   3

 التأمين الصحي اإللزامي12   1   1   1

)املوافق  1420/5/1هـ  بتاريخ  )م/10(  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  التعاوين  ال�سحي  التاأمني  لنظام  وفقًا  املغرتبني  للعمال  اململكة  يف  اإلزاميًا  ال�سحي  التاأمني  اأ�سبح 
1999/8/13م(. وكان الهدف من ذلك النظام هو تخفيف العبء املايل عن كاهل احلكومة ال�سعودية التي توفر اخلدمات ال�سحية لأكرث من 22 مليون �سخ�س. ويغطي 
برنامج التاأمني ال�سحي التعاوين اجلديد، الذي مت تنفيذه على ثلث مراحل، ما يرتاوح من 6 اإلى 7 مليني مغرتب تقريبًا. وقد تطلبت املرحلة الأولى التي مت تنفيذها يف يناير 
2006م اأن تقدم ال�سركات التي يتجاوز عدد العاملني املغرتبني لديها 500 عامل تغطية تاأمينية طبية للموظفني، و�سمل ذلك 450 �سركة توظف اأكرث من 500,000 مغرتب 
يف املجمل. اأما املرحلة الثانية التي مت تنفيذها يف مار�س 2007 فغطت �سركات يعمل لديها من 100 اإلى 500 عامل مغرتب، بينما مت تغطية ال�سركات التي يقل عدد العمال 
املغرتبني بها عن 100 عامل يف املرحلة الثالثة والأخرية. وقد بداأ تطبيق الربنامج على جميع ال�سعوديني العاملني يف �سركات وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س وعائلتهم يف دي�سمرب 

2011م ومن املتوقع اأن ي�سبح التاأمني ال�سحي اإلزاميًا يف نهاية املطاف جلميع املواطنني ال�سعوديني.

 التأمين اإللزامي على المركبات12   1   1   1

اأ�سبح تاأمني املركبات �سد امل�سوؤولية جتاه الغري وتاأمني املركبات داخل اململكة اإلزاميًا للمواطنني ال�سعوديني واملغرتبني داخل الدولة يف عام 2002 وفقًا لقرار جمل�س الوزراء 
رقم 271 بتاريخ 1427/2/25هـ )املوافق 2007/01/15م( وذلك على اإثر ارتفاع معدل حوادث ال�سيارات يف اململكة. وقد ترتب على مبادرة التاأمني الإلزامي هذه، اإلى 
جانب النمو يف عدد ال�سيارات امل�سجلة باململكة، ظهور فر�س جتارية كبرية ل�سركات التاأمني. ويف بداية عام 2007م، اأ�سبح تاأمني املركبات �سد امل�سوؤولية جتاه الغري اإلزاميًا 

جلميع املركبات امل�سجلة يف اململكة، وهو تطور �ساعد ول يزال �سوق تاأمني املركبات يف اململكة على النمو اأثناء ال�سنوات القليلة القادمة.

 نظام التأمين والالئحة التنفيذية32   1   1   1

ي�سمح نظام التاأمني ولئحته التنفيذية بتاأ�سي�س �سركات التاأمني املحلية من اأجل مزاولة اأعمال التاأمني يف اململكة. وت�سطلع موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بامل�سوؤولية عن تنظيم 
قطاع التاأمني والإ�سراف عليه واإعداد وو�سع املعايري لإ�سدار الرتاخي�س ل�سركات التاأمني. وعقب ذلك، �سدر عدد من املرا�سيم امللكية منذ عام 1427/09/16هـ )املوافق 
ال�سركات يف  ترخي�س مزيد من  املتوقع  ومن  واإقليمية.  عاملية  تاأمني  ل�سركات  التاأمني، معظمها مملوك جزئيًا  �سركات  تاأ�سي�س عدد من  على  باملوافقة  2006/10/09م( 
امل�ستقبل. وكما يف تاريخ خطة العمل احلالية، مت اإدراج 32 �سركة تاأمني يف ال�سوق املالية ومت ترخي�س 3 منها. للطلع على تفا�سيل اإ�سافية، يرجى مراجعة الق�سم 7-5-3 

اأدناه “املناف�سة”.

 آخر التطورات42   1   1   1

يف مار�س 2010م، اأعادت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي التاأكيد على اأن �سركات التاأمني واإعادة التاأمني العاملة يف اململكة حاليًا هي وحدها املرخ�سة بح�سب الأ�سول وفقًا 
لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/32 بتاريخ ه1424/06/02 - املوافق2003/07/31م )نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين(. 

وقد تركت جميع ال�سركات الأخرى ال�سوق يف الوقت احلايل.

وقد اأ�سدرت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اللوائح اجلديدة التالية منذ عام 2010م:

اللئحة التنظيمية لأعمال اإعادة التاأمني اأ( 

اللئحة التنظيمية لو�سطاء ووكلء التاأمني ب( 

لئحة عمليات التاأمني الإلكرتونية ج( 

لئحة ال�ستثمار د( 

قواعد مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ه( 

الوثيقة املوحدة للتاأمني الإلزامي على املركبات و( 

لئحة الإ�سناد ز( 

وت�سدر لوائح جديدة ب�ساأن الإ�سناد والأعمال الإكتوارية ولئحة جلان التدقيق وت�سبح �سمن النطاق العام من اأجل الت�ساور ومن املتوقع اأن يتم تطبيقها يف امل�ستقبل القريب.
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 إجمالي األقساط المكتتبة42   5   3

كما اأو�سحنا اأعله، يهيمن على قطاع التاأمني ال�سعودي التاأمني الطبي والتاأمني على املركبات اللذين ميثلن %76.3 من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف عام 2013م مقارنة 
بن�سبة %75 يف عام 2012م. 

وقد ظل التاأمني ال�شحي، الذي ي�شم اأن�شطة العمل االإلزامية وغري االإلزامية، الن�شاط االأكرب يف عام 2013م، حيث ا�ستاأثر مبا ن�سبته %51.1 من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة. 
وقد احتلت اأن�سطة التاأمني الإلزامي وغري الإلزامي املرتبة الثانية بح�سة %25.2 من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة. وقد �شهد قطاع التاأمني منوًا يف اأن�شطة العمل با�شتثناء اأن�شطة 
التاأمني البحري واحلماية. وقد �سهدت اأن�سطة التاأمني على املركبات والعقارات منوًا كبريًا بن�سب %35.5 و%23.4 على التوايل يف عام 2013م مقارنة بعام 2012م. وقد 

�شهدت اأق�شاط التاأمني االإجمالية منوًا من 14.6 مليار يف عام 2009م اإلى 25.2 مليار يف عام 2013م مبعدل منو �سنوي مركب 15%.

فيما يلي حتليل قطاعي لل�سنوات اخلم�س املا�سية باململكة5:

جدول 3-5: حتليل قطاعي لل�ضنوات اخلم�س املا�ضية باململكة

النمو20092010201120122013

باملليون 
ريـال 

�ضعودي
%

باملليون 
ريـال 

�ضعودي
%

باملليون 
ريـال 

�ضعودي
%

باملليون 
ريـال 

�ضعودي
%

باملليون 
ريـال 

�ضعودي
%

 2012
مقابل 

% 2013

%114.7%1440.6%670.3%2721%3051%1741الطريان

%18.5%4561.8%3852%3612%3292%3022الطاقة

%0.4-%7402.9%7434%6343%5183%5254التاأمني البحري

%5.0-%8453.3%8894%9055%9726%1,0037احلماية والدخار

A&L5444%5073%6323%6913%9413.7%36.2%، غري ذلك

%11.4%1,2004.8%1,0775%9135%8695%8106الأعمال الهند�سية

%23.4%1,6656.6%1,3486%1,1576%9596%9056العقارات / احلرائق

%35.5%6,35525.2%4,68922%3,92221%3,23920%3,05521املركبات

%14.3%12,89551.1%11,28553%9,70852%8,69053%7,29250ال�سحة

%19.2%25,239100%21,174100%18,504100%16,387100%14,610100الإجمايل

امل�سدر: تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي )2009 - 2013(

ورغم النمو القوي يف اأق�شاط التاأمني اإال اأن قطاع التاأمني يف اململكة واجه �شعوبات لتحقيق االأرباح. فقد تراجعت نتائج االكتتاب من 1.1 مليار يف عام 2009م اإلى 972 مليون 
يف عام 2013م كما تدهور �سايف النتائج ب�سكل كبري من 1.05 مليار يف عام 2009م اإلى 1.4 مليار يف عام 2013م. وحدث تراجع كبري يف نتائج الكتتاب ونتائج ال�سايف يف 

عام 2013م مقارنة بعام 2012م وهو ما ُيعزى يف املقام الأول اإلى تعزيز الحتياطيات الفنية من قبل �سركات التاأمني.

جدول 3-6: نتائج التعهد بتغطية الكتتاب -2009 2013

النمو20092010201120122013

نتائج 
الكتتاب

نتائج 
ال�ضايف

نتائج 
الكتتاب

نتائج 
ال�ضايف

نتائج 
الكتتاب

نتائج 
ال�ضايف

نتائج 
الكتتاب

نتائج 
ال�ضايف

نتائج 
الكتتاب

نتائج 
ال�ضايف

 2012
مقابل 

% 2013

نتائج الكتتاب 
/ نتائج ال�سايف

1,1171,0591,2341,1389278901,130)1,725(972)1,428( -253%
و247%-

امل�سدر: تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي )2009 - 2013(

5  موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي، 2013
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 انتشار وكثافة التأمين 52   5   3

ف انت�شار التاأمني باأنه اإجمايل االأق�شاط املكتتبة كن�شبة مئوية من الناجت املحلي االإجمايل. ويف عام 2013م، زاد معدل انت�سار التاأمني من %0.78 يف عام 2012م اإلى  ُيعرَّ
%0.9 يف عام 2013م. وهذا يرجع يف املقام الأول اإلى النمو املتوا�سع يف الناجت املحلي الإجمايل. كما �سهد القطاع غري النفطي منوًا بينما تراجع القطاع النفطي. 

ف كثافة التاأمني باأنها اإجمايل االأق�شاط املكتتبة للفرد. وقد زادت كثافة التاأمني من 725 ريـال �سعودي للفرد يف عام 2012م لت�سل اإلى 864 ريـال �سعودي للفرد يف عام  ُتعرَّ
2013م، وهو ما ميثل زيادة بواقع 19.2%. 

زادت كذلك النفقات للفرد على منتجات التاأمني مبتو�سط �سنوي %11 بني 2009م و2013م. وقد ظلت كثافة تاأمني احلماية والدخار منخف�سة ب�سكل مطلق، وب�سكل ن�سبي 
للتاأمني العام وال�سحة، عند 29 ريـال للفرد يف عام 2013م. 

اجلدول 3-7 انت�شار وكثافة التاأمني ح�شب ن�شاط العمل )2009م – 2013م(

 
ن�شاط العمل

الكثافةالنت�ضار

 التغري20092010201120122013 التغري20092010201120122013

%الريـالالريـالالريـالالريـالالريـال%%%%%%

%248.9247.8290.8308.3393.927.8%24.7%0.41%0.33%0.36%0.40%0.45اإجمايل التاأمني العام

%287.4320.2357.8386.5441.714.3%11.5%0.46%0.41%0.45%0.51%0.52اإجمايل التاأمني ال�سحي

)%5.0(39.535.833.430.428.9)%7.2(%0.03%0.03%0.04%0.06%0.07اإجمايل احلماية والدخار

%292.9603.9682725.2864.519.2%16.3%0.90%0.78%0.86%0.97%1.03الإجمايل

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي )2009م - 2013م(

نسبة االحتفاظ62   5   3

تقي�ص ن�شبة االحتفاظ االأق�شاط املكتتبة التي حتتفظ بها �شركة التاأمني. وحُت�شب هذه الن�شبة عن طريق التعبري عن �شايف االأق�شاط املكتتبة كن�شبة مئوية من اإجمايل االأق�شاط 
املكتتبة. وقد زادت ن�سبة الحتفاظ الكلية لدى �سركات التاأمني بال�سوق ال�سعودية قليًل من %75.8 يف عام 2012م اإلى %76 يف عام 2013م. ويف عام 2013م، بلغت ن�سب 

الحتفاظ للتاأمني على املركبات وال�سحة %94 و%89 على التوايل. 

اجلدول 3-8 ن�شبة االحتفاظ بح�شب ن�شاط العمل

ن�شاط العمل
20092010201120122013

الن�ضبة املئوية للتغيري 
%

%%%%%

)%12.7(%41.6%47.6%44.3%54.4%44.9احلوادث وامل�سئوليات + اأخرى

)%1.0(%93.9%94.0%94.6%95.7%96.4املركبات

%12.3%16.9 %%11.7%13.2%11.6املمتلكات

%5.6%32.6%30.9%32.3%33.8%34.9البحري

)%29.4(%2.5%3.6%0.5%1.6%0.6الطريان

)%13.0(%1.7%1.9%2.1%2.3%1.7الطاقة

)%2.5(%15.0%15.4%14.4%13.1%15.5الأعمال الهند�سية

%3.5%61.5%59.4%56.7%56.5%57.1اإجمايل التاأمني العام

%0.8%88.8%88.2%84.7%81.9%76.2اإجمايل التاأمني ال�سحي

%0.5%76.2%75.9%73.2%72.0%62.4الإجمايل

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي )2009م - 2013م(
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يف مطلع 2014م، اأبرزت اأحدث النتائج التي حققتها �سركات التاأمني املدرجة يف اململكة التحديات امل�ستمرة التي يواجهها القطاع. فقد تعني على ال�سركات التعامل مع تكاليف 
املطالبات املتزايدة، الأمر الذي فاقم منه يف بع�س احلالت اتباع �سيا�سة متعمدة لزيادة ن�سبة الحتفاظ. ورغم ذلك فاإن ن�سب الحتفاظ ل تزال منخف�سة ب�سكل عام. كما 
تباينت اأرباح اال�شتثمار. كما تعر�شت االأ�شعار والهوام�ص ل�شغوط جراء املناف�شة القوية. وقد عزز الوافدون اجلدد اإلى ال�شوق من ح�ش�شهم ال�شوقية بغ�ص النظر عن معدالت 
الربحية.6 وعلى مدار ال�شنوات اخلم�ص املا�شية، كان املحفز الرئي�شي لتطوير القطاع هو ارتفاع اأق�شاط التاأمني االإلزامي على املركبات وال�شحة، وهو ما كان له اأثر اإيجابي على 

كل ال�سريحتني. غري اأن ربحية هاتني ال�سريحتني الرائدتني ل تزال متثل حتديًا رئي�سيًا.

 المنافسة22   5   3

يت�سم قطاع التاأمني يف اململكة باملناف�سة ال�سديدة. وكما �سريد بيانه، هناك خم�س وثلثون �سركة تاأمني مرخ�سة ومدرجة يف الوقت احلايل يف ال�سوق املالية ال�سعودية )»تداول«( 
كما يف تاريخ هذه الن�سرة. ومن املتوقع اأن ت�ستد املناف�سة بني ال�سركات ال�ساعية للحفاظ على ح�ستها من ال�سوق وزيادتها وتلك التي دخلت اإلى ال�سوق موؤخرًا �سعيًا وراء احل�سول 

على ح�سة من ال�سوق وزيادتها من خلل عر�س اأ�سعار تناف�سية ومنتجات تاأمني مبتكرة.

يو�سح اجلدول التايل �سركات التاأمني املدرجة يف تداول وراأ�س املال املدفوع لكل منها )كما يف 2014/10/23م(: 

جدول 3-9 �ضركات التامني املدرجة يف تداول

ال�ضركة
راأ�س املال املدفوع )ريـال 

�ضعودي(

1,000,000,000�سركة التعاونية للتاأمني )“التعاونية”(1

1,000,000,000�سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين )“ميدغلف”(2

1,000,000,000ال�سعودية لإعادة التاأمني )اإعادة( التعاونية3

555,000,000�سركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل4

400,000,000بوبا العربية للتاأمني التعاوين5

400,000,000�سركة عناية ال�سعودية للتاأمني6

350,000,000�سركة اجلزيرة تكافل تعاوين7

340,000,000�سركة �ساب تكافل8

320,000,000�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين9

320,000,000�سركة اأمانة للتاأمني التعاوين10

300,000,000�سركة ملذ للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين11

280,000,000ال�سركة املتحدة للتاأمني التعاوين12

275,000,000�سركة الحتاد التجاري للتاأمني التعاوين13

250,000,000�سركة ال�سقر للتاأمني التعاوين14

220,000,000�سركة احتاد اخلليج للتاأمني التعاوين15

200,000,000�سركة الدرع العربي للتاأمني التعاوين16

200,000,000�سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوين )“األيانز ال�سعودي الفرن�سي”(17

200,000,000�سركة �سند للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين )“�سند”(18

200,000,000ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين )“ولء”(19

200,000,000�سركة التاأمني العربية التعاونية20

21)”ACIG“(200,000,000املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين

200,000,000�سركة وقاية للتاأمني واإعادة التاأمني التكافلي22

200,000,000�سركة الراجحي للتاأمني التعاوين23

200,000,000�سركة اأك�سا للـتاأمني التعاوين24

200,000,000�سركة العاملية للتاأمني التعاوين25

6  تقرير التاأمني يف اململكة ال�سادر عن بيزن�س مونيتور اإنرتنا�سيونال للربع الثاين من عام 2014م
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ال�ضركة
راأ�س املال املدفوع )ريـال 

�ضعودي(

200,000,000ال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين26

200,000,000�سركة الإمناء طوكيو مارين27

175,000,000متليف وايه اأي جي والبنك العربي للتاأمني التعاوين28

166,666,670�سركة الأهلي للتكافل29

130,000,000�سركة بروج للـتاأمني التعاوين30

100,000,000ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )“�سايكو”(31

100,000,000�سركة �سلمة للتاأمني التعاوين )“�سلمة”(32

100,000,000ال�سركة ال�سعودية الهندية للتاأمني التعاوين33

100,000,000�سركة اإي�س العربية للتاأمني التعاوين34

100,000,000ال�سركة الوطنية للتاأمني35

امل�سدر: تداول

 المحفزات األساسية للطلب 22   5   3

لقد كان تطبيق برامج التاأمني الإلزامي على املركبات وال�سحة يف خمتلف البلدان القوة الرئي�سية وراء قوة القطاع يف ال�سنوات الأخرية. ومن املتوقع اأن ت�سهد اململكة ارتفاعًا 
يف الطلب على منتجات التاأمني ب�سبب عوامل عدة من بينها:

العوامل الدميوغرافية مثل تو�سع القاعدة ال�سكانية والتمثيل الكبري للأجانب وزيادة متو�سطات احلياة  �

يرجح اأن تعمل ال�ستثمارات احلكومية يف خمتلف القطاعات لتعزيز التنوع القت�سادي على توفري فر�س جديدة للكتتاب. كما اأن تو�سع م�ستويات الدخل وانخفا�س  �
متو�سط اأعمار ال�سكان ي�سري اإلى نزعة قوية نحو امتلك اأ�سول �سخ�سية. 

يرجح اأن يعمل تنفيذ برامج للتاأمني ال�سحي الإلزامي على خلق جمالت منو قوية ل�سركات التاأمني. ومن املتوقع اأن ي�سل اأثر النمو الأخري يف مبيعات املركبات  �
اإلى قطاع التاأمني. 

يتيح الوعي املتزايد بفوائد التاأمني اأن ت�سبح ال�سركات اأكرث اإقباًل على التاأمني على ممتلكاتها واأفرادها.  �

ومن املتوقع اأن ي�سهد الإطار التنظيمي واملعايري الت�سغيلية ل�سوق التكافل تغريات اإيجابية مع تطور املمار�سة.  �

 المشهد المستقبلي61   3

من املتوقع اأن ي�سهد قطاع التاأمني يف اململكة تطورات كبرية نتيجة ت�سريعات التاأمني اجلديدة وكذلك التغريات يف القت�ساديات الكلية وال�سيا�سات احلكومية. 

وقد فتحت احلكومة قطاعات عدة من القت�ساد اأمام امل�ستثمرين املحليني والأجانب من القطاع اخلا�س. كما اأن النظم واللوائح اجلديدة، مثل نظام ال�سوق املالية ونظام التاأمني 
ولئحته التنفيذية ونظام �سريبة الدخل اجلديد، ما هي اإل بع�س النماذج على برنامج التحرير احلايل.

ويف عام 2011م، اأعلنت احلكومة عن خطة بقيمة 1.5 تريليون ريـال )400 مليار دولر( على مدار خم�س �سنوات تهدف اإلى حتديث م�ساريع الطاقة والبنية التحتية الجتماعية 
واملادية يف جمالت مثل الطاقة واملياه والنقل والتعليم والإ�سكان7. ومن املتوقع اأن تظهر فر�س منو كبرية ل�سركات التاأمني يف �سوء نطاق هذه ال�ستثمارات وهو ما �سوف يتطلب 

وثائق تاأمني �سخمة للتاأمني �سد خماطر الإن�ساء وامل�ساريع.

وبالإ�سافة اإلى ذلك، فاإنه مع دخول املزيد من �سركات التاأمني اإلى ال�سوق، من املتوقع اأن ت�سبح املنتجات املعرو�سة اأكرث تطورًا كما �سيتم تف�سيلها لتلبية املزيد من احتياجات 
العملء املتنوعة واملحددة. ومن املتوقع اأن يزداد كذلك م�ستوى وتطور قنوات التوزيع. اأبرمت بع�س البنوك ال�سعودية اتفاقيات مل�ساريع م�سرتكة مع �سركات تاأمني حملية اأو 

دولية، وميكن اأن تخلق قاعدة عملء جديدة يف القطاع.

ومن املتوقع اأن يوؤدي منو القرو�س ال�سخ�سية اإلى زيادة الطلب على منتجات التاأمني؛ اأي قرو�س تغطية تاأمني املنازل اأو املركبات )النا�سئ عن قرو�س املركبات( وتاأمني احلماية 
والدخار )النا�سئ عن التاأمني على احلياة( وتاأمني املمتلكات ال�سخ�سية واملنازل )النا�سئ عن منتجات الرهن العقاري(. 

من املتوقع اأن يعمل دخول لعبني جدد اإلى ال�سوق على جذب اخلربات والأ�ساليب احلديثة لتح�سني عرو�س املنتجات وم�ستوى خدمات التاأمني املقدمة يف اململكة.

وقد زادت املناف�شة ومن املتوقع اأن ت�شتمر مع زيادة عدد �شركات التاأمني املرخ�شة العاملة يف اململكة. وقد تعمل املناف�شة ال�شديدة على ا�شتمرار تراجع معدالت االأق�شاط.

11 امل�سدر: »فر�س ال�ستثمار الكثرية يف اململكة، عرب نيوز، 25 يناير 2011« 
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها .41

 نبذه عن الشركة11   4
�سركة اأك�سا للتاأمني التعاوين هي �سركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية، تاأ�س�ست ال�سركة مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/36 وتاريخ 1429/06/27هـ 
املوافق 2008/07/01م ومبوجب القرار الوزاري رقم ق/192 بتاريخ 1430/06/10ه )املوافق2009/06/03م(. ويقع املقر الرئي�سي لل�سركة يف الطابق الثاين مبركز 

كانو الواقع بطريق امللك عبدالعزيز، حي امللز، �س.ب 753 الريا�س 11421، اململكة العربية ال�سعودية.

املحفظة  �سراء  ال�سعودية  مبوجب �سفقة  اأك�سا  �سركة  عليها من  ا�ستحوذت  التي  التاأمني  اإدارة حمفظة  اململكة من خلل  التعاوين يف  التاأمني  اأعمال  ال�سركة مزاولة  وبداأت 
التاأمينية. واأك�سا ال�سعودية هي �سركة م�ساهمة تاأ�س�ست يف البحرين وتزاول اأعمال التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية منذ عام 1985م.

وت�شمل االأن�شطة االأ�شا�شية لل�شركة عمليات التاأمني التعاوين واالأن�شطة املرتبطة بها مبا يف ذلك ن�شاط اإعادة التاأمني. وتزاول ال�شركة هذه االأن�شطة وفقًا لنظام التاأمني واللوائح 
التنفيذية ونظام ال�سركة الأ�سا�سي والأنظمة الأخرى املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية. وبتاريخ 1431/02/11هـ )املوافق 2010/01/26م(، ح�سلت ال�سركة على 
وبتاريخ  ال�سعودية.  العربية  باململكة  التاأمني  واإعادة  الطبي  والتاأمني  العام  التاأمني  اأن�سطة  ال�سعودي ملمار�سة  العربي  النقد  ترخي�س رقم ت.م. ن/20101/25 من موؤ�س�سة 
1431/03/04هـ )املوافق 2010/02/18م(، بداأت ال�سركة مبمار�سة خدمات التاأمني بعد اأن ح�سلت على موافقة نهائية لتقدمي منتجات معينة وموافقة موؤقتة على بقية 

املنتجات. وقد قدمت ال�سركة طلب للح�سول على موافقة نهائية لتقدمي جميع املنتجات، ول يزال هذا الطلب حتت الدرا�سة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

اجلدول 4-1: اأبرز التطورات التي مرت بها ال�ضركة

احلدث الهامالعام

�سدور املر�سوم امللكي برتخي�س تاأ�سي�س ال�سركة2008

قامت ال�سركة بطرح )8,000,000( ثمانية مليني �سهم طرحّا عامّا ومت اإدراجها يف »تداول«2009

احل�سول على ترخي�س من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ملزاولة اأن�سطة التاأمني العام والتاأمني الطبي واإعادة التاأمني باململكة العربية ال�سعودية2010

ال�ستثمار يف تطوير وتدريب موظفيها من خلل اإطلق نظام اإدارة املعرفة وبرامج اأخرى تقدم مزايا متنوعة للموظفني.  2011

افتتاح فروع مبيعات يف كٍل من مركز اأوتومول ومركز البحر الأحمر التجاري مبدينة جدة وفرع مبيعات اآخر يف جممع الظهران مبدينة الظهران   2012

تعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة يف اجتماع اجلمعية عامة غري العادية واملنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2012م.

احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وامل�ساهمني فيما يتعلق ب�سفقة �سراء املحفظة التاأمينية.

افتتاح فرع مبيعات يف جممع ال�ساطئ مبدينة الدمام وافتتاح فرعني اآخرين مبدينة الريا�س يف اأ�سواق العزيزة بنده و�سارع التحلية. 2013

افتتاح فرع مبيعات يف مركز غرناطة مبدينة الريا�س2014

امل�سدر: ال�سركة

 تاريخ الشركة11   4
تاأ�س�ست ال�سركة ك�سركة م�ساهمة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب �سجل جتاري 1010271203 وتاريخ 1430/07/20هـ )املوافق 2009/07/13م( براأ�سمال قدره 
 12,000,000 املوؤ�ِس�سون بعدد  امل�ساهمون  اكتتب  الواحد. وقد  لل�سهم  اأ�سمية قدرها ع�سرة ريالت  20,000,000 �سهم بقيمة  اإلى  ريـال �سعودي مق�سم   200,000,000
�سهم بقيمة مدفوعة بالكامل قدرها 120,000,000 ريـال �سعودي متثل 60 )�ستني( باملائة من راأ�سمال ال�سركة. ومت طرح الأ�سهم الباقية وعددها 8,000,000 �سهم بقيمة 

80,000,000 ريـال �سعودي للكتتاب العام.

الثلثاء  يوم  يف  العادية  غري  العامة  اجلمعية  ومن  2014/04/24م(  )املوافق  1435/06/23هـ  يف  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  من  موافقة  على  ال�سركة  وح�سلت 
1436/04/21هـ )املوافق 2015/02/10م( بزيادة راأ�سمالها من 200,000,000 ريـال �سعودي اإلى 450,000,000 ريـال �سعودي عن طريق اإ�سدار 25,000,000 

مليون �سهم جديد.

 هيكل ملكية الشركة31   4
يو�سح اجلدول التايل ن�سب ملكية م�ساهمي ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة:

اجلدول 4-2: هيكل ملكية ال�ضركة

الن�ضبة املئوية%راأ�س املال )بالريـال �ضعودي(الأ�ضهمامل�ضاهمون

10,000,000100,000,00050اجلمهور

6,400,00064,000,00032اأك�سا للتاأمني )اخلليج((

3,600,00036,000,00018اأك�سا البحر املتو�سط القاب�سة

20,000,000200,000,000100الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة
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وقد مت تو�سيح هيكل ملكية كل من �سركة اأك�سا اخلليج واأك�سا البحر املتو�سط القاب�سة يف الق�سم 4-4 )“ملحة عامة عن �سركة اأك�سا اخلليج واأك�سا البحر املتو�سط القاب�سة«(.

 لمحة عامة عن شركة أكسا الخليج وأكسا البحر المتوسط القابضة41   4

 أكسا للتأمين )الخليج( 12   4   4

اأك�سا اخلليج هي �سركة م�ساهمة مقفلة تاأ�س�ست يف مملكة البحرين وم�سجلة لدى وزارة ال�سناعة والتجارة مبوجب �سجل جتاري رقم 22373 وبراأ�سمال قدره 15,000,000 
املنامة، مملكة   45، عبيدة، �س.ب.  اأبو  �سارع   46 رقم  مبنى  الثاين،  بالطابق  اخلليج  اأك�سا  ل�سركة  امل�سجل  املكتب  ويقع  �سعودي(.  ريـال  بحريني )149,135,000  دينار 

البحرين.

وتعترب �سركة اأك�سا اخلليج من اأكرب �سركات التاأمني يف دول جمل�س التعاون وهي م�سروع م�سرتك بني اأك�سا اخلليج القاب�سة و�سركة يو�سف بن اأحمد كانو. ومتتلك �سركة اأك�سا 
اخلليج 10 فروع موزعة يف البحرين وقطر وُعمان والإمارات العربية املتحدة ويعمل لديها اأكرث من 600 موظف.

وحتى تاريخ 31 دي�سمري 2013م، يبلغ اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ل�شركة اأك�شا اخلليج مبلغ يزيد عن 565,000,000 دولر اأمريكي )2,118,750,000 ريـال �سعودي( وتقدم 
�سركة اأك�سا اخلليج جمموعة وا�سعة من خدمات ومنتجات التاأمني اخلا�سة بال�سركات والأفراد.

اأك�سا اخلليج هي اإحدى ال�سركات التابعة ملجموعة اأك�سا والتي تعترب من ال�سركات الرائدة يف جمال احلماية املالية. 

يو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية �سركة اأك�سا اخلليج كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

اجلدول 4-3: هيكل ملكية �ضركة اأك�ضا اخلليج

الن�ضبةامل�ضاهمون

50.00اأك�سا اخلليج القاب�سة

49.25�سركة يو�سف بن اأحمد كانو

0.75م�ساهمني اآخرين

100.00الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

أكسا الخليج القابضة 

�سركة اأك�سا اخلليج القاب�سة هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف البحرين وم�سجلة لدى وزارة التجارة وال�سناعة مبوجب �سجل جتاري رقم 25703 وبراأ�سمال ُم�سدر 
قدره 5,200,000 دينار بحريني )51,700,000 ريـال �سعودي( وهي اأكرب م�ساهم يف �سركة اأك�سا اخلليج.

ويو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية �سركة اأك�سا اخلليج القاب�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

اجلدول 4-4:هيكل ملكية اأك�ضا اخلليج القاب�ضة 

ن�ضبة امل�ضاهمةامل�ضاهمون )غري املبا�ضرين(

95.00اأك�سا اأ�س اأيه

)Société Beaujon( 5.00�سو�سيتيه بيجون

100.00الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

اأك�سا اأ�س اأيه هي ال�سركة القاب�سة ملجموعة اأك�سا الرائدة يف جمال احلماية املالية فبناًء على املعلومات املتوفرة كما يف تاريخ 31 دي�سمرب 2013م، تعترب جمموعة اأك�سا واحدة 
من اأكرب �سركات التاأمني مبجموع اإيرادات قدره 91 مليار يورو )433.7 مليار ريـال �سعودي( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م. كما اأن جمموعة اأك�سا كانت اأحد اأكرب 
�سركات اإدارة الأ�سول مبجموع اأ�سول حتت الإدارة يبلغ 1,113 مليار يورو )5,305 مليار ريـال �سعودي(، وقد �سنفت اإثر ذلك كتا�سع اأكرب ال�سركات لإدارة الأ�سول بناًء على 

املعلومات املتوفرة كما يف تاريخ 31 دي�سمرب 2013م8. 

اأ�سا�سي يف كل من اوروبا وامريكا ال�سمالية ومنطقة املحيط الهادي، وعلى نطاق اأ�سيق يف ال�سرق الو�سط واأفريقيا وامريكا اللتينية.  وتدير جمموعة اأك�سا اأعمالها ب�سكل 
وتقدم جمموعة اأك�سا خدماتها يف خم�س جمالت وهي: التاأمني على احلياة واملدخرات، التاأمني على املمتلكات واحلوادث، التامني الدويل، واإدارة الأ�سول، واخلدمات امل�سرفية، 

8  مت حتديد الت�سنيف من قبل اأك�سا وفقًا للمعلومات املتوفرة كما يف تاريخ 30 �سبتمرب 2013م. 
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بالإ�سافة اإلى ذلك، تزاول بع�س ال�سركات القاب�سة التابعة ملجموعة اأك�سا اأعمال واأن�سطة اأخرى غري ت�سغيلية. 

 .)CS )FR 0000120628 – Bloomberg: CS FP-Reuters:)] AXAF.PA اأن اأ�سهم اأك�سا اأ�س اأيه العادية م�سجلة يف الق�سم اأ من بور�سة يورونك�ست باري�س برمز تداول

ويبلغ راأ�س املال املُ�سدر واملدفوع ل�سركة اأك�سا اأ�س اأيه مبلغ وقدره 5,545,739,743.32 يورو )28,317,988,975.70 ريـال �سعودي(، واإن كبار م�ساهمي �سركة اأك�سا اأ�س 
اأيه )من ميلكون %5 اأو اأكرث( كما يف تاريخ يوليو 2014م، هم �سركة موتولي�س )Mutuelles( اأك�سا ومتلك تقريبا %14 وموظفي اأك�سا اأ�س اأيه وميلكون حوايل 7 %. اأما 

الن�سبة املتبقية والبالغة %79 فيملكها اأفراد و�سركات.

�سو�سيتيه بيجون هي �سركة م�ساهمة ب�سيطة تاأ�س�ست يف فرن�سا وهي م�سجلة مبوجب �سجل جتاري رقم RCS Paris 632050316  ويبلغ راأ�سمالها 37,107,184.50 يورو 
)189,478,932 ريـال �سعودي(. ويقع مكتبها الرئي�سي يف باري�س. كما اأن �سو�سيتيه بيجون هي �سركة تابعة ل�سركة اأك�سا اأ�س اأيه التي متلك %99 من راأ�سمالها. وميتلك 

الن�سبة املتبقية من راأ�سمال �سركة �سو�سيتيه بيجون كل من اأك�سا فرن�سا، و�سركة فاموبار، وليونيل لتي، لومب�س.

شركة يوسف بن أحمد كانو 

يو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية �سركة يو�سف بن اأحمد كانو امل�سجلة يف البحرين مبوجب �سجل جتاري رقم 226 وراأ�سمال قدره 1,050,000 دينار بحريني )10,439,423 
ريـال �سعودي(.

اجلدول 4-5 هيكل ملكية �ضركة يو�ضف بن اأحمد كانو

ن�ضبة امل�ضاهمةامل�ضاهمون )غري املبا�ضرين(

25.0�سركة عبد الرحمن جا�سم كانو

16.66خالد حممد جا�سم كانو

12.5ُمنى مبارك جا�سم كانو

12.49�سركة دينا للعقارات والتجارة

9.80 فوزي اأحمد علي كانو

9.79يو�سف اأحمد علي كانو

2.78�سيخة �سمري عبد اهلل خلفان

2.78نوف �سمري عبد اهلل خلفان

2.78�سريفة �سمري عبد اهلل خلفان

1.35ر�ساء �سلح الدين عبد الرحمن خنجي

1.36علياء �سلح الدين عبد الرحمن خنجي

1.36هيفاء �سلح عبد الرحمن خنجي

1.35مي�ساء �سلح عبد الرحمن خنجي

100.00الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

يو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية �سركة عبدالرحمن جا�سم كانو كما يف تاريخ هذه الن�سرة

اجلدول 4-6:هيكل ملكية �ضركة عبدالرحمن جا�ضم كانو

ن�ضبة امل�ضاهمةامل�ضاهمون )غري املبا�ضرين(

30.0حممد عبداللطيف جا�سم كانو

30.0طارق عبداللطيف جا�سم كانو

10.0فوزي اأحمد علي كانو

11.5�سعود عبدالعزيز جا�سم كانو
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ن�ضبة امل�ضاهمةامل�ضاهمون )غري املبا�ضرين(

8.5لولوه عبدالعزيز جا�سم كانو

2.5علي عبدالعزيز جا�سم كانو

2.5بدر عبدالعزيز جا�سم كانو

2.5نواف عبدالعزيز جا�سم كانو

2.5علي عبداهلل حممد كانو

100.00الإجمايل

ويو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية �سركة دينا للعقارات والتجارة كما يف تاريخ هذه الن�سرة:

اجلدول 4-7 هيكل ملكية �ضركة دينا للعقارات والتجارة

ن�ضبة امل�ضاهمةامل�ضاهمون )غري املبا�ضرين(

31.66موؤيد حممد ابراهيم

31.66قي�س حممد ابراهيم املوؤيد

31.66كانو حممد ابراهيم املوؤيد

5.02حممد ابراهيم حممد املوؤيد

100.00الإجمايل

 أكسا البحر المتوسط12   4   4

اأك�سا البحر املتو�سط هي �سركة تاأ�س�ست يف اأ�سبانيا وهي ثاين اأكرب م�ساهم يف ال�سركة وهي �سركة تابعة مملوكة بالكامل ل�سركة اأك�سا اأ�س اأيه. كما اأن �سركة اأك�سا البحر املتو�سط 
هي الذراع ال�ستثماري ملجموعة اأك�سا يف منطقة البحر املتو�سط. وكما يف عام 2013م، يبلغ راأ�سمال �سركة اأك�سا البحر املتو�سط راأ�سمال مبلغ وقدره 146,996,606.70 يورو 

)749,738,000 ريـال �سعودي( ويو�سح اجلدول اأدناه هيكل ملكية �سركة اأك�سا البحر املتو�سط.

اجلدول 4-8 هيكل ملكية �ضركة اأك�ضا البحر املتو�ضط

ن�ضبة امل�ضاهمةامل�ضاهمون )املالكون غري املبا�ضرين لل�ضركة(

100.00اأك�سا اأ�س اأيه

100.00الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

 رسالة الشركة وأهدافها وإستراتيجيتها 51   4

 رسالة الشركة 12   5   4

تتمثل ر�سالة ال�سركة يف اأن ت�سبح �سركة التاأمني الأولى يف اململكة العربية ال�سعودية لعملئها وموظفيها وم�ساهميها.

 أهداف الشركة12   5   4

تهدف ال�سركة باأن تكون اخليار الأف�سل لعملئها من بني �سركات التاأمني، من خلل ال�سعي اإلى تقدمي خدمات التاأمني واإعادة التاأمني باأعلى املعايري، كما ت�سعى ال�سركة لتعزيز 
�سمعتها ومركزها الريادي يف جمال تقدمي خدمات التاأمني واإعادة التاأمني.

 مهام الشركة32   5   4

تهدف ال�سركة اإلى اأن ت�سبح ال�سركة الرائدة يف جمال التاأمني واإعادة التاأمني واأن حتظى بثقة عملئها يف اململكة العربية ال�سعودية وذلك من خلل توظيف اأف�سل الكوادر 
لتقدمي خدمات ذات جودة وكفاءة عالية لعملئها.
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 إستراتيجية الشركة 42   5   4

اإن الإ�سرتاتيجية املتبعة من قبل ال�سركة مبنية على املبادئ التالية:

السرعة في النمو وذلك من خالل:

تو�سعة وحت�سني �سبكة التوزيع من خلل الرتكيز على تو�سعة �سريحة العملء من الأفراد و�سريحة العملء من ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة. �

دفع عجلة النمو عن طريق تقدمي عرو�س متميزة يف جمال التاأمني ال�سحي التجاري بالإ�سافة اإلى وجود فريق متخ�س�س يف مزايا املوظفني. �

تطوير عمليات البيع املتداخل ملنتجات التاأمني اجلماعي على احلياة والتاأمني ال�سحي.  �

تقدمي اأ�سعار تناف�سية من خلل تقوية ق�سم امل�سرتيات واإدارة ال�سبكة واإدارة املطالبات لغر�س تقلي�س التكاليف الناجتة عن املطالبات. �

االنتقائية وذلك من خالل:

زيادة الأرباح الناجتة عن الأعمال اجلديدة واملجَددة من خلل مراجعة الأ�سعار وتعزيز اإدارة التعهد بالتغطية ب�سكل م�ستمر. �

تطوير املحافظ التاأمينية اخلا�سة بالعملء من الأفراد وال�سركات ال�سغري واملتو�سطة. �

زيادة الأرباح الناجتة عن منتجات التاأمني على املمتلكات واحلوادث بالإ�سافة اإلى زيادة عمليات البيع املتداخل للمنتجات املربحة. �

الكفاءة وذلك من خالل:

ا�ستمرار رفع الكفاءة من خلل برامج التطوير املختلفة. �

حت�سني عمليات ال�سراء املتعلقة بالرعاية ال�سحية وا�ستقطاب اخلربات املتخ�س�سة يف مكافحة الحتيال.  �

تنمية كفاءة املبيعات عن طريق تطوير اإدارة املبيعات وتدريب املوظفني. �

التركيز على العمالء وذلك من خالل:

التميز عن املناف�سني من خلل تقدمي خدمات ذات جودة عالية. �

ال�ستمرار يف بناء ميزة تناف�سية من خلل ت�سهيل تعامل العميل مع ال�سركة ب�سكل مبا�سر �

ال�ستمرار يف تقدمي عرو�س متميزة تتما�سى مع احتياجات الأفراد وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة بالإ�سافة اإلى اعتماد حلول فعالة فيما يتعلق بالتوزيع والت�سويق.   �

الثقة واإلنجاز وذلك من خالل:

ال�ستثمار يف ا�ستقطاب وتطوير الكوادر ال�سعودية والحتفاظ بهم.  �

 نواحي القوة ومزايا الشركة التنافسية 61   4

تتمتع ال�سركة بعدد من املزايا التي جتعلها تتميز عن مناف�سيها والتي ت�ساهم يف النمو وزيادة الأرباح. وفيما يلي ملخ�س لنواحي قوة ال�سركة ومزاياها التناف�سية.

 الوجود الدولي واإلقليمي12   6   4

ال�سركة هي جزء من جمموعة اأك�سا والتي تزاول اأعمالها ب�سكل رئي�سي يف اأوروبا واأمريكا ال�سمالية واآ�سيا ومنطقة املحيط الهادي اأما بالن�سبة ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اإفريقيا، فاإن ل�سركة اأك�سا اأعمال يف البحرين والإمارات العربية املتحدة وقطر وُعمان واململكة العربية ال�سعودية )من خلل ال�سركة( ولبنان والأردن وتركيا واملغرب واجلزائر. 
ومن �ساأن هذا النت�سار اجلغرايف الوا�سع – بالإ�سافة اإلى حجم جمموعة اأك�سا واخلربات املتوفرة لديها - متكني ال�سركة من تقدمي منتجات وخدمات متميزة تلبي احتياجات 
الوا�سع عامليًا  وانت�سارها  اأك�سا  املتوفرة لدى جمموعة  ال�سركة ال�ستمرار يف ال�ستفادة من اخلربات  تعتزم  ال�سعودية. كما  العربية  اململكة  وال�سركات يف  الأفراد  العملء من 

بالإ�سافة اإلى ا�سمها التجاري املعروف دوليًا، لتحافظ ال�سركة على ميزتها التناف�سية يف ال�سوق ال�سعودي.

وتعترب جمموعة اأك�سا رائدة يف جمال احلماية املالية فبناًء على املعلومات املتوفرة كما يف تاريخ 31 دي�سمرب 2013م، تعترب جمموعة اأك�سا واحدة من اأكرب �سركات التاأمني 
اإدارة الأ�سول  اأك�سا كانت اأحد اأكرب �سركات  2013م. كما اأن جمموعة  31 دي�سمرب  91 مليار يورو )433.7 مليار ريـال �سعودي( لل�سنة املنتهية يف  اإيرادات قدره  مبجموع 
مبجموع اأ�سول حتت الإدارة يبلغ 1,113 مليار يورو )5,305 مليار ريـال �سعودي(، وقد �سنفت اإثر ذلك كتا�سع اأكرب ال�سركات لإدارة الأ�سول بناًء على املعلومات املتوفرة كما 

يف تاريخ 31 دي�سمرب 2013م9. 

وتقدم جمموعة اأك�سا خدماتها يف خم�س جمالت وهي: التاأمني على احلياة واملدخرات، التاأمني على املمتلكات واحلوادث، التامني الدويل، واإدارة الأ�سول، واخلدمات امل�سرفية، 
بالإ�سافة اإلى ذلك، تزاول بع�س ال�سركات القاب�سة التابعة ملجموعة اأك�سا اأعمال واأن�سطة اأخرى غري ت�سغيلية. 

9  مت حتديد الت�سنيف من قبل اأك�سا وفقًا للمعلومات املتوفرة كما يف تاريخ 30 �سبتمرب 2013م. 
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 الخبرة12   6   4

لدى جمموعة اأك�سا عمليات تاأمني قائمة باملنطقة من خلل 13 مكتبًا على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية املتحدة وُعمان مدعومة بطاقم 
عمل يزيد عن 800 موظف. وبداأت عمليات جمموعة اأك�سا يف اململكة العربية ال�سعودية منذ عام 1985م يف املناطق القت�سادية الرئي�سية الثلث باململكة، وهي جدة والريا�س 
واخلرب. ومتلك ال�سركة قاعدة عملء وا�سعة و�سبكة توزيع مت تطويرها على مدى 25 �سنة والتي ا�ستحوذت عليها ال�سركة من اأك�سا ال�سعودية مبوجب �سفقة �سراء املحفظة 

الـتاأمينية.

 تنوع خدمات التأمين32   6   4

تقدم ال�سركة جمموعة وا�سعة ومتنوعة من خدمات التاأمني واإعادة التاأمني، حيث تقدم ال�سركة ت�سكيلة وا�سعة من منتجات التاأمني التجاري ت�سمل التاأمني على املمتلكات والتاأمني 
على احلوادث والتاأمني البحري والتاأمني الهند�سي وتاأمني الرعاية ال�سحية. وهذه القدرة على تقدمي منتجات متنوعة �ساعدت ال�سركة على تطوير علقة قوية مع عملئها من 
ال�سركات الذين يف�سلون التعامل مع �سركة تاأمني واحدة لتلبية احتياجاتهم التاأمينية. وُتعرف جمموعة اأك�سا �سواء حمليًا اأو دوليًا بابتكار وتطوير منتجات رائدة يف ال�سوق يف 

جمال التاأمني ال�سخ�سي.

 كفاءة فريق العمل42   6   4

يعمل لدى ال�سركة فريق اإداري موؤهل ويتمتع بخربة وا�سعة يدير ال�سركة بكفاءة عالية. و�سوف ت�ستمر ال�سركة يف ال�ستثمار يف ا�ستقطاب وتدريب الكوادر الوطنية والحتفاظ 
بهم لغر�س تقدمي منتجات وخدمات ذات جودة عالية لعملئها. وتلتزم جمموعة اأك�سا بتطوير مهارات موظفي التاأمني لديها من خلل اتباع �سيا�سة تقوم على توظيف الكوادر 
املحلية وتدريبهم وتعزيز مهاراتهم املهنية، حيث يعترب تدريب املوظفني املحليني وتنمية مهاراتهم املهنية يف غاية الأهمية وذلك لدعم طموحات ال�سركة يف حتقيق النمو والتطور 

مما �سيمكن ال�سركة ال�ستمرار يف تقدمي منتجات وخدمات عالية اجلودة على املدى الطويل.

 برنامج إعادة التأمين52   6   4

تهدف ال�سركة اإلى الإبقاء على املخاطر حمليًا من اأجل زيادة العوائد املحتملة للم�ساهمني، وذلك من خلل الدخول يف ترتيبات اإعادة تاأمني والتي من �ساأنها اأن توفر �سمانات 
عالية اجلودة لل�سركة ب�سعر تناف�سي. ويهدف برنامج اإعادة التاأمني الذي ت�ستخدمه ال�سركة اإلى التاأكد من قدرة ال�سركة على حتقيق منو ثابت وم�ستمر من اأعمال التاأمني مبا 
يتوافق مع اأهدافها الإ�سرتاتيجية. وت�سهل �سركة اأك�سا جلوبال بي اند �سي كافة اتفاقيات اإعادة التاأمني لل�سركة وتدعم عمليات هيكلة وحتليل وعقد اتفاقيات اإعادة التاأمني نيابة 
عن جمموعة اك�سا مع الأطراف الأخرى. فمن خلل “جتميع” املخاطر على م�ستوى جمموعة اأك�سا، ت�ستطيع ال�سركة اأن حت�سل على اأف�سل الأ�سعار بالن�سبة لل�سعة املطلوبة لدى 
�سركات رائدة يف اإعادة التاأمني حتظى بت�سنيف مقبول للأوراق املالية. ومن خلل الدعم الإ�سايف من جمموعة �سركة اأك�سا املتخ�س�سة يف جمال اعادة تاأمني املخاطر على 

املمتلكات واحلوادث، واإدارة املخاطر و�سمان الكتتاب والتعامل مع الأ�سواق املتخ�س�سة باأنواعها �سيكون لدى ال�سركة القدرة على ا�ستهداف م�ساريع تاأمني كبرية باململكة.

 خدمة مركزية للعمالء62   6   4

اإن اإ�سرتاتيجية ال�سركة تتمثل يف اإيجاد مركز موحد خلدمة العملء، للتعامل مع العمليات الكربى واملتكررة والتي ت�سمل يف الوقت احلايل التاأمني الطبي والتاأمني على ال�سيارات، 
وذلك لتحقيق م�ستوى اأعلى من الكفاءة ويف نف�س الوقت تقدمي خدمة ذات جودة عالية للعملء.

 تقنية المعلومات22   6   4

متتلك ال�سركة نظام الكرتوين متطور يهدف اإلى ت�سهيل متطلبات ال�سركة من املعلومات الت�سغيلية واملالية والنظامية والإدارية. حيث ت�ساعد اأنظمة اإدارة املعلومات يف تخطيط 
ومراقبة وتقييم العمليات املختلفة لل�سركة. ونظرًا لوجود النظام اللكرتوين املتطور ونظام اإدارة املعلومات، تقوم ال�سركة باتباع منهجية متنا�سقة ومتكاملة ل�سمان الت�سجيل 
والتكتيكية  ال�سرتاتيجية  القرارات  اتخاذ  يف  ي�ساعد  وهذا  املنا�سب.  الوقت  يف  وتوفريها  القرارات  اتخاذ  عملية  يف  امل�ستخدمة  الإدارة  معلومات  وا�ستقراء  للبيانات  الدقيق 
والت�سغيلية على كافة م�ستويات ال�سركة. كما ي�سهم الرتابط والت�سال ما بني فروع ال�سركة يف اإدارة الأعمال بفاعلية واإمكانية ا�ستعادة العمل يف حالة الكوارث وعمل �سوابط 

لل�سلحيات. و�سوف ت�سهم النظم املتكاملة يف مركزة عمليات املعاجلة ورفع م�ستوى ال�ستفادة من اخلربات وخف�س تكاليف املعاجلة.

 لمحة عامة عن الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة 21   4

تقدم ال�سركة جمموعة كبرية من منتجات وحلول التاأمني العام لعملئها من الأفراد وال�سركات. وتتبع ال�سركة الإجراءات التنظيمية التي و�سعتها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 
بخ�سو�س املوافقة على املنتجات. وكما يف تاريخ هذه الن�سرة، ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية على العديد من املنتجات، وما زال هناك عدد قليل من املنتجات قيد املراجعة 
وقد ُطِلب من ال�سركة اإعادة تقدمي ثمانية منتجات للموافقة عليها.  ويو�سح اجلدول اأدناه جميع املنتجات التي تقدمها ال�سركة، بالإ�سافة اإلى املوافقات )املبدئية والنهائية( 

التي مت احل�سول عليها من موؤ�س�سة النقد على كل منتج: 
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اجلدول 4-9: منتجات ال�ضركة

املنتجات احلا�ضلة على املوافقة النهائية

رقم خطاب موؤ�ض�ضة النقدتاريخ املوافقةاملنتج

2013/03/31341000062927مالـتاأمني املركبات ال�سامل للأفراد

2013/03/31341000062927مالـتاأمني املركبات ال�سامل لل�سركات

2013/03/31341000062927مالتاأمني املئولية جتاه الغري )طرف ثالث(

-2010/04/30متاأمني على احلياة للمجموعات 

220/اأي ا�س/2010/01/267721مالتاأمني ال�سحي

1764/اأي ا�س/2010/09/1648202مالتاأمني على احلياة لأجل )منافع املوظفني(

املنتجات احلا�ضلة على املوافقة املبدئية

�ضاحلة لغايةتاريخ التمديدتاريخ املوافقة املبدئيةاملنتج

2014/12/22م2014/06/22م2010/02/16ممنتج تاأمني كافة اأخطار الأعمال

2014/12/22م2014/06/22م2010/02/16ممنتج تاأمني الأعمال

2014/12/22م2014/06/22م2010/02/16ممنتج تاأمني املكاتب

2014/12/22م2014/06/22م2010/02/16ممنتج تاأمني احلوادث ال�سخ�سية للأفراد

2014/12/22م2014/06/22م2010/02/16ممنتج تاأمني الأخطاء املهنية

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني م�سوؤولية املوظفني

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني تعوي�س العمال

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني م�سوؤولية املنتجات

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني امل�سوؤولية العامة

2014/12/22م2014/06/22م2009/09/28ممنتج تاأمني الأموال

2014/12/22م2014/06/22م2009/09/28ممنتج تاأمني احلوادث ال�سخ�سية للمجموعات

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني كافة الأخطار للمقاولني

2014/12/22م2014/06/22م2010/02/16ممنتج تاأمني املعدات

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني كافة اأخطار الرتكيب

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني املعدات )خ�سارة الأرباح(

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني املعدات اللكرتونية

2014/12/22م2014/06/22م2010/02/16ممنتج تاأمني كافة الأخطار ال�سناعية

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني كافة الأخطار للمعدات

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني تلف املخزون داخل غرف التربيد

2014/12/22م2014/06/22م2010/02/16ممنتج تاأمني ال�سحن البحري

2014/12/22م2014/06/22م2010/02/16ممنتج تاأمني الب�سائع املنقولة برًا

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني املنازل
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املنتجات احلا�ضلة على املوافقة املبدئية

�ضاحلة لغايةتاريخ التمديدتاريخ املوافقة املبدئيةاملنتج

2014/12/22م2014/06/22م2010/02/16ممنتج تاأمني كافة اأخطار املمتلكات

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/11ممنتج تاأمني كافة اأخطار املمتلكات )خ�سارة الأرباح(

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/11ممنتج تاأمني ال�سفر للأعمال

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/11ممنتج تاأمني ال�سفر

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني خماطر احلريق واملخاطر اخلا�سة

2014/12/22م2014/06/22م2010/01/31ممنتج تاأمني خماطر احلريق واملخاطر اخلا�سة )خ�سارة الأرباح(

منتجات مل حت�ضل على املوافقة حتى تاريخ هذه الن�ضرة*

اآخر تاريخ مت فيه اإعادة التقدميتاريخ التقدمي الأولاملنتج

2014/07/10م2010/10/02متاأمني ريلوكي�سن بل�س

2014/07/10م2010/10/02متاأمني ال�سفن التجارية 

2014/07/10م2010/10/26مالتاأمني على �سمان اأمانة املوظفني

2014/07/10م2010/10/02مالتاأمني على ال�سرقة )املباين التجارية(

2014/07/10م2010/10/02متاأمني �سيل ما�سرت بل�س

2014/07/10م2010/10/02متاأمني ترفل انباوند

=2009/01/07مالتاأمني الفردي على احلياة*

2014/07/10م2010/10/02متاأمني كافة الأخطار ال�سناعية )خ�سارة الأرباح(

2014/07/10م2013/07/03متاأمني ترفل �سغنت�سر

=2013/07/03متاأمني ترفل انفنت***

*  قامت موؤ�س�سة النقد مبخاطبة ال�سركة بخ�سو�س منتج تاأمني احلياة للأفراد بتاريخ 25 مار�س 2014م، تطلب مبوجبه اأن يتم اإعادة تقدمي املنتج وجميع امل�ستندات املوؤيدة، ومل تقم ال�سركة باإعادة التقدمي حتى 
تاريخ هذه الن�سرة.

**  بتاريخ 29 ابريل 2012م، طالبت موؤ�ش�شة النقد ال�شركة باإعادة تقدمي جميع امل�شتندات املتعلقة باملنتجات التاأمينية اجلديدة، مبا يف ذلك وثائق التاأمني وال�شروط واالأحكام. بتاريخ 27 اغ�سط�س 2014م، 
طلبت موؤ�س�سة النقد من ال�سركة تقدمي م�ستندات اإ�سافية فيما يتعلق ببع�س املنتجات اجلديدة.

***  مل تقم موؤ�س�سة النقد بالرد على تقدمي ال�سركة املتعلق مبنتج تاأمني ترفل انفنت.

 التأمين الشخصي12   2   4

ت�سمل الأنواع الرئي�سية لوثائق التاأمني ال�سخ�سي التي تقدمها ال�سركة اأو تعتزم تقدميها ما يلي:

 التأمين ضد الحوادث52   1   1   1

تغطي وثيقة التاأمني �سد احلوادث لدى ال�سركة ما يلي:

التاأمني ال�سخ�سي على ال�سفر – يغطي التكاليف الطبية يف حالت الطوارئ، وكذلك تكاليف فقدان الأمتعة ور�سوم الإلغاء وغريها من امل�ستحقات وغريها من املخاطر املرتبطة.

التاأمني �سد احلوادث الفردية – تغطي هذه الوثيقة تعوي�س الوفاة وتعوي�س العجز الكلي الدائم وتعوي�س العجز اجلزئي الدائم، والتعوي�سات الطبية عن احلوادث، واإعادة 
ال�سخ�س املوؤمن عليه اإلى الوطن يف حالة الوفاة. وتعد التغطية التاأمينية املوفرة مبوجب هذه الوثيقة مبثابة تغطية �ساملة، حيث اأنها تغطي ال�سخ�س املوؤمن عليه على مدار 

ال�ساعة طوال اأيام الأ�سبوع.
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 التأمين على السيارات62   1   1   1

تقدم ال�سركة الفئات التالية من وثائق التاأمني على ال�سيارات اخلا�سة:

الناجمة عن  الغري  امل�سئولية �سد  كارثة طبيعية وكذلك  اأو  ب�سري  نتيجة خلطاأ  بال�سيارة  تلحق  التي  والأ�سرار  الوثيقة اخل�سائر  ال�سيارات– تغطي هذه  ال�سامل على  التاأمني 
ا�ستخدام املركبة داخل اململكة العربية ال�سعودية.

التاأمني املوحد �سد الغري – تغطي هذه الوثيقة امل�سئولية القانونية نحو الغري فيما يتعلق بالوفاة اأو الإ�سابات اجل�سدية اأو الأ�سرار التي تلحق باملمتلكات جراء ا�ستخدام املركبة 
املوؤمن عليها داخل اململكة العربية ال�سعودية.

التاأمني �سد الغري فيما يتعلق باحلريق وال�سرقات - تغطي هذه الوثيقة التاأمني �سد الغري واأية خ�سارة اأو تلف يلحق باملركبة املوؤمن عليها ب�سبب حريق اأو �سرقة.

 التأمين على الممتلكات22   1   1   1

هذه الوثيقة معدة خ�سي�سًا لتوفري غطاء تاأميني �سد فقدان اأو تلف حمتويات املنزل واملمتلكات ال�سخ�سية ب�سبب اأحداث خارجية، وتقدم ال�سركة من خلل هذه الوثيقة غطاًء 
تاأمينيًا ملحتويات املنزل، واملمتلكات ال�سخ�سية كامللب�س، واملباين، واخلادمني واخلادمات يف املنزل، وكذلك امل�سئولية القانونية �سد امل�ستاأجرين واملقيمني باملنزل.

 التأمين الصحي وتأمين الحماية22   1   1   1

ت�شمل خطة التاأمني لل�شركة على �شروط �شارمة مبا يتوافق مع االأنظمة ال�شادرة عن جمل�ص ال�شمان ال�شحي التعاوين ومتنح هذه اخلطة حق اال�شتفادة من �شبكة حمددة من 
مقدمي اخلدمات الطبية داخل اململكة العربية ال�سعودية.

علوة على ذلك، تنوي ال�سركة طرح وثائق التاأمني على حياة الأفراد، والتي توفر م�ستويات خمتلفة من احلماية املالية لل�سخ�س املوؤمن عليه بناء على املزايا التي يختارها مالك 
وثيقة التاأمني. وتت�سمن هذه املزايا:

احلماية املالية لل�سخ�س امل�ستفيد املحدد م�سبقًا يف حالة وفاة املوؤمن عليه. �

احلماية املالية لل�سخ�س املوؤمن عليه يف حالة تعر�سه لإعاقة موؤقتة اأو دائمة. �

 التأمين البحري22   1   1   1

تنوي ال�سركة طرح وثائق تاأمني لل�سحن البحري تقدم حماية تاأمينية �سد التلفيات اأو اخل�سائر العر�سية اللحقة مبراكب الرتفيه واليخوت، واملمتلكات ال�سخ�سية املوجودة على 
ظهر املركبات البحرية وتاأمني م�سوؤولية الطرف الثالث.

 تأمين االنتقال 2 1   1   1   1

تنوي ال�سركة طرح تاأمني النتقال الذي يوفر حماية حلاملي الوثائق �سد الفقدان اأو ال�سرقة اأو التلف الذي ي�سيب املتعلقات املحزمة ب�سكل حمكم اأثناء النتقال، مبا يف ذلك 
فرتة التخزين املوؤقت، وحتى و�سول ال�سحنة اإلى حمل الإقامة النهائي.

 التأمين التجاري12   2   4

ت�سمل الأنواع الرئي�سية من وثائق التاأمني التي تقدمها ال�سركة اأو التي تنوي ال�سركة طرحها على العملء التجاريني ما يلي:

 التأمين على الحوادث112   1   1   1

يهدف هذا النوع من التاأمني اإلى توفري تغطية �سد املزيد من املخاطر العامة امل�ساحبة للحوادث. وت�ستمل وثائق التاأمني التي تطرحها ال�سركة حتت هذه الفئة على:

التاأمني على الأموال: لتغطية خ�سارة الأموال اخلا�سة باملوؤمن له ب�سبب ال�سرقة اأو ال�سطو اأو احلريق اأو احلوادث الأخرى. �

تاأمني الأعمال ال�سامل “�سد كافة املخاطر”: للحماية �سد اخل�سائر اأو التلفيات العر�سية للأعمال وت�سمل املعدات والأجهزة يف مرحلة النقل اأو التي يتم ا�ستخدامها  �
يف اأي مكان يف العامل. 

اأو  � الأمتعة  فقدان  وي�سمل ذلك  العمل،  لأغرا�س  �سفرهم  اأثناء  التنفيذيني  املوظفني  كبار  يتكبدها  قد  التي  التاأمني �سد اخل�سارة  العمل:  لأغرا�س  ال�سفر  تاأمني 
امل�ساريف الطبية التي يتم تكبدها يف اخلارج.

التاأمني اجلماعي �سد احلوادث الفردية: لتغطية الإ�سابات اجل�سدية اأو حالت الوفاة اأو الإعاقة الناجمة عن حوادث املوظفني املوؤمن عليهم لدى ال�سركات. وميكن  �
تق�سيم هذه الفئة من التاأمني اإلى ثلث فئات رئي�سية:

التغطية التاأمينية املتعلقة بالعمل فقط، حيث تتم التغطية التاأمينية للموظفني يف مكان العمل فقط اأو يف رحلت ال�سفر ذات ال�سلة بالعمل اأو الأن�سطة املتعلقة بالعمل.  )1(
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التغطية التاأمينية يف جميع اأنحاء العامل على مدار ال�ساعة طوال اأيام الأ�سبوع اأو التغطية التاأمينية يف اململكة العربية ال�سعودية للموظفني فقط.  )2(

التغطية التاأمينية يف جميع اأنحاء العامل على مدار ال�ساعة طوال اأيام الأ�سبوع للموظفني واأ�سرهم )الزوج والزوجة والأبناء فقط(.  )3(

التاأمني �سد جميع املخاطر اخلا�سة مبعدات العمل، وي�سمل احلماية �سد الفقدان اأو التلف املفاجئ وغري املتوقع لأي اأدوات اأو معدات، مثل الرافعات املتحركة  �
والرافعات الربجية، والبلدوزورات والقلبات واحلفارات واحلمالت واملكاب�س وامل�سخات والك�سارات.

التاأمني على املاكينات لتغطية حامل الوثيقة �سد ال�سرر اأو التلف املادي املفاجئ والغري املتوقع الذي يلحق باأي ماكينة مثل املحولت وجمموعة املفاتيح الكهربائية  �
والقواطع الكهربائية واملحركات والتوربينات. وميكن اإ�سافة ميزة التاأمني �سد اخل�سائر املالية على هذه الوثيقة. ويف هذه احلالة، يكون الغر�س من هذه الوثيقة 

مواجهة التبعات املالية املتعلقة بانقطاع العمل الناجت عن عطل اأو خلل يف املاكينات على النحو الذي تغطيه وثيقة التاأمني على املاكينات.

التاأمني على تلف املخزون: لتغطية الب�سائع املحددة �سلفًا �سد اخل�سارة اأو ال�سرر بفعل حوادث التلف الناجتة عن ظروف غري متوقعة واخل�سائر اأو الأ�سرار املادية  �
املفاجئة اللحقة باملاكينات املحددة �سلفًا والتي ت�ستحق التعوي�س املادي مبوجب وثيقة التاأمني.

الت�سال،  � ومعدات  الإلكرتونية،  البيانات  معاجلة  اأجهزة  مثل  الإلكرتونية  باملعدات  اللحق  العر�سي  ال�سرر  اأو  التلف  لتغطية  الإلكرتونية:  املعدات  على  التاأمني 
واأجهزة الإر�سال وال�ستقبال.

تاأمني حماية الأعمال ومقرات العمل: حلماية ال�سركات التجارية ماليًا يف حال حدوث كارثة يف مقرات العمل من خلل تعوي�س ال�سركة عن تكلفة فقدان اأو تلف  �
الأجهزة املكتبية، اأو اخل�سائر املالية الناجتة عن انقطاع العمل، اأو تغطية تكاليف اأي دعوى ق�سائية مقامة من طرف ثالث �سد ال�سركة ب�سبب اأعمال ال�سركة.

وبالإ�سافة اإلى ذلك، تنوي ال�سركة طرح تاأمني �سمان الأمانة حلماية املوؤمن له �سد اخل�سائر املالية الناجمة عن الغ�س وعدم  الأمانة من جانب موظفيه.

 تأمين المسؤولية:112   1   1   1

حتمي وثائق تاأمني امل�سوؤولية حامل الوثيقة من امل�سئوليات القانونية النا�سئة عن الإهمال خلل عمليات الأعمال. وتطرح ال�سركة اأي�سًا تاأمني امل�سوؤولية العامة، وتاأمني تعوي�س 
املوظفني، وتاأمني م�سوؤولية �ساحب العمل، وتاأمني التعوي�س املهني.

 التأمين على السيارات132   1   1   1

يوفر التاأمني على ال�شيارات تاأمينًا �شاماًل، وذلك عن طريق تخ�شي�ص وثيقة واحدة ت�شمل جميع مركبات ال�شركة اأو عن طريق عدة وثائق يكون لها نف�ص االأحكام وال�شروط.

 التأمين على الممتلكات142   1   1   1

يحمي هذا التاأمني املالك �سد اخل�سائر اأو الأ�سرار الناجمة عن احلوادث بطريق اخلطاأ اللحقة مبمتلكاته و�سد خ�سائر الدخل التي تنتجة هذه املمتلكات، مثل الأ�سرار التي 
يحدثها امل�ستاأجرين على املمتلكات اأو عدم قيام امل�ستاأجرين ب�سداد الإيجارات امل�ستحقة. وتقدم ال�سركة ثلث فئات خمتلفة فيما يتعلق بتاأمني املمتلكات:

حماية �سد احلرائق واملخاطر املحددة )مع تعوي�س خ�سائر الأرباح اأو بدونه(. �

حماية �سد جميع املخاطر ال�سناعية. �

حماية �سد جميع املخاطر: تاأمني �سامل ينا�سب املباين واملن�ساآت املدنية )مع تعوي�س خ�سائر الأرباح اأو بدونه(. �

وتنوي ال�سركة طرح وثيقة تاأمني على جميع املخاطر ال�سناعية وتكون �ساملة خلا�سية تعوي�س خ�سائر الأرباح. وبالإ�سافة اإلى ذلك، تنوي ال�سركة اأي�سًا طرح وثيقة تاأمني �سد 
ال�سرقة، تكون �ساملة للحماية �سد اخل�سائر اأو التلفيات اللحقة باملمتلكات املوؤمن عليها، واملحتفظ بها على �سبيل الأمانة، اأو التي تكون موجودة يف مكان العمل وحتت م�سئولية 

املوؤمن عليه، بالإ�سافة اإلى الأ�سرار والتلفيات الناجمة عن ال�سرقة اأو اأي حماولة لها.

 التأمين البحري152   1   1   1

يوفر التاأمني البحري غطاًء تاأمينيًا للب�سائع املنقولة بحرًا اأو جوًا اأو برًا اأو بوا�سطة القاطرات اأو خدمات التو�سيل ال�سريع اأو عرب الربيد من واإلى جميع اأرجاء العامل.

وبالإ�سافة اإلى ذلك، تعتزم ال�سركة طرح وثائق تاأمني لهياكل ال�سفن تغطي مراكب الرتفيه واليخوت، مبا يف ذلك الغطاء التاأميني �سد الغري يف حالت الوفاة والإ�سابة اجل�سدية 
وتلف املمتلكات.

 التأمين الهندسي162   1   1   1

تقدم ال�سركة اأنواع التاأمني الهند�سي التالية:

اأو خلل الأعمال الهند�سية  � اأعمال الرتكيب  اأو  باأعمال الإن�ساءات  اأثناء القيام  تاأمينيًا  CAR«(: توفر غطاًء  تاأمني املقاولني �سد جميع املخاطر )“وثيقة  وثيقة 
املدنية مثل املنازل واملتاجر وجمموعات ال�سقق ال�سكنية، ومن�ساآت امل�سانع، واملباين، والطرق، واجل�سور، وحمطات تنقية مياه ال�سرف ال�سحي وخزانات املياه.

وثيقة التاأمني �سد جميع خماطر اأعمال الرتكيب )“وثيقة EAR«(، التي توفر غطاًء تاأمينيًا خلل اأعمال الرتكيب للماكينات واملعدات يف من�ساآت مثل حمطات  �
الطاقة، ومعامل تكرير النفط وم�سانع الكيماويات، وم�سانع الأ�سمنت، اأو م�سانع الهياكل املعدنية اأو اأي م�سنع يحتوي على معدات اأو اآلت.
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تت�سابه كل الوثيقتان �سابقتا الذكر اإلى حد كبري، واإن كانت وثيقة تاأمني املقاولني �سد جميع املخاطر )CAR( ت�سدر ب�سفة اأ�سا�سية مل�ساريع الإن�ساءات املدنية، بينما ت�سدر 
وثيقة التاأمني �سد جميع خماطر اأعمال الرتكيب )EAR( لتغطية خماطر تركيب املاكينات والآلت ال�سناعية.

 التأمين الصحي وتأمين الحماية122   1   1   1

التابعني ل�سركات  التاأمني الطبي جميع املوظفني  تاأمني طبي، يتوافق مع جميع الأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة، ويغطي  التاأمني ال�سحي وتاأمني احلماية غطاء  يوفر 
موؤ�س�سية تعمل داخل اململكة وامل�سجلة ب�سكل نظامي لدى اجلهات املعنية باململكة وكذلك من يعول هوؤلء املوظفون. ويتوفر التاأمني ال�سحي جلميع ال�سركات بغ�س النظر عن 
اأو  ال�سحية  الأمرا�س  النا�سئة عن  بالنفقات  يتعلق  الوثيقة فيما  امل�سمولني يف  الأ�سخا�س  اإلى تغطية جميع  ال�سحي  التاأمني  املوظفني. وتهدف خطط  حجمها من حيث عدد 
احلوادث التي ت�سملها الوثيقة، وذلك مبا يتما�سى مع لوائح جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين مع مراعاة الظروف ال�سخ�سية للموظفني ومن يعولون. وتهدف اأي�سًا خطط التاأمني 
ال�سحي اإلى تزويد جميع الأفراد امل�سمولني بالتغطية بحق ال�ستفادة من �سبكة وا�سعة من مراكز خدمات الرعاية ال�سحية ذات ت�سنيف عايل، واأحدث اأ�ساليب العلج والتقنيات 

الطبية، ف�سًل عن الو�سول اإلى اأطباء مب�ستوى عاملي.

وبالن�سبة لل�سركات املتو�سطة وال�سغرية التي ي�سل عدد موظفيها اإلى 49 موظفًا كحد اأق�سى، يقدم برنامج التاأمني ال�سحي خطط التاأمني ال�سحي التالية:

وثيقتان ُتطبق فيهما ال�شروط ال�شارمة التي و�شعها جمل�ص ال�شمان ال�شحي التعاوين ولهما غطاء تاأميني ممتد للعالج يف حاالت الطوارئ يف دول حمددة خارج  �
اململكة. وُيعطي كل منتج منهما حق ال�ستفادة من �سبكة معينة من مقدمي خدمات الرعاية ال�سحية، �سواًء �سبكة النجمة اأو ال�سبكة املا�سية لدى اأك�سا يف اململكة 

العربية ال�سعودية.

الرعاية  � مقدمي خدمات  من  معينة  �شبكة  من  اال�شتفادة  وتعطيان حق  التعاوين  ال�شحي  ال�شمان  و�شعها جمل�ص  التي  ال�شارمة  ال�شروط  فيهما  ُتطبق  وثيقتان 
ال�سحية، �سواء ال�سبكة الكر�ستالية اأو اأي �سبكة حمددة توفرها اأك�سا يف اململكة العربية ال�سعودية.

تقدم وثيقة التاأمني اجلماعي على احلياة م�ستويات خمتلفة من احلماية املالية للموظفني املوؤمن عليهم بناًء على املزايا التي يختارها �ساحب وثيقة التاأمني اخلا�سة ب�ساحب 
العمل. وتتمثل هذه املزايا فيما يلي:

اأو عن  � اأ�سباب طبيعية  اأو مبلغ ثابت( لل�سخ�س امل�ستفيد املحدد يف حالة وفاة ال�سخ�س املوؤمن عليه )الناجمة عن  احلماية املالية )من خلل م�ساعفة الراتب 
حادث(.

احلماية املالية )من خلل م�ساعفة الراتب اأو مبلغ ثابت( لل�سخ�س املوؤمن عليه يف حالة الإعاقة املوؤقتة اأو الدائمة اأو اجلزئية. �

تعوي�سات عن امل�ساريف الطبية النا�سئة عن احلوادث. �

تعوي�سات عن م�ساريف اإعادة ال�سخ�س املوؤمن عليه اإلى الوطن )يف حالة الوفاة(. �

اأما تاأمني الئتمان اجلماعي على احلياة، فهو خم�س�س لتلبية احتياجات حاملي وثائق التاأمني وميكنه تغطية ما يلي:

الوفاة الناجمة عن اأي �سبب. �

الإعاقة الكلية الدائمة الناجمة عن حادث اأو مر�س. �

الإعاقة الكلية املوؤقتة الناجمة عن حادث اأو مر�س. �
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إدارة الشركة وحوكمتها .51

 أعضاء مجلس اإلدارة11   5

ي�سرف على اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة ذو خربة وعلى قدر عال من الكفاءة واخلربة ويحظون ب�سمعة مميزة يف قطاع الأعمال:

اجلدول 5-1: اأع�ضاء جمل�س الإدارة

املن�ضبالعمراجلن�ضيةال�ضم
تاريخ التعيني يف 

جمل�س الإدارة
عدد الأ�ضهم�ضفة الع�ضويةاجلهة التي ميثلها

غري تنفيذي/غري اأك�سا البحر املتو�سط2011/04/13مرئي�س جمل�س الإدارة46فرن�سيجريوم درو�س
م�ستقل

1000

 غري تنفيذي/ اأك�سا اخلليج 2013/03/27مع�سو جمل�س اإدارة45�سعوديعلي عبداهلل كانو
غري م�ستقل

1000

ع�سو جمل�س 54�سعودييو�سف بن �سالح اأبا اخليل
اإدارة ورئي�س جلنة 

الرت�سيحات واملكافاآت

غري تنفيذي/ -2010/04/5م
م�ستقل

1000

الع�سو املنتدب ورئي�س 47بريطاينبول ادم�سون
اللجنة التنفيذية

تنفيذي/غري اأك�سا اخلليج 2010/04/13م
م�ستقل

1000

ع�سو جمل�س اإدارة، 54�سعوديكامل �سلح الدين املنجد
ورئي�س جلنة املراجعة

غري تنفيذي/-2009/07/13م
م�ستقل

1000

غري تنفيذي/غري اأك�سا اخلليج 2010/07/24مع�سو جمل�س اإدارة62بريطاينايان لوجان ريد
م�ستقل

1000

غري تنفيذي/غري اأك�سا البحر املتو�سط 2010/04/13مع�سو جمل�س اإدارة47فرن�سيفران�سوا عي�سا توازي 
م�ستقل

1000

ع�سو جمل�س اإدارة 53�سعوديمازن اإبراهيم ح�سونه
ورئي�س اللجنة املالية

غري تنفيذي/-2009/07/13م
م�ستقل

1000

امل�سدر: ال�سركة

مبوجب اأحكام نظام ال�سركات، ميلك كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأ�سهمًا بقيمة ل تقل عن )10,000( ريال �سعودي )اأ�سهم �سمان الع�سوية(. وقد قامت اأك�سا اخلليج 
بتخ�سي�س عدد الأ�سهم املطلوب لكل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة )اأي 8,000 �سهم( ل�ستيفاء هذا املتطلب، ويف حالة ا�ستقالة اأو تقاعد اأو انتهاء ع�سوية اأي من اأع�ساء 

جمل�س الإدارة، تنتقل اأ�سهم �سمان الع�سوية اخلا�سة بذلك الع�سو اإلى الع�سو الذي يعني مكانه يف جمل�س الإدارة. 

خالد عبدالعزيز ال�سويعر هو �سكرتري جمل�س الإدارة ول ميلك اأي اأ�سهم يف ال�سركة.

 ملخص السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة12   1   5

جيروم دروش

العمر: 46 عامًا

اجلن�سية: فرن�سي

املن�سب: رئي�س جمل�س الإدارة

املوؤهل التعليمي: دبلوم يف الدرا�سات املتخ�س�سة يف هند�سة اإدارة الأ�سول املالية، كلية الأعمال، ني�س، 1997م. وبكالوري�س يف الهند�سة من اإيكول �سنرتال دي ليون، ليون، 
فرن�سا، 1991م.

املنا�سب احلالية:

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة )من 2011/04/13م حتى الآن( �

املدير التنفيذي لأك�سا اخلليج ومنطقة ال�سرق الأو�سط )من فرباير 2011م حتى الآن( �
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املنا�سب ال�سابقة: 

ميتلك جريوم درو�س خربة تزيد على 20 عامًا حيث ان�سم اإلى اإلى اأك�سا يف عام 1991م، وتقلد عدة منا�سب يف �سركة اأك�سا )فرن�سا(. �

املدير التنفيذي والإقليمي للمنطقة اجلنوبية الغربية يف �سركة اأك�سا )فرن�سا( )من عام 2008م اإلى عام 2010م(. �

مدير ق�سم املبيعات والتوزيع يف �سركة اأك�سا )فرن�سا( )من عام 2005م اإلى عام 2008م(. �

مدير التاأمني يف �سركة اأك�سا )فرن�سا( )من عام 2000م اإلى عام 2005( �

الع�سوية يف جمال�س اإدارة �سركات اأخرى:

احلالية:

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اأيه. اأ�س. �سي اأف زد )م�ساهمة مقفلة غري مدرجة – قطاع اخلدمات( )الإمارات العربية املتحدة( )من 2011/02/07م حتى الآن(. �

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اأك�سا اخلليج القاب�سة )م�ساهمة مقفلة غري مدرجة – قطاع التاأمني( )البحرين( )من 2011/02/07م حتى الآن(. �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأك�سا للتاأمني اخلليج )م�ساهمة مقفلة غري مدرجة – قطاع التاأمني( )البحرين( )من 2011/02/07م حتى الآن(. �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأك�سا ال�سرق الأو�سط )م�ساهمة مقفلة غري مدرجة – قطاع التاأمني( )لبنان( )من 2011/02/07م حتى الآن(. �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأك�سا للخدمات ا�س اي اإي )ذات م�سوؤلية حمدودة – جمال التاأمني( )م�سر( )من 2011/07/19م حتى الآن(. �

ال�سابقة: ل يوجد

علي عبداهلل كانو

العمر: 45 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

املوؤهل التعليمي: بكالوريو�س يف املالية، اجلامعة الأمريكية، وا�سنطن، الوليات املتحدة الأمريكية 1990 م – 1994م.

املنا�سب احلالية:

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة )من 2013/03/27م حتى الآن(. �

املدير القليمي يف �سركة يو�سف بن احمد كانو )قطاع التجارة العامة واملقاولت( )من عام 2012 حتى الآن( �

املنا�سب ال�سابقة: 

مدير املنطقة يف �سركة يو�سف بن احمد كانو )قطاع التجارة العامة واملقاولت( )من عام 2003م اإلى عام 2012م( �

مدير جمموعة كانو التجارية )قطاع التجارة العامة واملقاولت( )عام 2002م( �

مدير ق�سم املالية يف �سركة كانو )قطاع التجارة العامة واملقاولت( )عام 2000م( �

مدير ق�سم اخلزينة يف جمموعة �سامبا املالية )قطاع امل�سارف( )من عام 1995م اإلى عام 1997م( �

مدير �سركة كانو للم�ساريع امل�سرتكة )قطاع التجارة العامة واملقاولت( )عام 1997م( �

مدير �سركة كانو للملحة )قطاع التجارة العامة واملقاولت( )عام 1994م( �

الع�سوية يف جمال�س اإدارة �سركات اأخرى:

احلالية:

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة م�سنع الورق العربية )ذات م�سوؤولية حمدودة - قطاع �سناعة الورق( )من 2012/04/06م حتى الآن(. �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اللجني )م�ساهمة مدرجة - قطاع امل�ساريع ال�سناعية والبرتوكيميائية( )من 2011/01/25م حتى الآن(.  �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة يو�سف بن اأحمد كانو القاب�سة )ذات م�سوؤولية حمدودة - قطاع التجارة العامة واملقاولت( )من 2010/10/17م حتى الآن(. �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة بارويد ال�سعودية املحدودة )ذات م�سوؤولية حمدودة - قطاع املنتجات الكيميائية( )من 2010/11/23م حتى الآن(. �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الفح�س الدولية )ذات م�سوؤولية حمدودة - قطاع خدمات الفح�س واملعاينة( )من 2010/11/23م حتى الآن(. �

ع�سو جمل�س اإدارة وكالة المارات العربية للملحة )ذات م�سوؤولية حمدودة - قطاع خدمات امللحة( )من 2010/11/23م حتى الآن(. �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة يو�سف بن اأحمد كانو )ال�سعودية( )ذات م�سوؤولية حمدودة - قطاع التجارة العامة واملقاولت( )من 2009/04/20م حتى الآن(. �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سولفونيت العربية )ذات م�سوؤولية حمدودة - قطاع املنتجات الكيميائية( )من 2005/04/10م حتى الآن(. �

ال�سابقة: ل يوجد
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يوسف بن صالح أبا الخيل

العمر: 54 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

املوؤهل التعليمي:  ماج�ستري يف تقنية املعلومات، جامعة جنوب كاليفورنيا، الوليات املتحدة الأمريكية 1987م، بكالوري�س حا�سب اآيل،  جامعة بوينت لوما، �ساندييغو، الوليات 
املتحدة المريكية 1985م.

املنا�سب احلالية:

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة )من 2010/04/05م حتى الآن( �

املنا�سب ال�سابقة: 

ميتلك يو�سف اأبا اخليل خربة طويلة تزيد على 25 عامًا يف جمال الأعمال احلرة. كما �سغل يو�سف من�سب ع�سو جمل�س الإدارة يف عدة �سركات يف اململكة. �

الع�سوية يف جمال�س اإدارة �سركات اأخرى:

احلالية:

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة العربية للأنابيب )م�ساهمة مدرجة – قطاع انتاج النابيب( )من 2012/06/11م حتى الآن( �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سعاع كابتال ال�سعودية )ذات م�سوؤولية حمدودة – قطاع ال�ستثمار والو�ساطة( )من 2011/10/01م حتى الآن( �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأ�سمنت الق�سيم )م�ساهمة مدرجة – قطاع �سناعة ال�سمنت( )من 2010/01/01م حتى الآن( �

ال�سابقة: 

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة ال�سناعات الزجاجية الوطنية )زجاج( )م�ساهمة مدرجة - قطاع ال�ستثمار ال�سناعي( )من 2005/04/9م اإلى 2014/04/09م( �

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية للنارة والكهرباء )ذات م�سوؤولية حمدودة – قطاع ال�سناعة(  )من عام 2006م اإلى عام 2011م( �

بول ادمسون

العمر: 47 عامًا

اجلن�سية: بريطاين

املن�سب: الع�سو املنتدب

املوؤهل التعليمي: �سهادة معهد التاأمني القانوين )ACII(، اململكة املتحدة، 1990م.

املنا�سب احلالية:

الع�سو املنتدب لدى جمل�س اإدارة ال�سركة )قطاع التاأمني( )من 2010/04/13م وحتى الآن(. �

املنا�سب ال�سابقة: 

ميتلك بول ادم�سون خربة طويلة تزيد على 20 عامًا يف املجال املايل، وقد تقلد عدة منا�سب يف ال�سركة منذ ان�سمامه اإليها يف عام 2000م، حيث �سغل من�سب  �
املدير التنفيذي لل�سركة من 2008م اإلى 2010م. 

املدير يف �سركة اأك�سا للتاأمني العربية ال�سعودية )من عام 2006م اإلى عام 2008م( �

املدير يف �سركة نورت�س يونيون العربية ال�سعودية )اأك�سا ال�سعودية �سابقا( )من عام 2000م اإلى عام 2006م(  �

الع�سوية يف جمال�س اإدارة �سركات اأخرى:

احلالية: ل يوجد 

ال�سابقة: ل يوجد
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كامل صالح الدين المنجد

العمر: 54 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

المريكية، بريوت، لبنان 1983م. املوؤهل التعليمي: ماج�ستري يف اإدارة الأعمال، جامعة ان�سييدا فونتينبلو، فرن�سا 1987م، بكالوري�س يف الهند�سة الإلكرتونية، اجلامعة  

املنا�سب احلالية:

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة )منذ تاأ�سي�سها حتى الآن( �

�سريك تنفيذي يف �سركة ارجوان مطورون عقاريون )قطاع التطوير العقاري( )من عام 2005م حتى الآن( �

املنا�سب ال�سابقة:

ميتلك كامل املنجد خربة طويلة تزيد على 25 عامًا يف جمال الأعمال احلره وتطوير ال�ستثمارات الدولية والقليمية يف قطاعات امل�سارف والتموين وتوزيع الأغذية  �
وال�سياحة وتقنية املعلومات.  

الع�سوية يف جمال�س اإدارة �سركات اأخرى:

احلالية: 

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سعاع كابتال ال�سعودية )ذات م�سوؤولية حمدودة – قطاع ال�ستثمار والو�ساطة( )من 2011/10/01م حتى الآن(. �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ارجوان مطورون عقاريون )ذات م�سوؤولية حمدودة – قطاع التطوير العقاري( )من عام 2005م حتى الآن(. �

ال�سابقة: ل يوجد

إيان لوجان ريد

العمر: 62 عامًا

اجلن�سية: بريطاين

املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

املوؤهل التعليمي: �سهادة معهد التاأمني القانوين ِ)ACII(، اململكة املتحدة 1976م.

املنا�سب احلالية:

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة )من 2010/07/24م حتى الآن(. �

مدير التاأمني يف جمموعة يو�سف بن احمد كانو )قطاع املقاولت والوكالت العامة( )2006/04/01م حتى الآن( �

املنا�سب ال�سابقة: 

ميتلك اإيان ريد خربة متتد اإلى حوايل 38 عامًا يف قطاع التاأمني، حيث ق�سى 35 عامًا يف اخلارج متقلدًا خلل هذه الفرتة عدة منا�سب اإدارية عليا. �

املدير التنفيذي للعمليات يف �سركة اأك�سا ال�سرق الأو�سط )من عام 2005م اإلى عام 2006م( �

املدير القليمي يف �سركة نورويت�س يونيون ال�سرق الأو�سط )من عام 2000م اإلى عام 2005م(    �

الع�سوية يف جمال�س اإدارة �سركات اأخرى:

احلالية: 

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأيه. اأ�س. �سي اأف زد ال ال �سي )الإمارات العربية املتحدة( )�سركة م�ساهمه مقفلة– قطاع اخلدمات( )من 2006/04/01م حتى  �
الآن(

ال�سابقة: ل يوجد

38



فرانسوا عيسا توازي 

العمر: 47 عامًا

اجلن�سية: فرن�سي

املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

املوؤهل التعليمي:  درا�سات عليا يف العلوم ال�سيا�سية، معهد العلوم ال�سيا�سية، باري�س 1993م، دبلوم عايل يف التجارة الدولية، جامعة باري�س اخلام�سة 1991م.

املنا�سب احلالية:

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة )من 2010/04/13م حتى الآن( �

م�ست�سار اأول ملجموعة اك�سا ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا )قطاع التاأمني( ) من عام 2008م حتى الآن( �

املنا�سب ال�سابقة: 

ان�سم عي�سا توازي لأك�سا يف عام 2008م. وقبل ان�سمامه لأك�سا، عمل ملدة 14 عامًا يف منا�سب حكومية خمتلفة.   �

م�ست�سار عام لوزير اخلارجية )من عام 2005م اإلى عام 2008م(. �

م�ست�سار لوزير اخلارجية الفرن�سي ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا )من عام 2001م اإلى عام 2005م(. �

رئي�س ق�سم التعاون الدويل يف وزارة اخلارجية الفرن�سية )من عام 1997م اإلى عام 2001م( �

الع�سوية يف جمال�س اإدارة �سركات اأخرى:

احلالية: 

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأك�سا للتاأمني اخلليج )البحرين( )م�ساهمة مقفلة – قطاع الـتاأمني( )من 2010/03/30م حتى الآن(. �

ال�سابقة: ل يوجد

مازن إبراهيم حسونه

العمر: 53 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

1988م، وحا�سل على بكالوريو�س يف الهند�سة املدنية،  1992م، ماج�ستري يف التخطيط، جامعة تورونتو، كندا  املوؤهل التعليمي: دكتوراة يف التخطيط، جامعة تورنتو، كندا 
جامعة البرتول واملعادن 1982م.

املنا�سب احلالية:

 ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة )منذ تاأ�سي�سها حتى الآن(. �

 ال�سريك التنفيذي ل�سركة مواخر للتنمية )قطاع التجارة العامة واملقاولت( )1428/02/09ه حتى الآن( �

املنا�سب ال�سابقة: 

 ميتلك مازن ح�سونه خربة تزيد على 25 عامًا يف جمال الهند�سة، والتخطيط، واخلدمات ال�ست�سارية لل�سركات، وال�ستثمارات امل�سرفيه، واإدارة الأ�سول.   �

 ع�سو يف اللجنة ال�سناعية بالغرفة التجارية يف الريا�س )من عام 2004م اإلى عام 2009م( �

 املدير التنفيذي والع�سو املنتدب يف �سركة رنا لل�ستثمار )من عام 2000م اإلى عام 2008م( �

الع�سوية يف جمال�س اإدارة �سركات اأخرى:

احلالية: 

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سعاع كابتال ال�سعودية )م�ساهمة مقفلة – قطاع ال�ستثمار والو�ساطة( )من 2013/10/27م حتى الآن(. �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة مواخر للتنمية )ذات م�سوؤولية حمدودة – قطاع التجارة العامة واملقاولت( )من 1428/02/09ه حتى الآن(. �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الغذية املتطورة )ذات م�سوؤولية حمدودة – قطاع املطاعم( )من 2012/04/01م حتى الآن(. �

ال�سابقة: 

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اإحتاد اإت�سالت )موبايلي( )م�ساهمة مدرجة – قطاع الت�سالت( )من 2004م حتى 2009م(. �
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 سكرتير مجلس اإلدارة11   5
خالد عبدالعزيز الشويعر

العمر: 37 عامًا
اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: �سكرتري جمل�س الإدارة
املوؤهل التعليمي: �سهادات عليا يف التاأمني والإدارة من معهد البحرين للدرا�سات املالية وامل�سرفية، البحرين 2007م و2009م. وحا�سل على �سهادة اأ�سا�سيات التاأمني من املعهد امل�سريف.

املنا�سب احلالية: 
�سكرتري جمل�س اإدارة ال�سركة �

املنا�سب ال�سابقة: 
امل�سئول التنظيمي لل�سركة )من عام 2009م اإلى عام 2011م( �
م�ساعد اأخ�سائي تاأمني يف ال�سركة )من عام 2007م اإلى عام 2009م( �
م�سئول علقات العملء يف ال�سركة )من عام 2005م اإلى عام 2007م( �

 اإلدارة العليا31   5
يتولى اإدارة ال�سركة فريق من ذوي اخلربات العالية الذين يتمتعون مب�ستوى عال من املعرفة واملهارات اللزمة لإدارة عمليات ال�سركة.

ونو�سح اأدناه ملخ�س لأع�ساء فريق الإدارة العليا

ال�ضكل 5-1 الهيكل التنظيمي لل�ضركة

سكرتير مجلس ا�دارة/ أعضاء مجلس ا�دارة
شؤون الشركة

لجنة المراجعة
كامل صالح المنجد 

لجنة إدارة المخاطر
بابار علي خان

إدارة ا�لتزام
صادق علي العلي

المراجعة الداخلية
علي خميس شاويش

لجنة التمويل واالستثمار
مازن إبراهيم حسونة

لجنة الترشيحات والمكافآت
يوسف بن صالح أبا الخيل

اللجنة التنفيذية
بول أدمسون

الرئيس التنفيذي

ادارة المالية
جورج كورين 

تقنية المعلومات
رياض بكري

الشؤون القانونية
خالد الشويعر

طرح وإعادة تأمين 
المنتجات التقنية

شيخ العدين

الدعم وخدمة 
العمالء والشكاوى

اكرم طيري

الموارد البشرية
شاغر

التسويق والمبيعات 
والتوزيع

مدير فرع المنطقة الغربية
خالد الحميدي

مدير فرع المنطقة الوسطى
أوين  رو ريس

مدير فرع المنطقة الشرقية
هاكان أتماكا
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اجلدول 5-2: الإدارة العليا لل�ضركة

تاريخ الن�ضمام لل�ضركةاجلن�ضيةاملن�ضبالعمرال�ضم

2000/03/29مبريطاينالع�سو املنتدب47بول اآدم�سون

2008/05/1مبريطاينالرئي�س التنفيذي59غاري مايكل لوين

2010/09/1مهندياملدير املايل53جورج كورين

2005/07/5م�سعودي�سكرتري جمل�س الإدارة ومدير �سئون ال�سركة36خالد عبدالعزيز ال�سويعر

2012/01/01م�سعوديمدير مبيعات التجزئة36جا�سم علي اخلليفة

2013/01/15م�سعوديرئي�س عمليات الرعاية ال�سحية36اأكرم ادري�س طريي

2013/02/2م�سعوديمدير تقنية املعلومات34ريا�س ح�سن بكري

1997/03/11مهنديرئي�س الق�سم الفني40�سيخ العدين عبداحلميد

2010/09/18م�سعوديم�سئول الإلتزام ومكافحة غ�سيل الأموال31�سادق علي العلي

2010/05/10م�سعوديمتعهد بتغطية التاأمني البحري الإقليمي42مازن عبداهلل خلف

2002/07/8مباك�ستاينم�سئول ال�ستثمار42�سيد عبا�س ح�سن

1994/08/20مبريطاينمدير فرع – املنطقة الو�سطى53اأوين رو ري�س

2007/04/01متركيمدير فرع – املنطقة ال�سرقية49علي هاكان اأمتاكا

2014/07/1م�سعودي مدير فرع – املنطقة الغربية37خالد ح�سني احلميدي

2010/10/30مباك�ستاينمدير اأول يف اإدارة املخاطر30بابار علي خان

2010/07/25ماأردينمدير اأول يف ق�سم  املراجعة الداخلية36علي خمي�س �ساوي�س

2011/02/19م�سعوديم�سئول حتليل تطبيقات تقنية املعلومات32يحيى �سلمان اخلاطر

امل�سدر: ال�سركة

اإن اأع�ساء الإدارة العليا ل ميلكون اأي اأ�سهم يف ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة، ولن يتملكوا اأي اأ�سهم بعد اإ�سدار اأ�سهم حقوق الولوية.

 السير الذاتية لإلدارة العليا12   3   5

كما يف تاريخ هذه الن�سرة،لي�س لدى اأع�ساء الإدارة العليا لل�سركة ع�سوية يف جمل�س اإدارة يف اأي �سركة اأخرى.

بول آدمسون

العمر: 47 عامًا

اجلن�سية: بريطاين

املن�سب: الع�سو املنتدب

املوؤهل التعليمي: �سهادة معهد التاأمني القانوين )ACII(، اململكة املتحدة 1990م

الخبرة العملية: 

ميتلك بول ادم�سون خربة طويلة تزيد على 20 عامًا يف املجال املايل، وقد تقلد عدة منا�سب يف ال�سركة منذ ان�سمامه اإليها يف عام 2000م، حيث �سغل من�سب  �
املدير التنفيذي لل�سركة من 2008م اإلى 2010م.

املدير يف �سركة اأك�سا للتاأمني العربية ال�سعودية )من عام 2006م اإلى عام 2008م(. �

املدير يف �سركة نورت�س يونيون العربية ال�سعودية )اأك�سا ال�سعودية �سابقًا( )من عام 2000م اإلى عام 2006م(.  �
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غاري مايكل لوين

العمر: 59 عامًا

اجلن�سية: بريطاين

املن�سب:الرئي�س التنفيذي

املوؤهل التعليمي:   �سهادة معهد التاأمني القانوين، اململكة املتحدة 1985م.

الخبرة العملية:

وميتلك غاري لوين خربة تزيد عن 25 عامًا يف جمال الإدارة املالية حيث يتمتع بخربة وا�سعة يف �سوق التاأمني ال�سعودي، حيث تقلد عدة منا�سب يف قطاع التاأمني  �
قبل اأن ين�سم اإلى اأك�سا يف مايو 2008م. 

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة جنم للخدمات التاأمينية )من 2011/06/30م اإلى 2013/06/30م(. �

نائب املدير الإقليمي يف �سركة رويال اآند �سن للتاأمني )عمان( )من عام 2004م اإلى عام 2008م( �

نائب املدير العام يف �سركة التعاونية للتاأمني )التعاونية( )من عام 1996م اإلى عام 2004م( �

م�سوؤول التطوير يف �سركة اإيغل �ستار للتاأمني )اململكة املتحدة( )من عام 1990م اإلى عام 1996م(    �

جورج كورين

العمر: 53 عامًا

اجلن�سية: هندي

املن�سب: املدير املايل

املوؤهل التعليمي:   �سهادة الزمالة من معهد التاأمني القانوين، اململكة املتحدة 1997م

الخبرة العملية:

ميتلك كورين خربة تزيد عن 30 �سنة يف جمال التاأمني والإدارة املالية وقد تقلد عدة منا�سب داخل جمموعة اأك�سا و�سركات تاأمني اأخرى. �

املدير املايل يف �سركة بارتي اأك�سا للتاأمني )الهند( )من عام 2008م اإلى عام 2010م( �

املدير املايل ل�سركة اأك�سا اخلليج )من عام 2005م اإلى عام 2007م( �

مراقب مايل يف �سركة نورت�س يونيون )من عام 2000م اإلى عام 2005م( �

خالد عبدالعزيز الشويعر

العمر: 36 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: �سكرتري جمل�س اإدارة ال�سركة ومدير �سوؤون ال�سركة

املوؤهل التعليمي: �سهادات عليا يف التاأمني والإدارة من معهد البحرين للدرا�سات املالية وامل�سرفية، البحرين 2007م و 2009م. وحا�سل على �سهادة اأ�سا�سيات التاأمني من 
املعهد امل�سريف. 

الخبرة العملية: 

خالد ال�سويعر هو �سكرتري جمل�س اإدارة ال�سركة. ولديه خربة تزيد على 9 �سنوات يف جمالت متعددة منها الإدارة و�سمان الكتتاب واللوائح. �

امل�سئول التنظيمي لل�سركة )من عام 2009م اإلى عام 2011م( �

م�ساعد اأخ�سائي تاأمني يف ال�سركة )من عام 2007م اإلى عام 2009م( �

م�سئول علقات العملء يف ال�سركة )من عام 2005م اإلى عام 2007م(   �
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جاسم علي الخليفة

العمر: 36 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: مدير مبيعات التجزئة

املوؤهل التعليمي: دبلوم الزمالة يف الأعمال، كلية اجلبيل ال�سناعية، اململكة العربية ال�سعودية 2000م.

الخبرة العملية: 

ان�سم جا�سم اخلليفة اإلى �سركة اأك�سا للتاأمني التعاوين يف عام 2012م، وقد تقلد عدة منا�سب قبل ان�سمامه لل�سركة.  �

مدير املبيعات والت�سويق يف �سركة بروج )من عام 2011م اإلى عام 2012م( �

رئي�س ق�سم املنتجات التجارية وال�سخ�سية يف �سركة املتحدة للتاأمني التعاوين )من عام 2010م اإلى عام 2011م( �

أكرم ادريس طيري

العمر: 36 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: رئي�س عمليات الرعاية ال�سحية

املوؤهل التعليمي: بكالوريو�س يف املحا�سبة، جامعة امللك �سعود بالريا�س، اململكة العربية ال�سعودية 1994م.

الخبرة العملية: 

ان�سم طريي اإلى �سركة اأك�سا يف عام 2013م حيث ي�سغل من�سب رئي�س الرعاية ال�سحية. ويتمتع طريي بخربة وا�سعة يف عدة جمالت كاإعادة التاأمني واإدارة  �
امل�ساريع والتاأمني الطبي واملوارد الب�سرية والإدارة. .

رئي�س ق�سم التاأمني ال�سحي يف �سركة ملذ للتاأمني )من عام 2009م اإلى عام 2013م( �

�سكرتري جمل�س الإدارة ونائب رئي�س ق�سم املالية يف �سركة جنم للخدمات التاأمينية )من عام 2007م اإلى عام 2009م( �

مدير ق�سم مقدمي اخلدمات الطبية يف �سركة التعاونية للتاأمني )من عام 1994م اإلى عام 2007م( �

رياض حسن بكري

العمر: 34 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: مدير تقنية املعلومات

املوؤهل التعليمي: زمالة يف نظم املعلومات احلا�سوبية، جامعة كابلن، الوليات املتحدة المريكية 2009م.

الخبرة العملية: 

ان�سم بكري اإلى �سركة اأك�سا للتاأمني التعاوين يف عام 2013م. �

مدير البنية التحتية لتقنية املعلومات وتطبيقاتها يف �سركة تكافل الراجحي )من اأكتوبر 2011م اإلى فرباير 2013م( �

مدير البنية التحتية لتقنية املعلومات يف �سركة الراجحي تكافل )من فرباير 2011م اإلى �سبتمرب 2011م( �

شيخ العدين عبدالحميد

العمر: 40 عامًا

اجلن�سية: هندي

املن�سب: رئي�س الق�سم الفني

املوؤهل التعليمي: �سهادة زمالة من معهد التاأمني القانوين، اململكة املتحدة، 1999م. و�سهادة الزمالة من معهد التاأمني بالهند وخريج كلية التجارة يف الهند.
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الخبرة العملية: 

ان�سم �سيخ العدين اإلى جمموعة اأك�سا عام 1997م، وقد تقلد عدة منا�سب داخل املجموعة قبل ان�سمامه لل�سركة مبن�سب رئي�س الق�سم الفني. �

نائب مدير فرع املنطقة الو�سطى يف جمموعة اأك�سا )من عام 2004م اإلى عام 2011م( �

نائب رئي�س ق�سم املنتجات التجارية يف جمموعة اأك�سا )املنطقة الغربية( )من عام 2000م اإلى عام 2003م( �

حما�سب يف جمموعة اأك�سا )من عام 1997م اإلى عام 1999م( �

اأخ�سائي تاأمني يف �سركة يونايتد اإنديا للتاأمني )الهند( )من عام 1990م اإلى عام 1997م( �

صادق علي العلي

العمر: 32 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: م�سئول الإلتزام ومكافحة غ�سيل الأموال

املوؤهل التعليمي: بكالوريو�س يف املحا�سبة الإدارية، جامعة المام حممد بن �سعود، اململكة العربية ال�سعودية، 2006. دبلوم يف التاأمني من معهد البحرين للدرا�سات امل�سرفية 
واملالية عام 2009م. �سهادة يف الإلتزام ومكافحة غ�سيل الأموال من موؤ�س�سة توم�سون رويرتز يف عام 2012م وكذلك على �سهادة م�سئول اإلتزام معتمد من املعهد امل�سريف يف 

عام 2014م.

الخبرة العملية: 

ان�سم �سادق العلي اإلى اأك�سا يف عام 2007م كم�ساعد ح�سابات. �

مندوب مبيعات يف ال�سركة )من عام 2010م اإلى عام 2012م( �

م�ساعد مراقب احل�سابات يف ال�سركة )من عام 2007م اإلى عام 2010م( �

مازن عبداهلل خالف

العمر: 42 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: متعهد بتغطية التاأمني البحري الإقليمي

املوؤهل التعليمي: بكالوريو�س يف اخلدمة الجتماعية، كلية �سامل �ستيت، الوليات املتحدة المريكية1996م، و�سهادة يف التاأمني، معهد �سارترد للتاأمني 2001م.

الخبرة العملية: 

ان�سم مازن اإلى اأك�سا عام 2010م مبن�سب اأخ�سائي التاأمني البحري و�سغل هذا املن�سب حتى عام 2013م. �

نائب مدير التاأمني البحري يف �سركة رويال اآند �سن الليان�س )�سركة العاملية للتاأمني التعاوين حاليًا( )من عام 2008م اإلى عام 2009م( �

م�ساعد اأخ�سائي تاأمني يف �سركة التعاونية للتاأمني )من عام 1997م اإلى عام 2008م( �

سيد عباس حسن

العمر: 42 عامًا

اجلن�سية: باك�ستاين

املن�سب: م�سئول ال�ستثمار

املوؤهل التعليمي: �سهادتي ماج�ستري يف اإدارة الأعمال، كلية ما�سرتيخت للإدارة، هولندا 1995م، وماج�ستري يف التجارة، جامعة بوجناب، باك�ستان 1996م.

الخبرة العملية:    

عمل عبا�س يف منا�سب خمتلفة يف الإدارة املالية خلل الـ 15 عامًا الأخرية وان�سم اإلى ال�سركة يف عام 2002م. �

مدير احل�سابات املالية والتخطيط )من عام 2006م اإلى عام 2010م( �

مراقب التخطيط وامليزانية يف ال�سركة )من عام 2002م اإلى عام 2006م( �
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أوين رو ريس

العمر: 54 عامًا

اجلن�سية: بريطاين

املن�سب: مدير فرع املنطقة الو�سطى

املوؤهل التعليمي: ماج�ستري يف الآداب، جامعة اوك�سفورد، اململكة املتحدة 1982م.

اخلربة العملية:

ان�سم اأوين رو ري�س اإلى جمموعة اأك�سا يف عام 1995م مبن�سب مدير فرع املنطقة الو�سطى. �

مدير يف ر�سايات لإ�ست�سارات التاأمني )هاري�س وديك�سون( باململكة العربية ال�سعودية )من عام 1989م اإلى عام 1995م( �

علي هاكان أتماكا

العمر: 51 عامًا

اجلن�سية: تركي

املن�سب: مدير فرع املنطقة ال�سرقية

املوؤهل التعليمي: ماج�ستري يف املالية والتاأمني، كلية نيويورك للتاأمني بجامعة �سان جون بنيويورك، الوليات املتحدة 1991م. درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، كلية دامين، 
اإمير�ست بنيويورك، الوليات املتحدة 1987م.

الخبرة العملية: 

يعمل هاكان اأمتاكا حاليا كمدير فرع املنطقة ال�سرقية منذ اأبريل عام 2007م. ويتمتع بخربة عملية تناهز23 �سنة يف جمال التاأمني كاأخ�سائي تاأمني.. �

املدير القليمي يف �سركة التعاونية للتاأمني )من عام 2003م اإلى عام 2007م( �

رئي�س ق�سم التعهد بالتغطية يف �سركة باتي للتاأمني )تركيا( )من عام 2000م اإلى عام 2003م( �

مدير ق�سم التاأمني الهند�سي واأ�سرار املمتلكات يف املجموعة العاملية الأمريكية )AIG(  )من عام 1997م اإلى عام 2000م(  �

مدير ق�سم تاأمني امل�سئولية والتاأمني الهند�سي يف �سركة اأيه جي اإف )من عام 1995م اإلى عام 1996م(     �

خالد حسين الحميدي

العمر: 43 عامًا

اجلن�سية: �سعودي 

املن�سب: رئي�س فرع املنطقة الغربية

املوؤهل التعليمي: بكالوريو�س يف الت�سويق، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، ال�سعودية 1998م.

الخبرة العملية: 

ان�سم خالد احلميدي اإلى جمموعة اأك�سا يف يوليو عام 2014م كمدير فرع املنطقة الغربية. ويتمتع خالد بخربة تناهز 15 عامًا يف �سوق التاأمني ال�سعودي. �

املدير الإقليمي يف �سركة العاملية للتاأمني التعاوين )من عام 2012م اإلى عام 2014م( �

مدير التاأمني يف �سركة الراجحي للمقاولت املحدودة )من عام 2011م اإلى عام 2012م( �

مدير احل�سابات الرئي�سية يف �سركة تكافل الراجحي )من عام 2010م اإلى عام 2011م( �

م�سئول علقات العملء )احل�سابات الرئي�سية( يف �سركة التعاونية للتاأمني )2001م اإلى عام 2010م( �

 م�سئول علقات العملء )احل�سابات التجارية( يف �سركة التعاونية للتاأمني )1999م اإلى عام 2001م( �
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بابار علي خان

العمر: 30 عامًا

اجلن�سية: باك�ستاين

املن�سب: مدير اأول يف اإدارة املخاطر

باك�ستان عام  القانونيني يف  املحا�سبني  قانوين منت�سب من معهد  2004م، وحا�سل على درجة حما�سب  باك�ستان  التجارة، جامعة كرات�سي،  بكالوري�س يف  التعليمي:   املوؤهل 
قانوين عاملي  اإداري  ودرجة حما�سب  2013م،  املتحدة عام  باململكة  الإداريني  للمحا�سبني  2010م، ودرجة الزمالة يف املحا�سبة الإدارية القانونية من املعهد القانوين  

للمحا�سبني القانونيني املعتمدين واملعهد القانوين للمحا�سبني الإداريني باململكة املتحدة عام 2013م. معتمد من املعهد الأمريكي  

الخبرة العملية: 

ان�سم بابار الى ال�سركة يف اكتوبر 2010م. �

نائب املدير يف �سركة براي�س ووتر هاو�س كوبرز )PwC( العربية ال�سعودية )من عام 2009م اإلى عام 2010م( �

مراجع ح�سابات يف �سركة براي�س ووتر هاو�س كوبرز )PwC( )باك�ستان( )من عام 2005م اإلى عام 2008م(  �

علي خميس شاويش

العمر: 36 عامًا

اجلن�سية: اأردين

املن�سب: مدير اأول يف ق�سم املراجعة الداخلية

املوؤهل التعليمي:  بكالوريو�س يف املحا�سبة، جامعة ال�سراء بالأردن 1999م، وحا�سل على درجة مراجع داخلي معتمد من الكادميية الكندية للإدارة واملالية بكندا عام 2006م، 
وعلى درجة حما�سب حمرتف معتمد من املجمع العربي للمحا�سبني القانونيني بالأردن يف نوفمرب عام 2004م، وح�سل على درجة م�ست�سار مايل معتمد من معهد امل�ست�سارين 
املاليني يف نيويورك يف الوليات املتحدة الأمريكية يف يونيو 2005م ، وح�سل على درجة مدير اأعمال معتمد من كلية اإدارة الأعمال يف كندا عام 2004م، وحا�سل على �سهادة 

.)IFCE( اأ�سا�سيات التاأمني

اخلربة العملية: 

علي هو مدير اأول يف ق�سم املراجعة الداخلية لدى �سركة اأك�سا للتاأمني التعاوين، وقد ان�سم اإلى اأك�سا يف عام 2010م. ويتمتع علي بخربة عملية تزيد عن 13 عامًا  �
يف كلآ من جمال املراجعة الداخلية، واملراجعة اخلارجية وحت�سني العمليات.

مدير ق�سم املراجعة الداخلية يف �سركة براي�س ووتر هاو�س كوبرز )PwC( العربية ال�سعودية )من عام 2007م اإلى عام 2010م( �

نائب املدير املايل يف �سركة اعمار البيادر للتطوير والتجارة )من عام 2004م اإلى عام 2007م(     �

مدير املراجعة الداخلية يف جمموعة طلل اأبو غزالة )من عام 1999م اإلى عام 2004م( �

يحيى سلمان الخاطر

العمر: 32 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: م�سئول حتليل تطبيقات تقنيات املعلومات

املوؤهل التعليمي: ماج�ستري يف نظم املعلومات الإدارية، جامعة كريتن، ا�سرتاليا 2010م.

الخبرة العملية: 

ان�سم الى ال�سركة يف نوفمرب 2011م. �

حملل خماطر مالية يف البنك الأهلي التجاري )من عام 2008م اإلى عام 2009م( �

حملل خماطر مالية يف البنك ال�سعودي الهولندي )من عام 2006م اإلى عام 2008م( �
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 حوكمة الشركة41   5

تلتزم ال�سركة مبعايري عالية حلوكمة ال�سركة. وتتعهد ال�سركة باللتزام بلئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية وترى اأنها عامل هام يف جناحها و�سفافيتها. 
وتتطلب لئحة حوكمة ال�سركات تطبيق اإطار وا�سح لل�سفافية والإف�ساح من اأجل التاأكد من اأن جمل�س الإدارة يعمل من اأجل حتقيق اأف�سل امل�سالح للم�ساهمني ويقدم �سورة 

وا�سحة وعادلة لنتائج ال�سركة املالية ونتائج اأعمالها.

لقد قامت ال�سركة بتطبيق جميع اأحكام لئحة حوكمة ال�سركات، با�ستثناء املادة 3 والفقرة )اأ( من املادة 4 من لئحة حوكمة ال�سركات فيما يتعلق باحلقوق العامة للم�ساهمني 
والفقرة )ج( من املادة ال�ساد�سة من لئحة حوكمة ال�سركات واملتعلقة بحقوق الت�سويت.

ُيرجى مراجعة ق�سم “جلنة املراجعة واللإلتزام« ملزيٍد من املعلومات حول هذه الأنظمة وال�سيا�سات الداخلية لل�سركة.

كما تقر ال�سركة واأع�ساء جمل�س الإدارة بالتزام ال�سركة باملواد )69( و)70( من نظام ال�سركات واملادة )18( من لئحة حوكمة ال�سركات، والتي تن�س على اأنه “ل يجوز لع�سو 
جمل�س الإدارة – بغري ترخي�س من اجلمعية العامة يجدد كل �سنة – اأن تكون له اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة. وت�ستثنى من 
ذلك الأعمال التي تتم بطريق املناف�سة العامة اإذا كان ع�سو جمل�س الإدارة �ساحب العر�س الأف�سل. وعلى ع�سو جمل�س الإدارة اأن يبلغ املجل�س مبا له من م�سلحة �سخ�سية يف 
الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة، ويثبت هذا التبليغ يف حم�سر الجتماع، ول يجوز للع�سو ذي امل�سلحة ال�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي ي�سدر يف هذا ال�ساأن 
يف اجلمعية العامة اأو يف اجتماع جمل�س الإدارة. ويبلغ رئي�س جمل�س الإدارة اجلمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة م�سلحة 
�سخ�سية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خا�س من املحا�سب القانوين”. وتن�س الفقرة )ج( من املادة 18 من لئحة حوكمة ال�سركات على اأنه ل يجوز لل�سركة امل�ساهمة اأن تقدم 

قر�سًا نقديًا من اأي نوع لأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو اأن ت�سمن اأي قر�س يعقده واحد منهم مع الغري.

وقد مت اعتماد اأنظمة الرقابة الداخلية لل�سركة يف جميع الإدارات التابعة لها. ومتتلك ال�سركة يف الوقت احلايل اأربع جلان حوكمة وهي: جلنة التمويل وال�ستثمار، وجلنة املراجعة 
واللتزام، وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت، واللجنة التنفيذية. وتعد هذه اللجان م�سئولة عن متابعة اأعمال ال�سركة كل ح�سب اخت�سا�سه والعمل على تقدمي التو�سيات واملقرتحات 
ورفعها اإلى جمل�س الإدارة اأو اجلمعية العامة للم�ساهمني. وتتعهد ال�سركة بالإلتزام بكافة التوجيهات والقرارات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية، والتي قد ت�سمن اأية مواد يف 

لئحة حوكمة ال�سركات والتي قد تق�سي الهيئة م�ستقبًل باإلزاميتها على ال�سركات املدرجة.

ويتكون جمل�س الإدارة من ثمانية اأع�ساء عينتهم اجلمعية العامة العادية لفرتة ل تتجاوز ثلث �سنوات. وقام جمل�س الإدارة بت�سكيل اللجان ال�سابق ذكرها. وي�سمن جمل�س 
الإدارة ما يلي:

اأن كل جلنة لديها لوائح عمل وا�سحة ومعتمدة حتدد مهامها م�سئولياتها.  �

اإعداد حما�سر جلميع الجتماعات ومراجعتها واعتمادها من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة. �

وقد قامت ال�سركة باعتماد قواعد �سلوك مهنية لغر�س م�ساعدة جميع موظفي ال�سركة على القيام مبهامهم مبا يتوافق مع قيم ومبادئ واأخلقيات العمل اخلا�سة بال�سركة. 
وتت�سمن هذه القواعد �سيا�سة ال�سركة اخلا�سة باللتزام واإدارة املخاطر بالإ�سافة اإلى اآلية للتبليغ عن اأي ت�سرف يخالف هذه القواعد.

 مجلس اإلدارة12   4   5

يتكون جمل�س اإدارة ال�سركة من ثمانية )8( اأع�ساء. ويتمثل دور جمل�س الإدارة يف حتديد ا�سرتاتيجية ال�سركة وتوفري الروؤية والقيادة الريادية. ويجتمع جمل�س الإدارة اأربع 
)4( مرات على الأقل كل عام. ويكون جمل�س الإدارة م�سئول عن اعتماد اأهداف ال�سركة الرئي�سية وخططها الإ�سرتاتيجية والإ�سراف على تنفيذها. وت�سمل م�سوؤوليات جمل�س 

الإدارة الأمور التالية:

اإعداد اإ�سرتاتيجية �ساملة لل�سركة وو�سع خطط العمل الرئي�سية وال�سيا�سة املتعلقة باإدارة املخاطر، ومراجعة هذه الإ�سرتاتيجية وحتديثها. )اأ( 

حتديد الهيكل الراأ�سمايل الأمثل لل�سركة وا�سرتاتيجياتها واأهدافها املالية واعتماد ميزانياتها ال�سنوية. )ب( 

الإ�سراف على امل�سروفات الراأ�سمالية الأ�سا�سية لل�سركة والإ�سراف على عمليات متلك الأ�سول والت�سرف فيها. )ج( 

حتديد اأهداف الأداء املراد حتقيقها والإ�سراف على تنفيذها وعن الأداء الإجمايل لل�سركة. )د( 

مراجعة واعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية لل�سركة ب�سورة دورية. )هـ( 

 لجان مجلس اإلدارة12   4   5

كما يف تاريخ هذه الن�سرة، هناك اأربع جلان تابعة ملجل�س الإدارة وهم جلنة التمويل وال�ستثمار، وجلنة املراجعة واللتزام، وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت، واللجنة التنفيذية، 
وتعمل وفقًا للوائح عمل وا�سحة ومعتمدة حتدد مهامها م�سئولياتها. وتعد هذه اللجان م�سئولة عن متابعة اأعمال ال�سركة كل ح�سب اخت�سا�سه والعمل على تقدمي التو�سيات 

واملقرتحات ورفعها اإلى جمل�س الإدارة.
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لجنة التمويل واالستثمار

تتكون جلنة التمويل وال�ستثمار من �سبعة )7( اأع�ساء ويعترب رئي�س اللجنة من الأع�ساء امل�ستقلني. ويتعني على اللجنة اأن جتتمع اأربع )4( مرات على الأقل كل عام. وت�سمل 
م�سوؤوليات وواجبات هذه اللجنة ما يلي:

الإ�سراف على ا�ستثمارات ال�سركة. �

اأعمال  � قائمة  والتغيريات يف  اململكة،  املطبقة يف  واللوائح  الأنظمة  تغريات يف  اأي  �سنويًا يف �سوء  الأقل  بال�سركة مرتني على  ال�ستثمار اخلا�سة  �سيا�سة  مراجعة 
ال�سركة، وقدرة ال�سركة على حتمل املخاطر، وامللءة املالية لل�سركة بالإ�سافة اإلى تطورات �سوق العمل وتقدمي تو�سيات اإلى جمل�س الإدارة ب�ساأن التعديلت اللزمة 

على �سيا�سة ال�ستثمار.

اتخاذ جميع القرارات املتعلقة با�ستثمارات ال�سركة مبا يتوافق مع �سيا�سة ال�ستثمار. �

مراجعة ال�ستثمارات واأدائها ب�سورة منتظمة. �

التحقق من قيام كبار م�سوؤويل ال�سركة مبراجعة دورية للتاأكد من كفاية املوارد والإجراءات والأنظمة املخ�س�سة لإدارة ا�ستثمارات ال�سركة واإبلغ جمل�س الإدارة  �
باأي ق�سور يف هذا اجلانب. 

تتاألف جلنة التمويل وال�ستثمار من الأع�ساء التاليني:

اجلدول 5-3: اأع�ضاء جلنة التمويل وال�ضتثمار

املن�ضبال�ضم

رئي�س اللجنةالدكتور مازن ابراهيم ح�سونه

ع�سوفرن�سوا عي�سا توازي 

ع�سوعلي عبداهلل كانو

ع�سوباتريك جريارد �سينيل

ع�سواإيريك جني �سارلز ديكر

ع�سوفن�سنت مارك بلو�سيت

ع�سوجورج كورين

امل�سدر: ال�سركة

باتريك جيرارد شينيل 

العمر: 52 عامًا

اجلن�سية: فرن�سي

املن�سب: ع�سو جلنة التمويل وال�ستثمار

املوؤهل التعليمي: دكتوراة يف القت�ساد، جامعة بانتيون اأ�ّسا�س، باري�س، فرن�سا 1987م، ماج�ستري يف القت�ساد، جامعة ا�سا�س، فرن�سا، 1986م.

اخلربة العملية: ي�سغل باتريك �سينيل حاليا من�سب املدير املايل يف جمموعة يو�سف بن احمد كانو، ويتمتع بخربة تزيد على 25 �سنة وقد تقلد عدة منا�سب عليا يف الدارة املالية، 
حيث كان يعمل كم�سوؤول مايل يف �سركة ثريا للإت�سالت قبل ان�سمامه ملجموعة كانو. 

إيريك جين شارلز ديكر

العمر: 50 عامًا

اجلن�سية: فرن�سي

املن�سب: ع�سو جلنة التمويل وال�ستثمار

املوؤهل التعليمي: بكالوريو�س يف العلوم املالية، جامعة ولية كاليفورنيا، الوليات املتحدة الأمريكية 1983م، ماج�ستري يف العلوم املالية، جامعة تك�سا�س للتقنية، الوليات املتحدة 
الأمريكية 1985م.

اخلربة العملية:  ي�سغل اإيريك ديكر حاليا من�سب مدير ال�ستثمار ل�سركات اأك�سا يف منطقة البحر الأبي�س املتو�سط، مبا يف ذلك اأ�سبانيا واليونان وايطاليا واملغرب والربتغال 
وتركيا ومنطقة ال�سرق الو�سط واملك�سيك. وان�سم ديكر ل�سركة اك�سا عام 1998م وكان رئي�س ق�سم بنك الكتوارية ورئي�س ق�سم تخ�سي�س ال�سول يف �سركة اأك�سا )فرن�سا(. 
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فنسنت مارك بلوشيت

العمر: 46 عامًا

اجلن�سية: فرن�سي

املن�سب: ع�سو جلنة التمويل وال�ستثمار

املوؤهل التعليمي: بكالوري�س يف علوم الهند�سة، املدر�سة املتعددة، فرن�سا 1990م، ماج�ستري يف الح�ساء، كلية لندن للقت�ساد، اململكة املتحدة 1993م، دبلوم يف القت�ساد 
والح�ساء، املدر�سة الوطنية للح�ساء وادارة القت�ساد، فرن�سا 1993م.

اخلربة العملية: تقلد فن�سنت بلو�سيت منا�سب عدة مبجموعة اأك�سا يف فرن�سا وال�سرق الو�سط على مدى 15 عاما، ويتمتع بخربة عملية يف جمايل التاأمني والتمويل، ومنذ عام 
2004م وحتى 2007م �سغل بلو�سيت من�سب املدير املايل ل�سركة اأك�سا ال�سرق الو�سط، ويف عام 2008م عنّي بلو�سيت كرئي�س تنفيذي ل�سركة اأك�سا اخلليج. 

لجنة المراجعة وااللتزام

تتكون جلنة املراجعة واللتزام من ثلثة )3( اأع�ساء على اأن يكون رئي�س اللجنة ع�سوًا م�ستقًل. ويتمتع جميع اأع�ساء اللجنة باخلربة اللزمة واملعرفة باملعايري املحا�سبية 
والأنظمة التجارية التي متكنهم من اأداء مهامهم على اأكمل وجه. ويتعني على اللجنة اأن جتتمع اأربع )4( مرات على الأقل كل عام. وت�سمل م�سوؤوليات وواجبات هذه اللجنة ما 

يلي:

الإ�سراف على ق�سم املراجعة الداخلية يف ال�سركة ومراقبة مدى فاعليته يف تنفيذ املهام والواجبات املوكلة اإليه من قبل جمل�س الإدارة. �

مراجعة اإجراءات املراجعة الداخلية واإعداد تقرير يت�سمن تو�سيات اللجنة يف هذا اخل�سو�س. �

الإ�سراف على الأن�سطة املتعلقة باإدارة املخاطر. �

اإبلغ جمل�س الإدارة عن الأن�سطة املتعلقة باملراجعة الداخلية واإدارة املخاطر لل�سركة. �

مراجعة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تطبيق التو�سيات الواردة فيها. �

تقدمي تو�سية ملجل�س الإدارة بخ�سو�س تعيني مراجعي احل�سابات اخلارجيني واإنهاء خدماتهم وحتديد اأتعابهم، مع الأخذ بالعتبار ا�ستقللية مراجعي احل�سابات. �

الإ�سراف على اأن�سطة مراجعي احل�سابات اخلارجيني واملوافقة على اأي ن�ساطات خارج نطاق العمل املتفق عليه. �

مراجعة خطة املراجعة مع مراجعي احل�سابات اخلارجيني واإبداء اأية ملحظات عليها. �

مراجعة ملحظات مراجعي احل�سابات اخلارجيني على القوائم املالية والتاأكد من اتخاذ الإجراءات اللزمة يف هذا اخل�سو�س. �

مراجعة القوائم املالية املوؤقتة وال�سنوية قبل عر�سها على جمل�س الإدارة وتقدمي الآراء والتو�سيات املتعلقة ب�ساأنها. �

مراجعة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة من قبل ال�سركة وتزويد املجل�س بالتو�سيات املتعلقة بها.  �

تتاألف جلنة املراجعة واللتزام من الأع�ساء التاليني:

اجلدول 5-4: اأع�ضاء جلنة املراجعة واللتزام

الدورال�ضم

رئي�س اللجنةكامل �سلح املنجد

ع�سوجون كلينات�س �سكيرن 

ع�سوجان �سايلفني جازانكون

امل�سدر: ال�سركة

جون كليناتش سكينر

العمر: 70 عامًا

اجلن�سية: بريطاين

املن�سب: ع�سو جلنة املراجعة واللتزام

املوؤهل التعليمي: بكالوري�س يف القانون، جامعة لندن، اململكة املتحدة 1967م.

اخلربة العملية: تقلد جون �سكيرن من�سب رئي�س الإدارة القانونية لعدة �سركات منذ عام 1967م. ويف عام 1975م اأن�سم �سكيرن الى جمموعة يو�سف بن اأحمد كانو ك�سكرتري 
لل�سركة، ورئي�س للإدارة القانونية وادارة املراجعة الداخلية. وهو ع�سو يف جمل�س ادارة جمموعة كانو منذ عام 1980م وع�سو يف جمل�س ادارة �سركة لندوي للمقاولت املحدودة 

منذ عام 2008م.
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جان سايلفين جازانكون

العمر: 40 عامًا

اجلن�سية: فرن�سي

املن�سب: ع�سو جلنة املراجعة واللتزام

املوؤهل التعليمي: درا�سات عليا يف العلوم املالية واملحا�سبة، جامعة باري�س الثانية، فرن�سا 1992م، ماج�ستري يف القت�ساد واملحا�سبة، معهد الدرا�سات ال�سيا�سية بباري�س، فرن�سا 
1991م.

اخلربة العملية: ان�سم جان جازانكون ملجموعة اأك�سا عام 1992م وعمل يف كل من وحدة التحكم، واملراجعة الداخلية، والتحكم الداخلي وق�سم املراجعة ال�سرتاتيجية، كما 
�سغل من�سب الرئي�س القليمي لق�سم املبيعات يف �سركة اأك�سا كون�سيل يف فرن�سا ورئي�س برامج التوزيع يف �سركة اأك�سا ال�سني. ومنذ عام 2005م وحتى 2009م تقلد جازانكون 
من�سب رئي�س العمليات يف �سركة اأك�سا روزنبريغ يف طوكيو و�سركة اأك�سا فراملينغلتون يف لندن. ويعمل حاليا ك�سكرتري عام ل�سركات اأك�سا يف منطقة البحر البي�س املتو�سط 

وامريكا اللتينية.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من اأربعة )4( اأع�ساء على اأن يكون رئي�س اللجنة ع�سوًا م�ستقًل. ويتعني اأن جتتمع اللجنة مرة واحدة �سنويًا على الأقل. وت�سمل م�سوؤوليات 
وواجبات هذه اللجنة ما يلي:

التو�سية برت�سيح اأع�ساء جمل�س الإدارة مبا يتوافق مع ال�سيا�سات واملعايري املعتمدة من قبل ال�سركة، والـتاأكد من عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق اإدانته باأي جرمية  �
خملة بال�سرف اأو الأمانة لع�سوية جمل�س الإدارة. 

املراجعة ال�سنوية للمتطلبات واملهارات املطلوبة للتاأهل لع�سوية جمل�س الإدارة وو�سف مهام الأع�ساء والدرجات العلمية املطلوبة للع�سوية وحتديد الوقت الذي يلزم  �
اأن يخ�س�سه الع�سو لأعمال املجل�س. 

مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�سيات ب�ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها. �

حتديد جوانب القوة وال�سعف يف جمل�س الإدارة واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة. �

التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقللية الأع�ساء امل�ستقلني، بالإ�سافة اإلى �سمان عدم وجود اأي تعار�س م�سالح.   �

و�سع �سيا�سات تعوي�س ومكافاآت وا�سحة لأع�ساء جمل�س الإدارة مبا يف ذلك رئي�س جمل�س الإدارة واأع�ساء اللجان. �

تتاألف جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من الأع�ساء التاليني:

اجلدول 5-5: اأع�ضاء جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت

الدورال�ضم

رئي�س اللجنةيو�سف �سالح اأبا اخليل

ع�سوكامل �سلح املنجد

ع�سواإيان لوجان ريد

ع�سوجريوم درو�س

امل�سدر: ال�سركة

اللجنة التنفيذية تتكون اللجنة التنفيذية من خم�سة )5( اأع�ساء، ويتعني على اللجنة اأن جتتمع �ست )6( مرات على الأقل كل عام. وت�سمل م�سوؤوليات وواجبات هذه اللجنة ما 
يلي:

اإدارة عمليات ال�سركة اليومية يف حدود ال�سلحيات املقررة لها من قبل جمل�س الإدارة.  �

و�سع ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بجميع عمليات ال�سركة والإ�سراف على تنفيذها. �

مراجعة امليزانيات واخلطط اخلا�سة بال�سركة وعر�سها على جمل�س الإدارة لعتمادها.  �

الإ�سراف على جميع امل�سائل املتعلقة بعمليات ال�سركة مبا يف ذلك اختيار املوظفني الرئي�سيني. �

مراجعة التقارير اخلا�سة بعمليات ال�سركة وتنفيذ التو�سيات. �

تنفيذ جميع املهام الأخرى وحتمل جميع امل�سوؤوليات الأخرى التي قد يقت�سيها القانون اأو ح�سب توجيهات جمل�س الإدارة. �

تنفيذ جميع املهام الأخرى التي يحددها جمل�س الإدارة. �
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تتاألف اللجنة التنفيذية من الأع�ساء التاليني:

اجلدول 5-6: اأع�ضاء اللجنة التنفيذية

الدورال�ضم

رئي�س اللجنةبول ادم�سون

ع�سوجريوم درو�س

ع�سوغاري مايكل لوين

ع�سوفران�سوا عي�سا توازي

ع�سوجورج كورين

امل�سدر: ال�سركة

 تعهدات الشركة بعد تسجيل األسهم وقبول إدراجها32   4   5

تعتزم ال�سركة القيام مبا يلي:

اإكمال النموذج رقم )8( ويف احلالت التي ل تطبق فيها ال�سركة متطلبات حوكمة ال�سركات �سيتم تزويد الهيئة باأ�سباب ذلك. �

ال�ستمرار بتزويد اجلمعية ب�سكل �سنوي بالتعاملت والعقود مع الأطراف ذات العلقة للح�سول على موافقتها، مع اللتزام بعدم ت�سويت الطرف ذي العلقة  �
على هذا القرار. 

الإف�ساح عن تطورات ا�ستخدام متح�سلت الكتتاب ب�سكل ربع �سنوي. �

يتعهد اأع�ساء جمل�س الإدارة بالتايل:

ت�سجيل جميع قرارات املجل�س ومداولته يف حم�سر مكتوب يتم التوقيع عليه من قبلهم.  �

ذكر تفا�سيل عن اأية معاملت مع اأطراف ذو علقة يف جدول اأعمال اجلمعيات العامة بحيث تعطى للم�ساهمني الفر�سة للموافقة على مثل هذه املعاملت يف مثل  �
هذه الجتماعات ح�سب متطلبات املواد )69( و)70( من نظام ال�سركات واملادة )18( من لئحة حوكمة ال�سركات.

 األقسام اإلدارية42   4   5

حتتوي ال�سركة على عدة اأق�سم اإدارية والتي تدعم اأعمال ال�سركة، وفيما يلي تو�سيح موجز لأهم الق�سام وطبيعة عمل كل ق�سم بال�سركة:

قسم التسويق والمبيعات والتوزيع

يرتبط ق�سم املبيعات والتوزيع ب�سكل مبا�سر مع الرئي�س التنفيذي، والذي يرتبط بالع�سو املنتدب لل�سركة. وتهدف ال�سركة اإلى اأن ت�سبح ال�سركة الرائدة يف جمال التاأمني يف 
اململكة وذلك من خلل تقدمي خدمة عملء متميزة ومنتجات ذات جودة عالية للأفراد وال�سركات. ويوجد لدى ال�سركة ثلثة فروع يف اململكة يف كًل من الريا�س، وجدة، 

واخلرب، كما تعتمد ال�شركة على قنوات توزيع اأخرى مثل الوكالء والو�شطاء املعتمدين ونقاط البيع وذك للو�شول اإلى عمالئها املتواجدين خارج هذه املدن.

حددت ال�سركة عدد من الأهداف لرفع م�ستوى مبيعاتها وتو�سيع اأعمالها، مبا يف ذلك:

املحافظة على عملئها احلاليني �

تطوير عمليات البيع املتداخل �

 تقدمي منتجات فريدة ومتميزة �

زيادة الوعي العام فيما يتعلق باملنتجات احلالية لل�سركة بالإ�سافة اإلى املنتجات التي �سوف تقدمها يف امل�ستقبل  �

حتقيق اأعلى م�ستوى من ر�سا العملء �

زيادة ح�سة ال�سركة يف �سوق التاأمني ال�سعودي �

افتتاح منافذ بيع جديدة يف اململكة �

قسم الموارد البشرية 

يوؤثر ق�سم املوارد الب�سرية على توجهات ال�سركة، وي�ساعد ب�سكل كبري على حتقيق اأهدافها. وي�ستفيد فريق املوارد الب�سرية باخلربات املتوفرة لدى جمموعة اأك�سا، مع العلم اأن 
ق�سم املوارد الب�سرية ميتلك جميع الإمكانيات للتعامل مع التحديات التي تواجه موظفي ال�سركة يف اململكة.

51



ويعمل فريق املوارد الب�سرية على توفري بيئة عمل ممتازة ت�ساعد ال�سركة على ا�ستقطاب والحتفاظ بالكوادر املتميزة، بالإ�سافة اإلى تطوير موظفي ال�سركة على جميع امل�ستويات. 
وتعتمد اإ�سرتاتيجية ال�سركة على تقليل احلاجة اإلى اخلربات الأجنبية من خلل تطوير املهارات الفنية والقيادية للموظفني ال�سعوديني. وتعتمد اإ�سرتاتيجية ال�سركة على اإيجاد 

مكافاآت ثابتة ومتغرية بالإ�سافة اإلى مكافاآت غري مالية بحيث يتم حتفيز وت�سجيع املوظفني مبا ين�سجم مع اأهداف ال�سركة.       

قسم المطالبات وخدمة العمالء والدعم

تقوم ال�سركة باإدارة منتج التاأمني الطبي ب�سكل مركزي من الريا�س، وذلك من خلل خم�سة اأق�سام رئي�سية: 

ق�ضم املجل�س الطبي: ميكن للعملء التوا�سل مع هذا الق�سم على مدار ال�ساعة وذلك عرب الهاتف اأو الفاك�س، ويرتبط املجل�س الطبي مبعظم موردي ال�سركة من  �
خالل نظام وا�شل. وترتكز مهمة املجل�ص الطبي يف التاأكد من ا�شتيفاء العمالء ل�شروط ا�شتحقاق العالج الطبي باالإ�شافة اإلى اإ�شدار املوافقات امل�شبقة للعالج 

الطبي يف احلالت التي تتطلب ذلك.  

ق�ضم خدمة العمالء: ترتكز مهمة هذا الق�سم يف ا�ستقبال جميع ا�ستف�سارات وطلبات العملء بالإ�سافة اإلى ال�سكاوى املحتملة، وميكن التوا�سل مع هذا الق�سم عرب  �
الهاتف اأو الفاك�س اأو الربيد اللكرتوين اأو من خلل املوقع اللكرتوين لل�سركة. 

ق�ضم املطالبات: يتم اإر�شال جميع املطالبات اإلى هذا الق�شم ومن ثم يتم ت�شجيلها ودرا�شتها من قبل املوظف املخت�ص بناًء على اأحقية املوؤمن عليه و�شروط واأحكام  �
وثيقة التاأمني والأنظمة واللوائح ذات العلقة.    

ق�ضم امل�ضرتيات: يتولى هذا الق�سم توقيع عقود �سراكات جديدة مع مقدمي اخلدمات الطبية كامل�ست�سفيات وال�سيدليات والعيادات، واإدارة العلقات و مراقبة  �
جودة اخلدمة.

ق�ضم اإدارة وثائق التاأمني: ترتكز مهام هذا الق�سم يف اإ�سدار وثائق التاأمني وتعديلها واإ�سدار ملحق التعديل مبا يتما�سى مع الأنظمة واللوائح ذات العلقة. ويتم  �
حتميل جميع الإ�سافات والتعديلت التي تتم على وثائق التاأمني على ال�سبكة الوطنية للتاأمني ال�سحي. 

قسم إعادة التأمين والمنتجات التأمينية المتخصصة

حتتفظ ال�سركة ب�سيا�سة اكتتاب جلميع فئات اأعمالها ويتم متابعة وحتليل جميع ال�ستف�سارات من خلل قنوات البيع املبا�سر اأو عن طريق و�سيط وذلك وفقا ملعلومات الكتتاب. 
وبالن�سبة لل�سركات فيجب على مقدم الطلب املحتمل اكمال درا�سة ال�ستطلع والتي متكن ال�سركة من ت�سور املخاطر التي ميكن اأن تتعر�س لها ب�سورة او�سح والتي حتتوي على 
معلومات مف�سلة متكن ال�سركة من تقدمي اف�سل م�سورة ممكنه لوقاية العميل من املخاطر. وبعد اإجراء تقييم خماطر �سركات التاأمني �سوف تقوم ال�سركة بالتحقق من نطاق 
تغطية التاأمني �شمن متطلبات �شروط اإعادة التاأمني املرتبطة بها، ومن ال�شروري امتام عملية اإعادة التاأمني قبل االإف�شاح عن عر�ص االأ�شعار. ويتم ا�شدار وثيقة التاأمني ويتم 

تو�سيح حجم التغطية بالتف�سيل ب�سكل مكتوب مبجرد قبول العميل لعر�س ال�سعار للتاأمني وبعد اللتزام بالتغطية مع �سركة اإعادة التاأمني. 

 تكون �سيا�سات واأحكام و مناذج عرو�س ال�سركة يف �سيغة موحدة وذلك ل�سمان التزامها بالنظمة واللوائح املعمول بها. ويلزم لتجديد عقود التاأمني ان يتم اإر�سال اإ�سعارات 
جتديد للعملء حتتوي على بنود التجديد وذلك قبل مدة ل تقل عن �سهر واحد من تاريخ انتهائها ويتم ا�ستكمال توثيق امل�ستندات بعد ا�ستلم املوافقة من العميل على التجديد. 

ويتم ا�سعار العميل باأي تغيري اأو تعديل لوثيقة التاأمني �سواء بالإ�سافة اأو احلذف فيها اأو زيادة اأو تخفي�س يف مبلغ املوؤمن عليه.

الشؤون القانونية

يكون �سكرتري ال�سركة امل�سوؤول عن تقدمي امل�سورة للمجل�س عن طريق رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة وذلك يف جميع امل�سائل املتعلقة بحوكمة ال�سركة. ويتمتع اأع�ساء جمل�س الدارة 
باأحقية احل�سول على م�سورة وخدمات �سكرتري ال�سركة والذي تقع عليه اي�سًا م�سوؤولية �سمان �سلمة املعلومات املقدمة يف املجل�س وجلانه واإدارته العليا.

تقنية المعلومات

املحافظ  لأداء  �ساملة  ونظرة  تف�سيلية  معلومات  على  حتتوي  والتي  التاأمني  �سركات  قبل  من  وامل�ستخدمة  ال�سوق  يف  الرائدة  املعلومات  تقنية  نظم  با�ستخدام  ال�سركة  قامت 
التاأمينية. ويتمتع هذا النظام مبرونة عالية توفر الفر�س لطرح فئات تاأمينية جديدة وفقا لحتياجات العمل وال�سوق.

حققت ال�سركة خلل عام 2013م جناحات كبرية يف مركز البيانات املركزية الأمر الذي مكن ال�سركة من اإدارة بياناتها كاملة من مكان واحد با�ستخدام اأحدث ما تو�سلت 
اإليه التقنية. وترتبط عمليات ال�سركة بعقود خم�س�سة ل�سمان الو�سول الكامل والآمن لنظام املعلومات.

اأطلقت ال�سركة نظام الكرتوين لقبول الطلبات، يتيح للو�سطاء اإ�سدار وثائق التاأمني ومراقبة حمافظهم التاأمينية. ويتميز نظام تقنية املعلومات الذي ت�ستخدمه ال�سركة بالقدرة 
على اجلمع بني العمليات الفنية واملحا�سبية جلميع فئات واأعمال التاأمني واإعادة التاأمني. وميكن عن طريق هذا النظام اللكرتوين تقدمي عدد كبري من التقارير والبيانات مما 
ي�سمح باإن�ساء موؤ�سرات الأداء الرئي�سية للمحفظة ور�سدها واإمكانية تتبع العمليات ملراجعتها. وكما وفرت ال�سركة نظام الكرتوين ي�سمح بتحليل اأداء ور�سد ربحية املحفظة عرب 

النرتنت.

و تتبع اإدارة تقنية املعلومات نف�س معايري جمموعة اأك�سا يف حماية املعلومات ل�سمان ا�ستمرار تقدمي اأف�سل املمار�سات الدولية.

اإلدارة المالية

تتكون الدارة املالية من ثلث اإدارات فرعية ، ولكل اإدارة فرعية مدير يرتبط باملدير املايل وتكون مهام الدارة املالية من ما يلي:
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اإدارة الرقابه املالية واملحا�ضبة: يديرها كبري مدراء الرقابة املالية وهو م�سئول عن العمال املالية يف اململكة وت�سمل مهامها الرئي�سية ما يلي:

متابعة الأعمال اليومية للعمليات املالية لل�سركة.  �

اإعداد احل�سابات اخلتامية والقوائم املالية.  �

الإ�سراف على فروع عمل فريق الدارة املالية.  �

ال�سراف على اإدارة امل�ستحقات.  �

اإعداد ح�سابات ال�سركات.  �

التن�سيق مع مراجعي احل�سابات اخلارجيني ملراجعة احل�سابات.  �

اعداد التحليل املايل.  �

تقدمي الإجابة على ال�ستف�سارات ومتطلبات اجلهات التنظيمية حول املوا�سيع املحا�سبية. �

اإدارة اإعداد التقارير و ال�ضتثمار: يديرها مدير التقارير وال�ستثمار. وت�سمل مهامها الرئي�سية مايلي: 

اإدارة وحدة التبليغ.  �

التخطيط ال�سرتاتيجي.  �

اإعداد املوازنات والتوقعات واخلطط املالية.  �

مراقبة ح�ساب امللءة والر�سد.  �

تقييم حالت الأعمال.  �

اإدارة ال�ستثمار. �

اإدارة النقد وال�ضرائب: يديرها كبري املدراء املاليني. وت�سمل مهامها الرئي�سية مايلي: 

دفع م�ستحقات املوردين ومقدمي اخلدمات و�سركات اإعادة التاأمني.  �

اأعمال الإدارة النقدية والعلقة مع البنوك.  �

التدقيق على الت�سويات امل�سرفية.  �

حفظ الدفاتر املحا�سبية باللغة العربية.  �

جتهيز ك�سوف الجور.  �

ال�سرائب والزكاة )مبا يف ذلك ال�سريبة امل�ستقطعة والعوائد(. �

 عقود الخدمة51   5

 العضو المنتدب12   5   5

ي�سغل بول ادم�سون من�سب الع�سو املنتدب لل�سركة وقد متت امل�سادقة على تعيينه من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 2012/6/27م.

وتتكون مكافاآت الع�سو املنتدب من راتب �سهري، وبدل �سكن وبدل موا�سلت ومزايا التاأمني الطبي والتاأمينات الجتماعية وم�ستحقات نهاية اخلدمة. اإ�سافة لذلك، منح جمل�س 
الإدارة الع�سو املنتدب يف كل �سنة من ال�سنوات الثلث املا�سية مكافاأة �سنوية متثل ما ن�سبته %45 و%50 و%64 من راتبه ال�سنوي على التوايل. 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولين وسكرتير المجلس12   5   5   

بلغ اإجمايل ما مت دفعه لأع�ساء جمل�س الإدارة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و 2012م و2013م ما قيمته 471,000 ريال �سعودي 1,129,500ريـال 
�سعودي و1,126,500 ريـال �سعودي على التوايل. ول توجد اأي عقود عمل  بني ال�سركة واأع�ساء جمل�س الإدارة فيما يتعلق بع�سويتهم يف جمل�س الإدارة. وتتاألف مكافاآت كل 

ع�سو من اأع�ساء املجل�س من مكافاآت �سنوية وبدل ح�سور الجتماعات، كما هو مو�سح يف اجلدول اأدناه:

جدول 5-7 مكافاآت اع�ضاء جمل�س الإدارة واأتعاب ح�ضور الإجتماعات 

ا�ضم الع�ضو

الأتعاب ال�ضنوية      اأتعاب ح�ضور اجتماع اللجان  اأتعاب ح�ضور اجتماع جمل�س الإدارة

2011
ريـال 

�ضعودي

2012
ريـال �ضعودي

2013
ريـال 

�ضعودي

2011
ريـال �ضعودي

2012
ريـال �ضعودي

2013
ريـال �ضعودي

2011
ريـال �ضعودي

2012
ريـال �ضعودي

2013
ريـال �ضعودي

180,000180,000-9,00012,00012,0009,0003,0001,500جريوم درو�س 

120,000-----9,000--علي عبداهلل كانو*
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ا�ضم الع�ضو

الأتعاب ال�ضنوية      اأتعاب ح�ضور اجتماع اللجان  اأتعاب ح�ضور اجتماع جمل�س الإدارة

2011
ريـال 

�ضعودي

2012
ريـال �ضعودي

2013
ريـال 

�ضعودي

2011
ريـال �ضعودي

2012
ريـال �ضعودي

2013
ريـال �ضعودي

2011
ريـال �ضعودي

2012
ريـال �ضعودي

2013
ريـال �ضعودي

�سعود عبدالعزيز 
كانو*

9,0006,000-----120,000-

9,00012,0009,0007,5007,5006,000120,000120,000120,000كامل �سلح املنجد

12,000120,0002,0006,0004,5006,000120,000120,000120,000مازن ابراهيم ح�سونه 

يو�سف �سالح اأبا 
اخليل 

12,000120,00012,0001,5003,0001,500120,000120,000120,000

120,000120,000-1,500-12,000120,00012,0004,500اإيان لوجان ريد 

120,000120,000--12,00012,00012,0004,5001,500فرن�سوا عي�سا توازي 

120,000120,000----12,00012,00012,000بول ادم�سون 

87,00087,00090,00024,00022,50016,500360,0001,020,0001,020,000الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة
* مت تعيني علي عبداهلل كانو يف من�سب ع�سو جمل�س اإدارة يف 27 مار�س 2013م بدًل من �سعود عبد العزيز كانو، الذي ا�ستقال يف 9 مار�س 2013م.

قام كًل من الرئي�س التنفيذي واملدير املايل باإبرام عقود خدمة مع ال�سركة. ويو�سح اجلدول التايل ملخ�س تلك العقود

جدول 5-8: عقود اخلدمة 

مدة العقدتاريخ نفاذ العقداملن�ضبالأ�ضم

غري حمدد املدة1 مايو 2008مالرئي�س تنفيذيغاري لوين

غري حمدد املدة1 يوليو 2010ماملدير املايلجورج كورين

امل�سدر: ال�سركة

يو�سح اجلدول التايل جمموع املكاآفات واملزايا خلم�سة من كبار التنفيذيني يف ال�سركة ممن تلقوا اأعلى مكافاآت يف اآخر ثلث �سنوات مالية:

جدول 5-9: مكافاآت ومزايا كبار التنفيذيني

2013م2012م2011مال�ضم  

2,2222,7832,951الراتب والتعوي�سات

6928821,257البدلت

1,2501,5741,382حوافز ومزايا اآخرى

4,1645,2395,590املجموع الكلي

اأتعاب جمل�س الإدارة وبدل ح�سور الجتماعات 
)للع�سو املنتدب فقط(

12132132

املجموع الكلي �سامل اأتعاب جمل�س الدارة وبدل 
ح�سور الجتماعات

4,1765,3715,722

امل�سدر: ال�سركة

 الموظفون61   5

كما يف تاريخ 31 دي�سمرب 2013م، يعمل يف ال�سركة 202 موظفًا، حوايل %50 منهم من املواطنني ال�سعوديني. وطبقت ال�سركة �سيا�سة فعالة فيما يتعلق بال�سعودة مبا يتما�سى 
2013م. يو�سح اجلدول التايل عدد املوظفني يف  %50 بنهاية �سهر دي�سمرب  مع نظام التاأمني ولئحته التنفيذية. وعليه، فقد متكنت ال�سركة من حتقيق ن�سبة �سعودة تبلغ 

ال�سركة:
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اجلدول 5-10: موظفو ال�ضركة

املنطقة/املقرات
عدد املواطنني 

ال�ضعوديني
ن�ضبة ال�ضعودةالإجمايلعدد الوافدين

%16143053فرع املنطقة الغربية

%445910343فرع املنطقة الو�سطى

%30124271فرع املنطقة ال�سرقية

%18203847املقر الرئي�سي ل�سركة اأك�سا

%10810521351الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

اجلدول -11:5 املجموع الكلي ملوظفي ال�ضركة

الفئة 
ال�ضنة املالية

2011م
ال�ضنة املالية

2012م
ال�ضنة املالية

2013م
2 اأكتوبر
2014م

7381102108املوظفني ال�سعوديني

99105100105املوظفني غري ال�سعوديني

172186202213املجموع

%51%51%44%42ن�سبة ال�سعودة

امل�سدر: ال�سركة

وقامت ال�سركة باتخاذ التدابري التالية ل�ستيفاء متطلبات ال�سعودة:

إقامة شراكات مع الجامعات للتعرف على المواهب المحتملة في المملكة العربية السعودية  

يعمل فريق املوارد الب�سرية ب�سكل مكثف لإقامة وتعزيز �سراكات مع اجلامعات الكربى لل�ستفادة من خدمات املواطنني ال�سعوديني املوهوبني واملتفوقني درا�سيًا. ولهذا الغر�س، 
يتعاون املعهد امل�سريف وجامعة اليمامة وجامعة امللك عبد العزيز ب�سكل وثيق مع جمموعة اأك�سا لتعزيز عملية حتديد اخلريجني ال�سعوديني وتوظيفهم يف قطاع التاأمني.

بناء عالقات مع مقدمي خدمات التوظيف في المملكة العربية السعودية  

تعاقد فريق التوظيف يف ال�سركة مع اثنني من مقدمي خدمات التوظيف يف اململكة العربية ال�سعودية للم�ساعدة يف ا�ستقطاب املواطنني ال�سعوديني املوهوبني، خا�سة يف مهام 
املبيعات والتاأمني الفني، واملطالبات، مما �سوف يوؤدي اإلى زيادة عدد املوظفني ال�سعوديني يف ال�سركة بالإ�سافة اإلى جتهيزهم ل�سغل منا�سب اإدارية يف ال�سركة.
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مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات.61
يوفر ق�سم مناق�سة وحتليل الإدارة للو�سع املايل ونتائج العمليات الوارد اأدناه مراجعة حتليلية لأداء ال�سركة وو�سعها املايل خلل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م، 
و2012م، و2013م، وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2013م و2014م.  وينبغي اأن يقراأ بالقرتان مع القوائم املالية املدققة لل�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م التي ي�ستند عليها، وكذلك القوائم املالية املراجعة عن فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2013م و2014م، والإي�ساحات 
املرفقة بالقوائم املالية )ي�سار اإليها يف هذه الن�سرة با�سم “القوائم املالية”(. وقامت براي�س ووتر هاو�س كوبرز والغامن للمحا�سبة بتدقيق القوائم املالية لل�سركة عن ال�سنوات 
املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ومراجعة القوائم املالية لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م. كما اأن هذه القوائم املالية مت�سمنة يف 

هذه الن�سرة.

قد تت�سمن املناق�سة والتحليل التاليان توقعات وبيانات م�ستقبلية تنطوي على خماطر و�سكوك. هذا وقد تختلف النتائج الفعلية لل�سركة ب�سكل جوهري عن تلك الوارد مناق�ستها 
يف اأي من البيانات امل�ستقبلية نتيجة عوامل خمتلفة، من بينها تلك الوارد مناق�ستها اأدناه ويف موا�سع اأخرى من ن�سرة الإ�سدار هذه، ل �سيما الق�سم 2 الوارد حتت عنوان »عوامل 

املخاطرة«.

 إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية11   6

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة ما يلي:

اأن املعلومات املالية الواردة يف هذا الق�سم م�ستخرجة دون تغيريات جوهرية من القوائم املالية املدققة لل�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م  �
و2012م و2013م، وكذلك القوائم املالية املراجعة عن فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2013م و2014م.

عدم وجود اأي تغيري �سلبي جوهري على املركز املايل اأو التجاري خلل ال�سنوات الثلث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج، اإ�سافة اإلى  �
الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�سرة ال�سدار هذه. 

ان لدى ال�سركة راأ�س مال عامل يكفي مدة )12( �سهرًا تلي مبا�سرة تاريخ ن�سر ن�سرة ال�سدار هذه. �

عدم وجود اأي اأ�سهم مملوكة لل�سركة خا�سعة لأي حقوق خيار كما يف تاريخ هذه الن�سرة. �

وبا�ستثناء ما مت الإف�ساح عنه يف هذه الن�سرة، ل يوجد اأي رهن عقاري اأو حقوق اأو رهون اأخرى على ممتلكات ال�سركة كما يف تاريخ ن�سرة الإ�سدار هذه، با�ستثناء  �
ما ورد يف موا�سع اأخرى من هذه الن�سرة.

اأو غريها من التعوي�سات غري النقدية خلل ال�سنوات الثلث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب  � اأو اأتعاب و�ساطة   مل متنح ال�سركة اأي عمولت اأو خ�سومات 
الت�سجيل وقبول الإدراج يف ما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأوراق مالية.

اأن ال�سركة ل متلك اأ�سول توؤثر ب�سكل كبري يف تقييم املوقف املايل مبا يف ذلك الأوراق املالية التعاقدية اأو غريها من الأ�سول التي تكون قيمتها عر�سة للتقلبات اأو  �
ي�سعب التاأكد من قيمتها كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

 العوامل الرئيسية التي تؤثر على نتائج عمليات التشغيل11   6
تخ�سع �سركات التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية لنظام التاأمني واللوائح التنفيذية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، وهي اجلهة احلكومية املعنية  �

بتنظيم قطاع التاأمني والإ�سراف عليه، وت�سمل �سلحياتها –على �سبيل املثال ل احل�سر- منح الرتاخي�س، وو�سع اللوائح والقواعد املنظمة لعمل �سركات التاأمني، 
وحتديد معايري وموا�سفات خدمات التاأمني واملعايري الفنية ذات العلقة بها، وت�سوية بع�س املنازعات املتعلقة بالتاأمني.

و يعتمد الأداء املايل ل�سركات التاأمني –اإلى حد كبري- على الأو�ساع القت�سادية املحلية والعاملية، حيث ميكن اأن توؤثر الأو�ساع القت�سادية على النتائج املالية  �
لل�سركة من خلل تاأثريها على ال�سوق، وعوائد ال�ستثمار، وطلب امل�ستهلكني على منتجات وخدمات التاأمني.

هناك العديد من العوامل الأخرى التي ميكن اأن توؤثر ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر عمليات ال�سركة والتي ت�سمل ولكن ل تقت�سر على املناف�سة يف ال�سوق، منو ال�سوق  �
وانخفا�س يف ثقة امل�ستهلك.

يرجى مراجعة ق�سم رقم 2 “عوامل املخاطرة” من هذه الن�سرة ملعرفة تفا�سيل كافة املخاطر التي ميكن اأن تتعر�س لها ال�سركة ح�سب املعلومات التي وفرتها اإدارة  �
ال�سركة.

فيما يلي مناق�سة موجزة لأهم العوامل التي توؤثر اأو من املتوقع اأن توؤثر على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها الت�سغيلية. �

 إعادة التأمين 12   1   6

على غرار �سركات التاأمني الأخرى، ومن اأجل احلد من التاأثري الناجت عن املطالبات الكبرية، تربم ال�سركة، خلل دورة اأعمالها العادية، عقودًا مع اأطراف اأخرى  �
لأغرا�س اإعادة التاأمني.

تتيح عمليات اإعادة التاأمني املذكورة تنويع الأعمال ب�سكل اأكرث ومتكن الإدارة من �سبط التعر�س للخ�سائر املحتملة النا�سئة عن املخاطر الكبرية، كما توفر فر�سة  �
اإ�سافية للنمو.

تقوم ال�سركة بتقييم الو�سع املايل ل�سركات اإعادة التاأمني التي تتعامل معها من اأجل احلد من تعر�سها خل�سائر كبرية نتيجة اإع�سار هذه ال�سركات. ول تتعامل  �
ال�سركة �سوى مع �سركات اإعادة التاأمني املعتمدين من قبل جمل�س اإدارة ال�سركة. 

علوة على ذلك، تتولى ال�سركة مراجعة مواطن القوة املالية واخلربات الإدارية والفنية ف�سًل عن الأداء ال�سابق، حيثما ينطبق ذلك، بدقة قبل تعيني �سركة اإعادة  �
التاأمني.
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 تكرار المطالبات ومدى حدتها12   1   6

املخاطر  � وتركيز  الطبيعية  والكوارث  واجلوية  والقت�سادية  البيئية  وال�سطرابات  ال�سيا�سية  التغريات  مثل  بعدة عوامل  املطالبات وحدتها  تكرار  يتاأثر  اأن  ميكن 
وحالت ال�سغب املدين وما اإلى ذلك. وتتولى ال�سركة اإدارة هذه املخاطر من خلل اعادة تاأمني للحد من تعر�سها للمطالبات الناجتة من هذه العوامل.

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة31   6

فيما يلي اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف اإعداد هذه القوائم املالية:

 أسس اإلعداد12   3   6

قامت ال�سركة باإعداد قوائمها املالية على اأ�سا�س التكلفة التاريخية وفقًا ملبداأ ال�ستحقاق املحا�سبي، با�ستثناء ا�ستثمارات متاحة للبيع، التي مت قيا�سها بالقيمة العادلة يف قائمة 
املركز املايل لعمليات التاأمني وعمليات امل�ساهمني ال�ساملة، ومبوجب املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية. وعليه مل يكن الغر�س من اإعداد هذه القوائم املالية لتتفق مع املبادئ 

املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية، اأي وفقًا للمعايري ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

طبقًا للنظام، حتتفظ ال�سركة بح�سابات منف�سلة لعمليات التاأمني وعمليات امل�ساهمني ويتم عر�س القوائم املالية بناًء على ذلك. حتتفظ ال�سركة باحليازة الفعلية وامللكية جلميع 
املوجودات املتعلقة بعمليات التاأمني وعمليات امل�ساهمني. يتم ت�سجيل الإيرادات وامل�ساريف لأي من الن�ساطني يف احل�سابات العائدة له. يتم حتديد اأ�س�س توزيع امل�ساريف من 

العمليات امل�سرتكة من قبل الإدارة وجمل�س اإدارة ال�سركة.

ح�سب النظام الأ�سا�سي لل�سركة، يتم توزيع الفائ�س الناجت من عمليات التاأمني كما يلي:

%90املحول اإلى عمليات امل�ساهمني

%10املحول اإلى عمليات التاأمني

100%

 استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية12   3   6

يتطلب اإعداد القوائم املالية وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ا�ستخدام بع�س التقديرات والفرتا�سات املحا�سبية الهامة التي توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات 
امل�سرح عنها والإف�ساح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية ومبالغ الإيرادات وامل�ساريف امل�سرح بها خلل فرتة القوائم املالية، كما يتطلب المر اأن 
متار�س الإدارة حكمها عند تطبيق �سيا�سات ال�سركة املحا�سبية. وقد يكون للتغريات يف الفرتا�سات تاأثريا جوهريا على القوائم املالية يف الفرتة التي تتعر�س خللها الفرتا�سات 
اإلى التغريات. وتعتقد الإدارة اأن الفرتا�سات امل�ستخدمة ملئمة واأن القوائم املالية لل�سركة تظهر ب�سكل عادل، من جميع النواحي اجلوهرية، املركز املايل ونتائج العمليات. 
هذا وقد مت الف�ساح يف الي�ساح رقم 3 عن اجلوانب التي تت�سمن درجة عالية من احلكم اأو التعقيد، اأو اجلوانب التي تكون فيها التقديرات والفرتا�سات ت�سكل اأهمية بالن�سبة 

للقوائم املالية.

 التقارير القطاعية 32   3   6

متا�سيا مع طريقة اإعداد التقارير الداخلية لل�سركة، اعتمدت الإدارة قطاعات الت�سغيل بالن�سبة لأن�سطة ال�سركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبني اأدناه:

ل ت�سمل موجودات القطاعات على نقد وما مياثله وودائع ق�سرية الأجل وا�ستثمارات متاحة للبيع وا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق وذمم مدينة من  �
اأطراف ذات عالقة واأق�شاط واأر�شدة تاأمني مدينة وموجودات اأخرى ومطلوب من امل�شاهمني واأثاث وتركيبات ومعدات.

ال ت�شمل مطلوبات القطاعات على اأر�شدة دائنة ملعيدي التاأمني واأق�شاط تاأمني مقدمة وذمم دائنة لطرف ذي عالقة وم�شتحقات ومطلوبات اأخرى ومكافاأة نهاية  �
اخلدمة للموظفني.

لأغرا�س الإدارة، يتم تنظيم ال�سركة اإلى وحدات عمل ح�سب منتجاتها وخدماتها ولديها القطاعات التالية املف�سح عنها:

احلوادث وامل�سوؤولية �

املركبات �

املمتلكات �

النقل البحري �

الهند�سي �

ال�سحي �

احلماية �
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 تحويل العمالت األجنبية 42   3   6

مت�سك ال�سركة �سجلتها املحا�سبية بالريال ال�سعودي وهو اأي�سًا العملة الوظيفية لل�سركة. يجري حتويل املعاملت التي تتم بالعملت الأجنبية اإلى الريال ال�سعودي على اأ�سا�س 
اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف ال�سـوق يف تاريخ تلك املعاملت. اأما املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعملت الأجنبية فيتم حتويلها لتعك�س ما يعادلها بالريال ال�سعودي 
ب�سعر ال�سرف ال�سائد كما يف تاريخ قائمة املركز املايل. ترحل جميع الفروقات اإلى قائمة عمليات التاأمني اأو قائمة دخل امل�ساهمني. اإن الفروقات الناجتة عن حتويل العملت 

الأجنبية مل تكن هامة ولذلك مل يتم الإف�ساح عنها ب�سكل منف�سل.

 موجودات مالية52   3   6

 تصنيف12   5   3   6

تقوم ال�سركة بت�سنيف موجوداتها املالية اإلى الفئات التالية: قرو�س وذمم مدينة وا�ستثمارات متاحة للبيع وا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق.

قروض وذمم مدينة أ( 

القرو�س والذمم املدينة هي موجودات مالية غري م�ستقة حتمل دفعات ثابتة او قابلة للتحديد وهي غري مدرجة يف �سوق ن�سط غري تلك التي تنوي ال�سركة بيعها على املدى الق�سري 
اأنه قد مت ت�سنيفها كمتاحة للبيع. وت�سنف اأي�سا الذمم املدينة الناجتة عن عقود التاأمني يف هذه الفئة، ويتم مراجعتها فيما يتعلق باإنخفا�س القيمة كجزء من مراجعة  اأو 

انخفا�س قيمة القرو�س والذمم املدينة.

استثمارات متاحة للبيع ب( 

ال�ستثمارات املتاحة للبيع هي موجودات مالية لغر�س الحتفاظ بها لفرتة زمنية غري حمدودة، والتي ميكن بيعها عند احلاجة لل�سيولة اأو عند التغري يف اأ�سعار العمولة اأو اأ�سعار 
ال�سرف اأو اأ�سعار الأ�سهم، ويتم ت�سنيفها على هذا النحو عند ن�سوئها.

ج( استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

اإن ال�ستثمارات التي لها دفعات ثابتة اأو حمددة ولدى ال�سركة النية والقدرة على الحتفاظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق يتم قيا�سها لحقا بالتكلفة املطفاأة ناق�سا خم�س�س 
اأو خ�سارة لهذه ال�ستثمارات يف قائمة دخل  اإثبات اأي ربح  اأو علوة عند القتناء. يتم  انخفا�س يف القيمة. يتم احت�ساب التكلفة املطفاأة بعد الأخذ بعني العتبار اأي خ�سم 

امل�ساهمني عند التوقف عن العرتاف بهذه ال�ستثمارات اأو انخفا�س قيمتها.

 االعتراف والقياس12   5   3   6

تقيد عمليات بيع و�سراء ال�ستثمارات املتاحة للبيع يف تاريخ التعاقد وهو التاريخ الذي تلتزم فيه ال�سركة ب�سراء اأو بيع ال�ستثمار. تقيد ال�ستثمارات املتاحة للبيع مبدئيا بالقيمة 
العادلة م�سافا اإليها تكاليف املعاملت املتعلقة مبا�سرة بالقتناء وتقيد لحقا بالقيمة العادلة. تقيد القرو�س والذمم املدينة بالتكاليف املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة 

الفعلي. تقيد التغريات يف القيمة العادلة لل�ستثمارات املتاحة للبيع �سمن بنود قائمة الدخل ال�سامل للم�ساهمني واملركز املايل لعمليات التاأمني. 

يتم التوقف عن العرتاف باملوجودات املالية عندما ينتهي احلق يف ا�ستلم التدفقات النقدية من ال�ستثمارات املتاحة للبيع اأو عند حتويلها وقيام ال�سركة بنقل كافة خماطر 
ومنافع امللكية. عند بيع ال�ستثمارات املتاحة للبيع اأو انخفا�س قيمتها، فاإن تعديلت القيمة العادلة املرتاكمة املعرتف بها يف حقوق امللكية تقّيد يف قائمة عمليات التاأمني اأو قائمة 
دخل امل�ساهمني كـ “اأرباح وخ�سائر من ا�ستثمارات متاحة للبيع”. حتت�سب العمولة من ال�ستثمارات املتاحة للبيع با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتقيد يف قائمة الدخل 

كجزء من اإيرادات اأخرى.

 تحديد القيم العادلة32   5   3   6

ت�ستند القيم العادلة لل�ستثمارات املدرجة يف اأ�سواق ن�سطة على اأ�سعار ال�سوق احلالية. اإذا مل يكن هناك �سوق ن�سط ملوجودات مالية، يتم حتديد القيمة العادلة با�ستخدام 
اأ�شاليب التقييم، والتي ت�شمل املقارنة بعمليات م�شابهة ذات �شروط تعامل اعتيادية، حتليل التدفقات النقدية املخ�شومة، واأ�شاليب التقييم االأخرى امل�شتخدمة عادة من قبل 
املتعاملني يف ال�سوق. حتت�سب الفائدة على الأوراق املالية املتاحة للبيع با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتقيد يف قائمة الدخل. يتم قيد توزيعات الأرباح على اأدوات حقوق 

امللكية املتاحة للبيع يف قائمة الدخل عند ن�سوء حق ال�سركة يف ا�ستلم الدفعات. يتم اإدراج كل منهما يف بند اإيرادات العمولت.

 االنخفاض في قيمة الموجودات42   5   3   6

موجودات مالية مقيدة بالتكلفة المطفأة أ( 

تقّيم ال�سركة يف نهاية كل فرتة مالية ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على انخفا�س قيمة املوجودات املالية اأو جمموعة من املوجودات املالية. تنخف�س قيمة املوجودات املالية اأو 
جمموعة من املوجودات املالية ويتم تكّبد خ�سائر انخفا�س يف القيمة فقط اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على انخفا�س القيمة نتيجة لوقوع حدث اأو اأكرث بعد العرتاف املبدئي 
بال�سل وبحيث يكون حلدث )اأو اأحداث( اخل�سارة تاأثريًا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية التقديرية للموجودات املالية اأو جمموعة من املوجودات املالية التي ميكن تقديرها 

ب�سكل موثوق.
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اإذا نق�س لحقًا مبلغ خ�سارة النخفا�س وكان ذلك النخفا�س مرتبط ب�سكل مو�سوعي بحدث وقع بعد العرتاف بالنخفا�س يف القيمة، يتم عك�س خ�سارة انخفا�س القيمة 
املعرتف بها �سابقا من خلل تعديل ح�ساب املخ�س�س. يتم قيد مبلغ العك�س يف قائمة عمليات التاأمني.

ب( استثمارات متاحة للبيع

تقوم ال�سركة يف تاريخ كل قائمة مركز مايل بتقييم ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على انخفا�س قيمة املوجودات املالية اأو جمموعة من املوجودات املالية. يف حالة ال�ستثمارات 
يف الأ�سهم امل�سنفة على اأنها متاحة للبيع، فاإن وجود انخفا�س جوهري اأو لفرتات طويلة يف القيمة العادلة للأوراق املالية اقل من تكلفتها هو دليل مو�سوعي على انخفا�س القيمة 

مما يوؤدي اإلى قيد خ�سارة انخفا�س القيمة.

تقا�س اخل�سارة املرتاكمة كفرق بني تكلفة القتناء والقيمة العادلة احلالية، ناق�سا اأي خ�سائر انخفا�س يف قيمة تلك املوجودات املالية التي �سبق العرتاف بها يف الأرباح اأو 
اخل�سائر، يتم ازالتها من حقوق امللكية وتقيد يف قائمة عمليات التاأمني اأو قائمة دخل امل�ساهمني. اإذا يف فرتة لحقة اإرتفعت القيمة العادلة لأداة دين �سنفت على اأنها متاحة 
للبيع، مع امكانية ربط هذه الزيادة ب�سكل مو�سوعي بحدث وقع بعد اإثبات خ�سارة النخفا�س يف القيمة، يتم عك�س خ�سارة النخفا�س يف القيمة من خلل قائمة عمليات التاأمني 

اأو قائمة دخل امل�ساهمني.

 نقد وما يماثله62   3   6

يت�سمن النقد وما مياثله على نقد يف ال�سندوق، ونقد لدى البنوك وال�ستثمارات الأخرى ق�سرية الأجل عالية ال�سيولة، اإن وجدت، والتي ت�ستحق خلل ثلثة اأ�سهر اأو اأقل من 
تاريخ القتناء.

 ودائع قصيرة وطويلة األجل22   3   6

تتاألف الودائع ق�سرية الأجل من ودائع لأجل لدى البنوك ذات فرتات ا�ستحقاق اأكرث من ثلثة اأ�سهر واأقل من �سنة واحدة من تاريخ القتناء. متثل الودائع طويلة الأجل ودائع 
لأجل ذات فرتات ا�ستحقاق اأكرث من �سنة واحدة.

 ذمم تأمين مدينة22   3   6

يتم قيد الذمم املدينة من حاملي وثائق التاأمني مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قيا�سها لحقًا بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي )اإذا كان الر�سيد ي�ستحق 
بعد �سنة واحدة( ناق�سًا النخفا�س، اإن وجد. 

 عقود التأمين22   3   6

تعرف عقود التاأمني بتلك التي حتتوي على خماطر تاأمني جوهرية عند ن�سوء العقد اأو تلك التي عند ن�سوء العقد يوجد �سيناريو مب�سمون جتاري حيث م�ستوى خماطر التاأمني 
قد تكون جوهرية. اأهمية خماطر التاأمني تعتمد على احتمالية احلدث املوؤمن عليه وحجم تاأثريه املحتمل.

عند ت�سنيف العقد على اأنه عقد تاأمني، فاإنه يبقى عقد تاأمني للفرتة املتبقية من عمره، حتى لو كانت خماطر التاأمني انخف�ست كثريا خلل هذه الفرتة.

 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة2 1   3   6

اإن العمولت املدفوعة للو�سطاء والتكاليف املبا�سرة الإ�سافية الخرى املتكبدة على اقتناء وجتديد عقود التاأمني، يتم قيدها كـ “تكاليف اكتتاب وثائق تاأمني موؤجلة”. يتم اإطفاء 
التكاليف لحقًا على مدى فرتات عقود التاأمني.

 المطالبات 112   3   6

يتم اإدراج املطالبات، والتي تتكون من مبالغ م�ستحقة الدفع حلاملي وثائق التاأمني واأطراف اأخرى وم�ساريف تعديل اخل�سارة املرتبطة بها، �سمن قائمة عمليات التاأمني عند 
تكبدها. تتكون املطالبات من مبالغ تقديرية م�ستحقة الدفع فيما يتعلق باملطالبات التي مت البلغ عنها اإلى ال�سركة وتلك التي مل يتم الإبلغ عنها يف تاريخ قائمة املركز املايل.

تقوم ال�سركة عمومًا بتقدير مطالباتها على اأ�سا�س اخلربة ال�سابقة. اإ�سافًة اإلى ذلك، يتم الحتفاظ مبخ�س�س بناًء على حكم الإدارة لتكلفة ت�سوية مطالبات متكبدة ومل يتم 
الإبلغ عنها بتاريخ قائمة املركز املايل. يتم اإدراج اأي فرق بني املخ�س�سات بتاريخ قائمة املركز املايل والت�سويات للفرتة القادمة يف قائمة عمليات التاأمني لتلك الفرتة.

 إعادة التأمين 112   3   6

اإن العقود التي تربمها ال�سركة مع معيدي التاأمني والتي مبوجبها يتم تعوي�س ال�سركة عن اخل�سائر على واحد اأو اأكرث من العقود التي ت�سدرها ال�سركة والتي تلبي متطلبات 
ت�سنيف عقود التاأمني، ت�سنف كعقود اإعادة تاأمني. وت�سنف العقود التي ل ت�ستويف هذه املتطلبات كموجودات مالية. اإن عقود التاأمني التي تربمها ال�سركة والتي يكون مبوجبها 

حامل العقد موؤمن اآخر )اإعادة التاأمني الوارد( يتم اإدراجها مع عقود التاأمني. 
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تقيد املنافع التي حتق لل�سركة مبوجب عقود اإعادة التاأمني التي حتتفظ بها كموجودات اإعادة تاأمني. وتتكون هذه املوجودات من اأر�سدة ق�سرية الأجل م�ستحقة من معيدي 
القابلة  املبالغ  قيا�س  ويتم  ال�سلة.  ذات  التاأمني  اإعادة  النا�سئة عن عقود  واملنافع  املتوقعة  املطالبات  على  تعتمد  التي  اإن وجدت،  الأجل،  وكذلك ذمم مدينة طويلة  التاأمني، 
لال�شرتداد من اأو م�شتحقة اإلى معيدي التاأمني بثبات مع املبالغ املرتبطة بعقود اإعادة التاأمني ووفقا ل�شروط كل عقد من عقود اإعادة التاأمني. تتمثل مطلوبات اإعادة التاأمني ب�شكل 

رئي�شي يف اأق�شاط التاأمني م�شتحقة الدفع للح�شول على عقود اإعادة التاأمني ويتم االعرتاف بها كم�شروف عند ا�شتحقاقها.

تقوم ال�سركة بتاريخ كل تقرير مايل بتقييم فيما اإذا كان هنالك اأية موؤ�سرات تدل على اإنخفا�س قيمة اأي من موجودات اإعادة التاأمني. عند وجود موؤ�سر على النخفا�س يف 
القيمة، تقوم ال�سركة بتقدير املبلغ القابل لل�سرتداد عندما تتجاوز القيمة الدفرتية ملوجودات اإعادة التاأمني قيمتها القابلة لل�سرتداد، تعترب املوجودات منخف�سة القيمة ويتم 

تخفي�سها اإلى قيمتها القابلة للإ�سرتداد.

 اختبار كفاية المطلوبات132   3   6

تقوم ال�سركة، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، باإجراء تقييم ملدى كفاية مطلوبات التاأمني املعرتف بها با�ستخدام التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية لعقود التاأمني. 
واإذا ما اأظهر التقييم باأن القيمة الدفرتية ملطلوبات التاأمني غري كافية يف �سوء التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة، فاإنه يتم اإثبات كامل العجز مبا�سرة يف قائمة عمليات 

التاأمني ويتم تكوين خم�س�س خماطر اإ�سايف.

 االعتراف باإليرادات 142   3   6

أ( االعتراف بأقساط التأمين وإيرادات العموالت

يتم قيد اإجمايل االأق�شاط والعموالت مع بداية خماطر التاأمني. يتم ت�شجيل اجلزء من االأق�شاط والعموالت التي �شيتم اكت�شابها يف امل�شتقبل كاأق�شاط وعموالت غري مكت�شبة، على 
التوايل، كما يتم تاأجيلها على اأ�سا�س ثابت وفقًا لفرتة تغطية الوثيقة ذات العلقة.

يتم قيد االأق�شاط املكت�شبة من اإعادة التاأمني املفرت�ص، اإن وجدت، كاإيرادات بنف�ص الطريقة كما لو مت اعتبار اأق�شاط اإعادة التاأمني كاإجمايل اأق�شاط التاأمني.

إيرادات العموالت ب( 

يتم قيد اإيرادات العمولت من الودائع ق�سرية الأجل على اأ�سا�س زمني تنا�سبي با�ستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.

ج( إيرادات توزيعات األرباح

يتم العرتاف بايرادات توزيعات الأرباح عندما ين�ساأ حق ا�ستلم توزيعات للأرباح.

 أثاث وتركيبات ومعدات152   3   6

الأثاث والرتكيبات واملعدات تقيد بالتكلفة ناق�سًا تكاليف ال�ستهلك املرتاكم واأي انخفا�س يف القيمة. يتم حتميل ال�ستهلك يف قائمة الدخل، وذلك با�ستخدام طريقة الق�سط 
الثابت، لتوزيع تكاليف الأ�سول ذات ال�سلة اإلى قيمها املتبقية على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة كما يلي:

عدد ال�سنوات     

اأثاث وتركيبات        5

معدات     3 - 4

يتم حتديد الأرباح واخل�سائر الناجتة عن ال�ستبعادات مبقارنة املتح�سلت مع القيمة الدفرتية وتدرج يف قائمة الدخل. يتم مراجعة القيم الدفرتية للأثاث والرتكيبات واملعدات 
فيما يتعلق بالنخفا�س يف قيمتها عندما ت�سري احلالت اأو التغريات يف الظروف اإلى اأن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لل�سرتداد. يف حالة وجود اأي من هذه املوؤ�سرات، 
حيث تزيد القيمة الدفرتية عن القيمة املقدرة القابلة لل�سرتداد، فاإنه يتم تخفي�س املوجودات اإلى قيمتها القابلة لل�سرتداد، وهي القيمة العادلة ناق�سًا تكاليف البيع اأو قيمة 

ال�ستخدام، اأيهما اأعلى.

والتح�سينات  التجديدات  ر�سملة  يتم  تكبدها.  الدخل عند  قائمة  للأ�سل يف  النتاجي  العمر  تزيد جوهريًا من  ل  التي  العادية  وال�سلحات  ال�سيانة  يتم حتميل م�سروفات 
الرئي�سية، اإن وجدت، ويتم ا�ستبعاد الأ�سل الذي مت ا�ستبداله.

يذكر اأن ال�سركة قد طبقت �سيا�سة الإ�ستهلك امل�سروحة اأعله خلل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م، و2012م، و2013م، وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 
يونيو 2013م و2014م، واأن ال�سركة لتنوي تغيري �سيا�سة ال�ستهلك هذه يف ال�سنوات املقبلة.
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 مستحقات ومطلوبات أخرى162   3   6

تقيد مبالغ املطلوبات التي �سيتم �سدادها مقابل ب�سائع وخدمات م�ستلمة �سواء مت تقدمي فواتري بها اإلى ال�سركة اأو ل.

 ذمم دائنة122   3   6

تقيد الذمم الدائنة مبدئيًا بالقيمة العادلة وتقا�س بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  تقيد املطلوبات للمبالغ التي �سيتم دفعها واخلدمات املقدمة، �سواء 
�سدر بها فواتري لل�سركة اأم ل.

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين122   3   6

يتم قيد ا�شتحقاق مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني مبوجب �شروط نظام العمل والعمال ال�شعودي وتقيد يف قائمة الدخل. يتم احت�شاب مبلغ املخ�ش�ص على اأ�شا�ص القيمة احلالية 
للمتيازات املكت�سبة التي حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة املركز املايل. يتم دفع املبالغ امل�ستحقة عند انتهاء خدمات املوظفني على اأ�سا�س رواتبهم 

وبدالتهم االأخرية وعدد �شنوات خدماتهم املرتاكمة، كما هو مو�شح يف ال�شروط املبينة يف اأنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية ال�شعودية.

 عدم االعتراف باألدوات المالية122   3   6

يحدث عدم الإعرتاف باأداة مالية عندما ل يعود لل�سركة �سيطرة على احلقوق التعاقدية التي ت�سمل الأدوات املالية، وهو عادة عندما يتم بيع الأداة، اأو مترير جميع التدفقات 
النقدية العائدة اإلى الأداة اإلى طرف ثالث م�ستقل.

 المقاصة2 1   3   6

تتم مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية ويتم اإدراج �سايف املبلغ يف قائمة املركز املايل فقط عند وجود حق قانوين قابل للتطبيق ملقا�سة املبالغ املعرتف بها وعند توفر نية 
للت�سوية على اأ�سا�س ال�سايف، اأو حتقيق املوجودات وت�سوية املطلوب يف نف�س الوقت. ل تتم مقا�سة الإيرادات وامل�ساريف يف قائمة عمليات التاأمني والفائ�س املرتاكم وقائمة دخل 

امل�ساهمني اإل اإذا كانت املعايري اأو التف�سريات املحا�سبية تقت�سي اأو جتيز القيام بذلك. 

 الزكاة وضرائب الدخل112   3   6

وفقًا لأنظمة م�سلحة الزكاة والدخل )“امل�سلحة”(، تخ�سع ال�سركة للزكاة بالن�سبة اإلى امل�ساهمني ال�سعوديني ول�سريبة الدخـل بالن�سبة اإلى امل�ساهمني الأجانب. يحمل خم�س�س 
الزكاة و�سريبة الدخل على قائمة الدخل ال�سامل للم�ساهمني. يتم قيد املبالغ الإ�سافية التي ت�ستحق مبوجب الت�سويات النهائية، اإن وجدت، عندما يتم حتديدها.

تقوم ال�سركة با�ستقطاع �سرائب على بع�س املعاملت التي تتم مع اأطراف غري مقيمة يف اململكة العربية ال�سعودية مبا يف ذلك توزيعات الأرباح للم�ساهمني الأجانب وذلك وفقًا 
لنظام �سريبة الدخل ال�سعودي. مت قيد �سرائب ال�ستقطاع املدفوعة بالنيابة عن الأطراف غري املقيمة والتي ل تكون قابلة لل�سرتداد من تلك اجلهات، كم�سروف.

 الفائض من عمليات التأمين112   3   6

دخل  قائمة  اإلى  حتويلها  يتم  التاأمني  عمليات  من  الفائ�س  �سايف  من   90% فاإن  النقد،  موؤ�س�سة  من  ال�سادرة  التعاوين  التاأمني  ل�سركات  التنفيذية  اللوائح  ملتطلبات  طبقًا 
امل�ساهمني، ويتم توزيع ن�سبة الـ %10 من �سايف الفائ�س على حاملي الوثائق ويتم الإف�ساح عن الفائ�س املوزع حلاملي الوثائق �سمن “الفائ�س املرتاكم من عمليات التاأمني”.

 موسمية العمليات132   3   6

ل توجد تغريات مو�سمية قد توؤثر على عمليات التاأمني.

 التقديرات واالحكام المحاسبية الهامة142   3   6

التقديرات املحا�سبية، والتي وفقًا لتعريفها نادرًا ما  اإن نتائج  التالية.  ال�سنة املالية  توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات خلل  باإجراء تقديرات وافرتا�سات  ال�سركة  تقوم 
تت�ساوى مع النتائج الفعلية. اإن التقديرات والفرتا�سات التي تت�سمن خماطر هامة يف اإحداث تعديل جوهري على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خلل ال�سنة املالية 

التالية مو�سحة اأدناه:

املطلوبات النهائية الناجتة عن مطالبات مبوجب عقود التاأمني

ينبغي ا�ستخدام حكم الإدارة اإلى حد كبري يف تقدير املبالغ امل�ستحقة حلاملي الوثائق النا�سئة من املطالبات مبوجب وثائق التاأمني. ت�ستند هذه التقديرات بال�سرورة اإلى و�سع 
افرتا�سات هامة حول عوامل متعددة تنطوي على الآراء املختلفة وعدم التاأكد والذي قد يكون متنوعا وله احتمالت جوهرية متباينة، وميكن اأن تختلف النتائج الفعلية عن 

تقديرات الإدارة مما قد ينتج عنها تغريات م�ستقبلية يف اللتزامات املقدرة. 
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وبالتحديد، ينبغي اإعداد تقديرات لكل من التكلفة النهائية املتوقعة للمطالبات املدرجة بتاريخ قائمة املركز املايل وللتكلفة النهائية املتوقعة للمطالبات املتكبدة غري املدرجة 
بتاريخ قائمة املركز املايل. اإن الأ�سلوب الرئي�سي املتبع من قبل الإدارة يف تقدير التكلفة للمطالبات املدرجة وللمطالبات املتكبدة غري املدرجة هو ا�ستخدام الطرق ال�سابقة 

لت�سوية املطالبات للتنبوؤ بطرق ت�سوية املطالبات امل�ستقبلية.

يتم تقدير املطالبات التي تتطلب قرارًا ق�سائيًا اأو حتكيميًا، اإن وجدت، لكل حالة على حدة. يقوم عادة خرباء تقدير اخل�سائر امل�ستقلني بتقدير املطالبات املتعلقة باملمتلكات. 
تقوم الإدارة مبراجعة املخ�س�سات املتعلقة باملطالبات املتكبدة، واملطالبات املتكبدة والتي مل يتم الإبلغ عنها، على اأ�سا�س ربع �سنوي.

انخفا�ض قيمة اأق�شاط واأر�شدة التاأمني املدينة:

يتم و�شع تقدير للمبالغ غري القابلة للتح�شيل من االأق�شاط املدينة، اإن وجدت، عندما يكون من غري املحتمل حت�شيل كامل املبلغ املدين طبقًا لل�شروط االأ�شلية لوثيقة التاأمني. 
يتم اإعداد هذا التقدير لكل مبلغ من املبالغ اجلوهرية كًل على حده. اأما بالن�سبة للمبالغ غري اجلوهرية التي تاأخر �سدادها، فيتم تقييمها ب�سكل اجمايل ويتم تقدير خم�س�س 

لها وفقًا لفرتة تاأخر ال�سداد واخلربة ال�سابقة لل�سركة.

انخفا�س قيمة ال�ضتثمارات املتاحة للبيع

تعترب ال�سركة ال�ستثمارات املتاحة للبيع منخف�سة القيمة عندما يكون هناك انخفا�س جوهري اأو طويل المد يف القيمة العادلة باأقل من تكلفتها اأو عندما يكون هناك دليل 
مو�سوعي اآخر على الإنخفا�س يف القيمة. اإن حتديد ما هو “انخفا�س جوهري” اأو “انخفا�س طويل الأمد” يتطلب قدرًا كبريًا من التقدير. بالإ�سافة اإلى ذلك، تقوم ال�سركة 

بتقييم عوامل اأخرى ، مبا يف ذلك التقلبات العادية يف �سعر ال�سهم لل�ستثمارات املدرجة والتدفقات النقدية امل�ستقبلية وعوامل اخل�سم لل�ستثمارات غري املدرجة.

 نتائج العمليات41   6

 قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم12   4   6

يقدم اجلدول التايل قائمة عمليات التاأمني والفائ�س املرتاكم عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 
2013م و2014م. 

اجلدول 6-1: قائمة عمليات التاأمني والفائ�س املرتاكم

 باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(الن�ضف الأول املنتهي يف 30 يونيوال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2013م
غري مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

الإيرادات

%29.0%68.4%427,790460,486775,596385,990497,8267.6اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

خم�شومًا منها: اأق�شاط اإعادة التاأمني  
املتنازل عنها

)73,862()96,367()104,451()42,943()55,714(30.5%8.4%29.7%

%28.9%84.3%353,928364,119671,145343,047442,1122.9�شايف االأق�شاط املكتتبة

%125.2%409.9غري مذكور)73,363()32,580()27,093()5,313(8,146التغيريات يف االأق�شاط غري املكت�شبة

%18.8%79.5)%0.9(362,074358,806644,052310,467368,749�شايف االأق�شاط املكت�شبة

%31.2%7.7%9,95112,88013,8737,2349,49329.4عمولت اإعادة التاأمني

%61.2%196.6%1,0551,6204,8052,1833,51853.6دخل العمولت

%19.3%77.5%373,080373,306662,730319,884381,7600.1اإجمايل الإيرادات

   التكاليف والنفقات

%25.0%46.6%298,432347,363509,346251,719314,70316.4اإجمايل املطالبات املدفوعة

خم�سومًا منها: ح�سة �سركات اإعادة 
التاأمني

)20,305()72,974()97,775()60,115()38,034(259.4%34.0%)36.7%(

%44.4%50.0)%1.3(278,127274,389411,571191,604276,669�سايف املطالبات املدفوعة

)%50.0(غري مذكور%126,85466,35233,14351.0)6,710()4,444(التغريات يف املطالبات امل�ستحقة
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 باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(الن�ضف الأول املنتهي يف 30 يونيوال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2013م
غري مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

%20.1%101.1)%2.2(273,683267,679538,425257,956309,812�سايف املطالبات املتكبدة 

%26.2%4.6)%18.6(40,77933,19534,72917,18621,683تكاليف اإكتتاب وثائق التاأمني

%21.5%17.5)%8.2(72,85966,86078,56534,28541,659م�سروفات عمومية واإدارية

%20.6%77.2)%5.1(387,321367,734651,719309,427373,154اإجمايل التكاليف والنفقات

)%17.7(%97.6)%139.1(5,57211,01110,4578,606)14,241(�سايف الفائ�س من عمليات التاأمني

)%17.7(%97.6)%135.2()7,745()9,411()9,910()5,015(14,241تخ�سي�س فائ�س امل�ساهمني

�سايف النتائج من عمليات التاأمني بعد 
تخ�سي�س الفائ�س

)%17.7(%97.7غري مذكور5571,1011,046861-

%197.7غري مذكورغري مذكور5575571,658--الفائ�س املرتاكم، اأول ال�سنة

%57.1%197.7غري مذكور5571,6581,6032,519-الفائ�س املرتاكم، اآخر ال�سنة

       موؤ�سرات الأداء الرئي�سية

 %84.0%83.1%83.6%74.6%75.6معدل املطالبة

 %14.6%14.2%15.4%24.3%28.6معدل العمولة

 %98.6%97.3%99.0%98.9%104.2املعدل امل�سرتك 

 %11.2%11.1%20.913.5%17.3ن�سبة اإعادة التاأمنب املتنازل عنها

امل�سدر: القوائم املالية

 العائدات 12   1   4   6

يف الفرتة بني 2011م و2013م، اإرتفع اإجمايل اإيرادات ال�سركة مبعدل منو �سنوي مركب )CAGR( بن�سبته %33، من 373.1 مليون ريـال �سعودي يف 2011م اإلى 662.7 
مليون ريـال �سعودي يف 2013م. يف 2012م، كان اإجمايل اإيرادات ال�سركة يتوازى ب�سكل كبري مع نتائج 2011م، حمققًا ارتفاعا طفيفا بن�سبة %0.1 من 373.1 مليون ريـال 

�سعودي يف 2011م اإلى 373.3 مليون ريـال �سعودي يف 2012م. نتج النمو يف االإيرادات من اإرتفاع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة، خا�شة يف ن�شاط ال�شيارات. 

كما كانت الزيادة يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة الدافع لتحقيق زيادة بن�شبة %19.3 من اإجمايل الإيرادات يف الن�سف الأول من 2014م التي بلغت 381.7 مليون ريال �سعودي، 
مقارنة باإجمايل الإيرادات املحققة يف الفرتة ذاتها من عام 2013م والتي بلغت 319.8 مليون ريال �سعودي.

اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

2013م  يونيو   30 املنتهية يف  اأ�سهر  ال�ستة  و2013م وفرتة  و2012م  2011م  دي�سمرب   31 املنتهية يف  املالية  ال�شنوات  املكتتبة عن  االأق�شاط  اإجمايل  التايل  يقدم اجلدول 
و2014م.

اجلدول 6-2: اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

 باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(الن�ضف الأول املنتهي يف 30 يونيوال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2013م
غري مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
2013م

يونيو 
2014م

%23.4%455.9%48,34057,131317,588166,556205,45618.2تاأمني ال�سيارات

%37.2%18.0%230,182239,490282,629131,106179,9264.0التاأمني ال�سحي

%3.2%16.6%52,52956,77666,22226,99127,8668.1تاأمني املمتلكات
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 باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(الن�ضف الأول املنتهي يف 30 يونيوال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2013م
غري مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
2013م

يونيو 
2014م

%26.1%9.4%35,94037,38640,91420,79926,2374.0التاأمني البحري

%45.8)%5.8(%23,10527,45825,87914,70421,44018.8التاأمني الهند�سي

%45.8)%4.7(%19,65023,45222,35011,71417,08119.3التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

%43.1%17.3%14,77315,12417,73612,48617,8712.4تاأمني احلماية

%19.3)%37.9(%3,2713,6692,2781,6341,94912.2تاأمينات عامة اأخرى

%29.0%68.4%427,790460,486775,596385,990497,8267.6اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

  كن�سبة مئوية من الإجمايل

%41.3%43.2%40.9%12.4%11.3تاأمني ال�سيارات

%36.1%34.0%36.4%52.0%53.8التاأمني ال�سحي

%5.6%7.0%8.5%12.3%12.3تاأمني املمتلكات

%5.3%5.4%5.3%8.1%8.4التاأمني البحري

%4.3%3.8%3.3%6.0%5.4التاأمني الهند�سي

%3.4%3.0%2.9%5.1%4.6التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

%3.6%3.2%2.3%3.3%3.5تاأمني احلماية

%0.4%0.4%0.3%0.8%0.8تاأمينات عامة اأخرى

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

تزاول ال�سركة اأعمالها يف ن�ساطني جتاريني رئي�سيني وهما ال�سيارات وال�سحة. وميثل هذان الن�ساطان معًا %65.1 من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف 2011م و%64.4 يف 
2012م. يف عام 2013م والن�سف الول من عام 2014م، اإرتفعت الن�شبة امل�شرتكة لن�شاط تاأمني ال�شيارات والتاأمني ال�شحي اإلى %77، حيث اإرتفعت ال�سركة من تركيزها 
ال�سوقية امل�سرتكة لهذين  ال�سيارات. وقد بلغت احل�سة  التاأمني الطبية والتاأمني على  اأن�سطة  ال�سعودي املحلي  التاأمني  اأن�سطتها الرئي�سية. هذا ويهيمن على �سوق  على تنمية 

الن�ساطني خلل عام 2013م %76 من اإجمايل �شايف االأق�شاط املكتتبة املحققة يف اململكة العربية ال�شعودية10. 

وخلل الفرتة بني 2011م و2013م، اإرتفع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة مبعدل منو �شنوي مركب بلغ %34.6، من 427.8 مليون ريـال �سعودي يف 2011م اإلى 775.6 مليون 
ريـال �سعودي يف 2013م. يف عام 2012م، ارتفع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة بن�شبة %7.6 من 427.8 مليون ريال �سعودي يف 2011م الى 460.5 مليون ريال �سعودي يف عام 
2012م وذلك من خالل النمو يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة عرب جميع االأن�شطة التجارية. ويف عام 2013م ارتفع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة بن�شبة %68.4 من 460.5 مليون 
ريال �سعودي يف 2012م اإلى 775.6 مليون ريال �سعودي يف 2013م، والذي كان مدفوعًا يف املقام الأول بالزيادة البالغة 260.5 مليون ريـال �شعودي يف اإجمايل االأق�شاط 
وتاأمني  ال�شحي  التاأمني  لل�شركة، مبا يف ذلك  االأخرى  الرئي�شية  لالأن�شطة  املكتتبة  االأق�شاط  اإجمايل  االرتفاع يف  الى  باال�شافة  ال�شيارات،  تاأمني  ن�شاط  املحققة من  املكتتبة 

املمتلكات والتاأمني البحري وتاأمني احلماية، بواقع %18.0 و%16.6 و%9.4 و%17.3، على التوايل.

حتقق النمو يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف 2012م و2013م بف�سل عدة تدابري اتخذتها ال�سركة. ت�سمل هذه التدابري على �سبيل املثال ل احل�سر:

تنفيذ الت�سعري الكتواري للتاأمني الطبي والتاأمني على ال�سيارات؛ �

الرتكيز على الأن�سطة املبا�سرة واملربحة؛ �

حت�سن الحتفاظ بال�سيارات عن طريق اإدخال حملة جتديد؛ �

اإطلق منتجات طبية جديدة مع زيادة الأ�سعار؛ �

العرو�س املق�سمة للمنتجات الطبية )على �سبيل املثال الطبقة الكادحة / كبار ال�سخ�سيات(؛ �

ا�سرتاتيجية التوزيع املتعدد؛ �

10  تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي 2013
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احلملت الإعلنية والتعريف بالعلمة التجارية؛ و �

اإن�ساء منافذ بيع بالتجزئة )متاجر اأك�سا( يف العديد من الأماكن التي عليها اإقبال كبري يف اململكة العربية ال�سعودية. �

يف عام 2012م، ارتفع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة من قطاع ال�شيارات بن�شبة %18.2 من 48.3 مليون ريال �سعودي الى 57.1 مليون ريال �سعودي. ويف عام 2013م ارتفع 
اإجمايل االأق�شاط املكتتبة من قطاع ال�شيارات بن�شبة %455.9 من 57.1 مليون ريـال �سعودي يف 2012م اإلى 317.6 مليون ريـال �سعودي يف 2013م، حيث ح�سلت ال�سركة 
على ح�ساببني جتاريني جديدين خلل عام 2013م وكان هذا هو الدافع الرئي�سي وراء هذه الزيادة، -ميثل هذان احل�سابان �سركتي �سيارات كبريتني واللتني تنتميان لنف�س 
بن�شبة   ال�شيارات  املكتتبة من قطاع  االأق�شاط  اإجمايل  ارتفع  2013م.  لعام  اإيراداتها  %32 من جمموع  ن�سبته  العميلني ما  ال�سركة من هذين  اإيرادات  بلغت  املجموعة. وقد 

%23.4 من 166.5 مليون ريال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر الأولى من عام 2013م الى 205.4 مليون ريال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر الأولى من عام 2014م.

اإرتفع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة من قطاع التاأمني ال�شحي مبعدل منو �شنوي مركب بلغ %10.8 بني 2011م و2013م. يف عام 2012م ارتفع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة من 
2012م. كما ارتفع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة من قطاع التاأمني  239.5 مليون ريال �سعودي يف  اإلى  2011م  230.2 مليون ريال �سعودي يف عام  %4.0 من  قطاع التاأمني 
ال�سحي بن�سبة %18.0 من 239.5 مليون ريال �سعودي يف 2012م الى 282.6 مليون ريال �سعودي يف 2013م. وارتفاع بن�سبة %37.2 يف فرتة ال�ستة اأ�سهر الأولى من عام 
2014م مقارنة بالفرتة ذاتها يف عام 2013م. وقد حتقق هذا النمو يف املقام االأول ب�شبب الزيادة املتحققة يف معدالت وحجم اأق�شاط التاأمني )زيادة يف عدد املوؤمنني على 

احلياة( ومدعومًا بالزيادة يف منحنى الطلب على التاأمني ال�سحي يف اململكة العربية ال�سعودية.

كما انخف�ست يف عام 2013م اإجمايل االأق�شاط املكتتبة لقطاع التاأمني الهند�شي بن�شبة %5.8 بواقع 1.6 مليون ريـال �سعودي ، وانخفا�س بن�سبة %37.9 بواقع 1.4 مليون 
ريـال �سعودي يف قطاع “التاأمينات العامة الأخرى، وانخفا�س بن�سبة %4.7 بواقع 1.1 مليون ريـال �سعودي يف قطاع التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية. ويرجع هذا يف املقام الأول 
اإلى عدم جتديد التاأمني لبع�س العملء من ال�سركات و�سيا�سة تر�سيد املخاطر يف قطاع التاأمني الهند�سي وغريها من التاأمينات العامة وقطاع التاأمني على احلوادث وامل�سوؤولية.

يف الن�سف الأول من عام 2014م، ارتفع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة بن�شبة %29.0 �سعودي من 385.9 مليون ريـال �سعودي يف الفرتة ذاتها من عام 2013م اإلى 497.8 مليون 
ريـال . ويرجع هذا النمو اإلى منو م�شتمر يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة با�شتثناء قطاع املمتلكات.

يقدم اجلدول التايل حتلياًل جغرافيًا الإجمايل االأق�شاط املكتتبة عن ال�شنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 
2013م و2014م.

اجلدول 6-3: اإجمايل االأق�شاط املكتتبة بح�شب املنطقة

 باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(الن�ضف الأول املنتهي يف 30 يونيوال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2013م
غري مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

%31.5%76.4%196,166209,038368,737121,707160,0286.6املنطقة الو�سطى

%22.5%292.9%58,56271,975282,791164,566201,52922.9املنطقة الغربية

%36.7)%30.9(%173,062179,473124,06899,717136,2693.7املنطقة ال�سرقية

%29.0%68.4%427,790460,486775,596385,990497,8267.6اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

        كن�سبة مئوية من الإجمايل

---%32.1%31.5%47.5%45.4%45.9املنطقة الو�سطى

---%40.5%42.6%36.5%15.6%13.7املنطقة الغربية

---%27.4%25.8%16.0%39.0%40.5املنطقة ال�سرقية

---%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

�شكلت االأق�شاط املكتتبة يف الفرتة من 2011م اإلى 2013م �سمن املنطقة الو�سطى والغربية وال�سرقية متو�سطًا بلغ %41.2 و%21.9 و %31.8 من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة 
على التوايل. و�سهدت ال�سركة منوًا يف جميع املناطق يف 2012م. يف الن�سف الأول من عام 2013م و2014م �شهد متو�شط اإجمايل االأق�شاط املكتتبة من املنطقة الغربية 
ارتفاعًا حيث بلغ %41.5 من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة. علمًا باأن االإرتفاع العايل ن�شبيا يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة �شمن املنطقة الغربية خالل عام 2013م  والذي بلغ 

%292.9 قد نتج من اإ�شتحواذ ال�شركة على عميلني جدييدين يف تلك املنطقة مما اأدى اإلى ارتفاع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة كما تو�شح يف جزء �شابق من هذا الق�شم.  

متتلك ال�سركة فرعًا واحدًا رئي�سيًا وثلثة منافذ بيع بالتجزئة يف املنطقة الو�سطى وفرع واحد رئي�سي وكذلك منفذا بيع بالتجزئة يف املنطقتني الغربية وال�سرقية. 
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أقساط إعادة التأمين المسندة وصافي األقساط المكتتبة 

يقدم اجلدول التايل اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة اأثناء ال�شنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2013م 
و2014م.

اجلدول 6-4: اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة

باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(الن�ضف الأول املنتهي يف 30 يونيوال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2013م
غري مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

%37.9)%19.7()%33.5(1,398930747364502تاأمني ال�سيارات

%29.7)%26.5(%4,1795,1843,8103,6454,72624.0التاأمني ال�سحي

%12.1%11.6%43,45246,28951,66217,03319,0866.5تاأمني املمتلكات

%35.7%26.9%12,29416,98321,5549,59113,01538.1التاأمني البحري

%28.2%4.0%8,22815,67316,3047,88310,10890.5التاأمني الهند�سي

التاأمني �سد احلوادث 
وامل�سوؤولية

2,2596,7026,5842,2572,718196.7%)1.8%(20.4%

%170.8)%8.5(%1,4543,8873,5581,9935,398167.3تاأمني احلماية

)%9.0()%67.7(%59871923217716120.2تاأمينات عامة اأخرى

اإجمايل اأق�شاط اإعادة التاأمني 
امل�سندة

73,86296,367104,45142,94355,71430.5%8.4%29.7%

ن�شبة اإجمايل االأق�شاط املكتتبة 
)ن�سبة التوقف(

    

 %0.2%0.2%0.2%1.6%2.9تاأمني ال�سيارات

 %2.6%2.8%1.3%2.2%1.8التاأمني ال�سحي

 %68.5%63.1%78.0%81.5%82.7تاأمني املمتلكات

 %49.6%46.1%52.7%45.4%34.2التاأمني البحري

 %47.1%53.6%63.0%57.1%35.6التاأمني الهند�سي

التاأمني �سد احلوادث 
وامل�سوؤولية

11.5%28.6%29.5%19.3%15.9% 

 %30.2%16.0%20.1%25.7%9.8تاأمني احلماية

 %8.3%10.8%10.2%19.6%18.3تاأمينات عامة اأخرى

اإجمايل اأق�شاط اإعادة التاأمني 
امل�سندة كن�سبة مئوية من 
اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

17.3%20.9%13.5%11.1%11.2% 

امل�سدر: ال�سركة

متثل اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة االق�شاط امل�شندة اإلى العديد من �شركات اإعادة التاأمني الذين تتعاقد معهم ال�شركة. وحت�شل ال�شركة يف الغالب على ترتيبات اإعادة التاأمني 
من خلل �سركة اأك�سا غلوبال بي اند �سي. علوة على ذلك، يت�سمن برنامج اإعادة التاأمني اخلا�س بال�سركة مزيجًا من اإتفاقيات اإعادة تاأمني تنا�سبية وغري تنا�سبية لجمايل 

االق�شاط املكتتبة باالإ�شافة الى برامج اإعادة تاأمني اإختياري.

يف 2012م، اإرتفعت اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة بن�شبة %30.5، من 73.9 مليون ريـال �سعودي يف 2011م اإلى 96.7 مليون ريـال �سعودي يف 2012م، واأعقبها زيادة بن�سبة 
%8.4 يف عام 2013م، من 96.4 مليون ريـال �سعودي يف 2012م اإلى 104.5 مليون ريـال �سعودي يف 2013م. وقد جاءت الزيادة يف اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة على مدار 

2011م- 2013م مدفوعًة بالنمو يف اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة خالل هذه الفرتة.
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يف ال�ستة اأ�سهر الولى من عام 2014م، ازدادت اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة اإلى 55.7 مليون ريـال �سعودي، من 42.9 مليون ريـال �سعودي يف الفرتة ذاتها من عام 2013م؛ 
وهو زيادة بن�سبة %29.7. ويرجع ذلك اإلى معدلت الحتفاظ املرتفعة يف قطاع ال�سيارات واحلوادث وامل�سوؤولية واملمتلكات والأعمال الهند�سية.

اإرتفعت ن�شبة اإجمايل اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة من %17.3 يف 2011م اإلى %20.9 يف 2012م قبل النخفا�س اإلى %13.5 يف 2013م. 
ويرجع هذا التباين اإلى اأق�شاط اال�شرتداد امل�شندة ف�شاًل عن اأق�شاط اإعادة التاأمني االختيارية املدفوعة على خ�شائر كبرية متكبدة بني 2011م و2013م. ويف ال�ستة اأ�سهر 

الولى من عامي 2013م و2014م، كان معدل ال�سناد  ثابتا تقريبا، بن�سبة %11.1 و%11.2، على التوايل.

تتمتع اأن�شطة ال�شركة الرئي�شية يف قطاعي التاأمني على ال�شيارات والتاأمني ال�شحي، مبعدالت اإ�شناد منخف�شة ن�شبيًا حيث متيل ال�شركة اإلى االحتفاظ باالأق�شاط املحققة يف هذه 
الأن�سطة، مما اأدى الى تراجع معدل ال�سناد فيما يتعلق باأن�سطة التاأمني وذلك بن�سبة %33.5 يف 2012م و %19.7 يف 2013م وتراجع معدل ال�سناد املتعلق باأن�سطة التاأمني 
ال�سحي بن�سبة %26.5 يف 2013م بالرغم من منو االأق�شاط املكتتبة من هذين الن�شاطني يف تلك االأعوام وذلك بحكم طبيعة برنامج اإعادة التاأمني املتعلق بهذين الن�شاطني 

والذي ي�ستند على فائ�س اخل�سارة.

التاأمني  وثائق  نوع  اأي  تكوين املحفظة،  ال�سناد عن كل عام ح�سيلة  ويكون معدل  اأي�سًا.  اأ�سا�س فائ�س اخل�سارة  بال�سركة على  املمتلكات اخلا�سة  تاأمني  اإعادة  اتفاقية  تقوم 
والرتتيبات الختيارية. وقد تراجع معدل ال�سناد ب�سكٍل ثابت، من %82.7 يف 2011م اإلى %68.5 يف ال�ستة اأ�سهر الولى من عام 2014م، حيث اأ�سبحت ال�سركة اأكرث حذرًا 

يف اختيار املخاطر كي ترفع ن�شبة احتفاظها باالأق�شاط. 

وزاد معدل ال�سناد لأن�سطة التاأمني البحري من %34.2 يف 2011م اإلى %52.7 يف 2013م. وتقوم اتفاقية اإعادة التاأمني البحري على اأ�سا�س تنا�سبي وتاأتي الزيادة يف 
اال�شناد مدفوعة بالنمو يف اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة. 

تقوم اتفاقية اإعادة تاأمني الأعمال الهند�سية اخلا�سة بال�سركة على اأ�سا�س فائ�س اخل�سارة. ويكون معدل ال�سناد عن كل عام ح�سيلة تكوين املحفظة، اأي نوع وثائق التاأمني 
والرتتيبات الختيارية.

جاءت الزيادة يف معدل ال�سناد فيما يتعلق باأن�سطة التاأمني الهند�سي والتاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية بني 2011م و2013م مدفوعًة بالنمو يف اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة 
لأن�سطة ال�سركات املعنية.

من جهة اأخرى، �شهدت اأق�شاط اإعادة التاأمني املتعلقة باأن�شطة تاأمني احلماية ارتفاع بن�شبة من %167.3 يف 2012م من 1.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م الى 3.9 
مليون ريال �سعودي يف عام 2012م وذلك ب�شبب اإ�شتحواذ ال�شركة على ن�شبة اأعلى من عقود اإعادة التاأمني االإختياري. كما انخف�شت اأق�شاط اإعادة التاأمني املتعلقة باأن�شطة 
2013م ب�سبب حتفظ ال�سركة من بع�س  3.6 مليون ريال �سعودي يف عام  2012م الى  3.9 مليون ريال �سعودي يف عام  2013م من  %8.5 يف عام  تاأمني احلماية بن�سبة 

البولي�سات التي عقدت يف 2012م.

يقدم اجلدول التايل �شايف اأق�شاط التاأمني املكتتبة عن ال�شنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2013م 
و2014م.

اجلدول 6-5: �شايف اأق�شاط التاأمني املكتتبة

 باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(الن�ضف الأول املنتهي يف 30 يونيوال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2013م
غري مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
2013م

يونيو 
2014م

%23.3%463.8%46,94256,201316,841166,192204,95419.7تاأمني ال�سيارات

%37.5%19.0%226,003234,306278,819127,461175,2003.7التاأمني ال�سحي

)%11.8(%38.8%9,07710,48714,5609,9588,78015.5تاأمني املمتلكات

%18.0)%5.1()%13.7(23,64620,40319,36011,20813,222التاأمني البحري

%66.1)%18.8()%20.8(14,87711,7859,5756,82111,332التاأمني الهند�سي

%51.9)%5.9()%3.7(17,39116,75015,7669,45714,363التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

%18.9%26.2)%15.6(13,31911,23714,17810,49312,473تاأمني احلماية

%22.7)%30.6(%2,6732,9502,0461,4571,78810.4تاأمينات عامة اأخرى

%28.9%84.3%353,928364,119671,145343,047442,1122.9اإجمايل �شايف اأق�شاط التاأمني املكتتبة

     كن�شبة من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة )معدل االحتفاظ(

 - - -%99.8%99.8%99.8%98.4%97.1تاأمني ال�سيارات
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 باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(الن�ضف الأول املنتهي يف 30 يونيوال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2013م
غري مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
2013م

يونيو 
2014م

 - - -%97.4%97.2%98.7%97.8%98.2التاأمني ال�سحي

 - - -%31.5%36.9%22.0%18.5%17.3تاأمني املمتلكات

 - - -%50.4%53.9%47.3%54.6%65.8التاأمني البحري

 - - -%52.9%46.4%37.0%42.9%64.4التاأمني الهند�سي

 - - -%84.1%80.7%70.5%71.4%88.5التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

 - - -%69.8%84.0%79.9%74.3%90.2تاأمني احلماية

   %91.7%89.2%89.8%80.4%81.7تاأمينات عامة اأخرى

 - - -%88.8%88.9%86.5%79.1%82.7الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

كنتيجة للحركة يف اأق�شاط التاأمني امل�شندة، تراجع معدل االحتفاظ من %82.7 يف 2011م اإلى %79.1 يف 2012م، متبوعًا بزيادة اإلى %86.5 يف 2013م و%88.5 يف 
ال�ستة اأ�سهر الأولى من عام 2014م. 

التغييرات في األقساط غير المكتسبة

متثل التغيريات يف االأق�شاط غري املكت�شبة الفارق يف اأق�شاط التاأمني املكتتبة )امل�شجلة( واالأق�شاط املكت�شبة خالل العام.

كان ال�شبب وراء الرتاجع يف اإجمايل اأق�شاط التاأمني اأثناء 2011م عائدًا اإلى قرار ال�سركة بعدم جتديد اأحد ح�سابات ال�سركات بقيمة 50 مليون ريال �سعودي الذي يتكبد 
خ�شائر كبرية ولذلك تعر�شت ال�شركة لر�شيد منخف�ص من اأق�شاط التاأمني غري املكت�شبة بنهاية 2011م. وقد اأدى هذا اإلى تغيريات اإيجابية فيما يتعلق باالأق�شاط غري املكت�شبة.

بعد ذلك ، ونتيجة لنمو االأق�شاط املكتتبة يف كافة اأن�شطة ال�شركة خالل 2012م ارتفعت االأق�شاط الغري مكت�شبة اإلى 5.3 مليون ريال �سعودي بن�سبة %165.2 و يف عام2013م 
، اإرتفعت االأق�شاط غري املكت�شبة اإلى 27.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة %409.9  موؤدية اإلى تغيريات �شلبية يف االأق�شاط غري املكت�شبة. 

صافي األقساط المكتسبة

2013م  يونيو   30 املنتهية يف  اأ�سهر  ال�ستة  2011م و2012م و2013م وفرتة  31 دي�سمرب  املنتهية يف  املالية  ال�شنوات  اأثناء  املكت�شبة  االأق�شاط  التايل �شايف  يقدم اجلدول 
و2014م.

اجلدول 6-6: �شايف االأق�شاط املكت�شبة

 باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(الن�ضف الأول املنتهي يف 30 يونيوال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2013م
غري مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
2013م

يونيو 
2014م

%20.5%491.3%47,28152,309309,322148,323178,75710.6تاأمني ال�سيارات

%23.6%10.3)%2.6(238,819232,695256,658121,809150,593التاأمني ال�سحي

)%31.5(%23.9%8,91210,81613,4066,4134,39021.4تاأمني املمتلكات

%11.2)%4.0()%9.9(22,68220,43019,61411,74313,055التاأمني البحري

)%8.1()%2.0()%1.0(11,89411,77511,5425,4064,967التاأمني الهند�سي

%7.6%9.2)%2.2(16,35915,99617,4758,5649,217التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

)%7.0(%24.3%10,42311,18013,8987,1646,6617.3تاأمني احلماية

%6.1)%40.7()%36.8(5,7043,6052,1371,0451,109تاأمينات عامة اأخرى
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 باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(الن�ضف الأول املنتهي يف 30 يونيوال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2013م
غري مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
2013م

يونيو 
2014م

%18.8%79.5)%0.9(362,074358,806644,052310,467368,749اإجمايل �شايف االأق�شاط املكت�شبة

   كن�سبة مئوية من الإجمايل

---%48.5%47.8%48.0%14.6%13.1تاأمني ال�سيارات

---%40.8%39.2%39.9%64.9%66.0التاأمني ال�سحي

---%1.2%2.1%2.1%3.0%2.5تاأمني املمتلكات

---%3.5%3.8%3.0%5.7%6.3التاأمني البحري

---%1.3%1.7%1.8%3.3%3.3التاأمني الهند�سي

---%2.5%2.8%2.7%4.5%4.5التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

---%1.8%2.3%2.2%3.1%2.9تاأمني احلماية

---%0.3%0.3%0.3%1.0%1.6تاأمينات عامة اأخرى

---%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

يف 2012م، تراجع �شايف االأق�شاط املكت�شبة ب�شكٍل هام�شي، بن�شبة %0.9 من 362.1 مليون ريـال �سعودي يف 2011م اإلى 358.8 مليون ريـال �سعودي يف 2012م. ويف عام 
2013م ارتفع �شايف االأق�شاط املكت�شبة بن�شبة  %79.5 من 358.8 مليون ريـال �سعودي يف 2012م اإلى 644.1 مليون ريـال �سعودي يف 2013م،  متا�سيًا مع النمو يف اإجمايل 

اأق�شاط التاأمني املكتتبة. 

يف ال�ستة اأ�سهر الأولى من عام 2014م، اإرتفع �شايف االأق�شاط املكت�شبة بن�شبة %18.8 من 310.4 مليون ريـال �سعودي يف ال�ستة ا�سهر الولى من عام 2013م اإلى368.7 
مليون ريـال �سعودي للفرتة نف�سها من 2014م. وجاء هذا النمو مدفوعًا يف املقام االأول بالزيادة احلا�شلة يف اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة على مدار الفرتة ذاتها.

عموالت إعادة التأمين

متثل عمولت اإعادة التاأمني العمولت الواردة من �سركات اإعادة التاأمني، وفقًا للمعدلت املتفق عليه يف وقت اإبرام التفاقيات.

خلل الفرتة بني 2011م و2013م، اإرتفع اإجمايل عمولت اإعادة التاأمني الواردة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ %18.1، من 10.0 مليون ريـال �سعودي يف 2011م اإلى 13.9 
مليون ريـال �سعودي يف 2013م. يف 2012م، اإرتفعت عمولت اإعادة التاأمني بن�سبة %29.4 من 10.0 مليون ريـال �سعودي يف 2011م اإلى 12.9 مليون ريـال �سعودي يف 
2012م، ويرجع ذلك يف املقام االأول اإلى زيادة يف اأق�شاط التاأمني امل�شندة من جانب ال�شركة. يف 2013م، اإرتفعت عمولت اإعادة التاأمني بن�سبة %7.7 من 12.9 مليون ريـال 

�سعودي يف 2012م اإلى 13.9 مليون ريـال �سعودي يف 2013م لل�سبب نف�سه.

يف ال�ستة اأ�سهر الأولى من عام 2014م، اإرتفعت عمولت اإعادة التاأمني اإلى 9.4 مليون ريـال �سعودي من 7.2 مليون ريـال �سعودي يف ال�ستة ا�سهر الولى من عام 2013م، ما 
ميثل منوًا هام�سيًا بواقع 2.2 مليون ريـال �سعودي اأو 31.2%. 

دخل العموالت

ميثل دخل العمولت الدخل املكت�سب من ال�سندات والودائع لأجل والودائع ق�سرية الأجل والودائع طويلة الأجل والربح املحقق من ال�ستثمارات. 

يف عام 2012م كان دخل العمولت متما�سيًا اإلى حد كبري مع نتائج 2011م، م�سجًل زيادة بواقع 0.6 مليون ريـال �سعودي. و يف 2013م، زاد دخل العمولت بواقع 3.2 مليون 
ريـال �سعودي، اأو %196.6 من 1.6 مليون ريـال �سعودي يف 2012م اإلى 4.8 مليون ريـال �سعودي يف 2013م، نتيجًة لزيادة يف حجم اأ�سول عمليات التاأمني والتخ�سي�س 

الأمثل للأ�سول امل�ستثمرة.

يف الن�سف الأول من عام 2014م، بلغ دخل العمولت 3.5 مليون ريـال �سعودي، بزيادة هام�س ربح قدرها 1.3 مليون ريـال �سعودي اأو %117.5 مقارنة  بالن�سف الأول من 
عام 2013م. وكان ال�سبب وراء هذه الزيادة متمثًل يف حتقيق عوائد مرتفعة من ال�ستثمارات املتعلقة بعمليات التاأمني. 
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 التكاليف والنفقات 12   1   4   6

تتاألف التكاليف والنفقات من املطالبات املتكبدة وتكاليف اإكتتاب وثائق التاأمني ف�سًل عن النفقات العامة والإدارية. 

يف 2012م تراجعت التكاليف والنفقات بن�سبة %5.1 من 387.3 مليون ريال �سعودي يف 2011م الى 367.7 مليون ريال �سعودي يف 2012م، ويرجع ذلك يف املقام الأول اإلى 
حدوث زيادة يف ا�سرتداد املطالبات املدفوعة من �سركات اإعادة التاأمني مما اأدى اإلى ر�سيد منخف�س ل�سايف املطالبات املتكبدة. بالإ�سافة اإلى ذلك، اأ�سهم الرتاجع يف تكاليف 

اإكتتاب وثائق التاأمني والنفقات العامة والإدارية يف انخفا�س التكاليف والنفقات بن�سبة %18.6 و%8.2 يف 2011م و2012م، على التوايل.

يف عام 2013م ارتفعت التكاليف والنفقات بن�سبة %77.2 من 367.7 مليون ريال �سعودي يف 2012م الى 651.7 مليون ريال �سعودي يف 2013م. ويف الن�سف الأول من 
عام 2014م، اإرتفعت التكاليف والنفقات بن�سبة %20.6 من 309.4 مليون ريال �سعودي يف الن�سف الأول من عام 2013م الى 373.1 مليون ريال �سعودي يف الن�سف الأول 

2014م. ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى املطالبات املرتفعة املتكبدة التي كانت متما�سية مع الزيادة يف حجم الأعمال.

إجمالي المطالبات المدفوعة

يقدم اجلدول التايل اإجمايل املطالبات املدفوعة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2013م 
و2014م.

اجلدول 6-7: اإجمايل املطالبات املدفوعة

باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(الن�ضف الأول املنتهي يف 30 يونيوال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2013م
غري مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

%163.1%359.6)%29.2(58,18641,184189,29857,488151,247تاأمني ال�سيارات

%4.1)%8.3(%207,269212,186194,679104,961109,2762.4التاأمني ال�سحي

)%48.1(%26.9%15,68365,30482,85175,14338,978316.4تاأمني املمتلكات

%5.1%154.8%5,6558,60221,9223,7793,97352.1التاأمني البحري

%34.7)%59.6(%1,94710,5894,2813,4504,648443.9التاأمني الهند�سي

%64.6%162.5)%20.0(1,4061,1252,9531,1611,911التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

)%27.7(%84.3%5,0707,18413,2435,6844,11241.7تاأمني احلماية

%952.8)%90.0()%63.0(3,2161,18911953558تاأمينات عامة اأخرى

%25.0%46.6%298,432347,363509,346251,719314,70316.4املطالبات املدفوعة

كن�سبة مئوية من الإجمايل

---%73.6%34.5%59.6%72.1%120.4تاأمني ال�سيارات

---%60.7%80.1%68.9%88.6%90.0التاأمني ال�سحي

---%139.9%278.4%125.1%115.0%29.9تاأمني املمتلكات

---%15.1%18.2%53.6%23.0%15.7التاأمني البحري

---%21.7%23.5%16.5%38.6%8.4التاأمني الهند�سي

---%11.2%9.9%13.2%4.8%7.2التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

---%23.0%45.5%74.7%47.5%34.3تاأمني احلماية

---%28.6%3.2%5.2%32.4%98.3تاأمينات عامة اأخرى

---%63.2%65.2%65.7%75.4%69.8الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة
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خلل الفرتة بني 2011م و2013م، اإرتفع اإجمايل املطالبات املدفوعة مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ %30.6، من 298.4 مليون ريـال �سعودي يف 2011م اإلى 509.3 مليون 
ريـال �سعودي يف 2013م. يف 2012م، اإرتفع اإجمايل املطالبات املدفوعة بن�سبة %16.4 من 298.4 مليون ريـال �سعودي يف 2011م اإلى 347.4 مليون ريـال �سعودي يف 
2012م، متما�شيًا ب�شورٍة كبري مع النمو يف اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة. ويف عام 2013م، اإرتفع يف اإجمايل املطالبات املدفوعة بن�سبة %46.6، من 347.4 مليون ريـال 

�سعودي يف 2012م اإلى 509.3 مليون ريـال �سعودي يف 2013م، وذلك لنف�س ال�سبب الذي دفع الزيادة يف اإجمايل املطالبات املدفوعة بني عامي 2011م و2012م.

اإرتفع اإجمايل املطالبات املدفوعة بن�سبة %25.0 من 251.7 مليون ريـال �سعودي يف الن�سف الأول من عام 2013 اإلى 314.7 مليون ريـال �سعودي يف الن�سف الأول من عام 
2014  راجعًا يف املقام االأول اإلى الزيادة يف اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة على مدار الفرتة ذاتها.

حصة شركات إعادة التأمين

يقدم اجلدول التايل ح�سة �سركات اإعادة التاأمني يف اإجمايل املطالبات املدفوعة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة اأ�سهر 
املنتهية يف 30 يونيو 2013م و2014م.

اجلدول 6-8: ح�ضة �ضركات اإعادة التاأمني من اإجمايل املطالبات املدفوعة

 باآلف الريالت ال�ضعودية

ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب
الن�ضف الأول املنتهي يف 30 

يونيو
زيادة/)نق�س(

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2013م
غري مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 2012م
دي�ضمرب 
2013م

يونيو 
2014م

-)%99.7(%95,920.0--54,80116تاأمني ال�سيارات

)%8.5()%24.6()%13.7(5,9505,1333,8702,3002,104التاأمني ال�سحي

)%35.6(%31.1%10,01956,20773,66452,68833,921461.0تاأمني املمتلكات

%0.6%197.4%2,2394,50213,3891,1041,111101.1التاأمني البحري

)%50.8(%23.0%7331,3151,6181,61779579.4التاأمني الهند�سي

%50.0)%9.6(-11510423-التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

)%95.8(%535.3%7338055,1142,4041009.8تاأمني احلماية

-)%100.0()%84.7(---62696تاأمينات عامة اأخرى

)%36.7(%34.0%20,30572,97497,77560,11538,034259.4ح�سة �سركات اإعادة التاأمني يف املطالبات

كن�سبة مئوية من الإجمايل

-----%0.0%11.7%0.0تاأمني ال�سيارات

---%1.9%2.2%2.0%2.4%2.9التاأمني ال�سحي

---%87.0%70.1%88.9%86.1%63.9تاأمني املمتلكات

---%28.0%29.2%61.1%52.3%39.6التاأمني البحري

---%17.1%46.9%37.8%12.4%37.6التاأمني الهند�سي

---%0.2%0.2%3.5%10.2-التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

---%2.4%42.3%38.6%11.2%14.5تاأمني احلماية

------%8.1%19.5تاأمينات عامة اأخرى

---%12.1%23.9%19.2%21.0%6.8الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

خلل الفرتة بني 2011م و2013م، اإرتفعت ح�سة �سركات اإعادة التاأمني يف اإجمايل املطالبات املدفوعة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ %119.4، من 20.3 مليون ريـال �سعودي 
يف 2011م اإلى 97.8 مليون ريـال �سعودي يف 2013م. يف 2012م، اإرتفعت ح�سة �سركات اإعادة التاأمني من 20.3 مليون ريـال �سعودي يف 2011م اإلى 73 مليون ريـال �سعودي 
يف 2013م، مما اأدى اإلى زيادة بن�سبة %259. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة يف املقام الأول بزيادة يف املبالغ امل�سرتدة من �سركات اإعادة التاأمني ب�سبب خ�سائر املمتلكات 

الكبرية، و�سكلت ن�سبة ـتاأمني ال�سيارات وتاأمني املمتلكات اإلى %84 من اإجمايل ح�سة �سركات اإعادة التاأمني يف املطالبات يف عام 2012م.
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يف 2013م، اإرتفعت ح�سة �سركات اإعادة التاأمني اإلى 97.7 مليون ريـال �سعودي بن�سبة %34 مقارنة بعام 2012م، التي ُتعد جمددًا كنتيجة التعايف من اخل�سائر الكبرية عالية 
اخلطورة يف قطاع العقارات وخ�سارة واحدة كبرية يف القطاع البحري.

تراجعت ح�سة �سركات اإعادة التاأمني يف اإجمايل املطالبات املدفوعة بن�سبة %36.7 من 60.1 مليون ريـال �سعودي يف  الن�سف الأول من عام 2013م اإلى 38.0 مليون ريـال 
�سعودي يف 2014م. وكان ذلك يرجع يف املقام الأول اإلى مطالبات منخف�سة احلدة التي مل تتجاوز حد فائ�س اخل�سارة )اأي اأدنى من حد فائ�س اخل�سارة وفقًا لتفاقية اإعادة 

التاأمني(.

صافي المطالبات المدفوعة

2013م  يونيو   30 املنتهية يف  اأ�سهر  ال�ستة  و2013م وفرتة  و2012م  2011م  31 دي�سمرب  املنتهية يف  املالية  ال�سنوات  املدفوعة عن  املطالبات  التايل �سايف  يقدم اجلدول 
و2014م.

اجلدول 6-9: �ضايف املطالبات املدفوعة

باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(الن�ضف الأول املنتهي يف 30 يونيوال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2013م
غري مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

%163.1%420.2)%37.5(58,18136,383189,28257,488151,247تاأمني ال�سيارات

%4.4)%7.8(%201,319207,053190,809102,661107,1722.8التاأمني ال�سحي

)%77.5(%1.0%5,6649,0979,18722,4555,05760.6تاأمني املمتلكات

%7.0%108.1%3,4164,1008,5332,6752,86220.0التاأمني البحري

%110.2)%71.3(%1,2149,2742,6631,8333,853663.9التاأمني الهند�سي

%64.6%182.1)%28.2(1,4061,0102,8491,1591,908التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

%22.3%27.4%4,3376,3798,1293,2804,01247.1تاأمني احلماية

%952.8)%89.1()%57.8(2,5901,09311953558تاأمينات عامة اأخرى

%44.4%50.0)%1.3(278,127274,389411,571191,604276,669�سايف املطالبات املدفوعة

كن�سبة مئوية من الإجمايل

---%100.0%100.0%100.0%88.3%100.0تاأمني ال�سيارات

---%98.1%97.8%98.0%97.6%97.1التاأمني ال�سحي

---%13.0%29.9%11.1%13.9%36.1تاأمني املمتلكات

---%72.0%70.8%38.9%47.7%60.4التاأمني البحري

---%82.9%53.1%62.2%87.6%62.4التاأمني الهند�سي

---%99.8%99.8%96.5%89.8%100.0التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

---%97.6%57.7%61.4%88.8%85.5تاأمني احلماية

---%100.0%100.0%100.0%91.9%80.5تاأمينات عامة اأخرى

---%87.9%76.1%80.8%79.0%93.2الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

يف 2012م، تراجع �سايف املطالبات املدفوعة بن�سبة %1.3 من 278.1 مليون ريـال �سعودي يف 2011م اإلى 274.4 مليون ريـال �سعودي يف 2012م، ويرجع ذلك يف املقام 
الأول نتيجة لزيادة يف ح�سة �سركات اإعادة التاأمني يف املطالبات املدفوعة يف 2012م. اإرتفع �سايف املطالبات املدفوعة بن�سبة %50.0، من 274.4 مليون ريـال �سعودي يف 

2012م، اإلى 411.6 مليون ريـال �سعودي يف 2013م، وترجع الزيادة اإلى النمو يف املطالبات املدفوعة الذي كان مدفوعًا باإجمايل االأق�شاط املكتتبة املرتفعة.

يف الن�سف الأول من عام 2014م، ارتفعت �سايف املطالبات املدفوعة بن�سبة %44.4 من 191.6 مليون ريـال �سعودي يف الن�سف الأول من عام 2013م اإلى 276.6 مليون 
ريـال �سعودي يف الن�سف الول من عام 2014م. ورجع ذلك يف املقام االأول اإلى الزيادة يف اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة على مدار الفرتة ذاتها، مما اأدى اإلى زيادة اإجمايل 

املطالبات املدفوعة.
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التغير في المطالبات المستحقة

.)IBNR( مُتّثل التغيريات يف املطالبات امل�ستحقة التغري يف �سايف املطالبات املبلغ عنها ولكن مل يتم ت�سويتها بالإ�سافة اإلى �سايف املطالبات املتكبدة لكن مل ُيبلغ عنها

خلل عام 2011م و2012م، مثلت التغيريات ال�سلبية يف املطالبات امل�ستحقة التطور الإيجابي يف املطالبات مبا يف ذلك املطالبات املتكبدة لكن مل ُيبلغ عنها. كما �سهد عام 
2013م زيادًة يف اإجمايل املطالبات امل�شتحقة مبا يف ذلك املطالبات املتكبدة لكن مل ُيبلغ عنها التي تتما�شى مع النمو يف اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة. وحيث اإن قطاع تاأمني 
اأق�شاط  ُيبلغ عنها يف �شوء منو  ال�شيارات ميتاز بكونه فئة اأعمال عالية الوترية/منخف�شة احلدة، فقد عكفت ال�شركة على تعزيز احتياطاتها من املطالبات املتكبدة التي مل 

التاأمني، على �سبيل احلذر، مما اأف�سى اإلى حدوث تغريات �سلبية يف املطالبات امل�ستحقة.

صافي المطالبات المتكبدة

2013م  يونيو   30 املنتهية يف  اأ�سهر  ال�ستة  وفرتة  و2013م  و2012م  2011م  دي�سمرب   31 املنتهية يف  املالية  ال�سنوات  املتكبدة عن  املطالبات  التايل �سايف  يقدم اجلدول 
و2014م.

اجلدول 6-10: �ضايف املطالبات املتكبدة

باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(الن�ضف الأول املنتهي يف 30 يونيوال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2013م
غري مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

%26.1%831.7)%4.5(30,53029,160271,675125,474158,225تاأمني ال�سيارات

%14.8%8.7)%5.9(217,436204,670222,563110,781127,229التاأمني ال�سحي

)%8.3()%12.0(%10,30414,03112,3507,3046,69936.2تاأمني املمتلكات

%150.8%57.9%3,7294,4807,0732,0415,11820.1التاأمني البحري

%285.6)%33.1(%1,99912,3058,2291,3265,113515.6التاأمني الهند�سي

)%39.0(%1,195.4%3233734,8324,5172,75615.5التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

)%29.0(%204.3)%43.3(6,4473,65811,1336,4934,611تاأمني احلماية

%205.0)%157.1()%134.2(5702061)998(2,915تاأمينات عامة اأخرى

%20.1%101.1)%2.2(273,683267,679538,425257,956309,812اإجمايل �شايف االأق�شاط املكت�شبة

معدل اخل�شارة: كن�شبة من �شايف اأق�شاط 
التاأمني املكت�سبة

  

 %88.5%84.6%87.8%55.7%64.6تاأمني ال�سيارات

 %84.5%90.9%86.7%88.0%91.0التاأمني ال�سحي

 %152.6%113.9%92.1%129.7%115.6تاأمني املمتلكات

 %39.2%17.4%36.1%21.9%16.4التاأمني البحري

 %102.9%24.5%71.3%104.5%16.8التاأمني الهند�سي

 %29.9%52.7%27.7%2.3%2.0التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

 %69.2%90.6%80.1%32.7%61.9تاأمني احلماية

 %5.5%1.9%26.7)%27.7(%51.1تاأمينات عامة اأخرى

 %84.0%83.1%83.6%74.6%75.6الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

يف 2012م، تراجع �سايف املطالبات املتكبدة بن�سبة %2.2، من 273.7 مليون ريـال �سعودي يف 2011م اإلى 267.7 مليون ريـال �سعودي يف 2012م. ويرجع هذا يف املقام 
الأول اإلى انخفا�س يف معدلت اخل�سائر التي يتكبدها قطاعا تاأمني ال�سيارات والتاأمني ال�سحي، اللذان ميثلن اأن�سطة ال�سركة الرئي�سية.
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اإرتفعت �سايف املطالبات املتكبدة بن�سبة %101.1 من 267.7 مليون ريـال �سعودي يف 2012م اإلى 538.4 مليون ريـال �سعودي يف 2013م. ويرجع هذا يف املقام الأول اإلى 
الإرتفاع احلا�سل يف معدل خ�سائر قطاع تاأمني ال�سيارات. وكما �سبق واأن اأو�سحنا، تت�سم وترية مطالبات تاأمني ال�سيارات بالرتفاع يف حني تت�سم ال�سدة املعنية بالنخفا�س ويف 

�شوء النمو املحقق يف هذا الن�شاط، داأبت ال�شركة على زيادة احتياطيات املطالبات املتكبدة ولكن مل ُيبلغ عنها ب�شكل حكيم. 

ويف عام 2013م، اإرتفعت اإجمايل االأق�شاط املكت�شبة لتاأمني ال�شيارات اإلى 271.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة %831.7 ويرجع هذه الزيادة يف املقام الأول اإلى الزياده يف 
االق�شاط املكت�شبة يف عام 2013م. ويف الن�سف الأول من عام 2014م اإرتفعت اإجمايل االأق�شاط املكت�شبة لتاأمني ال�شيارات اإلى 158.2 مليون ريال �سعودي بن�سبة 26.1% 

ويرجع هذه الزيادة يف املقام االأول اإلى الزياده يف االق�شاط املكت�شبة يف الفرتة ذاتها.

تكاليف اإكتتاب على وثيقة التاأمني

مُتّثل تكاليف ا�ستحواذ وثائق التاأمني اإطفاء العمولت املوؤجلة املدفوعة ل�سركات و�ساطة التاأمني والتكاليف املبا�سرة الإ�سافية الأخرى امل�ستحقة فيما يتعلق باإكتتاب عقود التاأمني 
وجتديدها.

يف 2012م، تراجعت تكاليف اإكتتاب وثائق التاأمني بن�سبة %18.6، من 40.8 مليون ريـال �سعودي يف 2011م اإلى 33.2 مليون ريـال �سعودي يف 2012م. ويرجع هذا الرتاجع 
يف املقام الأول اإلى انخفا�س يف معدلت عمولت الو�سطاء يف �سوء غطاء تنظيمي على معدلت العمولة. يف 2013م، اإرتفعت تكاليف اإكتتاب وثائق التاأمني بن�سبة %4.6، من 
33.2 مليون ريـال �سعودي يف 2012م اإلى 34.7 مليون ريـال �سعودي يف 2013م، ورجع ذلك يف املقام الأول اإلى الإرتفاع احلا�سل يف حجم وثائق التاأمني املكتتبة. وباملثل، يف 
الن�سف الأول من عام 2014م، كانت تكاليف اإكتتاب وثائق التاأمني اأعلى بن�سبة %26.2 اأو مبقدار 21.6 مليون ريال �سعودي مقارنة بالفرتة ذاتها يف 2013م، ورجع ذلك 

اأي�شًا يف املقام االأول اإلى الزيادة احلا�شلة يف م�شتوى اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة على مدار الفرتة ذاتها.

تراجع �شايف معدل العمولة )�شايف العمولة كن�شبة من اأق�شاط التاأمني املكت�شبة( ب�شكٍل ثابت من %8.5 يف 2011م اإلى %5.7 يف 2012م و%3.2 يف 2013م. وقد حتقق 
هذا من خلل: 

زيادة الرتكيز على الأعمال املبا�سرة للحد من العتماد على الو�سطاء، وبالتايل خف�س تكاليف ال�ستحواذ؛ �

خف�س م�ستويات العمولت املدفوعة اإلى الو�سطاء؛ و �

زيادة منافذ البيع، للمبيعات املبا�سرة، يف العديد من الأماكن باململكة العربية ال�سعودية ل�سمان �سهولة و�سول العملء. �

المصروفات العمومية واإلدارية

يقدم اجلدول التايل امل�سروفات العمومية والإدارية عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2013م 
و2014م.

اجلدول 6-11: امل�ضروفات العمومية والإدارية

باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(الن�ضف الأول املنتهي يف 30 يونيوال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2013م
غري مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
2013م

يونيو 
2014م

%7.8%17.2%41,23347,60555,77126,33128,38315.5تكاليف املوظفني

)%29.9(%106.2)%65.8(8,3742,8665,9111,5471,084الر�سوم القانونية واملهنية

)%5.3(%139.6)%37.2(2,5761,6183,8771,4091,335م�سروفات تقنية املعلومات

%89.7)%33.9(%3,8194,8563,2101,1132,11127.2�سريبة م�ستقطعة

%53.2%9.3)%0.3(1,3431,3391,464586898م�سروفات ال�سفر لأغرا�س العمل

)%36.5(%60.2)%32.0(691470753463294تكاليف الطباعة والأدوات املكتبية

)%100.0()%100.0()%115.3(-)750(-)950(6,194خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

%110.7)%16.3(%8,6299,0567,5793,5867,5544.9اأخرى

%21.5%17.5)%8.2(72,85966,86078,56534,28541,659الإجمايل 

امل�سدر: القوائم املالية، ال�سركة

و%71.2 يف  2011م،  والإدارية يف  العمومية  امل�سروفات  اإجمايل  %56.6 من  بن�سبة  �سكلت  التي  املوظفني،  تكاليف  الأول  املقام  والإدارية يف  العمومية  امل�سروفات  ت�سمل 
2012م، و%71.0 يف 2013م و%68.1 يف الن�سف الأول من عام 2014م. يف 2012م، تراجعت امل�سروفات العمومية والإدارية بن�سبة %8.2، من 72.9 مليون ريـال 
�سعودي يف 2011م اإلى 66.9 مليون ريـال �سعودي يف 2012م. ورجع ذلك يف املقام الأول اإلى تراجع يف املخ�س�سات للديون امل�سكوك يف حت�سيلها والر�سوم القانونية واملهنية، 

التي قابلها جزئيًا زيادة يف تكاليف املوظفني.

74



يف 2013م، اإرتفعت امل�سروفات العمومية والإدارية بن�سبة %17.5 من 66.9 مليون ريـال �سعودي يف 2012م اإلى 78.6 مليون ريـال �سعودي يف 2013م، وهذا يرجع يف 
املقام الأول اإلى ارتفاع تكاليف املوظفني. كما حر�ست ال�سركة على تعيني العديد من املواطنني ال�سعوديني املوؤهلني واملتمر�سني لتويل منا�سب اإدارية عليا وباأق�سام املبيعات.

يف الن�سف الأول من 2014م، كانت امل�سروفات العمومية والإدارية اأعلى بن�سبة %21.5 مقارنة بالفرتة ذاتها يف 2013م. ورجع ذلك يف املقام الأول اإلى زيادة هام�سية يف 
تكاليف املوظفني وامل�ساريف الأخرى.

حت�ّشن معدل م�شروفات ال�شركة ب�شكٍل ثابت )امل�شروفات العمومية واالدارية مق�شوما على �شايف اأق�شاط التاأمني املكت�شبة(، من %20.12 يف 2011م و%18.6 يف 2012م 
2014م ويرجع ذلك اإلى الأرتفاع يف  %11.3 يف الن�سف الأول من عام  اإلى  2013م  %11.0 يف الن�سف الأول من عام  2013م. هناك زياده قليلة بن�سبة  و%12.2 يف 

امل�ساريف ب�سكل عام.

وقد حتقق هذا االنخفا�ص من خالل النمو يف �شايف اأق�شاط التاأمني املكت�شبة بدون زيادة متنا�شبة يف امل�شروفات. ولتحقيق هذا، اتخذت ال�شركة عدة خطوات خالل الثالث 
�سنوات املن�سرمة، مبا يف ذلك:

حت�شني كفاءة العمليات املختلفة مثل مركز االت�شال الذي يخدم اخلطوط ال�شخ�شية؛ �

ت�سديد الرقابة على امل�سروفات التقديرية؛ و �

مركزية الوظائف املختلفة. �

تكاليف الموظفين

تتاألف تكاليف املوظفني من الرواتب واملزايا والعلوات املقدمة لطاقم عمل ال�سركة.

خلل الفرتة بني 2011م و2013م، اإرتفعت تكاليف املوظفني مبعدل منو �سنوي مركب بلغ %16.3، من 41.2 مليون ريـال �سعودي يف 2011م اإلى 55.8 مليون ريـال �سعودي 
يف 2013م. يف 2012م، اإرتفعت تكاليف املوظفني بن�سبة %15.5 من 42.2 مليون ريـال �سعودي يف 2011م اإلى 47.6 مليون ريـال �سعودي يف 2012م، ويرجع ذلك اأ�سا�سًا 
اإلى توظيف مواطنني �سعوديني متمر�سني وموؤهلني لتويل املنا�سب الإدارية كما هو مذكور �سابقًا. كما رجعت الزيادة البالغة 8.2 بن�سبة %17.2 واحلا�سلة يف تكاليف املوظفني 

يف 2013م، من 47.6 مليون ريـال �سعودي يف 2012م اإلى 55.8 مليون ريـال �سعودي يف 2013م اإلى ال�سبب ذاته.

يف الن�سف الأول من عام 2014م اإرتفعت تكاليف املوظفني بواقع 2.0 مليون ريال �سعودي مقارنة بالن�سف الأول من عام 2013م ويرجع ذلك يف املقام الأول اإلى التعاقد مع 
كبار املوظفني ال�سعوديني يف الفرتة ذاتها.

الرسوم القانونية والمهنية

يف 2012م، تراجعت الر�سوم القانونية واملهنية بن�سبة %65.8 من 8.4 مليون ريـال �سعودي يف 2011م اإلى 2.9 مليون ريـال �سعودي يف 2012م، حيث اإن بع�س امل�سروفات 
غري املتكررة املتعلقة بالفح�س امليداين لل�سرائب يف 2011م مل يتم تكبدها يف 2012م.

يف 2013م، اإرتفعت الر�سوم القانونية واملهنية بن�سبة %106.2 من 2.9 مليون ريـال �سعودي يف 2012م اإلى 5.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م، ويرجع ذلك يف املقام 
الأول اإلى اإعادة ت�سنيف بع�س الر�سوم النظامية يف اإطار فئة الر�سوم القانونية واملهنية هذه.

يف الن�سف الأول من عام 2014م، كانت تكاليف املوظفني متما�سية ب�سكٍل كبري مع التكاليف يف الفرتة ذاتها اأثناء عام 2013م.

مصروفات تقنية المعلومات

تتاألف م�سروفات تقنية املعلومات ب�سورة اأ�سا�سية من:

ر�سوم ترخي�س مدفوعة ل�سركة Infoel S.A.  ل�ستخدام نظام التاأمني واإعادة التاأمني املحو�سب واملتكامل CIRIS؛ �

ر�سوم ترخي�س مقابل احل�سول على العديد من تطبيقات Microsoft؛ �

ر�سوم اخلط املوؤجر / ال�سبكة الرقمية للخدمات املتكاملة؛ �

م�ستهلكات تقنية املعلومات؛ و �

�سيانة الأجهزة. �

انخفا�س  اإلى  الأول  املقام  ذلك يف  ويرجع  2012م،  �سعودي يف  ريـال  مليون   1.6 اإلى  �سعودي  ريـال  مليون   2.6 من   ،37.2% بن�سبة  املعلومات  تقنية  تراجعت  2011م  يف 
م�سروفات تقنية املعلومات. واأعقب هذا زيادة بن�سبة %139.6 اإلى 3.8 مليون ريـال �سعودي يف 2013م، التي رجعت يف املقام الأول اإلى اإن�ساء معدات مركز البيانات ل�سالح 

مركز البيانات املركزي لل�سركة.

يف الن�سف الأول من عام 2014م، كانت م�سروفات تقنية املعلومات متما�سية ب�سكٍل كبري مع نتائج الن�سف الأول من عام 2013م، م�سجلة انخفا�س قدره 0.1 مليون ريـال 
�سعودي فقط.
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الضرائب عند المنبع

قبل عام 2013م، كانت ال�سركة تعكف على ت�سوية ال�سرائب عند املنبع بالنيابة عن �سركات اإعادة التاأمني، ومع ذلك، حتملت �سركات اإعادة التاأمني يف مطلع عام 2013م 
ال�سرائب عند املنبع. واأدى هذا اإلى تراجع بن�سبة %33.9 يف ال�سرائب عند املنبع يف 2013م، مقارنة بعام 2012م.

يف 2012م، اإرتفعت ال�سرائب عند املنبع بن�سبة %27.2، من 3.8 مليون ريـال �سعودي يف 2011م اإلى 4.9 مليون ريـال �سعودي يف 2012م نتيجة للزيادة يف حجم اإعادة 
التاأمني خارج اململكة العربية ال�سعودية.

اإرتفعت ال�سرائب عند املنبع بن�سبة %89.7 يف الن�سف الأول من عام 2014م مقارنة بالفرتة ذاتها يف عام 2014م، ويرجع ذلك ب�شكل رئي�شي اإلى اأق�شاط التاأمني املتنازل 
عنها.

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

حتتفظ ال�سركة مبخ�س�س للمدينني امل�سكوك يف �سدادهم للديون ا�ستنادًا اإلى اللئحة التنفيذية ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

6.2 مليون ريـال �سعودي ب�سبب زيادة يف ر�سيد الإقفال للمخ�س�س املح�سوب وفقًا لل�سيا�سة املعتمدة. وب�سورة ن�سبية، يف عام  2011م، مت ت�سجيل خم�س�س قدره  يف عام 
2012م، مت ت�سجيل تراجع خم�س�س دين بقيمة 0.1 مليون ريـال �سعودي نظرًا للمبالغ امل�سرتدة كما يف 31 دي�سمرب 2012م.

مل يتم ت�سجيل اأي خم�س�سات اإ�سافية يف 2013م والن�سف الأول من عام 2014م.

مصروفات عمومية وإدارية أخرى

تتاألف امل�سروفات العمومية والإدارية الأخرى يف املقام الأول من الر�سوم النظامية والر�سوم امل�سرفية ونفقات الدرا�سات ونفقات �سيانة املكاتب وغريها من النفقات املتعددة 
املتكبدة يف �سياق الأعمال العتيادية. 

العوامل  اإلى  ما عزى  وهو  �سعودي،  ريـال  مليون   8.6 2011م  بعام  مقارنة  2012م  �سعودي يف  ريـال  مليون   9.1 بواقع  اأعلى  الأخرى  والإدارية  العمومية  امل�سروفات  كانت 
الت�سخمية العامة. ومع ذلك، يف 2013م، تراجعت امل�سروفات العمومية والإدارية الأخرى بن�سبة %16.3، من 9.1 مليون ريـال �سعودي يف 2012م اإلى 7.6 مليون ريـال 
�سعودي يف 2013م. وياأتى هذا الرتاجع من تراجع ال�سيكات املتقادمة لت�سل اإلى 2.6 مليون ريـال �سعودي )ما اأ�سفر عنه حتقيق دخل(. وقابل هذا الدخل جزئيًا عدة زيادات 

يف املكونات الفرعية الأخرى.

اإرتفعت امل�سروفات العمومية والإدارية الأخرى بن�سبة %110.7، من 3.5 مليون ريـال �سعودي يف الن�سف الأول من عام 2013م اإلى 7.5 مليون ريـال �سعودي يف الفرتة ذاتها 
من عام 2014م. ورجعت هذه الزيادة يف املقام االأول اإلى زيادة يف الر�شوم النظامية التي حت�شب كن�شبة مئوية من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة.

 صافي الفائض من عمليات التأمين ومخصصات المساهمين32   1   4   6

يقدم اجلدول التايل �شايف نتائج االكتتاب ح�شب الن�شاط التجاري عن ال�شنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 
يونيو 2013م و2014م.

اجلدول 6-12: �ضايف الفائ�س من عمليات التاأمني

باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(الن�ضف الأول املنتهي يف 30 يونيوال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2013م
غري مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

)%103.9()%89.9(%124.2)541(3,3877,59477013,714تاأمني ال�سيارات

)%99.9()%54.1()%63.5()14()13,147()6,568()14,317()39,220(التاأمني ال�سحي

%150.6)%55.9(%427.6)6,697()2,672()4,854()11,017()2,088(تاأمني املمتلكات

)%3.1()%15.1()%17.4(13,65511,2769,5756,8276,614التاأمني البحري

)%208.8()%75.5()%227.9()1,958(1,800)1,727()7,058(5,520التاأمني الهند�سي

%73.1)%12.4()%20.0(12,57010,0548,8072,7254,718التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

)%256.4()%126.9()%130.5(2,340)1,496()1,026(3,810)12,499(تاأمني احلماية

%19.7)%66.0(%3,3793,6101,2295236266.8تاأمينات عامة اأخرى
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باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(الن�ضف الأول املنتهي يف 30 يونيوال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2013م
غري مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

%61.2%196.6%1,0551,6204,8052,1833,51853.6دخل العمولت

)%17.7(%97.6)%139.1(5,57211,01110,4578,606)14,241(الإجمايل 

امل�سدر: ال�سركة

يف حني اأن اإجمايل نتائج التاأمني قد حت�سنت عرب الفرتة من 2011م اإلى الن�سف الأول من 2014م، اإرتفعت ال�سركة من تركيزها على الأن�سطة التجارية الأكرث ربحية خلف�س 
اإجمايل معدل اخل�سارة لديها. و�سوف ت�ساعد هذه الأن�سطة التجارية )اأي التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية ف�سًل عن التاأمني البحري( ال�سركة يف حتقيق معدلت اخل�سارة 
املرجوة. كما تراجع معدل اخل�سارة اخلا�سة بقطاع التاأمني الطبي، الذي ُيعد اأحد الأن�سطة التجارية الرئي�سية، على اأ�سا�س �سنوي ب�سبب حت�سني اإدارة املطالبات وتطورات 

الت�سعري املواتية. وتهدف ال�سركة كذلك اإلى تو�سيع منتجاتها وحت�سني عمليات اإدارة املحفظة وحتديث منهجيات حتديد املخاطر.

يف 2011م، تكبدت ال�سركة �سايف عجز من عمليات التاأمني بقيمة 14.2 مليون ريـال �سعودي، ويرجع ذلك يف املقام الأول اإلى بع�س اخل�سائر العالية اخلطورة يف املمتلكات 
واحلمولت عالية امل�سروفات. وعلى الرغم من اخل�سائر العالية الوترية يف 2012م، انخف�س اإجمايل املعدل امل�سرتك من %104.2 يف 2011م اإلى %98.9 يف 2012م مما 

ادى الى فائ�س قدره 5.6 مليون ريـال �سعودي. وقد اأ�سهم النخفا�س يف معدلت العمولة وامل�سروفات اأي�سًا يف هذا الفائ�س.

يف 2013م، اإرتفع الفائ�س من عمليات التاأمني اإلى 11.0 مليون ريـال �سعودي، وقد حت�سن بن�سبة %98 مقارنة بنتائج عام 2012م. وعلى الرغم من زيادة اإجمايل املعدل 
امل�سرتك، حتقق الفائ�س من خلل انخفا�س يف معدلت العمولة وامل�سروفات ومدعومًا بنمو هائل يف حجم الأعمال.

يف الن�سف الأول من عام 2014م تراجع �سايف الفائ�س من عمليات التاأمني بن�سبة %17.7 من 10.4 مليون ريال �سعودي يف الن�سف الأول من عام 2013م اإلى 8.6 مليون، 
ويرجع ذلك الأنخفا�س اإلى احلذر املتحفظ خلل الفرتة احلالية وزيادة يف معدل النفقات.

اإلى  2011م  اأثناء الفرتة من  التاأمني  الفائ�س من عمليات  الرئي�سيني يف �سايف  التاأمني على احلوادث وامل�سوؤولية،التاأمني البحري، وتامني احلماية امل�ساهمني  اأن�سطة  كانت 
الن�سف الأول من عام 2014م، ويرجع ذلك يف املقام الأول اإلى انخفا�س اخلطورة وتكرار املطالبات املدعومة بدخل عمولت مرتفع من ا�ستثمارات حاملي وثائق التاأمني.

�سجلت بع�س الأن�سطة التجارية، حتديدًا تاأمني املمتلكات، �سايف عجز من نتائج الكتتاب بني 2011م وال�ستة ا�سهر الولى  من عام 2014م، ب�سبب ارتفاع معدلت املطالبات 
فيما يتعلق بهذه االأن�شطة التجارية. وعلى الرغم من ت�شجيل ن�شاط التاأمني الطبي ل�شايف عجز، اإال اأن معدل اخل�شارة اخلا�ص بهذا الن�شاط التجاري قد ت�شاءل تدريجيًا منذ 

2011م.

تخصيص فائض المساهمين

وفقًا للئحة التنفيذية ل�سركات التاأمني التعاوين ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، ُتخ�س�س ن�سبة %90 من فائ�س عمليات التاأمني ال�سنوي لدخل امل�ساهمني. 

 قائمة عمليات المساهمين12   4   6

يعر�س اجلدول التايل قائمة عمليات امل�ساهمني عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة  اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م.

اجلدول 6-13: قائمة عمليات امل�ضاهمني و�ضايف الدخل يف هذه الفرتة

باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(الن�ضف الأول املنتهي يف 30 يونيوال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2013م
غري مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

�سايف الفائ�س / )العجز( املحول من عمليات 
التاأمني

)14,241(5,0159,9109,4117,745)135.2%(97.6%)17.7%(

%69.5)%1.0(%1,9786,6656,5962,8414,815237.0اإيرادات العمولت

%32.9%27.6%213.2)784()590()1,759()1,378()440(امل�سروفات العمومية والإدارية

�سايف دخل / )خ�سارة( امل�ساهمني يف هذه 
ال�سنة/الفرتة

)12,703(10,30214,74711,66211,776)181.1%(43.1%1.0%

)%21.64(%60.9%38.2)2,970()3,790()1,805()4,617()3,341(خم�س�سات الزكاة و�سريبة الدخل

%11.9%127.7)%135.4(5,68512,9427,8728,806)16,044(�سايف)اخل�سائر( دخل ال�سنة/الفرتة
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باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(الن�ضف الأول املنتهي يف 30 يونيوال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2013م
غري مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

 )اخل�سارة(/الربح غري حمقق من 
ال�ستثمارات املتاحة للبيع

3943,903)1,919()3553(1429890.6%)149.2%()140.2%(

اإجمايل الدخل ال�سامل)اخل�سارة( يف ال�سنة/
الفرتة

)15,650(9,58811,0234,31910,235)161.3%(15.0%137.0%

امل�سدر: القوائم املالية

�سايف دخل/ التغريات يف  وكانت  والإدارية.  العمومية  امل�سروفات  وكذلك  العمولت  ودخل  التاأمني  عمليات  نتائج  من  النظامية  العتمادات  امل�ساهمني  عمليات  قائمة  ت�سكل 
)خ�سارة( امل�ساهمني خلل الفرتة ما بني 2011م وال�ستة ا�سهر الولى من 2014م مدفوعة يف املقام الأول باعتماد الفائ�س اأو العجز من عمليات التاأمني. ويف 2011م، رفعت 

ال�سركة تقارير عن خ�سارة اإجمالية �ساملة مبقدار 15.7 مليون ريـال ب�سبب اعتماد العجز من عمليات التاأمني. 

يف 2012م، اإرتفع اإجمايل الدخل ال�سامل مبقدار 25.1 مليون ريـال وتله زيادة اأخرى مبقدار 1.4 مليون ريـال يف 2013م كانت مدفوعة بالنمو احلا�سل يف فائ�س ال�سركة 
من عمليات التاأمني تبعًا للعتماد املتزايد للم�ساهمني. ويف ال�ستة اأ�سهر الولى من 2014م، بلغ اإجمايل الدخل ال�سامل لهذه ال�سنة 1.7 مليون ريـال وهي قيمة اأعلى مقارنة 

بذات الفرتة من 2013م ولذات ال�سبب.

ي�سكل دخل العمولت الدخل املحقق من ال�ستثمارات املتعلقة بعمليات امل�ساهمني. وت�سمل هذه ال�ستثمارات ا�ستثمارات ال�سندات والودائع لأجل وحقوق امللكية. يف 2012م، اإرتفع 
دخل العمولت بن�سبة %237.0 من 2.0 مليون ريـال يف 2011م اإلى 6.7 مليون ريـال يف 2012م وهذا يرجع يف املقام الأول اإلى منو حجم حمفظة ال�ستثمارات والتخ�سي�س 

الأمثل للموجودات امل�ستثمرة للم�ساهمني. يف 2013م، كان دخل العمولت يتما�سى ب�سكل كبري مع نتائج 2012م.

يف الن�سف الأول من 2014م، بلغ دخل العمولت 4.8 مليون ريـال، باإرتفاع بن�سبة %69.5، مقارنة مببلغ 2.8 مليون ريـال يف الن�سف الأول من 2013م. وهذا راجع اإلى 
حتقيق اأرباح من ال�سندات اململوكة يف عمليات امل�ساهمني.

ت�سمل امل�سروفات العمومية والإدارية وب�سكل اأ�سا�سي ر�سوم �سغل املنا�سب واملكافاآت والتعوي�سات فيما يخ�س اأع�ساء جمل�س الإدارة. يف 2012م، بلغت امل�سروفات العمومية 
والإدارية بن�سبة %181.1 مقارنة بعام 2011م، حيث تنازل الأع�ساء غري امل�ستقلني من اأع�ساء جمل�س الإدارة عن تعوي�ساتهم يف ظل العجز احلا�سل من عمليات التاأمني 

خلل هذه ال�سنة.

حُت�سب الزكاة و�سرائب الدخل بناء على القوانني والت�سريعات ال�سادرة عن م�سلحة الزكاة والدخل.

ُت�سجل التغريات يف الأرباح غري املحققة وب�سكل اأ�سا�سي على ال�سندات والأوراق املالية امل�سجلة التي تدهورت يف 2013م مقارنة بعام 2012م نتيجة للتطورات ال�سلبية يف اأ�سواق 
ال�سكوك وال�سندات.

الميزانية العمومية32   4   6

يقدم اجلدول التايل ملخ�س امليزانية العمومية لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م، وكما يف 30 يونيو 2014م. 

اجلدول 6-14: امليزانية العمومية

باآلف الريالت ال�ضعودية

كما يف 31 دي�ضمرب
كما يف 30 

يونيو
زيادة/)نق�س(

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2014م
مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

%12.8%18.4%437,775543,815643,838726,12524.2موجودات عمليات التاأمني

%18.0)%18.7(%229,947261,566212,663250,87513.8موجودات امل�ساهمني

%14.1%6.3%667,722805,381856,501977,00020.6اإجمايل املوجودات

%12.3%18.5%438,258543,012643,251722,63923.9مطلوبات عمليات التاأمني 

%493.9)%26.9()%266.3(8035873,486)483(فائ�س التاأمني املرتاكم 

%131.4)%73.8(%59,18381,21421,28849,26537.2مطلوبات امل�ساهمني
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باآلف الريالت ال�ضعودية

كما يف 31 دي�ضمرب
كما يف 30 

يونيو
زيادة/)نق�س(

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2014م
مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

%5.3%6.1%170,764180,352191,375201,6105.6حقوق ملكية امل�ساهمني

اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني والفائ�س املرتاكم 
ومطلوبات وحقوق ملكية امل�ساهمني

667,722805,381856,501977,00020.6%6.3%14.1%

امل�سدر: القوائم املالية

خلل الفرتة بني 2011م و2013م، اإرتفع اإجمايل املوجودات بال�سركة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ %13.3 من 667.7 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 856.5 
مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2013م. ويف الن�سف الأول من عام 2014م، بلغ اإجمايل املوجودات 977.0 مليون ريـال اأو اأعلى بن�سبة %14.1 مقارنًة بـالن�سف الأول من عام 

2013م. وقد نتج النمو يف اإجمايل املوجودات عن تو�شع عمليات ال�شركة ككل وباالأخ�ص اإرتفاع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة والفائ�ص من عمليات التاأمني.

اإرتفعت مطلوبات عمليات التاأمني من 438.3 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 722.6 مليون ريـال يف الن�سف الأول من عام 2014م وهذا يتما�سى اإلى حد كبري مع 
النمو يف موجودات عمليات التاأمني. وكان هذا هو العامل الأ�سا�سي يف الزيادة يف اإجمايل املطلوبات والفائ�س املرتاكم بعمليات التاأمني ومطلوبات وحقوق ملكية امل�ساهمني من 

667.7 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 977.0 مليون ريـال يف الن�سف الأول من عام 2014م.

 موجودات عمليات التأمين12   3   4   6

يقدم اجلدول التايل موجودات عمليات التاأمني كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م، وكما يف 30 يونيو 2014م.

اجلدول 6-15: موجودات عمليات التاأمني

باآلف الريالت ال�ضعودية

كما يف 31 دي�ضمرب
كما يف 30 

يونيو
زيادة/)نق�س(

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

)%21.4(%131.5)%18.0(90,36774,118171,605134,853النقد وما يف حكمه

%249.0)%56.6(غري مذكور61,14226,54192,620-ودائع ق�سرية الأجل

%15.2%22.9)%3.8(110,469106,291130,582150,481االأق�شاط وم�شتحقات التاأمني املدينة - ال�شايف

%122.8)%62.0(%14,22522,0968,39218,70155.3الذمم املدينة من الأطراف ذات العلقة

)%1.2(%13.2%21,77124,02527,18826,86310.4ح�شة �شركات اإعادة التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة

)%14.1()%32.3(%86,64292,71462,80453,9767.0ح�سة �سركات اإعادة التاأمني من املطالبات القائمة

%17.7%12.2%11,83914,89116,70719,67125.8تكاليف اإكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة

%11.6%102.2%1,7463,7637,6108,490115.5املوجودات الأخرى

%1.6%59.5%40,87854,51486,94288,32333.4ال�ستثمارات املتاحة للبيع

--غري مذكور7,5007,5007,500-الودائع طويلة الأجل

-غري مذكورغري مذكور75,00075,000--ال�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق

%185.3)%79.9(%54,79173,89414,82342,29134.9املطلوب من عمليات امل�ساهمني

)%9.7()%8.2(%5,0478,8678,1447,35675.7الأثاث والتجهيزات واملعدات

%12.8%18.4%437,775543,815643,838726,12524.2اإجمايل موجودات عمليات التاأمني

امل�سدر: القوائم املالية

ت�شمل موجودات عمليات التاأمني وب�شكل اأ�شا�شي النقد وما يف حكمه واالأق�شاط وم�شتحقات التاأمني املدينة واال�شتثمارات )املتاحة للبيع واململوكة حتى تاريخ اال�شتحقاق( والودائع 
ق�سرية الأجل. وقد مثلت هذه جمتمعة %77.2 من اإجمايل موجودات عمليات التاأمني.
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اإرتفع اإجمايل موجودات عمليات التاأمني بن�سبة %24.2 يف 31 دي�سمرب 2012م و%18.4 يف 31 دي�سمرب 2013م و%12.8 يف الن�سف الأول من عام 2014م وهذا يرجع 
يف املقام الأول اإلى زيادة ق�سط التاأميني والذمم املدينة والودائع ق�سرية الأجل وال�ستثمارات اململوكة حتى تاريخ ال�ستحقاق.

كما تنوي ال�سركة تخ�سي�س مبلغ 40 مليون ريال �سعودي من متح�سلت الكتتاب ليجاد واإن�ساء مكتب رئي�سي جديد لل�سركة وتطوير البنية التحتية لل�سركة )الرجاء مراجعة 
ق�سم رقم 10 متح�سلت الكتتاب(.

النقد وما في حكمه

يقدم اجلدول التايل النقد وما يف حكمه كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م، وكما يف 30 يونيو 2014م.

اجلدول 6-16: النقد وما يف حكمه

باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(كما يف 30 يونيوكما يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

%38.9)%44.3()%18.0(90,36774,11841,31657,407النقد بالبنك ويف ال�سندوق

)%40.6(%100-130,28977,446--الودائع لأجل

)%21.4(%131.5)%18.0(90,36774,118171,605134,853الإجمايل 

امل�سدر: القوائم املالية

ي�سمل النقد بالبنك ويف ال�سندوق وب�سكل اأ�سا�سي النقد اململوك غالبًا يف ح�سابات مقومة بالريالت ال�سعودية لدى البنوك باململكة العربية ال�سعودية.

2011م حتى الن�سف الأول من عام  %0.08 و%3.0 خلل  اأ�سهر. وقد حققت الودائع لأجل متو�سط معدل فائدة فعلي يرتاوح بني  تكون مدة الودائع لأجل اأقل من ثلثة 
2014م.

انخف�س النقد وما يف حكمه بن�سبة %18.0 من 90.4 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 74.1 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2012م وهذا يرجع اإلى زيادة ال�ستثمارات يف 
الودائع ق�سرية الأجل. ثم اأعقب هذا زيادة مبقدار %131.5 يف 31 دي�سمرب 2013م وانخفا�س مبقدار %21.4 يف الن�سف الأول من عام 2014م، ويرجع ذلك لتخ�سي�س 

النقد للودائع ق�سرية الجل واإ�ستثمارات متاحة للبيع. 

ودائع قصيرة األجل

للودائع ق�سرية الأجل مدد ترتاوح بني ثلثة اأ�سهر و�سنة واحدة. وقد حققت الودائع ق�سرية الأجل متو�سط معدل فائدة فعلي مقداره %1.5 يف 2012م و%1.3 يف 2013م 
و%1.52 يف الن�سف الأول من عام 2014م.

انخف�ست الودائع ق�سرية الأجل بن�سبة %56.6 من 61.1 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 26.5 مليون ريـال وهذا نتيجة للأموال امل�ستخدمة من الودائع ق�سرية 
الأجل لتلبية احتياجات ال�سيولة بال�سركة واأداء ال�ستثمارات يف الأوراق املالية ذات الدخل الثابت اململوكة حتى تاريخ ال�ستحقاق. واأعقب هذا زيادة بن�سبة %249 يف الن�سف 

الأول من عام 2014م اإلى 92.6 مليون ريـال وهذا ب�سبب حتويل النقد املتاح يف الودائع ق�سرية الأجل.

األقساط ومستحقات التأمين المدينة - الصافي

يقدم اجلدول التايل االأق�شاط وم�شتحقات التاأمني املدينة كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م، وكما يف 30 يونيو 2014م.

اجلدول 6-17: �شايف- االأق�شاط وم�شتحقات التاأمني املدينة 

 باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(كما يف 30 يونيوكما يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
2013م

يونيو 
2014م

%4.3%31.0)%2.8(46,20244,90658,84761,382امل�ستحقات املدينة من حَملة وثائق التاأمني

%62.9%5.6)%24.5(77,72558,65761,922100,868امل�ستحقات املدينة من �سركات و�ساطة التاأمني

)%77.7(%33.8%5,72220,95828,0436,461266.3امل�ستحقات املدينة من �سركات اإعادة التاأمني

--)%5.0()18,230()18,230()18,230()19,180(خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها
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 باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(كما يف 30 يونيوكما يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
2013م

يونيو 
2014م

%15.2%22.9)%3.8(110,469106,291130,582150,481الإجمايل 

امل�سدر: ال�سركة

ت�سكل امل�ستحقات املدينة من حملة الوثائق وب�سكل اأ�سا�سي املبالغ امل�ستحقة من العملء املبا�سرين و�سركات و�ساطة التاأمني.

تاأتي مدد الئتمان القيا�سية املقدمة من ال�سركة حلملة الوثائق على النحو التايل:

من 30 اإلى 60 يومًا للعملء من ال�سركات �

90 يومًا للو�سطاء �

ل �سيء للعملء من الأفراد �

ل مُتنح لأي عميل مدة تزيد عن 90 يومًا. �

ولكن مُتنح لبع�ص حملة وثائق التاأمني الطبي وتاأمني ال�شيارات ت�شهيالت يف االأق�شاط ب�شرط الوفاء باحلد االأدنى من معايري االأق�شاط ال�شنوية. 

انخف�ست امل�ستحقات املدينة من حملة الوثائق من 46.2 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 44.9 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2012م وهذا يرجع يف املقام الأول اإلى 
التدابري املتعددة التي اتخذتها ال�سركة لتح�سني مدة التح�سيل مبا يف ذلك �سياغة وتنفيذ عمليات اإدارة جيدة لإدارة امل�ستحقات املدينة وكذلك مبادرات رفع التقارير واحلوكمة 
ومنها اجتماعات ال�سيطرة الئتمانية الدورية للم�ساهمني املعنيني. يف 31 دي�سمرب 2013م، اإرتفعت امل�ستحقات املدينة من حملة الوثائق اإلى 58.8 مليون ريـال لت�سل اإلى 

61.3 مليون ريـال يف الن�سف الأول من عام 2014م. وكانت هذه الزيادة يف امل�شتحقات املدينة من حملة الوثائق مدفوعة بالزيادة يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة.

تتعلق امل�ستحقات املدينة من �سركات و�ساطة التاأمني باملبالغ امل�ستحقة من و�سطاء التاأمني. وقد انخف�ست امل�ستحقات املدينة من �سركات و�ساطة التاأمني مبقدار 19.1 مليون 
ريـال اأو ما ن�سبته %24.5 يف 31 دي�سمرب 2012م واأعقب ذلك زيادة مبقدار 3.3 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2013م. ويرجع هذا التباين اإلى اجلمع بني زيادة يف م�ستوى 
الأعمال املبا�سرة واإدارة التح�سيلت. يف الن�سف الأول من عام 2014م، اإرتفعت امل�ستحقات املدينة من �سركات الو�ساطة اإلى 38.0 مليون ريـال اأو اأعلى بن�سبة 62.9% 

مقارنة باحلا�سل يف 31 دي�سمرب 2013م مما يرجع يف املقام الأول اإلى واقع حدوث التجديدات الكربى يف ن�سف ال�سنة.

تتعلق امل�ستحقات املدينة من �سركات اإعادة التاأمني يف املقام الأول مبدفوعات املطالبات امل�ستحقة. وعادة ما ت�ستلزم الرتتيبات مع �سركات اإعادة التاأمني ت�سوية على اأ�سا�س ربع 
�سنوي. وقد اإنخف�ست امل�ستحقات املدينة من �سركات اإعادة التاأمني مبقدار 22.0 مليون ريـال اأو بن�سبة %77.0 من 28.0 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 6.4 مليون 

ريـال يف الن�سف الأول من عام 2014م وهذا يرجع يف املقام الأول اإلى ت�سوية م�ستحقات �سركات اإعادة التاأمني.

طبقًا للوائح التنفيذية لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، ُتقدم الديون امل�سكوك يف حت�سيلها على الأ�سا�س التايل:

%10 من اإجمايل املبالغ امل�ستحقة من �سركات اإعادة التاأمني والتي تتجاوز 180 يومًا. �

%15 من اإجمايل املبالغ امل�ستحقة من املوؤمن عليهم والتي تتجاوز 90 يومًا. �

%25 من اإجمايل املبالغ امل�ستحقة من املوؤمن عليهم والتي تتجاوز 180 يومًا. �

%75 من اإجمايل مبالغ امل�ستحقات املدينة غري املتح�سل عليها والتي تتجاوز 360 يومًا. �

%100 من اأي م�ستحقات مدينة متنازع عليها اأو غري حم�سلة. �

التزمت ال�سركة ب�سيا�سات تخ�سي�س حذرة للديون امل�سكوك يف حت�سيلها وهي ممتثلة للمتطلبات الواردة يف اللوائح التنفيذية لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

مل ُت�سجل اأية خم�س�سات اإ�سافية يف 2013موالن�سف الأول من عام 2014م حيث تتجاوز املخ�س�سات القائمة متطلب احلد الأدنى لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
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يقدم اجلدول التايل متو�شط اأيام االأق�شاط القائمة كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م، وكما يف 30 يونيو 2014م.

اجلدول 6-18: اأيام االأق�شاط القائمة

2011مباآلف الريالت ال�ضعودية
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2014م
غري مدققة

129,649124,521148,812168,711اإجمايل م�ستحقات التاأمني املدينة كما يف 31 دي�سمرب/مار�س

427,790460,486775,596497,826اإجمايل االأق�شاط املكتتبة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�سمرب/مار�س

%33.9%19.2%27.0%30.3امل�ستحقات املدينة/اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

111997031اأيام االأق�شاط القائمة

3.63.22.31.0فرتة التح�سيل )بال�سهور(

امل�سدر: ال�سركة

حت�سنت اأيام ال�ستحقاق القائمة وفرتة التح�سيل ما بني 31 دي�سمرب 2011م والن�سف الأول من عام 2014م من 111 يومًا اإلى 31 يومًا حيث و�سعت ال�سركة �سيا�ستها 
الئتمانية ونفذتها وكذلك �سيا�سات ال�سيطرة الئتمانية و�سكلت جلنة حلوكمة ال�سيطرة الئتمانية.

الذمم المدينة من األطراف ذات العالقة

كانت امل�ستحقات املدينة من اأر�سدة الأطراف ذات العلقة حُت�سب يف الأ�سا�س على امل�ستحقات املدينة من �سركة اأك�سا للتاأمني )اململكة العربية ال�سعودية( �س.م.ب )مقفلة(. 
وقد ن�ساأت الأر�سدة القائمة يف 31 دي�سمرب 2011م و31 دي�سمرب 2012م يف املقام الأول من حتويل حمفظة التاأمني اإلى ال�سركة. وخلل 2013م، متت ت�سوية هذا املقدار 

وُح�سب الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2013م والن�سف الأول من عام 2014م يف املقام الأول على العمليات املتعددة التي حدثت خلل هذه الفرتة. 

اإرتفعت الذمم املدينة من الأطراف ذات العلقة من 8.4 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 18.7 مليون ريـال يف 30 يونيو 2014م وهي زيادة مبقدار 10.3 مليون ريـال 
اأو ما ن�سبته %122.8. وكان هذا يرجع يف املقام الأول اإلى عمليات اإعادة التاأمني واملعاملت املختلفة مع �سركة اأك�سا للتاأمني )اململكة العربية ال�سعودية( �س.م.ب )مقفلة(.

حصة شركات إعادة التأمين من األقساط غير المكتسبة 

تتعلق ح�شة �شركات اإعادة التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة بح�شتها يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ولكنها مل حُتقق بعد على مدار فرتات وثائقها.

اإرتفعت ح�شة �شركات اإعادة التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة بن�شبة %10.4 من 21.8 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 24.0 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2012م 
واأعقبتها زيادة بن�سبة %13.2 لت�سل اإلى 27.2 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2013م واإنخفا�س بن�سبة %1.2 مبا ي�سل اإلى 26.8 مليون ريـال يف الن�سف الأول من عام 
2014م، وكانت هذه الزيادة يف ح�شة �شركات اإعادة التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة ما بني 31 دي�سمرب 2013م 30 يونيو 2014م مدفوعة يف املقام الأول بزيادة يف 

م�شتوى اإجمايل االأق�شاط املكتتبة وا�شتثمارات اإعادة التاأمني االختيارية.

حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات القائمة

تتعلق ح�سة �سركات اإعادة التاأمني من املطالبات القائمة بامل�ستحقات املدينة من املطالبات املبلغ عنها ولكن مل يتم ت�سويتها وكذلك املطالبات املتكبدة ولكن مل يبلغ عنها لدى 
هذه ال�سركات.

اإرتفعت ح�سة �سركات اإعادة التاأمني من املطالبات بن�سبة %7.0 من 86.6 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 92.7 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2012م وهذا يرجع يف 
املقام الأول اإلى ر�سيد املطالبات امل�ستحقة وكذلك الزيادة يف ال�ستثمارات الختيارية )مبعنى زيادة يف اإ�سنادات املخاطر(. واأعقب ذلك انخفا�س بن�سبة %32.2 اإلى 62.8 
مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2013م وانخفا�س بن�سبة %14.1 اإلى 53.9 مليون ريـال يف الن�سف الأول من عام 2014م نتيجة لزيادة يف املطالبات امل�ستحقة على ال�سيارات 

والتاأمني الطبي التي يتم حتملها ب�سكل رئي�سي من قبل ال�سركة.
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تكاليف إكتتاب وثائق التأمين المؤجلة

يعر�س اجلدول التايل احلركة يف تكاليف اإكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة خلل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية 
يف 30 يونيو 2014م.

اجلدول 6-19: تكاليف اإكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة

 باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(كما يف 30 يونيوكما يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

%12.2%25.8)%34.2(18,00411,83914,89116,707الر�سيد اأول ال�سنة/املدة

)%32.6(%0.8%34,61436,24736,54524,6474.7املتكبد اأثناء ال�سنة/املدة

)%37.6(%4.6)%18.6()21,683()34,729()33,195()40,779(املُطفاأ خلل ال�سنة/املدة

%17.7%12.2%11,83914,89116,70719,67125.8الر�سيد يف نهاية ال�سنة/الفرتة

امل�سدر: القوائم املالية، ال�سركة

تنُتج تكاليف اإكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة عن العمولت املدفوعة ل�سركات و�ساطة التاأمني والتكاليف املبا�سرة الإ�سافية الأخرى امل�ستحقة فيما يتعلق باإكتتاب قيود التاأمني. 
وُتطفاأ تكاليف ا�ستحواذ وثائق التاأمني املوؤجلة على مدار مدة عقود التاأمني ذات ال�سلة.

اإرتفعت تكاليف اإكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة بن�سبة %25.8 من 11.8 مليون ريـال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 14.9 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2012م واأعقبها 
زيادة بن�سبة %12.2 اإلى 16.7 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2013م وزيادة بن�سبة %17.7 اإلى 19.6 مليون ريـال يف الن�سف الأول من عام 2014م. وكانت هذه الزيادة يف 

تكاليف اإكتتاب وثائق التاأمني املوجلة مدفوعة يف املقام الأول بالزيادة الإجمالية يف الوثائق املباعة خلل نف�س الفرتة.

الموجودات األخرى

ت�سمل املوجودات الأخرى وب�سكل اأ�سا�سي العمولت امل�ستحقة وغريها من النفقات م�سبقة الدفع وهي يف الغالب م�سروفات اإيجار املكاتب املدفوعة مقدمًا يف مدد اتفاقيات 
الإيجار ذات ال�سلة.

اإرتفعت املوجودات الأخرى من 1.7 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 3.8 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2012م وهذا يرجع يف املقام الأول اإلى زيادة يف الفائدة امل�ستحقة 
الناجتة عن زيادة ال�ستثمارات يف الودائع لأجل. ترجع الزيادة بن�سبة %102.2 اإلى 7.6 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2013م والزيادة بن�سبة %11.6 اإلى 8.4 مليون ريـال 

يف الن�سف الأول من عام 2014م اإلى نف�س ال�سبب.

االستثمارات المتاحة للبيع

يقدم اجلدول التايل ال�ستثمارات املتاحة للبيع كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م، وكما يف 30 يونيو 2014م.

اجلدول 6-20: ال�ضتثمارات املتاحة للبيع

باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(كما يف 30 يونيوكما يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

)%3.2(%61.2%40,87846,81775,48973,05614.5ال�سندات املدرجة

%33.3%48.8غري مذكور7,69711,45315,267-حقوق امللكية املدرجة

%1.6%59.5%40,87854,51486,94288,32333.4الإجمايل 

امل�سدر: ال�سركة

يتم و�سع ال�سرتاتيجية ال�ستثمارية بال�سركة بناء على اإر�سادات اللوائح التنفيذية لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

تتم ال�ستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة. ُت�سجل التغريات يف القيمة العادلة لل�ستثمارات املتاحة للبيع بقوائم الدخل ال�سامل للم�ساهمني وباملركز املايل لعمليات التاأمني. 

ت�سمل ال�سندات امل�سجلة وب�سكل اأ�سا�سي حيازة ال�سركة من ال�سندات احلكومية و�سندات ال�سركات ال�سعودية والأجنبية.

ت�سمل حقوق امللكية امل�سجلة ال�ستثمارات املحلية يف الأ�سهم )حمفظة تتكون من اأ�سهم �سركات �سعودية(.
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اإرتفعت ال�ستثمارات املتاحة للبيع بن�سبة %33.4 من 40.9 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 54.5 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2012م واأعقبها زيادة بن�سبة 59.5% 
اإلى 86.9 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2013م وزيادة اأخرى بن�سبة %1.6 اإلى 88.3 مليون ريـال يف الن�سف الأول من عام 2014م. وترجع هذه الزيادة يف ر�سيد ال�ستثمارات 

املتاحة للبيع خلل فرتة التقرير اإلى ال�ستثمارات الإ�سافية التي قامت بها ال�سركة نتيجة حت�سنها العام يف و�سع ال�سيولة لدى ال�سركة. 

كما ليوجد لدى ال�سركة اأي ا�ستثمارات اخرى عدا ما مت الف�ساح عنه يف ن�سرة ال�سدار هذه.

الودائع طويلة األجل

تكون الودائع طويلة الأجل مبدد تتجاوز ال�سنة. وقد حققت الودائع طويلة الأجل متو�سط معدل فائدة فعلي ما ن�سبتة 2.0 % يف 2012م و%1.8 يف 2013م و%2.01 يف 
الن�سف الأول من عام 2014م.

االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

يقدم اجلدول التايل ال�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م، وكما يف 30 يونيو 2014م.

اجلدول 6-21: ال�ضتثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ ال�ضتحقاق

رنوع الورقة املالية املُ�ضدِّ
مدة

ال�ضتحقاق
هام�س 
الربح

كما يف 30 يونيوكما يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2014م
غري مدققة

60,00060,000--%203.21 �سنةاحلكومة ال�سعوديةال�سكوك

15,00015,000--%103.47 �سنوات�سركة �سعودية لها ن�سبة م�ساهمة حكومية كبريةال�سكوك

75,00075,000--   الإجمايل 

امل�سدر: القوائم املالية

تنطوي ال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق على مدفوعات ثابتة اأو حمددة على مدار فرتة ال�ستثمار. وُتقا�س ال�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق بالتكلفة 
املطفاأة ناق�س خم�س�س خف�س القيمة. ا�ستحوذت ال�سركة على �سكوك �سادرة من الهيئة العامة للطريان املدين خلل عام 2013م مقابل قيمة اإجمالية  قدرها 60.0 مليون 

ريـال. وحتمل هذه ال�سندات �سعر فائدة كوبون بن�سبة %3.21 وت�سنيف AA- من �ستاندرد اآند بورز واأجل ا�ستحقاقها يف 20 �سنة بعد تاريخ ال�سراء.

علوة على ذلك، ا�ستحوذت ال�سركة على �سكوك �سادرة من �سركة الكهرباء ال�سعودية. وقد مت �سراء هذه ال�سندات يف 26 مار�س 2013 بقيمة اإجمالية قدرها 15.0 مليون 
ريـال. وحتمل هذه ال�سندات �سعر فائدة كوبون مبقدار %3.47 وت�سنيف AA- من �ستاندرد اآند بورز. واأجل ا�ستحقاق هذا ال�ستثمار يف 10 �سنوات بعد تاريخ ال�سراء.

المستحقات من المساهمين

تنُتج امل�ستحقات من اأر�سدة امل�ساهمني من حتويل املبالغ من عمليات التاأمني لتغطية امل�سروفات واعتمادات القنوات.

اإرتفع ر�سيد امل�ستحقات من امل�ساهمني بن�سبة %34.9 من 54.8 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 73.9 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2012م ب�سبب اإرتفاع يف املبالغ 
املحولة الأجل امل�شروفات. واأعقب ذلك هبوط بن�شبة %79.9 اإلى 14.8 مليون ريـال نتيجة لت�سوية مبقدار 53.4 مليون ريـال متت خلل هذه ال�سنة. يف الن�سف الأول من 
عام 2014م، بلغت امل�ستحقات من امل�ساهمني 42.3 مليون ريـال اأو اأعلى بن�سبة %185.3 مقارنة بفرتة 31 دي�سمرب 2013م ب�سبب التحويلت الإ�سافية للمبالغ من عمليات 

التاأمني اإلى عمليات امل�ساهمني.

األثاث والتجهيزات والمعدات

يعر�س اجلدول التايل �سايف القيمة الدفرتية للأثاث والتجهيزات واملعدات كما يف 31 دي�سمرب 2011م، 2012م و2013م والن�سف الأول من عام 2014م.

اجلدول 6-22: �ضايف القيمة الدفرتية لالأثاث والتجهيزات واملعدات 

 
باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(كما يف 30 يونيوكما يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

%99.2%35.3)%13.3(8077009471,886الأثاث والتجهيزات

)%24.0()%11.9(%4,2408,1677,1975,47092.6املعدات

)%9.7()%8.2(%5,0478,8678,1447,35675.7الإجمايل 

امل�سدر: القوائم املالية، ال�سركة
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تتاألف املعدات يف املقام الأول من اأجهزة الكمبيوتر وغريها من اأجهزة تكنولوجيا املعلومات.

متت اإ�سافة ما قيمته 5.7 مليون ريـال يف 2012م ونتج عن ذلك زيادة بن�سبة %92.6 يف �سايف القيمة الدفرتية للمعدات، من 4.2 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 
8.2 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2012م. وكانت هذه الإ�سافات مدفوعة يف املقام الأول باإن�ساء منافذ جديدة وعمل تعديلت على البنية التحتية. ويرجع النخفا�س يف �سايف 

القيمة الدفرتية يف 31 دي�سمرب 2013م والن�سف الأول من عام 2014م يف املقام الأول اإلى ر�سوم الإهلك.

تتبع ال�سركة طريقة الق�سط الثابت يف ح�ساب الإهلك من اأجل حتديد تكاليف الإهلك بناء على اأعمار ال�ستخدام التقديرية بخم�س �سنوات للأثاث والتجهيزات وثلث اإلى 
اأربع �سنوات للمعدات.

 موجودات المساهمين12   3   4   6

يقدم اجلدول التايل موجودات امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م، وكما يف 30 يونيو 2014م.

اجلدول 6-23: موجودات امل�ضاهمني

باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(كما يف 30 يونيوكما يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

%934%174.2)%99.7(129,8803258919,217النقد وما يف حكمه

غري مذكور)%100.0(%20,218111.3-65,706138,819ودائع ق�سرية الأجل

%17.4)%60.9(%1,4133,0871,2081,418118.5املوجودات الأخرى

%12.7%17.8%12,94863,08574,31483,772387.2ال�ستثمارات املتاحة للبيع

ال�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ 
ال�ستحقاق

-غري مذكورغري مذكور60,00060,000--

-%55غري مذكور36,25056,25056,250-الودائع طويلة الأجل

---20,00020,00020,00020,000الودائع النظامية

%18.0)%18.7(%229,947261,566212,663250,87513.8اإجمايل موجودات امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية

ت�سمل موجودات امل�ساهمني وب�سكل اأ�سا�سي ال�ستثمارات )املتاحة للبيع واملحتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق( والودائع طويلة الأجل. ومثلت هذه جمتمعة بن�سبة %79.0 من 
اإجمايل موجودات امل�ساهمني يف الن�سف الأول من عام 2014م.

اإرتفعت موجودات امل�ساهمني بن�سبة %13.8 من 229.9 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 261.6 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2012م وهذا يرجع يف املقام الأول اإلى 
اإرتفاع يف اال�شتثمارات والودائع ق�شرية االأجل كما قابل هذه الزيادة جزئيًا هبوط يف النقد وما يف حكمه. يف 31 دي�سمرب 2013م، اإنخف�س اإجمايل موجودات امل�ساهمني بن�سبة 
%18.7 مقارنة بفرتة 31 دي�سمرب 2012م وهذا يرجع ب�سكل كبري اإلى انخفا�س يف الودائع ق�سرية الأجل. واأعقب هذا زيادة بن�سبة %18.0 اإلى 250.8 مليون ريـال يف 30 

يونيو 2014م وهذا يرجع يف املقام الأول اإلى زيادة يف الودائع ق�سرية الأجل مدفوعة بزيادة يف التدفقات النقدية.

النقد وما في حكمه

يتاألف النقد وما يف حكمه من النقد املودع يف البنوك واململوك يف ال�سندوق وكذلك الودائع لأجل.

اإنخف�س ر�سيد النقد وما يف حكمه من 129.9 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 0.3 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2012م نتيجة ل�ستثمار فائ�س النقد يف الودائع 
ق�سرية الأجل. وكان النقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب 2013م يتما�سى اإلى حد كبري مع ميزانية 31 دي�سمرب 2012م.

يف الن�سف الأول من عام 2014م، كان النقد وما يف حكمه اأعلى مبقدار 8.3 مليون ريـال مقارنة بـ 31 دي�سمرب 2013م ب�سبب حتويل الر�سيد النقدي من عمليات التاأمني 
لعمليات امل�ساهمني. 
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ودائع قصيرة األجل

للودائع ق�سرية الأجل مدد ترتاوح بني ثلثة اأ�سهر و�سنة واحدة. وقد حققت الودائع ق�سرية الأجل متو�سط معدل فائدة فعلي مقداره %0.74 يف 2011م و%0.81 يف 2012م 
و%0.79 يف 2013م و%1.6 يف الن�سف الأول من عام 2014م.

اإرتفع ر�سيد الودائع ق�سرية الأجل من 65.7 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 138.8 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2012م ب�سبب ا�ستثمار فائ�س النقد يف الودائع 
ق�سرية الأجل. ومل يتم ت�سجيل اأي ر�سيد يف الودائع ق�سرية الأجل يف 31 دي�سمرب 2013م ب�سبب اآجال ا�ستحقاق الودائع.

الموجودات األخرى

تتاألف املوجودات الأخرى من الفائدة على ال�سندات والودائع لدى البنوك وكذلك ال�ُسلف املقدمة للموظفني وموردي املواد ال�ستهلكية املكتبية.

يف 2012م، كانت املوجودات الأخرى اأعلى مبقدار 1.7 مليون ريـال مقارنة بـ 31 دي�سمرب 2011م نتيجة لزيادة يف عدد املوظفني وحالة من التو�سع �سهدتها العمليات وبناء 
عليه تاأتي زيادة يف ال�ُسلف للموظفني وموردي املواد ال�ستهلكية املكتبية. واأعقب هذا زيادة مبقدار 3.8 مليون ريـال اإلى 7.6 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2013م وهذا ب�سبب 
زيادة يف الفائدة امل�ستحقة الناجتة عن الزيادة يف ا�ستثمارات الودائع لأجل. يف الن�سف الأول من عام 2014م، كانت املوجودات الأخرى اأعلى مبقدار 0.2 مليون ريـال مقارنة 

بـ 31 دي�سمرب 2013م ب�سبب الزيادات الأخرى احلا�سلة يف الفائدة امل�ستحقة يف �سوء زيادة ال�ستثمارات يف الودائع لأجل.

االستثمارات المتاحة للبيع

يقدم اجلدول التايل ال�ستثمارات املتاحة للبيع كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م، وكما يف 30 يونيو 2014م.

اجلدول 6-24: ال�ضتثمارات املتاحة للبيع

 
باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(كما يف 30 يونيوكما يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

%25.6%0.9غري مذكور55,47955,98270,313-ال�سندات امل�سجلة املدرجة

)%26.6(%141.0)%41.3(12,9487,60618,33213,459حقوق امللكية املدرجة

%12.7%17.8%12,94863,08574,31483,772387.2الإجمايل 

امل�سدر: القوائم املالية املدققة، ال�سركة

اإرتفعت ال�ستثمارات املتاحة للبيع بن�سبة %387.2 من 12.9 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 63.1 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2012م واأعقبها منو بن�سبة 17.8% 
اإلى 74.3 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2013م. وترجع الزيادة يف ال�ستثمارات املتاحة للبيع اإلى واقع اإجراء ال�سركة ا�ستثمارات اإ�سافية يف �سندات م�سجلة على النحو الوارد 

يف اجلدول اأعله.

يف الن�سف الأول من عام 2014م، كانت ال�ستثمارات املتاحة للبيع اعلى بن�سبة %12.7 مقارنة مع ميزانية 31 دي�سمرب 2013م ب�سبب قيام ال�سركة ب�سراء �سندات مقيدة.

االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

ت�سكل ال�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق فيما يتعلق بعمليات امل�ساهمني مبقدار 60.0 مليون ريـال يف الن�سف الأول من عام 2014م ال�سكوك احلكومية ال�سعودية 
ال�سادرة من الهيئة العامة للطريان املدين مبدة 20 �سنة و�سعر فائدة كوبون %3.21. وقد مت �سراء هذه ال�سندات يف 10 يوليو 2013م. 

الودائع طويلة األجل

تتعلق الودائع طويلة الأجل مبقدار 56.3 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2013م والن�سف الأول من عام2014م بالودائع لدى اثنني من البنوك املحلية مبدة تتجاوز �سنة واحدة. 

86



الودائع النظامية

اأحد البنوك  %10 من راأ�سمالها املدفوع. وحُتفظ هذه الوديعة يف  التاأمني، يلزم على ال�سركة تخ�سي�س وديعة نظامية ل تقل عن  التنفيذية اخلا�سة ب�سركات  للوائح  طبقًا 
ال�سعودية ول ميكن �سحبها اإل مبوافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

 مطلوبات عمليات التأمين32   3   4   6

يقدم اجلدول التايل مطلوبات عمليات التاأمني كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م، وكما يف 30 يونيو 2014م.

اجلدول 6-25: مطلوبات عمليات التاأمني

 
باآلف الريالت ال�ضعودية

كما يف 31 دي�ضمرب
كما يف 30 

يونيو
زيادة/)نق�س(

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

%1.5%7.2%3,43036,54839,16539,744965.5ر�سيد معيدي التاأمني الدائن

%34.6%16.8%173,017180,584210,840283,8784.4االأق�شاط غري املكت�شبة

%8.1)%10.0()%5.8(182,379171,792154,587167,055املطالبات القائمة

احتياطي املطالبات املتكبدة ولكن مل ُيبلغ عنها 
والحتياطيات الأخرى

34,09744,046158,195170,04229.2%259.2%7.5%

)%100.0(%105.6%100-3,6567,517-االأق�شاط املقدمة

)%33.2()%3.2(%3,1205,2635,0973,40568.7عمولة اإعادة التاأمني املوؤجلة

)%19.3(%44.6%27,96935,51851,35541,45227.0املطلوبات م�ستحقة الدفع واملطلوبات الأخرى 

-)%100.0(%100--49,730-مطلوبات اأطراف ذي علقة

%3.4%3.9%14,24615,87516,49517,06311.4مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني 

%12.3%18.5%438,258543,012643,251722,63923.9اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني

امل�سدر: القوائم املالية

اإرتفعت مطلوبات عمليات التاأمني بن�سبة %23.9 من 438.3 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 543.0 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2012م وهذا يرجع يف املقام الأول 
اإلى امل�ستحقات الدائنة لر�سيد طرف ذي علقة مبقدار 49.7 مليون ريـال م�سجلة يف 31 دي�سمرب 2012م. يف 31 دي�سمرب 2013م، كانت مطلوبات عمليات التاأمني اأعلى 
مبقدار 100.2 مليون ريـال مقارنة بـ 31 دي�سمرب 2012م، وهذا يرجع يف املقام الأول اإلى زيادة مبقدار 114.1 مليون ريـال يف احتياطيات املطالبات املتكبدة ولكن مل يبلغ 

عنها والحتياطيات الأخرى الناجتة من التخ�سي�س املتعلق بالحتياطيات. 

يف الن�سف الأول من عام2014م، كان اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني اأعلى مبقدار 79.0 مليون ريـال مقارنة بـ 31 دي�سمرب 2013م وهذا يرجع يف املقام الأول اإلى زيادة 
مبقدار %26.9 و 24.3 مليون ريـال �شعودي يف االأق�شاط غري املكت�شبة نتيجة لتوقيت جتديد وثائق التاأمني واملطالبات امل�شتحقة، . ويقابل هذه الزيادة جزئيا اإنخفا�ص يف 

املطلوبات امل�ستحقة وغريها بواقع 9.9 مليون ريال �سعودي نتيجة ت�سوية امل�سروفات امل�ستحقة.

رصيد معيدي التأمين الدائن

تتعلق ر�سيد معيدي التاأمني الدائن بالأر�سدة امل�ستحقة ل�سركة اأك�سا جلوبل بي اند �سي مبوجب ترتيب اتفاقية اإعادة التاأمني. وقد متت ت�سوية هذا الر�سيد على اأ�سا�س ربع 
�سنوي.

يف 31 دي�سمرب 2012م، كانت ر�سيد معيدي التاأمني الدائن اأعلى مبقدار 33.1 مليون ريـال مقارنة بـ 31 دي�سمرب 2011م نتيجة ل�ستثمارات اإعادة تاأمني اختيارية عديدة 
واأق�شاط اال�شرتجاع املتنازل عنها. وقد اإرتفعت اإلى 39.7 مليون ريـال يف الن�سف الأول من عام2014م من 39.2 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2013م نتيجة لت�سوية ر�سيد 

اإعادة التاأمني امل�ستحق.
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األقساط غير المكتسبة

تنتج االأق�شاط غري املكت�شبة من اأق�شاط التاأمني التي �شيتم اكت�شابها يف امل�شتقبل. ويتم تاأجيل ت�شجيل هذه االأق�شاط يف نتائج عمليات التاأمني على اأ�شا�ص مت�شق مع مدة تغطية 
وثيقة التاأمني ذات ال�سلة.

اإرتفعت االأق�شاط غري املكت�شبة بن�شبة %4.4 من 173.0 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 180.6 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2012م واأعقبها زيادة بن�سبة 16.8% 
اإلى 210.8 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2013م وزيادة بن�سبة %34.6 اإلى 283.8 مليون ريـال يف الن�سف الأول من عام 2014م. وكانت هذه الزيادة يف االأق�شاط غري 

املكت�شبة مدفوعة يف االأ�شا�ص بالزيادة يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة على مدار الفرتة ما بني 1 يناير 2011م اإلى الن�سف الأول من عام 2014م.

المطالبات القائمة

يقدم اجلدول التايل املطالبات امل�شتحقة بح�شب الن�شاط كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م، وكما يف 30 يونيو 2014م.

اجلدول 6-26: املطالبات القائمة 

باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(كما يف 30 يونيوكما يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
2013م

يونيو 
2014م

%34.8)%57.6()%22.9(35,49427,37511,59815,633تاأمني ال�سيارات

%40.8%70.1)%2.6(27,95627,23846,33865,235التاأمني ال�سحي

)%17.8()%24.3(%82,50987,56066,29554,5186.1تاأمني املمتلكات

%7.4)%41.3()%9.8(16,72415,0848,8519,503التاأمني البحري

%7.6%16.7%11,74412,71114,83915,9678.2التاأمني الهند�سي

%36.2%133.1)%28.4(2,1401,5333,5734,868التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

)%49.4(%216.5)%70.1(2,7108092,5621,296تاأمني احلماية

)%93.4()%202.2()%116.7(52935)517(3,102تاأمينات عامة اأخرى

%8.1)%10.0()%5.8(182,379171,792154,587167,055ر�سيد الإقفال

امل�سدر: القوائم املالية، ال�سركة

متثل املطالبات القائمة مقدار املطالبات املبلغ عنها خلل الفرتة والتي هي ت�سوية معلقة. ويعترب هذا املقدار هو اإجمايل ح�سة اإعادة التاأمني من املطالبات. وهذا املقدار م�ستحق 
ال�سداد حلملة الوثائق عند اكتمال التحقيق و�سياغة الوثائق املطلوبة واعتماد املبلغ اللزم للت�سوية.

انخف�ست املطالبات القائمة بن�سبة %5.78 من 182.4 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 171.8 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2012م واأعقب ذلك انخفا�س بن�سبة 
%10.0 اإلى 154.6 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2013م وارتفاع بن�سبة %8.1 اإلى 167.0 مليون ريـال يف الن�سف الأول من عام 2014م. وترجع الزيادة يف املطالبات 

القائمة اإلى ارتفاع مطالبات ال�سيارات و املطالبات الطبية املبلغ عنه، يقابلها جزئيا اإنخفا�س يف املطالبات املبلغ عنها يف قطاع املمتلكات.

احتياطيات المطالبات المتكبدة ولكن لم يُبلغ عنها والمطالبات األخرى

يقدم اجلدول التايل احتياطيات املطالبات املتكبدة ولكن مل ُيبلغ عنها واالحتياطيات االأخرى بح�شب الن�شاط كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م، وكما يف 30 
يونيو 2014م.

اجلدول 6-27: احتياطيات م�ضروفات املطالبات املتكبدة ولكن مل يبلغ عنها والحتياطيات الأخرى

 باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(كما يف 30 يونيوكما يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

%2.8%863.6%3,55610,888104,918107,873206.2تاأمني ال�سيارات

%17.9%74.0)%8.5(21,90120,04834,88641,126التاأمني ال�سحي

)%0.8(%30.5%2,0784,0715,3125,26795.9تاأمني املمتلكات

88



 باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(كما يف 30 يونيوكما يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

%20.5%17.1%2,0152,9953,5074,22748.7التاأمني البحري

%21.4%99.0%1,0602,6345,2436,363148.5التاأمني الهند�سي

)%1.1(%80.0%8871,1612,0902,06630.9التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

%39.2%1.4)%14.5(2,5842,2102,2413,120تاأمني احلماية

-----1638تاأمينات عامة اأخرى

%7.5%259.2%34,09744,046158,195170,04229.2ر�سيد الإقفال

امل�سدر: ال�سركة

حُت�سب خم�س�سات املطالبات املتكبدة ولكن مل يبلغ عنها با�ستخدام اآليات اكتوارية معينة بالرجوع اإلى اجتاهات ت�سوية املطالبات ال�سابقة. وجتري ال�سركة مراجعة ملخ�س�سات 
املطالبات املتكبدة ولكن مل يبلغ عنها كل �سهر.

31 دي�سمرب  ريـال يف  34.1 مليون  %29.2 من  بن�سبة  الأخرى فيما يخ�س م�سروفات املطالبات  يبلغ عنها والحتياطيات  املتكبدة ولكن مل  اإرتفعت احتياطيات املطالبات 
2011م اإلى 44.0 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2012م. ويرجع هذا يف املقام الأول اإلى زيادة خم�س�سات املطالبات املتكبدة ولكن مل يبلغ عنها فيما يخ�س قطاعات تاأمني 
ال�شيارات واملمتلكات ب�شبب الزيادة احلا�شلة يف وترية املطالبات اإلى جانب النمو يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة. وقابل هذا جزئيًا هبوط يف خم�ش�شات املطالبات املتكبدة ولكن 

مل يبلغ عنها بخ�سو�س قطاع التاأمني ال�سحي مما نتج عن تطورات اإيجابية يف حمفظة التاأمني ال�سحي.

يف 31 دي�سمرب 2013م، بلغ مقدار اإرتفاع احتياطيات املطالبات املتكبدة ولكن مل يبلغ عنها والحتياطيات الأخرى اخلا�سة مب�سروفات املطالبات 114.1 مليون ريـال اأو اإرتفاع 
بن�سبة %259.2 وهي ن�سبة اأعلى مقارنة بـ 31 دي�سمرب 2012م. ويرجع هذا يف املقام الأول اإلى زيادة يف خم�س�سات املطالبات املتكبدة ولكن مل يبلغ عنها اخلا�سة بقطاع 

تاأمني ال�سيارات مبقدار 94.0 مليون ريـال اأو ما ن�سبته %863.6 وبقطاع التاأمني ال�سحي مبقدار 15.3 مليون ريـال اأو ما ن�سبته 97.8%.

ارتفعت احتياطيات م�سروفات املطالبات املتكبدة ولكن مل يبلغ عنها واملطالبات الأخرى بن�سبة %7.5 من 158.2 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 170.0 مليون ريـال 
يف الن�سف الأول من عام 2014م وهو يتما�سى مع الزيادة يف املطالبات امل�ستحقة..

األقساط المقدمة

ُت�شجل اأر�شدة االأق�شاط املقدمة عند ا�شتالم املبالغ من حملة الوثائق و�شركات و�شاطة التاأمني قبل تاريخ البدء الفعلي ملدة الوثيقة. ونتيجة لذلك، مل ُت�شجل اأية اأر�شدة يف 31 
دي�سمرب 2011م والن�سف الأول من عام2014م.

عموالت إعادة التأمين المؤجلة

يعر�س اجلدول التايل احلركة يف عمولت اإعادة التاأمني املوؤجلة خلل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 
يونيو 2014م.

اجلدول 6-28: عمولت اإعادة التاأمني املوؤجلة

 باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(كما يف 30 يونيوكما يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

)%3.2(%68.7)%3.9(3,2483,1205,2635,097الر�سيد الأويل

)%43.1()%8.8(%9,82315,02313,7077,80152.9العمولة امل�ستلمة خلل ال�سنة/املدة

)%31.6(%7.7%29.4)9,493()13,873()12,880()9,951(العمولة املكت�سبة خلل ال�سنة/املدة

)%33.2()%3.2(%3,1205,2635,0973,40568.7ر�سيد الإقفال

امل�سدر: القوائم املالية، ال�سركة

متثل عمولت اإعادة التاأمني املوؤجلة الر�سيد القائم للعمولت غري املكت�سبة كما يف تاريخ كل ميزانية عمومية.
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وكانت التباينات يف ر�سيد اإقفال عمولت اإعادة التاأمني املوؤجلة مدفوعة بالعمولت امل�ستلمة واملكت�سبة خلل هذه الفرتة. يف 2012م، اإرتفعت العمولت امل�ستلمة واملكت�سبة بن�سبة 
%29.4 على التوايل نتيجة لزيادة يف عمولت اإعادة التاأمني املحققة من قطاعي تاأمني املمتلكات والتاأمني البحري. واأعقب هذه الزيادة انخفا�س يف العمولت  %52.9 و 
امل�ستلمة واملكت�سبة يف 2013م بن�سبة %8.8 و %7.7 على التوايل وهو يرجع يف املقام الأول اإلى نق�س يف م�ستوى ال�ستثمارات الختيارية بخ�سو�س قطاع تاأمني املمتلكات. يف 
الن�سف الأول من عام 2014م، جتاوزت العمولت املكت�سبة العمولت امل�ستلمة مبقدار 1.7 مليون ريـال ومن ثم يقل الر�سيد املنقول مبقدار 5.1 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 

2013م بنف�س املقدار.

المطلوبات مستحقة الدفع والمطلوبات األخرى

يقدم اجلدول التايل املطلوبات م�ستحقة الدفع واملطلوبات الأخرى كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م، وكما يف 30 يونيو 2014م.

اجلدول 6-29: املطلوبات م�ضتحقة الدفع واملطلوبات الأخرى

 
باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(كما يف 30 يونيوكما يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

)%35.3(%68.1%2,7187,03011,8147,641158.6الرواتب وغريها من امل�ستحقات

)%9.9(%4.4%5,9678,2528,6167,76038.3العمولة امل�ستحقة

)%17.9(%20.9%2,3023,2373,9133,21440.6الر�سوم التنظيمية

)%4.5(%58.9)%39.4(13,4478,14912,95112,374ال�سيكات غري املطالب بها

)%59.1(%114.7 غري مذكور 3,3297,1482,927-مطلوبات ملوردين

%9.0%25.2%3,5355,5216,9137,53656.2اأخرى

)%19.3(%44.6%27,96935,51851,35541,45227.0الإجمايل 

امل�سدر: القوائم املالية، ال�سركة

اإرتفعت املطلوبات م�ستحقة الدفع واملطلوبات الأخرى من 28.0 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 35.5 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2012م، وهذا يرجع يف املقام 
الأول اإلى ما يلي: 

زيادة مبقدار 4.3 مليون ريـال اأو ما ن�سبته %158.6 يف الرواتب وغريها من امل�ستحقات نتيجة لزيادة عدد طاقم العمل اإلى جانب الزيادة يف الرواتب ال�سنوية  �
ب�سبب العلوات وا�ستقطاب اأفراد الإدارة العليا.

زيادة مبقدار 3.3 مليون ريـال يف امل�ستحقات الدائنة وم�ستحقات البائعني نتيجة لزيادة يف عمليات ت�سغيل الأعمال. �

زيادة مبقدار 2.3 مليون ريـال اأو ما ن�سبته %38.3 يف العمولت امل�ستحقة. �

وقد قابل هذه الزيادة يف املطلوبات م�ستحقة الدفع واملطلوبات الأخرى نتيجة ملا ورد اأعله انخفا�س مقداره 5.3 مليون ريـال اأو بن�سبة %39.4 يف ال�سيكات غري املطالب بها يف 
31 دي�سمرب 2012م نتيجة رد قيمة ال�سيكات املتقادمة.

يف 31 دي�سمرب 2013م، بلغت املطلوبات م�ستحقة الدفع واملطلوبات الأخرى 51.4 مليون ريـال، بزيادة 15.8 مليون ريـال اأو ما ن�سبته %44.6 مقارنة بـ 31 دي�سمرب 2012م. 
ويرجع هذا النمو يف املقام الأول اإلى:

زيادة مبقدار 4.8 مليون ريـال اأو %68.1 يف الرواتب وامل�ستحقات الأخرى نتيجة ب�سكل اأ�سا�سي للتعيينات الإ�سافية. �

زيادة مبقدار 4.8 مليون ريـال اأو ما ن�سبته %58.9 يف ال�سيكات غري املطالب بها. �

زيادة مبقدار 3.8 مليون ريـال اأو ما ن�سبته %114.7 يف املطلوب للموردين. �

يف الن�سف الأول من عام 2014م، انخف�ست املطلوبات م�ستحقة الدفع واملطلوبات الأخرى بن�سبة %19.3 لت�سل اإلى 41.4 مليون ريـال. ويرجع هذا النخفا�س يف املقام الأول 
اإلى الت�سوية و مدفوعات الرواتب امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى..

مطلوبات أطراف ذي عالقة

ر�سيد “امل�ستحقات لطرف ذي علقة” يف 31 دي�سمرب 2012م هو خا�س ب�سركة اأك�سا جلوبل بي ان �سي وهي اأكرب �سركة اإعادة تاأمني وطرف ذي علقة تتعامل معه ال�سركة. 
ويخ�س هذا الر�سيد ح�سة �سركة اإعادة التاأمني من املطالبات امل�ستحقة املتعلقة مبطالبة قيمتها 70 مليون ريـال رفعها عميل حمدد م�سجل يف 2012م. وقد ح�سلت ال�سركة 
على هذا الر�سيد قبل اإغلق الدفاتر ومتت ت�سوية هذه املطالبة يف وقت لحق بعد نهاية العام. ومن ثم فقد �سجلت ال�سركة هذا الر�سيد باعتباره م�ستحق للطرف ذي العلقة 

حلني ت�سوية املطالبة.
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مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ت�سكل مكافاآت نهاية خدمة املوظفني املخ�س�سات النظامية ملكافاآت نهاية اخلدمة لدى ال�سركة وهذا بالتوازي مع لوائح وزارة العمل.

اإرتفع ر�سيد مكافاآت نهاية اخلدمة بن�سبة %11.4 من 14.2 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 15.9 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2012م وزيادة اأخرى لي�سل اإلى 
16.5 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2013م وهذا نتيجة ب�سكل اأ�سا�سي لزيادة العلوات على رواتب املوظفني وزيادة عدد املوظفني اإلى جانب زيادة يف فرتة التوظيف. 

يف الن�سف الأول من عام 2014م، كان ر�سيد مكافاآت نهاية اخلدمة اأعلى بواقع 0.6 مليون ريال �سعودي مقارنة بـ 31 دي�سمرب 2013م ب�سبب ت�سوية مكافاآت نهاية اخلدمة 
لعدد معني من املوظفني قدموا ا�ستقالتهم خلل الن�سف الأول من عام 2014م.

 فائض التأمين المتراكم42   3   4   6

يقدم اجلدول التايل فائ�س التاأمني املرتاكم بال�سركة من عمليات التاأمني كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م، وكما يف 30 يونيو2014م.

اجلدول 6-30: فائ�س التاأمني املرتاكم

باآلف الريالت ال�ضعودية

كما يف 31 دي�ضمرب
كما يف 30 

يونيو
زيادة/)نق�س(

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

%51.9%197.7غري مذكور5571,6582,519-الفائ�س املرتاكم من عمليات التاأمني

)%190.3()%535.4()%150.9(967)1,071(246)483(احتياطي القيمة العادلة لل�ستثمارات املتاحة للبيع

%493.9)%26.9()%266.3(8035873,486)483(اإجمايل فائ�س التاأمني املرتاكم 

امل�سدر: القوائم املالية

اإرتفع عجز التاأمني املرتاكم املقدر مببلغ 0.5 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2011م لي�سل اإلى فائ�س مبقدار 0.8 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2012م نتيجة لفائ�س مرتاكم 
من عمليات التاأمني واحتياطي القيمة العادلة لال�شتثمارات املتاحة للبيع خالل هذه ال�شنة. تال هذا هبوط اإلى مبلغ 0.6 مليون ريـال نتيجة خل�سارة مبقدار 1.1 مليون ريـال يف 

القيمة العادلة لل�ستثمارات املتاحة للبيع. 

يف الن�سف الأول من عام 2014م، بلغ فائ�س التاأمني املرتاكم 2.5 مليون ريـال مقارنة بـ 31 دي�سمرب 2013م ب�سبب زيادة يف الفائ�س املرتاكم من عمليات التاأمني.

الفائض المتراكم من عمليات التأمين

طبقًا ملتطلبات اللوائح التنفيذية اخلا�سة بالتاأمني التعاوين ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، يتم حتويل %10.0 من �سايف الفائ�س من عمليات التاأمني كل ثلثة 
اأ�سهر اإلى فائ�س مرتاكم من عمليات التاأمني. 

احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

ميثل احتياطي القيمة العادلة لل�ستثمارات املتاحة للبيع التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة لهذه ال�ستثمارات التي يتم حتويلها اإلى فائ�س تاأمني مرتاكم.

 مطلوبات المساهمين52   3   4   6

يقدم اجلدول التايل مطلوبات امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م، وكما يف 30 يونيو 2014م.

اجلدول 6-31: مطلوبات امل�ضاهمني

باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(كما يف 30 يونيوكما يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
2013م

يونيو 
2014م

%17.0)%8.4(%3,9855,9425,4456,37249.1الزكاة و�سريبة الدخل امل�ستحقة

)%41.0()%26.0(%4071,3781,020602238.6املطلوبات م�ستحقة الدفع واملطلوبات الأخرى

%185.3)%79.9(%54,79173,89414,82342,29134.9مطلوبات عمليات التاأمني

%131.4)%73.8(%59,18381,21421,28849,26537.2اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية

91



ت�سمل مطلوبات امل�ساهمني يف املقام الأول الر�سيد امل�ستحق لعمليات التاأمني. وهي تنتج يف املقام الأول عن امل�سروفات املتكبدة يف عمليات امل�ساهمني ولكنها ممولة بعمليات 
التاأمني. اإرتفع الر�سيد امل�ستحق لعمليات التاأمني بن�سبة %37.2 من 59.2 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 81.2 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2012م نتيجة لزيادة يف 
املبالغ املحولة للم�شروفات. واأعقب ذلك هبوط بن�شبة %73.8 اإلى 21.3 مليون ريـال يف 31 دي�سمرب 2013م نتيجة لت�سوية مبقدار 53.4 مليون ريـال متت خلل هذه ال�سنة. 

يف الن�سف الأول من عام 2014م، بلغت امل�ستحقات لر�سيد عمليات التاأمني 49.2 مليون ريـال اأو اأعلى بن�سبة %131.4 مقارنة بـ 31 دي�سمرب 2013م نتيجة لزيادة يف 
م�ستوى املبالغ املحولة من عمليات التاأمني.

جتنب ال�سركة خم�س�سًا للزكاة بناء على ن�سبة %2.5 من �سايف الدخل/اخل�سارة املعدل بوعاء الزكاة اخلا�س بامل�ساهمني ال�سعوديني بال�سركة بينما يخ�سع الدخل ال�سريبي 
الذي يخ�س امل�ساهمني الأجانب ملعدل �سريبة الدخل ال�سنوي %20.0. علما باأن ال�سركة قد ح�سلت على اآخر ربط زكوي يف مايو 2014م.

 إلتزامات محتملة62   3   4   6

وب�سكل مبدئي على حتويل موجودات  ال�سركة  تاأ�سي�س  "البائع"( عند  بلفظ  اإليها  )امل�سار  ال�سعودية( �س.م.ب )مقفلة(  العربية  للتاأمني )اململكة  اأك�سا  �سركة  اإتفق م�ساهمو 
ومطلوبات معينة كما يف 1 يناير 2009م من حمفظة التاأمني باململكة العربية ال�سعودية اإلى ال�سركة بقيمة حتددها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

يف 1 اأكتوبر 2012، وافقت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على حتويل املحفظة اعتبارًا من 1 يناير 2009 مقابل مبلغ 106.6 مليون ريـال. بعد موافقة موؤ�س�سة النقد العربي 
ال�سعودي، اأبرمت ال�سركة وب�سكل ر�سمي اتفاقية �سراء مع م�ساهمي البائع لتفعيل التحويل. كذلك وقد وافق م�ساهمو ال�سركة على حتويل املحفظة يف اجتماع جمعيتهم العامة 

غري العادية املنعقد يف 10 دي�سمرب 2012. 

ميكن القيام بت�شوية املقابل املذكور فقط بعد الوفاء ب�شروط معينة و�شعتها موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، ت�شمل من بني اأمور اأخرى ما يلي:

املحافظة على هام�س امللءة املالية املطلوب واحلد الأدنى من راأ�س املال. �

و�سع قيد على الت�سديد ي�سل اإلى ن�سبة %50 كحد اأق�سى من الربح املحقق يف ال�سنة اجلارية. �

و�سع قيد على الت�سوية يف �سنة اخل�سارة اأو خارج الأرباح املبقاة. �

و�سع حتديد على املدة التي ميكن فيها دفع املقابل. �

ما مل ُت�شتوفى ال�شروط اأعاله، فال ي�شتحق �شداد املقابل الذي قدره 106.6 مليون ريـال ومن ثم يعلن عنه باعتباره من اإلتزامات حمتملة . ولكن االإدارة �شوف تعيد تقييم �شروط 
ت�سوية املقابل لدى تاريخ كل ميزانية عمومية خلل الفرتة املمكن فيها ال�سداد و�سوف ت�سجل اأي من املطلوبات اإن لزم الأمر.

 حقوق ملكية المساهمين22   3   4   6

يقدم اجلدول التايل حقوق ملكية امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م، وكما يف 30 يونيو 2014م.

اجلدول 6-32: حقوق ملكية امل�ضاهمني

باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(كما يف 30 يونيوكما يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
يونيو 2014م2013م

---200,000200,000200,000200,000راأ�س املال 

%60.1)%44.7(%3944,2972,3783,807990.6احتياطي القيمة العادلة

)%80.0()%54.0()%19.2()2,197()11,003()23,945()29,630(العجز املرتاكم

%5.3%6.1%170,764180,352191,375201,6105.6اإجمايل حقوق امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية

رأس المال

بلغ راأ�س مال ال�سركة امل�سرح به وامل�سدر مبلغ وقدره 200.0 مليون ريـال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م والن�سف الأول من عام2014م، ويتاألف من 
20.0 مليون �سهم بقيمة ا�سمية تبلغ 10.0 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.

يف تاريخ اإعداد هذه الن�سرة، ل تخ�سع اأية اأ�سهم مملوكة لل�سركة لأي حقوق خيار.
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احتياطي القيمة العادلة

للوائح  وفقًا  امل�ساهمني  اإلى حقوق ملكية  يتم حتويلها  التي  ال�ستثمارات  لهذه  العادلة  القيمة  التغريات املرتاكمة يف  للبيع  املتاحة  العادلة لل�ستثمارات  القيمة  ميثل احتياطي 
املحا�سبية املتبعة.

الفائض/العجز المتراكم

ميثل العجز املرتاكم �سايف الأرباح / اخل�سائر املحققة عن ال�سنة التي تتحقق بها وال�سنوات ال�سابقة بالإ�سافة اإلى م�سروفات الزكاة و�سريبة الدخل.

 قائمة التدفقات النقدية42   4   6

يلخ�س اجلدول التايل قائمة التدفق النقدي لل�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م.

اجلدول 6-33: ملخ�س قائمة التدفقات النقدية 

باآلف الريالت ال�ضعودية

ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب
الن�ضف الول املنتهي يف 30 

يونيو
زيادة/)نق�س(

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2013م
غري مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
2013م

يونيو 
2014م

)%63.1(%122.2)%235.9(78,433174,29680,52329,677)57,719(التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

)%52.0()%18.9(%114.6)66,429()138,472()76,809()94,682()44,130(التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية

)%36.6()%700.0()%84.0()36,752()57,949(97,487)16,249()101,849(�سايف الزيادة / )النق�س( يف النقد وما يف حكمه 

%131.5)%18.0()%53.0(192,21690,36774,11874,118171,605ر�سيد النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

%734.0%131.5)%18.0(90,36774,118171,60516,169134,853ر�سيد النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

امل�سدر: القوائم املالية

يف 2011 اأبلغت ال�سركة عن �سايف تدفقات نقدية قدره 101.8 مليون ريـال �سعودي وهي يف الأ�سا�س نتيجة ل�سايف عجز متكبد منذ ال�سنة الأولى من العمليات. يف 2012م، 
انخف�س �سايف التدفقات النقدية بواقع 85.6 مليون ريـال �سعودي اأو %84.0، وذلك يف الأ�سا�س نتيجة التح�سن يف نتائج عمليات التاأمني، والذي انعك�س اإيجابًا على التدفق 

النقدي الت�سغيلي لل�سركة.

يف 2013 �سجلت ال�سركة �سايف تدفقات نقدية بلغ 97.5 مليون ريـال �سعودي  وانخفا�س 36.7 مليون ريـال �سعودي يف الن�سف الأول من عام 2014م، ب�سبب الزيادة يف 
الن�شاط الت�شغيلي مما ت�شبب النقدية من العمليات يف الفرتة نف�شها.

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية12   4   4   6

يلخ�س اجلدول التايل التدفق النقدي لل�سركة من الأن�سطة الت�سغيلية عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 
30 يونيو 2013م و2014م. 

اجلدول 6-34: التدفقات النقدية من الأن�ضطة الت�ضغيلية

باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(الن�ضف الول املنتهي يف 30 يونيوال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2013م
غري مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
2013م

يونيو 
2014م

)%17.7(%97.7غري مذكور5571,1011,046861-�سايف نتائج عمليات التاأمني

   التعديلت 

تخ�سي�س فائ�س امل�ساهمني)العجز( من 
عمليات التاأمني

)14,241(5,0159,9109,4117,745)135.2%(97.6%)17.7%(

%40.3%72.7%1,8801,9623,3881,2791,7954.4ال�ستهلك

 )12,361(7,53414,39911,73610,401)160.9%(91.1%)11.4%(
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باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(الن�ضف الول املنتهي يف 30 يونيوال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2013م
غري مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
2013م

يونيو 
2014م

التغريات يف املوجودات واملطلوبات 
الت�سغيلية

   

االأق�شاط واأر�شدة التاأمني املدينة – 
ال�سايف

26,2574,178)24,291()9,661()19,899()84.1%()681.4%(106.0%

ح�شة �شركات اإعادة التاأمني من االأق�شاط 
غري املكت�سبة

)1,224()2,254()3,163(18,11332584.2%40.3%)98.2%(

ح�سة �سركات اإعادة التاأمني من 
املطالبات القائمة

)64,011()6,072(29,9104,9288,828)90.5%()592.6%(79.1%

%92.0)%40.5()%149.5()2,964()1,544()1,816()3,052(6,165تكاليف اإكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة

)%88.4(%90.7)%284.7()880()7,573()3,847()2,017(1,092املوجودات الأخرى

)%29.0(غري مذكور)%96.3()10,309()14,516(13,704)520()14,225(الذمم املدينة من الأطراف ذات العلقة

)%104.0()%92.1()%299.9(579)14,551(33,1182,617)16,567(ر�سيد معيدي التاأمني الدائن 

%164.1%299.8)%209.3(7,56730,25627,65473,038)6,922(االأق�شاط غري املكت�شبة

 غري مذكور%5.6غري مذكور)7,517(-3,6563,861-االأق�شاط املقدمة

)%212.3(%62.5)%117.3(24,315)21,645()17,205()10,587(61,270املطالبات القائمة

احتياطي املطالبات املتكبدة ولكن مل ُيبلغ 
عنها والحتياطيات الأخرى

)1,703(9,949114,14969,887-)684.2%(1,047.3%)100.0%(

%32.7غري مذكورغري مذكور)1,692()1,275()166(2,143)128(عمولة اإعادة التاأمني املوؤجلة

املطلوبات م�ستحقة الدفع واملطلوبات 
الأخرى

)5,243(7,54915,8376,098)9,903()244.0%(109.8%)262.4%(

)%100.0()%200.0(غري مذكور-)49,730()49,730(49,730)3,038(ذمم دائنة اإلى اأطراف ذي علقة

)%40.5()%61.9(%5731,629620955568184.3مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

)%157.1()%303.8()%12.8()35,213(49,16161,647)24,118()27,654(املطلوب من امل�ساهمني

)%63.1(%122.2)%235.9(78,433174,29680,52329,677)57,719(�سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية 

امل�سدر: القوائم املالية

يف 2011م، �سجلت ال�سركة �سايف تدفقات نقدية من الأن�سطة الت�سغيلية بلغ 57.7 مليون ريـال �سعودي ب�سبب العجز املتكبد من عمليات التاأمني، جنبًا اإلى جنب مع التدفقات 
النقدية اخلارجة ب�سبب التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية. 

ومع ذلك، يف 2012م و2013م، �سهدت التدفقات النقدية من العمليات حت�سنًا كبريًا، بواقع 78.4 مليون ريـال �سعودي و174.3 مليون ريـال �سعودي، على التوايل. وقد جاءت 
الزيادة يف التدفقات النقدية الت�سغيلية مدفوعة بنمو يف الفائ�س من عمليات التاأمني والتدفقات النقدية من التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية. هذا وقد كانت ت�سوية 
ح�سة �سركات اإعادة التاأمني من املطالبات وزيادة الذمم الدائنة ل�سركات اإعادة التاأمني واأطراف ذات علقة من الأ�سباب الرئي�سية للتدفقات النقدية من التغري يف املوجودات 
واملطلوبات الت�سغيلية خلل عام 2012م. بينما يف 2013م، كانت التدفقات النقدية من التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية تعزى يف الأ�سا�س اإلى زيادة املطالبات 

املُتكبدة ولكن مل ُيبلغ عنها وانخفا�س ر�سيد الذمم املدينة من امل�ساهمني.

يف الن�سف الأول من عام 2014م، انخف�ست التدفقات النقدية مبقدار 63.15 ب�سبب ت�سوية اأر�سدة الأطراف ذات العلقة وحتويل الأموال اإلى عمليات امل�ساهمني.
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 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية12   4   4   6

يلخ�س اجلدول التايل التدفق النقدي لل�سركة من الأن�سطة ال�ستثمارية عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 
30 يونيو 2013م و2014م. 

اجلدول 6-35: التدفقات النقدية من الأن�ضطة ال�ضتثمارية

 باآلف الريالت ال�ضعودية

زيادة/)نق�س(الن�ضف الول املنتهي يف 30 يونيوال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2011م
مدققة

2012م
مدققة

2013م
مدققة

2013م
غري مدققة

2014م
غري مدققة

دي�ضمرب 
2012م

دي�ضمرب 
2013م

يونيو 
2014م

%33.9)%53.9(%108.8)1,007()752()2,665()5,782()2,769(�سراء الأثاث والتجهيزات واملعدات

)%36.5()%156.6( غري مذكور )66,079()104,060(34,601)61,142(-ودائع ق�سرية الأجل

)%75.0(%38.6)%39.5()8,410()33,660()34,651()25,007()41,361(�سراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

متح�سلت من بيع ا�ستثمارات متاحة 
للبيع

%100.0)%80.9( غري مذكور 4,749906-9,067-

 غري مذكور )%100.0( غري مذكور ---)7,500(-الودائع طويلة الأجل

�سراء ال�ستثمارات املحتفظ بها حتى 
تاريخ ال�ستحقاق

 غري مذكور  غري مذكور  غري مذكور --)75,000(--

التدفقات النقدية من الأن�سطة 
ال�ستثمارية

)44,130()94,682()76,809()138,472()66,429(114.6%)18.9%()52.0%(

امل�سدر: القوائم املالية

2014م يف املقام الأول ب�سراء ال�ستثمارات املتاحة للبيع  2011م حتى الن�سف الأول من عام  1 يناير  تتعلق التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية خلل الفرتة من 
واملحتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق، وال�ستثمارات يف ودائع ق�سرية الأجل.

يف 2012م، �سهدت التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية اإرتفاع بواقع 50.6 مليون ريـال اأو بن�سبة %114.6، ويرجع ذلك يف الأ�سا�س اإلى ا�ستثمار مبلغ 61.1 مليون 
ريـال خلل العام. بينما انخف�ست التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية بواقع 17.9 مليون ريـال اأو بن�سبة %18.9 يف 2013م كا�ستثمارات من الودائع ق�سرية الأجل 
جرت يف 2012م وكانت م�ستحقة خلل العام. وقد قابل هذا جزئيًا تدفق خارجي بواقع 75.0 مليون ريـال �سعودي فيما يتعلق ب�سراء ا�ستثمارات اإ�سافية حمتفظ بها لتاريخ 

ال�ستحقاق.

يف الن�سف الأول من عام 2014م، �سجلت ال�سركة تدفقات نقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية بلغت 66.4 مليون ريـال �سعودي. وكان هذا يف الأ�سا�س مدفوع بال�ستثمارات يف 
ودائع ق�سرية الأجل. 
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وصف األسهم.21

 رأس المـال11   2

يبلغ راأ�س مال ال�سركة 200,000,000 ريـال �سعودي مق�سم اإلى 20,000,000 �سهم عادي، تبلغ القيمة ال�سمية لكل منها ع�سرة )10( ريـالت �سعودية.

 األسهم العادية11   2

اإلى الحتياطي النظامي، ولو بلغ  اأن ت�سدر باأعلى من قيمتها ال�سمية، ويف هذه احلالة ي�ساف فرق القيمة  اأن ت�سدر الأ�سهم باأقل من قيمتها ال�سمية واإمنا يجوز  ل يجوز 
الحتياطي علوة الأ�سهم حده الأق�سى. وتكون الأ�سهم غري قابلة للتجزئة يف مواجهة ال�سركة. ويف حالة متلك ال�سهم اأ�سخا�س متعددون، وجب عليهم اأن يختاروا اأحدهم لينوب 

عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املخت�سة بال�سهم ويكون هوؤلء الأ�سخا�س م�سئولني بالت�سامن عن اللتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم.

 زيادة رأس المال31   2

اجلدوى  من  الإدارة  جمل�س  تثبت  بعد  العادية،  غري  العامة  للجمعية  يجوز  التنفيذية  ولئحته  التاأمني  ونظام  املالية  ال�سوق  ونظام  ال�سركات  نظام  به  يق�سي  ما  مراعاة  ومع 
االقت�شادية وبعد احل�شول على موافقة اجلهات املخت�شة اأن تقرر زيادة راأ�شمال ال�شركة من خالل اإ�شدار اأ�شهم جديدة بنف�ص القيمة اال�شمية لالأ�شهم االأ�شلية، ب�شرط اأن يكون 

راأ�س املال الأ�سلي قد ُدفع بالكامل، وحتدد اجلمعية العامة غري العادية طريق زيادة راأ�س املال ويكون للم�ساهمني اأولوية الكتتاب بالأ�سهم اجلديدة النقدية.

 خفض رأس المال41   2

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناًء على مربرات مقبولة وبعد موافقة اجلهات املخت�سة تخفي�س راأ�س مال ال�سركة اإذا زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت بخ�سائر. ول 
ي�سدر هذا القرار اإل بعد تلوة تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن اللتزامات التي على ال�سركة واأثر التخفي�س يف هذه اللتزامات. ويبني القرار طريقة 

التخفي�س.

 حقوق المساهمين51   2

مبوجب املادة 108 من نظام ال�سركات مُينح امل�ساهم جميع احلقوق املرتبطة بالأ�سهم، والتي ت�سمل على وجه اخل�سو�س احلق يف احل�سول على ن�سيب من الأرباح املقرر 
توزيعها، واحلق يف احل�سول على ن�سيب من موجودات ال�سركة عند الت�سفية، واحلق يف ح�سور اجلمعيات العامة )لكل م�ساهم ميلك ع�سرين �سهمًا على الأقل( وامل�ساركة يف 
املداولت والت�سويت على القرارات املقرتحة يف هذه الجتماعات، واحلق يف الت�سرف يف الأ�سهم، وحق طلب الطلع على دفاتر ال�سركة ووثائقها، واحلق يف مراقبة اأعمال 
جمل�س الإدارة، واحلق يف رفع دعاوى امل�سئولية �سد اأع�ساء جمل�س الإدارة، واحلق يف الطعن بالبطلن يف القرارات التي ُاعتمدت يف اجلمعيات العامة. ووفقًا لنظام ال�سركات، 

فاإن هذه الأ�سهم ل تعطي ملكها حق مطالبة ال�سركة باإعادة �سراء اأ�سهمها.

 الجمعيات العامة61   2

اجلمعية العامة املكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني، وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�سركة.

وبا�ستثناء اجلمعية العامة التاأ�سي�سية، تكون اجتماعات اجلمعية العامة للم�ساهمني اإما جمعيات عامة عادية اأو جمعيات عامة غري عادية. وتخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع 
الأمور املتعلقة بال�سركة، فيما عدا الأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية. وتنعقد اجلمعية العامة العادية مرة يف ال�سنة على الأقل خلل ال�ستة اأ�سهر التالية لنتهاء 

ال�سنة املالية لل�سركة. ويجوز عقد جمعيات عامة عادية اأخرى كلما دعت احلاجة.

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام الأ�سا�سي )با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها مبوجب نظام ال�سركات( كما يجوز للجمعية العامة غري العادية اأن ت�سدر 
قرارات يف االأمور الداخلة يف اخت�شا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�ص ال�شروط واالأو�شاع املقررة للجمعية العامة العادية.  

 انعقاد الجمعية العامة21   2

تنعقد اجلمعية العامة بدعوة من جمل�س الإدارة ويجب اأن يدعوا جمل�س الإدارة اجلمعية العامة العادية اإذا طلب منه ذلك مراقب احل�سابات اأو عدد من امل�ساهمني ميثلون على 
الأقل خم�سة باملائة )%5( من راأ�س مال ال�سركة ويجب على ال�سركة ن�سر دعوة للم�ساهمني حل�سور اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية ويف �سحيفة يومية توزع يف موقع املركز 
الرئي�سي لل�سركة وذلك قبل 25 يومًا على الأقل من التاريخ املقرر لنعقاد اجلمعية العامة. ويجب اأن تت�سمن الدعوة على جدول اأعمال الجتماع. ويجوز لل�سركة اإر�سال اإخطار 
اإلى امل�ساهمني يت�سمن دعوتهم حل�سور اجلمعية العامة عن طريق الربيد امل�سجل خلل الفرتة املحددة اأعله. ويجب اإر�سال ن�سخة من الإخطار وجدول الأعمال اإلى اإدارة 
ال�سركات يف وزارة التجارة وال�سناعة، وذلك خلل فرتة الإخطار املحددة اأعله. ويجب اإعداد قائمة باأ�سماء امل�ساهمني املقرر ح�سورهم للجمعية العامة بالأ�سالة اأو بالوكالة.

يراأ�س اجتماعات اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة، وعند غيابه يراأ�سها من ينيبه يف ذلك من بني اأع�ساء جمل�س الإدارة. وتعني اجلمعية العامة �سكرتريًا للجتماع وجامعًا 
للأ�سوات. ويتعني اإعداد حم�سر يت�سمن اأ�سماء امل�ساهمني احلا�سرين اأو املمثلني، وعدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�سالة اأو بالوكالة وعدد الأ�سوات املقررة لها والقرارات 
التي اتخذت وعدد الأ�سوات التي وافقت عليها اأو خالفتها. ويجب اأن يت�سمن املح�سر اأي�سًا خل�سة وافية عن املناق�سات التي دارت يف الجتماع، وتدون املحا�سر ب�سفة منتظمة 

عقب كل اجتماع يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع الأ�سوات. 
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 نصاب الجمعية العامة غير العادية21   2

يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية مكتمل الن�ساب من الناحية النظامية اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ما ل يقل عن خم�سني باملائة )50 %( من راأ�سمال ال�سركة. يف 
حالة عدم توافر الن�ساب النظامي يف الجتماع الأول، فل بد من عقد اجتماع ثاٍن خلل مدة ل تزيد عن ثلثني )30( يومًا التالية للجتماع الأول. ويجب ن�سر الدعوة لهذا 

الجتماع وفق الإجراءات املن�سو�س عليها يف الفقرة )7-7( اأعله.

يكون الجتماع الثاين مكتمل الن�ساب من الناحية النظامية اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ما ل يقل عن خم�سة وع�سرون باملائة )%25( من راأ�سمال ال�سركة.

 نصاب الجمعية العامة العادية21   2

ُيعد انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية مكتمل الن�ساب من الناحية النظامية اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ما ل يقل عن خم�سني باملائة )%50( من راأ�سمال ال�سركة. ويف 
حالة عدم توافر الن�ساب النظامي يف الجتماع الأول، فل بد من عقد اجتماع ثاٍن خلل مدة ل تزيد عن ثلثني )30( يومًا التالية للجتماع الأول. ويجب ن�سر الدعوة لهذا 
الجتماع وفق الإجراءات املن�سو�س عليها يف الفقرة )7-7( اأعله. ويعترب الجتماع الثاين مكتمل الن�ساب من الناحية النظامية اأيًا كان عدد الأ�سهم املمثلة يف هذا الجتماع.

 تداول األسهم1 1   2

يخ�سع التداول يف الأ�سهم للأنظمة املعمول بها ب�ساأن ال�سركات املدرجة يف تداول وكذلك الأنظمة ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من وقت اإلى اآخر. واأي تداول 
للأ�سهم ل يتوافق مع هذه الأنظمة يعترب باطًل.

 حقوق التصويت111   2

يحق لكل م�ساهم ميلك ع�سرين )20( �سهمًا عاديا على الأقل ح�سور اجلمعية العامة، ويجوز له تفوي�س م�ساهم اآخر )من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة( كتابيًا حل�سور اجلمعية 
العامة نيابًة عنه. وحت�سب الأ�سوات يف اجتماعات اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على اأ�سا�س �سوت واحد لكل �سهم ممثل يف الجتماع.

كما ت�سدر قرارات اجلمعية العامة العادية من ِقبل اأغلبية الأ�سهم املمثلة يف الجتماع. وت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف الجتماع 
على الأقل. اأما اإذا كان القرار يتعلق بزيادة اأو خف�س راأ�س مال ال�سركة اأو اإطالة مدة ال�سركة اأو حل ال�سركة قبل نهاية مدتها املحددة مبوجب النظام الأ�سا�سي لل�سركة اأو دمج 

ال�سركة مع �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى، فل ي�سدر القرار اإل اإذا وافق عليه اأغلبية ل تقل عن ثلثة اأرباع الأ�سهم املمثلة يف الجتماع.

 مدة الشركة111   2

مدة ال�سركة ت�سع وت�سعون )99( �سنة ميلدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة باإعلن تاأ�سي�سها. ويجوز اإطالة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره اجلمعية العامة 
غري العادية قبل انتهاء هذه املدة ب�سنة على الأقل.

 حل الشركة وتصفيتها131   2

عند انتهاء مدة ال�سركة، اأو اإذا قررت اجلمعية العامة غري العادية حل ال�سركة بناًء على اقرتاح من جمل�س الإدارة، فاإنها حتدد طريقة الت�سفية وتعني واحدا اأو اأكرث من امل�سفني 
وحتدد �سلحياتهم ومكافاآتهم. تنتهي �سلحيات جمل�س الإدارة عند انتهاء مدة ال�سركة. ومع ذلك ، فاإن جمل�س الإدارة ي�ستمر يف اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني امل�سفي )اأو 

امل�سفني(. وتبقى لأق�سام ال�سركة الإدارية اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ل يتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفي )اأو امل�سفني(. 
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سياسة توزيع األرباح.21
اإن �سيا�سة توزيع الأرباح التي تتبناها ال�سركة تهدف اإلى اإيجاد قيمة م�سافة للم�ساهمني مبا يتنا�سب مع النفقات الراأ�سمالية امل�ستمرة ومتطلبات ال�ستثمار اخلا�سة بال�سركة. 
وتكون �سيا�سة توزيع الأرباح املُتبعة من قبل ال�سركة متوافقة مع النظام الأ�سا�سي ومعتمدة من قبل امل�ساهمني. ويخ�سع توزيع الأرباح ال�سافية ال�سنوية للقيود الواردة يف املادة 

46 من النظام الأ�سا�سي وتكون على النحو التايل:

جُتنب الزكاة و�سريبة الدخل املقررة.  .1

يجنب %20 من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، وللجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور اإجمايل راأ�س املال املدفوع.  .2

للجمعية العامة العادية، بناًء على اقرتاح جمل�س الإدارة، اأن جتنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية لتكوين احتياطي اإ�سايف وتخ�سي�سه لغر�س اأو اأغرا�س معينة تقررها   .3
اجلمعية العامة.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني ل تقل عن خم�سة باملائة )%5( من راأ�س املال املدفوع.   .4

يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة يف الأرباح اأو يحول اإلى ح�ساب الأرباح املبقاة.  .5

يجوز بقرار من جمل�س الإدارة توزيع اأرباح دورية تخ�سم من الأرباح ال�سنوية املحددة يف الفقرة )4( وفقًا للقواعد املنظمة لذلك وال�سادرة من اجلهات املخت�سة.  .6

تلتزم ال�سركة باإبلغ هيئة ال�سوق املالية باأي قرارات اأو تو�سيات تتعلق بتوزيع الأرباح. يتم توزيع الأرباح على امل�ساهمني يف املواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة وفقًا للتعليمات 
ال�سادرة عن وزارة التجارة وال�سناعة وبعد احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

وتعتمد اأي تو�سية بتوزيع الأرباح على عدد من العوامل، من بينها اأرباح ال�سركة وو�سعها املايل والتمويل واملتطلبات النقدية ومتطلبات راأ�س املال، ومعطيات ال�سوق والعوامل 
القت�سادية ب�سكل عام والفر�س ال�ستثمارية واحلاجة لإعادة ال�ستثمار والتوقعات امل�ستقبلية لأعمال ال�سركة، ف�سًل عن العتبارات القانونية والنظامية الأخرى.

ومل تقم ال�سركة حتى الآن بتوزيع اأي اأرباح نتيجة للعجز املرتاكم يف ميزانيتها.
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الرسملة والمديونية .21
اإلى )20,000,000( ع�سرين مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية لل�سهم قدرها )10( ع�سرة  يبلغ راأ�س مال ال�سركة )200,000,000( مائتي مليون ريـال �سعودي، مق�سم 
ال�سركة بينما ُطرحت ن�سبة الأربعني )40( باملائة املتبقية  اأ�سهم  املوؤ�ِس�سون يف �ستني )60( باملائة من  اأ�سهم نقدية مدفوعة. واكتتب امل�ساهمون  ريـالت �سعودية، وجميعها 

للكتتاب العام من خلل طرح عام يف 18 اأبريل 2009م. ومل يتم منح اأي مزايا اأو حقوق تف�سيلية لل�ساهمني املوؤ�س�سني اأو امل�ساهمني الآخرين. 

اجلدول 9-1: الر�ضملة واملديونية

2013

مطلوبات عمليات التاأمني

39,165,000مبالغ م�ستحقة ملعيدي التاأمني 

210,840,000اإجمايل االأق�شاط غري املكت�شبة 

5,097,000عمولت اإعادة التاأمني غري املكت�سبة 

312,782,000 اإجمايل املطالبات الغري م�سددة 

75,367,000املبالغ امل�ستحقة وامل�سروفات امل�ستحقة الدفع واملطلوبات الأخرى 

587,000الفائ�س املرتاكم واحتياطيات القيمة العادلة 

643,838,000اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني 

اإجمايل مطلوبات وحقوق امل�ضاهمني

مطلوبات امل�ضاهمني

5,445,000الزكاة الواجبة وال�سريبة م�ستحقة الدفع 

-املبالغ امل�ستحقة اإلى الأطراف ذات العلقة

14,823,000املبالغ امل�ستحقة لعمليات التاأمني

1,020,000املطلوبات الأخرى 

21,288,000اإجمايل مطلوبات امل�ضاهمني

حقوق امل�ضاهمني

200,000,000راأ�س املال

)8,625,000(اخل�سائر املرتاكمة واحتياطيات القيمة العادلة 

191,375,000جمموع حقوق امل�ضاهمني 

212,663,000اإجمايل حقوق ومطلوبات امل�ضاهمني 

856,501,000اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني وحقوق ومطلوبات امل�ضاهمني

امل�سدر: القوائم املالية املدققة

كما يف تاريخ هذه الن�سرة توؤكد ال�سركة باأنه ل يوجد لديها اأية اأدوات دين �سادرة اأو قائمة، اأو اأدوات دين م�سرح بها ومل ت�سدر حتى الآن، اأو اأي قرو�س لأجل م�سمونة ب�سمان 
�سخ�سي اأو م�سمونة برهن اأو غري م�سمونة.

كما توؤكد ال�سركة باأنه ل يوجد لديها اأي قرو�س اأو ديون، مبا يف ذلك ال�سحب على املك�سوف من احل�سابات امل�سرفية، اأو اللتزامات املالية قيد القبول، اأو اعتمادات القبول، اأو 
التزامات اأو الإيجار التمويلي، �سواء م�سمونة ب�سمان �سخ�سي اأو م�سمونة برهن اأو غري م�سمونة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

كما واأنه ل يوجد لدى ال�سركة اأي رهونات اأو حقوق اأو اأعباء على ممتلكات ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة. وتوؤكد ال�سركة باأنه ل يوجد لديها اأية التزامات اأو مديونية حمتملة 
اأو �سمانات كما يف تاريخ هذه الن�سرة. كما توؤكد باأنه ل يوجد على راأ�سمال ال�سركة اأي حق خيار كما يف تاريخ هذه الن�سرة. 

كما توؤكد ال�سركة باأنه مل يتم القيام بتعديل راأ�سمال ال�سركة منذ تاأ�سي�سها والبالغ قدره )200,000,000( مائتي مليون ريـال �سعودي. 
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استخدام متحصالت االكتتاب.1 1

 صافي متحصالت االكتتاب11    1

يقدر اإجمايل متح�سلت الكتتاب مببلغ )250,000,000( مائتان وخم�سون مليون ريـال �سعودي، يخ�س�س منها نحو )10,000,000( ع�سرة مليني ريـال �سعودي لتغطية 
اأتعاب كل من امل�ست�سار املايل ومدير الكتتاب، وامل�ست�سارين القانونيني لل�سركة وامل�ست�سارين القانونيني ملتعهد التغطية ومراقبي  تكاليف وم�ساريف الكتتاب، والتي تت�سمن 
احل�سابات وم�ست�سار ال�سوق، وم�ست�سار الإعلم والعلقات العامة وغريهم من امل�ست�سارين. بالإ�سافة اإلى م�ساريف التعهد بالتغطية وم�ساريف الطباعة والتوزيع واأية نفقات 

اأو ر�سوم اأخرى تتعلق بالكتتاب.

ومن املتوقع اأن يبلغ �سايف متح�سلت الكتتاب مبلغ )240,000,000( مائتان واأربعون مليون ريال �سعودي وذلك بعد خ�سم جميع تكاليف الكتتاب.

 استخدام متحصالت االكتتاب11    1

تعتزم ال�سركة ا�ستخدام متح�سلت الكتتاب فيما يلي:

الحتفاظ بالوديعة النظامية وهام�س ملءة مالية كايف وفقًا ملتطلبات نظام التاأمني ولئحته التنفيذية لدعم خطط النمو يف امل�ستقبل.  -1

تطوير العمليات احلالية لل�سركة، مبا يف ذلك ال�ستثمار يف اإن�ساء مكتب رئي�سي جديد لل�سركة – والذي مل يتم حتديد موقعه بعد - وتطوير البنية التحتية لل�سركة.  -2

يخ�س�س مبلغ )50,000,000( خم�سون مليون ريال �سعودي )ميثل ما ن�سبته %20 من زيادة راأ�س املال( يدفع كجزء من قيمة �سفقة �سراء املحفظة التاأمينية.  -3

ولن يح�سل امل�ساهمون على اأي من املتح�سلت النا�سئة من الكتتاب.

يو�سح اجلدول التايل طريقة ا�ستخدام متح�سلت الكتتاب:

اجلدول 10-1: ا�ضتخدام متح�ضالت الكتتاب

باآلف الريالت ال�ضعودية

250,000راأ�س املال الإ�سايف

)10,000(تكاليف الكتتاب

)50,000(�سفقة �سراء املحفظة التاأمينية

)40,000(اإن�ساء مكتب جديد

150,000راأ�س مال اإ�سايف متوفر للحفاظ على امللءة املالية*

*يت�سمن املبلغ املخ�س�س للحفاظ على امللءة املالية مبلغ )25،000،000( خم�سة وع�سرين مليون ريال �سعودي �سيخ�س�س للوديعة النظامية مبا بتوافق مع متطلبات نظام التاأمني ولئحته التنفيذية، حيث يجب 
على �سركات التاأمني اأن تودع يف اأحد البنوك املحلية وديعة نظامية لأمر موؤ�س�سة النقد متثل ما ن�سبته )%10( ع�سرة يف املائة من راأ�سمال ال�سركة املدفوع. 

ا�ضتخدام متح�ضالت الكتتاب )األف الريالت(

املجموع 
)باألف الريالت(

املجموع 30 يونيو 
2017م

31 مار�س 
2017م

31 دي�ضمرب 
2016م

30 �ضبتمرب 
2016م

30 يونيو 
2016م

31 مار�س 
2016م

 دي�ضمرب 31
2015م

30 �ضبتمرب 
2015م

30 يونيو 
2015م

10,000 10,000 تكاليف الكتتاب

50,000 50,000 املحفظة التاأمينية

40,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 مكتب جديد

150,000 150,000 دعم امللءة املالية

امل�سدر: ال�سركة
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اجلدول 10-2: ا�شتخدام راأ�ض املال اال�شايف املخ�ش�ض للحفاظ على املالءة املالية

املبلغ )باآلف الريالت ال�ضعودية(

25,000الوديعة النظامية

125,000ا�ستثمارات*

امل�سدر: ال�سركة
*�ستقوم ال�سركة با�ستثمار مبلغ )125,000,000( مائة وخم�سة وع�سرون مليون ريال �سعودي )وهو املبلغ املتبقي من مبلغ الـ)150,000,000( مائة وخم�سني مليون ريال �سعودي املخ�س�س للحفاظ على امللءة 
املالية لل�سركة بعد خ�سم مبلغ الوديعة النظامية البالغ )25,000,000( خم�سة وع�سرين مليون ريال �سعودي( مبا ل يتعار�س مع القيود املن�سو�س عليها يف اجلدول رقم )1( من اللئحة التنفيذية. و�سوف تاأخذ 

ال�سركة يف العتبار -عند حتديدها لل�ستثمارات التي �ستقوم بها- الأدوات املالية املتاحة لها والعائد املتوقع عليها ودرجة املخاطر التي ترغب ال�سركة يف اأخذها )اإل اأنه يف كل الأحوال �سيتم اللتزام بالن�سب 
املحددة لكل فئة ا�ستثمار مبوجب اللوائح والتعليمات ذات العلقة ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد(. و�ستتولى جلنة التمويل وال�ستثمار يف ال�سركة م�سوؤولية مراقبة هذه ال�ستثمارات والتاأكد من اللتزام باللوائح ذات 

العلقة. 

الأدوات  لتوفر تلك  اأدناه خا�سعة  بال�ستثمارات املذكورة يف اجلدول  القيام  النهائية على  املوافقة  لل�سركة. و�ستكون  املتوقعه  اأدناه تفا�سيل حول ال�ستثمارات  يو�سح اجلدول 
وملئمة عوائدها خلطة ال�سركة ال�ستثمارية يف حينه. 

اجلدول 10-3: ال�ضتثمارات املتوقعة لل�ضركة

املبلغ املتوقع ا�ضتثماره )باآلف الريالت ال�ضعودية(نوع ال�ضتثمار 

50,000ودائع لدى البنوك املحلية 

�سندات اأو �سكوك �سادرة عن حكومة اململكة اأو عن جهات متلك فيها احلكومة ح�سة كبرية )ويف حال عدم توفر مثل هذه 
ال�سندات من املتوقع ا�ستثمار هذا املبلغ يف ودائع لدى البنوك املحلية( 

50,000

12,000�سندات �سادرة عن حكومات اأو �سركات اأجنبية

7,000�سندات اأو �سكوك �سادرة عن �سركات حملية 

6,000اأ�سهم

125,000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

يرد اأدناه مزيد من املعلومات حول ا�ستخدام متح�سلت الكتتاب.

هامش المالءة المالية  -1

تزاول �سركات التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية اأعمالها وفقًا لنظام التاأمني ولئحته التنفيذية.

ووفقًا لنظام التاأمني ولئحته التنفيذية يجب على ال�سركة الحتفاظ بحد اأدنى لهام�س امللءة املالية باعتماد الأعلى من بني الطرق الثلثة الآتية:

احلد الأدنى من متطلبات راأ�س املال والبالغ )200,000,000( مائتي مليون ريال �سعودي. �

هام�ص املالءة املالية لالأق�شاط. �

هام�س امللءة املالية للمطالبات. �

وا�شتثناًء مما ذكر اأعاله تطبق طريقة هام�ص املالءة املالية لالأق�شاط يف احت�شاب هام�ص املالءة املالية لل�شنوات الثالث االأولى من ت�شجيل ال�شركة.

ويو�سح اجلدول الوارد اأدناه هام�س امللءة املالية لل�سركة كما يف 30 يونيو 2014م:

اجلدول 10-4: هام�س املالءة املالية 

باآلف الريالت ال�ضعودية

200,000احلد الأدنى من متطلبات راأ�س املال

158,532هام�ص املالءة املالية لالأق�شاط

93,246هام�س امللءة املالية للمطالبات

200,000احلد الأدنى لهام�س امللءة املالية

165,081�سايف املوجودات املقبولة

%82غطاء هام�س امللءة املالية )%(

امل�سدر: ال�سركة
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وتت�سمن ال�ستخدامات املقرتحة ل�سايف متح�سلت الكتتاب اأن يتم تخ�سي�س مبلغ )150,000,000( مائة وخم�سون مليون ريال �سعودي من �سايف متح�سلت الكتتاب 
من اأجل تعزيز �سايف املوجودات املقبولة وغطاء هام�س امللءة املالية. والذي �سيتم ا�ستثماره مبا يتوافق مع املادة احلادية وال�ستون من اللئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات 

التاأمني التعاوين. ويو�سح اجلدول اأدناه الإ�سهام املتوقع ل�سايف متح�سلت الكتتاب يف احلفاظ على غطاء هام�س امللءة املالية:

اجلدول 10-5: امل�شاهمة املتوقعة يف احلفاظ على غطاء هام�ض املالءة املالية

كما يف 31 دي�ضمرب )مقدرة(

باآلف الريالت ال�ضعودية

20142015201620172018

200,000200,000200,000200,000200,000احلد الأدنى من متطلبات راأ�س املال

143,777152,318163,166175,322188,938هام�ص املالءة املالية لالأق�شاط

66,471111,720153,730163,587174,426هام�س امللءة املالية للمطالبات

200,000200,000200,000200,000200,000احلد الأدنى لهام�س امللءة املالية

قبل الكتتاب:

147,120147,868153,140146,187143,232�سايف املوجودات املقبولة*

%72%73%77%74%74غطاء هام�س امللءة )%(

بعد الكتتاب:

147,120300,988309,380305,547305,712�سايف املوجودات املقبولة

%153%153%155%150%74غطاء هام�س امللءة )%(

* يتم ح�ساب امللءة املالية واملوجودات املقبولة وفقًا للمادتني )63( و )68( من اللئحة التنفيذية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد. 
امل�سدر: ال�سركة

�سوف ُت�ستخدم املتح�سلت املخ�س�سة للحفاظ على هام�س ملءة مالية كايف لغر�س حتقيق عوائد عالية للم�ساهمني و�سيتم ا�ستثمارها وفقًا للأنظمة املعمول بها يف اململكة 
العربية ال�سعودية.

إنشاء مكتب رئيسي وفرع جديدين للشركة ومنصات جديدة لتوفير الخدمات  -2

تعتزم ال�سركة تخ�سي�س )40,000,000( اأربعون مليون ريال �سعودي من �سايف متح�سلت الكتتاب لغر�س اإن�ساء مكتب وفرع جديدين و�ست�سعى ال�سركة للح�سول على 
املوافقات النظامية اللزمة قبل ال�ستثمار يف العقارات.

�سي�ساعد هذا النهج على تعزيز قدرات واإمكانات ال�سركة وتعزيز ح�سورها يف اململكة العربية ال�سعودية ودعم اإ�سرتاتيجية ال�سركة وتوفري البنية التحتية اللزمة لتنفيذ اخلطط 
التو�سعية لل�سركة يف جميع اأنحاء اململكة.

صفقة شراء المحفظة التأمينية   -3

وافقت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف 1 اأكتوبر 2012م على �سفقة �سراء املحفظة التاأمينية البالغة قيمتها 106,570,000 ريال �سعودي، وقد دخلت ال�سفقة حيز التنفيذ 
بدءًا من تاريخ 1 يناير 2009م . وبعد اأن مت اعتماد ال�سفقة من قبل امل�ساهمني يف تاريخ 10 دي�سمرب 2012م قامت ال�سركة باإبرام اتفاقية مع �سركة اأك�سا ال�سعودية لغر�س 
تنفيذ �سفقة �سراء املحفظة التاأمينية. ومتا�سيًا مع الأنظمة ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، تعتزم ال�سركة تخ�سي�س مبلغ )50,000,000( خم�سون مليون ريال 
�سعودي من �سايف متح�سلت الكتتاب لتمويل �سفقة �سراء املحفظة التاأمينية و�سوف ت�سعى ال�سركة اإلى احل�سول على املوافقات النظامية اللزمة قبل �سداد اأي دفعة تتعلق 

ب�سفقة �سراء املحفظة التاأمينية.

و�سوف تقوم ال�سركة بتقدمي تقرير ربع �سنوي عن كيفية ا�ستخدام متح�سلت الكتتاب لهيئة ال�سوق املالية، والإعلن عن اأي تطورات اأو تغيريات جوهرية على كيفية ا�ستخدام 
هذه املتح�سلت للجمهور. 
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إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة العليا وسكرتير .111
مجلس اإلدارة

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي واملدير املايل و�سكرتري جمل�س الإدارة واملوظفني يف الإدارة العليا مبا يلي:

مل ي�سهر اأي منهم يف اأي وقت من الأوقات اإفل�سه اأو خ�سع لأي اإجراءات اإفل�س.  �

مل يتم تعيني اأي منهم يف من�سب اإداري اأو اإ�سرايف يف اأي �سركة مع�سرة خلل ال�سنوات اخلم�س التي �سبقت تاريخ هذه الن�سرة. �

با�ستثناء ما مت الإف�ساح عنه يف هذه الق�سم “12” )»املعلومات القانونية«(، لي�س لأي منهم اأو اأي �سخ�س من اأقاربهم اأو التابعني لهم اأي م�سلحة مادية يف اأي عقود  �
اأو ترتيبات قائمة �سواًء خطية اأو �سفهية اأو عقود اأو ترتيبات قيد الدرا�سة حتى تاريخ هذه الن�سرة.

با�ستثناء ما مت الإف�ساح عنه يف الق�سم “5” )»اإدارة ال�سركة وحوكمتها«(، لي�س لأي منهم اأو لأي من اأقاربهم اأي اأ�سهم اأو اأدوات دين اأو م�سلحة من اأي نوع يف  �
ال�سركة.

ول يجوز لل�سركة اأن تقدم قر�سا نقديا من اأي نوع لأع�ساء جمل�س الدارة اأو اأن ت�سمن اأي قر�س يعقده واحد منهم. �

مل يتم منح عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل ال�سركة لأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة، اأو كبار التنفيذيني، اأو القائمني بالرتويج  �
اأو اخلرباء فيما يتعلق باإ�سدار اأو بيع اأي اأوراق مالية خلل الأعوام الثلث ال�سابقة لتاريخ هذه الن�سرة.

مل يكن هناك اأي انقطاع يف اأعمال امل�سدر ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا يف الو�سع املايل خلل الـ )12( �سهرًا التي ت�سبق تاريخ هذه الن�سرة. �

ل توجد اأي نية حاليًا لإجراء اأي تغيري جوهري يف اأن�سطة ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة. �

مل يكن هناك اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري للم�سدر خلل ال�سنوات الثلث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج،  �
اإ�سافة اإلى الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب القانوين وحتى تاريخ ن�سرة الإ�سدار هذه.

اأن اأنظمة و�سوابط الرقابة الداخلية قد اأعدت على اأ�س�س �سليمة حيث مت و�سع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�س امل�سالح ومعاجلة حالت التعار�س املحتملة والتي  �
اإ�ساءة ا�ستخدام الأ�سول واإ�ساءة الت�سرف الناجت عن التعاملت مع الأ�سخا�س ذوي العلقة. بالإ�سافة اإلى التاأكد من �سلمة الأنظمة املالية والت�سغيلية  ت�سمل 
والـتاأكد من تطبيق اأنظمة رقابية منا�سبة لإدارة املخاطر وفقًا ملتطلبات املادة )10( من لئحة حكومة ال�سركات. كما يقوم اأع�ساء جمل�س الإدارة مبراجعة �سنوية 

لإجراءات الرقابة الداخلية لل�سركة.

مل ُت�سدر ال�سركة اأية م�ستندات اأو اأدوات للدين، اأو حت�سل على اأية قرو�س اآجلة اأو اأية قرو�س اأو ديون م�ستحقة )مبا يف ذلك ال�سحب على املك�سوف من البنوك،  �
واللتزامات املالية قيد القبول، واعتمادات القبول اأو التزامات ال�سراء(.

اإ�سافة اإلى الإقرارات امل�سار اإليها اأعله، يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة مبا يلي:

اأن ال�سركة متتلك مبالغ كافية لتلبية متطلبات راأ�س املال العامل ملدة 12 �سهر اعتبارًا من تاريخ هذه الن�سرة. �

باأنه ل يوجد اأي حق خيار على اأي من اأ�سهم ال�سركة. �

اأّن املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�سرة والقوائم املالية املوحدة لل�سنوات املنتهية يف 2011م و2012م و2013م والقوائم املالية املراجعة وفرتة ال�ستة اأ�سهر  �
املنتهية يف 30يونيو 2014م، والإي�ساحات املرفقة بها من مراجع احل�سابات قد مّت اإعدادها وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية. 

اأن البيانات املالية قد مت احل�سول عليها من القوائم املالية املوحدة، دون اإجراء اأي تعديل جوهري عليها لل�سنوات املنتهية يف 2011م و2012م و2013م والقوائم  �
املالية املراجعة وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م

يقر جمل�س الإدارة كذلك باأنه: 

ل يجوز لأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن يكون له م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة اإل برتخي�س من اجلمعيات  �
العامة. كما يلتزم اأع�ساء جمل�س الإدارة باإبلغ املجل�س عن م�ساحلهم ال�سخ�سية، املبا�سرة اأو غري املبا�سرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة على اأن 

ي�سجل ذلك يف حم�سر الجتماع. ولن ي�سرتك الع�سو ذي امل�سلحة يف اأي ت�سويت على القرار ال�سادر يف هذا ال�ساأن.

لي�س لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي الت�سويت على الأتعاب واملكافاأة املمنوحة لهم. �

باأنه ل يجوز لأع�ساء جمل�س الإدارة احل�سول على قر�س من اأي نوع من ال�سركة اأو اأن ت�سمن ال�سركة اأي قر�س يح�سل عليه اأي ع�سو. �

باأن ل يذيعوا اإلى امل�ساهمني يف غري اجتماعات اجلمعيات العامة اأو اإلى الغري ما وقفوا عليه من اأ�سرار ال�سركة ب�سبب مبا�سرتهم لإدارتها.  �

ويتعهد اأع�ساء جمل�س الإدارة بـالتالى: 

ت�سجيل جميع قرارات املجل�س ومداولته يف حم�سر مكتوب يتم التوقيع عليه من قبلهم.  �

ذكر تفا�سيل عن اأية معاملت مع اأطراف ذوي علقة ح�سب متطلبات نظام ال�سركات ولئحة حوكمة ال�سركات يف جدول اأعمال اجلمعيات العامة بحيث  تعطى  �
للم�ساهمني الفر�سة للموافقة على مثل هذه املعاملت يف مثل هذه الجتماع.

اللتزام باأحكام  املواد )72( و)69( و)70( من نظام ال�سركات، واملادة )18( من لئحة حوكمة ال�سركات. �
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المعلومات القانونية.111

 ملخص االتفاقيات الجوهرية 11   11

 اتفاقيات إعادة التأمين12   1   11

فرتة تغطية اإعادة التاأمنيالتغطيةاجلهات املعاد تاأمينها�ضركة اإعادة التاأمني
احلد االأدنى واالأق�شاط املودعة )ريال  

�ضعودي(

الن�شاط املخ�ش�ص للق�شم غري البحري من ال�سركةاأك�سا جلوبال  بي اآند �سي
اأعمال ال�سركة وبا�ستثناء ال�سيارات.

اخل�سائر التي �ستكون يف الفرتة 
 من 2014/01/01م
اإلى 2014/12/31م

8.8 مليون )تخ�سع للتعديل ال�سنوي وفقا 
لالأق�شاط املعلنة(

ال�سركة، �سركات اأخرى اأك�سا جلوبال بي اآند �سي
مبجموعة اأك�سا

الن�شاط املخ�ش�ص للق�شم غري البحري من 
اأعمال ال�سركة وبا�ستثناء ال�سيارات.

اخل�سائر التي �ستكون يف الفرتة 
 من 2014/01/01م
اإلى 2014/12/31م

3.5 مليون )تخ�سع للتعديل ال�سنوي وفقا 
لالأق�شاط املعلنة(

الن�شاط امل�شنف باالأعمال االختيارية ال�سركةاأك�سا جلوبال بي اآند �سي
العقارية.

اخل�سائر التي �ستكون يف الفرتة 
 من 2014/01/01م
اإلى 2014/12/31م

ل يوجد حد اأدين للتكلفة وتخ�سع هذه 
التفاقية لأ�سا�س تنا�سبي. )تخ�سع 

للتعديل ال�شنوي وفقا لالأق�شاط املعلنة(

ال�سركة، �سركات اأخرى من اأك�سا جلوبال بي اآند �سي
جمموعة اأك�سا

التاأمني البحري املتعهد بتغطيته من ال�سعودية 
وعمان والمارات العربية املتحدة وقطر 

وي�سمل ذلك الفوائد العر�سية اخلارجية.

اخل�سائر التي �ستكون يف الفرتة 
 من 2014/01/01م
اإلى 2014/12/31م

2.6 مليون )تخ�سع للتعديل ال�سنوي وفقا 
لالأق�شاط املعلنة(

اأعمال التامني البحري بجميع ا�سكاله على ال�سركةنقابات اللويدز املختلفة
الب�سائع مبا يف ذلك تبعات اخل�سائر.

 املخاطر يف الفرتة
 من 2014/01/01م
اإلى 2014/12/31م

ل يوجد حد اأدين للتكلفة وتخ�سع هذه 
التفاقية لأ�سا�س تنا�سبي. )تخ�سع 

للتعديل ال�شنوي وفقا لالأق�شاط املعلنة(

ال�سركة، �سركات اأخرى من اأك�سا جلوبال بي اآند �سي
جمموعة اأك�سا

التاأمني لق�سم احلوادث يف ال�سركة اأو اي 
خماطر من اي درجة من اأعمال ال�سركة.

اخل�سائر التي �ستكون يف الفرتة 
 من 2014/01/01م
اإلى 2014/12/31م

0.8 مليون )تخ�سع للتعديل ال�سنوي وفقا 
لالأق�شاط املعلنة(

اأك�سا جلوبال للتاأمني عن 
الخطار اأ�س.اأيه

جميع وثائق التامني ال�سحي امل�سدرة للأفراد ال�سركة
او املجموعات.

 املخاطر يف الفرتة
 من 2014/01/01م
اإلى 2014/12/31م

18 الف )تخ�سع للتعديل ال�سنوي وفقا 
لالأق�شاط املعلنة(

اأك�سا جلوبال للتاأمني عن 
الأخطار اأ�س.اأيه

جمموعة التامني عن الخطار بتغطية تاأمينيه ال�سركة
تبلغ 2500 لكل ع�سو مغطى بالتاأمني.

 املخاطر يف الفرتة
 من 2014/01/01م
اإلى 2014/12/31م

ل يوجد حد اأدين للتكلفة وتخ�سع هذه 
التفاقية لأ�سا�س تنا�سبي. )تخ�سع 

للتعديل ال�شنوي وفقا لالأق�شاط املعلنة(

اأك�سا جلوبال للتاأمني عن 
الأخطار اأ�س.اأيه

تاأمني املجموعة عن الأخطار و وثائق تاأمني ال�سركة
الأفراد عن الأخطار.

 املخاطر يف الفرتة
 من 2014/01/01م
اإلى 2014/12/31م

195 الف )تخ�سع للتعديل ال�سنوي وفقا 
لالأق�شاط املعلنة(

ن�شاط تاأمني ال�شركات حل�شاب عوائد مبا ال�سركةاأك�سا حللول التاأمني باري�س
ليقل عن 600000000 يورو        وم�ساريع 

بعقود بقيمة تتجاوز 100000000 يورو

 املخاطر يف الفرتة
 من 2014/01/01م
اإلى 2014/12/31م

ل يوجد حد اأدين للتكلفة وتخ�سع هذه 
التفاقية لأ�سا�س تنا�سبي. )تخ�سع 

للتعديل ال�شنوي وفقا لالأق�شاط املعلنة(

 املخاطر يف الفرتة التاأمني البحري على الب�سائع واليخوت.ال�سركةاأك�سا للحلول التاأمينية باري�س
 من 2014/01/01م
اإلى 2014/12/31م

ل يوجد حد اأدين للتكلفة وتخ�سع هذه 
التفاقية لأ�سا�س تنا�سبي. )تخ�سع 

للتعديل ال�شنوي وفقا لالأق�شاط املعلنة(

امل�سدر: ال�سركة 

 تعامالت األطراف ذوي العالقة12   1   11

التجارية يف  با�ستخدام العلمة  اتفاقية ترخي�س  ال�سركة )ب�سفتها املرخ�س له(  التجارية( )امل�سجلة يف فرن�سا( مع  املالكة للعلمة  اأيه )ب�سفتها  اإ�س  اأك�سا  اأبرمت �سركة 
تاريخ 24 اأغ�سط�س 2014م )“التفاقية«(، والتي مبوجبها متنح اأك�سا اإ�س اأيه لل�سركة وبدون مقابل حق ا�ستخدام غري ح�سري لعلمتها التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية. 
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 ويحق لأي طرف اأن ينهي التفاقية يف حال اأخل الطرف الآخر ب�سوره متكرره باأي من التزاماته الواردة يف التفاقية اأو يف حال اأن الإخلل ل ميكن معاجلته. كما يحق ملالك 
العلمة التجارية اأن ينهي التفاقية من خلل اإر�سال اإ�سعار كتابي قبل ثلثني يومًا على الأقل وذك يف حال )1( قيام طرف ثالث – غري مالك العلمة التجارية اأو اأي من �سركاته 
التابعة – بال�ستحواذ على كل اأو معظم اأ�سول واأعمال املرخ�س له من خلل عملية اندماج اأو ا�ستحواذ اأو غريها، اأو )2( حدوث تغري يف ال�سركاء امل�سيطرين على ال�سركة، وفق 

املعنى املن�سو�س عليه يف املادة ل 233-3 من النظام التجاري الفرن�سي، ما مل يكن التغري ناجت عن نقل اأ�سهم بني �سركات جمموعة اأك�سا.  

وتخ�سع هذه التفاقية وتف�سر وفقًا للقانون الفرن�سي، ويكون للمحكمة التجارية يف فرن�سا الخت�سا�س احل�سري للنظر والف�سل يف اأي خلف متعلق بهذه التفاقية.  

وتعتزم ال�سركة اإبرام اتفاقية خدمات فنية مع �سركة اأك�سا اخلليج. وقد مت الف�ساح عن ذلك يف ن�سرة الكتتاب العام الأويل. وقد قامت ال�سركة يف تاريخ 31 يوليو 2013م 
بتقدمي م�سودة اتفاقية خدمات فنية للموافقة عليها من قبل موؤ�س�سة النقد. ومل يتم توقيع التفاقية حتى تاريخ هذه الن�سرة، حيث اأن ال�سركة ما زالت تنتظر احل�سول على 
املوافقة النظامية، وال تعلم ال�شركة التاريخ املتوقع للح�شول على موافقة موؤ�ش�شة النقد على االتفاقية وما اإذا كانت املوافقة �شتت�شمن اأي �شروط يتعني على ال�شركة ا�شتيفائها 

قبل توقيع التفاقية. وعليه، فاإن ال�سركة �ستقوم بالنظر يف موافقة املوؤ�س�سة عند احل�سول عليها وحتديد توقيت توقيع التفاقية بناًء على ذلك.  

مت اإ�سدار عقود التاأمني مل�سلحة �سركة يو�سف بن اأحمد كانو. كما اأن هناك عدد من امل�ساريف بخ�سو�س املكاتب امل�ستاأجرة، وال�سيانة، واملواقف، وتذاكر الطريان، يتم دفعها 
ل�سركة يو�سف بن اأحمد كانو. ال�ستاذ علي عبداهلل هو ع�سو يف جمل�س اإدارة �سركة يو�سف بن اأحمد كانو وله م�سلحة يف عقود التاأمني املربمة وامل�ساريف عن الأعمال الأخرى 
امل�سار اإليها اأعله. وقد قامت ال�سركة باإ�سدار وثائق تاأمني متعددة ل�سركة يو�سف بن اأحمد كانو. ويف خلل عام 2013م، قامت ال�سركة باإ�سدار 1,205 وثيقة تاأمينية وملحق 
تعديل باإجمايل اأق�شاط مكتتبة يبلغ 23,322,703 ريال �سعودي. ويف خلل الفرتة املنتهية يف تاريخ 30 يونيو 2014م، قامت ال�سركة باإ�سدار 579 وثيقة تاأمينية وملحق 
تعديل بقيمة اإجمالية تبلغ 12,783,167 ريال �سعودي. ومت اإ�سدار وثائق التاأمني هذه يف ن�ساطات خمتلفة مثل الـمقاولت واحلوادث وال�سحة والتاأمني البحري والهند�سي 
اإ�شدارها يف ظروف  الوثائق االأخرى التي مت  اإ�شدارها ب�شروط م�شاوية لل�شروط املطبقة على  التاأمني هذه مت  اأن جميع وثائق  واملمتلكات وتاأمني امل�شوؤولية. واجلدير بالذكر 

مماثلة.   

وقد مت ت�سمني الق�سم 12-1-1 اأعله من هذه الن�سره ملخ�س اتفاقيات ال�سركة لإعادة التاأمني املربمة مع �سركات جمموعة اأك�سا.

 التراخيص والتصاريح11   11

ح�سلت ال�سركة على جميع تراخي�س الت�سغيل اللزمة ملمار�سة ن�ساطها املتعلق بالتاأمني وغريها من الرتاخي�س الأخرى من ال�سلطات املخت�سة.

 القيد في السجل التجاري12   1   11

القرار  2009/07/13م( مبوجب  )املوافق  1430/07/20هـ  وتاريخ   1010271203 رقم  التجاري  ال�سجل  م�ساهمة( يف  )�سركة  القانوين  �سكلها  وفق  ال�سركة  قيد  مت 
الوزاري رقم ق/192 بتاريخ 1430/06/09هـ )املوافق 2009/06/13م(. ومدة ال�سركة املحددة يف نظامها تنتهي يف 1529/06/09هـ )املوافق 2077/05/02م(. 

ولدى ال�سركة ت�سعة فروع يف اململكة العربية ال�سعودية وجميعها م�سجلة لدى وزارة التجارة وال�سناعة.

 ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي12   1   11

الذي مت جتديده يف  2010/01/26م(  )املوافق  1431/02/11هـ  م ن/20101/25( يف  ال�سعودي )رقم ت  العربي  النقد  موؤ�س�سة  ترخي�س من  على  ال�سركة  ح�سلت 
1434/02/11هـ )املوافق 2012/12/24م(. 

وي�سمح هذا الرتخي�س لل�سركة بتنفيذ اأن�سطة التاأمني واإعادة التاأمني يف كل من قطاعي التاأمني العام والتاأمني ال�سحي ومدة الرتخي�س احلايل ينتهي يف 1437/02/10هـ 
)املوافق 2015/11/22م(. 

 اعتماد مجلس الضمان الصحي التعاوني32   1   11

ح�سلت ال�سركة على اعتماد من جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين يف 1435/08/13هـ )املوافق 2014/06/11م(  ويعترب �ساري ملدة �سنة من تاريخ ال�سدار.

 ترخيص الهيئة العامة لالستثمار42   1   11

ح�سلت ال�سركة على ترخي�س اأ�ستثمار اأجنبي من الهيئة العامة لل�ستثمار )رقم 102731078207-01( يف 1431/07/04هـ )املوافق 2010/06/16م( فيما يتعلق 
مبمار�سة اأن�سطة التاأمني. وتنتهي مدة الرتخي�س يف تاريخ 2015/09/15م.

الملكية الفكرية31   11

ل متلك ال�سركة العلمة التجارية اأو �سعار “اأك�سا” ولكن ترخ�س �سركة اأك�سا ا�س اأيه لل�سركة ا�ستخدام العلمة التجارية و�سعار “اأك�سا”. وقامت ال�سركة باإبرام اتفاقية ترخي�س 
الفكرية«( ملزيد من  2-1-12 )“خماطر امللكية  الق�سم  اأعله. يرجى مراجعة   2-1-12 الق�سم  اأك�سا، والوارد ملخ�س لها يف  التجارية اخلا�سة ب�سركة  ا�ستخدام العلمة 

التف�سيل.

ومت ت�سجيل العلمة التجارية و �سعار “AXA” لدى ادارة العلمات التجارية يف وزارة التجارة وال�سناعة.
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ال�سركة هي املالك امل�سجل لأ�سماء النطاقات التالية:

www.axa-cooperative.com

www.axa-gulf.com

netcargoksa.axa-gulf.com

partners.axa-gulf.com

www.axa-portal.com

ل متلك ال�سركة اأو ُترخ�س اأية حقوق ملكية فكرية اأخرى.

التأمين41   11

ت�ستفيد ال�سركة من وثائق التاأمني املختلفة فيما يتعلق بعملياتها وموظفيها. وفيما يلي ملخ�سات لوثائق التاأمني املختلفة:

فرتة �ضريان التغطيةالتغطيةاجلهات املوؤمن عليها�ضركة التاأمنينوع تغطية الوثيقة

وثيقة امل�سوؤولية العامة 
وامل�سوؤولية عن املنتجات

ال�سركةالتعاونية للتاأمني

)وثيقة تاأمني اأك�سا(

ُتعو�س ال�سركة فيما يتعلق مب�سوؤوليتها القانونية عن وفيات احلوادث اأو 
الإ�سابة اجل�سدية للطرف الثالث واخل�سارة اأو التلف اللحق  مبمتلكات 

اأي طرف ثالث )با�ستثناء امل�سوؤولية عن املنتجات(

 من 2014/03/01م
اإلى 2015/02/28م

وثيقة تاأمني تعوي�س 
العمال

ال�سركةالتعاونية للتاأمني

)وثيقة تاأمني اأك�سا(

ُتعو�س ال�سركة فيما يتعلق مب�سوؤوليتها القانونية ب�سفتها رب عمل على 
النحو الذي حتدده املحاكم ال�سعودية اإل يف حالة وجود ن�س خمالف يف 

نظام العمل.وُتعو�س ال�سركة كذلك �سد اأي م�سوؤولية لدفع التعوي�سات 
مبوجب نظام العمل عندما تكون امل�سوؤولية غري مقبولة مبوجب برنامج 

املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية �سريطة األ ينتج عدم القبول هذا 
خمالفة من جانب ال�سركة يف تقدمي املطالبات وا�سرتدادها مبوجب 

برنامج املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية.

 من 2014/03/01م
اإلى 2015/02/28م

امل�سدر: ال�سركة

التقاضي والنزاعات51   11

با�ستثناء بع�س املنازعات والدعاوى الب�سيطة املتعلقة باملطالبات القائمة مبوجب وثائق التاأمني ال�سادرة يف امل�سار العتيادي لأعمال ال�سركة، يوؤكد جمل�س الإدارة والإدارة العليا 
لل�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة اأن ال�سركة لي�ست طرفًا يف اأي اإجراءات ق�سائية اأو حتكيمية اأو اإدارية ميكن اأن يكون لها ب�سكل فردي اأو جماعي تاأثري �سلبي جوهري على اأعمال 

ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

كما يف تاريخ هذه الن�سرة، ال�سركة حاليًا طرف يف 12 ق�سية منظروه اأمام املحاكم املخت�سة. وعلى الرغم من اأن ال�سركة تقوم حاليًا بالدفاع يف هذه الق�سايا، اإل اأن جمل�س 
الإدارة قرر اإحتياطًا تخ�سي�س مبلغ 3.3 مليون ريال �سعودي لتغطية اأي مبالغ قد تنتج عن هذه الق�سايا. وال�سركة هي الطرف املدعى عليه يف جميع الق�سايا با�ستثناء واحدة، 

ومت رفع هذه الق�سايا يف �سياق العمل العتيادي ولي�س لها اأثر جوهري على ال�سركة. 

العقارات61   11

يو�سح اجلدول اأدناه ملخ�س لعقارات ت�ستاأجرها ال�سركة من الغري )لي�س من بينهم امل�ساهمني املوؤ�س�سني(، ومتثل اأهمية كبرية لل�سركة:

اجلدول 12-1: العقارات التي ت�ضتاأجرها ال�ضركة

احلجم/امل�ضاحة باملرت مربعاملدينةالغر�س من/نوع العقارالرقم 

1,043الريا�سمكتب فرع ال�سركة1.

501جدةمكتب فرع ال�سركة2.

2,800اخُلربمكتب فرع ال�سركة3.

امل�سدر: ال�سركة
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ملخص النظام األساسي للشركة.131

تاريخ تأسيس الشركة11   13

تاأ�س�ست ال�سركة يف 1430/06/10هـ.

اسم الشركة وتأسيسها11   13

�سركة اأك�سا للتاأمني التعاوين، “�سركة م�ساهمة �سعودية”.

المقر الرئيسي للشركة31   13

يقع املقر الرئي�س لل�سركة يف مدينة الريا�س، ويجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية نقل املقر الرئي�سي اإلى اأي مدينة اأخرى يف اململكة العربية ال�سعودية بعد احل�سول 
على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. ولل�سركة اأن تن�سئ لها فروعًا اأو مكاتب اأو توكيلت داخل اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها بعد موافقة موؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي.

غـرض الشركة41   13

غر�س ال�سركة هو القيام – وفقًا لأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف اململكة العربية – مبزاولة اأعمال التاأمني 
التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من اإعادة تاأمني اأو توكيلت اأو متثيل اأو مرا�سلة اأو و�ساطة ولل�سركة اأن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق اأغرا�سها �سواء يف 
جمال التاأمني اأو ا�ستثمار اأموالها واأن تقوم بتملك وحتريك الأموال الثابتة والنقدية اأو بيعها اأو ا�ستبدالها اأو تاأجريها بوا�سطتها مبا�سرة اأو بوا�سطة �سركات توؤ�س�سها اأو ت�سرتيها 

بنف�سها اأو بال�سرتاك مع جهات اأخرى.

يجوز لل�سركة اأن متتلك اأو تكون لها م�سلحة اأو ت�سرتك باأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اأعماًل �سبيهة باأعمالها اأو غريها من الأعمال املالية التي قد تعاونها على 
حتقيق غر�سها، وتبا�سر ال�سركة جميع الأعمال املذكورة يف هذه املادة �سواء داخل اململكة اأو خارجها.

مدة الشركة51   13

مدة ال�سركة )99( ت�سع وت�سعون �سنة ميلدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة باإعلن تاأ�سي�سها. وجتوز اإطالة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره اجلمعية العامة 
غري العادية قبل انتهاء هذه املدة ب�سنة على الأقل.

رأس مال الشركة61   13

يبلغ راأ�س مال ال�سركة )200,000,000( مائتي مليون ريـال �سعودي، مق�سم اإلى )20,000,000( ع�سرين مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية )10( ع�سرة ريالت �سعودية 
لل�سهم.

االكتتاب في رأس المال21   13

اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون مبا جمموعه ) 12,000,000( اثنا ع�سر مليون �سهمًا عاديا بقيمة )120,000,000( مائة وع�سرون مليون ريـال �سعودي و�سددوا قيمتها نقدًا، 
وهي متثل )%60( �ستون باملائة من كامل راأ�س مال ال�سركة. ومت طرح الأ�سهم الباقية وعددها )8,000,000( ثمانية مليني �سهمًا عاديا بقيمة )80,000,000( ثمانون 

مليون ريـال �سعودي للكتتاب العام.

تخفيض رأس المال21   13

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية – بعد موافقة اجلهات املخت�سة - تخفي�س راأ�س مال ال�سركة اإذا زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت ال�سركة بخ�سائر. ول ي�سدر القرار 
اإل بعد اإعداد تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة لتخفي�س راأ�س مال ال�سركة واللتزامات التي على ال�سركة واأثر التخفي�س يف هذه اللتزامات. ويبني القرار طريقة 
تخفي�س راأ�س املال. واإذا كان التخفي�س نتيجة لزيادة راأ�س املال عن حاجة ال�سركة، وجب دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�ساتهم عليه خلل )60( �ستني يومًا من تاريخ ن�سر 
قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة. فاإذا اعرت�س اأحدهم على تخفي�س راأ�س مال ال�سركة وقدم اإلى ال�سركة م�ستنداته يف 

املوعد املذكور، وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حاًل اأو اأن تقدم له �سمانًا كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجًل.

تداول األسهم21   13
بها  اكتتب  التي  النقدية  الأ�سهم  تداول  يجوز  ل  ذلك،  وا�ستثناء من  املالية.  ال�سوق  هيئة  ال�سادرة عن  والتعليمات  واللوائح  للقواعد  وفقًا  للتداول  قابلة  ال�سركة  اأ�سهم  جميع 
امل�ساهمون املوؤ�س�سون قبل ن�سر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني ل تقل كل منها عن اثنى ع�سر )12( �سهرًا من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة،  وت�سري هذه الأحكام على ما 
يكتتب به امل�ساهمون املوؤ�س�سون من اأ�سهم يف حالة زيادة راأ�س مال ال�سركة قبل انق�ساء فرتة احلظر، ومع ذلك يجوز خلل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفقًا لأحكام 

بيع احلقوق من اأحد املوؤ�س�سني اإلى موؤ�س�س اآخر اأو اإلى اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة لتقدميها ك�سمان للإدارة اأو من ورثة اأحد املوؤ�س�سني يف حالة وفاته اإلى الغري.
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الحجز على أسهم عضو مجلس اإلدارة1 1   13

يقدم ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة اأ�سهم �سمان بحد اأدنى )5,000( خم�سة األف �سهم مقابل العقود التي تن�ساأ بينه وبني ال�سركة والتي متت املوافقة عليها من قبل اجلمعية 
العامة العادية. وي�سمل حق احلجز هذا ما قد يكون للأ�سهم املحجوزة من ح�س�س يف الأرباح واجبة الأداء.

تصرف مجلس اإلدارة باألسهم المحجوز عليها111   13

يحق ملجل�س الإدارة بعد موافقة اجلهات املخت�سة عند ممار�سة حق حجز الأ�سهم املقدمة ك�سمان من اأع�ساء جمل�س الإدارة مقابل العقود التي تن�ساأ بينهم وبني ال�سركة اأن 
يبيعها ب�شرط اأن يكون الدين قد ا�شتحق، ويكون ذلك بعد توجيه النداء الثاين بخطاب م�شجل اإلى املدين �شاحب ال�شهم يطلب فيه ت�شديد الدين خالل اأ�شبوعني،  فاإذا مل ي�شدد 

ذلك الع�سو هذا الدين، فلمجل�س الإدارة بيع اأ�سهمه من خلل نظام تداول. ثم ُيدفع الر�سيد املتبقي بعد �سداد الدين اإلى ذلك امل�ساهم اأو وليه اأو اإلى منفذ و�سيته اأو ورثته.

مجلس اإلدارة111   13

يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة موؤلف من ثمانية )8( اأع�ساء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ل تزيد على ثلث �سنوات.

شغور العضوية131   13

تنتهي ع�شوية جمل�ص االإدارة بانتهاء مدة التعيني اأو اال�شتقالة اأو الوفاة اأو اإذا ثبت ملجل�ص االإدارة اأن الع�شو قد اأخل بواجباته بطريقة ت�شر مب�شلحة ال�شركة ب�شرط اأن يقرتن 
ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية. كما ميكن اأي�سًا اإلغاء الع�سوية اإذا مل يح�سر الع�سو ثلثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله املجل�س اأو اإذا حكم ب�سهر اإفل�س الع�سو اأو 
اإع�ساره اأو قدم طلبًا للت�سوية مع دائنيه اأو توقف عن �سداد ديونه، اأو اأ�سيب بغيبوبة اأو مبر�س عقلي اأو اإذا ثبت ارتكابه عمًل خمًل بالأمانة والأخلق اأو اأدين بالتزوير. واإذا �سغر 
مركز اأحد اأع�ساء املجل�س، جاز للمجل�س اأن يعني ع�سوًا اآخر ل�سغل املركز ال�ساغر، على اأن يعر�س هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع لها بعد ذلك التعيني. 
واإذانق�س عدد اأع�ساء املجل�س عن الن�ساب املطلوب ل�سحة اجتماعاته، وجب دعوة اجلمعية العامة العادية للنعقاد يف اأقرب وقت ممكن لتعيني العدد املطلوب من الأع�ساء 

لتعوي�س الأماكن ال�ساغرة باملجل�س.

صالحيات المجلس141   13

مع مراعاة الخت�سا�سات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجل�س الإدارة ال�سلحيات الكاملة يف اإدارة اأعمال ال�سركة. كما يكون للمجل�س يف حدود اخت�سا�سه اأن يفو�س واحد 
اأو اأكرث من اأع�سائه اأو من الغري يف مبا�سرة اأعمال معينة.

مكافآت أعضاء المجلس151   13

تكون مكافاأة رئي�س جمل�س الإدارة نظري اخلدمات التي يقدمها مبلغ )180,000( مائة وثمانون األف ريـال �سعودي �سنويًا، كما تكون مكافاأة كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة 
نظري اخلدمات التي يقدمها مبلغ )120,000( مائة وع�سرون األف ريـال �سعودي �سنويًا.

يح�سل الرئي�س وكل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة على مبلغ قدره )3,000( ثلثة اآلف ريـال �سعودي عن كل اجتماع يح�سره من اجتماعات املجل�س ومبلغ )1,500( األف 
وخم�سمائة ريـال �سعودي عن كل اجتماع يح�سره من اجتماعات اللجان املنبثقة من جمل�س الإدارة. بيد اأنه ل يجوز باأي حال من الأحوال اأن يزيد جمموع ما ي�سرف للرئي�س 

واأع�ساء املجل�س عن %5 من الأرباح ال�سافية لل�سركة.

الرئيس والعضو المنتدب وسكرتير مجلس اإلدارة161   13

يعني جمل�س الإدارة من بني اأع�سائه رئي�سًا له، ويعني املجل�س ع�سوًا منتدبًا لل�سركة من اأع�ساء املجل�س. ويحق لرئي�س املجل�س والع�سو املنتدب متثيل ال�سركة اأمام اجلهات 
الق�سائية والغري، ويحق لهما التوقيع نيابة عن ال�سركة وتنفيذ قرارات املجل�س ولأي منهما حق توكيل غريه يف عمل اأو اأعمال معينة. ويتولى الع�سو املنتدب الإدارة التنفيذية 

لل�سركة.

املجل�س  �سكرتري  مكافاآت  املجل�س  يحدد  اأن  على  ال�سركة،  �سوؤون  اإدارة  يف  املجل�س  مل�ساعدة  م�ست�سارين  تعيني  اأي�سًا  للمجل�س  ويجوز  للمجل�س،  �سكرتريًا  الإدارة  جمل�س  يعني 
وامل�ست�سارين.

اللجان المنبثقة عن المجلس121   13

ي�سكل جمل�س الإدارة جلنة للمراجعة ل يقل عدد اأع�سائها عن )3( ثلثة اأع�ساء ول يزيد عن )5( خم�سة اأع�ساء من غري الأع�ساء التنفيذيني لل�سركة على اأن يكون اأغلبهم 
من خارج املجل�س )بح�سب ما تقرره موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة وال�سناعة وهيئة ال�سوق املالية(.

ي�سكل جمل�س الإدارة جلنة تنفيذية ل يقل عدد اأع�سائها عن )3( ثلثة اأع�ساء ول يزيد على )5( خم�سة اأع�ساء، على اأن يختار اأع�ساء اللجنة التنفيذية من بينهم رئي�س 
اللجنة الذي يراأ�س اجتماعاتها، ويف حالة غياب رئي�س اللجنة، تختار اللجنة رئي�سًا موؤقتًا لها من بني اأع�سائها احلا�سرين ولع�سو اللجنة التنفيذية اأن ينيب عنه ع�سوًا اآخرًا 

له احلق بالت�سويت نيابة عنه لثلث اجتماعات فقط. وتكون مدة ع�سوية اللجنة التنفيذية هي مدة الع�سوية يف املجل�س وميلأ املجل�س املركز الذي يخلو يف اللجنة التنفيذية.
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مع مراعاة اأي تعليمات ت�سعها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اأو ي�سعها جمل�س اإدارة ال�سركة، تبا�سر اللجنة التنفيذية كل ال�سلطات التي تقررها املوؤ�س�سة اأو املجل�س، وتعاون 
اللجنة التنفيذية ع�سو جمل�س الإدارة املنتدب اأو املدير العام يف حدود ال�سلطات املقررة لها.

ال يكون اجتماع اللجنة التنفيذية �شحيحًا اإال اإذا ح�شره اثنان على االأقل بطريق االأ�شالة اأو االإنابة ب�شرط اأن ال يقل عدد احلا�شرين باأنف�شهم عن اثنني. وت�شدر قرارات اللجنة 
التنفيذية بالإجماع، ويف حالة اخللف ت�سدر باأغلبية ثلث اأرباع الأع�ساء احلا�سرين واملمثلني. وتعقد اللجنة اجتماعاتها من وقت اإلى اآخر كلما راأى رئي�سها �سرورة عقدها 

على اأن تعقد �ستة اجتماعات على الأقل �سنويًا، ويعقد الجتماع يف اأي وقت اإذا طلب ذلك اثنان من الأع�ساء على الأقل.

اجتماعات المجلس121   13

يجتمع املجل�س يف املقر الرئي�س لل�سركة بدعوة من رئي�سه ومتى طلب ذلك اثنان من الأع�ساء. ويجوز اأن ينعقد املجل�س خارج مقر ال�سركة على اأن يجتمع املجل�س )4( اأربع مرات 
على الأقل خلل ال�سنة املالية الواحدة ول يجوز اأن تنق�سي )4( اأربعة اأ�سهر بدون انعقاد املجل�س.

ال يكون اجتماع املجل�ص �شحيحًا اإال اإذا ح�شره ثلثا االأع�شاء باالأ�شالة اأو االإنابة ب�شرط اأن يكون عدد االأع�شاء احلا�شرين باأنف�شهم اأربعة اأع�شاء على االأقل و ت�شدر قرارات 
املجل�س بالإجماع، ويف حالة اخللف باأغلبية ثلثي اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين و املمثلني على الأقل.  وللمجل�س اأن ي�سدر القرارات بالت�سويت عليها بالتمرير اإل اإذا طلب اأحد 
الأع�ساء كتابة عقد اجتماع للمداولة فيها. ويف هذه احلالة تعر�س هذه القرارات على جمل�س الإدارة يف اأول اجتماع تال له. وعلى كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة الذي له 
م�سلحة �سخ�سية مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف اأي اأمر اأو اقرتاح معرو�س على املجل�س اأو اللجنة التنفيذية اأن يبلغ املجل�س اأو اللجنة بطبيعة م�سلحته يف الأمر املعرو�س. وعلى 
ذلك الع�سو- دون ا�ستبعاده من الن�ساب اللزم ل�سحة الجتماع- اأن ميتنع عن امل�ساركة يف املداولت والت�سويت على قرار املجل�س اأو اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بذلك الأمر 

اأو القرتاح.

محاضر االجتماعات121   13

تثبت مداولت املجل�س وقراراته يف حما�سر يوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري. وحتفظ هذه املحا�سر يف �سجل خا�س يوقع عليه رئي�س املجل�س وال�سكرتري.

جمعيات المساهمين1 1   13

اجلمعية العامة املكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني، وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�سركة. ويحق لكل م�ساهم ميلك )20( ع�سرين �سهمًا فاأكرث اأن 
يح�سر اجلمعيات العامة، وللم�ساهم اأن يوكل عنه م�ساهمًا اآخر من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة حل�سور اجلمعية العامة.

الجمعية العامة العادية111   13

ل يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا ما مل يح�سره م�ساهمون ميثلون على الأقل )%50( خم�سني باملائة من راأ�س مال ال�سركة. فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف 
الجتماع الأول، وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان يعقد خلل )30( الثلثني يومًا التالية للجتماع ال�سابق. وتن�سر هذه الدعوة بالطريقة املن�سو�س عليها يف املادة )88( من 

نظام ال�سركات. ويعترب الجتماع الثاين �سحيحًا اأيًا كان عدد الأ�سهم املمثلة به.

فيما عدا الأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�سركة. وتعقد مره على الأقل يف ال�سنة خلل ال�ستة )6( 
اأ�سهر التالية لنتهاء ال�سنة املالية لل�سركة. ويجوز الدعوة جلمعيات عامة عادية اأخرى للجتماع كلما دعت احلاجة اإلى ذلك.

الجمعية العامة غير العادية111   13

ل يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا ما مل يح�سره م�ساهمون ميثلون على الأقل )%50( خم�سني باملائة من راأ�س مال ال�سركة. فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف 
الجتماع الأول، وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان يعقد خلل )30( الثلثني يومًا التالية للجتماع ال�سابق. ويكون الجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون 

) 1/4 ( ربع راأ�س املال على الأقل.

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام الأ�سا�سي لل�سركة با�ستثناء تلك الأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا. كما يجوز للجمعية العامة غري العادية اأن ت�سدر 
قرارات يف االأمور الداخلة يف اخت�شا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�ص ال�شروط واالأو�شاع املقررة للجمعية االأخرية.

طريقة عقد الجمعيات العامة131   13

تنعقد اجلمعية العامة للم�ساهمني مبوجب دعوة من جمل�س الإدارة. ويعقد جمل�س الإدارة اجتماعًا للجمعية العامة العادية اإذا طلب ذلك مراقبو احل�سابات اأو عدد من امل�ساهمني 
ميثلون على الأقل )%5( خم�سة باملائة من راأ�س مال ال�سركة. يتعني على ال�سركة ن�سر دعوة امل�ساهمني حل�سور اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية ويف �سحيفة يومية متداولة 

يف املقر الرئي�سي لل�سركة وذلك قبل 25 خم�سة وع�سرون يومًا على الأقل من تاريخ اجلمعية العامة. ويتعني اأن ت�سمل هذه الدعوى على جدول اأعمال الجتماع.

قرارات الجمعيات العامة141   13

ت�سدر القرارات يف اجلمعية العامة العادية والتاأ�سي�سية باأغلبية مطلقة للأ�سهم املمثلة يف الجتماع. ومع ذلك فاإنه اإذا تعلقت هذه القرارات بتقييم اأ�سهم عينية اأو مزايا خا�سة 
لزمت موافقة اأغلبية املكتتبني باأ�سهم نقدية التي متثل ثلثي الأ�سهم املذكورة على الأقل بعد ا�ستبعاد ما اكتتب به مقدمو احل�س�س العينية اأو امل�ستفيدون من املزايا اخلا�سة، ول 
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يكون لهوؤلء راأي يف هذه القرارات ولو كانوا من اأ�سحاب الأ�سهم النقدية. وت�سدر القرارات يف اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف الجتماع. و اإذا كان 
قرار اجلمعية العامة غري العادية متعلقًا بزيادة اأو بتخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل املدة املحددة يف نظامها اأو باإدماجها يف �سركة اأو يف موؤ�س�سة 

اأخرى فل يكون القرار �سحيحًا اإل اإذا �سدر باأغلبية ثلثة اأرباع الأ�سهم املمثلة يف الجتماع.

تعيين مراقب الحسابات151   13

يعني امل�ساهمون يف اجلمعية العامة �سنويًا اثنني )2( اثنني من مراقبي احل�سابات املرخ�س لهم مبزاولة املهنة يف اململكة. ويتولى امل�ساهمون يف اجلمعية العامة تعيني اأتعاب 
املراقبني. كما يجوز للم�ساهمني يف اجلمعية العامة اإعادة تعيني املراقبني.

الحسابات السنوية161   13

تبداأ �سنة ال�سركة املالية من الأول من يناير وتنتهي بنهاية دي�سمرب ال�سنة نف�سها، على اأن تبداأ ال�سنة املالية الأولى لل�سركة اعتبارًا من تاريخ �سدور القرار الوزاري بالإعلن عن 
تاأ�سي�س ال�سركة وتنتهي يف 31 دي�سمرب من العام التايل.

يعد جمل�ص االإدارة يف نهاية كل �شنة مالية جردًا لقيمة اأ�شول ال�شركة والتزاماتها يف التاريخ املذكور. كما يعد املجل�ص القوائم املالية وتقريرًا عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل 
عن ال�سنة املالية املنق�سية. ويت�سمن هذا التقرير الطريقة التي يقرتحها املجل�س لتوزيع الأرباح ال�سافية وذلك خلل فرتة ل تتجاوز )40( اأربعني يومًا من نهاية الفرتة املالية 
ال�سنوية التي ت�ستملها تلك القوائم. وي�سع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�سرف مراقب احل�سابات، قبل املوعد املحدد لنعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وخم�سني )55( يومًا على 
الأقل. ويوقع رئي�س جمل�س الإدارة على الوثائق املذكورة، وتودع يف املقر الرئي�س لل�سركة حتت ت�سرف امل�ساهمني قبل املوعد املحدد لنعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�سرين 
)25( يومًا على الأقل، وعلى رئي�س جمل�س الإدارة اأن ين�سر يف �سحيفة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املقر الرئي�س لل�سركة القوائم املالية وخل�سة وافية من تقرير جمل�س 
الإدارة والن�س الكامل لتقرير مراقب احل�سابات، واأن ير�سل �سورة من هذه الوثائق اإلى الإدارة العامة لل�سركات وهيئة ال�سوق املالية وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وذلك قبل 

تاريخ انعقاد اجلمعية العامة العادية بخم�سة وع�سرين )25( يومًا على الأقل.

حسابات عمليات التأمين121   13

تكون ح�سابات عمليات التاأمني م�ستقلة عن قائمة دخل امل�ساهمني، وذلك على التف�سيل التايل:

يفرد ح�شاب لالأق�شاط املكت�شبة وعموالت اإعادة التاأمني والعموالت االأخرى.  -1

يفرد ح�ساب للتعوي�سات املتكبدة من ال�سركة.  -2

يحدد يف نهاية كل عام الفائ�ص االإجمايل الذي ميثل الفرق بني جمموع االأق�شاط والتعوي�شات حم�شومًا منه امل�شاريف الت�شويقية واالإدارية والت�شغيلية واملخ�ش�شات الفنية   -3
اللزمة ح�سب التعليمات املنظمة لذلك.

اأو يخ�سم منه ما يخ�س املوؤمن لهم من عائد ال�ستثمار بعد  يكون حتديد الفائ�س ال�سايف على النحو التايل: ي�ساف للفائ�س الإجمايل الوارد يف الفقـرة )3( اأعله   -4
احت�ساب ما لهم من عوائد وخ�سم ما عليهم من م�ساريف حمققه.

يوزع الفائ�س ال�سايف على النحو التايل: يتم اإما بتوزيع ن�سبة )%10( ع�سرة باملائة للموؤمن لهم مبا�سرة، اأو بتخفي�س اأق�ساطهم لل�سنة التالية، ويرحل ما ن�سبته 90%   -5
ت�سعون باملائة اإلى قائمة الدخل اخلا�سة بامل�ساهمني.

قائمة دخل المساهمين121   13

تكون اأرباح امل�ساهمني من عائد ا�ستثمار اأموال امل�ساهمني وفقًا للقواعد التي ي�سعها جمل�س الإدارة.  -1

تكون ح�سة امل�ساهمني من الفائ�س ال�سايف ح�سب ما ورد يف الفقرة اخلام�سة )5( الواردة اأعله.  -2

توزيع األرباح السنوية121   13

توزع اأرباح امل�ساهمني على الوجه التايل:

جتنب الزكاة و�سريبة الدخل املقررة.  -1

يجنب )%20( من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور اإجمايل راأ�س املال املدفوع.  -2

3-  للجمعية العامة العادية بناءًا على اقرتاح جمل�س الإدارة اأن جتنب ن�سبة اأخرى من الأرباح ال�سنوية ال�سافية لتكوين احتياطي اإ�سايف وتخ�سي�سه لأغرا�س معينه تقررها 
اجلمعية العامة.

يوزع من باقي الأرباح بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني ل تقل عن ) %5 ( من راأ�س املال املدفوع.  -4
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يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة يف الأرباح اأو يحول اإلى ح�ساب الأرباح املبقاة.  -5

يجوز بقرار من جمل�س الإدارة توزيع اأرباح دورية تخ�سم من الأرباح ال�سنوية املحددة يف الفقرة الفرعية )4( الواردة اأعله وفقًا للقواعد املنظمة لذلك وال�سادرة من   -6
اجلهات املخت�سة

خسائر الشركة1 3   13

اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثلثة اأرباع راأ�سمالها، وجب على اأع�ساء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف اإمكانية ا�ستمرار اأعمال ال�سركة اأو حلها قبل اأجلها 
املعني باملادة اخلام�سة )5( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة. وين�سر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.

حل الشركة وتصفيتها311   13

اأكرث وحتدد  اأو  اأو يف حالة حلها قبل هذا الأجل تقرر اجلمعية العامة غري العادية، بناًء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�سفية وتعني م�سفيًا  عند انتهاء مدة ال�سركة 
�سلحياتهم واأتعابهم، وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ساء ال�سركة،  ومع ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني امل�سفي. وتبقى لأجهزة ال�سركة 

اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ل يتعار�س مع اخت�سا�س امل�سفني.
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التعهد بتغطية االكتتاب.141

 متعهد تغطية االكتتاب11   14

�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال هي متعهد تغطية الكتتاب الوحيد )"متعهد تغطية الكتتاب"( فيما يتعلق بهذا الكتتاب.

ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

طريق امللك فهد

�س ب 23454

الريا�س 11426

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6666 282 )11( 966+

فاك�س: 6823 282 )11( 966+

 info@fransicapital.com.sa :الربيد الإلكرتوين

 www.fransicapital.com.sa :املوقع الإلكرتوين 

وقعت ال�سركة اتفاقية تعهد اكتتاب )“اتفاقية التعهد بتغطية الكتتاب”( مع متعهد تغطية االكتتاب، وفقًا ل�شروط معينة، لتغطية االكتتاب بالكامل. ويرد فيما يلي بيان ال�شروط 
الأ�سا�سية املتفق عليها لتفاقية التعهد بتغطية الكتتاب.

ملخص اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب11   14

مبوجب �شروط اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب:

اأ(  تتعهد ال�سركة ملتعهد تغطية الكتتاب باأنها، يف تاريخ التخ�سي�س، �سوف ت�سدر وتخ�س�س ملتعهد تغطية الكتتاب جميع اأ�سهم حقوق الأولوية املتعهد بتغطيتها يف هذا الكتتاب 
والتي مل يكتتب بها امل�ساهمون امل�ستحقون كاأ�سهم ا�سافية وذلك ب�سعر الطرح.

ب(  يتعهد متعهد تغطية الكتتاب لل�سركة باأنه، يف تاريخ التخ�سي�س، �سي�سرتي جميع الأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح.

ج( يتقا�سى متعهد التغطية مقابل مادي حمدد لقاء تعهده بالتغطية والذي �سيتم دفعه من متح�سلت الكتتاب.

جدول14 - 1: التزامات تغطية الكتتاب

ن�ضبة اأ�ضهم اإ�ضدار احلقوق املكتتب فيهاعدد اأ�ضهم اإ�ضدار احلقوق املكتتب فيهامتعهد تغطية الكتتاب

%25,000,000100ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

امل�سدر: ال�سركة

التزمت ال�شركة با�شتيفاء جميع �شروط اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب.

العمولة والنفقات31   14

يخ�س�س نحو )10,000,000( ع�سرة مليني ريـال �سعودي من متح�سلت الكتتاب لت�سديد تكاليف وم�ساريف الكتتاب، والتي تت�سمن اأتعاب كل من امل�ست�سار املايل ومدير 
من  وغريهم  العامة  والعلقات  الإعلم  وم�ست�سار  ال�سوق،  وم�ست�سار  احل�سابات  ومراقبي  التغطية  ملتعهد  القانونيني  وامل�ست�سارين  لل�سركة  القانونيني  وامل�ست�سارين  الكتتاب، 
امل�ست�سارين. بالإ�سافة اإلى م�ساريف التعهد بالتغطية وكذلك جميع التكاليف وامل�سروفات التي حتملها متعهد تغطية الكتتاب فيما يتعلق بالكتتاب وم�ساريف الطباعة والتوزيع 

واأية نفقات اأو ر�سوم اأخرى تتعلق بالكتتاب. و�سوف تخ�سم تكاليف وم�ساريف الكتتاب من ال�سركة بعد النتهاء من الكتتاب.

112



تكاليف االكتتاب.151
يقدر اإجمايل متح�سلت الكتتاب مببلغ )250,000,000( مائتان وخم�سون مليون ريـال �سعودي، يخ�س�س منها نحو )10,000,000( ع�سرة مليني ريـال �سعودي لتغطية 
اأتعاب كل من امل�ست�سار املايل ومدير الكتتاب، وامل�ست�سارين القانونيني لل�سركة وامل�ست�سارين القانونيني ملتعهد التغطية ومراقبي  تكاليف وم�ساريف الكتتاب، والتي تت�سمن 
احل�سابات وم�ست�سار ال�سوق، وم�ست�سار الإعلم والعلقات العامة وغريهم من امل�ست�سارين. بالإ�سافة اإلى م�ساريف التعهد بالتغطية وم�ساريف الطباعة والتوزيع واأية نفقات 
اأو ر�سوم اأخرى تتعلق بالكتتاب، علمًا باأن هذه التكاليف تقديرية و�سوف تخ�سع للتاأكيد النهائي. و�سيتم خ�سم تكاليف الكتتاب من ح�ساب ال�سركة بعد اإكمال عملية الكتتاب.
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اإلعفاءات.161
مل تتقدم ال�سركة اإلى هيئة ال�سوق املالية بطلب احل�سول على اأي اإعفاء من املتطلبات املن�سو�س عليها يف قواعد الت�سجيل والإدراج.
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أحكام وشروط االكتتاب.121
يجب على جميع االأ�شخا�ص امل�شتحقني )ي�شمل كاًل من امل�شاهمني املقيدين واالأ�شخا�ص الذين قاموا ب�شراء حقوق االأولوية خالل فرتة التداول( قراءة اأحكام و�شروط االكتتاب 

بعناية تامة قبل تعبئة منوذج طلب االكتتاب، حيث ُيعترب توقيع وت�شليم منوذج طلب االكتتاب مبثابة موافقة وقبول الأحكام و�شروط االكتتاب. 

اإن التوقيع على منوذج طلب الكتتاب وتقدميه للجهات امل�ستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني ال�سركة وال�سخ�س امل�ستحق. وميكن للأ�سخا�س امل�ستحقني احل�سول على ن�سرة الإ�سدار 
ومنوذج طلب الكتتاب من اجلهات امل�ستلمة التالية:

اجلهات امل�ضتلمة

�سارع امللك في�سلالبنك العربي الوطني

�س. ب. 9802، الريا�س 11423

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9000 402 )11( 966+

فاك�س: 7747 402 )11( 966+

abinayba@anb.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.anb.com.sa

�سارع املعذرالبنك ال�سعودي الفرن�سي

�س. ب. 56006، الريا�س 11554

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2222 404 )11( 966+

فاك�س: 2311 404 )11( 966+

communications@alfransi.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.alfransi.com.sa

طريق امللك عبدالعزيزالبنك الأهلي التجاري

�س. ب. 3555، جدة 21481،

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3333 649 )12( 966+

فاك�س: 7426 643 )12( 966+

contactus@alahli.com :الربيد الإلكرتوين

www.alahli.com.sa

طريق امللك عبدالعزيزبنك الريا�س

�س. ب. 22622، الريا�س 11614

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3030 401 )11( 966+

فاك�س: 2618 404 )11( 966+

customercare@riyadbank.com :الربيدالإلكرتوين

www.riyadbank.com

طريق امللك عبدالعزيزجمموعة �سامبا املالية

�س. ب. 833، الريا�س 11421

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4770 477 )11( 966+

فاك�س: 9402 479 )11( 966+

customercare@samba.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.samba.com.sa

 االكتتاب في األسهم الجديدة11   12

    مبوجب ن�سرة الإ�سدار هذه، �سيتم طرح 25,000,000 �سهم للكتتاب ميثل ما ن�سبته 125 يف املائة من راأ�سمال ال�سركة قبل زيادة راأ�س املال، ب�سعر طرح يبلغ 10 ريـال 
�سعودي لل�سهم الواحد، وقيمة ا�سمية قدرها 10 ريـالت �سعودية وبقيمة طرح اإجمالية تبلغ 250,000,000 ريـال �سعودي. و�سينم اإ�سدار الأ�سهم اجلديدة بن�سبة 1.25 �سهم 

جديد لكل �سهم حايل. و�سيكون الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة للأ�سخا�س امل�ستحقني. 
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ويف حال عدم ممار�سة الأ�سخا�س امل�ستحقني حلقهم يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة بنهاية مرحلة الكتتاب الثانية، �سوف يتم طرح الأ�سهم املتبقية على املوؤ�س�سات املالية خلل 
فرتة الطرح املتبقي. ويجوز للم�ساهمني املقيدين تداول حقوق الأولوية املودعة يف حمافظهم عرب نظام تداول. وتعترب حقوق الأولوية حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني املقيدين 
يف �سجلت ال�سركة كما يف تاريخ الأحقية. ويعطي كل حق حلامله اأحقية الكتتاب ب�سهم واحد جديد ب�سعر الطرح. و�سيتم اإيداع حقوق الأولوية خلل يومني من تاريخ انعقاد 

اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال. و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�س بحقوق الأولوية. 

�ستتم عملية طرح اأ�سهم حقوق الأولوية وفقًا للمراحل والتواريخ املو�سحة اأدناه:

تاريخ الأحقية: نهاية التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة را�س املال، وذلك بتاريخ يوم الثلثاء 1436/4/21هـ )املوافق 2015/2/10م(. 

)املوافق  1436/05/07هـ  اخلمي�س  يوم  نهاية  حتى  وت�ستمر  2015/02/17م(  )املوافق  1436/04/28هـ  الثلثاء  يوم  من  تبداأ  الأولى:  الكتتاب  مرحلة 
2015/02/26م(، وهي املرحلة التي يحق خللها للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم يف الكتتاب )كليًا اأو جزئيًا( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية 
املودعة يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال. و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق 
الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة تداول حقوق الولوية. وتتزامن مرحلة الكتتاب الأولى مع فرتة التداول والتي ميكن خللها للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين 
من املوؤ�س�سات والأفراد تداول حقوق الأولوية. ويتم الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عرب تقدمي منوذج طلب اكتتاب لدى اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة عرب تعبئة منوذج طلب 
الكتتاب اأو عن طريق اأجهزة ال�سراف الآيل اأو عرب الهاتف اأو عن طريق الكتتاب الكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمة. وجتدر الإ�سارة اأنه عند نهاية فرتة 
تداول حقوق الولوية، يف حال اأن امل�ساهم املقيد ميلك عدد حقوق اأولوية اأقل من عدد حقوق الأولوية التي مار�سها خلل نف�س املرحلة ف�سوف يتم رف�س طلب الكتتاب، و�سوف 

يتم اإبلغ واإعادة مبلغ الكتتاب املرفو�س عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.   

)املوافق  1436/05/07هـ  اخلمي�س  يوم  نهاية  حتى  وت�ستمر  2015/02/17م(  )املوافق  1436/04/28هـ  الثلثاء  يوم  من  تبداأ  الولوية:  حقوق  تداول  فرتة 
2015/02/26م(. وتتزامن فرتة تداول حقوق الولوية مع مرحلة الكتتاب الأولى. ويتوفر لدى ال�سوق املالية اآليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف اأنظمتها ويو�سع رمز 
منف�سل حلقوق الأولوية ل�سركة اأك�سا )يكون م�ستقًل عن رمز الأ�سهم احلالية ل�سركة اأك�سا على �سا�سة تداول(. و�سيعمد نظام “تداول” اإلى اإلغاء رمز حقوق الأولوية ل�سركة اأك�سا 

على �سا�سة التداول بعد انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية. وت�سمل هذه الفرتة اخلطوات التالية:

اأ( ميلك امل�ساهمني املقيدين خلل مرحلة الإكتتاب الأولى وفرتة تداول حقوق الولوية اخليارات التالية:

1. الحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما يف تاريخ الأحقية والكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة. 

2. بيع بع�س اأو كل حقوقهم من خلل ال�سوق املالية؛

3. �سراء حقوق اإ�سافية من خلل ال�سوق املالية. 

4. عدم القيام باأي اإجراء فيما يتعلق بحقوق الأولوية �سواء ببيعها اأو ممار�سة حق الإكتتاب فيها، ويف هذه احلالة �سيتم طرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك 
احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.

ب( يجوز ملن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خلل هذه الفرتة، تداول حقوق الأولوية �سواء ب�سراء اأو ببيع كل اأو جزء من هذه احلقوق. ويف حال قيامهم ب�سراء والحتفاظ بحقوق 
الأولوية خلل هذه الفرتة، فيمكنهم ممار�سة الكتتاب فيها يف مرحلة الكتتاب الثانية فقط، عرب تقدمي منوذج طلب اكتتاب لدى اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة عرب تعبئة 
منوذج طلب الكتتاب اأو عن طريق اأجهزة ال�سراف الآيل اأو عرب الهاتف اأو عن طريق الكتتاب الكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمة. ويف حال عدم ممار�ستهم 

حق الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة بنهاية مرحلة الكتتاب الثانية، �ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق يف فرتة الطرح املتبقي. 

مرحلة الكتتاب الثانية: تبداأ من يوم الأحد 1436/05/10هـ )املوافق 2015/03/01م( وت�ستمر حتى نهاية يوم الثلثاء 1436/05/12هـ )املوافق 2015/03/03م(، 
ول ُي�سمح بتداول حقوق الأولوية خلل هذه املرحلة. وتت�سمن هذه املرحلة اخلطوات التالية:

اأ( يجوز للم�ساهمني املقيدين الذين ميلكون اأ�سهم يف ال�سركة كما بتاريخ الأحقية، ومل يقوموا بالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة )كليًا اأو جزئيًا( خلل مرحلة الكتتاب الأولى، اأن 
ميار�سوا حقوق الأولوية خلل هذه املرحلة وذلك بنف�س الطريقة املو�سحة يف مرحلة الكتتاب الأولى. ويف حال قيامهم ب�سراء حقوق اأولوية اإ�سافية خلل فرتة تداول حقوق 
الولوية، فيمكنهم ممار�سة الكتتاب فيها خلل مرحلة الكتتاب الثانية عرب تقدمي منوذج طلب اكتتاب لدى اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة عرب تعبئة منوذج طلب الكتتاب 
اأو عن طريق اأجهزة ال�سراف الآيل اأو عرب الهاتف اأو عن طريق الكتتاب الكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمة. ويف حال عدم ممار�ستهم حق الكتتاب يف 

الأ�سهم اجلديدة بنهاية هذه املرحلة، ف�سيتم طرح الأ�سهم املتبقية يف فرتة الطرح املتبقي.

ب( يجوز للأ�سخا�س الذين قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خلل فرتة تداول حقوق الولوية واحتفظوا بها لنهاية فرتة التداول، ممار�سة حقهم بالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة 
خلل هذه املرحلة وذلك بنفي الطريقة املو�سحة يف مرحلة الكتتاب الأولى. ويف حال عدم ممار�ستهم حق الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة بنهاية مرحلة الكتتاب الثانية، �ستطرح 

الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق يف فرتة الطرح املتبقي.

الطرح املتبقي: تطرح الأ�سهم املتبقية على عدد من املوؤ�س�سات ال�ستثمارية، على اأن تقدم تلك املوؤ�س�سات ال�ستثمارية عرو�سها ل�سراء الأ�سهم املتبقية و�سيتم ا�ستقبال هذه 
العرو�س ابتداًء من ال�ساعة العا�سرة �سباحًا يوم الأحد 1436/05/17هـ )املوافق 2015/03/08م( وحتى ال�ساعة العا�سرة �سباحًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/05/18هـ 
)املوافق 2015/03/09م(. و�ستخ�س�س الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية ذات العر�س الأعلى ثم الأقل فالأقل على اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات 
ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س. اأما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم، ف�سيتم اإ�سافتها اإلى الأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل و�سوف يتم ت�سديد اإجمايل �سعر الطرح املتبقي وك�سور 
الأ�سهم لل�سركة، وتوزع باقي متح�سلت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم )اأي ما يتجاوز �سعر الطرح( على م�ستحقيها كًل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد اأق�ساه يوم اخلمي�س  
2015/03/19م(. ويف حال وجود اأ�سهم غري م�سرتاة من قبل املوؤ�س�سات ال�ستثمارية، ف�سيتم تخ�سي�س هذه الأ�سهم ملتعهد تغطية الكتتاب  1436/05/28هـ )املوافق 

والذي �سوف يقوم ب�سراء تلك الأ�سهم ب�سعر الطرح.
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التخ�ضي�س النهائي لالأ�ضهم: �سيتم تخ�سي�س الأ�سهم لكل م�ستثمر بناًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�سكل مكتمل و�سحيح. اأما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم، ف�سيتم 
باقي  وتوزع  لل�سركة،  الأ�سهم  وك�سور  املتبقي  الطرح  �سعر  اإجمايل  ت�سديد  يتم  و�سوف  املتبقي.  الطرح  فرتة  ال�ستثمارية. خلل  املوؤ�س�سات  على  وطرحها  الأ�سهم  ك�سور  جمع 
متح�سلت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم )اأي ما يتجاوز �سعر الطرح( على م�ستحقيها كًل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد اأق�ساه يوم الأربعاء 1436/05/20هـ )املوافق 

2015/03/11م(.

تداول الأ�ضهم اجلديدة يف ال�ضوق: �سيبداأ تداول الأ�سهم اجلديدة على نظام تداول عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل الأ�سهم اجلديدة وتخ�سي�سها.

لقد تقدمت ال�سركة بطلب اإلى الهيئة لت�سجيل الأ�سهم اجلديدة وقبول اإدراجها يف ال�سوق املالية. و�سيتم تقدمي طلب اإلى الهيئة لتداول الأ�سهم اجلديدة بعد اكتمال الكتتاب.

 األشخاص المستحقون الغير مشاركون في االكتتاب في األسهم الجديدة11   12

�سوف تقوم تداول بتعديل �سعر �سهم ال�سركة بعد اإغلق تداول اأ�سهم ال�سركة يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال بتاريخ يوم الثلثاء 1436/4/21هـ 
)املوافق 2015/2/10م( وذلك بناًء على قيمة الطرح وعدد الأ�سهم اجلديدة امل�سدرة �سمن هذه الن�سرة بالإ�سافة للقيمة ال�سوقية للأ�سهم املدرجة وقت الإغلق. و�سيكون 
امل�ساهمون املقيدون الذين ل ي�ساركون كليًا اأو جزئيًا يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عر�سة لنخفا�س ن�سبة ملكيتهم يف ال�سركة اإ�سافة اإلى انخفا�س قيمة الأ�سهم اململوكة 
منهم حاليًا. وبالن�سبة للأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل يكتتبوا ومل يبيعوا حقوقهم ف�سيكونون عر�سة للخ�سارة. ولن يح�سل الأ�سخا�س امل�ستحقون غري امل�ساركون يف الكتتاب يف 
الأ�سهم اجلديدة على اأية مزايا اأو منافع مقابل اأ�سهم حقوق الأولوية امل�ستحقة لهم، ما عدا ح�سولهم على تعوي�س نقدي من متح�سلت بيع الأ�سهم يف الطرح املتبقي كًل ح�سب 

ما ي�ستحقه )اإن وجد(. ويحتفظ امل�ساهمون املقيدون بنف�س عدد الأ�سهم الذي ميلكونه قبل زيادة راأ�س املال. 

ويف حال كانت رغبة املوؤ�س�سات ال�ستثمارية �سراء الأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح فقط اأو يف حالة عدم رغبتهم يف الكتتاب وبالتايل قام متعهد التغطية ب�سراء الأ�سهم املتبقية 
ب�سعر الطرح، فلن يح�سل الأ�سخا�س امل�ستحقني الغري م�ساركني يف الكتتاب على اأي تعوي�س نتيجة عدم ممار�ستهم حقوق الأولوية يف الأ�سهم اجلديدة. و�سيتم حتديد مبلغ 
اأو جزئيًا وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم عن طريق ق�سمة مبلغ التعوي�س على  التعوي�س )اإن وجد( للأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ي�ساركوا يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كليًا 
اإجمايل عدد الأ�سهم التي مل يكتتب فيها من قبل الأ�سخا�س امل�ستحقني وك�سور الأ�سهم، وبذلك يتم حتديد التعوي�س امل�ستحق لكل �سهم متبقي، و�سيتم دفعه لل�سخ�س امل�ستحق 

الذي مل يكتتب يف كامل اأو جزء من الأ�سهم التي يحق له الكتتاب فيها واأي�سا مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم. 

 تعبئة نماذج طلب االكتتاب31   12

على ال�سخ�س امل�ستحق الذي يرغب يف ممار�سة كامل حقه والكتتاب يف جميع اأ�سهم حقوق الأولوية التي يحق له الكتتاب فيها اأن يقوم بتعبئة منوذج طلب اكتتاب ويقدمه مرفقًا 
بكامل مبلغ الكتتاب امل�ستحق وامل�ستندات املطلوبة اإلى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة اأثناء فرتة الكتتاب. ويح�سب عدد الأ�سهم التي يحق لل�سخ�س الكتتاب فيها بح�سب عدد 
حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية مرحلة الكتتاب الثانية. اأما مبلغ الكتتاب الذي يتعني على املكتتب دفعه فيح�سب ب�سرب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها 

قبل نهاية مرحلة الكتتاب الثانية يف 10 ريال �سعودي.

بتعبئة وتقدمي منوذج طلب الكتتاب فاإن املكتتب يقر مبا يلي:

املوافقة على اكتتابه يف ال�سركة بعدد الأ�سهم املو�سحة يف طلب الكتتاب. �
اأنه قد اطلع على ن�سرة الإ�سدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها. �
املوافقة على النظام االأ�شا�شي لل�شركة وال�شروط الواردة يف ن�شرة االإ�شدار. �
عدم التنازل عن حقه مبطالبة ال�سركة والرجوع عليها بكل �سرر ينجم ب�سكل مبا�سر من جراء احتواء ن�سرة الإ�سدار على معلومات جوهرية غري �سحيحة اأو غري  �

كافية اأو نتيجة اإغفال معلومات جوهرية توؤثر ب�سكل مبا�سر على قبول املكتتب بالكتتاب يف حال اإ�سافتها يف الن�سرة.
قبوله االأ�شهم املخ�ش�شة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�شرة االإ�شدار. �
�سمان عدم اإلغاء اأو تعديل الطلب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة. �

 الوثائق المطلوب تقديمها مع نماذج طلب االكتتاب:41   12
يجب تقدمي طلب الكتتاب مرفقًا بامل�ستندات التالية، ح�سب ما يقت�سيه احلال، و�ستقوم اجلهة امل�ستلمة مبطابقة ال�سورة مع الأ�سل واإعادة الأ�سل للمكتتب.

اأ�سل و�سورة البطاقة ال�سخ�سية )للمكتتب الفرد(. �

اأ�سل و�سورة دفرت العائلة )لأفراد الأ�سرة(. �

اأ�سل و�سورة �سك الوكالة ال�سرعية )يف حالة توكيل �سخ�س اأخر بالكتتاب(. �

اأ�سل و�سورة �سك الولية )للأيتام( )للمكتتب الفرد(. �

اأ�سل و�سورة الإقامة بالن�سبة لغري ال�سعوديني، حيثما يقت�سي احلال )للمكتتب الفرد(. �

اأ�سل و�سورة ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�سخ�سية العتبارية. �

يجب دفع مبلغ الكتتاب كامل عند تقدمي طلب الكتتاب لدى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة من خلل تفوي�س اجلهة امل�ستلمة بخ�سم املبلغ املطلوب من ح�ساب املكتتب لدى اجلهة 
امل�ستلمة، اأو عن طريق �سيك م�سريف م�سدق م�سحوب على اأحد البنوك املحلية وم�سجل با�سم “ح�ساب اأك�سا للتاأمني التعاوين- اأ�سهم حقوق الأولوية”. ويقت�سر التوكيل على 
اأفراد الأ�سرة من الدرجة الأولى )الأبناء والأبوين والزوج والزوجة( ويف حال تقدمي الطلب نيابة عن �سخ�س اآخر، يجب على الوكيل كتابة ا�سمه والتوقيع على طلب الكتتاب 
اأو القن�سلية  اأو م�سدقة من ال�سفارة  واإرفاق ا�سل و�سورة وكالة �سرعية �سارية املفعول �سادرة عن كتابة العدل )بالن�سبة للأ�سخا�س املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية( 

ال�سعودية يف بلد اإقامة املكتتب )بالن�سبة للأ�سخا�س املقيمني خارج اململكة(.
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 تقديم نموذج طلب االكتتاب51   12

يبداأ ا�ستلم طلبات الكتتاب يف فروع اجلهات امل�ستلمة املذكورة اأعله يف اململكة خلل مرحلتي الكتتاب الأولى والثانية. ويف حال وجود فرتة طرح للأ�سهم املتبقية فيمكن اأي�سا 
خللها  تقدمي طلبات اكتتاب لأية اأ�سهم متبقية من قبل املوؤ�س�سات ال�ستثمارية فقط. وميكن تقدمي طلب الكتتاب اأثناء فرتة الكتتاب اإما من خلل اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة 
اأو ق�سم اخلدمات امل�سرفية الهاتفية اأو اأجهزة ال�سراف الآيل اأو النرتنت امل�سريف لأي من اجلهات امل�ستلمة التي توفر هذه اخلدمة، علمًا باأن منوذج طلب الكتتاب يحتوي 
على مزيد من التعليمات التي يجب اإتباعها بدقة. وعند توقيع وتقدمي طلب الكتتاب، �ستقوم اجلهة امل�ستلمة بختمه وتزويد ال�سخ�س امل�ستحق ب�سورة منه. ويف حالة تبني اأن 
املعلومات املقدمة يف طلب الكتتاب غري مكتملة اأو غري �سحيحة اأو مل يتم ختمها بوا�سطة اجلهة امل�ستلمة، فاإن طلب الكتتاب �سيعترب لغيًا. ويجب اأن يوافق ال�سخ�س امل�ستحق 
على �شروط واأحكام االكتتاب، ويجب اأن يقوم بتعبئة جميع بنود طلب االكتتاب، ويف حالة عدم ا�شتيفاء الطلب املقدم من املكتتب الأي من �شروط واأحكام االكتتاب، فاإن من حق 
ال�سركة رف�س ذلك الطلب كليًا اأو جزئيًا. و�سيعترب اأي طلب اكتتاب يحتوي على معلومات غري كاملة اأو غري �سحيحة اأو غري خمتوم من قبل اجلهة امل�ستلمة لغيًا. ول يجوز تعديل 

طلب الكتتاب اأو �سحبه بعد ت�سليمه للجهة امل�ستلمة، ويعترب بعد قبوله من ال�سركة عقدًا ملزمًا بني املكتتب وال�سركة. 

ويعترب املكتتب من االأ�شخا�ص امل�شتحقني قد ا�شرتى عدد االأ�شهم امل�شتحقة له عند حتقق ال�شروط التالية:

ت�سليم ال�سخ�س امل�ستحق منوذج طلب اكتتاب لدى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة. �

ت�سديد كامل مبلغ الكتتاب )كما هو حمدد اأعله( من قبل ال�سخ�س امل�ستحق املكتتب من خلل اجلهة امل�ستلمة. �

ا�ستلم ال�سخ�س املكتتب من اجلهة امل�ستلمة اإ�سعار تخ�سي�س يحدد عدد الأ�سهم التي مت تخ�سي�سها له. �

ويجدر التنويه على اأنه لن يتم تخ�سي�س اأ�سهم للأ�سخا�س امل�ستحقني يتجاوز عدد الأ�سهم التي طلبوا الكتتاب فيها.

 التخصيص61   12

�ستقوم ال�سركة ومدير الكتتاب بفتح ح�ساب اأمانة ي�سمى “ح�ساب اأك�سا للتاأمني التعاوين- اأ�سهم حقوق اأولوية” ليتم اإيداع متح�سلت الإكتتاب به. و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم 
لكل م�ستثمر بناًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�سكل مكتمل و�سحيح. اأما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم، ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية 
خلل فرتة الطرح املتبقي. و�سوف يتم ت�سديد اإجمايل �سعر الطرح املتبقي لل�سركة، وتوزع باقي متح�سلت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم )مبا يتجاوز �سعر الطرح( على 
م�ستحقيها كُل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد اأق�ساه تاريخ يوم اخلمي�س 1436/05/28هـ )املوافق 2015/03/19م(. ويف حال تبقي اأ�سهم بعد ذلك غري مكتتب فيها ف�سيقوم 

متعهد التغطية ب�سراء تلك الأ�سهم اجلديدة املتبقية و�ستخ�س�س له.

ويتوقع الإعلن النهائي عن العدد النهائي للأ�سهم التي مت تخ�سي�سها لكل �سخ�س م�ستحق دون اأي عمولت اأو ا�ستقطاعات من مدير الكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة وذلك بقيدها 
يف ح�سابات املكتتبني لدى اجلهة امل�ستلمة. ويجب على الأ�سخا�س امل�ستحقني الت�سال بفرع اجلهة امل�ستلمة الذي مت تقدمي طلب الكتتاب من خلله للح�سول على اأية معلومات 

اإ�سافة. و�سوف يتم الإعلن عن نتائج التخ�سي�س يف موعد اأق�ساه يوم الأربعاء 1436/05/20هـ )املوافق 2015/03/11م(.

 دفع مبالغ التعويض21   12

�سيتم دفع مبالغ التعوي�س للأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ي�ساركوا كليًا اأو جزئيًا يف الكتتاب باأ�سهم حقوق الأولوية، اإن وجدت، يف موعد اأق�ساه يوم اخلمي�س 1436/05/28هـ 
)املوافق 2015/03/19م(.

 رسم توضيحي آللية حقوق األولوية الجديدة 21   12

 أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية21   12

ما هو إصدار حقوق األولوية؟

–الراغبة يف زيادة راأ�س مالها-  اإحدى الطرق التي تقوم من خللها ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية بزيادة راأ�س مالها، بحيث تقوم ال�سركة  ُيعد اإ�سدار حقوق الأولوية 
باإ�سدار اأ�سهم جديدة على اأن يكون مل�ساهمي ال�سركة احلاليني حق اأولوية يف الكتتاب بتلك الأ�سهم اجلديدة مبا يتنا�سب مع عدد الأ�سهم التي ميلكونها حاليًا. ويف الغالب تطرح 

الأ�سهم اجلديدة ب�سعر اأقل من ال�سعر ال�سوقي للأ�سهم احلالية.

وعليه، فاإن اإ�سدار حقوق الأولوية هو طرح حلقوق تعطي حامليها اأولوية الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة التي �ست�سدر نتيجة لزيادة راأ�س مال ال�سركة، حيث مينح كل حق حلامله 
احلق يف الكتتاب يف �سهم واحد جديد ب�سعر الطرح. وكذلك مُيكن تداول هذه احلقوق وفقًا للآلية املو�سحة يف هذه الن�سرة.
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كيف تساعد هذه النشرة المساهمين المقيدين وعامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد ؟

توفر هذه الن�سرة للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد معلومات كافية حول اإ�سدار احلقوق مل�ساعدتهم على اتخاذ قرار حيال تداول احلقوق والكتتاب 
يف الأ�سهم اجلديدة.

لمن تُمنح الحقوق؟

مُتنح احلقوق للم�ساهمني املقيدين يف �سجل ال�سركة عند اإغلق التداول يف تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال.

ما هو حجم االكتتاب؟

اإلى  �سعودي  ريـال   200,000,000 من  ال�سركة  راأ�سمال  زيادة  اإلى  ذلك  و�سيوؤدي  الطرح.  ب�سعر  بها  الكتتاب  يتم  جديد  �سهم   25,000,000 اإ�سدار  ال�سركة  تنوي 
450,000,000 ريـال �سعودي، ما ميثل زيادة راأ�س املال احلايل بن�سبة 125%.

متى يتم إيداع الحقوق في الحسابات؟

تودع احلقوق خلل يومني من انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال. و�ستظهر هذه احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد 
خا�س بحقوق الأولوية. ول ميكن للم�ساهمني املقيدين تداول هذه احلقوق اأو ممار�ستها حتى بداية فرتة تداول حقوق الولوية )والتي �ستتزامن مع بداية مرحلة الكتتاب الأولى(.

كيف يتم اشعار المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتم ا�سعار امل�ساهمني املقيدين باإيداع احلقوق يف حمافظهم من خلل الإعلن على موقع تداول.

كم عدد الحقوق المخصصة لكل مساهم مقيد؟

يتوقف عدد احلقوق التي �ستخ�س�س لكل م�ساهم مقيد على معامل الأحقية وعدد الأ�سهم اململوكة للم�ساهم املقيد عند اإغلق التداول يف تاريخ انعقاد اجتماع اجلمعية العامة 
غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال.

ما هو معامل األحقية ؟

هو املعامل الذي مُيكن امل�ساهمني املقيدين من معرفة عدد احلقوق امل�ستحقة لهم فيما يتعلق بالأ�سهم التي ميلكونها فعليًا عند اإغلق التداول يف تاريخ انعقاد اجلمعية العامة 
غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال. وُيح�سب هذا املعامل بق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة على عدد الأ�سهم احلالية لل�سركة. وقد مت ح�ساب هذا املعامل وحتديده بـواحد وربع 
)1.25( لكل �سهم واحد )1( مملوك للم�ساهم املقيد يف تاريخ الأحقية )اأي عند اإغلق التداول يف تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال(. ووفقًا 

لذلك، اإذا كان م�ساهم مقيد ميلك 1,000 �سهم يف تاريخ الأحقية ف�سيخ�س�س له 1,250 مقابل ما ميلكه من اأ�سهم.

ما هي مرحلة االكتتاب األولى وفترة تداول حقوق االولوية ومرحلة االكتتاب الثانية؟

تتزامن مرحلة الكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الولوية وتبداآن من 11 �سباحًا يف يوم الثلثاء 1436/04/28هـ )املوافق 2015/02/17م( اإلى 3:30 م�ساًء يف يوم 
اخلمي�س 1436/05/07هـ )املوافق 2015/02/26م(. خلل مرحلة الكتتاب الأولى، �سوف ُتودع احلقوق املخ�س�سة لكل م�ساهم من امل�ساهمني املقيدين )كما هو مو�سح 
اأعله( يف حمافظهم وميكنهم القيام مبمار�سة جميع تلك احلقوق اأو جزء منها بالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة. وكذلك �ستكون احلقوق متاحة للتداول خلل نف�س الفرتة بحيث 
ميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد �سراء وبيع احلقوق من خلل ال�سوق. وبعد انتهاء هاتني الفرتتني، تبداأ مرحلة الكتتاب الثانية من 11 
�سباحًا يف يوم الأحد 1436/05/10هـ )املوافق 2015/03/01م( اإلى 3:30 م�ساًء يف يوم الثلثاء 1436/05/12هـ )املوافق 2015/03/03م( وميكن خلل هذا 
املرحلة لأي من حاملي احلقوق )�سواًء امل�ساهمني املقيدين اأم من قاموا ب�سراء احلقوق خلل فرتة تداول حقوق الولوية( ممار�سة حقهم يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة )وفق 

عدد احلقوق التي ميلكونها(. ول ُي�سمح بتداول احلقوق اأثناء مرحلة الكتتاب الثانية.

ما هي قيمة الحق عند بدء فترة تداول حقوق االولوية؟

ال�سعر الفتتاحي للحق هو الفرق بني �سعر اإقفال �سهم ال�سركة يف اليوم ال�سابق لبدء فرتة تداول حقوق الولوية وبني �سعر الطرح. فعلى �سبيل املثال، اإذا كان �سعر اإقفال �سهم 
ال�سركة هو 35 ريـال �سعودي )خم�سة وثلثني ريـال �سعودي( و�سعر الطرح 10 ريـالت �سعودية )ع�سرة ريـالت �سعودية(، فاإن ال�سعر الفتتاحي للحق �سيكون 25 ريـال �سعودي 

)خم�سة وع�سرون ريـال �سعودي(.

ما الذي يمكنني فعله كمساهم مقيد بالحقوق المخصصة لي؟

تتوفر لديك اخليارات التالية فيما يتعلق باحلقوق اأثناء مرحلة الكتتاب الأولى )والتي اأي�سًا �ستكون فرتة التداول(:

1. الحتفاظ باحلقوق وممار�ستها كليًا اأو جزئيًا من خلل الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.

2. بيع بع�س احلقوق اأو جميعها يف ال�سوق.
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3. �سراء حقوق اإ�سافية من ال�سوق والتي ميكن ممار�ستها اأثناء مرحلة الكتتاب الثانية. 

4.  عدم اتخاذ اأي اإجراء فيما يتعلق باحلقوق )اأي المتناع عن بيعها وعن ممار�سة احلق يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة(. يف هذه احلالة، �سوف تعترب الأ�سهم اجلديدة املقابلة 
لتلك احلقوق “اأ�سهم متبقية” و�سيتم طرحها على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية خلل فرتة الطرح املتبقي )ملزيٍد من التفا�سيل، انظر الق�سم 17(.

هل يمكن للمساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم أكثر من عدد الحقوق المخصصة لهم؟

كما هو مو�سح اأعله، خلل فرتة تداول حقوق الولوية، ميكن للم�ساهمني املقيدين �سراء حقوق اإ�سافية والتي ميكن ممار�ستها للكتتاب يف اأ�سهم جديدة اإ�سافية اأثناء مرحلة 
الكتتاب الثانية.

كيف أمارس حقي في االكتتاب في األسهم الجديدة؟

يجب تقدمي منوذج طلب اكتتاب مكتمل يف اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة )املبينني يف هذه الن�سرة( خلل مرحلة الكتتاب الأولى، اأو مرحلة الكتتاب الثانية فيما يتعلق 
باحلقوق التي مت �سراوؤها خلل فرتة تداول حقوق الولوية. وملزيٍد من التفا�سيل، انظر الق�سم 17 )“�شروط واأحكام االكتتاب”(.

هل يُسمح لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم ي�سمح لهم بالكتتاب يف الأ�سهم اإل اأنهم لن يتمكنوا من التداول اإل بعد اإيداع �سهاداتهم يف حمافظ ا�ستثمارية من خلل اجلهات امل�ستلمة اأو مركز الإيداع لدى تداول وتقدمي 
جميع الوثائق اللزمة.

هل سأستحق المشاركة في إصدار الحقوق إذا اشتريت أسهمًا بعد تاريخ األحقية؟

ل لن يكون للأ�سهم التي يتم �سراوؤها بعد تاريخ الأحقية احلق يف امل�ساركة يف اإ�سدار احلقوق. ومع ذلك �سوف تكون قادرًا على �سراء احلقوق اأثناء فرتة التداول التي ميكن 
ممار�ستها خلل مرحلة الكتتاب الثانية للكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.

إذا مارست حقوقي، فمتى سيتم قبول التداول في أسهمي الجديدة؟ 

اإذا مار�ست حقوقك بالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة، فمن املتوقع البدء يف تداول الأ�سهم اجلديدة بعد النتهاء من جميع الإجراءات املتعلقة بزيادة راأ�س املال وت�سجيل الأ�سهم 
www.tadawul.com.sa:اجلديدة وتخ�سي�سها واإدراجها. و�سوف يتم الإعلن عن التواريخ الفعلية لذلك يف ال�سحف املحلية يف اململكة وعلى موقع تداول

ماذا لو مارس مساهم مقيد الحقوق التي أودعت في محفظته لكنه باع بعد ذلك تلك الحقوق خالل فترة تداول حقوق االولوية؟

يف حال ح�سل ذلك، ومل ي�سرِت امل�ساهم املقيد حقوقًا بديلة من ال�سوق قبل نهاية فرتة تداول حقوق الولوية ت�ساوي عدد الأ�سهم اجلديدة التي تقدم بطلب للكتتاب فيها، �سيتم 
رف�س طلب الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة متامًا و�سوف تقوم اجلهة امل�ستلمة املعنية باإ�سعار امل�ساهم املقيد بذلك ورد مبالغ الكتتاب التي دفعها.

هل يمكن لألشخاص الذين يشترون حقوقًا إضافية تداولها مجدداً؟

نعم، يحق مل�سرتي احلقوق الإ�سافية بيع تلك احلقوق و�سراء حقوق اأخرى خلل فرتة التداول فقط.

هل من الممكن بيع فقط جزء من الحقوق المملوكة لمساهم مقيد؟

نعم، من املمكن بيع جزء فقط من هذه احلقوق والكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املرتبطة باجلزء املتبقي من هذه احلقوق.

هل من الممكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع بين مرحلة االكتتاب األولى والثانية؟

ل ميكن ذلك

هل يمكن للشخص المستحق بيع الحق بعد انتهاء فترة تداول حقوق االولوية؟

ل ميكن ذلك. بعد انتهاء فرتة تداول حقوق الولوية، يجوز لل�سخ�س امل�ستحق فقط ممار�سة احلق يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املقابلة لعدد احلقوق التي ميلكها. ويف احلالة 
التي ل مُيار�س فيها اأي من حقوقه، �سوف ُتطرح الأ�سهم اجلديدة املقابلة لهذه احلقوق على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية اأثناء فرتة الطرح املتبقي.

ماذا يحل بالحقوق التي لم يتم ممارستها بنهاية مرحلة االكتتاب الثانية؟

 �ست�سبح الأ�سهم اجلديدة املقابلة لهذه احلقوق اأ�سهمًا متبقية و�ستطرح على موؤ�س�سات ا�ستثمارية خلل فرتة الطرح املتبقي. وخلل عملية الطرح املتبقي �سُتخ�س�س الأ�سهم 
املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية بناًء على قيمة العرو�س التي تقدمها هذه املوؤ�س�سات، بحيث ُتعطى الأولوية للموؤ�س�سات التي تقدم اأعلى �سعر، حتى يتم تخ�سي�س جميع الأ�سهم 
املتبقية. و�سوف ُتخ�س�س اأي اأ�سهم متبقية على اأ�سا�س تنا�سبي بني تلك املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تعر�س ال�سعر ذاته. و�ستتم اإ�سافة جميع ك�سور الأ�سهم للأ�سهم املتبقية 

و�ستتم معاملتها بنف�س الطريق. 
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هل سيؤثر إصدار الحقوق على مساهمتي في الشركة؟

نعم �سيوؤثر اإ�سدار احلقوق على م�ساهمتك يف ال�سركة على النحو الآتي:

1.  اإذا قررت عدم ممار�سة احلق يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املقابلة للحقوق املخ�س�سة لك، ف�سوف تنخف�س ن�سبة ملكيتك يف ال�سركة نتيجًة لذلك مما �سيوؤدي اإلى 
انخفا�س يف ن�سبة الأ�سوات التي لديك، بالإ�سافة اإلى احتمالية انخفا�س قيمة ا�ستثمارك يف ال�سركة.

2.  اإذا قررت ممار�سة احلق يف الكتتاب يف جميع الأ�سهم اجلديدة املقابلة للحقوق املخ�س�سة لك اأثناء مرحلة الكتتاب الأولى ف�سوف تبقى ن�سبة ملكيتك يف ال�سركة دون 
تغيري.

اأثناء فرتة تداول حقوق  اإ�سافية قررت �سراءها  اإلى حقوق  بالإ�سافة  للحقوق املخ�س�سة لك  املقابلة  الأ�سهم اجلديدة  3.  اإذا قررت ممار�سة احلق يف الكتتاب يف جميع 
الولوية، ف�سوف تزيد ن�سبة ملكيتك يف ال�سركة.

فعلى �سبيل املثال، اإذا كان م�ساهم مقيد ميلك 10,000 �سهم )بن�سبة ملكية تبلغ 0.05 % تقريبًا يف راأ�س مال ال�سركة(. �سيخ�س�س لهذا امل�ساهم 12,500 حق. وبناًء على 
ذلك،

اإذا مل ميار�س امل�ساهم احلق يف الكتتاب يف 12,500 �سهم جديد، ف�سوف ترتاجع ن�سبة ملكيته يف راأ�س املال اجلديد لل�سركة بحيث ت�سبح %0.02 تقريبًا.  .1

اإذا مار�س امل�ساهم احلق يف الكتتاب يف 12,500 �سهم جديد، ف�سوف تبقى ن�سبة ملكيته يف راأ�س املال اجلديد لل�سركة دون تغيري لتمثل %0.05 تقريبًا.  .2

اإذا مار�س امل�ساهم احلق يف الكتتاب يف اأكرث من 12,500 �سهم جديد، فقد متثل ح�سة ملكيته يف راأ�س املال اجلديد لل�سركة اأكرث من 0.05%.  .3

هل من املمكن اأن اأكون م�ضتحقاً لالكتتاب يف ك�ضور اأ�ضهم؟

ل، حيث اإن جميع ك�سور الأ�سهم �سيتم بيعها خلل فرتة الطرح املتبقي و�سيتم توزيع متح�سلت بيع هذه الك�سور مل�ستحقيها.

هل سيكون هناك أية رسوم إضافية للتداول في األسهم؟

�سيخ�سع تداول احلقوق لنف�س العمولت املطبقة على تداول الأ�سهم، ولكن دون حد اأدنى ملبلغ العمولة.

هل يمكنني بيع األسهم الجديدة التي اكتتبت فيها؟

بعد بدء التداول يف الأ�سهم اجلديدة، �سوف تكون قادراً على بيع اأ�سهمك اجلديدة من خلل ال�سوق.

هل يمكنني أن أغير قراري بشأن ممارسة حقوقي؟

مبجرد اأن تقدم منوذج طلب الكتتاب من خلل اجلهات امل�ستلمة، ل ميكنك �سحب طلبك اأو تغيري عدد الأ�سهم اجلديدة التي اكتتبت فيها.

مساعدة إضافية

     Khalid.shuwaier@axa-gulf.com  :يف حال وجود اأي ا�ستف�سارات، الرجاء التوا�سل مع ال�سركة على الربيد الإلكرتوين

ولأ�سباب قانونية، �سوف يكون مبقدور ال�سركة فقط تقدمي املعلومات الواردة يف هذا امل�ستند واملعلومات املتعلقة ب�سجل اأع�ساء ال�سركة ولن يكون مبقدورها تقدمي امل�سورة ب�ساأن 
الأ�س�س املو�سوعية لإ�سدار احلقوق اأو حتى تقدمي امل�سورة املالية اأو ال�سريبية اأو القانونية اأو ال�ستثمارية.

وملزيد من املعلومات حول �شروط واأحكام االكتتاب، الرجاء مراجعة الق�شم 17 )“�شروط واأحكام االكتتاب”( وبقية املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة.

 تداول األسهم الجديدة1 1   12

�سوف يتم التداول يف الأ�سهم اجلديدة عند اكتمال جميع الإجراءات ذات العلقة. ومن املتوقع حدوث ذلك بعد تخ�سي�س الأ�سهم اجلديدة، وذلك بالتن�سيق مع الهيئة، و�سيتم 
الإعلن عن بدء التداول يف وقت لحق.

 بنود متنوعة111   12

الو�شايا  ومنفذي  ل�شاحلهم  واملتنازل  وخلفائهم  االكتتاب  اأطرافها من مقدمي طلبات  وملنفعة  ملزمة  ال�شلة  ذات  والتعهدات  واالأحكام  ال�شروط  وكافة  االكتتاب  يكون طلب 
ومديري الرتكات والورثة، وي�شرتط اأنه فيما عدا ما جرى الن�ص عليه حتديدا يف هذه الن�شرة، ال يتم التنازل عن الطلب اأو عن اأي حقوق اأو م�شالح اأو التزامات نا�شئة عنه اأو 

التفوي�س بها لأي من الأطراف امل�سار اإليهم يف هذه الن�سرة دون احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر.

تخ�سع هذه التعليمات والبنود واأي ا�ستلم لنماذج طلب الكتتاب اأو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر وتنفذ طبقًا لها.
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ميكن توزيع هذه الن�سرة باللغتني العربية والإجنليزية. ويف حالة وجود تعار�س بني الن�سختني العربية والإجنليزية من هذه الن�سرة ُيعَمل بالن�سخة العربية.

على الرغم من اعتماد الهيئة لهذه الن�سرة، اإل اأنه يجوز لها تعليق طرح الكتتاب هذا يف حال اأ�سحت ال�سركة، يف اأي وقت بعد اعتماد الهيئة لهذا الكتتاب وقبل املوافقة على 
اإدراج الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق، على علم مبا يلي: )1( حدوث تغيري جوهري يف اأي معلومات اأ�سا�سية واردة يف هذه الن�سرة اأو اأي وثائق مطلوب اإدراجها مبوجب قواعد 
الت�سجيل والإدراج، اأو )2( اأي معلومات اإ�سافية كان ينبغي اإ�سافتها يف هذه الن�سرة. تلتزم ال�سركة يف هذه احلالت باأن تقدم اإلى الهيئة ن�سرة تكميلية، وفقًا ملتطلبات قواعد 
الت�سجيل والإدراج. وبالتايل �سيتم اإ�سدار الن�سرة التكميلية والإعلن عن تواريخ الكتتاب اجلديدة. ومن املمكن اأي�سًا تعليق هذا الكتتاب يف حالة عدم موافقة اجلمعية العامة 

غري العادية على اأي من تفا�سيله.

 السوق المالية السعودية )“تداول”(111   12

مت تاأ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م، كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين، وبداأ تداول الأ�سهم الإلكرتوين يف اململكة عام 1990م. ويتم تنفيذ ال�سفقات 
من خلل مطابقة اآلية للأوامر، ويتم ا�ستقبال وحتديد اأولوية الأوامر وفًقا لل�سعر. وب�سكل عام تنفذ اأوامر ال�سوق اأوًل )وهي الأوامر امل�ستملة على اأف�سل الأ�سعار(، وتليها الأوامر 

حمددة ال�سعر. ويف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر فاإنه يتم تنفيذها وفًقا لتوقيت الإدخال.

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �سامل من املعلومات من خلل قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على الإنرتنت وو�سلت املعلومات اخلا�سة بتداول، ويتم توفري بيانات ال�سوق 
ب�سكل فوري ملزودي املعلومات املعروفني مثل رويرتز. وتتم ت�سوية ال�سفقات اآنيًا خلل اليوم، اأي اأن نقل امللكية للأ�سهم يتم مبا�سرة بعد تنفيذ ال�سفقة. وبالتايل ينبغي على 
ال�سركة الإف�ساح عن جميع القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول. ويتولى نظام تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق، بهدف �سمان عدالة التداول وان�سياب 

عمليات التداول يف الأ�سهم. 

 إدخال األوامر131   12

تتم عملية التداول من خلل نظام اإلكرتوين متكامل، يغطي عملية التداول ب�سكل متكامل ابتداء من تنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بالت�سوية. ويتم التداول يوميًا على فرتة واحدة من 
ال�ساعة )11( �سباحًا وحتى الثالثة والن�سف )3:30( ع�سًرا، ويتم خللها تنفيذ الأوامر. اأما خارج هذه الأوقات، في�سمح باإدخال الأوامر وتعديلها واإلغائها من ال�ساعة )10( 
�سباًحا وحتى ال�ساعة )11( �سباحًا. وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء من ال�ساعة )10( �سباًحا جلل�سة الفتتاح )التي تبداأ ال�ساعة 11 �سباحًا(. وتتغري الأوقات 

خلل �سهر رم�سان ح�سبما تعلنه اإدارة تداول.

يتم تنفيذ ال�سفقات من خلل مطابقة اآلية للأوامر، ويتم ا�ستقبال وحتديد اأولوية الأوامر وفًقا لل�سعر. وب�سكل عام تنفذ اأوامر ال�سوق اأوًل )وهي الأوامر امل�ستملة على اأف�سل 
الأ�سعار(، وتليها الأوامر حمددة ال�سعر. ويف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر فاإنه يتم تنفيذها وفًقا لتوقيت الإدخال. يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �سامل من املعلومات 

من خلل قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على الإنرتنت وو�سلت املعلومات اخلا�سة بتداول، ويتم توفري بيانات ال�سوق ب�سكل فوري ملزودي املعلومات املعروفني مثل رويرتز.

وتتم ت�سوية ال�سفقات اآنيًا خلل اليوم، اأي اأن نقل امللكية للأ�سهم يتم مبا�سرة بعد تنفيذ ال�سفقة. وبالتايل ينبغي على ال�سركة الإف�ساح عن جميع القرارات واملعلومات ذات 
الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول. وتقوم هيئة ال�سوق املالية وتداول مبراقبة ال�سوق بهدف التاأكد من عدالة التداول وكفاءة عمليات ال�سوق..

 إدراج األسهم الجديدة141   12

مت التقدم بطلب اإلى الهيئة لت�سجيل وقبول اإدراج الأ�سهم اجلديدة. ومن املتوقع قبول الإدراج وبدء التداول يف ال�سوق املالية مبجرد انتهاء التخ�سي�س النهائي للأ�سهم اجلديدة. 
و�سوف يتم الإعلن على املوقع الإلكرتوين لتداول يف حينه. علماً باأن التواريخ واملواعيد الواردة يف هذه الن�سرة غري نهائية وميكن تغيريها يف اأي وقت بعد موافقة الهيئة.

على الرغم من اإدراج الأ�سهم احلالية لل�سركة، اإل اأنه ل ميكن تداول الأ�سهم اجلديدة اإل بعد املوافقة على تخ�سي�سها للمكتتبني امل�ستحقني ومقدمي العرو�س فيما يتعلق بطرح 
الأ�سهم املتبقية واإيداعها يف ح�سابات تداول اخلا�سة بهم. ومُينع منعًا باتًا التداول يف الأ�سهم اجلديدة اإلى حني املوافقة على التخ�سي�س. ويتحمل املكتتبون الذين ي�ساركون يف 

اأي ن�ساطات تداول املحظورة امل�سوؤولية كاملة. ول يقع على عاتق ال�سركة اأي م�سوؤولية قانونية يف اأي حالة كهذه.

 القرارات والموافقات التي تُطرح األسهم بموجبها151   12

ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لزيادة راأ�سمالها بواقع 250 مليون ريـال �سعودي من خلل الطرح مبوجب خطاب املوؤ�س�سة رقم 351000081746 
املوؤرخ 1435/06/23هـ )املوافق 2014/04/24م(. وعند اكتمال الطرح �سي�سبح راأ�سمال ال�سركة 450 مليون ريـال �سعودي مق�سمة على 45 مليون �سهم بقيمة ا�سمية 10 
ريـالت �سعودية لل�سهم الواحد. وقد اأ�سدر جمل�س الإدارة قراره بتاريخ 1435/09/20هـ )املوافق 2014/07/17م( والذي يو�سي فيه بزيادة راأ�سمال ال�سركة. كما وافقت 
اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال املنعقدة بتاريخ يوم الثلثاء 1436/4/21هـ )املوافق 2015/2/10م( على تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س املال 

وق�سر الكتتاب فيه على امل�ساهمني املقيدين.
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 التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال161   12

اإن �سعر الإغلق ل�سهم ال�سركة يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال هو 36.55 و�سوف ُيعاد حتديده عند 21.8 يف اجلل�سة الفتتاحية يف اليوم 
التايل. وميثل التغري تراجعًا بن�سبة %40.4 يف املائة.

وفيما يلي طريقة ح�ساب �سعر ال�سهم نتيجة لزيادة راأ�س املال:

اأوًل: ح�ساب القيمة ال�سوقية لل�سركة عند اإغلق التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال:

عدد اأ�سهم ال�سركة يف نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال م�سروبًا يف �سعر الإغلق ل�سهم ال�سركة يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية 
= القيمة ال�سوقية لل�سركة عند اإغلق التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال.

ثانيًا: ح�ساب �سعر ال�سهم يف اجلل�سة الفتتاحية يف اليوم التايل ليوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال:

)القيمة ال�سوقية لل�سركة عند الإغلق يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية + قيمة اأ�سهم حقوق الأولوية( / )عدد اأ�سهم ال�سركة يف نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري 
العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال + عدد الأ�سهم اجلديدة املطروحة للكتتاب( = �سعر ال�سهم املتوقع يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم انعقاد اجلمعية العامية غري العادية 

اخلا�سة بزيادة راأ�س املال. 

123



اإلقرارات المتعلقة باالكتتاب وتفاصيل سوق رأس المال.121
بتعبئة وتقدمي منوذج طلب الكتتاب فاإن املكتتب يقر مبا يلي:

املوافقة على اكتتابه يف ال�سركة بعدد الأ�سهم املو�سحة يف طلب الكتتاب. �

اأنه قد اطلع على ن�سرة الإ�سدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها. �

املوافقة على النظام االأ�شا�شي لل�شركة وال�شروط الواردة يف ن�شرة االإ�شدار. �

عدم التنازل عن حقه مبطالبة ال�سركة والرجوع عليها بكل �سرر ينجم ب�سكل مبا�سر من جراء احتواء ن�سرة الإ�سدار على معلومات جوهرية غري �سحيحة اأو غري  �
كافية اأو نتيجة اإغفال معلومات جوهرية توؤثر ب�سكل مبا�سر على قبول املكتتب بالكتتاب يف حال اإ�سافتها يف الن�سرة.

اأنه مل ي�سبق له )اأو اأي من اأفراد اأ�سرته( التقدم للكتتاب يف اأ�سهم هذا الطرح ولل�سركة احلق يف رف�س كافة الطلبات يف حالة تكرار طلب الكتتاب. �

قبوله االأ�شهم املخ�ش�شة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�شرة االإ�شدار. �

�سمان عدم اإلغاء اأو تعديل الطلب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة. �
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المستندات المتاحة للمعاينة.121
�سوف تكون امل�ستندات املو�سحة اأدناه متاحة للمعاينة يف املركز الرئي�سي لل�سركة والكائن مبدينة الريا�س، وذلك خلل �ساعات العمل الر�سمية من ال�ساعة التا�سعة �سباحًا وحتى 

ال�ساعة اخلام�سة م�ساًء، من الأحد اإلى اخلمي�س قبل [*[ قبل من فرتة الكتتاب وخلل تلك الفرتة.  

�سهادة ال�سجل التجاري لل�سركة. �

النظام الأ�سا�سي لل�سركة. �

قرار جمل�س الإدارة بالتو�سية بزيادة راأ�س املال بتاريخ 1435/09/20هـ )املوافق 2014/07/17م( �

موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح الأ�سهم. �

موافقة اجلمعية العامة غري العادية على زيادة راأ�س املال. �

موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على زيادة راأ�س املال. �

تقرير درا�سة ال�سوق املعد من قبل بيزن�س مونيتور اإنرتنا�سيونال �

خطابات املوافقة من: �

�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال لإدراج ا�سمها و�سعارها و افادتها يف الن�سرة )امل�ست�سار املايل لل�سركة ومدير الكتتاب ومتعهد التغطية(. �

كليفورد ت�سان�س اإل اإل بي لإدراج ا�سمها و�سعارها و افادتها يف الن�سرة )امل�ست�سار القانوين الدويل لل�سركة(. �

 كليفورد ت�سان�س حمامون وم�ست�سارون قانونيون لإدراج ا�سمها و�سعارها و اإفادتها يف الن�سرة )امل�ست�سار القانوين ال�سعودي لل�سركة(.  �

�سركة كي بي ام جي الفوزان و ال�سدحان لن�سر تقرير املحا�سب لإدراج ا�سمها و�سعارها و اإفادتها يف الن�سرة )م�ست�سار العناية املالية املتخ�س�س(. �

بيزن�س مونيتور اإنرتنا�سيونال لإدراج ا�سمها و�سعارها و اإفادتها يف الن�سرة )م�ست�سار ال�سوق(. �

براي�س ووتر هاو�س كوبرز األ األ بي ومكتب الغامن للمحا�سبة، لإدراج ا�سمها و�سعارها و اإفادتها يف هذه الن�سرة )مدققو ح�سابات ال�سركة(. �

العقود التي يوجد لأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اأي من كبار التنفيذين اأو اأي من اأقربائهم م�سلحة فيها.   �

القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2011م، و2012م، و2013م. �
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تقرير المحاسبين القانونين.1 1

126

شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية األولية الموجزة 
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2014 )غير مراجعة(

وتقرير فحص محدود لمراجعي الحسابات المستقلين



127



شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي األولية 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح

كما يف

31 دي�ضمرب 302013 يونيو 2014

)مر�جعة()غري مر�جعة(

موجودات عملي�ت الت�أمني

134.853171.605نقد وم� مي�ثله

92.62026.541ودائع ق�صرية الأجل

168.711148.812�أق�ص�ط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

)18.230()18.230(ن�ق�صً�: خم�ص�ص ديون م�صكوك يف حت�صيله�

5150.481130.582�أق�ص�ط و�أر�صدة ت�أمني مدينة - �ص�يف

518.7018.392ذمم مدينة من اأطراف ذات عالقة

26.86327.188ح�صة معيدي �لت�أمني من �أق�ص�ط غري مكت�صبة

53.97662.804ح�صة معيدي �لت�أمني من مط�لب�ت ق�ئمة

19.67116.707تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

8.4907.610موجودات اأخرى

388.32386.942��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

7.5007.500ودائع طويلة الأجل

375.00075.000��صتثم�ر�ت حمتفظ به� حتى ت�ريخ �ال�صتحق�ق

42.29114.823مطلوب من �مل�ص�همني

7.3568.144�أث�ث وتركيب�ت ومعد�ت

726.125643.838جمموع موجودات عملي�ت الت�أمني

موجود�ت �مل�ص�همني

9.217891نقد وم� مي�ثله

-20.218ودائع ق�صرية الأجل

1.4181.208موجودات اأخرى

383.77274.314��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

56.25056.250ودائع طويلة الأجل

360.00060.000��صتثم�ر�ت حمتفظ به� حتى ت�ريخ �ال�صتحق�ق

420.00020.000وديعة نظ�مية

250.875212.663جمموع موجود�ت �مل�ص�همني

977.000856.501جمموع �ملوجود�ت

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 12 جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية �الأولية �ملوجزة.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي األولية )تتمة(
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح

كما يف

31 دي�ضمرب 302013 يونيو 2014

)مر�جعة()غري مر�جعة(

مطلوب�ت وف�ئ�ض عملي�ت �لت�أمني

39.74439.165�أر�صدة معيدي ت�أمني د�ئنة

283.878210.840�أق�ص�ط غري مكت�صبة

167.055154.587مط�لب�ت ق�ئمة

170.042158.195مط�لب�ت متكبدة ومل يتم �الإبالغ عنه� و�حتي�طي �آخر

337.097312.782

7.517-�أق�ص�ط ت�أمني مقدمة

3.4055.097عموالت �إع�دة ت�أمني موؤجلة

41.45251.355م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى

17.06316.495مك�ف�أة نه�ية �خلدمة للموظفني

722.639643.251جمموع مطلوب�ت عملي�ت �لت�أمني

2.5191.658�لف�ئ�ض �ملرت�كم من عملي�ت �لت�أمني

)1.071(967�حتي�طي �لقيمة �لع�دلة ال�صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

3.486587جمموع ف�ئ�ض عملي�ت �لت�أمني

726.125643.838جمموع مطلوب�ت وف�ئ�ض عملي�ت �لت�أمني

مطلوب�ت وحقوق �مل�ص�همني

مطلوب�ت �مل�ص�همني

66.3725.445زك�ة و�صريبة دخل م�صتحقة

6021.020م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى

42.29114.823مطلوب �إلى عملي�ت �لت�أمني

49.26521.288جمموع مطلوب�ت �مل�ص�همني

حقوق �مل�ص�همني

7200.000200.000ر�أ�ض �مل�ل

3.8072.378�حتي�طي �لقيمة �لع�دلة

)11.003()2.197(عجز مرت�كم

201.610191.375جمموع حقوق �مل�ص�همني

250.875212.663جمموع مطلوب�ت وحقوق �مل�ص�همني

جمموع مطلوب�ت وف�ئ�ض عملي�ت �لت�أمني

977.000856.501   ومطلوب�ت وحقوق �مل�ص�همني

10�لتز�م�ت حمتملة

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 12 جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية �الأولية �ملوجزة.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم األولية
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح

لفرتة �ل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يف 30 يونيولفرتة �لثالثة �أ�ضهر �ملنتهية يف 30 يونيو

2014201320142013

)غري مر�جعة()غري مر�جعة()غري مر�جعة()غري مر�جعة(

�إير�د�ت

5184.324115.645497.826385.990�إجم�يل �أق�ص�ط مكتتبة

)42.943()55.714()13.828()28.518(5ن�ق�صً�: �أق�ص�ط �إع�دة ت�أمني م�صندة

155.806101.817442.112343.047�ص�يف �أق�ص�ط مكتتبة

)32.580()73.363(34.52060.724تغري�ت يف �أق�ص�ط غري مكت�صبة

190.326162.541368.749310.467�ص�يف �أق�ص�ط مكت�صبة 

55.2053.6859.4937.234عموالت �إع�دة ت�أمني

1.9431.4593.5182.183�إير�د�ت عموالت

197.474167.685381.760319.884جمموع �الإير�د�ت

تك�ليف وم�ص�ريف

140.622104.907314.703251.719�إجم�يل مط�لب�ت مدفوعة

)60.115()38.034()5.368()2.943(ن�ق�صً�: ح�صة معيدي �لت�أمني

137.67999.539276.669191.604�ص�يف مط�لب�ت مدفوعة

22.06234.76833.14366.352تغري�ت يف مط�لب�ت ق�ئمة

159.741134.307309.812257.956�ص�يف مط�لب�ت متكبدة

10.9638.79721.68317.186تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني

21.94617.79241.65934.285م�ص�ريف عمومية و�إد�رية

192.650160.896373.154309.427جمموع �لتك�ليف و�مل�ص�ريف

4.8246.7898.60610.457�ص�يف �لف�ئ�ض من عملي�ت �لت�أمني

)9.411()7.745()6.110()4.341(�ملخ�ص�ض للم�ص�همني من �لف�ئ�ض

4836798611.046�ص�يف نت�ئج عملي�ت �لت�أمني بعد تخ�صي�ض �لف�ئ�ض

2.0365571.658557�لف�ئ�ض �ملرت�كم كم� يف بد�ية �لفرتة

2.5191.2362.5191.603�لف�ئ�ض �ملرت�كم كم� يف نه�ية �لفرتة

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 12 جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية �الأولية �ملوجزة.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة دخل المساهمين األولية
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح

لفرتة �ل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يف 30 يونيولفرتة �لثالثة �أ�ضهر �ملنتهية يف 30 يونيو

2014201320142013

)غري مر�جعة()غري مر�جعة()غري مر�جعة()غري مر�جعة(

4.3416.1107.7459.411�ص�يف ف�ئ�ض حمول من عملي�ت �لت�أمني

2.4331.1754.8152.841�إير�د�ت عموالت

)590()784()558()720(م�ص�ريف عمومية و�إد�رية

6.0546.72711.77611.662�ص�يف دخل �مل�ص�همني للفرتة

20 مليون20 مليون20 مليون20 مليون�ملتو�صط �ملرجح لعدد �الأ�صهم �لع�دية   �لق�ئمة

90.300.340.590.58ربحية �ل�صهم �الأ�ص��صي و�ملخف�ض    )ري�ل �صعودي(

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 12 جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية �الأولية �ملوجزة.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الدخل الشامل للمساهمين األولية
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح

لفرتة �ل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يف 30 يونيولفرتة �لثالثة �أ�ضهر �ملنتهية يف 30 يونيو

2014201320142013

)غري مر�جعة()غري مر�جعة()غري مر�جعة()غري مر�جعة(

6.0546.72711.77611.662�ص�يف دخل �مل�ص�همني للفرتة

)3.790()2.970()2.234()1.563(6خم�ص�ض �لزك�ة و�صريبة �لدخل

4.4914.4938.8067.872�ص�يف �لدخل للفرتة

)3.553(1.429)2.708(31.355)خ�ص�رة( ربح غري حمقق من ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

5.8461.78510.2354.319�إجم�يل �لدخل �ل�ص�مل للفرتة

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 12 جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية �الأولية �ملوجزة.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

ر�أ�س �ملال
�حتياطي

�لقيمة �لعادلة
�ملجموععجز مرت�كم

غري مر�جعة

191.375)11.003(200.0002.378الر�صيد كم� يف 1 ين�ير 2014

8.8068.806--�ص�يف �لدخل للفرتة

1.429-1.429-تغري�ت يف �حتي�طي �لقيمة �لع�دلة  ال�صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

201.610)2.197(200.0003.807الر�صيد كم� يف 30 يونيو 2014

غري مر�جعة

180.352)23.945(200.0004.297الر�صيد كم� يف 1 ين�ير 2013

7.8727.872--�ص�يف �لدخل للفرتة

تغري�ت يف �حتي�طي �لقيمة �لع�دلة

   ال�صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

-)3.553(-)3.553(

184.671)16.073(200.000744الر�صيد كم� يف 30 يونيو 2013

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 12 جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية �الأولية �ملوجزة.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين األولية
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح

لفرتة �ل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يف

30 يونيو 302013 يونيو 2014

)غري مر�جعة()غري مر�جعة(

�لتدفق�ت �لنقدية من �الأن�صطة �لت�صغيلية

8611.046�ص�يف نت�ئج عملي�ت �لت�أمني

تعديالت لت�صوية �ص�يف نت�ئج عملي�ت �لت�أمني

   �إلى �ص�يف �لنقد من �الأن�صطة �لت�صغيلية:

7.7459.411�ملخ�ص�ض للم�ص�همني من ف�ئ�ض عملي�ت �لت�أمني

1.7951.279��صتهالك

10.40111.736

تغري�ت يف موجود�ت ومطلوب�ت ت�صغيلية:

)9.661()19.899(�أق�ص�ط و�أر�صدة ت�أمني مدينة - �ص�يف

32518.113ح�صة معيدي �لت�أمني من �أق�ص�ط غري مكت�صبة

8.8284.928ح�صة معيدي �لت�أمني من مط�لب�ت ق�ئمة

)1.544()2.964(تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

)7.573()880(موجودات اأخرى

)14.516()10.309(ذمم مدينة من اأطراف ذات عالقة

)14.551(579�أر�صدة معيدي ت�أمني د�ئنة

73.03827.654�أق�ص�ط غري مكت�صبة

)21.645(24.315مط�لب�ت ق�ئمة

69.887-مط�لب�ت متكبدة ومل يتم �الإبالغ عنه� و�حتي�طي �آخر

- )7.517(�أق�ص�ط ت�أمني مقدمة

)1.275()1.692(عموالت �إع�دة ت�أمني موؤجلة

6.098)9.903(م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى

)49.730(-ذمم د�ئنة �إلى طرف ذي عالقة

568955مك�ف�أة نه�ية �خلدمة للموظفني

61.647)35.213(مطلوب من �مل�ص�همني

29.67780.523�ص�يف �لنقد �لن�جت عن �الأن�صطة �لت�صغيلية

�لتدفق�ت �لنقدية من �الأن�صطة �ال�صتثم�رية

)752()1.007(�صر�ء �أث�ث وتركيب�ت ومعد�ت

)104.060()66.079(ودائع ق�صرية الأجل

)33.660()8.410(3�صر�ء ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

-39.067متح�صالت من بيع ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

)138.472()66.429(�ص�يف �لنقد �مل�صتخدم يف �الأن�صطة �ال�صتثم�رية

)57.949()36.752(�ص�يف �لتغري يف نقد وم� مي�ثله

171.60574.118نقد وم� مي�ثله كم� يف بد�ية �لفرتة  

134.85316.169نقد وم� مي�ثله كم� يف نه�ية �لفرتة  

معلوم�ت �إ�ص�فية عن تدفق�ت نقدية

ن�ص�ط ��صتثم�ري غري نقدي:

)2.930(32.038ربح غري حمقق من ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 12 جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية �الأولية �ملوجزة.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين األولية
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح

لفرتة �ل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يف

30 يونيو 302013 يونيو 2014

)غري مر�جعة()غري مر�جعة(

�لتدفق�ت �لنقدية من �الأن�صطة �لت�صغيلية

11.77611.662�ص�يف دخل �مل�ص�همني للفرتة

تعديالت لت�صوية �ص�يف �لدخل �إلى �ص�يف

   �لنقد �لن�جت عن �الأن�صطة �لت�صغيلية:

تخ�صي�ض �لف�ئ�ض من عملي�ت �لت�أمني  )7.745()9.411(

4.0312.251

تغري�ت يف موجود�ت ومطلوب�ت ت�صغيلية:

3.087)210(موجودات اأخرى

)3.112()2.043(زك�ة و�صريبة دخل مدفوعة

714)418(م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى

)61.647(35.213مطلوب �إلى عملي�ت �لت�أمني

)58.707(36.573�ص�يف �لنقد �لن�جت عن )�مل�صتخدم يف( �الأن�صطة �لت�صغيلية

�لتدفق�ت �لنقدية من �الأن�صطة �ال�صتثم�رية

62.170)20.281(ودائع ق�صرية الأجل

)3.193()13.057(3�صر�ء ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

-35.028متح�صالت من بيع ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

58.977)28.247(�ص�يف �لنقد )�مل�صتخدم يف( �لن�جت عن �الأن�صطة �ال�صتثم�رية

8.326270�ص�يف الزي�دة يف نقد وم� مي�ثله

891325نقد وم� مي�ثله كم� يف بد�ية �لفرتة

9.217595نقد وم� مي�ثله كم� يف نه�ية �لفرتة

معلوم�ت �إ�ص�فية عن تدفق�ت نقدية

ن�ص�ط متويلي غري نقدي:

)3790()2.970(6زك�ة و�صريبة دخل حمملة على �لدخل �ل�ص�مل للم�ص�همني

ن�ص�ط ��صتثم�ري غري نقدي:

)3.553(31.429خ�ص�رة غري حمققة من ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 12 جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية �الأولية �ملوجزة.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2014

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

التنظيم واألنشطة الرئيسية  - 1

أ(  معلومات عامة

�إن �صركة �أك�ص� للت�أمني �لتع�وين )»�ل�صركة«( �صركة م�ص�همة �صعودية ت�أ�ص�صت يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية مبوجب �ملر�صوم �مللكي رقم م/36 �ل�ص�در بت�ريخ 27 جم�دى �لث�ين 
 3 1430هـ )�ملو�فق  �لث�ين  10 جم�دى  �لوز�ري رقم ق/192 �ل�ص�در بت�ريخ  �ل�صركة مبوجب �لقر�ر  ت�أ�ص�صت  �ل�صركة(.  2008( )ت�ريخ بد�ية  1 يوليو  1429هـ )�ملو�فق 
يونيو 2009( )ت�ريخ �لقر�ر �لوز�ري(. مت ت�صجيل �ل�صركة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية مبوجب �صجل جت�ري رقم 1010271203 �ص�در يف مدينة �لري��ض بت�ريخ 20 رجب 

1430هـ )�ملو�فق 13 يوليو 2009(. �إن عنو�ن �ل�صركة �مل�صجل هو �ض. ب. 753، �لري��ض 11421، �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

تتمثل �الأن�صطة �لرئي�صية لل�صركة يف مز�ولة �أعم�ل �لت�أمني �لتع�وين وكل م� يتعلق بهذه �الأعم�ل من �إع�دة ت�أمني حتت نظ�م مر�قبة �صرك�ت �لت�أمني �لتع�وين )»�لنظ�م«( و�لنظ�م 
�الأ�ص��صي لل�صركة و�الأنظمة �الأخرى �ملعمول به� يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. ح�صلت �ل�صركة على ترخي�ض من موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي )»موؤ�ص�صة �لنقد«( ملز�ولة �أعم�ل 
�لت�أمني �لع�م و�لت�أمني �لطبي و�إع�دة �لت�أمني يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية مبوجب �لرتخي�ض رقم ت م ن/2010/25 �ل�ص�در بت�ريخ 11 �صفر 1431هـ )�ملو�فق 26 ين�ير 
2010(. بد�أت �ل�صركة مبز�ولة عملي�ت �لت�أمني يف 4 ربيع �الأول 1431هـ )�ملو�فق 18 فرب�ير 2010( بعد �حل�صول على مو�فقة منتج ك�ملة ملنتج�ت ت�أمني معينة ومو�فقة 
موؤقتة للمنتج�ت �ملتبقية.  ح�ليً�، �ل�صركة ب�صدد �حل�صول على مو�فقة منتج ك�ملة للمنتج�ت �ملتبقية من �جله�ت �لر�صمية.  تعتقد �الإد�رة ب�أنه �صوف يتم �حل�صول على هذه 

�ملو�فق�ت يف وقت من��صب.

ب(  تحويل المحفظة

يف وقت ت�أ�صي�ض �ل�صركة، و�فق م�ص�همو �صركة �أك�ص� للت�أمني )�ل�صعودية( )»�لب�ئع«( على حتويل بع�ض موجود�ت ومطلوب�ت وحمفظة ت�أمني �لب�ئع )»�لتحويل«( يف �ململكة �لعربية 
�ل�صعودية لل�صركة �عتب�رً� من 1 ين�ير 2009، بعد مو�فقة موؤ�ص�صة �لنقد وبقيمة حتدده�. 

يف 15 ذو �لقعدة 1433هـ )�ملو�فق 1 �أكتوبر 2012م(، و�فقت موؤ�ص�صة �لنقد على �لتحويل، وذلك �عتب�ر� من 1 ين�ير 2009، مبق�بل كحد �أعلى 106.57 مليون ري�ل �صعودي. 
وبعد مو�فقة موؤ�ص�صة �لنقد، دخلت �ل�صركة ر�صمي� يف �تف�قية �صر�ء مع م�ص�همي �لب�ئع لتنفيذ عملية �لتحويل. �أي�صً� و�فق �مل�ص�همون يف �ل�صركة على حتويل �ملحفظة يف �جتم�ع 
�جلمعية �لعمومية غري �لع�دي �ملنعقد يف 10 دي�صمرب 2012. مت �إظه�ر �أثر �لتحويل �صمن �لقو�ئم �مل�لية للفرتة من 3 يونيو 2009 �إلى 31 دي�صمرب 2010 و�ل�صنة �ملنتهية يف 

31 دي�صمرب 2011. �أنظر �أي�صً� �إي�ص�ح 9.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - 2

�أهم �ل�صي��ص�ت �ملح��صبية �ملطبقة يف �إعد�د هذه �لقو�ئم �مل�لية �الأولية �ملوجزة مت �إدر�جه� �أدن�ه. مت تطبيق هذه �ل�صي��ص�ت ب�صكل منتظم على جميع �لفرت�ت �ملعرو�صة.

أسس اإلعداد  1-2

ق�مت �ل�صركة ب�إعد�د قو�ئمه� �مل�لية �الأولية �ملوجزة لفرتتي �لثالثة و�ل�صتة �أ�صهر �ملنتهيتني يف 30 يونيو 2014 و 2013 مبوجب معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 34 - »�لتق�رير 
�أي وفقً� ملعي�ر  �إعد�د هذه �لقو�ئم �مل�لية �الأولية �ملوجزة لتتفق مع �ملب�دئ �ملح��صبية �ملتع�رف عليه� يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية،  �مل�لية �الأولية«. وعليه مل يكن �لغر�ض من 

�لتق�رير �مل�لية �الأولية �ل�ص�در عن �لهيئة �ل�صعودية للمح��صبني �لق�نونيني.

طبقً� للنظ�م، حتتفظ �ل�صركة بح�ص�ب�ت منف�صلة لعملي�ت �لت�أمني وعملي�ت �مل�ص�همني. حتتفظ �ل�صركة ب�حلي�زة �لفعلية و�مللكية جلميع �ملوجود�ت �ملتعلقة بعملي�ت �لت�أمني 
وعملي�ت �مل�ص�همني. يتم ت�صجيل �الإير�د�ت و�مل�ص�ريف الأي من �لن�ص�طني يف �حل�ص�ب�ت �لع�ئدة له. يتم حتديد �أ�ص�ض توزيع �مل�ص�ريف من �لعملي�ت �مل�صرتكة من قبل �الإد�رة 

وجمل�ض �إد�رة �ل�صركة.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2014

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

ح�صب �لنظ�م و�لنظ�م �الأ�ص��صي لل�صركة، يتم توزيع �لف�ئ�ض �لن�جت من عملي�ت �لت�أمني كم� يلي:

٪90�ملحول �إلى عمليات �مل�ضاهمني

٪10�ملحول �إلى عملي�ت �لت�أمني

100٪

ت�صمل �لقو�ئم �مل�لية �الأولية �ملوجزة �ملرفقة على جميع �لتعديالت �لتي تت�ألف ب�صكل رئي�صي من م�صتحق�ت ع�دية متكررة تعتربه� �إد�رة �ل�صركة �صرورية لعر�ض �ملركز �مل�يل 
ونت�ئج �لعملي�ت و�لتدفق�ت �لنقدية ب�صكل ع�دل.

السياسات المحاسبية  2-2

�إن �ل�صي��ص�ت �ملح��صبية �لتي تطبقه� �ل�صركة يف �إعد�د هذه �لقو�ئم �مل�لية �الأولية �ملوجزة متو�فقة مع تلك �مل�صتخدمة يف �إعد�د �لقو�ئم �مل�لية �ل�صنوية �ملر�جعة كم� يف ولل�صنة 
�ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013، ب��صتثن�ء �عتم�د بع�ض �لتعديالت و�ملر�جع�ت على �ملع�يري �حل�لية �ملذكورة �أدن�ه، و�لتي مل يكن له� ت�أثري جوهري على �لقو�ئم �مل�لية �الأولية 
�ملوجزة لل�صركة. يجب قر�ءة هذه �لقو�ئم �مل�لية �الأولية �ملوجزة ب�لتز�من مع �لقو�ئم �مل�لية �ملر�جعة لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013. �إن �لنت�ئج �الأولية لل�صركة قد ال 

تكون موؤ�صر� على نت�ئجه� �ل�صنوية.

�لو�ضف�ملعيار

�الأدو�ت �مل�لية: عر�ض مق��صة �ملوجود�ت و�ملطلوب�تتعديالت على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 32 

تعديالت على �ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير

   �مل�لية رقم 10 و 12 ومعي�ر �ملح��صبة 

توحيد �ل�صرك�ت �مل�صتثمر به�   �لدويل رقم 27

�لهبوط يف قيمة �ملوجود�تتعديالت على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 36

جتديد �مل�صتق�تتعديالت على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 39

�صر�ئب �لدخلتعديالت على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 12

تف�صري جلنة تف�صري�ت �ملع�يري �لدولية الإعد�د

�ل�صر�ئب    �لتق�رير �مل�لية رقم 21 

قررت �إد�رة �ل�صركة عدم �ختي�ر �لتطبيق �ملبكر مل� يلي من �ملع�يري و�لتف�صري�ت �جلديدة و�ملعدلة �ل�ص�درة �لتي �صت�صبح �ص�رية �ملفعول للفرتة �لتي تبد�أ �عتب�رً� من �أو بعد 1 
يوليو 2014:

�لو�ضف�ملعيار

مك�ف�آت �ملوظفنيتعديالت على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 19

تعديالت على �ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير

�الأدو�ت �مل�لية �ملتعلقة مبح��صبة �لتحوط�مل�لية رقم 9

�الأدو�ت �مل�لية�ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 9

�حل�ص�ب�ت �ملوؤجلة �لنظ�مية�ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 14

حت�صين�ت �صنوية 2012

حت�صين�ت �صنوية 2013
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 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

استخدام التقديرات واالفتراضات في إعداد القوائم المالية  3-2

�إن �إعد�د �لقو�ئم �مل�لية وفق� للمعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير �مل�لية يتطلب ��صتخد�م بع�ض �الأحك�م و�لتقدير�ت و�الفرت��ص�ت �ملح��صبية �له�مة �لتي توؤثر على مب�لغ �ملوجود�ت 
و�ملطلوب�ت و�الإف�ص�ح عن �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �ملحتملة يف ت�ريخ �لقو�ئم �مل�لية و�ملب�لغ �ملدرجة لالإير�د�ت و�مل�صروف�ت خالل فرتة �لقو�ئم �مل�لية. كم� يتطلب �الأمر �أن مت�ر�ض 
�الإد�رة حكمه� عند تطبيق �صي��ص�ت �ل�صركة �ملح��صبية. �إن تغيري هذه �لتقدير�ت �أو �الفرت��ص�ت قد ين�ص�أ عنه ت�أثري جوهري على �لقو�ئم �مل�لية خالل �لفرتة �لتي يتم فيه� هذ� 
�لتغري. تعتقد �الإد�رة �أن �الفرت��ص�ت و�لتقدير�ت �مل�صتخدمة هي مالئمة ومن��صبة، و�أن �لقو�ئم �مل�لية لل�صركة تظهر بعدل، من جميع �لنو�حي �جلوهرية، �ملركز �مل�يل لل�صركة 

ونت�ئج �أعم�له�. 

التقارير القطاعية   4-2

يعترب �لقط�ع جزء حمدد من �ل�صركة يقوم بتقدمي منتج�ت �أو خدم�ت )قط�ع �أعم�ل(، وتختلف خم�طره وعو�ئده عن �لقط�ع�ت �الأخرى. مت��صيً� مع طريقة �إعد�د �لتق�رير 
�لد�خلية ب�ل�صركة، �عتمدت �الإد�رة قط�ع�ت �لت�صغيل ب�لن�صبة الأن�صطة �ل�صركة وموجود�ته� ومطلوب�ته� كم� هو مبني �أدن�ه:

ال ت�صمل موجود�ت �لقط�ع�ت على نقد وم� مي�ثله وود�ئع ق�صرية �الأجل و��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع و��صتثم�ر�ت حمتفظ به� حتى ت�ريخ �ال�صتحق�ق وذمم مدينة من  �
�أطر�ف ذ�ت عالقة و�أق�ص�ط و�أر�صدة ت�أمني مدينة وموجود�ت �أخرى ومطلوب من �مل�ص�همني و�أث�ث وتركيب�ت ومعد�ت.

ال ت�صمل مطلوب�ت �لقط�ع�ت على �أر�صدة د�ئنة ملعيدي �لت�أمني و�أق�ص�ط ت�أمني مقدمة وم�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى ومك�ف�أة نه�ية �خلدمة للموظفني. �

الأغر��ض �الإد�رة، يتم تنظيم �ل�صركة �إلى وحد�ت عمل ح�صب منتج�ته� وخدم�ته� ولديه� �لقط�ع�ت �لت�لية �ملف�صح عنه�:

�حلو�دث و�مل�صوؤولية �

�ملركب�ت �

�ملمتلك�ت �

�لنقل �لبحري �

�لهند�صي �

ال�صحي �

�حلم�ية �

استثمارات   - 3

استثمارات متاحة للبيع

كم� يف ولفرتة �ل�صتة �أ�صهر �ملنتهية يف 30 يونيو 2014 )غري مر�جعة(

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

86.94274.314�لر�صيد كم� يف بد�ية �لفرتة

8.41013.057م�صرتي�ت

)5.028()9.067(��صتبع�د�ت

2.0381.429ربح غري حمقق – �ص�يف

88.32383.772�لر�صيد كم� يف نه�ية �لفرتة
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كم� يف ولل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013 )مر�جعة(

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

54.51463.085الر�صيد كم� يف 1 ين�ير 2013

34.65120.059م�صرتي�ت

)6.911()906(��صتبع�د�ت

)1.919()1.317(ربح غري حمقق

86.94274.314الر�صيد كم� يف 31 دي�صمرب 2013

متثل ��صتثم�ر�ت يف �صند�ت �صكوك �لتد�ول �لع�م وبع�ض �أ�صهم �الأور�ق �مل�لية �ملتد�ولة �لع�مة �الأخرى.

ت�صمل �ال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع كم� يف 30 يونيو 2014 على 1.923.078 �صهم )2013: 1.923.078( يف جنم خلدم�ت �لت�أمني، وحمتفظ به� لدى �ل�صركة بقيمة �صفر.

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

عمليات التأمين:

هام�س �لربحفرتة �ل�ضتحقاق�ملُ�ضدرنوع �لأور�ق �ملالية

�لقيمة �لدفرتية بعد ح�ضم �لإطفاء

30 يونيو 2014
)غري مر�جعة(

31 دي�ضمرب 2013
)مر�جعة(

60.00060.000٪203.21 �صنة�حلكومة �ل�صعودية�صكوك

15.00015.000٪103.47 �صنو�ت�صركة �صعودية�صكوك

75.00075.000

عمليات المساهمين:

هام�س �لربحفرتة �ل�ضتحقاق�ملُ�ضدرنوع �لأور�ق �ملالية

�لقيمة �لدفرتية بعد ح�ضم �لإطفاء

30 يونيو 2014
  )غري مر�جعة(

31 دي�ضمرب 2013
  )مر�جعة(

60.00060.000٪203.21 �صنة�حلكومة �ل�صعودية�صكوك

وديعة نظامية  - 4

متثل �لوديعة �لنظ�مية ٪10 من ر�أ�ض �مل�ل �ملدفوع و�لتي يتم �الإحتف�ظ به� وفق� للنظ�م. ال ميكن �صحب هذه �لوديعة �لنظ�مية بدون مو�فقة موؤ�ص�صة �لنقد.
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معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  - 5

فرتة �ل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يف 30 يونيوفرتة �لثالثة �أ�ضهر �ملنتهية يف 30 يونيو

2014201320142013

)غري مر�جعة()غري مر�جعة()غري مر�جعة()غري مر�جعة(

5.1215.67512.78313.178�إجم�يل �أق�ص�ط مكتتبة

1.9351.9214.3275.378�ص�يف مط�لب�ت مدفوعة

19.99211.80638.43429.201�أق�ص�ط �إع�دة ت�أمني م�صندة

ح�صة معيدي �لت�أمني من

   مط�لب�ت ق�ئمة
17.5852.96322.0274.102

1.8741.2053.7543.319عموالت �إع�دة ت�أمني

م�ص�ريف حملت من �أطر�ف

   ذات عالقة
6207349831.043

618558650590مك�ف�أة �أع�ص�ء جمل�ض �الإد�رة

1.4861.4172.9732.886كب�ر موظفي �الإد�رة

معامالت مع أطراف ذات عالقة )أ( 

أرصدة مع أطراف ذات عالقة )ب( 

1(  أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة

31 دي�ضمرب 302013 يونيو 2014

)مر�جعة()غري مر�جعة(

4.7931.954ذمم مدينة من ح�ملي �لوث�ئق

1.7182.511ذمم مدينة من معيدي �لت�أمني

6.5114.465

)972()1.475(خم�ص�ص ديون م�صكوك يف حت�صيله�

5.0363.493�ملجموع

ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة  )2

متثل ذمم مدينة من طرف ذي عالقة كم� يف 30 يونيو 2014 و 31 دي�صمرب 2013 مبلغ مدين من �لب�ئع و�صركة �أك�ص� �خلليج للت�أمني.

أرصدة معيدي تأمين دائنة  )3

ت�صمل �أر�صدة معيدي ت�أمني د�ئنة ب�صكل رئي�صي على �أر�صدة م�صتحقة �لى �أك�ص� �صي�صن ب�ري�ض.
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أمور تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل  - 6

مكونات الوعاء الزكوي

تتلخ�ض �أهم مكون�ت �لوع�ء �لزكوي لل�صركة من حقوق �مل�ص�همني كم� يف بد�ية �لفرتة و�ص�يف �لربح �ملعدل وبع�ض �لبنود �الأخرى.

مخصص الزكاة وضريبة الدخل

مت قيد خم�ص�ض �لزك�ة بو�قع ٪2.5 من �لوع�ء �لزكوي �لتقريبي �لع�ئد للم�ص�همني �ل�صعوديني يف �ل�صركة.

مت قيد خم�ص�ض �صريبة �لدخل بو�قع ٪20 من �ص�يف �لربح �ملعدل �لع�ئد للم�ص�همني �الأج�نب يف �ل�صركة.

وضع شهادات الزكاة وضريبة الدخل

ق�مت �ل�صركة بتقدمي �إقر�ر�ت �صريبية وزكوية لل�صنو�ت من 2009 �إلى 2012 لتعك�ض �أثر حتويل �ملحفظة. خالل �لفرتة �ملنتهية يف 30 يونيو 2014 اأ�صدرت م�صلحة الزك�ة 
�إ�ص�فية نتجت عن بنود  11.6 مليون ري�ل �صعودي. قدمت �ل�صركة �عرت��ض على ربط �مل�صلحة ملط�لبة  2012 مببلغ  �إلى   2009 و�لدخل )»�مل�صلحة«( ربوط لل�صنو�ت من 

خمتلفة غري مقبولة من �مل�صلحة لل�صنو�ت 2009 �إلى 2012.

ق�مت �ل�صركة بتقدمي �الإقر�ر �لزكوي و�ل�صريبي لع�م 2013 و��صتلمت �صه�دة مقيدة من �مل�صلحة.

رأس المال  - 7

يبلغ ر�أ�ض م�ل �ل�صركة �مل�صرح به و�مل�صدر و�ملدفوع 200 مليون ري�ل �صعودي ويتكون من 20 مليون �صهم بقيمة 10 ري�ل �صعودي لكل �صهم.

�قرتح جمل�ض �الإد�رة يف �جتم�عهم �ملنعقد يف 27 يونيو 2012 )�ملو�فق 7 �صعب�ن 1433هـ( زي�دة ر�أ�ض �مل�ل مببلغ 250 مليون ري�ل �صعودي. بت�ريخ 23 �أبريل 2014 )�ملو�فق 
�ل�صركة ح�ليً� ب�صدد  �إن  للم�ص�همني �حل�ليني.  �أولوية  �أ�صهم  �إ�صد�ر  ر�أ�صم�له� عن طريق  لزي�دة  �لنقد  �ل�صركة مو�فقة من موؤ�ص�صة  ��صتلمت  1435هـ(،  �لث�ين  23 جم�دى 

�حل�صول على مو�فقة هيئة �ل�صوق �مل�لية )�لهيئة( و�لتي تخ�صع ال�صتكم�ل بع�ض �ملتطلب�ت �لنظ�مية مب� فيه� تقدمي معلوم�ت معينة وحمددة وم�صتند�ت تطلبه� �لهيئة.

القيمة العادلة لألدوات المالية  - 8

�لقيمة �لع�دلة هو �ل�صعر �لذي �صوف يتم ��صتالمه لبيع �أحد �الأ�صول �أو �لذي يتم دفعه لتحويل مطلوب�ت يف �صي�ق مع�ملة منظم بني �مل�ص�ركني يف �ل�صوق يف ت�ريخ �لقي��ض )�أي 
�صعر خروج(. �إن �لقيمة �لع�دلة للموجود�ت و�ملطلوب�ت �مل�لية لل�صركة ال تختلف ب�صكل جوهري عن قيمته� �لدفرتية يف ت�ريخ �لفرتة �مل�لية.

تتكون موجود�ت �ل�صركة �مل�لية من نقد وم� مي�ثله و�أق�ص�ط و�أر�صدة ت�أمني مدينة و��صتثم�ر�ت و�إير�د�ت م�صتحقة ومطلوب�ت م�لية تت�ألف من د�ئنون وم�ص�ريف م�صتحقة.  

حتديد �لقيمة �لع�دلة و�لت�صل�صل �لهرمي للقيمة �لع�دلة:

ت�صتخدم �ل�صركة �لت�صل�صل �لهرمي �لت�يل لتحديد و�الإف�ص�ح عن �لقيمة �لع�دلة لالأدو�ت �مل�لية:

م�صتوى 1: �أ�صع�ر متد�ولة يف �أ�صو�ق ن�صطة ملوجود�ت �أو مطلوب�ت مثيلة )�أي دون تعديل �أو �إع�دة تعبئة(.

م�صتوى 2: �أ�صع�ر متد�ولة يف �أ�صو�ق ن�صطة ملوجود�ت ومطلوب�ت م�ص�بهة �أو �أ�ص�ليب تقييم �أخرى و�لتي ت�صتند جميعه� ملدخالت ه�مة على �أ�ص��ض مالحظة بي�ن�ت �ل�صوق.

م�صتوى 3: �أ�ص�ليب تقييم و�لتي ال ت�صتند الأي مدخالت تعتمد على مالحظة بي�ن�ت �ل�صوق.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2014

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

يعر�ض �جلدول �أدن�ه �ملوجود�ت �مل�لية مق��صة ب�لقيمة �لع�دلة كم� يف 30 يونيو 2014 و 31 دي�صمرب 2013 على �أ�ص��ض �لت�صل�صل �لهرمي للقيمة �لع�دلة:

�ملجموعم�ضتوى 3م�ضتوى 2م�ضتوى 1

30 يونيو 2014 )غري مر�جعة(

��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع:

   عملي�ت الت�أمني
88.323--88.323

83.772--83.772   عملي�ت �مل�ص�همني

��صتثم�ر�ت حمتفظ به� حتى ت�ريخ �الإ�صتحق�ق:

75.000--75.000   عملي�ت الت�أمني

60.000--60.000   عملي�ت �مل�ص�همني

31 دي�صمرب 2013 )مر�جعة(

��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع:

86.942--86.942عملي�ت الت�أمني

74.314--74.314عملي�ت �مل�ص�همني

��صتثم�ر�ت حمتفظ به� حتى ت�ريخ �ال�صتحق�ق:

75.000--75.000عملي�ت الت�أمني

60.000--60.000عملي�ت �مل�ص�همني

ب�لن�صبة لالأدو�ت �مل�لية �لتي يتم �ثب�ته� ب�لقيمة �لع�دلة على �أ�ص��ض متكرر، حتدد �ل�صركة م� �إذ� ك�ن قد حدثت �لتحويالت بني �مل�صتوي�ت يف �لت�صل�صل �لهرمي من خالل �إع�دة 
تقييم ت�صنيف )��صتن�د� �إلى �أدنى م�صتوى �ملدخالت �لتي هي ه�مة لقي��ض �لقيمة �لع�دلة ككل( يف نه�ية كل فرتة م�لية.

خالل فرتة �ل�صتة �أ�صهر �ملنتهية يف 30 يونيو 2014، مل يكن هن�ك حتويالت بني �مل�صتوى 1 و�مل�صتوى 2 قي��ص�ت �لقيمة �لع�دلة، و�أية حتويالت �إلى �أو من �مل�صتوى 3 قي��ض 
�لقيمة �لع�دلة.

ربحية السهم  - 9

مت �حت�ص�ب ربحية �ل�صهم �الأ�ص��صي و�ملخف�ض لفرتتي �لثالثة و�ل�صتة �أ�صهر �ملنتهيتني يف 30 يونيو 2014 و 2013 بتق�صيم �ص�يف دخل �مل�ص�همني لهذه �لفرت�ت على �ملتو�صط 
�ملرجح لعدد �الأ�صهم �لع�دية �لق�ئمة خالل تلك �لفرت�ت.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2014

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

التزامات محتملة  - 10

التزامات محتملة مستحقة إلى البائع

كم� ورد يف �إي�ص�ح )1(، ح�صلت �ل�صركة على حمفظة �لت�أمني من �لب�ئع مق�بل مبلغ بن�ء على تعليم�ت موؤ�ص�صة �لنقد. ال ميكن ت�صوية هذ� �ملبلغ �إال بعد ��صتيف�ء �صروط معينة 
متليه� موؤ�ص�صة �لنقد و�لتي ت�صمل، من بني �أمور �أخرى، م� يلي:

�حلف�ظ على ه�م�ض �ملالءة �مل�لية �ملطلوب و�حلد �الأدنى من ر�أ�ض �مل�ل. �

تقييد عملية �ل�صد�د لت�صل كحد �أق�صى �إلى ٪50 من �الأرب�ح �ملحققة يف �ل�صنة �حل�لية. �

تقييد �لت�صوية يف �صنة �خل�ص�رة �أو من �الرب�ح �ملبق�ة. �

و�صع قيود على �لفرتة �مل�لية �لتي ميكن �أن يتم فيه� دفع �ملق�بل. �

�أخذ� يف �العتب�ر �ل�صروط �ملذكورة �أعاله و�الأد�ء �مل�يل وخطط �أعم�ل �ل�صركة �مل�صتقبلية، تعتقد �الإد�رة �أن �ل�صركة لن تكون مط�لبة بت�صديد �ملق�بل. وبن�ء عليه، مت �الإف�ص�ح عن 
�ملق�بل �لب�لغ 106.57 مليون ري�ل �صعودي ك�لتز�م حمتمل. ولكن �الإد�رة �صتقوم ب�إع�دة تقييم �لظروف لت�صوية �ملق�بل يف ت�ريخ كل مركز ق�ئمة م�يل خالل �لفرتة �لتي ميكن 

�أن يتم فيه� �ل�صد�د، و�صوف تقيده كمطلوب، �إذ� لزم �الأمر.

ضمانات

كم� يف 30 يونيو 2014، لدى �ل�صركة �لتز�م حمتمل على �صكل �صم�ن�ت ب�ملق�بل مببلغ 1.8 مليون ري�ل �صعودي �صدرت �إلى �صركة يو�صف بن �أحمد ك�نو ل. ل. �صي )ك�نو(، طرف 
ذي عالقة، مق�بل �صم�ن بنكي قدمته ك�نو لدى وز�رة �ل�صوؤون �خل�رجية ني�بة عن �ل�صركة.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2014

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

التقارير القطاعية  - 11

عملي�ت �لت�أمني لفرتتي �لثالثة و�ل�صتة �أ�صهر �ملنتهيتني 30 يونيو 2014 و 2013 )غري مر�جعة(

�لعـام و�لطبـي

�ملجموع 
�لإجمايل �حلو�دث 

ممتلكاتمركباتو�مل�ضوؤولية
�لنقل 

�لبحري
�لهند�ضي

تاأمينات عامة 
حماية�ملجموع�ضحي�أخرى

2014

8.79227.40514.73214.89913.366747100.204180.1454.179184.324�إجم�يل �أق�ص�ط مكتتبة

ن�ق�صً�: �أق�ص�ط �إع�دة 
ت�أمني م�صندة

)1.522()264()12.731()7.842()5.999(184)242()28.416()102()28.518(

7.27027.1412.0017.0577.36793199.962151.7294.077155.806�ص�يف �أق�ص�ط مكتتبة

تغري�ت يف �أق�ص�ط غري 
مكت�صبة

)2.372(65.262)803()391()3.768()251()22.565(35.112)592(34.520

4.89892.4031.1986.6663.59968077.397186.8413.485190.326�ص�يف �أق�ص�ط مكت�صبة

1753.7301.4755.205-1.6481.536166-205عموالت �إع�دة ت�أمني

5.10392.4032.8468.2023.76568077.572190.5714.960195.531جمموع �الإير�د�ت

71168.5761.8131.2533.5005063.043138.9461.676140.622�إجم�يل مط�لب�ت مدفوعة

ن�ق�صً�: ح�صة معيدي 
الت�أمني

)3(-)838()374()631(-)1.097()2.943(-)2.943(

70868.5769758792.8695061.946136.0031.676137.679�ص�يف مط�لب�ت مدفوعة

4.05421.26779522.062)16(48914.1191.382595644تغري�ت يف مط�لب�ت ق�ئمة

1.19782.6952.3571.4743.5133466.000157.2702.471159.741�ص�يف مط�لب�ت متكبدة

6592.0532.00294644224.58910.69327010.963تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني

2786.3281.2038835252115.37114.79927715.076رو�تب �إد�رية وت�صغيلية

م�ص�ريف عمومية و�إد�رية 
اأخرى

1252.886551403241982.4486.7521186.870

جمموع التك�ليف 
و�مل�ص�ريف

2.25993.9626.1133.7064.72134578.408189.5143.136192.650

�لف�ئ�ض من عملي�ت 
الت�أمني

2.881

1.943�إير�د�ت عموالت

�ص�يف �لف�ئ�ض من عملي�ت 
الت�أمني

4.824

�ملخ�ص�ض للم�ص�همني من ف�ئ�ض عملي�ت 
الت�أمني

)4.341(

�ص�يف نت�ئج عملي�ت �لت�أمني بعد تخ�صي�ض 
�لف�ئ�ض

483
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2014

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

التقارير القطاعية )تتمة(  - 11

�لعـام و�لطبـي

�ملجموع 
�لإجمايل �حلو�دث 

ممتلكاتمركباتو�مل�ضوؤولية
�لنقل 

�لبحري
�لهند�ضي

تاأمينات 
حماية�ملجموع�ضحيعامة �أخرى

2013

61.088112.2703.375115.645)572(7.04615.9509.01911.4928.247�إجم�يل �أق�ص�ط مكتتبة

)13.828(164)13.992()81()132()3.904()5.246()5.218(1.811)1.222(ن�ق�صً�: �أق�ص�ط �إع�دة ت�أمني م�صندة

61.00798.2783.539101.817)704(5.82417.7613.8016.2464.343�ص�يف �أق�ص�ط مكتتبة

1.40558.9221.80260.724)444()1.422()687()345(22660.189تغري�ت يف �أق�ص�ط غري مكت�صبة

62.412157.2005.341162.541)1.148(6.05077.5903.4565.5592.921�ص�يف �أق�ص�ط مكت�صبة

1423.3313543.685-1.5381.139262-250عموالت �إع�دة ت�أمني

62.554160.5315.695166.226)1.148(6.30077.9504.9946.6983.183جمموع �الإير�د�ت

51.686102.3172.590104.907)272(85642.7013.3551.8042.187�إجم�يل مط�لب�ت مدفوعة

)5.368()157()5.211()791(-)1.093()541()2.784(-)2(ن�ق�صً�: ح�صة معيدي �لت�أمني

50.89597.1062.43399.539)272(85442.7015711.2631.094�ص�يف مط�لب�ت مدفوعة

1.51619.8845.344651912016.61533.81695234.768تغري�ت يف مط�لب�ت ق�ئمة

57.510130.9223.385134.307)71(2.37062.5855.9151.3281.285�ص�يف مط�لب�ت متكبدة

3.3048.4173808.797)74(6721.2701.3531.082810تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني

3352.5093051.6836501607.72113.3635213.415رو�تب �إد�رية وت�صغيلية

10091289118270481.7463.9494284.377م�ص�ريف عمومية و�إد�رية �أخرى

3.47767.2768.4644.2752.8156370.281156.6514.245160.896جمموع �لتك�ليف و�مل�ص�ريف

5.330�لف�ئ�ض من عملي�ت �لت�أمني

1.459�إير�د�ت عموالت

6.789�ص�يف �لف�ئ�ض من عملي�ت �لت�أمني

)6.110(�ملخ�ص�ض للم�ص�همني من ف�ئ�ض عملي�ت �لت�أمني

679�ص�يف نت�ئج عملي�ت �لت�أمني بعد تخ�صي�ض �لف�ئ�ض
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2014

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

التقارير القطاعية )تتمة(  - 11

عملي�ت �لت�أمني لفرتة �ل�صتة �أ�صهر �ملنتهية 30 يونيو 2014 و 2013 )غري مر�جعة(

�لعـام و�لطبـي

�حلو�دث 
و�مل�ضوؤولية

�لهند�ضي�لنقل �لبحريممتلكاتمركبات
تاأمينات عامة 

�أخرى
حماية�ملجموع�ضحي

�ملجموع 
�لإجمايل

2014

17.081205.45627.86626.23721.4401.949179.926479.95517.871497.826�إجم�يل �أق�ص�ط مكتتبة

)55.714()5.398()50.316()4.726()161()10.108()13.015()19.086()502()2.718(ن�ق�صً�: �أق�ص�ط �إع�دة ت�أمني م�صندة

14.363204.9548.78013.22211.3321.788175.200429.63912.473442.112�ص�يف �أق�ص�ط مكتتبة

)73.363()5.812()67.551()24.607()679()6.365()167()4.390()26.197()5.146(تغري�ت يف �أق�ص�ط غري مكت�صبة

9.217178.7574.39013.0554.9671.109150.593362.0886.661368.749�ص�يف �أق�ص�ط مكت�صبة

1.2608.0311.4629.493-3.0732.933375-390عموالت �إع�دة ت�أمني

9.607178.7577.46315.9885.3421.109151.853370.1198.123378.242جمموع �الإير�د�ت

1.911151.24738.9783.9734.648558109.276310.5914.112314.703�إجم�يل مط�لب�ت مدفوعة

)38.034()100()37.934()2.104(-)795()1.111()33.921(-)3(ن�ق�صً�: ح�صة معيدي �لت�أمني

1.908151.2475.0572.8623.853558107.172272.6574.012276.669�ص�يف مط�لب�ت مدفوعة

20.05732.54459933.143)497(8486.9781.6422.2561.260تغري�ت يف مط�لب�ت ق�ئمة

2.756158.2256.6995.1185.11361127.229305.2014.611309.812�ص�يف مط�لب�ت متكبدة

1.1803.4834.2931.784994489.61821.40028321.683تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني

64911.9842.1581.68481325510.23327.77660728.383رو�تب �إد�رية وت�صغيلية

3045.6061.0107883801194.78712.99428213.276م�ص�ريف عمومية و�إد�رية �أخرى

4.889179.29814.1609.3747.300483151.867367.3715.783373.154جمموع �لتك�ليف و�مل�ص�ريف

5.088�لف�ئ�ض من عملي�ت �لت�أمني

3.518�إير�د�ت عموالت

8.606�ص�يف �لف�ئ�ض من عملي�ت �لت�أمني

)7.745(�ملخ�ص�ض للم�ص�همني من ف�ئ�ض عملي�ت �لت�أمني

861�ص�يف نت�ئج عملي�ت �لت�أمني بعد تخ�صي�ض �لف�ئ�ض
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2014

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

التقارير القطاعية )تتمة(  - 11

�لعـام و�لطبـي

�حلو�دث 
و�مل�ضوؤولية

�لهند�ضي�لنقل �لبحريممتلكاتمركبات
تاأمينات عامة 

�أخرى
حماية�ملجموع�ضحي

�ملجموع 
�لإجمايل

2013

11.714166.55626.99120.79914.7041.634131.106373.50412.486385.990�إجم�يل �أق�ص�ط مكتتبة

ن�ق�صً�: �أق�ص�ط �إع�دة ت�أمني 
م�صندة

)2.257()364()17.033()9.591()7.883()177()3.645()40.950()1.993()42.943(

9.457166.1929.95811.2086.8211.457127.461332.55410.493343.047�ص�يف �أق�ص�ط مكتتبة

)32.580()3.329()29.251()5.652()412()1.415(535)3.545()17.869()893(تغري�ت يف �أق�ص�ط غري مكت�صبة

8.564148.3236.41311.7435.4061.045121.809303.3037.164310.467�ص�يف �أق�ص�ط مكت�صبة

2806.8803547.234-3.1302.429527-514عموالت �إع�دة ت�أمني

9.078148.3239.54314.1725.9331.045122.089310.1837.518317.701جمموع �الإير�د�ت

1.16157.48875.1433.7793.45053104.961246.0355.684251.719�إجم�يل مط�لب�ت مدفوعة

)60.115()2.404()57.711()2.300(-)1.617()1.104()52.688(-)2(ن�ق�صً�: ح�صة معيدي �لت�أمني

1.15957.48822.4552.6751.83353102.661188.3243.280191.604�ص�يف مط�لب�ت مدفوعة

8.12063.1393.21366.352)33()507()634()15.151(3.35867.986تغري�ت يف مط�لب�ت ق�ئمة

4.517125.4747.3042.0411.32620110.781251.4636.493257.956�ص�يف مط�لب�ت متكبدة

9962.5522.6931.6701.4041016.12915.5451.64117.186تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني

6584.9255993.3031.27631415.15426.22910226.331رو�تب �إد�رية وت�صغيلية

1821.6581.619331127873.1727.1767787.954م�ص�ريف عمومية و�إد�رية �أخرى

6.353134.60912.2157.3454.133522135.236300.4139.014309.427جمموع �لتك�ليف و�مل�ص�ريف

8.274�لف�ئ�ض من عملي�ت �لت�أمني

2.183�إير�د�ت عموالت

10.457�ص�يف �لف�ئ�ض من عملي�ت �لت�أمني

)9.411(�ملخ�ص�ض للم�ص�همني من ف�ئ�ض عملي�ت �لت�أمني

1.046�ص�يف نت�ئج عملي�ت �لت�أمني بعد تخ�صي�ض �لف�ئ�ض
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2014

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

التقارير القطاعية )تتمة(  - 11

�ملركز �مل�يل لعملي�ت �لت�أمني كم� يف 30 يونيو 2014 )غري مر�جعة( و 31 دي�صمرب 2013 )مر�جعة(

�لعـام و�لطبـي

�حلو�دث 
و�مل�ضوؤولية

ممتلكاتمركبات
�لنقل 

�لبحري
�لهند�ضي

تاأمينات 
عامة �أخرى

حماية�ملجموع�ضحي
�ملجموع 
�لإجمايل

2014

موجودات عملي�ت الت�أمني

ح�صة معيدي �لت�أمني من �أق�ص�ط 
غري مكت�صبة

2.343218.9253.5076.335542.17023.3553.50826.863

ح�صة معيدي �لت�أمني من مط�لب�ت 
ق�ئمة

669)236(37.5199.9293.780)210(2.06553.51646053.976

1.2743.5771.9134251.595878.96417.8351.83619.671تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

625.615موجود�ت غري موزعة

726.125جمموع موجودات عملي�ت الت�أمني

مطلوب�ت عملي�ت �لت�أمني

13.23049.86819.1456.94319.9391.081160.316270.52213.356283.878�أق�ص�ط غري مكت�صبة

6.934123.50659.78513.73022.33035106.361332.6814.416337.097مط�لب�ت ق�ئمة

3.405)163(3583.568)24(1.2931.031591-319عموالت �إع�دة ت�أمني موؤجلة

98.259مطلوب�ت غري موزعة

722.639جمموع مطلوب�ت عملي�ت �لت�أمني
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2014

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

التقارير القطاعية )تتمة(  - 11

�لعـام و�لطبـي

�حلو�دث 
و�مل�ضوؤولية

ممتلكاتمركبات
�لنقل 

�لبحري
�لهند�ضي

تاأمينات 
عامة �أخرى

حماية�ملجموع�ضحي
�ملجموع 
�لإجمايل

2013

موجودات عملي�ت الت�أمني

ح�صة معيدي �لت�أمني من مط�لب�ت 
ق�ئمة

244)236(50.9837.4562.792)210(1.77562.804-62.804

ح�صة معيدي �لت�أمني من �أق�ص�ط 
غري مكت�صبة

2.7341518.2892.7342.887--26.65952927.188

16.707-6581.8013.132378729229.98716.707تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

537.139موجود�ت غري موزعة

643.838جمموع موجودات عملي�ت الت�أمني

مطلوب�ت عملي�ت �لت�أمني

8.47723.66425.3916.0038.854348133.538206.2754.565210.840�أق�ص�ط غري مكت�صبة

5.663116.51671.60712.35820.08252981.224307.9794.803312.782مط�لب�ت ق�ئمة

9094.7893085.097-2.510773234-363عموالت �إع�دة ت�أمني موؤجلة

114.532مطلوب�ت غري موزعة

643.251جمموع مطلوب�ت عملي�ت �لت�أمني

تاريخ االعتماد   - 12

�عتمد جمل�ض �إد�رة �ل�صركة هذه �لقو�ئم �مل�لية �الأولية �ملوجزة بت�ريخ 17 يوليو 2014.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 

وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح
 كما يف 31 دي�ضمرب

20132012

موجودات عملي�ت الت�أمني

4171.60574.118نقد وم� مي�ثله

26.54161.142ودائع ق�صرية الأجل

148.812124.521�أق�ص�ط و�ر�صدة ت�أمني مدينة

)18.230()18.230(ن�ق�صً�: خم�ص�ص ديون م�صكوك يف حت�صيله�

5130.582106.291 و13�أق�ص�ط و�أر�صدة ت�أمني مدينة - �ص�يف

138.39222.096ذمم مدينة من اأطراف ذات عالقة

827.18824.025ح�صة معيدي �لت�أمني من �أق�ص�ط غري مكت�صبة

762.80492.714 و8ح�صة معيدي �لت�أمني من مط�لب�ت ق�ئمة

816.70714.891تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

7.6103.763موجودات اأخرى

686.94254.514��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

7.5007.500ودائع طويلة الأجل

-675.000��صتثم�ر�ت حمتفظ به� حتى ت�ريخ �ال�صتحق�ق

14.82373.894مطلوب من �مل�ص�همني

108.1448.867�أث�ث وتركيب�ت ومعد�ت

643.838543.815جمموع موجودات عملي�ت الت�أمني

موجود�ت �مل�ص�همني

4891325نقد وم� مي�ثله

138.819-ودائع ق�صرية الأجل

1.2083.087موجودات اأخرى

674.31463.085��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

56.25036.250ودائع طويلة الأجل

-660.000��صتثم�ر�ت حمتفظ به� حتى ت�ريخ �ال�صتحق�ق

920.00020.000وديعة نظ�مية

212.663261.566جمموع موجود�ت �مل�ص�همني

856.501805.381جمموع �ملوجود�ت

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 25 جزءً� من هذه �لقو�ئم �مل�لية.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي – )تتمة(
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح
كما يف 31 دي�ضمرب

20132012

مطلوب�ت وف�ئ�ض عملي�ت �لت�أمني �ملرت�كم

1339.16536.548�أر�صدة معيدي ت�أمني د�ئنة

8210.840180.584�أق�ص�ط غري مكت�صبة

154.587171.792مط�لب�ت ق�ئمة

158.19544.046مط�لب�ت متكبدة ومل يتم �البالغ عنه� و�حتي�طي �آخر

8312.782215.838

7.5173.656�أق�ص�ط ت�أمني مقدمة

85.0975.263عموالت �إع�دة ت�أمني موؤجلة

1151.35535.518م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى

49.730-ذمم د�ئنة �إلى طرف ذي عالقة

1216.49515.875مك�ف�أة نه�ية �خلدمة للموظفني

643.251543.012جمموع مطلوب�ت عملي�ت �لت�أمني

1.658557�لف�ئ�ض �ملرت�كم من عملي�ت �لت�أمني

246)1.071(�حتي�طي �لقيمة �لع�دلة ال�صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

587803جمموع ف�ئ�ض عملي�ت �لت�أمني �ملرت�كم

643.838543.815جمموع مطلوب�ت وف�ئ�ض عملي�ت �لت�أمني �ملرت�كم

مطلوب�ت وحقوق �مل�ص�همني 

مطلوب�ت �مل�ص�همني

155.4455.942زك�ة و�صريبة دخل م�صتحقة

111.0201.378م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى 

14.82373.894مطلوب �إلى عملي�ت �لت�أمني

21.28881.214جمموع مطلوب�ت �مل�ص�همني

حقوق �مل�ص�همني

16200.000200.000ر�أ�ض �مل�ل

2.3784.297�حتي�طي �لقيمة �لع�دلة

)23.945()11.003(عجز مرت�كم 

191.375180.352جمموع حقوق �مل�ص�همني

212.663261.566جمموع مطلوب�ت وحقوق �مل�ص�همني

جمموع مطلوب�ت وف�ئ�ض عملي�ت �لت�أمني 

856.501805.381  �ملرت�كم ومطلوب�ت وحقوق �مل�ص�همني

22�لتز�م�ت حمتملة

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 25 جزءً� من هذه �لقو�ئم �مل�لية.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 �ل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب

 20132012�إي�ضاح

�إير�د�ت

8775.596460.486 و13�إجم�يل �أق�ص�ط مكتتبة

)96.367()104.451(8 و13ن�ق�صً�: �أق�ص�ط �إع�دة ت�أمني م�صندة 

671.145364.119�ص�يف �أق�ص�ط مكتتبة

)5.313()27.093(تغري�ت يف �أق�ص�ط غري مكت�صبة

8644.052358.806�ص�يف �أق�ص�ط مكت�صبة

813.87312.880 و13عموالت �إع�دة ت�أمني

4.8051.620�إير�د�ت عموالت

662.730373.306جمموع �الإير�د�ت

تك�ليف وم�ص�ريف

8509.346347.363�إجم�يل مط�لب�ت مدفوعة

)72.974()97.775(8ن�ق�صً�: ح�صة معيدي �لت�أمني

8411.571274.389 و13�ص�يف مط�لب�ت مدفوعة

)6.710(126.854تغري�ت يف مط�لب�ت ق�ئمة

8538.425267.679�ص�يف مط�لب�ت متكبدة

834.72933.195تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني

1978.56566.860م�ص�ريف عمومية و�إد�رية

651.719367.734جمموع �لتك�ليف و�مل�ص�ريف

11.0115.572�ص�يف �لف�ئ�ض من عملي�ت �لت�أمني

)5.015()9.910(�ملخ�ص�ض للم�ص�همني من �لف�ئ�ض

141.101557�ص�يف نت�ئج عملي�ت �لت�أمني بعد تخ�صي�ض �لف�ئ�ض

-557�لف�ئ�ض �ملرت�كم كم� يف بد�ية �ل�صنة

141.658557�لف�ئ�ض �ملرت�كم كم� يف نه�ية �ل�صنة

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 25 جزءً� من هذه �لقو�ئم �مل�لية.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة دخل المساهمين 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�ل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب

20132012�إي�ضاح

149.9105.015�ص�يف ف�ئ�ض حمول من عملي�ت �لت�أمني

186.5966.665�إير�د�ت عموالت

)1.378()1.759(19م�ص�ريف عمومية و�إد�رية

14.74710.302�ص�يف دخل �مل�ص�همني لل�صنة

20 مليون20 مليون16�ملتو�صط �ملرجح لعدد �الأ�صهم �لق�ئمة

210.7400.515ربحية �ل�صهم �الأ�ص��صي و�ملخف�ض )ري�ل �ل�صعودي(

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 25 جزءً� من هذه �لقو�ئم �مل�لية.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الدخل الشامل للمساهمين 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح
�ل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب

20132012

14.74710.302�ص�يف دخل �مل�ص�همني لل�صنة

)4.617()1.805(15خم�ص�ض �لزك�ة و�صريبة �لدخل

12.9425.685�ص�يف ربح �ل�صنة

3.903)1.919(6)خ�ص�رة( ربح غري حمقق من ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

11.0239.588�إجم�يل �لدخل �ل�ص�مل لل�صنة

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 25 جزءً� من هذه �لقو�ئم �مل�لية.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�ملجموععجز مرت�كم�حتياطي �لقيمة �لعادلةر�أ�س �ملال

170.764)29.630(200.000394الر�صيد كم� يف 1 ين�ير 2012

5.6855.685--�ص�يف ربح �ل�صنة

3.903-3.903-تغري�ت يف �حتي�طي �لقيمة �لع�دلة ال�صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

180.352)23.945(200.0004.297الر�صيد كم� يف 31 دي�صمرب 2012

 180.352)23.945( 200.0004.297الر�صيد كم� يف 1 ين�ير 2013

12.94212.942--�ص�يف ربح �ل�صنة

تغري�ت يف �حتي�طي �لقيمة �لع�دلة 

   ال�صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

-)1.919(-)1.919(

191.375)11.003(200.0002.378الر�صيد كم� يف 31 دي�صمرب 2013

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 25 جزءً� من هذه �لقو�ئم �مل�لية.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح
لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب

20132012

�لتدفق�ت �لنقدية من �الأن�صطة �لت�صغيلية
1.101557�ص�يف نت�ئج عملي�ت �لت�أمني

تعديالت لت�صوية �ص�يف نت�ئج عملي�ت �لت�أمني
  �إلى �ص�يف �لنقد من �الأن�صطة �لت�صغيلية:

149.9105.015�ملخ�ص�ض للم�ص�همني من ف�ئ�ض عملي�ت �لت�أمني

103.3881.962��صتهالك

14.3997.534

تغري�ت يف موجود�ت ومطلوب�ت ت�صغيلية:
4.178)24.291(�أق�ص�ط و�أر�صدة ت�أمني مدينة - �ص�يف

)2.254()3.163(ح�صة معيدي �لت�أمني من �أق�ص�ط غري مكت�صبة
)6.072(29.910ح�صة معيدي �لت�أمني من مط�لب�ت ق�ئمة

)3.052()1.816(تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة
)2.017()3.847(موجودات اأخرى

)520(13.704ذمم مدينة من اأطراف ذات عالقة
2.61733.118�أر�صدة معيدي ت�أمني د�ئنة

30.2567.567�أق�ص�ط غري مكت�صبة

3.8613.656�أق�ص�ط ت�أمني مقدمة

)10.587()17.205(مط�لب�ت ق�ئمة
114.1499.949مط�لب�ت متكبدة ومل يتم �الإبالغ عنه� و�حتي�طي �آخر

2.143)166(عموالت �إع�دة ت�أمني موؤجلة

15.8377.549م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى

49.730)49.730(ذمم د�ئنة �إلى طرف ذي عالقة

6201.629مك�ف�أة نه�ية �خلدمة للموظفني

)24.118(49.161مطلوب من �مل�ص�همني
174.29678.433�ص�يف �لنقد �لن�جت عن �الأن�صطة �لت�صغيلية

�لتدفق�ت �لنقدية من �الأن�صطة �ال�صتثم�رية
)5.782()2.665(�صر�ء �ث�ث وتركيب�ت ومعد�ت

)61.142(34.601ودائع ق�صرية الأجل
)25.007()34.651(6�صر�ء ��صتثم�رت مت�حة للبيع

69064.749متح�صالت من بيع ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

)7.500(-وديعة طويلة �الأجل
-)75.000(6�صر�ء ��صتثم�ر�ت حمتفظ به� حتى ت�ريخ �ال�صتحق�ق

)94.682()76.809(�ص�يف �لنقد �مل�صتخدم يف �الن�صطة �ال�صتثم�رية
)16.249(97.487�ص�يف الزي�دة يف نقد وم� مي�ثله

74.11890.367نقد وم� مي�ثله كم� يف بد�ية �ل�صنة

171.60574.118نقد وم� مي�ثله كم� يف نه�ية �ل�صنة

معلوم�ت �إ�ص�فية عن تدفق�ت نقدية
�أن�صطة ��صتثم�رية غري نقدية:

729)1.317(6)خ�ص�رة( ربح غري حمقق من ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع �

ود�ئع ق�صرية �الأجل حمولة من عملي�ت �مل�ص�همني مق�بل �
-59.541       مطلوب من عملي�ت �مل�ص�همني

7.351-��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع حمولة �إلى طرف ذي عالقة �

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 25 جزءً� من هذه �لقو�ئم �مل�لية.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح
�ل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب

20132012

�لتدفق�ت �لنقدية من �الأن�صطة �لت�صغيلية

14.74710.302�ص�يف ربح �مل�ص�همني لل�صنة

تعديالت لت�صوية �ص�يف �لربح �إلى �ص�يف 

   �لنقد �لن�جت عن �الأن�صطة �لت�صغيلية:

)5.015()9.910( 14تخ�صي�ض ف�ئ�ض عملي�ت �لت�أمني

4.8375.287

تغري�ت يف موجود�ت ومطلوب�ت ت�صغيلية:

)1.674(1.879موجودات اأخرى

971)2.302(زك�ة و�صريبة دخل مدفوعة

)2.660()358(م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى

24.118)49.161(مطلوب �إلى عملي�ت �لت�أمني

26.042)45.105( �ص�يف �لنقد )�مل�صتخدم يف( �لن�جت عن �الأن�صطة �لت�صغيلية

�لتدفق�ت �لنقدية من �الأن�صطة �ال�صتثم�رية

)73.113(138.819ودائع ق�صرية الأجل

)61.329()20.059( 6�صر�ء ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

66.91115.095متح�صالت من بيع ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

)36.250()20.000( ودائع طويلة الأجل

-)60.000( 6�صر�ء ��صتثم�ر�ت متحفظ به� حتى ت�ريخ �ال�صتحق�ق

)155.597(45.671�ص�يف �لنقد �لن�جت عن )�مل�صتخدم يف( �الأن�صطة �ال�صتثم�رية

)129.555(566�ص�يف �لتغري يف نقد وم� مي�ثله

325129.880نقد وم� مي�ثله كم� يف بد�ية �ل�صنة

891325نقد وم� مي�ثله كم� يف نه�ية �ل�صنة

معلوم�ت �إ�ص�فية عن تدفق�ت نقدية

ن�ص�ط ت�صغيلي غري نقدي:

)4.617()1.805( 15زك�ة و�صريبة دخل حمملة على �لدخل �ل�ص�مل للم�ص�همني

ن�ص�ط ��صتثم�ري غري نقدي:

3.903)1.919( 6)خ�ص�رة( ربح غري حمقق من ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 25 جزءً� من هذه �لقو�ئم �مل�لية.

159



شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

التنظيم واألنشطة الرئيسية  - 1

أ(  معلومات عامة

�إن �صركة �أك�ص� للت�أمني �لتع�وين )»�ل�صركة«( �صركة م�ص�همة �صعودية ت�أ�ص�صت يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية مبوجب �ملر�صوم �مللكي رقم م/36 �ل�ص�در بت�ريخ 27 جم�دى �لث�ين 
1429هـ )�ملو�فق 1 يوليو 2008( )ت�ريخ بد�ية �ل�صركة(. ت�أ�ص�صت �ل�صركة مبوجب �لقر�ر �لوز�ري رقم ق/192 �ل�ص�در بت�ريخ 10 جم�دى �لث�ين 1430هـ )�ملو�فق 3 يونيو 
2009( )ت�ريخ �لت�أ�صي�ض(. مت ت�صجيل �ل�صركة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية مبوجب �صجل جت�ري رقم 1010271203 �ص�در يف مدينة �لري��ض بت�ريخ 20 رجب 1430هـ 

)�ملو�فق 13 يوليو 2009(. �إن عنو�ن �ل�صركة �مل�صجل هو �ض. ب. 753، �لري��ض 11421، �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

تتمثل �الأن�صطة �لرئي�صية لل�صركة يف مز�ولة �أعم�ل �لت�أمني �لتع�وين وكل م� يتعلق بهذه �الأعم�ل من �إع�دة ت�أمني حتت نظ�م مر�قبة �صرك�ت �لت�أمني �لتع�وين )»�لنظ�م«( و�لنظ�م 
�الأ�ص��صي لل�صركة و�الأنظمة �الأخرى �ملعمول به� يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. ح�صلت �ل�صركة على ترخي�ض من موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي )»موؤ�ص�صة �لنقد«( ملز�ولة �أعم�ل 
�لت�أمني �لع�م و�لت�أمني �لطبي و�إع�دة �لت�أمني يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية مبوجب �لرتخي�ض رقم ت م ن/2010/25 �ل�ص�در بت�ريخ 11 �صفر 1431هـ )�ملو�فق 26 ين�ير 
2010(. بد�أت �ل�صركة مبز�ولة عملي�ت �لت�أمني يف 4 ربيع �الأول 1431هـ )�ملو�فق 18 فرب�ير 2010( بعد �حل�صول على مو�فقة منتج ك�ملة ملنتج�ت ت�أمني معينة ومو�فقة 
موؤقتة للمنتج�ت �ملتبقية.  ح�ليً�، �ل�صركة ب�صدد �حل�صول على مو�فقة منتج ك�ملة للمنتج�ت �ملتبقية من �جله�ت �لر�صمية.  تعتقد �الإد�رة ب�أنه �صوف يتم �حل�صول على هذه 

�ملو�فق�ت يف وقت من��صب.

ب(  تحويل المحفظة

يف وقت ت�أ�صي�ض �ل�صركة، و�فق م�ص�همو �صركة �أك�ص� للت�أمني )�ل�صعودية( )»�لب�ئع«( على حتويل بع�ض موجود�ت ومطلوب�ت وحمفظة ت�أمني �لب�ئع )»�لتحويل«( يف �ململكة �لعربية 
�ل�صعودية لل�صركة �عتب�رً� من 1 ين�ير 2009، بعد مو�فقة موؤ�ص�صة �لنقد وبقيمة حتدده�. 

يف 15 ذو �لقعدة 1433هـ )�ملو�فق 1 �أكتوبر 2012م(، و�فقت موؤ�ص�صة �لنقد على �لتحويل، وذلك �عتب�ر� من 1 ين�ير 2009، مبق�بل كحد �أعلى 106.57 مليون ري�ل �صعودي. 
وبعد مو�فقة موؤ�ص�صة �لنقد، دخلت �ل�صركة ر�صمي� يف �تف�قية �صر�ء مع م�ص�همي �لب�ئع لتنفيذ عملية �لتحويل. �أي�صً� و�فق �مل�ص�همون يف �ل�صركة على حتويل �ملحفظة يف �جتم�ع 
�جلمعية �لعمومية غري �لع�دي �ملنعقد يف 10 دي�صمرب 2012. مت �إظه�ر �أثر �لتحويل �صمن �لقو�ئم �مل�لية للفرتة من 3 يونيو 2009 �إلى 31 دي�صمرب 2010 و�ل�صنة �ملنتهية يف 

31 دي�صمرب 2011. �أنظر �أي�صً� �إي�ص�ح 22.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - 2

فيم� يلي �أهم �ل�صي��ص�ت �ملح��صبية �ملطبقة يف �إعد�د هذه �لقو�ئم �مل�لية:

أسس اإلعداد  1-2

ق�مت �ل�صركة ب�إعد�د قو�ئمه� �مل�لية �ملرفقة على �أ�ص��ض �لتكلفة �لت�ريخية وفقً� ملبد�أ �ال�صتحق�ق �ملح��صبي، ب��صتثن�ء ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع، �لتي مت قي��صه� ب�لقيمة �لع�دلة يف 
ق�ئمة �ملركز �مل�يل لعملي�ت �لت�أمني وعملي�ت �مل�ص�همني �ل�ص�ملة، ومبوجب �ملع�يري �لدولية الإعد�د �لتق�رير �مل�لية. وعليه مل يكن �لغر�ض من �إعد�د هذه �لقو�ئم �مل�لية لتتفق مع 

�ملب�دئ �ملح��صبية �ملتع�رف عليه� يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، �أي وفقً� للمع�يري �ل�ص�درة عن �لهيئة �ل�صعودية للمح��صبني �لق�نونيني..

طبقً� للنظ�م، حتتفظ �ل�صركة بح�ص�ب�ت منف�صلة لعملي�ت �لت�أمني وعملي�ت �مل�ص�همني ويتم عر�ض �لقو�ئم �مل�لية بن�ًء على ذلك. حتتفظ �ل�صركة ب�حلي�زة �لفعلية و�مللكية جلميع 
�ملوجود�ت �ملتعلقة بعملي�ت �لت�أمني وعملي�ت �مل�ص�همني. يتم ت�صجيل �الإير�د�ت و�مل�ص�ريف الأي من �لن�ص�طني يف �حل�ص�ب�ت �لع�ئدة له. يتم حتديد �أ�ص�ض توزيع �مل�ص�ريف من 

�لعملي�ت �مل�صرتكة من قبل �الإد�رة وجمل�ض �إد�رة �ل�صركة.

ح�صب �لنظ�م �الأ�ص��صي لل�صركة، يتم توزيع �لف�ئ�ض �لن�جت من عملي�ت �لت�أمني كم� يلي:

٪90�ملحول �إلى عملي�ت �مل�ص�همني

٪10�ملحول �إلى عملي�ت �لت�أمني

100٪
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والتفسيرات الجديدة الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   )1
والتعديالت عليها، التي طبقتها الشركة:

�ن �ل�صي��ص�ت �ملح��صبية �مل�صتخدمة يف �عد�د هذه �لقو�ئم �مل�لية مطبقة ب�صكل ث�بت على جميع �ل�صنو�ت �ملعرو�صة، ب��صتثن�ء �عتم�د بع�ض �لتعديالت و�لتنقيح�ت على �ملع�يري 
�حل�لية كم� هو مو�صح �أدن�ه، و�لتي ي�صري �لعمل به� على �لفرت�ت �لتي تبد�أ �عتب�رً� من �أو بعد 1 ين�ير 2013 و�لتي مل يكن له� ت�أثريً� م�ليً� جوهريً� على �لقو�ئم �مل�لية لل�صركة:

�لتعديل على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 1 »عر�ض �لقو�ئم �مل�لية« �ملتعلق ب�لدخل �ل�ص�مل �الآخر �ل�ص�ري �عتب�رً� من 1 يوليو 2012؛ حيث يتمثل �لتغري �لرئي�صي  �
�لن��صئ عن هذه �لتعديالت يف �إلز�م �ملن�ص�آت بتجميع �لبنود �ملعرو�صة يف »�لدخل �ل�ص�مل �الآخر« على �أ�ص��ض م� �إذ� ك�ن هن�ك �حتم�لية الإع�دة ت�صنيفه� �إلى �لربح 

�أو �خل�ص�رة الحق� )تعديالت �إع�دة �لت�صنيف(. علًم� ب�أن هذ� �لتعديل ال يتن�ول �لبنود �لتي ُتظهر يف �لدخل �ل�ص�مل �الآخر.

�لتعديل على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 19 “مك�ف�آت �ملوظفني” �ل�ص�ري �عتب�ر� من 1 ين�ير 2013؛ حيث ت�صتبعد هذه �لتعديالت طريقة �لكوريدور وحتت�صب  �
تك�ليف �لتمويل على �أ�ص��ض �ص�يف �لتمويل.

�لتعديل على �ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 7 “�الأدو�ت �مل�لية: �الإف�ص�ح�ت” ب�ص�أن مق��صة �الأ�صول و�ملطلوب�ت �ل�ص�ري �عتب�رً� من 1 ين�ير 2013؛ حيث  �
يت�صمن هذ� �لتعديل �إف�ص�ح�ت جديدة بغر�ض ت�صهيل �ملق�رنة بني تلك �ل�صرك�ت �لتي تعد �لقو�ئم �مل�لية وفقً� للمع�يري �لدولية الإعد�د �لتق�رير �مل�لية وتلك �لتي 

تعد �لقو�ئم �مل�لية وفق� للمب�دئ �ملح��صبية �الأمريكية �ملتع�رف عليه�. 

�لتعديل على �ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 1 “�لتطبيق للمرة �الأولى” ب�ص�أن �لقرو�ض �حلكومية �ل�ص�ري �عتب�ر� من 1 ين�ير 2013. يتن�ول هذ� �لتعديل  �
�لطريقة �لتي �صتنتهجه� �ل�صركة �ملطبقة للمرة �الأولى يف �ح�صت�ب قر�ض حكومي ب�أقل من �صعر �لف�ئدة يف �ل�صوق عند حتوله� �إلى �ملع�يري �لدولية الإعد�د �لتق�رير 
�مل�لية. كم� �أنه ي�صيف ��صتثن�ًء على تطبيق �ملع�يري �لدولية الإعد�د �لتق�رير �مل�لية ب�أثر رجعي؛ حيث �أنه بذلك يقدم لل�صركة �ملطبقة للمرة �الأولى نف�ض �الإعف�ء 
ين �حل�ليني للقو�ئم �مل�لية وفقً� للمع�يري �لدولية الإعد�د �لتق�رير �مل�لية عند مت ت�صمني هذ� �ال�صرت�ط يف معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 20 خالل ع�م  �ملمنوح للمعدِّ

.2008

�لتعديل على �ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 10 و 11 و 12 ب�ص�أن توجيه�ت �لتحول �ال�صرت�ص�دية �ل�ص�ري �عتب�ر� من 1 ين�ير 2013؛ حيث تقدم هذه  �
�لتعديالت م�ص�عدة �إ�ص�فية لعملية �لتحول �إلى �ملع�يري �لدولية الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 10 و 11 و 12 �لتي ت�صع حد� ال�صرت�ط تقدمي معلوم�ت مق�رنة معدلة 
لفرتة �ملق�رنة �ل�ص�بقة فقط. وفيم� يتعلق ب�إف�ص�ح�ت �ملن�ص�آت �لهيكلية غري �ملوحدة، ف�إن هذه �لتعديالت �صت�صتبعد ��صرت�ط عر�ض معلوم�ت �ملق�رنة عن فرت�ت م� 

قبل تطبيق معي�ر �لتق�رير �مل�لية �لدولية رقم 12 للمرة �الأولى.

ُيعّد �ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم  � 2013؛ حيث  1 ين�ير  “�التف�قي�ت �مل�صرتكة” �ل�ص�ري �عتب�ر� من   11 �ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 
11 �نعك��ص� �أكرث و�قعية لالتف�قي�ت �مل�صرتكة ب�لرتكيز على حقوق �التف�قي�ت و�لتز�م�ته� عن �صكله� �لق�نوين. ولالتف�قي�ت �مل�صرتكة نوع�ن: �لعملي�ت �مل�صرتكة 
و�مل�ص�ريع �مل�صرتكة. وتن�ص�أ �لعملي�ت �مل�صرتكة عندم� يكون ملن�ص�أة �لت�صغيل �مل�صرتكة حقوق يف �الأ�صول و�اللتز�م�ت �ملتعلقة ب�التف�قية؛ ومن ثّم حتت�صب ح�صته� يف 
�الأ�صول و�ملطلوب�ت و�الإير�د�ت و�مل�ص�ريف، فيم� تن�ص�أ �مل�ص�ريع �مل�صرتكة عندم� يكون ملن�ص�أة �لت�صغيل �مل�صرتكة حقوق يف �ص�يف �أ�صول �التف�قية؛ ومن ثّم تت�صمن 

ح�ص�ب�ت حقوق �مللكية ح�صته�. علم� ب�أن �لتوحيد �لتن��صبي للم�ص�ريع �مل�صرتكة مل يعد م�صموح� به.

�ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 12 “�الإف�ص�ح�ت عن �حل�ص�ض يف �ملن�ص�آت �الأخرى” �ل�ص�ري �عتب�ر� من 1 ين�ير 2013؛ حيث يت�صمن �ملعي�ر �لدويل  �
الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 12 ��صرت�ط�ت �الإف�ص�ح�ت عن ك�فة �صور و�أ�صك�ل �حل�ص�ض يف من�ص�آت �أخرى مب� يف ذلك �التف�قي�ت �مل�صرتكة و�ل�صرك�ت �ملرتبطة 

و�ملن�ص�آت خم�ص�صة �لغر�ض و�ملن�ص�آت غري �ملدرجة يف قو�ئم �ملركز �مل�يل. 

�ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 13 “قي��ض �لقيمة �لع�دلة” �ل�ص�ري �عتب�ر� من 1 ين�ير 2013. يهدف �ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 13 �إلى  �
حت�صني �لتط�بق وتقليل �لتعقيد�ت عن طريق تقدمي تعريف دقيق للقيمة �لع�دلة وم�صدر و�حد لقي��ض �لقيمة �لع�دلة و��صرت�ط�ت �الإف�ص�ح�ت �ملتعلقة ب��صتخد�م 
�ملع�يري �لدولية الإعد�د �لتق�رير �مل�لية. وال تتو�صع �ال�صرت�ط�ت، �لتي تتو�فق ب�صورة كبرية بني �ملع�يري �لدولية الإعد�د �لتق�رير �مل�لية و�ملب�دئ �ملح��صبية �الأمريكية 
�ملتع�رف عليه�، يف ��صتخد�م �لقيمة �لع�دلة، بل �إنه� تقدم توجيه�ت ��صرت�ص�دية حول كيفية تطبيقه� عند ت�صتلزم ��صتخد�مه� �أو ت�صمح به� فعلي� �ملع�يري �أخرى يف 

�إط�ر �ملع�يري �لدولية الإعد�د �لتق�رير �مل�لية و�ملب�دئ �ملح��صبية �الأمريكية �ملتع�رف عليه�.

معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 27 )ب�صيغته �ملعدلة لع�م 2011( “�لقو�ئم �مل�لية �مل�صتقلة” �ل�ص�ري �عتب�ر� من 1 ين�ير 2013. يت�صمن معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم  �
27 )ب�صيغته �ملعدلة لع�م 2011( �ال�صرت�ط�ت �ملتعلقة ب�لقو�ئم �مل�لية �مل�صتقلة �لتي توقف �لعمل به� بعد ت�صمني ��صرت�ط�ت �ل�صيطرة �خل��صة مبعي�ر �ملح��صبة 

�لدويل رقم 27 يف �ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 10. 

معي�ر  � يت�صمن   .2013 ين�ير   1 من  �عتب�ر�  �ل�ص�ري  �مل�صرتكة”  و�مل�ص�ريع  �ملرتبطة  “�ل�صرك�ت   )2011 لع�م  �ملعدلة  )ب�صيغته   28 رقم  �لدويل  �ملح��صبة  معي�ر 
�ملح��صبة �لدويل رقم 28 )ب�صيغته �ملعدلة لع�م 2011( ��صرت�ط�ت �حت�ص�ب �مل�ص�ريع �مل�صرتكة و�ل�صرك�ت �ملرتبطة �صمن حقوق �مللكية بعد �إ�صد�ر �ملعي�ر �لدويل 

الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 11.
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�لتح�صين�ت �ل�صنوية لع�م 2011 �ل�ص�ري �عتب�ر� من 1 ين�ير 2013. تتن�ول هذه �لتح�صين�ت �ل�صنوية �صتة �أمور يف دورة �إ�صد�ر �لتق�رير �مل�لية لالأعو�م من 2009 - 2011، 
حيث تت�صمن تغيري�ت على:

�ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 1: »�لتطبيق للمرة �الأولى« �

معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 1: “عر�ض �لقو�ئم �مل�لية” �

معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 16: “�ملمتلك�ت و�الآالت و�ملعد�ت” �

معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 32: “�الأدو�ت �مل�لية: �لعر�ض” �

معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 34: “�إ�صد�ر �لتق�رير �مل�لية �الأولية” �

المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير المنشورة التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد ولم تجر الشركة تطبيقا مبكرا لها:  )2

قررت �إد�رة �ل�صركة عدم �ختي�ر �لتطبيق �ملبكر مل� يلي من �ملع�يري و�لتف�صري�ت �جلديدة و�ملعدلة �ل�ص�درة �لتي �صت�صبح �ص�رية �ملفعول للفرتة �لتي تبد�أ �عتب�ر� من �أو بعد 1 
ين�ير 2014:

�لتعديل على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 32: »�الأدو�ت �مل�لية – �لعر�ض« ب�ص�أن مق��صة �الأ�صول و�ملطلوب�ت �ل�ص�ري �عتب�ر� من 1 ين�ير 2014. يتمثل �لغر�ض  �
من هذه �لتعديالت يف توجيه�ت �لتطبيق �ال�صرت�ص�دية يف معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 32 »�الأدو�ت �مل�لية – �لعر�ض« ولتو�صيح بع�ض ��صرت�ط�ت مق��صة �الأ�صول 

و�ملطلوب�ت �مل�لية يف ق�ئمة �ملركز �مل�يل. 

�لتعديل على �ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 10 و 12 ومعي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 27 �ملتعلق بتوحيد �ملن�ص�آت �ال�صتثم�رية �ل�ص�ري �عتب�ر� من 1 ين�ير  �
2014؛ حيث ُتعني هذه �لتعديالت ب�أن �لكثري من �الأمو�ل و�ملن�ص�آت �ملم�ثلة �صتعفى من توحيد معظم �صرك�ته� �لت�بعة؛ وبدال من ذلك ف�إنه� �صتقي�صه� ب�لقيمة 
�لع�دلة من خالل �لربح و�خل�ص�رة. وتقدم هذه �لتعديالت ��صتثن�ًء للمن�ص�آت �لتي ت�صتويف تعريف “�ملن�ص�أة �ال�صتثم�رية” و�لتي تعر�ض خ�ص�ئ�ض حمددة. كم� �أجريت 

تعديالت على �ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 12 بغر�ض تقدمي �الإف�ص�ح�ت �لتي حتت�ج �ل�صركة �ال�صتثم�رية �إلى تقدميه�. 

�لتعديل على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 36 “�النخف��ض يف قيمة �الأ�صول” ب�ص�أن �إف�ص�ح�ت �ملبلغ �لق�بل لال�صرتد�د �ل�ص�ري �عتب�ر� من 1 ين�ير 2014؛ حيث  �
يتن�ول هذ� �لتعديل �الإف�ص�ح عن �ملعلوم�ت �ملتعلقة ب�ملبلغ �لق�بل لال�صرتد�د �خل��ض ب�الأ�صول �ملنخف�صة �لقيمة �إذ� �حت�صب ذلك �ملبلغ على �أ�ص��ض �لقيمة �لع�دلة 

ن�ق�ص� تك�ليف البيع. 

�لتعديل على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 39 “�لتن�زل عن �مل�صتق�ت �مل�لية” �ل�ص�ري �عتب�ر� من 1 ين�ير 2014؛ حيث يقدم هذ� �لتعديل �إعف�ًء من �لتوقف عن  �
حم��صبة �لتحوط عندم� ي�صتويف �لتن�زل عن �أد�ة �لتحوط �إلى طرف �آخر مركزي مع�يري حمددة. 

�ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 9 “�الأدو�ت �مل�لية” �ل�ص�ري �عتب�ر� من 1 ين�ير 2014؛ حيث يعد �ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 9 هو �ملعي�ر  �
�الأول �ل�ص�در كجزء من م�صروع �أو�صع نط�قً� ال�صتبد�ل معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 39. يقيد ولكن يي�ّصر �ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 9 منوذج �لقي��ض 
�ملختلط وي�صع فئتي قي��ض �أ�ص��صيتني لالأدو�ت �مل�لية: �لتكلفة �ملطف�أة و�لقيمة �لع�دلة. ويعتمد �أ�ص��ض �لت�صنيف على منوذج عمل �ملن�ص�أة وخ�ص�ئ�ض �لتدفق�ت 
�لنقدية �لتع�قدية لالأ�صول �مل�لية، على �أن ي�صتمر تطبيق �لتوجيه�ت �ال�صرت�ص�دية يف معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 39 �ملتعلقة ب�النخف��ض يف قيمة �الأ�صول �مل�لية 

وحم��صبة �لتحوط. 

2014؛ حيث يعد ذلك تف�صري� ملعي�ر  � ين�ير   1 �عتب�ر� من  �ل�ص�ري  “�ل�صر�ئب”   21 �لدولية رقم  �مل�لية  �لتق�رير  �لدولية الإعد�د  �ملع�يري  تف�صري جلنة تف�صري�ت 
�ملح��صبة �لدويل رقم 37 “�ملخ�ص�ص�ت و�اللتز�م�ت و�الأ�صول �ملحتملة”. فمعي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 37 يو�صح مع�يري �العرت�ف ب�ملطلوب�ت؛ ومنه� �صرط �أن 
يكون لدى �ملن�ص�أة �لتز�م ح�يل كنتيجة حلدث �ص�بق )�ملعروف بـ “�حلدث �مللزم”(. ويو�صح هذ� �لتف�صري �أن �حلدث �مللزم �لذي ين�ص�أ عنه �لتز�م بدفع �صريبة هو 

�لن�ص�ط �ملن�صو�ض عليه يف �لت�صريع�ت �ملعنية �لتي ين�ص�أ عنه� �صد�د �ل�صريبة.

استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية  2-2

يتطلب �إعد�د �لقو�ئم �مل�لية وفق� للمع�يري �لدولية الإعد�د �لتق�رير �مل�لية ��صتخد�م بع�ض �لتقدير�ت و�الفرت��ص�ت �ملح��صبية �له�مة �لتي توؤثر على مب�لغ �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت 
�مل�صرح عنه� و�الإف�ص�ح عن �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �ملحتملة بت�ريخ �لقو�ئم �مل�لية ومب�لغ �الإير�د�ت و�مل�ص�ريف �مل�صرح به� خالل فرتة �لقو�ئم �مل�لية، كم� يتطلب �المر �أن 
مت�ر�ض �الإد�رة حكمه� عند تطبيق �صي��ص�ت �ل�صركة �ملح��صبية. وقد يكون للتغري�ت يف �الفرت��ص�ت ت�أثري� جوهري� على �لقو�ئم �مل�لية يف �لفرتة �لتي تتعر�ض خالله� �الفرت��ص�ت 
�إلى �لتغري�ت. وتعتقد �الإد�رة �أن �الفرت��ص�ت �مل�صتخدمة مالئمة و�أن �لقو�ئم �مل�لية لل�صركة ُتظهر بعدل، من جميع �لنو�حي �جلوهرية، �ملركز �مل�يل ونت�ئج �لعملي�ت. هذ� وقد 
مت �الف�ص�ح يف �الي�ص�ح رقم 3 عن �جلو�نب �لتي تت�صمن درجة ع�لية من �حلكم �أو �لتعقيد، �أو �جلو�نب �لتي تكون فيه� �لتقدير�ت و�الفرت��ص�ت ت�صكل �أهمية ب�لن�صبة للقو�ئم 

�مل�لية.
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التقارير القطاعية   3-2

مت��صي� مع طريقة �إعد�د �لتق�رير �لد�خلية لل�صركة، �عتمدت �الإد�رة قط�ع�ت �لت�صغيل ب�لن�صبة الأن�صطة �ل�صركة وموجود�ته� ومطلوب�ته� كم� هو مبني �أدن�ه:

ال ت�صمل موجود�ت �لقط�ع�ت على نقد وم� مي�ثله وود�ئع ق�صرية �الأجل و��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع و��صتثم�ر�ت حمتفظ به� حتى ت�ريخ �ال�صتحق�ق وذمم مدينة من  �
�أطر�ف ذ�ت عالقة و�أق�ص�ط و�أر�صدة ت�أمني مدينة وموجود�ت �أخرى ومطلوب من �مل�ص�همني و�أث�ث وتركيب�ت ومعد�ت.

ال ت�صمل مطلوب�ت �لقط�ع�ت على �أر�صدة د�ئنة ملعيدي �لت�أمني و�أق�ص�ط ت�أمني مقدمة وذمم د�ئنة لطرف ذي عالقة وم�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى ومك�ف�أة نه�ية  �
�خلدمة للموظفني.

الأغر��ض �الإد�رة، يتم تنظيم �ل�صركة �إلى وحد�ت عمل ح�صب منتج�ته� وخدم�ته� ولديه� �لقط�ع�ت �لت�لية �ملف�صح عنه�:

�حلو�دث و�مل�صوؤولية �

�ملركب�ت �

�ملمتلك�ت �

�لنقل �لبحري �

�لهند�صي �

ال�صحي �

�حلم�ية �

تحويل العمالت األجنبية   4-2

مت�صك �ل�صركة �صجالته� �ملح��صبية ب�لري�ل �ل�صعودي وهو �أي�صً� �لعملة �لوظيفية لل�صركة. يجري حتويل �ملع�مالت �لتي تتم ب�لعمالت �الأجنبية �إلى �لري�ل �ل�صعودي على �أ�ص��ض 
�أ�صع�ر �ل�صرف �ل�ص�ئدة يف �ل�صـوق يف ت�ريخ تلك �ملع�مالت. �أم� �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �لنقدية �مل�صجلة ب�لعمالت �الأجنبية فيتم حتويله� لتعك�ض م� يع�دله� ب�لري�ل �ل�صعودي 
ب�صعر �ل�صرف �ل�ص�ئد كم� يف ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل. ترحل جميع �لفروق�ت �إلى ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني �أو ق�ئمة دخل �مل�ص�همني. �إن �لفروق�ت �لن�جتة عن حتويل �لعمالت 

�الأجنبية مل تكن ه�مة ولذلك مل يتم �الإف�ص�ح عنه� ب�صكل منف�صل.

موجودات مالية  5-2

تصنيف  1-5-2

تقوم �ل�صركة بت�صنيف موجود�ته� �مل�لية �إلى �لفئ�ت �لت�لية: قرو�ض وذمم مدينة و��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع و��صتثم�ر�ت حمتفظ به� حتى ت�ريخ �ال�صتحق�ق.

قروض وذمم مدينة أ( 

�لقرو�ض و�لذمم �ملدينة هي موجود�ت م�لية غري م�صتقة حتمل دفع�ت ث�بتة �و ق�بلة للتحديد وهي غري مدرجة يف �صوق ن�صط غري تلك �لتي تنوي �ل�صركة بيعه� على �ملدى �لق�صري 
�أي�ص� �لذمم �ملدينة �لن�جتة عن عقود �لت�أمني يف هذه �لفئة، ويتم مر�جعته� فيم� يتعلق ب�إنخف��ض �لقيمة كجزء من مر�جعة  �أنه قد مت ت�صنيفه� كمت�حة للبيع. وت�صنف  �أو 

�نخف��ض قيمة �لقرو�ض و�لذمم �ملدينة.

استثمارات متاحة للبيع ب( 

�ال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع هي موجود�ت م�لية لغر�ض �الحتف�ظ به� لفرتة زمنية غري حمدودة، و�لتي ميكن بيعه� عند �حل�جة لل�صيولة �أو عند �لتغري يف �أ�صع�ر �لعمولة �أو �أ�صع�ر 
�ل�صرف �أو �أ�صع�ر �الأ�صهم، ويتم ت�صنيفه� على هذ� �لنحو عند ن�صوئه�. 

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ج( 

�إن �ال�صتثم�ر�ت �لتي له� دفع�ت ث�بتة �أو حمددة ولدى �ل�صركة �لنية و�لقدرة على �الحتف�ظ به� حتى ت�ريخ �ال�صتحق�ق يتم قي��صه� الحق� ب�لتكلفة �ملطف�أة ن�ق�ص� خم�ص�ض 
�أو خ�ص�رة لهذه �ال�صتثم�ر�ت يف ق�ئمة دخل  �إثب�ت �أي ربح  �أو عالوة عند �القتن�ء. يتم  �نخف��ض يف �لقيمة. يتم �حت�ص�ب �لتكلفة �ملطف�أة بعد �الأخذ بعني �العتب�ر �أي خ�صم 

�مل�ص�همني عند �لتوقف عن �العرت�ف بهذه �ال�صتثم�ر�ت �أو �نخف��ض قيمته�.
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االعتراف والقياس   2-5-2

تقيد عملي�ت بيع و�صر�ء �ال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع يف ت�ريخ �لتع�قد وهو �لت�ريخ �لذي تلتزم فيه �ل�صركة ب�صر�ء �أو بيع �ال�صتثم�ر. تقيد �ال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع مبدئي� ب�لقيمة 
�لع�دلة م�ص�ف� �إليه� تك�ليف �ملع�مالت �ملتعلقة مب��صرة ب�القتن�ء وتقيد الحق� ب�لقيمة �لع�دلة. تقيد �لقرو�ض و�لذمم �ملدينة ب�لتك�ليف �ملطف�أة ب��صتخد�م طريقة معدل �لف�ئدة 

�لفعلي. تقيد �لتغري�ت يف �لقيمة �لع�دلة لال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع �صمن بنود ق�ئمة �لدخل �ل�ص�مل للم�ص�همني و�ملركز �مل�يل لعملي�ت �لت�أمني. 

يتم �لتوقف عن �العرت�ف ب�ملوجود�ت �مل�لية عندم� ينتهي �حلق يف ��صتالم �لتدفق�ت �لنقدية من �ال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع �أو عند حتويله� وقي�م �ل�صركة بنقل ك�فة خم�طر 
ومن�فع �مللكية. عند بيع �ال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع �أو �نخف��ض قيمته�، ف�إن تعديالت �لقيمة �لع�دلة �ملرت�كمة �ملعرتف به� يف حقوق �مللكية تقّيد يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني �أو ق�ئمة 
دخل �مل�ص�همني كـ »�أرب�ح وخ�ص�ئر من ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع«. حتت�صب �لعمولة من �ال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع ب��صتخد�م طريقة معدل �لف�ئدة �لفعلي وتقيد يف ق�ئمة �لدخل 

كجزء من �إير�د�ت �أخرى. 

تحديد القيم العادلة   3-5-2

ت�صتند �لقيم �لع�دلة لال�صتثم�ر�ت �ملدرجة يف �أ�صو�ق ن�صطة على �أ�صع�ر �ل�صوق �حل�لية. �إذ� مل يكن هن�ك �صوق ن�صط ملوجود�ت م�لية، يتم حتديد �لقيمة �لع�دلة ب��صتخد�م 
�أ�ص�ليب �لتقييم، و�لتي ت�صمل �ملق�رنة بعملي�ت م�ص�بهة ذ�ت �صروط تع�مل �عتي�دية، حتليل �لتدفق�ت �لنقدية �ملخ�صومة، و�أ�ص�ليب �لتقييم �الأخرى �مل�صتخدمة ع�دة من قبل 
�ملتع�ملني يف �ل�صوق. حتت�صب �لف�ئدة على �الأور�ق �مل�لية �ملت�حة للبيع ب��صتخد�م طريقة معدل �لف�ئدة �لفعلي وتقيد يف ق�ئمة �لدخل. يتم قيد توزيع�ت �الأرب�ح على �أدو�ت حقوق 

�مللكية �ملت�حة للبيع يف ق�ئمة �لدخل عند ن�صوء حق �ل�صركة يف ��صتالم �لدفع�ت. يتم �إدر�ج كل منهم� يف بند �إير�د�ت �لعموالت.

االنخفاض في قيمة الموجودات   4-5-2

موجودات مالية مقيدة بالتكلفة المطفأة )أ( 

تقّيم �ل�صركة يف نه�ية كل فرتة م�لية م� �إذ� ك�ن هن�ك دليل مو�صوعي على �نخف��ض قيمة �ملوجود�ت �مل�لية �أو جمموعة من �ملوجود�ت �مل�لية. تنخف�ض قيمة �ملوجود�ت �مل�لية �أو 
جمموعة من �ملوجود�ت �مل�لية ويتم تكّبد خ�ص�ئر �نخف��ض يف �لقيمة فقط �إذ� ك�ن هن�ك دليل مو�صوعي على �نخف��ض �لقيمة نتيجة لوقوع حدث �أو �أكرث بعد �العرت�ف �ملبدئي 
ب�ال�صل وبحيث يكون حلدث )�أو �أحد�ث( �خل�ص�رة ت�أثريً� على �لتدفق�ت �لنقدية �مل�صتقبلية �لتقديرية للموجود�ت �مل�لية �أو جمموعة من �ملوجود�ت �مل�لية �لتي ميكن تقديره� 

ب�صكل موثوق.

�إذ� نق�ض الحقً� مبلغ خ�ص�رة �النخف��ض وك�ن ذلك �النخف��ض مرتبط ب�صكل مو�صوعي بحدث وقع بعد �العرت�ف ب�النخف��ض يف �لقيمة، يتم عك�ض خ�ص�رة �نخف��ض �لقيمة 
�ملعرتف به� �ص�بق� من خالل تعديل ح�ص�ب �ملخ�ص�ض. يتم قيد مبلغ �لعك�ض يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني.

استثمارات متاحة للبيع )ب( 

تقوم �ل�صركة يف ت�ريخ كل ق�ئمة مركز م�يل بتقييم م� �إذ� ك�ن هن�ك دليل مو�صوعي على �نخف��ض قيمة �ملوجود�ت �مل�لية �أو جمموعة من �ملوجود�ت �مل�لية. يف ح�لة �ال�صتثم�ر�ت 
يف �الأ�صهم �مل�صنفة على �أنه� مت�حة للبيع، ف�إن وجود �نخف��ض جوهري �أو لفرت�ت طويلة يف �لقيمة �لع�دلة لالأور�ق �مل�لية �قل من تكلفته� هو دليل مو�صوعي على �نخف��ض �لقيمة 

مم� يوؤدي �إلى قيد خ�ص�رة �نخف��ض �لقيمة.

تق��ض �خل�ص�رة �ملرت�كمة كفرق بني تكلفة �القتن�ء و�لقيمة �لع�دلة �حل�لية، ن�ق�ص� �أي خ�ص�ئر �نخف��ض يف قيمة تلك �ملوجود�ت �مل�لية �لتي �صبق �العرت�ف به� يف �الأرب�ح �أو 
�خل�ص�ئر، يتم �ز�لته� من حقوق �مللكية وتقيد يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني �أو ق�ئمة دخل �مل�ص�همني. �إذ� يف فرتة الحقة ز�دت �لقيمة �لع�دلة الأد�ة دين �صنفت على �أنه� مت�حة للبيع، 
مع �مك�نية ربط هذه �لزي�دة ب�صكل مو�صوعي بحدث وقع بعد �إثب�ت خ�ص�رة �النخف��ض يف �لقيمة، يتم عك�ض خ�ص�رة �النخف��ض يف �لقيمة من خالل ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني �أو 

ق�ئمة دخل �مل�ص�همني.

نقد وما يماثله  6-2

يت�صمن �لنقد وم� مي�ثله على نقد يف �ل�صندوق، ونقد لدى �لبنوك و�ال�صتثم�ر�ت �الأخرى ق�صرية �الأجل ع�لية �ل�صيولة، �إن وجدت، و�لتي ت�صتحق خالل ثالثة �أ�صهر �أو �أقل من 
ت�ريخ �القتن�ء.
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ودائع قصيرة وطويلة األجل  7-2

تت�ألف �لود�ئع ق�صرية �الأجل من ود�ئع الأجل لدى �لبنوك ذ�ت فرت�ت ��صتحق�ق �أكرث من ثالثة �أ�صهر و�أقل من �صنة و�حدة من ت�ريخ �القتن�ء. متثل �لود�ئع طويلة �الأجل ود�ئع 
الأجل ذ�ت فرت�ت ��صتحق�ق �أكرث من �صنة و�حدة.

ذمم تأمين مدينة  8-2

يتم قيد �لذمم �ملدينة من ح�ملي وث�ئق �لت�أمني مبدئيً� ب�لقيمة �لع�دلة ويتم قي��صه� الحقً� ب�لتكلفة �ملطف�أة ب��صتخد�م طريقة معدل �لف�ئدة �لفعلي )�إذ� ك�ن �لر�صيد ي�صتحق 
بعد �صنة و�حدة( ن�ق�صً� �النخف��ض، �إن وجد. 

عقود التأمين  9-2

تعرف عقود �لت�أمني بتلك �لتي حتتوي على خم�طر ت�أمني جوهرية عند ن�صوء �لعقد �أو تلك �لتي عند ن�صوء �لعقد يوجد �صين�ريو مب�صمون جت�ري حيث م�صتوى خم�طر �لت�أمني 
قد تكون جوهرية. �أهمية خم�طر �لت�أمني تعتمد على �حتم�لية �حلدث �ملوؤمن عليه وحجم ت�أثريه �ملحتمل.

عند ت�صنيف �لعقد على �أنه عقد ت�أمني، ف�إنه يبقى عقد ت�أمني للفرتة �ملتبقية من عمره، حتى لو ك�نت خم�طر �لت�أمني �نخف�صت كثري� خالل هذه �لفرتة.

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة  10-2

�إن �لعموالت �ملدفوعة للو�صط�ء و�لتك�ليف �ملب��صرة �الإ�ص�فية �الخرى �ملتكبدة على �قتن�ء وجتديد عقود �لت�أمني، يتم قيده� كـ »تك�ليف �كتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة«. يتم �إطف�ء 
�لتك�ليف الحقً� على مدى فرت�ت عقود �لت�أمني.

المطالبات   11-2

يتم �إدر�ج �ملط�لب�ت، و�لتي تتكون من مب�لغ م�صتحقة �لدفع حل�ملي وث�ئق �لت�أمني و�أطر�ف �أخرى وم�ص�ريف تعديل �خل�ص�رة �ملرتبطة به�، �صمن ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني عند 
تكبده�. تتكون �ملط�لب�ت من مب�لغ تقديرية م�صتحقة �لدفع فيم� يتعلق ب�ملط�لب�ت �لتي مت �البالغ عنه� �إلى �ل�صركة وتلك �لتي مل يتم �الإبالغ عنه� يف ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل.

تقوم �ل�صركة عمومً� بتقدير مط�لب�ته� على �أ�ص��ض �خلربة �ل�ص�بقة. �إ�ص�فًة �إلى ذلك، يتم �الحتف�ظ مبخ�ص�ض بن�ًء على حكم �الإد�رة لتكلفة ت�صوية مط�لب�ت متكبدة ومل يتم 
�الإبالغ عنه� بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل. يتم �إدر�ج �أي فرق بني �ملخ�ص�ص�ت بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل و�لت�صوي�ت للفرتة �لق�دمة يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني لتلك �لفرتة.

إعادة التأمين   12-2

�إن �لعقود �لتي تربمه� �ل�صركة مع معيدي �لت�أمني و�لتي مبوجبه� يتم تعوي�ض �ل�صركة عن �خل�ص�ئر على و�حد �أو �أكرث من �لعقود �لتي ت�صدره� �ل�صركة و�لتي تلبي متطلب�ت 
ت�صنيف عقود �لت�أمني، ت�صنف كعقود �إع�دة ت�أمني. وت�صنف �لعقود �لتي ال ت�صتويف هذه �ملتطلب�ت كموجود�ت م�لية. �إن عقود �لت�أمني �لتي تربمه� �ل�صركة و�لتي يكون مبوجبه� 

ح�مل �لعقد موؤمن �آخر )�إع�دة �لت�أمني �لو�رد( يتم �إدر�جه� مع عقود �لت�أمني. 

تقيد �ملن�فع �لتي حتق لل�صركة مبوجب عقود �إع�دة �لت�أمني �لتي حتتفظ به� كموجود�ت �إع�دة ت�أمني. وتتكون هذه �ملوجود�ت من �أر�صدة ق�صرية �الأجل م�صتحقة من معيدي 
�لق�بلة  �ملب�لغ  قي��ض  ويتم  �ل�صلة.  ذ�ت  �لت�أمني  �إع�دة  �لن��صئة عن عقود  و�ملن�فع  �ملتوقعة  �ملط�لب�ت  على  تعتمد  �لتي  �إن وجدت،  �الأجل،  وكذلك ذمم مدينة طويلة  �لت�أمني، 
لال�صرتد�د من �أو م�صتحقة �إلى معيدي �لت�أمني بثب�ت مع �ملب�لغ �ملرتبطة بعقود �إع�دة �لت�أمني ووفق� ل�صروط كل عقد من عقود �إع�دة �لت�أمني. تتمثل مطلوب�ت �إع�دة �لت�أمني ب�صكل 

رئي�صي يف �أق�ص�ط �لت�أمني م�صتحقة �لدفع للح�صول على عقود �إع�دة �لت�أمني ويتم �العرت�ف به� كم�صروف عند ��صتحق�قه�.

تقوم �ل�صركة بت�ريخ كل تقرير م�يل بتقييم فيم� �إذ� ك�ن هن�لك �أية موؤ�صر�ت تدل على �إنخف��ض قيمة �أي من موجود�ت �إع�دة �لت�أمني. عند وجود موؤ�صر على �النخف��ض يف 
�لقيمة، تقوم �ل�صركة بتقدير �ملبلغ �لق�بل لال�صرتد�د عندم� تتج�وز �لقيمة �لدفرتية ملوجود�ت �إع�دة �لت�أمني قيمته� �لق�بلة لال�صرتد�د، تعترب �ملوجود�ت منخف�صة �لقيمة ويتم 

تخفي�صه� �إلى قيمته� �لق�بلة لالإ�صرتد�د.

اختبار كفاية المطلوبات  13-2

تقوم �ل�صركة، بت�ريخ كل ق�ئمة مركز م�يل، ب�إجر�ء تقييم ملدى كف�ية مطلوب�ت �لت�أمني �ملعرتف به� ب��صتخد�م �لتقدير�ت �حل�لية للتدفق�ت �لنقدية �مل�صتقبلية لعقود �لت�أمني. 
و�إذ� م� �أظهر �لتقييم ب�أن �لقيمة �لدفرتية ملطلوب�ت �لت�أمني غري ك�فية يف �صوء �لتدفق�ت �لنقدية �مل�صتقبلية �ملقدرة، ف�إنه يتم �إثب�ت ك�مل �لعجز مب��صرة يف ق�ئمة عملي�ت 

�لت�أمني ويتم تكوين خم�ص�ض خم�طر �إ�ص�يف.
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االعتراف باإليرادات   14-2

)أ(  االعتراف بأقساط التأمين وإيرادات العموالت

يتم قيد �إجم�يل �الأق�ص�ط و�لعموالت مع بد�ية خم�طر �لت�أمني. يتم ت�صجيل �جلزء من �الأق�ص�ط و�لعموالت �لتي �صيتم �كت�ص�به� يف �مل�صتقبل ك�أق�ص�ط وعموالت غري مكت�صبة، على 
�لتو�يل، كم� يتم ت�أجيله� على �أ�ص��ض ث�بت وفقً� لفرتة تغطية �لوثيقة ذ�ت �لعالقة.

يتم قيد �الأق�ص�ط �ملكت�صبة من �إع�دة �لت�أمني �ملفرت�ض، �إن وجدت، ك�إير�د�ت بنف�ض �لطريقة كم� لو مت �عتب�ر �أق�ص�ط �إع�دة �لت�أمني ك�إجم�يل �أق�ص�ط �لت�أمني.

)ب(  إيرادات العموالت

يتم قيد �إير�د�ت �لعموالت من �لود�ئع ق�صرية �الأجل على �أ�ص��ض زمني تن��صبي ب��صتخد�م طريقة معدل �لعمولة �لفعلي.

)ج(  إيرادات توزيعات األرباح

يتم �العرت�ف ب�ير�د�ت توزيع�ت �الأرب�ح عندم� ين�ص�أ حق ��صتالم توزيع�ت لالأرب�ح.

أثاث وتركيبات ومعدات  15-2

�الأث�ث و�لرتكيب�ت و�ملعد�ت تقيد ب�لتكلفة ن�ق�صً� تك�ليف �ال�صتهالك �ملرت�كم و�أي �نخف��ض يف �لقيمة. يتم حتميل �ال�صتهالك يف ق�ئمة �لدخل، وذلك ب��صتخد�م طريقة �لق�صط 
�لث�بت، لتوزيع تك�ليف �الأ�صول ذ�ت �ل�صلة �إلى قيمه� �ملتبقية على مدى �الأعم�ر �الإنت�جية �ملقدرة كم� يلي:

عدد �ل�ضنو�ت

5�أث�ث وتركيب�ت

3 - 4معد�ت

يتم حتديد �الأرب�ح و�خل�ص�ئر �لن�جتة عن �ال�صتبع�د�ت مبق�رنة �ملتح�صالت مع �لقيمة �لدفرتية وتدرج يف ق�ئمة �لدخل.

يتم مر�جعة �لقيم �لدفرتية لالأث�ث و�لرتكيب�ت و�ملعد�ت فيم� يتعلق ب�النخف��ض يف قيمته� عندم� ت�صري �حل�الت �أو �لتغري�ت يف �لظروف �إلى �أن �لقيمة �لدفرتية قد تكون غري 
�إلى قيمته� �لق�بلة  ق�بلة لال�صرتد�د.  يف ح�لة وجود �أي من هذه �ملوؤ�صر�ت، حيث تزيد �لقيمة �لدفرتية عن �لقيمة �ملقدرة �لق�بلة لال�صرتد�د، ف�إنه يتم تخفي�ض �ملوجود�ت 

لال�صرتد�د، وهي �لقيمة �لع�دلة ن�ق�صً� تك�ليف �لبيع �أو قيمة �ال�صتخد�م، �أيهم� �أعلى.

و�لتح�صين�ت  �لتجديد�ت  ر�صملة  يتم  تكبده�.  �لدخل عند  ق�ئمة  لالأ�صل يف  �النت�جي  �لعمر  تزيد جوهريً� من  ال  �لتي  �لع�دية  و�ال�صالح�ت  �ل�صي�نة  يتم حتميل م�صروف�ت 
�لرئي�صية، �إن وجدت، ويتم ��صتبع�د �الأ�صل �لذي مت ��صتبد�له.

مستحقات ومطلوبات أخرى  16-2

تقيد مب�لغ �ملطلوب�ت �لتي �صيتم �صد�ده� مق�بل ب�ص�ئع وخدم�ت م�صتلمة �صو�ء مت تقدمي فو�تري به� �إلى �ل�صركة �أو ال.

ذمم دائنة  17-2

تقيد �لذمم �لد�ئنة مبدئيً� ب�لقيمة �لع�دلة وتق��ض ب�لتكلفة �ملطف�أة ب��صتخد�م طريقة معدل �لف�ئدة �لفعلي.  تقيد �ملطلوب�ت للمب�لغ �لتي �صيتم دفعه� و�خلدم�ت �ملقدمة، �صو�ء 
�صدر به� فو�تري لل�صركة �أم ال.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  18-2

يتم قيد ��صتحق�ق مك�ف�أة نه�ية �خلدمة للموظفني مبوجب �صروط نظ�م �لعمل و�لعم�ل �ل�صعودي وتقيد يف ق�ئمة �لدخل. يتم �حت�ص�ب مبلغ �ملخ�ص�ض على �أ�ص��ض �لقيمة �حل�لية 
لالمتي�ز�ت �ملكت�صبة �لتي حتق للموظف فيم� لو ترك �ملوظف عمله كم� يف ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل. يتم دفع �ملب�لغ �مل�صتحقة عند �نته�ء خدم�ت �ملوظفني على �أ�ص��ض رو�تبهم 

وبدالتهم �الأخرية وعدد �صنو�ت خدم�تهم �ملرت�كمة، كم� هو مو�صح يف �ل�صروط �ملبينة يف �أنظمة �لعمل و�لعم�ل يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية.
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عدم االعتراف باألدوات المالية  19-2

يحدث عدم �الإعرت�ف ب�أد�ة م�لية عندم� ال يعود لل�صركة �صيطرة على �حلقوق �لتع�قدية �لتي ت�صمل �الأدو�ت �مل�لية، وهو ع�دة عندم� يتم بيع �الأد�ة، �أو مترير جميع �لتدفق�ت 
�لنقدية �لع�ئدة �إلى �الأد�ة �إلى طرف ث�لث م�صتقل.

المقاصة  20-2

تتم مق��صة �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �مل�لية ويتم �إدر�ج �ص�يف �ملبلغ يف ق�ئمة �ملركز �مل�يل فقط عند وجود حق ق�نوين ق�بل للتطبيق ملق��صة �ملب�لغ �ملعرتف به� وعند توفر نية 
للت�صوية على �أ�ص��ض �ل�ص�يف، �أو حتقيق �ملوجود�ت وت�صوية �ملطلوب يف نف�ض �لوقت. ال تتم مق��صة �الإير�د�ت و�مل�ص�ريف يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض �ملرت�كم وق�ئمة دخل 

�مل�ص�همني �إال �إذ� ك�نت �ملع�يري �أو �لتف�صري�ت �ملح��صبية تقت�صي �أو جتيز �لقي�م بذلك. 

الزكاة وضرائب الدخل  21-2

وفقً� الأنظمة م�صلحة �لزك�ة و�لدخل )»�مل�صلحة«(، تخ�صع �ل�صركة للزك�ة ب�لن�صبة �إلى �مل�ص�همني �ل�صعوديني ول�صريبة �لدخـل ب�لن�صبة �إلى �مل�ص�همني �الأج�نب. يحمل خم�ص�ض 
�لزك�ة و�صريبة �لدخل على ق�ئمة �لدخل �ل�ص�مل للم�ص�همني. يتم قيد �ملب�لغ �الإ�ص�فية �لتي ت�صتحق مبوجب �لت�صوي�ت �لنه�ئية، �إن وجدت، عندم� يتم حتديده�.

تقوم �ل�صركة ب��صتقط�ع �صر�ئب على بع�ض �ملع�مالت �لتي تتم مع �أطر�ف غري مقيمة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية مب� يف ذلك توزيع�ت �الأرب�ح للم�ص�همني �الأج�نب وذلك وفقً� 
لنظ�م �صريبة �لدخل �ل�صعودي. مت قيد �صر�ئب �ال�صتقط�ع �ملدفوعة ب�لني�بة عن �الأطر�ف غري �ملقيمة و�لتي ال تكون ق�بلة لال�صرتد�د من تلك �جله�ت، كم�صروف.

الفائض من عمليات التأمين  22-2

طبقً� ملتطلب�ت �للو�ئح �لتنفيذية ل�صرك�ت �لت�أمني �لتع�وين �ل�ص�درة من موؤ�ص�صة �لنقد، ف�إن ٪90 من �ص�يف �لف�ئ�ض من عملي�ت �لت�أمني يتم حتويله� �إلى ق�ئمة دخل �مل�ص�همني، 
ويتم توزيع ن�صبة �لـ ٪10 من �ص�يف �لف�ئ�ض على ح�ملي �لوث�ئق ويتم �الإف�ص�ح عن �لف�ئ�ض �ملوزع حل�ملي �لوث�ئق �صمن »�لف�ئ�ض �ملرت�كم من عملي�ت �لت�أمني«.

موسمية العمليات  23-2

ال توجد تغري�ت مو�صمية قد توؤثر على عملي�ت �لت�أمني.

التقديرات واالحكام المحاسبية الهامة  - 3

�لتقدير�ت �ملح��صبية، و�لتي وفقً� لتعريفه� ن�درً� م�  �إن نت�ئج  �لت�لية.  �ل�صنة �مل�لية  توؤثر على مب�لغ �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت خالل  ب�إجر�ء تقدير�ت و�فرت��ص�ت  تقوم �ل�صركة 
تت�ص�وى مع �لنت�ئج �لفعلية. �إن �لتقدير�ت و�الفرت��ص�ت �لتي تت�صمن خم�طر ه�مة يف �إحد�ث تعديل جوهري على �لقيمة �لدفرتية للموجود�ت و�ملطلوب�ت خالل �ل�صنة �مل�لية 

�لت�لية مو�صحة �أدن�ه:

المطلوبات النهائية الناتجة عن مطالبات بموجب عقود التأمين

ينبغي ��صتخد�م حكم �الإد�رة �إلى حد كبري يف تقدير �ملب�لغ �مل�صتحقة حل�ملي �لوث�ئق �لن��صئة من �ملط�لب�ت مبوجب وث�ئق �لت�أمني. ت�صتند هذه �لتقدير�ت ب�ل�صرورة �إلى و�صع 
�فرت��ص�ت ه�مة حول عو�مل متعددة تنطوي على �الآر�ء �ملختلفة وعدم �لت�أكد و�لذي قد يكون متنوع� وله �حتم�الت جوهرية متب�ينة، وميكن �أن تختلف �لنت�ئج �لفعلية عن 

تقدير�ت �الإد�رة مم� قد ينتج عنه� تغري�ت م�صتقبلية يف �اللتز�م�ت �ملقدرة. 

وب�لتحديد، ينبغي �إعد�د تقدير�ت لكل من �لتكلفة �لنه�ئية �ملتوقعة للمط�لب�ت �ملدرجة بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل وللتكلفة �لنه�ئية �ملتوقعة للمط�لب�ت �ملتكبدة غري �ملدرجة 
بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل. �إن �الأ�صلوب �لرئي�صي �ملتبع من قبل �الإد�رة يف تقدير �لتكلفة للمط�لب�ت �ملدرجة وللمط�لب�ت �ملتكبدة غري �ملدرجة هو ��صتخد�م �لطرق �ل�ص�بقة 

لت�صوية �ملط�لب�ت للتنبوؤ بطرق ت�صوية �ملط�لب�ت �مل�صتقبلية.

يتم تقدير �ملط�لب�ت �لتي تتطلب قر�رً� ق�ص�ئيً� �أو حتكيميً�، �إن وجدت، لكل ح�لة على حدة. يقوم ع�دة خرب�ء تقدير �خل�ص�ئر �مل�صتقلني بتقدير �ملط�لب�ت �ملتعلقة ب�ملمتلك�ت. 
تقوم �الإد�رة مبر�جعة �ملخ�ص�ص�ت �ملتعلقة ب�ملط�لب�ت �ملتكبدة، و�ملط�لب�ت �ملتكبدة و�لتي مل يتم �الإبالغ عنه�، على �أ�ص��ض ربع �صنوي.
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انخفاض قيمة أقساط وأرصدة التأمين المدينة:

يتم و�صع تقدير للمب�لغ غري �لق�بلة للتح�صيل من �الأق�ص�ط �ملدينة، �إن وجدت، عندم� يكون من غري �ملحتمل حت�صيل ك�مل �ملبلغ �ملدين طبقً� لل�صروط �الأ�صلية لوثيقة �لت�أمني. 
يتم �إعد�د هذ� �لتقدير لكل مبلغ من �ملب�لغ �جلوهرية كاًل على حده. �أم� ب�لن�صبة للمب�لغ غري �جلوهرية �لتي ت�أخر �صد�ده�، فيتم تقييمه� ب�صكل �جم�يل ويتم تقدير خم�ص�ض 

له� وفقً� لفرتة ت�أخر �ل�صد�د و�خلربة �ل�ص�بقة لل�صركة.

انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

تعترب �ل�صركة �ال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع منخف�صة �لقيمة عندم� يكون هن�ك �نخف��ض جوهري �أو طويل �المد يف �لقيمة �لع�دلة ب�أقل من تكلفته� �أو عندم� يكون هن�ك دليل 
مو�صوعي �آخر على �الإنخف��ض يف �لقيمة. �إن حتديد م� هو »�نخف��ض جوهري« �أو »�نخف��ض طويل �الأمد« يتطلب قدرً� كبريً� من �لتقدير. ب�الإ�ص�فة �إلى ذلك، تقوم �ل�صركة بتقييم 

عو�مل �أخرى ، مب� يف ذلك �لتقلب�ت �لع�دية يف �صعر �ل�صهم لال�صتثم�ر�ت �ملدرجة و�لتدفق�ت �لنقدية �مل�صتقبلية وعو�مل �خل�صم لال�صتثم�ر�ت غري �ملدرجة.

نقد وما يماثله  - 4

2013     2012     

عملي�ت الت�أمني:

41.31674.118نقد لدى البنوك ويف ال�صندوق

-130.289ودائع لأجل

171.60574.118

عملي�ت �مل�ص�همني:

604325نقد لدى البنوك ويف ال�صندوق

-287ودائع لأجل

891325

يتم �يد�ع �لود�ئع الأجل لدى بنوك حملية و�أجنبية بتو�ريخ ��صتحق�ق �أ�صلية �أقل من ثالثة �أ�صهر من ت�ريخ �القتن�ء وتدر �إير�د�ت عموالت مبعدل ٪0.08 �إلى 2.7٪ )2012: 
٪0.80 �إلى ٪3.5( �صنوي�.

أقساط وأرصدة تأمين مدينة   - 5

2013     2012     

58.84744.906ذمم مدينة من ح�ملي وث�ئق �لت�أمني )�إي�ص�ح 13(

61.92258.657ذمم مدينة من و�صط�ء �لت�أمني

28.04320.958ذمم مدينة من معيدي �لت�أمني )�إي�ص�ح 13(

148.812124.521

)18.230()18.230(خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيله� )�إي�ص�ح 13(

130.582106.291�ملجموع
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فيم� يلي حركة خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيله�:

2013     2012     

18.23019.180�لر�صيد كم� يف بد�ية �ل�صنة

)950(-عك�ض خالل �ل�صنة 

18.23018.230�لر�صيد كم� يف نه�ية �ل�صنة

�أعم�ر �لذمم �ملدينة من عقود �لت�أمني و�إع�دة �لت�أمني كم� يلي:

�ملجموع
غري متاأخرة �ل�ضد�د وغري 

منخف�ضة �لقيمة

متاأخرة �ل�ضد�د ولكنها غري منخف�ضة �لقيمة

�أكرث من181 - 91360 - 180

360 يوم     يوم   يوم

-31130.582100.65425.0524.876 دي�صمرب 2013

-31106.29181.14920.0415.101 دي�صمرب 2012

تتكون �لذمم �ملدينة من عدد كبري من �لعمالء و�لو�صط�ء و�صرك�ت �لت�أمني ب�صكل رئي�صي د�خل �ململكة �لعربية �ل�صعودية و�صرك�ت �إع�دة �لت�أمني يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية 
ودول جمل�ض �لتع�ون �خلليجي و�أوروب�. ت�صمل �أر�صدة �أق�ص�ط �لت�أمني و�إع�دة �لت�أمني �ملدينة مبلغ 23.669 ري�ل �صعودي )31 دي�صمرب 2012: 18.316ري�ل �صعودي( م�صتحق 
ب�لعمالت �الأجنبية، وب�صكل رئي�صي ب�لدوالر �الأمريكي. تن�ض �صروط �لعمل �خل��صة ب�ل�صركة عمومً� على �أن يتم �صد�د �الأق�ص�ط خالل 90 يومً�. تتطلب �لرتتيب�ت مع معيدي 
�لت�أمني ع�دة �لت�صديد �إذ� جت�وز �لر�صيد مبلغ معني متفق عليه. ال متثل ح�ص�ب�ت �أي فرد �أو �صركة �أكرث من 8 ٪ من �أق�ص�ط �لت�أمني �ملدينة كم� يف 31 دي�صمرب 2013 )2012: 

٪6(. �إ�ص�فة �إلى ذلك، ف�إن ح�ص�ب�ت �أكرب خم�ض عمالء متثل ٪22 من �الأق�ص�ط �ملدينة كم� يف 31 دي�صمرب 2013 )2012: 19٪( .

من �ملتوقع ��صرتد�د جميع �أق�ص�ط و�أر�صدة �لت�أمني �ملدينة غري منخف�صة �لقيمة. لي�ض من ع�دة �ل�صركة �حل�صول على �صم�ن�ت على هذه �لذمم �ملدينة، ولذلك، �لغ�لبية �لعظمى 
غري م�صمونة.

استثمارات   - 6

استثمارات متاحة للبيع

ت�صمل ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع على م� يلي:

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني2013

75.48955.982�صند�ت مدرجة

11.45318.332حقوق ملكية مدرجة

86.94274.314

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني2012

46.81755.479�صند�ت مدرجة

7.6977.606حقوق ملكية مدرجة

54.51463.085
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فيم� يلي حركة ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع:

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني2013

54.51463.085الر�صيد كم� يف 1 ين�ير 2013

34.65120.059م�صرتي�ت

)6.911()906(��صتبع�د�ت

)1.919()1.317(خ�ص�رة غري حمققة

86.94274.314الر�صيد كم� يف 31 دي�صمرب 2013 

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني2012

40.87812.948الر�صيد كم� يف 1 ين�ير 2012

25.00761.329م�صرتي�ت

)15.095()4.749(��صتبع�د�ت

-)7.351(حمول �إلى طرف ذي عالقة

7293.903ربح غري حمقق

54.51463.085الر�صيد كم� يف 31 دي�صمرب 2012 

ت�صمل ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع كم� يف 31 دي�صمرب 2013 على 1.923.078 �صهم )2012: 1.923.078( يف جنم خلدم�ت �لت�أمني، وحمتفظ به� لدى �ل�صركة بقيمة �صفر.

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

عمليات التأمين:

هام�س �لربحفرتة �ل�ضتحقاق�ملُ�ضدرنوع �لأور�ق �ملالية
�لقيمة �لدفرتية بعد ح�ضم �لطفاء

20132012

-60.000٪203.21 �صنة�حلكومة �ل�صعودية�صكوك

-15.000٪103.47 �صنو�ت�صركة �صعودية�صكوك

75.000-

عمليات المساهمين:

هام�س �لربحفرتة �ل�ضتحقاق�ملُ�ضدرنوع �لأور�ق �ملالية
�لقيمة �لدفرتية بعد ح�ضم �لإطفاء

20132012

-60.000٪203.21 �صنة�حلكومة �ل�صعودية�صكوك

حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة  - 7

من �ملتوقع ��صتالم جميع �ملب�لغ �مل�صتحقة من معيدي �لت�أمني خالل 12 �صهرً� من ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل.  
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الحركة في تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة وعموالت إعادة تأمين مؤجلة وأقساط غير مكتسبة   - 8
ومطالبات قائمة:

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة أ - 

2013     2012     

14.89111.839الر�صيد كم� يف 1 ين�ير

36.54536.247�ملتكبد خالل �ل�صنة

)33.195()34.729(�ملطف�أ خالل �ل�صنة

16.70714.891الر�صيد كم� يف 31 دي�صمرب

عموالت إعادة تأمين مؤجلة ب - 

2013     2012     

5.2633.120الر�صيد كم� يف 1 ين�ير

13.70715.023عمولة م�صتلمة خالل �ل�صنة

)12.880()13.873(عمولة مكت�صبة خالل �ل�صنة

5.0975.263الر�صيد كم� يف 31 دي�صمرب

أقساط غير مكتسبة ج - 

20132012

�لإجمايل
ح�ضة معيدي �لتاأمني

�لإجمايل�ل�ضايف
ح�ضة معيدي 

�ل�ضايف�لتاأمني

156.559)24.025(183.652180.584)27.188(210.840�أق�ص�ط غري مكت�صبة

فيم� يلي حركة �أق�ص�ط غري مكت�صبة وح�صة معيدي �لت�أمني �ملتعلقة به�:

20132012

�لإجمايل
ح�ضة معيدي �لتاأمني

�لإجمايل�ل�ضايف
ح�ضة معيدي 

�ل�ضايف�لتاأمني

151.246)21.771(156.559173.017)24.025(180.584كم� يف 1 ين�ير

364.119)96.367(671.145460.486)104.451(775.596�أق�ص�ط مكتتبة

)358.806(94.113)452.919()644.052(101.288)745.340(�أق�ص�ط مكت�صبة

156.559)24.025(183.652180.584)27.188(210.840كم� يف 31 دي�صمرب
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مطالبات قائمة د - 

20132012

�لإجمايل
ح�ضة معيدي �لتاأمني

�لإجمايل�ل�ضايف
ح�ضة معيدي 

�ل�ضايف�لتاأمني

كم� يف 1 ين�ير

95.737)86.642(83.352182.379)88.440(171.792مط�لب�ت ق�ئمة

مط�لب�ت متكبدة

34.097-39.77234.097)4.274(44.046  ومل يتم �البالغ عنه�

215.838)92.714(123.124216.476)86.642(129.834

مط�لب�ت دفعت

)274.389(72.974)347.363()411.571(97.775)509.346(   خالل �ل�صنة

مط�لب�ت متكبدة

267.679)79.046(538.425346.725)67.865(606.290   خالل �ل�صنة

123.124)92.714(249.978215.838)62.804(312.782كم� يف 31 دي�صمرب

كم� يف 31 دي�صمرب

83.352)88.440(94.174171.792)60.413(154.587مط�لب�ت ق�ئمة

مط�لب�ت متكبدة

39.772)4.274(155.80444.046)2.391(158.195  ومل يتم �الإبالغ عنه�

123.124)92.714(249.978215.838)62.804(312.782جمموع �ملط�لب�ت

وديعة نظامية  - 9

وفقً� للو�ئح �لتنفيذية ل�صرك�ت �لت�أمني، يجب على �ل�صركة �الحتف�ظ بوديعة نظ�مية ال تقل عن ٪10 من ر�أ�صم�له� �ملدفوع. يتم �الحتف�ظ ب�لوديعة �لنظ�مية لدى �أحد �لبنوك 
�ل�صعودية والميكن �صحبه� �إال مبو�فقة موؤ�ص�صة �لنقد.
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أثاث وتركيبات ومعدات  - 10

�ملجموعمعد�ت�أثاث وتركيبات2013

�لتكلفة

15.49020.51826.008 ين�ير 2013

1.1061.5592.665�إ�ص�ف�ت

316.59622.07728.673 دي�صمرب 2013

�ال�صتهالك مرت�كم

)17.141()12.351()4.790(1 ين�ير 2013

)3.388()2.529()859(�ملحمل خالل �ل�صنة

)20.529()14.880()5.649(31 دي�صمرب 2013

�ص�يف القيمة الدفرتية

319477.1978.144 دي�صمرب 2013

�ملجموعمعد�ت�أثاث وتركيبات2012

�لتكلفة

15.37914.84720.226 ين�ير 2012

1115.6715.782�إ�ص�ف�ت

315.49020.51826.008 دي�صمرب 2012

�ال�صتهالك مرت�كم

)15.179()10.607()4.572(1 ين�ير 2012

)1.962()1.744()218(�ملحمل خالل �ل�صنة

)17.141()12.351()4.790(31 دي�صمرب 2012

�ص�يف القيمة الدفرتية

317008.1678.867 دي�صمرب 2012
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مستحقات ومطلوبات أخرى  - 11

2013     2012     

عملي�ت الت�أمني:

11.8147.030رو�تب م�صتحقة و�أخرى

8.6168.252عموالت م�صتحقة

3.9133.237ر�صوم تنظيمية

12.9518.149�صيك�ت مل يط�لب به� �أحد

7.1483.329ذمم د�ئنة �إلى موردين

6.9135.521اأخرى

51.35535.518

عملي�ت �مل�ص�همني:

1.0201.312�أتع�ب �أع�ص�ء جمل�ض �الإد�رة

66-اأخرى

1.0201.378

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  - 12

2013     2012     

15.87514.246الر�صيد كم� يف 1 ين�ير

)313()1.530(مك�ف�أة نه�ية �خلدمة �ملدفوعة

2.1501.942�ملحمل لل�صنة

16.49515.875الر�صيد كم� يف 31 دي�صمرب
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معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  - 13

متثل �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة كب�ر �مل�ص�همني و�أع�ص�ء جمل�ض �الإد�رة وكب�ر موظفي �الإد�رة لل�صركة ومن�ص�آت م�صيطر عليه� �أو حتت �صيطرة م�صرتكة �أو عليه� ت�أثري جوهري من 
قبل هذه �الأطر�ف. يتم �ملو�فقة على �صي��ص�ت �لت�صعري و�صروط هذه �ملع�مالت من قبل �إد�رة �ل�صركة. 

�ملع�مالت مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة �ملدرجة يف ق�ئمة �لدخل هي كم� يلي:

معامالت مع أطراف ذات عالقة   )1

20132012

23.32322.523�إجم�يل �أق�ص�ط مكتتبة

8.94512.884�ص�يف مط�لب�ت م�صددة

52.64858.849�إع�دة ت�أمني م�صندة

29.65374.887م�صرتد�ت �إع�دة ت�أمني 

5.6225.622عموالت �إع�دة ت�أمني

م�ص�ريف حملت من قبل �أطر�ف 

2.0711.291   ذات عالقة / �صرك�ت زميلة

تعويض كبار موظفي اإلدارة   )2

ك�نت مك�ف�أة �أع�ص�ء جمل�ض �الإد�رة و�أع�ص�ء �آخرين من كب�ر موظفي �الإد�رة خالل �ل�صنة كم� يلي:

20132012

5.6815.239كب�ر موظفي �الإد�رة

1.1271.312�أع�ص�ء جمل�ض �الإد�رة

6.8086.551

تقوم �لعملي�ت مع �أطر�ف ذ�ت عالقة مبوجب �صروط و�أحك�م جت�رية وتعوي�ص�ت لكب�ر موظفي �الإد�رة بن�ًء على �صروط �لتوظيف.

أرصدة مع أطراف ذات عالقة   )5

1(  أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة

2013     2012     

1.9541.470ذمم مدينة من ح�ملي �لوث�ئق

2.5113.873ذمم مدينة من معيدي �لت�أمني

4.4655.343

)815()972(خم�ص�ص ديون م�صكوك يف حت�صيله�

3.4934.528�ملجموع
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2(  ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة

متثل ذمم مدينة من �أطر�ف ذ�ت عالقة كم� يف 31 دي�صمرب 2013 و 31 دي�صمرب 2012 مبلغ مدين من �لب�ئع و �صركة �أك�ص� للت�أمني )�خلليج(.

3(  أرصدة معيدي تأمين دائنة

ت�صمل �أر�صدة معيدي ت�أمني د�ئنة ب�صكل رئي�صي على �أر�صدة م�صتحقة �إلى �أك�ص� �صي�صن ب�ري�ض.

فائض متراكم عمليات التأمين  - 14

وفقً� للو�ئح �لتنفيذية ل�صرك�ت �لت�أمني �لتع�وين �ل�ص�درة عن موؤ�ص�صة �لنقد، ف�إن ٪90 من ف�ئ�ض عملي�ت �لت�أمني لكل �صنة يجب حتويله �إلى ق�ئمة دخل �مل�ص�همني.

أمور تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل  - 15

مخصص الزكاة وضريبة الدخل  )1(

يتم عمل خم�ص�ض للزك�ة بو�قع 2.5 ٪ من �لوع�ء �لزكوي �أو �ص�يف �لربح )�خل�ص�رة( �ملعدل �لع�ئد �إلى �مل�ص�همني �ل�صعوديني يف �ل�صركة، �أيهم� �أعلى.

ت�صتحق �صريبة �لدخل بو�قع ٪20 من �ص�يف �لربح �ملعدل �لع�ئد �إلى �مل�ص�همني �الأج�نب يف �ل�صركة.

حركة خم�ص�ض �لزك�ة و�صريبة �لدخل كم� يف 31 دي�صمرب 2013 و 2012 هي كم� يلي:

�ملجموع�ضريبة دخلزكاة2013

5.0049385.942الر�صيد كم� يف 1 ين�ير

)2.302()1.187()1.115(ت�صديد�ت

1321.6731.805خم�ص�ض لل�صنة

4.0211.4245.445الر�صيد كم� يف 31 دي�صمرب

�ملجموع�ضريبة دخلزكاة2012

3.3196663.985الر�صيد كم� يف 1 ين�ير

)2.660(-)2.660(ت�صديد�ت

4.3452724.617خم�ص�ض لل�صنة

5.0049385.942الر�صيد كم� يف 31 دي�صمرب

ال يوجد موجود�ت �أو مطلوب�ت �صريبة دخل موؤجلة ه�مة كم� يف 31 دي�صمرب 2013 و 2012.

وضع شهادات الزكاة وضريبة الدخل  )2(

ق�مت �ل�صركة بتعديل خم�ص�ض �لزك�ة و�صريبة �لدخل لتعك�ض �أثر �لتحويل وقدمت �إقر�ر�ت معدلة للفرتة / لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2009 و 2010 و 2011 بعد �الأخذ 
يف العتب�ر اأثر التحويل.
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رأس المال  - 16

2013     2012     

�مل�صرح به

20.000.000200.000200.000 �صهم بقيمة 10 ري�ل �صعودي لل�صهم �لو�حد

�ملُعطى، �مل�صدر و�ملدفوع ب�لك�مل

20.000.000200.000200.000 �صهم بقيمة 10 ري�ل �صعودي لل�صهم �لو�حد

احتياطي نظامي  - 17

وفقً� للنظ�م، يجب على �ل�صركة �أن حتول م� ال يقل عن ٪20 من ربحه� �ل�صنوي �إلى �حتي�طي نظ�مي حتى يبلغ هذ� �الحتي�طي ٪100 من ر�أ�ض م�ل �ل�صركة �ملدفوع. مل يتم هذ� 
�لتحويل خالل �ل�صنة نظرً� للعجز �ملرت�كم كم� يف 31 دي�صمرب 2013 و 2012.

إيرادات عموالت  - 18

متثل �إير�د�ت �لعموالت، �لدخل �ملكت�صب من �صند�ت وود�ئع الأجل وود�ئع ق�صرية �الأجل وود�ئع طويلة �الأجل وربح حمقق من �ال�صتثم�ر�ت.

مصاريف عمومية وإدارية   - 19

2013     2012     

عملي�ت الت�أمني:

55.77147.605تك�ليف �ملوظفني

5.9112.866�أتع�ب ق�نونية ومهنية

3.8771.618تقنية معلوم�ت

3.2104.856�صر�ئب ��صتقط�ع

1.4641.339�صفر عمل

753470طب�عة وقرط��صية

)950(-خم�ص�ص ديون م�صكوك فيه�

7.5799.056اأخرى

78.56566.860

عملي�ت �مل�ص�همني:

1.1271.312�أتع�ب �أع�ص�ء جمل�ض �الإد�رة وم�ص�ريف �أخرى

63266اأخرى

1.7591.378
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حوكمة المخاطر  1-20

�الأهد�ف  لتحقيق  �حل�يل  �لتنظيمي  �لهيكل  ت�صتخدم  �لتي  �ملقررة  �لرق�بية  و�لو�ص�ئل  و�الإجر�ء�ت  �ل�صي��ص�ت  من  جمموعة  يف  ب�ل�صركة  �خل��صة  �ملخ�طر  حوكمة  تتمثل 
�ال�صرت�تيجية. ترتكز فل�صفة �ل�صركة يف قبول �ملخ�طر �ملرغوب به� و�ملعروفة و�لتي تتو�فق مع �خلطة �ال�صرت�تيجية �ملتعلقة ب�إد�رة وقبول �ملخ�طر و�ملعتمدة من جمل�ض �الإد�رة. 

تتعر�ض �ل�صركة ملخ�طر �لت�أمني و�إع�دة �لت�أمني و�الإط�ر �لتنظيمي و�الئتم�ن و�ل�صيولة و�لعمالت �الأجنبية ومعدل �لعمولة و�ل�صوق. 

الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر

مجلس اإلدارة

�إن جمل�ض �الإد�رة هو �جلهة �لعلي� �مل�صوؤولة عن حوكمة �ملخ�طر حيث يقوم بتقدمي �لتوجيه و�عتم�د �ال�صرت�تيجي�ت و�ل�صي��ص�ت لتحقيق �الأهد�ف �ملحددة لل�صركة.

لجنة المراجعة وإدارة التدقيق الداخلي

�إد�رة �لتدقيق �لد�خلي كذلك بفح�ض كف�ية �الإجر�ء�ت ومدى �لتز�م �ل�صركة بهذه  �لعلي� �صنويً�. تقوم  �إد�رة �ل�صركة  �إد�رة �لتدقيق �لد�خلي مبه�م تقييم �ملخ�طر مع  تقوم 
�الإجر�ء�ت من خالل �لقي�م بعملي�ت تدقيق �عتي�دية، ومن ثم يتم رفع �أية مالحظ�ت �أو تو�صي�ت مب��صرة �إلى جلنة �ملر�جعة.

لجنة إدارة المخاطر

�أن�ص�أت جلنة �ملر�جعة يف �ل�صركة جلنة الإد�رة �ملخ�طر تقوم ب�ال�صر�ف على عمل �إد�رة �ملخ�طر يف �ل�صركة وتقدم تقريره� �إلى جلنة �ملر�جعة على �أ�ص��ض دوري.  تعمل �للجنة 
يف �ط�ر عمل �أن�ص�أه جمل�ض �الإد�رة.

اإلدارة العليا

تعترب �الإد�رة �لعلي� م�صوؤولة عن مه�م �الأن�صطة �لت�صغيلية لل�صركة ومت�بعته� ب�صكل يومي بهدف �لت�أكد من حتقيق �الأهد�ف �الإ�صرت�تيجية لل�صركة وذلك �صمن �الإط�ر �لع�م مل�صتوى 
�ملخ�طر �ملعتمد من قبل �ل�صركة.

�إن �لهدف �الأ�ص��صي من �إط�ر �إد�رة �ملخ�طر و�الإد�رة �مل�لية لل�صركة هو حم�ية �ل�صركة من �الأحد�ث �لتي تعرقل حتقيق �الأهد�ف �مل�لية، مب� يف ذلك عدم ��صتغالل �لفر�ض. 

�إن �أهم �أنو�ع �ملخ�طر �لتي تتعر�ض له� �ل�صركة وطرق تخفيفه� من قبل �الإد�رة تتلخ�ض �أدن�ه:

إدارة مخاطر التأمين  2-20

�ملط�لب�ت  ح�صول  تكر�ر  مبدى  هذه  وتت�أثر  له�.  �ملتوقع  عن  توقيته�  �أو  �لفعلية  �ملط�لب�ت  دفع�ت  �ختالف  هي  �لت�أمني  عقود  يف  �ل�صركة  تو�جهه�  �لتي  �لرئي�صية  �ملخ�طر  �إن 
وج�ص�مته�، و�ملن�فع �لفعلية �ملدفوعة و�لتطور �لالحق للمط�لب�ت طويلة �الأجل. يتمثل هدف �ل�صركة بن�ًء على ذلك يف �لت�أكد من توفر �حتي�طي�ت ك�فية لتغطية هذه �اللتز�م�ت. 

يتم تقليل �لتعر�ض للخطر �لو�رد �أعاله من خالل �لتنويع يف حمفظة كبرية من عقود �لت�أمني. يتم �أي�صً� حت�صني تنوع �ملخ�طر من خالل �ختي�ر وتنفيذ �الإر�ص�د�ت �خل��صة 
ب��صرت�تيجي�ت �الكتت�ب بعن�ية و�إد�رة �ملط�لب�ت ب�صكل متقن ومر�جعة ربع �صنوية لالحتي�طي�ت وكذلك ��صتخد�م ترتيب�ت �إع�دة �لت�أمني. 

الحوادث والمسؤولية والمركبات    3-20

�إن فئة �حلو�دث ت�صتمل على �حلو�دث �ل�صخ�صية و�لت�أمني على �الأمو�ل وت�أمني لك�فة خم�طر �الأعم�ل وت�أمني �ل�صفر بغر�ض �لعمل. �إن ت�أمني �مل�صوؤولية ي�صمل عمومً� �مل�صوؤولية 
جت�ه ك�فة �الأطر�ف �الأخرى وم�صوؤولية �ملنتج وم�صوؤولية �ص�حب �لعمل عن تعوي�ض �لعم�ل عن �الأعم�ل �لن�جمة عن �الإهم�ل خالل �صري �الأعم�ل �لتج�رية.

�لت�أمني على �ملركب�ت م�صمم لتعوي�ض ح�ملي وث�ئق �لت�أمني عن �ل�صرر �لذي يح�صل ملركب�تهم �أو �مل�صوؤولية جت�ه �الأطر�ف �الأخرى �لن��صئة من �حلو�دث. من �ملمكن �أن يتلقى 
ح�ملي �لوث�ئق �أي�صً� تعوي�صً� بخ�صو�ض �حرت�ق �أو �صرقة مركب�تهم. 
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ب�لن�صبة لوث�ئق �حلو�دث و�مل�صوؤولية و�ملركب�ت، ف�إن �ملخ�طر �لرئي�صية هي �ملط�لب�ت بخ�صو�ض �لوف�ة و�الإ�ص�ب�ت �جل�صدية و��صتبد�ل �أو �إ�صالح �ملركب�ت. يوجد لدى �ل�صركة 
�إجر�ء�ت لقبول �ملخ�طر مو�صوعة ب�صكل جيد ��صتن�دً� �إلى عو�مل �الكتت�ب �لرئي�صية مثل عمر �ل�ص�ئق وخربة �ل�ص�ئق وطبيعة �ملركبة الإد�رة جودة �ملخ�طر �لتي تقبله�. كم� �أن 

لديه� �أي�صً� �إجر�ء�ت �إد�رة �ملخ�طر ملر�قبة �لتك�ليف �ملرتبطة ب�ملط�لب�ت.

الممتلكات  4-20

ت�أمني �ملمتلك�ت م�صمم لتعوي�ض ح�ملي �لوث�ئق عن �ل�صرر �لذي يلحق ب�ملمتلك�ت �أو عن قيمة �ملمتلك�ت �ملفقودة. ميكن �أن يتلقى ح�ملي �لوث�ئق �أي�صً� تعوي�صً� عن خ�ص�رة �الأرب�ح 
�لن�جتة عن عدم �لقدرة على ��صتخد�م تلك �ملمتلك�ت �ملوؤمن عليه�. 

يتم فح�ض �ملخ�طر �جلوهرية �ملكتتب عليه� بو��صطة �ل�صركة �صمن هذه �لفئة ب�صكل فعلي من قبل مهند�صي خم�طر موؤهلني للت�أكد من كف�ية وجود �الأمن و�حلم�ية �صد �حلريق. 
كذلك تقوم �ل�صركة مبت�بعة طبيعة �ملخ�طر �ملحتملة �ملرت�كمة.

التأمين البحري  5-20

�إن �لت�أمني �لبحري م�صمم �أ�ص��صً� لتعوي�ض ح�ملي �لوث�ئق عن �حلو�دث يف �لبحر و�لرب و�جلو �لن�جم عنه� خ�ص�رة جزئية �أو كلية للب�ص�عة و / �أو �ل�صلع )ت�أمني على �ل�صحن(.

تتمثل �إ�صرت�تيجية �الكتت�ب ب�لن�صبة لفئة �أعم�ل �لنقل �لبحري يف �لت�أكد من توفري �لتغطية على �أ�ص��ض نوعية �ل�صفن �مل�صتخدمة وطرق �ل�صحن �ملتبعة. يتم �لتحقق من تف��صيل 
�ل�صفينة من خالل �لوك�الت �لدولية عند �تخ�ذ قر�ر�ت �الكتت�ب.

التأمين الهندسي  6-20

يغطي �لت�أمني �لهند�صي نوع�ن رئي�صي�ن يتلخ�ص�ن فيم� �أدن�ه:

ت�أمني )ك�فة �أخط�ر �ملق�ولني( و�لذي يغطي فرتة �لت�صييد �أو بن�ء �ملب�ين �أو �لقي�م ب�أعم�ل �لهند�صة �ملدنية ك�ملن�زل و�ملحالت ووحد�ت �ل�صقق ومب�ين �مل�ص�نع و�لطرق   )1(
و�ملب�ين و�جل�صور و�أعم�ل �ل�صرف �ل�صحي و�خلز�ن�ت،

ت�أمني )ك�فة �أخط�ر �لرتكيب( و�لذي يغطي فرتة �لت�صييد �أو تركيب م�صنع و�آالت كمحط�ت �لط�قة وتكرير �لزيت و�ال�صغ�ل �لكيمي�ئية و�ال�صمنت و�الأ�ص��ص�ت �ملعدنية �أو   )2(
�أي من�ص�أة تت�صمن م�صنع و�آالت.

تغطي فئة �أعم�ل �لت�أمني �لهند�صي �لت�أمني على �أعط�ل �الآالت و�ملعد�ت �اللكرتونية.

يتم فح�ض �ملخ�طر �جلوهرية �ملكتتب عليه� بو��صطة �ل�صركة �صمن هذه �لفئة ب�صكل فعلي للت�أكد من وجود م�صتوى ك�ٍف من �الأمن و�حلم�ية �صد �حلريق و�إد�رة �مل�ص�ريع.

التأمين الصحي والحماية  7-20

مت ت�صميم �لت�أمني �ل�صحي لتغطية �مل�ص�ريف �لطبية �ملتكبدة نتيجة �ملر�ض �أو �لوب�ء �أو �الإ�ص�بة. �إن هدف �لوثيقة هو �إعط�ء ح�مل �لوثيقة وموظفيهم �لقدرة على ��صتخد�م 
مر�كز طبية جيدة �مل�صتوى و�أحدث �لعالج�ت و�لتكنولوجي� وذلك وفقً� ل�صروط تلك �لوثيقة و�لظروف �ل�صخ�صية حل�ملي �لوث�ئق.

يغطي ت�أمني �حلم�ية خم�طر �لوف�ة �أو �لعجز �لن�جت عن ح�دث �أو مر�ض وتعوي�ض �لع�صو �أو �ملع�لني يف ح�لة �لفقد�ن.

�إن �خلطر �لرئي�صي للت�أمني �ل�صحي و�حلم�ية و�لذي تو�جهه �ل�صركة هو زي�دة �لتك�ليف �لطبية عن م� هو متوقع �أو زي�دة �ملط�لب�ت نتيجة الأحد�ث ��صتثن�ئية ك�نت�ص�ر �الأوبئة. �إن 
�إ�صرت�تيجية �الكتت�ب تت�صمن �إد�رة �لتعر�ض للمخ�طر وتركزه� �صمن �الإط�ر �لع�م لقبول �ملخ�طر وحتمل خم�طر مقبولة وحت�صني ��صرت�تيجي�ت �إع�دة �لت�أمني عرب �جلمع بني 
��صن�د �إع�دة �لت�أمني مع معيدي ت�أمني معروفني ومو�فق عليهم وترتيب�ت تغطية ��صن�د �إع�دة ت�أمني. لدى �ل�صركة �إد�رة مط�لب�ت مركزية ملر�قبة و�إد�رة مط�لب�ت �لت�أمني �لطبي.

مخاطر إعادة التأمين  8-20

تقوم �ل�صركة، كغريه� من �صرك�ت �لت�أمني �الأخرى، وبهدف خف�ض �لتعر�ض للمخ�طر �مل�لية �لن��صئة من �ملط�لب�ت �لكبرية، ب�إبر�م عقود مع �أطر�ف �أخرى الأغر��ض �إع�دة 
�لت�أمني خالل �صري �لعمل �العتي�دي. تدعم �تف�قي�ت �إع�دة �لت�أمني هذه �لتنوع �لكبري يف �لن�ص�ط�ت، وت�صمح لالإد�رة ب�إد�رة �لتعر�ض للخ�ص�ئر �ملحتملة �لن��صئة عن �ملخ�طر 

�لكبرية وتوفر �إمك�نية �إ�ص�فية للنمو. يتم تفعيل جزء كبري من �إع�دة �لت�أمني مبوجب �التف�قي�ت وعقود �إع�دة ت�أمني �ختي�رية وعقود �إع�دة ت�أمني تتعلق بزي�دة �خل�ص�رة. 
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وبهدف تقليل �لتعر�ض خل�ص�ئر جوهرية من ح�الت عجز معيدي �لت�أمني، تقوم �ل�صركة بتقييم �لو�صع �مل�يل ملعيدي �لت�أمني �لذين تتع�مل معهم. تتع�مل �ل�صركة مع معيدي 
�لت�أمني �ملعتمدين فقط من جمل�ض �الإد�رة. يتلخ�ض �ملقي��ض مب� يلي:

�حلد �الأدنى �ملقبول ملعدل �الئتم�ن من قبل �لوك�الت يجب �أن ال يقل عن م� هو حمّدد يف �للو�ئح �لتنفيذية �أ ( 

�صمعة �صرك�ت �إع�دة �لت�أمني ب( 

عالقة عمل ح�لية �أو �ص�بقة ج( 

�إ�ص�فة لذلك، �لقوة �مل�لية و�خلربة �الإد�رية و�لفنية �إ�ص�فة �إلى �الأد�ء �لت�ريخي، حيثم� تطلب ذلك، يتم مر�جعته� بدقة من قبل �ل�صركة قبل و�صعه� الإع�دة �لت�أمني.

تكرار المطالبات وجسامتها  9-20

هن�ك عدة عو�مل قد توؤثر على تكر�ر �ملط�لب�ت وج�ص�مته� مثل �لعنف �ل�صي��صي و�ال�صطر�ب�ت �لبيئية و�القت�ص�دية و�جلوية و�لكو�رث �لطبيعية وتركيز �ملخ�طر و�أعم�ل �ل�صغب 
�ملدنية، وم� �إلى ذلك. تقوم �ل�صركة ب�إد�رة هذه �ملخ�طر من خالل �الإجر�ء�ت �ملبينة �أعاله. لدى �ل�صركة تعر�ض حمدود لالأحد�ث �لك�رثية و�أحد�ث �ل�صغب ب��صتخد�م ترتيب�ت 

�إع�دة �لت�أمني. 

تر�قب �ل�صركة تركيز خم�طر �لت�أمني ح�صب فئة �الأعم�ل. يبني �جلدول �أدن�ه تركيز �ملط�لب�ت �لق�ئمة و�الأق�ص�ط غري �ملكت�صبة )من حيث �لن�صبة �ملئوية( ح�صب فئة �الأعم�ل 
كم� يف ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل:

20132012

�إجمايل 
�ملطالبات 

�لقائمة

�ضايف 
�ملطالبات 

�لقائمة

اإجمايل الأق�ساط 
غري �ملكت�ضبة

�سايف الأق�ساط 
غري �ملكت�ضبة

�إجمايل 
�ملطالبات 

�لقائمة

�ضايف �ملطالبات 
�لقائمة

اإجمايل الأق�ساط 
غري �ملكت�ضبة

�سايف الأق�ساط 
غري �ملكت�ضبة

٪3٪3٪1٪1٪3٪4٪2٪2�حلو�دث و�مل�صوؤولية

٪10٪9٪28٪18٪13٪11٪47٪37�ملركب�ت

٪4٪11٪21٪42٪4٪12٪8٪23�ملمتلك�ت

٪2٪3٪11٪8٪2٪3٪2٪4�لبحري

٪5٪6٪1٪7٪3٪4٪7٪6�لهند�صي

٪2٪3------ت�أمين�ت ع�مة اأخرى

٪71٪62٪37٪22٪73٪63٪32٪26ال�صحي

٪3٪3٪1٪2٪2٪3٪2٪2�حلم�ية

100٪100٪100٪100٪100٪100٪100٪100٪

تقوم �ل�صركة بتقييم تركيز �لتعر�ض ملخ�طر �لت�أمني �لفردية و�لرت�كمية وت�صع �صي��صة �إع�دة �لت�أمني �خل��صة به� للحد من مثل هذه �لتعر�ص�ت �إلى م�صتوي�ت مقبولة لل�صركة.
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تحليل الحساسية  10-20

تعتقد �ل�صركة �أن �ملط�لب�ت �مل�صتحقة مبوجب عقود �لت�أمني �لق�ئمة يف نه�ية �ل�صنة، ك�فية. ومع ذلك، ف�إن هذه �ملب�لغ لي�صت موؤكدة، وقد تختلف �ملدفوع�ت �لفعلية عن �ملط�لب�ت 
�مل�صتحقة �لو�ردة يف �لقو�ئم �مل�لية. يتم �أدن�ه حتليل �أثر ذلك على دخل �مل�ص�همني قبل �لزك�ة و�صريبة �لدخل وحقوق �مل�ص�همني للتغري�ت يف �ملط�لب�ت �مل�صتحقة بعد ح�صم �إع�دة 

�لت�أمني. �إن ح�ص��صية �لتغري�ت يف �ملط�لب�ت بعد ح�صم �إع�دة �لت�أمني حتدد ب�صكل منف�صل لكل فئة من �الأعم�ل مع �حلف�ظ على ثب�ت جميع �الفرت��ص�ت �الأخرى.

حقوق �مل�ضاهمني�ضايف دخل �مل�ضاهمني

2013201220132012

�أثر �لتغري يف مط�لب�ت م�صتحقة بو�قع 10+

81)485(91)542(�حلو�دث و�مل�صوؤولية

)3.092()10.455()3.453()11.675(�ملركب�ت

)2.475()1.847()2.764()2.062(�ملمتلك�ت

)1.182()439()1.320()490(�لبحري

)87()1.548()97()1.729(�لهند�صي

)5()66()6()74(ت�أمين�ت ع�مة اأخرى

)4.131()7.115()4.614()7.945(ال�صحي

)134()430()150()480(�حلم�ية

)24.997()12.313()22.385()11.025(

حقوق �مل�ضاهمني�ضايف دخل �مل�ضاهمني

2013201220132012

�أثر �لتغري يف مط�لب�ت م�صتحقة بو�قع 10-

)81(485)91(542�حلو�دث و�مل�صوؤولية

11.6753.45310.4553.092�ملركب�ت

2.0622.7641.8472.475�ملمتلك�ت

4901.3204391.182�لبحري

1.729971.54887�لهند�صي

746665ت�أمين�ت ع�مة اأخرى

7.9454.6147.1154.131ال�صحي

480150430134�حلم�ية

24.99712.31322.38511.025

تطور المطالبات  11-20

فيم� يلي �ملط�لب�ت �ملتكبدة �ملرت�كمة، مب� يف ذلك مط�لب�ت متكبدة ومل يتم �الإبالغ عنه� لكل �صنة متت�لية لوقوع �حل�دث كم� يف ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل، ب�الإ�ص�فة �إلى �ملب�لغ 
�ملرت�كمة �مل�صددة حتى ت�ريخه. �إن تطور مطلوب�ت �لت�أمني يقدم مقي��صً� لقدرة �ل�صركة على تقدير �لقيمة �لنه�ئية للمط�لب�ت. 

حتتفظ �ل�صركة ب�حتي�طي�ت ك�فية الأعم�ل �لت�أمني �خل��صة به� وذلك حلم�يته� من �ملط�لب�ت و�لتطور�ت �مل�صتقبلية �ل�صلبية. يتم يف �لع�دة �إيج�د حلول لعدم �لتيقن ب�ص�أن مبلغ 
�ملط�لب�ت وتوقيت �صد�ده� خالل �صنة و�حدة.
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�ملجموع20092010201120122013�سنة وقوع احلادث

-367.502284.502346.807340.536485.490يف نه�ية �ل�صنة �مل�لية

--408.071308.263350.942357.461بعد �صنة و�حدة

---407.774315.189349.900بعد �صنتني

----408.075315.776بعد ثالث �صنو�ت

-----409.205بعد �أربع �صنو�ت

------بعد خم�ض �صنو�ت

�لتقدير�ت �حل�لية

409.205315.776349.900357.461485.4901.917.832   للمط�لب�ت �ملرت�كمة

�لت�صديد�ت �ملرت�كمة

)1.765.041()359.732()341.789()347.122()310.512()405.886(  حتى ت�ريخه

3.3195.2642.77815.672125.758152.791�اللتز�م�ت �ملعرتف به� حتى ت�ريخه

1.796�الحتي�طي �ملتعلق بع�م 2008

158.195مط�لب�ت متكبدة ومل يتم �البالغ عنه�

312.782جمموع �الحتي�طي

مخاطر اإلطار التنظيمي  12-20

تخ�صع عملي�ت �ل�صركة �إلى �ملتطلب�ت �لتنظيمية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. مثل هذه �الأنظمة ال حتدد فقط �ملو�فقة ومر�قبة �الأن�صطة ولكنه� �أي�صً� تفر�ض حدودً� معينة مثل 
كف�ية ر�أ�ض �مل�ل لتقليل خطر �لتخلف عن �ل�صد�د �أو �الإع�ص�ر من ج�نب �صرك�ت �لت�أمني ولتمكنهم من ��صتيف�ء �أي �لتز�م�ت غري متوقعة عند ن�صوءه�. يف ر�أي �الإد�رة، ف�إن �ل�صركة 

قد �لتزمت مع كل �ملتطلب�ت �لنظ�مية ذ�ت �لعالقة.

المخاطر المالية  13-20

تتلخ�ض �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �مل�لية �الأ�ص��صية ب�ل�صركة يف نقد وم� مي�ثله و��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع ووديعة نظ�مية و�أق�ص�ط و�أر�صدة ت�أمني مدينة وذمم مدينة من طرف ذي 
عالقة وم�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى.

�إن �ملخ�طر �لرئي�صية �لن��صئة من �الأدو�ت �مل�لية لل�صركة هي خم�طر معدل �لعمولة وخم�طر �الئتم�ن وخم�طر �ل�صيولة وخم�طر �صعر �ل�صوق. تقوم جلنة �ملر�جعة و�ملعينة من 
قبل جمل�ض �الإد�رة مبر�جعة و�إقر�ر �ل�صي��ص�ت الإد�رة كل من هذه �ملخ�طر و�لتي تتلخ�ض �أدن�ه:

مخاطر االئتمان  14-20

خم�طر �الئتم�ن هي خم�طر عدم مقدرة طرف م� الأد�ة م�لية على �لوف�ء ب�لتزم�ته مم� يوؤدي �إلى تكبد �لطرف �الآخر خل�ص�رة م�لية.

ال تقوم �ل�صركة ب�إبر�م عقود �لت�أمني و�إع�دة �لت�أمني �إال مع �أطر�ف ذ�ت مر�كز �ئتم�نية جيدة. كذلك، ف�إن �صي��صة �ل�صركة �الئتم�نية تقت�صي ب�إجر�ء�ت حتقق للمالءة �الئتم�نية 
جلميع عمالئه� �للذين يتع�ملون ب�الآجل. �إ�ص�فة �إلى ذلك تتم مر�قبة �لذمم �ملدينة لعقود �لت�أمني و�إع�دة �لت�أمني ب�صكل م�صتمر للتقليل من خم�طر �لديون �ملعدومة. كذلك ف�إن 

�ل�صركة تقلل من خم�طر �الئتم�ن من خالل �لتع�مل فقط مع بنوك ذ�ت �صمعة �ئتم�نية جيدة.

ت�صعى �ل�صركة للحد من خم�طر �الئتم�ن �ملتعلقة ب�لوكالء و�لو�صط�ء من خالل و�صع حدود �ئتم�ن لكل وكيل وو�صيط ومر�قبة �لذمم �ملدينة �لق�ئمة. ال توجد هن�ك تركز�ت 
ه�مة ملخ�طر �الئتم�ن يف �ل�صركة.
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الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

حد �ل�صركة �الأق�صى للتعر�ض ملخ�طر �الئتم�ن يتمثل يف موجود�ته� �مل�لية كم� يف 31 دي�صمرب 2013 مبلبغ 787 مليون ري�ل �صعودي )31 دي�صمرب 2012: 682 مليون ري�ل 
�صعودي(.

يعر�ض �جلدول �أدن�ه عن��صر ق�ئمة �ملركز �مل�يل لل�صركة كم� يف 31 دي�صمرب 2013 و 2012 �ملعر�صة ملخ�طر �الئتم�ن:

20132012موجود�ت عمليات �لتاأمني

171.60574.118نقد وم� مي�ثله

26.54161.142ودائع ق�صرية الأجل

130.582106.291�أق�ص�ط و�أر�صدة ت�أمني مدينة - �ص�يف

8.39222.096ذمم مدينة من اأطراف ذات عالقة

62.80492.714ح�صة معيدي �لت�أمني من مط�لب�ت ق�ئمة

4.5451.685موجودات اأخرى

86.94254.514��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

-75.000��صتثم�ر�ت حمتفظ به� حتى ت�ريخ �ال�صتحق�ق

7.5007.500ودائع طويلة الأجل

573.911420.060

موجود�ت �مل�ص�همني

891325نقد وم� مي�ثله

138.819-ودائع ق�صرية الأجل

1.2083.087موجودات اأخرى

74.31463.085��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

56.25036.250ودائع طويلة الأجل

-60.000��صتثم�ر�ت حمتفظ به� حتى ت�ريخ �ال�صتحق�ق

20.00020.000وديعة نظ�مية

212.663261.566

786.574681.626�ملجموع

يقدم �جلدول �أدن�ه معلوم�ت ب�ص�أن �لتعر�ض ملخ�طر �الئتم�ن لل�صركة من خالل ت�صنيف �الأ�صول وفق� لت�صنيف �الئتم�ن لل�صركة من �الأطر�ف �ملق�بلة. وتعترب فئة �ال�صتثم�ر �أعلى 
ت�صنيف ممكن. يتم ت�صنيف �ملوجود�ت �لتي تقع خ�رج نط�ق فئة �ال�صتثم�ر كفئة غري ��صتثم�رية )مقبول( �أو مت�أخر �ل�صد�د ولكن غري منخف�ض �لقيمة.
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الموجودات المالية لعلميات التأمين كما في 31 ديسمبر 2013

�لفئة �ل�ضتثمارية

�لفئة غري �ل�ضتثمارية

�ملجموع
مقبول

متاأخر �ل�ضد�د ولكن غري 
منخف�س �لقيمة

171.605--171.605نقد وم� مي�ثله

26.541--26.541ودائع ق�صرية الأجل

100.65429.928130.582-�أق�ص�ط و�أر�صدة �إع�دة ت�أمني مدينة - �ص�يف

8.392-8.392-ذمم مدينة من اأطراف ذات عالقة

62.804-62.804-ح�صة معيدي �لت�أمني من مط�لب�ت ق�ئمة

4.545-4.545-موجودات اأخرى

86.942--86.942��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

75.000--75.000��صتثم�ر�ت حمتفظ به� حتى ت�ريخ �ال�صتحق�ق

7.500--7.500ودائع طويلة الأجل

367.588176.39529.928573.911

�ملوجود�ت �مل�لية  لعملي�ت �لت�أمني كم� يف 31 دي�صمرب 2012

�لفئة �ل�ضتثمارية

�لفئة غري �ل�ضتثمارية

�ملجموع
مقبول

متاأخر �ل�ضد�د ولكن غري 
منخف�س �لقيمة

74.118--74.118نقد وم� مي�ثله

61.142--61.142ودائع ق�صرية الأجل

81.14925.142106.291-�أق�ص�ط و�أر�صدة �إع�دة �لت�أمني مدينة - �ص�يف

22.096-22.096-ذمم مدينة من اأطراف ذات عالقة

92.714-92.714-ح�صة معيدي �لت�أمني من مط�لب�ت ق�ئمة

1.685-1.685-موجودات اأخرى

54.514--54.514��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

7.500--7.500ودائع طويلة الأجل

197.274197.64425.142420.060
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�ملوجود�ت �مل�لية للم�ص�همني كم� يف 31 دي�صمرب 2013

�لفئة �ل�ضتثمارية

�لفئة غري �ل�ضتثمارية

�ملجموع
مقبول

متاأخر �ل�ضد�د ولكن غري 
منخف�س �لقيمة

891--891نقد وم� مي�ثله

----ودائع ق�صرية الأجل

1.208-1.208-موجودات اأخرى

74.314--74.314��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

60.000--60.000��صتثم�ر�ت حمتفظ به� حتى ت�ريخ �ال�صتحق�ق

56.250--56.250ودائع طويلة الأجل

20.000--20.000وديعة نظ�مية

211.4551.208-212.663

�ملوجود�ت �مل�لية للم�ص�همني �مل�لية كم� يف 31 دي�صمرب 2012

�لفئة �ل�ضتثمارية

�لفئة غري �ل�ضتثمارية

�ملجموع
مقبول

متاأخر �ل�ضد�د ولكن غري 
منخف�س �لقيمة

325--325نقد وم� مي�ثله 

138.819--138.819ودائع ق�صرية الأجل

3.087-3.087-موجودات اأخرى

63.085--63.085��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

36.250--36.250ودائع طويلة الأجل

20.000--20.000وديعة نظ�مية

258.4793.087-261.566

مخاطر السيولة  15-20

خم�طر �ل�صيولة، ي�ص�ر �إليه� �أي�صً� ب��صم خم�طر �لتمويل، وهي خم�طر �ل�صعوبة �لتي تو�جهه� �صركة م� يف توفري �الأمو�ل للوف�ء ب�اللتز�م�ت �ملرتبطة بعقود �لت�أمني. ميكن �أن 
تنتج خم�طر �ل�صيولة عن عدم �لقدرة على بيع �أ�صل م�يل ب�صرعة ب�صعر مق�رب لقيمته �لع�دلة. تر�قب �الإد�رة متطلب�ت �ل�صيولة ب�صكل منتظم وتت�أكد من توفر �صيولة ك�فية للوف�ء 

ب�أية �لتز�م�ت عند ن�صوئه�. لدى �ل�صركة �صيولة ك�فية، وب�لت�يل ال تلج�أ للقرو�ض خالل �صري �لعمل �العتي�دي.

ت�صتحق معظم �ملطلوب�ت �مل�لية لل�صركة خالل �صنة و�حدة من ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل.
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يلخ�ض �جلدول �أدن�ه ��صتحق�ق�ت �اللتز�م�ت �لتع�قدية غري �ملخ�صومة كم� يف 31 دي�صمرب 2013 و 2012.  وحيث �أن �ل�صركة لي�ض لديه� �أي مطلوب�ت حتمل عموالت، ف�إن 
�ملب�لغ يف �جلدول ت�ص�وي �ملب�لغ يف ق�ئمة �ملركز �مل�يل:

�ملجموع�أكرث من 12 �ضهراأقل من 12 �ضهر

201320122013201220132012

مطلوب�ت عملي�ت �لت�أمني

39.16536.548--39.16536.548�أر�صدة معيدي ت�أمني د�ئنة

312.782215.838--312.782215.838مط�لب�ت ق�ئمة

51.35535.518--51.35535.518م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى

49.730---49.730-ذمم د�ئنة �إلى طرف ذي عالقة

16.49515.87516.49515.875--مك�ف�ة نه�ية �خلدمة للموظفني

403.302337.63416.49515.875419.797353.509

مطلوب�ت �مل�ص�همني

1.0201.378--1.0201.378م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى

404.322339.01216.49515.875420.817354.887

مخاطر سعر السوق  16-20

خم�طر �صعر �ل�صوق هي �ملخ�طر �ملتعلقة بتقلب�ت �لقيمة �لع�دلة للتدفق�ت �لنقدية �مل�صتقبلية لالأد�ة �مل�لية نتيجة �لتغري�ت يف �أ�صع�ر �ل�صوق )فيم� عد� �لن�جت عن خم�طر �أ�صع�ر 
�لعمولة �أو خم�طر �لعملة(، �صو�ء تلك �لتغري�ت �صببه� عو�مل حمددة لالأد�ة �مل�لية، �أو ُم�صدره�، �أو عو�مل توؤثر على جميع �الأدو�ت �مل�لية �ملتد�ولة يف �ل�صوق. �إن �أدو�ت �ل�صركة 
�مل�لية غري معر�صة ملخ�طر �ل�صوق. تقت�صر خم�طر �ل�صوق من خالل �ال�صتثم�ر يف �ل�صرك�ت �لتي لديه� ت�صنيف �ئتم�ين جيد. وب�الإ�ص�فة �إلى ذلك يتم مر�قبة �لعو�مل �لرئي�صية 

�لتي توؤثر على �ل�صوق، مب� يف ذلك �الأد�ء �لت�صغيلي و�مل�يل لل�صركة.

20-16-1 مخاطر العملة

�إن تعر�ض �ل�صركة ملخ�طر �لعمالت �الأجنبية حمدود ب�لدوالر �الأمريكي �لذي هو مربوط ب�لري�ل �ل�صعودي. تعتقد �الإد�رة ب�أن خم�طر �لعملة على �ل�صركة غري جوهري.

20-16-2 مخاطر معدل العمولة

تن�ص�أ خم�طر معدل �لعمولة من �حتم�لية ت�أثري �لتغري�ت يف معدل �لعمولة على �لربحية �مل�صتقبلية �أو على �لقيم �لع�دلة لالأدو�ت �مل�لية. تتعر�ض �ل�صركة ملخ�طر معدل �لعمولة 
فيم� يتعلق ب�لود�ئع الأجل و�لود�ئع ق�صرية �الأجل و�لود�ئع طويلة �الأجل و�ال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع و�ال�صتثم�ر�ت �ملحتفظ به� حتى ت�ريخ �ال�صتحق�ق. حتد �ل�صركة من خم�طر 

معدل �لعمولة من خالل مر�قبة �لتغري�ت يف معدل �لعمولة. لي�ض لدى �ل�صركة مطلوب�ت حتمل فو�ئد.
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معدل �لعمولة �لفعلي ال�صتثم�ر�ت �ل�صركة و��صتحق�ق�ته� كم� يف 31 دي�صمرب 2013 و 2012 هي كم� يلي:

2013

حتمل عمولت

�ملجموعل حتمل عمولت
�أكرث من 5 �ضنو�ت1 - 5 �ضنو�تاقل من �سنة

معدل �لعمولة 
�لفعلي

عملي�ت الت�أمني

171.605-٪1.30--171.605نقد وم� مي�ثله

26.541-٪1.30--26.541ودائع ق�صرية الأجل

86.942-٪3.88--86.942��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

��صتثم�ر�ت حمتفظ به�

75.000-٪75.0003.34--   حتى ت�ريخ �ال�صتحق�ق

7.500-٪1.82-7.500-ودائع طويلة الأجل

367.588-31285.0887.50075.000 دي�صمرب 2013

عملي�ت �مل�ص�همني

891-٪1.30--891نقد وم� مي�ثله

--٪1.30--287ودائع ق�صرية الأجل

74.314-٪3.88--74.314��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

��صتثم�ر�ت حمتفظ به�

60.000-٪60.0003.21--   حتى ت�ريخ �ال�صتحق�ق

56.250-٪2.40-56.250-ودائع طويلة الأجل

20.000-٪0.79--20.000وديعة نظ�مية

211.455-3195.20556.25060.000 دي�صمرب 2013
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2012

حتمل عمولت

�ملجموعل حتمل عمولت
�أكرث من 5 �ضنو�ت1 - 5 �ضنو�تاقل من �سنة

معدل �لعمولة 
�لفعلي

عملي�ت الت�أمني

74.118-٪0.98--74.118نقد وم� مي�ثله

61.142-٪1.5--61.142ودائع ق�صرية الأجل

54.514-٪2.5--54.514��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

7.500-٪2.00-7.500-ودائع طويلة الأجل

197.274--31189.7747.500 دي�صمرب 2012

عملي�ت �مل�ص�همني

325-٪0.98--325نقد وم� مي�ثله

138.819-٪1.5--138.819ودائع ق�صرية الأجل

63.085-٪2.6--63.085��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

36.250--36.250-ودائع طويلة الأجل

20.000-٪0.74--20.000وديعة نظ�مية

258.479--31222.22936.250 دي�صمرب 2012

ال يوجد �ختالف جوهري بني �إع�دة �لت�صعري �ملتع�قد عليه� وتو�ريخ �ال�صتحق�ق.

ثب�ت ك�فة  �ل�صركة مع  �لتغري�ت يف معدل عمولة على ود�ئع  �مل�ص�همني الحتم�ل معقول يف  للم�ص�همني وحقوق  �ل�ص�ملة  �لعملي�ت  �أدن�ه مدى ح�ص��صية قو�ئم  يعر�ض �جلدول 
�ملتغري�ت �الأخرى:

مدى �لتغري�لعملة
�أثره على �ضايف �لدخل

20132012

2.8951.963+ 50 نقطة �أ�ص��ضري�ل �صعودي

)1.963()2.895(50- نقطة �أ�ص��ضري�ل �صعودي

20-16-3 مخاطر السعر

تتمثل خم�طر �ل�صعر يف �لتقلب�ت �لتي تطر�أ على قيمة �الأد�ة �مل�لية نتيجة للتغري�ت يف �أ�صع�ر �ل�صوق فيم� لو ك�نت هذه �لتغري�ت تعود لعو�مل حمددة لالور�ق �مل�لية مبفرده� �أو 
�جلهة �لتى ��صدرته� �أو عو�مل توؤثر على جميع �الأور�ق �مل�لية �ملتد�ولة يف �ل�صوق.

لدى �ل�صركة ��صتثم�ر�ت يف �أ�صهم غري مدرجة م�صجلة ب�لتكلفة حيث يتم عك�ض �لتغري�ت يف �أ�صع�ر �الأ�صهم و�لتي �صوف تنعك�ض فقط عند بيع �ال�صتثم�ر �أو عند �نخف��ض قيمته 
مم� �صيوؤدي �لى �لت�أثري على ق�ئمة �لدخل.
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إدارة مخاطر رأس المال  17-20

تتلخ�ض �أهد�ف �ل�صركة عند �إد�رة ر�أ�صم�له� مب� يلي:

�لتقيد مبتطلب�ت ر�أ�ض �مل�ل ل�صرك�ت �لت�أمني كم� هو مبني يف �لنظ�م. �إن ر�أ�ض م�ل �ل�صركة �حل�يل �ملدفوع متو�فق مع �مل�دة �لث�لثة من �لنظ�م. �

�حلف�ظ على قدرة �ل�صركة يف �ال�صتمر�ر يف �لعمل لكي ت�صتطيع تقدمي عو�ئد للم�ص�همني ومن�فع الأ�صح�ب �حلقوق �الآخرين. �

توفري عو�ئد من��صبة للم�ص�همني وذلك من خالل ت�صعري عقود �لت�أمني مب� يتن��صب مع م�صتوى �ملخ�طر. �

وفق� للم�دة 66 من �للو�ئح �لتنفيذية، يجب على �ل�صركة �الحتف�ظ به�م�ض مالءة م�لية يع�دل �أعلى �أي من �لطرق �لثالثة �لت�لية : 

�حلد �الأدنى ملتطلب�ت ر�أ�ض �مل�ل 200 مليون ري�ل �صعودي  �

ه�م�ض مالءة م�لية لالأق�ص�ط �

ه�م�ض مالءة م�لية للمط�لب�ت  �

�إن ه�م�ض �ملالءة �مل�لية لل�صركة كم� يف 31 دي�صمرب 2013 هو ٪75 )2012: ٪64( من ه�م�ض �ملالءة �مل�لية �ملطلوب.

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  18-20

هي �لقيمة �لتي يتم فيه� تب�دل �أ�صل �أو ت�صوية �لتز�م بني �أطر�ف ر�غبة يف ذلك وتتم بنف�ض �صروط �لتع�مل �العتي�دية. �إن �لقيمة �لع�دلة لالأدو�ت �مل�لية لل�صركة ال تختلف ب�صكل 
جوهري عن قيمته� �لدفرتية.

تتكون موجود�ت �ل�صركة �مل�لية من نقد وم� مي�ثله و�أق�ص�ط و�أر�صدة ت�أمني مدينة و��صتثم�ر�ت و�إير�د�ت م�صتحقة ومطلوب�ت م�لية تت�ألف من ذمم د�ئنة وم�ص�ريف م�صتحقة.  

حتديد �لقيمة �لع�دلة و�لت�صل�صل �لهرمي للقيمة �لع�دلة

ت�صتخدم �ل�صركة �لت�صل�صل �لهرمي �لت�يل للتحديد و�الإف�ص�ح عن �لقيمة �لع�دلة لالأدو�ت �مل�لية:

م�صتوى 1: �أ�صع�ر متد�ولة يف �أ�صو�ق ن�صطة ملوجود�ت �أو مطلوب�ت مثيلة )�أي دون تعديل �أو �إع�دة تعبئة(.

م�صتوى 2: �أ�صع�ر متد�ولة يف �أ�صو�ق ن�صطة ملوجود�ت ومطلوب�ت م�ص�بهة �أو �أ�ص�ليب تقييم �أخرى و�لتي ت�صتند جميعه� ملدخالت ه�مة على �أ�ص��ض مالحظة بي�ن�ت �ل�صوق.

م�صتوى 3: �أ�ص�ليب تقييم و�لتي ال ت�صتند الأي مدخالت تعتمد على مالحظة بي�ن�ت �ل�صوق.

يعر�ض �جلدول �أدن�ه �الأدو�ت �مل�لية بقيمه� �لع�دلة كم� يف 31 دي�صمرب 2013 و 2012 على �أ�ص��ض �لت�صل�صل �لهرمي للقيمة �لع�دلة:

�ملجموعم�ضتوى 3م�ضتوى 2م�ضتوى 1

2013

��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع:

86.942--86.942عملي�ت الت�أمني

74.314--74.314عملي�ت �مل�ص�همني

��صتثم�ر�ت حمتفظ به� حتى ت�ريخ �ال�صتحق�ق:

75.000--75.000عملي�ت الت�أمني

60.000--60.000عملي�ت �مل�ص�همني

2012

��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع:

عملي�ت الت�أمني
54.514--54.514

63.085--63.085عملي�ت �مل�ص�همني
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ربحية السهم  - 21

مت �حت�ص�ب ربحية �ل�صهم �الأ�ص��صي و�ملخف�ض لل�صنتني �ملنتهيتني يف 31 دي�صمرب 2013 و 2012 بتق�صيم �ص�يف ربح �مل�ص�همني لهذه �ل�صنو�ت على �ملتو�صط �ملرجح لعدد �الأ�صهم 
�لق�ئمة خالل تلك �ل�صنو�ت.

التزامات محتملة  - 22

التزامات محتملة مستحقة للبائع

كم� ورد يف �إي�ص�ح )1(، ح�صلت �ل�صركة على حمفظة �لت�أمني من �لب�ئع مق�بل مبلغ بن�ء على تعليم�ت موؤ�ص�صة �لنقد. ال ميكن ت�صوية هذ� �ملبلغ �إال بعد ��صتيف�ء �صروط معينة 
متليه� موؤ�ص�صة �لنقد و�لتي ت�صمل، من بني �أمور �أخرى، م� يلي:

�حلف�ظ على ه�م�ض �ملالءة �مل�لية �ملطلوب و�حلد �الأدنى من ر�أ�ض �مل�ل، �

تقييد عملية �ل�صد�د لت�صل كحد �أق�صى �إلى ٪50 من �الأرب�ح �ملحققة يف �ل�صنة �حل�لية، �

تقييد �لت�صوية يف �صنة �خل�ص�رة �أو من �الرب�ح �ملبق�ة، �

و�صع قيود على �لفرتة �مل�لية �لتي ميكن �أن يتم فيه� دفع �ملق�بل. �

�أخذ� يف �العتب�ر �ل�صروط �ملذكورة �أعاله، �الأد�ء �مل�يل وخطط �أعم�ل �ل�صركة �مل�صتقبلية، تعتقد �الإد�رة �أن �ل�صركة لن تكون مط�لبة بت�صديد �ملق�بل. وبن�ء عليه، مت �الإف�ص�ح عن 
�ملق�بل �لب�لغ 106.57 مليون ري�ل �صعودي ك�لتز�م حمتمل. ولكن �الإد�رة �صتقوم ب�إع�دة تقييم �لظروف لت�صوية �ملق�بل يف ت�ريخ كل مركز ق�ئمة م�يل خالل �لفرتة �لتي ميكن 

�أن يتم فيه� �ل�صد�د، و�صوف تقيده كمطلوب، �إذ� لزم �الأمر.

ضمانات

كم� يف 31 دي�صمرب 2013، لدى �ل�صركة �لتز�م حمتمل على �صكل �صم�ن�ت ب�ملق�بل مببلغ 1.8 مليون ري�ل �صعودي �صدرت �إلى �صركة يو�صف بن �أحمد ك�نو ل. ل. �صي )ك�نو(، 
طرف ذي عالقة، مق�بل �صم�ن بنكي قدمته ك�نو لدى وز�رة �ل�صوؤون �خل�رجية ني�بة عن �ل�صركة.
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التقارير القطاعية  - 23

31 دي�صمرب 2013: عملي�ت �لت�أمني لل�صنة �ملنتهية يف

�لعام و�لطبي

�حلو�دث
و�مل�ضوؤولية

�لهند�ضي�لنقل �لبحريممتلكاتمركبات
تاأمينات

عامة �أخرى
حماية�ملجموع�ضحي

�ملجموع
�لجمايل

2013

22.350317.58866.22240.91425.8792.278282.629757.86017.736775.596�إجم�يل �ق�ص�ط مكتتبة

)104.451()3.558()100.893()3.810()232()16.304()21.554()51.662()747()6.584(ن�ق�صً�: �أق�ص�ط �إع�دة ت�أمني م�صندة

15.766316.84114.56019.3609.5752.046278.819656.96714.178671.145�ص�يف �أق�ص�ط مكتتبة

)27.093()280()26.813()22.161(2541.96791)1.154()7.519(1.709تغري�ت يف �ق�ص�ط غري مكت�صبة

17.475309.32213.40619.61411.5422.137256.658630.15413.898644.052�ص�يف �أق�ص�ط مكت�صبة

58613.50137213.873-6.3764.6191.007-913عموالت �إع�دة ت�أمني

18.388309.32219.78224.23312.5492.137257.244643.65514.270657.925جمموع �الإير�د�ت

2.953189.29882.85121.9224.281119194.679496.10313.243509.346�إجم�يل مط�لب�ت مدفوعة

)97.775()5.114()92.661()3.870(-)1.618()13.389()73.664()16()104(ن�ق�صً�: ح�صة معيدي �لت�أمني

2.849189.2829.1878.5332.663119190.809403.4428.129411.571�ص�يف مط�لب�ت مدفوعة

5.56645131.754123.8503.004126.854)1.460(1.98382.3933.163تغري�ت يف مط�لب�ت ق�ئمة

4.832271.67512.3507.0738.229570222.563527.29211.133538.425�ص�يف مط�لب�ت متكبدة

2.0874.1895.8083.2583.02420613.79232.3642.36534.729تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني

1.76621.6884.2982.8712.0068818.21750.9341.19752.131رو�تب �إد�رية وت�صغيلية

89611.0002.1801.4561.017449.24025.83360126.434م�ص�ريف عمومية و�إد�رية �أخرى

9.581308.55224.63614.65814.276908263.812636.42315.296651.719جمموع �لتك�ليف و�مل�ص�ريف

6.206�لف�ئ�ض من عملي�ت �لت�أمني

4.805�إير�د�ت عموالت

11.011�ص�يف �لف�ئ�ض من عملي�ت �لت�أمني

�ملخ�ص�ض للم�ص�همني من ف�ئ�ض 
عملي�ت الت�أمني

)9.910(

�ص�يف نت�ئج عملي�ت �لت�أمني بعد 
تخ�صي�ض �لف�ئ�ض

1.101
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التقارير القطاعية )تتمة(  - 23

عملي�ت �لت�أمني لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2012:

     �لعام و�لطبي

  �حلو�دث
 و�مل�ضوؤولية

   ممتلكات   مركبات
�لنقل 

�لبحري
   �لهند�ضي

   تاأمينات
 عامة �أخرى

    حماية  �ملجموع   �ضحي
   �ملجموع

   �لجمايل

2012

�إجم�يل �ق�ص�ط 
مكتتبة

23.45257.13156.77637.38627.4583.669239.490445.36215.124460.486

ن�ق�صً�: �أق�ص�ط 
�إع�دة ت�أمني م�صندة

)6.702()930()46.289()16.983()15.673()719()5.184()92.480()3.887()96.367(

16.75056.20110.48720.40311.7852.950234.306352.88211.237364.119�ص�يف �أق�ص�ط مكتتبة

تغري�ت يف �ق�ص�ط 
غري مكت�صبة

)754()3.892(32927)10(655)1.611()5.256()57()5.313(

�ص�يف �أق�ص�ط 
مكت�صبة

15.99652.30910.81620.43011.7753.605232.695347.62611.180358.806

12.880-672177.2613.7918881723412.880عموالت �إع�دة ت�أمني

16.66852.32618.07724.22112.6633.622232.929360.50611.180371.686جمموع �الإير�د�ت

�إجم�يل مط�لب�ت 
مدفوعة

1.12541.18465.3048.60210.5891.189212.186340.1797.184347.363

ن�ق�صً�: ح�صة 
معيدي �لت�أمني

)115()4.801()56.207()4.502()1.315()96()5.133()72.169()805()72.974(

�ص�يف مط�لب�ت 
مدفوعة

1.01036.3839.0974.1009.2741.093207.053268.0106.379274.389

تغري�ت يف مط�لب�ت 
ق�ئمة

)637()7.223(4.9343803.031)2.091()2.383()3.989()2.721()6.710(

�ص�يف مط�لب�ت 
متكبدة

37329.16014.0314.48012.305)998(204.670264.0213.658267.679

تك�ليف اكتت�ب وث�ئق 
ت�أمني

1.9244.9055.5822.8482.65051913.38031.8081.38733.195

رو�تب �إد�رية 
وت�صغيلية

2.7256.5825.8273.4902.95731220.42342.3161.40943.725

م�ص�ريف عمومية 
و�إد�رية �أخرى

1.5924.0853.6542.1271.8091798.77322.21991623.135

جمموع التك�ليف 
و�مل�ص�ريف

6.61444.73229.09412.94519.72112247.246360.3647.370367.734

�لف�ئ�ض من عملي�ت 
الت�أمني

3.952

1.620�إير�د�ت عموالت

�ص�يف �لف�ئ�ض من 
عملي�ت الت�أمني

5.572
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     �لعام و�لطبي

  �حلو�دث
 و�مل�ضوؤولية

   ممتلكات   مركبات
�لنقل 

�لبحري
   �لهند�ضي

   تاأمينات
 عامة �أخرى

    حماية  �ملجموع   �ضحي
   �ملجموع

   �لجمايل

�ملخ�ص�ض 
للم�ص�همني من 
ف�ئ�ض عملي�ت 

الت�أمني

)5.015(

�ص�يف نت�ئج 
عملي�ت �لت�أمني بعد 

تخ�صي�ض �لف�ئ�ض

557

التقارير القطاعية )تتمة(  - 23

�ملركز �مل�يل لعملي�ت �لت�أمني كم� يف 31 دي�صمرب 2013 

     �لعام و�لطبي

 �حلو�دث
 و�مل�ضوؤولية

   ممتلكات   مركبات
�لنقل 

�لبحري
   �لهند�ضي

   تاأمينات
 عامة 
�أخرى

    حماية  �ملجموع   �ضحي
   �ملجموع

   �لجمايل

2013

موجودات عملي�ت الت�أمني

ح�صة معيدي �لت�أمني من 
مط�لب�ت ق�ئمة

244)236(50.9837.4562.792)210(1.77562.804-62.804

ح�صة معيدي �لت�أمني من 
�أق�ص�ط غري مكت�صبة

2.7341518.2892.7342.887--26.65952927.188

تك�ليف اكتت�ب وث�ئق 
ت�أمني موؤجلة

6581.8013.132378729229.98716.707-16.707

537.139 موجود�ت غري موزعة

جمموع موجودات عملي�ت 
الت�أمني

 643.838

مطلوب�ت عملي�ت �لت�أمني

8.47723.66425.3916.0038.854348133.538206.2754.565210.840�ق�ص�ط غري مكت�صبة

5.663116.51671.60712.35820.08252981.224307.9794.803312.782مط�لب�ت ق�ئمة

عموالت معيدي ت�أمني 
موؤجلة

363-2.510773234-9094.7893085.097

114.532 مطلوب�ت غري موزعة

جمموع مطلوب�ت عملي�ت 
الت�أمني

 643.251
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

التقارير القطاعية )تتمة(  - 23

�ملركز �مل�يل لعملي�ت �لت�أمني كم� يف 31 دي�صمرب 2012 

     �لعام و�لطبي

 �حلو�دث
 و�مل�ضوؤولية

   تاأمينات
   مركبات

   �ملجموع
   ممتلكات

�لنقل 
�لبحري

   �لهند�ضي
 عامة 
�أخرى

   �لجمايل    حماية  �ملجموع   �ضحي

2012

موجودات عملي�ت الت�أمني

ح�صة معيدي �لت�أمني من مط�لب�ت 
ق�ئمة

3.6023.73063.9934.87914.376)538(1.15091.1921.52292.714

ح�صة معيدي �لت�أمني من �أق�ص�ط 
غري مكت�صبة

1.9402214.6692.6213.724864-23.84018524.025

9.03914.53335814.891)126(8311.6501.329818992تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

408.529موجود�ت غري موزعة

540.159جمموع موجودات عملي�ت الت�أمني

مطلوب�ت عملي�ت �لت�أمني

5.87816.15220.5916.10011.6854.587111.657176.6503.934180.584�ق�ص�ط غري مكت�صبة

47.286212.8193.019215.838)479(2.69438.26391.63118.07915.345مط�لب�ت ق�ئمة

1.7727476601409094.7005635.263-472عموالت معيدي ت�أمني موؤجلة

137.671مطلوب�ت غري موزعة

539.356جمموع مطلوب�ت عملي�ت �لت�أمني

24 – أرقام مقارنة

مت �إع�دة ت�صنيف بع�ض مب�لغ �ل�صنة �ملق�رنة لتتم��صى مع عر�ض �ل�صنة �حل�لية.

تاريخ اعتماد القوائم المالية   - 25

�عتمد جمل�ض �إد�رة �ل�صركة هذه �لقو�ئم �مل�لية بت�ريخ 24 فرب�ير 2014.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح
              كما يف 31 دي�ضمرب

2012      2011      

موجودات عملي�ت الت�أمني

474.11890.367نقد وم� يع�دله

-61.142ودائع ق�صرية الأجل

120.865129.649�أق�ص�ط و�ر�صدة ت�أمني مدينة

)19.180()18.230(ن�ق�صً�: خم�ص�ص ديون م�صكوك يف حت�صيله�

5102.635110.469�أق�ص�ط و�أر�صدة ت�أمني مدينة - �ص�يف

654.51440.878��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

792.71486.642و8ح�صة معيدي �لت�أمني من مط�لب�ت ق�ئمة

824.02521.771ح�صة معيدي �لت�أمني من �أق�ص�ط غري مكت�صبة

814.89111.839تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

3.7631.746موجودات اأخرى

1322.09614.225مطلوب من طرف ذي عالقة

73.89454.791مطلوب من عملي�ت �مل�ص�همني

-7.500ودائع طويلة الأجل

108.8675.047�أث�ث وتركيب�ت ومعد�ت

540.159437.775جمموع موجودات عملي�ت الت�أمني

موجود�ت �مل�ص�همني

4325129.880نقد وم� يع�دله

175.06965.706ودائع ق�صرية الأجل

663.08512.948��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

920.00020.000وديعة نظ�مية

3.0871.413موجودات اأخرى

261.566229.947جمموع موجود�ت �مل�ص�همني

801.725667.722جمموع �ملوجود�ت

)يتبع ....(

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 25 جزء� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية  
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح
              كما يف 31 دي�ضمرب

2012      2011      

مطلوب�ت وعجز عملي�ت �لت�أمني

36.5483.430ذمم د�ئنة �إلى معيدي ت�أمني

8180.584173.017�أق�ص�ط غري مكت�صبة

171.792182.379مط�لب�ت ق�ئمة

44.04634.097مط�لب�ت متكبدة ولكن مل يتم �البالغ عنه� و�حتي�طي �آخر

8215.838216.476

85.2633.120عوائد وث�ئق ت�أمني موؤجلة

1135.51827.969م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى

-1349.730مطلوب �إلى طرف ذي عالقة

1215.87514.246مك�ف�أة نه�ية �خلدمة للموظفني

539.356438.258جمموع مطلوب�ت عملي�ت �لت�أمني

-557�لف�ئ�ض �ملرت�كم من عملي�ت �لت�أمني

)483(246�لقيمة �لع�دلة ال�صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

540.159437.775جمموع عملي�ت �لت�أمني و�ملطلوب�ت و�لعجز �ملرت�كم

مطلوب�ت وحقوق �مل�ص�همني 

مطلوب�ت �مل�ص�همني

155.9423.985زك�ة و�صريبة دخل م�صتحقة

111.378407م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى 

73.89454.791مطلوب �إلى عملي�ت �لت�أمني

81.21459.183جمموع مطلوب�ت �مل�ص�همني

حقوق �مل�ص�همني

16200.000200.000ر�أ�ض �مل�ل

4.297394�حتي�طي �لقيمة �لع�دلة

)29.630()23.945(عجز مرت�كم 

180.352170.764جمموع حقوق �مل�ص�همني

261.566229.947جمموع مطلوب�ت وحقوق �مل�ص�همني

جمموع مطلوب�ت عملي�ت �لت�أمني

801.725667.722  و�لعجز �ملرت�كم ومطلوب�ت وحقوق �مل�ص�همني

22�لتز�م�ت حمتملة

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 25 جزء� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية  
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح
كما يف 31 دي�ضمرب

2012      2011      

�إير�د�ت

13460.486427.790�إجم�يل �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة

)73.862()96.367(13يخ�صم: �أق�ص�ط �إع�دة �لت�أمني �مل�صندة 

364.119353.928�ص�يف �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة

8.146)5.313(تغري�ت يف �أق�ص�ط �لت�أمني غري �ملكت�صبة

8358.806362.074�ص�يف �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكت�صبة

812.8809.951و13عموالت �إع�دة ت�أمني

1.6201.055دخل من عمولت

373.306373.080جمموع �الإير�د�ت

تك�ليف وم�ص�ريف

8347.363298.432�إجم�يل مط�لب�ت مدفوعة

)20.305()72.974(8يخ�صم: ح�صة معيدي �لت�أمني

13274.389278.127�ص�يف مط�لب�ت مدفوعة

)4.444()6.710(تغري�ت يف مط�لب�ت ق�ئمة

8267.679273.683�ص�يف مط�لب�ت متكبدة

833.19540.779تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني

1966.86072.859م�ص�ريف عمومية و�إد�رية

367.734387.321جمموع �لتك�ليف و�مل�ص�ريف

)14.241(5.572عجز )ف�ئ�ض( عملي�ت �لت�أمني حتمله �مل�ص�همني

تخ�صي�ض �مل�ص�همني )حتمل( من )ف�ئ�ض( 

14.241)5.015(14   عجز عملي�ت �لت�أمني

�ص�يف نت�ئج عملي�ت �لت�أمني بعد

-557�عتم�د )حتمل( من )ف�ئ�ض( عجز

--�لف�ئ�ض �ملرت�كم يف بد�ية �ل�صنة

-557�لف�ئ�ض �ملرت�كم يف نه�ية �ل�صنة

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 25 جزء� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية  
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة عمليات المساهمين 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

              كما يف 31 دي�ضمرب

20122011�إي�ضاح

)14.241(145.015ف�ئ�ض )عجز( حمول من عملي�ت �لت�أمني

186.6651.978دخل من عمولت

)438()1.312(19م�ص�ريف عمومية و�إد�رية

)2()66(�صر�ئب م�صتقطعة

)12.703(10.302�ص�يف ربح )خ�ص�رة( �مل�ص�همني لل�صنة

20 مليون20 مليون16متو�صط عدد �الأ�صهم �لق�ئم �ملرجح

)0.635(210.515ربح )خ�ص�رة( �ل�صهم �الأ�ص��صي و�ملخف�ض )ب�لري�ل �ل�صعودي(

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 25 جزء� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية  
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة العمليات الشاملة للمساهمين 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح
              كما يف 31 دي�ضمرب

2012      2011      

)12.703(10.302�ص�يف خ�ص�رة �مل�ص�همني لل�صنة

)3.341()4.617(15زك�ة و�صر�ئب دخل

)16.044(5.685�ص�يف دخل )خ�ص�رة( لل�صنة

63.903394ربح غري حمقق من ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

)15.650(9.588�إجم�يل �لربح )�خل�ص�رة( �ل�ص�ملة لل�صنة

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 25 جزء� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية  
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

ر�أ�س �ملال
�لقيمة �لعادلة
لال�ضتثمار�ت

�ملجموععجز مرت�كم

170.764)29.630(200.000394الر�صيد كم� يف 1 ين�ير 2012

5.6855.685--�ص�يف �لدخل لل�صنة

3.903-3.903-تغري�ت يف �لقيمة �لع�دلة ال�صتثم�ر�ت    مت�حة للبيع

180.352)23.945(200.0004.297الر�صيد كم� يف 31 دي�صمرب 2012

ر�أ�س �ملال
�لقيمة �لعادلة
لال�ضتثمار�ت

�ملجموععجز مرت�كم

186.414)13.586(-200.000الر�صيد كم� يف 1 ين�ير 2011

)16.044()16.044(--�ص�يف �لدخل لل�صنة

394-394-تغري�ت يف �لقيمة �لع�دلة ال�صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

170.764)29.630(200.000394الر�صيد كم� يف 31 دي�صمرب 2011

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 25 جزء� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية  
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح
              كما يف 31 دي�ضمرب

2012      2011      

�لتدفق�ت �لنقدية من �الأن�صطة �لت�صغيلية
-557�ص�يف نت�ئج عملي�ت �لت�أمني

تعديالت لت�صوية �ص�يف نت�ئج من عملي�ت �لت�أمني
  �إلى �ص�يف �لنقد من �الأن�صطة �لت�صغيلية:

)14.241(145.015ف�ئ�ض )عجز( من عملي�ت �لت�أمني حتمله �مل�ص�همني
101.9621.880��صتهالك

7.534)12.361(
�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �لت�صغيلية:

7.83426.257�أق�ص�ط و�أر�صدة ت�أمني مدينة - �ص�يف

)64.011()6.072(ح�صة معيدي �لت�أمني من مط�لب�ت ق�ئمة
)1.224()2.254(ح�صة معيدي �لت�أمني من �أق�ص�ط غري مكت�صبة

6.165)3.052(تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

1.092)2.017(موجودات اأخرى

)14.225()520(ذمم مدينة من طرف ذي عالقة
)16.567(33.118ذمم د�ئنة �إلى معيدي �لت�أمني

)6.922(7.567�أق�ص�ط غري مكت�صبة
61.270)10.587(مط�لب�ت ق�ئمة

)1.703(9.949مط�لب�ت متكبدة ومل يبلغ عنه� و�حتي�طي �آخر
)128(2.143عموالت �إع�دة ت�أمني موؤجلة
)5.243(7.549م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى

)3.038(49.730مطلوب �إلى طرف ذي عالقة
1.629573مك�ف�أة نه�ية �خلدمة للموظفني

)27.654()24.118(مطلوب من عملي�ت �مل�ص�همني
)57.719(78.433�ص�يف �لنقد �لن�جت عن )�مل�صتخدم يف( �الأن�صطة �لت�صغيلية

تدفق�ت نقدية من �الأن�صطة �ال�صتثم�رية
)2.769()5.782(10�صر�ء �ث�ث وتركيب�ت ومعد�ت

-)61.142(ودائع ق�صرية الأجل

)41.361()20.258(��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع
-)7.500(1ودائع طويلة الأجل

)44.130()94.682(�ص�يف �لنقد )�مل�صتخدم يف( �لن�جت عن �الن�صطة �ال�صتثم�رية
)101.849()16.249(�ص�يف �لتغري نقد وم� يع�دله

90.367192.216نقد وم� يع�دله كم� يف بد�ية �ل�صنة

474.11890.367نقد وم� يع�دله كم� يف نه�ية �ل�صنة

معلوم�ت �إ�ص�فية عن تدفق�ت نقدية
ن�ص�ط�ت ��صتثم�رية غري نقدية:

للبيع مت�حة  غري  ��صتثم�ر�ت  من  حمققة  غري  )483(6246· خ�ص�رة 
�مل�ص�همني عملي�ت  من  حمولة  للبيع  مت�حة  · ��صتثم�ر�ت 

35.323-6    مق�بل مطلوب من عملي�ت �مل�ص�همني

عالقة ذي  طرف  �إلى  حمولة  للبيع  مت�حة  -67.351· ��صتثم�ر�ت 

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 25 جزء� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية  
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)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين 
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح
              كما يف 31 دي�ضمرب

2012      2011      

�لتدفق�ت �لنقدية من �الأن�صطة �لت�صغيلية

)12.703(10.302�ص�يف ربح )خ�ص�رة( �مل�ص�همني لل�صنة

تعديالت لت�صوية �ص�يف �خل�ص�رة �إلى �ص�يف 

   �لنقد )�مل�صتخدم يف( �لن�جت عن �الأن�صطة �لت�صغيلية:

14.241)5.015(14تخ�صي�ض )حتمل( �لعجز من عملي�ت �لت�أمني

5.2871.538

تغري�ت يف موجود�ت ومطلوب�ت ت�صغيلية:

)1.100()1.674(موجودات اأخرى

)1.552(971م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى

)3.804()2.660(زك�ة و�صريبة دخل مدفوعة

24.11827.654مطلوب �إلى عملي�ت �لت�أمني

26.04222.736�ص�يف �لنقد �لن�جت عن )�مل�صتخدم يف( �الأن�صطة �لت�صغيلية

�لتدفق�ت �لنقدية من �الأن�صطة �ال�صتثم�رية

6.949)109.363(ودائع ق�صرية الأجل

)5.554()46.234(��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

1.395)155.597(�ص�يف �لنقد �لن�جت عن )�مل�صتخدم يف( �الأن�صطة �ال�صتثم�رية

24.131)129.555(�لزي�دة يف نقد وم� يع�دله

129.880105.749نقد وم� يع�دله كم� يف بد�ية �ل�صنة

4325129.880نقد وم� يع�دله كم� يف نه�ية �ل�صنة

معلوم�ت �إ�ص�فية عن تدفق�ت نقدية

ن�ص�ط غري ت�صغيلي غري نقدي:

�ل�ص�ملة �ل�صرك�ء  عملي�ت  على  حمملة  دخل  و�صريبة  )3.341()4.617(15· زك�ة 

�أن�صطة ��صتثم�رغري نقدية:

للبيع مت�حة  غري  ��صتثم�ر�ت  من  حمققة  غري  63.903394· خ�ص�رة 

�مل�ص�همني عملي�ت  من  حمولة  للبيع  مت�حة  · ��صتثم�ر�ت 

35.323-6    مق�بل مطلوب من عملي�ت �مل�ص�همني
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

الشركة واألنشطة الرئيسية  - 1

أ(  معلومات عامة

�إن �صركة �أك�ص� للت�أمني �لتع�وين )»�ل�صركة«( �صركة م�ص�همة �صعودية ت�أ�ص�صت يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية مبوجب �ملر�صوم �مللكي رقم م/36 �ل�ص�در بت�ريخ 27 جم�دى �لث�ين 
1429هـ )�ملو�فق 1 يوليو 2008( )ت�ريخ بد�ية �ل�صركة(. ت�أ�ص�صت �ل�صركة مبوجب �لقر�ر �لوز�ري رقم ق/192 �ل�ص�در بت�ريخ 10 جم�دى �لث�ين 1430هـ )�ملو�فق 3 يونيو 
2009( )ت�ريخ �لت�أ�صي�ض(. مت ت�صجيل �ل�صركة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية لدى وز�رة �لتج�رة و�ل�صن�عة مبوجب �صجل جت�ري رقم 1010271203 �ص�در يف مدينة �لري��ض 

بت�ريخ 20 رجب 1430هـ )�ملو�فق 13 يوليو 2009(. �إن عنو�ن �ل�صركة �مل�صجل هو: �ض. ب. 753، �لري��ض 11421، �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

تتمثل �الأن�صطة �لرئي�صية لل�صركة يف مز�ولة �أعم�ل �لت�أمني �لتع�وين وكل م� يتعلق بهذه �الأعم�ل من �إع�دة ت�أمني حتت نظ�م مر�قبة �لت�أمني �لتع�وين )»�لنظ�م«( وعقد ت�أ�صي�ض 
�ل�صركة و�الأنظمة �الأخرى �ملعمول به� يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. ح�صلت �ل�صركة على ترخي�ض من موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي »موؤ�ص�صة �لنقد« ملز�ولة �أعم�ل �لت�أمني �لع�م 
و�لت�أمني �ل�صحي و�إع�دة �لت�أمني يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية مبوجب �لرتخي�ض رقم ت. م. ن/2010/25 �ل�ص�در بت�ريخ 11 �صفر 1431هـ )�ملو�فق 26 ين�ير 2010(. 
بد�أت �ل�صركة مبز�ولة ن�ص�ط�ت �لت�أمني يف 4 ربيع �الأول 1431هـ )�ملو�فق 18 فرب�ير 2010( بعد �حل�صول على رخ�صة د�ئمة مبز�ولة �أعم�ل �لت�أمني ملنتج�ت ت�أمني معينة 
ومو�فقة موؤقتة للمنتج�ت �ملتبقية.  تقوم �ل�صركة ح�ليً� ب�حل�صول على مو�فقة د�ئمة ملز�ولة �أعم�ل �لت�أمني للمنتج�ت �ملتبقية من �جله�ت �لر�صمية.  تعتقد �الإد�رة ب�أنه �صوف 

يتم �حل�صول على هذه �ملو�فق�ت يف وقت الحق.

ب(  تحويل محفظة

و�فق �ل�صرك�ء ب�لطرف �لب�ئع مبدئيً�، يف وقت تكوين �ل�صركة، على حتويل بع�ض �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت كم� يف 1 ين�ير 2009 وحمفظة �لت�أمني يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية �إلى 
�ل�صركة بقيمة حتدده� موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي.

يف 15 ذو �لعقدة 1433هـ )�ملو�فق1 �أكتوبر 2012(، و�فقت موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي على حتويل �ملحفظة، وذلك �عتب�ر� من 1 ين�ير 2009، مق�بل مبلغ 106.57 
مليون ري�ل �صعودي. وبعد مو�فقة موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي، دخلت �ل�صركة ر�صمي� يف �تف�ق �صر�ء مع �ل�صرك�ء ب�لطرف �لب�ئع لتنفيذ عملية �لتحويل. �أي�صً� و�فق �مل�ص�همون 

يف �ل�صركة على �لتحويل يف �جتم�ع �جلمعية �لعمومية غري �لع�دية يف 10 دي�صمرب 2012.

وبن�ء على ذلك، ح�صلت �ل�صركة على �ملحفظة �لت�أمينية و�ص�يف �ملوجود�ت من �لب�ئع �عتب�ر� من 1 ين�ير 2009. وبن�ء عليه، ت�صمل �لقو�ئم �مل�لية �الأولية �ملوجزة لفرتة �لثالثة 
�أ�صهر و�ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2012 �الآث�ر �ملرتتبة على حتويل �ملحفظة. �أي�ص�، �صحبت �الإد�رة �لقو�ئم �مل�لية �مل�لية لفرتة �لثالثة �أ�صهر و�ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 
2011 و�إع�دة �إ�صد�ره� بعد �الأخذ يف �العتب�ر �الآث�ر �ملرتتبة على حتويل �ملحفظة. وبن�ء عليه، فقد مت تعديل �ملعلوم�ت �مل�لية لع�م 2011 �ملق�رنة �ملعرو�صة يف �لقو�ئم �مل�لية 

�الأولية �ملوجزة بعد �الأخذ يف �العتب�ر �آث�ر حتويل �ملحفظة.

205
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وفق� للتقييم �لتي و�فقت عليه موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي، وقيمة �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �ملكت�صبة من خالل حتويل حمفظة من �لب�ئع، كم� يف 1 ين�ير 2009 هي على �لنحو 
�لت�يل:

عمليات �لتاأمني

موجودات

117.772نقد وم� مي�ثله

178.694�أق�ص�ط ت�أمني و�أر�صدة ت�أمني مدينة – �ص�يف

2.116��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

34.938ح�صة معيدي �لت�أمني من مط�لب�ت ق�ئمة

22.098ح�صة معيدي �لت�أمني يف �أق�ص�ط غري مكت�صبة

11.647تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

2.214موجودات اأخرى

4.973�أث�ث وتركيب�ت ومعد�ت

374.452جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوب�ت 

29.699ذمم د�ئنة �إلى معيدي �لت�أمني

151.067�أق�ص�ط غري مكت�صبة

164.776مط�لب�ت ق�ئمة

3.383عموالت �إع�دة ت�أمني موؤجلة

16.697م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى

8.830مك�ف�أة نه�ية �خلدمة

374.452جمموع �ملطلوب�ت 

ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - 2

فيم� يلي �أهم �ل�صي��ص�ت �ملح��صبية �ملطبقة يف �إعد�د هذه �لقو�ئم �مل�لية.  مت تطبيق هذه �ل�صي��ص�ت ب�صكل منتظم على جميع �لفرت�ت �ملعرو�صة.

أسس اإلعداد  1-2

ق�مت �ل�صركة ب�إعد�د قو�ئمه� �مل�لية �الأولية �ملوجزة لفرتة �لثالثة �أ�صهر و�ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2012 و 2011 وفقً� ملبد�أ �لتكلفة �لت�ريخية ووفقً� ملبد�أ �ال�صتحق�ق 
و�ملعدلة ب�إع�دة تقييم ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع ب�لقيمة �لع�دلة ومبوجب معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 34 »�لتق�رير �مل�لية �الأولية«. وعليه مل يكن �لغر�ض من �إعد�د هذه �لقو�ئم 

�مل�لية �الأولية �ملوجزة لتتفق مع �ملب�دئ �ملتع�رف عليه� يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، �أي وفقً� ملعي�ر �لتق�رير �مل�لية �الأولية �ل�ص�در عن �لهيئة �ل�صعودية للمح��صبني �لق�نونيني.

طبقً� للنظ�م، حتتفظ �ل�صركة بح�ص�ب�ت منف�صلة لعملي�ت �لت�أمني وعملي�ت �مل�ص�همني. حتتفظ �ل�صركة ب�حلي�زة �لفعلية و�مللكية جلميع �ملوجود�ت �ملتعلقة بعملي�ت �لت�أمني 
وعملي�ت �مل�ص�همني. يتم ت�صجيل �الإير�د�ت و�مل�صروف�ت الأي من �لن�ص�طني يف �حل�ص�ب�ت �لع�ئدة له. يتم حتديد �أ�ص�ض توزيع �مل�صروف�ت من �لعملي�ت �مل�صرتكة من قبل �الإد�رة 

وجمل�ض �إد�رة �ل�صركة.
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)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

ح�صب �للو�ئح �لد�خلية لل�صركة، يتم توزيع �لف�ئ�ض �لن�جت من عملي�ت �لت�أمني كم� يلي:

٪90�ملحول �إلى عملي�ت �مل�ص�همني

٪10�ملحول �إلى �لف�ئ�ض �ملرت�كم لعملي�ت �لت�أمني

100٪

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والتفسيرات الجديدة الصادرة عن اللجنة الدولية لتفسير التقارير المالية الدولية والتعديالت   2-2
عليها، التي طبقتها الشركة

�ن �ل�صي��ص�ت �ملح��صبية �مل�صتخدمة يف �عد�د هذه �لقو�ئم �مل�لية تطبق ب�صكل ث�بت على جميع �ل�صنو�ت �ملعرو�صة، ب��صتثن�ء تطبيق بع�ض �لتعديالت و�لتح�صين�ت �لتي �أجريت 
على �ملع�يري �حل�لية كم� هو مو�صح �أدن�ه و�لتي ك�ن له� ت�أثريً� م�ليً� جوهريً� على �لفو�تري �مل�لية لل�صركة.

�لو�ضف�ملعيار

تعديالت على �صر�ئب �لدخل – �ل�صر�ئب �ملوؤجلة: ��صرتد�د �الأ�صول �ل�صمنيةمعي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 12

�الأدو�ت �مل�لية: �الإف�ص�ح�ت )حتويل �الأ�صول �مل�لية(معي�ر �لتق�رير �مل�لية �لدولية رقم 7

�لتق�رير �مل�لية �الأوليةمعي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 34

2-2-1 المعايير والتعديالت على المعايير المنشورة التي لم تدخل بعد حيز التطبيق والتي لم تقم الشركة بتطيقها مبكرا

قررت �إد�رة �ل�صركة عدم �لتطبيق �ملبكر للمع�يري و�لتف��صري �جلديدة و�ملعدلة �ل�ص�درة �لت�لية و�لتي �صي�صبح معموال به� للفرت�ت �لتي تبد�أ يف 1 ين�ير 2013 �أو بعد ذلك 
�لت�ريخ:

�لو�ضف�ملعيار 

عر�ض �لقو�ئم �مل�ليةتعديالت على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 1

مك�ف�آت �ملوظفنيتعديالت على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 19

�لقو�ئم �مل�لية �ملنف�صلةتعديالت على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 27

�ال�صتثم�ر�ت يف �ل�صرك�ت �ملرتبطة و�مل�ص�ريع �مل�صرتكةتعديالت على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 28

�الأدو�ت �مل�لية: �لت�صنف و�لقي��ضمعي�ر �لتق�رير �مل�لية �لدولية رقم 9

�لقو�ئم �مل�لية �ملوحدةمعي�ر �لتق�رير �مل�لية �لدولية رقم 10

�التف�قي�ت �مل�صرتكة معي�ر �لتق�رير �مل�لية �لدولية رقم 11

�الإف�ص�ح عن �حل�ص�ض يف من�ص�آت �أخرىمعي�ر �لتق�رير �مل�لية �لدولية رقم 12

قي��ض �لقيمة �لع�دلةمعي�ر �لتق�رير �مل�لية �لدولية رقم 13

تعديالت على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 32 

مق��صة �الأ�صول و�ملطلوب�ت �مل�لية  ومعي�ر �لتق�رير �مل�لية �لدولية رقم 7

لي�ض من �ملتوقع �أن يوؤثر تطبيق �ملع�يري و�لتف�صري�ت و�لتعديالت �أعاله ت�أثريً� جوهريً� على �لقو�ئم �مل�لية عندم� تدخل حيز �لتنفيذ.
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استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية  3-2

يتطلب �إعد�د �لقو�ئم �مل�لية وفق� ملع�يري �لتق�رير �مل�لية �لدولية ��صتخد�م بع�ض �لتقدير�ت و�الفرت��ص�ت �ملح��صبية �له�مة �لتي توؤثر على مب�لغ �الأ�صول و�ملطلوب�ت �مل�صرح عنه� 
و�الإف�ص�ح عن �الأ�صول و�ملطلوب�ت �ملحتملة بت�ريخ �لقو�ئم �مل�لية ومب�لغ �الإير�د�ت و�مل�ص�ريف �مل�صرح به� خالل فرتة �لقو�ئم �مل�لية، كم� يتطلب من �الإد�رة مم�ر�صة حكمه� 
وتقديره� يف عملية تطبيق �ل�صي��ص�ت �ملح��صبية لل�صركة. وقد يكون للتغري�ت يف �الفرت��ص�ت ت�أثري� جوهري� على �لقو�ئم �مل�لية يف �لفرتة �لتي تتعر�ض خالله� �الفرت��ص�ت 
�إلى �لتغري�ت. وتعتقد �الإد�رة �أن �الفرت��ص�ت �الأ�ص��صية مالئمة و�أن �لقو�ئم �مل�لية لل�صركة ُتظهر بعدل، من ك�فة �لنو�حي �جلوهرية، �ملركز �مل�يل ونت�ئج �لعملي�ت. هذ� وقد 
مت �الف�ص�ح يف �الي�ص�ح 3 عن �لنق�ط �لتي تت�صمن درجة ع�لية من �حلكم �أو �لتعقيد، �أو �لنق�ط �لتي تكون فيه� �لتقدير�ت و�الفرت��ص�ت ت�صكل �أهمية ب�لن�صبة للقو�ئم �مل�لية.

التقارير القطاعية   4-2

مت��صيُ� مع طريقة �إعد�د �لتق�رير �لد�خلية ب�ل�صركة، �عتمدت �الإد�رة قط�ع�ت �لت�صغيل ب�لن�صبة لن�ص�ط�ت �ل�صركة وموجود�ته� ومطلوب�ته� كم� هو مبني �أدن�ه:

ال ت�صمل موجود�ت �لقط�ع�ت على �أق�ص�ط و�أر�صدة ت�أمني مدينة و�أث�ث وتركيب�ت ومعد�ت وموجود�ت �أخرى ومطلوب من عملي�ت �مل�ص�همني. �

ال ت�صمل مطلوب�ت �لقط�ع�ت على �أر�صدة د�ئنة ملعيدي �لت�أمني وم�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت �أخرى. �

الأغر��ض �إد�رة �ل�صركة، تقوم �ل�صركة بتنظيم عمل وحد�ته� مبوجب �ملنتج�ت و�خلدم�ت �ملقدمة ولديه� �لقط�ع�ت �لت�لية �لتي ميكن �لتقرير عنه�:

�حلو�دث و�مل�صئولية �

�ملركب�ت �

�ملمتلك�ت �

�لنقل �لبحري �

�لهند�صة �

�ل�صحة، و �

�حلم�ية �

تحويل العمالت األجنبية   5-2

مت�صك �ل�صركة �صجالته� �ملح��صبية ب�لري�ل �ل�صعودي وهي �أي�صً� �لعملة �لوظيفية لل�صركة. يجري حتويل ك�فة �ملع�مالت �لتي تتم ب�لعمالت �الأجنبية �إلى �لري�ل �ل�صعودي على 
ب�لري�ل  لتعك�ض م� يع�دله�  ب�لعمالت �الأجنبية فيتم حتويله�  �مل�صجلة  �لنقدية  �أم� �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت  ت�ريخ تلك �ملع�مالت.  �ل�صـوق يف  �ل�ص�ئدة يف  �أ�صع�ر �ل�صرف  �أ�ص��ض 
�ل�صعودي ب�صعر �ل�صرف �ل�ص�ئد كم� يف ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل. ترحل جميع �لفروق�ت �إلى ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني �أو ق�ئمة عملي�ت �مل�ص�همني. �إن �لفروق�ت �لن�جتة عن حتويل 

�لعمالت �الأجنبية مل تكن ه�مة لذلك مل يتم �الإف�ص�ح عنه� ب�صكل منف�صل.

موجودات مالية  6-2

تصنيف  1-6-2

تقوم �ل�صركة بت�صنيف موجود�ته� �مل�لية �إلى �لفئ�ت �لت�لية: قرو�ض وذمم مدينة و��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع.  

قروض وذمم مدينة أ( 

�لقرو�ض و�لذمم �ملدينة هي لي�صت من م�صتق�ت �الأ�صول �مل�لية وله� مدفوع�ت ث�بتة �أو حمددة وهي غري مدرجة يف �صوق ن�صطة �أخرى غري تلك �لتي تنوي �ل�صركة بيعه� على 
�ملدى �لق�صري �أو �أنه قد ت�صنفه� كمت�ح للبيع. وت�صنف �أي�ص� �لذمم �ملدينة �لن�جتة عن عقود �لت�أمني يف هذه �لفئة، ويتم مر�جعة �الإنخف��ض �لقيمة كجزء من مر�جعة �نخف��ض 

قيمة �لقرو�ض و�لذمم �ملدينة.

استثمارات متاحة للبيع ب( 

�ال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع هي موجود�ت م�لية لغر�ض �الحتف�ظ به� لفرتة غري حمدودة، و�لتي ميكن بيعه� عند �حل�جة لل�صيولة �أو عند �لتغري يف �أ�صع�ر �لف�ئدة و�أ�صع�ر �ل�صرف 
�أو �أ�صع�ر �الأ�صهم، ويتم ت�صنيفه� على هذ� �لنحو عند �قتن�ئه�. 
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االعتراف والقياس   2-6-2

تقيد عملي�ت بيع و�صر�ء �ال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع يف ت�ريخ �لتع�قد وهو �لت�ريخ �لذي تلتزم فيه �ل�صركة ب�صر�ء �أو بيع �ال�صتثم�ر. تقيد �ال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع مبدئي� ب�لقيمة 
�لع�دلة م�ص�ف� �إليه� تك�ليف �ملع�مالت �ملتعلقة مب��صرة ب�ل�صر�ء وتقيد الحق� ب�لقيمة �لع�دلة. تقيد �لقرو�ض و�لذمم �ملدينة ب�لتك�ليف �ملطف�أة ب��صتخد�م طريقة �لف�ئدة �لفعلية. 

تقيد �لتغري�ت يف �لقيمة �لع�دلة لال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع �صمن بنود ق�ئمة �لعملي�ت �ل�ص�ملة للم�ص�همني و�ملركز �مل�يل لعملي�ت �لت�أمني. 

يتم ��صتبع�د �ملوجود�ت �مل�لية عندم� ينتهي �حلق يف ��صتالم �لتدفق�ت �لنقدية من �ال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع �أو عند حتويله� وق�مت �ل�صركة بنقل ك�فة خم�طر وعو�ئد �مللكية 
لطرف �آخر. عند بيع �ال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع �أو �نخف��ض قيمته�، تقيد �لتعديالت �ملرت�كمة للقيمة �لع�دلة �ملقيدة يف ق�ئمة حقوق �مللكية يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني �أو ق�ئمة 
�لعملي�ت �ل�ص�ملة للم�ص�همني »ك�أرب�ح وخ�ص�ئر من ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع«. حتت�صب �لعمولة من �ال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع ب��صتخد�م طريقة معدل �لف�ئدة �لفعلي وتقيد يف 

ق�ئمة �لدخل كجزء من �إير�د�ت �أخرى. 

تحديد القيمة العادلة   3-6-2

ت�صتند �لقيم �لع�دلة لال�صتثم�ر�ت �ملدرجة يف �أ�صو�ق ن�صطة على �أ�صع�ر �ل�صوق �حل�لية. �إذ� مل يكن هن�ك �صوق ن�صط ملوجود�ت م�لية، يتم حتديد �لقيمة �لع�دلة ب��صتخد�م 
�أ�ص�ليب �لتقييم، و�لتي ت�صمل �ملق�رنة بعملي�ت م�ص�بهة ذ�ت �صروط تع�مل �عتي�دية، حتليل �لتدفق�ت �لنقدية �خل��صعة للخ�صم، و�أ�ص�ليب �لتقييم �الأخرى �مل�صتخدمة ع�دة من 
قبل �ملتع�ملني يف �ل�صوق. حتت�صب �لف�ئدة على �الأور�ق �مل�لية �ملت�حة للبيع ب��صتخد�م طريقة �صعر �لف�ئدة �لفعلي وتقيد يف ق�ئمة �لدخل. يتم قيد توزيع�ت �الأرب�ح على �أدو�ت 

حقوق �مللكية �ملت�حة للبيع يف ق�ئمة �لدخل عندم� يت�أكد حق �ل�صركة يف �حل�صول على دفع�ت. يتم �إدر�ج كل منهم� يف دخل �لعموالت.

االنخفاض في الموجودات   4-6-2

موجودات مالية مقيدة بالتكلفة المطفأة )أ( 

تقيم �ل�صركة يف كل نه�ية كل فرتة م�لية م� �إذ� ك�ن هن�ك دليل مو�صوعي على �نخف��ض قيمة �ملوجود�ت �مل�لية �أو جمموعة من �ملوجود�ت �مل�لية. تنخف�ض قيمة �الأ�صل �مل�يل �أو 
جمموعة من �الأ�صول �مل�لية وتكبد خ�ص�ئر �نخف��ض �لقيمة فقط �إذ� ك�ن هن�ك دليل مو�صوعي على �نخف��ض �لقيمة نتيجة و�حدة �أو �أكرث من �الأحد�ث �لتي وقعت بعد �العرت�ف 
�الأولى لالأ�صل، و�أنه حدث خ�ص�رة )�أو �أحد�ث( له� �أثر على �لتدفق�ت �لنقدية �مل�صتقبلية �لتقديرية للموجود�ت �مل�لية �أو جمموعة من �ملوجود�ت �مل�لية �لتي ميكن تقديره� 

ب�صكل موثوق.

�إذ� حدث يف فرتة الحقة، نق�ض يف مبلغ خ�ص�رة �النخف��ض وميكن �أن يكون �النخف��ض متعلق� ب�صورة مو�صوعية �إلى حدث وقع بعد قيد �النخف��ض، يتم عك�ض خ�ص�رة �نخف��ض 
�لقيمة �ملعرتف به� �ص�بق� من خالل تعديل ح�ص�ب �لعالوة. يتم قيد مبلغ �لعك�ض يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني.

استثمارات متاحة للبيع )ب( 

تقوم �ل�صركة يف ت�ريخ كل ق�ئمة مركز م�يل بتقييم م� �إذ� ك�ن هن�ك دليل مو�صوعي على �نخف��ض قيمة �ملوجود�ت �مل�لية �أو جمموعة من �ملوجود�ت �مل�لية. يف ح�لة �ال�صتثم�ر 
يف �الأ�صهم �مل�صنفة على �أنه� مت�حة للبيع، ف�إن وجود �نخف��ض كبري �أو لفرت�ت طويلة يف �لقيمة �لع�دلة لالأور�ق �مل�لية �قل من تكلفة هو دليل مو�صوعي على �نخف��ض �لقيمة 

مم� يوؤدي �إلى قيد خ�ص�رة �نخف��ض �لقيمة.

�أو  �أي خ�ص�ئر �نخف��ض �لقيمة على �ملوجود�ت �مل�لية �لتي �صبق �العرت�ف به� يف �الأرب�ح  تق��ض �خل�ص�رة �ملرت�كمة كفرق بني تكلفة �ل�صر�ء و�لقيمة �لع�دلة �حل�لية، ن�ق�ص� 
�خل�ص�ئر يتم �ز�لته� من حقوق �مللكية وتقيد يف ق�ئمة �لت�أمني / عملي�ت �مل�ص�همني. �إذ� يف فرتة الحقة ز�دت �لقيمة �لع�دلة الأد�ة دين �صنفت على �أنه� مت�حة للبيع، وتتعلق 

هذه �لزي�دة ب�صورة مو�صوعية �إلى حدث وقع بعد �إثب�ت خ�ص�رة �النخف��ض يف �لقيمة، يتم عك�ض خ�ص�رة �النخف��ض يف �لقيمة من خالل ق�ئمة �لت�أمني / عملي�ت �مل�ص�همني.

نقد وما يعادله  7-2

يت�صمن �لنقد وم� مي�ثله على نقد ب�ل�صندوق، ونقد لدى �لبنوك و�ال�صتثم�ر�ت ق�صرية �الأجل ع�لية �ل�صيولة، �إن وجدت، و�لتي ت�صتحق خالل ثالثة �أ�صهر �أو �أقل من ت�ريخ �ل�صر�ء.

ودائع قصيرة األجل  8-2

تت�ألف ود�ئع ق�صرية �الأجل من ود�ئع الأجل لدى �لبنوك ذ�ت فرت�ت ��صتحق�ق �أقل من �صنة و�أكرث من ثالثة �أ�صهر من ت�ريخ �القتن�ء.
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مدينو التأمين   9-2

يتم قيد مديونية على ح�ملي وث�ئق �لت�أمني مبدئيً� ب�لقيمة �لع�دلة ويتم قي��صه� الحقً� ب�لتكلفة �ملطف�أة ب��صتخد�م طريقة معدل �لف�ئدة �لفعلي )�إذ� ك�ن �لر�صيد ي�صتحق بعد 
فرتة تزيد عن �صنة( ن�ق�صً� )�النخف��ض(، �إن وجد. 

عقود التأمين  10-2

تعرف عقود �لت�أمني وتلك �لتي حتتوي على خم�طر ت�أمني كبرية يف بد�ية �لعقد �أو تلك �لتي يف بد�ية �لعقد هن�ك �صين�ريو مب�دة جت�رية حيث م�صتوى خم�طر �لت�أمني قد تكون 
كبرية. �أهمية خم�طر �لت�أمني يعتمد على �حتم�ل كل من �ملوؤمن عليه وحجم ت�أثريه� �ملحتمل.

عند ت�صنيف �لعقد على �أنه عقد ت�أمني، ف�إنه ال يز�ل عقد ت�أمني للفرتة �ملتبقية من عمره، حتى لو ك�نت خم�طر �لت�أمني �نخف�صت كثري� خالل هذه �لفرتة.

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين مؤجلة  11-2

�إن �لعموالت �ملدفوعة للو�صط�ء و�لزي�دة يف �لتك�ليف �ملب��صرة �ملتعلقة ب�قتن�ء وجتديد عقود �لت�أمني يتم قيده� كتك�ليف »�كتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة«. يتم �إطف�ء �لتك�ليف الحقً� 
على مدى فرت�ت عقود �لت�أمني. 

المطالبات   12-2

يتم �إدر�ج �ملط�لب�ت، و�لتي تتكون من �ملب�لغ م�صتحقة �الأد�ء حلملة �لوث�ئق و�الأطر�ف �الأخرى وم�ص�ريف تعديل �خل�ص�رة �ملرتبطة به� �صمن ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني عندم� يتم 
تكبده�. تتكون �ملط�لب�ت من �ملب�لغ �لد�ئنة �ملقدرة بخ�صو�ض �ملط�لب�ت �ملقدمة لل�صركة وتلك �لتي مل تقدم حتى ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل.

تقوم �ل�صركة ع�دة بتقدير مط�لب�ته� ��صتن�دً� �إلى خربته� �ل�ص�بقة. �إ�ص�فًة �إلى ذلك، يتم ر�صد خم�ص�ض ��صتن�دً� �إلى ر�أي �الإد�رة وخربة �ل�صركة �ل�ص�بقة بخ�صو�ض تك�ليف 
ت�صوية �ملط�لب�ت �ملتكبدة غري �ملعلن عنه� بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل. يتم �إدر�ج �أي فرق بني �ملخ�ص�ص�ت بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل و�لت�صوي�ت للفرتة �لق�دمة يف ق�ئمة عملي�ت 

�لت�أمني لتلك �لفرتة.

عادة التأمين   13-2

�لعقود �لتي تربمه� �ل�صركة مع �صرك�ت �إع�دة �لت�أمني �لتي مبوجبه� يتم تعوي�ض �ل�صركة عن �خل�ص�ئر على و�حد �أو �أكرث من �لعقود �لتي ت�صدره� �ل�صركة و�لتي تلبي متطلب�ت 
ت�صنيف عقود �لت�أمني وت�صنف كعقود �إع�دة �لت�أمني. وت�صنف �لعقود �لتي ال ت�صتويف هذه �ملتطلب�ت كموجود�ت م�لية. �إن عقود �لت�أمني �لتي تربمه� �ل�صركة �لتي يكون مبوجبه� 

ح�مل �لعقد موؤمن �آخر )�إع�دة ت�أمني د�خل( يتم �إدر�جه� مع عقود �لت�أمني.

تقيد �لفو�ئد �لتي حتق لل�صركة مبوجب عقود �إع�دة �لت�أمني �لتي �أبرمت كموجود�ت �إع�دة �لت�أمني. وتتكون هذه �ملوجود�ت من �أر�صدة ق�صرية �الأجل �مل�صتحقة من �صرك�ت �إع�دة 
�لت�أمني، وكذلك �مل�صتحق�ت طويلة �الأجل، �إن وجدت، �لتي تعتمد على �ملط�لب�ت �ملتوقعة و�ملن�فع �لن��صئة عن عقود �لت�أمني �إع�دة �لت�أمني ذ�ت �ل�صلة. ويتم قي��ض �ملب�لغ �لق�بلة 
لال�صرتد�د من �أو م�صتحقة �إلى معيدي �لت�أمني ب�نتظ�م مع �ملب�لغ �ملرتبطة بعقود �لت�أمني و�إع�دة �لت�أمني وفق� ل�صروط كل عقد من عقود �إع�دة �لت�أمني. �إن مطلوب�ت �إع�دة �لت�أمني 

هي يف �ملق�م �الأول �أق�ص�ط �لت�أمني �مل�صتحقة �لدفع للح�صول على عقود �إع�دة �لت�أمني ويتم �العرت�ف به� كم�صروف عند ��صتحق�قه�.

تقوم �ل�صركة بت�ريخ كل تقرير م�يل بتقييم مدى توفر دليل على تعر�ض موجود�ت معيدي �لت�أمني لالنخف��ض يف قيمته� وعند وجود دليل على �النخف��ض يف �لقيمة، تقوم �ل�صركة 
ب�إعد�د تقدير للمبلغ �ملمكن ��صرتد�ده. عندم� تتج�وز �لقيمة �لدفرتية لهذه �لذمم �ملدينة قيمته� �لق�بلة لال�صرتد�د، يتم �عتب�ر �الأ�صل على �أنه تعر�ض لالنخف��ض يف قيمته 

ويتم تخفي�ض قيمته �إلى �لقيمة �لق�بلة لال�صرتد�د. 

اختبار كفاية المطلوبات  14-2

تقوم �ل�صركة، بت�ريخ كل ق�ئمة مركز م�يل، ب�إجر�ء تقييم ملدى كف�ية مطلوب�ت �لت�أمني ب��صتخد�م �لتقدير�ت �حل�لية للتدفق�ت �مل�لية �مل�صتقبلية لعقود �لت�أمني. و�إذ� م� �أظهر 
�لتقييم ب�أن �لقيمة �لدفرتية ملطلوب�ت �لت�أمني غري ك�فية يف �صوء �لتدفق�ت �لنقدية �مل�صتقبلية �ملقدرة، ف�إنه يتم �إثب�ت ك�مل �لنق�ض مب��صرة يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني ويتم 

تكوين خم�ص�ض خم�طر �إ�ص�فية.
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قيد اإليرادات   15-2

)أ(  قيد اإليرادات من أقساط التأمين والعموالت

يتم قيد �إجم�يل �الأق�ص�ط و�لعموالت عند بدء خم�طر �لت�أمني. يتم ت�صجيل �جلزء من �الأق�ص�ط و�لعموالت �لتي �صيتم �كت�ص�به� يف �مل�صتقبل ك�أق�ص�ط وعموالت غري مكت�صبة، على 
�لتو�يل، كم� يتم ت�أجيله� مت�صيً� مع بند �لتغطية يف �لوثيقة ذ�ت �لعالقة.

يتم قيد �الأق�ص�ط �ملكت�صبة من عقود �إع�دة �لت�أمني، �إن وجدت، ك�إير�د�ت بنف�ض �لطريقة كم� لو مت �عتب�ر �أق�ص�ط �إع�دة �لت�أمني ك�أق�ص�ط ت�أمني.

)ب(  إيرادات من العموالت

يتم قيد �إير�د�ت �لعموالت من �لود�ئع ق�صرية �الأجل على �أ�ص��ض زمني ب��صتخد�م طريقة معدل �لعمولة �لفعلي.

)ج(  إيرادات توزيعات األرباح

يتم قيد �إير�د من توزيع�ت �الأرب�ح عندم� ين�ص�أ حق ��صتالم توزيع�ت لالأرب�ح.

أثاث وتركيبات ومعدات  16-2

�الأث�ث و�لرتكيب�ت و�ملعد�ت تقيد ب�لتكلفة ن�ق�صً� تك�ليف �ال�صتهالك �ملرت�كم و�أي �نخف��ض يف �لقيمة. يتم حتميل �ال�صتهالك يف ق�ئمة �لدخل، وذلك ب��صتخد�م طريقة �لق�صط 
�لث�بت، لتوزيع تك�ليف �الأ�صول ذ�ت �ل�صلة �إلى قيمه� �ملتبقية على مدى �الأعم�ر �الإنت�جية �ملقدرة.

يتم حتديد �الأرب�ح و�خل�ص�ئر �لن�جتة عن �ال�صتبع�د�ت مبق�رنة �ملتح�صالت مع �لقيمة �لدفرتية وتدرج يف ق�ئمة �لدخل.

ق�بلة  غري  تكون  قد  �لدفرتية  �لقيمة  �أن  �إلى  �لظروف  يف  �لتغري  �أو  �حل�الت  ت�صري  عندم�  قيمته�  يف  ب�النخف��ض  يتعلق  فيم�  و�ملعد�ت  و�لرتكيب�ت  �الأث�ث  قيمة  مر�جعة  يتم 
لال�صرتد�د.  يف ح�لة وجود �أي من هذه �ملوؤ�صر�ت، حيث تزيد �لقيمة �لدفرتية عن �لقيمة �ملتوقعة �لق�بلة لال�صرتد�د ف�إنه يتم تخفي�ض �ملوجود�ت �إلى قيمته� �لق�بلة لال�صرتد�د 

ن�ق�صً� تك�ليف �لبيع �أو قيمة �ال�صتخد�م، �أيهم� �أعلى.

يتم حتميل �ل�صي�نة و�لت�صليح �لع�دية �لتي ال تزيد م�دي� �لعمر �النت�جي لالأ�صل يف ق�ئمة �لدخل عند تكبده�. يتم ر�صملة �لتجديد�ت و�لتح�صين�ت �لرئي�صية، �إن وجدت، ويتم 
ر�صملته� و��صتبد�له�.

ذمم دائنة ومستحقات  17-2

تقيد مب�لغ �ملطلوب�ت �لتي �صيتم �صد�ده� مق�بل ب�ص�ئع وخدم�ت م�صتلمة �صو�ء مت تقدمي فو�تري به� �إلى �ل�صركة �أو ال.

ذمم دائنة  18-2

تقيد �لذمم �لد�ئنة مبدئيً� ب�لقيمة �لع�دلة ثم تق��ض ب�لتكلفة �ملطف�أة ب��صتخد�م طريقة معدل �لف�ئدة �لفعلي.  تقيد �ملطلوب�ت للمب�لغ �لتي يتم دفعه� و�خلدم�ت �ملقدمة، �صو�ء 
�صدر به� فو�تري لل�صركة �أم ال.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  19-2

يتم قيد ��صتحق�ق مك�ف�أة نه�ية �خلدمة للموظفني مبوجب �صروط نظ�م �لعمل و�لعم�ل �ل�صعودي وتقيد على ح�ص�ب �لدخل. يتم �حت�ص�ب مبلغ �ملخ�ص�ض على �أ�ص��ض �لقيمة 
�حل�لية لالمتي�ز�ت �ملكت�صبة �لتي حتق للموظف فيم� لو ترك �ملوظف عمله كم� يف ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل. يتم دفع �ملب�لغ �مل�صتحقة عند �نته�ء خدم�ت �ملوظفني على �أ�ص��ض 

رو�تبهم وبدالتهم �الأخرية وعدد �صنو�ت خدم�تهم �ملرت�كمة، كم� هو مو�صح يف �ل�صروط �ملبينة يف �أنظمة �لعمل و�لعم�ل يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

عدم تحقق قيد األدوات المالية  20-2

يحدث عدم حتقق �أد�ة م�لية عندم� ال يعود لل�صركة �صيطرة على �حلقوق �لتع�قدية �لتي ت�صمل �الأدو�ت �مل�لية، وكذلك عندم� يتم بيع �الأد�ة، �أو جميع �لتدفق�ت �لنقدية �لتي 
تعود �إلى �أد�ة مت متريره� من خالل طرف ث�لث م�صتقل.
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مقايضة   21-2

تتم مق�ي�صة �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �مل�لية ويتم �إدر�ج �ص�يف �ملبلغ يف ق�ئمة �ملركز �مل�يل فقط عند وجود حق ق�نوين ق�بل للتطبيق ملق�ي�صة �ملب�لغ �ملحت�صبة وعند توفر نية للت�صوية 
على �أ�ص��ض �ل�ص�يف، �أو حتقيق �ملوجود�ت وت�صوية �ملطلوب يف نف�ض �لوقت. ال تتم مق�ي�صة �لدخل و�مل�صروف يف ق�ئمة �لعملي�ت و�لف�ئ�ض �ملرت�كم وعملي�ت �مل�ص�همني �إال �إذ� 

ك�نت �ملع�يري و�لتف�صري�ت �ملح��صبية تقت�صي �أو جتيز �لقي�م بذلك. 

الزكاة الشرعية وضريبة الدخل  22-2

وفقً� الأنظمة م�صلحة �لزك�ة و�لدخل )»�مل�صلحة«(، تخ�صع �ل�صركة للزك�ة ب�لن�صبة �إلى �مل�ص�همني �ل�صعوديني ول�صريبة �لدخـل ب�لن�صبة �إلى �مل�ص�همني غري �ل�صعوديني. يحمل 
خم�ص�ض �لزك�ة و�صريبة �لدخل على ق�ئمة عملي�ت �مل�ص�همني �ل�ص�مل. يتم قيد �ملب�لغ �الإ�ص�فية �لتي ت�صتحق مبوجب �لت�صوي�ت �لنه�ئية، �إن وجدت، عندم� يتم حتديده�.

تقوم �ل�صركة ب��صتقط�ع �صريبة �لدخل �مل�صتحقة على بع�ض �ملع�مالت �لتي تتم مع �أطر�ف غري مقيمة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية مب� يف ذلك توزيع�ت �أرب�ح موزعة للم�ص�همني 
�الأج�نب وذلك وفقً� لنظ�م �صريبة �لدخل �ل�صعودي. مت قيد �صريبة �لدخل �لتي يتم ��صتقط�عه� من بع�ض �الأطر�ف غري �ملقيمة، و�لتي دفعت من قبل �ل�صركة ني�بة عن هذه 

�الأطر�ف ولن يتم ��صرتد�ده�، كم�صروف.

فائض من عمليات التأمين  23-2

طبقً� للمتطلب�ت �خل��صة بتطبيق �لقو�عد �ملنظمة للت�أمني �لتع�وين )»�لنظ�م«( �ل�ص�درة من موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي، ف�إن ٪90 من �ص�يف �لف�ئ�ض من عملي�ت �لت�أمني 
يتم حتويله� �إلى ق�ئمة دخل �مل�ص�همني �ل�ص�مل، ويتم توزيع ن�صبة �لـ ٪10 من �ص�يف �لف�ئ�ض على حملة �لوث�ئق ويتم �الإف�ص�ح عن �لف�ئ�ض �ملوزع حلملة �لوث�ئق �صمن »�لف�ئ�ض 

�ملرت�كم من عملي�ت �لت�أمني«.

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  - 3

تقوم �ل�صركة ب�إجر�ء تقدير�ت و�فرت��ص�ت توؤثر على مب�لغ �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت يف �ل�صنة �مل�لية �لق�دمة و�لتي بحكم تعريفه� ن�در� م� تت�ص�وى مع �لنت�ئج �لفعلية. �إن �لتقدير�ت 
و�الفرت��ص�ت �لتي له� خطر كبري يف �إحد�ث تعديل على �لقيمة �حل�لية للموجود�ت و�ملطلوب�ت خالل �ل�صنة �مل�لية �لق�دمة مو�صحة �أدن�ه.

المطلوبات الناتجة عن مطالبات بموجب عقود التأمين

ينبغي ��صتخد�م حكم �الإد�رة �إلى حد كبري يف تقدير �ملب�لغ �مل�صتحقة حلملة �لوث�ئق �لن��صئة من �ملط�لب�ت مبوجب وث�ئق �لت�أمني. ت�صتند هذه �لتقدير�ت ب�ل�صرورة �إلى و�صع 
�فرت��ص�ت ه�مة حول عو�مل متعددة تنطوي على �الآر�ء �ملختلفة وعدم �لت�أكد و�لذي قد يكون متنوع� وله �حتم�الت جوهرية متب�ينة، وميكن �أن تختلف �لنت�ئج �لفعلية عن 

تقدير�ت �الإد�رة مم� قد ينتج عنه� تغري�ت م�صتقبلية يف �اللتز�م�ت �ملقدرة. 

وب�لتحديد، ينبغي �إعد�د تقدير�ت لكل من �لتكلفة �لنه�ئية �ملتوقعة للمط�لب�ت و�ملدرجة بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل وللتكلفة �لنه�ئية �ملتوقعة للمط�لب�ت �ملتكبدة غري �ملدرجة 
بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل. �إن �الأ�صلوب �لرئي�صي �ملتبع من قبل �الإد�رة يف تقدير �لتكلفة للمط�لب�ت �ملدرجة وللمط�لب�ت �ملتكبدة غري �ملدرجة هو ��صتخد�م �الجت�ه�ت �ل�ص�بقة 

لت�صوية �ملط�لب�ت للتنب�أ ب�جت�ه�ت ت�صوية �ملط�لب�ت �مل�صتقبلية.

يتم تقدير �ملط�لب�ت �لتي تتطلب قر�رً� ق�ص�ئيً� �أو حتكيميً�، �إن وجدت، لكل ح�لة على حدة. تقوم جه�ت م�صتقلة لت�صوية �ملخ�طر بتقدير �ملط�لب�ت �ملتعلقة ب�ملمتلك�ت. تقوم 
�الإد�رة مبر�جعة �ملخ�ص�ص�ت �ملتعلقة ب�ملط�لب�ت �ملتكبدة، و�ملط�لب�ت �ملتكبدة ولكن مل يبلغ عنه�، على �أ�ص��ض ربع �صنوي.

انخفاض قيمة أقساط وأرصدة التأمين المدينة:

يتم و�صع تقدير للمب�لغ �ملحتمل عدم حت�صيله� من �الأق�ص�ط �ملدينة، �إن وجد، عندم� يكون من غري �ملحتمل حت�صيل ك�مل مبلغ �ملديونية طبقً� لل�صروط �الأ�صلية لوثيقة �لت�أمني. 
يتم �إعد�د هذ� �لتقدير لكل مبلغ من �ملب�لغ �جلوهرية كاًل على حده. �أم� ب�لن�صبة للمب�لغ غري �جلوهرية �لتي ت�أخر حت�صيله�، فيتم تقييمه� ب�صكل �جم�يل ويتم تقدير خم�ص�ض 

له� وفقً� لفرتة ت�أخر �ل�صد�د و�خلربة �ل�ص�بقة لل�صركة يف حت�صيله�.
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انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

يتم �النخف��ض يف �لقيمة �لع�دلة لال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع عندم� يكون هذ� �النخف��ض يف �لقيمة �لع�دلة عن �لتكلفة جوهريً� �أو لفرتة زمنية م�صتمرة �أو عندم� يكون هن�ك دليل 
مو�صوعي �آخر للداللة على مثل هذه �خل�ص�رة.  �إن حتديد م� هو »�جلوهري« �أو »�النخف��ض �مل�صتمر« يتطلب قدرً� كبريً� من �لتقدير. ب�الإ�ص�فة �إلى ذلك، تقوم �ل�صركة بتقييم 

عو�مل �أخرى ، مب� يف ذلك �لتقلب�ت �لع�دية يف �صعر �ل�صهم لال�صتثم�ر�ت �ملدرجة و�لتدفق�ت �لنقدية �مل�صتقبلية وعو�مل �خل�صم لال�صتثم�ر�ت غري �ملدرجة.

نقد وما يعادله  - 4

2012     2011     

عملي�ت الت�أمني:

74.11890.367نقد يف البنك وال�صندوق

عملي�ت �مل�ص�همني:

32522.750نقد يف البنك وال�صندوق

107.130-ودائع لأجل

325129.880

تو�صع �لود�ئع الأجل لدى �لبنوك �ملحلية و�الأجنبية و�لتي ت�صتحق �أكرث من ثالثة �أ�صهر من ت�ريخ �ل�صر�ء وتدر دخل �لعموالت مبعدل ٪0.80 �إلى  ٪3.5 )2011: ٪0.50 �إلى 
٪2.5( �صنوي�. تو�صع �لود�ئع مع �الأطر�ف �ملق�بلة �لتي له� ت�صنيف�ت �ئتم�ن ع�لية.

أقساط وأرصدة تأمين مدينة   - 5

2012     2011     

44.60646.202مدينو حملة وث�ئق �لت�أمني

55.30177.725ذمم مدينة من و�صط�ء �لت�أمني

20.9585.722ذمم مدينة من معيدي �لت�أمني

120.865129.649

)19.180()18.230(خم�ص�ص ديون م�صكوك يف حت�صيله�

102.635110.469�ملجموع

فيم� يلي حركة خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيله�:

�ل�ضنة �ملنتهية يف �ل�ضنة �ملنتهية يف

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

19.18012.986�لر�صيد كم� يف بد�ية �ل�صنة

6.194)950( )عك�ض( حممل لل�صنة 

18.23019.180�لر�صيد كم� يف نه�ية �ل�صنة

تت�ألف �لذمم �ملدينة ب�صكل �أ�ص��صي من عدد كبري من �لعمالء و�لو�صط�ء و�صرك�ت ت�أمني د�خل �ململكة �لعربية �ل�صعودية.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�أعم�ر �لذمم �ملدينة كم� يلي:

��ضتحقت ولكن مل تخف�سمل ت�ضتحق بعد

�أكرث من181-365 91-180ومل تخف�س�ملجموع

360 يوميوم           يوم      

-31102.63577.49320.0415.101 دي�صمرب 2012

31110.46954.77036.34214.6774.680 دي�صمرب 1201

استثمارات متاحة للبيع  - 6

كم� يف ولل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2012

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

40.87812.948الر�صيد كم� يف 1 ين�ير 2012

20.25846.234�صر�ء - �ص�يف

-)7.351(حتويل �إلى طرف ذي عالقة

7293.903ربح غري حمققة

54.51463.085الر�صيد كم� يف 31 دي�صمرب 2012 

ت�صمل ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع كم� يف 31 دي�صمرب 2012 على 1.923.078 �صهم )2011: 1.923.078( يف جنم خلدم�ت �لت�أمني، �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة يحتفظ 
به� لدى �ل�صركة بقيمة �صفر.

كم� يف ولل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2011

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

7.000-الر�صيد كم� يف 1 ين�ير 2011

6.03840.877�صر�ء / حتويالت من طرف ذي عالقة

)35.323(35.323حتويالت �مل�ص�همني من عملي�ت �لت�أمني

394)483(ربح )خ�ص�رة( غري حمققة

40.87812.948الر�صيد كم� يف 31 دي�صمرب 2011 

ميثل �ال�صتثم�ر يف �صند�ت �ل�صكوك �ملتد�ولة علن� وبع�ض �الأ�صهم و�الأور�ق �مل�لية �الأخرى للتد�ول �لع�م �لتي ت�صدره� �ل�صرك�ت �ملختلفة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة  - 7

من �ملتوقع ��صتالم جميع �ملب�لغ �مل�صتحقة من معيدي �لت�أمني خالل 12 �صهرً� من ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل.  
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

الحركة في تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة، عموالت إعادة تأمين مؤجلة، دخل من أقساط غير   - 8
مكتسبة ومطالبات قائمة:

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة أ - 

�ل�ضنة �ملنتهية يف �ل�ضنة �ملنتهية يف

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

11.83918.004�لر�صيد كم� يف بد�ية �ل�صنة

36.24734.614�ملتكبد خالل �ل�صنة

)40.779()33.195(�ملطف�أ خالل �ل�صنة

14.89111.839�لر�صيد كم� يف نه�ية �ل�صنة

عموالت إعادة تأمين مؤجلة ب - 

�ل�ضنة �ملنتهية يف �ل�ضنة �ملنتهية يف

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2012

3.1203.248�لر�صيد كم� يف بد�ية �ل�صنة

15.0239.823عمولة م�صتلمة خالل �ل�صنة

)9.951()12.880(عمولة مكت�صبة خالل �ل�صنة

5.2633.120�لر�صيد كم� يف نه�ية �ل�صنة

أقساط غير مكتسبة ج - 

�ل�ضنة �ملنتهية يف �ل�ضنة �ملنتهية يف

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

173.017179.939�لر�صيد كم� يف بد�ية �ل�صنة

364.119353.928�ص�يف �الأق�ص�ط �ملكتتبة خالل �ل�صنة

)362.074()358.806(�ص�يف �الأق�ص�ط �ملكت�صبة خالل �ل�صنة

178.330171.793تغري يف �أق�ص�ط غري مكت�صبة

ن�ق�ص�: ح�صة معيدي �لت�أمني من �الأق�ص�ط 

)20.547()21.771(       غري �ملكت�صبة )�فتت�حي(

ي�ص�ف: ح�صة معيدي �لت�أمني من �الأق�ص�ط 

24.02521.771       غري �ملكت�صبة )�إغالقي(

180.584173.017�لر�صيد كم� يف نه�ية �ل�صنة / �لفرتة
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

مطالبات قائمة د - 

�ل�ضايفمطلوب من معيدي �لتاأمني�لإجمايل�ل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012

95.737)86.642(182.379�لر�صيد كم� يف بد�ية �ل�صنة

34.097-34.097تكبدت ومل يبلغ عنه� 

)274.389(72.974)347.363(مط�لب�ت دفعت خالل �ل�صنة

267.679)79.046(346.725مط�لب�ت تكبدت خالل �ل�صنة

123.124)92.714(215.838�لر�صيد كم� يف نه�ية �ل�صنة

83.352)88.440(171.792مط�لب�ت ق�ئمة كم� يف نه�ية �ل�صنة

39.772)4.274(44.046تكبدت ومل يبلغ عنه�

123.124)92.714(215.838�لر�صيد كم� يف نه�ية �ل�صنة

�ل�ضايفمطلوب من معيدي �لتاأمني�لإجمايل�ل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011

98.478)22.631(121.109�لر�صيد كم� يف بد�ية �ل�صنة

35.800-35.800تكبدت ومل يبلغ عنه� 

)278.127(20.305)298.432(مط�لب�ت دفعت خالل �ل�صنة

273.683)84.316(357.999مط�لب�ت تكبدت خالل �ل�صنة

129.834)86.642(216.476�لر�صيد كم� يف نه�ية �ل�صنة

95.737)86.642(182.379مط�لب�ت ق�ئمة كم� يف نه�ية �ل�صنة

34.097-34.097تكبدت ومل يبلغ عنه�

129.834)86.642(216.476�لر�صيد كم� يف نه�ية �ل�صنة

وديعة نظامية  - 9

وفق� لنظ�م �ل�صرك�ت، يتعني على �ل�صركة �حلف�ظ على وديعة �إلز�مية ال تقل عن ٪10 من ر�أ�ض �مل�ل �ملدفوع فيه�. يتم �الحتف�ظ بوديعة نظ�مية لدى �أحد �لبنوك يف �ململكة 
�لعربية �ل�صعودية، والميكن �صحبه� �إال مبو�فقة موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

أثاث وتركيبات ومعدات  - 10

�ملجموعمعد�ت�أثاث وتركيبات2012

�لتكلفة

15.37914.84720.226 ين�ير 2012

1115.6715.782�إ�ص�ف�ت

315.49020.51826.008 دي�صمرب 2012

��صتهالك مرت�كم

)15.179()10.607()4.572(1 ين�ير 2012

)1.962()1.744()218(�ملحمل خالل �ل�صنة

)17.141()12.351()4.790(31 دي�صمرب 2012

القيمة الدفرتية ال�ص�فية

317008.1678.867 دي�صمرب 2012

�ملجموعمعد�ت�أثاث وتركيبات2011

�لتكلفة

14.21113.24617.457 ين�ير 2011

1.1681.6012.769�إ�ص�ف�ت

315.37914.84720.226 دي�صمرب 2011

��صتهالك مرت�كم

)13.299()9.607()3.692(1 ين�ير 2011

)1.880()1.000()880(�ملحمل خالل �ل�صنة

)15.179()10.607()4.572(31 دي�صمرب 2011

القيمة الدفرتية ال�ص�فية

318074.2405.047 دي�صمرب 2011
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

مستحقات ومطلوبات  - 11

2012     2011     

عملي�ت الت�أمني:

7.0302.718رو�تب م�صتحقة و�أجرة

8.2525.967عموالت م�صتحقة

3.2372.302ر�صوم تنظيمية

8.14913.447�صيك�ت مط�لب�ت

-3.329مطلوب ملوردين

5.5213.535اأخرى

35.51827.969

عملي�ت �ل�صرك�ء:

1.312438ر�صوم �ملدر�ء

)31(66اأخرى

1.378407

مكافأة نهاية الخدمة  - 12

2012     2011     

14.24613.673ر�صيد بد�ية �ل�صنة

)2.708()313(مك�ف�أة نه�ية �خلدمة �ملدفوعة خالل �ل�صنة

1.9423.281�ملحمل لل�صنة

15.87514.246ر�صيد نه�ية �ل�صنة
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  - 13

معامالت مع أطراف ذات عالقة   )1

�ل�ضنة �ملنتهية يف �ل�ضنة �ملنتهية يف

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

22.52311.920�إجم�يل �أق�ص�ط مكتتبة

12.8844.525�ص�يف مط�لب�ت م�صددة

58.84937.649�إع�دة ت�أمني م�صندة

74.88729.228م�صرتد�ت �إع�دة ت�أمني 

8.3393.247عموالت �إع�دة ت�أمني

1.2911.467م�ص�ريف حملت من قبل �أطر�ف ذ�ت عالقة

1.312438مك�ف�أة �الإد�رة

5.2394.164كب�ر موظفي �الإد�رة

-7.351��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع حمولة �إلى طرف ذي عالقة

أرصدة مع أطراف ذات عالقة   )2

ذمم مدينة من طرف ذي عالقة كم� يف 31 دي�صمرب 2012 و 2011 ميثل �ملبلغ �مل�صتحق من �لب�ئع.

ذمم د�ئنة �إلى طرف ذي عالقة كم� يف 31 دي�صمرب 2012 ميثل �ملبلغ �مل�صتحق �إلى �أك�ص� �صي�صن ب�ري�ض.

فائض متراكم عمليات التأمين  - 14

وفقً� لالئحة �لتنفيذية للت�أمني �لتع�وين )لو�ئح( �ل�ص�درة عن موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي، ف�إن ٪90 من ف�ئ�ض عملي�ت �لت�أمني لكل �صنة يتم حتويله� �إلى �لعملي�ت �ل�ص�ملة 
للم�ص�همني. مل يتم هذ� �لتحويل ب�صبب �لعجز من عملي�ت �لت�أمني.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

أمور تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل  - 15

مخصص الزكاة وضريبة الدخل:  )1(

تخ�ص�ض �لزك�ة بو�قع 2.5 ب�مل�ئة من �لوع�ء �لزكوي �إلى �ل�صرك�ء �ل�صعوديني يف �ل�صركة.  ت�صتحق �صريبة �لدخل بو�قع ٪20 من �لربح �ل�ص�يف �ملعدل �ملن�صوب �إلى �ل�صرك�ء 
�الأج�نب يف �ل�صركة.

حركة خم�ص�ض �لزك�ة و�صريبة �لدخل كم� يف 31 دي�صمرب 2012 و 2011 كم� يلي:

�ملجموع�ضريبة دخلزكاة2012

3.3196663.985ر�صيد بد�ية �ل�صنة

)2.660(-)2.660(�مل�صدد

4.3452724.617خم�ص�ض �لفرتة

5.0049385.942ر�صيد نه�ية �لفرتة

�ملجموع�ضريبة دخلزكاة2011

3.7826664.448ر�صيد بد�ية �ل�صنة

)3.804(-)3.804(�مل�صدد

3.341-3.341خم�ص�ض �لفرتة

3.3196663.985ر�صيد نه�ية �لفرتة

ال يوجد �صر�ئب دخل موؤجلة / مطلوب�ت ه�مة كم� يف 31 دي�صمرب 2011 و 2010.

)ب(  وضع شهادات الزكاة وضريبة الدخل

ح�صلت �ل�صركة على �صه�دة نه�ئية لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2010، وقد عدلت �ل�صركة خم�ص�ض �صريبة �لدخل لتعك�ض ت�أثري عملي�ت �لتحويل وب�صدد تقدمي �قر�ر معدل 
لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2009 و 2010 و 2011.

رأس المال  - 16

2012     2011     

�مل�صرح

20.000.000200.000200.000 �صهم مببلغ 10 ري�ل �صعودي

�مل�صرح به و�ملخ�ص�ض، �مل�صدر و�ملدفوع ب�لك�مل

20.000.000200.000200.000 �صهم بقيمة 10 ري�ل �صعودي لكل �صهم

احتياطي نظامي  - 17

وفقً� للنظ�م، يتعني على �ل�صركة حتويل م� ال يقل عن ٪20 من �لربح �ل�صنوي �إلى �الحتي�طي �لنظ�مي حتى يبلغ هذ� �الحتي�طي ٪100 من ر�أ�ض م�ل �ل�صركة.  مل يتم هذ� 
�لتحويل خالل �لفرتة نظرً� للعجز يف 31 دي�صمرب 2012.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

دخل من عموالت  - 18

متثل �لعموالت �لدخل �ملكت�صب من �لود�ئع الأجل وود�ئع ق�صرية �الأجل.

مصاريف عمومية وإدارية   - 19

�ل�ضنة �ملنتهية يف �ل�ضنة �ملنتهية يف

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

عملي�ت الت�أمني:

47.60541.233تك�ليف �ملوظفني

2.8668.374ر�صوم ق�نونية ومهنية

1.3391.343�صفر عمل

470691طب�عة وقرط��صية

6.194)950(خم�ص�ص ديون م�صكوك فيه�

1.6182.576تقنية �ملعلوم�ت

4.8563.819�صريبة م�صتقطعة

9.0568.629اأخرى

66.86072.859

عملي�ت �مل�ص�همني:

1.312438ر�صوم �ملدر�ء وم�ص�ريف �أخرى

1.312438

إدارة المخاطر  - 20

حوكمة المخاطر  1-20

تتمثل حوكمة �ملخ�طر �خل��صة ب�ل�صركة يف جمموعة من �ل�صي��ص�ت و�لو�ص�ئل �لرق�بية �ملقررة �لتي ت�صتخدم �لهيكل �لتنظيمي �حل�يل لتحقيق �الأهد�ف �ال�صرت�تيجية لل�صركة.  
ترتكز فل�صفة �ل�صركة يف قبول �ملخ�طر �ملرغوب به� و�ملعروفة و�لتي تتو�فق مع �خلطة �ال�صرت�تيجية �ملتعلقة ب�إد�رة وقبول �ملخ�طر و�ملعتمدة من قبل جمل�ض �الإد�رة.  تتعر�ض 

�ل�صركة ملخ�طر �الئتم�ن و�ل�صيولة و�ل�صوق و�لعملي�ت. 

الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر

مجلس اإلدارة

�إن جمل�ض �الإد�رة هو �جلهة �لعلي� �مل�صوؤولة عن حوكمة �ملخ�طر حيث يقوم بتقدمي �لتوجيه و�عتم�د �ال�صرت�تيجي�ت و�ل�صي��ص�ت لتحقيق �الأهد�ف �ملحددة لل�صركة.

لجنة المراجعة وإدارة التدقيق الداخلي

�إد�رة �لتدقيق �لد�خلي كذلك بفح�ض كف�ية �الإجر�ء�ت ومدى �لتز�م �ل�صركة بهذه  �لعلي� �صنويً�. تقوم  �إد�رة �ل�صركة  �إد�رة �لتدقيق �لد�خلي مبه�م تقييم �ملخ�طر مع  تقوم 
�الإجر�ء�ت من خالل �لقي�م بعملي�ت تدقيق وتفتي�ض �عتي�دية، ومن ثم يتم رفع �أية مالحظ�ت �أو تو�صي�ت �إلى جلنة �ملر�جعة وب�صكل مب��صر.
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لجنة إدارة المخاطر

�أن�ص�أت جلنة �ملر�جعة يف �ل�صركة جلنة الإد�رة �ملخ�طر تقوم ب�ال�صر�ف على عمل �إد�رة �ملخ�طر يف �ل�صركة وتقدم تقريره� �إلى جلنة �ملر�جعة على �أ�ص��ض دوري.  تعمل �للجنة 
يف �ط�ر عمل �أن�ص�أه جمل�ض �الإد�رة.

اإلدارة العليا

تعترب �الإد�رة �لعلي� م�صئولة عن مه�م �الأن�صطة �لت�صغيلية لل�صركة ومت�بعته� ب�صكل يومي بهدف �لت�أكد من حتقيق �الأهد�ف �الإ�صرت�تيجية لل�صركة وذلك �صمن �الإط�ر �لع�م مل�صتوى 
�ملخ�طر �ملعتمد من قبل �ل�صركة.

�إن �أهم �أنو�ع �ملخ�طر �لتي تتعر�ض له� �ل�صركة وطرق تخفيفه� من قبل �الإد�رة تتلخ�ض �أدن�ه.

مخاطر التأمين  2-20

�ملط�لب�ت  ح�صول  تكر�ر  مبدى  هذه  وتت�أثر  له�.  �ملتوقع  عن  توقيته�  �أو  �لفعلية  �ملط�لب�ت  دفع�ت  �ختالف  هي  �لت�أمني  عقود  يف  �ل�صركة  تو�جهه�  �لتي  �لرئي�صية  �ملخ�طر  �إن 
وح�ص��صيته�، و�ملن�فع �لفعلية �ملدفوعة و�لتطور �لالحق للمط�لب�ت طويلة �الأجل. يتمثل هدف �ل�صركة بن�ًء على ذلك يف �لت�أكد من توفر �حتي�طي�ت ك�فية لتغطية هذه �اللتز�م�ت. 

�خل��صة  �الإر�ص�د�ت  وتنفيذ  �ختي�ر  خالل  من  �ملخ�طر  تنوع  حت�صني  �أي�صً�  يتم  �لت�أمني.  عقود  من  كبرية  ملحفظة  �لتنويع  خالل  من  �أعاله  �لو�رد  للخطر  �لتعر�ض  تقليل  يتم 
ب��صرت�تيجي�ت �الكتت�ب بعن�ية و�إد�رة �ملط�لب�ت ب�صكل مقنن ومر�جعة ربع �صنوية لالحتي�طي�ت وكذلك ��صتخد�م ترتيب�ت �إع�دة �لت�أمني. 

الحوادث والمسؤولية والمركبات    3-20

الحوادث والمسؤولية

�إن فئة �حلو�دث ت�صتمل على �لت�أمني �ل�صخ�صي و�لت�أمني على �الأمو�ل وت�أمني لك�فة خم�طر �الأعم�ل وت�أمني �ل�صفر بغر�ض �لعمل. �إن ت�أمني �مل�صوؤولية ي�صتمل على �مل�صوؤولية جت�ه 
ك�فة �الأطر�ف �الأخرى عمومً� وم�صوؤولية �ملنتج وم�صوؤولية �ص�حب �لعمل عن تعوي�ض �لعم�ل �لن�جمة عن �الإهم�ل خالل �صري �الأعم�ل �لتج�رية.

المركبات

�لت�أمني على �ملركب�ت م�صمم لتعوي�ض حملة وث�ئق �لت�أمني عن �ل�صرر �لذي يح�صل ملركب�تهم �أو �مل�صوؤولية جت�ه �الأطر�ف �الأخرى �لن��صئة من �حلو�دث. ميكن �أن يتلقى حملة 
�لوث�ئق �أي�صً� تعوي�صً� بخ�صو�ض �حرت�ق �أو �صرقة مركب�تهم. 

ب�لن�صبة لوث�ئق �حلو�دث و�مل�صوؤولية و�ملركب�ت، ف�إن �ملخ�طر �لرئي�صية هي �ملط�لب�ت بخ�صو�ض �لوف�ة و�الإ�ص�ب�ت �جل�صدية و��صتبد�ل �أو �إ�صالح �ملركب�ت. يوجد لدى �ل�صركة 
�إجر�ء�ت لقبول �ملخ�طر مو�صوعة ب�صكل جيد ��صتن�دً� �إلى عو�مل �الكتت�ب �لرئي�صية مثل عمر �ل�ص�ئق وخربة �ل�ص�ئق وطبيعة �ملركبة الإد�رة جودة �ملخ�طر �لتي تقبله�. كم� �أن 

لديه� �أي�صً� �إجر�ء�ت �إد�رة �ملخ�طر ملر�قبة �لتك�ليف �ملرتبطة ب�ملط�لب�ت.

الممتلكات  4-20

ت�أمني �ملمتلك�ت م�صمم لتعوي�ض حملة �لوث�ئق عن �ل�صرر �لذي يلحق ب�ملمتلك�ت �أو عن خ�ص�رة قيمة هذه �ملمتلك�ت. ميكن �أن يتلقى حملة �لوث�ئق �أي�صً� تعوي�صً� عن خ�ص�رة 
�الأرب�ح �لن�جتة عن عدم �لقدرة على ��صتخد�م تلك �ملمتلك�ت �ملوؤمن عليه�. 

يتم فح�ض �ملخ�طر �لكبرية �ملكتتب عليه� بو��صطة �ل�صركة �صمن هذه �لفئة ب�صكل فعلي من قبل خرب�ء خم�طر موؤهلني للت�أكد من وجود �حلم�ية �صد �حلريق و�الأمن �لك�فيني. 
كذلك تقوم �ل�صركة مبت�بعة طبيعة �ملخ�طر �ملحتملة �ملرت�كمة.

التأمين البحري  5-20

�إن �لت�أمني �لبحري م�صمم �أ�ص��صً� لتعوي�ض حملة �لوث�ئق عن �حلو�دث يف �لبحر و�لرب و�جلو �لن�جم عنه� خ�ص�رة جزئية �أو كلية للب�ص�عة و/�أو �ل�صلع )ت�أمني على �ل�صحن(.

تتمثل �إ�صرت�تيجية �الكتت�ب ب�لن�صبة لفئة �أعم�ل �لنقل �لبحري يف �لت�أكد من توفري �لتغطية على �أ�ص��ض نوعية �ل�صفن �مل�صتخدمة وطرق �ل�صحن �ملتبعة. يتم �لتحقق من �صحة 
تف��صيل �ل�صفينة من خالل �لوك�الت �لدولية عند �تخ�ذ قر�ر�ت �الكتت�ب.
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التأمين الهندسي  6-20

يغطي �لت�أمني �لهند�صي نوع�ن رئي�صي�ن يتلخ�ص�ن فيم� �أدن�ه:

ت�أمني )ك�فة �أخط�ر �ملق�ولني( و�لذي يغطي فرتة خالل ت�صييد �أو بن�ء �ملب�ين �أو �لقي�م ب�أعم�ل �لهند�صة �ملدنية ك�ملن�زل و�ملحالت ووحد�ت �ل�صقق ومب�ين �مل�ص�نع و�لطرق   )1(
و�ملب�ين و�جل�صور و�أعم�ل �ل�صرف �ل�صحي و�خلز�ن�ت، و

ت�أمني )ك�فة �أخط�ر �لرتكيب( و�لذي يغطي فرتة خالل ت�صييد �أو تركيب م�صنع و�آالت كمحط�ت �لط�قة وتكرير �لزيت و�ال�صغ�ل �لكيمي�ئية و�ال�صمنت و�الأ�ص��ص�ت �ملعدنية   )2(
�أو �أي من�ص�أة تت�صمن م�صنع و�آالت.

كم� تغطي فئة �أعم�ل �لت�أمني �لهند�صي �لت�أمني على �أعط�ل �الآالت و�ملعد�ت �اللكرتونية.

يتم فح�ض �ملخ�طر �لكبرية �ملكتتب عليه� بو��صطة �ل�صركة �صمن هذه �لفئة ب�صكل فعلي للت�أكد من وجود م�صتوى ك�ٍف من �حلم�ية �صد �حلريق و�الأمن و�إد�رة �مل�ص�ريع.

الصحة والحماية  7-20

مت ت�صميم �لت�أمني �ل�صحي لتغطية �مل�ص�ريف �لطبية �ملتكبدة عند �ملر�ض �أو �لوب�ء �أو �الإ�ص�بة. �إن هدف �لوثيقة هو �إعط�ء ح�مل �لوثيقة وموظفيهم �لقدرة على ��صتخد�م 
مر�كز طبية جيدة �مل�صتوى و�أحدث �لعالج�ت و�لتكنولوجي� وذلك وفقً� ل�صروط تلك �لوثيقة وظروف ح�ملي �لوث�ئق �ل�صخ�صية.

يغطي ت�أمني �حلم�ية خم�طر �لوف�ة �أو �لعجز �لن�جت عن ح�دث �أو مر�ض وتعوي�ض �لع�صو �أو �ملر�فق يف ح�ل �خل�ص�رة.

�إن �خلطر �لرئي�صي للت�أمني �ل�صحي و�حلم�ية و�لذي تو�جهه �ل�صركة هو زي�دة �لتك�ليف �لطبية عن م� هو متوقع �أو زي�دة �ملط�لب�ت نتيجة الأحد�ث ��صتثن�ئية ك�نت�ص�ر �الأوبئة. 
�إع�دة �لت�أمني عرب  �إد�رة �لتعر�ص�ت للمخ�طر وتركز�ته� �صمن �الإط�ر �لع�م لقبول �ملخ�طر وحتمل خم�طر مقبولة وحت�صني ��صرت�تيجي�ت  �إ�صرت�تيجية �الكتت�ب تت�صمن  �إن 
�لتوفيق بني ��صن�د �لت�أمني �إلى معيدي ت�أمني معروفني وم�ص�دق عليهم وترتيب�ت تغطية �إع�دة ت�أمني ب�أثر رجعي. لدى �ل�صركة �إد�رة مط�لب�ت مركزية ملر�قبة و�إد�رة مط�لب�ت 

الت�أمني الطبي.

مخاطر إعادة التأمين  8-20

تقوم �ل�صركة، كغريه� من �صرك�ت �لت�أمني �الأخرى، وبهدف خف�ض �لتعر�ض للمخ�طر �مل�لية �لن��صئة من �ملط�لب�ت �لكبرية، ب�إبر�م عقود مع �أطر�ف �أخرى الأغر��ض �إع�دة 
�لت�أمني خالل �صري �لعمل �لع�دي. تدعم �تف�قي�ت �إع�دة �لت�أمني هذه �لتنوع �لكبري يف �لن�ص�ط�ت، وت�صمح لالإد�رة ب�إد�رة �لتعر�ض للخ�ص�ئر �ملحتملة �لن��صئة عن �ملخ�طر �لكبرية 

وتوفر �إمك�نية �إ�ص�فية للنمو. يتم تفعيل جزء كبري من �إع�دة �لت�أمني مبوجب �التف�قي�ت وعقود �إع�دة ت�أمني �ختي�رية وعقود �إع�دة ت�أمني تتعلق بزي�دة �خل�ص�رة. 

وبهدف خف�ض �لتعر�ض خل�ص�ئر كبرية من ح�الت عجز معيدي �لت�أمني، تقوم �ل�صركة بتقييم �لو�صع �مل�يل ملعيدي �لت�أمني �لذين تتع�مل معهم. تتع�مل �ل�صركة مع معيدي �لت�أمني 
�ملعتمدين فقط من قبل جمل�ض �الإد�رة.  يتلخ�ض �ملقي��ض مب� يلي:

�حلد �الأدنى �ملقبول ملعدل �الئتم�ن من قبل �لوك�الت يجب �أن ال يقل عن ب ب ب. �أ ( 

�صمعة �صرك�ت �إع�دة �لت�أمني ب( 

عالقة عمل ح�لية �أو �ص�بقة ج( 

�إ�ص�فة لذلك، �لقوة �مل�لية و�خلربة �الإد�رية و�لفنية �إ�ص�فة �إلى �الأد�ء �لت�ريخي، حيثم� تطلب ذلك، يتم مر�جعته� بدقة من قبل �ل�صركة قبل و�صعه� الإع�دة �لت�أمني.

مخاطر اإلطار التنظيمي  9-20

تخ�صع عملي�ت �ل�صركة �إلى �ملتطلب�ت �لتنظيمية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. مثل هذه �الأنظمة ال ت�صنف فقط �ملو�فقة ومر�قبة �الأن�صطة ولكنه� �أي�صً� تفر�ض حدودً� معينة مثل 
كف�ية ر�أ�ض �مل�ل لتقليل �خلطر عن �لتخلف عن �ل�صد�د �أو �الإع�ص�ر من ج�نب �صرك�ت �لت�أمني ولتمكنهم من ��صتيف�ء �أي متطلب�ت غري متوقعة عند ن�صوءه�.

يف ر�أي �الإد�رة، ف�إن �ل�صركة قد �لتزمت مع كل �ملتطلب�ت �لنظ�مية ذ�ت �لعالقة. 
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المخاطر المالية  10-20

تتلخ�ض �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �مل�لية �لرئي�صية �خل��صة ب�ل�صركة يف نقد وم� يع�دله و��صتثم�ر مت�ح للبيع ووديعة نظ�مية و�لذمم �ملدينة و�لد�ئنة �لن��صئة من عقود �لت�أمني و�إع�دة 
�لت�أمني ومطلوب من / �إلى طرف ذي عالقة وم�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى.

�إن �ملخ�طر �لرئي�صية �لن��صئة من �الأدو�ت �مل�لية لل�صركة هي خم�طر �أ�صع�ر �لف�ئدة وخم�طر �الئتم�ن وخم�طر �ل�صيولة. تقوم جلنة �لتدقيق و�ملعينة من قبل جمل�ض �الإد�رة 
مبر�جعة و�إقر�ر �ل�صي��ص�ت الإد�رة كل من هذه �ملخ�طر و�لتي تتلخ�ض �أدن�ه.

مخاطر معدل العمولة

تن�ص�أ خم�طر معدل �لعمولة من �حتم�لية ت�أثري �لتغري�ت يف معدل �لعمولة على �لربحية �مل�صتقبلية �أو على �لقيم �لع�دلة لالأدو�ت �مل�لية. تتعر�ض �ل�صركة ملخ�طر معدل �لعمولة 
فيم� يتعلق ب�لود�ئع الأجل و�لود�ئع ق�صرية �الأجل و�ال�صتثم�ر �ملت�ح للبيع. حتد �ل�صركة من خم�طر معدل �لعمولة من خالل مر�قبة �لتغيري�ت يف معدل �لعمولة. لي�ض لدى �ل�صركة 

مطلوب�ت حتمل فو�ئد.

معدل �لعمولة �لفع�ل ال�صتثم�ر�ت �ل�صركة و��صتحق�ق�ته� كم� يف 31 دي�صمرب 2012 و 2011 هي كم� يلي:

2012
حتمل عمولت

�ملجموعل حتمل عمولت
معدل �لعمولة �لفعال1 - 5 �ضنو�تاقل من �سنة

عملي�ت الت�أمني

74.118-٪0.98-74.118نقد وم� يع�دله

61.142-٪1.5-61.142ودائع ق�صرية الأجل

54.514-٪2.5-54.514��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

7.500-٪7.5002.0-وديعة طويلة �الأجل

197.274-31189.7747.500 دي�صمرب 2012

عملي�ت �مل�ص�همني

325-٪0.98-325نقد وم� يع�دله

175.069-٪1.5-175.069ودائع ق�صرية الأجل

63.085-٪2.6-63.085��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

20.000-٪0.74-20.000وديعة نظ�مية

258.479--31258.479 دي�صمرب 2012
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2011
حتمل عمولت

�ملجموعل حتمل عمولت
معدل �لعمولة �لفعال1 - 5 �ضنو�تاقل من �سنة

عملي�ت الت�أمني

90.367-٪0.90-90.367نقد وم� يع�دله

40.878---40.878��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

131.245--31131.245 دي�صمرب 2011

عملي�ت �مل�ص�همني

129.880-٪0.90-129.880نقد وم� يع�دله

65.706-٪1.00-65.706ودائع ق�صرية الأجل

12.948---12.948��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

20.000-٪0.81-20.000وديعة نظ�مية

228.534--31228.534 دي�صمرب 2011

ال يوجد �ختالف جوهري بني �إع�دة �لت�صعري �ملتع�قد عليه� وتو�ريخ �ال�صتحق�ق.

يعر�ض �جلدول �أدن�ه مدى ح�ص��صية قو�ئم �لدخل �ل�ص�مل للم�ص�همني وحقوق �مل�ص�همني الحتم�ل معقول يف �لتغري�ت يف معدل عمولة على ود�ئع �ل�صركة مع ثب�ت ك�فة �ملتغري�ت 
الأخرى:

 �أثره على �ضايف �لدخلمدى �لتغري�لعملة

20122011

1.9631.503+ 50 نقطة �أ�ص��ضري�ل �صعودي

)1.503()1.963( - 50 نقطة �أ�ص��ضري�ل �صعودي

مخاطر االئتمان  11-20

خم�طر �الئتم�ن هي خم�طر �إخف�ق طرف م� يف �أد�ة م�لية يف �أد�ء �لتز�مه مم� يوؤدي �إلى خ�ص�رة م�لية للطرف �الآخر. 

ال تقوم �ل�صركة ب�إبر�م عقود �لت�أمني و�إع�دة �لت�أمني �إال مع �أطر�ف ذ�ت مر�كز �ئتم�نية جيدة. كذلك، ف�إن �صي��صة �ل�صركة �الئتم�نية تقت�صي ب�إجر�ء�ت حتقق للمالءة �الئتم�نية 
جلميع عمالئه� �للذين يتع�ملون ب�الآجل. �إ�ص�فة �إلى ذلك تتم مر�قبة �لذمم �ملدينة لعقود �لت�أمني و�إع�دة �لت�أمني ب�صكل م�صتمر للتقليل من خم�طر �لديون �ملعدومة. كذلك ف�إن 

�ل�صركة تقلل من خم�طر �الئتم�ن من خالل �إيد�ع �لنقد لدى بنوك ذ�ت ت�صنيف �ئتم�ين مرتفع.

ت�صعى �ل�صركة للحد من خم�طر �الئتم�ن بخ�صو�ض �لوكالء و�لو�صط�ء من خالل و�صع �صقوف �ئتم�نية للوكالء و�لو�صط�ء ب�صكل منفرد ومر�قبة �لذمم �ملدينة �لق�ئمة. 

ال توجد هن�ك تركز�ت ه�مة ملخ�طر �الئتم�ن يف �ل�صركة. 
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)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

أقصى تعرض لمخاطر االئتمان

 :2011 680.4 مليون ري�ل �صعودي )31 دي�صمرب  2012 بقيمة  31 دي�صمرب  �أق�صى م� تتعر�ض له �ل�صركة فيم� يتعلق مبخ�طر �الإئتم�ن يتمثل يف �ملوجود�ت �مل�لية كم� يف 
560.1 مليون ري�ل �صعودي(.

يعر�ض �جلدول �أدن�ه عن��صر ق�ئمة �ملركز �مل�يل لل�صركة كم� يف 31 دي�صمرب 2012 و 2011 �ملعر�صة ملخ�طر �الئتم�ن:

    20122011     

موجودات عملي�ت الت�أمني

74.11890.367نقد وم� يع�دله

-61.142وديعة ق�صرية �الأجل

54.51440.878��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

102.635110.469�أق�ص�ط ت�أمني و�أر�صدة مدينة - �ص�يف

92.71486.642ح�صة معيدي �لت�أمني من مط�لب�ت ق�ئمة

-22.096ذمم مدينة من اأطراف ذات عالقة

-7.500ودائع طويلة الأجل

3.7631.746موجودات اأخرى

418.482330.102

موجود�ت �مل�ص�همني

325129.880نقد وم� يع�دله

175.06965.706ودائع ق�صرية الأجل

63.08512.948��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

20.00020.000وديعة نظ�مية

3.0871.413موجودات اأخرى

261.566229.947

680.048560.049�ملجموع

يقدم �جلدول �أدن�ه معلوم�ت ب�ص�أن �لتعر�ض ملخ�طر �الئتم�ن لل�صركة من خالل ت�صنيف �الأ�صول وفق� لت�صنيف �الئتم�ن لل�صركة من �الأطر�ف �ملق�بلة. وتعترب �لدرجة �ال�صتثم�رية 
�أعلى تقييم ممكن. يتم ت�صنيف �ملوجود�ت �لتي تقع خ�رج نط�ق معدل �ال�صتثم�ر كدرجة غري ��صتثم�ري )مر�صي( �أو م�صتحقة ولكن غري منخف�صة.
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)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

موجود�ت عملي�ت �لت�أمني �مل�لية كم� يف 31 دي�صمرب 2012

درجة �ل�ضتثمار

غري ��ضتثماري

�ملجموع
مر�ضي

م�ضتحق ولكن غري 
منخف�س

7.500--7.500وديعة طويلة �الأجل

61.142--61.142ودائع ق�صرية الأجل

76.03126.604102.635-�أق�ص�ط و�أر�صدة �إع�دة �لت�أمني �مل�صتحق 

92.714-92.714-ح�صة معيدي �لت�أمني يف مط�لب�ت ق�ئمة

3.763-3.763-موجودات اأخرى

54.514--54.514��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

74.118--74.118نقد وم� مي�ثله

197.274172.50826.604396.386

موجود�ت عملي�ت �لت�أمني �مل�لية كم� يف 31 دي�صمرب 2011

درجة �ل�ضتثمار

غري ��ضتثماري

�ملجموع
مر�ضي

م�ضتحق ولكن غري 
منخف�س

54.77055.699110.469-�أق�ص�ط و�أر�صدة �إع�دة �لت�أمني �مل�صتحق 

86.642-86.642-ح�صة معيدي �لت�أمني يف مط�لب�ت ق�ئمة

1.746-1.746-موجودات اأخرى

40.878--40.878��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

90.367--90.367نقد وم� مي�ثله

131.245143.15855.699330.102

موجود�ت عملي�ت �لت�أمني �مل�لية كم� يف 31 دي�صمرب 2012

درجة �ل�ضتثمار

غري ��ضتثماري

�ملجموع
مر�ضي

م�ضتحق ولكن غري 
منخف�س

20.000--20.000وديعة نظ�مية 

3.087-3.087-موجودات اأخرى

175.069--175.069ودائع ق�صرية الأجل

63.085--63.085��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

325--325نقد وم� مي�ثله

258.4793.087-261.566
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موجود�ت �مل�ص�همني �مل�لية كم� يف 31 دي�صمرب 2011

درجة �ل�ضتثمار
غري ��ضتثماري

�ملجموع
م�ضتحق ولكن غري منخف�سمر�ضي

20.000--20.000وديعة نظ�مية 

1.413-1.413-موجودات اأخرى

65.706--65.706ودائع ق�صرية

12.948--12.948��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

129.880--129.880نقد وم� يع�دله

228.5341.413-229.947

مخاطر السيولة  12-20

خم�طر �ل�صيولة، ي�ص�ر �إليه� �أي�صً� ب��صم خم�طر �لتمويل، وهي خم�طر �ل�صعوبة �لتي تو�جهه� �صركة م� يف توفري �ملب�لغ �مل�لية �لالزمة  للوف�ء ب�اللتز�م�ت �ملرتبطة بعقود 
�لت�أمني. ميكن �أن تنتج خم�طر �ل�صيولة عن عدم �لقدرة على بيع �أ�صل م�يل ب�صرعة ب�صعر مق�رب لقيمته �لع�دلة. تر�قب �الإد�رة متطلب�ت �ل�صيولة ب�صكل منتظم وتت�أكد من توفر 

مب�لغ م�لية ك�فية للوف�ء ب�أي �لتز�م�ت عند ن�صوئه�. لدى �ل�صركة �صيولة ك�فية، وب�لت�يل ال تلج�أ للقرو�ض خالل �صري �لعمل �لع�دي.

ت�صتحق معظم �ملطلوب�ت �مل�لية �له�مة لل�صركة خالل �صنة من ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�لية.

يلخ�ض �جلدول �أدن�ه ��صتحق�ق�ت �اللتز�م�ت �لتع�قدية غري �ملخ�صومة كم� يف 31 دي�صمرب 2012 و 2011.  وحيث �أن �ل�صركة لي�ض لديه� �أي مطلوب�ت حتمل عموالت، ف�إن 
�ملب�لغ يف �جلدول ت�ص�وي �ملب�لغ يف ق�ئمة �ملركز �مل�يل:

�ملجموع�أكرث من 12 �ضهراأقل من 12 �ضهر

201220112012201120122011

مطلوب�ت عملي�ت �لت�أمني

36.5483.430--36.5483.430ر�صيد معيدي �لت�أمني �لد�ئن

215.838216.476--215.838216.476مط�لب�ت ق�ئمة

15.87514.24615.87514.246--مك�ف�أة نه�ية �خلدمة للموظفني

-49.730---49.730مطلوب لطرف ذي عالقة

م�صروف�ت م�صتحقة 

ومطلوب�ت �أخرى
35.51827.969--35.51827.969

337.634247.87515.87514.246353.509262.121

مطلوب�ت �مل�ص�همني

م�صروف�ت م�صتحقة

 ومطلوب�ت �أخرى
1.378407--1.378407

339.012248.28215.87514.246354.887262.528
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مخاطر سعر السوق  13-20

خم�طر �صعر �ل�صوق هي خم�طر تذبذب قيمة �الأدو�ت �مل�لية نتيجة �لتغري�ت يف �أ�صع�ر �ل�صوق، �صو�ء تلك �لتغري�ت �صببه� عو�مل حمددة للورقة �مل�لية، �أو ُم�صدره�، �أو عو�مل 
توؤثر على جميع �الأور�ق �مل�لية �ملتد�ولة يف �ل�صوق. �إن �أدو�ت �ل�صركة �مل�لية غري معر�صة ملخ�طر �ل�صوق. تقت�صر خم�طر �ل�صوق من خالل �ال�صتثم�ر يف �ل�صرك�ت �لتي لديه� 

ت�صنيف �ئتم�ين جيد. وب�الإ�ص�فة �إلى ذلك يتم مر�قبة �لعو�مل �لرئي�صية �لتي توؤثر على �ل�صوق، مب� يف ذلك �الأد�ء �لت�صغيلي و�مل�يل لل�صركة.

مخاطر العملة  14-20

�إن خم�طر �لعملة �لتي تتعر�ض له� �ل�صركة حمدود ب�لدوالر �الأمريكي �لذي هو مربوط ب�لري�ل �ل�صعودي. تعتقد �الإد�رة ب�أن خم�طر �لعملة على �ل�صركة غري ه�م.

إدارة مخاطر رأس المال  15-20

تتلخ�ض �أهد�ف �ل�صركة عند �إد�رة ر�أ�صم�له� مب� يلي:

�لتقيد مبتطلب�ت ر�أ�ض �مل�ل ل�صرك�ت �لت�أمني كم� هو مبني يف �لنظ�م. �إن ر�أ�ض م�ل �ل�صركة �حل�يل �ملدفوع متو�فق مع �مل�دة �لث�لثة من �لنظ�م. �

�حلف�ظ على قدرة �ل�صركة يف �ال�صتمر�ر يف �لعمل لكي ت�صتطيع تقدمي عو�ئد للم�ص�همني ومن�فع الأ�صح�ب �حلقوق �الآخرين. �

توفري عو�ئد من��صبة للم�ص�همني وذلك من خالل ت�صعري عقود �لت�أمني مب� يتن��صب مع م�صتوى �ملخ�طر. �

وفق� للم�دة 66 من �لنظ�م، يجب على �ل�صركة �الحتف�ظ به�م�ض قدرة على �لوف�ء يع�دل �أعلى �أي من �لطرق �لثالثة �لت�لية : 

�حلد �الأدنى لر�أ�صم�ل 200 مليون ري�ل �صعودي  �

ه�م�ض ق�صط قدرة على �لوف�ء �

مط�لب�ت ه�م�ض �لقدرة على �لوف�ء  �

و��صتثن�ء مم� �أعاله، متتثل �ل�صركة للحد �الأدنى له�م�ض قدرة على �لوف�ء �ملح�صوب وفق� لـطريقة “ه�م�ض ق�صط قدرة على �لوف�ء” لل�صنو�ت �لثالث �الأولى من ت�صجيل �ل�صركة. 
متتثل �ل�صركة له�م�ض �لقدرة على �لوف�ء �ملطلوب كم� يف 31 دي�صمرب 2012.

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  16-20

هي �لقيمة �لتي يتم فيه� تب�دل �أ�صل �أو ت�صوية �لتز�م بني �أطر�ف ر�غبة يف ذلك وتتم بنف�ض �صروط �لتع�مل �العتي�دية. �إن �لقيمة �لع�دلة لالأدو�ت �مل�لية لل�صركة ال تختلف ب�صكل 
جوهري عن قيمته� �لدفرتية.

تتكون موجود�ت �ل�صركة �مل�لية من نقد وم� يع�دله و ذمم مدينة و��صتثم�ر�ت و�إير�د�ت م�صتحقة ومطلوب�ت م�لية تت�ألف من د�ئنون وم�صروف�ت م�صتحقة.  

حتديد �لقيمة �لع�دلة و�لت�صل�صل �لهرمي للقيمة �لع�دلة

ت�صتخدم �ل�صركة �لت�صل�صل �لهرمي �لت�يل لتحديد و�الإف�ص�ح عن �لقيمة �لع�دلة لالأدو�ت �مل�لية:

م�صتوى 1: �أ�صع�ر متد�ولة يف �أ�صو�ق ن�صطة ملوجود�ت �أو مطلوب�ت مثيلة )�أي دون تعديل �أو �إع�دة تعبئة(.

م�صتوى 2: �أ�صع�ر متد�ولة يف �أ�صو�ق ن�صطة ملوجود�ت ومطلوب�ت م�ص�بهة �أو �أ�ص�ليب تقييم �أخرى و�لتي ت�صتند جميعه� ملدخالت ه�مة على �أ�ص��ض مالحظة بي�ن�ت �ل�صوق.

م�صتوى 3: �أ�ص�ليب تقييم و�لتي ال ت�صتند الأي مدخالت تعتمد على مالحظة بي�ن�ت �ل�صوق.
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يعر�ض �جلدول �أدن�ه �الأدو�ت �مل�لية بقيمته� �لع�دلة كم� يف 31 دي�صمرب 2012 و 2011 على �أ�ص��ض �لت�صل�صل �لهرمي للقيمة �لع�دلة:

�ملجموعم�ضتوى 3م�ضتوى 2م�ضتوى 1

2012

��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع:

عملي�ت الت�أمني
54.514--54.514

63.085--63.085عملي�ت �مل�ص�همني

�ملجموعم�ضتوى 3م�ضتوى 2م�ضتوى 1

2011

��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع:

عملي�ت الت�أمني
40.878--40.878

12.948--12.948عملي�ت �مل�ص�همني

ربح )خسارة( السهم  - 21

مت �حت�ص�ب ربح )خ�ص�رة( �ل�صهم �الأ�ص��صي و�ملخف�ض لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2012 و 2011 بتق�صيم �ص�يف �خل�ص�رة للم�ص�همني لل�صنة على �ملتو�صط �ملرجح لعدد 
�الأ�صهم �لق�ئمة خالل �ل�صنة.

التزامات محتملة  - 22

التزامات محتملة مستحقة للبائع

كم� ورد يف �إي�ص�ح )1(، ح�صلت �ل�صركة على حمفظة �لت�أمني من �لب�ئع مق�بل مبلغ مت حتديده بن�ء على تعليم�ت موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي. ال ميكن ت�صوية هذ� �ملبلغ �إال 
بعد ��صتيف�ء �صروط معينة متليه� موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي و�لتي ت�صمل، من بني �أمور �أخرى، م� يلي:

�حلف�ظ على ه�م�ض �ل�صيولة �ملطلوب و�حلد �الأدنى من ر�أ�ض �مل�ل؛ �

تقييد عملية �ل�صد�د لت�صل كحد �أق�صى �إلى ٪50 من �الأرب�ح �ملحققة يف �ل�صنة �حل�لية؛ �

تقييد �لت�صوية يف �صنة �خل�ص�رة �أو عدم وجود �الأرب�ح �ملدورة، و �

�لقيود على مدة ميكن من خالله� حتديد �أي دفعة من �ملق�بل ميكن �صد�ده�. �

�أخذ� يف �العتب�ر �ل�صروط �ملذكورة �أعاله، �الأد�ء �مل�يل �ملع�د عر�صه وخطط �أعم�ل �ل�صركة �مل�صتقبلية، تعتقد �الإد�رة �أن �ل�صركة لي�صت هن�ك ح�جة لت�صديد �ملق�بل. وبن�ء عليه، 
مت �الإف�ص�ح عن �ملق�بل �لب�لغ 106.57 مليون ري�ل �صعودي ك�لتز�م حمتمل. ولكن �صوف تقوم �إد�رة ب�إع�دة تقييم �لظروف لت�صوية �ملق�بل يف ت�ريخ كل مركز م�يل خالل �لفرتة 

�لتي ميكن �أن يتم فيه� �ل�صد�د، و�صوف تقيده� كمطلوب، �إذ� لزم �الأمر.
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31 دي�صمرب 2012: عملي�ت �لت�أمني للفرتة �ملنتهية يف

       �لتاأمني �لعام و�ل�ضحي
�ملجموع 
�لجمايل �حلو�دث 

و�مل�ضوؤولية
   ممتلكات   مركبات

�لنقل 
�لبحري

   �لهند�ضي
تاأمينات 

عامة �أخرى
    حماية  �ملجموع   �ضحة

23.45257.13156.77637.38627.4583.669239.490445.36215.124460.486�إجم�يل �ق�ص�ط مكتتبة

يخ�صم: �أق�ص�ط �إع�دة 
ت�أمني م�صندة

)6.702()930()46.289()16.983()15.673()719()5.184()92.480()3.887()96.367(

16.75056.20110.48720.40311.7852.950234.306352.88211.237364.119�ص�يف �أق�ص�ط مكتتبة

تغري�ت يف �ق�ص�ط غري 
مكت�صبة

)754()3.892(32927)10(655)1.611()5.256()57()5.313(

15.99652.30910.81620.43011.7753.605232.695347.62611.180358.806�ص�يف �أق�ص�ط مكت�صبة

672177.2613.7918881723412.880012.880عموالت �إع�دة ت�أمني

16.66852.32618.07724.22112.6633.622232.929360.50611.180371.686جمموع �الإير�د�ت

�إجم�يل مط�لب�ت 
مدفوعة

1.12541.18465.3048.60210.5891.189212.186340.1797.184347.363

يخ�صم: ح�صة معيدي 
الت�أمني

)115()4.801()56.207()4.502()1.315()96()5.133()72.169()805()72.974(

1.01036.3839.0974.1009.2741.093207.053268.0106.379274.389�ص�يف مط�لب�ت مدفوعة

تغري�ت يف مط�لب�ت 
ق�ئمة

)637()7.223(4.9343803.031)2.091()2.383()3.989()2.721()6.710(

204.670264.0213.658267.679)998(37329.16014.0314.48012.305�ص�يف مط�لب�ت متكبدة

تك�ليف اكتت�ب وث�ئق 
ت�أمني

1.9244.9055.5822.8482.65051913.38031.8081.38733.195

2.7256.5825.8273.4902.95731220.42342.3161.40943.725رو�تب �إد�رية وت�صغيلية

م�ص�ريف عمومية 
و�إد�رية �أخرى

1.5924.0853.6542.1271.8091798.77322.21991623.135

جمموع التك�ليف 
و�مل�ص�ريف

6.61444.73229.09412.94519.72112247.246360.3647.370367.734

�ص�يف ف�ئ�ض من عملي�ت 
الت�أمني

3.952

1.620دخل من عمولة

ف�ئ�ض من عملي�ت 
الت�أمني

5.572

ف�ئ�ض عملي�ت �لت�أمني 
حمولة من �ل�صرك�ء

)5.015(

ف�ئ�ض مرت�كم كم� يف 
نه�ية �لفرتة

557
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عملي�ت �لت�أمني للفرتة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2011:

       �لتاأمني �لعام و�ل�ضحي
�ملجموع 
�لجمايل �حلو�دث 

و�مل�ضوؤولية
   ممتلكات   مركبات

�لنقل 
�لبحري

   �لهند�ضي
تاأمينات 

عامة �أخرى
    حماية  �ملجموع   �ضحة

2011

19.65048.34052.52935.94023.1053.271230.182413.01714.773427.790�إجم�يل �ق�ص�ط مكتتبة

يخ�صم: �أق�ص�ط �إع�دة 
ت�أمني م�صندة

)2.259()1.398()43.452()12.294()8.228()598()4.179()72.408()1.454()73.862(

17.39146.9429.07723.64614.8772.673226.003340.60913.319353.928�ص�يف �أق�ص�ط مكتتبة

تغري�ت يف �ق�ص�ط غري 
مكت�صبة

)1.032(339)165()964()2.983(3.03112.81611.042)2.896(8.146

16.35947.2818.91222.68211.8945.704238.819351.65110.423362.074�ص�يف �أق�ص�ط مكت�صبة

29065.8481.966832227289.6922599.951عموالت �إع�دة ت�أمني

16.64947.28714.76024.64812.7265.726239.547361.34310.682372.025جمموع �الإير�د�ت

�إجم�يل مط�لب�ت 
مدفوعة

1.40658.18615.6835.6551.9473.216207.269293.3625.070298.432

يخ�صم: ح�صة معيدي 
الت�أمني

-)5()10.019()2.239()733()626()5.950()19.572()733()20.305(

1.40658.1815.6643.4161.2142.590201.319273.7904.337278.127�ص�يف مط�لب�ت مدفوعة

تغري�ت يف مط�لب�ت 
ق�ئمة

)1.083()27.651(4.64031378532516.117)6.554(2.110)4.444(

32330.53010.3043.7291.9992.915217.436267.2366.447273.683�ص�يف مط�لب�ت متكبدة

تك�ليف اكتت�ب وث�ئق 
ت�أمني

1.5434.5635.2393.0642.733)2.674(19.71834.1866.59340.779

1.3685.3109392.5521.3851.26823.93536.7575.86742.624رو�تب �إد�رية وت�صغيلية

م�ص�ريف عمومية 
و�إد�رية �أخرى

8453.4973661.6481.08983817.67825.9614.27430.235

جمموع التك�ليف 
و�مل�ص�ريف

4.07943.90016.84810.9937.2062.347278.767364.14023.181387.321

)15.296(عجز من عملي�ت �لت�أمني

1.055دخل من عمولة

�ص�يف �لعجز من عملي�ت 
الت�أمني

)14.241(

�ص�يف �لعجز من عملي�ت 
�لت�أمني حمول �إلى دخل 

�مل�ص�همني

14.241

�ص�يف نت�ئج عملي�ت 
�لت�أمني بعد حتمل �لعجز

-
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

التقارير القطاعية )تابع(  - 23

�ملركز �مل�يل لعملي�ت �لت�أمني كم� يف 31 دي�صمرب 2012 

       �لتاأمني �لعام و�ل�ضحي

�ملجموع 
�لجمايل �حلو�دث 

و�مل�ضوؤولية
   ممتلكات   مركبات

�لنقل 
�لبحري

   �لهند�ضي
تاأمينات 

عامة 
�أخرى

    حماية  �ملجموع   �ضحة

2012

موجودات عملي�ت الت�أمني

ح�صة معيدي �لت�أمني من 
مط�لب�ت ق�ئمة

3.6023.73063.9934.87914.376)538(1.15091.1921.52292.714

ح�صة معيدي �لت�أمني من 
�أق�ص�ط غري مكت�صبة

1.9402214.6692.6213.724864-23.84018524.025

تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني 
موؤجلة

8311.6501.329818992)126(9.03914.53335814.891

408.529موجود�ت غري موزعة

جمموع موجودات عملي�ت 
الت�أمني

540.159

مطلوب�ت عملي�ت �لت�أمني

5.87816.15220.5916.10011.6854.587111.657176.6503.934180.584�ق�ص�ط غري مكت�صبة

47.286212.8193.019215.838)479(2.69438.26391.63118.07915.345مط�لب�ت ق�ئمة

1.7727476601409094.7005635.263-472دخل معيدي ت�أمني موؤجل

138.474مطلوب�ت غري موزعة

جمموع مطلوب�ت عملي�ت 
الت�أمني

540.159
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية 
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�ملركز �مل�يل لعملي�ت �لت�أمني كم� يف 31 دي�صمرب 2011 

       �لتاأمني �لعام و�ل�ضحي

�ملجموع 
�لجمايل �حلو�دث 

و�مل�ضوؤولية
   ممتلكات   مركبات

�لنقل 
�لبحري

   �لهند�ضي
تاأمينات 

عامة 
�أخرى

    حماية  �ملجموع   �ضحة

2011

موجودات عملي�ت الت�أمني

ح�صة معيدي �لت�أمني من 
مط�لب�ت ق�ئمة

3.49928461.9695.99013.478-36885.5881.05486.642

ح�صة معيدي �لت�أمني من 
�أق�ص�ط غري مكت�صبة

2059215.3201.3533.6827478021.47929221.771

تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني 
موؤجلة

4891.2631.605458561557.40811.839-11.839

317.523موجود�ت غري موزعة

جمموع موجودات عملي�ت 
الت�أمني

437.775

مطلوب�ت عملي�ت �لت�أمني

4.70012.33021.6274.85611.5764.043109.897169.0293.988173.017�ق�ص�ط غري مكت�صبة

3.02739.05084.58718.73912.8043.11849.857211.1825.294216.476مط�لب�ت ق�ئمة

3.120-102.431287260116163.120-دخل معيدي ت�أمني موؤجل

45.162مطلوب�ت غري موزعة

جمموع مطلوب�ت عملي�ت 
الت�أمني

437.775

تاريخ اعتماد القوائم المالية   - 25

�عتمدت �إد�رة �ل�صركة هذه �لقو�ئم �مل�لية بت�ريخ 23 فرب�ير 2013.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية المعاد إصدارها
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 

وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين

235



236



شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي - المعاد إصدارها
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح
              كما يف 31 دي�ضمرب

2011      2010      

موجودات عملي�ت الت�أمني

490.367192.216نقد وم� يع�دله

129.649149.712�أق�ص�ط و�ر�صدة ت�أمني مدينة

)12.986()19.180(ن�ق�صً�: خم�ص�ص ديون م�صكوك يف حت�صيله�

5110.469136.726�أق�ص�ط و�أر�صدة ت�أمني مدينة - �ص�يف

-640.878��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

786.64222.631و8ح�صة معيدي �لت�أمني من مط�لب�ت ق�ئمة

821.77120.547ح�صة معيدي �لت�أمني من �أق�ص�ط غري مكت�صبة

811.83918.004تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

1.7462.838موجودات اأخرى

105.0474.158�أث�ث وتركيب�ت ومعد�ت

-1314.225مطلوب من طرف ذي عالقة

52.30912.896مطلوب من عملي�ت �مل�ص�همني

435.293410.016جمموع موجودات عملي�ت الت�أمني

موجود�ت �مل�ص�همني

4129.880105.749نقد وم� يع�دله

65.70672.655ودائع ق�صرية الأجل

612.9487.000��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

920.00020.000وديعة نظ�مية

1.413313موجودات اأخرى

229.947205.717جمموع موجود�ت �مل�ص�همني

665.240615.733جمموع �ملوجود�ت

)يتبع ....(

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 26 جزء� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية �ملع�د �إ�صد�ره�
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي - المعاد إصدارها
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح
              كما يف 31 دي�ضمرب

2011      2010      

مطلوب�ت وعجز عملي�ت �لت�أمني

3.43019.997ذمم د�ئنة �إلى معيدي ت�أمني

8173.017179.939�أق�ص�ط غري مكت�صبة

182.379121.109مط�لب�ت ق�ئمة

34.09735.800مط�لب�ت متكبدة ولكن مل يتم �البالغ عنه� و�حتي�طي �آخر

8216.476156.909

83.1203.248عوائد وث�ئق ت�أمني موؤجلة

1125.48733.212م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى

1214.24613.673مك�ف�أة نه�ية �خلدمة للموظفني

3.038-13مطلوب �إلى طرف ذي عالقة

435.776410.016جمموع مطلوب�ت عملي�ت �لت�أمني

-)483(6�لقيمة �لع�دلة ال�صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

435.293410.016جمموع عملي�ت �لت�أمني و�ملطلوب�ت و�لعجز �ملرت�كم

مطلوب�ت وحقوق �مل�ص�همني 

مطلوب�ت �مل�ص�همني

153.9854.448زك�ة و�صريبة دخل م�صتحقة

112.8891.959م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى 

52.30912.896مطلوب �إلى عملي�ت �لت�أمني

59.18319.303جمموع مطلوب�ت �مل�ص�همني

حقوق �مل�ص�همني

16200.000200.000ر�أ�ض �مل�ل

)13.586()29.236(عجز مرت�كم 

170.764186.414جمموع حقوق �مل�ص�همني

229.947205.717جمموع مطلوب�ت وحقوق �مل�ص�همني

جمموع مطلوب�ت عملي�ت �لت�أمني

665.240615.733  و�لعجز �ملرت�كم ومطلوب�ت وحقوق �مل�ص�همني

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 26 جزء� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية �ملع�د �إ�صد�ره�
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم – المعاد إصدارها
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح

�لفرتة من 3 يونيو

2009 حتى 31 �ل�ضنة �ملنتهية يف

دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

�إير�د�ت

13427.790952.228�إجم�يل �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة

)123.544()73.862(13يخ�صم: �أق�ص�ط �إع�دة �لت�أمني �مل�صندة 

353.928828.684�ص�يف �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة

)30.423(88.146تغري�ت يف �أق�ص�ط �لت�أمني غري �ملكت�صبة

8362.074798.261�ص�يف �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكت�صبة

89.95117.024و13عموالت �إع�دة ت�أمني

1.055807دخل من عمولت

373.080816.092جمموع �الإير�د�ت

تك�ليف وم�ص�ريف

8298.432732.552و13�إجم�يل مط�لب�ت مدفوعة

)105.404()20.305(8يخ�صم: ح�صة معيدي �لت�أمني

278.127627.148�ص�يف مط�لب�ت مدفوعة

4.440)4.444(تغري�ت يف مط�لب�ت ق�ئمة

8273.683631.588�ص�يف مط�لب�ت متكبدة

840.77978.477تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني

1969.040106.365م�ص�ريف عمومية و�إد�رية

383.502816.430جمموع �لتك�ليف و�مل�ص�ريف

)338()10.422(عجز من عملي�ت �لت�أمني

1410.422338عجز من عملي�ت �لت�أمني حتمله �مل�ص�همني

--�ص�يف نت�ئج من عملي�ت �لت�أمني بعد حتمل �لعجز

--�لف�ئ�ض �ملرت�كم كم� يف بد�ية �ل�صنة/�لفرتة

--14ف�ئ�ض مرت�كم كم� يف نه�ية �ل�صنة/�لفرتة
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة عمليات المساهمين – المعاد إصدارها
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح

�لفرتة من 3 يونيو

2009 حتى 31 �ل�ضنة �ملنتهية يف

دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

)338()10.422(14عجز حمول من عملي�ت �لت�أمني

181.9786.591دخل من عمولت

)2.106()438(19م�ص�ريف عمومية و�إد�رية

)5.508()3.821(�صر�ئب م�صتقطعة

)2.037(-21م�ص�ريف م� قبل �لت�أ�صي�ض

)3.398()12.703(�ص�يف خ�ص�رة �مل�ص�همني لل�صنة / للفرتة

20 مليون20 مليون16متو�صط عدد �الأ�صهم �لق�ئم �ملرجح

)0.170()0.635(23خ�ص�رة �ل�صهم �الأ�ص��صي و�ملخف�ض )ب�لري�ل �ل�صعودي(
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة العمليات الشاملة للمساهمين – المعاد إصدارها
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح

�لفرتة من 3 يونيو

2009 حتى 31 �ل�ضنة �ملنتهية يف

دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

)3.398()12.703(�ص�يف خ�ص�رة �مل�ص�همني لل�صنة / للفرتة

-6394ربح غري حمقق من ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

)4.650()3.341(15زك�ة و�صر�ئب دخل

)8.048()15.650(�إجم�يل �خل�ص�رة �ل�ص�ملة لل�صنة / للفرتة
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين – المعاد إصدارها
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�ملجمـــوع   عجز مرت�كم  ر�أ�س �ملال�إي�ضاح

186.414)13.586(16200.000الر�صيد كم� يف 1 ين�ير 2011 

)15.650()15.650(-جمموع �خل�ص�رة �ل�ص�ملة لل�صنة

170.764)29.236(200.000الر�صيد كم� يف 31 دي�صمرب 2011

---الر�صيد كم� يف 3 يونيو 2009 

200.000-16200.000ر�أ�ض �مل�ل �مل�صدر

)8.048()8.048(-�إجم�يل �خل�ص�رة �ل�ص�ملة للفرتة

)5.538()5.538(-20تك�ليف �كتت�ب ع�م

186.414)13.586(200.000الر�صيد كم� يف 31 دي�صمرب 2010
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين – المعاد إصدارها
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح

�لفرتة من 3 يونيو

2009 حتى 31 �ل�ضنة �ملنتهية يف

دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

�لتدفق�ت �لنقدية من �الأن�صطة �لت�صغيلية
--�ص�يف نت�ئج عملي�ت �لت�أمني

تعديالت لت�صوية �ص�يف نت�ئج من عملي�ت �لت�أمني
  �إلى �ص�يف �لنقد من �الأن�صطة �لت�صغيلية:

)338()10.422(14عجز من عملي�ت �لت�أمني حتمله �مل�ص�همني
101.8805.016��صتهالك

)8.542(4.678

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �لت�صغيلية:
26.25741.968�أق�ص�ط و�أر�صدة ت�أمني مدينة - �ص�يف

12.307)64.011(ح�صة معيدي �لت�أمني من مط�لب�ت ق�ئمة

1.551)1.224(ح�صة معيدي �لت�أمني من �أق�ص�ط غري مكت�صبة

)6.357(6.165تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة
)624(1.092موجودات اأخرى

-)14.225(ذمم مدينة من طرف ذي عالقة

)9.702()16.567(ذمم د�ئنة �إلى معيدي �لت�أمني
28.872)6.922(�أق�ص�ط غري مكت�صبة

)10.135(61.270مط�لب�ت ق�ئمة
2.268)1.703(مط�لب�ت متكبدة ومل يبلغ عنه� و�حتي�طي �آخر

)135()128(عموالت �إع�دة ت�أمني موؤجلة
16.515)7.725(م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى

5734.843مك�ف�أة نه�ية �خلدمة للموظفني

5.154)3.038(مطلوب �إلى طرف ذي عالقة

)12.558()28.991(مطلوب من عملي�ت �مل�ص�همني
78.645)57.719(�ص�يف �لنقد )�مل�صتخدم يف( �لن�جت عن �الأن�صطة �لت�صغيلية

تدفق�ت نقدية من �الأن�صطة �ال�صتثم�رية
)4.201()2.769(10�صر�ء �ث�ث وتركيب�ت ومعد�ت

-)41.361(��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

117.772-1نقد وم� يع�دله – حمفظة حمولة

113.571)44.130(�ص�يف �لنقد )�مل�صتخدم يف( �لن�جت عن �الن�صطة �ال�صتثم�رية

192.216)101.849(�ص�يف �لتغري نقد وم� يع�دله

-192.216نقد وم� يع�دله كم� يف بد�ية �ل�صنة / �لفرتة

490.367192.216نقد وم� يع�دله كم� يف نه�ية �ل�صنة / �لفرتة

معلوم�ت �إ�ص�فية عن تدفق�ت نقدية
ن�ص�ط�ت ��صتثم�رية غري نقدية:

عالقة ذي  طرف  �إلى  حمولة  للبيع  مت�حة  )2.116(-13· ��صتثم�ر�ت 
للبيع مت�حة  غري  ��صتثم�ر�ت  من  حمققة  غري  -)483(6· خ�ص�رة 

�مل�ص�همني عملي�ت  من  حمولة  للبيع  مت�حة  · ��صتثم�ر�ت 
-635.323    مق�بل مطلوب من عملي�ت �مل�ص�همني

�أي�صً�، �أنظر �إي�ص�ح رقم 1 لبع�ض �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت مقتن�ة من خالل حمفظة حمولة
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين – المعاد إصدارها
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح

�لفرتة من 3 يونيو

2009 حتى 31 �ل�ضنة �ملنتهية يف

دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

�لتدفق�ت �لنقدية من �الأن�صطة �لت�صغيلية

)3.398()12.703(�ص�يف خ�ص�رة �مل�ص�همني لل�صنة / للفرتة

تعديالت لت�صوية �ص�يف �خل�ص�رة �إلى �ص�يف 

   �لنقد )�مل�صتخدم يف( �لن�جت عن �الأن�صطة �لت�صغيلية:

1410.422338حتمل �لعجز من عملي�ت �لت�أمني

)2.281()3.060(

تغري�ت يف موجود�ت ومطلوب�ت ت�صغيلية:

)313()1.100(موجودات اأخرى

)20.000(-وديعة نظ�مية

9301.959م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى

)202()3.804(زك�ة و�صريبة دخل مدفوعة

28.99112.558مطلوب �إلى عملي�ت �لت�أمني

)9.058(22.736�ص�يف �لنقد �لن�جت عن )�مل�صتخدم يف( �الأن�صطة �لت�صغيلية

�لتدفق�ت �لنقدية من �الأن�صطة �ال�صتثم�رية

)72.655(6.949ودائع ق�صرية الأجل

)7.000()5.554(��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

)79.655(1.395�ص�يف �لنقد �لن�جت عن )�مل�صتخدم يف( �الأن�صطة �ال�صتثم�رية

التدفق�ت النقدية من الأن�صطة التمويلية

200.000-�إ�صد�ر ر�أ�ض م�ل

)5.538(-تك�ليف �كتت�ب ع�م

194.462-�ص�يف �لنقد �لن�جت عن �الأن�صطة �لتمويلية

24.131105.749�لزي�دة يف نقد وم� يع�دله

-105.749نقد وم� يع�دله كم� يف بد�ية �ل�صنة / �لفرتة

4129.880105.749نقد وم� يع�دله كم� يف نه�ية �ل�صنة / �لفرتة

معلوم�ت �إ�ص�فية عن تدفق�ت نقدية

ن�ص�ط غري ت�صغيلي غري نقدي:

�ل�ص�ملة �ل�صرك�ء  عملي�ت  على  حمملة  دخل  و�صريبة  )4.650()3.341(15· زك�ة 

�أن�صطة ��صتثم�رغري نقدية:

للبيع مت�حة  غري  ��صتثم�ر�ت  من  حمققة  غري  -6394· خ�ص�رة 

�مل�ص�همني عملي�ت  من  حمولة  للبيع  مت�حة  · ��صتثم�ر�ت 

-635.323    مق�بل مطلوب من عملي�ت �مل�ص�همني

تعترب �الإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 26 جزء� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية �ملع�د �إ�صد�ره�
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية – المعاد إصدارها
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

الشركة واألنشطة الرئيسية  - 1

معلومات عامة

�إن �صركة �أك�ص� للت�أمني �لتع�وين )»�ل�صركة«( �صركة م�ص�همة �صعودية ت�أ�ص�صت يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية مبوجب �ملر�صوم �مللكي رقم م/36 �ل�ص�در بت�ريخ 27 جم�دى �لث�ين 
1429هـ )�ملو�فق 1 يوليو 2008( )ت�ريخ بد�ية �ل�صركة(. ت�أ�ص�صت �ل�صركة مبوجب �لقر�ر �لوز�ري رقم ق/192 �ل�ص�در بت�ريخ 10 جم�دى �لث�ين 1430هـ )�ملو�فق 3 يونيو 
2009( )ت�ريخ �لت�أ�صي�ض(. مت ت�صجيل �ل�صركة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية لدى وز�رة �لتج�رة و�ل�صن�عة مبوجب �صجل جت�ري رقم 1010271203 �ص�در يف مدينة �لري��ض 

بت�ريخ 20 رجب 1430هـ )�ملو�فق 13 يوليو 2009(. �إن عنو�ن �ل�صركة �مل�صجل هو: �ض. ب. 753، �لري��ض 11421، �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

تتمثل �الأن�صطة �لرئي�صية لل�صركة يف مز�ولة �أعم�ل �لت�أمني �لتع�وين وكل م� يتعلق بهذه �الأعم�ل من �إع�دة ت�أمني حتت نظ�م مر�قبة �لت�أمني �لتع�وين )»�لنظ�م«( وعقد ت�أ�صي�ض 
�ل�صركة و�الأنظمة �الأخرى �ملعمول به� يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. ح�صلت �ل�صركة على ترخي�ض من موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي »موؤ�ص�صة �لنقد« ملز�ولة �أعم�ل �لت�أمني �لع�م 
و�لت�أمني �ل�صحي و�إع�دة �لت�أمني يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية مبوجب �لرتخي�ض رقم ت. م. ن/2010/25 �ل�ص�در بت�ريخ 11 �صفر 1431هـ )�ملو�فق 26 ين�ير 2010(. 
بد�أت �ل�صركة مبز�ولة ن�ص�ط�ت �لت�أمني يف 4 ربيع �الأول 1431هـ )�ملو�فق 18 فرب�ير 2010( بعد �حل�صول على رخ�صة د�ئمة مبز�ولة �أعم�ل �لت�أمني ملنتج�ت ت�أمني معينة 
ومو�فقة موؤقتة للمنتج�ت �ملتبقية.  تقوم �ل�صركة ح�ليً� ب�حل�صول على مو�فقة د�ئمة ملز�ولة �أعم�ل �لت�أمني للمنتج�ت �ملتبقية من �جله�ت �لر�صمية.  تعتقد �الإد�رة ب�أنه �صوف 

يتم �حل�صول على هذه �ملو�فق�ت يف وقت الحق.

ك�نت �ل�صركة قد �أ�صدرت يف �ل�ص�بق قو�ئم م�لية لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 )»�لقو�ئم �مل�لية �ل�ص�بقة«(، و�لتي مل ت�صتمل على بع�ض �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت و�لنت�ئج 
�لت�صغيلية، الأن عملية حتويل �ملحفظة �لت�أمينية ل�صركة �أك�ص� للت�أمني )�ل�صعودية( �ض. م. ب. )م( )»�لب�ئع«( لل�صركة ك�نت تخ�صع ملو�فقة �جله�ت �لرق�بية و�مل�ص�همني كم� يف 
ت�ريخ �صدور �لقو�ئم �مل�لية �ل�ص�بقة. خالل �لربع �لر�بع من ع�م 2012، ح�صلت �ل�صركة على �ملو�فق�ت �لالزمة لتحويل �ملحفظة �عتب�ر� من 1 ين�ير 2009. لذلك، فقد �صحبت 

�الإد�رة �لقو�ئم �مل�لية �ل�ص�بقة و�أع�دت �إ�صد�ر هذه �لقو�ئم �مل�لية لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 بعد �الأخذ يف �العتب�ر �الآث�ر �ملرتتبة على حتويل �ملحفظة.

�أي�ص�، �صحبت �الإد�رة جميع �لقو�ئم �مل�لية �لتي �صبق �إ�صد�ره� منذ 3 يونيو، 2009 )ت�ريخ �لقر�ر �لوز�ري( من خالل ت�ريخ �ملو�فقة على حتويل �ملحفظة من قبل �مل�ص�همني، 
�لتي يجري �الآن �إع�دة �إ�صد�ره� بعد �الأخذ يف �العتب�ر �الآث�ر �ملرتتبة على حتويل �ملحفظة. وبن�ء عليه، فقد مت تعديل �ملعلوم�ت �مل�لية لع�م 2010 مق�رنة �ملعرو�صة يف �لبي�ن�ت 

�مل�لية �ملرفقة بعد �الأخذ يف �العتب�ر �آث�ر حتويل �ملحفظة.

تحويل محفظة

و�فق �ل�صرك�ء ب�لطرف �لب�ئع مبدئيً�، يف وقت تكوين �ل�صركة، على حتويل بع�ض �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت كم� يف 1 ين�ير 2009 وحمفظة �لت�أمني يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية �إلى 
�ل�صركة بقيمة حتدده� موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي.

يف 15 ذو �لعقدة 1433هـ )�ملو�فق1 �أكتوبر 2012(، و�فقت موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي على حتويل �ملحفظة، وذلك �عتب�ر� من 1 ين�ير 2009، مق�بل مبلغ 106.57 
مليون ري�ل �صعودي. وبعد مو�فقة موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي، دخلت �ل�صركة ر�صمي� يف �تف�ق �صر�ء مع �ل�صرك�ء ب�لطرف �لب�ئع لتنفيذ عملية �لتحويل. �أي�صً� و�فق �مل�ص�همون 

يف �ل�صركة على �لتحويل يف �جتم�ع �جلمعية �لعمومية غري �لع�دية يف 10 دي�صمرب 2012.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية – المعاد إصدارها
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

وفق� للتقييم �لتي و�فقت عليه موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي، وقيمة �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �ملكت�صبة من خالل حتويل حمفظة من �لب�ئع، كم� يف 1 ين�ير 2009 هي على �لنحو 
�لت�يل:

عمليات �لتاأمني

موجودات

117.772نقد وم� مي�ثله

178.694�أق�ص�ط ت�أمني و�أر�صدة ت�أمني مدينة – �ص�يف

2.116��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

34.938ح�صة معيدي �لت�أمني من مط�لب�ت ق�ئمة

22.098ح�صة معيدي �لت�أمني يف �أق�ص�ط غري مكت�صبة

11.647تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

2.214موجودات اأخرى

4.973�أث�ث وتركيب�ت ومعد�ت

374.452جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوب�ت 

29.699ذمم د�ئنة �إلى معيدي �لت�أمني

151.067�أق�ص�ط غري مكت�صبة

164.776مط�لب�ت ق�ئمة

3.383عموالت �إع�دة ت�أمني موؤجلة

16.697م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى

8.830مك�ف�أة نه�ية �خلدمة

374.452جمموع �ملطلوب�ت 
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية – المعاد إصدارها
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�إن �أثر �القتن�ء من قو�ئم �ملركز �مل�يل �لتي �صدرت �ص�بقً�، ك�نت عملي�ت �لت�أمني وق�ئمة عملي�ت �مل�ص�همني على �لنحو �لت�يل:

مبالغ عر�ضت �ضابقاً كما يف 31 عمليات �لتاأمني
دي�ضمرب 2011

مبالغ �أعيد ��ضد�رها 31
دي�ضمرب 2011

موجودات

84.69890.367نقد وم� يع�دله

107.615110.469�أق�ص�ط و�أر�صدة ت�أمني مدينة – �ص�يف

34.84040.878��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

71.38086.642ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت �لق�ئمة

21.77121.771ح�صة معيدي �لت�أمني يف �أق�ص�ط غري مكت�صبة

11.83911.839تك�ليف �قتن�ء وث�ئق ت�أمني موؤجلة

1.746-موجودات اأخرى

5.047-�أث�ث وتركيب�ت ومعد�ت

14.225-مطلوب من طرف ذي عالقة

38.51352.309مطلوب من عملي�ت �مل�ص�همني

370.656435.293جمموع �ملوجود�ت

مطلوب�ت وعجز مرت�كم 

10.8083.430ذمم د�ئنة �إلى معيدي �لت�أمني

173.023173.017�أق�ص�ط غري مكت�صبة

160.870216.476مط�لب�ت ق�ئمة

3.1203.120عموالت �إع�دة ت�أمني موؤجلة

9.09525.487م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى

14.07814.246مك�ف�أة نه�ية �خلدمة

370.994435.776جمموع �ملطلوب�ت �ملحولة

)483()338(جمموع �لعجز من عملي�ت �لت�مني

370.656435.293جمموع �ملطلوب�ت و�لعجز �ملرت�كم
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إيضاحات حول القوائم المالية – المعاد إصدارها
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

عمليات �مل�ضاهمني

مبالغ قيدت �سابقاً
31 دي�ضمرب

2011

مبالغ �أعيد
��ضد�رها 31

دي�ضمرب 2011

موجود�ت �مل�ص�همني

129.880129.880نقد وم� مي�ثله

65.70665.706ودائع ق�صرية الأجل-

12.94812.948��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

20.00020.000وديعة نظ�مية

1.4131.413موجودات اأخرى

229.947229.947جمموع موجود�ت �مل�ص�همني

مطلوب�ت �مل�ص�همني 

2.8033.985زك�ة و�صريبة م�صتحقة

1072.889م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى

-17.998مطلوب لطرف ذي عالقة

38.51352.309مطلوب �إلى عملي�ت �لت�أمني

59.42159.183جمموع مطلوب�ت �مل�ص�همني

حقوق �ل�صرك�ء

200.000200.000ر�أ�ض �مل�ل

)29.236()29.474(عجز مرت�كم

170.526170.764جمموع حقوق �ل�صرك�ء

229.947229.947جمموع �ملطلوب�ت و�لعجز �ملرت�كم
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية – المعاد إصدارها
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

عمليات التأمين

مبالغ عر�ضت �ضابقاً كما يف 31 
دي�ضمرب 2011 

�ملبالغ �ملعاد �إ�ضد�رها 31 
دي�ضمرب 2011 

�إير�د�ت

427.790427.790�إجم�يل �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة

)73.862()76.900(ن�ق�ص�: �أق�ص�ط �إع�دة ت�أمني �مل�صندة

350.890353.928�ص�يف �أق�ص�ط �لت�أمني مكتتبة

9.7818.146تغري�ت يف �أق�ص�ط غري مكت�صبة

360.671362.074�ص�يف �أق�ص�ط مكت�صبة

9.7849.951عموالت �إع�دة ت�أمني

1.0081.055دخل من عمولت

371.463373.080جمموع �إير�د�ت

تك�ليف وم�صروف�ت

253.993298.432�إجم�يل مط�لب�ت مدفوعة

)20.305()16.366(ن�ق�صً� ح�صة معيدي �لت�أمني

237.627278.127�ص�يف مط�لب�ت مدفوعة

)4.444(47.225تغري�ت يف مط�لب�ت ق�ئمة

284.852273.683�ص�يف مط�لب�ت متكبدة

37.94040.779تك�ليف �قتن�ء وث�ئق ت�أمني

68.85769.040م�ص�ريف عمومية و�إد�رية

391.649383.502جمموع �لتك�ليف و�مل�صروف�ت

)10.422()20.186(عجز من عملي�ت �لت�أمني 

20.18610.422حتمل �مل�ص�همني �لعجز من عملي�ت �لت�أمني

--�ص�يف �لنت�ئج من عملي�ت �لت�أمني بعد �لتخ�صي�ض من �لف�ئ�ض 

-145�لف�ئ�ض �ملرت�كم كم� يف بد�ية �لفرتة

-145�لف�ئ�ض �ملرت�كم كم� يف نه�ية �لفرتة
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية – المعاد إصدارها
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

عمليات المساهمين

مبالغ عر�ضت �ضابقاً 31 دي�ضمرب 
 2011

�ملبالغ �ملعاد �إ�ضد�رها 31 دي�ضمرب 
2011

)10.422()20.186(عجز حمول من عملي�ت �لت�أمني

1.2841.978دخل من عمولت

)438()138(م�صروف�ت عمومية و�إد�رية

)3.821()3.184(�صر�ئب م�صتقطعة

)12.703()22.224(�ص�يف خ�ص�رة �ل�صرك�ء للفرتة

ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - 2

فيم� يلي �أهم �ل�صي��ص�ت �ملح��صبية �ملطبقة يف �إعد�د هذه �لقو�ئم �مل�لية.  مت تطبيق هذه �ل�صي��ص�ت ب�صكل منتظم على جميع �لفرت�ت �ملعرو�صة.

أسس اإلعداد  1-2

ق�مت �ل�صركة ب�إعد�د �لقو�ئم �مل�لية �ملع�د �إ�صد�ره� �ملرفقة وفقً� ملبد�أ �لتكلفة �لت�ريخية ووفقً� ملبد�أ �ال�صتحق�ق و�ملعدلة ب�إع�دة تقييم ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع ب�لقيمة �لع�دلة يف 
ق�ئمة �ملركز �مل�يل و�لعملي�ت �ل�ص�ملة للم�ص�همني ومبوجب �ملع�يري �لدولية الإعد�د �لتق�رير �مل�لية. وعليه مل يكن �لغر�ض من �إعد�د هذه �لقو�ئم �مل�لية لتتفق مع �ملب�دئ �ملتع�رف 

عليه� يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، �أي وفقً� للمع�يري �ل�ص�درة عن �لهيئة �ل�صعودية للمح��صبني �لق�نونيني.

طبقً� للنظ�م، حتتفظ �ل�صركة بح�ص�ب�ت منف�صلة لعملي�ت �لت�أمني وعملي�ت �مل�ص�همني. حتتفظ �ل�صركة ب�حلي�زة �لفعلية و�مللكية جلميع �ملوجود�ت �ملتعلقة بعملي�ت �لت�أمني 
وعملي�ت �مل�ص�همني. يتم ت�صجيل �الإير�د�ت و�مل�صروف�ت الأي ن�ص�ط يف �حل�ص�ب�ت �لع�ئدة له. يتم حتديد �أ�ص�ض توزيع �مل�صروف�ت من �لعملي�ت �مل�صرتكة من قبل �الإد�رة وجمل�ض 

�إد�رة �ل�صركة.

ح�صب �للو�ئح �لد�خلية لل�صركة، يتم توزيع �لف�ئ�ض �لن�جت من عملي�ت �لت�أمني كم� يلي:

٪90�ملحول �إلى عملي�ت �مل�ص�همني

٪10�ملحول �إلى عملي�ت �لت�أمني

100٪

معايير جديدة للتقارير الدولية المالية والتفسيرات وتفسيرات اللجنة ومعدلة طبقتها الشركة   2-2

ال توجد مع�يري دولية الإعد�د �لتق�رير �مل�لية �أو تف�صري�ت جلنة �ملع�يري �لدولية الإعد�د �لتق�رير ميكن �أن تكون فع�لة للمرة �الأولى لل�صنة �مل�لية بد�ية من �أو بعد 1 ين�ير 2009 
�لتي يتوقع �أن يكون له� ت�أثري جوهري على �لقو�ئم �مل�لية.
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية – المعاد إصدارها
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

2-2-1  معايير، تفسيرات وتعديالت على معايير مصدرة ولم يتم تفعيلها ولم تطبقها الشركة مبكراً

�لتف�ضري�ت و�لتعديالت على �ملعايري:
�ضارية على

�لفرت�ت �ل�ضنوية 
�لتي تبد�أ يف �أو بعد

1 ين�ير 2013مز�ي� �ملوظفنيمعي�ر �ملر�جعة �لدويل رقم 19

1 ين�ير 2013 �الأدو�ت �مل�لية�ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 9

1 ين�ير 2013 �لقو�ئم �مل�لية �ملوحدة�ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 10

1 ين�ير 2013 ترتيب�ت م�صرتكة�ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 11

1 ين�ير 2013 �الإف�ص�ح عن ح�ص�ض يف �صركة �أخرى�ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 12

1 ين�ير 2013 قي��ض �لقيمة �لع�دلة�ملعي�ر �لدويل الإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 13

1 ين�ير 2013 قو�ئم م�لية منف�صلة )معدل 2011(معي�ر �ملر�جعة �لدويل رقم 27

��صتثم�ر�ت يف �صرك�ت زميلة وم�ص�ريعمعي�ر �ملر�جعة �لدويل رقم 28

1 ين�ير 2013   م�صرتكة )معدل 2009(

من غري �ملتوقع �أن يكون لتطبيق �ملع�يري و�لتعديالت �ملذكورة �أعاله ت�أثري جوهري على �لقو�ئم �مل�لية لل�صركة عند تطبيقه�.  

تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة   3-2

�إن �إعد�د �لقو�ئم �مل�لية وفق� ملع�يري �لتق�رير �مل�لية �لدولية يتطلب ��صتخد�م بع�ض �الأحك�م و�لتقدير�ت و�الفرت��ص�ت �ملح��صبية �له�مة �لتي توؤثر على قيم �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت 
�ملعرو�صة و�الإف�ص�ح عن �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �ملحتملة كم� يف ت�ريخ �لقو�ئم �مل�لية و�لقيم �ملعرو�صة لالإير�د�ت و�مل�ص�ريف خالل فرتة �لقو�ئم �مل�لية. كم� يتطلب �الأمر �أن 
مت�ر�ض �الإد�رة حكمه� عند تطبيق �صي��ص�ت �ل�صركة �ملح��صبية. �إن تغيري هذه �لتقدير�ت �و �الفرت��ص�ت قد ين�ص�أ عنه ت�أثري جوهري على �لقو�ئم �مل�لية خالل �لفرتة �لتي يتم 
فيه� هذ� �لتغري. تعتقد �الإد�رة �أن �الفرت��ص�ت و�لتقدير�ت �مل�صتخدمة هي مالئمة ومن��صبة، و�أن �لقو�ئم �مل�لية لل�صركة تظهر بعدل، من جميع �لنو�حي �جلوهرية، �ملركز �مل�يل 

لل�صركة ونت�ئج �أعم�له�. �إن �الفرت��ص�ت و�لتقدير�ت �جلوهرية �لتي قد يكون له� ت�أثري ه�م على �لقو�ئم �مل�لية مبينة يف �الإي�ص�ح رقم )3(.

التقارير القطاعية   4-2

مت��صيُ� مع طريقة �إعد�د �لتق�رير �لد�خلية ب�ل�صركة، �عتمدت �الإد�رة قط�ع�ت �لت�صغيل ب�لن�صبة لن�ص�ط�ت �ل�صركة وموجود�ته� ومطلوب�ته� كم� هو مبني �أدن�ه:

ال ت�صمل موجود�ت �لقط�ع�ت على �أق�ص�ط و�أر�صدة ت�أمني مدينة و�أث�ث وتركيب�ت ومعد�ت وموجود�ت �أخرى ومطلوب من عملي�ت �مل�ص�همني. �

ال ت�صمل مطلوب�ت �لقط�ع�ت على �أر�صدة د�ئنة ملعيدي �لت�أمني وم�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت �أخرى. �

الأغر��ض �إد�رة �ل�صركة، تقوم �ل�صركة بتنظيم عمل وحد�ته� مبوجب �ملنتج�ت و�خلدم�ت �ملقدمة ولديه� �لقط�ع�ت �لت�لية �لتي ميكن �لتقرير عنه�:

�حلو�دث و�مل�صئولية �

�ملركب�ت �

�ملمتلك�ت �

�لنقل �لبحري �

�لهند�صة �

�ل�صحة، و �

�حلم�ية �
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)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

تحويل العمالت األجنبية   5-2

مت�صك �ل�صركة �صجالته� �ملح��صبية ب�لري�ل �ل�صعودي وهي �أي�صً� �لعملة �لوظيفية لل�صركة. يجري حتويل ك�فة �ملع�مالت �لتي تتم ب�لعمالت �الأجنبية �إلى �لري�ل �ل�صعودي على 
ب�لري�ل  لتعك�ض م� يع�دله�  ب�لعمالت �الأجنبية فيتم حتويله�  �مل�صجلة  �لنقدية  �أم� �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت  ت�ريخ تلك �ملع�مالت.  �ل�صـوق يف  �ل�ص�ئدة يف  �أ�صع�ر �ل�صرف  �أ�ص��ض 
�ل�صعودي ب�صعر �ل�صرف �ل�ص�ئد كم� يف ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل. ترحل جميع �لفروق�ت �إلى ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني �أو ق�ئمة عملي�ت �مل�ص�همني. �إن �لفروق�ت �لن�جتة عن حتويل 

�لعمالت �الأجنبية مل تكن ه�مة لذلك مل يتم �الإف�ص�ح عنه� ب�صكل منف�صل.

موجودات مالية  6-2

تصنيف  1-6-2

تقوم �ل�صركة بت�صنيف موجود�ته� �مل�لية �إلى �لفئ�ت �لت�لية: قرو�ض وذمم مدينة و��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع.  

قروض وذمم مدينة أ( 

�لقرو�ض و�لذمم �ملدينة هي لي�صت من م�صتق�ت �الأ�صول �مل�لية وله� مدفوع�ت ث�بتة �أو حمددة وهي غري مدرجة يف �صوق ن�صطة �أخرى غري تلك �لتي تنوي �ل�صركة بيعه� على 
�ملدى �لق�صري �أو �أنه قد ت�صنفه� كمت�ح للبيع. وت�صنف �أي�ص� �لذمم �ملدينة �لن�جتة عن عقود �لت�أمني يف هذه �لفئة، ويتم مر�جعة �الإنخف��ض �لقيمة كجزء من مر�جعة �نخف��ض 

قيمة �لقرو�ض و�لذمم �ملدينة.

استثمارات متاحة للبيع ب( 

�ال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع هي موجود�ت م�لية لغر�ض �الحتف�ظ به� لفرتة غري حمدودة، و�لتي ميكن بيعه� عند �حل�جة لل�صيولة �أو عند �لتغري يف �أ�صع�ر �لف�ئدة و�أ�صع�ر �ل�صرف 
�أو �أ�صع�ر �الأ�صهم، ويتم ت�صنيفه� على هذ� �لنحو عند �قتن�ئه�. 

االعتراف والقياس   2-6-2

تقيد عملي�ت بيع و�صر�ء �ال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع يف ت�ريخ �لتع�قد وهو �لت�ريخ �لذي تلتزم فيه �ل�صركة ب�صر�ء �أو بيع �ال�صتثم�ر. تقيد �ال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع مبدئي� ب�لقيمة 
�لع�دلة م�ص�ف� �إليه� تك�ليف �ملع�مالت �ملتعلقة مب��صرة ب�ل�صر�ء وتقيد الحق� ب�لقيمة �لع�دلة. تقيد �لقرو�ض و�لذمم �ملدينة ب�لتك�ليف �ملطف�أة ب��صتخد�م طريقة �لف�ئدة �لفعلية. 

تقيد �لتغري�ت يف �لقيمة �لع�دلة لال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع �صمن بنود ق�ئمة �لعملي�ت �ل�ص�ملة للم�ص�همني و�ملركز �مل�يل لعملي�ت �لت�أمني. 

يتم ��صتبع�د �ملوجود�ت �مل�لية عندم� ينتهي �حلق يف ��صتالم �لتدفق�ت �لنقدية من �ال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع �أو عند حتويله� وق�مت �ل�صركة بنقل ك�فة خم�طر وعو�ئد �مللكية 
لطرف �آخر. عند بيع �ال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع �أو �نخف��ض قيمته�، تقيد �لتعديالت �ملرت�كمة للقيمة �لع�دلة �ملقيدة يف ق�ئمة حقوق �مللكية يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني �أو ق�ئمة 
�لعملي�ت �ل�ص�ملة للم�ص�همني »ك�أرب�ح وخ�ص�ئر من ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع«. حتت�صب �لعمولة من �ال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع ب��صتخد�م طريقة معدل �لف�ئدة �لفعلي وتقيد يف 

ق�ئمة �لدخل كجزء من �إير�د�ت �أخرى. 

تحديد القيمة العادلة   3-6-2

ت�صتند �لقيم �لع�دلة لال�صتثم�ر�ت �ملدرجة يف �أ�صو�ق ن�صطة على �أ�صع�ر �ل�صوق �حل�لية. �إذ� مل يكن هن�ك �صوق ن�صط ملوجود�ت م�لية، يتم حتديد �لقيمة �لع�دلة ب��صتخد�م 
�أ�ص�ليب �لتقييم، و�لتي ت�صمل �ملق�رنة بعملي�ت م�ص�بهة ذ�ت �صروط تع�مل �عتي�دية، حتليل �لتدفق�ت �لنقدية �خل��صعة للخ�صم، و�أ�ص�ليب �لتقييم �الأخرى �مل�صتخدمة ع�دة من 
قبل �ملتع�ملني يف �ل�صوق. حتت�صب �لف�ئدة على �الأور�ق �مل�لية �ملت�حة للبيع ب��صتخد�م طريقة �صعر �لف�ئدة �لفعلي وتقيد يف ق�ئمة �لدخل. يتم قيد توزيع�ت �الأرب�ح على �أدو�ت 

حقوق �مللكية �ملت�حة للبيع يف ق�ئمة �لدخل عندم� يت�أكد حق �ل�صركة يف �حل�صول على دفع�ت. يتم �إدر�ج كل منهم� يف دخل �لعموالت.
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االنخفاض في الموجودات   4-6-2

موجودات مالية مقيدة بالتكلفة المطفأة )أ( 

تقيم �ل�صركة يف كل نه�ية كل فرتة م�لية م� �إذ� ك�ن هن�ك دليل مو�صوعي على �نخف��ض قيمة �ملوجود�ت �مل�لية �أو جمموعة من �ملوجود�ت �مل�لية. تنخف�ض قيمة �الأ�صل �مل�يل �أو 
جمموعة من �الأ�صول �مل�لية وتكبد خ�ص�ئر �نخف��ض �لقيمة فقط �إذ� ك�ن هن�ك دليل مو�صوعي على �نخف��ض �لقيمة نتيجة و�حدة �أو �أكرث من �الأحد�ث �لتي وقعت بعد �العرت�ف 
�الأولى لالأ�صل، و�أنه حدث خ�ص�رة )�أو �أحد�ث( له� �أثر على �لتدفق�ت �لنقدية �مل�صتقبلية �لتقديرية للموجود�ت �مل�لية �أو جمموعة من �ملوجود�ت �مل�لية �لتي ميكن تقديره� 

ب�صكل موثوق.

�إذ� حدث يف فرتة الحقة، نق�ض يف مبلغ خ�ص�رة �النخف��ض وميكن �أن يكون �النخف��ض متعلق� ب�صورة مو�صوعية �إلى حدث وقع بعد قيد �النخف��ض، يتم عك�ض خ�ص�رة �نخف��ض 
�لقيمة �ملعرتف به� �ص�بق� من خالل تعديل ح�ص�ب �لعالوة. يتم قيد مبلغ �لعك�ض يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني.

استثمارات متاحة للبيع )ب( 

تقوم �ل�صركة يف ت�ريخ كل ق�ئمة مركز م�يل بتقييم م� �إذ� ك�ن هن�ك دليل مو�صوعي على �نخف��ض قيمة �ملوجود�ت �مل�لية �أو جمموعة من �ملوجود�ت �مل�لية. يف ح�لة �ال�صتثم�ر 
يف �الأ�صهم �مل�صنفة على �أنه� مت�حة للبيع، ف�إن وجود �نخف��ض كبري �أو لفرت�ت طويلة يف �لقيمة �لع�دلة لالأور�ق �مل�لية �قل من تكلفة هو دليل مو�صوعي على �نخف��ض �لقيمة 

مم� يوؤدي �إلى قيد خ�ص�رة �نخف��ض �لقيمة.

�أو  �أي خ�ص�ئر �نخف��ض �لقيمة على �ملوجود�ت �مل�لية �لتي �صبق �العرت�ف به� يف �الأرب�ح  تق��ض �خل�ص�رة �ملرت�كمة كفرق بني تكلفة �ل�صر�ء و�لقيمة �لع�دلة �حل�لية، ن�ق�ص� 
�خل�ص�ئر يتم �ز�لته� من حقوق �مللكية وتقيد يف ق�ئمة �لت�أمني / عملي�ت �مل�ص�همني. �إذ� يف فرتة الحقة ز�دت �لقيمة �لع�دلة الأد�ة دين �صنفت على �أنه� مت�حة للبيع، وتتعلق 

هذه �لزي�دة ب�صورة مو�صوعية �إلى حدث وقع بعد �إثب�ت خ�ص�رة �النخف��ض يف �لقيمة، يتم عك�ض خ�ص�رة �النخف��ض يف �لقيمة من خالل ق�ئمة �لت�أمني / عملي�ت �مل�ص�همني.

نقد وما يعادله  7-2

يت�صمن �لنقد وم� مي�ثله على نقد ب�ل�صندوق، ونقد لدى �لبنوك و�ال�صتثم�ر�ت ق�صرية �الأجل ع�لية �ل�صيولة، �إن وجدت، و�لتي ت�صتحق خالل ثالثة �أ�صهر �أو �أقل من ت�ريخ �ل�صر�ء.

ودائع قصيرة األجل  8-2

تت�ألف ود�ئع ق�صرية �الأجل من ود�ئع الأجل لدى �لبنوك ذ�ت فرت�ت ��صتحق�ق �أقل من �صنة و�أكرث من ثالثة �أ�صهر من ت�ريخ �القتن�ء.

مدينو التأمين   9-2

يتم قيد مديونية على ح�ملي وث�ئق �لت�أمني مبدئيً� ب�لقيمة �لع�دلة ويتم قي��صه� الحقً� ب�لتكلفة �ملطف�أة ب��صتخد�م طريقة معدل �لف�ئدة �لفعلي )�إذ� ك�ن �لر�صيد ي�صتحق بعد 
فرتة تزيد عن �صنة( ن�ق�صً� )�النخف��ض(، �إن وجد. 

عقود التأمين  10-2

تعرف عقود �لت�أمني وتلك �لتي حتتوي على خم�طر ت�أمني كبرية يف بد�ية �لعقد �أو تلك �لتي يف بد�ية �لعقد هن�ك �صين�ريو مب�دة جت�رية حيث م�صتوى خم�طر �لت�أمني قد تكون 
كبرية. �أهمية خم�طر �لت�أمني يعتمد على �حتم�ل كل من �ملوؤمن عليه وحجم ت�أثريه� �ملحتمل.

عند ت�صنيف �لعقد على �أنه عقد ت�أمني، ف�إنه ال يز�ل عقد ت�أمني للفرتة �ملتبقية من عمره، حتى لو ك�نت خم�طر �لت�أمني �نخف�صت كثري� خالل هذه �لفرتة.

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين مؤجلة  11-2

�إن �لعموالت �ملدفوعة للو�صط�ء و�لزي�دة يف �لتك�ليف �ملب��صرة �ملتعلقة ب�قتن�ء وجتديد عقود �لت�أمني يتم قيده� كتك�ليف »�كتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة«. يتم �إطف�ء �لتك�ليف الحقً� 
على مدى فرت�ت عقود �لت�أمني. 
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المطالبات   12-2

يتم �إدر�ج �ملط�لب�ت، و�لتي تتكون من �ملب�لغ م�صتحقة �الأد�ء حلملة �لوث�ئق و�الأطر�ف �الأخرى وم�ص�ريف تعديل �خل�ص�رة �ملرتبطة به� �صمن ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني عندم� يتم 
تكبده�. تتكون �ملط�لب�ت من �ملب�لغ �لد�ئنة �ملقدرة بخ�صو�ض �ملط�لب�ت �ملقدمة لل�صركة وتلك �لتي مل تقدم حتى ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل.

تقوم �ل�صركة ع�دة بتقدير مط�لب�ته� ��صتن�دً� �إلى خربته� �ل�ص�بقة. �إ�ص�فًة �إلى ذلك، يتم ر�صد خم�ص�ض ��صتن�دً� �إلى ر�أي �الإد�رة وخربة �ل�صركة �ل�ص�بقة بخ�صو�ض تك�ليف 
ت�صوية �ملط�لب�ت �ملتكبدة غري �ملعلن عنه� بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل. يتم �إدر�ج �أي فرق بني �ملخ�ص�ص�ت بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل و�لت�صوي�ت للفرتة �لق�دمة يف ق�ئمة عملي�ت 

�لت�أمني لتلك �لفرتة.

إعادة التأمين   13-2

�لعقود �لتي تربمه� �ل�صركة مع �صرك�ت �إع�دة �لت�أمني �لتي مبوجبه� يتم تعوي�ض �ل�صركة عن �خل�ص�ئر على و�حد �أو �أكرث من �لعقود �لتي ت�صدره� �ل�صركة و�لتي تلبي متطلب�ت 
ت�صنيف عقود �لت�أمني وت�صنف كعقود �إع�دة �لت�أمني. وت�صنف �لعقود �لتي ال ت�صتويف هذه �ملتطلب�ت كموجود�ت م�لية. �إن عقود �لت�أمني �لتي تربمه� �ل�صركة �لتي يكون مبوجبه� 

ح�مل �لعقد موؤمن �آخر )�إع�دة ت�أمني د�خل( يتم �إدر�جه� مع عقود �لت�أمني.

تقيد �لفو�ئد �لتي حتق لل�صركة مبوجب عقود �إع�دة �لت�أمني �لتي �أبرمت كموجود�ت �إع�دة �لت�أمني. وتتكون هذه �ملوجود�ت من �أر�صدة ق�صرية �الأجل �مل�صتحقة من �صرك�ت �إع�دة 
�لت�أمني، وكذلك �مل�صتحق�ت طويلة �الأجل، �إن وجدت، �لتي تعتمد على �ملط�لب�ت �ملتوقعة و�ملن�فع �لن��صئة عن عقود �لت�أمني �إع�دة �لت�أمني ذ�ت �ل�صلة. ويتم قي��ض �ملب�لغ �لق�بلة 
لال�صرتد�د من �أو م�صتحقة �إلى معيدي �لت�أمني ب�نتظ�م مع �ملب�لغ �ملرتبطة بعقود �لت�أمني و�إع�دة �لت�أمني وفق� ل�صروط كل عقد من عقود �إع�دة �لت�أمني. �إن مطلوب�ت �إع�دة �لت�أمني 

هي يف �ملق�م �الأول �أق�ص�ط �لت�أمني �مل�صتحقة �لدفع للح�صول على عقود �إع�دة �لت�أمني ويتم �العرت�ف به� كم�صروف عند ��صتحق�قه�.

تقوم �ل�صركة بت�ريخ كل تقرير م�يل بتقييم مدى توفر دليل على تعر�ض موجود�ت معيدي �لت�أمني لالنخف��ض يف قيمته� وعند وجود دليل على �النخف��ض يف �لقيمة، تقوم �ل�صركة 
ب�إعد�د تقدير للمبلغ �ملمكن ��صرتد�ده. عندم� تتج�وز �لقيمة �لدفرتية لهذه �لذمم �ملدينة قيمته� �لق�بلة لال�صرتد�د، يتم �عتب�ر �الأ�صل على �أنه تعر�ض لالنخف��ض يف قيمته 

ويتم تخفي�ض قيمته �إلى �لقيمة �لق�بلة لال�صرتد�د. 

اختبار كفاية المطلوبات  14-2

تقوم �ل�صركة، بت�ريخ كل ق�ئمة مركز م�يل، ب�إجر�ء تقييم ملدى كف�ية مطلوب�ت �لت�أمني ب��صتخد�م �لتقدير�ت �حل�لية للتدفق�ت �مل�لية �مل�صتقبلية لعقود �لت�أمني. و�إذ� م� �أظهر 
�لتقييم ب�أن �لقيمة �لدفرتية ملطلوب�ت �لت�أمني غري ك�فية يف �صوء �لتدفق�ت �لنقدية �مل�صتقبلية �ملقدرة، ف�إنه يتم �إثب�ت ك�مل �لنق�ض مب��صرة يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني ويتم 

تكوين خم�ص�ض خم�طر �إ�ص�فية.

قيد اإليرادات   15-2

)أ(  قيد اإليرادات من أقساط التأمين والعموالت

يتم قيد �إجم�يل �الأق�ص�ط و�لعموالت عند بدء خم�طر �لت�أمني. يتم ت�صجيل �جلزء من �الأق�ص�ط و�لعموالت �لتي �صيتم �كت�ص�به� يف �مل�صتقبل ك�أق�ص�ط وعموالت غري مكت�صبة، على 
�لتو�يل، كم� يتم ت�أجيله� مت�صيً� مع بند �لتغطية يف �لوثيقة ذ�ت �لعالقة.

يتم قيد �الأق�ص�ط �ملكت�صبة من عقود �إع�دة �لت�أمني، �إن وجدت، ك�إير�د�ت بنف�ض �لطريقة كم� لو مت �عتب�ر �أق�ص�ط �إع�دة �لت�أمني ك�أق�ص�ط ت�أمني.

)ب(  إيرادات من العموالت

يتم قيد �إير�د�ت �لعموالت من �لود�ئع ق�صرية �الأجل على �أ�ص��ض زمني ب��صتخد�م طريقة معدل �لعمولة �لفعلي.

)ج(  إيرادات توزيعات األرباح

يتم قيد �إير�د من توزيع�ت �الأرب�ح عندم� ين�ص�أ حق ��صتالم توزيع�ت لالأرب�ح.
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أثاث وتركيبات ومعدات  16-2

�الأث�ث و�لرتكيب�ت و�ملعد�ت تقيد ب�لتكلفة ن�ق�صً� تك�ليف �ال�صتهالك �ملرت�كم و�أي �نخف��ض يف �لقيمة. يتم حتميل �ال�صتهالك يف ق�ئمة �لدخل، وذلك ب��صتخد�م طريقة �لق�صط 
�لث�بت، لتوزيع تك�ليف �الأ�صول ذ�ت �ل�صلة �إلى قيمه� �ملتبقية على مدى �الأعم�ر �الإنت�جية �ملقدرة.

يتم حتديد �الأرب�ح و�خل�ص�ئر �لن�جتة عن �ال�صتبع�د�ت مبق�رنة �ملتح�صالت مع �لقيمة �لدفرتية وتدرج يف ق�ئمة �لدخل.

ق�بلة  غري  تكون  قد  �لدفرتية  �لقيمة  �أن  �إلى  �لظروف  يف  �لتغري  �أو  �حل�الت  ت�صري  عندم�  قيمته�  يف  ب�النخف��ض  يتعلق  فيم�  و�ملعد�ت  و�لرتكيب�ت  �الأث�ث  قيمة  مر�جعة  يتم 
لال�صرتد�د.  يف ح�لة وجود �أي من هذه �ملوؤ�صر�ت، حيث تزيد �لقيمة �لدفرتية عن �لقيمة �ملتوقعة �لق�بلة لال�صرتد�د ف�إنه يتم تخفي�ض �ملوجود�ت �إلى قيمته� �لق�بلة لال�صرتد�د 

ن�ق�صً� تك�ليف �لبيع �أو قيمة �ال�صتخد�م، �أيهم� �أعلى.

يتم حتميل �ل�صي�نة و�لت�صليح �لع�دية �لتي ال تزيد م�دي� �لعمر �النت�جي لالأ�صل يف ق�ئمة �لدخل عند تكبده�. يتم ر�صملة �لتجديد�ت و�لتح�صين�ت �لرئي�صية، �إن وجدت، ويتم 
ر�صملته� و��صتبد�له�.

ذمم دائنة ومستحقات  17-2

تقيد مب�لغ �ملطلوب�ت �لتي �صيتم �صد�ده� مق�بل ب�ص�ئع وخدم�ت م�صتلمة �صو�ء مت تقدمي فو�تري به� �إلى �ل�صركة �أو ال.

ذمم دائنة  18-2

تقيد �لذمم �لد�ئنة مبدئيً� ب�لقيمة �لع�دلة ثم تق��ض ب�لتكلفة �ملطف�أة ب��صتخد�م طريقة معدل �لف�ئدة �لفعلي.  تقيد �ملطلوب�ت للمب�لغ �لتي يتم دفعه� و�خلدم�ت �ملقدمة، �صو�ء 
�صدر به� فو�تري لل�صركة �أم ال.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  19-2

يتم قيد ��صتحق�ق مك�ف�أة نه�ية �خلدمة للموظفني مبوجب �صروط نظ�م �لعمل و�لعم�ل �ل�صعودي وتقيد على ح�ص�ب �لدخل. يتم �حت�ص�ب مبلغ �ملخ�ص�ض على �أ�ص��ض �لقيمة 
�حل�لية لالمتي�ز�ت �ملكت�صبة �لتي حتق للموظف فيم� لو ترك �ملوظف عمله كم� يف ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل. يتم دفع �ملب�لغ �مل�صتحقة عند �نته�ء خدم�ت �ملوظفني على �أ�ص��ض 

رو�تبهم وبدالتهم �الأخرية وعدد �صنو�ت خدم�تهم �ملرت�كمة، كم� هو مو�صح يف �ل�صروط �ملبينة يف �أنظمة �لعمل و�لعم�ل يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

عدم تحقق قيد األدوات المالية  20-2

يحدث عدم حتقق �أد�ة م�لية عندم� ال يعود لل�صركة �صيطرة على �حلقوق �لتع�قدية �لتي ت�صمل �الأدو�ت �مل�لية، وكذلك عندم� يتم بيع �الأد�ة، �أو جميع �لتدفق�ت �لنقدية �لتي 
تعود �إلى �أد�ة مت متريره� من خالل طرف ث�لث م�صتقل.

مقايضة   21-2

تتم مق�ي�صة �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �مل�لية ويتم �إدر�ج �ص�يف �ملبلغ يف ق�ئمة �ملركز �مل�يل فقط عند وجود حق ق�نوين ق�بل للتطبيق ملق�ي�صة �ملب�لغ �ملحت�صبة وعند توفر نية للت�صوية 
على �أ�ص��ض �ل�ص�يف، �أو حتقيق �ملوجود�ت وت�صوية �ملطلوب يف نف�ض �لوقت. ال تتم مق�ي�صة �لدخل و�مل�صروف يف ق�ئمة �لعملي�ت و�لف�ئ�ض �ملرت�كم وعملي�ت �مل�ص�همني �إال �إذ� 

ك�نت �ملع�يري و�لتف�صري�ت �ملح��صبية تقت�صي �أو جتيز �لقي�م بذلك. 

الزكاة الشرعية وضريبة الدخل  22-2

وفقً� الأنظمة م�صلحة �لزك�ة و�لدخل )»�مل�صلحة«(، تخ�صع �ل�صركة للزك�ة ب�لن�صبة �إلى �مل�ص�همني �ل�صعوديني ول�صريبة �لدخـل ب�لن�صبة �إلى �مل�ص�همني غري �ل�صعوديني. يحمل 
خم�ص�ض �لزك�ة و�صريبة �لدخل على ق�ئمة عملي�ت �مل�ص�همني �ل�ص�مل. يتم قيد �ملب�لغ �الإ�ص�فية �لتي ت�صتحق مبوجب �لت�صوي�ت �لنه�ئية، �إن وجدت، عندم� يتم حتديده�.

تقوم �ل�صركة ب��صتقط�ع �صريبة �لدخل �مل�صتحقة على بع�ض �ملع�مالت �لتي تتم مع �أطر�ف غري مقيمة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية مب� يف ذلك توزيع�ت �أرب�ح موزعة للم�ص�همني 
�الأج�نب وذلك وفقً� لنظ�م �صريبة �لدخل �ل�صعودي. مت قيد �صريبة �لدخل �لتي يتم ��صتقط�عه� من بع�ض �الأطر�ف غري �ملقيمة، و�لتي دفعت من قبل �ل�صركة ني�بة عن هذه 

�الأطر�ف ولن يتم ��صرتد�ده�، كم�صروف.
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مصاريف ما قبل التأسيس  24-2

يتم قيد م�ص�ريف م� قبل �لت�أ�صي�ض �صمن ق�ئمة عملي�ت �مل�ص�همني للفرتة �مل�لية �الأولى بعد �لت�أ�صي�ض، م� مل تكن لهذه �مل�صروف�ت من�فع م�صتقبلية. ويف ح�ل وجود من�فع 
م�صتقبلية له�، يتم �طف�وؤه� ب��صتخد�م طريقة �لق�صط �لث�بت على مدى ثالث �إلى خم�ض �صنو�ت �أو �لفرت�ت �ملقدرة لتلك �ملن�فع، �أيهم� �أق�صر.

تكاليف االكتتاب العام  25-2

تقيد �لتك�ليف �لتي مت تكبده� عند �إ�صد�ر �الكتت�ب �لع�م لل�صركة على حقوق �مل�ص�همني.

العمليات الموسمية  26-2

ال يوجد تغري�ت مو�صمية توؤثر يف عملي�ت �لت�أمني.

فائض من عمليات التأمين  27-2

طبقً� للمتطلب�ت �خل��صة بتطبيق �لقو�عد �ملنظمة للت�أمني �لتع�وين )»�لنظ�م«( �ل�ص�درة من موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي، ف�إن ٪90 من �ص�يف �لف�ئ�ض من عملي�ت �لت�أمني 
يتم حتويله� �إلى ق�ئمة دخل �مل�ص�همني �ل�ص�مل، ويتم توزيع ن�صبة �لـ ٪10 من �ص�يف �لف�ئ�ض على حملة �لوث�ئق ويتم �الإف�ص�ح عن �لف�ئ�ض �ملوزع حلملة �لوث�ئق �صمن »�لف�ئ�ض 

�ملرت�كم من عملي�ت �لت�أمني«.

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  - 3

تقوم �ل�صركة ب�إجر�ء تقدير�ت و�فرت��ص�ت توؤثر على مب�لغ �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت يف �ل�صنة �مل�لية �لق�دمة و�لتي بحكم تعريفه� ن�در� م� تت�ص�وى مع �لنت�ئج �لفعلية. �إن �لتقدير�ت 
و�الفرت��ص�ت �لتي له� خطر كبري يف �إحد�ث تعديل على �لقيمة �حل�لية للموجود�ت و�ملطلوب�ت خالل �ل�صنة �مل�لية �لق�دمة مو�صحة �أدن�ه.

المطلوبات الناتجة عن مطالبات بموجب عقود التأمين

ينبغي ��صتخد�م حكم �الإد�رة �إلى حد كبري يف تقدير �ملب�لغ �مل�صتحقة حلملة �لوث�ئق �لن��صئة من �ملط�لب�ت مبوجب وث�ئق �لت�أمني. ت�صتند هذه �لتقدير�ت ب�ل�صرورة �إلى و�صع 
�فرت��ص�ت ه�مة حول عو�مل متعددة تنطوي على �الآر�ء �ملختلفة وعدم �لت�أكد و�لذي قد يكون متنوع� وله �حتم�الت جوهرية متب�ينة، وميكن �أن تختلف �لنت�ئج �لفعلية عن 

تقدير�ت �الإد�رة مم� قد ينتج عنه� تغري�ت م�صتقبلية يف �اللتز�م�ت �ملقدرة. 

وب�لتحديد، ينبغي �إعد�د تقدير�ت لكل من �لتكلفة �لنه�ئية �ملتوقعة للمط�لب�ت و�ملدرجة بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل وللتكلفة �لنه�ئية �ملتوقعة للمط�لب�ت �ملتكبدة غري �ملدرجة 
بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل. �إن �الأ�صلوب �لرئي�صي �ملتبع من قبل �الإد�رة يف تقدير �لتكلفة للمط�لب�ت �ملدرجة وللمط�لب�ت �ملتكبدة غري �ملدرجة هو ��صتخد�م �الجت�ه�ت �ل�ص�بقة 

لت�صوية �ملط�لب�ت للتنب�أ ب�جت�ه�ت ت�صوية �ملط�لب�ت �مل�صتقبلية.

يتم تقدير �ملط�لب�ت �لتي تتطلب قر�رً� ق�ص�ئيً� �أو حتكيميً�، �إن وجدت، لكل ح�لة على حدة. تقوم جه�ت م�صتقلة لت�صوية �ملخ�طر بتقدير �ملط�لب�ت �ملتعلقة ب�ملمتلك�ت. تقوم 
�الإد�رة مبر�جعة �ملخ�ص�ص�ت �ملتعلقة ب�ملط�لب�ت �ملتكبدة، و�ملط�لب�ت �ملتكبدة ولكن مل يبلغ عنه�، على �أ�ص��ض ربع �صنوي.

انخفاض قيمة أقساط وأرصدة التأمين المدينة:

يتم و�صع تقدير للمب�لغ �ملحتمل عدم حت�صيله� من �الأق�ص�ط �ملدينة، �إن وجد، عندم� يكون من غري �ملحتمل حت�صيل ك�مل مبلغ �ملديونية طبقً� لل�صروط �الأ�صلية لوثيقة �لت�أمني. 
يتم �إعد�د هذ� �لتقدير لكل مبلغ من �ملب�لغ �جلوهرية كاًل على حده. �أم� ب�لن�صبة للمب�لغ غري �جلوهرية �لتي ت�أخر حت�صيله�، فيتم تقييمه� ب�صكل �جم�يل ويتم تقدير خم�ص�ض 

له� وفقً� لفرتة ت�أخر �ل�صد�د و�خلربة �ل�ص�بقة لل�صركة يف حت�صيله�.

انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

يتم �النخف��ض يف �لقيمة �لع�دلة لال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع عندم� يكون هذ� �النخف��ض يف �لقيمة �لع�دلة عن �لتكلفة جوهريً� �أو لفرتة زمنية م�صتمرة �أو عندم� يكون هن�ك دليل 
مو�صوعي �آخر للداللة على مثل هذه �خل�ص�رة.  �إن حتديد م� هو »�جلوهري« �أو »�النخف��ض �مل�صتمر« يتطلب قدرً� كبريً� من �لتقدير. ب�الإ�ص�فة �إلى ذلك، تقوم �ل�صركة بتقييم 

عو�مل �أخرى ، مب� يف ذلك �لتقلب�ت �لع�دية يف �صعر �ل�صهم لال�صتثم�ر�ت �ملدرجة و�لتدفق�ت �لنقدية �مل�صتقبلية وعو�مل �خل�صم لال�صتثم�ر�ت غري �ملدرجة.
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نقد وما يعادله  - 4

2011     2010     

عملي�ت الت�أمني:

90.367192.216نقد يف البنك وال�صندوق

عملي�ت �مل�ص�همني:

22.75034نقد يف البنك وال�صندوق

107.130105.715ودائع لأجل

129.880105.749

متثل �لود�ئع الأجل �أعاله ود�ئع الأجل مع ��صتحق�ق �أ�صلية �أقل من ثالثة �أ�صهر.

ت�صتمل �الأر�صدة �ملذكورة �أعاله لعملي�ت �لت�أمني على ح�ص�ب�ت ج�رية قدره� 5.7 مليون ري�ل �صعودي )31 دي�صمرب 2010: 192.2 مليون ري�ل �صعودي( يحتفظ به� حتت ��صم 
�لب�ئع وني�بة عن �ل�صركة وج�ري عملية حتويله� ب��صم �ل�صركة.

أقساط وأرصدة تأمين مدينة   - 5

2011     2010     

46.20246.630مدينو حملة وث�ئق �لت�أمني

77.72599.714ذمم مدينة من و�صط�ء �لت�أمني

5.7223.368ذمم مدينة من معيدي �لت�أمني

129.649149.712

)12.986()19.180(خم�ص�ص ديون م�صكوك يف حت�صيله�

110.469136.726�ملجموع

فيم� يلي حركة خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيله�:

�لفرتة من 3 يونيو

2009 �إلى 31 �ل�ضنة �ملنتهية يف

دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

-12.986�لر�صيد كم� يف بد�ية �ل�صنة / �لفرتة

18.057-حتويل حمفظة )�إي�ص�ح 1(

)5.071(6.194حممل / )عك�ض( لل�صنة / للفرتة

19.18012.986�لر�صيد كم� يف نه�ية �ل�صنة / �لفرتة

تت�ألف �لذمم �ملدينة ب�صكل �أ�ص��صي من عدد كبري من �لعمالء و�لو�صط�ء و�صرك�ت ت�أمني د�خل �ململكة �لعربية �ل�صعودية.
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�أعم�ر �لذمم �ملدينة كم� يلي:

مل ت�ضتحق بعد
180-91
يوم      

��ضتحقت ولكن مل تخف�س

181-360ومل تخف�س�ملجموع
يوم

�أكرث من
360 يوم

31110.46954.77036.34214.6774.680 دي�صمرب 2011

31136.726104.61415.87814.5181.716 دي�صمرب 2010

استثمارات متاحة للبيع  - 6

كم� يف ولل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2011

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

7.000-الر�صيد كم� يف 1 ين�ير 2011

6.03840.877�صر�ء / حتويالت من طرف ذي عالقة

)35.323(35.323حتويالت من عملي�ت �مل�ص�همني �إلى عملي�ت �لت�أمني

394)483()خ�ص�رة( / ربح غري حمققة

40.87812.948الر�صيد كم� يف 31 دي�صمرب 2011 

ب�الإ�ص�فة �إلى م� مت ذكره �أعاله لدى �ل�صركة 1.923.078 �صهم )٪7.692( يف جنم خلدم�ت �لت�أمني )جنم(، �صركة م�ص�همة �صعودية، و�لتي �أي�صً� مت حتويله� �إلى �ل�صركة 
من �لب�ئع ب�لقيمة �صفر.

كم� يف ولل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2010

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

--الر�صيد كم� يف 3 يونيو 2009

7.000-�صر�ء / حتويالت من طرف ذي عالقة

7.000-الر�صيد كم� يف 31 دي�صمرب 2010 

ميثل �ال�صتثم�ر يف �صند�ت �ل�صكوك �ملتد�ولة علن� وبع�ض �الأ�صهم و�الأور�ق �مل�لية �الأخرى للتد�ول �لع�م �لتي ت�صدره� �ل�صرك�ت �ملختلفة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة  - 7

من �ملتوقع ��صتالم جميع �ملب�لغ �مل�صتحقة من معيدي �لت�أمني خالل 12 �صهرً� من ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل.  
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية – المعاد إصدارها
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

الحركة في تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة، عموالت إعادة تأمين مؤجلة، دخل من أقساط غير   - 8
مكتسبة ومطالبات قائمة:

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة أ - 

�لفرتة من 3 يونيو

2009 �إلى 31 �ل�ضنة �ملنتهية يف

دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

-18.004�لر�صيد كم� يف بد�ية �ل�صنة / �لفرتة

11.647-حتويل حمفظة )�إي�ص�ح 1(

34.61484.834�ملتكبد خالل �ل�صنة / �لفرتة

)78.477()40.779(�ملطف�أ خالل �ل�صنة / �لفرتة

11.83918.004�لر�صيد كم� يف نه�ية �ل�صنة / �لفرتة

عموالت إعادة تأمين مؤجلة ب - 

�لفرتة من 3 يونيو

2009 �إلى 31 �ل�ضنة �ملنتهية يف

دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

-3.248�لر�صيد كم� يف بد�ية �لفرتة / �ل�صنة

3.383-حتويل حمفظة )�إي�ص�ح 1(

9.82316.889عمولة م�صتلمة خالل �ل�صنة / �لفرتة

)17.024()9.951(عمولة مكت�صبة خالل �ل�صنة / �لفرتة

3.1203.248�لر�صيد كم� يف نه�ية �ل�صنة / �لفرتة
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إيضاحات حول القوائم المالية – المعاد إصدارها
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

أقساط غير مكتسبة ج - 

�لفرتة من 3 يونيو

2009 �إلى 31 �ل�ضنة �ملنتهية يف

دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

-179.939�لر�صيد كم� يف بد�ية �ل�صنة / �لفرتة

151.067-حتويل حمفظة )�إي�ص�ح 1(

353.928828.684�ص�يف �الأق�ص�ط �ملكتتبة خالل �لفرتة

)798.261()362.074(�ص�يف �الأق�ص�ط �ملكت�صبة خالل �لفرتة

171.793.490181تغري يف �أق�ص�ط غري مكت�صبة

ن�ق�ص�: ح�صة معيدي �لت�أمني من �الأق�ص�ط 

)22.098(-       غري �ملكت�صبة – حتويل حمفظة )�إي�ص�ح 1(

ن�ق�ص�: ح�صة معيدي �لت�أمني من �الأق�ص�ط 

-)20.547(       غري �ملكت�صبة )�فتت�حي(

ي�ص�ف: ح�صة معيدي �لت�أمني من �الأق�ص�ط 

21.77120.547       غري �ملكت�صبة )�إغالقي(

173.017179.939�لر�صيد كم� يف نه�ية �ل�صنة / �لفرتة

مطالبات قائمة د - 

�ل�ضايفمطلوب من معيدي �لتاأمني�لإجمايل�ل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011

98.478)22.631(121.109�لر�صيد كم� يف بد�ية �ل�صنة

35.800-35.800تكبدت ومل يبلغ عنه� 

)278.127(20.305)298.432(مط�لب�ت دفعت خالل �ل�صنة

273.683)84.316(357.999مط�لب�ت تكبدت خالل �ل�صنة

129.834)86.642(216.476�لر�صيد كم� يف نه�ية �ل�صنة

95.737)86.642(182.379مط�لب�ت ق�ئمة كم� يف نه�ية �ل�صنة

34.097-34.097تكبدت ومل يبلغ عنه�

129.834)86.642(216.476�لر�صيد كم� يف نه�ية �ل�صنة
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)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�ل�ضايفمطلوب من معيدي �لتاأمني�لإجمايل�لفرتة من 3 يونيو 2009 حتى 31 دي�ضمرب 2010

---�لر�صيد كم� يف بد�ية �لفرتة

96.306)34.938(131.244مط�لب�ت ق�ئمة - حتويل حمفظة )�إي�ص�ح 1(

33.532-33.532تكبدت ومل يبلغ عنه� و�حتي�طي مقتن�ة – حتويل حمفظة )�إي�ص�ح 1(

)627.148(105.404)732.552(مط�لب�ت دفعت خالل �لفرتة

631.588)93.097(724.685مط�لب�ت تكبدت خالل �لفرتة

134.278)22.631(156.909�لر�صيد كم� يف نه�ية �لفرتة

---�لر�صيد كم� يف بد�ية �لفرتة

98.478)22.631(121.109مط�لب�ت ق�ئمة كم� يف نه�ية �لفرتة

35.800-35.800تكبدت ومل يبلغ عنه�

134.278)22.631(156.909�لر�صيد كم� يف نه�ية �لفرتة

وديعة نظامية  - 9

وفق� لنظ�م �ل�صرك�ت، يتعني على �ل�صركة �حلف�ظ على وديعة �إلز�مية ال تقل عن ٪10 من ر�أ�ض �مل�ل �ملدفوع فيه�. يتم �الحتف�ظ بوديعة نظ�مية لدى �أحد �لبنوك يف �ململكة 
�لعربية �ل�صعودية، والميكن �صحبه� �إال مبو�فقة موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي.

أثاث وتركيبات ومعدات  - 10

�ملجموعمعد�ت�أثاث وتركيبات

 2011

�لتكلفة

13.5675.6079.174 ين�ير 2011

1.1681.6012.769�إ�ص�ف�ت

314.7357.20811.943 دي�صمرب 2011

��صتهالك مرت�كم

)5.016()1.967()3.049(1 ين�ير 2011

)1.880()1.000()880(�ملحمل خالل �ل�صنة

)6.896()2.967()3.929(31 دي�صمرب 2011

القيمة الدفرتية ال�ص�فية

315.047 دي�صمرب 2011
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إيضاحات حول القوائم المالية – المعاد إصدارها
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�ملجموعمعد�ت�أثاث وتركيبات

2010

�لتكلفة

2.4412.5324.973حتويل حمفظة )�إي�ص�ح 1(

1.1263.0754.201�إ�ص�ف�ت

313.5675.6079.174 دي�صمرب 2010

��صتهالك مرت�كم

)5.016()1.967()3.049(�ملحمل خالل �لفرتة

)5.016()1.967()3.049(31 دي�صمرب 2010

القيمة الدفرتية ال�ص�فية

314.158 دي�صمرب 2010

مستحقات ومطلوبات  - 11

2011     2010     

عملي�ت الت�أمني:

2.7184.020رو�تب م�صتحقة

5.96710.455عموالت م�صتحقة

2.3022.568ر�صوم تنظيمية

13.4476.245�صيك�ت مط�لب�ت

3.765-مطلوب ملوردين

1.0536.159اأخرى

25.48733.212

عملي�ت �ل�صرك�ء:

555845ر�صوم �ملدر�ء

2.3341.114اأخرى

2.8891.959
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إيضاحات حول القوائم المالية – المعاد إصدارها
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

مكافأة نهاية الخدمة  - 12

2011     2010     

-13.673ر�صيد بد�ية �ل�صنة / �لفرتة

8.830-حتويل حمفظة )�إي�ص�ح 1(

)1.490()2.708(مك�ف�أة نه�ية �خلدمة

3.2816.333�ملحمل �ل�صنة / �لفرتة

14.24613.673ر�صيد نه�ية �ل�صنة / �لفرتة

معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  - 13

معامالت مع أطراف ذات عالقة   )1

�لفرتة من 3 يونيو

2009 �إلى 31 �ل�ضنة �ملنتهية يف

دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

11.92019.825�إجم�يل �أق�ص�ط مكتتبة

1.6044.620�ص�يف مط�لب�ت م�صددة

37.64931.020�إع�دة ت�أمني م�صندة

5.952536عموالت �إع�دة ت�أمني

3.0714.917م�ص�ريف حملت من قبل �أطر�ف ذ�ت عالقة

1.310446مك�ف�أة �الإد�رة

3.4195.303كب�ر موظفي �الإد�رة

��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع حمولة �إلى طرف ذي 

2.116-عالقة )�أنظر �إي�ص�ح 1(

أرصدة مع أطراف ذات عالقة   )2

ذمم مدينة من / �إلى طرف ذي عالقة كم� يف 31 دي�صمرب 2011 و 2010 ميثل �ملبلغ �مل�صتحق من �لب�ئع.

فائض متراكم عمليات التأمين  - 14

وفقً� لالئحة �لتنفيذية للت�أمني �لتع�وين )لو�ئح( �ل�ص�درة عن موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي، ف�إن ٪90 من ف�ئ�ض عملي�ت �لت�أمني لكل �صنة يتم حتويله� �إلى �لعملي�ت �ل�ص�ملة 
للم�ص�همني. مل يتم هذ� �لتحويل ب�صبب �لعجز من عملي�ت �لت�أمني.
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إيضاحات حول القوائم المالية – المعاد إصدارها
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

أمور تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل  - 15

مخصص الزكاة وضريبة الدخل:  )1(

تخ�ص�ض �لزك�ة بو�قع 2.5 ب�مل�ئة من �لوع�ء �لزكوي �إلى �ل�صرك�ء �ل�صعوديني يف �ل�صركة.  ت�صتحق �صريبة �لدخل بو�قع ٪20 من �لربح �ل�ص�يف �ملعدل �ملن�صوب �إلى �ل�صرك�ء 
�الأج�نب يف �ل�صركة.

حركة خم�ص�ض �لزك�ة و�صريبة �لدخل كم� يف 31 دي�صمرب 2011 و 2010 كم� يلي:

�ملجموع�ضريبة دخلزكاة2011

3.7826664.448ر�صيد بد�ية �ل�صنة

)3.804(-)3.804(�مل�صدد

3.341-3.341خم�ص�ض �لفرتة

3.3196663.985ر�صيد نه�ية �لفرتة

2010

---ر�صيد بد�ية �لفرتة

)202(-)202(�مل�صدد

3.9846664.650خم�ص�ض �لفرتة

3.7826664.448ر�صيد نه�ية �لفرتة

ال يوجد �صر�ئب دخل موؤجلة / مطلوب�ت ه�مة كم� يف 31 دي�صمرب 2011 و 2010.

)ب(  وضع شهادات الزكاة وضريبة الدخل

ح�صلت �ل�صركة على �صه�دة نه�ئية للفرتة من 3 يونيو 2009 )ت�ريخ �لت�أ�صي�ض( �إلى 31 دي�صمرب 2010، وقد عدلت �ل�صركة خم�ص�ض �صريبة �لدخل لتعك�ض ت�أثري عملي�ت 
�لتحويل وب�صدد تقدمي �قر�ر معدل.

رأس المال  - 16

2011     2010     

�مل�صرح

20.000.000200.000200.000 �صهم مببلغ 10 ري�ل �صعودي

�مل�صرح به و�ملخ�ص�ض، �مل�صدر و�ملدفوع ب�لك�مل

20.000.000200.000200.000 �صهم بقيمة 10 ري�ل �صعودي لكل �صهم

احتياطي نظامي  - 17

وفقً� للنظ�م، يتعني على �ل�صركة حتويل م� ال يقل عن ٪20 من �لربح �ل�صنوي �إلى �الحتي�طي �لنظ�مي حتى يبلغ هذ� �الحتي�طي ٪100 من ر�أ�ض م�ل �ل�صركة.  مل يتم هذ� 
�لتحويل خالل �لفرتة نظرً� للخ�ص�رة.
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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دخل من عموالت  - 18

متثل �لعموالت �لدخل �ملكت�صب من �لود�ئع الأجل وود�ئع ق�صرية �الأجل.

مصاريف عمومية وإدارية   - 19

�لفرتة من 3 يونيو

2009 �إلى 31 �ل�ضنة �ملنتهية يف

دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

عملي�ت الت�أمني:

41.23385.081تك�ليف �ملوظفني

8.3746.736ر�صوم ق�نونية ومهنية

1.3432.142�صفر عمل

6912.397طب�عة وقرط��صية

)5.071(6.194خم�ص�ص ديون م�صكوك فيه�

2.5767.805تقنية �ملعلوم�ت

8.6297.275اأخرى

69.040106.365

عملي�ت �مل�ص�همني:

438437ر�صوم �ملدر�ء وم�ص�ريف �أخرى

1.669-اأخرى

4382.106

تكاليف االكتتاب العام  - 20

�لفرتة من 3 يونيو

2009 �إلى 31 �ل�ضنة �ملنتهية يف

دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

4.176-�أتع�ب ��صت�ص�رية ونفق�ت حتقق

1.150-�أتع�ب �ملتعهد �لرئي�صي لالكتت�ب و�الإ�صد�ر

212-اأخرى

-5.538
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مصاريف ما قبل التأسيس  - 21

�لفرتة من 3 يونيو

2009 �إلى 31 �ل�ضنة �ملنتهية يف

دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

636-�أتع�ب ��صت�ص�رية

509-ر�صوم تد�ول

684-ترويج �أعم�ل

208-اأخرى

-2.037

إدارة المخاطر  - 22

حوكمة المخاطر  1-22

تتمثل حوكمة �ملخ�طر �خل��صة ب�ل�صركة يف جمموعة من �ل�صي��ص�ت و�لو�ص�ئل �لرق�بية �ملقررة �لتي ت�صتخدم �لهيكل �لتنظيمي �حل�يل لتحقيق �الأهد�ف �ال�صرت�تيجية لل�صركة.  
ترتكز فل�صفة �ل�صركة يف قبول �ملخ�طر �ملرغوب به� و�ملعروفة و�لتي تتو�فق مع �خلطة �ال�صرت�تيجية �ملتعلقة ب�إد�رة وقبول �ملخ�طر و�ملعتمدة من قبل جمل�ض �الإد�رة.  تتعر�ض 

�ل�صركة ملخ�طر �الئتم�ن و�ل�صيولة و�ل�صوق و�لعملي�ت. 

الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر

مجلس اإلدارة

�إن جمل�ض �الإد�رة هو �جلهة �لعلي� �مل�صوؤولة عن حوكمة �ملخ�طر حيث يقوم بتقدمي �لتوجيه و�عتم�د �ال�صرت�تيجي�ت و�ل�صي��ص�ت لتحقيق �الأهد�ف �ملحددة لل�صركة.

لجنة المراجعة وإدارة التدقيق الداخلي

�إد�رة �لتدقيق �لد�خلي كذلك بفح�ض كف�ية �الإجر�ء�ت ومدى �لتز�م �ل�صركة بهذه  �لعلي� �صنويً�. تقوم  �إد�رة �ل�صركة  �إد�رة �لتدقيق �لد�خلي مبه�م تقييم �ملخ�طر مع  تقوم 
�الإجر�ء�ت من خالل �لقي�م بعملي�ت تدقيق وتفتي�ض �عتي�دية، ومن ثم يتم رفع �أية مالحظ�ت �أو تو�صي�ت �إلى جلنة �ملر�جعة وب�صكل مب��صر.

لجنة إدارة المخاطر

�أن�ص�أت جلنة �ملر�جعة يف �ل�صركة جلنة الإد�رة �ملخ�طر تقوم ب�ال�صر�ف على عمل �إد�رة �ملخ�طر يف �ل�صركة وتقدم تقريره� �إلى جلنة �ملر�جعة على �أ�ص��ض دوري.  تعمل �للجنة 
يف �ط�ر عمل �أن�ص�أه جمل�ض �الإد�رة.

اإلدارة العليا

تعترب �الإد�رة �لعلي� م�صئولة عن مه�م �الأن�صطة �لت�صغيلية لل�صركة ومت�بعته� ب�صكل يومي بهدف �لت�أكد من حتقيق �الأهد�ف �الإ�صرت�تيجية لل�صركة وذلك �صمن �الإط�ر �لع�م مل�صتوى 
�ملخ�طر �ملعتمد من قبل �ل�صركة.

�إن �أهم �أنو�ع �ملخ�طر �لتي تتعر�ض له� �ل�صركة وطرق تخفيفه� من قبل �الإد�رة تتلخ�ض �أدن�ه.
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مخاطر التأمين  2-22

�ملط�لب�ت  ح�صول  تكر�ر  مبدى  هذه  وتت�أثر  له�.  �ملتوقع  عن  توقيته�  �أو  �لفعلية  �ملط�لب�ت  دفع�ت  �ختالف  هي  �لت�أمني  عقود  يف  �ل�صركة  تو�جهه�  �لتي  �لرئي�صية  �ملخ�طر  �إن 
وح�ص��صيته�، و�ملن�فع �لفعلية �ملدفوعة و�لتطور �لالحق للمط�لب�ت طويلة �الأجل. يتمثل هدف �ل�صركة بن�ًء على ذلك يف �لت�أكد من توفر �حتي�طي�ت ك�فية لتغطية هذه �اللتز�م�ت. 

�خل��صة  �الإر�ص�د�ت  وتنفيذ  �ختي�ر  خالل  من  �ملخ�طر  تنوع  حت�صني  �أي�صً�  يتم  �لت�أمني.  عقود  من  كبرية  ملحفظة  �لتنويع  خالل  من  �أعاله  �لو�رد  للخطر  �لتعر�ض  تقليل  يتم 
ب��صرت�تيجي�ت �الكتت�ب بعن�ية و�إد�رة �ملط�لب�ت ب�صكل مقنن ومر�جعة ربع �صنوية لالحتي�طي�ت وكذلك ��صتخد�م ترتيب�ت �إع�دة �لت�أمني. 

الحوادث والمسؤولية والمركبات    3-22

الحوادث والمسؤولية

�إن فئة �حلو�دث ت�صتمل على �لت�أمني �ل�صخ�صي و�لت�أمني على �الأمو�ل وت�أمني لك�فة خم�طر �الأعم�ل وت�أمني �ل�صفر بغر�ض �لعمل. �إن ت�أمني �مل�صوؤولية ي�صتمل على �مل�صوؤولية جت�ه 
ك�فة �الأطر�ف �الأخرى عمومً� وم�صوؤولية �ملنتج وم�صوؤولية �ص�حب �لعمل عن تعوي�ض �لعم�ل �لن�جمة عن �الإهم�ل خالل �صري �الأعم�ل �لتج�رية.

المركبات

�لت�أمني على �ملركب�ت م�صمم لتعوي�ض حملة وث�ئق �لت�أمني عن �ل�صرر �لذي يح�صل ملركب�تهم �أو �مل�صوؤولية جت�ه �الأطر�ف �الأخرى �لن��صئة من �حلو�دث. ميكن �أن يتلقى حملة 
�لوث�ئق �أي�صً� تعوي�صً� بخ�صو�ض �حرت�ق �أو �صرقة مركب�تهم. 

ب�لن�صبة لوث�ئق �حلو�دث و�مل�صوؤولية و�ملركب�ت، ف�إن �ملخ�طر �لرئي�صية هي �ملط�لب�ت بخ�صو�ض �لوف�ة و�الإ�ص�ب�ت �جل�صدية و��صتبد�ل �أو �إ�صالح �ملركب�ت. يوجد لدى �ل�صركة 
�إجر�ء�ت لقبول �ملخ�طر مو�صوعة ب�صكل جيد ��صتن�دً� �إلى عو�مل �الكتت�ب �لرئي�صية مثل عمر �ل�ص�ئق وخربة �ل�ص�ئق وطبيعة �ملركبة الإد�رة جودة �ملخ�طر �لتي تقبله�. كم� �أن 

لديه� �أي�صً� �إجر�ء�ت �إد�رة �ملخ�طر ملر�قبة �لتك�ليف �ملرتبطة ب�ملط�لب�ت.

الممتلكات  4-22

ت�أمني �ملمتلك�ت م�صمم لتعوي�ض حملة �لوث�ئق عن �ل�صرر �لذي يلحق ب�ملمتلك�ت �أو عن خ�ص�رة قيمة هذه �ملمتلك�ت. ميكن �أن يتلقى حملة �لوث�ئق �أي�صً� تعوي�صً� عن خ�ص�رة 
�الأرب�ح �لن�جتة عن عدم �لقدرة على ��صتخد�م تلك �ملمتلك�ت �ملوؤمن عليه�. 

يتم فح�ض �ملخ�طر �لكبرية �ملكتتب عليه� بو��صطة �ل�صركة �صمن هذه �لفئة ب�صكل فعلي من قبل خرب�ء خم�طر موؤهلني للت�أكد من وجود �حلم�ية �صد �حلريق و�الأمن �لك�فيني. 
كذلك تقوم �ل�صركة مبت�بعة طبيعة �ملخ�طر �ملحتملة �ملرت�كمة.

التأمين البحري  5-22

�إن �لت�أمني �لبحري م�صمم �أ�ص��صً� لتعوي�ض حملة �لوث�ئق عن �حلو�دث يف �لبحر و�لرب و�جلو �لن�جم عنه� خ�ص�رة جزئية �أو كلية للب�ص�عة و/�أو �ل�صلع )ت�أمني على �ل�صحن(.

تتمثل �إ�صرت�تيجية �الكتت�ب ب�لن�صبة لفئة �أعم�ل �لنقل �لبحري يف �لت�أكد من توفري �لتغطية على �أ�ص��ض نوعية �ل�صفن �مل�صتخدمة وطرق �ل�صحن �ملتبعة. يتم �لتحقق من �صحة 
تف��صيل �ل�صفينة من خالل �لوك�الت �لدولية عند �تخ�ذ قر�ر�ت �الكتت�ب.

التأمين الهندسي  6-22

يغطي �لت�أمني �لهند�صي نوع�ن رئي�صي�ن يتلخ�ص�ن فيم� �أدن�ه:

ت�أمني )ك�فة �أخط�ر �ملق�ولني( و�لذي يغطي فرتة خالل ت�صييد �أو بن�ء �ملب�ين �أو �لقي�م ب�أعم�ل �لهند�صة �ملدنية ك�ملن�زل و�ملحالت ووحد�ت �ل�صقق ومب�ين �مل�ص�نع و�لطرق   )1(
و�ملب�ين و�جل�صور و�أعم�ل �ل�صرف �ل�صحي و�خلز�ن�ت، و

ت�أمني )ك�فة �أخط�ر �لرتكيب( و�لذي يغطي فرتة خالل ت�صييد �أو تركيب م�صنع و�آالت كمحط�ت �لط�قة وتكرير �لزيت و�ال�صغ�ل �لكيمي�ئية و�ال�صمنت و�الأ�ص��ص�ت �ملعدنية   )2(
�أو �أي من�ص�أة تت�صمن م�صنع و�آالت.
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كم� تغطي فئة �أعم�ل �لت�أمني �لهند�صي �لت�أمني على �أعط�ل �الآالت و�ملعد�ت �اللكرتونية.

يتم فح�ض �ملخ�طر �لكبرية �ملكتتب عليه� بو��صطة �ل�صركة �صمن هذه �لفئة ب�صكل فعلي للت�أكد من وجود م�صتوى ك�ٍف من �حلم�ية �صد �حلريق و�الأمن و�إد�رة �مل�ص�ريع.

الصحة والحماية  7-22

مت ت�صميم �لت�أمني �ل�صحي لتغطية �مل�ص�ريف �لطبية �ملتكبدة عند �ملر�ض �أو �لوب�ء �أو �الإ�ص�بة. �إن هدف �لوثيقة هو �إعط�ء ح�مل �لوثيقة وموظفيهم �لقدرة على ��صتخد�م 
مر�كز طبية جيدة �مل�صتوى و�أحدث �لعالج�ت و�لتكنولوجي� وذلك وفقً� ل�صروط تلك �لوثيقة وظروف ح�ملي �لوث�ئق �ل�صخ�صية.

يغطي ت�أمني �حلم�ية خم�طر �لوف�ة �أو �لعجز �لن�جت عن ح�دث �أو مر�ض وتعوي�ض �لع�صو �أو �ملر�فق يف ح�ل �خل�ص�رة.

�إن �خلطر �لرئي�صي للت�أمني �ل�صحي و�حلم�ية و�لذي تو�جهه �ل�صركة هو زي�دة �لتك�ليف �لطبية عن م� هو متوقع �أو زي�دة �ملط�لب�ت نتيجة الأحد�ث ��صتثن�ئية ك�نت�ص�ر �الأوبئة. 
�إع�دة �لت�أمني عرب  �إد�رة �لتعر�ص�ت للمخ�طر وتركز�ته� �صمن �الإط�ر �لع�م لقبول �ملخ�طر وحتمل خم�طر مقبولة وحت�صني ��صرت�تيجي�ت  �إ�صرت�تيجية �الكتت�ب تت�صمن  �إن 
�لتوفيق بني ��صن�د �لت�أمني �إلى معيدي ت�أمني معروفني وم�ص�دق عليهم وترتيب�ت تغطية �إع�دة ت�أمني ب�أثر رجعي. لدى �ل�صركة �إد�رة مط�لب�ت مركزية ملر�قبة و�إد�رة مط�لب�ت 

الت�أمني الطبي.

مخاطر إعادة التأمين  8-22

تقوم �ل�صركة، كغريه� من �صرك�ت �لت�أمني �الأخرى، وبهدف خف�ض �لتعر�ض للمخ�طر �مل�لية �لن��صئة من �ملط�لب�ت �لكبرية، ب�إبر�م عقود مع �أطر�ف �أخرى الأغر��ض �إع�دة 
�لت�أمني خالل �صري �لعمل �لع�دي. تدعم �تف�قي�ت �إع�دة �لت�أمني هذه �لتنوع �لكبري يف �لن�ص�ط�ت، وت�صمح لالإد�رة ب�إد�رة �لتعر�ض للخ�ص�ئر �ملحتملة �لن��صئة عن �ملخ�طر �لكبرية 

وتوفر �إمك�نية �إ�ص�فية للنمو. يتم تفعيل جزء كبري من �إع�دة �لت�أمني مبوجب �التف�قي�ت وعقود �إع�دة ت�أمني �ختي�رية وعقود �إع�دة ت�أمني تتعلق بزي�دة �خل�ص�رة. 

وبهدف خف�ض �لتعر�ض خل�ص�ئر كبرية من ح�الت عجز معيدي �لت�أمني، تقوم �ل�صركة بتقييم �لو�صع �مل�يل ملعيدي �لت�أمني �لذين تتع�مل معهم. تتع�مل �ل�صركة مع معيدي �لت�أمني 
�ملعتمدين فقط من قبل جمل�ض �الإد�رة.  يتلخ�ض �ملقي��ض مب� يلي:

�حلد �الأدنى �ملقبول ملعدل �الئتم�ن من قبل �لوك�الت يجب �أن ال يقل عن ب ب ب. �أ ( 

�صمعة �صرك�ت �إع�دة �لت�أمني ب( 

عالقة عمل ح�لية �أو �ص�بقة ج( 

�إ�ص�فة لذلك، �لقوة �مل�لية و�خلربة �الإد�رية و�لفنية �إ�ص�فة �إلى �الأد�ء �لت�ريخي، حيثم� تطلب ذلك، يتم مر�جعته� بدقة من قبل �ل�صركة قبل و�صعه� الإع�دة �لت�أمني.

مخاطر اإلطار التنظيمي  9-22

تخ�صع عملي�ت �ل�صركة �إلى �ملتطلب�ت �لتنظيمية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. مثل هذه �الأنظمة ال ت�صنف فقط �ملو�فقة ومر�قبة �الأن�صطة ولكنه� �أي�صً� تفر�ض حدودً� معينة مثل 
كف�ية ر�أ�ض �مل�ل لتقليل �خلطر عن �لتخلف عن �ل�صد�د �أو �الإع�ص�ر من ج�نب �صرك�ت �لت�أمني ولتمكنهم من ��صتيف�ء �أي متطلب�ت غري متوقعة عند ن�صوءه�.

يف ر�أي �الإد�رة، ف�إن �ل�صركة قد �لتزمت مع كل �ملتطلب�ت �لنظ�مية ذ�ت �لعالقة. 

المخاطر المالية  10-22

تتلخ�ض �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �مل�لية �لرئي�صية �خل��صة ب�ل�صركة يف نقد وم� يع�دله و��صتثم�ر مت�ح للبيع ووديعة نظ�مية و�لذمم �ملدينة و�لد�ئنة �لن��صئة من عقود �لت�أمني و�إع�دة 
�لت�أمني ومطلوب من / �إلى طرف ذي عالقة وم�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى.

�إن �ملخ�طر �لرئي�صية �لن��صئة من �الأدو�ت �مل�لية لل�صركة هي خم�طر �أ�صع�ر �لف�ئدة وخم�طر �الئتم�ن وخم�طر �ل�صيولة. تقوم جلنة �لتدقيق و�ملعينة من قبل جمل�ض �الإد�رة 
مبر�جعة و�إقر�ر �ل�صي��ص�ت الإد�رة كل من هذه �ملخ�طر و�لتي تتلخ�ض �أدن�ه.
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مخاطر معدل العمولة

تن�ص�أ خم�طر معدل �لعمولة من �حتم�لية ت�أثري �لتغري�ت يف معدل �لعمولة على �لربحية �مل�صتقبلية �أو على �لقيم �لع�دلة لالأدو�ت �مل�لية. تتعر�ض �ل�صركة ملخ�طر معدل �لعمولة 
فيم� يتعلق ب�لود�ئع الأجل و�لود�ئع ق�صرية �الأجل و�ال�صتثم�ر �ملت�ح للبيع. حتد �ل�صركة من خم�طر معدل �لعمولة من خالل مر�قبة �لتغيري�ت يف معدل �لعمولة. لي�ض لدى �ل�صركة 

مطلوب�ت حتمل فو�ئد.

معدل �لعمولة �لفع�ل ال�صتثم�ر�ت �ل�صركة و��صتحق�ق�ته� كم� يف 31 دي�صمرب 2011 و 2010 هي كم� يلي:

حتمل عمولت
�ملجموعل حتمل عمولت

معدل �لعمولة �لفعال1 - 5 �ضنو�تاقل من �سنة

2011

عملي�ت الت�أمني

90.367-٪0.90-90.367نقد وم� يع�دله

40.878---40.878��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

131.245--31131.245 دي�صمرب 2011

عملي�ت �مل�ص�همني

129.880-٪0.90-129.880نقد وم� يع�دله

65.706-٪1.00-65.706ودائع ق�صرية الأجل

12.948---12.948��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

20.000-٪0.81-20.000وديعة نظ�مية

228.534--31228.534 دي�صمرب 2011

حتمل عمولت
�ملجموعل حتمل عمولت

معدل �لعمولة �لفعال1 - 5 �ضنو�تاقل من �سنة

2010

عملي�ت الت�أمني

192.216-٪0.90-192.216نقد وم� يع�دله

192.216--31192.216 دي�صمرب 2010

عملي�ت �مل�ص�همني

105.749-٪0.90-105.749نقد وم� يع�دله

72.655-٪0.90-72.655ودائع ق�صرية الأجل

7.000-٪0.90-7.000��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

20.000-٪0.81-20.000وديعة نظ�مية

205.404--31205.404 دي�صمرب 2010

ال يوجد �ختالف جوهري بني �إع�دة �لت�صعري �ملتع�قد عليه� وتو�ريخ �ال�صتحق�ق.
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يعر�ض �جلدول �أدن�ه مدى ح�ص��صية قو�ئم �لدخل �ل�ص�مل للم�ص�همني وحقوق �مل�ص�همني الحتم�ل معقول يف �لتغري�ت يف معدل عمولة على ود�ئع �ل�صركة مع ثب�ت ك�فة �ملتغري�ت 
الأخرى:

مدى �لتغري�لعملة
�أثره على �ضايف �لدخل

20112010

1.5031.953+ 50 نقطة �أ�ص��ضري�ل �صعودي

)1.953()1.503(- 50 نقطة �أ�ص��ضري�ل �صعودي

مخاطر االئتمان  11-22

خم�طر �الئتم�ن هي خم�طر �إخف�ق طرف م� يف �أد�ة م�لية يف �أد�ء �لتز�مه مم� يوؤدي �إلى خ�ص�رة م�لية للطرف �الآخر. 

ال تقوم �ل�صركة ب�إبر�م عقود �لت�أمني و�إع�دة �لت�أمني �إال مع �أطر�ف ذ�ت مر�كز �ئتم�نية جيدة. كذلك، ف�إن �صي��صة �ل�صركة �الئتم�نية تقت�صي ب�إجر�ء�ت حتقق للمالءة �الئتم�نية 
جلميع عمالئه� �للذين يتع�ملون ب�الآجل. �إ�ص�فة �إلى ذلك تتم مر�قبة �لذمم �ملدينة لعقود �لت�أمني و�إع�دة �لت�أمني ب�صكل م�صتمر للتقليل من خم�طر �لديون �ملعدومة. كذلك ف�إن 

�ل�صركة تقلل من خم�طر �الئتم�ن من خالل �إيد�ع �لنقد لدى بنوك ذ�ت ت�صنيف �ئتم�ين مرتفع.

ت�صعى �ل�صركة للحد من خم�طر �الئتم�ن بخ�صو�ض �لوكالء و�لو�صط�ء من خالل و�صع �صقوف �ئتم�نية للوكالء و�لو�صط�ء ب�صكل منفرد ومر�قبة �لذمم �ملدينة �لق�ئمة. 

ال توجد هن�ك تركز�ت ه�مة ملخ�طر �الئتم�ن يف �ل�صركة. 

أقصى تعرض لمخاطر االئتمان

 :2010 560.1 مليون ري�ل �صعودي )31 دي�صمرب  2011 بقيمة  31 دي�صمرب  �أق�صى م� تتعر�ض له �ل�صركة فيم� يتعلق مبخ�طر �الإئتم�ن يتمثل يف �ملوجود�ت �مل�لية كم� يف 
560.1 مليون ري�ل �صعودي(.

يعر�ض �جلدول �أدن�ه عن��صر ق�ئمة �ملركز �مل�يل لل�صركة كم� يف 31 دي�صمرب 2011 و 2010 �ملعر�صة ملخ�طر �الئتم�ن:

2011     2010     

موجودات عملي�ت الت�أمني

90.367192.216نقد وم� يع�دله

-40.878��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

110.469136.726�أق�ص�ط ت�أمني و�أر�صدة مدينة - �ص�يف

86.64222.631ح�صة معيدي �لت�أمني من مط�لب�ت ق�ئمة

1.7462.838موجودات اأخرى

330.102354.411

موجود�ت �مل�ص�همني

129.880105.749نقد وم� يع�دله

65.70672.655ودائع ق�صرية الأجل

12.9487.000��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

20.00020.000وديعة نظ�مية

1.413313موجودات اأخرى

229.947205.717

560.049560.128�ملجموع
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يقدم �جلدول �أدن�ه معلوم�ت ب�ص�أن �لتعر�ض ملخ�طر �الئتم�ن لل�صركة من خالل ت�صنيف �الأ�صول وفق� لت�صنيف �الئتم�ن لل�صركة من �الأطر�ف �ملق�بلة. وتعترب �لدرجة �ال�صتثم�رية 
�أعلى تقييم ممكن. يتم ت�صنيف �ملوجود�ت �لتي تقع خ�رج نط�ق معدل �ال�صتثم�ر كدرجة غري ��صتثم�ري )مر�صي( �أو م�صتحقة ولكن غري منخف�صة.

موجود�ت عملي�ت �لت�أمني �مل�لية كم� يف 31 دي�صمرب 2011

درجة �ل�ضتثمار

غري ��ضتثماري

�ملجموع
مر�ضي

م�ضتحق ولكن غري 
منخف�س

54.77055.699110.469-�أق�ص�ط و�أر�صدة �إع�دة �لت�أمني �مل�صتحق 

86.642-86.642-ح�صة معيدي �لت�أمني يف مط�لب�ت ق�ئمة

1.746-1.746-موجودات اأخرى

40.878--40.878��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

90.367--90.367نقد وم� مي�ثله

131.245143.15855.699330.102

موجود�ت عملي�ت �لت�أمني �مل�لية كم� يف 31 دي�صمرب 2010

درجة �ل�ضتثمار

غري ��ضتثماري

�ملجموع
مر�ضي

م�ضتحق ولكن غري 
منخف�س

104.61432.112136.726-�أق�ص�ط و�أر�صدة �إع�دة �لت�أمني �مل�صتحق - �ص�يف

22.631-22.631-ح�صة معيدي �لت�أمني يف مط�لب�ت ق�ئمة

2.838-2.838-موجودات اأخرى

192.216--192.216نقد وم� مي�ثله

192.216130.08332.112354.411

موجود�ت �مل�ص�همني �مل�لية كم� يف 31 دي�صمرب 2011

درجة �ل�ضتثمار
غري ��ضتثماري

�ملجموع
م�ضتحق ولكن غري منخف�سمر�ضي

20.000--20.000وديعة نظ�مية 

1.413-1.413-موجودات اأخرى

65.706--65.706ودائع ق�صرية

12.948--12.948��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

129.880--129.880نقد وم� يع�دله

228.5341.413-229.947
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موجود�ت �مل�ص�همني �مل�لية كم� يف 31 دي�صمرب 2010

درجة �ل�ضتثمار
غري ��ضتثماري

�ملجموع
م�ضتحق ولكن غري منخف�سمر�ضي

20.000--20.000وديعة نظ�مية 

313-313-موجودات اأخرى

72.655--72.655ودائع ق�صرية

7.000--7.000��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

105.749--105.749نقد وم� يع�دله

205.404313-205.717

مخاطر السيولة  12-22

خم�طر �ل�صيولة، ي�ص�ر �إليه� �أي�صً� ب��صم خم�طر �لتمويل، وهي خم�طر �ل�صعوبة �لتي تو�جهه� �صركة م� يف توفري �ملب�لغ �مل�لية �لالزمة  للوف�ء ب�اللتز�م�ت �ملرتبطة بعقود 
�لت�أمني. ميكن �أن تنتج خم�طر �ل�صيولة عن عدم �لقدرة على بيع �أ�صل م�يل ب�صرعة ب�صعر مق�رب لقيمته �لع�دلة. تر�قب �الإد�رة متطلب�ت �ل�صيولة ب�صكل منتظم وتت�أكد من توفر 

مب�لغ م�لية ك�فية للوف�ء ب�أي �لتز�م�ت عند ن�صوئه�. لدى �ل�صركة �صيولة ك�فية، وب�لت�يل ال تلج�أ للقرو�ض خالل �صري �لعمل �لع�دي.

ت�صتحق معظم �ملطلوب�ت �مل�لية �له�مة لل�صركة خالل �صنة من ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�لية.

يلخ�ض �جلدول �أدن�ه ��صتحق�ق�ت �اللتز�م�ت �لتع�قدية غري �ملخ�صومة كم� يف 31 دي�صمرب 2011 و 2010.  وحيث �أن �ل�صركة لي�ض لديه� �أي مطلوب�ت حتمل عموالت، ف�إن 
�ملب�لغ يف �جلدول ت�ص�وي �ملب�لغ يف ق�ئمة �ملركز �مل�يل:

�ملجموع�أكرث من 12 �ضهراأقل من 12 �ضهر

201120102011201020112010

مطلوب�ت عملي�ت �لت�أمني

3.43019.997--3.43019.997ر�صيد معيدي �لت�أمني �لد�ئن

216.476156.909--216.476156.909مط�لب�ت ق�ئمة

14.24613.673--14.24613.673مك�ف�أة نه�ية �خلدمة للموظفني

3.038---3.038-مطلوب لطرف ذي عالقة

م�صروف�ت م�صتحقة 

ومطلوب�ت �أخرى
25.48733.212--25.48733.212

259.639226.829--259.639226.829

مطلوب�ت �مل�ص�همني

م�صروف�ت م�صتحقة

 ومطلوب�ت �أخرى
2.8891.959--2.8891.959

262.528228.788--262.528228.788

مخاطر سعر السوق  13-22

خم�طر �صعر �ل�صوق هي خم�طر تذبذب قيمة �الأدو�ت �مل�لية نتيجة �لتغري�ت يف �أ�صع�ر �ل�صوق، �صو�ء تلك �لتغري�ت �صببه� عو�مل حمددة للورقة �مل�لية، �أو ُم�صدره�، �أو عو�مل 
توؤثر على جميع �الأور�ق �مل�لية �ملتد�ولة يف �ل�صوق. �إن �أدو�ت �ل�صركة �مل�لية غري معر�صة ملخ�طر �ل�صوق. تقت�صر خم�طر �ل�صوق من خالل �ال�صتثم�ر يف �ل�صرك�ت �لتي لديه� 

ت�صنيف �ئتم�ين جيد. وب�الإ�ص�فة �إلى ذلك يتم مر�قبة �لعو�مل �لرئي�صية �لتي توؤثر على �ل�صوق، مب� يف ذلك �الأد�ء �لت�صغيلي و�مل�يل لل�صركة.
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مخاطر العملة  14-22

�إن خم�طر �لعملة �لتي تتعر�ض له� �ل�صركة حمدود ب�لدوالر �الأمريكي �لذي هو مربوط ب�لري�ل �ل�صعودي. تعتقد �الإد�رة ب�أن خم�طر �لعملة على �ل�صركة غري ه�م.

إدارة مخاطر رأس المال  15-22

تتلخ�ض �أهد�ف �ل�صركة عند �إد�رة ر�أ�صم�له� مب� يلي:

�لتقيد مبتطلب�ت ر�أ�ض �مل�ل ل�صرك�ت �لت�أمني كم� هو مبني يف �لنظ�م. �إن ر�أ�ض م�ل �ل�صركة �حل�يل �ملدفوع متو�فق مع �مل�دة �لث�لثة من �لنظ�م. �

�حلف�ظ على قدرة �ل�صركة يف �ال�صتمر�ر يف �لعمل لكي ت�صتطيع تقدمي عو�ئد للم�ص�همني ومن�فع الأ�صح�ب �حلقوق �الآخرين. �

توفري عو�ئد من��صبة للم�ص�همني وذلك من خالل ت�صعري عقود �لت�أمني مب� يتن��صب مع م�صتوى �ملخ�طر. �

وفق� للم�دة 66 من �لنظ�م، يجب على �ل�صركة �الحتف�ظ به�م�ض قدرة على �لوف�ء يع�دل �أعلى �أي من �لطرق �لثالثة �لت�لية : 

�حلد �الأدنى لر�أ�صم�ل 200 مليون ري�ل �صعودي  �

ه�م�ض ق�صط قدرة على �لوف�ء �

مط�لب�ت ه�م�ض �لقدرة على �لوف�ء  �

و��صتثن�ء مم� �أعاله، متتثل �ل�صركة للحد �الأدنى له�م�ض قدرة على �لوف�ء �ملح�صوب وفق� لـطريقة “ه�م�ض ق�صط قدرة على �لوف�ء” لل�صنو�ت �لثالث �الأولى من ت�صجيل �ل�صركة. 
متتثل �ل�صركة له�م�ض �لقدرة على �لوف�ء �ملطلوب كم� يف 31 دي�صمرب 2011.

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  16-22

هي �لقيمة �لتي يتم فيه� تب�دل �أ�صل �أو ت�صوية �لتز�م بني �أطر�ف ر�غبة يف ذلك وتتم بنف�ض �صروط �لتع�مل �العتي�دية. �إن �لقيمة �لع�دلة لالأدو�ت �مل�لية لل�صركة ال تختلف ب�صكل 
جوهري عن قيمته� �لدفرتية.

�لقيمة �لع�دلة هي �لقيمة �لتي يتم به� تب�دل �أ�صل �أو ت�صوية �لتز�م بني �أطر�ف لديهم �ملعرفة و�لرغبة يف ذلك وتتم بنف�ض �صروط �لتع�مل مع �أطر�ف م�صتقلة. تتكون موجود�ت 
�ل�صركة �مل�لية من نقد وم� يع�دله و ذمم مدينة و��صتثم�ر�ت و�إير�د�ت م�صتحقة ومطلوب�ت م�لية تت�ألف من د�ئنون وم�صروف�ت م�صتحقة.  

�إن �لقيمة �لع�دلة للموجود�ت �مل�لية و�ملطلوب�ت ال تختلف ب�صكل جوهري عن قيمته� �لدفرتية يف ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل.

حتديد �لقيمة �لع�دلة و�لت�صل�صل �لهرمي للقيمة �لع�دلة

ت�صتخدم �ل�صركة �لت�صل�صل �لهرمي �لت�يل لتحديد و�الإف�ص�ح عن �لقيمة �لع�دلة لالأدو�ت �مل�لية:

م�صتوى 1: �أ�صع�ر متد�ولة يف �أ�صو�ق ن�صطة ملوجود�ت �أو مطلوب�ت مثيلة )�أي دون تعديل �أو �إع�دة تعبئة(.

م�صتوى 2: �أ�صع�ر متد�ولة يف �أ�صو�ق ن�صطة ملوجود�ت ومطلوب�ت م�ص�بهة �أو �أ�ص�ليب تقييم �أخرى و�لتي ت�صتند جميعه� ملدخالت ه�مة على �أ�ص��ض مالحظة بي�ن�ت �ل�صوق.

م�صتوى 3: �أ�ص�ليب تقييم و�لتي ال ت�صتند الأي مدخالت تعتمد على مالحظة بي�ن�ت �ل�صوق.
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يعر�ض �جلدول �أدن�ه �الأدو�ت �مل�لية بقيمته� �لع�دلة كم� يف 31 دي�صمرب 2010 على �أ�ص��ض �لت�صل�صل �لهرمي للقيمة �لع�دلة:

�ملجموعم�ضتوى 3م�ضتوى 2م�ضتوى 1

2011

��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع:

عملي�ت الت�أمني
40.878--40.878

12.948--12.948عملي�ت �مل�ص�همني

�ملجموعم�ضتوى 3م�ضتوى 2م�ضتوى 1

2010

��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع:

7.000--7.000عملي�ت �مل�ص�همني

خسارة السهم  - 23

مت �حت�ص�ب خ�ص�رة �ل�صهم �الأ�ص��صي و�ملخف�ض لل�صنة / للفرتة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 و 2010 بتق�صيم �ص�يف �خل�ص�رة للم�ص�همني لل�صنة / للفرتة على �ملتو�صط �ملرجح 
لعدد �الأ�صهم �لق�ئمة خالل �ل�صنة / �لفرت

التزامات محتملة  - 24

�لتز�م�ت حمتملة م�صتحقة للب�ئع

كم� ورد يف �إي�ص�ح )1(، ح�صلت �ل�صركة على حمفظة �لت�أمني من �لب�ئع مق�بل مبلغ مت حتديده بن�ء على تعليم�ت موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي. ال ميكن ت�صوية هذ� �ملبلغ �إال 
بعد ��صتيف�ء �صروط معينة متليه� موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي و�لتي ت�صمل، من بني �أمور �أخرى، م� يلي:

�حلف�ظ على ه�م�ض �ل�صيولة �ملطلوب و�حلد �الأدنى من ر�أ�ض �مل�ل؛ �

تقييد عملية �ل�صد�د لت�صل كحد �أق�صى �إلى ٪50 من �الأرب�ح �ملحققة يف �ل�صنة �حل�لية؛ �

تقييد �لت�صوية يف �صنة �خل�ص�رة �أو عدم وجود �الأرب�ح �ملدورة، و �

�لقيود على مدة ميكن من خالله� حتديد �أي دفعة من �ملق�بل ميكن �صد�ده�. �

�أخذ� يف �العتب�ر �ل�صروط �ملذكورة �أعاله، �الأد�ء �مل�يل �ملع�د عر�صه وخطط �أعم�ل �ل�صركة �مل�صتقبلية، تعتقد �الإد�رة �أن �ل�صركة لي�صت هن�ك ح�جة لت�صديد �ملق�بل. وبن�ء عليه، 
مت �الإف�ص�ح عن �ملق�بل �لب�لغ 106.57 مليون ري�ل �صعودي ك�لتز�م حمتمل. ولكن �صوف تقوم �إد�رة ب�إع�دة تقييم �لظروف لت�صوية �ملق�بل يف ت�ريخ كل مركز م�يل خالل �لفرتة 

�لتي ميكن �أن يتم فيه� �ل�صد�د، و�صوف تقيده� كمطلوب، �إذ� لزم �الأمر.
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التقارير القطاعية  - 25

عملي�ت �لت�أمني للفرتة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2011:

     �لتاأمني �لعام و�ل�ضحي

�حلو�دث
 و�مل�ضوؤولية

   ممتلكات   مركبات
�لنقل 

�لبحري
   �لهند�ضي

تاأمينات
 عامة 
�أخرى

    حماية  �ملجموع   �ضحة
   �ملجموع

   �لجمايل

2011

19.65048.34052.52935.94023.1053.271230.182413.01714.773427.790�إجم�يل �ق�ص�ط مكتتبة

يخ�صم: �أق�ص�ط �إع�دة 
ت�أمني م�صندة

)2.259()1.398()43.452()12.294()8.228()598()4.179()72.408()1.454()73.862(

17.39146.9429.07723.64614.8772.673226.003340.60913.319353.928�ص�يف �أق�ص�ط مكتتبة

تغري�ت يف �ق�ص�ط غري 
مكت�صبة

)1.032(339)165()964()2.983(3.03112.81611.042)2.896(8.146

16.35947.2818.91222.68211.8945.704238.819351.65110.423362.074�ص�يف �أق�ص�ط مكت�صبة

29065.8481.966832227289.6922599.951عموالت �إع�دة ت�أمني

16.64947.28714.76024.64812.7265.726239.547361.34310.682372.025جمموع �الإير�د�ت

1.40658.18615.6835.6551.9473.216207.269293.3625.070298.432�إجم�يل مط�لب�ت مدفوعة

يخ�صم: ح�صة معيدي 
الت�أمني

-)5()10.019()2.239()733()626()5.950()19.572()733()20.305(

1.40658.1815.6643.4161.2142.590201.319273.7904.337278.127�ص�يف مط�لب�ت مدفوعة

)4.444(2.110)6.554(4.64031378532516.117)27.651()1.083(تغري�ت يف مط�لب�ت ق�ئمة

32330.53010.3043.7291.9992.915217.436267.2366.447273.683�ص�يف مط�لب�ت متكبدة

19.71834.1866.59340.779)2.674(1.5434.5635.2393.0642.733تك�ليف اكتت�ب وث�ئق ت�أمني

1.3685.3109392.5521.3851.26823.93536.7574.47641.233رو�تب �إد�رية وت�صغيلية

م�ص�ريف عمومية و�إد�رية 
اأخرى

8453.4973661.6481.08983817.67825.9611.84627.807

جمموع التك�ليف 
و�مل�ص�ريف

4.07943.90016.84810.9937.2062.347278.767364.14019.362383.502

)11.477(ف�ئ�ض من عملي�ت �لت�أمني

1.055دخل من عمولة

ف�ئ�ض من عملي�ت �لت�أمني 
حمول �إلى دخل �مل�ص�همني

10.422

ف�ئ�ض مرت�كم كم� يف 
بد�ية �لفرتة

-

ف�ئ�ض مرت�كم كم� يف 
نه�ية �لفرتة

-
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية – المعاد إصدارها
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

     �لتاأمني �لعام و�ل�ضحي

  �حلو�دث
 و�مل�ضوؤولية

   ممتلكات   مركبات
�لنقل 

�لبحري
   �لهند�ضي

   تاأمينات
 عامة �أخرى

    حماية  �ملجموع   �ضحة
   �ملجموع

   �لجمايل

2010

14.574112.19052.09930.23315.2156.243219.001449.55512.432461.987�إجم�يل �ق�ص�ط مكتتبة

يخ�صم: �أق�ص�ط �إع�دة 
ت�أمني م�صندة

)1.559()1.607()34.994()12.430()7.545()495()3.568()62.198()873()63.071(

13.015110.58317.10517.8037.6705.748215.433387.35711.559398.916�ص�يف �أق�ص�ط مكتتبة

تغري�ت يف �ق�ص�ط غري 
مكت�صبة

)729()2.618()833()301(899436)7.454()10.600()168()10.768(

12.286107.96516.27217.5028.5696.184207.979376.75711.391388.148�ص�يف �أق�ص�ط مكت�صبة

8.515-212205.6001.86969243798.515عموالت �إع�دة ت�أمني

12.498107.98521.87219.3719.2616.227208.058385.27211.391396.663جمموع �الإير�د�ت

�إجم�يل مط�لب�ت 
مدفوعة

2.179110.77956.82032.6172.2791.535188.937395.14611.120406.266

يخ�صم: ح�صة معيدي 
الت�أمني

)40()412()46.678()26.917()614()19()1.167()75.847()3.862()79.709(

�ص�يف مط�لب�ت 
مدفوعة

2.139110.36710.1425.7001.6651.516187.770319.2997.258326.557

تغري�ت يف مط�لب�ت 
ق�ئمة

473)4.879()4.666()7.864()771(942)19.202()35.967()465()36.432(

8942.458168.568283.3326.793290.125)2.164(2.612105.4885.476�ص�يف مط�لب�ت متكبدة

تك�ليف اكتت�ب وث�ئق 
ت�أمني

1.5456.1045.3872.9341.7972.94017.95038.6571.69940.356

1.16810.2621.5471.66481458821.38437.4271.08238.509رو�تب �إد�رية وت�صغيلية

م�ص�ريف عمومية 
و�إد�رية �أخرى

6365.59184390644432010.77119.51159120.102

جمموع التك�ليف 
و�مل�ص�ريف

5.961127.44513.2533.3403.9496.306218.673378.92710.165389.092

ف�ئ�ض من عملي�ت 
الت�أمني

7.571

462دخل من عمولة

ف�ئ�ض من عملي�ت 
�لت�أمني حمول �إلى دخل 

�مل�ص�همني

)8.033(

ف�ئ�ض مرت�كم كم� يف 
بد�ية �لفرتة

-

ف�ئ�ض مرت�كم كم� يف 
نه�ية �لفرتة

-
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شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية – المعاد إصدارها
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

التقارير القطاعية )تابع(  - 25

�ملركز �مل�يل لعملي�ت �لت�أمني كم� يف 31 دي�صمرب 2011 

     �لتاأمني �لعام و�ل�ضحي 

 �حلو�دث
 و�مل�ضوؤولية

   ممتلكات   مركبات
�لنقل 

�لبحري
   �لهند�ضي

   تاأمينات
 عامة �أخرى

  حماية    �ملجموع   �ضحة
   �ملجموع

   �لجمايل

2011

موجودات عملي�ت 
الت�أمني

ح�صة معيدي �لت�أمني 
من مط�لب�ت ق�ئمة

3.49928461.9695.99013.478-36885.5881.05486.642

ح�صة معيدي �لت�أمني 
من �أق�ص�ط غري مكت�صبة

2059215.3201.3533.6827478021.47929221.771

تك�ليف اكتت�ب وث�ئق 
ت�أمني موؤجلة

4891.2631.605458561557.40811.839-11.839

315.041موجود�ت غري موزعة

جمموع موجودات 
عملي�ت الت�أمني

435.293

مطلوب�ت عملي�ت 
الت�أمني

4.70012.33021.6274.85611.5764.043109.897169.0293.988173.017�ق�ص�ط غري مكت�صبة

3.02739.05084.58718.73912.8043.11849.857211.1825.294216.476مط�لب�ت ق�ئمة

دخل معيدي ت�أمني 
موؤجل

-102.431287260116163.120-3.120

43.163مطلوب�ت غري موزعة

جمموع مطلوب�ت 
عملي�ت الت�أمني

435.776

277



شركة أكسا للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية – المعاد إصدارها
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

التقارير القطاعية )تابع(  - 25

�ملركز �مل�يل لعملي�ت �لت�أمني كم� يف 31 دي�صمرب 2010 

�لتاأمني �لعام و�ل�ضحي 

 �حلو�دث
 و�مل�ضوؤولية

   ممتلكات   مركبات
�لنقل 

�لبحري
   �لهند�ضي

   تاأمينات
 عامة �أخرى

  حماية    �ملجموع   �ضحة
   �ملجموع

   �لجمايل

2010

موجودات عملي�ت 
الت�أمني

ح�صة معيدي �لت�أمني 
من مط�لب�ت ق�ئمة

3.4721.0641.2225.25410.08121755121.86177022.631

ح�صة معيدي �لت�أمني 
من �أق�ص�ط غري مكت�صبة

3459113.0421.3492.3352312.88320.27627120.547

تك�ليف اكتت�ب وث�ئق 
ت�أمني موؤجلة

6131.3292.35139274613511.83217.39860618.004

348.834موجود�ت غري موزعة

جمموع موجودات 
عملي�ت الت�أمني

410.016

مطلوب�ت عملي�ت 
الت�أمني

4.11812.66719.1843.8896.9583.152125.288175.2564.683179.939�ق�ص�ط غري مكت�صبة

3.69466.68514.57317.61517.21634532.867152.9953.914156.909مط�لب�ت ق�ئمة

دخل معيدي ت�أمني 
موؤجل

81-2.66529519116-3.248-3.248

69.920مطلوب�ت غري موزعة

جمموع مطلوب�ت 
عملي�ت الت�أمني

410.016

تاريخ اعتماد القوائم المالية   - 26

�عتمدت �إد�رة �ل�صركة هذه �لقو�ئم �مل�لية بت�ريخ 5 ين�ير 2013.
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PROSPECTUS

 …Oƒ©°S ∫É`jQ 250,000,000 ÉgQób áª«≤H ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjRh ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY (zìô£dG ô©°S{) º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ 10 ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH …OÉY º¡°S 25,000,000 ìôW
(zìô£dG{ hCG zÜÉààc’G{) (125% ÉgQób IOÉjR áÑ°ùæH …CG)

 ïjQÉàH  QOÉ°üdG  1010271203  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdG  ÖLƒÃh (Ω2009  /06/3  ≥aGƒŸG) `g1430/6/10  ïjQÉàH  QOÉ°üdG  192/¢S ºbQ …QGRƒdG  QGô≤dG  ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ  ájOƒ©°S  áªgÉ°ùe ácô°T
(Ω2009 /07/13 ≥aGƒŸG) `g1430 /07/20

(Ω2015/02/26 ≥aGƒŸG) `g1436/05/07 ¢ù«ªÿG Ωƒj ≈dEG (Ω2015/02/17 ≥aGƒŸG) `g1436/04/28 AÉKÓãdG Ωƒj øe :≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe
 (Ω2015/03/03 ≥aGƒŸG) `g1436/05/12 AÉKÓãdG Ωƒj ≈dEG (Ω2015/03/01 ≥aGƒŸG) `g1436/05/10 óMC’G Ωƒj øe :á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe

 ájOƒ©°S  áeÉY  áªgÉ°ùe  ácô°T  »g  (zácô°ûdG{  hCG  zÉ°ùcCG{  º°SÉH  Iô°ûædG  √òg  ‘  É¡«dEG  QÉ°ûj)  ÊhÉ©àdG  ÚeCÉà∏d  É°ùcCG  ácô°T
 áµ∏ªŸG ‘ á∏é°ùe (Ω2009 /06/13 ≥aGƒŸG) `g1430 /06/09 ïjQÉàH QOÉ°üdG 192 /¢S ºbQ …QGRƒdG QGô≤∏d kÉ≤ah â°ù°SCÉJ
 ïjQÉJ ‘ Éªch ,(Ω2009 /07/13 ≥aGƒŸG) `g1430 /07/20 ïjQÉàH 1010271203 ºbQ …QÉŒ πé°ùH ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 ≈dEG  áª°ù≤e  …Oƒ©°S  ∫É`jQ  ¿ƒ«∏e  ÉàFÉe  (200,000,000) ‹É◊G  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ  ≠∏Ñj  (zQGó°UE’G  Iô°ûf{)  Iô°ûædG  √òg
 áYƒaóe óMGƒdG  º¡°ù∏d  ájOƒ©°S  ä’ÉjQ  10  ÉgQób á«ª°SG  áª«≤H  (zº¡°SC’G{)  …OÉY º¡°S  ¿ƒ«∏e  øjô°ûY (20,000,000)

.(zá«dÉ◊G º¡°SC’G{ `H É¡«dEG QÉ°ûjh) πeÉµdÉH

 ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH (Ω2014/07/17  ≥aGƒŸG) `g1435/09/20  ïjQÉàH ó≤©æŸG ¬YÉªàLG ‘ ácô°ûdG IQGOEG  ¢ù∏› ≈°UhCG  óbh
 …Oƒ©°S ∫É`jQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh áFÉª©HQCG (450,000,000) ≈dEG …Oƒ©°S ∫É`jQ ¿ƒ«∏e »àFÉe (200,000,000) øe ácô°ûdG
 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh ,(z∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR{) ójóL …OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh á°ùªN (25,000,000) QGó°UEG ∫ÓN øe
 ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y ¿ƒªgÉ°ùŸG ≥aGh (Ω2015/2/10 ≥aGƒŸG) `g1436/4/21 ïjQÉJ ‘h .áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG áaÉc

.(z∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjõH ¢UÉÿG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG{) ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ‘

 ôëÑdG  É°ùcCG  ácô°Th  (zè«∏ÿG  É°ùcCG{)  (á∏Ø≤e)  Ü  Ω  ¢T  (è«∏ÿG)  ÚeCÉà∏d  É°ùcCG  ácô°T  Éªg  ácô°ûdG  ‘  QÉÑµdG  ÚªgÉ°ùŸGh
 Iô°ûY ÊÉªK) 18%h (áFÉŸÉH ÚKÓKh ÚæKG) 32% ≠∏ÑJ áªgÉ°ùe áÑ°ùæH (z§°SƒàŸG ôëÑdG É°ùcCG{) ¬jEG ¢SEG á°†HÉ≤dG §°SƒàŸG

.Iô°ûædG √òg ïjQÉJ ‘ Éªc ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ øe ‹GƒàdG ≈∏Y ,(áFÉŸÉH

 hCG zájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG{) ójóL …OÉY º¡°S 25,000,000 ìôW ‘ (zÜÉààc’G{) ájƒdhC’G ¥ƒ≤◊G º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G πãªàj
 ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤Hh óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH (zIójó÷G º¡°SC’G{
 áFÉª©HQCG (450,000,000) ≈dEG …Oƒ©°S ∫É`jQ ¿ƒ«∏e »àFÉe (200,000,000) øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõd ∂dPh ,ájOƒ©°S

.…Oƒ©°S ∫É`jQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh

 º°SÉH IOôØæeh z¥ƒ≤◊G{ hCG zájƒdhC’G ¥ƒ≤M{ º°SÉH á©ªà› É¡«dEG QÉ°ûj) ∫hGóà∏d á∏HÉb á«dÉe ¥GQhCÉc ájƒdhC’G ¥ƒ≤M QGó°UEG ºà«°Sh
 zøjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG{ º°SÉH Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûj) ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πé°S ‘ øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d (z≥◊G{ hCG zájƒdhC’G ≥M{
 ∫ÉŸG  ¢SCGQ  IOÉjõH  ¢UÉÿG ájOÉ©dG  ÒZ áeÉ©dG  á«©ª÷G ´ÉªàLG  OÉ≤©fG  Ωƒj  ∫hGóJ  ájÉ¡æH  (zó«≤ŸG  ºgÉ°ùŸG{  º°SÉH  øjOôØæeh
 ßaÉfi ‘ ¥ƒ≤◊G ∂∏J ´OƒJ ¿CG ≈∏Y ,(zá«≤MC’G ïjQÉJ{) (Ω2015/02/10 ≥aGƒŸG) `g1436/04/21 AÉKÓãdG Ωƒj ïjQÉàH
 ¬∏eÉ◊ ≥M πc »£©jh .ácô°ûdG º¡°SCG øe º¡°S (1) πµd ≥M 1.25 Oó©H á«≤MC’G ïjQÉJ øe Úeƒj ∫ÓN øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG

.ìô£dG ô©°ùH ∂dPh ójóL óMGh º¡°ùH ÜÉààcE’G á«≤MCG

 ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ¿ÉµeÉH ¿ƒµ«°Sh
 ‘ ∫hGóàdG IÎa ájÉ¡f ≈àM (Ω2015/02/17 ≥aGƒŸG) `g1436/04/28 AÉKÓãdG Ωƒj øe IÎØdG ∫ÓN (z¥ƒ°ùdG{ hCG z∫hGóJ{)

 .(zájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ IÎa{) (Ω2015/02/26 ≥aGƒŸG) `g1436/05/07 ¢ù«ªÿG Ωƒj

 :Éªgh Úà∏Môe ≈∏Y Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G ºà«°Sh

 ≈àM ôªà°ùJh (Ω2015/02/17 ≥aGƒŸG) `g1436/04/28 AÉKÓãdG Ωƒj øe CGóÑJ :(1 á∏MôŸG) ≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe  .CG 
 ≥ëj »àdG á∏MôŸG »gh ,(z≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe{) (Ω2015/02/26 ≥aGƒŸG) `g1436/05/07 ¢ù«ªÿG Ωƒj ájÉ¡f
 ¥ƒ≤M OóY OhóM ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ‘ (kÉ«FõL hCG kÉ«∏c) ÜÉààc’G ‘ º¡≤M á°SQÉ‡ §≤a øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d É¡dÓN
 á≤aGƒŸG ºàJ ±ƒ°Sh .∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjõH á°UÉÿG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG ó©H º¡¶aÉfi ‘ áYOƒŸG ájƒdhC’G
 IÎa  ájÉ¡f  óæY  á¶ØëŸG  ‘  IOƒLƒŸG  ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M  OóY  ÖLƒÃ  á≤ëà°ùŸG  Iójó÷G  º¡°SC’G  ‘  ÜÉààc’G  ≈∏Y  §≤a
 áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d É¡dÓN øµÁ »àdGh ∫hGóàdG IÎa ™e ≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe øeGõàJh .ájƒdh’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ

 .ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG

 ≈àM ôªà°ùJh (Ω2015/03/01 ≥aGƒŸG) `g1436/05/10 óMC’G Ωƒj øe CGóÑJ :(2 á∏MôŸG) á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe  .Ü 
 ≥ëj »àdG  IÎØdG »gh ,(zá«fÉãdG  ÜÉààc’G á∏Môe{) (Ω2015/03/03  ≥aGƒŸG) `g1436/05/12  AÉKÓãdG  Ωƒj ájÉ¡f
 ∫hGóàdG IÎa ∫ÓN ájƒdhC’G ¥ƒ≤M AGô°ûH GƒeÉb ø‡ hCG øjó«≤e ÚªgÉ°ùe GƒfÉc kAGƒ°S ájƒdhC’G ¥ƒ≤M á∏ªM ™«ª÷ É¡dÓN
 ‘ ÜÉààc’ÉH º¡≤M á°SQÉ‡ (z≥ëà°ùŸG ¢üî°ûdG{ ßØ∏H øjOôØæeh zÚ≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TC’G{ `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûj)

.á∏MôŸG √òg ∫ÓN ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóàH íª°ùoj ’h .Iójó÷G º¡°SC’G

 áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa …CG ‘ á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môeh ≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe øe πc ∫ÓN ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁ
.Iô°ûædG √òg øe (•)h (ì) äÉëØ°üdG ‘ ÉgDhÉª°SCG áLQóŸG

 Oó©d º¡°SC’G ∂∏J ìôW ºà«°ùa ,(zá«≤ÑàŸG º¡°SC’G{) á«fÉãdGh ≈dhC’G Úà∏MôŸG ∫ÓN É¡«a ÜÉààc’G ºàj ⁄ º¡°SCG ≈≤ÑJ ∫ÉM ‘h
 º¡JƒYO ºàj ±ƒ°S øjòdG (z»≤ÑàŸG ìô£dG{) (zájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG{`H Iô°ûædG √òg ‘ É¡«dEG QÉ°ûj) ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG øe
 á«≤ÑàŸG  º¡°SC’G  AGô°ûd  É¡°VhôY ájQÉªãà°S’G  äÉ°ù°SDƒŸG  ∂∏J  Ωó≤J  ¿CG  ≈∏Y ,ácô°ûdG  ™e  QhÉ°ûàdG  ó©H  ÜÉààc’G  ôjóe πÑb  øe
 (Ω2015/03/08  ≥aGƒŸG) `g1436/05/17  óMC’G  Ωƒj  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG  áYÉ°ùdG  øe kAGóàHG  ¢Vhô©dG  √òg ∫ÉÑ≤à°SG  ºà«°Sh
 º¡°SC’G  ¢ü°üîà°Sh  .(Ω2015/03/09  ≥aGƒŸG)  `g1436/05/18  ïjQÉàH  ‹ÉàdG  Ωƒ«dG  øe kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG  áYÉ°ùdG  ≈àMh
 äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y Ö°SÉæàdÉH º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºàj ¿CG ≈∏Y πbC’Éa πbC’G ºK ≈∏YC’G ¢Vô©dG äGP ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒª∏d á«≤ÑàŸG
 ±ƒ°Sh .πãŸÉH É¡à∏eÉ©eh á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ≈dEG É¡àaÉ°VEG ºà«°ùa ,º¡°SC’G Qƒ°ùµd áÑ°ùædÉH ÉeCG .¢Vô©dG ¢ùØf Ωó≤J »àdG ájQÉªãà°S’G
 ô©°S RhÉéàj Ée …CG) º¡°SC’G Qƒ°ùch á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ™«H äÓ°üëàe »bÉH ´RƒJh ,ácô°û∏d »≤ÑàŸG ìô£dG ô©°S ‹ÉªLEG ójó°ùJ ºàj

.(Ω2015/03/19 ≥aGƒŸG) `g1436/05/28 √É°übCG óYƒe ‘ ¬≤ëà°ùj Ée Ö°ùM kÓc É¡«≤ëà°ùe ≈∏Y (ìô£dG

 …òdGh ÜÉààc’G á«£¨J ó¡©àŸ º¡°SC’G √òg ¢ü«°üîJ ºà«°ùa ,ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG πÑb øe IGÎ°ûe ÒZ º¡°SCG OƒLh ∫ÉM ‘h
 á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh .((zÜÉààc’G ΩÉµMCGh •hô°T{) 17 º°ù≤dG á©LGôe ≈Lôj) ìô£dG ô©°ùH º¡°SC’G ∂∏J AGô°ûH Ωƒ≤j ±ƒ°S
 ΩGóîà°SG ºà«°Sh .…OÉY º¡°S 45,000,000 ≈dEG áª°ù≤e …Oƒ©°S ∫É`jQ 450,000,000 ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ íÑ°ü«°S ,ÜÉààc’G
 øe AõL OGó°Sh ™°SƒàdGh Iójó÷G äGô≤ŸG AGô°T πjƒ“h ,ácô°û∏d á«dÉŸG IAÓŸG äÉÑ∏£àe á«Ñ∏J ‘ ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U
 ±ƒ°Sh .((zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{) 10 º°ù≤dG ô¶fG) á«æ«eCÉàdG á¶ØëŸG AGô°T á≤Ø°üH ≥∏©àj Éª«a á≤ëà°ùŸG ≠dÉÑŸG
 (z¢ü«°üîàdG ïjQÉJ{) (Ω2015/03/11  ≥aGƒŸG) `g1436/05/20  √É°übCG óYƒe ‘ »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG øY ¿ÓYE’G ºàj

.(z¢ü«°üîàdG - ÜÉààc’G ΩÉµMCGh •hô°T{) 6.17 º°ù≤dG á©LGôe ≈Lôj)

 áª«≤dG áYƒaóe Iójó÷G º¡°SC’G ¿ƒµà°Sh .á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤M á∏eÉ◊ º¡°S …CG »£©j ’h ,IóMGh áÄa øe ácô°ûdG º¡°SCG ™«ªL ¿EG
 ∂∏àÁ (zºgÉ°ùŸG{) ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc »£©jh .áªFÉ≤dG º¡°SCÓd kÉeÉ“ ájhÉ°ùeh πeÉµdÉH
 ∫ƒ°ü◊G Iójó÷G º¡°SC’G ƒ∏eÉM ≥ëà°ù«°Sh .¬«a âjƒ°üàdGh áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y kÉª¡°S (20) øjô°ûY
 ™jRƒJ á°SÉ«°S{ 8 º°ù≤dG ™LGQ) É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG øYh ÉgQGó°UEG ïjQÉJ øe IÎØdG øY ácô°ûdG É¡æ∏©J »àdG ìÉHQC’G ≈∏Y

 .(zº¡°SC’G ìÉHQCG – IôWÉîŸG πeGƒY{ º°ùbh zìÉHQC’G

 ≥aGƒŸG)  `g1430/08/05  ‘  z∫hGóJ{  ‘  É¡LGQOEG  ”  º¡°S  ¿ƒ«∏e  øjô°ûY  20,000,000  QGó°UEG  ácô°û∏d  ≥Ñ°S  óbh
 ∫Ée  ¢SCGQ  øe  (áFÉŸÉH  Úà°S)  60%  πã“ º¡°S  12,000,000  Oó©H  ¿ƒ°ù°SDƒŸG  ¿ƒªgÉ°ùŸG  ÖààcG  óbh  ,(Ω2009/07/27

 ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe (áFÉŸÉH ¿ƒ©HQCG) 40% ¬àÑ°ùf Ée πã“ º¡°S 8,000,000 ÉgOóYh á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ìôW ”h .ácô°ûdG
 .ΩÉ©dG ÜÉààcÓd

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g ≈dEG Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh .z∫hGóJ{ ‘ ácô°û∏d á«dÉ◊G º¡°SC’G ∫hGóJ ºàj
 ≈∏Y á≤aGƒŸG â“h ,áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG ™«ªL Ëó≤J ”h ,É¡LGQOEG ∫ƒÑbh Iójó÷G º¡°SC’G π«é°ùàd (záÄ«¡dG{)
 »æWGƒeh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùoj ±ƒ°S ,É¡LGQOEG ∫ƒÑbh Iójó÷G º¡°SC’G π«é°ùJ ó©Hh .√òg QGó°UE’G Iô°ûf
 Úª«≤ŸG ÚjOƒ©°ùdG ÒZ OGôaC’G ÖfÉL ≈dEG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG
 øjòdG  ÚjOƒ©°ùdG  ÒZ Ú«©«Ñ£dG  ¢UÉî°TCÓd ≥ëj ,∂dP ≈∏Y IhÓYh .Iójó÷G º¡°SC’G  ‘ ∫hGóàdÉH  áµ∏ªŸG  ‘ áªFGO áØ°üH
 êQÉN á°ù°SDƒŸG äÉ°ù°SDƒŸG ∂dòch »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG »æWGƒe øe Gƒ°ù«dh áµ∏ªŸG ‘ Úª«≤ŸG øe Gƒ°ù«d
 äÉ«bÉØJG ΩGôHEG ∫ÓN øe Iójó÷G º¡°SC’ÉH á£ÑJôŸG ájOÉ°üàbG óFGƒa ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G (z»ÑæLC’G ôªãà°ùŸGz`H É¡«dEG QÉ°ûj) áµ∏ªŸG
 ¢üî°ûdG ¿ƒµ«°S ,√òg ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ÖLƒÃh .(z¬d ¢üNôŸG ¢üî°ûdG{) áÄ«¡dG πÑb øe º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G ™e ádOÉÑe

.º¡°SC’G √ò¡d πé°ùŸG ÊƒfÉ≤dG ∂dÉŸG ƒg ¬d ¢üNôŸG

 º¡°SCÓd »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H IÒ°üb IÎa ∫ÓN ∫hGóJ ‘ Iójó÷G º¡°SC’ÉH ∫hGóàdG CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh 
 .(zÚ≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TCÓd áª¡e ïjQGƒJ{ ™LGQ) Iójó÷G

 QÉªãà°S’ÉH QGôb PÉîJG πÑb √òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ øjOQGƒdG (zIôWÉîŸG πeGƒY{) 2 º°ù≤dGh zº¡e QÉ©°TEG{ º°ùb á°SGQO Öéj
 .Iójó÷G º¡°SC’G ‘

 Ú©ªà› (O) áëØ°üdG ‘ ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dG{ `H Iô°ûædG √òg ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeó ob äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
 ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh
.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ

(Ω2015/02/10 ≥aGƒŸG) `g1436/04/21 ‘ áNQDƒe Iô°ûædG √òg

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

الجهات المستلمة


	Blank Page
	Blank Page



