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

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

النشرة، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما ى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أّي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق املالية السعودية أّي مسؤولية عن محتويات هذه املمكنة وإلى الحد املعقول، أنه ال توجد أّي وقائع أخرى يمكن أن يؤد

 ي هذه النشرة أو عن االعتماد على أّي جزء منها.صراحة من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد ف

 

 م(25/03/2021هـ )املوافق 12/08/1442رت هذه النشرة بتاريخ صد

 

  

 

 

 نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
 

ه )املوافق 05/12/1429( وتاريخ 85م( ، واملرسوم امللكي رقم )م/01/12/2008هـ )املوافق 03/12/1429وتاريخ  (365الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

 م(.2010 /24/01)املوافق  ه09/02/1431وتاريخ  (4030196620م( وبموجب السجل التجاري رقم )03/01/2010هـ )املوافق  17/01/1431وتاريخ  ق(/12وبموجب القرار الوزاري بإعالن تأسيس الشركة رقم ) م(03/12/2008

( ريال سعودي، وتمثل زيادة في رأس 300,000,000) ( رياالت سعودية للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ ثالثمائة مليون 10( سهم عادي بسعر طرح يبلغ عشرة )30,000,000) طرح ثالثون مليون 

 ( ريال سعودي.500,000,000رأس مال الشركة خمسمائة مليون ) %(، ليصبح150مال الشركة بنسبة )

 م(12/7/2021)املوافق ه 2/12/1442اإلثنين ( وتنتهي في يوم م5/7/2021ه )املوافق 25/11/1442 اإلثنين فترة التداول: تبدأ من يوم

 م(15/7/2021ه )املوافق 5/12/1442الخميس وتنتهي في يوم  م(5/7/2021ه )املوافق 25/11/1442 اإلثنين يومفترة االكتتاب: تبدأ من 
 

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

( بتاريخ 85واملرسوم امللكي رقم )م/م(، 01/12/2008هـ )املوافق 03/12/1429( بتاريخ 365قرار مجلس الوزراء رقم )

هـ )املوافق  17/01/1431ق( بتاريخ /12م(، والقرار الوزاري بإعالن تأسيس الشركة رقم )03/12/2008ه )املوافق 05/12/1429

م( ويقع املقر 2010 /24/01ه )املوافق 09/02/1431بتاريخ  (4030196620موجب السجل التجاري )م(، وب03/01/2010

اململكة العربية السعودية. وقد  21441جدة  1866ص ب  -الغيثي بالزا-لشركة في مدينة جدة، وعنوانه طريق املدينة الرئيس ي ل

(  مؤسسة النقد العربي السعوديالبنك املركزي السعودي )حصلت الشركة على تصريح 
ً
"( رقم )ت م ن البنك املركزي )" سابقا

التأمين العام، والتأمين الصحي. ي فرعزاولة نشاط التأمين في ملم( 06/03/2010ه )املوافق 20/03/1431( بتاريخ 26/20103/

( 20,000,000عشرون مليون ) إلى( ريال سعودي، مقسم 200,000,000مائتان مليون ) ويبلغ رأس مال الشركة عند التأسيس

« سهم حالي»للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل )ويشار إليها منفردة بـ  سعودية ( رياالت10سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )

% أو أكثر من 5وكما في تاريخ هذه النشرة فإن املساهمين الكبار في الشركة )ممن يمتلكون نسبة «(. األسهم الحالية»ومجتمعة بـ 

%(. وشركة 15.0( سهم، أي مانسبته )3,000,000ين )أسهم الشركة( هم الشركة السعودية العامة للتأمين والتي تملك ثالثة مالي

%(. وشركة االنصاف 15.0أي مانسبته )( سهم، 3,000,000ثالثة ماليين ) الخليج لالستثمارات املتخصصة القابضة والتي تمتلك

 الطرح.%( من أسهم الشركة قبل 5.0( سهم، أي مانسبته )1,000,000العاملية للتنمية العقارية والتي تمتلك مليون )

م( بزيادة رأس مال الشركة من 29/04/2019)املوافق ه 24/08/1440اعه املنعقد بتاريخ أوص ى مجلس إدارة الشركة في اجتم

( ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات 300,000,000خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ثالثمائة مليون )

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

 م(.02/07/2019ه )املوافق 29/10/1440( بتاريخ 89/35440بموجب الخطاب رقم )

م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من 28/6/2021ه )املوافق 18/11/1442وفي تاريخ 

أسهم »( سهم عادي جديد )ويشار إليها بـ30,000,000خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، ويتمثل االكتتاب في طرح ثالثين مليون )

، «(سعر الطرح»ية للسهم الواحد )ويشار إليه بـ( رياالت سعود10بسعر طرح يبلغ عشرة )«( األسهم الجديدة»أو « حقوق األولوية

( ريال سعودي، 200,000,000( رياالت سعودية، وذلك لزيادة رأس مال الشركة من مائتان مليون )10وبقيمة اسمية قدرها عشرة )

خمسين  إلى( سهم عادي 20,000,000( ريال سعودي، وزيادة عدد األسهم من عشرين مليون )500,000,000خمسمائة مليون ) إلى

 ( سهم عادي.50,000,000)مليون 

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

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

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

مجتمعين م( )ويشار إليهم 30/6/2021هـ )املوافق 20/11/1442العامة غير العادية املتضمنة املوافقة على زيادة رأس املال بتاريخ 

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

 في االعتبار إجراءات التسوية بعدد )
ً
( سهم من أسهم الشركة ويعطي كل حق 1( حق لكل )1.5الجمعية العامة غير العادية أخذا

 تاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.لحامله أحقية االكت

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

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

م( على أن تنتهي 5/7/2021ه )املوافق 25/11/1442 االثنين ، وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم«(السوق »أو « تداول »بـ

، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى «(فترة التداول »م( )ويشار إليها بـ12/7/2021ه )املوافق 2/12/1442 االثنين فترة التداول في يوم

أن فترة التداول وفترة  إلى، وتجدر اإلشارة «(فترة االكتتاب»م( )ويشار إليها بـ15/7/2021ه )املوافق 5/12/1442 الخميس ية يومنها

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

 يوم التاسع من بداية نفس الفترة.االكتتاب حتى نهاية ال

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

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

 طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول.

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

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

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

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

 

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

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

 االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى املتوفرة لدى الوسيط. إلىالبيع والشراء باإلضافة 

فستطرح تلك األسهم على عدد من «( األسهم املتبقية»ر إليها بـوفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )ويشا

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

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

 يوم 
ً
األربعاء يوم الخامسة مساًء من اليوم التالي  وحتى الساعة م(27/7/2021ه )املوافق 17/12/1442الثالثاء العاشرة صباحا

وسيتم تخصيص األسهم املتبقية للمؤسسات «(. فترة الطرح املتبقي»م( )ويشار إليها بـ28/7/2021ه )املوافق 18/12/1442

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

فسيتم إضافتها لألسهم املتبقية ومعاملتها باملثل، املؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم 

وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح املحصل من عملية الطرح املتبقي للشركة، وتوزع باقي متحصالت عملية الطرح )إن وجدت( 

 كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاهبدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات )بما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها 

 أن املستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون (م12/8/2021ه )املوافق 4/1/1443
ً
. علما

 على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح املتبقي بسعر الطرح.

 يا تبقى من أسهم ملتعهدوفي حال لم تكتتب املؤسسات االستثمارية في جميع األسهم املتبقية وكسور األسهم، فيسخصص م

 راجع القسم ) ون سيقوم نالتغطية الذي
ً
«(. املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه( »13بشرائها بسعر الطرح )فضال

تاريخ »)ويشار إليه بـ( م1/8/2021ه )املوافق 22/12/1442 وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه

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

 خمسين إلى( ريال سعودي، مقسم 500,000,000)ح رأس مال الشركة خمسمائة مليون وبعد اكتمال عملية االكتتاب سيصب

نشاط ( سهم عادي. وسيتم استخدام صافي متحصالت االكتتاب بشكل رئيس في دعم عمليات التوسع في 50,000,000مليون )

وذلك لاللتزام بمتطلبات املالءة املالية، حيث سيتم ذلك من خالل استخدام متحصالت االكتتاب في االستثمارات والودائع  الشركة

، وتحديث مكاتب املقر الرئيس ي للشركة والنظم %( من إجمالي املتحصالت10املالية باإلضافة إلى زيادة الوديعة النظامية بنسبة )

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

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

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

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

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

( سهم عادي وبقيمة اسمية 20,000,000بعدد عشرون مليون )السوق املالية السعودية )تداول( كامل أسهم الشركة في أدرجت 

حيث  العام، م( ، عن طريق طرحها لإلكتتاب08/02/2010ه )املوافق 24/02/1431بتاريخ  سعودية( رياالت 10قدرها عشرة )

بقيمة و ( سهم عادي 12,000,000هم الشركة البالغة اثنا عشر مليون )%( من أس60كتتب املساهمون املؤسسون بما نسبته )ا

، سعودية ( رياالت10( ريال سعودي متساوية القيمة قيمة كِل منها عشرة )120,000,000اجمالية تبلغ مائة وعشرون مليون )

( سهم عادي وبقيمة 8,000,000ثمانية ماليين ) %( من أسهم الشركة البالغة40)واكتتب املساهمون من الجمهور بما نسبته 

 .سعودية( رياالت 10( ريال سعودي متساوية القيمة قيمة كِل منها عشرة )80,000,000مليون ) ثمانينإجمالية تبلغ 

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

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

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

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

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

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

املستثمرين األجانب  إلىلخليجية باإلضافة األعضاء في مجلس التعاون الخليجي والشركات وصناديق االستثمار السعودية وا

املؤهلين بموجب القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة في األوراق املالية املدرجة. وعالوة على ذلك، يحق 

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

، مع العلم أن الشخص املرخص له «(الشخص املرخص له»مبادلة مع األشخاص املرخص لهم من قبل الهيئة )ويشار إليه بـ

مة املالك القانوني املسجل لألسهسيكون في هذه الحال
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 إشعار مهم

على تفاصيل وافية عن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني وعن أسهم حقوق األولوية املطروحة  )"نشرة اإلصدار"(تحتوي نشرة اإلصدار هذه 

ا املعلـومات التي تحتـويه إلىلالكتتاب. وعند التقدم بطلب لالكتتاب في األسهم الجديدة، ستتم معاملة املستثمرين على أساس أن طلبـاتهم تستنـد 

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

 (.www.cma.org.sa( وهيئة السوق املالية )www.falcom.com.sa) ( واملستشار املاليwww.ggi-sa.comالشركة )

 قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيا14فترة التقل عن ) سيتم نشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل
ً
دة ( يوما

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

 .موافقة الهيئة ملغاة

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

وذلك فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية لزيادة رأس مال الشركة وشركة بلوم لالستثمار السعودية كمتعهد بالتغطية، )"متعهد التغطية"( 

  .بموجب هذه النشرة

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

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

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

ة. وال تتحمل هيئة السوق املالية وشركة السوق املالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات جعل أي إفادة واردة فيها مضلل إلىنشرة اإلصدار 

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

 ى أي جزء منها.نشرة اإلصدار أو عن االعتماد عل

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

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

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

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

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

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

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

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

 أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية. 

لمشاركة في عملية االكتتاب ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها ل

لفردية وتعتبر املعلومات الواردة في نشرة اإلصدار ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية ا في أسهم حقوق األولوية.

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

ي استشارة مهنية من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة هذا االستثمار واملعلومات الواردة بخصوصه ف

 .نشرة اإلصدار هذه لألهداف واألوضاع واالحتياجات املالية الخاصة به

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

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

(، بينما تستمر فترة "م( )"فترة التداول 12/7/2021هـ )املوافق 2/12/1442م( على أن تنتهي فترة التداول في يوم 5/7/2021هـ )املوافق 25/11/1442

أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف تبدآن في  إلىم( )"فترة االكتتاب"(. وتجدر اإلشارة 15/7/2021هـ )املوافق 5/12/1442االكتتاب حتى نهاية يوم 
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من بداية  نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع

 .نفس الفترة

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

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

 .شراؤها خالل فترة التداول 

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

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

 جديدة فيستاح له االكتتاب بها (2
ً
بعد انتهاء  سيتاح للمساهم املقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب، وفي حال شرائه حقوقا

 فترة تسويتها )يومي عمل(.

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

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

 االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى املتوفرة لدى الوسيط. إلىباإلضافة 

ي ع املؤسس وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )"األسهم املتبقية"( فستطرح تلك األسهم على عدد من املستثمرين ذوي الطاب

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

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

فترة " م( )28/7/2021ه )املوافق 18/12/1442ربعاء األ م( وحتى الساعة الخامسة مساًء من اليوم التالي يوم 27/7/2021ه )املوافق 17/12/1442

 (. "الطرح املتبقي

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

 تخصيص األسهم بالتناسب على املؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. 

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

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

 . م(12/8/2021ه )املوافق 4/1/1443

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

 الطرح.

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

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

 راجع م(1/8/2021ه )املوافق 22/12/1442وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه 
ً
القسم  )"تاريخ التخصيص"( )فضال

 ( "املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة(.13)
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 املعلومات املالية 

 للمعايير 2018م و2017ديسمبر  31للشركة عن السنوات املالية املنتهية في  املراجعةاملالية  تم إعداد القوائم
ً
لدولية ام واإليضاحات املرفقة بها وفقا

إلصدارات للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل واملعايير وا البنك املركزي املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعدلة من قبل  (IFRS)للتقرير املالي 

نتهية في املالية امل ةللشركة عن السن  املراجعةملالية ا . كما تم إعداد القوائم(SOCPA)األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

ة بها واإليضاحات املرفق م2020يونيو  30أشهر املنتهية في املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة  األولية للقوائم املالية باإلضافة م2019ديسمبر  31

 للمعايير الدولية للتقرير املالي 
ً
سعودية صدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة الاملعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإل  (IFRS)وفقا

 . (SOCPA)للمحاسبين القانونيين 

راض م عن تلك املذكورة ألغ2018ديسمبر  31م املذكورة في القوائم املالية املراجعة للسنة املالية املنتهية في 2018تختلف املعلومات املالية لعام 

  ،م2019ديسمبر  31ملالية املنتهية في املقارنة في القوائم املالية املراجعة للسنة ا
ً
خ بتاريالوارد  البنك املركزي لتعميم  حيث تم تعديلها وفقا

والتي تنص على تحديث السياسات املحاسبية للمعالجة املحاسبية للزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل م( 23/07/2019ه )املوافق 20/11/1440

 م التي ت2018 عتمـاد فـي هـذه النشـرة علـى املعلومـات املاليـة لعـامال تـم ا. لذلك، (IFRSللتقرير املالي)بما يتماش ى مع املعايير الدولية 
ً
م تعديلها وفقا

 .م2019ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في  غـراض املقارنـة فـي القوائـم املاليـةأل وأدرجـت  املذكور أعاله البنك املركزي لتعميم 

م من قبل شركة السيد العيوطي وشركاه 2018م و2017ديسمبر 31عة وتدقيق البيانات املالية للشركة عن السنوات املالية املنتهية في وقد تمت مراج

ديسمبر  31املالية املنتهية في وعن السنة  ،حمد تيسير إبراهيم وشركاؤه )محاسبون ومراجعون قانونيون(أ)محاسبون و مراجعون قانونيون( و شركة 

البسام -إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون  )محاسبون و مراجعون قانونيون( وشركة م من قبل شركة السيد العيوطي وشركاه2019

م من قبل شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه )محاسبون ومراجعون قانونيون( وشركة 2020يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في ، وعن وشركاؤه

 .وتقـوم الشـركة بإصـدار قوائمهـا املاليـة بالريـال السـعودي .ركاؤهالبسام وش-إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون  وشركة

 أقرب عدد صحيح، وعليه، فإنه في حال تم جمع إلىإن بعض املعلومات املالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقريبها من خالل جبرها 

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

 التوقعات واإلفادات املستقبلية 

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

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

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

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

 ة لها في املعنى. وتعكس بيانات التطلعات هذه وجهة نظرأو الصيغ النافية من هذه املفردات وغيرها من املفردات املقاربة أو املعاكس "أو "يعتقد

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

  شكل كبير عن أية نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية يمكن أن يعبر عنهاالنتائج الفعلية أو األداء أو اإلنجازات التي تحققها الشركة مختلفة ب
ً
صراحة

 في بيانات تلك التطلعات. وقد تم استعراض أهم املخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي 
ً
 في أقسا إلىأو ضمنا

ً
م مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيال

 راجع القسم )
ً
ل املخاطرة" من هذه النشرة(. وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه املخاطر أو األمور غير ( "عوام2أخرى من هذه النشرة )فضال

ورة في املتيقنة، أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك املذك

 هذه النشرة.

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

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

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

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



 

 

 

 

 
 د

 شركةدليل ال

 أعضاء مجلس اإلدارة

عين بتاريخ 
ُ
 م(*17/02/2019ه )املوافق 25/10/1441مجلس إدارة الشركة امل

 املنصب األسم
صفة 

 العضوية
 العمر الجنسية

 األسهم اململوكة

 ***غير مباشرة مباشرة

 النسبة العدد النسبة العدد

جمال عبدهللا محمد 

  **الدباغ

رئيس مجلس 

 اإلدارة

 غير مستقل

 غير تنفيذي
 %5.0300 1,006,000 0.005% 1,000 61 سعودي

سعود عبدالعزيز عبدهللا 

 **السليمان

نائب رئيس 

 مجلس اإلدارة

 غير مستقل

 غير تنفيذي
 %1.0005 200,100 0.005% 1,000 60 سعودي

 عبداللطيف  محمد حسني

 جزيل

عضو مجلس 

 اإلدارة

 غير مستقل

 غير تنفيذي
 - - 0.005% 1,000 60 سريالنكا

طاهر محمد عمر إسحاق 

 عقيل

عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - 0.005% 1,000 63 سعودي

محمد زاهر صالح الدين 

 املنجد

عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - 0.005% 1,000 66 سعودي

 جودت موس ى جودت الحلبي
عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - 0.005% 1,000 60 سعودي

سعد فيصل بن عدنان 

 الدين بعاصيري 

عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 48 سعودي

ماجد ضياء الدين فضل 

 كريم

عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - -  1,000 53 سعودي

 ادلبيحمدي كريم زياد 
عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 42 بريطاني

 املصدر: الشركة

 م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املذكورين أعاله للدورة الحالية14/02/2019هـ )املوافق 09/06/1440* وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها املنعقد بتاريخ 

 م(.16/02/2022هـ )املوافق 15/07/1443ي في تاريخ م( وملدة ثالث سنوات تنته17/02/2019هـ )املوافق 12/06/1440والتي بدأت من تاريخ 

 ملجلس اإلدارة، وتعيين السيد/ 25/02/2019ه )املوافق 20/06/1441** قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 
ً
م( تعيين السيد/ جمال عبدهللا محمد الدباغ رئيسا

 لرئيس مجلس اإلدارة، وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة 
ً
 م(.02/05/2019ه )املوافق 27/08/1440بتاريخ  البنك املركزي سعود عبدالعزيز عبدهللا السليمان نائبا

%( في شركة الخليج لالستثمارات 0.20مجلس اإلدارة السيد/ جمال عبدهللا محمد علي الدباغ ناتجة عن ملكيته بنسبة )***إن امللكية غير املباشرة لرئيس 

تي %( في شركة اإلنصاف العاملية للتنمية العقارية وال100%( من الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، وملكيته بنسبة )15املتخصصة القابضة والتي تمتلك )

ة امللكية غير املباشرة لنائب رئيس مجلس اإلدارة السيد/ سعود عبدالعزيز عبدهللا السليمان ناتجو  %( من الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. 5تلك )تم

 .%( من الشركة الخليجية العامة للتأمين15%( في الشركة السعودية العامة  للتأمين والتي تمتلك )6.67عن ملكيته بنسبة )
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 وممثلوها عنوان الشركة

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 

 الغيثي بالزا.  –طريق املدينة  –جدة 

 21441جدة  1866ص ب 

  اململكة العربية السعودية

  2168988 12 966+ ( /8984)ت:  920001862هاتف: 

 6510075 12 966+فاكس: 

 info@ggi-sa.comالبريد اإللكتروني: 

 www.ggi-sa.comاملوقع اإللكتروني: 

 ممثلو الشركة

 ممثل الشركة املفوض الثاني ممثل الشركة املفوض األول  البيان

 ايهاب يوسف محمد لنجاوي  ماجد ضياء الدين فضل كريم االسم

التنفيذي املدير عضو مجلس اإلدارة الصفة  

 العنوان

بالزا. الغيثي –ريق املدينة ط –جدة   

21441جدة  1866ص ب   

 اململكة العربية السعودية

بالزا. الغيثي –ريق املدينة ط –جدة   

21441جدة  1866ص ب   

 اململكة العربية السعودية

8989تحويلة:  2168988 12 966+ 6822778 12 966+ رقم الهاتف  

 6510504 12 966+ 6510504 12 966+ رقم الفاكس

 mkareem@ggi-sa.com elinjawi@ggi-sa.com البريد اإللكتروني

 املصدر: الشركة 

 سوق األسهم

      شركة السوق املالية السعودية )تداول(

 6897العليا  –طريق امللك فهد 

 15وحدة رقم: 

 3388 - 12211الرياض 

 اململكة العربية السعودية

  966+920001919هاتف: 

  11 966+2189133فاكس: 

 csc@tadawul.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.tadawul.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 

 

 

 

 

 

 

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

 املستشار املالي ومدير االكتتاب 

 شركة فالكم للخدمات املالية 

 ارع العلياش –حي الورود  –الرياض 

 11421الرياض  884ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

  966+8004298888هاتف: 

  11 966+2054827فاكس: 

 Info@falcom.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.falcom.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 متعهدي التغطية

 شركة فالكم للخدمات املالية 

 شارع العليا –حي الورود  –الرياض 

 11421الرياض  884ص.ب 

 العربية السعوديةاململكة 

  966+8004298888هاتف: 

  11 966+2054827فاكس: 

 Info@falcom.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.falcom.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 

 السعودية لالستثمار  بلوم شركة

  فهد امللك طريق ،3 رقم الطابق األولى، الرياض، بناية

  11482 الرياض ،8151 ب.ص

 السعودية العربية اململكة

  966+ 11 4949555هاتف: 

  11 966+4949551فاكس: 

 info@blom.saالبريد اإللكتروني: 

 www.blom.saاملوقع اإللكتروني: 
 

 املستشار القانوني

 شركة الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية

 طريق امللك عبدهللا، حي الورود

 11623الرياض  90549ص.ب 

 العربية السعودية اململكة

ـــف:   +966 11 2054555هاتــ

 +966 11 2054222فاكس: 

 corporate@ssfirm.com.sa :البريد اإللكتروني

  :www.ssfirm.com.saاملوقع اإللكتروني
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 املحاسب القانوني 
 م2019م و2018م و2017ديسمبر  31املالية املنتهية في  للسنواتئم املالية املعد للقوا

 شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون 

  شارع الوطن العربي –حي الحمراء  –جدة 

 21421جدة  780ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

 6693478 12 966+ هاتف:

  6602432 12 966+فاكس: 

 jeddah@elayouty.comالبريد اإللكتروني: 

  www.elayouty-cpas.comاملوقع اإللكتروني:

 

 املحاسب القانوني 
 م 2018م و2017ديسمبر  31املالية املنتهية في  للسنواتاملعد للقوائم املالية 

 حمد تيسير إبراهيم وشركاه مراجعة و زكاة وضرائب واستشاراتأشركة 

 الخليج بالزا. –طريق املدينة  –جدة 

 21433جدة  10496ص.ب  

 اململكة العربية السعودية

 6516685 12 966+هاتف: 

 info@taysseer.comالبريد اإللكتروني: 

 www.taysseer.comاملوقع اإللكتروني: 

 املحاسب القانوني 
 م2020يونيو  30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2019ديسمبر  31املعد للقوائم املالية للسنة املالية املنتهية في 

 البسام وشركاؤه -شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون 

 طريق املدينة املنورة –حي الرويس  –جدة 

 21454جدة  15651ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

  6525333 12 966+هاتف :

  6522894 12 966+فاكس :

 Info.sa@pkf.comالبريد اإللكتروني: 

 www.pkfalbassam.comاملوقع اإللكتروني: 
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 املحاسب القانوني 
 م2020يونيو  30املعد للقوائم املالية لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون 

 طريق األمير سلطان. -الدور التاسع -مركز زهران لألعمال -جدة

  21534جدة  55078ص.ب 

 العربية السعوديةاململكة 

 6989595 12 966+ هاتف:

  6989494 12 966+ فاكس:

 aalfozan@kpmg.com:  البريد اإللكتروني

 www.KPMG.com/saاملوقع اإللكتروني: 
 

 تنويه:

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

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

 هذه النشرة. تاريخ في كما الشركة نوعها في كان مهما مصلحة أو أسهم أية أقاربهم من يأ أو لديهم العاملين أو ون القانوني

mailto:aalfozan@kpmg.com
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 ملخص الطرح 

قوق يجب على املستثمرين الراغبين في االكتتاب في أسهم هذا الطرح قبل اتخاذ قرارهم االستثماري املتعلق باالكتتاب أو بالتداول في أسهم ح 

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

 :ي التخاذ قرار استثماري، وفيما يلي ملخص عن الطرحالواردين في هذه النشرة. حيث أن ملخص الطرح الوارد أدناه غير كاف

صدر ووصفه 
ُ
اسم امل

 ومعلومات عن تأسيسه

صدر»أو « الشركة»تأسست الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني )ويشار إليها فيما بعد بـ
ُ
كشركة مساهمة عامة «( امل

( 85م(، واملرسوم امللكي رقم )م/01/12/2008)املوافق هـ 03/12/1429( بتاريخ 365بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

بتاريخ  ق(/12م(، والقرار الوزاري بإعالن تأسيس الشركة رقم )03/12/2008ه )املوافق 05/12/1429بتاريخ 

ه )املوافق 09/02/1431( بتاريخ 4030196620م(، وبموجب السجل التجاري )03/01/2010هـ )املوافق 17/01/1431

( مؤسسة النقد العربي السعوديالبنك املركزي السعودي )(. وقد حصلت الشركة على تصريح م2010 /24/01
ً
 سابقا

م( ملزاولة 06/03/2010ه )املوافق 20/03/1431( بتاريخ 26/20103"( بموجب التصريح رقم )ت م ن /البنك املركزي )"

رَعي نشاط التأمين في 
َ
 .التأمين العام، والتأمين الصحيف

اململكة العربية  21441جدة  1866ب  ص –الغيثي بالزا  –املركز الرئيس للشركة في مدينة جدة، طريق املدينة يقع مقر 

 السعودية.

صدر
ُ
 نشاطات امل

م(، 24/01/2010ه )املوافق 09/02/1431( وتاريخ 4030196620تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )

م( ملزاولة 06/03/2010ه )املوافق 20/03/1431( بتاريخ 20103رقم )ت م ن /ودي السع البنك املركزي وبموجب تصريح 

رَعينشاط التأمين في 
َ
ه 19/03/1440التأمين العام، والتأمين الصحي، وقد تم تجديد التصريح ملدة ثالث سنوات بتاريخ  ف

 م(.24/10/2021ه )املوافق 18/03/1443م( وينتهي بتاريخ 27/11/2018)املوافق 

 وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في تأمين الحماية، التأمين الصحي، التأمين على املركبات، التأمين على

ار، املمتلكات، التأمين من الحوادث واملسؤولية، التأمين البحري، تأمين الطاقة، تأمين الهندس ي، تقييم املخاطر واألضر 

 .بات التأمينيةاملعاينة وتقدير الخسائر، تسوية املطال

تي مزاولة أعمال التأمين التعاوني وللشركة أن تقوم بجميع األعمال اللشركة كما في نظامها األساس ي في وتتمثل أنشطة ا

ة يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواًء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك األصول الثابت

جهات  ستبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك معوالنقدية أو بيعها أو ا

 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقو 
ً
اعد أخرى وتمارس الشركة أنشطتها وفقا

 .تراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدتالسارية في اململكة العربية السعودية وبعد الحصول على ال

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

" من هذه املعلومات القانونية( "10" من القسم )التراخيص والتصاريح التي تعمل الشركة بموجبها( "7.10الفرعي )

 .النشرة(

صدر 
ُ
املساهمون الكبار في امل

وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم 

 قبل الطرح

 % أو أكثر من أسهم الشركة( هم:5املساهمين الكبار في الشركة )ممن يمتلكون نسبة كما في تاريخ هذه النشرة فإن 

 األسم
 قبل الطرح

 النسبة عدد األسهم

 %15.0 3,000,000 الشركة السعودية العامة للتأمين

 %15.0 3,000,000 شركة الخليج لالستثمارات املتخصصة القابضة

 %5.0 1,000,000 العقاريةشركة االنصاف العاملية للتنمية 

 املصدر: تداول 

 زيادة رأس املال من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية. طبيعة الطرح 

الغرض من إصدار أسهم 

 حقوق األولوية املقترح 

 دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة إلىتهدف الشركة من خالل زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية 

ئع وذلك لاللتزام بمتطلبات املالءة املالية، حيث سيتم ذلك من خالل استخدام متحصالت االكتتاب في االستثمارات والودا

ركة %( من إجمالي املتحصالت، وتحديث مكاتب املقر الرئيس ي للش10املالية باإلضافة إلى زيادة الوديعة النظامية بنسبة )

 راجع القوالنظم اإللكترونية. 
ُ
 «(.استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية( »7سم ))فضال



 

 

 

 

 
 ي

إجمالي املتحصالت املتوقع 

الحصول عليها وتحليل 

 ووصف االستخدام املقترح

 ( ريال سعودي. 300,000,000من املتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت االكتتاب في أسهم حقوق األولوية ثالثمائة مليون )

وذلك لاللتزام ، االكتتاب بشكل رئيس في دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وسيتم استخدام صافي متحصالت

بمتطلبات املالءة املالية، حيث سيتم ذلك من خالل استخدام متحصالت االكتتاب في االستثمارات والودائع املالية 

ظم املقر الرئيس ي للشركة والن %( من إجمالي املتحصالت، وتحديث مكاتب10باإلضافة إلى زيادة الوديعة النظامية بنسبة )

 االستخدام املقترح ملتحصالت االكتتاب: تفاصيل ويوضح الجدول التالي اإللكترونية.

 االستخدام
 القيمة

 )بآالف الرياالت السعودية(

 262,500 ماليةوودائع استثمارات 

 30,000 الوديعة النظامية زيادة 

 6,000 تكاليف الطرح

 1,500 الرئيس ي والنظم اإللكترونيةتحديث مكاتب املقر 

 300,000 اإلجمالي 

 املصدر: الشركة 

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

 تكاليف الطرح

 من: املستشار املالي 6,000,000من املتوقع أن تبلغ تكاليف الطرح حوالي ستة ماليين )
ً
( ريال سعودي، وتشمل أتعاب كال

ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع  ون القانوني ون التغطية واملستشار القانوني واملحاسب يومتعهدومدير االكتتاب 

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

 صافي متحصالت الطرح
  (294,000,000)وتسعون مليون  أربعةمن املتوقع أن يبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي مائتان و 

ُ
ريال سعودي. )فضال

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

صدر قبل الطرح
ُ
 ( ريال سعودي.200,000,000مائتان مليون ) رأس مال امل

صدر بعد الطرح
ُ
 ( ريال سعودي500,000,000مليون )خمسمائة  رأس مال امل

صدر 
ُ
إجمالي عدد أسهم امل

 قبل الطرح
 ( سهم عادي20,000,000عشرون مليون )

صدر 
ُ
إجمالي عدد أسهم امل

 بعد الطرح
 ( سهم عادي.50,000,000خمسون مليون )

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

ملطروحةإجمالي عدد األسهم ا  ( سهم عادي30,000,000)ثالثون مليون  

نسبة األسهم املطروحة من 

صدر
ُ
 رأس مال امل

صدر قبل الطرح150
ُ
 % من رأس مال امل

 ( رياالت سعودية للسهم الواحد.10عشرة ) سعر الطرح

 ( ريال سعودي300,000,000)ثالثمائة مليون  إجمالي قيمة الطرح

عدد أسهم الطرح املتعهد 

 بتغطيتها
 ( سهم عادي30,000,000) ثالثون مليون 

إجمالي قيمة الطرح املتعهد 

 بتغطيته

 ( ريال سعودي300,000,000) ثالثمائة مليون 

فئات املستثمرون 

 املستهدفون 
 املساهمون املقيدون، واملستثمرون الجدد.

 املساهمون املقيدون 

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

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

 م(.30/6/2021ه )املوافق 20/11/1442

 املستثمرون الجدد
من قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة م –باستثناء املساهمون املقيدون  –عامة املستثمرون من األفراد واملؤسسات 

 التداول.



 
 

 

 

 

 
 ك

 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 حقوق األولوية

أس ر  هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة املطروحة بعد املوافقة على زيادة

ق املال، وتعتبر هذه األوراق حق مكتسب لجميع املساهمين املقيدين. ويجوز تداول الحق خالل فترة التداول. ويعطى كل ح

لحاملة أحقية االكتتاب بسهم واحد من األسهم الجديدة بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية في محافظ املساهمين 

ن غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال. وستظهر هذه الحقوق في محافظ املساهمياملقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة 

 املقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية.

صدرة
ُ
 ( حق.30,000,000ثالثون مليون ) عدد حقوق األولوية امل

 معامل األحقية
و ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على ( سهم واحد يملكه وهذا املعامل ه1( حق عن كل )1.5يمنح كل مساهم مقيد )

 عدد األسهم الحالية للشركة.

 تاريخ األحقية

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

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

 (.م30/6/2021ه )املوافق 20/11/1442وذلك بتاريخ 

 فترة التداول 

ه 2/12/1442يوم اإلثنين ( وتستمر حتى نهاية م5/7/2021ه )املوافق 25/11/1442يوم اإلثنين تبدأ فترة التداول في 

مستثمرين مقيدين أو مستثمرين  سواًء كانوا -(. ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية م12/7/2021)املوافق 

 .بتداول واكتتاب حقوق األولويةالقيام  -جدد 

 فترة االكتتاب

ه 5/12/1442يوم الخميس ( وتستمر حتى نهاية م5/7/2021ه )املوافق 25/11/1442اإلثنين يوم تبدأ فترة االكتتاب في 

مستثمرين واًء كانوا مستثمرين مقيدين أو س -(. ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية م15/7/2021)املوافق 

 .ي األسهم الجديدةفممارسة حقهم باالكتتاب  -جدد 

 طريقة االكتتاب
 عبر مواقع ومنصات الوسطاء اإللكترونية التي تتيح هذه الخدمات للمكتتبين أو

ً
من  يتم تقديم طلبات االكتتاب إلكترونيا

 .خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء

ممارسة االكتتاب في حقوق 

 األولوية

 عبر مواقع يحق 
ً
لألشخاص املستحقين ممارسة حقهم باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية عن طريق االكتتاب إلكترونيا

ومنصات الوسطاء اإللكترونية التي تتيح هذه الخدمات أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء. كما يمكن 

 :لألشخاص املستحقين ممارسة حقوق األولوية كالتالي

للمساهمين املقيدين خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق املمنوحة لهم في تاريخ األحقية وأي حقوق يحق  (1

إضافية قاموا بشرائها خالل فترة التداول عن طريق االكتتاب في األسهم الجديدة. كما يحق لهم عدم اتخاذ أي 

 إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.

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

 االكتتاب في األسهم الجديدة. كما يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.

ل يدة خالوفي حال عدم قيام أي من املساهمين املقيدين أو املستثمرين الجدد بممارسة حقهم في االكتتاب في األسهم الجد

 .فترة االكتتاب، فسيتم طرح األسهم املرتبطة بتلك الحقوق في فترة الطرح املتبقي

 قيمة الحق اإلرشادية

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

ترة التداول على موقعها اإللكتروني متأخرة بخمس دقائق، وسيقوم "تداول" باحتساب ونشر قيمة الحق اإلرشادية خالل ف

 مزودو خدمات معلومات السوق بنشر هذه املعلومة حتى يتسنى للمستثمرين االطالع على قيمة الحق اإلرشادية عند 
ً
أيضا

 .إدخال األوامر

 سعر تداول الحق
 بأنه يحدد من خالل آ

ً
لية العرض والطلب، وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة هو السعر الذي يتم تداول الحق به، علما

 الحق اإلرشادية.

 الطرح املتبقي

في حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )األسهم املتبقية( فستطرح تلك األسهم على عدد من املستثمرين 

ذوي الطابع املؤسس ي )املؤسسات االستثمارية(. وتقوم تلك املؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم املتبقية 

 وسيتم استقبال تلك العروض ابتداًء 
ً
( م27/7/2021ه )املوافق 17/12/1442يوم الثالثاء من الساعة العاشرة صباحا

( )فترة الطرح املتبقي(. م28/7/2021ه )املوافق 18/12/1442يوم األربعاء وحتى الساعة الخامسة مساًء من اليوم التالي 

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

الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على املؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور 

 .األسهم فسيتم إضافتها لألسهم املتبقية ومعاملتها باملثل



 

 

 

 

 
 ل

طريقة التخصيص ورد 

 الفائض

الحقوق التي مارسها بشكل صحيح ومكتمل. وسيتم جمع كسور  سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناًء على عدد

األسهم املتبقية ومن ثم طرحها على املؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح املتبقي. ستحصل  إلىاألسهم وإضافتها 

الشركة على إجمالي سعر الطرح املحصل من بيع األسهم املتبقية، فيما ستوزع باقي متحصالت الطرح املتبقي )إن وجدت( 

 في بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات )أي ما يتجاوز سعر الطرح( على م
ً
 أو جزئيا

ً
ستحقيها الذين لم يكتتبوا كليا

 أن املستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد 
ً
األسهم الجديدة وملستحقي كسور األسهم، علما

 راجع القسم )
ً
علقة ت( "املعلومات امل13ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح املتبقي بسعر الطرح. )فضال

 باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة(.

 املكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب. إلىوسيتم رد فائض االكتتاب )إن وجد( 

 م(.1/8/2021ه )املوافق 22/12/1442األحد سيتم تخصيص األسهم في موعد أقصاه يوم  تاريخ التخصيص

كتتابتاريخ رد الفائض من اال  
 سيتم رد الفائض من االكتتاب )إن وجد( دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب في موعد أقصاه يوم

 م(.12/8/2021ه )املوافق 4/1/1443 الخميس

دفع مبالغ التعويض )إن 

(وجدت  

 في األسهم 
ً
 أو جزئيا

ً
سيتم دفع مبالغ التعويض النقدي لألشخاص املستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في االكتتاب كليا

ه )املوافق 4/1/1443الخميس الجديدة وملستحقي كسور األسهم من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه يوم 

 بأن مبالغ التعويض النقدي تمثل املبلغم(12/8/2021
ً
الذي يزيد على سعر الطرح من صافي متحصالت بيع األسهم  ، علما

 .املتبقية وكسور األسهم

 السعر املعدل

اد ( ريال سعودي للسهم وذلك قبل تداول اليوم التالي ليوم انعق19.20) إلىتم تعديل سعر سهم الشركة في السوق املالية 

( ريال سعودي 13.80ذلك انخفاض بسعر السهم بمقدار ) الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال، ويمثل

 .للسهم الواحد

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

 وإدراجها.

 إدراج وتداول حقوق األولوية

قل ويتم تداولها خالل فترة تداول حقوق األولوية. ويكون لحقوق األولوية رمز منفصل ومستتدرج حقوق األولوية في تداول 

ويملك املساهمون املقيدون خالل فترة التداول عدة خيارات والتي  عن رمز األسهم الحالية للشركة على شاشة تداول.

خالل السوق أو عدم اتخاذ أي إجراء تتضمن قيامهم ببيع الحقوق أو جزء منها في السوق أو شراء حقوق إضافية من 

 وسيكون للمستثمرين الجدد خالل فترة التداول الحق في شراء حيال حقوق األولوية سواًء ببيعها أو شراء حقوق إضافية.

 حقوق عن طريق السوق أو بيع تلك الحقوق أو جزء منها أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال الحقوق التي تم شراؤها خالل فترة

وسيقوم نظام "تداول" بإلغاء رمز حقوق األولوية للشركة على شاشة التداول بعد انتهاء فترة تداول حقوق  .التداول 

 .األولوية، وبالتالي سيتوقف تداول حقوق األولوية مع انتهاء تلك الفترة

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

 حقوق التصويت

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

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

ويجوز للمساهم  .ة للمساهمين )سواًء العادية أو غير العادية( والتصويت فيهالشركة حضور اجتماع الجمعية العام

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

القيود املفروضة على تداول 

 األسهم

م(، الجدير بالذكر أن فترة الحظر التي 08/02/2010ه )املوافق 24/02/1431بتاريخ  تم إدراج أسهم الشركة في تداول 

 على املساهمين املؤسسين قد انقضت، وعليه فإن جمي
ً
ع تبلغ ثالث سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثني عشر شهرا

 للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن
ً
سين املؤس ، إال أن املساهمينالسوق املاليةهيئة  األسهم قابلة للتداول وفقا

 ومن ثم موافقة هيئة السوق املالية قبل التصرف بأسهمهم.البنك املركزي السعودي يجب عليهم الحصول على موافقة 

القيود املفروضة على تداول 

 الحقوق 
 .ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول الحقوق 

سبق للُمصدر األسهم التي 

 إدراجها

( سهم عادي وبقيمة 20,000,000أدرجت كامل أسهم الشركة في السوق املالية السعودية )تداول( بعدد عشرون مليون )

 م( ، عن طريق طرحها لإلكتتاب08/02/2010ه )املوافق 24/02/1431بتاريخ  سعودية( رياالت 10اسمية قدرها عشرة )

( 12,000,000%( من أسهم الشركة البالغة اثنا عشر مليون )60كتتب املساهمون املؤسسون بما نسبته )احيث  العام،

( ريال سعودي متساوية القيمة قيمة كِل منها عشرة 120,000,000بقيمة اجمالية تبلغ مائة وعشرون مليون )و سهم عادي 



 
 

 

 

 

 
 م

 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

%( من أسهم الشركة البالغة ثمانية ماليين 40)واكتتب املساهمون من الجمهور بما نسبته ، سعودية ( رياالت10)

( ريال سعودي متساوية القيمة قيمة كِل منها 80,000,000مليون ) ثمانين( سهم عادي وبقيمة إجمالية تبلغ 8,000,000)

 . سعودية( رياالت 10عشرة )

شروط االكتتاب في أسهم 

 حقوق األولوية

االكتتاب باألسهم الجديدة استيفاء شروط االكتتاب ذات الصلة. ولالطالع يجب على األشخاص املستحقين الراغبين في 

 راجع القسم )
ً
هم وأحكام الطرح وشروطه" من ( "املعلومات املتعلقة باألس13على شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب فضال

 هذه النشرة.

 الجمهور 

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

صدر
ُ
 .تابعي امل

صدر
ُ
 .املساهمين الكبار في امل

 .أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر

صدرأعضاء مجالس اإلدارة وكبار 
ُ
 .التنفيذيين لتابعي امل

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

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

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

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

 ( سهم عادي، والتي سيتم إصدارها لزيادة رأس مال الشركة.30,000,000) ثالثون مليون  األسهم الجديدة

 عوامل املخاطرة

( مخاطر تتعلق بأعمال 1: إلىملخاطر ينطوي االستثمار في أسهم حقوق األولوية على مخاطر معينة، ويمكن تصنيف هذه ا

( مخاطر تتعلق باألسهم الجديدة، وقد تمت مناقشة هذه املخاطر في القسم 3( مخاطر تتعلق بالسوق والقطاع 2الشركة 

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

 .األولوية

التعديالت الجوهرية التي 

طرأت على املعلومات التي تم 

اإلفصاح عنها في آخر نشرة 

 إصدار

 راجع 29/08/2009ه )املوافق 08/09/1430تمت موافقة الهيئة على نشر آخر نشرة إصدار للشركة في تاريخ 
ً
م(. )فضال

( 10على آخر نشرة إصدار أسهم" من القسم )( "املعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة 13.10القسم الفرعي )

 "املعلومات القانونية" من هذه النشرة(.

( "عوامل املخاطرة" من نشرة اإلصدار هذه بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار 2( والقسم )أينبغي دراسة قسم "إشعار مهم" في الصفحة )تنويه: 

 أسهم حقوق األولوية.استثماري في 



 

 

 

 

 
 ن

 التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب
 التاريخ الحدث

انعقاد الجمعية العامة غير العادية املتضمنة املوافقة على زيادة رأس املال 

 بأن املساهمين املستحقين 
ً
وتحديد تاريخ األحقية واملساهمين املستحقين، علما

يوم انعقاد الجمعية العامة غير  هم املساهمون املالكون لألسهم بنهاية تداول 

العادية الخاصة بزيادة رأس املال واملقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى 

 مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

 م(.28/6/2021ه )املوافق 18/11/1442بتاريخ 

 فترة التداول 

 م(5/7/2021ه )املوافق 25/11/1442اإلثنين تبدأ فترة التداول في يوم 

ويجوز  (.م12/7/2021ه )املوافق 2/12/1442يوم اإلثنين وتستمر حتى نهاية 

مستثمرين  سواًء كانوا -خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية 

 .لقيام بتداول واكتتاب حقوق األولويةا -مقيدين أو مستثمرين جدد 

 فترة االكتتاب

( م5/7/2021ه )املوافق 25/11/1442يوم اإلثنين تبدأ فترة االكتتاب في 

(. م15/7/2021ه )املوافق 5/12/1442يوم الخميس وتستمر حتى نهاية 

مستثمرين  سواًء كانوا -ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية 

 .جديدةمارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الم -مقيدين أو مستثمرين جدد 

 انتهاء فترة االكتتاب
الخميس  يوم تنتهي فترة االكتتاب وينتهي استقبال طلبات االكتتاب بانتهاء

 (.م15/7/2021ه )املوافق 5/12/1442

 فترة الطرح املتبقي

 من 
ً
يوم الثالثاء تبدأ فترة الطرح املتبقي في الساعة العاشرة صباحا

وتستمر حتى الساعة الخامسة  م(27/7/2021ه )املوافق 17/12/1442

 .م(28/7/2021ه )املوافق 18/12/1442األربعاء مساًء من اليوم التالي يوم 

 م(1/8/2021ه )املوافق 22/12/1442 األحد يوم اإلشعار بالتخصيص النهائي

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

 
ً
 أو جزئيا

ً
 ومستحقي كسور األسهم.االكتتاب كليا

 (م12/8/2021ه )املوافق 4/1/1443الخميس يوم 

 التاريخ املتوقع لبدء التداول في األسهم الجديدة
بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات الالزمة، سوف يتم اإلعالن عن تاريخ بدء 

 التداول في األسهم الجديدة على موقع تداول.

 (.www.tadawul.com.sa)تداول( ) جميع التواريخ املذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع شركة السوق املالية السعودية تنويه:

  



 
 

 

 

 

 
 س

 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 تواريخ اإلعالنات املهمة 
علن اإلعالن

ُ
 تاريخ اإلعالن امل

 م(2/6/2021ه )املوافق 21/10/1442 األربعاء يوم الشركة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املالاإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة 

 م(29/6/2021ه )املوافق 19/11/1442 الثالثاء يوم الشركة اإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال

 م(5/7/2021ه )املوافق 25/11/1442 االثنين يوم إيداع الخليجية العامة للتأمين التعاونياإلعالن عن إضافة حقوق األولوية للشركة 

 م(29/6/2021ه )املوافق 19/11/1442 الثالثاء يوم تداول  اإلعالن عن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة الحق اإلرشادية

 م(29/6/2021ه )املوافق 19/11/1442 الثالثاء يوم الشركة األسهم الجديدة اإلعالن عن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب في

 م(5/7/2021ه )املوافق 25/11/1442 االثنين يوم تداول  اإلعالن عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

 م(5/7/2021ه )املوافق 25/11/1442 االثنين يوم الشركة إعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

 م(12/7/2021ه )املوافق 2/12/1442 االثنين يوم الشركة إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول الحقوق وآخر يوم لالكتتاب

 اإلعالن عن:

 نتائج االكتتاب 

  )تفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها )إن وجدت

 بدء فترة الطرح املتبقي تاريخو 

 م(25/7/2021ه )املوافق 15/12/1442األحد يوم  الشركة

 م(1/8/2021ه )املوافق 22/12/1442األحد  يوم الشركة اإلعالن عن نتائج الطرح املتبقي وتخصيص أسهم حقوق األولوية

 م(5/8/2021ه )املوافق 26/12/1442م الخميس يو  إيداع اإلعالن عن إيداع األسهم الجديدة في محافظ املستثمرين

 م(12/8/2021ه )املوافق 4/1/1443م الخميس يو  الشركة اإلعالن عن توزيع مبالغ التعويض ملستحقيها )إن وجدت(

(. www.tadawul.com.saلسعودية )تداول( )تنويه: جميع التواريخ املذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع شركة السوق املالية ا

 ذلك سيتم تحديد تاريخ إيداع األسهم الجديدة في محافظ املستثمرين بالتنسيق مع شركة مركز إيداع األوراق املالية )إيداع(. إلىباإلضافة 

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

صدر ورقم اسم (1
ُ
 .التجاري  سجله امل

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

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

 .اإلصدار نشرة نشر تاريخ (4

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

ً
 فيها. بشرائها أو االكتتاب األوراق املالية المتالك دعوة

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

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

  نفسيهما وتخليان تتعلق بدقته أو اكتماله، تأكيدات أّي  تعطيان وال اإلعالن، هذا
ً
 رةخسا أّي  عن كانت مهما مسؤولية أّي  من صراحة

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

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب 

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

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

قي ويتعين على األشخاص املستحقين الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة تقديم طلبات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح املتب

االكتتاب من خالل الوسائل والخدمات التي يوفرها الوسيط للمستثمرين، وذلك بشرط أن يكون للشخص املستحق حساب استثماري لدى أحد 

 الوسطاء الذين يقدمون هذه الخدمات.

إمكانية  إلىتتاب عن طريق املحفظة االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة يتم تقديم طلبات االك

سهم االكتتاب من خالل أّي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أّي طلب لالكتتاب في األ 

 
ً
 في حالة عدم استيفائه ألي من شروط أو متطلبات االكتتاب. وال يجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه ويم الجديدة كليا

ً
ثل أو جزئيا

 بين الشركة واملساهم املستحق
ً
 ملزما

ً
 .طلب االكتتاب عند تقديمه عقدا
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 األولوية حقوق  عن وأجوبة أسئلة

 األولوية؟ حقوق  ماهي

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

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

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

 األولوية؟ حقوق  تمنح ملن

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

 األولوية؟ حقوق  إيداع يتم متى

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

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

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

 املحفظة؟ في الحقوق  بإيداع األولوية بحقوق  املستثمر إشعار يتم كيف

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

 قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة.

 املقيد؟ املساهم عليها سيحصل التي األولوية حقوق  عدد كم

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

 .العادية غير العامة الجمعية

 األحقية؟ معامل هو ما

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

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

  تاريخ في املقيد للمساهم مملوك واحد (1) سهم لكل ( حق1.5هو ) األحقية
ً
 تاريخ في ( سهم1,000يملك ) مقيد مساهم كان إذا لذلك، األحقية، ووفقا

 .أسهم من يملكه ما مقابل حق (1,500) له فسيخصص األحقية

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

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

 .الحقوق 

 تداوله؟ بداية عند الحق قيمة هي ما

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

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

 .سعودية رياالت (5)



 
 

 

 

 

 
 ف

 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 املقيد؟ املساهم هو من

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

 إضافية؟ أسهم في االكتتاب املقيدون  املساهمون  يستطيع هل

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

 زيادة على والتصويت العادية غير العامة الجمعية حضور  حق له كان لو حتى االكتتاب في أحقيته املساهم يفقد أن املمكن من هل

 أولوية؟ حقوق  أسهم طرح طريق عن املال رأس

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

 االكتتاب؟ عملية تتم كيف

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

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

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

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

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

 في ( سهم1,000يملك ) مساهم كان إذا املثال، سبيل بالحقوق. فعلى املرتبطة الشركة أسهم بها املودع املحفظة نفس في األولوية حقوق  إيداع سيتم

 أن اعتبار على ( حق1,500ستودع ) التي الحقوق  مجموع فإن في محفظة )ب(، سهم (200محفظة )أ( و) في ( سهم800التالي ) النحو على الشركة

 محفظة )ب(. في حق (300محفظة )أ( و) في ( حق1,200إيداع ) فسيتم ( حق. عليه1.5سهم ) لكل

 والتداول؟ االكتتاب األسهم شهادات لحملة يحق هل

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

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

  اشترى  ملن يحق هل
 
  حقوقا

 
 أخرى؟ مرة تداولها إضافية

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

 األولوية؟ حقوق  من جزء بيع باإلمكان هل

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

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

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

 التداول؟ فترة انقضاء بعد الحق عن التنازل  أو البيع األولوية حقوق  صاحب يستطيع هل
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 حال وفي .ذلك ممارسة عدم أو األولوية حقوق  بأسهم االكتتاب في الحق ممارسة فقط الحق ملالك يتبقى التداول  فترة انقضاء ذلك. بعد يمكن ال ال،

ي االستثمارية، أو الربح في حال بيع األسهم في فترة الطرح املتبق محفظته قيمة في االنخفاض أو للخسارة املستثمر يخضع أن يمكن الحق ممارسة عدم

 بسعر أعلى من سعر الطرح.

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

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

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

 .الطرح بسعر

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

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

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

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

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

 مال زيادة رأس على املترتبة األولوية حقوق  على الحصول  له يحق فهل الجمعية انعقاد يوم في املالية األوراق بشراء مستثمر قام لو

 املصدر؟

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

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

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

 .املال

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

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

 أو أكملت وإذا الكسور، تلك
ً
 صحيحا

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

 واالكتتاب؟ التداول  فترات ماهي

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

 .الشركة وإعالنات النشرة هذه في مذكور 

 األسبوع؟ نهاية عطلة خالل االكتتاب يمكن هل

 .ذلك يمكن ال ال،

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

 .التداول  فترة خالل األولوية حقوق  شراء إتمام بعد وذلك نعم،
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 :إضافية مساعدة

 بمقدور  يكون  سوف قانونية، ( وألسبابinfo@ggi-sa.comاإللكتروني ) البريد على الشركة مع التواصل الرجاء استفسارات، أي وجود حال في

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

 .االستثمارية أو القانونية أو الضريبية أو املالية املشورة

 راجع القسم ) وأحكام وتعليمات االكتتاب، شروط عن املعلومات من وملزيد
ً
 قيةوب« املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه( »13فضال

 .النشرة هذه من الواردة املعلومات

 

 ملخص املعلومات األساسية

 تنويه للمستثمرين

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

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

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

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

 نبذة عن الشركة

صدر»أو « الشركة»تأسست الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني )ويشار إليها فيما بعد بـ
ُ
كشركة مساهمة عامة بموجب قرار مجلس «(امل

م(، 03/12/2008ه )املوافق 05/12/1429بتاريخ  (85م(، واملرسوم امللكي رقم )م/01/12/2008هـ )املوافق 03/12/1429( بتاريخ 365الوزراء رقم )

( 4030196620م(، وبموجب السجل التجاري )03/01/2010هـ )املوافق  17/01/1431بتاريخ  ق(/12بإعالن تأسيس الشركة رقم ) والقرار الوزاري 

 الصادر بمدينة جدة.م( 2010 /24/01ه )املوافق 09/02/1431بتاريخ 

 اململكة العربية السعودية. 21441جدة  1866ب  ص –لغيثي بالزا ا –طريق املدينة وعنوانه ة في مدينة جدة، يقع مقر املركز الرئيس للشرك

ملزاولة نشاط التأمين  م(06/03/2010ه )املوافق 20/03/1431( بتاريخ 26/20103على رقم )ت م ن / البنك املركزي وقد حصلت الشركة على تصريح 

رَعي في 
َ
 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمالتأمين العام، ف

ً
ين والتأمين الصحي، وفقا

ه )املوافق 18/03/1443م( وينتهي بتاريخ 27/11/2018ه )املوافق 19/03/1440التعاوني. وقد تم تجديد التصريح ملدة ثالث سنوات بتاريخ 

 م(.24/10/2021

( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 20,000,000عشرون مليون ) إلى( ريال سعودي، مقسم 200,000,000مال الشركة الحالي مائتان مليون ) يبلغ رأس

 ( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.10عشرة )

ن أو أكثر من أسهم الشركة( هم الشركة السعودية العامة للتأمي% 5وكما في تاريخ هذه النشرة فإن املساهمين الكبار في الشركة )ممن يمتلكون نسبة 

ك ثالثة ماليين %(. وشركة الخليج لالستثمارات املتخصصة القابضة والتي تمتل15.0( سهم، أي مانسبته )3,000,000والتي تملك ثالثة ماليين )

%( 5.0( سهم، أي مانسبته )1,000,000عقارية والتي تمتلك مليون )%(. وشركة االنصاف العاملية للتنمية ال15.0أي مانسبته ) ( سهم،3,000,000)

 من أسهم الشركة قبل الطرح.

 تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها

 ( بتاريخ 365تأسست الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني كشركة مساهمة عامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

م(، والقرار 03/12/2008ه )املوافق 05/12/1429( بتاريخ 85م(، واملرسوم امللكي رقم )م/01/12/2008ق هـ )املواف03/12/1429

م(، وبموجب السجل التجاري 03/01/2010هـ )املوافق  17/01/1431ق( بتاريخ /12الوزاري بإعالن تأسيس الشركة رقم )

 م(، 2010 /24/01ه )املوافق 09/02/1431( بتاريخ 4030196620)
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  م(حيث أدرجت كامل أسهم الشركة في السوق املالية السعودية )تداول( بعدد عشرون 08/02/2010ه )املوافق 24/02/1431تاريخ بو

، عن طريق طرحها لالكتتاب حيث أكتتب املساهمون  سعودية( رياالت 10( سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة )20,000,000مليون )

( سهم عادي بقيمة إجمالية تبلغ مائة وعشرون 12,000,000%( من أسهم الشركة البالغة اثنا عشر مليون )60املؤسسون بما نسبته )

%( من أسهم 40ا نسبته )، وتم طرح مسعودية ( رياالت10( ريال سعودي متساوية القيمة قيمة كِل منها عشرة )120,000,000مليون )

( ريال سعودي متساوية 80,000,000( سهم عادي وبقيمة إجمالية تبلغ ثمانون مليون )8,000,000الشركة والبالغة ثمانية ماليين )

 لالكتتاب العام من الجمهور.  سعودية ( رياالت10القيمة قيمة كِل منها عشرة )

  ( ملزاولة نشاط 26/20103رقم )ت م ن / البنك املركزي الشركة على تصريح  حصلتم( 06/03/2010ه )املوافق 20/03/1431بتاريخ

رَعيالتأمين في 
َ
 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والالئحة التنفيذية لنظام م ف

ً
راقبة التأمين العام، والتأمين الصحي، وفقا

م( وينتهي بتاريخ 27/11/2018ه )املوافق 19/03/1440ت بتاريخ شركات التأمين التعاوني. وقد تم تجديد التصريح ملدة ثالث سنوا

 م(. 24/10/2021ه )املوافق 18/03/1443

  (، وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على زيادة رأس مال الشركة بنسبة م28/6/2021)املوافق  ه18/11/1442وبتاريخ

( ريال سعودي، وبالتالي زيادة عدد األسهم 500,000,000خمسمائة مليون ) إلى( ريال سعودي 200,00,000من مئتين مليون ) )150%)

( 10( سهم عادي متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة )50,000,000خمسين مليون ) إلى( سهم عادي 20,000,000من عشرين مليون )

د كأسهم حقوق أولوية بقيمة اسمية قدرها ( سهم عادي جدي30,000,000رياالت سعودية، وذلك عن طريق إصدار ثالثون مليون )

 ( رياالت سعودية للسهم الواحد.10عشرة )

 ملخص األنشطة الرئيسية للشركة

وتتمثل أنشطة الشركة ، م(24/01/2010ه )املوافق 09/02/1431( وتاريخ 4030196620تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )

أمين لية، التكما في سجلها التجاري في تأمين الحماية، التأمين الصحي، التأمين على املركبات، التأمين على املمتلكات، التأمين من الحوادث واملسؤو 

 بات التأمينية. البحري، تأمين الطاقة، تأمين الهندس ي، تقييم املخاطر واألضرار، املعاينة وتقدير الخسائر، تسوية املطال

مزاولة أعمال التأمين التعاوني وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق  وتتمثل أنشطة الشركة كما في نظامها األساس ي في

تها استبدالها أو تأجيرها بواسطأغراضها سواًء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك األصول الثابتة والنقدية أو بيعها أو 

 ألحكام نظام مراقبة شركات التأم
ً
ين مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات أخرى وتمارس الشركة أنشطتها وفقا

ن لتراخيص الالزمة من الجهات املختصة إالتعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في اململكة العربية السعودية وبعد الحصول على ا

 .وجدت

 راجع القسم الفرعي )الرياض والخبر  ها فييعفر و تمارس الشركة أنشطتها من خالل مقرها الرئيس بمدينة جدة، 
ً
( 7.10)ملزيد من املعلومات فضال

على تصريح وقد حصلت الشركة  " من هذه النشرة(.املعلومات القانونية( "10" من القسم )التراخيص والتصاريح التي تعمل الشركة بموجبها"

 التالية:التأمين  ةنشطأم( ملزاولة 06/03/2010ه )املوافق 20/03/1431( بتاريخ 26/20103رقم )ت م ن / البنك املركزي 

 ، ويشمل:التأمين العام (أ

 .التأمين من الحوادث واملسؤولية 

 .التأمين على املركبات 

 .التأمين على املمتلكات 

 .التأمين البحري 

 التأمين الهندس ي 

 

 التأمين الصحي (ب

 راجع القسم الفرعي )و 
ً
( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" من 3)رقم  ( "األنشطة الرئيسية للشركة" من القسم 3.3ملزيد من املعلومات فضال

 هذه النشرة.
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 رؤية الشركة

التركيز الخاص على تحقيق أعلى العائدات  حصتها في السوق السعودية وتعظيم عوائد مساهميها مع ثيف تواجدها ورفعتكمن رؤية الشركة في تك

 :اآلتيعلى رئيس ي  بشكلالتركيز و في سبيل تحقيق األهداف املرجوة وتقوم الشركة على املدى البعيد واملتوسط. 

 االلتزام باألطر التنظيمية.  

  فعالية عمليات التشغيل. 

  باملتطلبات القانونية في كافة األوقات. اإلستيفاءالتأكد من 

  تنويع محفظة الشركة و إعادة تأمينها بالكيفية التي تضمن تحقيق الربحية وتوافر السالمة املالية في كل األحوال 

  إلىالتركيز على استقطاب االعمال ذات الجودة العالية و الحفاظ على اصول الشركة و تطوير وتحفيز الكوادر البشرية املاهرة للوصول 

 ائدات.تحقيق ثبات وإستقرار تدفق الع

 تتعهد الشركة بلعب دور رصين ومسئول فيما يتعلق باإللتزاماتها نحو املجتمع في رعاية املبادرات املجتمعية و تطوير الكوادر السعودية. 

 .املشاركة في تنمية وتطوير قطاع التأمين في اململكة 

 رسالة الشركة

 ومصداقيتها. التزام الشركة بقيمها 

  .االستثمار في التكنولوجيا وتطوير كوادر الشركة 

 .لبي حاجة العميل
ُ
 البحث عن أفضل الطرق في تقديم الخدمات والحلول التأمينية والتي ت

 استراتيجية الشركة

 :وذلك من خالل ما يلي تتلخص استراتيجية الشركة في تحقيق نمو ثابت و مستدام

  تناسب تطلعات السوق املنتجات التي التطوير الدائم للحلول و. 

  شرائح العمالء املستهدفين و تسهيل تعامالتهم إلىالوصول. 

  نظمة معلومات و االجراءات الداخلية مع الحفاظ على املوارد املالية للشركةأبناء القدرات الداخلية من كوادر بشرية و.  

 نواحي القوة وامليزات التنافسية للشركة

 :يليتتميز الشركة عن منافسيها، بما 

 باقة واسعة من الحلول التأمينية املتكاملة لتلبية متطلبات العمالء 

  سيسمبيعات وتوزيع راسخة التأشبكة. 

 فريق إداري وفريق عمل ذو خبرة ومهارة. 

 وعاء رأسمالي متوافق مع اهداف الشركة. 

 أنظمة تقنية معلومات و تطبيقات متقدمة. 

 ترتيبات مع شركات إعادة التأمين رائدة. 
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 السوق  إلىالنظرة العامة 
( مؤسسة النقد العربي السعوديالبنك املركزي السعودي ) م الصادر عن2020بحسب تقرير االستقرار املالي 

ً
ا سابقا ، فقد سجل االقتصاد السعودي نموًّ

 في عام 
ً
 بنمو قدره 2019في عام  )%0.33(م حيث ارتفع إجمالي الناتج املحلي الحقيقي بنسبة 2019طفيفا

ً
في العام السابق. وانخفض  )%2.43(م مقارنة

انخفاض إنتاج النفط بسبب  إلىهذا االنخفاض  ويعودم. 2018في عام  )%3.13(م مقارنة بارتفاع قدره 2019في عام  )%3.65(القطاع النفطي بنسبة 

لب الناتجة عن عدة أسباب منها: عدم اليقين بشأن آثار سياسات االقتصاد الكلي، وذلك بسبب نمو العرض أعلى  من نمو الط اتفاقية أوبك لخفض اإلنتاج

%( خالل عام 8.0أسعار النفط في األسواق العاملية بنسبة )تراجع أدى خفض اإلنتاج إلى ومستويات املخزون العاملي، وثقة الستثمرين في سوق النفط وقد 

في القطاع النفطي. إال أن النمو االقتصادي غير النفطي شهد تسارًعا في  االنخفاض. وعلى الرغم من  دوالر 64.96يل  مم حيث بلغ متوسط سعر البر 2019

م بشكل رئيس 2019بقيادة نشاط القطاع الخاص. وُيعزى النمو في القطاع غير النفطي في عام  )%3.31(م حيث نما الناتج غير النفطي بنسبة 2019عام 

سن خدمات املال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال وقطاع التشييد والبناء. ويرجع التح جزئة واملطاعم والفنادق. وقطاعنمو قطاع تجارة الجملة والت إلى

  .ارتفاع نمو القطاع العقاري ومبادرات اإلسكان الحكومية من الدولة إلىفي قطاع التشييد والبناء بشكل أساس 

في  (%2.5) ب م مقارنة 2019%( في عام 2.1م حيث بلغ املتوسط السنوي ملؤشر أسعار املستهلك )2019م تسجيل أرقام سالبة في عا إلىكما عاد التضخم 

 م الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة املضافة. إضافة2018م. أحد العوامل التي ساهمت في تباطؤ األسعار كان املقارنة باألسعار املرتفعة في عام 2018عام 

، وذلك م2019في عام  (%10.2)االنخفاض الحاد في إيجارات املساكن وهو عنصر فرعي ذو وزن كبير في إجمالي سلة املستهلك، والذي انخفض بمعدل  إلى

 الرتفاع الرسوم.
ً
 .نتيجة النخفاض الطلب بسبب الخروج النهائي لعدد من عوائل الوافدين نظرا

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

األنشطة االقتصادية. ونتيجة لذلك، كان النتشار الفيروس تأثير معظم توقف مفاجئ في  إلىوتعزيز قدرة القطاع الصحي. وقد أدى تطور الوضع بهذا الشكل 

 على األفراد والشركات والحكومات. يتوقع أن ينخفض النمو العاملي بنسبة كبير على االقتصاد ال
ً
م حسب تقرير آفاق 2020في عام  (%3)عاملي وشكل ضغطا

مستوى قياس ي بينما ارتفعت أسعار األصول اآلمنة، مثل:  إلىم. وانخفضت أسعار السلع 2020االقتصاد العاملي الصادر من صندوق النقد الدولي في أبريل 

تصادية. من الذهب وسندات الخزانة األمريكية. ومن املرجح أن ترتفع خسائر البنوك في محافظ االئتمان للقطاع الخاص مع استمرار تعليق األنشطة االق

خصوًصا مع تفاقم الوضع بسبب االنخفاض الحاد في أسعار النفط الناجم عن املرجح أن يكون لتفش ي فيروس كورونا تبعات اقتصادية كبيرة على اململكة، 

 .االنخفاض الكبير في الطلب بسبب منع السفر على مستوى العالم وتعليق معظم األنشطة االقتصادية

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

مة باإلعالن عن حز العديد من الوزارات والهيئات بعدد كبير من املبادرات االستثنائية والحزم التحفيزية في ظل انتشار الفيروس. حيث قامت وزارة املالية 

غيرة واملتوسطة. كما أعلنت وزارة الصحة عن دعم للقطاع دعم القطاع الخاص، خصوًصا قطاع املنشآت الص إلىمليار ريال تهدف  70تحفيزية بأكثر من 

مليار ريال. وقام صندوق التنمية الصناعية السعودي بتأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض العمالء التي تحل أقساطها في عام  47الصحي بمبلغ تجاوز 

 .م للمشاريع الصغيرة واملشاريع الطبية واملصانع املتوسطة والكبيرة2020

 في األقساط ألول مرة في ثالث سنوات، بلغت نسبته 2019سوق التأمين في عام سجل 
ً
م، ليصل إجمالي أقساط التأمين 2019في عام  (%8.3)م ارتفاعا

 باألداء القوي لقطاع التأمين الصحي واملمتلكات وتأمين املسؤولية، باإلضافة  37.89 إلىاملكتتبة 
ً
ن ق التأمين مذلك، زاد حجم سو  إلىمليار ريال مدفوعا

( مليار ريال و ارتفع صافي الربح )بعد الزكاة و الضريبة 63 إلىم ليصل بذلك 2018مقارنة بعام  (%9)ناحية األصول، حيث سجل إجمالي األصول زيادة بنسبة 

لتأمين كما اليزال قطاع ا على حقوق املساهمين.ل و العائد ارتفاع العائد على األصو  إلىثالثة أضعاف مقارنة بالعام املاض ي. مما أدى  لقطاع التأمين أكثر من

ة خسارة يتمتع بشكل عام بمالءة مالية قوية ومخصصات فنية كافية. كما استقر معدل الخسارة اإلجمالية للقطاع بدون تغيير، حيث أن التحسن في نسب

ي ف، التزال ربحية شركات التأمين ككل متدنية، حيث بلغ صافي الربح ذلك إلىفي التأمين الصحي قابله ارتفاع في نسبة الخسارة لتأمين املركبات. باإلضافة 

 بأكثر من  873القطاع 
ً
 نموا

ً
في العام  (%74)م. كما ارتفعت نسبة التوطين في شركات التأمين حيث بلغت 2018مقارنة بالعام  (%300)مليون ريال، مسجال

 .م2018في عام  (%72)م مقارنة ب2019

م ليصل 2019م مقارنة بالربع الثاني من عام 2020في الربع الثاني لعام  (%8.3)م، فقد ارتفعت أقساط التأمين بنسبة 2020وخالل الربع الثاني من العام 

قارنة مم 2020ع الثاني من عام مليار ريال سعودي. وارتفع صافي الربح )بعد الزكاة والضريبة( لقطاع التأمين في الرب 8.7 إلىإجمالي أقساط التأمين املكتتبة 

 مليون ريال سعودي. 940ليبلغ  (%434)بنفس الفترة من العام املاض ي بنسبة تبلغ 

 (البنك املركزي من الصادر م 2020تقرير االستقرار املالي م، و 2020التقرير السنوي لعام )املصدر: 
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 ملخص عوامل املخاطرة

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

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

 :( "عوامل املخاطرة" من هذه النشرة2في القسم )

 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها (أ

 بعدم كفاية رأس املال ومتطلبات الحد األدنى املطلوب لرأس املال املخاطر املتعلقة 

 املخاطر املتعلقة بالخسائر املتراكمة 

 املختصةالرقابية بالعقوبات من قبل الجهات  املتعلقة املخاطر 

 االستراتيجية تنفيذ على القدرة بعدم املتعلقة املخاطر 

 املخاطر املتعلقة باالئتمان 

 بالتصنيف االئتمانيملتعلقة املخاطر ا 

 بعملية إدارة املطالبات املتعلقة املخاطر 

 طراف ذات العالقةاأل  بتعامالت املتعلقة املخاطر 

 العقود مع الغيرب تعلقةاملخاطر امل 

 املخاطر املتعلقة بعدم كفاية املخصصات واالحتياطيات 

 املخاطر املتعلقة بااللتزامات املحتملة 

  بإعادة التأميناملخاطر املتعلقة 

 املخاطر املتعلقة بتركز إعادة التأمين 

 املخاطر املتعلقة باإلعتماد على وسطاء التأمين 

 املخاطر املتعلقة بسوء تقدير املخاطر 

  بسياسات إدارة املخاطراملخاطر املتعلقة 

 املخاطر املتعلقة باالستثمار 

 املخاطر املتعلقة بخلو بعض املناصب الهامة في الشركة 

 املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات 

 الرئيسيين واإلدارة التنفيذية املوظفين على املخاطر املتعلقة باالعتماد 

  باألداء املالياملخاطر املتعلقة 

 املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم 

 بإلغاء أو عدم تجديد وثائق التأمين املتعلقة املخاطر 

  املتعلقة بترجمة وثائق التأميناملخاطر 

  
ً
 املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال

  محفظة تأمينية بنقلاملخاطر املتعلقة 

  واملطالبات التأمينية الزائفة واألنشطة االحتيالية اآلخرى املخاطر املتعلقة باإلستخدامات 

 املخاطر املتعلقة بزيادة مطلوبات الشركة 

 املخاطر املتعلقة بمتطلبات التوطين 

 املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية 

 املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة واملواصفات املطلوبة من قبل العمالء 

 بالتقاض يملتعلقة املخاطر ا 

 املخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية 



 

 

 

 

 
 خ

  أقساط التأمين املكتتبة على قطاع املركباتاملخاطر املتعلقة بتركز 

 املخاطر املتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية 

 املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين غير السعوديين 

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

 املخاطر املرتبطة بسمعة الشركة 

  ركةتنظيمية للجان الشعمل بعدم وجود الئحة املخاطر املرتبطة 

 املخاطر املرتبطة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب 

 املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع (ب

 املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 

  السياس ي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسطاملخاطر املتعلقة بعدم االستقرار 

  واللوائحباألنظمة املخاطر املتعلقة 

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

 املخاطر املتعلقة بسحب تصريح مزاولة أنشطة التأمين 

 للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل البنك املركزي  بتعديالت املخاطر املتعلقة 

 املخاطر املتعلقة بالتقارير املطلوبة 

 املخاطر املتعلقة بالبيئة التنافسية 

 املخاطر املتعلقة بنمو سوق التأمين 

 املخاطر املتعلقة بمحدودية البيانات التاريخية 

 املخاطر املتعلقة بالنقص في التوعية الثقافية للتأمين ومدى أهميتها 

 املخاطر املتعلقة بضريبة القيمة املضافة 

 املخاطر املتعلقة بالرسوم الحكومية املطبقة على توظيف املوظفين غير السعوديين 

 املخاطر املتعلقة بتراجع ثقة العمالء 

 املخاطر املتعلقة بعدم التقيد بأنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني 

 املخاطر املتعلقة بالتقلبات في أسعار صرف العمالت 

 املخاطر املتعلقة بعدم التحكم في األسعار 

 املخاطر املتعلقة بندرة الكوادر املحلية املؤهلة 

 بدورة األعمال التأمينية املخاطر املرتبطة 

 الجديدة واملعايير الهامة املحاسبية املعايير في بالتغيرات املتعلقة خاطرامل 

 املخاطر املتعلقة باألوراق املالية املطروحة (ت

 األولوية حقوق  سعر في املحتمل بالتذبذب املتعلقة املخاطر 

 لتذبذبات املحتملة في سعر السهماملخاطر املتعلقة با 

 املخاطر املتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية 

 املخاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية 

 املخاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 

 ملتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركةاملخاطر ا 

 املخاطر املتعلقة بانخفاض نسبة امللكية 

 املخاطر املتعلقة بعدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت املناسب 

 املخاطر املتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم 

 املخاطر املتعلقة باملضاربة في حقوق األولوية 
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 ملخص املعلومات املالية

م 2019و م2018وم 2017ديسمبر  31ية املنتهية في للشركة للسنوات املال املراجعةإن ملخص املعلومات املالية الوارد أدناه مبني على القوائم املالية 

ضاحات م واإلي2020يونيو  30األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في  القوائم املالية إلىواإليضاحات املرفقة بها، باإلضافة 

 املرفقة بها.

 قائمة املركز املالي

 )بآالف الرياالت السعودية(

ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في  ر فترة الستة أشه 

يونيو  30املنتهية في 

غير الم )2020

 مراجعة(

النمو  زيادة/)نقص(

املركب 

-م2017

م2020  

م2017  

راجعة(امل)   

م2018  

راجعة(امل)  

م2019  

راجعة(امل)   
ديسمبر 

م2018  

ديسمبر 

م2019  

يونيو 

2020 

املوجودات مجموع  469,429 457,305 430,201 464,321 (%2.6) (%5.9) %7.9 (%0.4) 

املطلوباتمجموع   272,079 297,554 271,617 293,123 %9.4 (%8.7) %7.9 %3.0 

امللكيةحقوق مجموع   197,350 159,751 158,277 171,198 (%19.1) (%0.7) %8.0 (%5.5) 

وحقوق امللكيةاملطلوبات مجموع   469,429 457,305 430,201 464,321 (%2.6) (%5.9) %7.9 (%0.4) 

 م.2020يو يون 30فترة الستة أشهر املنتهية في املالية األولية املوجرة )غير املراجعة( ل القوائمو م 2019م و2018م و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

 قائمة الدخل

 )بآالف الرياالت السعودية(

ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في  فترة الستة  

املنتهية في أشهر 

يونيو 30  

 زيادة/)نقص(
النمو املركب 

م2019-م2017  
م2017  

راجعة(امل)  

م2018  

راجعة(امل)  
راجعة(املم)2019  

م 2020  

غير مراجعة(ال)  

ديسمبر 

م2018  

ديسمبر 

م2019  

يونيو 

م2020  

 22.7% 29.5% 5.7% 42.6% 176,734 279,690 264,675 185,627 إجمالي أقساط التأمين املكتتبة 

املكتتبة التأمين صافي أقساط  88,237 146,964 184,691 119,174 %66.6 %25.7 %41.8 %44.7 

 25.7% 55.0% 40.7% 12.3% 111,960 157,875 112,185 99,883 صافي أقساط التأمين املكتسبة

اإليرادات إجمالي  119,037 133,481 176,791 121,313 %12.1 %32.4 %45.1 %21.9 

صاريف املتكاليف و الإجمالي 

 املكتتبة
64,157 105,795 127,645 75,517 %64.9 %20.7 %28.0 %41.1 

 (5.4%) 86.0% 77.5% (49.6%) 45,796 49,146 27,686 54,880 صافي نتائج اإلكتتاب

 املصروفات التشغيليةإجمالي 

، صافياألخرى   
(33,404) (56,613) (52,935) (29,226) %69.5 (%6.5) %68.1 %25.9 

للفترة )الخسارة( /صافي الدخل  21,476 (38,351) (1,265) 12,614 295.8%  (%96.7) %135.6 - 

 م.2020يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في املالية األولية املوجرة )غير املراجعة( ل القوائمو ، م2019م و2018م و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

 راجع القسم الفرعي )2019م لتتناسب مع التصنيفات التي تم اتباعها في القوائم املالية للعام 2017*تم تعديل التبويبات في العام 
ً
 -نتائج العمليات" (5.6م )وملزيد من املعلومات فضال

 ن هذه النشرة(.( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" م6من القسم ) "قائمة الدخل

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 ض

 قائمة التدفقات النقدية

 )بآالف الرياالت السعودية(

فترة الستة  ديسمبر 31في  السنة املالية املنتهية

أشهر املنتهية 

يونيو  30في 

م 2020

غير ال)

 مراجعة(

 زيادة/)نقص(

النمو 

املركب 

-م2017

م2019  

م 2017

راجعة(امل)  

م2018  

راجعة(امل)  

م 2019

راجعة(امل)  

ديسمبر 

م2018  

ديسمبر 

م2019  

يونيو 

م2020  

)املستخدم /صافي النقد الناتج من

األنشطة التشغيلية في(  
(13,817) (17,074) (24,048) 21,374 %23.6 %40.8 (%190.2) %31.9 

)املستخدم /صافي النقد الناتج من

األنشطة االستثمارية في(  
95,666 (3,307) 48,645 28,124 (%103.5) (%1571.0) (%66.1) (%28.7) 

صافي النقد )املستخدم في( 

 األنشطة التمويلية
- - (1,169) (646) - - - - 

الفترةالنقد وما في حكمه في بداية   28,919 110,768 90,387 113,815 %283.0 (%18.4) %25.9 %76.8 

الفترةالنقد وما في حكمه في نهاية   110,768 90,387 113,815 162,667 (%18.4) %25.9 %8.7 %1.4 

الزيادة/ )النقص( في النقد ومافي 

 حكمه
81,849 (20,381) 23,428 48,825 (%124.9) (%215.0) (%17.5) (%46.5) 

 م.2020يو يون 30املنتهية في فترة الستة أشهر املالية األولية املوجرة )غير املراجعة( ل القوائمو م 2019م و2018م و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

 مؤشرات األداء الرئيسية   

 

وحدة 

 املؤشر

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 30فترة الستة أشهر املنتهية في 

 يونيو

 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2019

)غير 

 املراجعة(

 م2020

 )غير املراجعة(

 32.6% 38.4% 34.0% 44.5% 52.5% % معدل اإلسناد

 57.3% 79.5% 77.2% 74.6% 47.6% % معدل الخسارة 

 9.7% 9.1% 9.2% 12.8% 14.4% % تكاليف شراء وثائق تأمين / صافي االقساط املكتسبة 

 8.3% 15.7% 11.9% 17.5% 19.0% % قساط املكتسبةالدخل من عمولة إعادة التأمين / صافي األ

 16.0% 21.9% 29.9% 30.8% 16.8% % نسبة املصاريف

 73.3% 101.5% 107.1% 105.4% 64.5% % املعدل  املجمعنسبة 

-% % معدل نمو إجمالي األقساط املكتتبة  27.2 %42.6 %5.7 (18.3)%  %29.5 

 67.4% 61.6% 66.0% 55.5% 47.5% % نسب اإلحتفاظ

 املصدر: معلومات اإلدارة
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 التعريفات واملصطلحات 1
 الجدول التالي قائمة بالتعريفات واملصطلحات للعبارات املستخدمة في نشرة اإلصدار هذه:يبين 

 التعريف املصطلح أو االختصار املعرف

صدر
ُ
 الشركة الخليجية للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية. الشركة أو امل

 اإلدارة التنفيذية للشركة. اإلدارة

 السعودية.اململكة العربية  اململكة

 النظام األساس ي للشركة. النظام األساس ي

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

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 

 املستمرة

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

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

وتاريخ  2021-07-1واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  .ه02/06/1424وتاريخ  30امللكي رقم م/

 (.م14/01/2021)املوافق  ه01/06/1442

املجلس أو مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس 

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

 (.ح( و)ومسشارو الشركة املوضحة أسماؤهم على الصفحة ) املستشارون

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

  البنك املركزي أو  السعوديالبنك املركزي 

( مؤسسة النقد العربي السعوديالبنك املركزي السعودي )
ً
. وهي الجهة املسؤولة عن الرقابة على سابقا

القطاعات املالية املصرح لها العمل في اململكة العربية السعودية مثل )املصارف، وشركات التأمين، وشركات 

 املعلومات االئتمانية(.التمويل، ومؤسسات الصرافة، وشركات 

 .في اململكة العربية السعودية هيئة حكومية لإلشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني مجلس الضمان الصحي التعاوني 

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

 يطرأ عليه من تعديالت.

 شركة السوق املالية السعودية

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

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

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

 وتداولها.

السوق املالية السعودية أو السوق املالية 

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

 النظام اآللي لتداول األسهم السعودية. نظام تداول 

 الشركاتنظام 

ه 28/01/1437( بتاريخ 3نظام الشركات في اململكة العربية السعودية، الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )م/

م( واملعدل 02/05/2016ه)املوافق 25/07/1437م( والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 10/11/2015)املوافق 

 م(.11/04/2018ه )املوافق 25/07/1439( وتاريخ 79باملرسوم امللكي رقم )م/

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

 .(م31/07/2003املوافق )هـ 02/06/1424

اقبة شركات  الالئحة التنفيذية لنظام مر

 التأمين التعاوني أو الالئحة التنفيذية

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

 مؤسسة النقد )
ً
 .(م20/04/2004املوافق )هـ 01/03/1425بتاريخ ( العربي السعودي سابقا

" مؤسسة النقدالبنك املركزي "مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين )حيثما ينطبق الصادر عن  تصريح البنك املركزي  تصريح
ً
 (.سابقا

 التأمين
املؤمن )أو شركة التأمين( وتعويض من تعرض منهم للضرر أو الخسارة من  إلىتحويل أعباء املخاطر من املؤمن له 

 قبل املؤّمن )أو شركة التأمين(.

 أو وثيقة التأمينبوليصة التأمين 
عقد تتعهد بمقتضاه شركة التأمين بأن تعّوض املؤمن له عند حدوث الضرر أو الخسارة املغطاة بالوثيقة أو 

 البوليصة، وذلك مقابل االشتراك الذي يدفعه املؤّمن له لشركة التأمين.

 الجمعية العامة للمساهمين في الشركة. الجمعية العامة

 الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة. الجمعية العامة العادية
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

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

 حكومة اململكة العربية السعودية. الحكومة 

 الئحة حوكمة الشركات

وق املالية بموجب القرار الئحة حوكمة الشركات في اململكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة الس

(. بناًء على نظام الشركات الصادر باملرسوم م13/02/2017ه. )املوافق 16/05/1438وتاريخ  2017-16-8رقم 

وتاريخ  2019-57-3ه. واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 28/01/1437وتاريخ  3امللكي رقم م/

 م(.20/05/2019ه )املوافق 15/09/1440

 حوكمة شركات التأمين  الئحة
( مؤسسة النقد العربي السعوديالبنك املركزي السعودي )الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة من 

ً
 سابقا

 م(21/10/2015ه )املوافق 08/01/1437بتاريخ 

 األطراف ذوي العالقة

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

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

وتاريخ  2021-07-1واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  م(04/10/2004ه )املوافق 20/08/1425

  :(، على ما يليم14/01/2021)املوافق  ه01/06/1442

صدر. (1
ُ
 تابعي امل

صدر. (2
ُ
 املساهمين الكبار في امل

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر. (3

صدر. (4
ُ
 أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي امل

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

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

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

 قواعد اإلدراج

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

-1م(، واملعدلة بموجب قراره رقم )27/12/2017ه )املوافق 09/04/1439وتاريخ  2017-123-3املالية رقم 

 م(.30/09/2019ه )املوافق 01/02/1441بتاريخ  )104-2019

املعايير املحاسبية الدولية إلعداد التقارير 

 (IFRSاملالية )

 مجموعة املعايير املحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية.

.(International Financial Reporting Standards) 

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

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

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

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

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

(SOCPA) 
 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في اململكة العربية السعودية.

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في اململكة العربية السعودية. العامة للتأمينات االجتماعيةاملؤسسة 

( في اململكة العربية السعود وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
ً
 ية.وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية )العمل والتنمية االجتماعية سابقا

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

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

 نظام العمل
، (م27/09/2005املوافق )هـ. 23/08/1426وتاريخ  51نظام العمل السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

 م(.29/07/2019ه )املوافق 27/11/1440( وتاريخ 134املعدل باملرسوم امللكي رقم )م/

وزارة الشؤون البلدية والقروية )"وزارة 

 البلديات"(

السعودية هي الوزارة املسؤولة عن التخطيط العمراني ملدن اململكة العربية وزارة الشؤون البلدية والقروية 

 السعودية.

 التقويم الهجري  هـ

 التقويم امليالدي م

املالية/ مركز  األوراق إيداع مركز شركة

 اإليداع

م 2016هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لشركة السوق املالية السعودية )تداول(، تأسست في عام 

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

 م(.11/11/2015

 2030رؤية 
تقليل االعتماد على النفط وصناعة البتروكيماويات  إلىالبرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف 

 وتنويع االقتصاد السعودي وتطوير الخدمات العامة.
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 (VATضريبة القيمة املضافة )

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

م، 2018يناير  1لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من القيمة املضافة لدول مجلس التعاون 

كضريبة جديدة تضاف ملنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في 

(، وقد تم استثناء عدد من %5اململكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مقدار هذه الضريبة )

ات منها )كاألغذية األساسية والخدمات املتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم(. وقررت حكومة اململكة املنتج

 م.2020يوليو  01وذلك ابتداًء من تاريخ  %(15) إلى (%5)زيادة نسبة ضريبة القيمة املضافة من 

 الحقوق أو الحقوق األولوية

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

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

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

م(. وستظهر هذه الحقوق في حسابات 5/7/2021ه )املوافق 15/11/1442ال وذلك بتاريخ بزيادة رأس امل

املساهمين املقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية. وسيتم إبالغ املساهمين املقيدين بإيداع الحقوق 

قبل شركة في محافظهم عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( املقدمة من 

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

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

  سعر تداول الحق
لطلب، وبالتالي فإنه قد يختلف هو السعر الذي يتم تداول الحق به علما بأنه يحدد من خالل آلية العرض وا

 عن قيمة الحق اإلرشادية.

 .وشركة بلوم لالستثمار السعودية شركة فالكم للخدمات املالية التغطية  يمتعهد

 شركة فالكم للخدمات املالية. مدير االكتتاب

 ح فترة الطر 
ه 5/12/1442الخميس يوم  إلى م(5/7/2021ه )املوافق 25/11/1442 االثنين يومالفترة التي تبدأ من 

 .م(15/7/2021)املوافق 

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

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

 الطرح املتبقي 
ى املؤسسات االستثمارية من خالل طرح أية أسهم متبقية غير مكتتب فيها من قبل األشخاص املستحقين عل

 .طرحها في فترة الطرح املتبقي

 فترة الطرح املتبقي
 
ً
وحتى  م(27/7/2021ه )املوافق 17/12/1442يوم الثالثاء الفترة التي تبدأ من الساعة العاشرة صباحا

 .م(28/7/2021ه )املوافق 18/12/1442يوم األربعاء الساعة الخامسة مساًء من اليوم التالي 

 ، والتي سيتم إصدارها لزيادة رأس مال الشركة.عادي سهم( 30,000,000) مليون  ثالثون  األسهم الجديدة

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

 االشخاص املستحقين 
اموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة جميع حملة حقوق األولوية سواًء كانوا من املساهمين املقيدين أو ممن ق

 التداول.

 املساهمون الكبار

أو أكثر من أسهم الشركة، وكما في تاريخ هذه النشرة فإن املساهمين  (%5)املساهمون الذين يمتلكون نسبة 

 مأو أكثر من أسهم الشركة( ه (%5)الكبار في الشركة )ممن يمتلكون نسبة 

 (: كبار املساهمين1الجدول رقم )

 األسم
 قبل الطرح

 النسبة عدد األسهم

 %15.0 3,000,000 الشركة السعودية العامة للتأمين

 %15.0 3,000,000 شركة الخليج لالستثمارات املتخصصة القابضة

 %5.0 1,000,000 شركة االنصاف العاملية للتنمية العقارية

 .الشركةاملصدر: 

 الشركة السعودية العامة للتأمين

في ، وأحد كبار املساهمين في مملكة البحرينركة مساهمة مقفلة الشركة السعودية العامة للتأمين، وهي ش 

 راجع القسم الفرعي ))ملزيد من الشركة 
ً
( 3" من القسم )نبذه عن املساهمون الكبار( "1.9.3املعلومات فضال

 " من هذه النشرة(.خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها"

شركة الخليج لالستثمارات املتخصصة 

 القابضة

()شركة الخليج  شركة الخليج لالستثمارات املتخصصة القابضة
ً
، وهي شركة التعاونية للتأمين املحدودة سابقا

 ، وهي أحد كبار املساهمين في الشركة )ملزيد من ذات مسؤولية محدودة في مملكة البحرين
ً
املعلومات فضال
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

" خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها( "3" من القسم )نبذه عن املساهمون الكبار( "1.9.3راجع القسم الفرعي )

 من هذه النشرة(.

 العقاريةشركة االنصاف العاملية للتنمية 

، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في اململكة العربية السعودية، شركة اإلنصاف العاملية للتنمية العقارية

 راجع القسم الفرعي )وهي أحد كبار املساهمين 
ً
( "نبذه عن املساهمون الكبار" 1.9.3)ملزيد من املعلومات فضال

 من هذه النشرة(.( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" 3من القسم )

 املساهمون املؤسسون للشركة. املساهمون املؤسسون 

 الجمهور 

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

صدر (1
ُ
 .تابعي امل

صدر (2
ُ
 .املساهمين الكبار في امل

 .أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر (3

صدرأعضاء  (4
ُ
 .مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي امل

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

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

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

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

 .إدراجها

 صافي متحصالت الطرح بعد حسم مصاريف الطرح. صافي متحصالت الطرح

 الشخص الطبيعي. الشخص

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

 اإلدراج
شركة  إلىقديم طلب إدراج ت -يث يسمح سياق النص بذلك ح -إدراج األوراق املالية في السوق الرئيسية أو 

 السوق املالية السعودية )تداول(.

 املساهمون املقيدون 

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

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

 م(.30/6/2021ه )املوافق 20/11/1442بتاريخ العادية 

 املستثمرون الجدد
ممن قاموا بشراء حقوق األولوية  –ن استثناء املساهمون املقيدو ب –عامة املستثمرون من األفراد واملؤسسات 

 خالل فترة التداول.

 األسهم
، وبقيمة اسمية عشرة سهم عادي( 20,000,000) مليون  عشروناألسهم العادية للشركة والبالغة عددها 

 ( رياالت سعودية للسهم الواحد.10)

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

 وكيل.

 املؤسسات االستثمارية

 :تشمل مجموعة من املؤسسات وهي كالتالي

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

 .لهيئة، أو مركز اإليداعأي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها ا

 إضافة  .2
ً
 عاما

ً
الصناديق الخاصة  إلىصناديق االستثمار العامة املؤسسة في اململكة املطروحة طرحا

والتي تستثمر في األوراق املالية املدرجة في السوق املالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق 

 .وص عليها في الئحة صناديق االستثمارتتيح له ذلك، مع االلتزام باألحكام والقيود املنص

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

عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص املرخص له قد  .4

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

 .الحصول على موافقة مسبقة منه إلىاملالية السعودية نيابة عن العميل دون الحاجة 

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

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

 .أي تعارض في املصالح إلىالشركة 

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

 .دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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 .املستثمرون األجانب املؤهلون  .7

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

 وضوابط اتفاقيات املبادلة.

 أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب. املكتتب

 من أي وقت محدد. ملساهما
ً
 مالك أو حامل األسهم اعتبارا

 مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مجلس التعاون الخليجي

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

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

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

 الوباء أو فيروس كورونا

 "19 -"كوفيد 

 "كوفيد  هو مرض فيروس ي ُمعدي يُعرف باسم
ً
شار في معظم "، حيث بدأ باالنت19 -فيروس كورونا واختصارا

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

 الصحة العاملية بأنه جائحة.

 الهيئة العامة للزكاة والدخل
(، وهي إحدى الجهات الحكومية التي 

ً
ترتبط الهيئة العامة للزكاة والدخل )مصلحة الزكاة والدخل سابقا

 بوزير املالية، وهي الجهة املوكلة بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب.
ً
 تنظيميا

 هو نظام قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بإطالقه الحتساب الزكاة وضريبة الدخل بشكل آلي.  نظام )ايراد(

 التغطية. ومتعهدياتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة  اتفاقية التعهد بالتغطية

الخاصة بالشركات اإلجراءات والتعليمات 

املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت 

%( فأكثر من رأس 20خسائرها املتراكمة )

 مالها

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

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

 م(.18/07/2018ه )املوافق 05/11/1439

القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات 

املالية األجنبية املؤهلة في األوراق املالية 

 املدرجة.

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

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

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

 م(.17/06/2019

 برنامج نطاقات

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

م( املبني 10/09/2011ه )املوافق 28/01/1432( وتاريخ 4040السعوديين، تم اعتماده بموجب القرار رقم )

م(، وُيقّيم البرنامج أداء 27/10/1994ه )املوافق 13/05/1415( بتاريخ 50على قرار مجلس الوزراء رقم )

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

ه)املوافق 29/03/1441( وتاريخ 63717تحتهما الشركة وقد تم تعديل برنامج نطاقات بموجب القرار رقم )

 إلىاق األصفر من برنامج نطاقات ونقل جميع املنشآت في النطاق األصفر م( حيث تم إلغاء النط26/11/2019

 النطاق األحمر وتطبيق معايير النطاق األحمر الواردة في دليل برنامج نطاقات على هذه املنشآت.

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

 له.

 الخبير اإلكتواري 
الشخص الذي يقوم بتطبيق نظرية االحتماالت واالحصاءات، التي بموجبها تسّعر الخدمات، وتّقوم االلتزامات 

 املخصصات.كوين وت

 عملية قبول التأمين على الخطر. االكتتاب 

 نقد عن التزاماتها. إلىمدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل  هامش املالءة 

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

 االحتياطيات النظامية 

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

 هـ 02/06/1424بتاريخ  32الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م/البنك املركزي شركات التأمين الصادر من 

 .(م31/07/2003املوافق )

 إعادة التأمين
تم معيد التأمين، وتعويض املؤّمن من قبل معيد التأمين عما ي إلىتحويل أعباء املخاطر املؤمن عليها من املؤّمن 

 دفعه للمؤّمن لهم إذا تعرضوا للضرر أو الخسارة.

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

 التأمين.
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

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

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

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

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

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

 .عمليات التأمين إلىالعامة األخرى التي تعود 

 إجمالي املطالبات املدفوعة
بحسب شروط ضرار التي تعرضوا لها خطار او األ التأمين للمؤمن لهم كتعويض عن األ قيمة ما تدفعه شركة 

 .وأحكام وثيقة التأمين

 معيدي التأمين من تلك املطالبات. عمولةإجمالي املطالبات بعد خصم  صافي املطالبات املدفوعة

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

 .الستحقاقالوثائق في نفس فترة ا

 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
غ عنها في تاريخ إعداد 

ّ
ؤّمن لصالح املؤمن لهم جراء املطالبات التي حدثت ولم يبل

ُ
لقوائم ااملبالغ املستحقة على امل

 املالية.

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

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

 .واملصروفات

 فائض الخسارة 

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

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

 .املخاطر املسندة إليه

 الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يبرم عقد التأمين. املؤَمن له

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

 بشكل مباشر.

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

 التأمين العام

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

 يتضمن اآلتي:

 .التأمين من الحوادث والسؤولية .1

 التأمين على املركبات. .2

 التأمين على املمتلكات. .3

 التأمين البحري. .4

 تأمين الطيران. .5

 تأمين الطاقة. .6

 التأمين الهندس ي. .7

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

 التأمين من الحوادث واملسؤولية

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

 . التأمين من املسؤولية الناتجة عن6. التأمين من املسؤولية العامة. 5التأمين من املسؤولية تجاه الغير.  .4

. . التأمين من السرقة والسطو9. التأمين من املسؤولية املهنية. 8سؤولية الطبية. . التأمين من امل7املنتجات. 

تقع  . أي تأمينات أخرى 12. التأمين من األموال التي في الخزينة وأثناء النقل. 11. التأمين من خيانة األمانة. 10

  ضمن نطاق التأمين من املسؤوليات.

 الخسائر واملسؤوليات املتعلقة باملركبات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل. ويشمل التأمين من التأمين على املركبات

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

 واالضطرابات، وأي تأمينات أخرى ضمن نطاق التأمين على املمتلكات.

 التأمين البحري 
 وهياكل السفن واملسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن نطاق 

ً
ويشمل التأمين على البضائع املنقولة بحرا

 التأمين البحري.

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

 ع ضمن التأمين الهندس ي.تقأخرى اآلالت، وأي تأمينات 
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 التأمين الصحي
ويشمل التأمين على التكاليف الطبية واألدوية وجميع الخدمات واملستلزمات الطبية والعالجية، وإدارة البرامج 

 الطبية.

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

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

 “ AA“تصنيف 
 على الوفاء 

ً
فة لديها قدرة عالية جدا تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة املصنَّ

(. )مخاطربأنها  أن هذا التصنيف يعني إلىوتجد اإلشار  .بالتزاماتها املالية
ً
 منخفضة جدا

 ”A“تصنيف 
فة لديها قدرة كافية على الوفاء  تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة املصنَّ

  .ةبالتزاماتها املالي

 "BBBتصنيف "
فة لديها قدرة كافية على  الوفاء تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وتعني أن الجهة املصنَّ

 .تصادية املواتية أو املتغيرةبالتزاماتها املالية. ولكن من املرجح أن تضعف في الظروف االق

 "BBتصنيف "
فة لديها قدرة  ماتها على الوفاء بالتزاأقل  تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وتعني أن الجهة املصنَّ

 املالية. ولكن من املرجح أن تضعف في الظروف االقتصادية املواتية أو املتغيرة. 

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

 أنحاء العالم.

 ”AA“تصنيف 
فة لديها قدرة كافيتصنيف ائتماني من قبل  ة على الوفاء وكالة وكالة إيه إم بست ويعني أن الجهة املصنَّ

 ة.بالتزاماتها املالي

 ”A“تصنيف 
فة لديها قدرة ممتازة للوفاء بالتزامات التأمين  تصنيف من قبل وكالة إيه إم بست ويعني أن الجهة املصنَّ

 املستمرة.

 ”B“تصنيف 
فة لديها قدرة  للوفاء بالتزامات التأمين  متوسطةتصنيف من قبل وكالة إيه إم بست ويعني أن الجهة املصنَّ

 املستمرة.
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 عوامل املخاطرة 2
 املعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة، يتوجب على كل من يرغب باالستثمار في األسهم املطروحة لالكتتاب دراسة كافة املعلومات إلىباإلضافة 

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

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

شكل ستقبلية بالحالي، أو قد تعتبرها الشركة غير جوهرية. وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها امل

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

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

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

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

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

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

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

انخفاض سعر األسهم في السوق وقد يخسر املستثمر املحتمل  إلىأن تحددها، أو التي تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي 

 كامل استثماره بهذه األسهم أو جزء منها.

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

 .نفس اآلثار أو العواقب الواردة في هذه النشرة

 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 1.2

  بعدم كفاية رأس املال ومتطلبات الحد األدنى املطلوب لرأس املال املخاطر املتعلقة 1.1.2

نك البمن  ةالصادر ( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 68)الثامنة والستون  واملادة، (66) ادة السادسة والستون وفقا للم

 للمادةاالحتفاظ بمستويات معينة من املالءة ملختلف أنواع األعمال.  شركات التأمينيجب على فإنه  ،املركزي 
ً
ملادة ا( من 2للفقرة )أ( من البند ) وفقا

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

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

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

 تصحيح أوضاعها ومن ضمنها:ل اإلجراءات

 زيادة رأس مال الشركة. (1

 تعديل األسعار. (2

 تخفيض التكاليف. (3

 التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد. (4

 تسييل بعض األصول. (5

6)  
ً
 .البنك املركزي  اعليه ويوافقأي إجراء آخر تراه الشركة مناسبا

%(، 88.4م بلغ غطاء هامش املالءة املالية )2019ديسمبر  31(، وكما في %101.3م فقد بلغ غطاء هامش املالءة املالية )2018بر سمدي 31وكما في 

وقد %(. 113.6م فقد بلغ غطاء هامش املالءة املالية )2020يونيو  30وكما في  ،%(100وهو ) البنك املركزي وهو أقل من الحد األدنى املطلوب من 

م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم 29/04/2019)املوافق  ه24/08/1440أوص ى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 

وقد حصلت الشركة  ( ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة300,000,000حقوق أولوية بقيمة ثالثمائة مليون )



 
 

 

 

 

 
9 

وموافقة  .م(02/07/2019ه )املوافق 29/10/1440( بتاريخ 89/35440)على عدم ممانعة البنك املركزي على زيادة رأس املال بموجب الخطاب رقم 

 م(.28/6/2021ه )املوافق 18/11/1442بتاريخ  (غير العادية)الجمعية العامة 

 املركزي البنك مستوى املالءة املالية املطلوبة من إلى ل و ، وذلك للوصعن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وتعمل الشركة على زيادة رأس مالها

 (2.7من القسم الفرعي رقم ) "استخدام صافي متحصالت الطرح لرفع هامش املالءة املالية" (3.2.7) القسم الفرعي رقم )فضال راجعواملحافظة عليها 

وفي حال لم تستطيع الشركة  املستقبلية" من هذه النشرة"( واملشاريع الطرح متحصالت ( "استخدام7"استخدام متحصالت الطرح" من القسم رقم )

بيع منتجاتها  منعها منو  ب ترخيص الشركةحقوم بسيتعيين مستشار أو الزامها ب للبنك املركزي يحق الوصول للحد األدنى لهامش املالءة املطلوب 

 أعمال على وجوهري  سلبيلك بشكل مما قد يؤثر ذ. البنك املركزي حددها يفي حال لم تلتزم الشركة بتصحيح أوضاعها املالية خالل فترة  التأمينة

 املستقبلية. وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة

 املخاطر املتعلقة بالخسائر املتراكمة 2.1.2

 )2017ديسمبر  31بلغت الخسائر املتراكمة للشركة كما في
ً
( ريال سعودي، أي مايمثل 4,815,000م مبلغ أربعة ماليين وثمانمائة وخمسة عشر ألفا

ثالثة بلغت الخسائر املتراكمة للشركة مبلغ  م2018ديسمبر  31وكما في ودي. ( ريال سع200,000,000من رأس مالها البالغ مائتان مليون ) )2.40%)

ريال  (200,000,000مائتان مليون )من رأس مالها البالغ  )%21.52ريال سعودي، أي ما يمثل )(43,038,000وأربعون مليون وثمانية وثالثون ألف )

ريال سعودي  (43,888,000ثالثة وأربعون مليون وثمانمائة وثمانية وثمانون ) م2019ديسمبر  31 بلغت الخسائر املتراكمة للشركة فيكما و  سعودي.

 م2020يونيو  30بلغت الخسائر املتراكمة للشركة في  فيما .( ريال سعودي200,000,000مائتان مليون )من رأس مالها البالغ  )%21.94أي ما يمثل )

من رأس مالها البالغ مائتان مليون  )%15.64ريال سعودي أي ما يمثل )( 31,274,000واحد وثالثون مليون ومئتان وأربعة وسبعون ألف )

  ( ريال سعودي.200,000,000)

م( أن الخسائر املتراكمة قد بلغت واحد وثالثون مليون 09/11/2020)املوافق ه 23/03/1442وقد أعلنت الشركة في في موقع )تداول(  بتاريخ 

 ( ريال سعودي.200,000,000%( من رأس مالها البالغ مائتان مليون )15.73( ريال سعودي أي مايمثل )31,456,000وأربعمائة وستة وخمسون ألف )

جراءات والتعليمات إل بتعديل ا (2016-130-1(صدر قرار مجلس الهيئة رقم  (م24/10/2016املوافق )هـ 23/01/1438تاريخ وتجدر اإلشارة أنه في 

فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام الشركات، وتم تعديل مسماها  )%50)الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة 

وتم العمل ، »فأكثر من رأس مالها )%20)مها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة جراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهإل ا«لتصبح 

  للجمهور  تفصح أن الشركة على يجبوالتي تنص على أنه (، م22/04/2017املوافق )هـ 25/07/1438من تاريخ ًء ابتدابها 
ً
 بإعالن تأخير ودون  فورا

 فأكثر. )%20املتراكمة ) خسائرها بلوغ عند مستقل

  للجمهور  تفصح أن الشركة على يجبجراءات على أنه إل كذلك تنص تلك ا
ً
أو  )%50) املتراكمة خسائرها بلوغ عند مستقل بإعالن تأخير ودون  فورا

 ملتطلبات املادة  غير العامة الجمعية إلى إدارتها مجلس من توصية تقديم معأكثر من رأس مالها، 
ً
ة رأس من نظام الشركات، إما بزياد150العادية، تبعا

من نظام الشركات أو  150مال الشركة أو خفضه، أو حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها األساس، وفي حال انقضاء الشركة بموجب املادة 

 اج أسهم الشركة في السوق.إلغاء إدر  إلىبقرار من الجمعية العامة غير العادية، فإن ذلك سيؤدي 

أكثر من رأس مال الشركة فإن الشركة أو  )%20)توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر إضافية. وفي حال بلغت نسبة الخسائر املتراكمة  ال

فأكثر  )%20) خسائرها املتراكمةجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت إل ا“بـ ئحة الهيئة الخاصة ال ستخضع ل

وعلى وجه الخصوص  ،كثر صرامةألأكثر فإن الشركة ستخضع لعدد من املتطلبات اأو  )%50)من رأس مالها". وفي حال بلغت نسبة الخسائر املتراكمة 

أكثر من أو  )%50) املتراكمة للشركة من نظام الشركات التي تلزم أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ الخسائر 150املادة 

  املجلسأعضاء  إبالغاإلدارة  مجلس رئيس وعلى اإلدارة، مجلس بإبالغ رئيس رأس مالها
ً
  (15) خاللاإلدارة  مجلس وعلى بذلك، فورا

ً
 علمه من يوما

 45) خالل لالجتماع العادية غير العامة الجمعية دعوة بذلك
ً
 تخفيضهأو  الشركة مال رأس زيادة إما لتقرر  ر؛بالخسائ علم املجلس تاريخ من ( يوما

 للشركة، األساس ي النظام في املحدد األجل قبل الشركة حلأو  املدفوع، املال رأس نصف دون  ما إلى الخسائر نسبة معه تنخفض الذي الحد إلى

ر ه، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قراال املدة املحددة أع اللتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خسو 

( 90) اللكتتاب في كل زيادة رأس املال خالمن نظام الشركات ولم يتم ا 150قررت زيادة رأس املال وفق األوضاع املقررة في املادة  في املوضوع، أو إذا

 من 
ً
، من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية 150بموجب املادة  الشركةانقضاء صدور قرار الجمعية بالزيادة. وفي حال يوما

 على الشركة ونتائجها املالية وتوقعاتها املستقبلية. بشكل سلبي وجوهري فإن ذلك سيؤثر 
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( بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد 15016صدر األمر امللكي الكريم رقم ) م(02/11/2020ه )املوافق 16/03/1442تجدر اإلشارة أنه وبتاريخ 

ق م( بناًء على األمر امللكي الكريم بتعلي25/11/2020ه )املوافق 10/04/1442( وتاريخ 348وقد صدر قرار معالي وزير التجارة  رقم )، نظام الشركات

 م(.25/03/2020ه )املوافق 01/08/1441ملدة سنتين من تاريخ  ( من نظام الشركات150باملادة املائة والخمسون )العمل 

 املختصةالرقابية بالعقوبات من قبل الجهات  املتعلقة املخاطر 3.1.2

 ألن أعمال الشركة 
ً
وبناًء  ، ومجلس الضمان الصحيوهيئة السوق املاليةالبنك املركزي، عن  لتعليمات الصادرعديد من األنظمة والتخضع لنظرا

ألنظمة واللوائح والتعليمات أو باعقوبات والجزاءات في حال عدم تقيدها  إلىلجوالت تفتيشية ومراقبة مما قد يؤدي  معرضة، فإن الشركة على ذلك

وهيئة السوق املالية ومنها تعليق بعض أو  البنك املركزي التأخر في استيفاء أي منها. قد تتعرض الشركة لعدد من العقوبات واملخالفات من قبل 

 جميع أعمالها بما سيأثر بصورة سلبية وجوهرية على أعمالها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

ركة بعض الزيارات التفتيشية ملقر الشبقد قام  الجهات الرقابية على شركات التأمين في اململكةيعتبر أحد  والذي البنك املركزي ، أن والجدير بالذكر

ة للتحقق من مدى التزام الشركة باملتطلبات النظاميبجولة تفتيشية البنك املركزي   قام ، فقداملشمولة في هذه النشرةاملاضية خالل الثالث سنوات 

وجود عدد من املالحظات خالل  املركزي )ساما( البنك وظفيفيما يخص ممارسة نشاط التأمين، حيث تبين مل البنك املركزي والتعليمات الصادرة من 

 :كما يلية، وهي الزيارات التفتيشي

  بجولة تفتيشية على الشركة للتحقق من مدى التزام الشركة  قام البنك املركزي م( 01/03/2017ه )املوافق 02/06/1438بتاريخ

بموجب خطاب  ( مالحظات على الشركة6باملتطلبات النظامية املتعلقة بأعمال إدارة االلتزام واملراجعة الداخلية، والذي أدى لتدوين )

 من الشركة طلب البنك املركزي قد م( و 18/04/2017ه )املوافق 21/07/1438( بتاريخ 381000077350الشركة رقم ) إلىر املقدم اإلنذا

( يوم عمل من تاريخ الخطاب. وقد عالجت الشركة املالحظات وتم 30دها بمستندات املؤيدة لذلك خالل فترة )يتزو و  املالحظات معالجة

 املطلوبة باملستندات البنك املركزي تزويد 
ُ
 مالية ناتجة عن تلك الزيارة التفتيشية. غرامةسجل على الشركة أي ، فيما لم ت

  بجولة تفتيشية على الشركة للتحقق من التزام الشركة بالجوانب  قام البنك املركزي م( 12/10/2017ه )املوافق 22/01/1439بتاريخ

الشركة رقم  إلىبموجب خطاب تقرير الزيارة املقدم  حظات على الشركة( مال 7)تدوين إلى التنظيمية والفنية، والذي أدى 

دها يتزو و تصحيح املالحظات  من الشركةطلب البنك املركزي م( وقد 04/12/2017ه )املوافق 16/03/1439( بتاريخ 391000030415)

 البنك املركزي بخطة العمل املتعلقة بمعالجة املالحظات خالل فترة شهر من تاريخ الخطاب. وقد عالجت الشركة املالحظات وتم تزويد 

 
ُ
 مالية ناتجة عن تلك الزيارة التفتيشية. غرامةسجل على الشركة أي باملستندات املطلوبة، فيما لم ت

  بجولة تفتيشية على الشركة للتحقق من مدى التزام الشركة قام البنك املركزي ( م08/11/2018ه )املوافق 30/02/1440بتاريخ

الشركة  إلىبموجب خطاب الزيارة املقدم  ( مالحظات على الشركة6)تدوين إلى بتعليمات التسعير واالكتتاب لتأمين املركبات، والذي أدى 

من الشركة االفادة عن تلك املالحظات طلب البنك املركزي  م( وقد28/01/2018ه )املوافق 22/05/1440( بترايخ 89/32128رقم )

سجل على الشركة أي 7بشكل مفصل خالل )
ُ
( أيام عمل من تاريخ الخطاب، وقد قامت الشركة بالرد على تلك املالحظات. فيما لم ت

 مالية ناتجة عن تلك الزيارة التفتيشية. غرامة

  بجولة تفتيشية على الشركة للتحقق من مدى استيفاء الشركة قام البنك املركزي م( 25/06/2019)املوافق ه 22/10/1440بتاريخ

 على الشركة ة( مالحظ15)تدوين إلى ، والذي أدى البنك املركزي عن ل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة بمتطلبات قواعد مكافحة غسي

طلب البنك م( وقد 06/10/2018ه )املوافق 07/02/1441( بتاريخ 41/7396الشركة رقم ) إلىبموجب خطاب تقرير الزيارة املقدم 

 إلستكمال اإلجراءات التصحيحيةلخطة التصحيحية واملدة الزمنية واستندات املدها بويتز و  املالحظاتبتصحيح  من الشركةاملركزي 

بتقرير شهري يوضح ماتم انجازه بخصوص املالحظات.  البنك املركزي خالل فترة أقصاها أسبوعين من تاريخ الخطاب باإلضافة لتزويد 

 خطوات تصحيحة ملعالجة املخالفة وهي كاآلتي:ال د منوقد قامت الشركة بعد

 ، وتحت اشراف املدير التنفيذي للشركة.من قبل الشركةتم حل املخالفات  (أ

دليل مكافحة لتتوافق مع ت واالجراءات السياسا وقد قامت الشركة بتعديل( Protivitiبروتفتي ) االستشارات تم تعيين شركة (ب

 م.2019عام من في نوفمبر البنك املركزي غسيل األموال وتمويل اإلرهاب الصادر عن 

، وذلك بعد اعتماد من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ لحل املخالفات الناتجة عن الجولة التفتيشية تم استحداث أنظمة تقنية (ت

 م(.12/03/2020ه )املوافق 17/07/144
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، وذلك بعد اعتماد من تم تطوير آليات العمل لإلدارات املعنية بما يكفل حل املخالفات وفق السياسات واإلجراءات املحدثة (ث

 م(.12/03/2020ه )املوافق 17/07/144قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

، وقد قامت الشركة بتسديد قيمة ريال سعودي( 135,000بمبلغ مائة وخمسة وثالثون ألف ) ماليةغرامة ل يتسج وقد نتج عن الزيارة التفتيشية

 فإن ذلك قد يعرضها إلى مضاعفة  خالفةالشركة بتكرار املقامت وفي حال  م(.23/02/2020ه )املوافق 29/06/1441بتاريخ  الغرامة املالية
ً
مستقبال

  وتمويل اإلرهابتطلبات قواعد مكافحة غسيل األموال تتعلق بمأخرى مبلغ الغرامة، وفي حال ارتكابها مخالفة 
ً
 غرامةلالشركة عرض فسي مستقبال

 للمادة الخامسة والعشرون من نظام مكافحة غسيل األموال سعودي ريال مليون خمسة  ال تتجاوز مالية 
ً
 .وذلك وفقا

 ل األموال وتمويل اإلرهابأّي من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحتة التنفيذية، أو متطلبات قواعد مكافحة غسيخالفة الشركة مفي حال 

كبد الشركة مبالغ مالية مما قد يؤثر هافإن ذلك قد يعرض
ُ
سلبي وجوهري على أعمال الشركة بشكل  لغرامات وخطوات تصحيحية من شأنها أن ت

 ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية

 االستراتيجية تنفيذ على القدرة بعدم املتعلقة املخاطر 4.1.2

ال  بنجاح على سبيل املثال الستراتيجيتها مدى التنفيذ الفّعال لخطط أعمالها وتحقيقها على ربحيتها وتحسين إيراداتها زيادة في الشركة قدرة تعتمد

ستقبل تعتمد الحصر، تحسين األنشطة الحالية التي تعمل فيها الشركة أو الدخول في أنشطة جديدة. إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في امل

اها زيادة قو على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم املعلومات التشغيلية واملالية واإلدارية بكفاءة وفي الوقت املناسب، وكذلك على قدرتها على 

 على ذلك، فإن أي خطط توسع في األعمال تعتزم الشركة القيام 
ً
بها في املستقبل سوف تخضع العاملة وتدريبها وتحفيزها واملحافظة عليها. عالوة

تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط  إلىللتكاليف املقدرة وجدول التنفيذ الزمني املحدد لها، وقد تحتاج الشركة 

 للجدول الزمني املحدد لها ووفق التكاليف املقدرة للمشروع أو في حال عدم تحقيق الربحية املرج
ً
 وة من هذه املشاريع والذي قد يعودالتوسع وفقا

فس ي ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه املشاريع أو خلل في دراسة الجدوى، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على الوضع التنا

 للشركة، وبالتالي نتائج أعمالها وربحيتها.

سيطرتها، وليس هناك أي ضمانات بعدم حدوث أي خلل  عن خارج هو ما منها مختلفة مللعوا الحالية تنفيذ استراتيجيتها على الشركة قدرة وتخضع

بط التي أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل خطوط اإلنتاج أثناء عملية التوسع، أو بأن املوظفين الذين تعينهم الشركة أو النظم واإلجراءات والضوا

 استراتيجيتها من جزء أي تنفيذ حال إخفاق الشركة في وتحقيقها الستراتيجيتها بنجاح، وفي تعتمدها ستكون كافية لدعم النمو والتوسع املستقبلي

 املستقبلية. وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي تأثير له فإن ذلك سيكون  األسباب، سبب من ألي

 املخاطر املتعلقة باالئتمان 5.1.2

ة عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر. وقد تواجه الشركة مخاطر اإلئتمان في عدة حاالت مؤقتتنشأ مخاطر اإلئتمان 

عجز معيدي التأمين على الوفاء بالتزاماتهم من التسويات، ووجود أرصدة مدينة من العمالء، وفشل أطراف أخرى دائنة بالوفاء  أو دائمة منها

 .جاه الشركة، وغيرهابالتزاماتهم ت

 باملادة السادسة )
ً
و ، تلتزم شركات التأمين بتعويض طرف أالبنك املركزي الصادر من الوثيقة املوحدة للتأمين اإللزامي على املركبات  من( 6وعمال

ائق ه أو السأطراف )غير املؤمن له( عما يترتب على الحوادث املغطاة بموجب وثيقة التأمين ضد الغير، ولشركات التأمين الحق في الرجوع على املؤمن ل

ستعادة املؤمن له أو السائق أو املسؤول عن الحادث ال  إلىوع أو املسؤول عن الحادث للمطالبة باملبالغ املدفوعة للغير، وبناًء على ذلك فإنه عند الرج

  ماتم دفعه من مبالغ ماليه قد يترتب على ذلك مخاطر عدم التمكن من الحصول على املبالغ أو املماطلة من البعض في السداد مما سيؤثر ذلك
ً
سلبا

 .وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها املالي ونتائج عملياتها

 بالتصنيف االئتمانيملتعلقة املخاطر ا 6.1.2

الشركة للحصول على تصنيف ائتماني فإنه ال  تكما في تاريخ هذه النشرة، فإن الشركة لم تتقدم للحصول على تصنيف ائتماني، وفي حال تقدم

  يوجد مايضمن بإن الشركة تتحصل على التصنيف، وال تضمن الشركة
ً
يعكس التصنيف وضع في حال الحصول على التصنيف االئتماني بأن  أيضا

 وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها املالي ونتائج عملياتهافي حال كانت املخاطر لدى الشركة عالية، مما قد يؤثر ذلك  الشركة
ً
 .سلبا
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 بعملية إدارة املطالبات  املتعلقة املخاطر 7.1.2

عار باملطالبات ومعالجتها وتعويض حملة الوثائق ة التي بين االشبالفتر يعتمد تسعير املنتجات التأمينة للشركة واالحتياطات الخاصة باملطالبات 

 ناسب.التأمينية. وتعتمدإدارة املطالبات بمدى كفاءة وفعالية موظفي الشركة في القدرة على اتخاذ القرارات وإدارتها ومعالجتها في الوقت امل

 املطالبات أو التعويض الخاطر الناتج عن قرارات غير مدروسة، مما قد يكلفتأخير معالجة  إلىإن عدم توفر الكفاءة املطلوبة لدى الشركة قد يؤدي 

 وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها املالي ونتائج عملياتهاالشركة خسائر ناتج عن تلك القرارات ،و قد يؤثر ذلك 
ً
 .سلبا

 طراف ذات العالقةاأل  بتعامالت املتعلقة املخاطر 8.1.2

 راجع القسم الفرعي  خدماتوالتي هي تقديم  أعمالها االعتياديةتتعامل الشركة في سياق 
ً
التأمين العام والتأمين الصحي )ملزيد من املعلومات فضال

وقد شكلت أقساط التأمين املكتتبة ة مع أطراف ذات عالق ،(( "خلفية الشركة" من هذه النشرة3" من القسم )األنشطة الرئيسية للشركة( "3.3)

م على التوالي، وتتمثل 2020يونيو  30و م، 2019 وم، 2018وم، 2017 ديسمبر31كما في  (%13.57)، و(%5.32)، و (%8.07)و (%13.3)نسبة 

 لوجود مصلحة غير مباشرة تتعلق 
ً
سعود عبدالعزيز السليمان نائب رئيس مجلس اإلدارة السيد/ باألطراف ذات العالقة مجموعة روالكو نظرا

 لوجود مصلحة غير مباشرة تتعلق برئيس مجلس اإلدارة السيد/ جمال عبدهللا الدباغ 
ً
بإعتباره بإعتباره مالك لهذه املجموعة، ومجموعة الدباغ نظرا

 لوجود مصلحة غير مباشرة تتعلق بعضو مجلس اإلدارة في مالك لهذه املجموعة، وشركة فاروق ومأمون تمر
ً
ومساهم حالي وهو دورته السابقة  نظرا

 لوجود مصلحة غير مباشرة تتعلق بعضو مجلس اإلدارة السيد/ ماجد  ، ومؤسسة رغفالسيد/ محمد فاروق تمر بإعتباره مالك لهذه املجموعة
ً
نظرا

 راجع القسم الفرعي )ملزيد من املعلومات فض ضياء الدين كريم بإعتباره مالك لهذه املؤسسة
ً
("معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة" من 5.3.6.6)ال

من ( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة"6(" قائمة املركز املالي" من القسم رقم )6.6("املطالبات" من القسم الفرعي )2.6.6القسم الفرعي )

 املعلومات املالية ومناقشة االدارة(.

وفي حال وجود أية تعامالت مع  والجمعية العامة العادية للشركة ملوافقة مجلس اإلدارةجميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة  تخضعويجب أن 

، فستضطر هذه التعامالت، وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة للشركة على أطراف ذات عالقة مستقبلية قسيتم عرضها على أقرب جمعية عامة

 أطراف ذوي عالقة.  إلىعمال املسندة معهم على تنفيذ األ  للتعاملالشركة للبحث عن أطراف أخرى من غير ذوي العالقة 

 الشركة  تناسب ال بشروط تجديدها أو العالقة، ذات األطراف مع العقود إبرام تجديد أو على الشركة قدرة عدم إن
ً
وبشكل فإن ذلك سيؤثر سلبا

 على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.جوهري 

 العقود مع الغيرب تعلقةاملخاطر امل  9.1.2

ملزيد من املعلومات ) مع الغير تتعلق في مجال التأمين كعقود إعادة التأمين، وعقود الوساطة على التأمين تفاقياتالبرمت الشركة عدد من العقود واأ

وعليه تتعرض  ("امللعومات القانونية" من هذه النشرة(.10( "ملخص العقود الجوهرية" من القسم رقم )10.10القسم الفرعي رقم ) فضال راجع

املتعاقدة معها أو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية. وقد تخل الجهات التي تتعاقد معها الشركة بالتزاماتها  اتالشركة لخطر عدم قدرة الجه

  سبابأل ي سبب من األ 
ً
تها املالية أو تعطل عملياتها، وتصبح املخاطر التي تنشأ عن التعامل مع هذه الجهات الءسها أو عدم مال فإل  بما في ذلك نتيجة

 .السوق الصعبةة في ظل ظروف حّد  كثرأ

 تزاملطراف املتعاقدة معها على االأل طراف سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة، وفي حال عدم قدرة الشركة أو األ يمكن التأكيد بأن تلك ا الكما 

  ذلك سيؤثروخسارة الشركة لتلك املنازعات فإن  ،أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا ،ببنود تلك العقود
ً
على  وبشكل جوهري  سلبا

 .التشغيلية هاالنقدية ونتائجها مركزها املالي وتدفقات

 املخاطر املتعلقة بعدم كفاية املخصصات واالحتياطيات  10.1.2

 تقوم الشركة باالحتفاظ بمخصصات ملواجهة وتغطية االلتزامات املالية وذلك 
ً
من الالئحة التنفيذية لنظام  (69التاسعة والستون ) للمادة وفقا

 مراقبة شركات التأمين التعاوني. وتشمل تلك املخصصات التالي:

 مخصصات األقساط غير املكتسبة  (أ

 مخصصات املطالبات تحت التسوية (ب

 مخصصات مصاريف تسوية املطالبات  (ج

 مخصصات األخطار التي وقعت ولم تتم املطالبة بها بعد (د

 مخصصات املخاطر التي لم تسقط  (ه
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 صصات الكوارثمخ (و

 مخصصات املصاريف العامة (ز

ع مستوى ويتم تقدير حجم االحتياطات بناًء على االتجاهات املتوقعة في حجم املطالبات ومدى تكرارها بحسب البيانات املتاحة في حينه. ويعتبر وض

 لصعوبة وتعقيد وضع االفتراضات
ً
ويوضح الجدول التالي مبالغ تلك  الالزمة. مالئم من احتياطات املطالبات عملية غير مؤكدة بطبيعتها نظرا

 :م2020يونيو  30كما في  املخصصات
 مبالغ املخصصات (: 2الجدول رقم )

 املبلغ )ألف ريال سعودي( املخصص

 140,976 مخصصات األقساط غير املكتسبة

 32,067 مخصصات املطالبات تحت التسوية

 726 تسوية املطالباتمخصصات مصاريف 

 27,474 مخصصات األخطار التي وقعت ولم تتم املطالبة بها بعد

 455 مخصصات املخاطر التي لم تسقط

 - *مخصصات الكوارث

 8,860 مخصصات املصاريف العامة

 املصدر: الشركة

 املخصص.، وال تواجه الشركة أّي عقوبات بناًء على عدم تكوين أي مبالغ في مخصص اختياري *

جاوزت وبما أن حجم االحتياطات يعتمد على تقديرات مستقبلية، فإنه من املمكن أن يثبت عدم كفاية احتياطات الشركة في أي فترة، وإذا حدث أن ت

خصصة املطالبات الفعلية احتياطي املطالبات، فإنه سيتوجب على الشركة زيادة احتياطاتها، ونتيجة لذلك، فقد يثبت عدم كفاية االحتياطيات امل

 وبشكل جوهري زيادة احتياطاتها.  إلىملواجهة مطالبات وثائق التأمين وبالتالي قد تحتاج الشركة 
ً
النقدية  هاعلى مركزها املالي وتدفقاتقد يؤثر ذلك سلبا

 .التشغيلية هاونتائج

 املخاطر املتعلقة بااللتزامات املحتملة  11.1.2

أي التزامات أو تكاليف أخرى متعلقة بنشاط  إلىالتكاليف املتعلقة بالزكاة والضرائب، باإلضافة قد تنشأ بعض االلتزامات املحتملة على الشركة ، مثل 

ريال سعودي ناتج عن ( 1,750,000) مليون وسبعمائة وخمسون ألفبقيمة  ةمحتمل اتم فإنه لدى الشركة التزام2020يونيو  30وكما في  الشركة،

 راجع القسم ملزيد من املعلومات ) يتم عقدها مع وكاالت السيارات كضمان صيانة وتصليح سياراتعمالء والتي ترتبط بعقود خطابات ضمان لل
ً
فضال

وفي حال تحقق هذه االلتزامات فإنها  (هذه النشرة من اإلدارة" وتحليل ومناقشة املالية املعلومات (6) ("االلتزامات املحتملة" من القسم0الفرعي )

 
ً
 ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.على الوضع املالي للشركة ومركزها املالي وبشكل جوهري  ستؤثر سلبا

 بإعادة التأميناملخاطر املتعلقة  12.1.2

ل مخاطر يتعين على الشركة بناًء على نشاطها أن تقوم بإعادة تأمين محفظتها التأمينية لدى شركات إعادة التأمين املحلية والخارجية وذلك لتقلي

 التأمين، 
ً
الحتفاظ افإنه يجب على الشركة  البنك املركزي من الصادرة  ذية ملرقبة شركات التأمين التعاوني ( من الالئحة التنفي40 للمادة األربعون )وفقا

 للمادة ذاتها فإ كما بتاريخ هذه النشرة) وتلتزم الشركة  %( من مجموع مبالغ االشتراكات30)باملائة بما اليقل عن ثالثين 
ً
نه يجب بهذا الشرط(، ووفقا

بهذا  كما بتاريخ هذه النشرة%( من مجموع االشتراكات على األقل )التلتزم الشركة 30على الشركة االلتزام بإعادة التأمين بما نسبته ثالثين باملائة )

 تبلغ  الشرط
ُ
البنك ية بناء على عدم التزامها وذلك لتقيد الشركة بإبالغ رامة مال( ولم تواجه الشركة أي غم2020يونيو  30% كما في 32.56حيث

 بالنسبة املتوقعة إلعادة التأمين داخل اململكة املركزي 
ً
 للفقرة )سنويا

ً
مراقبة  ( من الالئحة التنفيذية لنظام40( من املادة األربعون )3، وذلك وفقا

 تعاوني الصادر من البنك املركزي.شركات التأمين ال

 
ً
 غرامة فرض املركزي  للبنك يجوز  فإنه،البنك املركزي الصادر من  التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام من( 21شرون )عدة الحادية والللما ووفقا

لواردة أو عدم إبالغ البنك املركزي بعدم التقيد بالنسب ا أعاله املذكورة بالنسب بالتقيد تقوم ال التي الشركات على سعودي ريال مليون  إلى تصلمالية 

 الغرامة لتلك الشركة ستتعرض النسب بهذه بالتقيد الشركة تقم لم حال في بالتالي ،في الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

 وبشكل جوهري سلب سيؤثر مما
ً
 ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.على الوضع املالي للشركة ومركزها املالي  ا
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 والتي السائدة السوق  شروطقدرت الشركة على الحصول على شركات إلعادة التأمين وبتكاليف تناسب الشركة يخضع لعدة عوامل من أهمها  إن

 عالقاتها على املحافظة من الشركة تمكن عدم حال وفيباإلضافة ملدى القوة املالية لشركات إعادة التأمين  .الشركة إرادة عن خارجة تكون  ما عادة

 على قدرتها من وسيحد للمخاطر تعرضها نسبة من ذلك يزيد فسوف ،بشركات إعادة تأمين بنفس الكفاءة استبدالها أو التأمين إعادة شركات مع

 واالقتصادية، السياسية، بالظروف تتعلق إضافية مخاطر على اململكة خارج التأمين معيدي مع املعامالت تنطوي  كما .أعمالها حجم زيادة

 من حصصها سداد على الشركات هذه قدرة على العوامل هذه أثرت ما وإذا إليها، ينتمون  التي املناطق في التأمين قطاع في التنظيمية والتغييرات

 وبشكل جوهري سلب سيؤثر مما املستقبلية، املطالبات
ً
 ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. على الوضع املالي للشركة ومركزها املالي ا

 املخاطر املتعلقة بتركز إعادة التأمين 13.1.2

وكما في ملخاطر تعثر الطرف األخر. الشركة  يعرضقد و  ،لتأمين محفظتها التأمينيةوذلك شركات إعادة تأمين تقوم الشركة بإعادة التأمين مع عدة 

 ملزيد من املعلومات فضال راجع)ة ( شركة إعادة تأمين داخل وخارج اململك15لدى خمسة عشر ) فإن الشركة تقوم بإعادة التأمين تاريخ هذه النشرة،

 املعلومات("10رقم ) ( "ملخص العقود الجوهرية" من القسم10.10( "اتفاقيات إعادة التأمين" من القسم الفرعي رقم )4.10.10القسم الفرعي رقم )

م، 2019م، و2018م، و2017ديسمبر  31كما في شركات إعادة التأمين التي تعاملت معها الشركة  ثالث أكبرشكلت وقد  .(القانونية" من هذه النشرة

في حال إعسار أو إفالس أو حصول على التوالي. وإجمالي األقساط املعاد تأمينها  (%85.2)، (%83.8)، (%78.9)، (%73.3) م2020يونيو  30وكما في 

 وبشكلأي ضائقة ألحد معيدي التأمين 
ً
 على الوضع املالي للشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. جوهري  فسيؤثر ذلك سلبا

 املخاطر املتعلقة باإلعتماد على وسطاء التأمين 14.1.2

كة من تعتمد الشركة في مزاولة نشاطها وتوزيع منتجاتها وخدماتها عن طريق شبكة وسطاء التأمين في اململكة، وقد مثلت نسبة توزيع منتجات الشر 

 ديسمبر 31من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة كما في  (%24)و  (%17)و (%31( و)%29)قبل وسطاء التأمين الذين تتعامل الشركة معهم نسبة 

ملزيد من ) مين.( وسطاء تأ10. وقد بلغ عدد وسطاء التأمين للشركة عدد عشرة )م على التوالي2020يونيو  30م وكما في 2019م و2018م و 2017

( "ملخص العقود 10.10من القسم الفرعي رقم ) ( "اتفاقيات وساطة التأمين ووكالء التأمين"3.10.10القسم الفرعي رقم ) املعلومات فضال راجع

 .(القانونية" من هذه النشرة املعلومات("10هرية" من القسم رقم )الجو 

أو عدم  عقوبة االيقاف إلحدى شركات الوساطة املتعاقدة مع الشركة البنك املركزي إن عدم قدرة الشركة على تجديد العقود مع الوسطاء أو فرض 

تكبد الشركة خسائر مما قد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري  إلىيؤدي قد فإنه  بشروط تناسب الشركة، آخرينالقدرة على توفير عقود مع وسطاء 

 .ى الوضع املالي للشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبليةعل

 املخاطر املتعلقة بسوء تقدير املخاطر 15.1.2

عن طريق الخبير االكتواري وإعداد تقارير تتعلق  حيث تتمعمل الشركة على دراسة املخاطر املحتملة قبل إصدار وثائق التأمين للطلبات املقدمة، ت

 دقيقواضح تقدير املخاطر املحتملة بشكل إن عدم والذي يقوم بدراسة أنماط تطور املخاطر والتوقعات املستقبلية بناًء على األداء التاريخي.  بذلك

ها على الوضع املالي للشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتتكبد الشركة خسائر مما قد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري  إلىقد يؤدي 

 .املستقبلية

 بسياسات إدارة املخاطراملخاطر املتعلقة  16.1.2

عن طريق لجنة إدارة املخاطر، والرفع بالتوصيات حيال ذلك وذلك عن طريق  مستمر لبشك تحديثهامتابعتها و الشركة سياسات إدارة املخاطر و  تتبع

لبنك اعن  رتينبما يتماش ى مع الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحة إدارة املخاطر في شركات التأمين الصاد ،ملجلس اإلدارة

أو عدم تحديثها أو عدم قدرة اإلدارة على تحديد  بالشكل الصحيح ، والتي يتم تقييمها وتحديثها بشكل دوري. إن عدم تطبيق السياساتاملركزي 

وني مخاطر متنوعة، منها على سبيل املثال عدم االلتزام بنظام مراقبة شركات التأمين التعا إلىالشركة  سيعرضخاطر وتقييمها في التوقيت املناسب امل

 لىيؤثر بشكل سلبي وجوهري عولوائحه، والتي قد تعرض الشركة ملختلف اإلجراءات الواردة في النظام بما في ذلك سحب ترخيص الشركة، مما 

 .الوضع املالي للشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية



 
 

 

 

 

 
15 

 املخاطر املتعلقة باالستثمار 17.1.2

ر املرتبطة تعتمد النتائج التشغيلية للشركة بشكل جزئي على أداء محفظتها االستثمارية، وتخضع نتائج االستثمار لعدة مخاطر استثمارية منها املخاط

األوضاع  إلىالعامة ومستوى التذبذب في السوق وتقلب أسعار الفائدة في السوق ومخاطر السيولة واالئتمان، إضافة  ديةباألوضاع االقتصا

 سعوديمليون ريال  )1.9(املتاحة للبيع  وبلغت االستثمارات ( مليون ريال سعودي،38.5) االستثمارات بلغتفقد م 2020يونيو  30في السياسية. وكما 

املعلومات ( "6" من القسم )قائمة املركز املالي( "6.6" من القسم الفرعي )استثمارات( "10.1.6.6املعلومات فضال راجع القسم الفرعي ))ملزيد من 

 ." من هذه النشرة(اإلدارة املالية ومناقشة وتحليل

تصفية  إلىضعف االداء االستثماري للمحفظه وقد تؤدي  إلىسيؤدي إن عدم قدرة الشركة على موازنة محفظتها االستثمارية ومالءمتها مع مطلوباتها، 

ات وقدرة عالية على اختيار جودة االستثمار ومتابعة تتطلب إدارة هذه االستثمارات نظام إداري فعال و  مناسبة. ، استثماراتها في أوقات وبأسعار غير

الوضع املالي  تكبد الشركة خسائر قد تؤثر بشكل سلبي وجوهري على إلىوفي حال إنخفاض عائدات الشركة الناتجة عن االستثمارات  وتنوعها.

 .ج عملياتها وتوقعاتها املستقبليةللشركة ومركزها املالي ونتائ

 املخاطر املتعلقة بخلو بعض املناصب الهامة في الشركة  18.1.2

وقد تقدمت الشركة بخطاب إلى البنك املركزي تقدم رئيس إدارة املخاطر بإستقالته،م( 18/06/2020ه )املوافق 26/10/1441 تاريخ في

إدارة املخاطر وكما في تاريخ هذه النشرة لم تحصل الشركة على عدم ممانعة البنك لتعيين رئيس م(  16/11/2020ه )املوافق 01/04/1442بتاريخ

شركة وذلك إلعتماد الشركة على  منذ تأسيس الشركة أنه لم يتم تعيين أي موظف في منصب الرئيس االكتواري  إلىباإلضافة ، املركزي السعودي

 أن ذلك اليعدللقيام بمهام الرئيس اإلكتواري  ةخارجي
ُ
 مهله سنتين لتعيينشركات التأمين  بإعطاء ، وقد قام البنك املركزي لنظام لمخالفة  ، حيث

. اناغر والرئيس اإلكتواري في االدارة التنفيذية ش رئيس إدارة املخاطر اليزال منصبيكما في تاريخ هذه النشرة، و  .م2020فبراير رئيس إكتواري تبدأ من 

 للمادة الخامسة عشر )
ً
 حة إدارة املخاطر الصادرة من البنك املركزي فإنه يجب على الشركة تعيين مسؤولين عن إدارة املخاطر على( من الئ15ووفقا

للمخاطر فإن الشركة التضمن حصولها على عدم املمانعة من قبل البنك رئيس الشركة قد تقدمت إلى البنك املركزي لتعيين  األقل، وحيث أن 

مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين والئحة التنفيذية وقد يعرض الشركة  وُيعد شاغراملركزي وفي حال حدوث ذلك فإنه سيبقى املنصب 

 لالئحة التنفيذية ملراقبة شركات التأمين ( ريال سع1,000,000مليون )التزيد عن بقيمة  مالية لعقوبات قد تصل إلى غرامة
ً
ودي وفقا

في حال تم اإلستغناء عن الطرف أو القدرة على توفير طرف خارجي  وفي حال عدم قدرة الشركة على توفير موظفين بنفس الكفاءة الوظيفية التعاوني.

سار مما قد يؤثر ذ بشكل سلبي وجوهري على أداء الشركة املالي تكبدها لخقد يعرض الشركة إلنخفاض في انتاجيتها أو الخارجي الحالي بنفس الكفاء 

 وتوقعاتها املستقبلية. 

 املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات 19.1.2

ظة عليها. وتشمل هذه التراخيص يتعين على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص واملوافقات النظامية املختلفة فيما يتعلق بأنشطتها واملحاف

وترخيص مجلس الضمان الصحي التعاوني، وتراخيص املنتجات التي تحصل عليها الشركة من ، البنك املركزي ترخيص على سبيل املثال ال الحصر: 

وشهادة تسجيل العالمة  ورخص البلدية وشهادات تسجيل الشركة الصادرة من وزارة التجارة وشهادات عضوية الغرفة التجارية البنك املركزي 

 راجع القسم الفرعي ) لتسجيل في ضريبة القيمة املضافةالتجارية وشهادات السعودة وشهادات الزكاة وشهادة ا
ً
( 7.10)ملزيد من املعلومات فضال

 ( "املعلومات القانونية" من هذة النشرة(.10"التراخيص والتصاريح التي تعمل الشركة بموجبها" من القسم )

 و انتهاءإن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم تعليق أ

تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة، أو في حالة عدم قدرة الشركة الحصول على الرخص  أي من تراخيصها أو إذا

طلب منها في املستقبل، فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف وعدم القدرة على القيام بأعمالها كإ
ُ
غالق والتصاريح والشهادات اإلضافية التي قد ت

التي تقدمها الجهات الرقابية لهم )كتجديد التراخيص والشهادات واستخراج التأشيرات ورخص اإلقامة ونقل  للشركة أو تجميد جميع الخدمات

 الكفاالت...الخ( مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية وعقوبات مالية حسب األنظمة ذات العالقة، وبالتالي سيؤثر 
ً
سلبا

 .اتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبليةعلى أعمال الشركة ونتائج عملي
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

بيع وتسويق منتجاتها التأمينيه من خالل  البنك املركزي علىم( حصلت الشركة على موافقة 15/03/2018ه )املوافق 27/06/1439بتاريخ و 

الصادر باملرسوم امللكي  ةالتجارة االلكتروني نظام ( من15) الخامسة عشر تلتزم باملادةوكما في تاريخ هذه النشرة فإن الشركة لم . ةااللكتروني  منصتها

ن عدم قيام الشركة إ والذي يلزم قيد وتوثيق املحل اإللكتروني لدى وزارة التجارة.  م(2019 /01/07)املوافق   هـ07/11/1440( وتاريخ 126رقم )م/

تجارة إيقاف مزاولة ال -ج  .سعودي ( ريال1,000,000)مليون تزيد على غرامة ال -ب  اإلنذار. -أ   كثر من العقوبات االتية:أو أبذلك سيعرضها لواحده 

  ةاالكتروني
ً
 أ مؤقتا

ً
 .و دائما

 الرئيسيين واإلدارة التنفيذية املوظفين على املخاطر املتعلقة باالعتماد 20.1.2

وكما في تاريخ هذه النشرة فإن منصبي مدير تعتمد الشركة وخططها املستقبلية للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية واملوظفين الرئيسيين، 

 راجع الخطر )
ً
املخاطر املتعلقة بخلو بعض املناصب الهامة ( "18.1.2إدارة املخاطر، والرئيس االكتواري اليزاالن شاغران )ملزيد من املعلومات فضال

 خالل اإلدارة الفعالة من األعمال وجودة كفاءة لضمان املؤهلين وتوظيف األشخاص استقطاب إلىالشركة  وتهدف"  من هذا القسم(، و في الشركة

زيادة رواتب  إلىالشركة  كذلك ستحتاج السليم. وليس هناك ما يؤكد بأن الشركة ستتمكن من ضمان استمرارية خدمات موظفيها، والتشغيل

 من كبار التنفيذيين أو املوظفين موظفيها لكي تضمن بقاءهم أو الستقطاب 
ً
كوادر جديدة ذات مؤهالت وخبرات مناسبة. وعليه إذا خسرت الشركة أيا

 على أع
ً
 جوهريا

ً
 سلبيا

ً
مال املؤهلين ولم تتمكن من توظيف بدائل بنفس مستوى الخبرة واملؤهالت وبتكلفة مناسبة للشركة فسيكون لذلك تأثيرا

 ا املستقبلية.عملياتها وتوقعاته ونتائج الشركة

 باألداء املالياملخاطر املتعلقة  21.1.2

ويعد ذلك إجراًء للحصول على عدم  م2019في شهر يونيو  بغرض زيادة رأس مال الشركة البنك املركزي  إلىخطة العمل املستقبلية قدمت الشركة 

وتتركز خطة عمل الشركة املقدمة على افتراضات من أهمها تطوير استراتيجية الشركة ومواردها  ،لزيادة رأس املال املمانعة من البنك املركزي 

. املقدمةباإلضافة لتحديث أنظمتها االلكترونية وتوسيع شبكة انتشارها في اململكة. وليس هناك ما تضمن بأن تقوم الشركة تطبيق كامل االفتراضات 

 وبشكل جوهري وعلى نتائجها املستقبلية.الشركة لالفتراضات ا وفي حال عدم قدرة
ً
  ملحددة فإن قد يؤثر ذلك على أداء الشركة سلبا

 املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم 22.1.2

وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل(  قبلمن  واعتمادها( HR Manualالشركة الئحة تنظيم عمل داخلية )على الرغم من وضع 

ال تستطيع أن  غير أن الشركة ،واطالع كافة موظفي الشركة ومنسوبيها عليها م(15/09/2019ه )املوافق 16/01/1441( وتاريخ 413428) بالرقم

واالحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها تضمن تالفي سوء سلوك املوظفين أو أخطائهم كالغش واألخطاء املتعمدة واالختالس 

كة، أو والتصرف نيابة عنها دون الحصول على التفويضات اإلدارية املطلوبة. وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشر 

 على سمعة الشركة. لذا 
ً
فإن الشركة ال تستطيع ضمان أن سوء سلوك املوظفين أو أخطائهم عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية مما سوف يؤثر سلبا

 جوهري على وضعها املالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.سلبي اإلضرار بشكل  إلىلن يؤدي 

 بإلغاء أو عدم تجديد وثائق التأمين املتعلقة املخاطر  23.1.2

 لوجود
ً
 في االستمرار من الشركة تتمكن ال فقد طبيعتها، في املدة قصيرةتكون  التأمين وثائق مدة أن وحيث تنافس ي، يتأمين سوق  في الشركة نظرا

 قدذلك  تجديد الوثائق من قبل العمالء فإن عدم حال وفي .املتوقع النحو على املستقبل في ستصدرها التي الوثائق أو الصادرة التأمين وثائق تجديد

تكب الشركة خسائر  إلىمما قد يؤثر على استمرارية الشركة أو يؤدي  ركة في السنوات القادمة،يؤدي إلى انخفاض مستوى األقساط املكتتبة للش

  املستقبلية. جوهري وعلى نتائج الشركة املالية وتوقعاتهاقد تؤثر بشكل سلبي 

 املتعلقة بترجمة وثائق التأميناملخاطر  24.1.2

 لوجود
ً
 أن ترجمة بعض بنود وثائق التأمين التي تقدمها شركة مكتوبة باللغة العربية للتأمين البعض وثائق  نظرا

ّ
وهي مترجمة من اللغة اإلنجليزية. إال

نزاع بين األطراف حول تفسير املقصود من  حدوث إلىيؤدي  قد الشركة ليست دقيقة من حيث توضيح بعض املصطلحات الواردة في الوثيقة، مما

 وأن املحاكم في اململكة العربية السعود
ً
مما قد خالف بين الشركة وأحد عمالئها ، في حال نشأ أّي  ةالعربيباللغة ية تعتمد على النص الوثيقة خاصة
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التأثير بشكل سلبي على  إلىيعرض الشركة للدخول في نزاعات مع العمالء وقد يترتب عليها تكاليف أو خسائر تتكبدها الشركة األمر الذي سيؤدي 

 نتائج الشركة املالية وتوقعاتها املستقبلية.

25.1.2  
 
 املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال

الحصول على قروض وتسهيالت بنكية لتمويل خطط التوسع في املستقبل، ومن الجدير بالذكر، أن الحصول على التمويل  إلىقد تحتاج الشركة 

ركزها املالي وتدفقاتها النقدية والضمانات املقدمة وسجلها االئتماني. وال تعطي الشركة أي تأكيد أو ضمان بشأن يعتمد على رأس مال الشركة وم

حصولها على التمويل املناسب إذا استدعت الحاجة، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة، أو 

 تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر سلبي على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها املستقبلية.تمويل بشروط تفضيلية مقبولة 

 محفظة تأمينية بنقلاملخاطر املتعلقة  26.1.2

(، و قامت الشركة السعودية العامة للتأمين
ً
وهم  شركة الخليج لالستثمارات املتخصصة القابضة )شركة الخليج التعاونية للتأمين املحدودة سابقا

بنقل " من هذه النشرة( خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها( "3" من القسم )املساهمون الكبار( "9.3)فضال راجع القسم الفرعي ) كبار املساهمينمن

 من  الخليجية العامة للتأمين التعاوني الشركة إلىع الحقوق وااللتزامات  محفظتها التأمينية مع تحويل ونقل جمي
ً
ه )املوافق 04/01/1430اعتبارا

لم تلتزم بعرض نقل املحفظة التأمينية من الشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج إلى أن الشركة وتجدر اإلشارة ، م(01/01/2009

 ملاورد في الخطابات الصادرة من البنك املركزي بخصوص تقييم املحفظة  لالستثمارات املتخصصة القابضة على
ً
الجمعية العامة للمساهمين وفقا

ركة التأمينية واملوجهة إلى الشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج لالستثمارات املتخصصة القابضة والتي تنص على أنه يجب على الش

طالع مساهميها على النتيجة النهائية لعملية تقييم املحفظة التأمينية، ولم تقم أي من الجهات ذات العالقة أو الدعوة لعقد جميعة عامة عادية إل 

 لعدم عرضها على الجمعية العامة العادية، ، أحد من املساهمين بتسجيل أي اعتراض في ذلك الوقت
ً
الشركة بنقل  وفي حال قامتويعد ذلك مخالفا

 ول
ً
للغرامات والعقوبات التي  سيعرض الشركةمما م يتم عرضها على الجمعية العامة فإن ذلك يعد مخالفة لنظام الشركات محفظة تأمينيةمستقبال

   أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها املستقبليةستؤثر بشكل سلبي وجوهري على 

بلغ تسعة عشر مليون وسبعمائة وثالثة عشر ألف وأربعمائة وأربعة بدفع م الشركة السعودية العامة للتأمينالدخل و  للزكاة الهيئة العامةطالبت و 

م 31/12/2010م وحتى 01/01/2005( ريال سعودي وذلك يتعلق بسداد فروقات ربط ضريبي وزكاة شرعية عن الفترة من 19,713,434وثالثون )

ه )املوافق 22/11/1438والدخل وذلك بتاريخ  الهيئة العامة للزكاة إلىوقدمت الشركة السعودية العامة للتأمين خطاب ضمان بنكي 

 برفع دعوى قضائية م(، وقد قامت الشركة السعودية العامة للتأمين 14/08/2017
ً
ه )املوافق 08/03/1441ج( وتاريخ 400900برقم )الحقا

 الشركة  لجنة الفصل في املنازعات واملخالفات التأمينيةلدى م( 05/11/2019
ً
 فرضتها الهيئة العامة للزكاة والدخل على  بدفع املبلغمطالبة

ُ
حيث

 هي املكلفة عن الربط خالل الفترة من 
ً
. وصدر قرار اللجنة برد الدعوى، م2010م وحتى 2005الشركة السعودية العامة للتأمين بإعتبارها نظاميا

ه )املوافق 16/07/1441صدرت قرارا بتاريخ عتراض لدى اللجنة االستئنافية والتي ابافيما تقدمت الشركة السعودية العامة للتأمين 

 م( والذي ينص على تأييد اللجنة االبتدائية برد الدعوى.11/03/2020

م( تقدمت الشركة السعودية العامة للتأمين برفع دعوى قضائية لدى املحكمة التجارية بجدة بإلزام 11/05/2020ه )املوافق 18/09/1441وبتاريخ 

باإلضافة إللزام  لزكوية والضريبية والتي سبق أن فرضتها هيئة الزكاة والدخل على الشركة السعودية العامة للتأمينالشركة بتسديد املستحقات ا

الشركة بسداد رسوم خطاب الضمان البنكي الذي تقدمت به الشركة السعودية العامة للتأمين بمبلغ تسعة عشر مليون وسبعمائة وثالثة عشر 

( ريال سعودي. وكما في 200,000( ريال سعودي وسداد مصروفات وأتعاب املحاماة البالغة مائتي ألف )19,713,434ون )ألف وأربعمائة وأربعة وثالث

املعلومات ( "10" من القسم )التقاض ي("11.10)فضال راجع القسم الفرعي ) تاريخ هذه النشرة لم يصدر أي قرار عن املحكمة التجارية بجدة

على أداء وجوهري سلبي  بشكل وفي حال قامت املحكمة التجارية بإلزام الشركة بدفع تلك املبالغ فإنه قد يؤثر ذلك " من هذه النشرة(القانونية

 .الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها املستقبلية

 واملطالبات التأمينية الزائفة واألنشطة االحتيالية اآلخرى املخاطر املتعلقة باإلستخدامات  27.1.2

دات إن الشركة معرضة للغش واالحتيال من مصادر مختلفة، مثل مورديها ووسطائها وعمالئها وأطراف أخرى. ويشمل ذلك العمالء الذين يقدمون إفا

طية التأمينية، وحاملي وثائق التأمين الذين يقدمون مطالبات غير صحيحة أو يخفقون في الكشف بشكل كامل عن املخاطر املغطاة قبل شراء التغ
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

أن األساليب الفنية املطبقة ملمارسة الغش واالحتيال تتطور باستمرار، مما يجعل من  إلىاحتيالية أو يبالغون في تلك املطالبات. وتجدر اإلشارة 

 الصعب اكتشاف حاالت الغش واالحتيال.

على وجوهري تأثير سلبي  إلىبدوره سيؤدي  والذيأعمال الشركة  جوانب حتيال في أي جانب مناال غش أو ال التوال تضمن الشركة حدوث أّي من حا

 .أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها املستقبلية

 املخاطر املتعلقة بزيادة مطلوبات الشركة 28.1.2

 على الوضع املالي العام 
ً
من  )%58.0للشركة ومالءتها املالية، حيث بلغت نسبة إجمالي املطلوبات )من املمكن أن تشكل زيادة مطلوبات الشركة خطرا

 30( كما في %63.1، )م2019ديسمبر  31كما في  )%63.1م، و )2018ديسمبر  31كما في  )%65.1م، و)2017ديسمبر  31إجمالي املوجودات كما في 

التأثير بشكل سلبي على مركزها املالي وزيادة تكاليف التمويل، وفي حال حدوث ذلك،  إلى، وعليه فإن زيادة مطلوبات الشركة ستؤدي م2020يونيو 

ية. )وملزيد سيصعب على الشركة الوفاء بالتزاماتها، وسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبل

 راجع القسم الفرعي )
ً
 ( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" من هذه النشرة(.6( "قائمة املركز املالي" من القسم )6.6من املعلومات فضال

 املخاطر املتعلقة بمتطلبات التوطين 29.1.2

 صادر من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية باململكة، بحيث تلتزم بموجبه جميع يعتبر االلتزام 
ً
 نظاميا

ً
بمتطلبات التوطين متطلبا

، بتوظيف نسبة معينة من املوظفين السعوديين بين مجموع موظفيها واملحافظة على تلك النسبة. ة في اململكة، بما في ذلك الشركةالشركات العامل

 
ً
( وُمصنفة %77.45 لبرنامج نطاقات الصادر من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، بلغت نسبة التوطين كما في تاريخ هذه النشرة حوالي )ووفقا

 بنسب التوطين املطلوبة، إال أنه في حال عدم اس ،فئة)ب("-"البالتيني املتوسطضمن النطاق 
ً
تمرارها في وعلى الرغم من أن الشركة ملتزمة حاليا

ن الحفاظ على هذه النسب أو في حال قررت وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية فرض سياسات توطين أكثر شدة في املستقبل، ولم تتمك

الجهات فرض عقوبات على الشركة تفرضها  إلىالشركة من االلتزام بمتطلبات وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، فإن ذلك سيؤدي 

مركزها الحكومية، كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين، والتي سيكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة و 

 راجع القسم الفرعي )
ً

( "خلفية عن الشركة 3( "املوظفون والسعودة" من القسم )16.3املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها. )وملزيد من املعلومات، فضال

 وطبيعة أعمالها" من هذه النشرة(.

 املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية 30.1.2

تكبد الشركة تكاليف كبيرة  إلىقد يؤدي أي ضرر من الكوارث الطبيعية يصيب مرافق الشركة مثل الفيضانات والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى، 

ك أثر ، فسيكون لذلث طبيعية وإضرارها بمرافق الشركةوطائلة. كما يؤثر بشدة على قدرة الشركة على أداء ممارسة عملياتهم. وفي حالة حدوث كوار 

 .سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية

 املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة واملواصفات املطلوبة من قبل العمالء 31.1.2

اتها، ولكن في حال عدم قدرة الشركة على املحافظة على رضا عمالئها من خالل االستمرار في تقديم نفس مستوى جودة منتج إلىتسعى الشركة 

 على سمعتها لدى عمالئها وبالتالي العزوف عن التعامل معها، م
ً
ما يؤثر االستمرار بتقديم منتجاتها بنفس مستوى الجودة، فإن ذلك سوف يؤثر سلبا

 .بشكل سلبي على مبيعات الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية واملالية

 بالتقاض يملتعلقة املخاطر ا 32.1.2

( دعوى وتقدر بمبلغ مليون ومئتان وستة آالف وسبعمائة واثنان 13إن الشركة طرف في دعاوى قضائية بصفتها )مّدعى عليها( بعدد ثالثة عشر )

ضد الشركة تم رفعها التي  الدعاوى القضائية ( "1.11.10( ريال سعودي )ملزيد من املعلومات فضال راجع القسم الفرعي )1,206,742وأربعون )

، وطرف في دعاوى بصفتها " من هذه النشرة(املعلومات القانونية( "10" من القسم )التقاض ي("11.10" من القسم الفرعي )بصفتها "املدعى عليها"

إلى ريال سعودي. باإلضافة  (1,702,193مليون وسبعمائة واثنا ألف ومئة وثالثة وتسعون )( دعوى وتقدر بمبلغ 28بعدد ثمانية وعشرون ) )مدعي( 

من الشركة  ةالتأميني ةفيما يخص عملية نقل املحفظلدى املحكمة التجارية بجدة  مرفوعة ضد الشركة الشركة على دعوى قضائية ذلك توجد 

مبلغ تسعة عشر تقدر ب واملتعلقة بسداد فروقات ربط ضريبي وزكاة شرعية في الشركة( وهي مساهم كبير ةللتأمين )شركة بحريني ةالعام ةالسعودي
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مائتي ألف  البالغةوسداد مصروفات وأتعاب املحاماة  ،( ريال سعودي19,713,434وأربعمائة وأربعة وثالثون ) مليون وسبعمائة وثالثة عشر ألف

، والقسم الفرعي " من هذا القسممحفظة تأمينية بنقلاملخاطر املتعلقة ( "26.1.2( ريال سعودي )ملزيد من املعلومات فضال راجع الخطر )200,000)

( "املعلومات 10" من القسم )التقاض ي" )11.10) " من القسم الفرعيضد الشركة بصفتها "املدعى عليها"تم رفعها التي  الدعاوى القضائية ( "1.11.10)

 للدعاوى القضائية . وبحكم طبيعة عمل الشركة وم(القانونية" من هذه النشرة
ً
سواًء بصفة مدعي أو أخرى عامالتها مع الغير فإنها معرضة مستقبال

عويضات مدعى عليه، وال تستطيع الشركة توقع حدوث دعاوى قضائية أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام التي تصدر فيها وماتتضمنه من ت

 لشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.قد تؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال اوجزاءات 

 املخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية 33.1.2

إلحدى  الشركة اقراراتها قدمتحيث  ،م2019ديسمبر  31وحتى م 2008في عام قامت الشركة بتقديم اقراراتها الزكوية والضريبية منذ تأسيسها 

تجد اإلشارة إلى أن الشركة  م(27/03/2020هـ )املوافق 03/08/1441( وتاريخ 1110771509حصلت على شهادة بالرقم )قدو   عشر سنة املاضية.

 .بقةفترات الساللن الشهادة تصدر بعد تقديم الشركة ألقراراتها الزكوية والضريبية عن أحيث ، عليها بشكل سنوي  الزكاة املستحقة ادسدتقوم ب

م باحتساب فروق زكوية إضافية 2015ديسمبر  31م وحتى 2010ديسمبر  31من األعوام  اقراراتعند مراجعة والدخل  و قامت الهيئة العامة للزكاة

وتم التوصل إلى تسوية . سعودي (مليون ريال1.1مليون ريال سعودي ومبلغ ) (1.8بعد الوصول إلى تسوية نهائية للزكاة وضريبة استقطاع بمبلغ )

في شهر  ( ريال سعودي وتم سدادها2,846,754)وسبعمائة وأربعة وخمسون  مليونين وثمانمائة وستة وأربعون ألفبمبلغ   نهائية في لجنة املنازاعات

 .م2019ديسمبر من عام 

حتساب ضريبة اقتطاع إضافية بمبلغ مليون وثمانمائة م با2017م إلى 2016من األعوام  اقراراتعند مراجعة والدخل  و قامت الهيئة العامة للزكاة

  .م2020في شهر يناير  وتم سدادها  ( ريال سعودي1,805,884)وخمسة آالف وثمانمائة وأربعة وثمانون 

م من 2018ديسمبر  31حتى  2016ديسمبر  31م، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل تقييمات الزكاة وضريبة االستقطاع من 2019خالل العام 

م( قدمت الشركة اعتراض إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل على بعض 04/10/2020ه )املوافق 14/02/1442خالل تطبيق نظام )ايراد(. بتاريخ 

الزكاة  ( مليون ريال وتسوية فروقات17,939,387) وقدره سبعة عشر مليون وتسعمائة وتسعة وثالثين ألف وثالثمائة وسبعة وثمانون  البنود بمبلغ

)فضال ( مليون ريال على التوالي. 1,994,738) وقدره مليون وتسعمائة وأربعة وتسعون ألف وسبعمائة وثمانية وثالثون   وضريبة االستقطاع بمبلغ

املستمرة  االلتزامات( "8.10" من القسم الفرعي )ت الهيئة العامة للزكاة والدخلاملستمرة حسب متطلبا االلتزامات( "4.8.10راجع القسم الفرعي )

( "املعلومات القانونية" من هذه النشرة(، وال تستطيع 10" من القسم )"الترخيصبصفتها "صاحب  الشركة على حكوميةالجهات ال تفرضها التي

 عن األعوام السابقة، وفيإذا كانت الهيئة العامة للزكاة والدخل  الشركة التنبؤ ما
ً
حال  ستقوم بمطالبة الشركة بدفع أي فروقات زكوية مستقبال

 قامت الشركة بسداد تلك الفروقات فإنه قد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أرباح الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 أقساط التأمين املكتتبة على قطاع املركباتاملخاطر املتعلقة بتركز  34.1.2

الحوادث ( 6البحري ( 5الهندس ي ( 4 املمتلكات( 3املركبات  (2 الطبي( 1رئيسية وهي:  قطاعات ستةشركة من أقساط التأمين املكتتبة للتتكون 

 (%47.2)و ( %38.4) حيث شكلت ما نسبته قطاع املركباتالناتجة من  األقساطفي  القطاعاتوتتركز إيرادات الشركة من هذه  ،واملطالبات

 إنعلى التوالي. م 2020يونيو  30وم 2019م و2018م و2017مبر ديس 31شركة كما في املكتتبة لل أقساط التأمينمن إجمالي  (%47.6)و (%47.0)و

ز
ّ
 زاد أو الطلب انخفض حال في ومباشر كبير بشكل للتأثر عرضه الشركة يجعل قطاع تأمين املركبات على املكتتبة نيالتأم أقساط إجمالي ترك

 .جديدة نيتأم وثائق اكتتاب على امكانيتها عدم أو/و الحالية التأمينية الوثائق تجديدالشركة تستطع لم أو/وتأمين املركبات  منتجات على العرض

بشكل خاص، فإن ذلك سوف يؤثر  قطاع املركباتشركة بشكل عام ومن قطاعات التأمينية للمن  األقساط املكتتبةوبالتالي فإنه في حال انخفاض 

 راجع القسم الفرعي )شركة وبالتالي على نتائج األقساط املكتتبة للبشكل سلبي على 
ً
( 1.5.6العمليات التشغيلية واملالية. )وملزيد من املعلومات فضال

( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل 6قائمة الدخل" من القسم ) -( "نتائج العمليات 5.6" من القسم الفرعي )املكتتبة التأمين قساطأ يإجمال"

 اإلدارة" من هذه النشرة(.
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 املخاطر املتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية 35.1.2

مركزها تعتمد قدرة الشركة في تسويق خدماتها ومنتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعالمتها التجارية، والتي تدعم أعمالها و 

 راجع 
ً
 في السوق بين العمالء. وقد قامت الشركة بتسجيل عالمتها التجارية لدى الجهات املختصة )فضال

ً
 واضحا

ً
القسم التنافس ي وتمنحها تميزا

 ( "املعلومات القانونية" من هذه النشرة(. إن أي إخالل بحقوق امللكية أو استخدام غير مشروع10( "العالمات التجارية" من القسم )12.10الفرعي )

هود بعض التأثير على سمعة الشركة، وقد تضطر الشركة للدخول في إجراءات قضائية مكلفة وأن تركز ج إلىللعالمة التجارية للشركة سيؤدي 

ند ل فعال عموظفيها اإلدرايين لهذه اإلجراءات وذلك من أجل حماية عالمتها التجارية. وفي حال ما إذا فشلت الشركة في حماية عالمتها التجارية بشك

 على أعمال الشركة 
ً
 على قيمتها، مما ينعكس سلبا

ً
ها ونتائج عملياتها ومركز تجديد شهادة التسجيل أو تتبع العالمات املشابهة، فإن ذلك سيؤثر سلبا

 املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين غير السعوديين 36.1.2

( من إجمالي املوظفين في الشركة، مما قد يؤثر على نتائج أعمال %27.50تشكل نسبة املوظفين غير السعوديين كما في تاريخ هذه النشرة حوالي )

ارات ي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من املحافظة على كوادرها من غير السعوديين أو إيجاد بدالء عنهم بنفس املهالشركة ووضعها املال

  والخبرات املطلوبة أو حدث تغير في سياسات ولوائح وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية نتج عنها زيادة في نسبة سعودة القطاع.

 من القرارات األخرى التي تهدف  باململكة الحكومةكما اتخذت 
ً
 تنفيذ إصالحات شاملة في سوق العمل في اململكة العربية السعودية، والتي إلىعددا

 من 
ً
م وعلى إصدار رخص اإلقامة 2018يناير 1تضمنت فرض رسوم إضافية على كل موظف غير سعودي يعمل لدى املؤسسات السعودية اعتبارا

مع العلم أن الرسوم تزيد بشكل تدريجي، وحيث أن  م2017يوليو 1ر غير السعودية، والتي دخلت الرسوم حيز التنفيذ ابتداًء من وتجديدها لألس

ارتفاع الرسوم الحكومية التي تتحملها الشركة مقابل كل موظف غير  إلىيؤدي مما سعلى نسبة مرتفعة من املوظفين غير السعوديين الشركة تعتمد 

 على أعمالها وأدائها املالي ونتائج  إلىص عمل وإقامات، األمر الذي يؤدي سعودي من رخ
ً
زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام، وبالتالي يؤثر سلبا

 عملياتها.

 "19 –املخاطر املتعلقة بتفش ي جائحة فيروس كورونا "كوفيد  37.1.2

 "كوفيد م انتشر مرض فيروس ي ُمعدي يعرف باسم )فيروس كورونا وا2020مع مطلع العام 
ً
"(، حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم 19 –ختصارا

 اتخاذ اإلجراءات إلىم بأنه جائحة، ودعت 2020مارس  11ومن ضمنها اململكة العربية السعودية، وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العاملية بتاريخ 

تج اتخاذ قرارات صارمة بهذا الشأن ن إلىارعت حكومة اململكة العربية السعودية الوقائية الالزمة ملواجهة هذا الفيروس وللحد من انتشاره. وعليه س

عنها على سبيل املثال ال الحصر؛ فرض حظر التجول الجزئي أو الكلي في بعض مدن ومحافظات اململكة وإقفال للمطارات واملجمعات التجارية 

لقطاعات وإلزام بعضها بالعمل عن وجميع األنشطة داخلها باستثناء محال بيع املواد الغذائية والصيدليات، وتقليص عدد ساعات العمل لبعض ا

ة قرارات وزار  إلىبعد. تأثرت املجموعة كغيرها من الشركات العاملة في اململكة العربية السعودية بالقرارات االحترازية على وجه الخصوص بالنسبة 

موظفيها  إلىامت بغلق مكاتبها ومصانعها وطلبت تعليق عملياتها التشغيلية وق إلىاملوارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( حيث اضطرت 

 .البقاء في منازلهم والتزام الحجر الصحي ومتابعة العمل عن ُبعد خاصة الطاقم اإلداري 

 ملعالجة كيفية إدارة آثار تفش ي املرض وتقييم االضرابات واملخاطر األخرى لعملياتها، وتشمل حماية املوظفين ود 
ً
عم وقد وضعت الشركة خططا

ويظهر التأثير الرئيس ي في الجائحة بالنسبة لقطاع التأمين في قطاع التأمين الطبي وتأمين املركبات وحيث أن حكومة اململكة قد  ،مات العمالءخد

شهدت ، وقد ثير غير مواتيالتزمت بتكاليف العالج الطبي لكل املواطنين السعوديين والوافدين الناجم عن الجائحة فإن قد ساعد في تقليل أي تأ

، وفيما يتعلق بقطاع التأمين على املركبات فإنه ووفق تعميم
ً
( بتاريخ 189لجميع شركات التأمين رقم ) البنك املركزي  املطالبات الطبية انخفاضا

الجائة أن وحيث  القاض ي بتمديد فترة صالحية جميع بواليص التأمين على املركبات الحالية ملدة شهرين. م(08/05/2020ه )املوافق 15/09/1441

 على الوضع املالي للشركة ومركزها املالي  فإن الشركة التضمن حدوث أي خسائر مستقبلية قد تؤثرحتى تاريخ هذه النشرة، التزال مستمرة 
ً
سلبا

 ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.
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 املخاطر املرتبطة بسمعة الشركة  38.1.2

 بالغ األهمية الستقطاب عمالء جدد واالبقاء عليهم واقامة عالقة قوية مع األطراف النظيرة، ويمكن أن تتضرر  الشركةتعد سمعة 
ً
أمرا

ونية سمعة الشركة في املستقبل نتيجة عدة عوامل تشمل على سبيل املثال ال الحصر: تراجع نتائجها املالية أو تعديلها أو االجراءات القان

أو سلوك أحد موظفيها الذي قد يتسبب في اخالل الشركة باملتطلبات النظامية املعمول بها، وسيؤدي تضرر أو النظامية ضد الشركة 

  إلىسمعة الشركة 
ً
 أعمالها ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها املستقبلية. على التأثير سلبا

 ركة تنظيمية للجان الشعمل بعدم وجود الئحة املخاطر املرتبطة  39.1.2

 كل من تعاونه في أداء عمله وهي لجنة املراجعة ولجنة الترشيحات واملكافآت والتي هي ملزمة بحسبخمس لجان  مجلس اإلدارةلدى 

ه. )املوافق 16/05/1438تاريخ ( و 2017-16-8بموجب القرار رقم ) الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية الشركات الئحة حوكمة 

ه )املوافق 08/01/1437بتاريخ  الصادرة من البنك املركزي السعودي حوكمة شركات التأمين و الئحة، م(13/02/2017

التنفيذية و لجنة اإلستثمار ولجنة إدارة املخاطر والتي هي ملزمة بحسب الئحة حوكمة شركات ، باإلضافة للجنة م(21/10/2015

 لالئحة حوكمة شركات الو املركزي، البنك من الصادر  التأمين
ً
تأمين فإنه يجب أن يعتمد مجلس اإلدارة الئحة تنظيمية لكل لجنة من فقا

ة للجنة الترشيحات، واللجنة التنفيذية، ولجنة االستثمار، ولجن مستقلة اللجان التي يشكلها، ولم تلتزم الشركة بإعداد الئحة تنظيمية

التأمين والئحة التنفيذية وقد يعرض الشركة لعقوبات قد  إدارة املخاطر وبناًء على ذلك فإن الشركة تعد مخالفة لنظام مراقبة شركات

 لالئحة التنفيذية ملراقبة شركات التأمين التعاوني1,000,000غرامة بقيمة مليون ) إلىتصل 
ً
وفي حال عدم قيام  ( ريال سعودي وفقا

الشركة خسائر قد يؤثر على أداء الشركة مما قد يكبد مالية الشركة بإعتماد لوائح تنظيمية لعمل اللجان فإنها قد تتعرض لغرامات 

  .اتها املستقبليةعومركزها املالي وتوق

 املخاطر املرتبطة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب 40.1.2

  الشركة تمتثل
ً
 مكافحة قواعد البنك املركزي السعودي، عن ةالصادر  اإلرهاب تمويل ومكافحة األموال غسل مكافحة بلوائح حاليا

 وتمويله اإلرهاب جرائم مكافحة نظام التنفيذية، والئحته األموال غسل مكافحة نظام ن،يالتأم لشركات اإلرهاب وتمويل األموال غسل

 إجراءات توضح كما ،)شركة أو فرد سواء( عميل أي قبول  عند اتخاذها زمال ال اإلجراءات اللوائح هذه وتوضح ،التنفيذية وقواعده

  الشركة تقوم. االجراءات من وغيرها املشبوهة العمليات عن غال اإلب إجراءات إلى باإلضافة اتباعها، زمال ال الواجبة العناية
ً
 بحفظ حاليا

 يجعل اإلرهاب تمويل ومكافحة األموال غسل مكافحة بلوائح االمتثال عدم إن ة.الحاسوبي أنظمتهما عبر بعمالئهما الخاصة املعلومات

، وقد سبق للشركة أن الشركة تتحملها سوف عقوبات أو/و غرامات فرض إلى ذلك يؤدي وبالتالي القانونية للمساءلة عرضة الشركة

م( 06/10/2018ه )املوافق 07/02/1441( ريال سعودي في تاريخ 135,000مائة وخمسة وثالثون ألف ) تعرضت لغرامة مالي قدرها

وقد قامت الشركة بتسديد قيمة الغرامة املالية ، البنك املركزي من  ةرهاب الصادر وذلك ملخالفاتها قواعد مكافحة غسيل األموال وتمويل اإل 

 راجع. م(23/02/2020ه )املوافق 29/06/1441بتاريخ 
ً
"املخاطر املتعلقة بالعقوبات من قبل  (3.1.2الخطر ) )ملزيد من املعلومات فضال

 .الجهات املختصة" من هذا القسم(

 الجهات قبل من مخالفتها على سيترتب ذلك فإن اإلرهاب، تمويل ومكافحة األموال غسل مكافحة بلوائح الشركة امتثال عدم حال في

 .املستقبلية وتوقعاتها سهمها وربحية عملياتها ونتائج املالي ووضعها الشركة أعمال على سلبي جوهري  تأثير سيظهر وبالتالي التنظيمية،
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع 2.2

 املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة  1.2.2

 ال سبيل املثال على وتشمل، عام بشكل اململكة في االقتصادية باألوضاع تتعلق التي العوامل من عدد للشركة على املتوقع املستقبلي األداء يعتمد

النفط  على أساس ي بشكل والجزئي الكلي اململكة اقتصاد ذلك. ويعتمد ونحو الفرد دخل ومتوسط املحلي الناتج ونمو التضخم عوامل الحصر،

 لتقرير 64حيث يشكل  اإلجمالي املحلي الناتج من كبيرة حصة على تسيطر تزال ال والتي النفطية والصناعات
ً
% من إجمالي اإليرادات الحكومية وفقا

 راملباش أثرها سيكون لها في أسعار النفط تحدث مواتية غير تقلبات أي فإن وعليه ،م الصادر من البنك املركزي السعودي2020االستقرار املالي لعام 

  التأثير شأنه من والذي الحكومي، اإلنفاق معدالت عام وعلى لكة بشكلاملم اقتصاد ونمو خطط على والجوهري 
ً
  الشركة املالي، أداء على سلبا

ً
 نظرا

 الحكومي. اإلنفاق بمعدالت اململكة وتأثرها اقتصاد منظومة ضمن لعملها

 البنية في والخاص الحكومي واستثمارات القطاعين السكاني النمو استمرار فيها بما أخرى  عوامل عدة اقتصاد اململكة على نمو استمرار يعتمد كما

الشركة  أعمال على وجوهري  سلبي سيؤثر بشكل وبالتالي االقتصاد على كبير تأثير له سيكون  العوامل هذه من أي في سلبي تغيير أي فإن لذا التحتية،

 ونتائجها املالية وتوقعاتها املستقبلية.

 السياس ي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسطاملخاطر املتعلقة بعدم االستقرار  2.2.2

ى علاألداء املالي للشركة على الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في اململكة باإلضافة للظروف اإلقتصادية العاملية التي تؤثر بدورها  يعتمد

 لتقرير 64يشكل  حيث قطاع النفط النصيب األكبر من إجمالي الناتج املحلي للمملكة ويحتلاقتصاد اململكة
ً
% من إجمالي اإليرادات الحكومية وفقا

. . وقد تحدث تقلبات في أسعار النفط، مما قد يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد اململكةم الصادر من البنك املركزي السعودي2020االستقرار املالي لعام 

 األخيرةحيث ارتفع إجمالي الناتج املحلي الحقيقي بنسبة، وام األخيرةوالجدير بالذكر أن معدل النمو األقتصادي في اململكة شهد تباطؤ خالل األع

 لتقرير االستقرار املالي لعام 2018% في العام 2.43م مقارنة بنمو نسبتة 2019% في عام 0.33
ً
 وفقا

ً
م الصادر من البنك املركزي 2020م وفقا

م مقارنة بعام 2019%( في عام 2.4، حيث ارتفع بنسبة )دالت النمو السكاني. كما تواجه اململكة تحديات تتعلق باالرتفاع النسبي في معالسعودي

 للهيئة العامة لإلحصاء2018
ً
هري . وقد يكون لجميع هذه العوامل تأثير سلبي على اقتصاد اململكة، األمر أي الذي سيترتب عليه تأثير سلبي وجو م وفقا

 .عاتها املستقبليةعلى أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوق

ن تؤثر وليس هناك ما يضمن أن التطورات السلبية في العالقات مع هذه الدول، أو الظروف األقتصادية والسياسية في تلك الدول، أو في دول أخرى ل

ري تلك العوامل بشكل سلبي وجوه سلبا على اقتصاد اململكة أو األستثمار األجنبي املباشر فيها أو على أسواق املال في اململكة بوجه عام، وقد تؤثر

 .على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية

ي ط، بما فمن شأن أي تغييرات كبرى غير متوقعة في البيئة السياسية أو األقتصادية أو القانونية في اململكة و / أو أية دول أخرى في الشرق األوس

 الحصر، التقلبات العادية في األسواق والركود األقتصادي واألعسار وارتفاع معدالت البطالة والتحوالت التكنولوجية ذلك، على سبيل املثال ال

 .وغيرها من التطورات، أن تؤثر سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية

 واللوائحباألنظمة املخاطر املتعلقة  3.2.2

قطاع  هي الجهة املوكل إليها مهام اإلشراف والرقابة على حيث أنه البنك املركزي إلشراف تخضع الشركة في إدارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها املختلفة 

م(، 31/07/2003)املوافق  ه02/06/1424( وتاريخ 32التأمين في اململكة، حيث صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني باملرسوم امللكي رقم )م/

. م(20/04/2004ه )املوافق 01/03/1425بتاريخ ( 596/1وتم إصدار الالئحة التنفيذية ملراقبة شركات التأمين التعاوني بقرار من وزير املالية رقم )

ك قد يحد من قدرة الشركة على ، فإن ذلومستمرة التطوير والتغييرالناشئة الحديثة و يعتبر من األسواق في اململكة أن سوق التأمين  وحيث

أي تأكيد للشركة تقديم االستجابة لفرص السوق، وقد يجبرها ذلك على تحمل نفقات سنوية كبيرة للتقيد باألنظمة واللوائح النظامية. لذا ال يمكن 

 من التغيرات التي قد تؤثر
ً
عها على أعمال الشركة ووض بشكل سلبي وجوهري  بأن األنظمة أو اإلطار التنظيمي لقطاع التأمين في اململكة لن يشهد مزيدا

رامة منها الغاملالي أو نتائج عملياتها. وكذلك، إذا لم تلتزم الشركة باألنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها، فإنها سوف تخضع لعقوبات نظامية 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها املالي وتوقعاتها وتعليق العمل وسحب الترخيص الخاص بمزاولة نشاط التأمين، األمر الذي سيؤثر بشكل 

 املستقبلية.
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 وتخضع الشركة 
ً
( وتاريخ 79م(، واملعدل باملرسوم امللكي رقم )م/11/11/2015هـ )املوافق 28/01/1437نظام الشركات الصادر بتاريخ ألحكام أيضا

هـ )املوافق 16/1/1438وتاريخ  )2016-127-8بموجب القرار رقم )م(. كما أصدر مجلس الهيئة 11/04/2018ه )املوافق 25/07/1439

 لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة واملعدلة بقرار مجلس الهيئة 17/10/2016
ً
م( الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 )2017-16-8صدر مجلس الهيئة بموجب القرار رقم )ذلك، أ إلىم(. وباإلضافة 20/05/2019ه )املوافق 15/09/1440وتاريخ  )2019-57-3رقم )

ه 15/09/1440وتاريخ  )2019-57-3م( الئحة حوكمة الشركات واملعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )13/2/2017هـ )املوافق 16/5/1438وتاريخ 

جديدة املتعلقة بالتنظيم وحوكمة الشركات والتي م(. ويفرض نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات بعض املتطلبات ال20/05/2019)املوافق 

ركات، يجب على الشركة االلتزام بها. كما فرض نظام الشركات عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده والتي تعتبر إلزامية على جميع الش

مثل هذه العقوبات من غرامات مالية أو السجن أو  إلىية وبالتالي فإنه من املمكن أن تتعرض الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذ

كالهما )على سبيل املثال نص نظام الشركات على أن كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجل بيانات كاذبة أو 

 ريال سعودي( في حال عدم التزامها بتلك األحكام والقواعد.سنوات وبغرامة ال تزيد على خمسة ماليين  5مضللة فإنه يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن 

ة ت الصادر وتجدر اإلشارة بأن الشركة كما في تاريخ هذه النشرة ملتزمة بجميع مواد نظام الشركات وبجميع املواد اإللزامية في الئحة حوكمة الشركا

، أو في حال أصعن الهيئة، ولكن في حال إخفاقها بااللتزام بجميع مواد نظام الشركات و 
ً
بحت جميع املواد اإللزامية في الئحة حوكمة الشركات مستقبال

غرامات بعض أو كل املواد االسترشادية في الئحة حوكمة الشركات إلزامية، ولم تقم الشركة بتطبيقها وااللتزام بها، فإن ذلك سيعرضها لعقوبات و 

 ال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.نظامية، األمر الذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعم

 جديدة وقوانين أنظمة صدور  أو/و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم املخاطر املتعلقة 4.2.2

س الضمان الصحي ومجل البنك املركزي تخضع الشركة إلشراف عدد من الجهات الحكومية في اململكة، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر 

ململكة. وهيئة السوق املالية ووزارة التجارة وغيرها. بالتالي تخضع الشركة ملخاطر التغييرات في األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات في ا التعاوني

ر تكاليف وتشهد البيئة التشريعية والتنظيمية في اململكة إصدار العديد من األنظمة واللوائح، والتي يتم تطويرها وتحسينها بشكل مستمر. وتعتب

كبد ت إلىؤدي االلتزام لهذه األنظمة مرتفعة. وفي حالة إدخال تغييرات على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سي

قد تخضع للعقوبات الشركة ملصروفات مالية إضافية غير متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح وتلبية اشتراطات هذه القوانين، أو 

 على أعم
ً
ائج الها ونتوالغرامات التي تفرضها السلطات اإلشرافية املختصة في حال عدم التزامها لهذه اللوائح واألنظمة بشكل مستمر، مما سيؤثر سلبا

 عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 املخاطر املتعلقة بسحب تصريح مزاولة أنشطة التأمين 5.2.2

 املوافق) ه20/03/1431 بتاريخ( 20103/ ن م ت) رقم البنك املركزي  تصريح شركة على تصريح مزاولة نشاطها التأميني بموجبحصلت ال

رَعي في التأمين نشاط ملزاولة( م06/03/2010
َ
 ه19/03/1440 بتاريخ سنوات ثالث ملدة التصريح تجديد تم وقد الصحي، والتأمين العام، التأمين ف

 (.م24/10/2021 املوافق) ه18/03/1443 بتاريخ وينتهي( م27/11/2018 املوافق)

 
ً
 :الحاالت التالية في الترخيص سحب حق للبنك املركزي  فإن التعاوني التأمين شركات مراقبة لنظام الالئحة التنفيذية ( من76) للمادة وفقا

 .الترخيص إصدار تاريخ من أشهر ستة خالل به لها املرخص النشاط الشركة تمارس إذا لم (أ

 .التعاوني ولوائحه التنفيذية التأمين شركات مراقبة نظام بمتطلبات الشركة تِف  لم إذا (ب

 .صحيحة غير بيانات أو بمعلومات البنك املركزي  تزويد تعمدت قد الشركة أن تبين إذا (ج

 .النشاط بها يمارس التي للطريقة نتيجة للضياع معرضة املساهمين أو املستفيدين أو لهم املؤمن حقوق  أن للمؤسسة تبين إذا (د

 .بالتزاماتها الوفاء على قادرة غير يجعلها مما الشركة، أفلست إذا (ه

 .واالحتيال للنصب متعمد بأسلوب نشاطها الشركة مارست إذا (و

 لنظام التنفيذية الالئحة الواردة في املالية املالءة متطلبات الشركة تستوف لم أو املقرر  الحد األدنى عن الشركة مال رأس انخفض إذا (ز

 .التعاوني التأمين شركات مراقبة

 أدائه. فعالية عدم البنك املركزي  معه يرى  الذي املستوى  إلى التأمين فروع في التأميني النشاط إذا انخفض (ح
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 حق. وجه بدون  للمستفيدين املستحقة املطالبات دفع الشركة إذا رفضت (ط

 .السجالت فحص في مهمته أداء عن البنك املركزي  قبل من املكلف التفتيش فريق الشركة منعت إذا (ي

 .التأمينية املنازعات من أي في صادر نهائي حكم تنفيذ عن الشركة امتنعت إذا  (ك

الترخيص الخاص بها، وفي حال سحب ترخيص مزاولة أنشطة التأمين معرضة لسحب  الشركة ، فإنوفي حال انطبقت أحد الحاالت املذكورة أعاله

 . وسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمالهابصورة نظامية في اململكة العربية السعودية االستمرار في ممارسة نشاطهاب ة الشركةتطاعفإنه لن يكون باس

 على ذلك  وبالتالي التأثير السلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وعلى توقعاتها املستقبلية وسعر سهمها في السوق.
ً
خسر قد يفوبناءا

 من أو كل استثماراتهم في الشركة.
ً
 املساهمون جزءا

 للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل البنك املركزي  بتعديالت املخاطر املتعلقة 6.2.2

 للمعاييرم 2018و ،م2017ديسمبر  31للشركة عن السنة املالية املنتهية في  املراجعة املالية  تم إعداد القوائم
ً
لدولية ا واإليضاحات املرفقة بهم وفقا

نيين ( املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانو IFRSللتقرير املالي )

(SOCPA،)  رير املاليللمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل والتي تتطلب جميع املعايير الدولية للتق البنك املركزي واملعدلة من قبل (IFRS) افيما عد 

 لتع21( "ضريبة الدخل"، وتفسير لجنة التفاسير رقم )12فيما عدا معيار املحاسبة الدولي رقم )
ً
ميم ( "ضرائب" الرتباطهم بالزكاة وضريبة الدخل وفقا

بها فيما يتعلق باملحاسبة عن الزكاة  م( والتعديالت الالحقة11/04/2017ه )املوافق 14/07/1438( بتاريخ 381000074519رقم ) البنك املركزي 

 وضريبة الدخل، حيث أن استحقاق الزكاة وضريبة الدخل يكون على اساس ربع سنوي من خالل حقوق املساهمين في األرباح املبقاة.

اجعة( لفترة ئم املالية املوجزة )غير املر باإلضافة للقوا ،م2019ديسمبر  31للشركة عن السنة املالية املنتهية في  املراجعةاملالية  إعداد القوائمكما تم 

 للمعايير الدولية للتقرير املالي )م، 2020يونيو  30الستة أشهر املنتهية في 
ً
ة السعودية ( املعتمدة في اململكة العربيIFRSواإليضاحات املرفقة بهم وفقا

كاة للمحاسبة عن الز  البنك املركزي واملعدلة من قبل  (،SOCPAالقانونيين )واملعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين 

م( والتي تنص على تحديث 23/07/2019ه )املوافق 20/11/1440بتاريخ  البنك املركزي وضريبة الدخل بناًء على التعليمات التي صدرت من قبل 

 عن احتسابها بشكل ربع سنوي من خالل حقوق املساهمين  السياسات املحاسبية للمعالجة للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل في
ً
قائمة الدخل بال

 )وملزيد من املع (IFRS)في األرباح املبقاة سابقا. وقد قامت الشركة بتعديل األثر بأثر رجعي بما يتماش ى مع املعايير الدولية للتقرير املالي 
ً
لومات فضال

 حليل اإلدارة" من هذه النشرة(.( "املعلومات املالية ومناقشة وت6راجع القسم )

يير أو املعا هذه في تغييرات أي فإن آلخر. وبالتالي وقت من املعايير هذه على تطرأ التي التعديالت أو التغييرات الحالة بتطبيق هذه في والشركة ملزمة

  املعايير الجديدة من املمكن أن يؤثر تطبيق بعض إلزامية
ً
 .املالي ومركزها للشركة النتائج املالية على ليوبالتا املالية القوائم على سلبا

 املخاطر املتعلقة بالتقارير املطلوبة 7.2.2

 أسس على معدة سنوية، وتقارير مالية قوائم البنك املركزي  إلى الشركة تقدم أن على التنفيذية والئحته التأمينمراقبة شركات  نظام يشترط

 املالي والوضع وامللكية املال رأس وهيكل للشركة العام بالنشاط املتعلقة العمليات حول  معلومات فيها بما أخرى  ومعلومات معينة، محاسبية نظامية

  ذلك، في بما للشركة،
ً
  كشفا

ً
 أن البنك املركزي  ىرأ لو فيما وغرامات وعقوبات إلجراءات الشركة وتخضع .املدفوعة الطارئة العموالت إلجمالي سنويا

 واللوائح والتعليمات األنظمة بهذه التقيد في تقصير أي فإن وعليه، .بها املعمول  والتعليمات واللوائح األنظمة من بأي التقيد في فشلت الشركة

  تؤثر أن يمكن كبيرة غرامات فرض أو أعمالها مزاولة على الشركة قدرة من تحد قيود فرض إلى سيؤدي
ً
 .املالي ووضعها أعمال الشركة نتائج على سلبا

 املالية وااللتزامات األوراق طرح وقواعد املالية السوق  هيئة بمتطلبات بالوفاء تقصيرها حال في وغرامات لعقوبات تتعرض سوف الشركة أن كما

بعد  البنك املركزي الجدير بالذكر أن الشركة تعرضة لغرامة مالية من قبل  )تداول (السعودية املالية السوق  في بها املعمول  واإلفصاح املستمرة

للغرامة املالية فيما لم تتعرض الشركة أيضا ألي غرامة مالية من هيئة  الشركةشية للمؤسسة ولم تقم الشركة بإعالن عن تعرض الجولة التفتي

 ،(من هذا القسم"املختصةالرقابية املخاطر املتعلقة بالعقوبات من قبل الجهات " (3.1.2الخطر ) راجعفضال )السوق املالية نظير عدم اإلفصاح 

 فقد 
ً
 سلبي بشكل ذلك يؤثروفي حال قامت هيئة السوق املالية بفرض غرامة بشكل الحق، أو فرض غرامة مالية نتيجة أي مخالفة أخرى مستقبال

 .وأداءها املالية وتوقعاتها املستقبلية أعمال الشركة على وجوهري 
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 املخاطر املتعلقة بالبيئة التنافسية 8.2.2

 ل
ً
وثالثون  ثالثةالشركات املرخص لها نشاط التأمين وإعادة التأمين عدد فقد بلغت  البنك املركزي  م الصادر من 2020السنوي لعام  تقريرلوفقا

 حوالي نسبته ما على شركات ثمان أكبر تستحوذ حيث، م2019حتى نهاية عام  ( شركة لديها تصريح نشط ملزاولة نشاط التأمين في اململكة33)

 م الصادر عن2019تقرير سوق التأمين السعودي للعام  بحسب (م 2019ديسمبر  31املكتتبة كما في  األقساط إجمالي من (74.6%)

ويعتمد الوضع التنافس ي للشركة على العديد من العوامل  في بيئة تنافسية قوية،تعمل وبناًء على ذلك فإن الشركة (، البنك املركزي السعودي

 .لعالقة مع العمالء وسمعة الشركةوا والتسعير ملنتجاتها التأمينيةي التي تشمل قوة مركزها املال

 وقد تؤديالتنافسية،  البيئة هذه في األقساط من محدد مستوى  بأي االحتفاظ او تحقيق على قادرة تكون  سوف الشركة أن على التأكيد يمكن ال

 :طريق عن وذلك املالي، ووضعها وتوقعاتها أداء الشركة على ةجوهري ةسلبي تأثيرات حدوث إلى املنافسة حدة

 والربحية الهوامش انخفاض. 

 الشركة عمالء قاعدة نمو تباطؤ. 

 السوقية الحصة انخفاض. 

 واملبيعات العليا اإلدارة أفراد استقاالت معدل ارتفاع. 

 واملبيعات التسويق مصاريف مثل التشغيلية النفقات تضخم. 

 التأمين وثائق على الحصول  تكاليف زيادة. 

 على  إلىوال يوجد ضمان بأن الشركة ستكون قادرة باستمرار على منافسة الشركات، مما يؤدي 
ً
خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سلبا

 أرباح الشركة ونتائجها املالية.

 املخاطر املتعلقة بنمو سوق التأمين  9.2.2

 أنه يُ . أحداثأو  عوامل بعدة اململكة في التأمين سوق  نمو يتأثر
ُ
 غير مستقبلية توقعات على مبني افتراض ي أمر عام بشكل القطاع نمو عتبر،وحيث

نتظر النمو املختلفة التأمين فئات أو التأمين قطاع يشهد لم حال وفي .الشركة سيطرة نطاق عن مؤكدة وخارجة
ُ
 الشركة، توقعات بحسب امل

 .املالي وتوقعاتها املستقبلية الشركةأداء  على سلبي وجوهري  بشكل ذلك يؤثرفس

 املخاطر املتعلقة بمحدودية البيانات التاريخية 10.2.2

 فترة منذ إال الذي يواكب تطور هذا القطاع بالشكل تنظيمه يتم لم التأمين قطاعأن رغم أن مفهوم التأمين ليس بحديث على السوق السعودي إال 

 تقدير في التأمين شركات تعتمد ذلك وبسبب .دقيق بشكل التأمينية الجداول  لبناء املطلوبة والبيانات املعلومات وتوفير جمع يتم ولذلك لم .قريبة

للشركة األمر التأمينية للمحافظ املخاطرة نسبة تزيد فقد وبالتالي الدقة من املطلوب للمستوى  تصلال قد تقديرات على وتقييم األقساط الخسائر

 .أداء الشركة املالي وتوقعاتها املستقبلية على وجوهري  سلبي بشكل يؤثر قد مما خسائر للشركة تكبد إلى يؤدي الذي قد

 املخاطر املتعلقة بالنقص في التوعية الثقافية للتأمين ومدى أهميتها 11.2.2

  تشكل التأمين قطاع تجاه املجتمع نظرة إن
ً
  عامال

ً
وما تؤول إليه تلك  ،عامة بصفة النظرة تلك حول  مخاطرة يوجد وبذلك .القطاع لنجاح أساسيا

 .وتوقعاته املستقبلية املالي ومركزها الشركة أعمال بشكل سلبي وجوهري على يؤثر قدالنظرة من قلة إقبال على خدمات التأمين األمر الذي 

 املخاطر املتعلقة بضريبة القيمة املضافة 12.2.2

 (%5)م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة 2018يناير  1يخ قامت اململكة بإصدار نظام ضريبة القيمة املضافة والذي دخل حيز النفاذ بتار 

 إلى (%5)على عدد من املنتجات والخدمات وذلك حسب ما هو وارد في النظام، وقد قررت حكومة اململكة زيادة نسبة ضريبة القيمة املضافة من 

م من هذا العام، وبالتالي، فإنه يتعين على املنشآت ذات العالقة معرفة طبيعة ضريبة القيمة املضافة 2020والذي بدأ تطبيقه من شهر يوليو  (15%)

الشركة الجهات الحكومية ذات العالقة. وبناًء على ذلك، يتعين على  إلىوطريقة تطبيقها وكيفية حسابها. كما سيتعين عليها تقديم تقاريرها الخاصة 

ة على التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة املضافة، والتي تشمل تحصيلها وتسليمها، وتأثير تطبيق نظام ضريبة القيمة املضاف

ركة ولم تظهر زيادة أسعار معظم البضائع والخدمات بمافي ذلك منتجات الش إلىأعمال الشركة، وقد أدى تطبيق ضريبة القيمة املضافة في اململكة 

وقت الحالي بعد اآلثار املترتبة من رفع الضريبة على مبيعات الشركة حيث بدأ تطبيق الزيادة الضريبية من شهر يوليو من هذا العام. وال يوجد في ال
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

ة من قبل إدارة الشركة، أي مطالبات أو اعتراضات حالية متعلقة بضريبة القيمة املضافة، ومع ذلك فإن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام الضريب

 من التكاليف واملصاريف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من  إلىسوف ُيعرضها لغرامات أو عقوبات أو يؤدي 
ً
اإلضرار بسمعتها مما سيزيد أيضا

ي ونتائج عملياتها وتوقعاتها الوضع التنافس ي للشركة ومستوى الطلب على منتجاتها، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على الشركة ووضعها املال

 املستقبلية

 املخاطر املتعلقة بالرسوم الحكومية املطبقة على توظيف املوظفين غير السعوديين 13.2.2

 من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في اململكة العربية السعودية، والتي اشتملت على إقرار 
ً
رسوم أقرت الحكومة عددا

 من 
ً
 عن كل 400م، وبواقع أربعمائة )01/01/2018إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتبارا

ً
( ريال سعودي شهريا

 عام 600ستمائة ) إلىم، تزيد 2018غير سعودي عام  موظف
ً
 عام 800م ثم ثمانمائة )2019( ريال سعودي شهريا

ً
األمر م. 2020( ريال سعودي شهريا

مر زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة مقابل موظفيها غير السعوديين، وبالتالي زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام، األ  إلىالذي سيؤدي 

 ( ريال169,556وقد بلغ إجمالي قيمة رسوم املوظفين غير السعوديين ) الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها وأدائها املالي ونتائج عملياتها.

أشهر لفترة الستة ( ريال سعودي 233,957و) م،2019عام  ( ريال سعودي366,321و) م2018( ريال سعودي عام 814,529، و)م2017سعودي عام 

 م.2020يونيو  30املنتهية في 

 رسوم إصدار وتجديد اإلقامة لتابعي ومرافقي املوظفين غير السعوديين )رسوم املرافقين( والتي أصبحت  إلىباإلضافة 
ً
ذلك فقد أقرت الحكومة أيضا

 من 
ً
 من مائة )01/07/2017نافذة اعتبارا

ً
 أنها سترتفع تدريجيا

ً
 100م، علما

ً
( 400أربعمائة ) إلىم، لتصل 2017لكل تابع في عام ( ريال سعودي شهريا

 لكل تابع في عام 
ً
م، وعليه فإن الزيادة في رسوم إصدار وتجديد اإلقامة التي سيتحملها املوظف غير السعودي عن عائلته 2020ريال سعودي شهريا

إذا توجهه للعمل في دول أخرى تكون تكلفة املعيشة فيها أقل، و  إلىزيادة تكلفة املعيشة عليه، األمر الذي من شأنه أن يؤدي  إلىمن املمكن أن تؤدي 

تحمل تلك التكاليف عن  إلىما حدث مثل هذا األمر فستواجه الشركة صعوبة في املحافظة على موظفيها غير السعوديين، األمر الذي قد يضطرها 

طريق رفع األجور الخاصة بموظفيها غير السعوديين، األمر الذي  املوظفين غير السعوديين أو جزء منها بشكل مباشر، أو بطريقة غير مباشرة عن

 زيادة في تكاليف الشركة، وبالتالي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمالها وأدائها املالي ونتائج عملياتها. إلىسيؤدي 

 املخاطر املتعلقة بتراجع ثقة العمالء 14.2.2

 صناعة أو العميل ثقة في تراجع أي إن املقابل، وفي .القطاع هذا قوة تعزيز في بالغة أهمية لها العالم مستوى  على التأمين بقطاع العمالء ثقة إن

سيؤثر على  األمر الذي األموال واسترجاع التأمين وثائق إلغاء حاالت عدد ارتفاع إلى يؤدي قد خاص بشكل الشركة في ثقته أو عام بشكل التأمين

  الشركة
ً
 وتوقعاتها املستقبلية.وعلى أداءها املالية  سلبا

 املخاطر املتعلقة بعدم التقيد بأنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني 15.2.2

ويفرض مجلس الضمان الصحي التعاوني ، البنك املركزي تخضع منتجات الشركة لرقابة مجلس الضمان الصحي التعاوني بعد اعتماها وموافقتها من 

ى، دقيقة من وقت استالم الطلب بحد أقص  (60)ن منها االلتزام بتوفير املوافقات الطبية خالل فترة العديد من األنظمة واإلجراءات على شركات التأمي

 يوم. وقد يؤدي عدم االلتزام (45)وااللتزام بدفع مستحقات املستشفيات والعيادات وغيرها من ُمقدمي الخدمات الطبية خالل فترة زمنية ال تتجاوز 

يؤثر  قدفرض عقوبات أو غرامات مالية على الشركة أو سحب تصريح منتجات التأمين الصحي، مما  إلىني بأنظمة مجلس الضمان الصحي التعاو 

 بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وأدائها املالي.

 املخاطر املتعلقة بالتقلبات في أسعار صرف العمالت 16.2.2

ر الشركات التي تتعرض ملخاطر أسعاو التقلبات في االستثمارات املالية نظرا للتغير في أسعار الصرف.  إلىاملخاطر املتعلقة بأسعار العمالت ب يقصد

كافة صرف العمالت في الغالب لديها تعامالت مع أطراف خارج اململكة وبعمالت تلك األطراف. معظم عمليات الشركة تتم بالريال السعودي كما أن 

، ، إال أنه في حال قامت الشركة بتعامالت بعمالت غير الريال السعودي في املستقبلق املحلية وبالعملة املحليةإيراداتها محققة من عمالء في السو 

زيادة في النفقات، مما سيكون له أثر سلبي وجوهري  إلىفستصبح معرضة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األخرى مقابل الريال السعودي، وبالتالي 

 .ئج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبليةعلى أعمال الشركة ونتا

 



 
 

 

 

 

 
27 

 املخاطر املتعلقة بعدم التحكم في األسعار 17.2.2

 وذلك نيالتأم بوثائق الخاصة التسعيرات بوضع يختص فيما اإلكتواري  املستشار وتوصيات البنك املركزي  تعليمات باتباع الشركة تلتزم

 ) اإلكتواري  املستشار عن الصادر التسعير كفاية تقرير على وبناء( سنوي  بشكلالشركة   تقوم حيث .التأمين بوثائق يختص فيما

 .نظامي كمتطلب للبنك املركزي  التسعيرات بتقديم

 على وبناء ،الشركة تمتلكها التي التأمينية املحفظة دراسة اللخ من التسعير كفاية تقارير بإصدار نيكتوارياإل املستشارون يقوم

 دق .)عام بشكل التأمينية املحفظة أداء إلى بالنظر وذلك( التأمينية الوثائق هذه أداء االعتبار نيبع تأخذ والتياإلكتوارية  املعطيات

 املحفظة أداء تغير إلمكانية وذلك الشركة ملحفظة نيالتأم وثائق أسعار بتغيير تقتض ي نيالح ذلك في االكتواري  املستشار توصيات تكون 

 جدد ءالعم استقطاب من الشركة تمكن عدم إلى سيؤدي التأمينية الوثائق هذه كل أو بعض أسعار ارتفاع إن. الوقت ذلك في التأمينية

  التأثير وبالتالي السوقية الدامجة الشركة حصة على يؤثر مما ن،يالحالي عمالئها وخسارة
ً
 ئجونتا املالي ووضعها الشركة أعمال على سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها سهمها وربحية عملياتها

 املخاطر املتعلقة بندرة الكوادر املحلية املؤهلة 18.2.2

ر حال وفي .الخبرة ي ذو  املوظفين من الشركة باحتياجات تكفي ال قداملحلية املؤهلة في اململكة تعد قليلة و  الكوادرإن 
َّ
 باستقطا الشركة على تعذ

تتحصل على الكوادر أنها ضمان الشركةوال تستطيع  .اململكة خارج من موظفين الستقدام تضطرقد قد  فإنها املحلية، السوق  من الكوادر املؤهلة

 والتنميةاملوارد البشرية  وزارة من الالزمة العمل تأشيرات من الكافي العدد املؤهلة في الوقت املناسب والكفاءة املطلوبة وكذلك الحصول على

 بقائهم استمرار وضمان كوادرها وتأهيل لتدريب التأمين شركات بين منافسة عالية يخلق مما السعودة متطلبات ظل في سيما ال االجتماعية،

  تشكل قد التي األجور  زيادة في عنه ينتج قد مما املحلي السوق  من الكفاءات واستقطاب
ً
  عبأ

ً
 على الشركة قدرة عدم إن كذلك .الشركة على إضافيا

  سيؤثر الذي األمر عملها، استراتيجية تطبيق إعاقة إلى سوف يؤدي بهم، واالحتفاظ املؤهلين املوظفين استقطاب
ً
 ووضعها عملياتها نتائج على سلبا

 .املالي

 بدورة األعمال التأمينية املخاطر املرتبطة 19.2.2

املنافسة واالحداث  إلىسببها  ويرجع العمليات، نتائج في ملموسة تذبذبات مع دورية تغييرات العاملي املستوى  على التأمين قطاع شهد

 سيطرة عن خارجة العوامل من وغيرها عام بشكلآخر  إلىمن وقت الكارثية واألوضاع االقتصادية واالجتماعية التي تمر بها كافة الدول 

العاملة في قطاع التأمين. وبالتالي قد ينتج عن ذلك فترات تتصف باملنافسة في االسعار الناتجة عن فائض العرض وكذلك  اتالشرك 

مما سيؤثر  ،من وقت آلخر التأمين شركات أعمال دورة رفترات يتاح فيها للشركات الحصول على أقساط أفضل، ومن املتوقع أن تتأث

 
ً
 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال علىسلبا

 الجديدة واملعايير الهامة املحاسبية املعايير في بالتغيرات املتعلقة خاطر امل 20.2.2

 للمعايير 2018م و2017ديسمبر  31للشركة عن السنوات املالية املنتهية في  املراجعةاملالية  تم إعداد القوائم
ً
لدولية ام واإليضاحات املرفقة بها وفقا

إلصدارات للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل واملعايير وا البنك املركزي املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعدلة من قبل  (IFRS)للتقرير املالي 

نتهية في املالية امل ةللشركة عن السن املراجعة املالية  . كما تم إعداد القوائم(SOCPA)التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  األخرى 

ة بها يضاحات املرفقم واإل 2020يونيو  30املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في  للقوائم املالية األولية باإلضافة م2019ديسمبر  31

 للمعايير الدولية للتقرير املالي 
ً
سعودية املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة ال (IFRS)وفقا

 . (SOCPA)للمحاسبين القانونيين 

دولي للتقرير (، وتأجيل إعفاء املعيار ال17نها املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )نه يوجد بعض املعايير الجديدة والتي يبدأ تاريخ سريامع اإلشارة إلى أ

، بموجب مسودة 2021يناير  1( هو 4( املؤقت في املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )9املالي رقم )
ً
 عرض التعديالت الستطالع رأي الجهاتم حاليا

تتمثل و م. 2022يناير  1( إلى فترات التقرير التي تبدأ في أو بعد 17ملعيار الدولي للتقرير املالي رقم )تعديل تاريخ سريان مفعول اوتقترح ، الخارجية

 املعايير التي لم تطبق في كل من اآلتي:

 ( 17معيار التقارير املالية الدولي رقم )– .عقود التأمين 

 ( 9معيار التقارير املالية الدولي رقم )– .األدوات املالية 



 

 

 

 

 
28 
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نها م ةعلى ماذكر أعاله، فقد يؤدي تطبيق  املعايير الجديدة إلى تغييرات مماثلة في السنوات املالية الالحقة أو تغييرات أخرى قد تكون جوهريوبناء 

 أو قد ال تع ال قد اإلشارة إلى أنه رعلى سبيل املثال ال الحصر انخفاض الربحية الناتج عن ارتفاع التكاليف، وتجد
ً
ة. لمها الشركيظهر أثرها حاليا

  من املمكن أن تؤثر املعايير الجديدة تطبيق بعض املعايير أو إلزامية هذه في تغييرات أي فإن وبالتالي
ً
النتائج  على وبالتالي املالية القوائم على سلبا

 .املالي ومركزها للشركة املالية

 املخاطر املتعلقة باألوراق املالية املطروحة 3.2

 األولوية حقوق  سعر في املحتمل بالتذبذب املتعلقة املخاطر 1.3.2

 
ً
بسبب  قد يخضع السعر السوقي لحقوق األولوية لتذبذبات كبيرة بسبب التغير في العوامل املؤثرة على سهم الشركة. وقد يكون هذا التذبذب كبيرا

 من سعر اإلغالق  (%10)الفرق بين نسبة التذبذب اليومي املسموح بها )والتي تتمثل في 
ً
 وهبوطا

ً
 ارتفاعا

ً
بنسبة  لليوم السابق( بالنسبة للحقوق، مقارنة

التذبذب اليومي املسموح بها بالنسبة ألسهم الشركة. ويعتمد سعر تداول الحقوق على سعر تداول أسهم الشركة ورؤية السوق للسعر العادل 

 على سعر تداول الحقوق.
ً
 للحقوق. إن هذه العوامل من املمكن أن تؤثر سلبا

 لتذبذبات املحتملة في سعر السهماملخاطر املتعلقة با 2.3.2

 على السعر السوقي ألسهم الشركة بعد الطرح. وكذلك قد ال يكون سعر سهم ال
ً
شركة قد ال يكون السعر السوقي للحقوق أثناء فترة التداول مؤشرا

 وقد يتأثر بشكل كبير بسبب التقلبات الناتجة عن ظروف السوق املتعلقة بالحقوق أو األسهم الحا
ً
 لية للشركة. وقد تنتج هذه التقلبات أيضامستقرا

عن العديد من العوامل منها دون الحصر: ظروف سوق األسهم، ضعف أداء الشركة، عدم القدرة على تنفيذ خطط الشركة املستقبلية، دخول 

 شركة أو أي من منافسيها يتعلق بعملياتمنافسين جدد للسوق، التغير في رؤية أو تقديرات الخبراء واملحللين لسوق األوراق املالية، وأي إعالن لل

 .اندماج واستحواذ أو تحالفات استراتيجية

 على سعر أسهم الشركة في السوق 
ً
. وسيؤثر بيع كميات كبيرة من األسهم من قبل املساهمين أو اإلعتقاد باحتمالية حدوث مثل هذا البيع سلبا

 على سعر األسهم. ليس هناك ما يضمن أن السعر  ذلك، قد ال يتمكن املساهمون من بيع أسهمهم إلىباإلضافة 
ً
في السوق دون أن يؤثر ذلك سلبا

 االكتتابالسوقي ألسهم الشركة لن يكون أقل من سعر الطرح، وإذا حدث هذا األمر بعد اكتتاب املستثمرين في األسهم الجديدة، فإنه ال يمكن إلغاء 

 
ً
 على ما تقدم، ليس هناك ما يضمن أن املساهم سوف يتمكن من بيع أسهمه أو تعديله. وعليه قد يتكبد املستثمرون خسائر نتيجة

ً
 لذلك. عالوة

 .بسعر يساوي سعر الطرح أو يزيد عنه بعد اإلكتتاب في األسهم الجديدة

 املخاطر املتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية 3.3.2

عدم  إلىذلك، عدم ضمان التمكن من بيعه من األساس مما ينوه  إلىضاف ليس هنالك ما يضمن ربحية السهم من خالل التداول به بسعر أعلى. وي 

 أن املستثمر الذي لم يكتتب أو يب
ً
 ع حقوقه،وجود ما يضمن الطلب الكافي في السوق ملمارسة حقوق األولوية أو استالم تعويض من قبل الشركة، علما

 في فترة الطرح املتبقي بسعر الطرح. وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع

 املخاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية 4.3.2

 وقد تختلف عن املوجودة في هذه النشرة. إذ أن انجازات وقدرة ال
ً
 شركة علىإن النتائج املستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعليا

هم وقعها أو تحديدها. إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى املخاطر التي يجب على املساالتطور هي من تحدد النتائج الفعلية والتي ال يمكن ت

 عن ما
ً
 جوهريا

ً
ر في هذه هو مذكو  التعرف عليها حتى ال تؤثر على قراره االستثماري. حيث أنه في حال اختالف النتائج املستقبلية وبيانات األداء اختالفا

 خسارة املساهمين جزء أو كل استثماراتهم في أسهم الشركة. إلىالنشرة فإن ذلك سيؤدي 

 املخاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 5.3.2

إن إصدار أي أسهم جديدة من قبل الشركة يعتمد على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، ففي حال قررت الشركة إصدار أسهم 

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على هذا القرار، ولم يقم املساهمون بممارسة حقوقهم  جديدة كحقوق أولوية لزيادة رأس مالها،

ملحقاتها من حق التصويت والحصول على األرباح مما سيؤثر  إلىباالكتتاب باألسهم الجديدة، فإن ملكية األسهم سوق تنخفص بشكل تناسبي إضافة 

 على السعر السوقي للسهم.
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 ملتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة املخاطر ا 6.3.2

 ليس هناك ما يضمن أنه سيكون هناك طلب كاٍف على حقوق األولوية خالل فترة التداول، وذلك لتمكين حامل حقوق األولوية )سواًء كان مساهم

الحقوق على اإلطالق. كما أنه ليس هناك أي ضمان بأنه سيكون مقيد أو مستثمر جديد( من بيع حقوق األولوية وتحقيق ربح منها، أو تمكينه من بيع 

عروض  هناك طلب كاٍف على أسهم الشركة من قبل املؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح املتبقي. وفي حال لم تقم املؤسسات االستثمارية بتقديم

اب حقوق األولوية الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب أو ألصحاب لألسهم املتبقية بسعر عالي، قد ال يكون هناك تعويض كافي لتوزيعه على أصح

 على ذلك ليس هناك ضمان من وجود طلب كاٍف في السوق على األسهم التي حصل عليها مكتتب إما من خالل ممارسة حقوق 
ً
كسور األسهم. وعالوة

 .األولوية لهذه األسهم، أو من خالل الطرح املتبقي أو من خالل السوق املفتوحة

 املخاطر املتعلقة بانخفاض نسبة امللكية  7.3.2

إذا لم يكتتب أصحاب حقوق األولوية بكامل حقهم في األسهم الجديدة، سوف تنخفض ملكيتهم وحقوق التصويت التابعة لها. كما أنه ليس هناك 

 لتعويأي ضمان في حال رغب حامل حقوق األولوية املقيد ببيع حقوق األولوية الخاصة به خالل فترة التداو 
ً
ضه ل، بأن يكون العائد الذي يتلقاه كافيا

 لزيادة رأس مالها
ً
 كما ال يوجد ضمان بأن يكون هناك مبلغ تعويض يوزع على املساهمين .بالكامل عن انخفاض نسبة ملكيته في رأس مال الشركة نتيجة

م املؤسسات االستثمارية في فترة الطرح املتبقي بتقديم عروض املستحقين الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب أو ألصحاب كسور األسهم في حال لم تق

 للتعويض عن انخفاض نسبة امللكية في رأس مال الشركة.
ً
 لألسهم املتبقية بسعر عالي، أو ان يكون مبلغ التعويض )إن وجد( كافيا

 املخاطر املتعلقة بعدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت املناسب 8.3.2

 .م(15/7/2021ه )املوافق 5/12/1442نهاية يوم الخميس وستنتهي في  م(5/7/2021ه )املوافق 25/11/1442يوم اإلثنين فترة االكتتاب في تبدأ 

. إذا االكتتابويجب على مالكي الحقوق والوسطاء املاليين الذين يمثلونهم اتخاذ التدابير املناسبة التباع جميع التعليمات الالزمة قبل انقضاء فترة 

ساهمون املستحقون من ممارسة حقوق االكتتاب بشكل صحيح بحلول نهاية فترة االكتتاب، بناًء على ما يملكونه من حقوق األولوية، لم يتمكن امل

كل فال يوجد ضمان أن يكون هناك مبلغ تعويض يوزع على املساهمين املستحقين غير املشاركين أو ممن لم يقوموا بإجراءات ممارسة االكتتاب بش

 حاب كسور األسهم.صحيح أو ألص

 املخاطر املتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم 9.3.2

ية تعتمد أرباح السهم في املستقبل على عدد من العوامل من بينها ربحية الشركة واملحافظة على مركزها املالي الجيد واالحتياجات الرأسمال 

ة اض ربحيانخف إلىواحتياطاتها القابلة للتوزيع والقوة االئتمانية املتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة. قد تؤدي زيادة رأس مال الشركة 

 لزيادة رأس مالها
ً
 ال تضمن الشركة بأن أية أرباح على .السهم في املستقبل على خلفية أن أرباح الشركة سوف توزع على عدد أكبر من األسهم نتيجة

، كما ال تضمن املبلغ الذي سيوزع في أي سنة معينة. يخضع توزيع األرباح لقيود وشروط معينة ينص ع
ً
ليها النظام األساس ي األسهم سوف توزع فعليا

 .للشركة

 املخاطر املتعلقة باملضاربة في حقوق األولوية 10.3.2

 تخضع املضاربة في حقوق األولوية ملخاطر قد تتسبب في خسائر جوهرية. ويفوق نطاق التذبذب اليومي املسموح به لسعر تداول حقوق األولوية

 من سعر اإلغالق لليوم السابق(. كما توجد عالقة طردية (%10)ي نطاق التذبذب اليومي املسموح به للسعر السوقي )والذي يتمثل ف
ً
 وهبوطا

ً
 ارتفاعا

لسعرية بين سعر سهم الشركة وقيمة الحق اإلرشادية. وعليه ستتأثر الحدود السعرية اليومية )أي نطاق التذبذب اليومي( لتداول الحقوق بالحدود ا

لحقوق قبل نهاية فترة التداول، فسيكون أمام خيارين إما ممارسة هذه الحقوق لالكتتاب في اليومية لتداول األسهم. وفي حال عدم بيع املساهم ل

ض األسهم الجديدة قبل نهاية فترة االكتتاب، أو عدم ممارسة ذلك، وفي حال عدم ممارسة الحقوق يمكن أن يخضع املستثمر للخسارة أو االنخفا

)مع عدم ضمان أن الربح سيكون  ع األسهم في فترة الطرح املتبقي بسعر أعلى من سعر الطرحفي قيمة محفظته االستثمارية، أو الربح في حال بي

. وبالتالي يجب على املستثمرين مراجعة التفاصيل الكاملة عن آلية إدراج وتداول الحقوق واألسهم قيمة املحفظة االستثمارية قبل الطرح(لمساوي 

 راجع  .العوامل املؤثرة فيها، وذلك للتأكد من استناد أي قرار استثماري على وعي وإدراك كاملينالجديدة وطريقة عملها، واإلملام بجميع 
ً
لقسم ا)فضال

 ( "املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" في هذه النشرة(.13)
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها 3

 نبذة عن الشركة 1.3

هـ )املوافق 03/12/1429( بتاريخ 365كشركة مساهمة عامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )لتعاوني لتأمين اتأسست الشركة الخليجية العامة ل

 ق(/12م(، والقرار الوزاري بإعالن تأسيس الشركة رقم )03/12/2008ه )املوافق 05/12/1429( بتاريخ 85م(، واملرسوم امللكي رقم )م/01/12/2008

 م(24/01/2010)املوافق  ه09/02/1431بتاريخ  (4030196620م(، وبموجب السجل التجاري )03/01/2010هـ )املوافق  17/01/1431بتاريخ 

 الصادر بمدينة جدة.

 اململكة العربية السعودية. 21441جدة  1866ب  ص –لغيثي بالزا ا –يقع مقر املركز الرئيس للشركة في مدينة جدة، طريق املدينة 

ملزاولة نشاط التأمين  م(06/03/2010ه )املوافق 20/03/1431( بتاريخ 26/20103على رقم )ت م ن /زي البنك املركوقد حصلت الشركة على تصريح 

رَعي في 
َ
 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمف

ً
ين التأمين العام، والتأمين الصحي، وفقا

ه )املوافق 18/03/1443م( وينتهي بتاريخ 27/11/2018ه )املوافق 19/03/1440ح ملدة ثالث سنوات بتاريخ التعاوني. وقد تم تجديد التصري

 م(.24/10/2021

( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 20,000,000عشرون مليون ) إلى( ريال سعودي، مقسم 200,000,000يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائتان مليون )

 ية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.( رياالت سعود10عشرة )

أو أكثر من أسهم الشركة( هم الشركة السعودية العامة  (%5)وكما في تاريخ هذه النشرة فإن املساهمين الكبار في الشركة )ممن يمتلكون نسبة 

%(. وشركة الخليج لالستثمارات املتخصصة القابضة والتي تمتلك ثالثة 15.0( سهم، أي مانسبته )3,000,000للتأمين والتي تملك ثالثة ماليين )

( سهم، أي مانسبته 1,000,000لعقارية والتي تمتلك مليون )%(. وشركة االنصاف العاملية للتنمية ا15.0أي مانسبته ) ( سهم،3,000,000ماليين )

 %( من أسهم الشركة قبل الطرح.5.0)

 تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها 2.3

 ( بتاريخ 365تأسست الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني كشركة مساهمة عامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

م(، والقرار 03/12/2008ه )املوافق 05/12/1429( بتاريخ 85م(، واملرسوم امللكي رقم )م/01/12/2008فق هـ )املوا03/12/1429

م(، وبموجب السجل التجاري 03/01/2010هـ )املوافق  17/01/1431ق( بتاريخ /12الوزاري بإعالن تأسيس الشركة رقم )

 .م(2010 /24/01ه )املوافق 09/02/1431( بتاريخ 4030196620)

  م(حيث أدرجت كامل أسهم الشركة في السوق املالية السعودية )تداول( بعدد عشرون 08/02/2010ه )املوافق 24/02/1431تاريخ بو

، عن طريق طرحها لالكتتاب حيث أكتتب املساهمون  سعودية( رياالت 10( سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة )20,000,000مليون )

( سهم عادي بقيمة إجمالية تبلغ مائة وعشرون 12,000,000سهم الشركة البالغة اثنا عشر مليون )%( من أ60املؤسسون بما نسبته )

%( من أسهم 40، وتم طرح ما نسبته )سعودية ( رياالت10( ريال سعودي متساوية القيمة قيمة كِل منها عشرة )120,000,000مليون )

( ريال سعودي متساوية 80,000,000قيمة إجمالية تبلغ ثمانون مليون )( سهم عادي وب8,000,000الشركة والبالغة ثمانية ماليين )

 لالكتتاب العام من الجمهور.  سعودية ( رياالت10القيمة قيمة كِل منها عشرة )

  ( ملزاولة نشاط 26/20103م( حصلت الشركة على تصريح البنك املركزي رقم )ت م ن /06/03/2010ه )املوافق 20/03/1431بتاريخ

رَعيالتأمين 
َ
 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والالئحة التنفيذية لنظام م في ف

ً
راقبة التأمين العام، والتأمين الصحي، وفقا

م( وينتهي بتاريخ 27/11/2018ه )املوافق 19/03/1440شركات التأمين التعاوني. وقد تم تجديد التصريح ملدة ثالث سنوات بتاريخ 

 م(. 24/10/2021فق ه )املوا18/03/1443

  وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على زيادة رأس مال الشركة بنسبة م(28/6/2021ه )املوافق 18/11/1442وبتاريخ ،

( ريال سعودي، وبالتالي زيادة عدد األسهم 500,000,000خمسمائة مليون ) إلى( ريال سعودي 200,00,000من مئتين مليون ) )150%)

( 10( سهم عادي متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة )50,000,000خمسين مليون ) إلى( سهم عادي 20,000,000من عشرين مليون )
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أسهم حقوق أولوية بقيمة اسمية قدرها ( سهم عادي جديد ك 30,000,000رياالت سعودية، وذلك عن طريق إصدار ثالثون مليون )

 ( رياالت سعودية للسهم الواحد.10عشرة )

 األنشطة الرئيسية للشركة 3.3

وتتمثل أنشطة الشركة ، م(24/01/2010ه )املوافق 09/02/1431( وتاريخ 4030196620تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )

أمين لتأمين الصحي، التأمين على املركبات، التأمين على املمتلكات، التأمين من الحوادث واملسؤولية، التكما في سجلها التجاري في تأمين الحماية، ا

 ئر، تسوية املطالبات التأمينية. البحري، تأمين الطاقة، تأمين الهندس ي، تقييم املخاطر واألضرار، املعاينة وتقدير الخسا

مزاولة أعمال التأمين التعاوني وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق  وتتمثل أنشطة الشركة كما في نظامها األساس ي في

تها ها بواسطأغراضها سواًء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك األصول الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجير 

 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها 
ً
أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات أخرى وتمارس الشركة أنشطتها وفقا

ن ملختصة إالتعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في اململكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات ا

 .وجدت

 راجع القسم الفرعي ) وملزيد)الرياض والخبر  ها فييفرعو تها من خالل مقرها الرئيس بمدينة جدة، تمارس الشركة أنشط
ً
( 9.10من املعلومات فضال

( 26/20103رقم )ت م ن /البنك املركزي . وقد حصلت الشركة على تصريح " من هذه النشرة(املعلومات القانونية( "10" من القسم )فروع الشركة"

 التالية:التأمين  ةنشطأملزاولة  م(06/03/2010ه )املوافق 20/03/1431بتاريخ 

 ، ويشمل:التأمين العام (أ

 .التأمين من الحوادث واملسؤولية 

 .التأمين على املركبات 

 .التأمين على املمتلكات 

 .التأمين البحري 

 التأمين الهندس ي. 

 

 التأمين الصحي (ب
 

 منتجات الشركة  4.3

، وال يتضمن تفاصيل املنتجات البنك املركزي كانت قد حصلت عليها من قبل  كما في تاريخ هذه النشرة فإن لدى الشركة موافقات على منتجات تأمينية

 مع بنود الوثائق، وبالتالي فإنه يجب االطال 
ً
ع على جميع شروط وأحكام وثائق التأمين ذات الصلة، وقد يتضمن هذا القسم بنودا ال تتوافق كليا

 صيل املنتجات في هذا القسم في أي حال من األحوال.نصوص وتائق التأمين الواردة وعدم االعتماد على ما يرد من تفا

 راجع ملزيد من املعلومات ) البنك املركزي  من قبل النهائية موافقاتها على ، والتي قد حصلتتأميني منتج (33) ثالثة وثالثون عدد  وتقدم الشركة
ً
فضال

وهي موضحة  (،( "املعلومات القانونية" من هذة النشرة10( "التراخيص والتصاريح التي تعمل الشركة بموجبها" من القسم )7.10الفرعي ) القسم

 ملا يلي:
ً
 وفقا
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 الحوادث واملسؤولية  من التأمين 1.4.3

 تقدمها الشركة وتقوم بتسويقها: التي الحوادث واملسؤولية منمنتجات التأمين يوضح الجدول التالي 

 الحوادث واملسؤوليةمنتجات التأمين على (: 3الجدول رقم )

 تاريخ املوافقة نوع املوافقة وصف املنتج رقم املوافقة اسم املنتج م

1 
تأمين تعويضات 

 العاملين
381000025533 

 من أي نشاط تجاري أو صناعي، و  ،املرتبطة بالعمل الحوادثيغطي 
ً
تشكل جزءا

خاصة عندما يتضمن هذا النشاط العمل اليدوي. وبموجب قانون العمل 

السعودي فإن كل صاحب عمل مسؤول عن دفع تعويضات ملوظفيه عند الوفاة 

 أو تعرضه إلصابة أو مرض أو عجز من جراء حوادث العمل التي تقع

 موافقة نهائية

 ه06/03/1438

)املوافق 

 م(05/12/2016

 381000028946 تأمين السفر 2
تغطية شاملة للمسافرين على الرحالت الدولية من املخاطر املتعلقة بالسفر 

 .خارج السعودية
 موافقة نهائية

ه 14/03/1438

 )املوافق

 م(13/12/2016

3 

تأمين ضد 

الحوادث 

الشخصية 

 الجماعية

930 

 بموجب الوثيقة حادث غير متوقع. تلزم الشركة التعويض عند حصول تغطي 

بأن تدفع للمؤمن له أو لورثته الشرعيين التعويضات أملبينه في الجدول، إذاحدث 

أن أصيب باملؤمن له خالل فترة التأمين املحددة في الجدول بإصابة جسمانية 

 ناتجة عن حادث خارجي مفاجئ وعنيف ومنظور في أي مكان في العالم

 ائيةموافقة نه

ه 11/04/1433

 )املوافق

 م(04/03/2012

4 

التأمين ضد 

الحوادث 

 الشخصية

930 

التعويض عند حصول حادث غير متوقع. ... لذا هذه الوثيقة تلزم الشركة بأن 

تدفع للمؤمن له أو لورثته الشرعيين التعويضات أملبينه في الجدول، إذاحدث أن 

في الجدول بإصابة جسمانية ناتجة  أصيب باملؤمن له خالل فترة التأمين املحددة

 .عن حادث خارجي مفاجئ وعنيف ومنظور في أي مكان في العالم

 موافقة نهائية

ه 11/04/1433

 )املوافق

 م(04/03/2012

5 
التأمين الجماعي 

 على الحياة
 موافقة نهائية .تغطية عند الوفاة والعجز الكلي الدائم 1207

ه 11/04/1433

 )املوافق

 م(04/03/2012

6 
تأمين املسؤولية 

 العامة التجارية
635 

تغطي الشخص املؤمن عليه فيما يتعلق بجميع املبالغ التي سيصبح الشخص 

 عن دفعها فيما 
ً
 من الناحية القانونية والتي يعتبر مسؤوال

ً
املؤمن عليه مسؤوال

 :يتعلق بما يلي

 .اإلصابات الجسدية العارضة التي يتعرض لها أي شخص، و .1

واألضرار العرضية التي تلحق باملمتلكات والتي تنشأ عن الخسائر  .2

 .استخدام املنتجات التي تم بيعها وتسليمها للمؤمن عليه

 موافقة نهائية

ه 08/03/1433

 )املوافق

 م(31/01/2012

7 
تأمين ضمان 

 األمانة
7/Is 

ي الخسائر املالية املباشرة التي يتحملها الشخص املؤمن عليه فيما يتعلق 
ّ
ُيغِط

و باالختالس واالحتيال من املوظفين املؤتمنين على األموال واملمتلكات وما شابه أ

 .املفوضين بالتوقيع

 موافقة نهائية

ه 01/01/1432

 )املوافق

 م(07/12/2010

8 

تأمين مسؤولية 

شركات الشحن 

 والتفريغ

381000025518 

والحجز تغطي وثيقة تأمين مسؤولية الشحن والتفريغ كافة إجراءات العهدة 

والسيطرة تجاه العمليات ذات العالقة بالشحن والتفريغ ضد األخطار العارضة 

 التي قد تنشأ عن تحميل وتفريغ البضائع من سفن الشحن

 موافقة نهائية

 ه06/03/1438

)املوافق 

 م(05/12/2016

9 
تأمين األخطاء 

 الطبيةاملهنية 
2209 

الحماية ألي ممارس طبي ضد يغطي أخطاء ممارسة املهن الطبية وتوفير 

 بفعل خطأ، أو إهمال أو إغفال أو سهو ارتكبه
ً
 املسؤوليات التي يسأل عنها نطاميا

خالل مزاولة عمله، ومن هذا املنطلق روعي عند تصميم الوثيقة أال تقتصر على 

 األطباء أو الجراحين فقط بل يمتد ليشمل املسعفين واملمرضين والفنيين.

 موافقة نهائية

ه 29/11/1431

)املوافق 

 م(06/11/2010

 املصدر: الشركة
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 التأمين على املركبات  2.4.3

 :بتسويقها وتقوم الشركة تقدمها املركبات التي على التأمين منتجات التالي الجدول  يوضح

 املركباتمنتجات التأمين على (: 4الجدول رقم )

 تاريخ املوافقة نوع املوافقة وصف املنتج رقم املوافقة اسم املنتج م

1 
التأمين الشامل 

 تجاري  -للمركبات
371000020863 

يوفر تغطية شاملة للسيارة املؤمن عليها لتشمل املسؤولية تجاه الغير، 

والخسارة أو الضرر للسيارات الخصوصية من مخاطر الحوادث والسرقة 

وثيقة التأمين املركبات  والحريق، حسب الشروط واالستثناءات املوضحة في

 .التجارية

 موافقة نهائية

ه 19/02/1437

)املوافق 

 م(01/12/2015

2 
التأمين الشامل 

 للمركبات
371000020863 

يوفر تغطية شاملة للسيارة املؤمن عليها لتشمل املسؤولية تجاه الغير، 

والخسارة أو الضرر للسيارات الخصوصية من مخاطر الحوادث والسرقة 

والحريق، حسب الشروط واالستثناءات املوضحة في وثيقة التأمين الشامل 

 .لألفراد

 موافقة نهائية

ه 19/02/1437

)املوافق 

 م(01/12/2015

3 

تأمين املسؤولية 

لطرف ا -تجاه الغير

 الثالث

371000020863 

يغطي مسؤولية السيارة تجاه الغير )الطرف الثالث( الناتجة عن حوادث 

الخاصة، والتي تترتب على صاحب السيارة أو السائق املجاز، حسب السيارات 

 .الشروط واالستثناءات املوضحة في وثيقة التأمين املركبات ضد الغير

 موافقة نهائية

ه 19/02/1437

)املوافق 

 م(01/12/2015

 املصدر: الشركة

 

 التأمين على املمتلكات  3.4.3

 منتجات التأمين على املمتلكات تقدمها الشركة وتقوم بتسويقها: التالي الجدول  يوضح

 املمتلكاتمنتجات التأمين على (: 5الجدول رقم )

 تاريخ املوافقة نوع املوافقة وصف املنتج رقم املوافقة اسم املنتج م

1 

تأمين املمتلكات 

)الضرر املادي 

والخسائر الناتجه 

 عنه(

381000025527 

تشمل الحماية الشاملة ضد الخسائر واألضرار التي قد تلحق باملمتلكات 

نتيجة حادث أو أي ش يء آخر كالحريق، الصواعق، االنفجارات، الكوارث 

الطبيعية، اصطدام السيارات وما ينتج عنها من أضرار مادية الحقة 

 املبنى.واالضرار الناتجة عن عمليات السطو بالكسر أو الخلع داخل 

 موافقة نهائية

 ه06/03/1438

)املوافق 

 م(05/12/2016

 381000025560 تأمين عطل املعدات 2
يشمل التغطية الشاملة ضد الخسائر أو االضرار املادية التي تلحق باآلالت 

 نتيجة التعطل أو العطب لآلالت الناتجة عن عيوب أثناء عملها.
 موافقة نهائية

 ه06/03/1438

)املوافق 

 م(05/12/2016

 381000025552 تأمين الحرائق 3

تشمل الحماية الشاملة ضد الخسائر واألضرار التي قد تلحق باملمتلكات 

نتيجة حادث أو أي ش يء آخر كالحريق، الصواعق، االنفجارات، الكوارث 

أضرار مادية الحقة حريق و الطبيعية، اصطدام السيارات وما ينتج عنها من 

، مما عن عمليات السطو بالكسر أو الخلع داخل املبنىواالضرار الناتجة 

 .قد يؤدي إلى حرائق

 موافقة نهائية

 ه06/03/1438

)املوافق 

 م(05/12/2016

4 

تأمين ضد جميع 

مخاطر املمتلكات 

(ABI) 

381000025525 

تشمل الحماية الشاملة ضد الخسائر واألضرار التي قد تلحق باملمتلكات 

ر كالحريق، الصواعق، االنفجارات، الكوارث نتيجة حادث أو أي ش يء آخ

الطبيعية، اصطدام السيارات وما ينتج عنها من أضرار مادية الحقة 

 واالضرار الناتجة عن عمليات السطو بالكسر أو الخلع داخل املبنى.

 موافقة نهائية

 ه06/03/1438

)املوافق 

 م(05/12/2016

5 

تأمين ضد جميع 

مخاطر 

 (LM-7)املمتلكات

381000025523 

تشمل الحماية الشاملة ضد الخسائر واألضرار التي قد تلحق باملمتلكات 

نتيجة حادث أو أي ش يء آخر كالحريق، الصواعق، االنفجارات، الكوارث 

الطبيعية، اصطدام السيارات وما ينتج عنها من أضرار مادية الحقة 

 املبنى.واالضرار الناتجة عن عمليات السطو بالكسر أو الخلع داخل 

 موافقة نهائية

 ه06/03/1438

)املوافق 

 م(05/12/2016

6 
تأمين محالت 

 املجوهرات
381000025551 

يغطي املخاطر التي يتعرض لها تجار الذهب واملجوهرات. وفي ضوء ذلك، 

تغطي الشركة أثاث املكاتب وقطع التركيب ولوازمها وأجهزتها وتجهيزاتها 

ديكورات والتحسينات املتعلقة باملستأجرين وخزائنها وأنظمة اإلنذار بها وال

 موافقة نهائية

ه06/03/1438  

)املوافق 

 م(05/12/2016
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

ومخازن املجوهرات وجميع املحتويات األخرى ضد الخسائر أو األضرار التي 

 تتسبب فيها الحرائق أو البرق أو السطو أو التعطيل أو ما شابه.

 2181 تأمين األموال 7

ي الخسائر 
ّ
 :املتعلقة باألموال في أٍي من الحاالت اآلتيةُيغِط

 .في حال حفظها في خزائن مغلقة .1

 .في حال وجودها في املباني أثناء ساعات العمل .2

 في حال نقلها بين املكاتب والبنوك أو بين أي مباني. .3

 موافقة نهائية

ه 25/11/1431

)املوافق 

م(02/11/2010  

 381000025557 تأمين املجوهرات 8
تأمين املجوهرات املخزنة والخسائر التي تلحق بها بسبب السرقة تشمل 

 واملخاطر املتعلقة بها.
 موافقة نهائية

ه06/03/1438  

)املوافق 

م(05/12/2016  

 املصدر: الشركة

 التأمين الهندس ي  4.4.3

 منتجات التأمين الهندس ي تقدمها الشركة وتقوم بتسويقها: التالي الجدول  يوضح

 الهندس يمنتجات التأمين (: 6الجدول رقم )

 تاريخ املوافقة نوع املوافقة وصف املنتج رقم املوافقة اسم املنتج م

1 
تأمين خسارة األرباح 

 بعد عطل املعدات
 موافقة نهائية تشمل تغطية خسائر األرباح املتوقعة بعد توقف عمل معدات االنتاج. 381000025559

 ه06/03/1438

)املوافق 

 م(05/12/2016

2 
تأمين املقاولين 

 )جميع املخاطر(
381000025535 

يغطي أي خسائر أو أضرار مادية غير متوقعة ومفاجئة تنتج عن أي سبب 

األدوات  إلىيتطلب إصالح أو استبدال األعمال املتعلقة بالعقد، باإلضافة 

واملعدات واآلالت الخاصة باإلنشاءات. وتقدم وثيقة التأمين هذه الحماية 

طوال فترة البناء التي تعقبها عملية الصيانة، في حال نشوء أي أضرار 

 على ذلك، تغطي املسؤولية املدينة للطرف 
ً
نتيجة أعمال الصيانة. وعالوة

 :الثالث والذي يتعلق بما يلي

 .عارضيةاإلصابات الجسدية ال -1

 .الخسائر أو األضرار العارضية التي تلحق باملمتلكات -2

النفقات القانونية املتعلقة بالدفاع في أي دعاوى خاصة  -3

 بموافقة املؤمن عليه

 موافقة نهائية

 ه06/03/1438

)املوافق 

 م(05/12/2016

3 
تأمين املعدات 

 االلكترونية
381000025547 

الحاسوب اآللي أو أجهزة  تغطي أي خسائر أو أضرار متعلقة بأجهزة

الحاسوب املحمول أو الكاميرات الرقمية أو كاميرات الفيديو أو ما شابه 

والتي تعود ألي خسائر أو أضرار مادية غير متوقعة ومفاجئة تنتج عن أي 

 سبب آخر بخالف ما تم استثنائه بموجب وثيقة التأمين.

 موافقة نهائية

 ه06/03/1438

)املوافق 

 م(05/12/2016

4 

تأمين تلف املخزون 

في املستودعات 

 املبردة

381000025542 

 

تغطي الخسائر واألضرار املتعلقة بالبضائع املخزنة بوحدات التبريد 

بسبب تعطل وحدات التبريد. ويتم تقديم هذه التغطية التأمينية فيما 

 التبريد.يتعلق بتعطل اآلالت املتعلقة بوحدات 

 موافقة نهائية

 ه06/03/1438

)املوافق 

 م(05/12/2016

5 
جميع أخطار 

 التركيب
381000025548 

يغطي أي خسائر أو أضرار مادية غير متوقعة ومفاجئة تنتج عن أي سبب 

األدوات  إلىيتطلب إصالح أو استبدال األعمال املتعلقة بالعقد، باإلضافة 

واملعدات واآلالت الخاصة باإلنشاءات. وتقدم وثيقة التأمين هذه الحماية 

طوال فترة البناء التي تعقبها عملية الصيانة، في حال نشوء أي أضرار 

 على ذلك، تغطي املسؤولية املدينة للطرف 
ً
نتيجة أعمال الصيانة. وعالوة

 :الثالث والذي يتعلق بما يلي

 .عارضيةاإلصابات الجسدية ال -1

 .الخسائر أو األضرار العارضية التي تلحق باملمتلكات -2

النفقات القانونية املتعلقة بالدفاع في أي دعاوى خاصة  -3

 بموافقة املؤمن عليه

 موافقة نهائية

 ه06/03/1438

)املوافق 

 م(05/12/2016
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6 
تأمين تجهيزات 

 وآليات املقاولين
381000025534 

تغطي جميع أنواع اآلالت واملعدات واألدوات وما شابه فيما يتعلق بأي 

القيمة املعلن عنها من قبل املؤمن  إلىأضرار عرضية تصل قيمتها إلجمالية 

 أو خالل مدة سريان العقد
ً
 له سنويا

 موافقة نهائية

 ه06/03/1438

)املوافق 

 م(05/12/2016

 املصدر: الشركة

 التأمين البحري  5.4.3

 منتجات التأمين البحري تقدمها الشركة وتقوم بتسويقها: التالي الجدول  يوضح

 البحري منتجات التأمين على (: 7الجدول رقم )

 تاريخ املوافقة نوع املوافقة وصف املنتج رقم املوافقة اسم املنتج م

 381000025561 تأمين النقل البحري  1

التأمين الخسارة أو الضرر الذي تتعرض لها  يغطي هذا النوع من

البضائع أثناء النقل البحري أو الجوي أو البري سواء داخل اململكة 

 إلىالعربية السعودية أو تلك البضائع املعدة للتصدير أو االستيراد من و 

. وتوفر التعاونية تأمين البضائع إما على أساس
ً
 السعودية أو اإلثنين معا

خطار" أو تغطية أخطار محددة ومسماة. ويتم التأمين تغطية "جميع األ 

 إما بموجب الوثيقة املفتوحة أو وثيقة الرحلة الواحدة.

 موافقة نهائية

 ه06/03/1438

)املوافق 

 م(05/12/2016

2 
تأمين النقل البري 

 والبحري 
381000025529 

غطي الوثيقة الخسارة أو الضرر الذي تتعرض له البضائع أثناء حملها ت

ونقلها بواسطة شركة متخصصة في نقل البضائع والتي قد تنتج عن 

الحريق أو الصواعق أو االنفجار أو االصطدام أو انقالب املركبة الناقلة 

أو انحرافها أو انهيار الجسور أو أي حوادث مشابهة قد تتعرض لها 

املركبة الناقلة. لذلك فإن هذه الوثيقة مناسبة لشركات نقل البضائع 

ة مسؤولياتهم القانونية تجاه عمالئهم واملترتبة عن الخسارة أو لتغطي

 .الضرر الذي تتعرض له بضائع العمالء

تبدأ التغطية التأمينية من وقت مغادرة املركبة التي تحمل ممتلكات 

 موقع الوصول املحدد إلىاملؤمن له موقع التحميل وتستمر حتى وصولها 

 موافقة نهائية

 ه06/03/1438

 )املوافق

 م(05/12/2016

3 

التأمين على بدن 

ومكائن القطع 

 البحرية

381000025532 

يوفر التأمين البحري ألجسام السفن التغطية التأمينية للسفن 

وماكيناتها، ويعوض عن الخسارة أو الضرر الذي تتعرض له السفن 

 نتيجة مخاطر البحر مثل الطقس السيئ واالصطدام والغرق.

 موافقة نهائية

 ه06/03/1438

)املوافق 

 م(05/12/2016

4 
تأمين ضد مخاطر 

 اليخوت
381000025531 

تغطية اليخوت والقوارب الترفيهية والقوارب الحرفية، حيث يشمل 

نطاق التغطية التأمين على هيكل املركب )اليخت( ضد الحرائق 

وعمليات القرصنة وغيرها من املخاطر املمكن التعرض لها أثناء اإلبحار 

ر "تأمين اليخوت" التغطية  مثل
ّ
االصطدام بجسم غريب، وعليه يوف

 والتعويض الالزمين لصاحب املركب )اليخت(.

 موافقة نهائية

 ه06/03/1438

)املوافق 

 م(05/12/2016

5 
تأمين النقل البحري 

 املفتوح
381000025528 

يغطي هذا النوع من التأمين الخسارة أو الضرر الذي تتعرض لها 

أثناء النقل البحري أو الجوي أو البري سواء داخل اململكة البضائع 

 إلىالعربية السعودية أو تلك البضائع املعدة للتصدير أو االستيراد من و 

. وتوفر التعاونية تأمين البضائع إما على أساس
ً
 السعودية أو اإلثنين معا

تغطية "جميع األخطار" أو تغطية أخطار محددة ومسماة. ويتم التأمين 

 ما بموجب الوثيقة املفتوحة أو وثيقة الرحلة الواحدة.إ

 موافقة نهائية

 ه06/03/1438

)املوافق 

 م(05/12/2016

6 
مسؤولية النقل 

 البري 
381000025517 

املسؤولية القانونية لحامل الوثيقة عن اي خسارة أو تلف للبضائع 

أو الناجم مباشرة أو الناتج عن حريق أو صواعق أو انفجار أو تصادم 

انقالب أو انهيار الجسر بما في ذلك األضرار الناجمة عن املياه التي 

 تحدث خالل فترة الوثيقة.

 موافقة نهائية

 ه06/03/1438

)املوافق 

 م(05/12/2016

 املصدر: الشركة
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 التأمين الصحي  6.4.3

 منتجات التأمين الصحي تقدمها الشركة وتقوم بتسويقها: التالي الجدول  يوضح

 الصحيمنتجات التأمين على (: 8الجدول رقم )

 تاريخ املوافقة نوع املوافقة وصف املنتج رقم املوافقة اسم املنتج م

 729 التأمين الصحي 1

تشمل األشخاص املوظفين لدى الشركات واملؤسسات التجارية وأفراد 

املؤمن عليهم أسرهم املباشرين وتغطي األمراض والحوادث التي تصيب 

 بحدود وشروط بوليصة التأمين

 موافقة نهائية

ه 20/04/1431

)املوافق 

م(05/04/2010  

 املصدر: الشركة

 رؤية الشركة 5.3

 تكمن رؤية الشركة في تكثيف تواجدها ورفع حصتها في السوق السعودية وتعظيم عوائد مساهميها مع التركيز الخاص على تحقيق أعلى العائدات

 البعيد واملتوسط. وتقوم الشركة في سبيل تحقيق األهداف املرجوة والتركيز بشكل رئيس ي على اآلتي:على املدى 

  .االلتزام باألطر التنظيمية 

 . فعالية عمليات التشغيل 

 .التأكد من اإلستيفاء باملتطلبات القانونية في كافة األوقات 

 حقيق الربحية وتوافر السالمة املالية في كل األحوال تنويع محفظة الشركة و إعادة تأمينها بالكيفية التي تضمن ت 

  إلىالتركيز على استقطاب االعمال ذات الجودة العالية و الحفاظ على اصول الشركة و تطوير وتحفيز الكوادر البشرية املاهرة للوصول 

 تحقيق ثبات وإستقرار تدفق العائدات.

  باإللتزاماتها نحو املجتمع في رعاية املبادرات املجتمعية و تطوير الكوادر السعوديةتتعهد الشركة بلعب دور رصين ومسئول فيما يتعلق. 

 .املشاركة في تنمية وتطوير قطاع التأمين في اململكة 
 

 رسالة الشركة 6.3

  ومصداقيتها.بقيمها التزام الشركة 

  .االستثمار في التكنولوجيا وتطوير كوادر الشركة 

  لبي حاجة العميلالخدمات والحلول الالبحث عن أفضل الطرق في تقديم
ُ
 .تأمينية والتي ت

 

 استراتيجية الشركة 7.3

 تتلخص استراتيجية الشركة في تحقيق نمو ثابت و مستدام وذلك من خالل ما يلي:

 .التطوير الدائم للحلول واملنتجات التي تناسب تطلعات السوق 

  شرائح العمالء املستهدفين و تسهيل تعامالتهم. إلىالوصول 

 اء القدرات الداخلية من كوادر بشرية و أنظمة معلومات و االجراءات الداخلية مع الحفاظ على املوارد املالية للشركة. بن 
 

 نواحي القوة وامليزات التنافسية للشركة 8.3

 :اآلتيتتميز الشركة عن منافسيها، بما 

 باقة واسعة من الحلول التأمينية املتكاملة لتلبية متطلبات العمالء 

  مبيعات وتوزيع راسخة التأسيس.شبكة 

 .فريق إداري وفريق عمل ذو خبرة ومهارة 

 .وعاء رأسمالي متوافق مع اهداف الشركة 

 .أنظمة تقنية معلومات و تطبيقات متقدمة 

 .ترتيبات مع شركات إعادة التأمين رائدة 
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 املساهمون الكبار 9.3

 :ةتاريخ هذه النشر كما في يوضح الجدول أدناه امللكية املباشرة للمساهمون الكبار، 

 (: املساهمون الكبار9الجدول رقم )

 عدد األسهم امللكية املساهم

 3,000,000 %15 الشركة السعودية العامة للتأمين

 3,000,000 %15 شركة الخليج لالستثمارات املتخصصة القابضة

 1,000,000 %5 شركة االنصاف العاملية للتنمية العقارية

 ول املصدر: تدا

 نبذه عن املساهمون الكبار 1.9.3

 الشركة السعودية العامة للتأمين 

وتبلغ ملكيتها  (،28360م( بموجب السجل رقم )01/11/1992ه )املوافق 06/05/1413البحرين تأسست بتاريخ  مملكةهي شركة مساهمة مقفلة في 

 الشركة السعودية العامة للتأمين: %( كما في تاريخ هذه النشرة. وفيما يلي هيكل مليكة15)

 (: هيكل ملكية الشركة السعودية العامة للتأمين10الجدول رقم )

 عدد االسهم امللكية االسم م

 56 93.33% عبدالعزيز عبدهللا السليمان 1

 4 6.67% السليمان عبدهللا سعود عبدالعزيز  2

 60 %100 اإلجمالي 

 املصدر: الشركة  

 

 شركة الخليج لالستثمارات املتخصصة القابضة 

 (،2-30793( بموجب السجل رقم )م05/10/2017)املوافق  ه15/01/1439البحرين تأسست بتاريخ  مملكةفي  ذات مسؤولية محدودةهي شركة 

 لالستثمارات املتخصصة القابضة:%( كما في تاريخ هذه النشرة. وفيما يلي هيكل مليكة شركة الخليج 15وتبلغ ملكيتها )

 شركة الخليج لالستثمارات املتخصصة القابضة(: هيكل ملكية 11الجدول رقم )

 عدد االسهم امللكية االسم م

 499 99.80% الشركة التجارية لخدمات التسويق و الوكاالت املحدودة 1

 1 0.20% جمال عبدهللا الدباغ 2

 500 %100 اإلجمالي

 املصدر: الشركة  

 شركة اإلنصاف العاملية للتنمية العقارية 

م( 27/12/2016ه )املوافق 28/03/1438تأسست بتاريخ  سعودية ويقع املقر الرئيس لها في مدينة جدة، وقد هي شركة ذات مسؤولية محدودة

في تاريخ هذه النشرة. وفيما يلي هيكل مليكة شركة اإلنصاف العاملية للتنمية %( كما 5وتبلغ ملكيها ) (4030167638بموجب السجل التجاري رقم )

 العقارية:

 (: هيكل ملكية شركة اإلنصاف العاملية للتنمية العقارية12الجدول رقم )

 عدد االسهم امللكية االسم م

 500 %100 جمال عبدهللا محمد الدباغ 1

 500 %100 اإلجمالي

  املصدر: الشركة 
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

  فروع الشركة 10.3

من  وملزيد) مدينة الرياض، والخبرفي رَعيها ، وففي مدينة جدة الرئيس مركزهاخالل  مينية املختلفة منمنتجاتها التأبتقديم وتسويق الشركة  تقوم

 راجع القسم الفرعي
ً
 النشرةهذه وكما في تاريخ  ." من هذه النشرة(املعلومات القانونية( "10)رقم  " من القسم فروع الشركة( "9.10) املعلومات فضال

النهائية رقم  البنك املركزي لشركة ملتزمة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لناحية افتتاح الفروع ونقاط البيع وقد حصلت على موافقة ن ا، فإ

 وفيما يلي تفاصيل الفروع:  .للشركة م(، وذلك الفتتاح فرعين11/07/2011ه )املوافق 10/08/1432( وتاريخ 1614م ت//40241)

 (: فروع الشركة13الجدول رقم )

 املدينة اسم السجل م
رقم السجل 

 التجاري 
 تاريخ اإلنتهاء تاريخ اإلصدار النشاط

1 
فرع الشركة الخليجية 

 العامة للتأمين التعاوني
 1010316823 الرياض

تأمين الحماية، التأمين الصحي، 

التأمين على املركبات، التأمين على 

املمتلكات، التأمين من الحوادث 

واملسؤولية، التأمين البحري، تأمين 

الطاقة، التأمين الهندس ي، تقييم 

املخاطر واألضرار، املعاينة وتقدير 

 الخسائر، تسوية املطالبات التأمينية.

ه 29/10/1432

)املوافق 

 م(27/09/2011

ه 29/10/1442

)املوافق 

 م(10/06/2021

2 
فرع الشركة الخليجية 

 العامة للتأمين التعاوني
 2051046836 الخبر

تأمين الحماية، التأمين الصحي، 

التأمين على املركبات، التأمين على 

املمتلكات، التأمين من الحوادث 

واملسؤولية، التأمين البحري، تأمين 

الطيران، تأمين الطاقة، التأمين 

الهندس ي، تقييم املخاطر واألضرار، 

، تسوية املعاينة وتقدير الخسائر

 املطالبات التأمينية

ه 19/11/1432

)املوافق 

 م(17/10/2011

ه 19/11/1442

)املوافق 

 م(29/06/2021

 املصدر: الشركة 

 التأمين فروعتوزيع إيرادات الشركة حسب  11.3

، ملزاولة نشاط م(06/03/2010ه )املوافق 20/03/1431( بتاريخ 26/20103)ت م ن /رقم البنك املركزي بموجب تصريح الشركة نشاطها  تمارس

  التأمين في
َ
م( وينتهي 27/11/2018ه )املوافق 19/03/1440وقد تم تجديد التصريح ملدة ثالث سنوات بتاريخ  ي التأمين العام، والتأمين الطبيرعَ ف

م 2019م و2018م و2017للسنوات املالية شركة إجمالي األقساط املكتتبة لل. وفيما يلي تفاصيل م(24/10/2021ه )املوافق 18/03/1443بتاريخ 

 م بحسب فروع التأمين:2020يونيو  30وفترة الستة أشهر املنتهية في 

 (: توزيع إيرادات الشركة حسب فروع التأمين14الجدول رقم )

 الفرع
 م2017

 )ألف ريال سعودي(

 م2018

 )ألف ريال سعودي(

 م2019

 سعودي()ألف ريال 

 م30/06/2020

 )ألف ريال سعودي(

 129,417 208,829 219,203 161,487 التأمين العام

 47,317 70,861 45,472 24,140 التأمين الطبي

 176,734 279,690 264,675 185,627 املجموع

 املصدر: الشركة 
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 افيةاملنطقة الجغر توزيع إيرادات الشركة حسب  12.3

ض، الرئيس في مدينة جدة وفرعيها في مدينة الريا مركزهامينية املختلفة من خالل من خالل بيع وتسويق املنتجات التأا التأميني تزاول الشركة نشاطه

يو يون 30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م و2018م و2017شركة للسنوات املالية إجمالي األقساط املكتتبة لل. وفيما يلي تفاصيل ومدينة الخبر

 :نطقة الجغرافيةاملم بحسب 2020

 (: توزيع إيرادات الشركة حسب املنطقة الجغرافية15الجدول رقم )

 املنطقة
 م2017

 )ألف ريال سعودي(

 م2018

 )ألف ريال سعودي(

 م2019

 )ألف ريال سعودي(

 م30/06/2020

 )ألف ريال سعودي(

 126,989 208,550 211,572 149,234 الغربية

 9,625 35,189 21,200 18,556 الوسطى 

 40,120 35,951 31,903 17,837 الشرقية

 176,734 279,690 264,675 185,627 املجموع 

 املصدر: الشركة 

 إعادة التأمين 13.3

الشركة جـزء مـن املخاطـر التـي تؤمـن عليهـا تغطية  إعادة تأمين داخل وخارج اململكة وذلك بهدف ( شركة16تتعامل الشركة مع عدد ستة عشر )

 راجع القسم الفرعي ) وملزيد) مليـات التأمين التـي تقـوم بهـابموجـب ع
ً
من القسم الفرعي " التأمين ةإتفاقيات إعاد( "4.10.10من املعلومات فضال

" من هذه النشرة(.املعلومات القانونية( "10) من القسم("ملخص العقود الجوهرية"10.10)  

 :ويوضح الجدول التالي شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها الشركة

 التأمين (: إعادة16الجدول رقم )

 الدولة اسم معيدي التأمين م
 التصنيف اإلئتماني

S&P AM Best 

 +AA- A سويسرا (Swiss Reشركة سويس ري ) 1

 +AA- A أملانيا (Munich Reشركة ميونخ ري ) 2

 +AA- A أملانيا (Hannover Re شركة هانوفر ري ) 3

 +AA- A البحرين (Hannover ReTkaful ) شركة هانوفر ري تكافل 4

 ++AA+ A األمريكية الواليات املتحدة (Berkshire Hathawayبيركشاير هاثاواي ) شركة 5

 +AA- A فرنسا SCOR )شركة سكور ) 6

 +A+ A ايرلندا (Partner Re)شركة بارتنر ري  7

 AA- A أملانيا (R+V Versicherung AG) فيسبادنشركة أر بلس في  8

 +A A سويسرا ( Helvetia Active Reinsurance) انشورنسهيلفاتيا أكتف ري شركة  9

 ++BBB + B اململكة العربية السعودية ( Saudi Re ) الشركة السعودية إلعادة التأمين 10

 -A - الكويت (Kuwait Re) إعادة التأمين الكويتية شركة  11

 ++BB + B اإلمارات العربية املتحدة (General Insurance Corporation Re) الشركة العامة للتأمين إلعادة التأمين 12

 A A تايوان ((Central Reinsurance Corporationشركة سينترال ري انشورنس  13

 A+ A اإلمارات العربية املتحدة ((QBE Insurance Group - Branch Dubai، فرع دبيشركة كيو بي اي انشورنس قروب 14

 +AA- A سويسرا (New Reinsurance Company Ltd) املحدودةشركة نيو ري انشورنس  15

 +AA A فرنسا (CCR Re)  ري آر س ي س ي  16

 املصدر: الشركة 
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 شركة حصص أو أسهمالشركات التي تمتلك فيها ال 14.3

الشركة في شركة نجم لخدمات التأمين فإن الشركة التمتلك أي استثمارات أخرى في شركات سواء في اململكة أو خارجها وال تمتلك  استثمارفيما عدا 

 .الشركة أي شركة تابعة لها

  لخدمات التأمينشركة نجم 

بموجب السجل التجاري رقم  مساهمة مقفلة سعوديةلخدمات التأمين وهي شركة  نجم%( في شركة 3.85تمتلك الشركة مانسبته )

( 5,000,008خمسة ماليين وثمانية ) إلى، مقسم ( ريال سعودي50,000,080خمسون مليون وثمانون ريال ) (، ويبلغ رأس مال الشركة1010229751)

يكة الشركة في شركة نجم سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وفيما يلي تفاصيل مل( رياالت 10سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )

 :لخدمات التأمين

 (: ملكية الشركة في شركة نجم لخدمات التأمين17الجدول رقم )

 )بالريال السعودي( القيمة االسمية لألسهم عدد األسهم )%( امللكية الشركة

 1,925,003 192,500 3.85% لخدمات التأمينشركة نجم 

 الشركةاملصدر: 

 انقطاع األعمال 15.3

 في الوضع املالي خالل الـ)
ً
 ملحوظا

ً
 األخيرة.12لم يكن هناك أّي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

ً
 ( شهرا

 املوظفون والسعودة 16.3

 لبرنامج نطاقات ( 45( موظفين سعوديين و)155( موظف منهم )200كما في تاريخ هذه النشرة، بلغ عدد موظفي الشركة )
ً
موظف غير سعودي. ووفقا

(، ومصنفة ضمن النطاق 77.45%الصادر من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، بلغت نسبة التوطين كما في تاريخ هذه النشرة حوالي )

 ."فئة)ب(-البالتيني املتوسط"
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 الهيكل التنظيمي للشركة 4

 الهيكل التنظيمي 1.4

 :الهيكل التنظيمي للشركةيوضح الشكل التالي 

 

 الهيكل التنظيمي للشركة(: 1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: الشركة
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 مجلس اإلدارة 2.4

 يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس إدارة الشركة:

 الشركةأعضاء مجلس إدارة (: 18الجدول رقم )

 أعضاء مجلس اإلدارة

عين بتاريخ 
ُ
م(*17/02/2019ه )املوافق 25/10/1441مجلس إدارة الشركة امل  

 املنصب األسم
صفة 

*****العضوية  
 العمر الجنسية

 األسهم اململوكة

***مباشرةغير  مباشرة  

 النسبة العدد النسبة العدد

جمال عبدهللا محمد 

* *الدباغ  

رئيس مجلس 

 اإلدارة

 غير مستقل

 غير تنفيذي
%5.0300 1,006,000 0.005% 1,000 61 سعودي  

سعود عبدالعزيز عبدهللا 

**السليمان  

نائب رئيس 

 مجلس اإلدارة

 غير مستقل

 غير تنفيذي
%1.0005 200,100 0.005% 1,000 60 سعودي  

 عبداللطيف محمد حسني

 جزيل

عضو مجلس 

 اإلدارة

 غير مستقل

 غير تنفيذي
 - - 0.005% 1,000 60 سريالنكا

طاهر محمد عمر إسحاق 

 عقيل

عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - 0.005% 1,000 63 سعودي

محمد زاهر صالح الدين 

 املنجد

عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - 0.005% 1,000 66 سعودي

جودت موس ى جودت 

 الحلبي

عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

تنفيذيغير   
 - - 0.005% 1,000 60 سعودي

فيصل بن عدنان سعد 

 الدين بعاصيري 

عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 48 سعودي

ماجد ضياء الدين فضل 

 كريم

عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - 0.005% 1,000 53 سعودي

ادلبي حمدي كريم زياد  
عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

تنفيذيغير   
 - - - - 42 بريطاني

 املصدر: الشركة

 م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املذكورين أعاله للدورة الحالية14/02/2019هـ )املوافق 09/06/1440* وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها املنعقد بتاريخ 

 م(.16/02/2022هـ )املوافق 15/07/1443م( وملدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 17/02/2019هـ )املوافق 12/06/1440والتي بدأت من تاريخ 

 ملجلس اإلدارة، وتعيين السيد/ 25/02/2019ه )املوافق 20/06/1441** قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 
ً
م( تعيين السيد/ جمال عبدهللا محمد الدباغ رئيسا

 لرئيس مجلس اإلدارة، وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة 
ً
 م(.02/05/2019ه )املوافق 27/08/1440بتاريخ  البنك املركزي سعود عبدالعزيز عبدهللا السليمان نائبا

%( في شركة الخليج لالستثمارات 0.20مجلس اإلدارة السيد/ جمال عبدهللا محمد علي الدباغ ناتجة عن ملكيته بنسبة )***إن امللكية غير املباشرة لرئيس 

تي %( في شركة اإلنصاف العاملية للتنمية العقارية وال100%( من الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، وملكيته بنسبة )15املتخصصة القابضة والتي تمتلك )

عن  امللكية غير املباشرة لنائب رئيس مجلس اإلدارة السيد/ سعود عبدالعزيز عبدهللا السليمان ناتجةو  .%( من الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني5تلك )تم

 لتعاوني.ا %( من الشركة الخليجية العامة للتأمين15%( في الشركة السعودية العامة  للتأمين والتي تمتلك )6.67ملكيته بنسبة )

 في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في أعمال اإلدا الئحة*وفق ***
ً
رة اليومية لها أو حوكمة الشركات، يكتسب عضو مجلس اإلدارة صفة "العضو التنفيذي" عندما يكون عضوا

 منها لقاء ذلك. 
ً
 يتقاض ى راتبا

 منها عدا مكافأة العضوية عن املجلس واللجان. بالنسبة "للعضو غير التنفيذي" فهو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يك 
ً
 إلدارة الشركة أو ال يتقاض ى راتبا

ً
 ون متفرغا

 الستقالل املنصوص عليها بالنسبة للعضو املستقل: فهو عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي من عوارض ا

 فيما يلي: 

 أو له مصلحة فيما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها او له صلة قرابة مع من أن يكون  .أ
ً
مالكا

 يملك هذه النسبة. 
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 لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجم .ب
ً
 وعتها.أن يكون ممثال

 أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين املاضيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. .ج

 أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. .د

 رى من مجموعتها.أن تكون له صلة قرابة حتى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخ .ه

 أن تكون له صلة قرابة مع أي من مستشاري الشركة.  .و

 أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة املرشح لعضوية مجلس إدارتها. .ز

 خالل العامين املاضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو بشركة أخرى من مجموعتها، أأن يعمل  .ح
ً
كاملحاسبين القانونيين و كان يعمل موظفا

 لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين املاضيين.
ً
 وكبار املوردين، أو أن يكون مالكا

 عمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.و غير مباشرة في األ أن تكون له مصلحة مباشرة أ .ط

% 50و أ( ريال سعودي 200,000ارة أو أي من لجانه تزيد عن مائتين ألف )أن يتقاض ى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلد .ي

 يهما أقل. أو أي من لجانه أمن مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة 

  إلزاميةو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة )أصبحت أأن يكون قد أمض ى ما يزيد على تسع سنوات متصلة  .ك
ً
 الشركة إدارة مجلس دورة من ابتداءا

 م(.01/01/2019 تاريخ بعد تكون  التي املدرجة املساهمة

 فروع النشاط الذي تزاوله الشركة. أحدن يتجر في أو أنه منافسة الشركة أن يشترك في عمل من شأ .ل

 لجان الشركة 3.4

 :فيما يلي وصف للجان الشركة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين لكل لجنة

 لجنة املراجعة 1.3.4

م( على تشكيل لجنة املراجعة وتحديد 14/02/2019ه )املوافق 09/06/1440وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها املنعقد بتاريخ 

ث سنوات تنتهي ( وملدة ثال م17/02/2019)املوافق  ه12/06/1440مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 

مجلس اإلدارة  ةم(، فيما تم تعيين رئيس لجنة املراجعة بعد موافق16/02/2023ه )املوافق 25/07/1444بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية في تاريخ 

بتاريخ ودي البنك املركزي السعم(، وقد حصلت الشركة عدم ممانعة 25/02/2019ه )املوافق 20/06/1440في اجتماعه املنعقد في تاريخ 

 أعضاء لجنة املراجعة: وفي ما يليم( . 02/05/2019ه )املوافق 27/08/1440

 (: أعضاء لجنة املراجعة19الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس الحلبي جودت موس ى جودت

 عضو محمد حسن بكر داغستاني

 عضو فيصل راشد فاروقي

 عضو سليمان الحوشانخالد عبدالعزيز 

 املصدر: الشركة

 ملخص مهام ومسؤوليات لجنة املراجعة

  اإلشراف على لجنة املراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال واملهمات التي حددها لها مجلس

 اإلدارة.

  وتوصياتها في شأنه.دراسة نظام اللجنة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها 

  الواردة فيها. للمالحظاتدراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية 

 .التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين املحاسبين القانونيين، وفصلهم وتحديد اتعابهم، ويراعى عن التوصية بالتعيين التأكد من استقالليتهم 

 لقانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة التي يتم تكليفهم لها أثناء قيامهم بأعمال املراجعةمتابعة أعمال املحاسبين ا. 

  عليها. مالحظاتهدراسة خطة املراجعة مع املحاسب القانوني وإبداء 

 .دراسة مالحظات املحاسب القانوني على القوائم املالية ومتابعة ماتم في شأنها 

  املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإيداء الرأي في شأنها.دراسة القوائم 

 .دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها 
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 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 لجنة الترشيحات واملكافآت 2.3.4

م( تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت وتحديد مهامها 25/02/2019ه )املوافق 20/06/1440قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 

وملدة ثالث سنوات تنتهي بنهاية م( 17/02/2019ه )املوافق 12/06/1440تاريخ وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت من 

 لي أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت:م(، وفي ما ي16/02/2023ه )املوافق 25/07/1444دورة مجلس اإلدارة الحالية في تاريخ 

 (: أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت20الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس فيصل عدنان سعد الدين بعاصيري 

 عضو جمال عبدهللا محمد الدباغ

 عضو محمد زاهر صالح الدين املنجد

 عضو ادلبيحمدي  كريم زياد 

 املصدر: الشركة

 

 مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات واملكافآت 

  للسياسات واملعايير العتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته 
ً
التوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس وفقا

 واألمانة.بجريمة مخلة بالشرف 

  املراجعة السنوية لألحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقرارات واملؤهالت املطلوبة لعضوية

 اإلدارة.بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم ان يخصصه العضو ألعمال مجلس  اإلدارة،مجلس 

  إجراؤها.مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن 

  الشركة.مع مصلحة  يتوافقوإقتراح معالجتها بما  اإلدارة،في مجلس  القوة والضعف جوانبتحديد 

  ضوية بمجلس إدارة ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عأعضاء مجلس اإلدارةالتأكد بشكل سنوي من استقاللية

 أخرى.شركة 

  ويراعي عند وضع تلك السياسات استخدام معايير  التنفيذيين،وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار

 باألداء.ترتيط 

 

 اللجنة التنفيذية 3.3.4

وتحديد مهامها وضوابط اللجنة التنفيذية تشكيل  م(25/02/2019ه )املوافق 20/06/1440قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 

م( وملدة ثالث سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس 17/02/2019ه )املوافق 12/06/1440عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 

 :جنة التنفيذيةاللم(، وفي ما يلي أعضاء 16/02/2023ه )املوافق 25/07/1444اإلدارة الحالية في تاريخ 

 اللجنة التنفيذية(: أعضاء 21الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس جمال عبدهللا محمد الدباغ

 عضو عبدهللا السليمانسعود عبدالعزيز 

 عضو جزيل عبداللطيف محمد حسني

 عضو طاهر محمد عمر إسحاق عقيل

 املصدر: الشركة
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  اللجنة التنفيذيةمهام ومسؤوليات 

 . إبداء التوصية ملجلس اإلدارة حول الخطط األستراتيجية والتشغيلية وامليزانيات وخطط األعمال املطورة من قبل اإلدارة 

  التنفيذي للشركة املديرالتي تكون خارج نطاق صالحيات  مجلس اإلدارةإتخاذ القرارات حول املسائل املخولة لها من. 

 جنة من مجلس اإلدارة .للاملتعلقة بالنفقات الرأس مالية واملشتريات، في حدود املخولة  تخاذ القرارات باملسائلإ 

 

 لجنة االستثمار 4.3.4

وتحديد مهامها وضوابط لجنة االستثمار م( تشكيل 25/02/2019ه )املوافق 20/06/1440قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 

م( وملدة ثالث سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس 17/02/2019ه )املوافق 12/06/1440آت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ عملها ومكاف

 :لجنة االستثمارم(، وفي ما يلي أعضاء 16/02/2023ه )املوافق 25/07/1444اإلدارة الحالية في تاريخ 

 االستثمار(: أعضاء لجنة 22الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس سعود عبدالعزيز عبدهللا السليمان

 عضو ماجد ضياء الدين كريم

 عضو طاهر محمد عمر إسحاق عقيل

 عضو إيهاب يوسف محمد لنجاوي 

 املصدر: الشركة

 لجنة االستثمارمهام ومسؤوليات 

  للشركة، وتقديم التوصيات بهذا الخصوص ملجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد تحديد أهداف اإلستثمار والسياسات اإلستثمارية

 .مستويات تحمل املخاطر وتنوع عمليات اإلستثمار

  ستثمارية، بما في ذلك تقييم نتائج اإلستثمار لتحديد نجاح استراتيجيات اإلستثمار والتأكد من اإلشراف العام على أداء العمليات اإل

 ستثمارية للشركة.التقيد بالسياسات اإل 

 .إلدارة اإلستثمارات ويحقق مصلحة الشركة 
ً
  املوضوعات األخرى املتعلقة باإلستثمار حسبما يكون ذلك ضروريا

 

 لجنة إدارة املخاطر 5.3.4

وتحديد مهامها وضوابط إدارة املخاطر  لجنةم( تشكيل 25/02/2019ه )املوافق 20/06/1440قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 

م( وملدة ثالث سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس 17/02/2019ه )املوافق 12/06/1440عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 

 :املخاطر إدارةلجنة م(، وفي ما يلي أعضاء 16/02/2023ه )املوافق 25/07/1444اإلدارة الحالية في تاريخ 

 إدارة املخاطر(: أعضاء لجنة 23رقم )الجدول 

 الوظيفة االسم

 رئيس ماجد ضياء الدين كريم

 عضو جزيلعبداللطيف  محمد حسني 

 عضو فيصل عدنان سعد الدين بعاصيري 

 عضو إيهاب يوسف محمد لنجاوي 

 املصدر: الشركة
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 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 إدارة املخاطرمهام ومسؤوليات 

  التي تتعرض لها الشركة واملحافظة على مستوى مقبول من املخاطر للشركة. املخاطرتحديد 

 .اإلشراف على نظام إدارة املخاطر بالشركة وتقييم فعاليته 

 وضع إستراتيجية شاملة إلدارة املخاطر ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء على املتغيرات الداخلية والخارجية للشركة. 

  سياسات إدارة املخاطر.مراجعة 

 .إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل املخاطر وتعرضها لها بشكل دوري 

  مجلس اإلدارة حول التعرض للمخاطر والخطوات املقترحة إلدارة هذه املخاطر. إلىرفع تقارير مفصلة 

 .تقديم التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر 

 اإلدارة التنفيذية 4.4

 ضح الجدول التالي تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركة:يو 

 (: اإلدارة التنفيذية للشركة24الجدول رقم )

 األسهم اململوكة
في  تاريخ التعيين

 املنصب
 مباشرة باشرةاملغير  االسم املنصب الجنسية العمر

 العدد النسبة العدد النسبة

 إيهاب يوسف محمد لنجاوي  التنفيذياملدير  سعودي 51 م02/02/2017 1,000 %0.005 - -

 سعودي 33 م10/06/2020 - - - -
األموال/  غسلرئيس مكافحة 

 والجرائم املالية
 مسعوديعبدالعزيز معتز 

 نثار قادري عبدالحي ةالداخلي املراجعة رئيس أفغانستاني 35 م02/07/2017 - - - -

 عبدهللا سامي مقبول  رئيس إدارة اإلمتثال سعودي 37 م23/07/2017 - - - -

 *شاغر  رئيس إدارة املخاطر - - - - - - -

 علي عبدالعزيز عبدالعال رئيس رعاية العمالء سعودي 34 م06/05/2017 - - - -

 رئيس اإلكتتاب سعودي 47 م13/01/2019 - - - -
بدر محمد عبدالعزيز 

 الشوشان

  الغامدي محمد سعيد  رئيس املطالبات  سعودي  51 م04/04/2017 - - - -

 شاغر  الرئيس االكتواري  - - - - - - -

  الشربيني يوسف عبد هللا  مدير إعادة التأمين  سعودي  29 م20/02/2020 - - - -

 وائل عثمان السبيع رئيس الشؤون القانونية  سعودي 46 م30/01/2011 - - - -

 محمد عزمي أنورالدين الرئيس التنفيذي لإلدارة املالية سريالنكي 56 م01/08/2010 - - - -

 خضري عدنان ماجد   رئيس تقنية املعلومات سعودي 45 م01/07/2019 - - - -

 سعودي 43 م24/06/2018 - - - -
رئيس املوارد البشرية 

 والخدمات املشتركة

 سليمان محمد عبدهللا

 الجوهر

 سعودي 40 م08/04/2018 - - - -
الرئيس التنفيذي للعمليات 

 التجارية
 محمد عبدهللا محمد السديري 

 املصدر: الشركة

، وقد تقدمت الشركة بخطاب إلى البنك املركزي السعودي لتعيين رئيس إدارة م(18/06/2020ه )املوافق 26/10/1441بإستقالته في تاريخ  السابق إدارة املخاطر رئيس*تقدم 

 راجع الخطر )
ً
املخاطر املتعلقة بخلو بعض ( "18.1.2املخاطر وكما في تاريخ هذه النشرة لم تحصل الشركة على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي )ملزيد من املعلومات فضال

 .(" من هذه النشرةعوامل املخاطرة( "2" )املناصب الهامة في الشركة
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 اإلدارة وكبار التنفيذيينتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس  5.4

الجدول تقع مسؤولية اقتراح التعويضات واملكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين على لجنة الترشيحات واملكافآت. ويوضح 

 :ل الثالثة أعوام املاضيةالتالي قيمة الرواتب واملكافآت والبدالت التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمسة مدراء تنفيذيين خال

 (: تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين25الجدول رقم )

 بالرياالت السعودية
السنة املالية املنتهية في 

 م2017ديسمبر  31

السنة املالية املنتهية في 

 م2018ديسمبر  31

السنة املالية املنتهية في 

 م2019ديسمبر  31

 1,774,247 1,600,000 1,826,740 أعضاء مجلس اإلدارة

 4,232,220 4,267,458 4,146,945 أعلى خمسة مدراء تنفيذيين

 6,006,467 5,867,458 5,973,685 اإلجمالي

 املصدر: الشركة
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 املوظفون  5

 املالية الخاضعة لهذه النشرةبرامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق  1.5

 كما بتاريخ هذه النشرة، ال يوجد لدى الشركة أي برامج تخصيص أسهم ملوظفيها. 

 

 ترتيبات تشرك املوظفين في رأس املال 2.5

 كما بتاريخ هذه النشرة، ال يوجد أي ترتيبات تشرك املوظفين في رأس مال الشركة.
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  اإلدارة املعلومات املالية ومناقشة وتحليل 6

 مقدمة 1.6

م 2017برديسم 31للشركة عن السنوات املالية املنتهية في  املراجعةالقوائم املالية  إلىيستند ما يلي من مناقشة وتحليل للوضع املالي ونتائج العمليات 

وتدقيقها من قبل شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون و شركة  م، واإليضاحات املرفقة بهم، والتي تم مراجعتها2018و

 م2019 ديسمبر 31للشركة عن السنة املالية املنتهية في  املراجعةاحمد تيسير إبراهيم وشركاه مراجعة وزكاة وضريبة واستشارات، والقوائم املالية 

حمد أيقها من قبل شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون وشركة إبراهيم واإليضاحات املرفقة بها، والتي تم مراجعتها وتدق

 30املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في  القوائم إلىضافة البسام وشركاؤه. باإل -البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون 

ؤه، وشركة البسام وشركا-حمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون أا، والتي تم إعدادها من قبل شركة إبراهيم م واإليضاحات املرفقة به2020يونيو 

 كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون. 

كاة وضريبة واستشارات،و حمد تيسير إبراهيم وشركاه مراجعة وز أال تمتلك شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، وشركة

شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، و  البسام وشركاؤه،-حمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون أشركة إبراهيم 

 تراجع عنها فيما يتعلق بنشروال أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة أي حصة أو مصلحة من أي نوع في الشركة، كما وأعطت موافقتها الكتابية ولم ت

 لألعوام املذكورة أعاله. اسمها وشعارها وإفاداتها في نشرة اإلصدار هذه كمراجع حسابات للشركة

 للمعاييرالدولية للتقرير2018م و2017ديسمبر  31للشركة عن السنوات املالية املنتهية في املراجعة تم إعداد القوائم املالية 
ً
( IFRSاملالي ) م وفقا

نك الب(، واملعدلة من قبل SOCPA) املعتمدة في اململكة العربية السعودية واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

ن قبل املجلس ( الصادرة مIFRSتطبيق جميع املعايير الدولية للتقرير املالي )التعديل تطلب ي حيثللمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل،  املركزي 

 "ضرائب" الرتباطهم بالزكاة وضريبة 21"ضريبة الدخل "و تفسير لجنة التفاسير رقم  12فيما عدا معيار املحاسبة الدولي  الدولي للمعايير الدولية

  ،الدخل
ً
فيما  ت الالحقة بهالتعديال م( و 11/04/2017)املوافق ه14/07/1438بتاريخ  (381000074519رقم )البنك املركزي لتعميم حيث أنه وفقا

استحقاق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي من خالل حقوق املساهمين في األرباح  يكون يتعلق باملحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل، 

  املبقاة.

)غير  ية املوجزةولاأل  القوائم املالية إلىباإلضافة  م2019ديسمبر  31املنتهية في  للشركة عن السنة املاليةاملراجعة كما تم إعداد القوائم املالية 

 
ً
سعودية ( املعتمدة في اململكة العربية السعودية واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة الIFRSاملالي ) الدولية للتقرير للمعايير املراجعة( وفقا

وضريبة الدخل بناًء على التعليمات التي صدرت من قبل  للمحاسبة عن الزكاة البنك املركزي (، واملعدلة من قبل SOCPA) للمحاسبين القانونيين

م( والتي تنص على تحديث السياسات املحاسبية للمعالجة املحاسبية للزكاة وضريبة 23/07/2019ه )املوافق 20/11/1440في بتاريخ  البنك املركزي 

 (. IFRSاملعايير الدولية للتقرير املالي)الدخل في قائمة الدخل، وقد قامت الشركة بتعديل األثر بأثر رجعي بما يتماش ى مع 

 
ً
خطط اإلدارة وتوقعاتها الحالية فيما  إلىقد يشتمل هذا الجزء على بيانات ذات طبيعة مستقبلية مرتبطة بإمكانيات الشركة املستقبلية استنادا

 يتعلق بنمو الشركة ونتائج عملياتها وأوضاعها املالية وقد تنطوي على مخاطر وتوقعات غير م
ً
ؤكدة. كما قد تختلف نتائج الشركة الفعلية جوهريا

 لعوامل وأحداث مستقبلية متعددة بما في ذلك العوامل التي تمت مناقشتها في هذا القسم من نشرة اإلصدار أ
ً
و في عن تلك التوقعات وذلك نتيجة

 .( "عوامل املخاطرة"2أماكن أخرى منها خاصة تلك الواردة في القسم )

 جعةاملرام تم استخراجها كما هي مصنفة في القوائم املالية 2017ديسمبر  31ملالية الواردة في هذا القسم للسنة املالية املنتهية في إن املعلومات ا

 راجعةملام تم استخراجها كما هي مصنفة من القوائم املالية 2018م، واملعلومات املالية للسنة املنتهية في 2018ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في 

 م.2019ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في 
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، أقرب عدد صحيح إلىالسعودي ما لم ينص على خالف ذلك. وتم تقريب املبالغ  إن جميع املعلومات املالية التي يحتويها هذا القسم تم عرضها بالريال

ه تم إن إلىرة وعليه فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع املجاميع املذكورة في تلك الجداول. كما تجدر اإلشا

 اه.م التي تم تقريبها في الجداول أدناحتساب جميع نسب النمو السنوية وهوامش الربحية والتكاليف ومعدالت النمو السنوية املركبة بناًء على األرقا

 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم املالية 2.6

 يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي

 أنه قد تم اإلفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية املتعلقة بالشركة وأدائها املالي في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي معلومات أو مستندات .1

 أخرى لو تم إغفال ذكرها ستصبح البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مضللة.أو حقائق 

 31 للشركة عن السنوات املالية املنتهية في املراجعةأن املعلومات املالية الواردة في هذا النشرة قد تم إستخراجها من القوائم املالية  .2

 يونيو 30ة االولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في القوائم املالي إلىم،باإلضافة 2019م و2018م و2017ديسمبر 

واإليضاحات املرفقة بهم دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنها تشتمل على معلومات مالية مقدمة على أساس موحد في شكل  م2020

 بحسب املعايير الدو 
ً
 ( .IFRSلية للتقرير املالي )يتفق مع القوائم املالية التي تقرها الشركة سنويا

فترة الستة أشهر  إلىباإلضافة  م2019م و2018م و 2017ديسمبر  31أن الشركة تكبدت خسائر خالل الثالث سنوات املاضية املنتهية في  .3

راجع الخطر رقم )فضال  م، وباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة فيما يتعلق بالخسائر املتراكمة2020يونيو  30املنتهية في 

، لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري " من هذه النشرة(عوامل املخاطرة( "2" من القسم )املخاطر املتعلقة بالخسائر املتراكمة( "2.1.2)

م والتي سبقت مباشرة 2019م و2018م و2017ديسمبر  31في الوضع املالي والتجاري للشركة خالل السنوات املالية الثالث املنتهية في 

 نهاية الفترة التي يشملها تقرير املحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار. إلىسهم حقوق أولوية إضافةتاريخ تقديم طلب اصدار أ

 على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة اإلصدار 12أن الشركة تمتلك رأس مال عامل يكفي مدة  .4
ً
 .هذه شهرا

السحب على املكشوف من الحسابات املصرفية، كما يقرون بعدم أنه ال يوجد لدى الشركة أي قروض أو مديونيات أخرى بما في ذلك  .5

وجود أي التزامات ضمان )بما في ذلك الضمان الشخص ي أو غير املشمولة بضمان شخص ي أو املضمونة برهن أو غير املضمونة برهن( 

لم درة وقائمة أو أدوات دين موافق عليها و أو التزامات تحت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري، أو أي أدوات دين صا

 .، وال يوجد لدى الشركة أي قروض آلجل مقرونة بضمانات شخصيةيتم إصدارها، أو قروض ألجل

  توجد أي رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على ممتلكات الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.ال -على حد علمهم و  -أنه  .6

والت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو عوض غير نقدي من قبل الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة، أو كبار أنه لم يتم منح أي عم .7

م التنفيذيين، أو القائمين بعرض أو طرح األوراق املالية أو الخبراء خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب إصدار أسه

 حقوق األولوية الخاضعة لهذه النشرة.

أن الشركة ال تمتلك أي حيازات في أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من  .8

 قيمتها مما يؤثر بشكل كبير على تقييم املوقف املالي.

ائها أو استئجارها باستثناء ماجرى أي التزامات محتملة أو ضمانات أو أي أصول ثابتة مهمة مزمع على شر  أنه ال يوجد لدى الشركة .9

 ( "االلتزامات املحتملة" من هذا القسم..0االفصاح عنه في القسم الفرعي)

 كما في تاريخ هذه النشرة. أن رأس مال الشركة ال يخضع لحق الخيار .10

 في األعمال والوضع املالي للشركة أن الشركة ليست على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير .11

 ( "عوامل املخاطرة" من هذه النشرة.2باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم )

أن الشركة ليس لديها معلومات عن أّي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أّي عوامل أخرى أثرت أو يمكن  .12

( "عوامل املخاطرة" من 2ير مباشر( في عمليات الشركة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم )أن تؤثر بشكل جوهري )مباشر أو غ

 هذه النشرة.
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 السياسات املحاسبية املهمة  3.6

 أسس العرض والقياس

 للمعاير الدولية إلعداد التقرير املالي )املعايير الدولية إلعداد التقرير املالي( 
ً
ربية السعودية، في اململكة الع املعتمدةتم إعداد القوائم املالية وفقا

 وكذلك املعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

حديث بتعداد التقرير املالي كما هو معتمد في اململكة العربية السعودية. وقامت الشركة إل  ةتم إعداد القوائم املالية للشركة وفًقا للمعايير الدولي

 على التعليمات التي أصدرت من قبل 
ً
 ه )املوافق20/11/1440بتاريخ  البنك املركزي السياسة املحاسبية للزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل بناءا

 ودية.ملكة العربية السعم( لشركات التأمين في اململكة العربية السعودية بما يتماش ى مع املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمد في امل23/07/2019

م 2018 ديسمبر 31وبالتالي قامت الشركة بتغيير املعالجة املحاسبية للزكاة وضريبة الدخل لتعديل األثر بأثر رجعي وذلك عن السنة املالية املنتهية في 

 واألخطاء. ( "السياسات املحاسبية والتغيرات في التقديرات املحاسبية 8بما يتماش ى مع املعيار املحاسبي رقم )

ائمة ن خالل قأعدت القوائم املالية على أساس مبدأ اإلستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا قياس القيمة العادلة لإلستثمارات متاحة للبيع م

 اإلضافية املقدرة. لم تعرض الدخل. والتزامات مزايا العاملين التي يتم قياسها بالقيمة الحالية لاللتزامات املستقبلية باستخدام طريقة الوحدة

ت إستثماراالقوائم املالية للشركة بطريقة التصنيف متداول /غير متداول. وبالتالي، فأنه،يمكن تصنيف األرصدة االتية كمتداولة: نقد ومافي حكمه، 

لتأمين في االقساط غير املكتسبة، معيدي ا مولةعصافي،  –افي، مبالغ مستحقة من معيدي التأمين ص –قساط تامين مدينة أفي ودائع مرابحة، 

تكاليف وثائق تأمين مؤجلة، فائض مؤجل من خسائر وثائق تأمين، مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى، مبالغ مستحقة لحملة وثائق 

ات القائمة واملطالبات التأمين، معيدي التأمين ووسطاء التأمين، مصاريف مستحقة، أقساط تأمين غير مكتسبة وعمولة معيدي التأمين، املطالب

بلغ عنها، مخصص عجز أقساط تأمين، إحتياطات فنية اخرى، والزكاة املستحقة. 
ُ
 املتكبدة غير امل

دية فان تعرض الشركة قائمة املركز املالي الخاصة بها علي نطاق واسع من أجل السيولة. وفقا ملتطلبات أنظمة التأمين في اململكة العربية السعو 

بحسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات املساهمين، وتعرض القوائم املالية وفقأ لذلك. ان الحيازة املادية لكافة املوجودات الشركة تحتفظ 

باسم الشركة. يتم تسجيل املوجودات، املطلوبات، اإليرادات واملصاريف املتعلقة بكل نشاط في  املتعلقة بعمليات التأمين وعمليات املساهمين تتم

 بات الخاصة بها. إن أساس توزيع مصاريف العمليات املشتركة يتم تحديدها من ِقبل االدارة ومجلس االدارة.الحسا

 للمعايير الدولية للتقرير املالي، كما تم تعديلها من قبل2018ديسمبر  31تم إعداد القوائم املالية للشركة كما في السنة املنتهية في 
ً
البنك  ، وفقا

"ضرائب الدخل" واملعيار الدولي إلعداد التقرير  – 12لزكاة وضريبة الدخل )املتعلقة بالتطبيق من املعيار املحاسبي الدولي رقم للمحاسبة ا املركزي 

 الضريبة" حتى اآلن فيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل(." – 21املالي رقم 

م املالية م مع تلك املتبعة في إعداد القوائ2019ديسمبر  31املالية املنتهية في تتوافق السياسات املحاسبية املستخدمة في إعداد القوائم املالية للسنة 

 م، ما لم يذكر خالف ذلك.2018ديسمبر  31السنوية للشركة للسنة املنتهية في 

 التقديرات واألحكام املحاسبية الهامة 

فصاحات اضات التي تؤثر على املبالغ املعلنة للموجودات واملطلوبات واإل يتطلب إعداد القوائم املالية من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتر 

مات ل املعلو املتعلقة باملوجودات واملطلوبات املحتملة في تاريخ القوائم املالية. على الرغم من ان هذه التقديرات واألحكام قد تم بنائها على أفض

رة لخبالی د إتستنر ومستمل بشکم ألحکارات وایدلتقم اتقییم یتتائج الفعلية عن هذه التقديرات. املتاحة والخبرة السابقة لإلدارة إال انه قد تختلف الن

ظروف. فيما يلي األحكام والتقديرات لظل الة في ومعقد أنها لتي یُعتقالمستقبلیة داث األحت اقعاوتك لذبما في رى، ألخل اموالعوایخیة رلتاا

 الية: املحاسبية الهامة في إعداد هذه القوائم امل
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 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 املسؤولية النهائية الناشئة عن املطالبات املقدمة بموجب عقود التأمين 

 للشركة. هناك عدة مصادر لعدم التأكد و التي يلزم إن التقدير النهائي لاللتزام الناتج عن املطالبات بموجب عقود التأمين هو أهم تقدير محاسبي

 قعةولمتا ائیةھلنا للتکلفة لمالیةا لسنةا ایةھفي نرات یدتقم عمل یته الشركة لتلك املطالبات. إعتبارها في تقدير االلتزام النهائي الذي ستدفع

 سددةملا رغیو عنها املبلغ تالباطلما إلتزامات ریدتق میت. عنها املبلغ غير دةلمتکبا تالباطللم قعةولمتا ائیةھلنا فللتکالیو عنها بلغلما تالباطللم

لتأكد في نهاية كل سنة تقرير ، يتم إعادة تقييم تقديرات املطالبات للسنة السابقة لکة. رلشالی إلمبلغة ایة ردلفت اللحاال تلتقییماا نتائج دامباستخ

افتراضات مهمة حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة،  إلىمن مالءمتها ويتم إجراء التغييرات على املخصص. تستند هذه التقديرات بالضرورة 

قدرة. تغييرات مستقبلية في املطلوبات امل إلىدرجات التقدير وعدم اليقين، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي  وربما كبيرة، من

وم ات. تقيتم تقدير املطالبات التي تتطلب قرارات املحكمة أو التحكيم بشكل فردي. خبراء تسوية الخسائر املستقلون يقدرون عادة مطالبات املمتلك

من  م التحققاإلدارة بمراجعة مخصصاتها للمطالبات التي يتم تكبدها شهرًيا، واملطالبات املتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها على أساس ربع سنوي. يت

 ديسمبر، من قبل خبير اكتواري مستقل. 31مخصص املطالبات املعلقة، في 

ملالي، ها هو تقدير للمطالبات التي من املتوقع أن يتم اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة املركز اإن املخصص للمطالبات املتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عن

عنها  ت املبلغوالذي حدث فيه الحدث املؤمن قبل تاريخ قائمة املركز املالي. تتمثل التقنية األساسية التي تعتمدها اإلدارة في تقدير تكلفة املطالبا

غ عنها في استخدام اتجاهات تسوية املطالبات السابقة للتنبؤ باتجاهات تسوية املطالبات املستقبلية. يتم احتساب واملطالبات املتكبدة وغير مبل

الية اضات الحااللتزام في تاريخ التقرير باستخدام مجموعة من تقنيات إسقاط املطالبة االكتوارية القياسية ، بناًء على البيانات التجريبية واالفتر 

ا لالنحراف الضار. في تاريخ كل تقرير، يتم إعادة تقييم تقديرات مطالبات السنة السابقة للتأكد من كفايتها ويتم إجراء تغ التي قد تتضمن
ً
ييرات هامش

بلغ وامل عنها على املخصص. ال يتم خصم هذه األحكام للقيمة الزمنية للنقود. إن األسلوب األساس ي الذي تتبعه اإلدارة في تقدير تكلفة مطالبات املبلغ

رق مثل عنها هو استخدام اتجاهات تسوية املطالبات السابقة للتنبؤ باتجاهات تسوية املطالبات في املستقبل. يستخدم االكتواريين مجموعة من الط

كتواري نهج طريقة سلم السلسلة وطريقة بورنهوتير فيرغوسون وطريقة معدل الخسارة املتوقعة لتحديد هذه املخصصات. كما يستخدم الخبير اال

عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية  إلىالتجزئة بما في ذلك تحليل التكلفة لكل عضو في السنة بالنسبة للقطاع الطبي. تستند هذه األساليب 

 ملتوقعة وأنماط تسوية املطالبات.املتعلقة بقيمة التسوية ا

 إنخفاض قيمة األصول املالية 

ألقل من لمالیة ودات اجولة للمدلعاالقیمة افي ل صوامتر أو کبیض نخفاون هناك اما یکدعنت قيمتها نخفضد المالیة قاودات جولمأن اکة رلشرر اتق

٪ 30شهًرا أو أكثر طويلة األجل ويعتبر االنخفاض بنسبة  12تكلفتها. يتطلب تحديد ما هو هام أو طويل األمد استخدام الحكم والتقدير. تعتبر فترة 

صلية جوهرًيا وفًقا لسياسة الشركة. عند إجراء هذا الحكم، تقوم الشركة بتقييم من بين عوامل أخرى، التقلبات العادية في سعر من التكلفة األ 

 ت النقدية التشغيلية والتمويلية.السهم، والصحة املالية للشركة املستثمر فيها، وأداء الصناعة والقطاع، والتغيرات في التقنية والتدفقا

 ط التأمين واعادة التأمين املدينةإنخفاض أقسا 

قساط التأمين وإعاده التأمين املدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من أيتم تكوين مخصص انخفاض قيمة الذمم 

س أو إلفالافي ن یدلمل اخدیل أن تماحن، ایدمة للمالهالمالیة ت اباولصعر اتعتبتحصيل جميع املبالغ املستحقة وفًقا للشروط األصلية للمدينين. 

 ت قيمتها.نخفضد اینة قدلمم امذلأن اعلی رات شؤمداد لسافي ر لتأخداد أو السن اعز لعج، والماليم ایظلتندة اعاإ

 ي التأمين.ور النزاعات وقوة معيدتتعرض الشركة لخالفات وإمكانية التخلف عن السداد مع معيدي التأمين. تراقب الشركة على أساس ربع سنوي تط

 تكاليف وثائق تأمين املؤجلة 

طيها التى تغ يتم االعتراف بتكلفة االقتناء املتعلقة بعملية بيع الوثائق الجديدة كتكاليف اقتناء مؤجلة ويتم استهالكها في قائمة الدخل على املدة

ة االستهالك املتسارع ويمكن ان تتطلب استبعاد من خالل الوثيقة .واذا لم يتحقق االفتراض للربحية املستقبلية لتلك الوثيقة يتم استخدام طريق

 قائمة الدخل.
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 االعمار االفتراضية للممتلكات واملعدات واالصول غير امللموسة 

يرات التقدهذه تقوم إدارة الشركة بتحديد العمر اإلنتاجي املقدر ملمتلكاتها ومعداتها واألصول غير امللموسة لحساب االستهالك / اإلطفاء. يتم تحديد 

االستهالك  ديل قيمةبعد النظر في االستخدام املتوقع لألصول أو التآكل املادي. تقوم اإلدارة بتقدير القيمة املتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوًيا. يتم تع

 اإلطفاء عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. /

 الشهرة 

شركة الخليج الذي دفعته الشركة بما يتجاوز صافي القيمة العادلة للموجودات القابلة للتحديد واملطلوبات املكتسبة من  تمثل الشهرة املبلغ

والشركة السعودية العامة للتأمين التعاوني. يتم االعتراف بالشهرة الحًقا بالتكلفة بعد خصم خسائر االضمحالل. لالستثمارات املتخصصة القابضة 

لقيمة الدفترية للشهرة سنوًيا لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر موضوعي على انخفاض القيمة ، ما لم يحدث تغير في الظروف خالل تتم مراجعة ا

 انخفاض القيمة الدفترية والذي يتطلب تقييم الشهرة خالل السنة. إلىالسنة مما يشير 

لالسترداد لوحدة التوليد النقدي، واالستحواذ الذي أدى الي الشهرة. يتم تحديد يتم تحديد االنخفاض في القيمة من خالل مراجعة القيمة القابلة 

قدية القيمة القابلة لالسترداد للعمليات بناًء على قيمتها قيد االستخدام. إن االفتراضات االساسية املستخدمة هي معدل الخصم للتدفقات الن

. بل لالسترداد أقل من القيمة الدفترية ، يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخلاملستقبلية املقدرة من الشركة. عندما يكون املبلغ القا

 تتطلب هذه الحسابات استخدام التقديرات.

 احتياطي عجز أقساط تأمين 

على نسبة الخسارة تقدير احتياطي العجز في قسط التأمين يكون مرتبط بعدد من االفتراضات فيما يتعلق باألحداث والظروف املستقبلية. يعتمد 

شركة الخبير االكتواري لل تقدير نسبة الخسارة املتوقعة، يتم األخذ في االعتبار من قبل إلىاملتوقعة للجزء غير املنتهي من مخاطر الوثائق. للوصول 

كان  ما إذا في نهاية السنة املالية أكدشهر، والت إلىوالخبير االكتواري املستقل عالقة املطالبات واألقساط التي من املتوقع أن تطبق على أساس شهر 

 قساط.تكوين احتياطي عجز األ إلىهناك حاجة 

 القيمة العادلة لألدوات املالية 

دوات سعر السوق املعروض. يتم تحديد القيمة العادلة لأل  إلىتستند القيمة العادلة لألدوات املالية املتداولة في األسواق النشطة في تاريخ التقرير 

ير يتم تقد املالية التي ال يوجد فيها سوق نشط أو عندما ال تكون األسعار املعروضة متاحة، بخالف ذلك باستخدام أساليب التقييم. في هذه الحاالت،

 ابهة أو باستخدام النماذج. في حالة عدم توفر مدخالت يمكن مالحظتها فيالقيم العادلة من البيانات امللحوظة فيما يتعلق باألدوات املالية املش

لتحقق ة، يتم االسوق ، يتم تقديرها بناًء على االفتراضات املناسبة. عند استخدام أساليب التقييم )على سبيل املثال ، النماذج( لتحديد القيم العادل

مستقلين عن الذين قاموا بتعيينهم. جميع النماذج معتمدة قبل استخدامها، ويتم معايرة  من صحتها ومراجعتها بشكل دوري من قبل افراد مؤهلين و

الحد العملي ، تستخدم النماذج بيانات يمكن مالحظتها فقط ؛  إلىالنماذج لضمان أن املخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق املقارنة. 

 دارة.إلت تقديرات من قبل ااطتبارالت والتقلبال( والمقابطر الخوالخاصة ن االئتماطر اخا)مومع ذلك ، تتطلب مجاالت مثل مخاطر االئتمان 

 التزامات املنافع املحددة للموظفين 

"مزايا  19يتم تحديد التزامات منافع املوظفين بواسطة خبير اكتواري مستقل باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية املقدرة طبقا للمعيار الدولي رقم 

ويتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات منافع املوظفين باستخدام التدفقات النقدية املخصومة باستخدام معدل الفائدة الدوات الدين  العاملين"

 املقدرة بالريال السعودي، ولها مدة استحقاق تقارب تلك االلتزامات.

ا بواسطة الخبير االكتواري باستخدام افتراضات كمعدل الخصم تعتمد القيمة الحالية اللتزامات منافع املوظفين على عدة عوامل يتم تحديده

اصدار  توقعات هامة نظرا لطول اجلها وتتم مراجعتها عند إلىوالزيادة املتوقعه في الرواتب ومعدل دوران العاملين الخ. وتخضع هذه االفتراضات 

 القوائم املالية السنوية.
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 السياسات املحاسبية الهامة

السياسات املحاسبية الهامة املطبقة في إعداد القوائم املالية أدناه. تم تطبيق هذه السياسات باستمرار على كل من السنوات املعروضة تم تلخيص 

رة التسعة فتم و 2016باستثناء اعتماد التعديالت على املعايير الحالية املذكورة أدناه والتي لم يكن لها أي تأثير مادي على هذه القوائم املالية بين عام 

 .م. ومن املتوقع أن يكون لها تأثير ضئيل في السنوات املقبلة2020يونيو  30أشهر املنتهية في 

  م2018ر ديسمب 31املعايير الدولية للتقارير املالية والتفسيرات الجديدة واملعدلة املطبقة بواسطة الشركة للسنة املنتهية في 

 م ومراجعة املعايير القائمة والتي تم إصدارها من قبل مجلس2018ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في قامت الشركة بإعتماد التعديالت التالية 

 معايير املحاسبة الدولية:

 الوصف املعيار / التعديالت

 2معيار التقارير املالية الدولي رقم 
للتقارير املالية تصنيف وقياس معامالت  2تعديالت على املعيار الدولي رقم 

 دفوعات املبينة على اساس االسهم.امل

 املعامالت بالعملة االجنبية واالعتبارات املسبقة 22تفسير لجنة التفاسير رقم 

 تحويل اإلستثمارات العقارية 40رقم  تعديالت على املعياراملحاسبي 40معيار املحاسبة الدولي رقم 

 العقود مع العمالء )موضح ادناه(االيرادات من  15معيار التقارير املالية الدولي رقم 

 م2016-م2014املعايير الدولية للتقارير املالية  إلىم 2016التحسينات السنوية من  28و معيار املحاسبة الدولي رقم 1معيار التقارير املالية الدولي رقم 

  إليرادات من العقود مع العمالءا – 15معيار التقارير املالية الدولي رقم 

لي نموذجا موحدا شامال للمحاسبة عن اإليرادات الناشئة عن العقود مع العمالء ويحل محل التوجيه الحا 15يحدد املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

املالي رقم  لدولي للتقريرلاليرادات، والذي يوجد حاليا في العديد من املعايير والتفسيرات ضمن املعايير الدولية للتقرير املالي. ومع ذلك، فان املعيار ا

 مين )أوعلى عقود غير التأ 15تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  إلىال ينطبق على "اإليرادات من عقود التأمين". ومع ذلك، ستحتاج املنشآت  15

 مكونات عقود التأمين(. لذلك، سوف تحتاج منشآت التأمين لتقييم نطاق هذا املعيار بعناية. 

( نموذجا جديدا من خمس خطوات سيطبق على اإليرادات الناشئة عن العقود املبرمة مع العمالء. بموجب 15ملعيار الدولي للتقرير املالي )وضع ا

 العميل.  إلى( يتم اثبات اإليرادات بمبلغ يعكس القيمة املتوقع تحقيقها مقابل تحويل البضائع أو الخدمات 15املعيار الدولي للتقرير املالي )

ه ال يوجد أي تأثير جوهري على املبالغ
ّ
بلغ على الرغم من وجود تغييرات في السياسة املحاسبية ، اال أّن اإلدارة قامت بتقييم واستنتاج أن

ُ
عنها عند  امل

 م. 2018يناير  1في  15املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  إلىالتحول 

 الية.عايير التي لم تصبح نافذة املفعول املرتبطة بالشركة ليس لها تأثير جوهري على هذه القوائم املتطبيق املعايير الجديدة واملعايير املعدلة وامل
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  م2018املعايير الدولية للتقارير املالية والتفسيرات الجديدة واملعدلة، الصادرة ولكن لم تطبق بعد حتى عام 

درة م. تتضمن القائمة أدناه قائمة باملعايير والتفسيرات الصا2018ديسمبر  31تاريخ  فيما يلي املعايير الصادرة ولكنها لم تصبح سارية املفعول حتى

 التي تتوقع الشركة بشكل معقول تطبيقها في املستقبل. تعتزم الشركة تطبيق هذه املعايير عندما تصبح سارية املفعول.

 البيان املعيار / التعديالت
 تاريخ السريان الفعلي

او بعد التاريخ ادناهللفترات التي تبدا في   

9معيار التقارير املالية الدولي رقم   مالحظة أدناه األدوات املالية )مالحظة أدناه( 

16معيار التقارير املالية الدولي رقم  م2019يناير  1 عقود االيجار   

23تفسير لجنة التفاسير رقم   
عن املعالجات الضريبية الخاصة بضريبة 

 الدخل
م2019يناير  1  

17معيار التقارير املالية الدولي رقم  م2022يناير  1 عقود التأمين )مالحظة أدناه(   

  وات املاليةاالد – 9معيار التقارير املالية الدولي رقم 

دولي املحاسبة ال ( "األدوات املالية" والذي سيحل محل معيار9م ، أصدر مجلس معايير املحاسبة الدولي املعيار الدولي للتقرير املالي )2014في يوليو 

( األدوات املالية: االعتراف والقياس. يتضمن املعيار متطلبات تصنيف وقياسات جديدة للموجودات املالية ، وإدخال نموذج انخفاض خسارة 39)

جديدة. بموجب املعيار ( ومتطلبات محاسبة التحوط ال39اإلئتمان املتوقعة والذي سيحل محل نموذج الخسارة املتكبدة في معيار املحاسبة الدولي )

 ( :9الدولي للتقرير املالي )

يتم قياس جميع املوجودات املالية إما بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة. سيعتمد أساس التصنيف على النشاط و خصائص التدفقات  -

للمطلوبات املالية فيما عدا املحددة  39 النقدية التعاقدية للموجودات املالية. احتفظ املعيار باغلب متطلبات معيار املحاسبة الدولي

بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر حيث يتم إدراج ذلك الجزء من تغيرات القيمة العادلة املتعلقة بها في قائمة الدخل الشامل 

 من قائمة الدخل.
ً
 اآلخر بدال

 في أدواتلمالیة روض واملوجودات القالجمیع سارة اإلئتمان املتوقعة ص لخمخصل تسجین املنشآت ( م9ب املعيار الدولي للتقرير املالي )لطیت -

باإلضافة ل ، والذمم املدينة بموجب عقود اإليجار التمويلي، خدلل قائمة اخالن لة مدلعااا بالقیمة ھبظ الحتفام التي ال یترى األخالدين ا

االئتمان املتوقعة املرتبطة باحتمال عدم السداد في اإلثني خسارة  إلىيستند هذا املخصص لمالي. ن الضماود اعقروض ولقت امازالتالی إ

 القادمة ما لم تكن هناك زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ
ً
سائر خ( ، يتم إثبات 9نشأتها. وفًقا للمعيار الدولي للتقرير املالي ) عشر شهرا

   (.39االئتمان في توقيت يسبق ذلك املتبع في معيار املحاسبي الدولي )

 وتتبع مبدأ أكثر منهجية. متطلبات محاسبة التحوط تتوافق بشكل وثيق مع ممارسات إدارة املخاطر -

 "عقود التأمين" وهي متعلقة بمعالجة 4م، نشر مجلس الدولي للمعايير املحاسبية تعديالت على معيار التقارير املالية الدولي رقم 2016في سبتمبر 

تأمين. لعقود التأمين قبل نشر املعيار املحاسبي املتوقع لعقود ال على شركات التأمين 9الدولي رقم  ارير املاليةاآلثار املحاسبية لتطبيق معيار التق

يوفر للمنشأة، اذا كانت مؤهلة إعفاء مؤقت من تطبيق  خيار التأجيل و خيار التغطية. خيار التأجيل التعديالت قدمت خيارين لشركات التأمين:

روق م أيهما اقرب. خيار التغطية يسمح للمنشأه بحذف إجمالي الف2022تاريخ تطبيق معيار عقود التأمين أو  حتى 9ة الدولي رقم معيار التقارير املالي

 املحاسبية التي يمكن أن تحدث قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من الربح او الخسارة.

 س ي، يمكن للمنشآت التي تتعلق أنشطتها بشكل أسا4املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  بموجب اإلعفاء املؤقت الذي تم إدخاله بموجب التعديالت على

التالي ، تستمر ، وب9تعتزم الشركة تطبيق اإلعفاء املؤقت من املعيار الدولي للتقارير املالية  .٩"التأمين" تأجيل تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

م. 2018 ديسمبر 31م وحتى السنة املنتهية في 2018يناير  1على أصولها وخصومها املالية في السنة املالية من  39لدولي رقم في تطبيق املعيار املحاسبي ا

 تاريخ الحق.  إلى ٩قامت الشركة بتقييم النتائج املترتبة على تطبيق املعيار وقررت تأجيل تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 
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حد كبير تأثير معيار عقود التأمين القادم.  إلىللشركة يجب أن يأخذ في االعتبار  على القوائم املالية ٩عيار الدولي للتقرير املالي رقم إن تأثير تطبيق امل

 .9كما أنه من غير املمكن التقييم الكامل لتأثير تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

ر املالي رقم م ، سيحل محل املعيار الدولي للتقري2022يناير  1قود التأمين" ، املطبق للسنة التي تبدأ في أو بعد "ع 17املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

لشركة تأثيًرا ا. تتوقع 9و املعيار الدولي للتقرير املالي  15"عقود التأمين". ُيسمح بالتطبيق املبكر إذا تم تطبيق كل من املعيار الدولي للتقرير املالي  4

هذا اد وهرًيا على القياس واإلفصاح للتأمين وإعادة التأمين التي ستؤثر على كل من قائمة الدخل وقائمة املركز املالي. قررت الشركة عدم اعتمج

 املعيار الجديد في وقت مبكر.

  رعقود اإليجا - 16املعيار الدولي للتقارير املالية 

م. يستبدل املعيار الجديد نموذج املحاسبة 2019يناير  1جار"،املطبق في السنة التي تبدأ في أو بعد ي"عقود اإل  - 16املعيار الدولي للتقارير املالية 

ار ، والذي يميز بين عقود اإليجار التمويلي في قائمة املركز املالي وعقود اإليج17املزدوج الحالي للمستأجرين بموجب معيار املحاسبة الدولي رقم 

 من ذلك، يقترح املعيار الدولي للتقارير املالية  التشغيلي خارج قائمة املركز
ً
دم تبني هذا عقررت الشركة  نموذج املحاسبة على امليزانية. 16املالي. وبدال

 املعيار الجديد في وقت مبكر.

 الشركة حاليا في مرحلة تقييم تأثير املعايير املذكورة أعاله.

 31ي املعايير الدولية للتقارير املالية والتفسيرات الجديدة واملعدلة املطبقة بواسطة الشركة للسنة املنتهية ف 
 م 2019ديسمبر 

 م ومراجعة املعايير القائمة والتي تم إصدارها من قبل مجلس2019ديسمبر  31قامت الشركة باعتماد التعديالت التالية للسنة املالية املنتهية في 

 يير املحاسبة الدولية:معا

 الوصف املعيار / التعديالت

28معيار املحاسبة الدولي رقم   حصص طويلة األجل في املنشآت الزميلة واملشاريع املشتركة 

23تفسير لجنة التفاسير رقم   عدم التأكد املحيطة بمعالجة ضريبة الدخل 

19معيار املحاسبة الدولي رقم  تقليصها، تسويتهتعديالت خطة املوظفين،    

22تفسير لجنة التفاسير رقم   املعامالت بالعملة االجنبية واالعتبارات املسبقة 

 و معيار املحاسبة الدولي رقم 11و  3معيار التقارير املالية الدولي رقم 

13و  12  
م0172-م2015دورة التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقرير املالي   

16املالية الدولي رقم معيار التقارير   عقود االيجار 

ه القوائم تطبيق املعايير الجديدة واملعايير املعدلة واملعايير التي لم تصبح نافذة املفعول املرتبطة بالشركة ليس دليها تأثير جوهري على هذ
االولية املوجزة . املالية  

  رعقود اإليجا - 16املعيار الدولي للتقارير املالية 

ر ، بما "عقود اإليجار" ، حيث يحل املعيار محل التوجهات الحالية املتعلقة بعقود اإليجا 16الشركة املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم طبقت 

رتيب ما ما إذا كان ت " تحديد4"عقود اإليجار" وتفسير لجنة التفاسير للمعايير الدولية للتقرير املالي للمعيار رقم  17في ذلك معيار املحاسبة الدولي 

الحوافز و تفسير لجنة التفاسير ملعايير  –" عقود اإليجار التشغيلي 15 يتضمن عقد إيجار "، تفسير لجنة التفاسير معايير املحاسبة الدولية رقم

 "تقييم جوهر املعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار". 27املحاسبة الدولية رقم 

م. يحدد املعيار 2019يناير  1وهو ساري املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  2016في يناير  16الدولي للتقارير املالية رقم  تم إصدار املعيار

مبادئ االعتراف وقياس، وعرض، واإلفصاح عن عقود اإليجار ويتطلب من املستأجرين حساب االعتراف عن جميع عقود  16الدولي للتقارير املالية 
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. يتضمن املعيار إعفاءين 17إليجار بموجب نموذج املركز املالي مماثل للمحاسبة املتعلقة بعقود اإليجار التمويلي بموجب معيار املحاسبة الدولي رقم ا

جل )على عقود إيجار األصول "منخفضة القيمة" )على سبيل املثال، اجهزة الحاسب الشخصية( واإليجارات قصيرة األ  -من االعتراف للمستأجرين 

شهًرا أو أقل(. في تاريخ بدء عقد إيجار، يعترف املستأجر بااللتزام ليقوم بتسديد اإليجار. )أي التزام ايجار( واألصل  12سبيل املثال، عقود اإليجار ملدة 

أجر علي حق استخدام األصل يمثل الحق في استخدام األصل املؤجر خالل مدة عقد اإليجار )الحق في االستخدام االصل( ويتطلب ان يعترف املست

 بمصروفات عموالت التزام االيجار ومصروف استهالك االصل بشكل منفصل.

ات كما يتطلب من املستأجرين أيًضا إعادة قياس التزامات اإليجار عند وقوع أحداث معينة )مثل حدوث تغيير في مدة اإليجار، تغيير في مدفوع

 باالعتراف باملبلغ اعادة قيااإليجار املستقبلية الناتجة عن تغيير في 
ً
س مؤشر أو املعدل املستخدم لتحديد تلك املدفوعات( يقوم املستأجر عموما

 التزام كتعديل االصل وتصنيف االستخدام.

من تاريخ شهًرا  12اختارت الشركة استخدام اإلعفاءات التي يقترحها املعيار الخاص بعقود اإليجار التي تنص على شروط اإليجار ينتهي في غضون 

ر عقد إيجاالتطبيق االولي، وعقود اإليجار التي يكون فيها األصل األساس ي منخفًضا القيمة. تتكون جميع عقود اإليجار التشغيلية الحالية من شروط 

 تنتهي في غضون اثني عشر شهًرا.

بلغ عنها نتيجة التحول على الرغم من وجود تغيرات في السياسات املحاسبية اال ان الشركة ال ترى وجود تأثير جوه
ً
ملعيار تطبيق ا إلىري على املبالغ امل

 م.2019يناير  1في  16ملالية رقم الدولي للتقارير ا

 التغير في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل 

تم االعتراف بالزكاة . في السابق م(23/07/2019ه )املوافق 20/11/1440 بتاريخ، البنك املركزي يجة إلصدار تعميم من تم تغيير أساس اإلعداد نت

( 381000074519وطبقا لتعميم رقم )، للبنك املركزي السعوديوضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق امللكية تحت األرباح املحتجزة وفًقا 

( من  ةمع أحدث التعليمات الصادر م( 11/04/2017ه )املوافق14/07/1438بتاريخ 
ً
ه 20/11/1440بتاريخ  البنك املركزي )مؤسسة النقد سابقا

 ، يتم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل.م(23/07/2019)املوافق 

"( 12)"املعيار املحاسبي الدولي رقم  ضرائب الدخل -عدلت الشركة سياستها املحاسبية املتعلقة بالزكاة وبدأت في تطبيق املعيار املحاسبي الدولي 

 .ا يتعلق بالزكاةالضرائب فيم - 21ير املالية رقم واملعيار الدولي إلعداد التقار 

الغ الفترة يل أي مبإن األثر املالي العتماد السياسة املحاسبية للضريبة املؤجلة ليس جوهرًيا في القوائم املالية األولية املوجزة، وبالتالي لم يتم تعد

 السابقة. 

   م 2019واملعدلة، صدرت ولم تطبق حتى عام املعايير الدولية للتقارير املالية والتفسيرات الجديدة 

م وتتوقع الشركة بشكل معقول ان يتم تطبيقها في 2019ديسمبر  31موضح أدناه قائمة باملعايير والتفسيرات الصادرة والتي لم تطبق حتى تاريخ 

 املستقبل. تنوي الشركة اعتماد تلك املعايير عندما تصبح نافذة املفعول.

 البيان ملعيار / التعديالتا
 تاريخ السريان الفعلي

 للفترات التي تبدا في او بعد التاريخ ادناه

 موضح أدناه األدوات املالية )موضح أدناه( 9معيار التقارير املالية الدولي رقم 

 م2021يناير  1 عقود التأمين 17معيار التقارير املالية الدولي رقم 

  الدوات املاليةا – 9معيار التقارير املالية الدولي رقم 

دولي ( "األدوات املالية" والذي سيحل محل معيار املحاسبة ال9م، أصدر مجلس معايير املحاسبة الدولي املعيار الدولي للتقرير املالي )2014في يوليو 

 ( األدوات املالية الذي يحل البنود التالية:39)
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

  .االعتراف والقياس 

يتضمن املعيار متطلبات تصنيف وقياسات جديدة للموجودات املالية، وإدخال نموذج انخفاض خسارة االئتمان املتوقعة والذي سيحل محل  

 (:9( ومتطلبات محاسبة التحوط الجديدة. بموجب املعيار الدولي للتقرير املالي )39نموذج الخسارة املتكبدة في معيار املحاسبة الدولي )

جميع املوجودات املالية إما بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة. سيعتمد أساس التصنيف على النشاط وخصائص التدفقات يتم قياس  -

للمطلوبات املالية فيما عدا املحددة  39النقدية التعاقدية للموجودات املالية. احتفظ املعيار بأغلب متطلبات معيار املحاسبة الدولي 

الل األرباح والخسائر حيث يتم إدراج ذلك الجزء من تغيرات القيمة العادلة املتعلقة بها في قائمة الدخل الشامل بالقيمة العادلة من خ

 من قائمة الدخل.
ً
 اآلخر بدال

في لمالیة روض واملوجودات القالجمیع ص لخسارة االئتمان املتوقعة مخصل تسجین املنشآت ( م9ب املعيار الدولي للتقرير املالي )لطیت  -

 التمويلي، اإليجار عقود بموجب املدينة والذمم ، لخدلا قائمة لخال نم لةدلعاا بالقیمة اھبظ الحتفام التي ال یترى األخأدوات الدين ا

توقعة املرتبطة باحتمال عدم السداد في امل االئتمان خسارة إلى املخصص هذا يستند. لماليا نلضماا ودعقو روضلقا تمازالتا إلى باإلضافة

 القادمة ما لم تكن هناك زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ نشأتها. وفًقا للمعيار الدولي للتقرير املالي )اإلثني ع
ً
ثبات إ(، يتم 9شر شهرا

   (.39خسائر االئتمان في توقيت يسبق ذلك املتبع في معيار املحاسبي الدولي )

 املخاطر وتتبع مبدأ أكثر منهجية.متطلبات محاسبة التحوط تتوافق بشكل وثيق مع ممارسات إدارة  -

  أمينعقود الت – 17معيار التقارير املالية الدولي رقم 

آلثار عقود التأمين وهي متعلقة بمعالجة ا 4م، نشر مجلس الدولي للمعايير املحاسبية تعديالت على معيار التقارير املالية الدولي رقم 2016في سبتمبر 

يارين خلعقود التأمين قبل نشر املعيار املحاسبي املقبل. التعديالت قدمت  على شركات التأمين 9ملالية الدولي رقم املحاسبية لتطبيق معيار التقارير ا

ولي يوفر للمنشاة إذا كانت مؤهلة إعفاء مؤقت من تطبيق معيار التقارير املالية الد خيار التأجيل او خيار التغطية. خيار التأجيل لشركات التأمين:

أيهما أقرب. خيار التغطية سمح للمنشأة بحذف إجمالي الفروق املحاسبية التي يمكن أن تحدث  2022ريخ تطبيق معيار عقود التأمين او حتى تا 9رقم 

 قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من الربح او الخسارة.

س ي ، يمكن للمنشآت التي تتعلق أنشطتها بشكل أسا4املالي رقم  بموجب اإلعفاء املؤقت الذي تم إدخاله بموجب التعديالت على املعيار الدولي للتقرير

عيار الدولي . قامت الشركة بتقييم النتائج املترتبة على تطبيق املعيار وقررت تأجيل تطبيق امل٩التأمين" تأجيل تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم “

 تاريخ الحق. إلى ٩للتقرير املالي رقم 

عقود التأمين  حد كبير تأثير معيار إلىعلى القوائم املالية املوجزة للشركة يجب أن يأخذ في االعتبار  ٩املعيار الدولي للتقرير املالي رقم إن تأثير تطبيق 

 .9. اإلدارة بصدد تقييم أثر تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 2019مارس  31القادم كما في 

 عقود التأمين - 17م معيار التقارير املالية الدولي رق 

ي ( "عقود التأمين" والذي سيحل محل معيار املحاسبة الدول17م ، نشر مجلس معايير املحاسبة الدولي املعيار الدولي للتقرير املالي )2017في مايو 

 متاز باملشاركة التقديرية بشرط ان( عقود التأمين. ينطبق املعيار على عقود التأمين الصادرة، وعلى جميع عقود التأمين و عقود االستثمار و ت4)

 عقود تأمين. يتطلب فصل املكونات التالية عن التأمين: 
ً
 تصدر الشركة أيضا

 مشتقات متضمنة، إذا استوفت معايير محددة معينة -

 مكونات استثمارية مميزة و -

 أي تعهد بنقل سلع مميزة أو خدمات غير تأمينية -

 للمعايير ذات الصلة )املعيار الدولي للتقرير املالي رقم يجب أن يتم الحساب هذه املكونات بشكل منف
ً
 (15رقم  واملعيار الدولي للتقريراملالي 9صل وفقا

 نماذج القياس املختلفة التالية: 17يقدم املعيار الدولي للتقارير املالية 

 النموذج العام للقياس و يتالف من:  (1



 
 

 

 

 

 
59 

 :التدفقات النقدية للوفاء، والتي تشمل 

 .التقديرات املرجحة للتدفقات النقدية املستقبليةاحتمالية  -

 تعديل ليعكس القيمة الزمنية للنقود )أي الخصم( واملخاطر املالية املرتبطة بهذه التدفقات النقدية املستقبلية -

 تعديل املخاطر للمخاطر غير املالية -

 موعة من عقود التأمين وسيتم إثباته كمنشأة تقدم الخدماتهامش الخدمة التعاقدية. يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير املكتسب ملج 

 عند نشأته؛ سيتم تسجيل أي مبلغ سلبي صاف من التدفقات النقدية 
ً
في املستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية سلبيا

التأمين  قياس القيمة الدفترية ملجموعة من عقودللوفاء في البداية في الربح أو الخسارة مباشرة. في نهاية كل فترة تقرير الحقة يتم إعادة 

 :على أنها

مطلوبات التغطية املتبقية ، والتي تشمل التدفقات النقدية للوفاء املتعلقة بالخدمات املستقبلية و هامش الخدمة التعاقدية للمجموعة  -

 في ذلك التاريخ

ت النقدية للوفاء املتعلقة بالخدمات السابقة املخصصة للمجموعة في مطلوبات املطالبات املتكبدة ، والتي يتم قياسها على أنها التدفقا -

 .ذلك التاريخ

 للتغيرات في التدفقات النقدية املتعلقة بالخدمات املستقبلية. وبما أنه ال يمكن أن يكون ها
ً
ة مش الخدميتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقا

بح أو التدفقات النقدية املستقبلية التي تزيد عن هامش الخدمة التعاقدية املتبقية املتبقية في الر  التعاقدية سالبا ، فإنه يتم إثبات التغييرات في

ياسة الخسارة سيتم تسجيل أثر التغييرات في معدالت الخصم إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر ، ويحدد ذلك من خالل اختيار الس

 تراكم الفا
ً
ئدة على هامش الخدمة التعاقدية بمعدالت مثبتة عند االعتراف األولي بالعقد )أي معدل الخصم املستخدم في املحاسبية . يتم أيضا

ى بنا ء علالبداية لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية املقدرة(. عالوة على ذلك، سيتم إصدار هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو الخسارة 

 كمية املنافع املقدمة و مدة التغطية املتوقعة للعقود املتبقية في املجموعة. وحدات التغطية، مما يعكس

 لقياس العقود ذات مالمح مشاركة املباشرة )يشار إليها أيضا باسم "ع (1
ً
اركة قود مشمنهج الرسوم املتغيرة يعد منهج الرسوم املتغيرة نموذجا إلزاميا

. بالنسبة لهذه العقودمباشرة"(. يتم إجراء هذا التقييم ما إذا كان الع
ً
، يتم  قد يفي بهذه املعايير عند بدء العقد وال يتم إعادة تقييمه الحقا

 التعديل بموجب النموذج العام للقياس: إلىتعديل هامش الخدمة التعاقدية أيضا باإلضافة 

 حصة املنشأة من التغيرات في القيمة العادلة للبنود األساسية -

  لزمنية للنقود واملخاطر املالية التي ال تتعلق بالعناصر األساسيةتأثير التغيرات في القيمة ا -

 و يسمح بأستخدام منهج تخصيص األقساط املبسط لقياس مطلوبات التغطية املتبقية، وذلك بشرط أن: (2

 عن النموذج العام للقياس  -
ً
 يوفر قياسا ال يختلف جوهريا

 ي املجموعة.أو إذا كانت فترة التغطية سنة واحدة أو أقل لكل عقد ف -

 التدفقات النقدية لحياز 
ً
ة باستخدام نهج تخصيص األقساط، فإن مطلوبات التغطية املتبقية مع األقساط املستلمة عند االثبات األولي ناقصا

ت أة تعديل التدفقاباملطالبات املتكبدة. ومع ذلك، ال يطلب من املنش التأمين. يظل نموذج القياس العام قابال للتطبيق لقياس املطلوبات املتعلقة

قل من أاملتوقع دفع / استالم تلك التدفقات النقدية في سنة واحدة أو  النقدية املستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير املخاطر املالية إذا كان من

 تاريخ تكبد املطالبات.

يل وتأج 17إن تاريخ سريان املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  م وضح مجلس معايير املحاسبة2019يونيو  بناًء على مسودة تعديالت التعارض املصدرة

الفترات التقرير  ىإلم، ُيقترح تعديل تاريخ السريان 2021يناير  1هو  4املؤقت في املعيار الدولي للتقريراملالي رقم  9إعفاء املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

تم تطبيق  . ُيسمح بالتطبيق املبكر إذا 2021يناير  1هذه التأجيل سنة واحدة مقارنة بالتاريخ السابق في  . وتبلغ مدة 2022يناير  1التي تبدأ في أو بعد 

الدوات املالية. تنوي الشركة تطبيق املعيار  9ن العقود مع العمالء واملعيار الدولي للتقرير املالي اإليرادات م - 15كال من املعيار الدولي للتقرير املالي 

 سريانه. في تاريخ 

 سيتم التطبيق بأثر رجعي واذا كان التطبيق غير عملي فيحق للمنشأه ان تختار إما منهجية األثر الرجعي أو القيمة العادلة.
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 تالي: ة هي كاليتم تقييم األثر املالي العتماد الشركة املعيارحيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ العملية و قامت الشركة بتحليل الفجوات و املجاالت الرئيسي

 التأثير املالي: لم يتم تقييم األثر املالي بعد (1

 عقود الشركة تقل مدتها عن عام ستكون مؤهلة تأثير البيانات: من املحتمل أن يكون تأثير البيانات ضئيال حيث أن غالبية  (2
ً
للقياس وفقا

 قساطللطريقة املبسطة لأل

تأثير نظام تكنولوجيا املعلومات: تعمل الشركة بالفعل على تطبيق نظام جديد لتكنولوجيا املعلومات وتم تحديثه والذي سيسهل تطبيق  (3

 17املعيار الدولي للتقارير املالية 

 أثير العملية للتقييم ، وال يتوقع حدوث تغييرات جوهرية في العملية.تأثير العمليات: يخضع ت (4

 باختبار ترتيبات إعادة التأمين لتحديد نهج القياس املناسب (5
ً
 تأثير على ترتيبات أعادة التأمين: تقوم الشركة حاليا

ساتها الحالية وإدارة التحديثات في إطار تأثير على السياسات و التحكم بنطاق العمل: قامت الشركة بتعيين مستشار خارجي لتعديل سيا (6

 الرقابة الداخلية .

 17توظيف موظفين مؤهلين بشكل مناسب ولديهم فهم شامل للمعيارالدولي للتقاريراملالية  إلىاملوارد البشرية: تحتاج الشركة  (7

 السياسات املحاسبية الهامة املستخدمة العداد القوائم املالية هي: 

 عقود التأمين 

 افقة علىعقود التأمين هي تلك العقود التي عندما توافق الشركة )املؤمن( على مخاطر تأمين كبيرة من طرف آخر )حاملي وثائق تأمين( من خالل املو 

 على حملة الوثائق. وكقاعدة عامة، تحدد ا
ً
 لشركة ما إذاتعويض حاملي الوثائق إذا كان الحدث املحتمل املستقبلي )الحدث املؤمن عليه( يؤثر سلبيا

عقود  كان لديها مخاطر تأمين كبيرة، عن طريق تقدير ما إذا كان سينتج عن الحدث املؤمن عليه تسديد منافع إضافية كبيرة من الشركة. كذلك فإن

 مخاطر مالية. إلىالتأمين قد تتحول 

نخفضت مخاطر التأمين بشكل كبير خالل الفترة ما لم يتم في حال تصنيف العقد كعقد تأمين فإنه يبقى كذلك طوال الفترة املتبقية منه حتى لو إ

 الوفاء بجميع الحقوق وااللتزامات أو تنقض ي مدتها.

الطبي والبحري واملمتلكات والسيارات والهندسية والحوادث وااللتزامات وتكون بصفة رئيسية عقود تأمين  إلىبصفة رئيسية تنقسم عقود التأمين 

 قصيرة االجل.

لشركة تعويض حملة الوثائق باملصاريف املتكبدة في عالج مرض أو داء أو إصابة. يقدم التأمين الطبي في املقام األول لعمالء ا إلىالطبي يهدف التأمين 

 الذين لديهم عدد كبير من املستفيدين من وثيقة التأمين.

راتهم أو مقابل االلتزام تجاه األطراف األخرى الناش يء عن تعويض حملة العقود عن األضرار التي تتعرض لها سيا إلىيهدف التأمين على السيارات 

يستطيع حملة العقود أيضا الحصول على تعويض عن الحريق أو السرقة التي تتعرض لها سياراتهم في اململكة العربية السعودية يعد  الحوادث.

 بحيث يغطي الحد األدنى للغير. ايضا تقوم ا
ً
فة لشركة باصدار وثيقة تأمين شاملة للسيارات. ان الوثائق املختلالتأمين على كافة السيارات إلزاميا

 تغطي األخطاء الطبيعية والحوادث الشخصية واإلصالحات لدى الوكيل.

تعويض عمالء الشركة عن االضرار التي لحقت بممتلكاتهم. يمكن للعمالء الحصول على تعويض  إلىتهدف عقود التأمين على املمتلكات بصفة رئيسية 

 السرقة.عن خسارة املكاسب وتعطل األعمال. إن األخطار الرئيسية بالنسبة لعقود تأمين املمتلكات هي الحريق واألخطار الطبيعية وتعطل األعمال و 

أمين "كافة مخاطر املقاولين" بحيث يقدم تغطية أثناء تشييد أو إنشاء مباني أو أعمال هندسية مدنية يغطي التأمين الهندس ي نوعين رئيسيين: أ( ت

بحيث مثل املنازل واملتاجر ومجمعات الشقق ومباني املصانع والطرق والجسور وأعمال الصرف الصحي والخزانات. ب( تأمين "كافة مخاطر التشييد" 

صنع وآليات مثل محطات الطاقة ومصافي النفط واألعمال الكيميائية وأعمال األسمنت والهياكل املعدنية أو يقدم تغطية أثناء تشييد أو تركيب م

 يشمل التأمين الهندس ي تأمين تعطل االالت وتأمين تعطل األعمال املالزم لتعطل االالت ويشمل املعدات ا
ً
ية اللكترونأي مصنع به آالت ومعدات. أيضا

 واملراجل وتلف املخزون.
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تعويض حملة وثائق التأمين عن االضرار وااللتزامات الناشئة عن الخسارة أو الضرر للمراكب البحرية الصغيرة أو هياكل  إلىيهدف التأمين البحري 

ارة أو تلف ان املخاطر الرئيسية بالنسبة للتأمين البحري هي خس السفن والحوادث في البحر التي ينتج عنها خسارة كلية أو جزئية لشحنات البضاعة.

 سفينة أو االضرار التي لحقت باملراكب البحرية الصغيرة أو هياكل السفين وشحنات البضاعة.

تأمين يشمل تأمين الحوادث العام تأمين النقود وتأمين خيانة األمانة وتأمين حادث شخص ي وتأمين سرقة املجوهرات وتأمين جميع مخاطر االعمال و 

ى التزام عام للطرف الثالث والتزام حول املنتج وتعويض العمال/التزام اصحاب العمل وتغطية التعويضات املهنية السفر. يشمل تأمين املطلوبات عل

 التي تحمي االلتزام القانوني للمؤمن عليهم الناش ئ عن أفعال االهمال اثناء تأدية عملهم. 

 تحقيق اإليرادات 

 أقساط التأمين والعموالت املكتسبة

ي قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين فيما عدا وثائق التأمين طويلة األجل يتم تسجيل األقساط ف

 )الهندس ي( والشحن البحري. يتم احتساب األقساط غير املكتسبة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين.

 ط التأمين الخر ثالثة أشهر من تاريخ القوائم املالية يتم إعتبارها كأقساط تأمين غير مكتسبة.فيما يتعلق بالشحن البحري فان أقسا -

فيما يتعلق بتأمين املعدات الهندسية فيكون هناك إحتساب مسبق بسبب املخاطر املتحملة والتي تتعدي سنة واحدة ووفقا لهذا  -

ه ينخفض املكتسب من أقساط التأمين في السن
ّ
 مع نهاية عمر الوثيقةاالحتساب، فان

ً
 و;ة االولي وتزداد تدريجيا

ملكتسبة تمثل األقساط غير املكتسبة الجزء من األقساط املكتوبة املتعلقة بفترة التغطية غير املنتهية. يتم قيد التغير في مخصص األقساط غير ا

 ضمن قائمة الدخل بحيث يتم توزيع اإليراد على مدى فترة املخاطر.

  األرباحإيرادات توزيع 

 يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح عند وجود حق بإستالم تلك املبالغ.

 إيرادات العمولة 

ة يتم تسجيل إيرادات العمولة عند استحقاقها باستخدام معدل العمولة الفعلي والذي يتم بموجبه خصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقع

 ترية لألصل املالي.من األصل املالي بحيث تساوي القيمة الدف

 أقساط إعادة التأمين 

يتم قيد أقساط إعادة التأمين الصادرة كمصروف عندما تصبح مستحقة الدفع. يتم تحميل أقساط إعادة التأمين على الدخل على مدى شروط 

 السياسات املتعلقة بها على أساس تناسبي.

 املطالبات 

وأطراف أخرى ومصاريف تعديل خسائر ذات صلة بعد طرح مبالغ اإلنقاذ ومبالغ مستردة أخرى تتكون املطالبات من مبالغ مستحقة لحملة الوثائق 

 ويتم تحميلها على قائمة الدخل حال تكبدها.

ا. يتم هفادة عنيتكون إجمالي املطالبات القائمة من تكلفة تقديرية ملطالبات متكبدة ولم يتم تسويتها في تاريخ التقرير املالي سواء تمت أم لم تتم اإل 

ذلك، تم الحفاظ على  إلىتكوين مخصصات املطالبة املدرجة غير املدفوعة كما في تاريخ التقرير املالي على أساس تقديرات الحالة الفردية. إضافة 

 في تاريخ التقرير مخصص مبني على حكم اإلدارة والخبرة السابقة للشركة من أجل تكلفة تسوية املطالبات املتكبدة والتي لم تتم اإلفادة عنها كما

لسنة صات في ااملالي. قد يتجاوز اإللتزام النهائي أو يقل عن املبلغ املقدم.يدرج أي فارق بين املخصصات في تاريخ التقرير املالي والتسويات واملخص

 التالية.
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م ال تقوذلك،  إلىصورة منفصلة. باإلضافة يتم إدراج املطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي، و يتم إظهار الجزء املتعلق بمعيدي التأمين ب

 لمالي.كز المرايخ رمن تاة حدواسنة ل خالت لمطالبااجميع سداد يتم أن لمدفوعة حيث يتوقع اغير ت لمطالبابخصم إلتزاماتها عن الشركة ا

 الخردة وتعويضات االحالل 

ه لتسديد مطالبة )على سبيل املثال الخردة(. كما يحق للشركة تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع مركبات )معطلة عادة( أو ممتلكات مقتنا

 متابعة أطراف ثالثة لدفع بعض أو كل التكاليف )على سبيل املثال االحالل(.

تدرج تقديرات مستردات املعطوبات كمخصص في قياس التزامات التأمين بخصوص املطالبات. املخصص عبارة عن املبلغ الذي يمكن استرداده 

ول من بيع األصل.أيضا تعتبر تعويضات اإلحالل بمثابة مخصص في قياس التزامات التأمين بخصوص املطالبات. املخصص عبارة عن بشكل معق

 التقييم للمبلغ الذي يمكن استعادته بشكل معقول من التصرف تجاه الطرف الثالث.

 عقود إعادة التأمين املحتفظ بها 

الحد األدنى، تبرم الشركة في الطور العادي لألعمال  إلىض التعرض املالي الناش يء من مطالبات كبيرة كما هو الحال مع شركات تأمين أخرى، ولخف

 مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين. تنص ترتيبات إعادة التأمين هذه على تنوع أكبر لألعمال وتسمح لإلدارة بضبط التعرض لخسا
ً
ئر عقودا

 مكانيات إضافية للنمو. يتأثر كل إعادة التأمين بموجب املعاهدات والعقود اإلختيارية وعقود إعادة التأمينمحتملة تنشأ عن مخاطر كبيرة وتوفر إ

 التي تتجاوز الخسائر. 

ع م يتم توزيع إعادة التأمين بين عقود إعادة التأمين التعاقدية واالختيارية ووقف الخسارة وفائض الخسارة. إن العقود التي تبرمها الشركة -

إعادة التأمين التي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر في واحد أو أكثر من العقود التي تصدرها الشركة والتي تلبي متطلبات  شركات

تصنيف عقود التأمين تصنف كعقود إعادة تأمين محتفظ بها. يتم تصنيف العقود التي ال تفي بمتطلبات التصنيف هذه على أنها أصول 

 الداخل( مدرجة في إلىمين التي أبرمتها الشركة والتي بموجبها يكون صاحب العقد هو شركة تأمين أخرى )إعادة التأمين مالية. إن عقود التأ

داد تر عقود التأمين. يتم تسجيل أصل أو التزام في قائمة املركز املالي يمثل املدفوعات املستحقة من معيدي التأمين ، والخسائر القابلة لالس

 واألقساط املستحقة ملعيدي التأمين. يتم تقدير املبالغ املستحقة من إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع التزام املطالبة من معيدي التأمين

تم املوافقة معيدي التأمين من املطالبات املعلقة" حتى ي عمولةاملرتبط باألطراف املؤمن عليهم. يتم إظهار هذه املبالغ في قائمة املركز املالي كـ "

 ملطالبة ودفعها من قبل الشركة. بمجرد دفع املطالبة ، يتم تحويل املبلغ املستحق من معيدي التأمين فيما يتعلق باملطالبة املدفوعةعلى ا

أو تنتهي یة دلتعاقوق الحقتنتهي اما دعنن لتأمیدة اعات إباولطمودات أو جومد ستبعام ایتمعيدي التأمين.  إلىمبالغ مستحقة من /  إلى

 ر.خطرف آلی د إلعقل انقم ما یتدعنو حيتها أصال

لمالیة. السنة ل القیمة خالض انخفااعلی ر شؤما ینشأ مدعنرر متکو علی نحر أو یرتقل یخ کرلقیمة في تاض انخفاإلجعة رامراء جم إیت -

س قیان ما یمکدعنود لعقروط اشب جولقائمة بمالمبالغ رد اال تستد کة قرلشأن اعي علی وضومل لیود دجد ولقیمة عنافي ض نخفادث ایح

عند وجود مؤشر على انخفاض القيمة ، تقوم الشركة قة. وثومورة بصن لتأمیدة اعاإکة رشن کة مرلشستستلمها التي المبالغ اعلی ر ألثا

 تم اعتباربإجراء تقدير رسمي للمبلغ القابل لالسترداد. عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل إعادة التأمين القيمة القابلة لالسترداد ، ي

 قيمته القابلة لالسترداد. يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل عند تكبدها.  إلىاألصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه 

لتأمين عادة اى إإن ترتيبات إعادة التأمين املسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين. يتم إثبات أقساط التأمين واملطالبات عل

 مباشرة، مع األخذ بعين االعتبار تصنيف املنتج أل 
ً
دة عمال إعااملفترض كإيرادات ومصروفات بنفس الطريقة كما لو كانت إعادة التأمين تعتبر أعماال

 التأمين.

 

 



 
 

 

 

 

 
63 

 تكاليف اقتناء وثيقة تأمين مؤجلة 

رار عقود التأمين وتجديدها وفًقا لشروط عقود التأمين التي تتعلق بها، على غ يتم تأجيل وإطفاء العموالت والتكاليف األخرى املتعلقة مباشرة بشراء

خرى األقساط املكتسبة. بالقدر الذي تكون هذه التكاليف قابلة لالسترداد من األقساط املستقبلية. يتم اإلعتراف بجميع تكاليف اإلستحواذ األ 

 ناء وثيقة تأمين" في قائمة الدخل.كمصروفات عند تكبدها. يتم تسجيل اإلطفاء في "تكاليف اقت

غيير ن طريق تيتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي املتوقع أو النمط املتوقع إلستهالك املنافع اإلقتصادية املستقبلية املتضمنة في املوجودات ع

 فترة اإلطفاء ويتم التعامل معها كتغير في التقدير املحاسبي.

حدوث انخفاض في القيمة، و ذلك في تاريخ كل تقرير مالي مرة واحدة أو أكثر، و ذلك عند وجود دليل على حدوث هذا يتم إجراء فحص للتأكد من 

كاليف ا تؤخذ تاالنخفاض. و في الحاالت التي تقل فيها املبالغ القابلة لالسترداد عن القيم الدفترية، يتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة الدخل. كم

 التأمين املؤجلة بعين االعتبار عند إجراء اختبار كفاية املطلوبات في كل فترة تقرير مالي.وثائق  اقتناء

 اختبار مالءمة املطلوبات 

د د إستبعافي تاريخ كل قائمة مركز مالي، يتم إجراء اختبارات مالءمة املطلوبات للتأكد من مالءمة املطلوبات املتعلقة بعقود التأمين بالصافي بع

اء وثائق التأمين املؤجلة ذات الصلة. عند إجراء هذه االختبارات، تستخدم اإلدارة أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية تكاليف اقتن

ق تكوين التعاقدية املستقبلية ومصروفات املعالجة واملصروفات اإلدارية. يتم تحميل أي عجز في القيمة الدفترية مباشرة على قائمة الدخل عن طري

 لخسائر الناتجة عن اختبارات مالءمة املسؤولية وفًقا لذلك.مخصص ل

 ذمم مدينة 

 مخصص ألي مبالغ غير قاب -
ً
 لةيتم إثبات األقساط املدينة على إجمالي أقساط التأمين املكتتبة املستحقة اإلستالم من عقود التأمين ، ناقصا

 للتحصيل. 

لم ند استحقاقها ويتم قياسها عند االعتراف املبدئي بالقيمة العادلة للمقابل املستيتم إثبات أرصدة إعادة التأمين وأقساط إعادة التأمين ع -

 أو املستحق. 

ون ال تکد یة قرفتدلالقیمة أن الی ظروف إلداث أو األحر اما تشیدعنولقیمة ض انخفاد ایدلتحللذمم املدينة یة رفتدلالقیمة اجعة رامم یت -

 رداد ، قابلة لالست

د ستبعام ایتل. خدلقائمة ا" في اھفي تحصیلوك لمشکون ایدلاقیمة ض في نخفاص ا"مخص اھنألقیمة علی افي  ضالنخفارة اخسال تسجیم یت -

د صیرلابیع د عندة عاون یکذي لر األمد، وھو اصیرلنها اميتكون لتي ایة دلتعاقوق الحقاکة في رلشم اما ال تتحکدینة عندلمدة اصرألا

 ل. مستقث ثالطرف لی د إصیرمتعلقة باللایة دلنقت افقادلتاجمیع ق أو تحويل لمستحا

 اإلستثمارات 

 بالتكلفة بإعتبار وجود القيمة العادلة متضمنة نفقات اإلستحواذ مرتبطة باإلستثمارات. يتم قيد ا
ً
 ملوجوداتيتم تسجيل جميع اإلستثمارات مبدئيا

 بالقيم العادلة ، في حالة عدم تسجيل جميع املوجودات املالية 
ً
ت التي تكاليف العمليا إلىبالقيمة العادلة في قائمة الدخل، باإلضافة املالية مبدئيا

 تعود بشكل مباشر لإلستحواذ.

دلة للبنود يمة العايتم تحديد القيم العادلة لإلستثمارات بناء على أسعار األدوات املالية املدرجة في السوق أو القيم العادلة التقديرية. يتم تقدير الق

 ملة بناء على التدفقات التقدية املخصومة بإستخدام عمولة للبنود بخصائص شروط ومخاطر مماثلة.التي عليها عمولة مح

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .أ

قائمة الدخل يتم تصنيف االستثمارات في هذه الفئة إذا كانت بغرض املتاجرة أو تم تسجيلها من قبل اإلدارة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة  عند االعتراف األولي. اإلستثمارات املصنفة بغرض املتاجرة بشكل أساس ي لغرض البيع أو إعادة الشراء على املدى القصير ويتم تسجيلها في
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العادلة في قائمة املركز املالي بالقيمة العادلة. ويتم إعادة قياس هذه اإلستثمارات بالقيمة العادلة مع تسجيل جميع التغيرات في القيمة 

 الدخل/الخسارة.

ر بالمعایین يفي کا، إذا ئيدلمبراف االعتد اعندارة، إلل اقبن مر ليكون محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الستثماص اتخصین یمک

س قيمتها قیان لتي ال یمکط وانشوق ة في سجدرمر سعاد لها أجولتي ال تالملکیة وق احقء أدوات باستثنا ٣٩م قرلي دولالمحاسبة ر المبینة في معیاا

 وق بها.ثومورة لة بصدلعاا

قة يتم تصنيف االستثمارات على أنها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان من املمكن قياس القيمة العادلة لالستثمار بصورة موثو 

فة صنوالتصنيف كاستثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وفًقا لالستراتيجية املوثقة للشركة. يتم إثبات االستثمارات امل

 بالتكلفة ، والتي تمثل القيمة العادلة للمقابل املدفوع. تظهر إيرادات الع
ً
خاصة موالت الكاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مبدئيا

ظ ن أدوات مالية محتفوإيرادات التوزيعات على املوجودات املالية املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كإيرادات للمتاجرة أو دخل م

 بها بالقيمة العادلة. 

 محتفظ بها حتى االستحقاق .ب

 بها حتى يتم تصنيف اإلستثمارات التي لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت وتكون الشركة لديها النية والقدرة على اإلحتفاظ

لك اإلستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق مبدئًيا بالقيمة العادلة بما في ذ اإلستحقاق على أنها محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق. يتم إثبات

ل ة من خالتكاليف املعاملة املباشرة والتكميلية ويتم قياسها الحًقا بالتكلفة املطفأة، ناقًصا مخصص انخفاض القيمة. يتم احتساب التكلفة املطفأ

ند اإلقتناء باستخدام أساس العائد الفعلي. يتم إثبات أي مكسب أو خسارة في هذه اإلستثمارات في األخذ في اإلعتبار أي خصم أو أقساط تأمين ع

 قائمة الدخل عند استبعاد االستثمار أو انخفاض قيمته.

 يتم تعديل وإدراج أي إنخفاض دائم في قيمة اإلستثمارات في قائمة عمليات املساهمين كنفقات إنخفاض في القيمة.

 متاحة للبيع ج. إستثمارات

ذه املوجودات املالية املتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة إما محددة في هذه الفئة أو غير مصنفة في أي من الفئات األخرى. تقيد ه

 بالقيمة العادلة. تدرج التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة لإلستثمارات كم
ً
املركز  كون مستقل في قائمةاإلستثمارات إبتداًء بالتكلفة وتقاس الحقا

 املالي والدخل الشامل. تسجل األرباح أو الخسائر املحققة من بيع هذه اإلستثمارات في قائمة الدخل ذات الصلة.

 -مل خل الشالدتوزيعات األرباح والعموالت والربح/ الخسارة بالعملة األجنبية من اإلستثمارات املتاحة للبيع يتم إثباتها في قائمة الدخل أو قائمة ا

 عمليات املساهمين كجزء من صافي دخل / خسارة االستثمار. 

الصلة  يتم تعديل أي انخفاض جوهري أو طويل األمد في القيمة العادلة لإلستثمارات املتاحة للبيع ويتم تسجيلة عنه في قائمة الدخل الشامل ذات

 كمصروف انخفاض في القيمة. 

ر القيمة املتاحة للبيع على األسعار املعلنة لألوراق املالية القابلة للتداول أو القيم العادلة املقدرة. يتم تقدي تستند القيمة العادلة لإلستثمارات

 
ً
 التدفقات النقدية املخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة. إلىالعادلة للبنود التي تحمل عمولة استنادا

ت قيمة السوق إلستثمار مماثل أو بناًء على التدفقا إلىاملساهمين غير املتداولة ، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع بالنسبة إلستثمارات حقوق 

 النقدية املخصومة واملتوقعة.

 األدوات املالية 

 القيد اإلبتدائي والقياس الالحق –األدوات املالية  أ.

 تتكون األدوات املالية من موجودات ومطلوبات مالية. 
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إعادة التأمين من مطالبات قائمة ومطلوب من معيدي  وعمولةتتكون املوجودات املالية من نقد وما في حكمه وودائع مرابحة وأقساط تأمين مدينة 

طاء التأمين ووديعة نظامية وإستثمارات وذمم مدينة أخرى. تتكون املطلوبات املالية من مطالبات قائمة ومبالغ مستحقة ملعيدى التأمين والوس

 ومستحق الي حملة الوثائق وتوزيع فائض مستحق الدفع ومطلوبات أخرى معينة.

 تاريخ اإلعتراف 

 في مخصصات تعاقدية
ً
 لألداة. يتم القيد بالطريقة املنتظمة لبيع وشراء أدوات مالية في تاريخ املتاجرة وهو التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفا

اق مشتريات أو مبيعات ألدوات مالية تتطلب تسوية األداة ضمن الفترة املحددة بوجه عام بموجب النظام أو اإلتفاملشتريات أو املبيعات املنتظمة هي 

 في السوق.

 قياس األدوات املالية 

دات حالة املوجو أي تكاليف متزايدة تعود بشكل مباشر للشراء أو اإلصدار وذلك في  إلىتقاس كافة األدوات املالية إبتداًء بقيمتها العادلة باإلضافة 

راء جله تم شواملطلوبات املالية وليس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. يعتمد تصنيف األدوات املالية عند القيد األولي على الغرض الذي من أ

 للقياس األولي، تسجل األدوات املالية بتكلفة مطفأة بإستثناء إستثمارا
ً
مة ت بالقيمة العادلة من خالل قائاألدوات املالية وكذلك خواصها. إلحاقا

 الدخل تقيد بالقيمة العادلة.

 إلغاء االعتراف باألدوات املالية    ب.

 األصل املالي:

 ت عند:املوجودات املالية )أو، عندما يقتض ي الحال، جزء من األصل املالي أو جزء من مجموعة من املوجودات املالية املتماثلة( يتم إلغاء إثبا

 صالحية الحق في إستالم تدفقات نقدية من األصل املالي.إنقضاء  -

ر قامت الشركة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تولت اإللتزام بدفع التدفقات النقدية الواردة بالكامل دون تأخي -

املخاطر واملكافآت لألصل، أو )ب( لم تقم طرف ثالث بموجب اتفاقية "مؤقتة"، وإما )أ( شركة حولت بشكل جوهري جميع  إلىجوهري 

 األصل، ولكن قد تم نقل السيطرة لالصل.شكل تدريجي بكافة مخاطر ومكافآت الشركة بتحويل او االحتفاظ ب

مللكية في عندما حولت الشركة حقوقها الستالم التدفقات النقدية من األصل أو أبرمت اتفاقية مؤقتة، فإنها تقيم مدى االحتفاظ بمخاطر وعوائد ا

 بجميع مخاطر وعوائد األصل، ولم تحول السيطرة على األصل، يتم إثبات األصل 
ً
مدى  إلىحال اإلحتفاظ بها. عندما لم تحول أو تحتفظ تدريجيا

بط بها واإللتزام املرتإستمرارية الشركة في املشاركة في االصل. في هذه الحالة، تقوم الشركة أيضا بإثبات التزام مرتبط بها. يتم قياس األصل املحول 

ألدنى على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها الشركة. تقاس املشاركة املستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل املحول في الجزء ا

 ركة السداد.من القيمة الدفترية األصلية لألصل، والحد األقص ى للمبلغ الذي يمكن أن يأخذ في اإلعتبار بأنه قد يطلب من الش

 املطلوبات املالية 

 يتم إلغاء قيد مطالبة مالية عندما يتم اإلعفاء أو اإللغاء أو اإلنقضاء لإللتزام بموجب املطالبة.

 املقاصة    ج.

نفيذ في قانوني قابل للتيتم املقاصة بين املوجودات املالية واملطلوبات املالية وإظهار صافي املبلغ في قائمة املركز املالي فقط عندما يكون هناك حق 

اصة يتم املقالوقت الحالي ملقابلة املبالغ املعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس صاٍف، أو لتحقيق األصول و تسوية املسؤولية في وقت واحد. ال 

 تفسير.بين الدخل واملصروف في قائمة الدخل الشامل ما لم يكن مطلوًبا أو مسموًحا به من قبل معيار محاسبي أو 

 

 



 

 

 

 

 
66 

 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 انخفاض قيمة املوجودات املالية 

يم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على إنخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من املوجودات املالية. ي
ّ
 عد األصلتق

عي إلنخفاض القيمة نتيجة لحدث أو أكثر حدث املالي أو مجموعة من موجودات مالية منخفضة القيمة إذا كان وفقط إذا كان هناك دليل موضو 

دات ن املوجو بعد القيد األولي لألصل املالي. )حدث خسارة متكبدة( وإذا كان له تأثير على التدفقات النقدية املستقبلية لألصل املالي أو ملجموعة م

 اض في القيمة في قائمة الدخل.دليل االضمحالل قد يشمل:املالية يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه. إذا حدث هذه الحدث، يتم قيد أي خسارة إنخف

 صعوبة مالية كبيرة للمصدر أو املدين؛ -

 خرق للعقد، مثل التخلف عن السداد أو التأخر في السداد؛ -

 يصبح من املحتمل أن الجهة املصدرة أو املدين سيدخل في اإلفالس أو أي إعادة تنظيم مالي أخرى؛ -

 املالي بسبب الصعوبات املالية؛ أواختفاء سوق نشط لهذا األصل  -

ذ لمالیة منودات اجولمن اعة مومجمن مدرة لمقالمستقبلیة ایة دلنقت افقادلتافي س للقیال قابض نخفاود اجولی ر إتشیبيانات ة ظمالح -

 ك:لذبما في ، کةرلشایة في ردلفالمالیة ول األصامع ص لنقد ایدتحن ال یمکن أنه مم غرلاعلی ودات، جولمبهذه ائي دلمباإلعتراف ا

 التغييرات السلبية في حالة سداد املصدرين أو املدينين في الشركة؛ أو 

 .الظروف االقتصادية الوطنية أو املحلية في بلد الجهات املصدرة التي ترتبط بالتخلف عن سداد املوجودات 

االنخفاض في القيمة على النحو التالي:إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود خسارة انخفاض في املوجودات املالية، يتم تحديد   

 ة.يبالنسبة للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة، فإن انخفاض القيمة يمثل اإلنخفاض الكبير أو املطول في القيمة العادلة للموجودات املال -
 التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة التي يتم إلىبالنسبة للموجودات املدرجة بالتكلفة املطفأة، يستند اإلنخفاض في القيمة  -

    خصمها بمعدل العمولة الفعلي األصلي.

جموعة ا أو مبالنسبة للموجودات املالية املتاحة للبيع، تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن استثمارً 

 إستثمارات قد انخفضت قيمتها.

ة أدوات الدين املصنفة كمتاحة للبيع، تقوم الشركة بشكل فردي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة. قد تتضمن في حال

تمال األدلة املوضوعية مؤشرات على أن املقترض يعاني من صعوبات مالية كبيرة أو تقصير أو تأخير في دخل عمولة خاصة أو مدفوعات أساسية، واح

وجود انخفاض ملموس عند تقدير التدفقات النقدية  إلىفي اإلفالس أو إعادة تنظيم مالي آخر وحيث تشير البيانات التي يمكن مالحظتها  دخوله

مثل املستقبلية، مثل التغيرات في الظروف االقتصادية التي ترتبط مع التخلف عن السداد. ومع ذلك، فإن املبلغ املسجل لإلنخفاض في القيمة ي

ت ماراارة املتراكمة التي تم قياسها بالفرق بين التكلفة املطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقًصا أي خسارة انخفاض في القيمة لتلك اإلستثالخس

وضوعي دة بشكل ماملعترف بها سابًقا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل. إذا زادت القيمة العادلة ألداة الدين في فترة الحقة ويمكن أن ترتبط الزيا

بحدوث حدث ائتماني بعد إثبات خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل 

 قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.

 بالنسبة لإلستثمارات في حقوق امللكية املحتفظ بها كمتاحة للبيع، يمثل اإلنخفاض الكبير 
ً
ل في القيمة العادلة ألقل من تكلفتها دليال  أو املطوَّ

 على انخفاض القيمة. 
ً
تسجيل يتم نه ، أي أباألصلاف العتراستمر ل قائمة الدخل طاملا القيمة من خالض انخفارة اال يمكن عكس خساموضوعيا

عاد، يتم إدراج أي ربح أو خسارة متراكمة تم االعتراف فقط. عند االستبآلخر الشامل الدخل القيمة في ض انخفاالة بعد دلعاالقيمة افي دة ياأي ز

 في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل.
ً
 بها سابقا

٪ من التكلفة األصلية 30شهر أو أطول فترة مطولة ويعتبر االنخفاض بنسبة  12يتطلب تحديد ما هو "هام" أو "مطول" إستخدام الحكم. تعتبر فترة 

كة. عند إجراء هذا الحكم، تقوم الشركة، من بين عوامل أخرى، بتقييم املدة أو املدى الذي تكون فيه القيمة العادلة جوهرًيا وفًقا لسياسة الشر 

 لإلستثمار أقل من تكلفته.

وضح في عند تقييم ما إذا كان االستثمار في أداة الدين منخفض القيمة، تنظر الشركة في عوامل مثل تقييم السوق للجدارة االئتمانية كما هو م

أسواق رأس املال إلصدار الدين الجديد واحتمال إعادة  إلىعوائد السندات، وتقييم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية، وقدرة الدولة على الوصول 

ملسجل لإلنخفاض في أن يعانى أصحاب الدين من خسائر من خالل اإلعفاء من الديون طوعا أو إلزامية. إن املبلغ ا إلىهيكلة الديون، مما قد يؤدى 
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قيمة لتلك القيمة يمثل الخسارة املتراكمة التي تم قياسها بالفرق بين التكلفة املطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقًصا أي خسارة انخفاض في ال

 اإلستثمارات املعترف بها سابًقا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.

 األثاث والتجهيزات واملعدات 

ألصل لالدفترية لقيمة الالحقة في املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقًصا اإلستهالك املتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة. تدرج التكاليف ا يتم إثبات

املرتبطة بالبند لمستقبلية أن تتدفق الفوائد اإلقتصادية المحتمل امن ل، فقط عندما يكون لحاامقتضى ، حسب منفصلأو يتم تسجيلها كأصل 

البند بصورة موثوقة. يتم رسملة املصروفات املتكبدة لتحل محل عنصر من املمتلكات واملعدات التي يتم حسابها تكلفة س يمكن قياالشركة و إلى

 بشكل منفصل ويتم شطب القيمة الدفترية للمكونات التي تم استبدالها. يتم تحميل جميع اإلصالحات والصيانة األخرى على قائمة الدخل خالل

 ة املالية التي يتم تكبدها فيها. ال يتم استهالك األرض. السن

 لتالي:اى النحو يتم استهالك تكلفة بنود املمتلكات واملعدات األخرى بإستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة على األعمار اإلنتاجية املقدرة، عل

 تحسينات على مباني مستأجرة  سنوات 8

  أثاث وتجهيزات  سنوات10

 حاسب آلي ومعدات مكتبية  سنوات 4

 سيارات  سنوات 4

التجهيزات لألثاث و تتم مراجعة القيم املتبقية لألعمار وعمرها اإلنتاجي في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها إذا كان ذلك مناسًبا. يتم فحص القيم الدفترية 

جود احتمال عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. في حالة و  إلىفي الظروف واملعدات ملعرفة االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات 

قيمتها املمكن استردادها  إلىأي مؤشر على ذلك وإذا تجاوزت القيمة الدفترية القيمة التقديرية املمكن استردادها، يتم خفض قيمة املوجودات 

 القيمة قيد االستعمال.باعتبارها قيمتها العادلة ، مخصوما منها تكلفة بيعها، أو 

 ل.خدلقائمة اصافي" في رى، خرادات أی"إفي درج تویة رفتدلالقیمة امع دات لعائانة ربمقاد الستبعار اخسائح وباد أریدتحم یت

 األصول غير امللموسة 

 االستهالك املتراكم وخسائر االضمحالليتم االعتراف االولي باالصول الغير ملموسة املقتناة بشكل منفصل بالتكلفة.ويتم تسجيلها بالتكلفة ناقصا 

 اي نفقات بخالف تكلفة التطوير وتحمل على قائمة الدخل. في قيمة االصل ان وجد.وفي حالة انتاج االصل داخليا اليتم رسملة

ي القيمة كلما كان هناك يتم إطفاء املوجودات غير امللموسة ذات األعمار املحددة على مدى عمرها االقتصادي ويتم تقييمها لتحديد االنخفاض ف

ي مؤشر على أن األصل غير امللموس قد انخفضت قيمته. تتم مراجعة فترة القياس وطريقة االطفاء للموجودات غير امللموسة ذات العمر االنتاج

ملستقبلية استهالك املنافع االقتصادية املحدد في نهاية كل فترة على االقل. تؤخذ في االعتبار التغييرات في العمر اإلنتاجي املتوقع أو النمط املتوقع ال 

فاء ريف االطاملتضمنة في األصل لتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء ، حسب االقتضاء ، وتعامل على أنها تغييرات في التقديرات املحاسبية. يتم إدراج مصا

توافق مع وظيفة املوجودات غير امللموسة. تستهلك على املوجودات غير امللموسة ذات االعمار املحددة في قائمة الدخل ضمن املصروفات بما ي

 سنوات. 4الشركة األصول غير امللموسة ذات العمر اإلنتاجي املحدود باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى 

 برنامج كمبيوتر  سنوات 4

 تتم مراجعة طريقة اإلطفاء والعمر اإلنتاجي والقيمة املتبقية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديل 
ً
 .التغييرات إذا كان ذلك مناسبا

 الشهرة 

د يتم قياس الشهرة بشكل مبدئي بالتكلفة الزائدة عن القيمة العادلة للتعويض املسدد زيادة عن القيمة العادلة للموجودات القابلة للتحدي

 أي خسارة انخفاض في ا
ً
لقيمة متراكمة. تتم مراجعة الشهرة فيما يتعلق واملطلوبات املقتناة. بعد القيد األولي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصا

باإلنخفاض بشكل سنوي أو بشكل مستمر إذا أشارت األحداث أو التغيرات في الظروف بأنه قد يحدث انخفاض في القيمة الدفترية. يتم تحديد 
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

محققة للنقد( تتعلق بها الشهرة. عندما يكون  إنخفاض قيمة الشهرة من خالل تقييم املبلغ املسترد للوحدة املحققة للنقد )أو مجموعة من وحدات

حدات املبلغ املسترد للوحدة املحققة للنقد )أو مجموعة من وحدات محققة للنقد( أقل من القيمة الدفترية للوحدة املحققة للنقد )أو مجموعة و 

ساهمين. ال يمكن عكس خسائر إنخفاض القيمة محققة للنقد( تم تخصيص الشهرة لها، يتم قيد خسارة إنخفاض في القيمة في قائمة عمليات امل

 ذات الصلة بالشهرة وذلك في فترات مستقبلية.

  عقود االيجار 

 16ارير املالية بأثر رجعي. وبالتالي، يتم االعتراف بالتأثير التراكمي العتماد املعيار الدولي للتق 16قامت الشركة بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 

 ، مع عدم تعديل أرقام املقارنة.2019يناير  1كتسوية للرصيد االفتتاحي لألرباح املبقاة في )إن وجد( 

 تعريف اإليجار

 في التحكم في استخدام 16بموجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
ً
صل أ، يكون العقد أو يحتوي على عقد إيجار إذا كان العقد يتضمن حقا

ر في مقابل املقابل. تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد أو يحتوي على عقد إيجار بناًء على التعريف الجديد لعقد اإليحا محدد لفترة من الوقت

عيار بق املط، اختارت الشركة تطبيق البدائل العملية لجد تقييم املعامالت التي هي عقود إيحار. لقد 16املعيار الدولي للتقارير املالية  إلىعند االنتقال 

 على أنها عقود إيجار. لم يتم إعادة تقييم القعود التي لم يت 16الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
ً
م تحديدها فقط على العقود التي تم تحديدها سابقا

 على أنها عقود إيجار بموجب معيار املحاسبة الدولي 
ً
يحار ك، تم تطبيق تعريف عقد اإل . لذل4واملعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  17سابقا

 .2019يناير  1فقط على العقود املبرمة أو التي تم تغييرها في أو بعد  16بموجب املعيار الدولي للتقارير املالية 

 كمستأجر

 بتصنيف عقود إيجار تشغيلية بناًء على تقييمها لها إذا كا الشركةتقوم 
ً
ن عقد اإليجار قد حول بتأجير مكاتبها، وكمستأجر، قامت الشركة سابقا

، تعترف الشركة بأصول حق االستخدام ومطلوبات اإليحار 16جميع مخاطر ومزايا امللكية بشكل جوهري. بموجب املعيار الدولي للتقارير املالية 

 ي أن عقود اإليجار هذه مدرجة في امليزانية العمومية.أ –ملعظم عقود اإليجار 

 تعترف الشركة بأصل حق االستخدام وا
ً
 بالتكلفة، وبعد دلك بالتكلفة ناقصا

ً
أي  لتزام باإليجار في تاريخ بدء اإليحار يتم قياس حق االستخدام مبدئيا

 استهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة ويتم تعديله مع إعادة قياس معينة ملطلوبات اإليجار. تتضمن تكلفة أصول حق االستخدام القياس

ك، عدلة ألي مدفوعات إيجار تتم في تاريخ البدء أو قبله، وأي تكاليف مباشرة مبدئية تم تكبدها وتقدير تكاليف التفكياألولي ملطلوبات اإليجار امل

 أي حافز إيجار مستلم. ستم تحديد العمر اإلنتاجي املقدر ألصول حق االستخدام مع مراعة مدة عقد اإليجار.
ً
 ناقصا

 االنخفاض في املوجودات غير املالية 

 في تاريخ كل تقرير ملعرفة إذا كان هناك ما يشير تجري ال
ً
مر إحتمال إنخفاض قيمة أصل مالي. في حالة وجود دليل، أو إذا تطلب األ  إلىشركة تقييما

ادلة لعإجراء إختبار إنخفاض سنوي للقيمة، تقوم الشركة بتقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. إن قيمة األصل القابلة لالسترداد هي القيمة ا

األصل  لألصل أو الوحدة املنتجة للنقد بعد خصم تكاليف البيع أو قيمتها عند اإلستخدام أيهما أعلى، ويتم تحديدها لألصل على حدة، ما لم يوفر

 بشكل كبير عن املوجودات أو املجموعات األخرى. وعندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو وحد
ً
 يكون مستقال

ً
 داخليا

ً
 نقديا

ً
ن عة منتجة للنقد تدفقا

 قيمته القابلة لإلسترداد. ولتقييم القيمة املستخدمة، يتم خصم التدفقات إلىقيمتها القابلة لالسترداد يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه 

حالية لقيمة النقود الوقتية قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق ال إلىالنقدية التقديرية املستقبلية 

واملخاطر املرتبطة باألصل. عند تحديد القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع يستخدم مصدر مالئم كأسعار السوق إن وجدت. في حالة عدم 

جة للشركات التابعة للتداول تحديد هذه املعامالت، يتم إستخدام طريقة تقييم مناسبة. تم تأييد تلك الطريقة بتقييمات متعددة وأسعار أسهم مدر 

 العام أو ملؤشرات أخرى متاحة للقيمة العادلة.

تضع الشركة حساب إنخفاض القيمة على أساس موازنات مفصلة وحسابات متوقعة يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة منتجة للنقد للشركة 

خمس سنوات. بالنسبة للفترات  إلىات املتوقعة فترة تترواح من ثالث يتم تخصيص موجودات أحادية لها. وبوجه عام تغطي هذه املوازنات والحساب
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اض األطول، يتم حساب معدل النمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية املستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.يتم إثبات خسائر اإلنخف

 ة األصل املنخفض.من العمليات املستمرة في قائمة الدخل في فئات املصروف متفقة مع وظيف

ليل، يتم تقييم املوجودات بخالف الشهرة، أو التي سبق أن حدث لها خسارة إنخفاض في القيمة أو قد تنخفض في تاريخ كل تقرير. في حالة وجود د

تراضات املستخدمة تقوم الشركة بتقدير قيمة األصل القابلة لألسترداد. يتم فقط عكس خسارة اإلنخفاض السابقة إذا كان هناك تغير في اإلف

قيمتها لتحديد قيمة األصل القابلة لإلسترداد حيث أنه قد تم إثبات آخر خسارة إنخفاض. يتم حصر العكس حتى ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن 

في قيمة األصل في السنوات  القابلة لإلسترداد وال تزيد عن القيمة الدفترية املحددة، بعد طرح اإلستهالك، فيما لو لم يتم إثبات خسارة إنخفاض

 السابقة. يتم إثبات عكس خسارة اإلنخفاض في قائمة الدخل. ال يمكن رد قيد خسائر إنخفاض القيمة ذات الصلة بالشهرة في فترات مستقبلية.

 منافع نهاية الخدمة للموظفين 

حالية يتم تقييم املستحقات بالقيمة ال اململكة العربية السعودية. تدير الشركة خطة منافع نهاية الخدمة ملوظفيها بناء على قوانين العمل السائدة في

ئتمان للدفعات املستقبلية املتوقعة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها املوظفون حتى نهاية السنة املشمولة بالتقرير باستخدام طريقة وحدة اإل 

م في اإلعتبار، والخبرة السابقة فيما يخص مغادرة املوظفين وفترات الخدمة. يت املتوقعة. يتم وضع مستويات األجور والرواتب املستقبلية املتوقعة

وط لعالية بالشردة الجوالسنة املالية مع سندات الشراء ذات افي نهاية ق لسوئدات اعاستخدام لمتوقعة باالمستقبلية خصم املدفوعات ا

 قبلية املقدرة.حد ممكن، التدفقات النقدية املستقصى ألى تطابق، إلتي ت العمالوا

يد وتتضمن تحديد معدل الخصم،الزيادة املستقبلية فى املرتبات. وبسبب تعقيد وصعوبة االحتساب واالفتراضات املتعلقة طويلة االجل، فان تحد

 الية.االلتزام املستحق للعاملين يتأثر بالتغيرات في هذه االفتراضات بصورة كبيرة.تم مراجعة هذه االفتراضات في كل القوائم امل

لخبرة يتم دفع مكافآت نهاية الخدمة عند استحقاقها. يتم إثبات إعادة القياس )األرباح/ الخسائر االكتوارية( نتيجة للتعديالت القائمة على ا

 والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل الشامل.

  املخصصات، ذمم دائنة ومستحقات 

لدى الشركة التزام )نظامي أو ضمني( ناش ئ عن حدث سابق وأن تكاليف سداد االلتزام محتملة ويمكن قياسها يتم إثبات املخصصات عندما يكون 

 املستقبلبشكل موثوق به. اليتم إثبات املخصصات للخسائر التشغيلية املستقبلية. يتم إثبات املطلوبات التي تتعلق باملبالغ التي سيتم دفعها في 

 ة، سواء تم أم لم يتم إصدار فواتير بموجبها من املورد.مقابل بضائع أو خدمات مستلم

 الزكاة 

 ألحكام الهيئة العامة للزكاة والضرائب. يتم احتساب الزكاة على حصة املساهمين السعوديين في حقوق امللكية 
ً
أو صافي تخضع الشركة للزكاة وفقا

ئب الدخل على حصة املساهمين األجانب من صافي الدخل املعدل للسنة. الدخل باستخدام األساس املحدد بموجب لوائح الزكاة. يتم احتساب ضرا

 عتبايتم استحقاق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي. ا
ً
 إستنا، وا2017ر ینای 1ن مرا

ً
بي رلعد النقاسسة ؤمدر من لصام التعمیالی دا

وق في حقرات لتغیقائمة افي دورة لمح ابارألرة على امباشب ئرالضوا ةکازللتحميل مصروف المحاسبیة ل سياستها ایدکة بتعرلشت اقامودي، لسعا

 ل.، تقيد املبالغ اإلضافية املستحقة، إن وجدت، عند إستكمال الربوط النهائية عندما يتم تحديد هذه املبالغ.خدلن قائمة االً مدباملساهمين 

 العربية السعودية وذلك حسب متطلبات نظام ضريبة الدخل السعودي.تقتطع الشركة ضرائب لبعض املعامالت مع أطراف غير مقيمة في اململكة 

 النقد وما في حكمه 

ثة تجاوز ثاليتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك واإلستثمار في ودائع املرابحة التي لها فترة إستحقاق أصلية ال ت

 أشهر من تاريخ الشراء.
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 ديةقائمة التدفقات النق 

ت إن التدفقات النقدية الرئيسية للشركة هي من عمليات التأمين التي تصنف على أنها تدفق نقدي من األنشطة التشغيلية. يتم تصنيف التدفقا

للطريقة غير النقدية الناتجة عن أنشطة االستثمار والتمويل وفًقا لذلك. تقوم الشركة بعرض قائمة التدفقات النقدية لألنشطة التشغيلية وفقا 

 املباشرة.

 إستثمار في ودائع مرابحة 

 
ً
فة املطفأة  بالتكلتقيد إبتداًء ودائع املرابحة التي تزيد فترة إستحقاقها األصلية عن ثالثة شهور في قائمة املركز املالي بالقيمة العادلة وتقاس آلحقا

 بإستخدام طريقة اإلنتاج الفعالة ناقصا أي إنخفاض في القيمة.

 مصاريف م 
 
 دفوعة مقدما

 إبتداًء كموجود
ً
. تقيد املصاريف املدفوعة مقدما

ً
 ومصاريف لم يتم تكبدها ولكن تم سدادها بالفعل نقدا

ً
 ات وتقاستمثل املصاريف املدفوعة مفدما

 كها أو إنقضائها مع مروربمبلغ النقد املسدد ثم تحمل هذه املصاريف على قوائم عمليات التأمين والفائض املتراكم وعمليات املساهمين حال إستهال

 الوقت.

 العمالت األجنبية 

تلك  تحفظ السجالت املحاسبية للشركة بالريال السعودي. تقيد املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في السوق بتاريخ

ميع بأسعار الصرف السائدة كما في تاريخ التقرير املالي. تحمل جاملعامالت. أما املوجودات واملطلوبات التي تتم بالعمالت األجنبية، فيتم تحويلها 

ما في فروقات التحويل على قائمة الدخل. يتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس بالتكفة التاريخية في عملة أجنبية، بإستخدام أسعار صرف ك

أسعار  البنود غير النقدية التي تقاس بالقيمة العادلة في عملة أجنبية بإستخدامتواريخ املعامالت األولية وال يتم إعادة قياسها الحًقا. ويتم تحويل 

ادات یر"إلمتاحة للبیع في رات استثمالإلألجنبیة ت العمالف اخسائر صرح أو باصرف في التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. تدرج أر

اسب ن املعامالت بالعملة األجنبية للشركة هي بالدرجة األولى بالدوالر األمريكي، فإن مكوبما ألشامل. الدخل وقائمة الدخل اصافي" في قائمة ى، خرأ

 وخسائر العمالت األجنبية ليست جوهرية.

 املصروفات 

 لطبيعة أعمال الشركة، تصنف كافة املصاريف املتكبدة كمصاريف عمومية وإدارية وتعرض على هذا النحو.
ً
 نظرا

 التقارير القطاعية 

تشغيلي هو جزء من الشركة التي تعمل في أنشطة تحقق فيها إيرادات وتتكبد مصاريف يتوفر عنها معلومات مالية منفصلة يتم تقييمها القطاع ال

ات نشاط بإنتظام من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيس ي الذي يقرر كيفية تخصيص املوارد وتقييم األداء. وألغراض اإلدارة، الشركة منظمة في وحد

  على منتجات وخدمات ولديها القطاعات التشغيلية التالية التي يمكن اإلفادة عنها:بناءً 

 الطبي، يوفر تغطية رعاية صحية لحملة وثائق التأمين.  -

 املركبات، تقوم بالتغطية مقابل الخسائر وااللتزامات املتعلقة بالسيارات بإستثناء ضمان النقل. -

 الخسائر املتعلقة بالحرائق واألخطار الطبيعية وإنقطاع األعمال والسرقة.املمتلكات، تقوم بالتغطية مقابل  -

 الهندسة، تقوم بالتغطية خالل أعمال البناء أو إنشاء أعمال الهندسة املدنية وتركيب املصانع واآلليات. -

 ري أو للسفن.البحري، توفر تغطية ضد األضرار واإللتزامات الناشئة عن الخسائر/ األضرار التي تحدث للشحن البح -

   تأمين الحوادث، يوفر تغطية ضد األموال وضمان األمانة والحدوادث الشخصية وسرقة املجوهرات وكافة األخطاء -
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وتأمين السفر وتأمين اإللتزامات ويوفر ضمان تغطية ضد اإللتزام القانوني املؤمن عليه والذي ينشأ عن تصرفات بسبب اإلهمال خالل  -

 أعمال النشاط.

ات صانع القرار التشغيلي الرئيس ي. تم تحديد كبير صانعي القرار  إلىرير عن قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية املقدمة يتم التق

 .التشغيلية، وهو املسؤول عن تخصيص املوارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية، ليكون املدير التنفيذي الذي يتخذ القرارات االستراتيجية

م للية. ان يتم تقييم أداء تقييم أداء القطاع بناء على ربح أو خسارة، يقاس في بعض الجوانب بطريقة مختلفة عن الربح أو الخسارة في القوائم املا

 تحدث معامالت بين القطاعات خالل السنة إذا كان يتوقع حدوث أي معاملة، فيتم تحديد أسعار التحويل على أساس القسط الثابت بطريقة

ها على مماثلة ملعامالت مع األطراف األخرى حينئذ ستتضمن إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع تلك التحويالت بين قطاعات األعمال التي سيتم إلغاؤ 

 مستوى القوائم املالية للشركة.

 االحتياطات القانونية 

 للنظام الداخلي للشركة، تقوم الشركة بتخصيص 
ً
االحتياطي القانوني حتى تقوم بتكوين  إلىيات املساهمين كل عام ٪ من صافي دخلها من عمل20وفقا

 احتياطي مساوي لرأس املال. االحتياطي غير متوفر للتوزيع.

 القيم العادلة 

لعادلة االقيمة ر تستند القيمة العادلة للموجودات املالية على األسعار املدرجة لألوراق املالية القابلة للتداول أو القيم العادلة املقدرة. يتم تقدي

 للبنود الحاملة للعمولة على أساس التدفقات النقدية املخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة.

 ا الالقيمة السوقية ألصول مالية مشابهة أو عندم إلىبالنسبة للموجودات املالية التي ال يوجد لها سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع 

ذج لنمات ھذه اخالدمذ خم أیتيمكن استنباط القيمة العادلة من السوق النشطة، يتم تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التقييم. 

 لة. دلعام القید ایدفي تحم لحکإلستخدام احاجة ن، فهناك ممکر غیك لون ذما یکدعنن لکك، ولن ذمکأة حیثما ظلقابلة للمالحوق السن ام

 م2019اسات التي تم تحديثها في السي

  املعايير الدولية للتقارير املالية والتفسيرات الجديدة واملعدلة املطبقة بواسطة الشركة 

 قامت الشركة باعتماد التعديالت التالية ومراجعة املعايير القائمة والتي تم إصدارها من قبل مجلس معايير املحاسبة الدولية:

 الوصف املعيار / التعديالت

 االستثمارات طويلة األجل في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة 28معيار املحاسبة الدولي رقم 

23تفسير لجنة التفاسير رقم   عدم اليقين ملعالجات ضريبة الدخل 

19معيار املحاسبة الدولي رقم   منافع املوظفين 

22تفسير لجنة التفاسير رقم  االجنبية واالعتبارات املسبقةاملعامالت بالعملة    

 21و معيار املحاسبة الدولي رقم  11و  3معيار التقارير املالية الدولي رقم 

23و   

م0172-م2015دورة التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقرير املالي   

16معيار التقارير املالية الدولي رقم   عقود االيجار 

  عقود اإليجار - 16املالية املعيار الدولي للتقارير 

"عقود اإليجار" ، حيث يحل املعيار محل التوجهات الحالية املتعلقة بعقود اإليجار ، بما  16طبقت الشركة املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

تحديد ما إذا كان ترتيب ما " 4"عقود اإليجار" وتفسير لجنة التفاسير للمعايير الدولية للتقرير املالي للمعيار رقم  17في ذلك معيار املحاسبة الدولي 
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الحوافز و تفسير لجنة التفاسير ملعايير  –" عقود اإليجار التشغيلي 15 يتضمن عقد إيجار "، تفسير لجنة التفاسير معايير املحاسبة الدولية رقم

 "تقييم جوهر املعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار". 27املحاسبة الدولية رقم 

د املعيار م. يحد2019يناير  1وهو ساري املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  2016في يناير  16عيار الدولي للتقارير املالية رقم تم إصدار امل

قود مبادئ االعتراف وقياس، وعرض، واإلفصاح عن عقود اإليجار ويتطلب من املستأجرين حساب االعتراف عن جميع ع 16الدولي للتقارير املالية 

فاءين . يتضمن املعيار إع17اإليجار بموجب نموذج املركز املالي مماثل للمحاسبة املتعلقة بعقود اإليجار التمويلي بموجب معيار املحاسبة الدولي رقم 

رة األجل )على قود إيجار األصول "منخفضة القيمة" )على سبيل املثال، اجهزة الحاسب الشخصية( واإليجارات قصيع -من االعتراف للمستأجرين 

جار( واألصل شهًرا أو أقل(. في تاريخ بدء عقد إيجار، يعترف املستأجر بااللتزام ليقوم بتسديد اإليجار. )أي التزام اي 12سبيل املثال، عقود اإليجار ملدة 

املستأجر على حق استخدام األصل يمثل الحق في استخدام األصل املؤجر خالل مدة عقد اإليجار )الحق في االستخدام االصل( ويتطلب ان يعترف 

 بمصروفات عموالت التزام االيجار ومصروف استهالك االصل بشكل منفصل.

ات كما يتطلب من املستأجرين أيًضا إعادة قياس التزامات اإليجار عند وقوع أحداث معينة )مثل حدوث تغيير في مدة اإليجار، تغيير في مدفوع

 باالعتراف باملبلغ عبر اعادةاإليجار املستقبلية الناتجة عن تغيي
ً
قياس  ر في مؤشر أو املعدل املستخدم لتحديد تلك املدفوعات( يقوم املستأجر عموما

 التزام كتعديل االصل وتصنيف االستخدام.

شهًرا من تاريخ  12اختارت الشركة استخدام اإلعفاءات التي يقترحها املعيار الخاص بعقود اإليجار التي تنص على شروط اإليجار ينتهي في غضون 

ر عقد إيجاالتطبيق االولي، وعقود اإليجار التي يكون فيها األصل األساس ي منخفًضا القيمة. تتكون جميع عقود اإليجار التشغيلية الحالية من شروط 

 تنتهي في غضون اثني عشر شهًرا.

بلغ عنها نتيجة التحول على الرغم من وجود تغيرات في السياسات املحاسبية اال ان الشركة ال ترى وجود 
ً
ملعيار تطبيق ا إلىتأثير جوهري على املبالغ امل

 م.2019يناير  1في  16ملالية رقم الدولي للتقارير ا

 التغير في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل

في السابق تم االعتراف بالزكاة  ،م(23/07/2019ه )املوافق 20/11/1440، بتاريخ البنك املركزي تم تغيير أساس اإلعداد نتيجة إلصدار تعميم من 

(وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق امللكية تحت األرباح املحتجزة وفًقا 
ً
. للبنك املركزي السعودي)مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا

بتاريخ  البنك املركزي من  ةصادر . مع أحدث التعليمات الم(11/04/2017)املوافق ه14/07/1438بتاريخ  (381000074519)وطبقا لتعميم رقم 

 ، يتم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل.م(23/07/2019ه )املوافق 20/11/1440

"( 12)"املعيار املحاسبي الدولي رقم  ضرائب الدخل -عدلت الشركة سياستها املحاسبية املتعلقة بالزكاة وبدأت في تطبيق املعيار املحاسبي الدولي 

 لضرائب فيما يتعلق بالزكاةا - 21واملعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

الغ الفترة يل أي مبإن األثر املالي العتماد السياسة املحاسبية للضريبة املؤجلة ليس جوهرًيا في القوائم املالية األولية املوجزة، وبالتالي لم يتم تعد

 السابقة. 

   املالية والتفسيرات الجديدة واملعدلة، صدرت ولم تطبق بعد املعايير الدولية للتقارير 

 بيقها موضح أدناه قائمة باملعايير والتفسيرات الصادرة والتي لم تطبق حتى تاريخ صدور القوائم املالية وتتوقع الشركة بشكل معقول ان يتم تط

 ل.في املستقبل. تنوي الشركة اعتماد تلك املعايير عندما تصبح نافذة املفعو 

 البيان للمعيار / التعديالت
 تاريخ السريان الفعلي

 للفترات التي تبدا في او بعد التاريخ ادناه

9معيار التقارير املالية الدولي رقم   موضح أدناه األدوات املالية )موضح أدناه( 

17معيار التقارير املالية الدولي رقم  م2021يناير  1 عقود التأمين   
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  االدوات املالية – 9املالية الدولي رقم معيار التقارير 

دولي ( "األدوات املالية" والذي سيحل محل معيار املحاسبة ال9م، أصدر مجلس معايير املحاسبة الدولي املعيار الدولي للتقرير املالي )2014في يوليو 

دة للموجودات املالية، وإدخال نموذج انخفاض خسارة ( األدوات املالية: االعتراف والقياس. يتضمن املعيار متطلبات تصنيف وقياسات جدي39)

( ومتطلبات محاسبة التحوط الجديدة. بموجب املعيار 39االئتمان املتوقعة والذي سيحل محل نموذج الخسارة املتكبدة في معيار املحاسبة الدولي )

 (:9الدولي للتقرير املالي )

املطفأة أو بالقيمة العادلة. سيعتمد أساس التصنيف على النشاط وخصائص التدفقات يتم قياس جميع املوجودات املالية إما بالتكلفة   -

للمطلوبات املالية فيما عدا املحددة  39النقدية التعاقدية للموجودات املالية. احتفظ املعيار بأغلب متطلبات معيار املحاسبة الدولي 

لك الجزء من تغيرات القيمة العادلة املتعلقة بها في قائمة الدخل الشامل بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر حيث يتم إدراج ذ

 من قائمة الدخل.
ً
 اآلخر بدال

 في أدواتلمالیة روض واملوجودات القالجمیع ص لخسارة االئتمان املتوقعة مخصل تسجین املنشآت ( م9ب املعيار الدولي للتقرير املالي )لطیت -

ل ، والذمم املدينة بموجب عقود اإليجار التمويلي، باإلضافة خدلل قائمة اخالن لة مدلعاابالقیمة  اھبظ الحتفام التي ال یترى األخالدين ا

خسارة االئتمان املتوقعة املرتبطة باحتمال عدم السداد في اإلثني  إلىيستند هذا املخصص لمالي. ن الضماود اعقروض ولقت امازالتا إلى

 القادمة ما لم تكن هناك زيادة
ً
سائر (، يتم إثبات خ9كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ نشأتها. وفًقا للمعيار الدولي للتقرير املالي ) عشر شهرا

   (.39االئتمان في توقيت يسبق ذلك املتبع في معيار املحاسبي الدولي )

 متطلبات محاسبة التحوط تتوافق بشكل وثيق مع ممارسات إدارة املخاطر وتتبع مبدأ أكثر منهجية. -

  عقود التأمين – 17التقارير املالية الدولي رقم معيار 

آلثار عقود التأمين وهي متعلقة بمعالجة ا 4م، نشر مجلس الدولي للمعايير املحاسبية تعديالت على معيار التقارير املالية الدولي رقم 2016في سبتمبر 

يارين خلعقود التأمين قبل نشر املعيار املحاسبي املقبل. التعديالت قدمت  على شركات التأمين 9املحاسبية لتطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم 

ولي يوفر للمنشاة إذا كانت مؤهلة إعفاء مؤقت من تطبيق معيار التقارير املالية الد خيار التأجيل او خيار التغطية. خيار التأجيل لشركات التأمين:

يهما أقرب. خيار التغطية سمح للمنشأة بحذف إجمالي الفروق املحاسبية التي يمكن أن تحدث أ 2022حتى تاريخ تطبيق معيار عقود التأمين او  9رقم 

 قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من الربح او الخسارة.

س ي أنشطتها بشكل أسا ، يمكن للمنشآت التي تتعلق4بموجب اإلعفاء املؤقت الذي تم إدخاله بموجب التعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

عيار الدولي . قامت الشركة بتقييم النتائج املترتبة على تطبيق املعيار وقررت تأجيل تطبيق امل٩التأمين" تأجيل تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم “

 تاريخ الحق. إلى ٩للتقرير املالي رقم 

تأمين القادم. حد كبير تأثير معيار عقود ال إلىللشركة يجب أن يأخذ في االعتبار  ى القوائم املاليةعل ٩إن تأثير تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

 . 9كما أنه من غير املمكن التقييم الكامل لتأثير تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

  أمينعقود الت - 17معيار التقارير املالية الدولي رقم 

ي ( "عقود التأمين" والذي سيحل محل معيار املحاسبة الدول17م ، نشر مجلس معايير املحاسبة الدولي املعيار الدولي للتقرير املالي )2017في مايو 

 يرية بشرط ان( عقود التأمين. ينطبق املعيار على عقود التأمين الصادرة، وعلى جميع عقود التأمين و عقود االستثمار و تمتاز باملشاركة التقد4)

 عقود تأمين. يتطلب فصل املكونات التالية عن التأمين: 
ً
 تصدر الشركة أيضا

 مشتقات متضمنة، إذا استوفت معايير محددة معينة -

 مكونات استثمارية مميزة و -

 أي تعهد بنقل سلع مميزة أو خدمات غير تأمينية -

 للمعايير ذا
ً
 (15رقم  واملعيار الدولي للتقريراملالي 9ت الصلة )املعيار الدولي للتقرير املالي رقم يجب أن يتم الحساب هذه املكونات بشكل منفصل وفقا

 نماذج القياس املختلفة التالية: 17يقدم املعيار الدولي للتقارير املالية 



 

 

 

 

 
74 

 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 النموذج العام للقياس و يتالف من:  .1

 :التدفقات النقدية للوفاء، والتي تشمل 

 .للتدفقات النقدية املستقبليةاحتمالية التقديرات املرجحة  -

 تعديل ليعكس القيمة الزمنية للنقود )أي الخصم( واملخاطر املالية املرتبطة بهذه التدفقات النقدية املستقبلية -

 تعديل املخاطر للمخاطر غير املالية -

 ين وسيتم إثباته كمنشأة هامش الخدمة التعاقدية. يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير املكتسب ملجموعة من عقود التأم

 عند نشأته؛ سيتم تسجيل أي مبلغ سلبي صاف 
ً
تقدم الخدمات في املستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية سلبيا

ية فتر من التدفقات النقدية للوفاء في البداية في الربح أو الخسارة مباشرة. في نهاية كل فترة تقرير الحقة يتم إعادة قياس القيمة الد

 :ملجموعة من عقود التأمين على أنها

مطلوبات التغطية املتبقية ، والتي تشمل التدفقات النقدية للوفاء املتعلقة بالخدمات املستقبلية و هامش الخدمة التعاقدية للمجموعة  -

 في ذلك التاريخ ؛و

ء املتعلقة بالخدمات السابقة املخصصة للمجموعة في مطلوبات املطالبات املتكبدة ، والتي يتم قياسها على أنها التدفقات النقدية للوفا -

 .ذلك التاريخ

 للتغيرات في التدفقات النقدية املتعلقة بالخدمات املستقبلية. وبما أنه ال يمكن أن يكون ها
ً
ة مش الخدميتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقا

بح أو ية املستقبلية التي تزيد عن هامش الخدمة التعاقدية املتبقية املتبقية في الر التعاقدية سالبا ، فإنه يتم إثبات التغييرات في التدفقات النقد

ياسة الخسارة سيتم تسجيل أثر التغييرات في معدالت الخصم إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر ، ويحدد ذلك من خالل اختيار الس

 تراكم الفائدة على هامش ال
ً
خدمة التعاقدية بمعدالت مثبتة عند االعتراف األولي بالعقد )أي معدل الخصم املستخدم في املحاسبية . يتم أيضا

ى بنا ء علالبداية لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية املقدرة(. عالوة على ذلك، سيتم إصدار هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو الخسارة 

 ملقدمة و مدة التغطية املتوقعة للعقود املتبقية في املجموعة .وحدات التغطية، مما يعكس كمية املنافع ا

 لقياس العقود ذات مالمح مشاركة املباشرة )يشار إليها أيضا باسم "ع .2
ً
اركة قود مشمنهج الرسوم املتغيرة يعد منهج الرسوم املتغيرة نموذجا إلزاميا

. بالنسبة لهذه العقودمباشرة"(. يتم إجراء هذا التقييم ما إذا كان العقد يفي بهذه امل
ً
، يتم  عايير عند بدء العقد وال يتم إعادة تقييمه الحقا

 التعديل بموجب النموذج العام للقياس : إلىتعديل هامش الخدمة التعاقدية أيضا باإلضافة 

 حصة املنشأة من التغيرات في القيمة العادلة للبنود األساسية ، -

 ود واملخاطر املالية التي ال تتعلق بالعناصر األساسيةتأثير التغيرات في القيمة الزمنية للنق -

 و يسمح بأستخدام منهج تخصيص األقساط املبسط لقياس مطلوبات التغطية املتبقية، وذلك بشرط أن: .3

 عن النموذج العام للقياس  -
ً
 يوفر قياسا ال يختلف جوهريا

 أو إذا كانت فترة التغطية سنة واحدة أو أقل لكل عقد في املجموعة. -

 التدفقات النقدية لحياز 
ً
ة باستخدام نهج تخصيص األقساط، فإن مطلوبات التغطية املتبقية مع األقساط املستلمة عند االثبات األولي ناقصا

 دفقاتباملطالبات املتكبدة. ومع ذلك، ال يطلب من املنشأة تعديل الت التأمين. يظل نموذج القياس العام قابال للتطبيق لقياس املطلوبات املتعلقة

قل من أاملتوقع دفع / استالم تلك التدفقات النقدية في سنة واحدة أو  النقدية املستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير املخاطر املالية إذا كان من

 تاريخ تكبد املطالبات.

يل وتأج 17يان املعيار الدولي للتقرير املالي رقم إن تاريخ سر  م وضح مجلس معايير املحاسبة2019يونيو  بناًء على مسودة تعديالت التعارض املصدرة

الفترات التقرير  ىإلم، ُيقترح تعديل تاريخ السريان 2021يناير  1هو  4املؤقت في املعيار الدولي للتقريراملالي رقم  9إعفاء املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

تم تطبيق  . ُيسمح بالتطبيق املبكر إذا 2021يناير  1سنة واحدة مقارنة بالتاريخ السابق في  . وتبلغ مدة هذه التأجيل 2022يناير  1التي تبدأ في أو بعد 

طبيق املعيار الدوات املالية. تنوي الشركة ت 9ن العقود مع العمالء واملعيار الدولي للتقرير املالي اإليرادات م - 15كال من املعيار الدولي للتقرير املالي 

 في تاريخ سريانه.

 التطبيق بأثر رجعي واذا كان التطبيق غير عملي فيحق للمنشأه ان تختار إما منهجية األثر الرجعي أو القيمة العادلة. سيتم
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 تالي: ة هي كاليتم تقييم األثر املالي العتماد الشركة املعيارحيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ العملية و قامت الشركة بتحليل الفجوات و املجاالت الرئيسي

 التأثير املالي: لم يتم تقييم األثر املالي بعد (1

 تأثير البيانات: من املحتمل أن يكون تأثير البيانات ضئيال حيث أن غالبية عقود الشركة تقل مدتها عن عام ستكون مؤهلة للقياس و  (2
ً
فقا

 قساطللطريقة املبسطة لأل

نظام جديد لتكنولوجيا املعلومات وتم تحديثه والذي سيسهل تطبيق تأثير نظام تكنولوجيا املعلومات: تعمل الشركة بالفعل على تطبيق  (3

 17املعيار الدولي للتقارير املالية 

 تأثير العمليات: يخضع تأثير العملية للتقييم ، وال يتوقع حدوث تغييرات جوهرية في العملية. (4

 باختبار ترتيبات إعادة  (5
ً
 التأمين لتحديد نهج القياس املناسبتأثير على ترتيبات أعادة التأمين: تقوم الشركة حاليا

تأثير على السياسات و التحكم بنطاق العمل: قامت الشركة بتعيين مستشار خارجي لتعديل سياساتها الحالية وإدارة التحديثات في إطار  (6

 الرقابة الداخلية .

 17للمعيارالدولي للتقاريراملالية توظيف موظفين مؤهلين بشكل مناسب ولديهم فهم شامل  إلىاملوارد البشرية: تحتاج الشركة  (7

 

 الرئيسية داءمؤشرات األ  4.6

 30يوفترة الستة أشهر املنتهية ف م2019م و2018م و7201 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنوات الرئيسية يوضح الجدول التالي مؤشرات األداء

 م.2020يونيو 

 الرئيسية األداءمؤشرات (: 26الجدول رقم )

  

 مؤشرات األداء الرئيسية املالية

وحدة 

 املؤشر

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 30فترة الستة أشهر املنتهية في 

 يونيو

 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2019

)غير 

 املراجعة(

 م2020

 )غير املراجعة(

 32.6% 38.4% 34.0% 44.5% 52.5% % معدل اإلسناد

 57.3% 79.5% 77.2% 74.6% 47.6% % معدل الخسارة 

 9.7% 9.1% 9.2% 12.8% 14.4% % قساط املكتسبة اليف شراء وثائق تأمين / صافي األتك

 8.3% 15.7% 11.9% 17.5% 19.0% % قساط املكتسبةاألالدخل من عمولة إعادة التأمين / صافي 

 16.0% 21.9% 29.9% 30.8% 16.8% % نسبة املصاريف

 73.3% 101.5% 107.1% 105.4% 64.5% % املعدل  املجمعنسبة 

-% % معدل نمو إجمالي األقساط املكتتبة  27.2 %42.6 %5.7 (18.3)%  %29.5 

 67.4% 61.6% 66.0% 55.5% 47.5% % نسب اإلحتفاظ

 املصدر: معلومات اإلدارة
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 قائمة الدخل -نتائج العمليات 5.6

 30وفترة الستة أشهر املنتهية في  م2019م و2018م و7201 ديسمبر 31املالية املنتهية في  سنواتدخل للشركة عن الاليوضح الجدول التالي قائمة 

 م.2020يونيو 

 قائمة الدخل-نتائج العمليات(: 27الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31في  السنة املالية املنتهية
 30فترة الستة أشهر املنتهية في 

 يونيو
 زيادة/)نقص(

 النمو املركب

-م2017

 م2019
 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 ()مراجعة

م 2019

)غير 

 مراجعة(

م )غير 2020

 مراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

 اإليرادات

 22.7% 29.5% 5.7% 42.6% 176,734 136,440 279,690 264,675 185,627 قساط تأمين املكتتبةأجمالي إ

قساط اعادة التأمين املسندةأناقصا:   

 14.1% (19.4%) 34.1% (2.9%) (1,558) (1,933) (3,279) (2,446) (2,519) معيدي تأمين محليين

 (5.9%) 16.8% (27.2%) 21.8% (51,402) (43,999) (78,828) (108,310) (88,958) معيدي تأمين خارجيين

 47.7% (28.6%) 85.4% 17.6% (4,600) (6,442) (12,892) (6,955) (5,913) مصروفات فائض الخسارة

 44.7% 41.8% 25.7% 66.6% 119,174 84,066 184,691 146,964 88,237 قساط التأمين املكتتبةأصافي 

قساط التأمين غير أالتغير في صافي 

 املكتسبة، صافي
11,646 (34,779) (26,816) (11,847) (7,214) (%398.6) (%22.9) (%39.1) - 

 25.7% 55.0% 40.7% 12.3% 111,960 72,219 157,875 112,185 99,883 قساط التامين املكتسبةأصافي 

 (0.4%) (18.0%) (4.2%) 3.6% 9,296 11,330 18,817 19,642 18,952 عمولة معيدي التامين

 (30.0%) 9.6% (94.0%) 718.8% 57 52 99 1,654 202 اكتتاب اخرى ايرادات 

 21.9% 45.1% 32.4% 12.1% 121,313 83,601 176,791 133,481 119,037 اجمالي اإليرادات

 التكاليف واملصاريف املكتتبة

 16.3% (11.7%) 22.0% 10.8% 81,438 92,211 171,314 140,414 126,675 اجمالي املطالبات املدفوعة

مصروفات متكبدة متعلقة 

 باملطالبات
7,617 19,220 10,363 5,182 5,136 %152.3 (%46.1) (%0.9) %16.6 

ناقصا: حصة معيدي التأمين من 

 املطالبات املدفوعة
(63,662) (67,100) (65,832) (42,664) (18,419) %5.4 (%1.9) (%56.8) %1.7 

صافي املطالبات واملنافع االخرى 

 املدفوعة
70,630 92,534 115,845 54,729 68,155 %31.0 %25.2 %24.5 %28.1 

 (83.1%) 0.2% (91.8%) (65.2%) 1,119 1,117 (599) (7,327) (21,028) التغير في املطالبات القائمة، صافي

طالبات املكتبدة غير التغير في امل

 ، صافياملبلغ عنها
(2,029) (1,500) 6,636 1,596 (5,115) (%26.1) (%542.4) (%420.5) - 

صافي املطالبات واملنافع االخرى 

 املتكبدة
47,573 83,707 121,882 57,442 64,159 %76.0 %45.6 %11.7 %60.1 

مخصص/)عكس( احتياطي عجز 

 قساط تأمينأ
3,642 6,205 (7,203) (4,519) 423 %70.4 (%216.1) (%109.4) - 

 3.0% (104.7%) (201.1%) (205.0%) 25 (535) (1,528) 1,512 (1,440) مخصصات فنية اخرى 

 0.4% 65.5% 0.9% (0.1%) 10,910 6,591 14,494 14,371 14,382 تكاليف شراء وثائق تأمين

إجمالي التكاليف واملصاريف 

 املكتتبة
64,157 105,795 127,645 58,979 75,517 %64.9 %20.7 %28.0 %41.1 

 (5.4%) 86.0% 77.5% (49.6%) 45,796 24,622 49,146 27,686 54,880 صافي نتائج االكتتاب

 ايرادات و )مصروفات( تشغيلية اخرى 

مخصص انخفاض قيمة ديون 

 مشكوك في تحصيلها
(1,361) (2,154) (2,337) (468) 2,348 %58.3 %8.5 (%601.7) %31.0 

 20.0% 17.3% (1.4%) 46.2% (35,278) (30,082) (68,164) (69,147) (47,306) مصاريف عمومية وإدارية

 (12.2%) (47.9%) 6.1% (27.2%) 1,077 2,066 3,597 3,391 4,661 ايرادات عمولة الودائع

%113.4 - - 780 780 369 - ارباح محققة من استثمارات  (%100.0) - 

 209.4% (144.2%) 29.4% 639.7% (2,968) 6,712 5,524 4,268 577 ارباح غير محققة من استثمارات

 (16.4%) 43.7% 55.4% (55.0%) 6,165 4,289 7,013 4,512 10,025 أخرى ايرادات 
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عكس انخفاض قيمة ذمم مدينة 

 إلعادة التأمين
- 2,121 652 (680) (570) - (%69.2) (%16.2) - 

اجمالي املصروفات التشغيلية 

 االخرى، صافي
(33,404) (56,613) (52,935) (17,383) (29,226) %69.5 (%6.5) %68.1 %25.9 

صافي )الخسارة( / الدخل للفترة 

 قبل التوزيع
21,476 (28,927) (3,789) 7,239 16,570 (%234.7) (%86.9) %128.9 - 

صافي الخسارة العائدة لعمليات 

 التأمين
(1,892) - - (19) (2,076) (%100.0) - 

%10,826.

3 
(%100.0) 

 العائدصافي )الخسارة(/ الدخل 

  إلى

 املساهمين قبل الزكاة

19,584 (28,927) (3,789) 7,220 14,494 (%247.7) (%86.9) %100.7 - 

 - 0.8% (17.1%) - (1,880) (1,865) (3,223) (3,886) - مصروف الزكاة للفترة*

الزكاة للسنوات عكس  )مصروف(/

 السابقة
- (5,538) 5,747 - - - (%203.8) - - 

%295.8 12,614 5,355 (1,265) (38,351) 19,584 الدخل/)خسارة( للفترةصافي   (%96.7) %135.6 - 

 - - - - - - - - - الدخل / )الخسارة( الشامل اآلخر

 بنود ال يعاد تصنيفها لقائمة الدخل 

 الشامل في السنوات القادمة
- - - - - - - - - 

أرباح اكتوارية على التزامات املنافع 

 املحددة
- 128 317 - - - %147.7 - - 

% (97.5%) (295.2%) 12,614 5,355 (948) (38,223) 19,584 مجموع الخسارة الشاملة للسنة 35.61  - 

 م2020ونيو ي 30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

 م 2019م لتتناسب مع التصنيفات التي تم اتباعها في القوائم املالية 2017*تم تعديل التبويبات في عام 

مليون ريال سعودي  264.7 إلىم 2017مليون ريال سعودي في عام  185.6م، من 2018% في عام 42.6ملكتتبة بنسبة قساط التأمين اأارتفع إجمالي 

اجمالي  م، ارتفع2019-م 2018االرتفاع في قطاعات التأمين الطبي، وتأمين املركبات، وتأمين حوادث ومطالبات. بين عامي  إلىم، ويعود ذلك 2018في 

مليون ريال سعودي، وكان االرتفاع متركزا في أقساط التأمين الطبي  279.7 إلىمليون ريال سعودي  264.7% من 5.7بنسبة  أقساط التأمين املكتببة

يونيو  30مليون ريال سعودي و فترة الستة أشهر املنتهية في  136.4% من 29.5أقساط التأمين املكتتبة ارتفاعه بنسبة  بشكل رئيس ي. فيما واصلت

 بشكل رئيس ي بارتفاع أقساط  م،2020يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  176.7 إلىم 2019
ً
حيث كان االرتفاع مدفوعا

 التأمين الطبي وأقساط تأمين املركبات.

م، 2018مصروفات فائض الخسارة. في عام  إلىقساط اعادة التامين املسندة معيدي تامين محليين، ومعيدي تأمين الخارجيين باإلضافة أتشمل 

م، 2018مليون ريال سعودي في عام  117.7 إلىم 2017مليون ريال سعودي في عام  97.4% من 20.9قساط اعادة التأمين املسندة بنسبة أارتفعت 

% 19.3نخفضت أقساط إعادة التأمين بنسبة قساط اعادة التأمين من قطاعي التأمين الطبي، وتأمين املركبات. اأارتفاع  إلىيعود ذلك بشكل رئيس ي 

م نتيجة انخفاض نسبة إعادة التأمين في معظم القطاعات 2019مليون ريال سعودي في عام  95.0 إلىم 2018مليون ريال سعودي في عام  117.7من 

 30في فترة الستة أشهر املنتهية في يال سعودي مليون ر  52.4% من 9.9وتحديدا في القطاع الطبي. فيما ارتفعت أقساط إعادة التأمين املسندة بنسبة 

نتيجة ارتفاع أقساط إعادة التأمين الخاصة في قطاع م 2020يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي  57.6 إلىم 2019يونيو 

 املركبات.

 رير.جزء أقساط التأمين املكتتبة واملسندة غير املكتسبة خالل فترة التقالتغير في صافي أقساط التأمين غير املكتسبة الصافينبالتغير في  يتعلق بند

عيدي فيما تتعلق عمولة معيدي التأمين في املقام األول بدخل العموالت املكتسب من معيدي التأمين، حيث يعتمد دخل العمولة على االتفاق مع م

% من 4.2م. فيما انخفضت عمولة معيدي التأمين بنسبة 2018م و2017ين عامي التأمين. ولم تشهد عمولة معيدي التأمين أي تقلبات جوهرية ماب

م نتيجة انخفاض حجم األعمال وإعادة تأمين بعض العقود 2019مليون ريال سعودي في عام  18.8 إلىم 2018مليون ريال سعودي في عام  19.6

ة في فترة الستة أشهر املنتهيمليون ريال سعودي  11.3% من 18.0اضها بنسبة عمولة معيدي التأمين انخف تاملرتبطة بقطاع تأمين املركبات. وقد تابع

 .م2020يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي  9.3 إلىم 2019يونيو  30في 

 ايرادات اكتتاب اخرى مبالغ ادارية رمزي تتقضاها الشركة عند اصدار وتجديد وثائق التأمين. يتضمن بند
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

م، وذلك 2018مليون ريال سعودي في عام  140.4 إلىم 2017مليون ريال سعودي في عام  126.7% من 10.8رتفع إجمالي املطالبات املدفوعة بنسبة ا

مليون ريال سعودي في عام  140.4% من 22.0إجمالي املطالبات املدفوعة مرة اخرى بنسبة  نتيجة الرتفاع حجم األعمال بشكل عام. كما وارتفع

ارتفاع إضافي في حجم األنشطة التجارية والتي تركز في قطاعي  إلىم، ويعود ذلك في املقام األول 2019في عام  مليون ريال سعودي171.3 إلىم 2018

 30نتهية في مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر امل 92.2% من 11.7التأمين الطبي و تأمين املركبات. وانخفض إجمالي املطالبات املدفوعة بنسبة 

 م نتيجة تحّسن أداء محفظة تأمين املمتلكات بشكل عام.2020يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  81.4 إلى م2019يونيو 

ت وارتفعت املصروفا لعمل.ارتبطت املصروفات املتكبدة املتعلقة باملطالبات بمصاريف يتم دفعها لطرف ثالث إلدارة املطالبات التي ترتفع في سياق ا

ارتفاع حجم األعمال وعدد  إلىم، ويعود ذلك 2018مليون ريال سعودي في عام  19.2 إلىم 2017مليون ريال سعودي في عام  7.6% من 152.3بنسبة 

م نتيجة انخفاض في حجم املطالبات الطبية. بقيت قيمة 2019% في عام  46.1املطالبات املرفوعة. وقد شهدت املصروفات انخفاضا بنسبة 

شهر أم و فترة الستة 2019نيو يو  30مليون ريال سعودي ما بين فترة الستة أشهر املنتهية في  5.1املصروفات املتكبدة املتعلقة باملطالبات ثابتة عند 

 م.2020يونيو  30املنتهية في 

معيدي التأمين من اجمالي املطالبات املدفوعة بترتيب إعادة التأمين الخاص بكل قطاع من قطاعات التأمين بالشركة. ارتفعت عمولة  يرتبط بند

م 2018في عام  سعودي مليون ريال 67.1 إلىم 2017في عام  سعودي مليون ريال 63.7% من  5.4حصة معيدي التأمين من املطالبات املدفوعة بنسبة 

مليون  67.1% من  1.9نتيجة ارتفاع حصة معيدي التأمين الخاصة بقطاع التأمين الطبي. من جهة أخرى، انخفضت حصة معيدي التأمين بنسبة 

املمتلكات.  نحصة معيدي التأمين في مطالبات قطاع تأمي م نتيجة انخفاض2019في عام  سعودي مليون ريال 65.8 إلىم 2018في عام  سعودي ريال

 30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  42.7% من 56.8كما انخفضت حصة معيدي التأمين من إجمالي املطالبات املدفوعة بنسبة 

م نتيجة انخفاض حصة معيدي التأمين املرتبطة بقطاعي 2020يو يون 30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  18.4 إلىم 2019يونيو 

  التأمين الطبي وتأمين املمتلكات.

ملتكبدة ملقدرة ايتعلق صافي التغير باملطالبات القائمة )بعد احتساب املخصص املرتبط باملطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها( بالتغيرات في املطالبات ا

 ترة.لكن لم ُيبلغ عنها خالل الف

ارتبط مخصص احتياطي/)عكس( عجز أقساط التأمين بعدد من االفتراضات فيما يتعلق بأحداث الظروف املستقبلية، حيث يعتمد على نسبة 

 تقدير نسبة الخسارة املتوقعة، يتم االخذ في عين االعتبار من قبل الخبير إلىالخسارة املتوقعة للجزء غير املنتهي من مخاطر الوثائق. وللتوصل 

نة شهر والتاكد في نهاية الس إلىاالكتواري للشركة والخبير االكتواري املستقل عالقة املطالبات واألقساط التي من املتوقع ان تطبق على أساس شهر 

 املالية ما إذا كان هناك حاجة لتكوين احتياطي عجز األقساط.

 السارية خالل الفترة.  تتضمن املخصصات الفنية األخرى بشكل رئيس ي مخصصات مرتبطة باألخطار

بيع وسطاء ال إلىتمثل تكاليف شراء وثائق تأمين في األساس في النفقات املتكبدة للحصول على وثائق تأمين وتمثل في املقام األول العموالت املدفوعة 

م وعام 2018م ومابين عام 2018م وعام 2017وإطفاء تكلفة اإلدارة املؤجلة. ولم تشهد تكاليف شراء وثائق تأمين أي تقلبات جوهرية ما بين عام 

 10.9 إلى م2019يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  6.6% من 65.5م. ارتفعت تكاليف شراء وثائق التأمين بنسبة 2019

و تأمين املركبات بشكل  اعات التأمين الطبينتيجة ارتفاع تكاليف شراء قطم 2020يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في 

 رئيس ي.

برتبط مخصص انخفاض قيمة ديون مشكوك في تحصليها في ذمم األقساط املدينة املستحقة منذ فترة طويلة والتي يصعب الحصول عليها. ارتفعت 

بعد م 2019مليون ريال سعودي في عام  2.3م و2018مليون ريال سعودي في عام  2.2 إلىم 2017مليون ريال سعودي في عام  1.4قيمة املخصص من 

 2.3البطء النسبي الذي سّجله تحصيل الذمم املدينة من العمالء. قامت الشركة بعكس مخصص انخفاض قيمة ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 

كة بعد تسارع وتيرة تحصيل املبالغ املدينة نتيجة سياسة جديدة اتبعتها الشر م 2020يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي خالل 

 لتعزيز إدارة تحصيل الذمم.

 تتألف املصاريف العمومية اإلدارية بشكل رئيس ي من تكاليف موظفين، ورسوم نظامية، ومصاريف صيانة وإصالحات، واهالك أصول ثابتة، وإطفاء

هنية، وايجارات، ومصروفات تسويقية، ومخصص ضريبة استقطاع وغرامات تأخير، ومخصص ضرائب غير موجودات غير ملموسة، واتعاب م

مليون ريال  69.1 إلىم 2017مليون ريال سعودي في عام  47.3% من 46.2محصلة، ومصاريف اخرى. ارتفعت املصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 

ارتفاع تكاليف املوظفين، ومصاريف الصيانة واإلصالحات، واالتعاب املهنية، واملصروفات  إلىم، ويعود ذلك بشكل رئيس ي 2018سعودي في عام 

م. ارتفعت املصاريف 2019م وعام 2018التسويقية واملصاريف االخرى. ولم تشهد املصاريف العمومية واإلدارية أي تقلبات جوهرية مابين عام 
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مليون ريال سعودي في فترة  35.3 إلىم 2019يونيو  30سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  مليون ريال 30.1% من 17.3العمومية واإلدارية بنسبة 

 م نتيجة ارتفاع تكاليف املوظفين بشكل رئيس ي.2020يونيو  30الستة أشهر املنتهية في 

االستثمار وأرباح األسهم. وارتبط االرتفاع ترتبط إيرادات عمولة الودائع بالربح من الودائع ألجل، والدخل من الصكوك، واألرباح املحققة من 

 واالنخفاض في هذه اإليرادات خالل الفترة املشمولة بحركة الودائع.

 .رباح استثمارات الشركة في الصناديق، واسهم حقوق امللكية في اململكة العربية السعوديةأمن االستثمارات ب ترتبط األرباح املحققة وغير املحققة

الخرى من حصة الشركة في فائض صندوق املنافذ، والدخل من خدمات الطرق، ورد اضمحالل ارصدة مستحقة من معيدي تتألف اإليرادات ا

م، مقارنة بعام 2018مليون ريال سعودي في عام  5.5% بمبلغ 55.0التأمين، وتوزيعات ارباح، وايرادات اخرى. وانخفضت اإليرادات االخرى بنسبة 

م. ارتفعت اإليرادات 2017تسجيل ارصدة محققة من معيدي التأمين وتسجيل رد مكافأة مجلس اإلدارة في عام  إلىي م، ويعود ذلك بشكل رئيس 2017

م بعد ارتفاع إيرادات منافذ ودخل خدمات 2019مليون ريال سعودي في عام 7.0 إلىم 2018مليون ريال سعودي في عام  4.5% من 55.4األخرى بنسبة 

 مليون  6.2 إلىم 2019يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  4.3% من 43.7خرى ارتفاعها بنسبة الطرق. تابعت اإليرادات األ 

 م نتيجة ارتفاع اإليرادات املتحصلة من بيع بعض املمتلكات واملعدات.2020يونيو  30ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في 

م 2018مليون ريال سعودي في عام  0.7مليون ريال سعودي و 2.1انخفاض قيمة ذمم مدينة إلعادة التأمين بقيمة تم تسجيل ايراد مرتبط بعكس 

، حيث قامت الشركة بعكس مخصص مرتبط بمبالغ مستحقة من معيدي تأمين بعد تسارع وتيرة تحصيل هذه الذمم خالل م على التوالي2019وعام 

حجز مخصص  إلىم بطئ نسبي في تحصيل هذه الذمم املدينة، األمر الذي أّدى 2020يونيو  30أشهر املنتهية في العامين املذكورين. شهدت فترة الستة 

 م.2020يونيو  30مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر املنتهية في  0.6إضافي بقيمة 

م 2018مليون ريال سعودي في عام  28.9خسارة بقيمة  إلىفيما تحول  م2017مليون ريال سعودي في عام  21.5سّجلت الشركة صافي دخل بقيمة 

 بشكل رئحيث ، بعد ارتفاع إجمالي التكاليف واملصاريف املكتتبة وإجمالي املصروفات التشغيلية األخرى بين العامين
ً
يس ي كان ارتفاع التكاليف متأثرا

 ف
ً
. وقد قلصت الشركة مقدار ي قطاعي التأمين الطبي وتأمين املركباتبارتفاع املطالبات املدفوعة بعد ارتفاع مستوى األنشطة التجارية وتحديدا

م نتيجة ارتفاع اإليرادات بشكل رئيس ي. وقد 2019مليون ريال سعودي في عام  3.8 إلىم 2018مليون ريال سعودي في عام  28.9الخسارة من 

م، 2020يونيو  30م و فترة الستة أشهر املنتهية في 2019يونيو  30دخل بين في فترة الستة أشهر املنتهية في  إلىاستطاعت الشركة تحويل الخسارة 

 مليون ريال سعودي 16.6 إلىم 2019يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهراملنتهية في  7.2وقد ارتفع صافي الدخل للسنة قبل التوزيع من 

 م نتيجة الرتفاع اإليرادات املسّجلة بين الفترتين.2020يونيو  30نتهية في في فترة الستة أشهر امل

 30م، فترة الستة أشهر املنتهية في 2017مليون ريال سعودي في عام  2.1ألف ريال و  19، مليون ريال سعودي 1.9بلغ الدخل العائد لعمليات التأمين 

م. لم يسّجل أي دخل عائد لعمليات التأمين في السنوات والفترات الذي تم تسجيل 2020ونيو ي 30م و في فترة الستة أشهر املنتهية في 2019يونيو 

 خسارات فيها. 

 ةاملساهمين قبل الزكا إلىم، فيما بلغت الخسارة العائدة 2017مليون ريال سعوديخالل عام  19.6املساهمين قبل الزكاة  إلىالدخل العائد  بلغ صافي

م على التوالي، وقد عاودت الشركة تسجيل دخل عائد للمساهمين 2019م وعام 2018مليون ريال سعودي في عام  3.8مليون ريال سعودي و 28.9

نيو يو  30ة في م و في فترة الستة أشهر املنتهي2019يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  14.5مليون ريال سعودي و 7.2بمبلغ 

 . م من جهة أخرى 2020

 1.9مليون ريال سعودي و  1.9مليون ريال سعودي،  3.2، مليون ريال سعودي 3.9سّجلت الشركة مصروفات زكاة سنوية / نصف سنوية بقيمة 

م على 2020يونيو  30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2019يونيو  30م، فترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، عام 2018مليون ريال سعودي في عام 

وتم الحصول على الشهادة الزكوية الالزمة، كما وحصلت الشركة على م 2017أّن الشركة قدمت إقراراتها الزكوية للعام  إلىالتوالي. يجدر اإلشارة 

م وحصلت على شهادة الزكاة 2018موافقة الهيئة العامة للزكاة والدخل بدراسة اإلقرارات. من جهة أخرى، قدمت الشركة إقراراتها الزكوية للعام 

م. على هذا األثر، وقد قامت الشركة 2018م و2016ديسمبر  31ألعوام من ذات الصلة. ولم ترفع الهيئة العامة للزكاة والدخل تقييمات الزكاة ل

م. غير أّن الشركة 2018مليون ريال سعودي في عام  5.5م بقيمة 2018م حتى عام 2016بتسجيل مصاريف زكاة خاصة بالسنوات املمتدة من عام 

ه لن يتم فرض زكاة إضافية للفترة من م بعد2019مليون ريال سعودي( في عام  5.7قامت بعكس معظم هذه املصاريف )
ّ
م 2016ما تيقنت اإلدارة أن

 م حسب إنهاء التقييم للسنوات السابقة.2018حتى 

مليون ريال سعودي  38.4م، فيما سجلت الشركة صافي الخسارة بمبلغ 2017مليون ريال سعودي خالل عام  19.6سّجلت الشركة صافي ربح بقيمة 

 12.6مليون ريال سعودي و  5.4م على التوالي، وقد عاودت الشركة تسجيل صافي دخل بمبلغ 2019م و عام 2018ام مليون ريال سعودي في ع 1.3و

 م.2020يونيو  30م و في فترة الستة أشهر املنتهية في 2019يونيو  30م، في فترة الستة أشهر املنتهية في 2017مليون ريال سعودي في عام 
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م، حيث 2019م و عام 2018مليون ريال سعودي في عام  0.3مليون ريال سعودي و 0.1لت أرباح اكتوارية بقيمة أّن الشركة سّج  إلىتجدر اإلشارة 

ام لع األخرى ارتبطت هذه األرباح بالتزامات املوظفين التي يتم تقييمها بشكل دوري من عبر دراسات اكتوارية. على هذا األثر، بلغت الخسارة الشاملة 

، تم تسجيل دخل شامل آخر بقيمة م. من جهة أخرى 2019عام  م و2018عام مليون ريال سعودي خالل  0.9ال سعودي ومليون ري 38.2م و 2018

م وفي 2019يونيو  30م، في فترة الستة أشهر املنتهية في 2017مليون ريال سعودي في عام  12.6مليون ريال سعودي،  5.4مليون ريال سعودي،  19.6

 م على التوالي.2020يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية 

 قساط التأمين املكتتبة أإجمالي   1.5.6

نتهية وفترة الستة أشهر امل م2019م و2018م و7201 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتقساط التأمين املكتتبة أيوضح الجدول التالي إجمالي 

 م.2020يونيو  30في

 إجمالي أقساط التأمين املكتتبة(: 28الجدول رقم )

  

 ألف ريال سعودي

ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في  / نقص يونيو 30فترة الستة أشهر املنتهية في   زيادة   النمو املركب 

-م2017

 م2019

 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

م )غير 2019

 املراجعة(

م )غير 2020

 املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

 71.3% 38.6% 55.8% 88.4% 47,317 34,145 70,861 45,474 24,141 طبي

 35.8% 54.2% 5.2% 75.3% 84,172 54,581 131,385 124,913 71,275 مركبات

) 21,995 22,108 32,722 31,776 37,127 ممتلكات 14.4% ) %3.0 ( 0.5% ) ( 6.1% ) 

) 2,416 3,075 5,702 9,427 11,627 هندس ي 18.9% ) ( 39.5% ) (%21.4) ( 30.0% ) 

) 0.3% 9,247 8,895 15,717 19,821 19,771 بحري  20.7% ) %4.0 ( 10.8% ) 

) 53.4% 11,587 13,636 23,303 33,264 21,686 حوادث ومطلوبات  29.9% ) (%15.0) %3.7 

 22.7% 29.5% 5.7% 42.6% 176,734 136,440 279,690 264,675 185,627 االجمالي

 كنسبة مئوية من اإلجمالي

 26.8% 25.0% 25.3% 17.2% 13.0% طبي

 

 47.6% 40.0% 47.0% 47.2% 38.4% مركبات

 12.4% 16.2% 11.7% 12.0% 20.0% ممتلكات

 1.4% 2.3% 2.0% 3.6% 6.3% هندس ي

 5.2% 6.5% 5.6% 7.5% 10.7% بحري 

 6.6% 10.0% 8.3% 12.6% 11.7% حوادث ومطلوبات 

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% اإلجمالي

 م2020ونيو ي 30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

% 47.2%، 38.4ُيعد قطاع التأمين على املركبات هو قطاع االعمال الرئيس ي للشركة، حيث شكلت األقساط املكتتبة املرتبطة بهذا القطاع ما نسبته 

يونيو  30م،باإلضافة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019مو 2018م و 2017األعوام  % من إجمالي األقساط املكتتبة في47.6% و 40.0 %47.0، 

 م على التوالي.2020يونيو  30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2019

مليون ريال  124.9 إلىم 2017مليون ريال سعودي في عام  71.3% من 75.3قساط التأمين املكتتبة الخاصة بقطاع املركبات بنسبة أارتفع إجمالي 

تغيير جديد في  إلىويعود ذلك بشكل رئيس ي م. 2019 عامليون ريال سعودي في م 131.4 إلى% 5.2مع ارتفاع إضافي بنسبة م، 2018سعودي في عام 

 إلىالشركة بحيث أصبح التركيز متمحورا حول إعادة تجديد بواليص التأمين ذات نسب الخسائر واملخاطر املتدنية والتوجه سياسة واستراتيجية 

على بواليص تأمين املركبات الشاملة وتطويرسياسة اكتتاب الطرف الثالث  اكتتاب بواليص تأمين السيارات الشاملة بشكل متزايد مع التركيز

 للمركبات.

مليون  45.5 إلىم 2017مليون ريال سعودي في عام  24.1% من 88.4 سّجلت أقساط التأمين املكتتبة الخاصة بقطاع التأمين الطبي ارتفاعا بنسبة

 باستراتيجة الشركة الجديدة التي أّدت 2018ريال سعودي في عام 
ً
تأمين عقود جديدة للشركة خصوصا في  إلىم، حيث جاء هذا االرتفاع مدفوعا

 في اجمالي أقساط التأمين املكتتبة الخاصة بالقطاع الطبي والتي ارت2019عام مجال التأمين الطبي. وقد شهد 
ً
% 55.8 فعت بنسبةم ارتفاعا أضافيا

بعقود جديدة تم ابرامها مع عميلين م، حيث تأثرهذا االرتفاع 2019مليون ريال سعودي في عام  70.9 إلىم 2018مليون ريال سعودي في عام  45.5من 

 جديدين.
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في  مليون ريال سعودي 31.8 ىإلم 2017في عام  مليون ريال سعودي 37.1% من 14.4انخفضت األقسط املكتتبة املرتبطة بقطاع املمتلكات بنسبة 

م حيث كانت استراتيجية العمل الجديدة متركزة حول تطوير األعمال في قطاعي التأمين الطبي وتأمين املركبات. وسّجلت أقساط التأمين 2018عام 

في  مليون ريال سعودي 32.7 إلىم 2018في عام  مليون ريال سعودي 31.8% من 3.0املكتتبة الخاصة بقطاع تأمين املمتلكات ارتفاعا طفيفا بنسبة 

 م حيث تم تجديد عدد من العقود فيما لم تتحصل الشركة على أي عقود جديدة. 2019عام 

ة بهذه ترتبط أقساط التأمين األخرى بقطاعات الـتأمين الهندس ي والتأمين البحري وتأمين الحوادث واملطلوبات. وقد شهد اجمالي األقساط املرتبط

 مليون ريال سعودي 53.1% من 17.8م. ارتفعت األقساط املرتبطة بالقطاعات الثالثة بنسبة 2019م و عام 2017عدة ما بين عام  القطاعات تقلبات

الثة أّن االرتفاع في أقساط التأمين املكتتبة املرتبطة في القطاعات الث إلىم. يجدر اإلشارة 2018في عام  مليون ريال سعودي 62.5 إلىم 2017في عام 

جية راتيمتركزا حول قطاع الحوادث واملطلوبات والذي يعتبر مترابطا في معظم األحيان مع قطاع تأمين املركبات، والذي بدوره كان محور تركيز استكان 

 . الشركة الجديدة

م، وقد شمل 2019في عام  مليون ريال سعودي 44.7 إلىم 2018في عام  مليون ريال سعودي 62.5% من 28.5وقد تراجعت األقساط بنسبة 

ة على تغطياالنخفاض املذكور للقطاعات الثالثة. بينما جاء االنخفاض في قطاع التأمين الهندس ي متأثرا باكتمال املشاريع التي شملها وعدم الحصول 

في أقساط قطاع ملشاريع الجديدة، وكان انخفاض األقساط في قطاع التأمين البحري مرتبطا بالتراجع االقتصادي بشكل عام، وجاء االنخفاض 

  م.2019 عامخالل الحوادث واملطلوبات نتيجة انخفاض أعداد الحوادث و املطالبات التي تم رفعها 

ن مليو  176.7 إلىم 2019يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  136.4% من 29.5ارتفع إجمالي أقساط التأمين املكتتبة بنسبة 

 2020يونيو  30ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في 
ً
ن بارتفاع األقساط املكتتبة الخاصة بقطاعي التأميم. وكان اإلرتفاع املذكور مدفوعا

دي في فترة الستة أشهر مليون ريال سعو  34.1% من 38.6الطبي وتأمين املركبات. ارتفعت األقساط املكتتبة الخاصة بقطاع التأمين الطبي بنسبة 

ن م نتيجة تحسن استرتيجية مبيعات التأمي2020يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  47.3 إلىم 2019يونيو  30املنتهية في 

دي في فترة الستة أشهر املنتهية مليون ريال سعو  54.6% من 54.2، فقد ارتفعت أقساط القطاع بنسبة الطبي. فيما يتعلق بأقساط تأمين املركبات

م بعد التحسينات التي طرأت على عمليات اكتتاب 2020يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  84.2 إلىم 2019يونيو  30في 

 تأمين املركبات.

 قساط إعادة التأمين املسندةأ 2.5.6

هية وفترة الستة أشهر املنت م2019م و2018م و7201 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتقساط إعادة التأمين املسندة أيوضح الجدول التالي 

 م.2020يونيو  30في

 أقساط إعادة التأمين املسندة(: 29الجدول رقم )

  

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( يونيو 30في فترة الستة أشهر املنتهية  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 النمو املركب

 م2017 م2019-م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

م )غير 2019

 املراجعة(

م )غير 2020

 املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

) 97.3% 1,058 1,132 2,270 27,280 13,825 طبي 91.7% ) ( 6.5% ) ( 59.5% ) 

 51.0% 39.9% 27.4% 78.9% 19,705 14,083 33,400 26,218 14,657 مركبات

) 21,865 22,886 35,090 32,607 36,056 ممتلكات 9.6% ) %7.6 ( 4.5% ) ( 1.3% ) 

) 2,266 2,775 5,115 8,464 10,500 هندس ي 19.4% ) ( 39.6% ) ( 18.3% ) ( 30.2% ) 

) 3.8% 7,221 6,066 11,073 14,097 13,583 بحري  21.5% ) %19.0 (%9.7) 

) 3.1% 5,445 5,432 8,051 9,045 8,769 حوادث ومطلوبات  11.0% ) %0.2 ( 4.2% ) 

) 20.9% 57,560 52,374 94,999 117,711 97,390 اإلجمالي 19.3% ) %9.9 ( 1.2% ) 

 نسبة اقساط التأمين املكتتبة )نسبة االسناد(

 2.2% 3.3% 3.2% 60.0% 57.3% طبي

 

 23.4% 25.8% 25.4% 21.0% 20.6% مركبات

 99.4% 103.5% 107.2% 102.6% 97.1% ممتلكات

 93.8% 90.2% 89.7% 89.8% 90.3% هندس ي

 78.1% 68.2% 70.5% 71.1% 68.7% بحري 

 47.0% 39.8% 34.5% 27.2% 40.4% حوادث ومطلوبات 

  32.6% 38.4% 34.0% 44.5% 52.5% اإلجمالي

 م2020ونيو ي 30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 
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التناسبية و  تقوم الشركة بإدارة برنامج إعادة التأمين الخاص بها وفقا الستراتيجية إعادة التأمين الخاصة بالشركة. وتحكم االستراتيجية املعاهدات 

رة االختيارية ووقف الخساغيرالتناسبية بما في ذلك فائض الخسارة والترتيبات االختيارية. يتم توزيع إعادة التأمين بين عقود إعادة التأمين التعاقدية و 

 من العقود التيوفائض الخسارة. اّن العقود التي تبرمها الشركة مع شركات إعادة التأمين التي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر في واحد أو أكثر 

عقود التي ال تفي بمتطلبات التصنيف هذه تصدرها الشركة والتي تلبي متطلبات تصنيف العقود تصنف كعقود إعادة تأمين محتفظ بها. يتم تصنيف ال

 على أنها أصول مالية. 

شركة سويس ري ، وشركة سكور، وشركة  وتقوم الشركة بإعادة تأمين أغلب الوثائق املصدرة من قبلها من خالل معيدين خارجيين وأبرز هذه الشركات

 تأمين البحري هي القطاعات الرئيسية التي قامت الشركة بإعادة تأمينها. بارتنر ري وشركة هانوفر ري .ولقد كانت قطاعات املمتلكات والهندسة وال

% 37.0 لقطاعويعتبر قطاع املمتلكات هو القطاع الرئيس ي التي تم إعاده تأمينه من قبل الشركة حيث شكلت أقساط إعادة التأمين املسندة الخاصة بهذا ا

م، باإلضافة لفترة الستة أشهر 2019و م2018و  م2017التأمين املسندة خالل األعوام % من اجمالي أقساط إعادة 38.0% و %43.7، %36.9، 27.7،

 م. 2020يونيو  30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2019يونيو  30املنتهية في 

م نتيجة اعتماد استراتيجية 2018في عام  %27.2 إلىم 2017% في عام40.4وقد لوحظ أّن نسبة االسناد املرتبطة بقطاع الحوادث واملطلوبات انخفضت من 

تنص على خفص نسبة إعادة التأمين في حالة العقود والبواليص املرتبطة بنسب خسائر ومخاطر يمكن للشركة ادارتها من دون تكبد  جديدة متشددة

 مصاريف طائلة.

ة تأمين بعض العقود التي صنفت على أّنها متالزمة مع م حيث تم إعاد2019% في عام 34.5 إلىم 2018% في عام 27.2وقد عادت نسبة االسناد لترتفع من 

 فوائض خسارة عالية.

م 2020يونيو  30% في فترة الستة أشهر املنتهية في 32.6 إلىم 2019يونيو  30% في فترة الستة أشهر املنتهية في 38.4انخفضت نسبة اإلسناد اإلجمالية من 

% 68.2ن البحري من نتيجة ارتفاع نسبة اإلسناد املرتبطة بقطاعي التأمين البحري وتأمين الحوادث واملطلوبات. ارتفعت نسبة اإلسناد املرتبطة بقطاع التأمي

. ذكور تحسن أداء محفظة تأمين القطاع املم نتيجة 2020يونيو  30ترة الستة أشهر املنتهية في % في ف78.1 إلىم 2019يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في 

هر % في فترة الستة أش47.0 إلىم 2019يونيو  30% في فترة الستة أشهر املنتهية في 39.8كما ارتفعت نسبة اإلسناد املرتبطة بقطاع الحوادث واملطلوبات من 

 .م 2020يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في يث تحّسن أداء املحفظة م ح2020يونيو  30املنتهية في 

 أّن النصيب األكبر من عقود إعادة التأمين مبرم مع شركات إعادة تأمين خارجيين. إلىوتجدر اإلشارة 

 قساط التأمين املكتتبة أصافي  3.5.6

هية وفترة الستة أشهر املنت م2019م و2018م و7201 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتيوضح الجدول التالي صافي اقساط التأمين املكتتبة 

 م.2020يونيو  30في

 صافي أقساط التأمين املكتتبة(: 30الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   زيادة / )نقص( يونيو 30فترة الستة أشهر املنتهية في  

 النمو املركب

 م2019-م2017
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

م 2019

)غير 

 املراجعة(

م )غير 2020

 املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

 157.9% 40.1% 277.0% 76.4% 46,259 33,013 68,591 18,194 10,316 طبي

) 74.3% 64,467 40,498 97,985 98,695 56,618 مركبات 0.7% ) %59.2 %31.6 

) 130 (778) (2,368) (831) 1,071 ممتلكات 177.6% ) %185.0 ( 116.7% ) - 

) 150 300 587 963 1,127 هندس ي 14.6% ) ( 39.0% ) ( 50.0% ) ( 27.8% ) 

) 2,026 2,829 4,644 5,724 6,188 بحري  7.5% ) ( 18.9% ) ( 28.4% ) ( 13.4% ) 

) 87.5% 6,142 8,204 15,252 24,219 12,917 حوادث ومطلوبات  37.0% ) ( 25.1% ) %8.7 

 44.7% 41.8% 25.7% 66.6% 119,174 84,066 184,691 146,964 88,237 اإلجمالي

 كنسبة من إجمالي االقساط املكتتبة )نسبة االحتفاظ(

 97.8% 96.7% 96.8% 40.0% 42.7% طبي

 

 76.6% 74.2% 74.6% 79.0% 79.4% مركبات

 0.6% (3.5%) (7.2%) (2.6%) 2.9% ممتلكات

 6.2% 9.8% 10.3% 10.2% 9.7% هندس ي

 21.9% 31.8% 29.5% 28.9% 31.3% بحري 

 53.0% 60.2% 65.5% 72.8% 59.6% حوادث ومطلوبات 

  67.4% 61.6% 66.0% 55.5% 47.5% اإلجمالي

 م2020ونيو ي 30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 
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 في صافي أقساط التأمين املكتتبة بين عامي 
ً
عام في  مليون ريال سعودي 88.2% من 66.6بلغت نسبة  م، حيث2018م و2017حققت الشركة ارتفاعا

م نتيجة ارتفاع أقساط التأمين املتعلقة بقطاعات التامين الطبي واملركبات والحوادث 2018مليون ريال سعودي في عام  147.0 إلىم 2017

 18.2 إلىم 2017في عام  مليون ريال سعودي 10.3% من 76.4واملطلوبات. وقد ارتفعت أقساط التامين املكتتبة الخاصة بقطاع التأمين الطبي بنسبة 

مليون ريال  56.6% من 74.3م . فيما ارتفع قطاع املركبات من صافي أقساط التأمين املكتتبة الخاصة بنسبة 2018مليون ريال سعودي في عام 

م . كما ارتفعت أقساط التأمين املكتتبة الخاصة بالحوادث واملطلوبات بنسبة 2018في عام  مليون ريال سعودي 98.7 إلىم 2017في عام  سعودي

م. كما ذكر سابقا، فاّن السياسة الجديدة التي 2018مليون ريال سعودي في عام  24.2 إلىم 2017في عام  مليون ريال سعودي 12.9من  87.5%

م والتي نصت على إعادة تجديد األقساط والحصول على عقود جديدة استهدفت قطاعي التأمين الطبي وتأمين املركبات بشكل 2018اتبعت في عام 

 كما اّن حركة قطاع الحوداث واملطلوبات تكون في معظم األحيان متماشية مع الحركة في قطاع تأمين املركبات. رئيس ي.

 مليون ريال 184.7 إلىم 2018مليون ريال سعودي في عام  147.0% من 25.7لصافي أقساط التأمين املكتتبة بنسبة  م ارتفاعا إضافيا2019شهد عام 

 اء االرتفاع املذكور مدفوعا بشكل رئيس ي بارتفاع صافي أقساط التأمين املكتتبة املرتبطة بقطاع التأمين الطبي والتيم. وقد ج2019سعودي في عام 

م. وكان الدافع األساس لهذا االرتفاع زيادة 2019مليون ريال في عام  68.6 إلىم 2018مليون ريال سعودي في عام  18.2% من 277.0ارتفعت بنسبة 

 جارية تحت هذا البند. نسبة األعمال الت

 م، نتيجة فائض الخسارة املسّجلة.2019م و2018لوحظ أّن صافي أقساط التأمين املكتتبة الخاصة بتأمين املمتلكات كانت سلبية لعامي 

مليون  119.2 إلىم 2019يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهراملنتهية في  84.1% من 41.8ارتفع صافي أقساط التأمين املكتتبة بنسبة 

راالرتفاع بارتفاع أقساط التأمين املكتتبة املرتبطة بقطاعي التأمين ال2020يونيو  30ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في 
ّ
طبي وتأمين م. وقد تأث

تهية مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املن 33.0% من 40.1املركبات. جاء ارتفاع أقساط التأمين املكتتبة املرتبطة بقطاع التأمين الطبي بنسبة 

ة. ارتفاع نسبة اإلحتفاظ في املحفظة الطبيم نتيجة 2020يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  46.3 إلىم 2019يونيو  30في 

ن مليو  64.5 إلىم 2019يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي  40.5% من 59.2كما ارتفع إجمالي أقساط تأمين املركبات بنسبة 

 م بعد تطوير استراتيجية مبيعات التأمين الطبي. 2020يونيو  30ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في 

 قساط التأمين غير املكتسبة، صافيأالتغير في صافي  4.5.6

ق بصافي تمثل التغيرات في األقساط غير املكتسبة الفارق بين أقساط التأمين املكتتبة )املسجلة( وأقساط التأمين املكتسبة خالل كل فترة. وتتعل

 التحرك في حصة أقساط التأمين غير املكتسبة واملسندة أثناء الفترة. 

 عمولة معيدي التأمين  5.5.6

م ارتفاعا طفيفا في 2018التأمين األخرى. شهد عام  إعادة التأمين من وثائق إعادة التأمين مع شركاتتحصل الشركة على الدخل من عمولة إعادة 

 م.2018مليون ريال سعودي في عام  19.6 إلىم 2017مليون ريال سعودي في عام  19.0% من 3.6عمولة معيدي التأمين بنسبة 

 م.2019في عام  مليون ريال سعودي 18.8 إلىم 2018ال سعودي في عام مليون ري 19.6% من 4.2انخفضت عمولة معيدي التأمين بنسبة 

 م متأثرا بارتفاع نسب اإلحتفاظ بشكل عام وخاصة في قطاع التأمين الطبي. 2019م و2018وجاء االنخفاض ما بين عامي  

 بنسبة 
ً
مليون  9.3 إلىم 2019يونيو  30شهر املنتهية في مليون ريال سعودي في فترة الستة أ 11.3% من 18.0سّجلت عمولة معيدي التأمين انخفاضا

 بانخفاض نسبة اإلسناد بشكل عام.2020يونيو  30ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في 
ً
را
ّ
 م. كان اإلنخفاض املذكور بين الفترتين متأث

 إيرادات اكتتاب أخرى  6.5.6

اري(. ريال للوثيقة يتم تقاضيه كايراد اد 25و 20كل وثيقة تأمين يتم ابرامها )ما بين ترتبط إيرادات االكتتاب األخرى بمبلغ رمزي تتقضاه الشركة عن 

 وتتماش ى حركة هذه اإليرادات مع التقلب في أعداد الوثائق الجديدة التي يتم إصدارها خالل الفترة.
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 إجمالي املطالبات املدفوعة  7.5.6

 30وفترة الستة أشهر املنتهية في م2019م و2018م و7201 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتيوضح الجدول التالي إجمالي املطالبات املدفوعة 

 م.2020يونيو 

 إجمالي املطالبات املدفوعة(: 31الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 30فترة الستة أشهر املنتهية في 

 يونيو
 زيادة / )نقص(

 النمو املركب

 م2017 م2019-م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

م )غير 2019

 املراجعة(

م )غير 2020

 املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

 60.8% 8.9% 44.3% 79.2% 25,501 23,420 46,807 32,446 18,108 طبي

) 34.3% 14.5% 49,105 49,507 99,932 74,437 65,014 مركبات 0.8% ) %24.0 

) 3,081 14,459 16,520 22,175 23,630 ممتلكات 6.2% ) ( 25.5% ) ( 78.7% ) ( 16.4% ) 

) 304 1,120 2,531 6,984 7,791 هندس ي 10.4% ) ( 63.8% ) ( 72.9% ) ( 43.0% ) 

) 1,416 2,309 3,165 1,643 6,514 بحري  74.8% ) %92.6 ( 38.7% ) ( 30.3% ) 

) 2,031 1,396 2,359 2,729 5,618 حوادث ومطلوبات  51.4% ) ( 13.6% ) %45.5 ( 35.2% ) 

) 22.0% 10.8% 81,438 92,211 171,314 140,414 126,675 اإلجمالي 11.7% ) %16.3 

قساط املكتتبة ألإجمالي ا كنسبة مئوية من  

 53.9% 68.6% 66.1% 71.4% 75.0% طبي

 

 58.3% 90.7% 76.1% 59.6% 91.2% مركبات

 14.0% 65.4% 50.5% 69.8% 63.6% ممتلكات

 12.6% 36.4% 44.4% 74.1% 67.0% هندس ي

 15.3% 26.0% 20.1% 8.3% 32.9% بحري 

 17.5% 10.2% 10.1% 8.2% 25.9% حوادث ومطلوبات 

  46.1% 67.6% 61.3% 53.1% 68.2% اإلجمالي

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

 140.4 إلىم 2017سعودي في عام  مليون ريال 126.7من  % 10.8م في صافي املطالبات املدفوعة بنسبة 2018م و 2017سجلت الشركة ارتفاع بين 

بات م مدفوعا بارتفاع املطالبات املدفوعة املرتطبة بقطاع التأمين الطبي وقطاع تأمين املركبات. وجاء ارتفاع املطال2018في عام  سعودي مليون ريال

املدفوعة بنسبة  املدفوعة الخاصة بهذين القطاعين نتيجة ارتفاع األنشطة التجارية والذي تركزت في هذين القطاعين. كما ارتفع اجمالي املطالبات

عقب ارتفاع املطالبات املدفوعة املتعلقة  م،2019في عام  سعودي مليون ريال 171.3 إلىم 2018سعودي في عام  مليون ريال 140.4من  22.0%

 بقطاعي التأمين الطبي و تأمين املركبات.

مليون ريال  81.4 إلىم 2019يونيو  30لستة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي في فترة ا 92.2% من 11.7انخفض صافي املطالبات املدفوعة بنسبة 

 في قطاع املمتلكات حيث انخفضت مطالبات هذا القطاع املدفوعة 2020يونيو  30سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في 
ً
م. كان االنخفاض متركزا

ية مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنته 3.1 إلىم 2019يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  14.5% من 78.7بنسبة 

 تحّسن أداء محفظة تأمين املمتلكات بشكل عام.م، حيث نتج االنخفاض املذكور عن 2020يونيو  30في 

لعمل الرئيس ي للشركة. كما أّن اسراتيجية اأّن التركيز على قطاع تأمين املركبات هو مبرر نظرا العتبار هذا القطاع بند األعمال  إلىاإلشارة  تجدر 

يتعبر و أّن اصدار وثائق تأمين طبي يعتبر ملزما وضروريا في معظم الشركات واملشاريع،  إلىالجديدة حفّزت التركيز على قطاع أعمال التأمين الطبي نظرا 

 خرى. التعاقد مع عمالء جدد في هذا القطاع مدخال ألعمال إضافية تحت بنود القطاعات األ 

 مصروفات متكبدة متعلقة باملطالبات 8.5.6

تمثل املصروفات املتكبدة املتعلقة باملطالبات، مصاريف مدفوعة لشركة نجم ولشركات أخرى مسؤولة عن إدارة مطالبات الشركة. بينما تشمل 

 وم إدارة املطالبات األخرى بمطالبات القطاعشركة نجم الرسوم التي تتقاضاها الشركة مقابل إدارة ومعالجة حوادث السير، ترتبط رس إلىاملدفوعات 

 الطبي. 

م، وقد جاء هذا االرتفاع 2018في عام  مليون ريال 19.2 إلى م2017مليون ريال سعودي في عام  7.6% من  152.3وسّجلت املصروفات ارتفاعا بنسبة 

م )عدد أكبر من املطالبات في حالة قطاع التأمين الطبي وعدد أكبر من الحوداث في حالة 2018مدفوعا بارتفاع حجم األعمال واألنشطة خالل عام 

 قطاع الحوادث واملطلوبات(. 
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في عام  سعودي مليون ريال 10.4 إلىم 2018سعودي في عام  مليون ريال 19.2% من  46.1املصروفات املتكبدة املتعلقة باملطالبات بنسبة  انخفضت

 م. وجاء االنخفاض كنتيجة النخفاض عدد املطالبات قطاع املركبات.2019

يونيو  30تهية في م وفترة الستة أشهر املن2019يونيو  30املصروفات املتكبدة املتعلقة باملطالبات شبه ثابتة ما بين فترة الستة أشهر املنتهية في بقيت 

 م .2020

 حصة معيدي التأمين من املطالبات املدفوعة  9.5.6

وفترة الستة  م2019م و2018م و7201 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتيوضح الجدول التالي حصة معيدي التامين من املطالبات املدفوعة 

 م.2020يونيو  30أشهر املنتهية في

 حصة معيدي التأمين من املطالبات املدفوعة(: 32الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( يونيو 30فترة الستة أشهر املنتهية في  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 النمو املركب

 م2019-م2017
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

م )غير 2019

 املراجعة(

م )غير 2020

 املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

 39.8% (83.1%) 0.3% 94.9% 3,048 18,052 26,280 26,197 13,443 طبي

) 9,642 8,257 18,782 11,299 12,664 مركبات 10.8% ) %66.2 %16.8 %21.8 

) 2,778 12,935 14,684 20,577 22,073 ممتلكات 6.8% ) ( 28.6% ) (%78.5) (%18.4) 

) 275 1,062 2,365 6,345 7,358 هندس ي 13.8% ) ( 62.7% ) (%74.1) (%43.3) 

) 1,174 1,375 1,991 824 4,223 بحري  80.5% ) %141.6 ( 14.6% ) (%31.3) 

) 1,502 983 1,730 1,858 3,901 حوادث ومطلوبات  52.4% ) ( 6.9% ) %52.8 (%33.4) 

) 5.4% 18,419 42,664 65,832 67,100 63,662 اإلجمالي 1.9% ) (%56.8) %1.7 

  كنسبة مئوية من إجمالي املطالبات املدفوعة

 12.0% 77.1% 56.1% 80.7% 74.2% طبي

 

 19.6% 16.7% 18.8% 15.2% 19.5% مركبات

 90.2% 89.5% 88.9% 92.8% 93.4% ممتلكات

 90.5% 94.8% 93.4% 90.9% 94.4% هندس ي

 82.9% 59.5% 62.9% 50.2% 64.8% بحري 

 74.0% 70.4% 73.3% 68.1% 69.4% حوادث ومطلوبات 

  22.6% 46.3% 38.4% 47.8% 50.3% اإلجمالي

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

حصة تتحدد حصة معيدي التأمين من اجمالي املطالبات املدفوعة بترتيب إعادة التأمين الخاص بكل قطاع من قطاعات التأمين بالشركة. ارتفعت  

م. 2018في عام  سعودي مليون ريال 67.1 إلىم 2017في عام  سعودي مليون ريال 63.7% من  5.4معيدي التأمين من املطالبات املدفوعة بنسبة 

 ارتفاع حصة معيدي التأمين الخاصة بقطاع التأمين الطبي.  إلىويعود ذلك باألساس 

م، 2019في عام  سعودي مليون ريال 65.8 إلىم 2018في عام  سعودي مليون ريال 67.1% من  1.9في املقابل، انخفضت حصة معيدي التأمين بنسبة  

العوامل الرئيسية وراء هذا  الهندس ي وقطاع تأمين املمتلكات حيث كانت من نحيث كان انخفاض حصة معيدي التأمين في مطالبات قطاع تأمي

 م.2019فاض نتيجة ارتفاع نسبة االحتفاظ من قبل الشركة بشكل ملحوظ في عام االنخ

 30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  42.7% من 56.8وقد انخفضت حصة معيدي التأمين من إجمالي املطالبات املدفوعة بنسبة 

م على ضوء انخفاض حصة معيدي التأمين املرتبطة 2020يونيو  30املنتهية في مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  18.4 إلىم 2019يونيو 

مليون ريال  18.1% من 83.1بقطاعي التأمين الطبي وتأمين املمتلكات. جاء انخفاض حصة معيدي التأمين املرتبطة بقطاع التأمين الطبي بنسبة 

ض انخفا م نتيجة2020يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  3.0 إلىم 2019يونيو  30سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في 

مليون  18.1% من 83.1نسبة اإلحتفاط املرتبطة باملحفظة بشكل عام. كما انخفضت حصة معيدي التأمين الخاصة بقطاع التأمين الطبي بنسبة 

ضافة م، باإل 2020يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  3.0 إلىم 2019يونيو  30ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في 

مليون ريال سعودي في  2.8 إلىم 2019يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  12.9% من 78.5لقطاع تأمين املمتلكات بنسبة 

 2020يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في 
ً
 انخفاض نطاق وحجم املطالبات املتعلقة بتأمين الطبي وتأمين املمتلكات.  إلىم نظرا
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 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 صافي املطالبات واملنافع االخرى املتكبدة 10.5.6

ر وفترة الستة أشه م2019م و2018م و7201 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتيوضح الجدول التالي صافي املطالبات واملنافع االخرى املتكبدة  

 م.2020يونيو  30املنتهية في 

 صافي املطالبات واملنافع األخرى املتكبدة(: 33الجدول رقم )

 

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( يونيو 30فترة الستة أشهر املنتهية في  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 النمو املركب 

 م2019-م2017
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

م )غير 2019

 املراجعة(

م )غير 2020

 املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

 202.4% 80.5% 239.5% 169.3% 21,784 12,072 39,101 11,517 4,277 طبي

) 29.2% 47.2% 42,291 44,524 83,576 64,663 43,919 مركبات 5.0% ) %37.9 

) (142) (49) (205) 2,663 (2,234) ممتلكات 219.2% ) ( 107.7% ) %189.8 ( 69.7% ) 

) (16) 61 111 969 (1,584) هندس ي 161.2% ) ( 88.5% ) ( 126.2% ) - 

) 29.0% 183 286 19 1,876 1,454 بحري  99.0% ) ( 36.0% ) (%88.6) 

) 16.0% 59 548 (720) 2,019 1,741 حوادث ومطلوبات  135.7% ) ( 89.2% ) - 

 60.1% 11.7% 45.6% 76.0% 64,159 57,442 121,882 83,707 47,573 اإلجمالي

 نسبة الخسارة 

 52.1% 107.8% 86.7% 66.9% 41.2% طبي

 

 68.0% 86.1% 88.8% 100.6% 65.4% مركبات

 129.1% 3.7% 7.6% (581.4%) (166.6%) ممتلكات

 (9.8%) 28.1% 16.1% 93.7% (138.2%) هندس ي

 10.0% 9.7% 0.4% 31.2% 27.2% بحري 

 1.0% 7.3% (4.6%) 8.4% 12.0% حوادث ومطلوبات 

  57.3% 79.5% 77.2% 74.6% 47.6% اإلجمالي

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

ات لي املطالبتعكس التغيرات في صافي املطالبات املتكبدة، التأثير املشترك لالتجاهات في اجمالي املطالبات املدفوعة وحصة معيدي التأمين من اجما 

 املدفوعة وكذلك التغيرات في املطالبات القائمة والتغيرات في االحتياطات األخرى.

م نتيجة ارتفاع 2018% في عام 66.9 إلى م2017% في عام 41.2 لوحظ أّن معدل الخسارة املرتبط بقطاع األعمال الطبية قد شهد ارتفاعا ملحوظا من

م 2019% في عام  86.7 إلىاجمالي املطالبات املدفوعة مقارنة باألقساط املكتسبة خالل العام. كما ارتفع معدل الخسارة املرتبط بقطاع التأمين الطبي 

 بعد ارتفاع حجم املطالبات املدفوعة الخاصة بهذا القطاع خالل الفترة.

تدعيم تأمين املركبات ضد الغير )بدل  إلىم حيث اتجهت الشركة 2018% في عام  .0100املرتبط بقطاع تأمين املركبات نسبة تجاوز معدل الخسارة 

رة التأمين الشامل( ، وقد اتضح أن هذا نوع من التأمين يرتبط مع معدالت الخسارة مرتفعة. سجل قطاع املمتلكات أعلى معدل خسارة خالل الفت

كما أّن قطاع التأمين الهندس ي قد سّجل  م، ويعود ذلك لتسجيل الشركةأكثر من حادث حريق خالل هذه الفترة.2018 إلىم 2017املمتدة من عامي 

 م نتيجة حوادث متفرقة في بعض املشاريع. 2018م و2017معدالت خسارة عالية بين العامين 

%( بعد تسجيل بعض 9.8مرتبط بشكل حصري بقطاع التأمين الهندس ي )م، كان معدل الخسارة 2020يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في 

 حوادث متفرقة محدودة.

 )عكس( احتياطي عجز أقساط التأمين /مخصص  11.5.6

يمثل مخصص احتياطي عجز أقساط التأمين، احتياطي يتم تكوينه للتخفيف من تأثير أي عجز متوقع. يتم تقدير املخصص من قبل الخبير 

نتهي من االكتواري بعد األخذ بعين االعتبار عدة عوامل وافتراضات تتعلق باألحداث والظروف املستقبلية و نسبة الخسارة املتوقعة للجزء غير امل

 الخبير االكتواري للشركة والخبير االكتواري املستقل تقدير نسبة الخسارة املتوقعة، يتم االخد في االعتبار من قبل إلىالوثائق. للوصول  مخاطر

تكوين  إلىما إذا كان هناك حاجة  في نهاية السنة املالية تأكدالشهر، و  إلىعالقة املطالبات واألقساط التي من املتوقع أن تطبق على أساس شهر 

 ط.اقساألاحتياطي عجز 
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 مخصصات فنية أخرى  12.5.6

تهاء أ بعد انترتبط هذه املخصصات بشكل رئيس ي باحتياطات األخطار السارية وهي مبالغ ترصد في نهاية الفترة املالية ملواجهة االلتزامات التي قد تنش

تتأثر حركة املخصصات األخرى  في سياق عقد العمل العادي.تلك الفترة عن عقود التأمين تم إصدارها قبل ذلك التاريخ. تتقلب هذه املخصصات 

 أداء محفظة التأمين بشكل عام وتقلب مستوى وحجم عمليات الشركة بشكل عام.  بعدة عوامل تشمل

 تأمينالتكاليف شراء وثائق  13.5.6

 30وفترة الستة أشهر املنتهية في م2019م و2018وم 7201 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتتأمين اليوضح الجدول التالي تكاليف شراء وثائق  

 م.2020يونيو 

 تكاليف شراء وثائق التأمين(: 34الجدول رقم ) 

 ألف ريال سعودي

/ نقص يونيو 30فترة الستة أشهر املنتهية في  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في  زيادة   
 النمو املركب

 م2019-م2017
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

م )غير 2019

 املراجعة(

م )غير 2020

 املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

 125.4% 294.2% 89.4% 168.3% 1,896 481 1,972 1,041 388 طبي

) 5,512 2,854 5,952 5,094 6,252 مركبات 18.5% ) %16.8 %93.1 ( 2.4% ) 

) 1,595 1,305 2,817 3,028 3,165 ممتلكات 4.3% ) ( 7.0% ) %22.2 ( 5.7% ) 

) 264 381 726 1,037 1,282 هندس ي 19.1% ) ( 30.0% ) ( 30.7% ) ( 24.7% ) 

) 58.4% 1,028 734 1,319 2,213 1,397 بحري  40.4% ) %40.1 ( 2.8% ) 

) 3.2% 615 836 1,708 1,958 1,898 حوادث ومطلوبات  12.8% ) ( 26.4% ) ( 5.1% ) 

) 10,910 6,591 14,494 14,371 14,382 اإلجمالي 0.1% ) %0.9 %65.5 %0.4 

 كنسبة مئوية من اإلجمالي

 17.4% 7.3% 13.6% 7.2% 2.7% طبي

 

 50.5% 43.3% 41.1% 35.4% 43.5% مركبات

 14.6% 19.8% 19.4% 21.1% 22.0% ممتلكات

 2.4% 5.8% 5.0% 7.2% 8.9% هندس ي

 9.4% 11.1% 9.1% 15.4% 9.7% بحري 

 5.6% 12.7% 11.8% 13.6% 13.2% حوادث ومطلوبات 

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% اإلجمالي

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

ء وسطا إلىة وثائق التأمين في األساس بالنفقات املتكبدة للحصول على وثائق التأمين وتمثل في املقام األول العموالت املدفوع تتعلق تكاليف شراء 

 % من احتياطي األقساط4.9% من احتياطي األقساط غير املكتسبة لقطاع األعمال الطبية، 4.8البيع وإطفاء تكلفة اإلدارة املؤجلة )املحتسبة بنسبة 

كتسبة لقطاع % من احتياطي األقساط غير امل10.7% من احتياطي األقساط غير املكتسبة لقطاع املمتلكات، 8.3غير املكتسبة لقطاع املركبات، 

% من احتياطي األقساط غير املكتسبة لقطاع الحوادث 6.9% من احتياطي األقساط غير املكتسبة لقطاع التأمين البحري و 6.4التأمين الهندس ي، 

 واملطلوبات(.

وثائق التأمين أية تغييرات  تتألف تكاليف اإلكتتاب بشكل رئيس ي من عمولة الوسيط لبيع وثائق التأمين الخاصة بالشركة. لم تشهد تكاليف شراء

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية  6.6% من 65.5ارتفعت تكاليف شراء وثائق التأمين بنسبة  م.2019م و2017ملحوظة ما بين عامي 

 رتفاع في ارتفاع تكاليف شراء قطاعاتم. تركز اإل 2020يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  10.9 إلىم 2019يونيو  30في 

 و تأمين املركبات بشكل رئيس ي. التأمين الطبي

 مليون  1.9 إلىم 2019يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهراملنتهية في  0.5% من 294.2ارتفعت تكاليف شراء وثائق التأمين الطبي بنسبة 

 ارتفاع حجم محفظة التأمين الطبي.م نتيجة 2020يونيو  30ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في 

ن مليو  5.5 إلىم 2019يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  2.9% من 93.1ارتفعت تكاليف شراء وثائق تأمين املركبات بنسبة 

 أداء محفظة تأمين املركبات. م نتيجة تحّسن2020يونيو  30ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في 

 مخصص انخفاض قيمة ديون مشكوك في تحصيلها  14.5.6

. يرتبط مخصص انخفاض قيمة ديون مشكوك في تحصليها في ذمم األقساط املدينة املستحقة منذ فترة طويلة األمد والتي من الصعب الحصول عليها

ساط املدينة وأعمار املبالغ املسّجلة. قامت الشركة بتسجيل مخصص وتتأثر قيمة املخصصات املسّجلة بعدة عوامل منها سرعة تحصيل األق
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 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

م، 2017مليون ريال سعودي في عام  2.3مليون ريال سعودي و  2.2مليون ريال سعودي،  1.4انخفاض قيمة الديون املشكوك في تحصيلها بقيمة 

 مع ارتفم على التوالي. 2019م وعام 2018عام 
ً
م 2019ديسمبر 31م و2017ديسمبر  31اع أرصدة األقساط املدينة بين كان االرتفاع املذكور متماشيا

 بشكل رئيس ي ببطء تحصيل األقساط خالل الفترة املذكورة. لوحظ أّن الشركة قد سّجلت مخصص انخفاض قيمة ديون مشكوك 
ً
والذي كان مدفوعا

مليون ريال سعودي في  2.3م، ثّم تم تسجيل إيراد بقيمة 2019يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي  0.5في تحصيلها بقيمة 

م عكس مخصصات كانت قد حجزت 2020يونيو  30قامت الشركة خالل فترة الستة أشهر املنتهية في م. 2020يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في 

مليون ريال  2.3بتحصيلها. بلغت قيمة املخصصات التي تم عكسها في فترات وسنوات سابقة لتغطية أي خسائر قد تتعلق بأقساط مدينة مشكوك 

  بعد تحسن عمليات التحصيل نتيجة سياسات أكثر فعالية لتحصيل مستحقاتها.م 2020يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في سعودي 

 مصاريف عمومية وإدارية  15.5.6

 30وفترة الستة أشهر املنتهية في م2019م و2018م و7201 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنوات يوضح الجدول التالي املصاريف العمومية واإلدارية

 م.2020يونيو 

 مصاريف عمومية وإدارية(: 35الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 30فترة الستة أشهر املنتهية في 

 يونيو
/ نقص زيادة   النمو املركب 

-م2017

 م2019
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

)غير  م2019

 املراجعة(

م )غير 2020

 املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

  عمليات التامين

 13.2% 28.5% 3.4% 24.0% 19,679 15,318 37,110 35,882 28,939 تكاليف املوظفين

) 16.6% 73.7% 473 1,014 2,091 1,793 1,032 رسوم نظامية 53.4% ) %42.3 

) 0.9% 36.7% 1,741 1,881 3,781 3,749 2,742 صيانة واصالحات 7.4% ) %17.4 

 40.1% 45.3% 19.4% 64.4% 1,706 1,174 1,582 1,325 806 اهالك اصول ثابتة

 112.5% - 88.8% 139.2% - - 1,025 543 227 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 - - - - - - 1,068 - - إطفاء أصول حق االستخدام

) 43.8% 1,496 1,064 4,423 4,631 3,220 اتعاب مهنية 4.5% ) %40.6 %17.2 

) 598 587 - 1,357 1,685 ايجارات 19.5% ) - %1.9 - 

) 447.2% 303 569 3,516 4,077 745 مصروفات تسويقية  13.8% ) ( 46.7% ) %117.2 

مخصص ضريبة استقطاع وغرامات 

 تأخير
800 5,314 1,722 111 455 %564.3 ( 67.6% ) %309.9 %46.7 

 95.3% - 1.2% 276.9% - - 1,057 1,044 277 مصروف ضريبة قيمة مضافة

) - - (2,348) 468 175 - -  تكاليف مالية إللتزامات اإليجار 601.7% ) - 

مبالغ مدفوعة مقدما وأصول أخرى 

 معدومة
- - 1,381 680 570 - - ( 16.2% ) - 

) 48.8% 8,443 5,268 5,204 5,339 3,589 أخرى  2.5% ) %60.3 %20.4 

) 47.9% 33,116 28,134 64,135 65,183 44,062 االجمالي 1.6% ) %17.7 %20.6 

 عمليات املساهمين

) 416.1% 192 487 1,323 1,440 279 اتعاب مهنية وقانونية  8.1% ) ( 60.6% ) %117.8 

مكافأة اعضاء مجلس االدارة واملصاريف 

 ذات الصلة
1,830 2,358 2,335 1,461 1,970 %28.9 ( 1.0% ) %34.8 %13.0 

) - - 371 166 1,135 أخرى  85.4% ) %123.5 - ( 42.8% ) 

 11.4% 11.0% 1.6% 22.2% 2,162 1,948 4,029 3,964 3,244 االجمالي

) 46.2% 35,278 30,082 68,164 69,147 47,306 إجمالي املصاريف العمومية واإلدارية  1.4% ) %17.3 %20.0 

، م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

 ومعلومات اإلدارة
 م.2019م لتتوافق مع تبويب قوائم 2017*تم تعديل مسميات بعض البنود لعام 
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 عمليات التأمين 

لت تكاليف 
ّ
% من 55.8% و 50.9% 54.4 %، 52.1 %، 61.2املوظفين املكون الرئيس ي للمصاريف اإلدارية والعمومية حيث مثلت هذه املصاريف شك

م وفترة الستة أشهر 2019يونيو  30م، فترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، 2018م، 2017 اجمالي املصاريف العمومية و اإلدارية خالل األعوام

 م.2020يونيو  30املنتهية في 

مليون ريال سعودي في عام  28.9من  % .424م. وارتفعت املصاريف بنسبة 2019م و 2017شهدت تكاليف املوظفين ارتفاعا تدريجيا ما بين عامي 

ء اإلرتفاع نتيجة وجام. 2019مليون ريال سعودي في عام  37.1 إلى% 3.4مع ارتفاع اضافي بنسبة م،2018مليون ريال سعودي في عام  35.0إلى م2017

 أن الشركة قامت بتعيين موظفين بعدد )توظيف عدد جديد من املوظفين 
ُ
م على 2019م، و2018م، و2017( لألعوام 42(، و)30(، و)23حيث

تفعت لشركة. وقد ار ملواكبة االرتفاع في حجم األنشطة التجارية وانسجاما مع سياسات واستراتيجية العمل الجديدة التي اتبعتها إدارة االتوالي، وذلك 

مليون ريال سعودي في فترة  19.7 إلىم 2019يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  15.3% من 28.5تكاليف املوظفين بنسبة 

في  الجزئي في حجم األعمال ما بينالشركة ملواكبة اإلرتفاع  إلىم نتيجة ارتفاع عدد املوظفين الذين انضموا 2020يونيو  30الستة أشهر املنتهية في 

 . م2020يونيو  30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2019يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في 

قطاعات التأمين( و مجلس في جميع وثائق التأمين املكتتبة على  (%0.5)للبنك املركزي السعودي  تشتمل الرسوم النظامية على الرسوم املدفوعة 

على إجمالي أقساط التأمين املكتتبة لوثائق التأمين الطبية(. تتماش ى حركة هذه الرسوم مع حجم األعمال واألنشطة التجارية  %1.0ن الصحي )الضما

م. انخفضت الرسوم النظامية بنسبة 2019مليون ريال سعودي في عام  2.1 إلىم 2017مليون ريال سعودي في عام  1.0وهو ما يفسر اإلرتفاع من 

 30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  0.5 إلىم 2019يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  1.0% من 53.4

 فترة انتشار جائحة الكورونا.م حيث تم إعفاء الشركة من الرسوم النظامية خالل 2020يونيو 

مليون ريال سعودي  2.7% من 36.7ترتبط مصاريف الصيانة واإلصالحات بعمليات الصيانة واإلصالح الدورية. وقد إرتفعت هذه املصاريف بنسبة 

لقة بمكاتب الشركة ، حيث تكبدت الشركة تكاليف صيانة و إصالحات إضافية متعم2018مليون ريال سعودي في عام  3.8 إلىم 2017في عام 

 م. تتقلب هذه املصاريف تبعا لعدد و نطاق عمل عمليات الصيانة. 2019م و2018وفروعها. لم تشهد هذه املصاريف تقلب جوهري بين عامي 

مليون  1.3 إلىم 2017مليون ريال سعودي في عام  0.8% من  .464ترتبط مصاريف االهالك بأصول الشركة الثابتة. ارتفعت هذه املصاريف بنسبة 

م. 2019مليون ريال سعودي في عام  1.6 إلىم 2018مليون ريال سعودي في عام  1.3% من  19.4م، مع ارتفاع إضافي بنسبة 2018ريال سعودي في عام 

يف جدد. وارتفعت مصار وارتبط االرتفاع املذكور بين العامين بشكل رئيس ي بأجهزة الكمبيوتر التي تم اقتنائها خالل الفترة ملواكبة عمل املوظفين ال

مليون ريال سعودي في فترة الستة  1.7 إلىم 2019يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  1.2% من 45.3اإلستهالك بنسبة 

. ارتبطت م2020يونيو  30في  في فترة الستة أشهر املنتهيةعلى أصول الحاسب اآللي م نتيجة الزيادة التي طرأت 2020يونيو  30أشهر املنتهية في 

 تطوير قدرات تقينة امللعومات املتبعة من قبل املوظفين. إلىالزيادات املذكورة بسعي الشركة 

مليون ريال سعودي في عام  0.2ارتبطت مصاريف إطفاء األصول غير امللموسة ببرامج الشركة املعلوماتية. وارتفعت هذه املصاريف تدريجيا من 

ماتية م. كان اإلرتفاع مدفوعا بارتفاع قيمة برامج املعلوماتية بعد قيام الشركة بتطوير البرامج املعلو 2019مليون ريال سعودي في عام  1.0 إلىم 2017

ن م ضم2020يونيو  30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2019يونيو  30املستخدمة. وتم تسجيل مصاريف إطفاء في بين فترة الستة أشهر املنتهية في 

 فئة املصاريف األخرى.

 م.2019ارتبطت مصاريف إطفاء أصول حق اإلستخدام باألصول التي تحصلت عليها الشركة ضمن عقود إيجار رأسمالي خالل عام 

ل األتعاب الفنية مصاريف استشارات ودراسات استراتيجية واكتوارية. شهدت هذه األتعاب ارتفاع بنسبة 
ّ
دي مليون ريال سعو  3.2% من 43.8تمث

م. وكانت االرتفاعات املذكورة مدفوعة بدراسات استراتيجية أعدت من قبل مستشارين خارجيين 2018مليون ريال في عام  4.6 إلىم 2017في عام 

م. 2019م في عام 2018لغرض تحسين األعمال ووضع استراتيجيات جديدة الدارة الشركة. لم تشهد هذه املصاريف أي تقلبات ملحوظة في عام 

مليون ريال سعودي في  1.5 إلىم 2019يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  1.1% من 40.6عت األتعاب الفنية بنسبة ارتف

تبطة تعاقد الشركة مع شركات استشارية جديدة من أجل إعداد بعض الدراسات االستراتيجة املر م نتيجة 2020يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في 

 بتطوير أعمال الشركة.

بعد تخفيض مساحة املكاتب  م2018م و2017تشمل مصاريف اإليجارات ايجار مكاتب الشركة وفروعها. شهدت هذه املصاريف انخفاضا ما بين 

 رتبط اإليجار املسّجل فيلتسجيل عقود اإليجار. ا 16م بعد اتباع معيار التقارير املالية الدولي رقم 2019املستأجرة. أصبح املصروف صفر في عام 

 م بعد ارتفاع جزئي في مصاريف إيجارات مكاتب الشركة وفروعها.2020يونيو  30فترة الستة أشهراملنتهية في 
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

في  تتكبد الشركة مصارف تسويقية على حمالت التسويق والحمالت الدعائية التي يتم اطالقها كل فترة. وقد شهدت هذه املصاريف ارتفاعا ملحوظا

مليون ريال سعودي في عام  4.1 إلىم 2017مليون ريال سعودي في عام  0.7% من .2447م. ارتفعت هذه املصاريف بنسبة 2019م و2018عامي 

. كانت االرتفاعات في عام  م2019مليون ريال سعودي في  3.5 إلىم 2018مليون ريال في  4.1% من 13.8هدت املصاريف انخفاضا بنسبة م . ش2018

. في املقابل 2017عدة حمالت دعائية وبرامج تسويقية من أجل انعاش النشاط وتعويض االنخفاض في حجم األعمال في عام باطالق م مدفوعة2018

 0.6% من 46.7تحّسن مستوى أعمال الشركة. انخفضت املصاريف التسويقية بنسبة م بعد 2019تراجع حجم الحمالت التسويقية خالل عام 

بعد  م2020يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  0.3 إلىم 2019يونيو  30الستة أشهر املنتهية في  مليون ريال سعودي في فترة

 اتباع سياسة تسويق جديدة وأقل كلفة تعتمد بشكل رئيس ي على طرح اإلعالنات على شبكات مواقع التواصل اإلجتماعي.

 حجم مبيعات ومشتريات الشركة.يتقلب هذه املخصص ويتأثر بعدة عوامل منها يتم تكوين مخصص ضريبة االستقطاع سنويا. 

هذه الضرائب دفعت من قبل الشركة نيابة عن أحد معيدي  م حيث أّن 2019م و 2017سجلت الشركة مصروف ضريبة قيمة مضافة ما بين عامي 

 م. 2019النخفاض امللحوظ في مصروف املخصص في التأمين الخارجيين في فترات السابقة. تم تحصيل املبلغ تدريجيا ما يفسر ا

ب بعقود إيجار مكاتم 2020يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في م و2019التي سّجلت ما بين عام ارتبطت التكاليف املالية إللتزامات اإليجار 

 الشركة وفروعها.

م بمخصص إضافي حجزته الشركة لتغطية األخطار 2019يون ريال سعودي في عام مل 0.2ارتبط التكاليف مالية إللتزامات اإليجار والتي بلغت قيمته 

ر تحصيلها أو املشكوك بتحصيلها. لوحظ أّن الشركة قد عكست
ّ
مليون ريال سعودي في فترة  2.4مخصص بقيمة  املتعلقة ببعض األرصدة التي تأخ

 تي سّجلتة األقساط املستحقة بين الفترتين املذكورتين.التحّسن امللحوظ الم نتيجة 2020يونيو  30الستة أشهر املنتهية في 

م ببعض األرصدة التي تأخرتحصيلها أو 2019مليون ريال سعودي في عام  1.4والتي بلغت قيمته تعلق مبالغ مدفوعة مقدما وأصول أخرى معدومة 

 املشكوك بتحصيلها.

املصاريف اليومية املتكبدة في مكاتب تضم املصاريف األخرى تكاليف متنوعة تتقلب خالل عقد العمل العادي. وتتضمن هذه التكاليف بشكل رئيس ي 

 الشركة والتي يمكن أن تشمل املصاريف املكتبية ومصاريف الصيانة ومصاريف متفرقة أخرى.

 عمليات املساهمين

تكاليف استشارات فنية وقانونية. ارتفعت هذه املصاريف بين عام  املصنفة تحت خانة مصاريف عمليات املساهمين هياألتعاب القانونية والفنية 

والتي يتعلق م بعد إجراء عدد من الدراسات القانونية والفنية والتي ارتبطت بشكل رئيس ي بمعامالت قانونية أجرتها الشركة.2019م وعام 2017

رة م وفت2019يونيو  30انخفضت هذه املصاريف بين فترة الستة أشهر املنتهية في  ملتعلقة بالزكاة والضريبة، واالكتواريةمعظمها في في االستشارات ا

اسات أّن مصاريف الدر  إلىم بعد انتهاء أحد عقود املستشارين القانونيين املتعاقدين مع الشركة )يجب اإلشارة 2020يونيو  30الستة أشهر املنتهية في 

ية املرتبطة بشكل حصري بشؤون املساهمين يتم تصنيفها ضمن املصاريف اإلدارية تحت خانة عمليات املساهمين بينما يتم تصنيف القانون

 مصاريف الدراسات اإلستراتيجية املرتبطة بعمل الشركة تحت خانة مصاريف عملية التأمين(.

افآت كافآت التي تمنحها الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة. ال تتبع هذه املصاريف واملكمكافأة اعضاء مجلس االدارة واملصاريف ذات الصلة هي املزايا وامل

 معين بل تتقلب بشكل مستمر وتتأثر بشكل عام بتقلب اإليرادات والنتائج التي تسّجلها الشركة.
ً
 اتجاها

تضم هذه املصاريف مصاريف اإلقامة واملصاريف  تضم املصاريف املتنوعة بشكل رئيس ي تكاليف يتم تكبدها من قبل الشركاء في سفريات العمل.

 اليومية املتكبدة خالل الرحالت.

 إيرادات عمولة على ودائع  16.5.6

 تمثل إيرادات عمولة على الودائع الربح من الودائع ألجل، والدخل من الصكوك، واألرباح املحققة من االستثمار وأرباح األسهم.

 م2018مليون ريال سعودي في عام  3.4 إلىم 2017مليون ريال في  4.7من  2018% في عام 27.2 بنسبةوقد انخفضت إيرادات عمولة على الودائع 

م 2018لم تشهد هذه اإليرادات أي تغييرات ملحوظة ما بين العامين  م.2018ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31نتيجة انخفاض قيمة الودائع بين 

 م. 2019و

مليون ريال  1.1 إلىم 2019يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  2.1% من 47.9سبة انخفضت إيرادات عمولة على ودائع بن

 انخفاض نسبة اإلسناد.م نتيجة 2020يونيو  30سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في 

 أرباح غير محققة من استثمارات /أرباح محققة من استثمارات  17.5.6

وغير املحققة من االستثمارات، باالستثمارات بالقيمة العادلة واالستثمارات املتاحة للبيع. وتتقلب حركة هذه األرباح حسب  ارتبطت األرباح املحققة

مليون ريال سعودي في عام  6.3 إلىم 2017مليون ريال سعودي في عام  0.6ارتفعت هذه األرباح من حجم دخل االستثمارات وتوقيت توزيع األرباح. 
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رتفاع رصيد اإلستثمارات التي تحصلت عليها الشركة بين العامين. بينما سّجلت الشركة إجمالي أرباح محققة وغير محققة من م بعد ا2019

م، وتم تسجيل خسارة غير محققة من األستثمارات بقيمة 2019يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي  7.5اإلستثمارات بقيمة 

م حيث لم تحقق محفظة االستثمارات أي أرباح خالل فترة الستة أشهر 2020يونيو  30يال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في مليون ر  3.0

 م.2020يونيو  30املنتهية في 

 خرى أيرادات إ 18.5.6

يونيو  30الستة أشهر املنتهية في وفترة م2019م و2018م و7201 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتخرى يوضح الجدول التالي اإليرادات األ 

 م.2020

 إيرادات أخرى (: 36الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 30فترة الستة أشهر املنتهية في 

 يونيو
 زيادة / نقص

 النمو املركب

 م2017 م2019-م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

غير )م 2019

 املراجعة(

غير )م 2020

 املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

) 721 1,930 3,039 2,369 3,769 حصة من فائض صندوق املنافذ 37.1% ) %28.3 ( 62.6% ) ( 10.2% ) 

) 1,536 1,006 3,201 1,252 1,482 دخل من خدمات الطرق  15.5% ) %155.7 %52.7 %47.0 

 - 10.6% - - 427 386 773 - - دخل االستثمار

رد اضمحالل ارصدة مستحقة من 

 معيدي التأمين
2,331 - - - - ( 100.0% ) - - ( 100.0% ) 

) - - - - 1,905 مكافأة مجلس اإلدارة رد 100.0% ) - - ( 100.0% ) 

) 19.5% 427 387 - 643 538 توزيعات ارباح 100.0% ) %10.3 ( 100.0% ) 

) - 3,054 580 - 248 - اخرى  100.0% ) %426.6 - 

) 6,165 4,289 7,013 4,512 10,025 اإلجمالي 55.0% ) %55.4 %43.7 ( 16.4% ) 

، م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

 ومعلومات اإلدارة

ل هذانتألفت اإليرادات األخرى بشكل رئيس ي في حصة الشركة من فائض صندوق املنافذ والدخل من خدمات الطرق 
ّ
املكونان ما نسبته  ، حيث شك

 30م، فترة الستة أشهر املنتهية في 2019م،2018م، 2017% من اجمالي مبلغ اإليرادات األخرى في األعوام 36.6% و %68.5، %89.0، %80.3، 52.4

 م.2020يونيو  30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2019يونيو 

ئض الناتج من صندوق تأمين املسؤولية تجاه الغير )صندوق(. وقامت الشركة وأربعة يمثل الدخل من فائض صندوق املنافذ حصة الشركة من الفا

 م ملدة ثالث2015يناير  1وعشرون شركة تأمين أخرى تعمل في اململكة العربية السعودية بتوقيع اتفاقية مع "شركة التعاونية للتأمين" اعتبارا من 

لبحرين. ة التي تدخل اململكة العربية السعودية من الدول املجاورة لها فيما عدا الواردة من مملكة اسنوات، للمشاركة في التأمين على املركبات األجنبي

% مصاريف إدارية من صافي 15.0% من اجمالي األقساط املكتتبة لتغطي املصاريف غير املباشرة مع 4.25طبقا لالتفاقية ستحصل الشركة على 

وزع بالتساوي بين الشركة والخمسة وعشرون شركة التأمين األخرى. وتتقلب يد التوزيعات املذكورة سابقا نتيجة محفظة الصندوق. الناتج املتبقي بع

 األجنبية التي تعبر األراض ي السعودية.هذه اإليرادات بحسب عدد السيارات 

دخل خدمات الطرق يرتبط باتفاقية أبرمتها الشركة مع شركة صيانة مركبات الشرق األوسط، وبموجب االتفاقية تتحصل الشركة على دخل يتعلق 

عدد السيارات بخدمات مساعدة يتم تقديمها للسيارات في حالة مواجهة أعطال على الطريق. وال تتبع هذه اإليرادات إتجاها معينا بل تتقلب بحسب 

 وعدد ونطاق األعطال.

م فهو مرتبطة بذمم مدينة من معيدي التأمين كان قد تم شطبها 2017األرصدة املستحقة من معيدي التأمين في عام فيما يتعلق ببند رد اضمحالل 

 سابقا ولكن أعيد تحصيلها.

يُعود إلى االرتفاع في حساب الخسائر املتراكمة  ، وذلكم تم صرف مكافأة ملجلس إدارة الشركة ولكن تم عكس املصروف وتحويله2017وخالل عام 

 . وتشمل توزيعات أرباح )فائض( حصة الشركة من توزيعات أرباح شركات أخرى تمتلك الشركة حصة نسبية فيها.م2018لعام 

 فيما يتكون بند اإليرادات األخرى غالبا على ايراد محصل من بيع ممتلكات مستهلكة ومعدات خردة. 
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 مة ذمم مدينة إلعادة التأمينعكس انخفاض قي 19.5.6

مليون  0.7مليون ريال سعودي و 2.1سّجلت الشركة إيرادات ارتبطت بعكس انخفاض قيمة ذمم مدينة إلعادة التأمين. بلغت قيمة هذه اإلنخفاض 

م وفترة الستة أشهر 2019يونيو  30ما بين فترة الستة أشهر املنتهية في م على التوالي. فيما سجلت الشركة 2019م وعام 2018ريال سعودي في عام 

مليون ريال سعودي  0.6مليون ريال سعودي و 0.7م مخصصات عكس انخفاض قيمة ذمم مدينة إلعادة التأمين بقيمة 2020يونيو  30املنتهية في 

 في فترة الستة أشهر املنتهية في م و2017في الفترتين. وقد تم حجز هذه املخصصات نتيجة تحّسن تحصيل الذمم امليدنة إلعادة التأمين ما بين عام 

 .م 2020يونيو  30

 صافي )الخسارة( / الدخل للفترة قبل التوزيع 20.5.6

 2017مليون ريال سعودي في عام  21.5سّجلت الشركة صافي ربح بقيمة قبل التوزيع بقيمة 
ً
مليون ريال  28.9خسارة بقيمة  إلىم وقد تحول الحقا

رت الخسارة امللحوظة في عام م على التوالي. فيما 2019م وعام 2018مليون ريال سعودي في عام  3.8سعودي و
ّ
م بارتفاع إجمالي التكاليف 2018تأث

مليون ريال  28.9م. وقد عاودت الخسارة ولكن بشكل أقل من 2018م وعام 2017واملصاريف املكتتبة و املصروفات التشغيلية األخرى بين عام 

م بعد االرتفاع الذي سّجلته إيرادات الشركة ما بين العامين. فيما سجلت الشركة 2019ل سعودي في عام مليون ريا 3.8 إلىم 2018سعودي في عام 

ونيو ي 30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2019يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  16.6مليون ريال سعودي و 7.2ربح بقيمة 

 بارتفاع إجمالي إيرادات الشركة بين م على التوالي. جاء ا2020
ً
و في فترة  م2019يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في رتفاع الربح بين الفترتين متأثرا

 م.2020يونيو  30الستة أشهر املنتهية في 

 صافي )الخسارة( /الدخل العائد لعمليات التأمين  21.5.6

مليون ريال  1.9تم تسجيل دخل عائد لعمليات تأمين عن الفترات التي تم تسجيل فها صافي دخل. وقد بلغ الدخل العائد لعمليات التأمين ما قيمته 

يونيو  30 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في 2.0م و2019يونيو  30ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  19سعودي و 

 م. 2020

 املساهمين قبل الزكاة  إلىصافي الخسارة العائدة )الدخل العائد(  22.5.6

 14.5مليون ريال سعودي و 7.2مليون ريال سعودي،  19.6املساهمين قبل احتساب مصاريف الزكاة بقيمة  إلىسّجلت الشركة صافي دخل عائد 

ل هذه الفترات  م2020يونيو  30م و في فترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، التصف األول من عام 2017مليون ريال سعودي في عام 
ّ
السنوات وتمث

، فبلغ صافي الخسارة املساهمين إلىتم تحميل كامل الخسارات التي حققتها الشركة ، والفترات التي حققت فيها الشركة صافي ربح. من جهة أخرى 

 م على التوالي.2019م وعام 2018مليون ريال سعودي في عام  3.8ي و عودمليون ريال س 28.9 املساهمين قبل الزكاة إلىالعائدة 

 مصروف الزكاة للفترة، و)مصروف(/ عكس الزكاة للسنوات السابقة 23.5.6

م وتم الحصول على الشهادة الزكوية الالزمة. كما حصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للزكاة 2017قدمت الشركة إقراراتها الزكوية لعام 

 خل بدراسة اإلقرارات. والد

وحصلت على شهادة الزكاة ذات الصلة. ولم ترفع الهيئة العامة للزكاة والدخل تقييمات م 2019وم 2018وقد قدمت الشركة إقراراتها الزكوية للعام 

ه 2018م و2016ديسمبر  31الزكاة لألعوام من 
ّ
م 2016للفترة من متعلقة بالفروقات الزكوية يتم فرض زكاة إضافية  سيتمم.تعتبر إدارة الشركة أن

 5.7لسنوات السابقة. وبناء عليه قامت الشركة بعكس مخصص زكاة إضافي بقيمة با من تقييم إقرارات الزكاة املرتبطة  هاءتنبعداإل م 2018حتى 

 2019مليون ريال سعودي في بيان الدخل خالل عام 
ً
 عن العام  م. وأصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطا

ً
م حيث تمت 2015م و2014معدال

مليون ريال سعودي على التوالي خالل  4.0مليون ريال سعودي و 6.9ة املستقطعة بمبلغ بمطالبة الشركة بفروقات زكوية إضافية وفروقات للضري

مليون ريال سعودي وتسوية فروقات  1.6 م. تقوم الشركة حاليا بتقديم إعتراض للهيئة العامة للزكاة والدخل على بعض البنود بمبلغ2018عام 

 مليون ريال سعودي على التوالي. 4.0مليون ريال سعودي و 5.5الزكاة وضريبة اإلستقطاع بمبلغ 

عاء و ارتفاع قيمة الم بعد 2020يونيو  30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2019يونيو  30ارتفعت مصاريف الزكاة ما بين فترة الستة أشهر املنتهية في 

 الزكوي بين الفترتين.

 للسنة (الخسارةالدخل/ )صافي  24.5.6

م، فترة الستة أشهر 2017مليون ريال سعودي في عام  12.6مليون ريال سعودي و  5.4، مليون ريال سعودي 19.6سّجلت الشركة صافي دخل بقيمة 

مليون ريال سعودي  38.4هة أخرى، تم تسجيل خسارة بقيمة م. من ج2020يونيو  30م و فترة الستة أشهر املنتهية في 2019يونيو  30املنتهية في 
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 إلىم مطابقة لقيمة صافي الدخل العائد 2017كانت قيمة صافي الدخل في عام  م.2019مليون ريال سعودي خالل عام  1.3م و2018خالل عام 

 لغياب مصاريف الزكاة خالل العام نفسه
ً
في ذلك الفترة والذي ينص على تعديل بنك املركزي الوذلك يعود لتعميم  املساهمين قبل الزكاة نظرا

. ارتبطت الفروقات بين صافي النتائج العائدة للمساهمين وصافي نتائج السنة أو الفترة في السياسات املحاسبية للمحاسبة عن الضرية والزكاة

 السنوات والفترات األخرى بمصاريف الزكاة التي تم تسجيلها وعكسها خالل هذه الفترات.

 قائمة عمليات املساهمين 25.5.6

 30وفترة الستة أشهر املنتهية في م2019م و2018م و7201 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنوات قائمة عمليات املساهمينيوضح الجدول التالي 

 م.2020يونيو 

 مليات املساهمينقائمة ع(: 37الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 30فترة الستة أشهر املنتهية في 

 يونيو
النمو  زيادة/)نقص(

 املركب

-م2017

 م2019

 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

م 2019

)غير 

 املراجعة(

م )غير 2020

 املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

) 12,614 5,355 (1,265) (38,351) 19,584 الدخل/)الخسارة( للفترةصافي  295.8% ) (%96.7) %135.6 - 

 - - - - - - - - - الدخل / )الخسارة( الشامل اآلخر

بنود ال يعاد تصنيفها لقائمة الدخل الشامل 

 في السنوات القادمة
- - - - - - - - - 

 - - 147.7% - - - 317 128 - املحددةأرباح اكتوارية على التزامات املنافع 

 - (135.6%) (97.5%) (295.2%) (12,614) 5,355 (948) (38,223) 19,584 مجموع الخسارة الشاملة للسنة

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

ستة م وفترة ال2017تضمنت قائمة عمليات املساهمين بشكل رئيس ي حصة املساهمين من النتائج الدخل/ الخسارة التي سجلتها الشركة ما بين عام 

 م. 2020يونيو  30أشهر املنتهية في 

جراء الخسارة األخرى املكاسب اإلكتوارية على التزامات املزايا املحددة. وتقوم الشركة بإ /اشتملت البنود التي صّنفت ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر

 فع اإللتزامات املستحقة عند استحقاقها.املستحقات وفقا للتقييم اإلكتواري بموجب طريقة وحدة اإلئتمان املتوقعة في حين يتم د
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 قائمة املركز املالي 6.6

 م.2020يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في  و م2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  كمايوضح الجدول التالي تفاصيل قائمة املركز املالي 

 قائمة املركز املالي (: 38الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

فترة الستة  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

أشهر املنتهية في 

 يونيو 30

 )غير املراجعة(

 زيادة/)نقص(

 النمو املركب

 م2020-م2017
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

 (0.4%) 7.9% (5.9%) (2.6%) 464,321 430,201 457,305 469,429 مجموع املوجودات

 3.0% 7.9% (8.7%) 9.4% 293,123 271,617 297,554 272,079 مجموع املطلوبات

 (5.5%) 8.0% (0.7%) (19.1%) 171,198 158,584 159,751 197,350 مجموع حقوق امللكية

 (0.4%) 7.9% (5.9%) (2.6%) 464,321 430,201 457,305 469,429 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

 م2020ونيو ي 30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

لت هذه املكونات الثالثة ، املوجودات بشكل رئيس ي من النقد وما في حكمه تتكون 
ّ
%، 50.2ودائع مرابحة و أقساط تأمين مدينة )صافي( ، حيث شك

م وفترة الستة أشهر املنتهية 2019ديسمبر  31م ، 2018ديسمبر  31م، 2017ديسمبر  31اجمالي املوجودات كما في  % من52.8% و %50.8 ، 48.3

 م.2020يونيو  30في 

م 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  457.3 إلىم 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  469.4% من 2.6شهدت املوجودات انخفاضا بنسبة 

م وذلك بعد 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  430.2 إلى% 5.9بسبب انخفاض النقد وما في حكمه. وسّجلت املوجودات انخفاضا بنسبة 

 ديسمبر 31مليون ريال سعودي كما في  430.2من  في املطالبات القائمة. عاد إجمالي املوجودات وارتفع انخفاض ودائع املرابحة وحصة معيدي التأمين

 م نتيجة ارتفاع أرصدة النقد وما في حكمه بشكل رئيس ي. 2020يونيو  30مليون ريال سعودي كما في فترة الستة أشهر املنتهية في  464.3 إلىم 2019

لت املكونات تألفت املطلوبات بشكل رئيس ي من
ّ
 أقساط التأمين غير املكتسبة، واملطالبات القائمة و املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها، حيث مث

م وفترة الستة 2019ديسمبر  31م، 2018ديسمبر  31م، 2017ديسمبر  31 اجمالي املطلوبات كما في % من68.4% و 71.7%، 67.6%، 63.2الثالثة 

 م. 2020يونيو  30أشهر املنتهية في 

م مدفوعة 2018ديسمبر 31مليون ريال سعودي في  297.6 إلىم 2017ديسمبر 31مليون ريال سعودي في  272.1% من 9.4املطلوبات بنسبة  ارتفعت

ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  271.6 إلى% 8.7بارتفاع أقساط التأمين غير املكتسبة واملطالبات القائمة. ثّم عادت املطلوبات لتنخفض بنسبة 

مليون ريال سعودي  271.6م بسبب انخفاض املطالبات القائمة واملبالغ املستحقة ملعيدي التأمين. من جهة أخرى، ارتفع مجموع املطلوبات من 2019

قساط التأمين غير أم بعد ارتفاع 2020يونيو  30مليون ريال سعودي كما في فترة الستة أشهر املنتهية في  293.1 إلىم 2019ديسمبر  31كما في 

 املكتسبة.

هية السنة املنت 31تألفت حقوق امللكية من رأس مال الشركة بشكل رئيس ي. وتأثرت حركة حقوق امللكية بالخسائر املتراكمة التي سجلتها الشركة ما بين 

 م.2020يونيو  30م و فترة الستة أشهر املنتهية في 2017ديسمبر 
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 املوجودات 1.6.6

 م.2020يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في  و م2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  كمايوضح الجدول التالي تفاصيل املوجودات 

 املوجودات*(: 39الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
فترة الستة 

أشهر املنتهية في 

 يونيو 30

 )غير املراجعة(

 زيادة/)نقص(

 النمو املركب 

 م2017 م2020-م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

 16.6% 42.9% 25.9% (18.4%) 162,667 113,815 90,387 110,768 نقد وما في حكمه

 (100.0%) (100.0%) (63.4%) (1.2%) - 30,000 82,000 83,000 مرابحةودائع 

 31.0% 10.2% 54.3% 15.5% 82,417 74,763 48,465 41,977 قساط تأمين مدينة, صافيأ

 (6.5%) 0.8% 3.4% (19.0%) 17,576 17,430 16,857 20,804 مبالغ مستحقة من معيدي التأمين, صافي

 13.1% 22.6% (6.8%) 19.0% 40,698 33,197 35,607 29,925 األقساط غير املكتسبةحصة معيدي التأمين في 

 (39.4%) (5.0%) (72.6%) 9.9% 11,819 12,441 45,365 41,271 حصة معيدي التامين في املطالبات القائمة

حصة معيدي التأمين في املطالبات املتكبدة غير 

بلغ عنها
ُ
 امل

21,497 14,776 13,952 9,481 (%31.3) (%5.6) (%32.0) (%27.9) 

 (61.3%) 47.0% (94.5%) 15.6% 294 200 3,644 3,152 فائض معيدي التأمين في خسائر التامين 

 35.2% 11.1% 49.8% 27.8% 10,354 9,322 6,224 4,870 تكاليف وثائق تامين مؤجلة

 5.3% (6.8%) 9.9% 11.0% 40,380 43,348 39,431 35,515 إستثمارات

 3.0% 82.1% (2.3%) (39.5%) 15,569 8,549 8,754 14,476 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

 - (14.2%) - - 3,203 3,735 - - حق استخدام األصول 

 12.7% (2.7%) 31.2% 5.7% 5,310 5,459 4,160 3,936 ممتلكات ومعدات

 102.1% 5.5% 45.6% 278.2% 6,184 5,864 4,028 1,065 اصول غير ملموسة

 - - - - 36,260 36,260 36,260 36,260 الشهرة

 - - - - 20,000 20,000 20,000 20,000 وديعة نظامية 

 39.8% 13.0% 38.5% 47.5% 2,109 1,866 1,347 913 العائد املستحق من وديعة نظامية

 (0.4%) 7.9% (5.9%) (2.6%) 464,321 430,201 457,305 469,429 اإلجمالي

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 
 م.2019م لتتوافق مع تبويب قوائم 2017*تم تعديل مسميات بعض البنود لعام 

ل هذان املكونان ما نســـبتهشـــكل النقد وما في حكمه  
ّ
%، 32.5 وأقســـاط التأمين املدينة )صـــافي( العنصـــران الثابتان من موجودات الشـــركة، حيث مث

 30م و فترة الســتة أشــهر املنتهية في 2019ديســمبر  31م،2018ديســمبر  31م، 2017ديســمبر  31% من اجمالي املوجودات في 52.8% و%43.8 ،30.4

 م على التوالي. 2020يونيو 

لت ودائع املرابحة عنصــــــــرا أســــــــاســــــــيا من املوجودات ما بين 
ّ
لت هذه االســــــــتثمارات 2018ديســــــــمبر  31م و2017ديســــــــمبر  31شــــــــك

ّ
% و 17.7م حيث مث

 م.2018ديسمبر  31م و 2017ديسمبر  31% من اجمالي املوجودات في 17.9

مليون ريال  457.3 إلىم 2017ديســـــــمبر  31مليون ريال ســـــــعودي في  469.4% من 2.6م بنســـــــبة 2018كان االنخفاض التي ســـــــّجلته املوجودات في عام 

مليون ريال  110.8% من 18.4م نتيجة النخفاض النقد وما في حكمه بشــــــكل رئيســــــ ي والذي ســــــّجل انخفاضــــــا بنســــــبة 2018ديســــــمبر  31ســــــعودي في 

م. وقد جاء انخفاض النقد وما في حكمه نتيجة ارتفاع التدفق 2018ديســــــــمبر  31مليون ريال ســــــــعودي في  90.4 إلىم 2017ديســــــــمبر  31ســــــــعودي في 

 السلبي للنقد من األنشطة التشغيلية وتسجيل تدفق سلبي إضافي للنقد املرتبط باألنشطة االستثمارية. 

مليون ريال سـعودي  430.2 إلىم 2018ديسـمبر  31مليون ريال سـعودي في  457.3من % 5.9م انخفاضـا اضـافيا للموجودات بنسـبة 2019شـهد عام 

ــــــبة2019في  ــــ ـــــبب انخفاض ودائع املرابحة بنسـ ــــ  مليون ريال ســـــــــــعودي في 30.0 إلىم 2018ديســـــــــــمبر  31مليون ريال ســـــــــــعودي في  82.0% من 63.4م بســ

 م. 2019

 
ً
 جزئيا

ً
مليون ريال  464.3 إلىم 2019ديســمبر  31مليون ريال ســعودي كما في  430.2ودي من مليون ريال ســع 34.1بقيمة  ســّجلت املوجودات ارتفاعا

 بشــــكل رئيســــ ي بارتفاع أرصــــدة النقد ومافي حكمه ورصــــيد م2020يونيو  30 فترة الســــتة أشــــهر املنتهية في ســــعودي كما في
ً
، حيث كان االرتفاع مدفوعا

 الفترتين.حصة معيدي التأمين في األقساط غير املكتسبة ما بين 
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 النقد ومافي حكمه 1.1.6.6

 م.2020يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في  و م2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  كمايوضح الجدول التالي النقد ومافي حكمه  

 النقد ومافي حكمه(: 40الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 30فترة الستة أشهر املنتهية في 

 يونيو )غير املراجعة(

 زيادة/)نقص(
 النمو املركب

 م2020-م2017
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

 عمليات التأمين

 (12.4%) (28.1%) 6.7% (6.3%) 23 32 30 32 نقد في الصندوق 

 53.9% 142.2% (17.4%) 47.1% 27,185 11,226 13,597 9,246 نقد لدى البنوك

 (16.3%) 88.6% (54.1%) (26.0%) 64,128 34,000 74,000 100,000 استثمارات في ودائع مرابحة 

 (6.9%) 101.8% (48.4%) (19.8%) 91,336 45,258 87,627 109,278 املجموع 

 عمليات املساهمين

 107.0% 40.0% 137.6% 85.2% 9,181 6,557 2,760 1,490 لدى البنك نقد

ودائع مرابحة تستحق حتى أقل من 

 ثالثة أشهر
- - 62,000 62,150 - - %0.2 - 

 369.9% 4.0% 2,383.9% 85.2% 71,331 68,557 2,760 1,490 املجموع 

 16.6% 42.9% 25.9% (18.4%) 162,667 113,815 90,387 110,768 اإلجمالي

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

 عمليات التأمين

 تعتبر االستثمارات في ودائع مرابحة والنقد لدى البنوك املكونات الرئيسية للنقد وما في حكمه. 

راء الحسابات الحالية التي يتم إيداعها في حسابات البنوك املختلفة التي تتعامل معها الشركة والتي يتم من خاللها إج إلىيشار بالنقد لدى البنوك 

 عمليات الدفع والسحب. 

لها مدة و السعودي ُيحتفظ بودائع املرابحة لدى فروع البنوك املحلية واألجنبية املرخصة في اململكة. تقوم هذه االستثمارات في ودائع باملرابحة بالريال 

م 2019م و 2018م و 2017% في 1.8% و 2.7%، 2.1%، 2.4استحقاق أصلية ال تتجاوز ثالثة أشهر. هذه االستثمارات تعطي عوائد سنوية بنسبة 

 م.2020يونيو  30شهر املنتهية في وفترة الستة أ

ها بصفة يتضمن النقد في الصندوق النقد املودع لدى املراكز الرئيسية والفروع واملنافذ إلدارة التكاليف اليومية ودفعات السداد التي يتم تكبد

 يومية وخالل السير الطبيعي للعمل. 

 عمليات املساهمين

 لنقد املتعلق بعمليات املساهمين بشكل أساس ي على النقد في البنوك. يشمل النقد وشبه ا

 حركة النقد اإلجمالية

ـــكل اجمالي، انخفض اجمالي النقد وما في حكمه بنســــــــــــــبة  مليون ريال  90.4 إلىم 2017ديســــــــــــــمبر  31مليون ريال ســــــــــــــعودي في  110.8% من 18.4بشـــــــــــ

تسـجيل تدفق نقدي سـلبي من األنشـطة  إلىم بسـبب ارتفاع التدفق النقدي السـلبي من األنشـطة التشـغيلية باإلضـافة 2018ديسـمبر  31سـعودي في 

 االستثمارية.

مليون ريال  113.8 إلىم 2018ديســــــــــــــمبر  31مليون ريال ســــــــــــــعودي في  90.4% من 25.9م، ارتفع النقـد وما في حكمـه بنســــــــــــــبـة 2019م و 2018ما بين 

 م، وكان االرتفاع مدفوعا بالتدفق النقدي من األنشطة االستثمارية ومرتبطا باسترداد ودائع املرابحة.2019سعودي في 

ل مليون ريا 162.7 إلىم 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  113.8مليون ريال سعودي من  48.9ارتفعت أرصدة النقد وما في حكمه بقيمة 

في فترة مليون ريال سعودي 23.7م، نتيجة ارتفاع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من تدفق سلبي بقيمة 2020يونيو  30سعودي كما في 

در . يجم2020يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي في  21.4تدفق إيجابي بقيمة  إلىم 2019يونيو  30الستة أشهر املنتهية في 

أّن التحسن في التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية جاء بعد ارتفاع صافي الدخل وانخفاض حصة معيدي التأمين من املطالبات  إلىاإلشارة 

 .م2020يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في املتكبدة الغير مبلغ عنها 
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 ودائع مرابحة 2.1.6.6

 م.2020يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في  و م2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  كمايوضح الجدول التالي استثمارات ودائع مرابحة 

 ودائع مرابحة(: 41الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

فترة الستة  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

املنتهية في أشهر 

يونيو )غير  30

 املراجعة(

 زيادة/)نقص(
 النمو املركب

-م2017

 م2020

 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

  عمليات التأمين

 (16.3%) 0.2% (13.5%) (26.0%) 64,128 64,000 74,000 100,000 استثمار في ودائع باملرابحة 

ناقصا: استثمار في ودائع مرابحة مدة استحقاقها اقل 

 من ثالثة أشهر
(100,000) (74,000) (34,000) (64,128) (%26.0) (%54.1) %88.6 (%16.3) 

 - (100.0%) - - - 30,000 - -  املجموع

 عمليات املساهمين 

 (10.9%) 0.2% (24.4%) (1.2%) 62,150 62,000 82,000 83,000 ودائع مرابحة 

استثمارات في ودائع مرابحة مدة استحقاقها أقل من 

 ثالثة أشهر
 - (62,000) (62,150) - - %0.2 - 

 (100.0%) - (100.0%) (1.2%) - - 82,000 83,000  املجموع

 (100.0%) (100.0%) (63.4%) (1.2%) - 30,000 82,000 83,000 إجمالي االستثمارات في ودائع مرابحة

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ. هذه تمثل ودائع املرابحة املذكورة في الجدول أعاله ودائع لدى البنوك املحلية ذات فترة استحقاق  

  م.2020يونيو  30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، 2018م و 2017% في 1.8% و 2.7%، 2.1%، 2.4االستثمارات تعطي عائد بنسبة 

م. انخفضت قيمة إستثمارات ودائع 2018 ديسمبر 31م و2017ديسمبر  31لم تشهد قيمة اإلستثمارات في ودائع املرابحة أي تغيير جوهري ما بين 

أقل من ثالثة  إلىإلستحقاق م بعد انخفاض فترة ا2020يونيو  30صفر كما في  إلىم 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  30.0املرابحة من 

 أشهر.

ف هي الودائع ذات فترة استحقاق أكثر من ثالثة أشهر وقد تم تصني"ودائع املرابحة" اإلشارة وكما ذكر أعاله، إّن الودائع املذكورة في جدول  يجدر

. من جهة أخرى، يتم تصنيف ودائع املرابحة ذات فترة "املوجودات"هذه الودائع كبند مستقل ضمن موجودات الشركة كما هو ظاهر في جدول  

 .د ومافي حكمه"جدول "النقاستحقاق أقل من ثالثة أشهر ضمن النقد وما في حكمه كما هو ظاهر في 

 صافي، قساط تأمين مدينةأ 3.1.6.6

يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في  و م2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  كما صافية، قساط تأمين مدينأيوضح الجدول التالي تفاصيل 

 م.2020

 أقساط تأمين مدينة، صافي(: 42الجدول رقم )

سعوديألف ريال    

فترة الستة أشهر املنتهية  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

يونيو )غير  30في 

 املراجعة(

/ نقص زيادة   
 النمو املركب

 م2020-م2017
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

 24.0% (3.7%) 48.6% 19.5% 95,568 99,217 66,771 55,869 حملة وثائق التأمين

 15.9% 2,194.9% (90.3%) (34.9%) 9,363 408 4,219 6,479 أطراف ذات عالقة

 4.1% (9.4%) 10.4% 10.6% (22,514) (24,862) (22,525) (20,371) قساط أمخصص انخفاض في ذمم 

 31.0% 10.2% 54.3% 15.5% 82,417 74,763 48,465 41,977 قساط مدينة, صافيأذمم 

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

 أقساط التأمين املدينة من حملة وثائق التأمين، تشتمل أقساط التأمين املدينة على األرصدة املدينة من األطراف ذات العالقة. إلىباإلضافة 

ديسمبر  31تتضمن األرصدة املستحقة من حملة الوثائق في األساس أقساط مقبوضة من حملة الوثائق املباشرين. تعافت أقساط التأمين ما بين 

م، حيث جاء هذا التحسن 2018في  مليون ريال سعودي 66.8 إلىم 2017مليون ريال سعودي في  55.9% من 19.5م بنسبة 2018ديسمبر  31م و2017

% 48.6م ارتفاعا إضافيا بنسبة 2019مرتبطا باالرتفاع امللحوظ في حجم األعمال الذي شهدته الشركة خالل العام نفسه. وشهدت في عام  الجزئي
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م. وكان االرتفاع األخير مدفوعا بشكل رئيس ي ببطء التحصيل. )الشركة 2019مليون ريال سعودي في  99.2 إلىم 2018مليون ريال سعودي في  66.8من 

  ت بتطوير وبناء إدارة جديدة ملراقبة وإدارة عمليات تحصيل الذمم املدينة(.قام

م 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  99.2مليون ريال سعودي من  3.6انخفضت أقساط التأمين املدينة من حملة وثائق التأمين بقيمة 

 . جاء االنخم2020يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  95.6 إلى
ً
را
ّ
  بتحّسن وتيرة التحصيل بين الفترتين.فاض متأث

تمثل األقســــــــاط املدينة من األطراف ذات العالقة مبالغ مدينة بشــــــــكل رئيســــــــ ي من مجموعة الدباغ وشــــــــركة فاروق ومامون تمر مقابل خدمات تأمين 

ديســـــمبر  31مليون ريال ســـــعودي في  6.5تدريجيا من  يتم تقديمها من الشـــــركة لهذه األطراف. انخفضـــــت املبالغ املســـــتحقة من األطراف ذات العالقة

م. وقد جاء هذا االنخفاض نتيجة التحصـــيل املســـتمر. عادت أرصـــدة األقســـاط املدينة من 2019ديســـمبر  31مليون ريال ســـعودي في  0.4 إلىم 2017

 2020يونيو  30مليون ريال ســــــــعودي كما في  9.4 إلىم 2019ديســــــــمبر  31مليون ريال ســــــــعودي كما في  0.4األطراف ذات العالقة في ارتفاع من 
ً
م نظرا

 إبرام بعض عقود التأمين اإلضافية مع عدد من األطراف ذات العالقة. إلى

يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في  و م2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  كمايوضح الجدول التالي حركة مخصص االنخفاض في ذمم األقساط صافي 

 م.2020

 األقساط، صافي حركة مخصص االنخفاض في ذمم(: 43الجدول رقم )

  

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 30فترة الستة أشهر املنتهية في 

 يونيو )غير املراجعة(

/ نقص  زيادة    
 النمو املركب

 م2020-م2017
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

 11.1% 10.4%  10.6% 6.5% 24,862 22,525 20,371 19,123 يناير 1الرصيد في 

 - (200.5%) 8.5% 72.6% (2,348) 2,337 2,154 1,248 إضافات خالل الفترة

 4.1% (9.4%) 10.4% 10.6% 22,514 24,862 22,525 20,371 الرصيد في نهاية الفترة

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 
 أّن أقســــاط التأمين املدينة واردة في القوائم املالية بالقيمة الصــــافية بعد األخذ بعين االعتبار مخصــــص انخفاض قيمة الذمم واألقســــاط إلىتجدر اإلشــــارة 

 ، حيث إناملتعلقة باألقساط املستحقةللبنك املركزي السعودي  املدينة. ترصد الشركة املخصصات بناًء على النسب املئوية املحددة في اللوائح التنفيذية 

 البنك املركزي.جميع شركات التأمين ملتزمة باالمتثال لسياسة التخصيص الفنية املنصوص عليها في اللوائح التنفيذية الصادرة عن 

ه يتم مراجعة القيمة الدفترية للذمم املدينة لتحديد انخفاض القيمة وعندما تشـــــــــير األحداث أو الظروف  إلىتجدر اإلشـــــــــارة 
ّ
ال  الدفترية قد أّن القيمة إلىأن

يتم تســجيل خســارة االنخفاض في القيمة على أّنها "مخصــص انخفاض في قيمة الديون املشــكوك في تحصــيلها" في قائمة الدخل. يتم  تكون قابلة لالســترداد،

و يكون عادة عند بيع الرصــيد املســتحق أاســتبعاد األرصــدة املدينة عندما ال تتحكم الشــركة في الحقوق التعاقدية التي يتكون منها الرصــيد، وهو األمر الذي 

 طرف ثالث مستقل. إلىتحويل جميع التدفقات النقدية املتعلقة بالرصيد 

مليون ريال ســعودي  22.5 إلىم 2018ديســمبر  31مليون ريال ســعودي كما في  20.4% من 10.6ارتفع مخصــص اإلنخفاض في ذمم األقســاط املدينة بنســبة 

ـــمبر  31كما في  م. كان االرتفاع بين 2020يونيو  30مليون ريال ســـــعودي في  24.9 إلىمليون ريال ســـــعودي ووصـــــلت  2.4، مع ارتفاع إضـــــافي بقيمة م2019ديســ

 م مرتبطا ببطء التحصيل الذي سّجل خالل الفترة املذكورة.2020يونيو  30م و 2017ديسمبر  31

 إلىم 2019ديســمبر  31مليون ريال ســعودي كما في  24.9مليون ريال ســعودي من  2.4انخفض مخصــص اإلنخفاض في ذمم األقســاط املدينة بنســبةبقيمة 

 .م 2020يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في ارتفاع مستوى تحصيل أقساط التأمين املدينة م بعد 2020يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  22.5

م 2018م و2017ديســـــمبر  31في  كماغير منخفضـــــة القيمة الناتجة عن عقود في ذمم األقســـــاط )صـــــافي(  يوضـــــح الجدول التالي تحليل أعمار ذمم األقســـــاط املدينة

 م.2020يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في  و م2019و

 التأمينتحليل أعمار ذمم األقساط املدينة غير منخفصة القيمة الناتجة عن عقود (: 44الجدول رقم )

يوم 90أقل من  اجمالي املبلغ ألف ريال سعودي يوم 180و  90بين   يوم 181أكثر من    

 7,640 10,667 64,110 82,417 م2020يونيو  30كما في 

 10,707 23,312 40,744 74,763 م2019ديسمبر  31كما في 

 13,612 11,160 23,693 48,465 م2018ديسمبر  31كما في 

 13,327 7,459 21,191 41,977 م2017ديسمبر  31كما في 

، م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

 ومعلومات اإلدارة

أّن الشركة شركة تأمين مسجلة في اململكة العربية السعودية فهي مطالبة باالمتثال لسياسة املخصصات الفنية املنصوص عليها في اللوائح  إلىنطرا 

حدد الشركة مخصصات استناًدا البنك املركزي السعودي، التنفيذية الصادرة عن 
ُ
ين ألقساط التأمبالبنك املركزي اللوائح التنفيذية الخاصة  إلىوت
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وقعة املستحقة من جميع حملة الوثائق. وتحدد سياسة الشركة طريقة دفع األقساط في األساس بناًء على قيمة القسط املقررة بموجب االتفاقية امل

 مع حامل الوثيقة.

لحوظة من اجمالي األقساط يوم شكلت نسبة م 181أن األقساط املدينة املستحقة لفترة تتجاوز  إلىتشير أعمار الذمم املدينة في الجدول أعاله 

ه ، م نتيجة بطء التحصيل حيث تتأثر عملية التحصيل2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31املدينة و قد ارتفعت املبالغ املستحقة بين 
ّ
حيث أن

ا أّدى إلى تفعيل عملية م م2020تم البدء بتطبيق هذه السياسة ابتداًء من العام وقد لدى الشركة سياسة فعالة إلدارة تحصيل الذمم.  يكنلم 

 تحصيل الذمم املدينة من العمالء.

م 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  10.7يوم( من  181انخفضت أرصدة األقساط املدينة الطويلة األمد )املستحقة لفترة أطول من وقد 

 م بعد تحّسن وتيرة تحصيل األقساط املدينة.2020يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  7.6 إلى

 مبالغ مستحقة من معيدي التأمين 4.1.6.6

 30فترة الستة أشهر املنتهية في  و م2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  كمايوضح الجدول التالي تفاصيل مبالغ مستحقة من معيدي التأمين 

  م.2020يونيو 

 مبالغ مستحقة من معيدي التأمين(: 45الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

فترة الستة أشهر املنتهية  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

يونيو )غير  30في 

 املراجعة(

 زيادة / نقص
 النمو املركب

 م2020-م2017
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

 (9.7%) 4.0% (0.4%) (25.2%) 18,675 17,958 18,037 24,105 املستحق من معيدي التأمين، إجمالي 

مخصص انخفاض املستحق من معيدي 

 التأمين
(3,301) (1,180) (528) (1,098) (%64.3) (%55.3) %108.0 (%35.6) 

 (6.5%) 0.8% 3.4% (19.0%) 17,577 17,430 16,857 20,804 من معيدي التأمين، صافياملستحق 

، م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

 اإلدارةومعلومات 

قائمة املركز  بالغ فييتم تقدير املبالغ املستحقة من إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع التزام املطالبة املرتبط باألطراف املؤمن عليهم. يتم اظهار هذه امل 

ملبلغ ا. بمجرد دفع املطالبة، يتم تحويل املالي كـ "حصة معيدي التأمين من املطالبات املعلقة" حتى يتم املوافقة على املطالبة ودفعها من قبل الشركة

معيدي التأمين. يتم استبعاد موجودات أو مطلوبات إعادة  إلى /مبالغ مستحقة من  إلىاملستحق من معيدي التأمين فيما يتعلق باملطالبة املدفوعة 

 ف آخر.طر  إلىالتأمين عندما تنتهي الحقوق التعاقدية أو تنتهي صالحيتها أو عندما يتم نقل العقد 

تيارية تمثل املبالغ املستحقة من معيدي التأمين الذمم املدينة املستحقة من شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها الشركة بموجب معامالت اخ

مليون ريال  18.0 إلىم 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  24.1واتفاقيات عقدية. انخفض اجمالي املبالغ املستحقة من معيدي التأمين من 

وقد تأثر هذا االنخفاض بتراجع األعمال لذلك العام و بقرار الشركة املتعلق بخفض نسب إعادة تأمين في معظم  م،2018ديسمبر  31سعودي في 

مليون ريال  17.9 إلى% 0.4م. انخفضت األرصدة املتسحقة من معيدي التأمين جزئيا بنسبة 2018قطاعات األعمال ابتداء من الربع الرابع في عام 

 بسبب رفع عدد من املطالبات املرتبطة بمعاهدات إعادة تأمين سابقة. 2019سعودي في عام 

 18.7 إلىم 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  18.0% من 4.0انخفضت املبالغ املستحقة من معيدي التأمين أي تغييرات جوهرية بنسبة 

 بعد انخفاض نسب إعادة التأمين بشكل عام. م2020و يوني 30مليون ريال سعودي كما في 
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

فترة الستة أشهر  و م2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  كمايوضح الجدول التالي حركة مخصص انخفاض املستحق من معيدي التأمين صافي 

 م.2020يونيو  30املنتهية في 

  انخفاض املستحق من معيدي التأمين(: حركة مخصص 46الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
فترة الستة أشهر املنتهية في 

 يونيو )غير املراجعة( 30

 زيادة / نقص
 النمو املركب

 م2020-م2017
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

 (69.4%) (55.3%) (64.3%) (67.5%) 528 1,180 3,301 10,170 الرصيد في بداية الفترة

) 570 (652) (2,121) 113 استبعاد و إضافات خالل الفترة 1977.0% ) (%69.3) (%187.4) %91.0 

 (100.0%) 100.0% - - - - - (6,982) االستبعادات خالل الفترة

 (35.6%) 108.0% (55.3%) (64.3%) 1,098 528 1,180 3,301 الفترةالرصيد في نهاية 

، م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

 ومعلومات اإلدارة

مليون ريال  0.5 إلىم 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  3.3انخفص مخصص املستحق من معيدي التأمين خالل األربع سنوات من  

وقامت الشركة بحجز  م حيث أن التحصيل كان يجري في سياق املدة املشار اليها في العقود املبرمة ومن دون أي إشكاليات.2019سعودي كما في 

م بعد تسجيل تباطؤ نسبي في تحصيل املستحقات من 2020يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  0.6ي بقيمة مخصص إضاف

 معيدي التأمين.

 قساط غير املكتسبةاألحصة معيدي التأمين من  5.1.6.6

وفترة الستة أشهر  م2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  كماقساط غير املكتسبة تفاصيل حصة معيدي التأمين في األ يوضح الجدول التالي

 م.2020يونيو  30املنتية في 

 قساط غير املكتسبةحصة معيدي التأمين في األ(:47الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

فترة الستة أشهر  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

يونيو  30املنتهية في 

 املراجعة()غير 

/ نقص زيادة   
 النمو املركب

 م2020-م2017
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

 (1.9%) (36.8%) %5.7% 42.6% 176,734 279,690 264,675 185,627 قساط التأمين املكتتبة أجمالي إ

املكتسبة في بداية  قساط التأمين غيرأجمالي إ

 الفترة
77,823 61,393 101,854 126,260 (%21.1) %65.9 %24.0 %21.4 

 5.8% (20.6%) 17.0% 23.8% 302,994 381,544 326,068 263,450 االجمالي

التامين غير املكتسبة في نهاية قساط أاجمالي 

 الفترة 
(61,393) (101,854) (126,260) 140,976 %65.9 %24.0 (%211.7) - 

 (8.5%) (36.5%) 13.9% 11.0% 162,018 255,284 224,214 202,057 التأمين املكتسبة قساط أاجمالي 

 - (160.6%) (19.3%) 20.9% 57,560 (94,999) (117,711) (97,390) إعادة التامين املسندةقساط أ

قساط غير حصة معيدي التأمين من األ

 املكتسبة في بداية الفترة
(34,709) (29,925) (35,607) 33,196 (%13.8) %19.0 (%193.2) - 

 - (169.5%) (11.5%) 11.8% 90,756 (130,606) (147,636) (132,099) اإلجمالي

حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 املكتسبة في نهاية الفترة
29,925 35,608 33,197 40,699 %19.0 (%6.8) %22.6 %13.1 

 - (235.0%) (13.0%) 9.6% 131,455 (97,409) (112,028) (102,174) معيدي التأمين إلىالتأمين املسندة قساط أ

 53.9% 85.9% 40.7% 12.3% 293,473 157,875 112,186 99,883 قساط املكتسبةصافي األ

، م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

 ومعلومات اإلدارة

ـــط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصــــــــــة التأمين فيما عدا وث ائق التأمين طويلة يتم تســــــــــجيل األقســــــــــاط في قائمة الدخل على أســــــــــاس طريقة القســـــــ

 األجل )الهندس ي( والشحن البحري. يتم احتساب األقساط غير املكتسبة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين. 

 بة. فيما يتعلق بالشحن البحري فاّن أقساط التأمين آلخر ثالثة أشهر من تاريخ القوائم املالية يتم اعتبارها كأقساط تأمين غير مكتس
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ّن فيما يتعلق بتأمين املعدات الهندســـية فيكون هناك احتســـاب مســـبق بســـبب املخاطر املحتملة والتي تتعدى ســـنة واحدة ووفقا لهذا االحتســـاب، فا

  املكتسب من أقساط التأمين ينخفض في السنة األولى ويزداد تدريجيا مع نهاية عمر الوثيقة.

ديسمبر  13مليون ريال سعودي في  35.6 إلىم 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  29.9% من 19.0معيدي التأمين بنسبة  ارتفعت حصة

 م . 2018

مليون ريال  33.2 إلىم 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  35.6% من 6.8 انخفضت حصة معيدي التأمين في األقساط غير املكتسبة بنسبة

 40.7 إلىم 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  33.2مليون ريال سعودي من  7.5م. وعاودت االرتفاع بقيمة 2019ديسمبر  31سعودي في 

 م.2020يونيو  30مليون ريال سعودي في 

األقساط  ط غير املكتسبة والتي تتماش ى بدورها مع حركةتتأثر حركة حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة بالحركة االجمالية لألقسا

 املكتتبة.

 حصة معيدي التأمين في املطالبات القائمة 6.1.6.6

فترة الستة أشهر املنتهية  و م2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  كمايوضح الجدول التالي تفاصيل حصة معيدي التأمين في املطالبات القائمة 

 م.2020يونيو  30في 

 حصة معيدي التأمين في املطالبات القائمة(:48رقم )الجدول 

لف ريال سعوديأ   

فترة الستة أشهر   ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 املنتهية

يونيو )غير  30في  

 املراجعة(

 زيادة  / نقص 
 النمو املركب

-م2017

 م2020

 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

) 428.8% 195 295 11,470 2,169 طبي 97.4% ) ( 33.9% ) ( 61.8% ) 

) 2,554 1,145 1,590 2,105 مركبات 24.5% ) ( 28.0% ) %123.1 %8.0 

) 901 3,392 22,010 26,609 ممتلكات 17.3% ) ( 84.6% ) ( 73.4% ) ( 74.2% ) 

) 1,599 629 2,945 5,821 هندس ي 49.4% ) ( 78.6% ) %154.2 ( 40.2% ) 

) 310.0% 2,386 2,472 4,120 1,005 بحري  40.0% ) (%3.5) %41.3 

) 4,184 4,508 3,230 3,562 حوادث ومطلوبات  9.3% ) %39.6 (%7.2) %6.6 

) 9.9% 11,819 12,441 45,365 41,271 االجمالي 72.6% ) ( 5.0% ) ( 39.4% ) 

 كنسبة مئوية من املطالبات القائمة 

 1.8% 2.5% 80.4% 78.7% طبي

 

 27.6% 19.9% 12.4% 16.0% مركبات

 92.4% 91.1% 84.9% 85.1% ممتلكات

 91.7% 87.4% 92.8% 96.5% هندس ي

 82.4% 88.3% 72.8% 65.9% بحري 

 65.6% 68.5% 49.4% 59.5% حوادث ومطلوبات 

  36.9% 39.5% 66.3% 67.9% اإلجمالي

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

مليون  45.4 إلىم 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  41.3% من 9.9ارتفعت حصة معيدي التأمين في املطالبات القائمة بشكل جزئي بنسبة 

أّن خفض نسبة إعادة التأمين في هذا القطاع  إلىم. وقد ارتبط هذا االرتفاع الطفيف بقطاع التأمين الطبي نظرا 2018ديسمبر  31ريال سعودي في 

 م. 2018بدأ في أواخر عام 

مليون  12.4 إلىم 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  45.4% من 72.6عاودت حصة معيدي التأمين في املطالبات القائمة باالنفخاض بنسبة 

التأمين الطبي وتأمين املمتلكات. صاحب انخفاض الرصيد بين الفترتين  م، حيث كان االنخفاض متركزا في قطاعي2019ديسمبر  31ريال سعودي في 

م. 2019ديسمبر  31% في 39.5 إلىم 2018ديسمبر  31% في  66.3املذكورتين انخفاض حصة معيدي التأمين في املطالبات القائمة كنسبة مئوية من 

 دا في قطاع التأمين الطبي.م خفض نسبة إعادة التأمين في معظم القطاعات وتحدي2019وقد شهد عام 

 بقيمة 
ً
مليون ريال سعودي كما في  12.4مليون ريال سعودي من  0.5تابعت حصة معيدي التأمين في املطالبات القائمة انخفاضها وسّجلت انخفاضا

اض حصة معيدي التأمين املرتبطة م نتيجة انخف2020يونيو  30 فترة الستة أشهر املنتية فيمليون ريال سعودي كما في  11.8 إلىم 2019ديسمبر  31
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مليون ريال سعودي  3.4مليون ريال سعودي من  2.5بقطاع تأمين املمتلكات. انخفضت حصة معيدي التأمين الخاصة بقطاع تأمين املمتلكات بقيمة 

 بتحسن أ2020يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  0.9 إلىم 2019ديسمبر  31كما ف 
ً
 داء املحفظة التأمينية للممتلكات.م. كان اإلنخفاض متأثرا

 حصة معيدي التأمين في املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها 7.1.6.6

فترة الستة  و م2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  كمايوضح الجدول التالي تفاصيل حصة معيدي التأمين في املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها 

 م.2020يونيو  30أشهر املنتهية في 

 حصة معيدي التأمين في املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها (:49الجدول رقم )

لف ريال سعوديأ   

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 30فترة الستة أشهر املنتهية في 

 يونيو )غير املراجعة(

 زيادة / نقص
 النمو املركب

 م2020-م2017
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

) 231 437 2,318 2,618 طبي 11.5% ) ( 81.1% ) ( 47.1% ) ( 62.1% ) 

) 35.9% 0.7% 1,872 3,182 2,342 2,325 مركبات 41.2% ) ( 8.3% ) 

) 3,303 4,664 6,714 10,744 ممتلكات 37.5% ) ( 30.5% ) ( 29.2% ) ( 37.6% ) 

) 1,523 1,835 1,100 2,258 هندس ي 51.3% ) %66.8 ( 17.0% ) ( 14.6% ) 

) 1,459 1,580 1,225 2,202 بحري  44.4% ) %29.0% ( 7.7% ) ( 15.2% ) 

) 1,093 2,254 1,077 1,350 حوادث ومطلوبات  20.2% ) %109.3 ( 51.5% ) ( 8.1% ) 

) 9,481 13,952 14,776 21,497 االجمالي 31.3% ) ( 5.6% ) ( 32.0% ) ( 27.9% ) 

بلغ عنها
ُ
 كنسبة مئوية من املطالبات املتكبة غير امل

 3.1% 4.8% 56.1% 78.8% طبي

 

 16.9% 21.5% 16.5% 14.6% مركبات

 88.0% 88.0% 90.0% 48.3% ممتلكات

 91.0% 88.0% 86.7% 73.6% هندس ي

 73.2% 67.0% 62.9% 76.4% بحري 

 70.1% 68.0% 47.9% 59.7% حوادث ومطلوبات

  34.5% 37.6% 47.3% 43.1% االجمالي

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

 املدفوعة بترتيب إعادة التأمين الخاص بكل قطاع من قطاعات التأمين بالشركة. تتحدد حصة معيدي التأمين من إجمالي املطالبات 

 إلىم 2017ديسمبر  31في  مليون ريال سعودي 21.5% من 31.3رصيد حصة معيدي التأمين في املطالبات القائمة غير املبلغ عنها بنسبة  انخفص

 بقيمة 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  14.0م و 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  14.8
ً
 إضافيا

ً
 4.5م. كما سّجل الرصيد انخفاضا

 م.2020يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  9.5 إلىمليون ريال سعودي 

م وفترة الستة أشهر املنتهية 2018والبدء في خفض نسبة إعادة التأمين ما بين عام م 2017وجاء االنخفاض نتيجة االنخفاض في حجم األعمال في عام 

 م.2020يونيو  30في 

 فائض معيدي التأمين في خسائر التأمين 8.1.6.6

 يمثل فائض معيدي التأمين في خسائر التأمين املستحقات من شركات إعادة التأمين فيما بتعلق بتعويضات عن خسائر تجاوزت حد معين. بما أّن 

م، تم ابرام اتفاقيات إعادة تأمين بموجبها يقوم 2018الشركة اتبعت سياسة خفض نسبة إعادة التأمين في معظم قطاعات األعمال منذ نهاية عام 

وقد  الذي يزيد عن مبلغ معين يطلق عليه التحمل متفق عليه في العقد املوقع بين الطرفين. معيد التأمين بتعويض الشركة عن الجزء من الخسارة

مليون ريال  0.2 إلىم 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  3.2نتج عن السياسة الجديدة انخفاض فائض معيدي التأمين في خسائر التأمين من 

  م.2020يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  0.3و م2019ديسمبر  31سعودي في 
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 تكاليف وثائق تأمين مؤجلة 9.1.6.6

 فترة الستة أشهر املنتهية في و م2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  كمال تكاليف وثائق تأمين مؤجلة غير املبلغ عنها يوضح الجدول التالي تفاصي

 م.2020يونيو  30

 تكاليف وثائق تأمين مؤجلة (:50الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

فترة الستة أشهر املنتهية  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 يونيو  30في 

 )غير املراجعة(

/ نقص زيادة   
 النمو املركب

 م2020-م2017
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

 ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

) 301.1% 47.4% 1,437 1,785 445 302 طبي 19.5% ) %86.6 

 63.5% 11.3% 68.6% 82.0% 5,698 5,120 3,036 1,668 مركبات

) 1,666 1,152 1,120 1,128 ممتلكات 0.7% ) %2.9 %44.6 %16.9 

) 290 257 412 453 هندس ي 9.1% ) ( 37.6% ) %12.8 ( 16.3% ) 

) 420 434 510 571 بحري  10.7% ) ( 14.9% ) ( 3.2% ) ( 11.6% ) 

) 843 574 701 748 حوادث ومطلوبات  6.3% ) ( 18.1% ) %46.9 %4.9 

 35.2% 11.1% 49.8% 27.8% 10,354 9,322 6,224 4,870 اإلجمالي

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

رار والتكاليف األخرى املتعلقة مباشرة بشراء عقود التأمين وتجديدها وفقا لشروط عقود التأمين التي تتعلق بها، على غيتم تأجيل وإطفاء العموالت  

خرى األقساط املكتسبة. بالقدر الذي تكون هذه التكاليف قابلة لالسترداد من األقساط املستقبلية. يتم االعتراف بجميع تكاليف االستحواذ األ 

 ء وثيقة تأمين" في قائمة الدخل. دها. يتم تسجيل اإلطفاء كـ "تكاليف اقتناكمصروفات عند تكب

غيير تن طريق يتم احتساب التغيرات في العمر االنتاجي املتوقع أو النمط املتوقع الستهالك املنافع االقتصادية املستقبلية املتضمنة في املوجودات ع 

 ر املحاسبي.معها كتغير في التقديفترة اإلطفاء ويتم التعامل 

 يتم اجراء فحص للتأكد من حدوث انخفاض في القيمة، وذلك في تاريخ كل تقرير مالي مرة واحدة أو أكثر، وذلك عند وجود دليل على حدوث هذا

اليف الدخل. كما تؤخذ تكاالنخفاض. وفي الحاالت التي تقل فيها املبالغ القابلة لالسترداد عن القيم الدفترية، يتم اثبات خسارة االنخفاض في قائمة 

 ملطلوبات في كل فترة تقرير مالي.اقتناء وثاق التأمين املؤجلة بعين االعتبار عند اجراء اختبار كفاية ا

 31مليون ريال سعودي في  10.4 إلىم 2017ديسمبر  31في  مليون ريال سعودي 4.9ارتفعت تكاليف وثائق التأمين املؤجلة خالل األربع سنوات من 

 ما بين عام إلىم بعد االرتفاع االضافي التي شهدته األنشطة التجارية. يجب اإلشارة 2019 ديسمبر
ً
 متواصال

ً
م 2017 أّن إجمالي اإليرادات سّجل ارتفاعا

وفترة م 2019العام و م، 2018% في العام 45.1% و 32.4%، 12.1ارتفعت اإليرادات بنسبة ، حيث م2020يونيو  30وفترة الستة أشهر املنتهية في 

 .م2020يونيو  30الستة أشهر املنتهية في 

 استثمارات 10.1.6.6

 م.2020يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في  و م2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  كمايوضح الجدول التالي تفاصيل االستثمارات 

 استثمارات (:51الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

 ديسمبر 31املالية املنتهية في السنة 
فترة الستة أشهر املنتهية 

يونيو )غير  30في 

 املراجعة(

/ نقص  زيادة    

 النمو املركب

 م2020-م2017

 م2017

)املراجعة

) 

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 الدخل
33,592 37,508 41,425 38,457 %11.7 %10.4 ( 7.2% ) %5.6 

 - - - - 1,923 1,923 1,923 1,923 استثمارات متاحة للبيع

) 9.9% 11.0% 40,380 43,348 39,431 35,515 اجمالي االستثمارات 6.8% ) %5.3 

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

بالريال  تشمل محفظة االستثمارات بالقيمة العادلة استثمارات مودعة في صناديق استثمار واسهم حقوق امللكية. اّن هذه االستثمارات يتم تقييمها

ية كة العربالســــعودي و الدوالر األمريكي. تســــتثمر املحفظة في األوراق املالية وصــــناديق االســــتثمار الصــــادرة عن الشــــركات واملؤســــســــات املالية في اململ

 السعودية.
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ة ســــــعودية ذات مســــــؤولية % من أســــــهم شــــــركة نجم لخدمات التأمين )نجم( ، شــــــرك3.85ترتبط االســــــتثمارات املتاحة للبيع بملكية الشــــــركة لنســــــبة 

 محدودة غير مدرجة والتي صنفتها الشركة كاستثمار متاح للبيع ويتم اثباتها بالتكلفة.

مليون ريال  38.5 إلىم 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  41.4اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل من انخفضت قيمة 

 م نتيجة انخفاض اسعار بعض األسهم في املحفظة.2020يونيو  30سعودي كما في 

 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى  11.1.6.6

فترة الستة أشهر  و م2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  كمايوضح الجدول التالي تفاصيل للمصاريف املدفوعة مقدما واملوجودات االخرى 

 م.2020يونيو  30املنتهية في 

 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  (:52الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

فترة الستة أشهر  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 املنتهية 

يونيو)غير  30في 

 املراجعة(

 زيادة / نقص

 النمو املركب

 م2020-م2017
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

 ديسمبر

 م2019

يونيو 

 م2020

 عمليات التأمين

) 2,790 2,189 3,585 4,000 مصاريف مدفوعة مقدما  10.4% ) ( 38.9% ) %27.5 ( 13.4% ) 

) 12,522 5,223 3,896 5,800 موجودات اخرى  32.8% ) %34.1 %139.7 %36.0 

) - - - 1,088 1,088 1,088 اطراف ذات العالقةاملستحق من  100.0% ) ( 100.0% ) 

مخصص انخفاض القيمة القابلة 

 لالستراد
(1,771) - - - ( 100.0% ) - - ( 100.0% ) 

) 15,312 8,500 8,569 9,117 الرصيد في نهاية الفترة 6.0% ) ( 0.8% ) %80.1 %23.0 

 عمليات املساهمين

) - 14 185 1,443 موجودات اخرى  100.0% ) - ( 100.0% ) ( 100.0% ) 

) 257 35 - 3,916 مدفوعات مقدمة 95.3% ) ( 81.1% ) %634.3 ( 66.4% ) 

) 257 49 185 5,359 إجمالي عمليات املساهمين 96.5% ) ( 73.5% ) %424.5 ( 70.3% ) 

) 15,569 8,549 8,754 14,476 اإلجمالي 39.5% ) ( 2.3% ) %82.1 %3.0 

، م2020ونيو ي 30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

 ومعلومات اإلدارة

 عمليات التأمين

تأمين سيارات الشركة. لم يشهد رصيد هذه تتضمن املصاريف املدفوعة مقدما بشكل رئيس ي مصاريف ايجار ومصاريف تأمين طبي ومصاريف 

 مليون ريال سعودي 4.0% من 10.4م. حيث انخفضت املصاريف املدفوعة مقدما بنسبة 2019م 2017ديسمبر  31املصاريف تقلبات جوهرية ما بين 

مليون  3.6% من 38.9تنخفض بنسبة م. عادت املصاريف املدفوعة مقدما ل2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  3.6 إلىم 2017ديسمبر  31في 

اإلنخفاض م. تتقلب هذه املصاريف خالل عقد العمل العادي حيث تأثر 2019مليون ريال سعودي في  2.2 إلىم 2018ديسمبر  31في  ريال سعودي

 إلىم 2019ديسمر  31دي كما في مليون ريال سعو  2.2مليون ريال سعودي من  0.6بتراجع مصاريف التأمين. وعاودت هذه املصاريف باالرتفاع بقيمة 

في فترة الستة أشهر م نتيجة ارتفاع مصاريف التأمين الطبي بعد االرتفاع النسبي في عدد املوظفين 2020يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  2.8

 .م2020يونيو  30املنتهية في 

رتطبت بعمليات دمج وتحويل محفظة التأمين. كانت هذه املصاريف تضمنت املوجودات األخرى مصاريف تأسيسية تم تكبدها خالل أعوام سابقة وا

مليون ريال سعودي في  3.9 إلىم 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  5.8% من 32.8تطفأ بشكل تدريجي مما يفّسر انخفاض الرصيد بنسبة 

متنوعة غير مرتبطة باألعمال  م وارتبط االرتفاع بعدة أرصدة وذمم مدينة2019مليون ريال سعودي في  5.2 إلىم.عاد الرصيد وارتفع 2018ديسمبر  31

نتيجة تسجيل بعض الذمم الدائنة لعدد من موردي أجهزة م 2020يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  12.5 إلىالرئيسية. ارتفعت األصول األخرى 

 
ً
 امت الشركة بشراء عدد من أجهزة الكومبيوتر لرفع مستوى خدمات تقنية املعلومات.، قالحاسب اآللي. كما ذكر سابقا

. ظّل شركة الخليج لالستثمارات املتخصصة القابضة ارتبط املبلغ املستحق من األطراف ذات العالقة بمصاريف دفعت في سنوات سابقة نيابة عن

حيث أّن املبلغ يعتبرمبلغ قديم لم يتم تحصيله ولكن لم يتم شطبه. لم يتم ايراد املبلغ م 2019ديسمبر  31م و 2017ديسمبر  31املبلغ ثابتا ما بين 

 تحصيل املبلغ املذكور.م بعد 2020يونيو  30صفر كما في  إلىم. انخفض الرصيد 2016للعام  املراجعةكبند مستقل في القوائم املالية 



 
 

 

 

 

 
105 

مليون ريال سعودي برصيد مدين من طرف خارجي كان  1.8م والتي بلغت قيمته 2017يتعلق مخصص انخفاض القيمة القابلة لالسترداد الوارد في 

قد استحصل من الشركة على سيارة خردة تحطمت في احدى حوادث السيارات. تم التعويض على املتضرر واستحصلت الشركة على السيارة الخردة 

م وتم شطب املخصص بعد تحصيل 2017لطرف تم حجز مخصص في عام التي بيعت لطرف ثالث، ونتيجة لبطء تحصيل املبلغ املدين من هذا ا

 املبلغ.

 عمليات املساهمين

م 2018 تمثل األصول األخرى بعض املبالغ التي أودعت في البنوك باسم الشركاء. تم إعادة تصنيف هذه املبالغ تحت بند النقد وما في حكمه في عام

 م. 2019وعام 

  مدينة وعوائد مرتطبة بالشركاء. تشمل املدفوعات األخرى على أرصدة

 ممتلكات ومعدات 12.1.6.6

 م.2020يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في  و م2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  كمايوضح الجدول التالي تفاصيل املمتلكات واملعدات 

 ممتلكات ومعدات (:53الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

فترة الستة أشهر  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 يونيو  30املنتهية في 

 )غير املراجعة(

 زيادة / نقص
 النمو املركب

 م2020-م2017
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )غير املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

 ديسمبر

 م2019 

يونيو 

 م2020

) 7.0% 226 258 319 298 تحسينات على مباني مستأجرة 19.1% ) ( 12.4% ) ( 10.5% ) 

) 312 275 327 369 اثاث وتجهيزات 11.4% ) ( 15.9% ) %13.5 ( 6.5% ) 

) 41.1% 6.5% 4,751 4,897 3,471 3,258 حاسب الي ومعدات مكتبية  3.0% ) %16.3 

) 290.9% 21 29 43 11 سيارات 32.6% ) ( 27.6% ) %29.5 

 12.7% (2.7%) 31.2% 5.7% 5,310 5,459 4,160 3,936 صافي القيمة الدفترية

، م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

 ومعلومات اإلدارة

لت قيمتها الدفترية  تتألف املمتلكات واملعدات بشكل رئيس ي 
ّ
% من صافي القيمة 89.5% و 89.7%، 83.4%،82.8من أجهزة الحاسب اآللي والتي مث

 م.2020يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في و  م2019ديسمبر  31م، 2018ديسمبر  31م،2017ديسمبر  31الدفترية للمتلكات واملعدات كما في 

خصص الستخدام املوظفين في املكاتب الرئيسية وتشمل أجهزة حاسب آلي أجهزة 
ُ
الكمبيوتر املكتبية وأجهزة الكمبيوتر املحمولة والطابعات التي ت

 اقتناء مجموعة جديدة من أجهزة الكومبيوتر املحمولة والثابتة للمكاتب. م2017والفروع واملنافذ. شهد عام 

لرئيسية او إعادة البناء واألعمال الكهربائية املرتبطة والتي يتم تنفيذها في مباني املكاتب  ترتبط التحسينات على املباني املستأجرة بعمليات التجديد

 وفروع الشركة. 

قلبات تتجهيزات يوضع األثاث والتجهيرات في املكاتب الرئيسية والفروع واملنافذ املختلفة التي تستأجرها الشركة. لم تشهد القيمة الدفترية لألثاث وال

 م.2020يونيو  30م و 2017ديسمبر  31ن جوهرية ما بي

يونيو  30م و 2017ديسمبر 31تتضمن السيارات تلك التي يستخدمها موظفو الشركة. لم تشهد القيمة الدفترية للسيارات تقلبات جوهرية ما بين 

 م. 2020

 أصول غير ملموسة  13.1.6.6

 31مليون ريال سعودي في  1.1تشمل األصول غير امللموسة برامج وتطبيقات معلوماتية. ارتفعت قيمة األصول غير امللموسة خالل األربع سنوات من 

م نتيجة التطبيقات وبرامج 2020يونيو  30مليون ريال سعودي في  6.2م وبلغت 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  5.9 إلىم 2017ديسمبر 

 عليها الشركة لتطوير قدرات برامج الحاسوب املستخدمة في العمل. تحصلتاملعلوماتية الجديدة التي 

 الشهرة 14.1.6.6

شركة الخليج لالستثمارات  ،أبرمت الشركة اتفاقية مع الشركة السعودية العامة للتأمين وم(19/05/2012ه )املوافق 28/06/1433بتاريخ 

 م(01/01/2009ه )املوافق 04/01/1430 عمليات تأمين البائعين في اململكة العربية السعودية اعتبارا مناقتنت  جبهاوالتي بو املتخصصة القابضة 

( مليون ريال سعودي بموافقة  36.3قدره و  نظير االستحواذ  بمبلغ شهرة
ً
مع كافة موجودات ومطلوبات تأمين البنك املركزي )مؤسسة النقد سابقا

، في هذا الشأن وتخضع أيضا ملوافقتها البنك املركزي . تخضع مدفوعات الشهرة لقوانين وأنظمة صادرة من قبل وذلك عند تأسيس الشركة ذات صلة
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

لم تلتزم بعرض نقل املحفظة التأمينية من الشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج لالستثمارات املتخصصة أن الشركة وتجدر اإلشارة 

 ملاورد في الخطابات الصادرة من البنك املركزي بخصوص تقييم املحفظة التأمينية واملوجهة إلى القابضة على الجمعية العامة لل
ً
مساهمين وفقا

امة الشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج لالستثمارات املتخصصة القابضة والتي تنص على أنه يجب على الشركة الدعوة لعقد جميعة ع

أحد من املساهمين بتسجيل  ولم تقم أي من الجهات ذات العالقة أوالنتيجة النهائية لعملية تقييم املحفظة التأمينية، عادية إلطالع مساهميها على 

 راجع الخطر ) أي اعتراض في ذلك الوقت
ً
عوامل ( "2" من القسم )محفظة تأمينية بنقلاملخاطر املتعلقة ( "26.1.2)ملزيد من املعلومات فضال

 .  ."من هذة النشرة(املخاطرة

مليون ريال سعودي واجب السداد للبائعين للشهرة وذلك مقابل املبلغ  18.1تمت تسوية مبلغ  البنك املركزي م، وبعد موافقة 2013في ديسمبر و

 ىإلم تم تحويله 2012 عام البائعين فيما يتعلق بأرباح إلىمليون ريال سعودي  5.4على سداد مبلغ وافق البنك املركزي املدين منهم. عالوة على ذلك 

، البنك املركزي م وبعد الحصول على موافقة 2014م. وفي عام 2014م وتمت تسويته خالل 2013ديسمبر  31مبلغ مستحق لجهات ذات عالقة كما في 

مليون  9.8م تم سداد مبلغ نهائي بقيمة 2015م. وفي عام 2013ن فيما يتعلق بالشهرة، من أرباح سنة مليون ريال سعودي للبائعي 2.3تم دفع مبلغ 

 م.2014ريال سعودي للبائعين فيما يتعلق بالشهرة من أرباح عام 

تستخدم هذه الحسابات يتم تحديد مبلغ الشهرة املمكن استرداده بناء على القيمة املستخدمة باستعمال تحليل التدفقات النقدية املخصومة. 

ة توقعات التدفقات النقدية بناء على موازنات مالية معتمدة من اإلدارة لفترة تغطي خمس سنوات. معدالت الخصم املستخدمة هي ما قبل الزكا

ه ليس هن إلىم 2018م و 2017وتعكس مخاطر محددة ذات صلة بالتأمين. أشارت نتائج اختبار انخفاض القيمة في العامين 
ّ
اك مصاريف النخفاض أن

 القيمة
ً
 وذلك بغرض تقييم البند سنويا

ً
 .، وتجدر اإلشارة إلى أنه يتم اختبار انخفاض القيمة للشهرة سنويا

 العائد املستحق من وديعة نظامية /وديعة نظامية  15.1.6.6

، أودعت البنك املركزي  لنظام مراقبة شـــــــــــركات التأمين التعاوني الصـــــــــــادرة من  من الالنحة التنفيذية (58) الثامنة والخمســـــــــــون  للمادةمع اتماشـــــــــــيا 

. يتم االحتفاظ بالوديعة النظامية البنك املركزي مليون ريال ســـــــــعودي لدى بنك تم اختياره من قبل  20من رأســـــــــمالها املدفوع بمبلغ  (%10)الشـــــــــركة

البنك وال يمكن ســــــــحب هذه الوديعة من دون موافقة  البنك املركزي  إلىيعة لدى بنك حســــــــن الســــــــمعة. يجب ســــــــداد العمولة الناجمة عن هذه الود

 لخطابه البنك املركزي . بناًء على تعليمات املركزي 
ً
 ، تقوم الشركة بعرض العمولة الناتجة على(م01/03/2016 ه )املوافق21/05/1437يتاريخ  اوفقا

 الوديعة النظامية كموجودات ومطلوبات في القوائم املالية. 

 املطلوبات 2.6.6

يو يون 30وفترة الستة أشهر املنتهية في  م2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  كمااملالية املنتهية  للسنواتيوضح الجدول التالي تفاصيل املطلوبات 

 م.2020

 املطلوبات (:54الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

فترة الستة أشهر  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

يونيو  30املنتهية في 

 )غير املراجعة(

 زيادة/)نقص(
 النمو املركب

 م2020-م2017
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

) 10,509 10,750 7,926 9,550 مبالغ مستحقة لحملة وثائق التامين 17.0% ) %35.6 ( 2.2% ) %3.9 

) 15,240 14,557 14,089 19,405 مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى  27.4% ) %3.3 %4.7 ( 9.2% ) 

) 21.0% 12,283 4,033 11,323 9,361 مبالغ مستحقة ملعيدي التأمين 64.4% ) %204.6 %11.5 

) 13,762 13,080 12,994 16,948 مبالغ مستحقة لوسطاء التأمين 23.3% ) %0.7 %5.2 ( 8.0% ) 

 39.4% 11.7% 24.0% 65.9% 140,976 126,260 101,854 61,393 تأمين غير مكتسبةقساط أ

 14.2% 33.2% 2.2% 2.3% 8,004 6,008 5,878 5,747 عمولة معيدي التامين غير املكتسبة

) 12.7% 32,067 31,478 68,443 60,746 املطالبات القائمة 54.0% ) %1.9 ( 22.6% ) 

بلغ فيهااملطالبات 
ً
) 27,474 37,060 31,248 49,902 املتكبدة غير امل 37.4% ) %18.6 ( 25.9% ) ( 21.2% ) 

) - - 2,634 3,280 - - إلتزامات اإليجار 19.7% ) - 

) 129.3% 4,224 3,801 11,004 4,799 التامينقساط أاحتياطي عجز  65.5% ) %11.1 ( 5.0% ) 

) 67.9% 2,235 2,212 3,740 2,227 إحتياطات فنية أخرى  40.9% ) %1.0 %0.1 

) 5,301 4,852 7,130 7,866 التزام منافع املوظفين 9.4% ) ( 31.9% ) %9.3 ( 14.6% ) 

) 11,083 9,038 9,078 10,190 توزيع فائض مستحق الدفع 10.9% ) ( 0.4% ) %22.6 %3.4 

) 5,222 3,342 11,500 13,032 زكاة مستحقة 11.8% ) ( 70.9% ) %56.3 ( 30.6% ) 

 39.8% 13.0% 38.5% 47.5% 2,109 1,866 1,347 913 مؤسسة النقد العربي السعودي إلىالعائد املستحق 

) 9.4% 293,123 271,617 297,554 272,079 اإلجمالي 8.7% ) %7.9 %3.0 

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 
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لت  
ّ
ـــر تألفت املطلوبات بشـــــــــــكل رئيســـــــــــ ي من أقســـــــــــاط تأمين غير املكتســـــــــــبة، واملطالبات القائمة واملطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها، حيث مث العناصــــــــ

م و 2019ديســـــمبر  31م، 2018ديســـــمبر  31م، 2017ديســـــمبر  31 % من اجمالي املطلوبات كما في68.4% و71.7%، 67.6%، 63.2الثالثة ما نســـــبتة 

 م على التوالي. 2020يونيو  30

م، وجاء 2018ديســمبر  31ودي في مليون ريال ســع 297.6 إلىم 2017ديســمبر  31مليون ريال ســعودي في  272.1% من 9.4املطلوبات بنســبة  تارتفع

 هذا االرتفاع متأثرا بشكل رئيس ي بارتفاع أقساط التأمين غير املكتسبة. 

مليون ريال  271.6 إلىم 2018ديســــــــــــمبر  31في  مليون ريال ســــــــــــعودي 297.6% من 8.7م انخفاضــــــــــــا طفيفا بنســــــــــــبة 2019 املطلوبات في عام شــــــــــــهدت

 بالغ املستحقة ملعيدي التأمين، املطالبات القائمة و احتياطي عجز أقساط التأمين.م نتيجة انخفاض امل2019 ديسمبر 31في  سعودي

 بقيمة 
ً
 إضافيا

ً
مليون ريال  293.1 إلىم 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  271.6مليون ريال سعودي من  21.5سّجلت املطلوبات ارتفاعا

 م نتيجة ارتفاع أقساط التأمين غير املكتسبة بشكل رئيس ي ما بين الفترتين.2020يونيو  30سعودي في 

 مبالغ مستحقة لحملة وثائق التأمين 1.2.6.6

ت املادة  ل املســتحق لحملة وثائق التأمين حصــتهم من فائض الشــركة الصــافي، حيث نصــّ
ّ
بة شــركات التأمين من الالئحة التنفيذية لنظام مراق 70يمث

% للمؤمن لهم مباشــرة أو بتخفيض أقســاطهم للســنة التالية. تتقلب قيمة املبالغ املســتحقة لحملة 10التعاوني على توزيع الفائض الصــافي عبر توزيع 

 وثائق التأمين مع تقلب الفائض الصافي املسّجل.

 مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى  2.2.6.6

 م.2020يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في و  م2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  كمات يوضح الجدول التالي تفاصيل املطلوبا

 مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى  (:55الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

فترة الستة أشهر املنتهية  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

يونيو )غير  30في 

 املراجعة(

 زيادة/)نقص(
 النمو املركب

 م2020-م2017 
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

 عمليات التأمين

 (24.4%) (40.3%) (44.7%) 50.4% 1,174 1,966 3,553 2,362 املصاريف املستحقة 

 105.0% 48.6% 32.5% 205.4% 1,666 1,121 846 277 املستحقةضريبة القيمة املضافة 

 (100.0%) (100.0%) - - - 309 309 309 اطراف ذات العالقة إلىاملستحق 

 - (100.0%) (33.6%) - - 464 699 - مستحق الدفع للمرائب وورش العمل

 (12.8%) 8.3% 30.7% (49.8%) 9,122 8,425 6,444 12,833 مطلوبات اخرى 

 (10.5%) (2.6%) 3.7% (24.9%) 11,962 12,285 11,851 15,781 املجموع 

 - - - -     عمليات املساهمين

 (11.1%) 18.8% 1.5% (38.2%) 2,700 2,272 2,238 3,624 املصاريف املستحقة 

 - - - - 578 - - - أخرى 

 (3.9%) 44.3% 1.5% (38.2%) 3,278 2,272 2,238 3,624 املجموع

 (9.2%) 4.7% 3.3% (27.4%) 15,240 14,557 14,089 19,405 مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى اجمالي 

 م،2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 
 اإلدارةومعلومات 

 عمليات التأمين

 2.4% من 50.4تألفت املصاريف املستحقة بشكل رئيس ي من رواتب املوظفين )تحديدا رواتب الشهر األخير من السنة أو الفترة(.ارتفع الرصيد بنسبة 

املوظفين عقب التوظفيات التي شهدتها م بعد ارتفاع عدد 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  3.6 إلىم 2017ديسمبر  31في  مليون ريال سعودي

 31مليون ريال سعودي في  3.6% من 44.7 م ملواكبة ارتفاع حجم األعمال . ثّم عادت املصروفات املستحقة وانخفضت بنسبة2018الشركة في عام 

م حيث تم تسديد القسم األكبر 2020 يونيو 30مليون ريال سعودي كما في  1.2م و2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  2.0 إلىم 2018ديسمبر 

 م.2020م قبل نهاية شهر يونيو 2020يونيو  30م قبل نهاية شهر ديسمبر ورواتب فترة الستة أشهر املنتهية في 2019من رواتب نهاية عام في 
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

م 2020يونيو  30في  ن ريال سعوديمليو  1.7 إلىم 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  0.3ارتفعت ضريبة القيمة املضافة املستحقة خالل من 

 عن حاملي وثائق التأمين نظًرا 
ً
وضع اللوائح املتعلقة بضريبة القيمة  إلىنتيجة ارتفاع مصروفات ضريبة القيمة املضافة املدفوعة مسبًقا نيابة

 م. 2019يونيو  30املضافة في فترة الستة أشهر املنتهية في 

ترة القة بمصاريف عمل سددتها الشركة السعودية العامة للتأمين نيابة عن الشركة. بقي املبلغ ثابتا طوال الفأطراف ذات ع إلىارتبط املبلغ املستحق 

 م نتيجة تسديد املبلغ.2020يونيو  30صفر في  إلىم. وانخفض بعدها الرصيد 2019ديسمبر  31م و 2017ديسمبر  31ما بين 

بتصليح بعض سيارات الشركة. وتتقلب هذه املصاريف حسب حجم التصليحات وعدد  املبالغ املستحقة الدفع للمرائب وورش العمل ترتبط

م النخفاض نطاق وحجم تصليح السيارات خالل فترة انتشار 2020يونيو  30السيارات. لم يتم تسجيل مصاريف مماثلة خالل الفترة املنتهية في 

 جائحة الكورونا.

م. 2020يونيو  30م و2017ديسمبر  31قتطعة . لوحظ أّن رصيد املطلوبات األخرى قد تقلب بين تتضمن املطلوبات األخرى بشكل رئيس ي الضريبة امل

م بسبب تسديد مبالغ 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  6.4 إلىم 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  12.8حيث انخفض الرصيد من 

مليون ريال سعودي  6.4% من 30.7ابقة كان قد تأخر تسديدها. عاد الرصيد وارتفع بنسبة الضريبة املقتطعة التي كانت مرتطبة بفترات وسنوات س

م بعد 2020يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  9.1 إلى م، مع ارتفاع إضافي2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  8.4 إلىم 2018ديسمبر  31في 

 ارتفاع الضريبة املتقطعة. 

 عمليات املساهمين 

تضمنت املصاريف املستحقة واملصاريف األخرى بشكل رئيس ي مستحقات ومكافآت عدد من كبار املديرين. تتقلب هذه املستحقات حسب حجم 

 املكافآت املصروفة وتوقيت دفعها. 

 مبالغ مستحقة ملعيدي التأمين 3.2.6.6

لرصيد ايتعلق باملعامالت االختيارية واالتفاقيات العقدية. ُيقدر  تمثل املبالغ املستحقة ملعيدي التأمين الرصيد املستحق لشركات إعادة التأمين فيما

أمين املستحقة من معيدي املستحق بطريقة تتماش ى مع عقد إعادة التأمين ذي الصلة ويتم تعديله بعد النظر في مستحقات عموالت إعادة الت

 التأمين.

 م بســبب2018ديســـمبر  31مليون ريال ســـعودي في  11.3 إلىم 2017ديســـمبر  31في  مليون ريال ســـعودي 9.4% من 21.0ارتفع الرصـــيد جزئيا بنســـبة 

م 2018ديسمبر  31في  مليون ريال سعودي 11.3% من 64.4م انخفاضا ملحوظا بنسبة 2019ديسمبر  31ارتفاع حجم األنشطة. وسّجل الرصيد في 

 شركات إعادة التأمين. إلىم، نتيجة تسريع عملية الدفع 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  4.0 إلى

يونيو  30مليون ريال ســـــــــــعودي كما في  12.4 إلىم 2019ديســـــــــــمبر  31مليون ريال ســـــــــــعودي كما في  4.0ارتفعت املبالغ املســـــــــــتحقة ملعيدي التأمين من 

 م نتيجة ارتفاع قيمة األقساط املسندة.2020

 مبالغ مستحقة لوسطاء التأمين  4.2.6.6

الوســــــطاء والوكالء ورجال املبيعات املباشــــــرين الذين يتولون مســــــؤولية  إلىأمين من رســــــوم وعموالت مســــــتحقة تتألف املبالغ املســــــتحقة لوســــــطاء الت

 الترويج ألعمال الشركة وبيعها وُيقومون بدور الوسيط بين الشركة وعمالئها. 

مليون ريال ســعودي  13.1 إلىم 2017يســمبر د 31في  مليون ريال ســعودي 16.9انخفضــت املبالغ املســتحقة لوســطاء التأمين خالل األربع ســنوات من 

وســــــطاء  إلىتراجع العموالت املرتبطة بقطاعي التأمين الطبي وتأمين املركبات بشــــــكل رئيســــــ ي. عادت املبالغ املســــــتحقة  إلىنظرا  م2019ديســــــمبر  31في 

 عمال املنفذة مع الوسطاء.على ضوء ارتفاع حجم األ  2020يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  13.8 إلىالتأمين وارتفعت 
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 أقساط تأمين غير مكتسبة  5.2.6.6

يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في  و م2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  أقساط التأمين غير املكتسبة كما يوضح الجدول التالي تفاصيل

 م.2020

 مكتسبةأقساط تأمين غير  (:56الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في  فترة الستة أشهر  

يونيو )غير  30املنتهية في 

 املراجعة(

/ نقص زيادة   
 النمو املركب

 م2020-م2017
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

 65.8% 15.5% 156.9% 19.3% 33,156 28,706 11,175 9,368 طبي

 58.1% 4.1% 12.6% 168.1% 76,754 73,703 65,427 24,405 مركبات

 14.3% 45.0% 11.0% (13.3%) 16,782 11,571 10,427 12,029 ممتلكات

 (16.8%) (6.0%) (22.2%) (13.8%) 2,883 3,068 3,941 4,570 هندس ي

 (9.7%) 13.5% (23.7%) (10.4%) 3,840 3,384 4,435 4,950 بحري 

 9.2% 29.7% (9.6%) 6.2% 7,561 5,828 6,449 6,071 حوادث ومطلوبات 

 39.4% 11.7% 24.0% 65.9% 140,976 126,260 101,854 61,393 االجمالي

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

ـــط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصــــــــــة التأمين فيما عدا وثائق التأمين طويلة  يتم تســــــــــجيل األقســــــــــاط في قائمة الدخل على أســــــــــاس طريقة القســـــــ

 األجل )الهندس ي( والشحن البحري. يتم احتساب األقساط غير املكتسبة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين. 

 فيما يتعلق بالشحن البحري فاّن أقساط التأمين آلخر ثالثة أشهر من تاريخ القوائم املالية يتم اعتبارها كأقساط تأمين غير مكتسبة. 

أمين املعدات الهندســـية فيكون هناك احتســـاب مســـبق بســـبب املخاطر املحتملة والتي تتعدى ســـنة واحدة ووفقا لهذا االحتســـاب، فاّن فيما يتعلق بت

 املكتسب من أقساط التأمين ينخفض في السنة األولى ويزداد تدريجيا مع نهاية عمر الوثيقة.

في  .م 2018ديســـمبر  31مليون ريال ســـعودي في  101.9 إلىم 2017ديســـمبر  31ي ف مليون ريال ســـعودي 61.4% من 65.9ارتفع الرصـــيد جزئيا بنســـبة 

يونيو  30مليون ريال ســــــــــعودي كما في  141.0م و 2019ديســــــــــمبر  31مليون ريال ســــــــــعودي في  126.3 إلى م ســــــــــّجل الرصــــــــــيد ارتفاع إضــــــــــافي2019عام 

 م من خالل حركة األقساط التأمينية املكتتبة.م. تأثر رصيد أقساط التأمين غير املكتسبة بحركة األعمال بشكل عا2020

 عمولة معيدي التأمين غير املكتسبة 6.2.6.6

و يوني 30فترة الستة أشهر املنتهية في و  م2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  كمااملالية املنتهية  للسنواتيوضح الجدول التالي تفاصيل املطلوبات 

 م.2020

 عمولة معيدي التأمين غير املكتسبة (:57الجدول رقم )

  

 ألف ريال سعودي

ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في   
فترة الستة أشهر املنتهية في 

 يونيو )غير املراجعة( 30

/ نقص زيادة   
 النمو املركب

 م2020-م2017
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 ديسمبر

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

 - - - - - - - - طبي

 86.1% 16.5% 54.3% 163.0% 1,749 1,501 973 370 مركبات

 18.0% 39.3% 21.5% (10.6%) 3,429 2,462 2,027 2,268 ممتلكات

 (17.2%) 4.5% (33.9%) (9.5%) 576 551 834 922 هندس ي

 (11.0%) 21.8% (35.6%) (4.8%) 943 774 1,201 1,262 بحري 

 14.8% 81.5% (14.6%) (8.9%) 1,307 720 843 925 حوادث ومطلوبات 

 14.2% 33.2% 2.2% 2.3% 8,004 6,008 5,878 5,747 االجمالي

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

مليون ريال ســـــعودي في  5.9 إلىم 2018ديســـــمبر  31في  مليون ريال ســـــعودي 5.8% من 2.3ارتفع رصـــــيد عمولة معيدي التأمين غير املكتســـــبة بنســـــبة 

مليون ريال  8.0 إلىم وبلغ الرصـــــــــــيد مبلغ 2019ديســـــــــــمبر  31مليون ريال ســـــــــــعودي في  6.0 إلى% 2.2م، مع ارتفاع إضـــــــــــافي بنســـــــــــبة 2018ديســـــــــــمبر  31

 31املمتلكـات مـا بين م نتيجـة ارتفـاع حجم األنشــــــــــــــطـة في كـل القطـاعـات وتحـديـدا في قطـاعي تـأمين املركبـات وتـأمين 2020يونيو  30ســــــــــــــعودي كمـا في 

 م.2020يونيو  30م وقطاع الحوداث واملطلوبات كما في 2019دييسمبر  31م و2017ديسمبر 
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 املطالبات القائمة 7.2.6.6

و يوني 30فترة الستة أشهر املنتهية في و  م2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  كمااملالية املنتهية  للسنواتيوضح الجدول التالي تفاصيل املطلوبات 

 م.2020

 املطالبات القائمة (:58الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

فترة الستة أشهر املنتهية  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

يونيو )غير  30في 

 املراجعة(

/ نقص زيادة   
 النمو املركب

 م2020-م2017
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

 ديسمبر

 م2019 

يونيو 

م2020  

 72.9% (8.9%) (16.7%) 417.6% 10,833 11,889 14,265 2,756 طبي

 (13.3%) 60.3% (55.2%) (2.4%) 9,242 5,766 12,873 13,193 مركبات

 (75.0%) (73.8%) (85.6%) (17.0%) 975 3,725 25,936 31,254 ممتلكات

 (39.1%) 142.2% (77.3%) (47.4%) 1,744 720 3,172 6,035 هندس ي

 29.3% 3.5% (50.5%) 271.1% 2,896 2,798 5,656 1,524 بحري 

 2.6% (3.1%) 0.6% 9.3% 6,377 6,580 6,541 5,984 حوادث ومطلوبات 

 (22.6%) 1.9% (54.0%) 12.7% 32,067 31,478 68,443 60,746 االجمالي

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

ئمة املركز اريخ قايتألف إجمالي املطالبات القائمة من إجمالي التكلفة التقديرية للمطالبات التي تم تحملها وتم اإلبالغ عنها ولكن لم تتم تسويتها في ت 

 املالي. 

ديســـــــمبر  31ســـــــعودي في  مليون ريال 68.4 إلىم 2017ديســـــــمبر  31في  مليون ريال ســـــــعودي 60.7% من 12.7ارتفع رصـــــــيد املطالبات القائمة بنســـــــبة 

 في بند النشـــــاط الطبي ، يجدرإجمالي أقســـــاط التأمين املكتتبةارتفاع  بعد م2018
ً
  ،اإلشـــــارة إلى أّن اإلرتفاع املشـــــار إليه كان متركزا

ُ
جمالي إارتفع حيث

ــة بالنشــــاط الطبي من  م 2018مليون ريال ســــعودي خالل العام  45.5م إلى 2017مليون ريال ســــعودي في العام  24.1أقســــاط التأمين املكتتبة الخاصــ

ل هذا اإلرتفاع ما نســــــــــــــبته 
ّ
مليون ريال ســــــــــــــعودي في  185.6% من إجمالي ارتفاع أقســــــــــــــاط التأمين املكتتبة بين العامين والتي ارتفعت من 27.0وقد مث

 م.2019مليون ريال سعودي في العام  264.7م إلى 2018العام 

 31مليون ريال ســــــــــــعودي في  31.5 إلىم 2018ديســــــــــــمبر  31في  مليون ريال ســــــــــــعودي 68.4% من 54.0ة بنســــــــــــب ثم انخفض رصــــــــــــيد املطالبات القائمة

لة قامت بها إدارة الشــركة من أجل تصــحيح كل املطالبات التي تم البت بها وكانت ال  إلىم. ويعود ذلك االنخفاض 2019ديســمبر  عملية مراجعة مفصــّ

 تزال وادرة كمطالبات قائمة. 

م بعد 2020يونيو  30مليون ريال ســــــــــــــعودي كما في  32.1 إلىم 2019ديســــــــــــــمبر  31مليون ريال ســــــــــــــعودي كما في  31.5ارتفعت املطالبات القائمة من 

 ارتفاع املطالبات املرتبطة بقطاع املركبات نتيجة ارتفاع حجم األقساط املكتتبة. 

 املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها 8.2.6.6

ي فترة الستة أشهر املنتهية فو  م2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  كمايوضح الجدول التالي تفاصيل املطالبات القائمة املتكبدة غير املبلغ عنها 

 م.2020يونيو  30

 املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها (:59الجدول رقم )

  

 ألف ريال سعودي

ديسمبر 31املالية املنتهية في  السنة  
فترة الستة أشهر املنتهية في 

 يونيو )غير املراجعة( 30

/ نقص زيادة   
 النمو املركب 

 م2020-م2017
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

 ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

) 122.8% 16.4% 7,422 9,200 4,129 3,546 طبي 19.3% ) %34.4 

) 11,071 14,802 14,193 15,880 مركبات 10.6% ) %4.3 ( 25.2% ) ( 13.4% ) 

) 3,754 5,300 7,463 22,267 ممتلكات 66.5% ) ( 29.0% ) ( 29.2% ) ( 50.9% ) 

) 1,673 2,086 1,269 3,066 هندس ي 58.6% ) %64.4 ( 19.8% ) ( 21.5% ) 

) 1,994 2,358 1,946 2,881 بحري  32.5% ) %21.2 ( 15.4% ) ( 13.7% ) 

) 1,560 3,314 2,248 2,262 حوادث ومطلوبات  0.6% ) %47.4 ( 52.9% ) ( 13.8% ) 

) 18.6% (37.4%) 27,474 37,060 31,248 49,902 االجمالي 25.9% ) ( 21.2% ) 

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 
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تكبدة غير املبلغ عنها هي املطالبات التي من املتوقع أن يتم اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة املركز املالي التي  
ُ
لخاضـــــع للتأمين اوقع الحدث إن املطالبات امل

لرئيســـــ ي اكانت املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها متركزة في قطاع املركبات الذي يعتبر النشـــــاط  الخاص بها قبل تاريخ قائمة املركز املالي. بشـــــكل عام،

 للشركة. تقلبت األرصدة التي تتأثر بحجم حركة األعمال ومعدالت الخسارة.

 إلتزامات اإليجار 9.2.6.6

م بإيجارات 2020يونيو  30م و2019ديسمبر 31مليون ريال سعودي كما في  2.6مليون ريال سعودي و 3.3ت إلتزامات اإليجار التي بلغت قيمتها ارتبط

 لتسجيل عقود اإليجار.  16مكاتب الشركة. تم تسجيل هذه اإللتزامات كبنود مستقلة بعد اتباع معيار التقارير املالية الدولي رقم 

 احتياطي عجز أقساط التأمين  10.2.6.6

ارتبط مخصص احتياطي عجز أقساط التأمين بعدد من االفتراضات فيما يتعلق باألحداث الظروف املستقبلية، حيث يعتمد على نسبة الخسارة 

شركة من قبل الخبير االكتواري للتقدير نسبة الخسارة املتوقعة، يتم االخذ في االعتبار  إلىاملتوقعة للجزء غير املنتهي من مخاطر الوثائق. للوصول 

كان  شهر والتاكد في نهاية السنة املالية ما إذا إلىوالخبير االكتواري املستقل عالقة املطالبات واألقساط التي من املتوقع ان تطبق على أساس شهر 

 هناك حاجة على تكوين احتياطي عجز األقساط.

 احتياطات فنية أخرى  11.2.6.6

تهاء س ي باحتياطات األخطار السارية وهي مبالغ ترصد في نهاية الفترة املالية ملواجهة االلتزامات التي قد تنشأ بعد انترتبط هذه املخصصات بشكل رئي

 تلك الفترة عن عقود التأمين تم إصدارها قبل ذلك التاريخ. تتقلب هذه املخصصات في سياق عقد العمل العادي.

 التزام منافع املوظفين 12.2.6.6

حدد املستحقات وفق التقييم االكتواري باستخدام  تتبنى الشركة خطة مكافآت
ُ
نهاية الخدمة للموظفين بموجب أنظمة العمل السعودية السارية. ت

ذرية طريقة تقدير املبالغ املســـتحقة حســـب الوحدة مع الوفاء بااللتزام بتقديم مدفوعات املكافآت عند اســـتحقاقها. لم يشـــهد الرصـــيد أي تقلبات ج

مليون ريال  4.9 إلىم 2017ديســمبر  31في  مليون ريال ســعودي 7.9م. باملقابل، انخفض الرصــيد من 2018ديســمبر  31م و 2017ديســمبر  31ما بين 

مليون ريال  5.3 إلىوعاودت أرصــــــدة مكافأة نهاية الخدمة باالرتفاع  م نتيجة عدد من االســــــتقاالت التي شــــــهدتها الفترة.2019ديســــــمبر  31ســــــعودي في 

فترة  م بعد انضــــــــــــــمام عدد من املوظفين الذين قامت الشــــــــــــــركة بتوظيفهم ملواكبة اإلرتفاع الجزئي في األعمال خالل2020نيو يو  30ســــــــــــــعودي كما في 

 . م2020يونيو  30الستة أشهر املنتهية في 

 توزيع فائض مستحق الدفع  13.2.6.6

% من صافي 10ن، حيث إن الشركة مطالبة بتوزيع يمثل توزيع الفائض املستحق صافي الفائض من عمليات التأمين املستحق لحاملي وثائق التأمي

 لنظام التأمين والئحته التنفيذية الصادرة90حاملي الوثائق وتخصيص النسبة املتبقية البالغة  إلىالفائض من عمليات التأمين 
ً
 % ملساهميها وفقا

 .البنك املركزي السعوديعن 

مليون ريال  10.2م. حيث انخفض الرصيد من 2020يونيو  30م و 2017ديسمبر  31أن الرصيد لم يشهد تقلبات جذرية ما بين  إلىوتجدر اإلشارة 

م 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  9.0م و 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  9.1 إلىم 2017ديسمر  31سعودي كما في 

م بعد ارتفاع صافي 2020يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  11.1 إلىها الشركة ما بين العامين. عاد الرصيد وارتفع نتيجة الخسارات التي سّجلت

 م .2020يونيو  30هر املنتهية في م وفي فترة الستة أش2019يونيو  30الدخل التي حققتة الشركة ما بين في فترة الستة أشهر املنتهية في 

 زكاة مستحقة 14.2.6.6

سدد يمثل مخصص 
ُ
أن الشركة قدمت إقرارات  إلىالهيئة العامة للزكاة والدخل. وتجدر اإلشارة  إلىالزكاة وضريبة الدخل استحقاقات الزكاة التي ت

 وتم الحصول على الشهادة الزكوية الالزمة وتقوم الهيئة بدراسة االقرارات لتلك السنوات. انخفض رصيد م2019 إلىم 2017الزكاة للفترة املمتدة من 

م ثّم 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  3.3 إلىم 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  13.0الزكاة املستحقة خالل األربع سنوات من 

 م مرتبط2019ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31كان االنخفاض املتواصل ما بين  م2020يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  5.2 إلىعاد وارتفع 
ً
ا
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 بعد تأكد الشركة من عدم وجود أي مصاريف زكاة إضافية من املحتمل 
ً
بعكس مخصصات مصاريف زكاة سّجلت في سنوات سابقة وتم شطبها الحقا

 فرضها على الشركة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

 

 حقوق امللكية 3.6.6

وفترة الســـتة أشـــهر املنتهية  30و م2019م و2018م و2017ديســـمبر  31في  كمايوضـــح الجدول التالي تفاصـــيل حقوق امللكية للســـنوات املالية املنتهية 

 م.2020يونيو  في
 حقوق امللكية (:60الجدول رقم ) 

 ألف ريال سعودي

فترة الستة أشهر  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

يونيو  30املنتهية في 

 )غير املراجعة(

/ نقص زيادة   النمو املركب 

-م2017

 م2020

 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )غير املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

 - - - - 200,000 200,000 200,000 200,000 رأس املال

 - - - - 2,165 2,165 2,165 2,165 احتياطي نظامي 

%(793.8) (31.274) (43,888) (43,038) (4,815) خسائر متراكمة  %2.0 ( 28.7% ) %110.5 

) 100.0% 307 307 624 - احتياطي إعادة قياس إلتزامات املنافع املحددة 50.8% ) ( 100.0% ) - 

) 171,198 158,584 159,751 197,350 مجموع حقوق امللكية 19.1% ) ( 0.7% ) %8.0 (%5.5) 

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

 رأس املال 1.3.6.6

ريال سعودي. تجدر اإلشارة  10مليون سهم، قيمة كل سهم  20م ويتكون من 2020يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  200يبلغ رأس املال الشركة 

ه في تاريخ  إلى
ّ
م( أوص ى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولية 29/04/2019)املوافق  ه24/08/1440أن

( بتاريخ 89/35440على زيادة رأس املال بموجب الخطاب رقم ) البنك املركزي مليون ريال سعودي. وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة  300يمة بق

 م(. 02/07/2019ه )املوافق 29/10/1440

 احتياطي نظامي 2.3.6.6

 للمادة 
ً
لتكوين احتياطي  )املساهمين )بعد خصم خسائر املرحلة% من صافي دخل 20من متطلبات أنظمة التأمين السعودي يجب تكوين  70وفقا

 ما بين 100نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي نسبة 
ً
 م.2020يونيو  30م و2017ديسمبر  31% من رأس املال املدفوع. بقي االحتياطي ثابتا

 خسائر متراكمة  3.3.6.6

مليون  43.9م و2018مليون ريال سعودي في عام  43.0 إلىم 2017ي عام مليون ريال سعودي ف 4.8ارتفعت الخسائر املتراكمة التي سّجلتها الشركة من 

تأثرت الخسائر بارتفاع التكاليف واملصاريف بعد ارتفاع قيمة ، حيث م نتيجة الخسائر السنوية التي سّجلتها الشركة2019ريال سعودي في عام 

م بعدما بلغ صافي 2020يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  31.2 إلى. عادت الخسائر وانخفضت املطالبات املدفوعة واملصاريف العمومية واإلدارية

 . م2020يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  12.6املساهمين  إلىالدخل العائد 

 احتياطي إعادة قياس إلتزامات املنافع املحددة 4.3.6.6

مليون ريال  0.3مليون ريال سعودي و 0.3مليون ريال سعودي و 0.6امات املنافع املحددة الذي تم تسجيله بقيمة في ارتبط احتياطي إعادة قياس إلتز 

 لتقييمات 2020يونيو  30م و2019ديسمبر 31م، 2018ديسمبر  31سعودي كما في 
ً
م على التوالي بالتزام منافع املوظفين التي يتم قياسها وفقا

 اإلئتمان املتوقعة. ب طريقة وحدةاكتوارية بموج
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 معامالت وارصدة أطراف ذات عالقة  5.3.6.6

وفترة الستة أشهر  م2019م و2018م و7201 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتيوضح الجدول التالي تفاصيل معامالت أطراف ذات عالقة 

 م.2020يونيو  30املنتهية في 

 معامالت أطراف ذات عالقة  (:61الجدول رقم )

 طبيعة املعاملة العالقة ألف ريال سعودي 

 يونيو 30فترة الستة أشهر املنتهية في  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

)غير  م2019

 املراجعة(

)غير  م2020

 املراجعة(

 املعامالت 

 التأمينعمليات 

شركة الخليج التعاونية للتأمين 

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(
 - - - - - مصاريف مدفوعة مساهم

الشركة السعودية العامة 

للتأمين )شركة ذات مسؤولية 

 محدودة(

 - - - - - مصاريف مدفوعة مساهم

 مرتبط باملساهمين مجموعة روالكو
 135 657 707 702 934 أقساط تأمين مكتتبة

 (2) (2) (2) (43) (375) مطالبات مدفوعة

 مرتبط باملساهمين مجموعة الدباغ
 11,677 4,803 4,299 8,175 9,796 أقساط تأمين مكتتبة

 (4,167) (1,343) (2,617) (2,822) (3,219) مطالبات مدفوعة

 مساهم شركة فاروق ومامون تمر
 11,919 7,478 9,870 12,473 13,956 أقساط تأمين مكتتبة

 (1,052) (955) (1,340) (785) (2,828) مطالبات مدفوعة

 مرتبط باملساهمين  مؤسسة رغف
 112 98 - - - أقساط تأمين مكتتبة

 (65) (50) - - - مطالبات مدفوعة

 كبار موظفي اإلدارة
 (1,536) (1,456) (2,942) (2,504) (3,013) حوافز قصيرة األجل

 (74) (91) (172) (126) 40 حوافز قصيرة األجل

 عمليات املساهمين

 أعضاء مجلس اإلدارة
مكافأة مجلس اإلدارة 

 واملصاريف املتعلقة
393 1,800 1,800 900 900 

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

 شركة الخليج التعاونية للتأمين 

وتشغيلية دفعت مسبقا من قبل الشركة نيابة ارتطبت رصيد املصاريف املدفوعة لشركة الخليج التعاونية للتأمين بشكل رئيس ي بمصاريف إدارية 

 م .2016عن شركة الخليج التعاونية في فترة ما قبل العام 

 الشركة السعودية العامة للتأمين

 الشركة لدعم األنشطة. إلىيتعلق رصيد الشركة السعودية العامة للتأمين بدفعات قدمتها الشركة السعودية للتأمين 

 مؤسسة رغف  /شركة فاروق ومامون تمر  /مجموعة الدباغ  /مجموعة روالكو

 
ّ
ة ل األرصدتقدم الشركة خدمات تأمينية لهؤالء األطراف حيث ثمثل املبالغ املستحقة من هذه الشركات أقساط التأمين املكتتبة املستحقة، بينما تمث

 هؤالء األطراف املطالبات التي تم رفعها والتي لم تدفع بعد.  إلىاملستحقة 

 كبار موظفي اإلدارة 

للمديرين وكبار  تشتمل التعامالت مع كبار موظفي اإلدارة على حوافز قصيرة االجل لكبار موظفي اإلدارة على شكل مكافآت تصرف بشكل دوري

 موظفي اإلدارة. 
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 أعضاء مجلس إدارة الشركة. ترتبط التعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة باملكافآت الدورية التي يحصل عليها 

 م.2020يونيو  30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31في  يوضح الجدول التالي تفاصيل أرصدة أطراف ذات عالقة كما

 أرصدة أطراف ذات عالقة (: 62الجدول رقم ) 

 طبيعة املعاملة العالقة ألف ريال سعودي 

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 30فترة الستة أشهر املنتهية في 

 يونيو

 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

م )غير 2019

 املراجعة(

م )غير 2020

 املراجعة(

 األرصدة املدينة أو املستحقة 

 عمليات التأمين

للتأمين شركة الخليج التعاونية 

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(
 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 مصاريف مدفوعة مساهم

الشركة السعودية العامة للتأمين 

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(
(309) (309) (309) (309) مصاريف مدفوعة مساهم  (309) 

 مرتبط باملساهمين مجموعة روالكو
 25 15 15 10 22 أقساط تأمين مكتتبة

 (1) - - (4) (1) مطالبات مدفوعة

 مرتبط باملساهمين مجموعة الدباغ
 8,817 307 307 2,574 1,886 أقساط تأمين مكتتبة

(303) (303) (712) (569) مطالبات مدفوعة  (2,498) 

 مساهم شركة فاروق ومامون تمر
 490 86 86 1,635 4,571 أقساط تأمين مكتتبة

(1,201) 1,201 (3,013) (1,551) مطالبات مدفوعة  (899) 

 مرتبط باملساهمين  مؤسسة رغف
 31 - - - - أقساط تأمين مكتتبة

 - - - - - مطالبات مدفوعة

 كبار موظفي اإلدارة
 - - - - - حوافز قصيرة األجل

(556) (556) (385) (259) حوافز قصيرة األجل  (630) 

 عمليات املساهمين

اإلدارةأعضاء مجلس   
مكافأة مجلس اإلدارة و 

 املصاريف املتعلقة
(1,800) (1,800) (1,800) (1,800)  (2,700) 

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

 شركة الخليج التعاونية للتأمين 

 ظل الرصيد كما هو خالل الفترة املشمولة حيث لم يتم سداد أو شطب هذا املبلغ.

 الشركة السعودية العامة للتأمين

 م حيث لم يتم تسديد أو شطب الرصيد بعد.2019م و2017لم يشهد الرصيد أي تقلب خالل الفترة املمتدة مابين 

 مؤسسة رغف /شركة فاروق ومامون تمر  /مجموعة الدباغ  /مجموعة روالكو

 تتقلب حركة األرصدة املدينة والدائنة بحسب حجم الخدمات التأمينية املقدمة لهؤالء الشركات وبحسب سرعة تحصيل األقساط املدينة وتسديد

 املطالبات املرفوعة.

 كبار موظفي اإلدارة 

 تقرير قيمة الحوافز من قبل إدارة الشركة. تتقلب األرصدة بين الفترة واألخرى حيث يتم
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 أعضاء مجلس اإلدارة 

 تتقلب األرصدة بين الفترة واألخرى حيث تتأثر املكافآت بنتائج عمل الشركة وقرار اإلدارة الذي يحدد حجم املكافآة وتوقيت صرفها.

 

، ويعود ذلك 
ً
 إلى ثبات اشتراكات وعدم تغير األطراف ذو العالقة على مدى الثالث سنواتتجدر اإلشارة إلى أن أرصدة األطراف ذات العالقة ثابتة نسبيا

  املعلومات من)ملزيد 
ً
( "عوامل املخاطرة" من هذة 2" من القسم )طراف ذات العالقةاأل  بتعامالت املتعلقة املخاطر( "8.1.2) الخطر راجع فضال

سبب ثبات أرصدة األطراف ذات العالقة إلى ثبات األطراف ذاتها من جهة باإلضافة إلى ثبات اشتراكات األطراف ذات العالقة  في ويعود  النشرة(، 

هناك جزء من الخدمات يتم تسديده بشكل ربع  حيث أنه ، وتختلف مدد السداد بين الخدمات املقدمة إلى األطراف ذو العالقةالخدمات املقدمة

األرصدة املدينة من األطراف ذات العالقة ما نسبته  وقد شكلت سنوي، وجزء يتم تسديده بشكل نصف سنوي، وجزء يتم سداده بشكل سنوي.

لت األ 12.8% و %12.7، 11.9
ّ
 واملوجودات األخرى. في املقابل، مث

ً
رصدة املستحقة إلى األطراف ذات العالقة % من إجمالي املصاريف املدفوعة مقدما

 .% من إجمالي املصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى 2.5% و2.6%، 2.0ما نسبته 

 التدفقات النقدية 7.6

 30فيوفترة الستة أشهر املنتهية  م2019م و2018م و7201ديسمبر  31النقدية للسنوات املالية املنتهية في  التدفقاتيوضح الجدول التالي تفاصيل 

 م.2020يونيو 

 التدفقات النقدية (:63الجدول رقم )

  

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 فترة الستة أشهر املنتهية 

 يونيو 30في 
 النمو املركب زيادة / نقص

-م2017

 م2019
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

م )غير 2019

 املراجعة(

م )غير 2020

 املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

صافي النقد الناتج من/)املستخدم في( 

 األنشطة التشغيلية
(13,817) (17,074) (24,048) (23,699) 21,374 %23.6 %40.8 (%190.2) %31.9 

صافي النقد الناتج من/)املستخدم في( 

 األنشطة االستثمارية
95,666 (3,307) 48,645 82,935 28,124 (%103.5) (%1571.0) (%66.1) (%28.7) 

 - - - - (646) - (1,169) - - صافي النقد املستخدم في األنشطة التمولية

 (46.5%) (17.5%) (215.0%) (124.9%) 48,852 59,236 23,428 (20,381) 81,849 الزيادة/)النقص( في النقد ومافي حكمه

 76.8% 25.9% (18.4%) 283.0% 113,815 90,387 90,387 110,768 28,919 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 1.4% 8.7% 25.9% (18.4%) 162,667 149,623 113,815 90,387 110,768 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  90.4 إلى م2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  110.8من  %18.4انخفض رصيد النقد وما في حكمه بنسبة 

مليون  95.7م، حيث كان االنخفاض مرتبطا بانخفاض التدفقات النقدية املستخدم في األنشطة اإلستثمارية من تدفق نقدي إيجابي بقيمة 2018

 م. 2018مليون ريال سعودي في عام  3.3تدفق نقدي سلبي بقيمة  إلىم 2017ريال سعودي في عام 

م ، حيث كان 2019مليون ريال سعودي في عام  113.8 إلىم 2018 مليون ريال سعودي في عام 90.4% من25.9وما في حكمه وارتفع بنسبة عاد النقد 

 مليون ريال سعودي في العام نفسه. 48.6اإلرتفاع متأثرا بتسجيل تدفق نقدي إيجابي من األنشطة االستثمارية بقيمة 

مليون ريال  162.7 إلىم 2019يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  149.6% من 25.9ارتفع النقد وما في حكمه بنسبة 

مليون  23.7م نتيجة تحول التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية من تدفق سلبي بقيمة 2020يونيو 30سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في 

في  مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية 21.4تدفق نقدي إيجابي بقيمة  إلىم 2019يونيو  30نتهية في ريال سعودي في فترة الستة أشهر امل

 م.2020يونيو 30
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  1.7.6

وفترة  م2019م و2018م و7201 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتالنقدية من األنشطة التشغيلية  التدفقاتيوضح الجدول التالي تفاصيل 

 م.2020يونيو  30الستة أشهر املنتهية في

 األنشطة التشغيلية (:64الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

 زيادة/)نقص( يونيو 30فترة الستة أشهر املنتهية في  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 النمو املركب

 م2019-م2017
 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

م )غير 2019

 املراجعة(

م )غير 2020

 املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

صافي الدخل/)الخسارة 

 ( للفترة قبل الزكاة
21,476 (28,927) (3,789) 5,355 12,614 (%234.7) (86.9%) 135.6% - 

 تعديالت للبنود الغير النقدية

دخل العائد لعمليات 

 التأمين
- - - 19 2,076 - - - - 

 40.1% 39.1% 19.4% 64.4% 1,045 751 1,582 1,325 806 االستهالك 

 - 0.8% - - 1,880 1,865 - - - مصاريف الزكاة

إطفاء أصول حق 

 اإلستخدام
- - - - 533 - - - - 

إطفاء أصول غير 

 ملموسة
- - - 424 660 - - %55.7 - 

اإلطفاء لألصول غير 

 امللموسة
227 543 1,025 - - %139.2 %88.8 - %112.5 

اإلطفاء لحق استخدام 

 األصل
- - 1,068 - - - - - - 

مخصص/ )عكس( 

 انخفاض في ذمم 

 مدينة أقساط

1,248 2,154 2,337 468 (2,348) %72.6 %8.5 (%601.7) %36.8 

مخصص / )عكس( 

انخفاض قيمة لذمم 

 مدينة العادة التأمين

113 (2,121) (652) 680 570 (%1977.0) (%69.3) (%16.2) - 

 مخصص احتياطي عجز 

 تأمين أقساط
3,642 - - - - (%100.0) - - - 

ارباح غير محققة من 

استثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل قائمة 

 الدخل

(577) (4,268) (5,524) (6,712) 2,968 %639.7 %29.4 (%144.2) %209.4 

ارباح محققة من 

استثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل قائمة 

 الدخل

- (396) (780) (780) - - - %100.0 - 

 (100.0%) - - 100.0% - - - - (12,670) تسويات سنوات سابقة 

مخصص انخفاض 

بالقيمة القابلة 

 لالسترداد

1,771 - - - - (%100.0) - - (%100.0) 

أثر تطبيق معيار الدولي 

16 
 - 98       

إجمالي التعديالت 

 للبنود الغير نقدية
16,036 (31,690) (4,635) 2,070 19,998 (%297.6) (%85.4) %866.1 - 

 التغير في املوجودات واملطلوبات التشغيلية

تأمين  أقساط ذمم 

 مدينة، صافي 
19,098 (8,642) (28,635) (15,285) (5,306) (%145.3) %231.3 (%65.3) - 
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مبالغ مستحقة من 

 معيدي التأمين
(6,952) 6,068 79 (3,308) (716) (%187.3) (%98.7) (%78.4) - 

حصة معيدي التأمين 

غير  أقساط من ال

 املكتسبة

4,784 (5,682) 2,410 (9,150) (7,501) (%218.8) (%142.4) (%18.0) (%29.0) 

حصة معيدي التأمين 

 من املطالبات القائمة 
(3,796) (4,094) 32,924 23,891 622 %7.9 (%904.2) (%97.4) - 

حصة معيدي التأمين 

من املطالبات املتكبدة 

 الغير مبلغ عنها

299 6,721 824 (3,084) 4,471 %2147.8 (%87.7) (%245.0) %66.0 

فائض مؤجل من 

 خسائر مطالبات التأمين
(1,843) (492) 3,444 283 (94) (%73.3) (%800.0) (%133.2) - 

تكاليف شراء وثائق 

 تأمين مؤجلة 
1,753 (1,354) (3,098) (1,359) (1,032) (%177.2) %128.8 (%24.1) - 

الحق في استخدام  

 األصول، صافي
- - (4,803) - - - - - - 

مصاريف مدفوعة 

 مقدما وموجودات اخرى 
6,067 5,722 205 (8,145) (7,020) (%5.7) (%96.4) (%13.8) (%81.6) 

حملة  إلىمبالغ مستحقة 

 وثائق التأمين
25 (1,624) 2,824 502 (241) (%6596.0) (%273.9) (%148.0) %962.8 

مصروفات مستحقة 

 ومطلوبات اخرى 
3,391 (10,082) 468 (4,138) 683 (%397.3) (%104.6) (%116.5) (%62.8) 

 إلىمبالغ مستحقة 

 معيدي التأمين
(18,774) 1,962 (7,290) (2,453) 8,250 (%110.5) (%471.6) (%436.3) (%37.7) 

 إلىمبالغ مستحقة 

 وسطاء التأمين
7,579 812 86 1,807 682 (%89.3) (%89.4) (%62.3) (%89.3) 

تأمين غير  أقساط 

 مكتسبة 
(16,430) 40,461 24,406 21,000 14,716 (%346.3) (%39.7) (%29.9) - 

عمولة غير مكتسبة 

 ملعيدي التأمين
(1,120) 131 130 1,057 1,996 (%111.7) (%0.8) %88.8 - 

 432.2% (102.6%) (580.3%) (689.8%) 589 (23,059) (36,965) 7,697 (1,305) مطالبات قائمة

مطالبات متكبدة غير 

 مبلغ عنها
(16,342) (18,654) 5,812 4,678 (9,586) %14.1 (%131.2) (%304.9) - 

 أقساط احتياطي عجز 

 التأمين
- 6,205 (7,203)  (4,519) 423 - (%216.1) (%109.4) - 

 146.2% (104.3%) (213.1%) (635.6%) 23 (534) (8,731) 7,718 (1,441) احتياطات فنية اخرى 

التزام منافع املوظفين، 

 صافي
145 16 (2,278) (106) 449 (%89.0) (%14337.5) (%523.6) - 

 - - - - - - 4,449 - - التزامات اإليجار 

 8.1% 100.0% (48.6%) 127.1% - (3,847) (5,634) (10,956) (4,825) الزكاة املدفوعة 

الفائض املدفوع لحملة 

 وثائق التامين
(96) (1,112) (40) - (32) %1058.3 (%96.4) - (%35.5) 

 صافي النقد املستخدم

 في األنشطة التشغيلية
(13,817) (17,074) (24,048) (23,699) 21,374 %23.6 %40.8 (%190.2) %31.9 

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

م، 2018مليون ريال سعودي في  17.1 إلىم 2017مليون ريال سعودي في  13.8% من 23.6بنسبة  ارتفع صافي النقد املستخدم في األنشطة التشيغيلية 

ال سعودي مليون ري 21.5مليون ريال سعودي مقارنة بصافي الدخل بمقدار  29.0م بمقدار 2018وكان االرتفاع متأثرا بصافي الخسارة املسجلة في عام 

  م.2017في 
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

م. 2018مليون ريال سعودي في عام  17.1م مقارنة بتدفق سلبي بمقدار 2019مليون ريال سعودي في عام  24.0تم تسجيل تدفق نقدي خارج بقيمة 

دينة التأمين امل أقساط صافي معيدي التأمين، باإلضافة النخفاض املطالبات القائمة وارتفاع  إلىتراجع املبالغ املستحقة  إلىويعود ذلك بشكل أساس ي 

 م. 2019م و2018بين العامين 

مليون ريال سعودي  21.4 إلىم تحّول 2019يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  23.7تم تسجيل تدفق نقدي خارج بقيمة 

بالغ م. تأثرت حركة النقد من األنشطة التشغيلية بشكل رئيس ي بارتفاع صافي الدخل املسّجل وارتفاع امل2020يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في 

 املستحقة ملعيدي التأمين ما بين الفترتين. 

 النقدية من األنشطة االستثمارية  التدفقات 2.7.6

وفترة  م2019م و2018م و7201ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  النقدية من األنشطة االستثمارية التدفقاتيوضح الجدول التالي تفاصيل 

 م.2020يونيو  30الستة أشهر املنتهية في 
 األنشطة االستثمارية (:65الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
فترة الستة أشهر املنتهية في 

 يونيو 30
/ نقص زيادة   

 النمو املركب

 م2017 م2019-م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

م )غير 2019

 املراجعة(

م 2020

)غير 

 املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

) (12.1%) 86.0% (52.4%) (896) (1,019) (2,881) (1,549) (3,251) ممتلكات ومعداتشراء  5.9% ) 

%223.7 (980) (716) (2,861) (3,506) (1,083) شراء أصول غير ملموسة   (%18.4) %36.9 %62.5 

 - - (93.3%) - - - (283) (4,217) - شراء استثمارات 

 - (63.4%) (46.2%) - - 2,670 2,670 4,965 - استبعاد استثمارات 

) 30,000 82,000 52,000 1,000 100,000 استرداد ودائع املرابحة  99.0% ) %5,100.0 - (%27.9) 

صافي النقد الناتج من/)املستخدم 

 في( األنشطة االستثمارية 
95,666 (3,307) 48,645 82,935 28,124 ( 103.5% ) ( 1571.0% ) ( 66.1% ) ( 28.7% ) 

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 

م. وقد سجلت الشركة نقد 2019م و 2017عامي شهد النقد الناتج من/ )املستخدم في( االنشطة االستثمارية عدة تقلبات خالل الفترة املمتدة مابين 

م على التوالي، مقابل نقد 2019م و2017مليون ريال سعودي في األعوام  48.6مليون ريال سعودي و 95.7ناتج من االنشطة االستثمارية بمقدار 

 املذكورة بحركة ودائع املرابحة. م. وقد ارتبطت الحركة2018مليون ريال سعودي في عام  3.3مستخدم في االنشطة االستثمارية بمقدار 

م 2020يونيو  30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2019يونيو  30ارتبط النقد الناتج من األنشطة اإلستثمارية ما بين فترة الستة أشهر املنتهية في 

ر من هذه باملتحصالت التي حصلت عليها الشركة بعد استبعاد اإلستمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. وقد تم استبعاد القسم األكب

، تشمل محفظة هذه اإلستثمارات مبالغ تم  إلىم، ما أّدى 2019اإلستثمارات خالل عام 
ً
تسجيل متحصالت عالية من عملية البيع. كما ذكر سابقا

 استثمارها في صناديق االستثمار وأسهم حقوق امللكية في اململكة العربية السعودية.

 النقدية من األنشطة التمويلية  التدفقات 3.7.6

وفترة  م2019م و2018م و7201 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنوات النقدية من األنشطة التمويلية التدفقاتضح الجدول التالي تفاصيل يو 

 م.2020يونيو  30الستة أشهر املنتهية في

 األنشطة التمويلية (:66الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

/ نقص يونيو 30فترة الستة أشهر املنتهية في  ديسمبر 31املالية املنتهية في السنة  زيادة   
 النمو املركب

-م2017

 م2019

 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

م 2019

 )غير

 املراجعة(

م )غير 2020

 املراجعة(

ديسمبر 

 م2018

ديسمبر 

 م2019

يونيو 

 م2020

 - - - - (646) - (1,169) - - ايجاراتمدفوعات مطلوبات 

 - - - - (646) - (1,169) - - صافي النقد املستخدم في األنشطة التمولية 

 م2020يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املوجزة )غير املراجعة( لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019م، و2018م، و2017للسنوات املالية  املراجعةاملصدر: القوائم املالية 
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املنتهية مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  0.6م و2019مليون ريال سعودي في عام  1.2سّجلت الشركة نقد خارج من االنشطة التمويلية بقيمة 

   ، والتي تتعلقم. وقد ارتبط النقد الخارج بمدفوعات مطلوبات ايجارية2020يونيو  30في 
ً
 بمصاريف ايجار مكاتب الشركة والتي تم دفعها مقدما

 االلتزامات املحتملة 8.6

خطابات ضمان للعمالء والتي وهي ريال سعودي  (1,750,000)م خطاب ضمان بقيمة 2020يونيو  30تضمنت التزامات الشركة املحتملة كما في 

 ، وفيما يلي تفاصيل خطابات الضمان التي قدمتها الشركة للعمالء:يتم عقدها مع وكاالت السيارات كضمان د صيانة و تصليح سياراتو بعق ترتبط

 تفاصيل خطابات الضمان (:67الجدول رقم )

 حجم املبالغ الجهة م

 250,000.00 ( BMW-RANGE ROVER )    ناغي للسياراتمحمد يوسف  1

 200,000.00 شركة عبد اللطيف جميل ألعمال السمكرة والدهان املحدودة 2

 300,000.00 شركة عبد اللطيف جميل للبيع بالتجزئة املحدودة 3

 250,000.00 ( FORD-HYUNDAI )    محمد يوسف ناغي للسيارات 4

 750,000.00  (KIA) شركة الجبر التجارية  5

 1,750,000 اإلجمالي

 الشركةاملصدر:

 

 تجدر اإلشارة إلى أنه في حال لم تقم الشركة بتسديد مبالغ صيانة وتصليح السيارات فإنه يحق لحملة خطابات الضمان خصم املبالغ من قيمة

 خطاب الضمان.
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 ستخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبليةا 7

 الطرحصافي متحصالت  1.7

 ، سيدفع منها حوالي ستة ماليين( ريال سعودي300,000,000) ثالثمائة مليون بقيمة يقدر إجمالي متحصالت طرح أسهم حقوق األولوية 

التغطية واملستشار القانوني  يومتعهد( ريال سعودي، لتغطية تكاليف الطرح والتي تشمل أتعاب املستشار املالي ومدير اإلكتتاب 6,000,000)

 ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من املصاريف املتعلقة باالكتتاب. ون القانوني ون واملحاسب

في دعم عمليات  سيستخدم بشكل رئيس ، والذي( ريال سعودي294,000,000وتسعون مليون ) وأربعةالطرح حوالي مئتان سيبلغ صافي متحصالت 

وذلك لاللتزام بمتطلبات املالءة املالية، حيث سيتم ذلك من خالل استخدام متحصالت االكتتاب في االستثمارات والودائع  التوسع في نشاط الشركة

ملساهمون على أي من ولن يحصل ا املالية باإلضافة إلى زيادة الوديعة النظامية، وتحديث مكاتب املقر الرئيس ي للشركة والنظم اإللكترونية.

 املتحصالت الناشئة عن الطرح.

%( أو أكثر بين االستخدام الفعلي 5عند وجود اختالف بنسبة ) (تداول )كما ستقوم الشركة باإلفصاح للجمهور على موقع السوق املالية السعودية 

فِصح عنه في نشرة اإلصدار هذه فور علمها بذلك. وذلك وفق
ُ
 للفقرة )ب( من املادة )ملتحصالت الطرح مقابل ما أ

ً
لية ( من قواعد طرح األوراق املا55ا

صدر اإلفصاح للجمهور عند وجود اختالف بنسبة 
ُ
% أو أكثر بين االستخدام الفعلي 5وااللتزامات املستمرة والتي تنص على أنه "يجب على امل

فِصح عنه في نشرة اإلصدار ذا
ُ
 ت العالقة فور علمه بذلك".ملتحصالت إصدار أسهم حقوق األولوية مقابل ما أ

 استخدام متحصالت الطرح 2.7

 لنظام مراقبة شركات التأمين والالئحة التنفيذية 
ً
الصادرة من قبل البنك املركزي تزاول جميع شركات التأمين العاملة في اململكة نشاطها وفقا

 .آلخرحين من  البنك املركزي ُيصدرها التي ، والتعديالت م(20/04/2004هـ )املوافق 01/03/1425بتاريخ السعودي 

وذلك لاللتزام بمتطلبات املالءة املالية، حيث سيتم في دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة  رئيس ي الطرح بشكل متحصالت صافي استخدام سيتمو 

امية، وتحديث مكاتب املقر الرئيس ي ذلك من خالل استخدام متحصالت االكتتاب في االستثمارات والودائع املالية باإلضافة إلى زيادة الوديعة النظ

 .الطرح عن الناشئة املتحصالت من أي على املساهمون  يحصل ولنللشركة والنظم اإللكترونية. 

 ويوضح الجدول التالي االستخدام املتوقع ملتحصالت الطرح:

 متحصالت الطرح (:68الجدول رقم )

 الرياالت السعودية(ف املبلغ )بآال  البيان

 300,000 إجمالي متحصالت الطرح

 (6,000) % من إجمالي متحصالت الطرح(2.00)تكاليف الطرح

 294,000 صافي متحصالت الطرح

 30,000 من إجمالي متحصالت الطرح( %10زيادة الوديعة النظامية )

 262,500 % من إجمالي متحصالت الطرح(87.50)مالية وودائع استثمارات 

 1,500 % من إجمالي متحصالت الطرح(0.50)تحديث مكاتب املقر الرئيس ي والنظم اإللكترونية

 املصدر: الشركة 

 كاآلتي:وستقوم الشركة باستخدام متحصالت الطرح 

 استخدام صافي متحصالت الطرح لزيادة الوديعة النظامية 1.2.7

 للمادة الثامنة والخمسون 
ً
، فإنه يجب أن تكون البنك املركزي من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر من  (58) وفقا

 %(15خمسة عشر باملائة ) إلىرفع هذه النسبة بحد أقص ى يأن  للبنك املركزي %( من رأس املال املدفوع، و 10)باملائة نسبة الوديعة النظامية عشرة 

 للمخاطر التي تواج
ً
متحصالت  إجمالي( ريال سعودي من 30,000,000هها الشركة، وبناًء على ذلك ستقوم الشركة بتخصيص ثالثين مليون )وفقا

 تنوي الشركة فور اإلنتهاء من اجراءات عملية زيادة رأس املال وحصولها الطرح كوديعة نظامية
ُ
مخاطبة البنك  مبالغ متحصالت الطرحعلى ، حيث

زيادة رأس مال الشركة من مائتا مليون وذلك نتيجة ل .الوديعة النظامية في حساب بنكي تحت إشراف البنك املركزي تحويل مبلغ ل املركزي 
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إجمالي الودائع النظامية خمسون مليون  سيصبحو ( ريال سعودي، 500,000,000خمسمائة مليون ) إلى( ريال سعودي 200,000,000)

 الزيادة.%( من رأس مال الشركة بعد 10) عشرة باملائة تمثل( ريال سعودي 50,000,000)

 املالية  والودائع استخدام صافي متحصالت الطرح في االستثمارات 2.2.7

زيادة وتنويع  إلى، باإلضافة  والودائع املالية متوسطة وطويلة األجل ستقوم الشركة بإستخدام مبالغ متحصالت الطرح املخصصة لالستثمارات

 تنوي الشركة تخصيص مبلغ مائتا، يتم االستثمار بها في صناديق االستثمار وأسهم حقوق امللكية في اململكةمحفظة الشركة االستثمارية والتي 
ُ
ن حيث

باالستثمارات والودائع املالية فور اإلنتهاء من عملية وتنوي الشركة القيام ( ريال سعودي، 262,500,000واثنان وستون مليون وخمسمائة ألف )

 للمادة الحادية والستون ) زيادة رأس املال، وسيتم
ً
تأمين من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات ال (61توزيع املبالغ على قنوات االستثمار وفقا

 والتي تنص على مايلي: التعاوني

حسب الوثائق على الشركة عند وضع سياستها االستثمارية مراعاة أن تكون مدة االستحقاق لألصول املستثمرة موازية اللتزامات الشركة  (1

 توزيع األصول، وإذا لم توافق املؤسسة على البرنامج تلتزم الشركة  املصدرة، وعلى الشركة
ً
أن تقدم للمؤسسة برنامج االستثمار شامال

ن ئة م%( عشرين باملا20(  من الالئحة التنفيذية، وعلى أال يتجاوز االستثمار خارج اململكة )1باألوعية والنسب الواردة في الجدول رقم )

بما  ( والتي تنص على أن يكون االستثمار بالريال59( من املادة التاسعة والخمسون )2إجمالي االستثمارات مع االلتزام بما ورد في الفقرة )

%( خمسون باملائة من إجمالي األصول املتاحة لالستثمار، وإذا رغبت الشركة في تخفيض هذه النسبة فيجب أخذ موافقة 50نسبته )

 مسبقة من البنك املركزي. كتابية

في %( خمسين باملائة من كل وعاء استثماري 50على الشركة األخذ في اإلعتبار بمخاطر تركيز االستثمار بحيث ال تتجاوز نسبة التركز ) (2

 ( من الالئحة التنفيذية.1الجدول رقم )

والتي تنص على أنه اليجوز للشركة استخدام  من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني  (62الثانية والستون ) واملادة

جوز خارج امليزانية العمومية قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك املركزي، كما الي بنودالاألدوات املالية مثل املشتقات املالية و 

 أغراض غير إدارة املحفظة االستثمارية. ويجب األخذ في االعتبار باآلتي: للشركة استخدام األدوات في

 ولها األصول، تقويم جدول  في مدرجة أصول  على ومبنية قصير، وقت في للتسييل وقابلة رئيس، مالي سوق  في مدرجة تكون  أن (1

 .ومعلومة واضحة تسعير طريقة

 .األدوات هذه في االستثمار من محتملة أو ناتجة التزامات أي ملواجهة كافية وأصول  مخصصات الشركة لدى تكون  أن (2

 .مقبولة وسمعة مالءة ذا التعامل في اآلخر الطرف يكون  أن (3

 القسم من" استثمارات( "10.1.6.6) الفرعي القسم راجع فضال املعلومات من)ملزيد  قائمة حالية استثماراتلديها  الشركةتجدر االشارة إلى أن 

  وذلك ،(.النشرة هذه من" اإلدارة املعلومات املالية ومناقشة وتحليل( "6) القسم من" قائمة املركز املالي ( "6.6) الفرعي
ً
 للقنوات وفقا

ذلك ستقوم الشركة بتخصيص جزء  إلى باإلضافة .املركزي  البنكالتأمين الصادر من  تشركا مراقبة نظام بحسب للشركة املتاحة االستثمارية

 والنظم الرئيس ي املقر مكاتب لتحديث( ريال سعودي 1,500,000من مبلغ االستثمارات والودائع املالية  بقيمة مليون وخمسمائة ألف )

 والنظم الشركة الرئيس ي املقر مكاتب لتحديث املتوقعة االستخدامات اليالت الجدول  ويوضح التوسعيةلتلبية أهدافها  وذلك لديها لكترونيةاإل

 :اإللكترونية

 االستخدامات املتوقعة لتحديث مكاتب املقر الرئيس ي الشركة والنظم اإللكترونية (:69الجدول رقم )

 2021 2022  

 اإلجمالي الربع األول  الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني بالرياالت السعودية

 750,000 - - 750,000 - مكاتب املقر الرئيس يتحديث 

 750,000 - - 750,000 - تحديث النظم الرئيسية

 1,500,000 - - 1,500,000 - اإلجمالي
 املصدر: الشركة
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 لرفع هامش املالءة للشركةاستخدام صافي متحصالت الطرح  3.2.7

، وذلك لدعم ( ريال سعودي500,000,000) مليون  خمسمائة إلى( ريال سعودي 200,000,000رفع رأس مالها من مائتان مليون ) إلىتهدف الشركة 

وذلك لاللتزام بمتطلبات املالءة املالية، حيث سيتم ذلك من خالل استخدام متحصالت االكتتاب في االستثمارات  عمليات التوسع في نشاط الشركة

 باإلضافة إلى زيادة الوديعة النظامية، وتحديث مكاتب املقر الرئيس ي للشركة والنظم اإللكترونية. والودائع املالية

من صافي األصول القابلة للتضمين في حساب هامش الالئحة التنفيذية التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني االحتفاظ بحد أدنى وتفرض 

لتضمين ل%( لهامش املالءة املالية )صافي األصول القابلة 100االحتفاظ بالحد األدنى من الغطاء التام ) إلى الحاجةاملالءة ويترجم هذا هذا املطلوب في 

 على الحد األدنى لهامش املالءة(.
ً
 في حساب املالء املالية مقسوما

  البنك املركزي  ويفرض
ً
على شركات التأمين أن تقّوم صافي أصولها لغرض احتساب صافي األصول القابلة للتضمين في حساب املالءة املالية وفقا

 للمادة الخامسة والستون )على أن يرعى اآلتي  البنك املركزي لجداول ونسب تضمين محددة من 
ً
( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات 65وفقا

 التأمين التعاوني:

أال يتجاوز تقويم األصول قيمتها السوقية، ويستثنى من ذلك األصول الخاصة بتأمين الحماية واالدخار املرتبطة بالجزء الخاص  (1

 باالستثمار.

 %( من إجمالي األصول املسموح بها املرتبطة بطرف واحد.20أن يكون الحد األقص ى عشرين باملائة ) (2

لصحي ( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بأنه على الشركة التي تزاول التأمين العام وا66لستون )وتنص املادة السادسة وا

 االحتفاظ بحد أدنى لهامش املالءة املالية املطلوب اعتماد األعلى ألي من الطرق الثالث اآلتية:

( 200,000,000( ريال سعودي لشركات التأمين، و مائتان مليون )100,000,000الحد األدنى ملتطلبات رأس املال هو مائة مليون ) (1

 ريال سعودي لشركات إعادة التأمين أو شركات التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين

 مجموع األقساط املكتتبة. (2

 املطالبات. (3

 م:2019 م و2018ديسمبر  31وفيما يلي تفاصيل هامش املالءة املالية كما في 

 م2019م و2018ديسمبر  31هامش املالءة املالية كما في  (:70الجدول رقم )

)بالرياالت السعودية( املبلغ م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31   

مليون   متطلبات الحد األدنى لرأس املال  مليون   100 100 

لألقساطإجمالي هامش املالءة املالية  مليون    مليون   37.5  40.9 

مليون   إجمالي هامش املالءة املالية للمطالبات مليون   22.5  28.8 

هامش املالء املالية للشركةلملطلوب االحد األعلى  مليون    مليون   100  100 

مليون   صافي األصول القابلة للتضمين في املالءة املالية مليون   101.3  88.4 

املالية )%(غطاء هامش املالءة   %101.3 %88.4 

 املصدر: الشركة 

غطاء %(، حيث بلغ 100والبالغ ) البنك املركزي املفروض من  لم تلتزم الشركة بالحد األدنى لغطاء هامش املالءة املاليةم 2019ديسمبر  31كما في 

 املالءة املالية املطلوب.هامش بمتطلبات الحد األدنى من غطاء  لوفاء%( مما أوجب على الشركة زيادة رأس املال ل88.4)املالء املالية هامش 
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للخمس سنوات القادمة والتي تم حسابها بناًء على وفيما يلي اإلسهامات املتوقعة لصافي متحصالت الطرح في املحافظة على متطلبات رأس املال 

 ترتفعاشتراطات معينة  يفرضها البنك املركزي على شركات التأمين 
ُ
ستخدام متحصالت االكتتاب نتيجة ال وذلك د بشكل غير مباشر، و البن حيث

 .تحديث مكاتب املقر الرئيس ي والنظم اإللكترونيةوالتي هي زيادة الوديعة النظامية، االستثمارات والودائع املالية، 

 خالل الخمس سنوات القادمة البنك املركزي املتوقعة لصافي متحصالت الطرح في املحافظة على متطلبات رأس املال املفروضة على الشركة من قبل  اإلسهامات (:71الجدول رقم )

 )بالرياالت السعودية( املبلغ

 السنوات

م 31/12/2021

 )تقديرية(

م 31/12/2022

 )تقديرية(

م 31/12/2023

 )تقديرية(

م 31/12/2024

 )تقديرية(

م 31/12/2025

 )تقديرية(

مليون   متطلبات الحد األدنى لرأس املال  مليون   100 مليون   100 مليون   100 مليون   100 100 

مليون   إجمالي هامش املالءة املالية لألقساط مليون   65 مليون   68 مليون   72 مليون   77 81 

مليون   إجمالي هامش املالءة املالية للمطالبات مليون   45 مليون   51 مليون   55 مليون   58 61 

مليون   الحد األدنى املطلوب لهامش املالءة املالية  مليون   100 مليون   100 مليون   100 مليون   100 100 

مليون   صافي األصول القابلة للتضمين في املالءة املالية  مليون   291.4 مليون   297.5 مليون   297 مليون   380 494 

 494% 380% 297% 297% 291% املالية )%(غطاء هامش املالءة 

 املصدر: الشركة 



 

 

 

 

 
124 

 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 إفادات الخبراء 8
وشعاراتهم وعلى نشر  أسمائهم إلىموافقتهم الخطية على اإلشارة  نشرةال ه(، من هذح( و)وهم في الصفحات )ؤ ن الواردة أسماو قدم جميع املستشار 

 .نشرةال هولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذ، نشرةال هإفاداتهم في هذ

أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم وليس ألي منهم  –من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة  –إن جميع املستشارين والعاملين لديهم 

 .لنشرةه امصلحة مهما كان نوعها في الشركة بما قد يؤثر على استقاللهم كما في تاريخ هذ
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 اإلقرارات 9
 :يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي

 في الوضع املالي خالل الشركة لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال ال .1
ً
 ملحوظا

ً
 األخير ( 12)ـ يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

ً
 ة.شهرا

 وات الثالث السابقة مباشرةخالل السن شركةعوض غير نقدي من قبل ال عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أّي  لم تمنح أّي  .2

 . أوراق ماليةفي ما يتعلق بإصدار أو طرح أّي  وطرح األوراق املاليةطلب التسجيل  تقديم لتاريخ

طلب  تقديم يخلتار  وات الثالث السابقة مباشرةخالل السن شركةللتغيير سلبي جوهري في الوضع املالي والتجاري  لم يكن هناك أّي  .3

 الفترة التي يشملها تقرير املحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار. إلىوطرح األوراق املالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة التسجيل 

 "املعلومات ( 6رقم ) أطراف ذات عالقة من القسممعامالت وأرصدة "( 5.3.6.6) ،والقسم الفرعي42،دفي الصفحات )ورد بخالف ما  .4

أسهم أو مصلحة  من أقربائهم أّي  من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألٍيّ  (ذه النشرة"اإلدارة" من ه وتحليل ومناقشة املالية

 .شركةنوع في ال من أّي 

 الشركة. أسهم شراء عملية على باملوافقة للشركة العادية غير العامة الجمعية تقم لم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة، ولم .5
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 املعلومات القانونية 10

 اسم الشركة 1.10

"الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني". تم قيد الشركة في السجل التجاري للشركات املساهمة بمدينة جدة تحت األسم التجاري   

 رأس املال ومراحل تطور  الشركة تأسيس 2.10

 

  للمادة الثالثة )الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني تم تأسيس 
ً
وذلك بموجب  ( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني3وفقا

هـ 05/12/1429( وتاريخ 85/واملرسوم امللكي رقم )م م(01/12/2008هـ )املوافق 03/12/1429( وتاريخ 365قرار مجلس الوزراء رقم )

هـ )املوافق  17/01/1431ق( وتاريخ /12م( وبموجب القرار الوزاري بإعالن تأسيس الشركة رقم )03/12/2008)املوافق 

( الصادر من مدينة جدة بتاريخ 4030196620مساهمة عامة بموجب السجل التجاري رقم )كشركة  الشركةوتم قيد . م(03/01/2010

 .م(24/01/2010هـ )املوافق 09/02/1431

  أدرجت كامل أسهم الشركة في السوق املالية السعودية )تداول( بعدد عشرون مليون م( 08/02/2010ه )املوافق 24/02/1431وبتاريخ

كتتب املساهمون احيث  العام، ( رياالت، عن طريق طرحها لإلكتتاب10م عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة )( سه20,000,000)

بقيمة اجمالية تبلغ مائة وعشرون و ( سهم عادي 12,000,000%( من أسهم الشركة البالغة اثنا عشر مليون )60املؤسسون بما نسبته )

واكتتب املساهمون من الجمهور بما ، سعودية ( رياالت10قيمة كِل منها عشرة ) ( ريال سعودي متساوية القيمة120,000,000مليون )

( ريال 80,000,000مليون ) ثمانين( سهم عادي وبقيمة إجمالية تبلغ 8,000,000%( من أسهم الشركة البالغة  ثمانية ماليين )40)نسبته 

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

 حصلت الشركة على تصريح م(06/03/2010هـ )املوافق 20/03/1431تاريخ وب  )
ً
رقم )ت م البنك املركزي )مؤسسة النقد سابقا

 لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته  ملزاولة نشاط التأمين في فرعي التأمين العام ،(26/20103ن/
ً
والتأمين الصحي. وفقا

 .  البنك املركزي التنفيذية واألنظمة والتعليمات األخرى السارية في اململكة تحت إشراف 

  ( 200,000,000بزيادة رأس مال الشركة من مائتا مليون )أوص ى مجلس إدارة الشركة م( 29/04/2019ه )املوافق 24/08/1440وبتاريخ

ثالثمائة مليون ( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق األولوية بقيمة 500,000,000خمسمائة مليون ) إلىريال سعودي 

 .( ريال سعودي300,000,000)

  ( املتضمن عدم املمانعة 36440/89رقم )البنك املركزي م( حصلت الشركة على خطاب 02/07/2019ه )املوافق29/10/1440وبتاريخ

( ريال سعودي من خالل 500,000,000خمسمائة مليون ) إلى( ريال سعودي 200,000,000مائتا مليون )على زيادة رأس مال الشركة من 

 .( ريال سعودي300,000,000ثالثمائة مليون )بقيمة  إصدار أسهم حقوق األولوية

  ( من 150وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة بنسبة ) م(28/6/2021ه )املوافق 18/11/1442بتاريخ و%

( ريال سعودي وبالتالي زيادة عدد أسهم الشركة من 500,000,000( ريال سعودي إلى خمسمائة مليون )200,000,000مائتا مليون )

( 10( سهم عادي متساوية القيمة قيمة كِل منها عشرة )50,000,000( سهم عادي إلى خمسون مليون )20,000,000عشرون مليون )

 رياالت سعودية.

 ق االتي:وف (العادية غير)على النظام األساس ي بعد موافقة املساهمين في الجمعية العامة  تحديثالشركة  أدخلت 

 مع التعديالت التي طرأت على نظام الشركات، :  تحديث النظام األساس ي للشركة
ً
بتاريخ  (غير العادية)الجمعية العامة  وافقتتماشيا

وتمت املوافقة على النسخة املعدلة األخيرة من النظام األساس ي على تحديث النظام األساس ي م( 15/05/2017)املوافق   ه19/08/1438

( )إدارة حوكمة الشركات( 
ً
 م(.08/12/2019وافق ه )امل11/04/1441بتاريخ للشركة من قبل وزارة التجارة )التجارة واالستثمار سابقا
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 أغراض الشركة  3.10

 يجوز للشركة القيام باألنشطة م( 24/10/2010ه )املوافق 09/02/1431( وتاريخ 4030196620لسجل التجاري رقم )ا  شهادة وفق ،

 اآلتية: 

، واملسؤولية، التأمين البحري تأمين الحماية، التأمين الصحي، التأمين على املركبات، التأمين على املمتلكات، التأمين من الحوادث  (1

 تأمين الطاقة، تأمين الهندس ي، تقييم املخاطر واألضرار، املعاينة وتقدير الخسائر، تسوية املطالبات التأمينية.

 .البنك املركزي النشاط يتطلب الحصول على ترخيص من 

  
ً
 تية: ( من النظام األساس ي، يجوز للشركة القيام باألنشطة اآل3مادة الثالثة )لل وفقا

 مزاولة أعمال التأمين التعاوني وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواًء في مجال التأمين أو (1

 استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك األصول الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة

 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين شركات ت
ً
ؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات أخرى وتمارس الشركة أنشطتها وفقا

التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في اململكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من 

 الجهات املختصة إن وجدت.

 راجع القسم الفرعيملزاولة نشاطها البنك املركزي السعودي شركة على تراخيص من وقد حصلت ال
ً
( 7.10) )ملزيد من املعلومات فضال

 " من هذه النشرة(.املعلومات القانونية( "10" من القسم )التراخيص والتصاريح التي تعمل الشركة بموجبها"

 مدة الشركة 4.10

 من تاريخ ( ســــ99( من النظام األســــاســــ ي على أن تكون مدة الشــــركة تســــعة وتســــعين )6نصــــت املادة الســــادســــة )
ً
في  قيدهانة ميالدية تبدأ اعتبارا

تشـــير بيانات و  بســـنة على األقل.هذه املدة قبل انتهاء  (غير العادية)جوز إطالة مدة الشـــركة بقرار تصـــدره الجمعية العامة وت ،الســـجل التجاري 

 (.م26/03/2077ه )املوافق 01/02/1533انتهاء مدة الشركة في تاريخ  إلىالسجل التجاري 

 اإلدارة  مجلس 5.10

 تشكيل املجلس  1.5.10

 
ً
الجمعية العامة العادية  نتخبهمأعضاء ت (9) تسعةمن  ؤلفاألساس ي مجلس إدارة م هامن نظام( 15)عشر  الخامسةللمادة  يتولى إدارة الشركة وفقا

للمساهمين  (العادية)م( انتخبت الجمعية العامة 14/02/2019ه )املوافق 09/06/1440بتاريخ . و ( ثالث سنوات3تزيد عن ) الللمساهمين ملدة 

ه 17/11/1443ملدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ  م(17/02/2019)املوافق  ه25/10/1441أعضاء مجلس اإلدارة لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 

 راجع القسم الفرعي ) .م(16/02/2022)املوافق 
ً
" من هذه الهيكل التنظيمي للشركة( "4" من القسم )مجلس اإلدارة( "2.4)ملزيد من املعلومات فضال

 .النشرة(

 

(. كما 11( وال يزيد على أحد عشر )3الشركة ملتزمة بنظام الشركات، والئحة حوكمة الشركات، حيث تبين أن عدد أعضاء املجلس ال يقل عن ثالثة )

األعضاء ( من الئحة حوكمة الشركات التي تلزم الشركات املدرجة بأن تكون أغلبية أعضاء املجلس من 16تبين التزام الشركة باملادة السادسة عشر )

 غير التنفيذين وبأن ال يقل عدد أعضائه املستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء املجلس )أيهما أكثر(، فجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة هم

 .( غير مستقلين3) وثالثة أعضاء( مستقلين 6) ستة أعضاء( أعضاء، وهناك 9) تسعةمن غير التنفيذيين ويبلغون 

 

 ئيس وأمين السررئيس املجلس ونائب الر  2.5.10

 للمادة الحادية والعشرون )
ً
 للرئيس 20وفقا

ً
 ونائبا

ً
 تنفيذ( من النظام األساس ي للشركة، يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

ً
 ويعين رئيسا

ً
يا

 وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، ويجب على مجلس اإلدارة أن يعين 
ً
 منتدبا

ً
ويجوز أن يعين عضوا

 لسر املجلس. 
ً
 في الشركة ملتزمة بالنظام األساس ي والئحة حوكمة الشركات لناحية التعيين اإللزامي في هذه املناصب حيث وافق مجلس اإلدارة أمينا

البنك  ، وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة ( على التعيين في هذه املناصبم25/02/2019)املوافق  ه20/06/1440تاريخ  اجتماعه املنعقد في

 )
ً
 للتالي: م(02/05/2019ه )املوافق 27/08/1440بتاريخ املركزي )مؤسسة النقد سابقا

ً
 وفقا
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 مجلس اإلدارة(: مناصب 72الجدول رقم )

 اسم الشخص املعين املنصب

 جمال عبدهللا محمد الدباغ رئيس مجلس اإلدارة

 سعود عبدالعزيز عبدهللا السليمان نائب رئيس مجلس اإلدارة

 إيهاب يوسف محمد لنجاوي  التنفيذي املدير

 الفضلي عبدالرحمندينا  أمين سر مجلس اإلدارة
 املصدر: الشركة.

ـــر )  الثامنةتم تحديد صــــــــــالحيات مجلس اإلدارة في املادة  ( من النظام األســــــــــاســــــــــ ي للشــــــــــركة كما تم تفصــــــــــيل صــــــــــالحيات رئيس املجلس ونائبه 18عشـــــــ

( من النظام األســاســ ي للشــركة. ويتولى أمين ســر مجلس اإلدارة املهام والصــالحيات التي يحددها 20وأمين الســر في املادة العشــرين ) والعضــو املنتدب

 له مجلس اإلدارة.

 
 مكافآت املجلس 3.5.10

  ملا اإلدارة مجلس مكافأة تتكون 
ً
في حال حققت الشركة أرباح يجوز  أنه على، من النظام األساس ي (19) التاسعة عشر املادة عليه نصت وفقا

 ألحكام نظ( من باقي صافي الربح بعد خصم االحتياطات التي قررتها الجمعية العامة %10) تعادلأن يتم توزيع نسبة 
ً
ام مراقبة شركات تطبيقا

 %5وبعد توزيع ربح على املساهمين ال يقل عن ) التعاوني التأمين
ً
( من رأسمال الشركة املدفوع، على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا

. وفي جميع األحوال، ال يتجاوز 
ً
مجموع ما يحصل عليه عضو  مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطال

 ريال خمسمائة ألف ( 500,000) مبلغمجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو 
ً
. ويكون الحد األعلى لبدل حضور جلسات املجلس ولجانه سنويا

ما فيهم رئيس اآلف ريال سعودي عن كل جلسة، غير شاملة مصاريف السفر واإلقامة. ويدفع لكل عضو من أعضاء املجلس ب خمسة (5,000)

املجلس أو اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة بما في ذلك مصروفات  اجتماعات حضور  أجلاملجلس، قيمة النفقات الفعلية التي يتحملونها من 

مجلس  الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ماحصل عليه أعضاء إلىأن يشمل تقرير مجلس اإلدارة يجب ة. السفر واإلقامة واإلعاش

اإلدارة خالل السنة املالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من املزايا. وأن يشمل كذلك على بيان ماقبضة أعضاء املجلس بوصفهم 

 على بيان بعدد جلسات املجلس وعدد الجلسات ال
ً
تي عاملين أو إداريين أو ماقبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات. وأن يشمل أيضا

 ضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.ح

 والذي تمت املوافقة عليه من قبل الجمعية العامة العادية في تاريخ  م2019ديسمبر  31املالي املنتهي في  عامليشتمل تقرير مجلس اإلدارة ل

اإلدارة خالل السنة املالية من رواتب ونصيب في م( على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس 29/06/2020هـ )املوافق 08/11/1441

حضور ومصروفات وغير ذلك من املزايا؛ كما تضمن التقرير املذكور على بيان ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم موظفين أو  األرباح وبدل

 .نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية إداريين أو ما قبضوه

 وقدره مبلغ م2017ديسمبر  31 في املنتهي املالي للعام إلدارةا مجلس أعضاء نفقات قيمة بلغت وقد  
ً
مليون وثمانمائة وستة وعشرون ألفا

ديسمبر  31 فيالعام املالي املنتهي عن  سعودي ريال (1,600,000) مليون وستمائة ألف ومبلغسعودي،  ريال( 1,826,740)وسبمائة وأربعون 

 31 فيالعام املالي املنتهي عن  سعودي ريال (1,774,247) عون ألف ومئتان وسبعة وأربعون مليون وسبعمائة وأربعة وسب ومبلغ،  .م2018

 .م2019ديسمبر 

 راجع القسم الفرعي وملزيد)
ً
( "الهيكل التنظيمي 4) ( "تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين" من القسم5.4) من املعلومات فضال

 للشركة" من هذه النشرة(.

 اجتماعات املجلس  4.5.10

  ويجب على رئيس  رئيسهبدعوه من  في املركز الرئيس للشركة جلسامل( من النظام األساس ي للشركة، يجتمع 21والعشرون ) الحاديةوفق املادة

عقد اجتماع
ُ
ات املجلس أن يدعو لالجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء ويجب أن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها املجلس. وت
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( اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد 4السنوية عن )املجلس بصفة دورية وكلما دعت الحاجة، على أال يقل عدد اجتماعات املجلس 

 على األقل كل ثالثة أشهر.

  سبع م و2017خالل العام  اجتماعات (7) سبعاملجلس بلغ  اجتماعات عددالشركة ملتزمة بالحد األدنى لعدد اجتماعات املجلس وقد تبين أن 

 .م2019خالل عام  ( اجتماعات8) يةثمان م و2018العام في  اجتماعات (7)

 لجان الشركة 5.5.10

 :التالي النحو علىتعاونه في أداء مهامه  خمسة لجانمجلس اإلدارة  لدى

 املراجعةلجنة  -

( أعضاء وال يزيد عن خمسة 3( من النظام األساس ي للشركة، فإن أعضاء اللجنة يجب أال يقل عددهم عن ثالثة )38وفق املادة الثامنة والثالثون )

املنعقدة  (العادية)، وقد تم تعيين أعضاء لجنة املراجعة من قبل الجمعية العامة ( أعضاء4عدد أعضاء اللجنة الحاليين أربعة ) ( أعضاء، ويبلغ5)

تم و  ،(م16/02/2023 ه )املوافق25/07/1444تاريخ  بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية في وتنتهي( م14/02/2019)املوافق  ه09/06/1440بتاريخ 

 ، وقد حصلت الشركة(م25/02/2019)املوافق  ه20/06/1440تاريخ باجتماعه املنعقد  فيمجلس اإلدارة  ةرئيس لجنة املراجعة بعد موافقتعيين 

( عدم ممانعة 
ً
 وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:  م(02/05/2019ه )املوافق 27/08/1440بتاريخ البنك املركزي )مؤسسة النقد سابقا

 (: أعضاء لجنة املراجعة73) الجدول رقم

 الوظيفة االسم

 رئيس جودت موس ى جودت الحلبي

 عضو محمد حسن بكر داغستاني

 عضو فيصل راشد فاروقي

 عضو خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان

 املصدر: الشركة

بالشــــــــركة فيما عدا رئيس اللجنة الســــــــيد/  أخرى  مناصــــــــب أي املراجعة لجنة أعضــــــــاء من أي   يشــــــــغل ال النشــــــــرة، هذه وكما بتاريخ نهأ الجدير بالذكر

 .جودت موس ى جودت الحلبي حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل

  ، (م14/02/2019)املوافق  ه09/06/1440 من قبل الجمعية العامة العادية باجتماعها املنعقد بتاريخ املراجعةالئحة عمل لجنة اعتماد تم 
ً
)فضــال

 " الهيكل التنظيمي للشركة(. (4)"لجان الشركة" من القسم  (3.4)"لجنة املراجعة" من القسم الفرعي  (1.3.4)راجع القسم الفرعي 

وتوجه الدعوة لحضـــــــــــور االجتماع من قبل  ،في الســـــــــــنة على األقل ومتى رأى رئيس اللجنة ضـــــــــــرورة لعقد اجتماع ( اجتماعات 6)ســـــــــــتة  اللجنةتجتمع 

املالي  خالل العام اجتماعات( 6)وســــــــــــــتة  م،2017 ديســــــــــــــمبر 31املالي املنتهي في  ( اجتماعات خالل العام9)تســــــــــــــعة . وقد عقدت اللجنة اللجنةرئيس 

 .م2019 ديسمبر 31املالي املنتهي في  خالل العام اجتماعات( 6)وستة  م،2018 ديسمبر 31املنتهي في 
 

 واملكافآت الترشيحاتلجنة  -

قرار  بموجبمن قبل مجلس اإلدارة  واملكافآت الترشيحات( أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء لجنة 4) أربعة من الترشيحات واملكافآت لجنة تتشكل

تاريخ  وتنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية في، (م25/02/2019)املوافق  ه20/06/1440مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 

( م(، 16/02/2023 ه )املوافق25/07/1444
ً
)املوافق  ه 27/08/1440بتاريخ وقد حصلت الشركة عدم ممانعة البنك املركزي )مؤسسة النقد سابقا

 وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم: (م02/05/2019
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 واملكافآت(: أعضاء لجنة الترشيحات 74الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس فيصل عدنان سعد الدين بعاصيري 

 عضو جمال عبدهللا محمد الدباغ

 عضو محمد زاهر صالح الدين املنجد

 عضو ادلبيحمدي  كريم زياد 

ةاملصدر: الشرك  

 املالي اجتماعات خالل العام (3)ثالث وقد عقدت اللجنة  . عند الضرورة بشرط ان التقل عن اجتماعين خالل السنة املالية  اجتماعاتها اللجنة تعقد

تهي املالي املن خالل العام اجتماعات( 4)وأربعة  م،2018 ديسمبر 31املالي املنتهي في  خالل العام اجتماعات( 6)وستة  م،2017 ديسمبر 31املنتهي في 

 .م2019 ديسمبر 31في 
 

 التنفيذية اللجنة -

قرار مجلس إدارة الشركة في  بموجبمن قبل مجلس اإلدارة  اللجنة التنفيذية( أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء 4) أربعة مناللجنة التنفيذية  تتشكل

 ه )املوافق25/07/1444تاريخ  وتنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية في، (م25/02/2019)املوافق  ه20/06/1440اجتماعه املنعقد بتاريخ 

(  البنكممانعة  عدم الشركة حصلت وقد، (م16/02/2023
ً
وهي  (م02/05/2019)املوافق  ه 27/08/1440بتاريخ املركزي )مؤسسة النقد سابقا

 تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

 اللجنة التنفيذية(: أعضاء 75الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس عبدهللا محمد الدباغ جمال

 عضو عبدالعزيز عبدهللا السليمانسعود 

 عضو جزيل عبداللطيف  حسين محمد

 عضو عقيل عمر محمد طاهر

 املصدر: الشركة 

 راجع  وملزيد) كما في تاريخ هذه النشرة الجدير بالذكر أن الشركة لم تقم بإعتماد الئحة عمل تنظيمية للجنة
ً
الخطر من املعلومات فضال

 من هذه النشرة(. ("عوامل املخاطرة2("املخاطر املرتبطة بعدم وجود الئحة عمل تنظيمية للجان الشركة" من القسم رقم )39.1.2)

  (11)إحدى عشر . وقد عقدت اللجنة  ( اجتمعات خالل السنة املالية6عند الضرورة بشرط ان التقل عن )  اجتماعاتها اللجنة تعقد
ً
خالل  اجتماعا

 خالل العام اجتماعات( 6)وستة  م،2018 ديسمبر 31املالي املنتهي في  خالل العام اجتماعات( 8)وثمان  م،2017 ديسمبر 31املالي املنتهي في  العام

 .م2019 ديسمبر 31في  املالي املنتهي
 

 االستثمار لجنة -

قرار مجلس إدارة الشركة في  بموجبمن قبل مجلس اإلدارة  لجنة االستثمار( أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء 4) أربعة منلجنة االستثمار  تتشكل

 ه )املوافق25/07/1444تاريخ  الحالية فيوتنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة ، (م25/02/2019)املوافق  ه20/06/1440اجتماعه املنعقد بتاريخ 

(  البنكممانعة  عدم الشركة حصلت وقد، (م16/02/2023
ً
وهي  (م02/05/2019)املوافق  ه 27/08/1440بتاريخ املركزي )مؤسسة النقد سابقا

 تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:
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 االستثمارلجنة (: أعضاء 76الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس عبدالعزيز عبدهللا السليمان سعود

 عضو كريم الدين ضياء ماجد

 عضو عقيل عمر محمد طاهر

 عضو لنجاوي  محمد يوسف إيهاب

: الشركة املصدر  

 راجع  وملزيد)الجدير بالذكر أن الشركة لم تقم بإعتماد الئحة عمل تنظيمية للجنة كما في تاريخ هذه النشرة 
ً
الخطر من املعلومات فضال

 من هذه النشرة(. ("عوامل املخاطرة2("املخاطر املرتبطة بعدم وجود الئحة عمل تنظيمية للجان الشركة" من القسم رقم )39.1.2)

. وقد عقدت  ( اجتماعات خالل السنة املالية واجتماع واحد خالل الربع4بشكل دوري عند الضرورة بشرط ان التقل عن ) اجتماعاتها اللجنة قدتع

 م،2018 ديسمبر 31املالي املنتهي في  خالل العام اجتماعات( 3)وثالثة  م،2017 ديسمبر 31املالي املنتهي في  خالل العام اجتماعات (3)ثالثة اللجنة 

 .م2019 ديسمبر 31املالي املنتهي في  خالل العام اجتماعات( 4)وأربعة 
 

 املخاطر إدارة لجنة -

قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه  بموجبمن قبل مجلس اإلدارة لجنة املخاطر ( أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء 4) أربعة منإدارة املخاطر  تتشكل

 ه )املوافق25/07/1444تاريخ  وتنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية في، (م25/02/2019)املوافق  ه20/06/1440املنعقد بتاريخ 

(  البنكممانعة  عدم الشركة حصلت وقد، (م16/02/2023
ً
وهي  (م02/05/2019)املوافق  ه 27/08/1440بتاريخ املركزي )مؤسسة النقد سابقا

 تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

 لجنة إدارة املخاطر(: أعضاء 77الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس كريم الدين ضياء ماجد

 عضو فيصل عدنان  سعد الدين بعاصيري 

 عضو لنجاوي  محمد يوسف إيهاب

 عضو جزيل عبداللطيف حسني محمد

 املصدر: الشركة 

 

 راجع  وملزيد)الجدير بالذكر أن الشركة لم تقم بإعتماد الئحة عمل تنظيمية للجنة 
ً
دم ("املخاطر املرتبطة بع2.1.39الخطر رقم )من املعلومات فضال

 .من هذه النشرة( ("عوامل املخاطرة2وجود الئحة عمل تنظيمية للجان الشركة" من القسم رقم )

 اجتماعات (3)ثالثة . وقد عقدت اللجنة ( اجتماعات خالل السنة املالية4عند الضرورة بشرط ان التقل عن ) دوري بشكل اجتماعاتها اللجنة تعقد

ل خال اجتماعات( 4)وأربعة  م،2018 ديسمبر 31املالي املنتهي في  خالل العام اجتماعات( 3)وثالثة  م،2017 ديسمبر 31املالي املنتهي في  خالل العام

 .م2019 ديسمبر 31املالي املنتهي في  العام
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 التنفيذية اإلدارة 6.10

 األستاذ/  املديريشغل منصب 
ً
 من تاريخ  إيهاب يوسف لنجاوي التنفيذي حاليا

ً
 يوضح، و م(02/02/2017ه )املوافق 05/05/1438وذلك اعتبارا

 :للشركة التنفيذية اإلدارة تفاصيل التالي الجدول 

 (: اإلدارة التنفيذية للشركة78) الجدول رقم

 األسهم اململوكة
في  تاريخ التعيين

 املنصب 

الع

 مر
 مباشرة غير مباشرة األسم املنصب الجنسية

 العدد النسبة العدد النسبة

 محمد لنجاوي إيهاب يوسف  التنفيذياملدير  سعودي 51 م02/02/2017 1,000 0.005% - -

 سعودي 33 م10/06/2020 - - - -
األموال/  غسلرئيس مكافحة 

 والجرائم املالية
 مسعوديعبدالعزيز معتز 

 نثار قادري عبدالحي رئيس املراجعة الداخلية أفغانستاني 35 م02/07/2017 - - - -

 عبدهللا سامي مقبول  رئيس إدارة اإلمتثال سعودي 37 م23/07/2017 - - - -

 شاغر  رئيس إدارة املخاطر - - - - - - -

 علي عبدالعزيز عبدالعال رئيس رعاية العمالء سعودي 34 م06/05/2017 - - - -

 بدر محمد عبدالعزيز الشوشان رئيس اإلكتتاب سعودي 47 م13/01/2019 - - - -

  الغامديمحمد  سعيد   رئيس املطالبات  سعودي  51 م04/04/2017 - - - -

 شاغر  الرئيس االكتواري  - - - - - - -

  الشربيني يوسف عبد هللا  مدير إعادة التأمين  سعودي  29 م20/02/2020 - - - -

 وائل عثمان السبيع رئيس الشؤون القانونية  سعودي 46 م30/01/2011 - - - -

 سريالنكي 56 م01/08/2010 - - - -
الرئيس التنفيذي لإلدارة 

 املالية
 أنورالدينمحمد عزمي 

 خضري عدنان ماجد   رئيس تقنية املعلومات سعودي 45 م01/07/2019 - - - -

 سعودي 43 م24/06/2018 - - - -
رئيس املوارد البشرية 

 والخدمات املشتركة
 الجوهر سليمان محمد عبدهللا

 سعودي 40 م08/04/2018 - - - -
الرئيس التنفيذي للعمليات 

 التجارية
 السديري محمد عبدهللا محمد 

 الشركة: املصدر

 التراخيص والتصاريح التي تعمل الشركة بموجبها  7.10

افقات والتراخيص 1.7.10  جدول املو

 لألنظمة املعمول بها في اململكة تراخيص عدة حصلت الشركة على 
ً
وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات املختصة الالزمة ملزاولة نشاطها وفقا

 العريية السعودية، ويتم تجديد تلك التراخيص بصفة دورية. 

 توضح الجداول التالية التراخيص واملوافقات الحالية التي حصلت عليها الشركة. 

 الشركة تعمل بموجبها التيوالشهادات والتصاريح  املوافقات والتراخيص(: 79الجدول رقم )

 الغرض نوع الترخيص
صاحب 

 الترخيص
 رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار/ 

 التجديد
 مالحظة الجهة املصدرة تاريخ االنتهاء

 السجل التجاري 

قيد الشركة في 

سجل الشركات 

 التجارية

 )شركة مساهمة(

الشركة 

الخليجية 

العامة للتأمين 

 التعاوني

4030196620 

هـ90/02/1431  

املوافق)  

(م24/01/2010  

هـ09/02/1446  

املوافق)  

(م13/08/2024  

* وزارة التجارة

مكتب السجل 

التجاري بمدينة 

 جدة

 

شهادة عضوية 

الغرفة التجارية 

 الصناعية

التزام الشركة 

بنظام السجل 

التجاري الذي 

الشركة 

الخليجية 
150051 

هـ26/10/1431  

 املوافق)

م(05/10/2010  

هـ09/02/1446  

املوافق)  

م(13/08/2024  

الغرفة التجارية 

 الصناعية

 "غرفة جدة"

 



 
 

 

 

 

 
133 

 )األولى(

 

يوجب على 

الشركة االشتراك 

بالغرفة التجارية 

 الصناعية

العامة للتأمين 

 التعاوني

الزكاة شهادة 

 والدخل

لإلفادة بأن 

الشركة قدمت 

إقرارها السنوي 

والتزمت بسداد 

 الزكاة

 الشركة

 الخليجية

 للتأمين العامة

 التعاوني

1110771509 

 ه03/08/1441

 املوافق)

 (م27/03/2020

ه18/09/1442  

املوافق)  

م(30/04/2021  

الهيئة العامة 

 للزكاة والدخل
 

شهادة تسجيل 

بضريبة القيمة 

 املضافة

لإلفادة بأن 

الشركة مسجلة 

القيمة بضريبة 

 املضافة

 الشركة

 الخليجية

 للتأمين العامة

 التعاوني

300275171900003 

 ه15/05/1440

 )املوافق

 م(21/01/2019

 بدون 

)تصدر ملرة 

 واحدة(

الهيئة العامة 

 للزكاة والدخل

الشركة مسجلة منذ 

م 25/08/2017تاريخ 

املوافق 

ه03/12/1438  

شهادة تقييم 

 كيان الشركة

تقييم كيان 

 
ً
الشركة وفقا

لبرنامج نطاقات 

ان  إلىحيث تشير 

الشركة في النطاق 

 )البالتيني(

الشركة 

الخليجية 

العامة للتأمين 

 التعاوني

 بدون 

ه 15/05/1441

)املوافق 

(م12/01/2020  

 بدون 

إدارة الخدمات 

لكترونيةاإل  

وزارة املوارد 

البشرية والتنمية 

**االجتماعية  

 

شهادة 

 السعودة***

لإلفادة بأن 

الشركة ملتزمة 

بنسبة التوطين 

وفق  املطلوبة منها

 برنامج نطاقات

 الشركة

 الخليجية

 للتأمين العامة

 التعاوني

 

 

20002008000295 

 

 هـ21/12/1441

املوافق)  

(م11/08/2020  

 

ه16/09/1442  

املوافق)  

(م27/04/2021  

إدارة الخدمات 

لكترونيةاإل  

وزارة املوارد 

والتنمية البشرية 

 االجتماعية

 

شهادة التأمينات 

****االجتماعية  

التزام الشركة 

أنظمة املؤسسة ب

العامة للتأمينات 

 االجتماعية

 

 

الشركة 

الخليجية 

العامة للتأمين 

 التعاوني

 

34851938 

ه28/02/1442  

املوافق)  

(م15/10/2020  

ه15/07/1442  

املوافق)  

(م26/02/2021  

املؤسسة العامة 

للتأمينات 

 االجتماعية

 

 نشاطرخصة 

)بلدية( تجاري   

تصريح البلدية 

املعطى للشركة 

ملزاولة نشاطها من 

خالل املقر 

 الرئيس ي

الشركة 

الخليجية 

العامة للتأمين 

 التعاوني

4109353534 
- 

 

ه09/10/1442  

املوافق)  

(م22/03/2021  

وزارة الشؤون 

البلدية والقروية 

محافظة  أمانة –

لدية  –جدة 

 الشرفية

 

 

 ترخيص سالمة

التزام الشركة 

بشروط السالمة 

الخاصة بالدفاع 

 املدني

الشركة 

الخليجية 

العامة للتأمين 

 التعاوني

100054533841 

ه09/10/1441  

املوافق)  

(م01/06/2020  

ه09/10/1442  

املوافق)  

(م21/05/2021  

 -الداخلية  وزارة

املديرية العامة 

 للدفاع املدني

 

 شهادات وتراخيص أخرى 

تصريح بمزاولة 

 نشاط التأمين

مزاولة التأمين 

العام والتأمين 

 الصحي

الشركة 

الخليجية 

العامة للتأمين 

 التعاوني

26/20103ت م ن/  

ه 19/03/1440

)املوافق 

 م(27/11/2018

هـ18/03/1443  

املوافق)  

م(10/06/2021  

البنك املركزي 

السعودي 

)مؤسسة النقد  

العربي السعودي 

)
ً
 سابقا

 استخراج تم

 التصريح بتاريخ

 هـ20/03/1431

 )املوافق

 م(06/03/2010
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 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 .الشركة: املصدر

 ".تجارة"وزارة ال لتصبح" واالستثمار التجارة"وزارة  مسمى تعديل تم* 

 "وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية". لتصبحوالتنمية االجتماعية"  العمل"وزارة  مسمى تعديل تم** 

 عند الطل
ً
 .ب*** شهادة التزام تكون صالحيتها ملدة ثالثة أشهر بحد أقص ى وهي قابلة للتجديد إلكترونيا

 عند الطلب.**** شهادة التزام تكون صالحيتها ملدة شهر بحد أقص ى وهي قابلة للتجديد 
ً
  إلكترونيا

 لالنظمة املعمول بها.(: 80الجدول رقم )
ً
 ملخص للموافقات النهائية املتعلقة بمنتجات التأمين التي تقدمها الشركة وفقا

 م املنتج رقم املوافقة الجهة املصدرة تاريخ املوافقة

 ه)املوافق06/03/1438

 م(05/12/2016
 1 تأمين خسارة االرباح بعد عطل املعدات 381000025559 املركزي السعودي البنك

 ه )املوافق06/03/1438

 م(05/12/2016
 2 تأمين املمتلكات )الضرر املادي و الخسائر الناتجة عنه( 381000025527 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق06/03/1438

 م(05/12/2016
 3 تأمين املجوهرات 381000025557 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق06/03/1438

 م(05/12/2016
 4 تأمين عطل املعدات 381000025560 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق06/03/1438

 م(05/12/2016
 5 تأمين الحرائق 381000025552 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق06/03/1438

 م(05/12/2016
 6 تأمين النقل البحري  381000025561 السعوديالبنك املركزي 

 ه )املوافق06/03/1438

 م(05/12/2016
 7 تأمين املقاولون )جميع املخاطر( 381000025535 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق06/03/1438

 م(05/12/2016
 8 منتج تأمين املعدات االلكترونية 381000025547 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق06/03/1438

 م(05/12/2016
 9 محالت املجوهرات تأمين 381000025551 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق06/03/1438

 م(05/12/2016
 10 تأمين تلف املخزون في املستودعات املبردة 381000025542 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق06/03/1438

 م(05/12/2016
 11 تأمين جميع أخطار التركيب 381000025548 السعوديالبنك املركزي 

 ه )املوافق06/03/1438

 م(05/12/2016
 12 تأمين النقل البري والبحري  381000025529 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق06/03/1438

 م(05/12/2016
 13 التأمين على بدن ومكائن القطع البحرية 381000025532 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق06/03/1438

 م(05/12/2016
 14 تأمين تجهيزات وآليات املقاولين 381000025534 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق06/03/1438

 م(05/12/2016
 15 تامين ضد مخاطر اليخوت 381000025531 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق06/03/1438

 م(05/12/2016
 16 تأمين تعويضات العاملين 381000025533 السعوديالبنك املركزي 

 ه )املوافق06/03/1438

 م(05/12/2016
 17 تأمين مسؤولية شركات الشحن و التفريغ 381000025518 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق06/03/1438

 م(05/12/2016
 18 (ABI)تأمين ضد جميع مخاطر املمتلكات  381000025525 البنك املركزي السعودي

 تأهيل الشركة

 لدى مجلس

الضمان الصحي 

 التعاوني

ترخيص تأهيل 

ملمارسة أعمال 

الضمان الصحي 

 التعاوني

 

 

الشركة 

الخليجية 

العامة للتأمين 

 التعاوني

125 

ه20/12/1441  

 )املوافق

م(10/08/2020  

 

ه01/01/1443  

 )املوافق

م(09/08/2021  

 

مجلس الضمان 

 الصحي التعاوني

 موافقة بموجب

 الضمان مجلس

على طلب  الصحي

بتاريخالتجديد   

ه 20/12/1441

 )املوافق

عبر  (م10/08/2020

 بوابة الخدمات

)سم( لكترونيةاال  
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 ه )املوافق06/03/1438

 م(05/12/2016
 19 تأمين النقل البحري املفتوح 381000025528 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق06/03/1438

 م(05/12/2016
 20 (LM-7تأمين ضد جميع مخاطر املمتلكات ) 381000025523 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق06/03/1438

 م(05/12/2016
 21 مسؤولية النقل البري  381000025517 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق14/03/1438

 م(13/12/2016
 22 تأمين السفر 381000028946 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق19/02/1437

 م(01/12/2015
 23 جاري ت –التأمين الشامل للسيارات  371000020863 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق19/02/1437

 م(01/12/2015
 24 للمركباتالتأمين الشامل  371000020863 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق19/02/1437

 م(01/12/2015
 25 لطرف الثالثا -تأمين املسؤولية تجاه الغير 371000020863 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق11/04/1433

 م(04/03/2012
 26 تأمين ضد الحوادث الشخصية الجماعية 930 املركزي السعوديالبنك 

 ه )املوافق11/04/1433

 م(04/03/2012
 27 التأمين ضد الحوادث الشخصية 930 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق11/04/1433

 م(04/03/2012
 28 التأمين الجماعي على الحياة 1207 البنك املركزي السعودي

 )املوافقه 08/03/1433

 م(31/01/2012
 29 تأمين املسؤولية العامة التجارية 635 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق25/11/1431

 م(02/11/2010
 30 تأمين األموال 2181 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق20/11/1431

 م(28/10/2010
 31 الطبيةاملهنية  تأمين األخطاء  2209 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق01/01/1432

 م(07/12/2010
 32 تأمين ضمان األمانة Is/7 البنك املركزي السعودي

 ه )املوافق20/04/14431

 م(05/05/2010
 33 صحيالتأمين ال 729 البنك املركزي السعودي

 .الشركة: املصدر

املخاطر املتعلقة بعدم ( "19.1.2" والخطر )املختصةالرقابية بالعقوبات من قبل الجهات  املتعلقة املخاطر( "3.1.2في الخطر ) ما تم ذكره باستثناء)

( 2) رقم القسم من" وعملياتها الشركة بنشاط املتعلقة( "املخاطر 1.2) الفرعي القسم من" استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات

 .التأمينية املنتجات لناحية املركزي  البنكبأنظمة  ملتزمة الشركة، فإن هذه النشرة( من" املخاطرة"عوامل 

 " الترخيصبصفتها "صاحب  الشركة على حكوميةالجهات ال تفرضها التياملستمرة  االلتزامات 8.10

 :التالي النحو على الجوهرية املتطلبات ببعض االلتزام الشركة أدناه الرقابية الجهات تلتزم

  ساما/البنك املركزي السعودي املستمرة حسب متطلبات  االلتزامات 1.8.10

 ( للمادة 
ً
سحب ترخيص  املركزي  للبنكيحق  ،مراقبة شركات التأمين التعاوني لنظام ( السادسة والسبعين من الالئحة التنفيذية76وفقا

 الشركة في الحاالت التالية:

 املرخص لها به خالل ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص.إذا لم تمارس الشركة النشاط  .أ

 بمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية. الشركة إذا لم تف .ب

إذا تبين للمؤسسة ان حقوق املؤمن لهم او املستفيدين او املساهمين معرضة للضياع نتيجة الطريقة التي تمارس بها الشركة  .ج

 النشاط.

 بمعلومات غير صحيحة عند طلبها للترخيص. البنك املركزي ا تبين للمؤسسة تعمد الشركة تزويد إذ .د

 إذا أفلست الشركة. .ه

 إذا مارست الشركة النشاط بأسلوب احتيالي. .و

 التنفيذية.إذا انخفض رأس املال عن الحد األدنى املقرر أو لم تستوف الشركة بمتطلبات املالءة املالية الواردة في الالئحة  .ز
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 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 عدم فعالية أدائه. يرى البنك املركزي املستوى الذي  إلىإذا انخفض النشاط التأميني  .ح

رت الشركة دفع املطالبات املستحقة دون وجه حق. .ط
ّ
 إذا رفضت أو أخ

 عن أداء مهمته في فحص سجالتها. البنك املركزي إذا منعت الشركة فريق التفتيش املكلف من قبل  .ي

 إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر ضدها في أي من املنازعات التأمينية.   .ك

 

  للمادة الرابعة عشر )الشروط من أعالهفيما يخص الفقرة )ب( الواردة 
ً
( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واملادة 14، ووفقا

املركزي شركات التامين وإعادة التأمين الخاضعة للنظام ان تودع في أحد ( من الئحته التنفيذية، يلزم البنك 58الثامنة والخمسون )

وللبنك %( من رأس املال املدفوع 10على أن تكون الوديعة النظامية عشرة باملائة )البنك املركزي، البنوك املحلية وديعة نظامية ألمر 

(. وقد اودعت النسبة املحددة وقيمتها عشرون مليون ريال %15رفع هذه النسبة بحد أقص ى خمسة عشر باملائة )يأن املركزي السعودي 

 ( ريال سعودي لدى بنك تم اختياره من قبل البنك املركزي.20,000,000)

 

  السادسة والستين  هامش املالءة املطلوب حسب املادة، يجب على الشركة االلتزام بالشروط من أعالهالواردة ( ز) الفقرة يخصفيما

خالل السنتين السابقتين انخفض  مراقبة شركات التأمين التعاوني. لنظام ( من الالئحة التنفيذية68السابعة والستين )( واملادة 66)

م( 29/04/2019)املوافق  هـ 24/08/1440 بتاريخ%(.  100غطاء هامش املالءة املالية عن الحد األدنى املطلوب من البنك املركزي وهو )

سعودي  ريال( 300,000,000مليون ) ثالثمائة بقيمة أولوية حقوق  أسهم طرح طريق عن املال رأس ادةبزي الشركة إدارة مجلس أوص ى

 البنكحصلت الشركة على عدم ممانعة وقدسعودي وبناًء عليه،  ريال( 500,000,000خمسمائة مليون ) الزيادة بعد املال رأس ليصبح

ه 29/10/1440تاريخ ب( 36440/89( ريال بموجب الخطاب رقم )300,000,000املركزي على زيادة راس املال بقيمة ثالثمائة مليون )

 م(. 02/07/2019)املوافق 

  ( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على الشركة ان تخصص حصة من أرباحها السنوية ال تقل 15ملادة الخامسة عشر )اوفق

 %( من راس املال املدفوع. 100) مائة باملائةجمالي االحتياطي إ أن يصل إلى%( كاحتياطي نظامي وذلك 20ن عشرون باملائة )ع

 ه 24/06/1441( و بتاريخ 41044130برقم )البنك املركزي العقوبة التي تعرضت لها الشركة ضمن الزيارة التفتيشية من  بإستثناء

 راجع  عمال التأمينأيما يخص مخالفات تتعلق بمكافحة غسل األموال و م( وذلك ف18/02/2020)املوافق 
ً
)ملزيد من املعلومات فضال

املخاطر املتعلقة ( "1.2" من القسم الفرعي )المختصة الرقابيةبالعقوبات من قبل الجهات  املتعلقة املخاطر"( 3.1.2)رقم  الخطر

، لم تتعرض الشركة ألي عقوبة من البنك " من هذه النشرة(فروع الشركة"عوامل املخاطرة( "2القسم )" من بنشاط الشركة وعملياتها

 (.2019-2018-2017املركزي خالل السنوات الثالث السابقة )

والخطر  بعدم كفاية رأس املال ومتطلبات الحد األدنى املطلوب لرأس املال املخاطر املتعلقة("1.1.2الخطر )في ما تم ذكره  باستثناء)

املخاطر املتعلقة بعدم كفاية املخصصات ( "10.1.2" والخطر )املختصةالرقابية بالعقوبات من قبل الجهات  املتعلقة املخاطر( "3.1.2

( 23.1.2" والخطر )املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات( "19.1.2" والخطر )واالحتياطيات

 من" املخاطر املتعلقة بسحب تصريح مزاولة أنشطة التأمين( "5.2.2"  والخطر )بإلغاء أو عدم تجديد وثائق التأمين املتعلقة املخاطر"

باحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته  ملتزمة الشركةفإن  ،هذه النشرة( من" املخاطرة( "عوامل 2) رقم القسم من

 .النشرة هذه نشركما بتاريخ  املركزي  البنكالتنفيذية وتعاميم 

 االلتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة 2.8.10

 شهادة  بموجب الرئيس ي املقر حيث جدة مدينة في التجاري  السجل إدارة لدى التسجيل لناحية التجاري  السجل بنظام ملتزمة الشركة

ه )املوافق 09/02/1446صالحيتها في  تنتهي والتي( م24/01/2010)املوافق  ه09/02/1431( وتاريخ 4030196620) رقم

 م(. 13/08/2024

 مع التعديالت الجديدة واالخيرة التي أدخلت على  النظامأن الشركة ملتزمة بنظام الشركات لناحية اعتماد  كما 
ً
األساس ي للشركة تماشيا

املساهمين في اجتماع الجمعية  وموافقةالنظام األساس ي  مسودة علىمن وزارة التجارة  مسبقةنظام الشركات وذلك بعد أخذ موافقة 

حوكمة الشركة )وزارة  إدارة قبلوتم اعتماد النظام األساس ي من  ؛م(07/10/2019ه )املوافق 08/02/1441العامة )غير العادية( بتاريخ 
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التزمت الشركة بمتطلبات هيئة السوق املالية والسوق املالية السعودية م(. 08/12/2019ه )املوافق 11/04/1441التجارة( بتاريخ 

 )تداول( من ناحية تحميل نسخة من النظام األساس ي على موقع تداول في الصفحة الخاصة بالشركة.  

 على  وشعارها مهااس وضعذلك الشركة من  وسيمكن ،(1439023956بالرقم )وزارة التجارة  تسجيلها لدى تمتجارية  عالمةالشركة  لدى

  املكاتب أوالواجهة الخارجية للمبنى 
ً
 التي تشغلها الشركة كونها قامت بتسجيل العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية الالزمة وفقا

 راجع القسم الفرعي ) .لنظام العالمات التجارية
ً
( "التراخيص والتصاريح التي تعمل الشركة بموجبها" من 7.10)ملزيد من املعلومات فضال

 .( "املعلومات القانونية" من هذه النشرة(10القسم )

 رقم الشهادة بموجبة يالصناع يةغرفة التجار الن الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية استخراج شهادة عضوية في أ كما 

 م(.13/08/2024 املوافقه )09/02/1446تاريخ  فيوتنتهي صالحيتها  ،(م05/10/2010)املوافق  ه26/10/1431 وتاريخ( 150051)

 التسجيل بنظام السجل التجاري لناحية باستكمال إجراءات تأسيس فرعيها يالرياض والخبر وهي ملتزمة  ملتزمة فروع الشركةأن  كما

 راجع القسم لكل فرع  شهادة عضوية في الغرفة التجارية الصناعية استخراجو  لدى إدارة السجل التجاري 
ً
)ملزيد من املعلومات فضال

 .( "املعلومات القانونية" من هذه النشرة(10" من القسم )فروع الشركة( "9.10الفرعي )

 مجلس الضمان الصحي التعاونياملستمرة حسب متطلبات  االلتزامات 3.8.10

 

 البنك املركزي بعد إجازتها من  )"مجلس الضـــــــمان"( إن منتجات التأمين الطبي خاضـــــــعة ألنظمة مجلس الضـــــــمان الصـــــــحي التعاوني .

 .جلس الضمان بمراقبة الشركة والتأكد من تقيدها بالشروط املنظمة لتقديم منتجات التأمين الطبيمحيث يقوم 

 ( من الالئحة التنفيذية لنظام الضـــــــــمان الصـــــــــحي على أنه ال يســـــــــمح لشـــــــــركات التأمين بممار 43نصـــــــــت املادة الثالثة واألربعون ) ســـــــــة

 بعد تأهيلها من قبل املجلس، ويكون التأهيل مقيدا بمدة ثالث
ّ
ســـنوات قابلة للتجديد ملدد  (3) أعمال الضـــمان الصـــحي التعاوني إال

( من الالئحة التنفيذية لنظام الضـــمان الصـــحي أنه يتم تأهيل شـــركات التأمين 44الرابعة واألربعون ) كما نصـــت املادة .أخرى مماثلة

ة التأمين الصـــــــــــــحي بناء على طلب يتم تقديمه لهذا الغرض، وللمجلس تحديد ما يراه من تفاصـــــــــــــيل تتعلق بطبيعة التعاوني ملمارســـــــــــــ

 ونطاق البيانات التي يتعين تضــــــــــــــمينها في هذه الطلبات في حدود ما يلزم لذلك، وعلى املجلس البت في طلب التأهيل خالل تســــــــــــــعين

  .يوما من تاريخ تقديم الطلب (90)

 ضمان بمراقبة الشركة والتأكد من تقيدها بالشروط املنظمة لتقديم منتجات التأمين الطبي. ومن تلك الشروطيقوم مجلس ال: 

( ســــــــــــــتين 60االلتزام بتوفير كوادر طبية متخصــــــــــــــصـــــــــــــــة إلعطاء املوافقات الطبية الالزمة خالل موعد زمني ال يتجاوز ) -

 .دقيقة وفي حال عدم املوافقة فيجب توضيح األسباب رسميا

 .يوم (45)لتزام بدفع مستحقات مقدمي الخدمة الطبية كاملستشفيات والعيادات الطبية في موعد ال يتجاوز اال -

 (. 2019-2018-2017السنوات الثالث السابقة ) خاللالضمان  مجلستتعرض الشركة ألي عقوبة من  لم

 ت الهيئة العامة للزكاة والدخلاملستمرة حسب متطلبا االلتزامات 4.8.10

 اءانته من يوم 120 خالل والضريبية الزكوية إقراراتها بتقديم ملزمةمن املنشآت والشركات املسجلة والتي تعمل في اململكة  كغيرها الشركة 

تسجيل الشركة بصفتها مكلف بموجب الرقم  تم. والدخل للزكاة العامة الهيئة عن تصدر التي الشهادة تجديد غرضوذلك ل املالية السنة

شهادة  على حصلتم و 2019ديسمبر  31وقد قدمت الشركة إقراراها الزكوي عن العام املالي املنتهي في ( 3002781719)الضريبي املميز 

صالحة حتى تاريخ  وهي( م27/03/2020)املوافق  هـ03/08/1441( وتاريخ 1110771509) بالرقممن الهيئة العامة للزكاة والدخل زكاة 

ة ان الزكاة املستحقة واملدفوعة للهيئة العامة للزكاة والدخل عن السنة املالي إلىتجدر اإلشارة  (.م30/04/2021)املوافق  ه18/09/1442

 وخمسمائة وستون )2019ديسمبر  31املنتهية في 
ً
 ( ريال سعودي.3,847,560م  مبلغ وقدرة ثالثة ماليين وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفا

 الضريبي الرقمالئحته التنفيذية وهي مسجلة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل تحت ظام ضريبة القيمة املضافة و بن ملتزمة الشركة 

 أن الشركة مسجلة منذ تاريخ 21/01/2019)املوافق   ه15/05/1440 بتاريخ صدرت شهادة بموجب( 300278171900003)
ً
م( علما

 .(م25/08/2017 )املوافق  ه03/12/1438
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

   
ً
ة تم إضافة فروع الشركة في مدينتي الرياض والخبر ضمن قائمة فروع املكلف )شركة الخليجيبنظام الهيئة العامة للزكاة والدخل  التزاما

 العامة للتأمين التعاوني(.

 م باحتساب فروق 2015ديسمبر  31م وحتى 2010ديسمبر  31من األعوام  اقراراتعند مراجعة والدخل  قامت الهيئة العامة للزكاة

 .سعودي (مليون ريال1.1(مليون ريال سعودي ومبلغ )1.8تسوية نهائية للزكاة وضريبة استقطاع بمبلغ ) إلىزكوية إضافية بعد الوصول 

( 2,846,754)ليونين وثمانمائة وستة وأربعون ألف وسبعمائة وأربعة وخمسون مبمبلغ   تسوية نهائية في لجنة املنازاعات إلىوتم التوصل 

 وتم سدادها.ريال سعودي 

 بمبلغ مليون م باحتساب ضريبة اقتطاع إضافية 2017 إلى م2016من األعوام  اقراراتعند مراجعة والدخل  قامت الهيئة العامة للزكاة

 وتم سدادها.  ( ريال سعودي1,805,884)وثمانمائة وخمسة آالف وثمانمائة وأربعة وثمانون 

  صلت على شهادة الزكاة وفقا لذلك.م وح2018ديسمبر  31املنتهي في قدمت الشركة اقراراتها الزكوية للعام املالي 

  ديسمبر  31حتى  2016ديسمبر  31م، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل تقييمات الزكاة وضريبة االستقطاع من 2019خالل العام

الهيئة العامة للزكاة  إلىقدمت الشركة اعتراض  م(04/10/2020ه )املوافق 14/02/1442م من خالل تطبيق نظام )ايراد(. بتاريخ 2018

( 17,939,387) وقدره سبعة عشر مليون وتسعمائة وتسعة وثالثين ألف وثالثمائة وسبعة وثمانون  والدخل على بعض البنود بمبلغ

 عمائة وثمانية وثالثون وقدره مليون وتسعمائة وأربعة وتسعون ألف وسب  مليون ريال وتسوية فروقات الزكاة وضريبة االستقطاع بمبلغ

 لم يصدر قرار نهائي من الهيئة العامة للزكاة والدخل.  ،هذه اإلصدار نشرة نشر تاريخب وكما ( مليون ريال على التوالي. 1,994,738)

املخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة ( "33.1.2" والخطر )بالتقاض يملتعلقة املخاطر ا( "32.1.2في الخطر ) ما تم ذكره باستثناء)

هذه  من" املخاطرة( "عوامل 2) رقم القسم من" وعملياتها الشركة بنشاط املتعلقة( "املخاطر 1.2) رقم الفرعي القسم من" واملطالبات اإلضافية

 ملتزمة بلوائح وأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. شركةال، فإن النشرة(

 

 املوارد البشرية والتنمية االجتماعية االلتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة 5.8.10

 ( 140838-9العمل( بالرقم املوحد ) مكتباملوارد البشرية والتنمية االجتماعية ) وزارة لدىفتح ملف  تم 
ً
 السعودة لشهادة وفقا

 املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، لوزارة اإللكترونية الخدماتهذه النشرة تستفيد الشركة من  نشربتاريخ  وكما. املستخرجة منها

في  وتقع( %77.45وتم استخراج شهادة السعودة لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين املطلوبة منها وفق برنامج نطاقات والبالغة )

 (.ب) فئة متوسطة - البالتينيالنطاق 

 لدى ( الشركة الئحة تنظيم عمل داخليةHR Manual )بالرقموزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل(  قبلمن  معتمدة 

كما يوجد لدى الشركة دليل )أنظمة وسياسات املوارد البشرية( صدر في  م(.15/09/2019ه )املوافق 16/01/1441( وتاريخ 413428)

 م وتم اعتماده من قبل لجنة الترشيحات واملكافآت.2019العام 

  املوحد بالرقم في مدينة الرياض وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل(فرع فتح ملف لدى  تمبالنسبة لفروع الشركة 

 (.505919890. وفي مدينة الخبر بالرقم املوحد ) (282548 -1)

 صب القيادية وذلك وفق ماجاء ُيلزم البنك املركزي/ساما الشركة الحصول على عدم املمانعة الكتابية املسبقة قبل تعيين في بعض املنا

 –( من الئحة متطلبات التعيين في املناصب القيادية في املؤسسات املالية الخاضعة إلشراف ساما )اإلصدار الثاني 3في امللحق رقم )

 : موظف قيادي وهم( 15حسب الهيكل التنظيمي )لدى الشركة عدد املوظفين القياديين  تبين انم(، وقد 2019سبتمبر 
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 املوظفين القياديين للشركة(: 81الجدول رقم )

 الجنسية املنصب األسم م
تاريخ صدور خطاب عدم 

 ممانعة ساما على التعيين

 سعودي املدير التنفيذي إيهاب يوسف محمد لنجاوي  1
ه )املوافق 04/05/1438

 م(01/02/2017

 سعودي األموال/ والجرائم املالية غسلرئيس مكافحة  مسعوديعبدالعزيز معتز  2
ه )املوافق 18/10/1441

 م(10/06/2020

 *أفغانستاني رئيس املراجعة الداخلية نثار قادري عبدالحي 3
ه )املوافق 07/08/1438

 م(03/05/2017

 سعودي رئيس إدارة اإلمتثال عبدهللا سامي مقبول  4
ه )املوافق 13/08/1438

 م(09/05/2017

 - - رئيس إدارة املخاطر **شاغر 5

 سعودي رئيس رعاية العمالء علي عبدالعزيز عبدالعال 6
ه )املوافق 06/07/1438

 م(03/04/2017

 سعودي رئيس اإلكتتاب بدر محمد عبدالعزيز الشوشان 7
ه )املوافق 12/04/1440

 م(19/12/2018

 سعودي رئيس املطالبات الغامديمحمد  سعيد 8
)املوافق ه 07/07/1438

 م(04/04/2017

 - - الرئيس االكتواري  ***شاغر 9

 سعودي مدير إعادة التأمين الشربينييوسف  عبد هللا  10
ه )املوافق 14/05/1440

 م(20/01/2019

 سعودي رئيس الشؤون القانونية وائل عثمان السبيع 11
ه )املوافق 19/05/1441

 م(14/01/2020

 سريالنكي التنفيذي لإلدارة املاليةالرئيس  محمد عزمي أنورالدين 12
ه )املوافق 24/09/1441

 م(17/05/2020

 سعودي رئيس تقنية املعلومات خضري عدنان ماجد  13
ه )املوافق 12/09/1441

 م(05/05/2020

 سعودي رئيس املوارد البشرية والخدمات املشتركة عبدهللا محمد سليمان الجوهر 14
ه )املوافق 29/08/1439

 م(15/05/2018

 سعودي الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية محمد عبدهللا محمد السديري  15
ه )املوافق 04/07/1439

 م(21/03/2018

 .الشركة: املصدر

 *زوج مواطنه.

إلى البنك املركزي السعودي لتعيين رئيس إدارة م(، وقد تقدمت الشركة بخطاب 18/06/2020ه )املوافق 26/10/1441*تقدم رئيس إدارة املخاطر السابق بإستقالته في تاريخ 

 راجع الخطر )
ً
املخاطر املتعلقة بخلو بعض ( "18.1.2املخاطر وكما في تاريخ هذه النشرة لم تحصل الشركة على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي )ملزيد من املعلومات فضال

 " من هذه النشرة(.عوامل املخاطرة( "2" )املناصب الهامة في الشركة

 طرف خارجي. إلى* يتم اسناد مهام الخبير االكتواري **

 ( من املوظفين القياديين، فقد 100حيث أن الشركة ملزمة بتحقيق نسبة سعودة )%( 15من اصل )(  2)  سعوديين املوظفين الغير تبين ان عدد

وحصلت الشركة على خطاب عدم ممانعه  ،( موظف سيرالنكي 1( موظف زوج مواطنه و )1) موظف في من املناصب القيادية للشركة من بينهم 

تاريخ و   (GC-154-00-2010)لتعيين املدير املالي من الجنسية السيرالنكية السيد /محمد عزمي أنور  وفقا لخطاب رقم  البنك املركزي من 

 م(.17/05/2020ه )املوافق 03/06/1431

 البنك من الئحة إدارة املخاطر الصادر عن  15يخص منصب رئيس إدارة املخاطر تبين ان املنصب مازال شاغر مما سيعتبر مخالفه للماده  وفيما

 )
ً
 بعض بخلو املتعلقة املخاطر(" 18.1.2م )رق الخطرم )ملزيد من املعلومات فضال راجع 27/12/2008 بتاريخاملركزي )مؤسسة النقد سابقا

" املخاطرة( "عوامل 2) رقم القسم من" وعملياتها الشركة بنشاط املتعلقة( "املخاطر 1.2) رقم الفرعي القسم من" الشركة في الهامة املناصب

 هذه النشرة(. من
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 ي% في قطاع ب100سبة السعودة إلى نم( تم رفع 2017/  10/  08 )املوافق هـ1439 / 01/  18 تاريخب 
ً
ع املنتجات التأمينية )لألفراد( وذلك اعتبارا

هـ 11/05/1438 تاريخجميع شركات التأمين في  ي قد ألزمم(، وكان البنك املركز 01/02/2018ه )املوافق15/05/1439 تاريخ من

إدارات العناية بالعمالء، توطين جميع الوظائف املتعلقة بإدارات مطالبات املركبات وجميع الوظائف املتعلقة بب م(08/02/2017 )املوافق

 )لجميع فروع التأمين(. الشكاوى والوظائف املتعلقة بمهام معالجة 

املخاطر املتعلقة ( "22.1.2والخطر )" الشركة في الهامة املناصب بعض بخلو املتعلقة املخاطر(" 18.1.2رقم ) الخطر ما تم ذكره في باستثناء)

املخاطر املتعلقة باالعتماد على ( "36.1.2" والخطر )املخاطر املتعلقة بمتطلبات التوطين( "29.1.2" والخطر )بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم

 من" املخاطرة( "عوامل 2) رقم القسم من" وعملياتها الشركة بنشاط املتعلقة( "املخاطر 1.2) رقم الفرعي القسم من" املوظفين غير السعوديين

 .االجتماعية والتنمية البشرية املوارد وزارةبلوائح وأنظمة  ملتزمة الشركة، فإن هذه النشرة(

 االلتزامات املستمرة حسب متطلبات املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 6.8.10

  في فرعي املعاشات  مشتركة، وهي (503677766) االشتراك قمتم فتح ملف للشركة لدى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بموجب ر

 لشهادة التأمينات  واألخطار املهنية للمشتركين السعوديين وبالنسبة لغير السعوديين االشتراك بفرع األخطار املهنية
ً
وذلك وفقا

 م(. 15/10/2020ه )املوافق 28/02/1442( وتاريخ 34851938االجتماعية رقم )

  وال يوجد ملف مستقل لفرع  (505919890رقم االشتراك )بموجب  دينة الخبرفقد اشتراك فرع الشركة في م تمبالنسبة لفروع الشركة

 الشركة في الرياض. 

 املالية السوق  هيئةاملستمرة حسب متطلبات  االلتزامات 7.8.10

 ّيما ال س تلزم الهيئة الشركات املدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة

فق االلتزام باإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية واملالية وتقرير مجلس اإلدارة، كما تلتزم شركات التأمين بإعالن نتائجها املالية و 

 منها عائد استثمارات 
ً
النماذج املعتمدة من الهيئة والتي يجب أن تتضمن بيانات واضحة عن فائض )عجز( عمليات التأمين مخصوما

ة الوثائق، وإجمالي أقساط التأمين املكتتبة وصافي أقساط التأمين املكتتبة، وصافي املطالبات املتكبدة، وصافي أرباح )خسائر( حمل

ية. استثمارات حملة الوثائق، وصافي أرباح )خسائر( استثمارات أموال املساهمين ومقارنة هذه البيانات بالفترة املقابلة ربع سنوية أو سنو 

ئم االلتزامات املستمرة للشركات املدرجة، يجب أن تكون النتائج املالية السنوية املعلنة في موقع )تداول( مستمّدة من القوا وبحسب دليل

ات واملعتمدة من املراجع الخارجي للشركة املعين من الجمعية واملعتمدة من مجلس اإلدارة، ويجب التقيد بنماذج اإلعالن جعةاملرااملالية 

 تقديم بيان بجميع األسباب واملؤثرات للتغير الواردة ضمن 
ً
ي فالتعليمات الخاصة بإعالنات الشركات لنتائجها املالية، وعلى الشركة أيضا

 .النتائج املالية للسنة املالية الحالية مع فترة املقارنة بحيث تشمل األسباب جميع بنود إعالن النتائج املالية

 مراحل مواكبتهم للتحول ملعايير املحاسبة الدولية. وبتاريخ  عنألزمت الهيئة الشركات املدرجة في السوق املالية باإلفصاح  كما

 بذلك.  عن انها ملتزمةأعلنت الشركة في موقع تداول  (م30/08/2016املوافق) 27/11/1437

 الخاصة  والتعليمات بتعديل اإلجراءات (2016-130-1رقم ) ةالهيئ مجلس قرار صدر م(24/10/2016ه )املوافق 23/01/438 وبتاريخ

 والتي تم الجديد، الشركات نظام ضوء في مالها رأس من %( فأكثر50املتراكمة ) خسائرها بلغت التي السوق  في أسهمها املدرجة بالشركات

 فأكثر ) %20 (املتراكمة خسائرها بلغت التي السوق  في أسهمها املدرجة بالشركات الخاصة والتعليمات "اإلجراءات لتصبح مسماها تعديل

 30في  وكما م(.18/07/2018ه )05/11/1439( وتاريخ 2018-77-1رقم ) املالية السوق  هيئة مجلس بقرار واملعدلة "، مالها رأس من

%( 15.73، فيما بلغت نسبة )م2020يونيو  30كما في  %( من رأس املال15.64)نسبة  للشركة ةخسائر املتراكمال بلغت فقد م2020يونيو 

املخاطر املتعلقة بالخسائر (" 2.1.2)ملزيد من املعلومات فضال راجع القسم الفرعي رقم ) م2020سبتمبر  30من رأس املال كما في 

هذه من  ( "عوامل املخاطرة"2( "املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها" من القسم رقم )1.2" من القسم الفرعي رقم )املتراكمة

( بشأن تعليق العمل 15016م( صدر األمر امللكي الكريم رقم )02/11/2020ه )املوافق 16/03/1442تجدر اإلشارة أنه وبتاريخ ، و النشرة(

م( بناًء 25/11/2020ه )املوافق 10/04/1442( وتاريخ 348قرار معالي وزير التجارة  رقم )ببعض أحكام مواد نظام الشركات، وقد صدر 

ه )املوافق 01/08/1441( من نظام الشركات ملدة سنتين من تاريخ 150على األمر امللكي الكريم بتعليق العمل باملادة املائة والخمسون )

  م(.25/03/2020
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 أسهمها في املدرجة املساهمة شركات بإعالنات الخاصة التعليمات الئحة باتباع املالية السوق  في املدرجة الشركات الهيئة ألزمت كما 

 م( واملعدلة12/08/2006ه )املوافق 18/07/1427تاريخ و  (2006-199-1رقم ) الهيئة مجلس قرار بموجب الصادرة املالية السوق 

 م(.30/09/2019 ه )املوافق01/02/1441 ( وتاريخ2019-104-1رقم ) القرار بموجب

  البنك املركزي بالنسبة لحوكمة الشركة، يتضمن الجدول أدناه ملخص ملدى التزام الشركة بلوائح الحوكمة سواء الصادرة عن

 أو الصادرة عن  هيئة السوق املالية. ساما/السعودي

 التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركةملخص أهم بنود الئحة حوكمة الشركات (: 82الجدول رقم )

 التفصيل الجهة املسؤولة التعليق

املادة من الئحة 

حوكمة شركات 

 التأمين

املادة من الئحة 

 حوكمة الشركات

ــــة  ــ ــاريــخ مــ –مــلــتــزمــ ــ ــ ــــل مــجــلــس اإلدارة بــتــ ــ ــــدة مــن قــبــ ــ عــتــمــ

 م(05/02/2020ه )املوافق 11/06/1441
 مجلس اإلدارة

ــــة  ــ ــ ــــياسـ ــ ــ ــــع سـ ــ ــ ـــأن توزيع يجب على مجلس اإلدارة وضـ ــ ــ ــــحة بشــ ــ ــ واضـ

 لنظام  أرباح األسهم بما يحقق مصالح 
ً
املساهمين والشركة وفقا

 الشركة األساس.

 ب/9 -

 مجلس اإلدارة م الربط مع اإلعالن على موقع تداول ت –ال يوجد 
ــــويــة مجلس  ــ ــ ــ ــ ــ ــــحين لعضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــخــة من املعلومــات عن املرشـ ــ ــ ــ ــ ــ توفير نسـ

 اإلدارة في املوقع االلكتروني للشركة
 أ/8 -

ــــة  ــــل  –ملتزمــ ــــة من قبــ ــــة املراجعــ ــاء لجنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تم تعيين أعضـــ

ــاديــــة  بتــــاريخ  ــامــــة غير العــ ه 09/06/1440الجمعيــــة العــ

 م(14/02/2019)املوافق

الجمعيـــة العـــامــة 

 للمساهمين
 54و 12/5 106-105 تشكيل لجنة املراجعة

تم اعتمـــاد الالئحـــة من مجلس اإلدارة بتـــاريخ   –ملتزمـــة 

ـــق  08/06/1440 ــ ــ ــ ــ ــ ــــوافـ ــ ــ ــ ــ ــــ13/02/2019ه )املــ ــ ــ ــ ــ م م( وتــ

ــــخ  ــاريــ ــ ــ ــتــ ــ ــــة بــ ــ ــامــ ــ ــ ــعــ ــ ــــة الــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــــل الــ ــ ــبــ ــ ــــن قــ ــا مــ ــ ــ ــــادهــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اعــ

 م(14/02/2019ه )املوافق09/06/1440

الجمعيـــة العـــامــة 

 للمساهمين

ـــركة  ــ ــ ــ ــ ــــدر الجمعية العامة للشــ ــ ــ ــ بناء على اقتراح من مجلس  –تصـــ

ــــمل هذه الالئحة  –اإلدارة  الئحة عمل لجنة املراجعة على أن تشـ

ــــ ــــد اختيـ ــا، وقواعــ ــ ـــامهــ ــــة، ومهـــ ــــل اللجنــ ــــوابط وإجراءات عمــ ــ ــ ــ ــ ــ ار ضـ

أعضــائها، وكيفية ترشــيحهم، ومدة عضــويتهم، ومكافآتهم، وآلية 

 تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.

 ج/54 -

ــــة  ــــاريخ  –ملتزمـــ ــــة بتـــ ــاديـــ ــ ــــة العـــ ــامـــ ــ ــــة العـــ ــــت  الجمعيـــ وافقـــ

 م(29/06/2020ه )املوافق 08/11/1441

الجمعيـــة العـــامــة 

 للمساهمين
 12/6 - م2019لعام املوافقة على القوائم املالية 

ــــة  ــــاريخ  –ملتزمـــ ــــة بتـــ ــاديـــ ــ ــــة العـــ ــامـــ ــ ــــة العـــ ــــت  الجمعيـــ وافقـــ

 م(29/06/2020ه )املوافق 08/11/1441

الجمعيـــة العـــامــة 

 للمساهمين
 12/7 - م2019املوافقة على التقرير السنوي ملجلس اإلدارة لعام 

ــاديـــة متم التعيين  -ملتزمــــة  ن قبــــل الجمعيــــة العــــامــــة العــ

 م(29/06/2020)املوافق ه  08/11/1441بتاريخ 

الجمعيـــة العـــامــة 

 للمساهمين

ـــابات مراجعي تعيين ــ ــ ــ ــ ـــركة، حسـ ــ ــ ــ ــ وإعادة  مكافآتهم، وتحديد الشـ

 .تقاريرهم واملوافقة على تعيينهم، وتغييرهم،
 81و 12/9 -

 مجلس اإلدارة ملتزمة

ــــر اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكان وجدول  ــ ــ ــ ــ ــ نشـ

 على األقــل في املوقع أعمــالهــا قبــل املوعــد بواحــد 
ً
ــــرين يومــا ــ ــ ــ ــ ــ وعشـ

 االلكتروني للشركة.

 د/13 -

ــــة  ــ ــــداول  –مـــلـــتـــزمــ ــ ــــة تـــتـــوفـــر عـــلـــى مـــوقـــع تــ ــ بـــنـــود الـــجـــمـــعـــيــ

والبيانات املالية وتقرير مجلس اإلدارة متوفرة على موقع 

 الشركة االلكتروني

 مجلس اإلدارة

عند  –االتاحة للمســـاهمين من خالل املوقع اإللكتروني للشـــركة 

ــــدعوة  ــ ـــر الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة نشــ ــ ـــامــ ــ ــــة العـــ ــ ـــاد الجمعيــ ــ ــــول على  –النعقـــ ــ ــ ــ ــ ــ الحصـ

ــــة،  ــ ــامــ ــ ــ ــــة العــ ــ ــــال الجمعيــ ــ ــــدول أعمــ ــ ــــة ببنود جــ ــ ــــات املتعلقــ ــ املعلومــ

ــابــــات والقوائم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة تقرير مجلس اإلدارة ومراجع الحســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وبخــــاصـــ

 املالية وتقرير لجنة املراجعة.

 ج/14 -

ــــ ــ ــلــ ــ ــ ــقــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة مســـ ــ ــــحــ ــ ــــد الئــ ــ ــــوجــ ــ ــــ – ةالتــ ــ ــــط تــ ــ ــــطـ ــ ــخـ ــ ــ ـــر الــ ــ م ذكـــ

ـــات و  ــتراتيجيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة  أواالسـ ــــمن )الئحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة  ضـ ـــركــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــداف الشــ هــ

 السياسات الداخلية املتعلقة بعمل الشركة وتطويرها( 

 
وضــع الخطط والســياســات واالســتراتيجيات واالهداف الرئيســية 

 للشركة
 22/1 أ/64

لالئحة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ تم اعتماد ا -ملتزمة

 م(25/09/2019ه )املوافق 26/01/1441
 مجلس اإلدارة

ــــع أنظمة ــ ـــراف العام عليها  وضــ ــ ــ ــــوابط للرقابة الداخلية واإلشـ ــ وضــ

ــــالح"  ــ ــــارض املصـ ــ ــــة ملعالجة حاالت "تعـ ــ ــــة مكتوبـ ــ ــــع سياسـ ــ منها: وضـ

ــــن أعضـــاء مجلس اإلدارة واإلدارة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لكـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفعلية واملحتملـــ

ــــول  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التنفيذية واملســـاهمين، ويشـــمل ذلك إســـاءة اســـتخدام أصــ

ـــركة ومرافقها، وإســــاءة التصــــرف الناتج عن ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تعامالت مع الشـ

ــــالمــة األنظمــة املــاليـة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــخــاص ذوي العالقــة. والتــأكــد من سـ ــ ــ ــ ــ ــ األشـ

واملحاسبية، بما في ذلــــــك األنظمــــــة ذات الصــــــلة بإعــــــداد التقــــــارير 

 والتأكـــد مـــن تطبيـــق أنظمـــة رقابيـــة مناســـبة لقياس وإدارة .املالية

ــــام عن املخاطر التي قد تواجه  ــــور عـــ ــــك بوضع تصـــ ــــاطر، وذلـــ املخـــ

ـــركة، ــ ــ ــــتوى  الشــ ــ ــاء بيئة ملمة بثقافة إدارة املخاطر على مســـ ــ ــ وإنشـــ

ــالح واألطراف ذات  ـــركة وطرحها بشـــــفافية مع أصـــــحاب املصـــ الشــ

ـــنوية لفاعلية إجراءات الرقابة  ــ ــ ــ ـــركة. ومراجعة السـ ــ ــ ــ ــــلة بالشـ ــ ــ الصــ

 .الداخلية في الشركة

 22/2 د/64
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 

معيــة العــامــة العــاديــة على الالئحـة وافقــت  الج  -ملتزمــة 

 م(29/06/2020ه )املوافق 08/11/1441بتاريخ 

الجمعيـــة العـــامــة 

 للمساهمين

ــــوية  ــــددة للعضـ ـــايير وإجراءات واضحة ومحـ ـــات ومعــ ــــع سياســ وضـ

فـــي مجلـــس اإلدارة، ووضـــعها موضـــع التنفيذ بعد إقرار الجمعية 

 العامة لها.

65 22/3 

 

ــــة  ــ ــــل مج تم -ملتزمــ ــ ــــة من قبــ ــ ـــاد الالئحــ ــ لس اإلدارة اعتمـــ

 م(05/02/2020ه )املوافق 11/06/1441بتاريخ 

 

 مجلس اإلدارة

 

ـــالح وفق  وضـــــع ســـــياســـــة مكتوبة تنظم العالقة مع أصـــــحاب املصــ

 اآلتي: -شكل خاصب-أحكام الئحة الحوكمة، ويجب أن تغطي 

ـــالح في حالة انتهاك حقوقهم التي  ــ ــ ــ ــ ــ ــــحاب املصـ ــ ــ ــ ــ آليات تعويض أصــ

 .تقرها األنظمة وتحميها العقود

ــأ بين الشــــركة وآليات تســــوية الشــــكاوى أو  الخالفات التي قد تنشــ

 .وأصحاب املصالح

ـــات جيــــــدة مــــــع العمــــــالء واملــــــوردين  ـــات مناســــــبة إلقامــــــة عالقـــ وآليـــ

 .واملحافظـة علـى سـرية املعلومـات املتعلقة بهم

- 22/4 

ــــة  ــ  تم  -ملتزمــ ــ ــــة من قبــ ـــاد الالئحــ ــ ل مجلس اإلدارة اعتمـ

 م(25/09/2019ه )املوافق 26/01/1441بتاريخ 

 مجلس اإلدارة

 

وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة 

ـــة  ــ ـــات الـــجـــوهـــريـــ ــ ــلـــومـــ ـــاح عـــن املـــعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاإلفصــ ــ ـــا بـــ ــ والـــلـــوائـــح والـــتـــزامـــهـــ

ــــالح، والتحقق من تقيــد اإلدارة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحــاب املصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاهمين وأصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ للمســ

 التنفيذية بها.

- 22/5 

تم التعيين بموجــب قرار مجلس اإلدارة بتــاريخ  –ملتزمــة 

 م(25/02/2019)املوافق  ه 20/06/1440
 مجلس اإلدارة

ــــكيل ــــة لجان تشــ ــــصــ  بقرارات عن مجلس اإلدارة  منبثقة متخصــ

ــــؤولياتها، اللجنة مدة فيها يحدد ــــالحياتها ومســ  رقابة وكيفية وصــ

ــاء  تســــمية التشــــكيل قرار يتضــــمن أن على عليها، املجلس األعضــ

 وأعمــال أداء تقييم مع وواجبــاتهم، وحقوقهم مهــامهم وتحــديـد

 وأعضائها اللجان هذه

89 
 60و 50و 22/13

 64أ و/60و 

ــــه ــ ـــاد  -ملتزمـ ــ ــــل مجلس اإلدارة  تم  اعتمــ ــ ــــة من قبـ ــ الالئحـ

 م(10/09/2019ه )املوافق 11/01/1441بتاريخ 
 مجلس اإلدارة

 وتطويرها، الشــركة بعمل املتعلقة الداخلية الســياســات اعتماد

 املوكولة واملســــؤوليات املهام واالختصــــاصــــات تحديد ذلك في بما

 املختلفة. التنظيمية املستويات إلى

 23/1 ج/64

ــــالحيــات بموجــب قرار مجلس  –ملتزمــة  ــ ــ ــ ــ ــ تم تحــديــد الصـ

ــــم ) ــ ــ ــــخ  101/2019اإلدارة رقــ ــ ــ ــاريــ ــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــ ه  07/07/1440( بــ

 م(14/03/2019)املوافق  

 مجلس اإلدارة

ــــة اعتماد ــ ــ ــ ــ ــ ــــياســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيلية مكتوبة سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالحيات بتحديد وتفصـ ــ ــ ــ ــ ــ  الصـ

 الصــالحيات، تلك وجدول يوضــح التنفيذية اإلدارة إلى املفوضــة

 من يطلب أن اإلدارة وملجلس التفويض، ومدة التنفيذ وطريقة

 للصالحيات ممارساتها بشأن دورية تقارير رفع اإلدارة التنفيذية

 املفوضة.

- 23/2 

موجـــب قرار مجلس اإلدارة بتـــاريخ بتم التعيين  -ملتزمـــة 

 م(25/02/2019ه )املوافق 20/06/1440
 25 و/64 تعيين الرئيس التنفيذي مجلس اإلدارة

بموجــب قرار مجلس اإلدارة بتــاريخ  تم االعتمــاد -ملتزمــة 

 م(30/10/2019ه )املوافق 02/03/1441
 مجلس اإلدارة

 مجلس إلى ورفعها للشــــركة والوظيفية التنظيمية وضــــع الهياكل

 في اعتمادها. للنظر اإلدارة
13 26/5 

ــــة  ــ ــــل مجلس ت –ملتزمـ ــ ـــاد من قبـ ــ ــــاريخ م االعتمــ ــ اإلدارة بتـ

 م(.28/11/2019ه )املوافق 01/04/1441
 مجلس اإلدارة

ــــل  ــــاملين، مثـ منح للعــ
ُ
ــــآت التي ت ــافــ ــ ــــة وأنواع املكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاســـ ــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اقتراح سـ

ــــكل  ــ ــ ــ املكافآت الثابتة، واملكافآت املرتبطة باألداء، واملكافآت في شــ

 أسهم.

- 26/10 

ــــد  ــــاريخت  –يوجــ ــــل مجلس اإلدارة بتــ ــــاد من قبــ  م االعتمــ

 م(25/09/2019 املوافق ه  )26/01/1441
 مجلس اإلدارة

ــــالح  ــ ــــحة للتعامل مع حاالت تعارض املصـ ــ ــــة مكتوبة وواضـ ــ ــــياسـ ــ سـ

ــاء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الواقعــة أو املحتمــل وقوعهــا التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضـــ

ــــاملين في  ــــة أو غيرهم من العــ ــــذيــ مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيــ

ــــالح  ــ ــ ــ ــ ــ ــــحاب املصــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــركة أو مع أصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــركة عند تعاملهم مع الشــ ــ ــ ــ ــ ــ الشــ

 يناآلخر 

 43 أ/12

ــــد ــ ــــل مــجــلــس اإلدارة تــم   -يــوجــ ــ ــاريـخ ب الــتــعــيــيــن مــن قــبــ ــ ــ تــ

 م(20/03/2017ه  )املوافق  21/06/1438
 مجلس اإلدارة

 

تعيين مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي 

 واقتراح مكافآته.

 74و  4ب//55 -

ــــة  ــ ــــة تــ –مــلــتــزمــ ــ ــاء لــجــنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار أعضـــ ــ ــــد اخــتــيـــ ــ م إقــرار قــواعــ

ــــيحات  ــ ــ واملكافآت من قبل الجمعية العامة العادية الترشـــ

 م(19/06/2019ه )املوافق 16/10/1440بتاريخ 

 

 

الجمعيـــة العـــامــة 

 للمساهمين

ـــركة  ــ ــ ــ ــ ــــدر الجمعية العامة للشــ ــ ــ ــ ناء على اقتراح من مجلس ب –تصـــ

على أن تشــمل  الئحة عمل لجنة الترشــيحات واملكافآت –اإلدارة 

ــــوابط وإجراءات وخطة عمل اللجنة، ومهامها،  ــ ــ ــ ــ ــ هذه الالئحة ضـ

ــــويتهم،  ــ ــــيحهم، ومدة عضـ ــ ــائها، وكيفية ترشـ ــ ــ وقواعد اختيار أعضـ

ــــغور  ــ ــ ــــكل مؤقت في حال شــ ــ ــ ــائها بشــ ــ ــ ــ ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضــ

 أحد مقاعد اللجنة.

 ب/64ب و/60 100

ــــة  ــــل مجلس اإلدارة ت –ملتزمـــ ــــة من قبـــ ــــاد الالئحـــ م اعتمـــ

ـــا ــ م(  وتم 28/11/2019ه )املوافق 01/04/1441ريخ بتـــ

ــاريـــــخ  ــ ــ ــي تــ ــــة فـــ ــ ــامــ ــ ــ ــعــ ــــة الـــ ــ ــيــ ــعـــ ــمـــ ــجـــ ــــل الـــ ــ ــبــ ــا مـــــن قـــ ــ ــ ــــادهــ ــ ــمــ ــتـــ اعـــ

 م(29/06/2020ه )املوافق  08/11/1441

الجمعيـــة العـــامــة 

 للمساهمين

 

ــــيحات واملكافآت بإعداد ــ ــ ــ ــــة تقوم لجنة الترشـــ ــ ــ ــ ــــياســـ ــ ــ ــ ــــحة ســـ ــ ــ ــ  واضـــ

ــــاء ملكـافـآت ــ ــ ــ ــ ــ املجلس  عن املنبثقـة واللجـان اإلدارة مجلس أعضـــ

  فيها للنظر اإلدارة مجلس إلى ورفعها التنفيذية،واإلدارة 
ً
 تمهيدا

ــــة تلك في يراع على أن العامة، الجمعية من العتمادها ــــياســ  الســ

ـــاع ـــايير اتبــ ـــاألداء، ترتبط معــ ـــاح بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا، واإلفصـ  من والتحقق عنهـ

 تنفيذها.

 61/1 ه/101
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ــــة  ــــاريخ  –ملتزمـ ــــل مجلس اإلدارة بتـ ــا من قبـ ــ ــــادهـ تم اعتمـ

 م(25/09/2019ه  )املوافق 26/01/1441

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــجـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لـ

ـــات  ــ ــيــــحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتــــرشـ والــ

 واملكافآت

ــــــف إعداد ــ ــ ــ ــــوية املطلوبة واملؤهالت للقدرات وصــ ــ ــ ــ ــ  مجلس لعضــ

 .اإلدارة التنفيذية وظائف وشغل اإلدارة
 65/3 ب/101

 مجلس اإلدارة تم النشر على موقع تداول 
نشـــر إعالن الترشـــح لعضـــوية مجلس اإلدارة في املوقع االلكتروني 

 للشركة.
- 68 

ــــة ــ ــــل مــجــلــس االدا -مــلــتــزمــ ــ ــــة مــن قــبــ ــ ـــاد االئــحــ ــ  ةر تــم اعــتــمـــ

 م(05/02/2020ه )املوافق 11/06/1441بتاريخ
 مجلس اإلدارة

ـــات ــ ــ ــ ــ ــ ــــياســ ــ ــ ــ ــ ــــحاب إجراءات يتبعها أو ســـ ــ ــ ــ ــ ـــالح أصـــ ــ ــ ــ ــ ــ  تقديم في املصــ

 املخالفة املمارسات عن اإلبالغ أو شكاواهم
- 84 

الئحـة من قبـل مجلس االداره بتـاريخ تم اعتمـاد ا -ملتزمـة

 م(12/09/2019)املوافق ه 13/01/1441
 86 12 سياسة للسلوك املنهي والقيم األخالقية مجلس اإلدارة

ــــة  ــ ــــل مجلس   -ملتزمـ ــ ــــة من قبـ ــ ـــاد الالئحـ ــ إلدارة اتم اعتمــ

 م(25/09/2019ه )املوافق  26/01/1441بتاريخ 
 مجلس اإلدارة

ـــرافية بما  ــ ـــاح وإجراءات وأنظمته اإلشــ ــ ـــات مكتوبة لإلفصــ ــ ــــياســ ســـ

ــــركات ونظام يتفق مع متطلبات  ــ ــ ــ ــ ــ ــــاح الواردة في نظام الشـ ــ ــ ــ ــ ــ اإلفصـ

 السوق املالية

89 89 

 ب/91 - نشر تقرير لجنة املراجعة في املوقع االلكتروني للشركة مجلس اإلدارة غير ملتزمة

تم اعتمـــاد الالئحـــة من قبـــل الجمعيـــة العـــامـــة  –ملتزمـــة 

ــــخ  ــ ــ ــ ــ ــاريـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة بـــ ــ ــ ــ ــ ــاديـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق 16/10/1440الـــ ــ ــ ــ ــ ــــوافـــ ــ ــ ــ ــ ه )املـــ

 م(.19/06/2019

 مجلس اإلدارة
قواعد حوكمة خاصــة بالشــركة ال تتعارض مع األحكام اإللزامية 

 البنك املركزي لقواعد الحوكمة التي وضعتها 
67/89 94 

بتاريخ  ةاالدار  مجلس قبل من الئحةلاعتماد ا تم -ملتزمة

 م(12/09/2019ه )املوافق 13/01/1441
 جهات خارجية. إلىسياسة وقواعد اسناد مهام  مجلس اإلدارة

 الالئحة  وفقا 

خاصة  : )الئحة 

االسناد الخاصه 

بشركات التأمين 

 وإعادة التأمين(

- 

تم التعيين بموجــب قرار مجلس اإلدارة بتــاريخ  –ملتزمــة 

 م(25/02/2019ه  )املوافق 20/06/1440
 - 95و 90 تشكيل اللجنة التنفيذية مجلس اإلدارة

ــــة  ــ ــــة  – -ملتزمـ ــامـــ ــ ــ ــــة العـ ــ ــــل الجمعيـ ــ ـــا من قبـ ــ ـــادهــ ــ تم اعتمــ

ــــة ــ ــ ــ ــ ـــاديـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــخ  الـــ ــ ــ ــ ــ ــاريـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق 16/10/1440بـــ ــ ــ ــ ــ ــــوافـــ ــ ــ ــ ــ ه )املـــ

 م(19/06/2019

 - 95 الئحة اللجنة التنفيذية مجلس اإلدارة

ــــاء لجنة إدارة املخاطر  من قبل  –ملتزمة  ــ تم تعيين أعضـــ

ــــخ  ــ ــاريــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــــــس اإلدارة بــ ــلــ ــ ــ ــــجــ ــ ـــق  20/06/1440مــ ــ ــ ــــوافـ ــ ه  )املــ

 م(25/02/2019

 - 107و90 تشكيل لجنة إدارة املخاطر مجلس اإلدارة

ــــة  ــ ــــة  تم – -ملتزمـ ــامـــ ــ ــ ــــة العـ ــ ــــل الجمعيـ ــ ـــا من قبـ ــ ـــادهــ ــ اعتمــ

ــــخ  ــ ــ ــ ــ ــاريـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة بـــ ــ ــ ــ ــ ــاديـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق 16/10/1440الـــ ــ ــ ــ ــ ــــوافـــ ــ ــ ــ ــ ه )املـــ

 م(19/06/2019

 

 - 107 الئحة لجنة إدارة املخاطر مجلس اإلدارة

ــــتثمــار  من قبــل  –ملتزمــة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــاء لجنــة االسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تم تعيين أعضــ

ــــخ  ــ ــاريــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــــــس اإلدارة بــ ــلــ ــ ــ ــــجــ ــ ـــق  20/06/1440مــ ــ ــ ــــوافـ ــ ه  )املــ

 م(25/02/2019

 - 111و90 االستثمارتشكيل لجنة  مجلس اإلدارة

تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة العادية  –ملتزمة 

 م(19/06/2019ه )املوافق 16/10/1440بتاريخ 
 - 111 الئحة لجنة االستثمار مجلس اإلدارة

 املصدر: الشركة 

 

 (. 2019-2018-2017تتعرض الشركة ألي عقوبة من هيئة السوق املالية خالل السنوات الثالث السابقة ) لم 

 التنفيذية. ولوائحه املالية السوق  بنظام ملتزمة الشركة النشرة، هذه بتاريخ كما

 

  الشركة فروع 9.10

 ( من النظام األساس ي للشركة على أنه يجوز للشركة أن تنش ئ لها ف5نصت املادة ) أو مكاتب أو توكيالت داخل اململكة العربية 
ً
روعا

( العربي السعوديالبنك املركزي السعودي )مؤسسة النقد السعودية أو خارجها بعد موافقة 
ً
 . سابقا

 ( للمادة 
ً
فقة والتي تنص على ضرورة أخذ موا ( من الالئحة التنفيذية39واملادة ) التأمين التعاوني مراقبة شركات ( التاسعة من نظام9وفقا

على شركات التأمين التي ترغب افتتاح فروع لها بضرورة  يشترط البنك املركزي الخطية قبل افتتاح فروع لشركات التأمين،  البنك املركزي 

م ي يجب على الشركة أن تلتز وبالتال التقيد باإلجراءات النظامية املتعلقة بافتتاح فروع للشركات املساهمة والصادرة عن وزارة التجارة.

)تصريح بفتح محل  مثل تراخيص البلديةأو نقاط بيع لها  باستكمال التراخيص والسجالت والشهادات النظامية الالزمة الفتتاح فروع

 . وشهادة عضوية في غرف التجارة والصناعة، ووزارة التجارة أو مكتب أو مركز مطالبات(
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 ركة ملتزمة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لناحية افتتاح الفروع ونقاط البيع وقد حصلتكما بتاريخ اعداد هذه النشرة، الش 

(موافقة  على
ً
م(، 11/07/2011ه )املوافق 10/08/1432( وتاريخ 1614م ت//40241رقم )نهائية ال البنك املركزي )مؤسسة النقد سابقا

 والخبر.وذلك الفتتاح فرعين للشركة في مدينتي الرياض 

 

 ونقاط البيع وسجالتها التجارية: )اإلدارات اإلقليمية( قائمةالفروع (: 83الجدول رقم )

شهادة 

عضوية 

غرفة الفي 

 يةالتجار 

 ةيالصناع

 # فروع الشركة رقم السجل تاريخ اإلصدار تاريخ االنتهاء املدير النشاط العنوان

282643 

حي  –الخبر 

 –املوس ى 

طريق امللك 

فيصل بن 

 عبد العزيز

تأمين الحماية، التأمين 

الصحي، التأمين على 

املركبات، التأمين على 

املمتلكات، التأمين من 

الحوادث واملسؤولية، 

التأمين البحري، تأمين 

الطيران، تأمين الطاقة، 

التأمين الهندس ي، تقييم 

املخاطر واألضرار، 

املعاينة وتقدير 

ئر، تسوية الخسا

 املطالبات التأمينية

عبد هللا بن علي 

بن أحمد آل 

 جليح

 هـ19/11/1442

 املوافق)

 (م29/06/2021

 هـ19/11/1432

 املوافق)

 (م17/10/2011

2051046836 

فرع شركة 

الخليجية العامة 

 للتأمين التعاوني

1 

 الرياض 544696

 التأمين الحماية، تأمين

 على التأمين الصحي،

 على التأمين املركبات،

 من التأمين املمتلكات،

 واملسؤولية، الحوادث

 تأمين البحري، التأمين

 التأمين الطاقة،

 املخاطر تقييم الهندس ي،

 املعاينة واألضرار،

 تسوية الخسائر، وتقدير

 .التأمينية املطالبات

 

سامر بن حامد 

 بن علي نحاس

 هـ29/10/1442

 املوافق)

 (م10/06/2021

 هـ29/10/1432

 املوافق)

 (م27/09/2011

1010316823 

فرع شركة 

الخليجية العامة 

 للتأمين التعاوني

2 

 املصدر: الشركة
 

 قائمة تراخيص البلدية للفروع  )اإلدارات اإلقليمية( ونقاط البيع التي تم الحصول عليها :(: 84الجدول رقم )

تصريح سالمة )الدفاع 

 املدني(
 رقم الترخيص تاريخ اإلصدار تاريخ االنتهاء العنوان

 فروع الشركة
# 

ملتزمة، وفقا لرقم 

 الترخيص/

(1-00061347041) 

ريق امللك فيصل بن ط –حي املوس ى  –الخبر 

 عبد العزيز

 ه9/01/1443

 املوافق)

 (م17/08/2021

 هـ28/12/1433

 املوافق)

 (م13/11/2012

3909661229 
العامة للتأمين فرع شركة الخليجية 

 التعاوني
1 

ملتزمة،  وفقا لرقم 

 الترخيص/

(1-000612851-42) 

 الرياض

 ه29/07/1443

 املوافق)

 (م02/03/2022

 

- 40092385312 
فرع شركة الخليجية العامة للتأمين 

 التعاوني
2 

 املصدر: الشركة



 
 

 

 

 

 
145 

 الجوهرية العقودملخص  10.10

 العالقة ذات األطرافمع  وتعامالت عقود 1.10.10

بأن تكون جميع التعامالت على أساس تنافس ي تجاري بحت يضمن ها التزمت الشركة عند إبرامأبرمت الشركة عدد من العقود واإلتفاقيات، وقد 

 .دحقوق املساهمين وأن يتم التصويت على تلك العقود من قبل الجمعية العامة للشركة بدون مشاركة املساهمين الذين لهم مصالح في تلك العقو 

في  التعامالتتم التصويت على هذه  وقد( من نظام الشركات. 72( و)71الشركة وأعضاء مجلس إدارتها واملساهمين ملتزمون بتطبيق املادتين )إن 

يها كما وافقت الجمعية املذكورة على واملوافقة علم( 2020 /29/06)املوافق  ه1441 /08/11الجمعية العامة العادية للشركة التي عقدت بتاريخ 

  التعامالت والعقود التي ستتم مع هذه االطراف والترخيص لها لعام قادم.

، م2019خالل العام  األعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيينيبين الجدول ادناه 

 .م2020يونيو  30وخالل فترة الستة أشهر املنتهية في 

 العقود والتعامالت مع أطراف ذات عالقة(: 85الجدول رقم )

طبيعة  العالقة االسم طرف ذو عالقة

 التعامل

قيمة اقساط التأمين 

 م2019املكتتبة عام 

خالل قيمة اقساط التأمين املكتتبة 

 م2020فترة الستى أشهر من عام 

 ريال سعودي 11,677,000 ريال سعودي 14,386,000 وثيقة تأمين رئيس مجلس اإلدارة الدباغجمال عبد هللا  مجموعة الدباغ

 سعود عبد العزيز السليمان مجموعة روالكو
نائب رئيس مجلس 

 اإلدارة
 ريال سعودي 135,000 ريال سعودي 707,000 وثيقة تأمين

شركة رغف لخدمات 

 االعاشة
 ريال سعودي 112,000 ريال سعودي 95,000 وثيقة تأمين عضو مجلس ادارة ماجد ضياء الدين كريم

 املصدر الشركة 

 .لم تبرم الشركة عقود مع كبار املساهمين و ليس لديها أي تعامالت معهم حتى تاريخ هذه النشرة 

 اتفاقية شركة املتحدون للخدمات االكتوارية  2.10.10

( وهي شركة استشارات اكتوارية Consulting Actuaries & Insurance Specialistsأبرمت الشركة اتفاقية مع شركة املتحدون للخدمات االكتوارية  )

م 23/06/2020ه   02/11/1441، وقد تم ابرام العقد بين الشركتين بتاريخ البنك املركزي مسجلة في اململكة العربية السودية ومصرح لها من قبل 

م وتقرير التسعير السنوي للطبية وللمركبات وتقرير 2020تواري السنوي للعام املالي وذلك لتقديم خدمات اكتوارية للشركة واعداد التقرير االك

لخدمات وتقرير اعادة التأمين وغيرها من الخدمات التي تم تفصيلها في االتفاقية. وتستمر صالحية هذه االتفاقية حتى يتم انجاز جميع ا املالءة املالية

دد ( يوم من التاريخ املح90الطرف االخر قبل تسعون ) إلىقت من قبل اي من الطرفين بموجب اشعار خطي ُيسل املتفق عليها ما لم يتم انهائها في اي و 

 النهاء االتفاقية.

 اتفاقيات وساطة التأمين و وكالء التأمين 3.10.10

يع منتجات الشركة التأمينيه ستقطاب العمالء وتسهيل عمليات بشركات وساطة تأمين إل برمت الشركة اتفاقيات وساطة تأمين )غير حصرية( مع أ  

الء االفراد والشركات والهيئات األخرى ،  ويستحق الوسيط عمولة التأمين بحسب النسب املئوية التي نصت عليها االئحة التنظيمية لوسطاء ووك إلى

 %( بحسب منتجات التأمين التي يتم بيعها .15%( و )8التأمين وهي تتراوح مابين )

 وسطاء التأمين الذي تعاقدت معهم الشركة:وفيما يلي قائمة بأهم 

 وسطاء التأمين(: 86الجدول رقم )

 الوسيط تاريخ االتفاقية

 املوافق) ه27/02/1438

 (م27/11/2016

 ةشركة توافق الوسطاء املحدود

(Tawafuq Al Wostaa Co Ltd (CONCORD) Ins. Brokerage) 

 )املوافق ه05/08/1433

 (م25/06/2012

 شركة أي س ي إي للتأمين و وساطة إعادة التأمين

(ACE Insurance & Reinsurance Brokers) 

 املوافق) ه05/07/1440

 (م12/03/2019

 لوساطة التأمينشركة اتحاد 

(Itthihad Insurance Brokers Company) 
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 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 املوافق) ه16/07/1433

 (م06/06/2012

 وساطة إعادة التأمينللتأمين وو ن العربية السعودية ناسكو كار أوغال   شركة

NASCO KARAOGLAN S.A. FOR INS.&REINS.BROKER)) 

 املوافق) ه11/06/1437

 (م20/03/2016

 شركة قراند بولس ي للتأمين ووساطة إعادة التأمين

(Grand Policy Company for Insurance and Reinsurance Brokerage) 

 املوافق) ه25/12/1439

 (م07/08/2018

 وإعادة التأمينشركة وساطة اململكة للتامين 

Kingdom Brokerage For Insurance & Reinsurance)) 

 املوافق) ه02/07/1433

 (م23/05/2012

 إعادة التأمينوساطة شركة ياسر محمد احمد بقشه للتأمين و 

Yasser Mohammed Ahmed Bugshan Co. Insurance & Reinsurance Brokers)) 

 املوافق) ه30/08/1436

 (م17/06/2015

 التأمينإعادة ووساطة للتأمين  شركة فال 

(FAL Insurance & Reinsurance Brokers) 

 املوافق) ه12/01/1434

 (م26/11/2012

 إعادة التأمينوساطة شركة تغطية الخليج للتأمين و 

(Gulf Coverage Insurance and Reinsurance Brokers) 

 املوافق) ه17/08/1434

 (م26/06/2013

 لوساطة إعادة التأمينشركة إزار 

(IZAR for Insurance Brokerage Co.) 

 املصدر الشركة 

 اتفاقيات إعادة التأمين 4.10.10

 للمادة )
ً
ات الشركة املتطلبات النظامية للتعاقد مع شرك استوفت فقد  ( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني،42وفقا

 عادةإ وسطاء عبر أو املباشر التعاقد خالل من تأمين إعادة شركات مع التأمين إعادة عقود من عدد الشركة أبرمت. وقد إعادة تأمين خارج اململكة

 تأمينال إعادة شركة إلى تصدرها التي التأمين وثائق من تنشأ قد التي الخسائر من جزء أو كل بإسناد الشركة تقوم االتفاقيات وبموجب هذه .تأمين

 استثناءات على العقود تلك وتشتمل .املصدرة التأمين عقود خسائر من جزء أو كل عن الشركة تعويض بموجبها ويتم عليه متفق قسط مقابل

  مختلفة
ً
، ( 12)عشر اثنى التأمين إعادة اتفاقيات معظم ومدة .عليه التأمين إعادة يتم الذي للمنتج تبعا

ً
 تلقائ تجدد العقود بعض وفي شهرا

ً
 .يا

 

 :وهي كاآلتي التأمين إعادة اتفاقيات من أنواع عدة وهناك

 ملعيد التأمين ويكون  التأمين، معيد على حدة على تأميني خطر كل بعرض بموجبها الشركة تقوم :االختيارية التأمين إعادة اتفاقيات .أ

 .املخاطر رفض أو قبول  في الخيار

ين التأم معيد إلى معينة نسب أو مبالغ حدود في معينة مخاطر إسناد بموجبها الشركة تقوم :االتفاقية"إلزامية" التأمين إعادة اتفاقيات .ب

 :وهما رئيسيين نوعين النوع هذا يضم .إليه املسندة املخاطر على التأمين إعادة بقبول  التأمين معيد ويتعهد

د ويتعه .التأمين معيد إلى عليها متفق معينة نسب حدود في معينة مخاطر بإسناد بموجبها الشركة تتعهد :النسبي التأمين إعادة–

محدد  مبالغ وفق االحتساب كان سواء والتعويضات باألقساط يتعلق فيما إليه املسندة املخاطر على التأمين بقبول  التأمين معيد

 .مدعية الشركة فيها تكون  التي واملطالبات الدعاوى  أو

لتي ا الخسارة مبلغ على يزيد فيما معينة مبالغ حدود في معينة مخاطر بإسناد بموجبها الشركة تتعهد :النسبي غير التأمين إعادة–

 .إليه املسندة املخاطر على التأمين بقبول  التأمين معيد ويتعهد .تحمله الشركة تقرر 

 السارية او املجددة:يبين الجدول أدناه  قائمة بعقود إعادة التأمين و 

 عقود إعادة التأمين(: 87الجدول رقم )

 العقد نوع الغطاء نوع/  التأمين وثيقة الدولة التأمين إعادة شركة م

1 
 الشركة العامة للتأمين إلعادة التأمين

(General Insurance Corporation Re) 
 االمارات العربية املتحدة

 األخرى، واملخاطر الحريق)تأمين  املمتلكات تأمين

 مسؤولية العمل، عن التوقف املمتلكات، مخاطر

 (واملستأجرين املنازل  أصحاب

 إلزامية تأمين إعادة

 نسبية إلزامية تأمين إعادة البحري  الشحن اعمال تأمين

 نسبية إلزامية تأمين إعادة الهندس ي التأمين

 نسبية إلزامية تأمين إعادة العمل اصابات تأمين

 ضد الحوادث تأمين

 ضمان السرقة، السطو،: العامة الحوادث)تأمين 

 املنقوالت متنوعة، بنود املخاطر، جميع األمانة،

 .الشخصية

 اختيارية تأمين إعادة
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 الحوادث الشخصية لألفراد واملجموعات. تأمين

 (السفر تأمين

 - السفن أجسام تأمين

2 
 هيلفاتيا أكتف ري انشورنسشركة 

(Helvetia Active Reinsurance ) 
 سويسرا

 نسبية إلزامية تأمين إعادة التجارية املمتلكات تأمين

 نسبية إلزامية تأمين إعادة البحري  الشحن اعمال تأمين

 - السفن أجسام تأمين

 نسبية إلزامية تأمين إعادة الهندس ي التأمين

 نسبية إلزامية تأمين إعادة العمل اصابات تأمين

3 
 شركة هانوفر ري تكافل

( Hannover ReTkaful) 
 البحرين

 نسبية إلزامية تأمين إعادة التجارية املمتلكات تأمين

 نسبية إلزامية تأمين إعادة البحري  الشحن اعمال تأمين

 نسبية الزامية تأمين إعادة الهندس ي التأمين

 نسبية إلزامية تأمين إعادة العمل اصابات تأمين

 - السفن أجسام تأمين

 إلزامية تأمين إعادة (الخسارة)فائض  العمل اصابات تأمين

 اختيارية تأمين إعادة ملركباتا تأمين

4 
 إعادة التأمين الكويتيةشركة 

(Kuwait Re) 
 الكويت

 نسبية إلزامية تأمين إعادة التجارية املمتلكات تأمين

 نسبية إلزامية تأمين إعادة البحري  الشحن اعمال تأمين

 نسبية إلزامية تأمين إعادة الهندس ي التأمين

 نسبية إلزامية تأمين إعادة العمل اصابات تأمين

 - السفن أجسام تأمين

5 
 فيسبادنشركة أر بلس في 

(R+V Versicherung AG) 
 أملانيا

 نسبية إلزامية تأمين إعادة التجارية املمتلكات تأمين

 نسبية إلزامية تأمين إعادة البحري  الشحن اعمال تأمين

 نسبية إلزامية تأمين إعادة الهندس ي التأمين

 نسبية إلزامية تأمين إعادة العمل اصابات تأمين

 - السفن أجسام تأمين

6 
 Saudi Re ) الشركة السعودية إلعادة التأمين

) 
 اململكة العربية السعودية

 نسبية إلزامية تأمين إعادة التجارية املمتلكات تأمين

 نسبية إلزامية تأمين إعادة البحري  الشحن اعمال تأمين

 نسبية إلزامية تأمين إعادة الهندس ي التأمين

 نسبية إلزامية تأمين إعادة العمل اصابات تأمين

 - السفن أجسام تأمين

 فرنسا SCOR )شركة سكور ) 7

 نسبية إلزامية تأمين إعادة التجارية املمتلكات تأمين

 نسبية إلزامية تأمين إعادة الحمولة تأمين

 نسبية إلزامية تأمين إعادة الهندس ي التأمين

 نسبية إلزامية تأمين إعادة الحوادث الشخصية والعامة تأمين

 - السفن أجسام تأمين

 - ملركباتا تأمين

 سويسرا (Swiss Reشركة سويس ري ) 8

 نسبية إلزامية تأمين إعادة التجارية املمتلكات تأمين

 نسبية إلزامية تأمين إعادة البحري  الشحن اعمال تأمين

 نسبية إلزامية تأمين إعادة الهندس ي التأمين

 نسبية إلزامية تأمين إعادة العمل اصابات تأمين

 إلزامية تأمين إعادة (الخسارة)فائض  العمل اصابات تأمين

 - ملركباتا تأمين

 اختيارية تأمين إعادة الحوادث ضد تأمين

 ايرلندا (Partner Re)شركة بارتنر ري  9
 إلزامية تأمين إعادة (الخسارة)فائض  العمل اصابات تأمين

 اختيارية تأمين إعادة ملركباتا تأمين

10 
 ري آر س ي س ي 

(CCR Re) 
 - الحياة على تأمين فرنسا

11 
 ، فرع دبيشركة كيو بي اي انشورنس قروب

 (QBE Insurance Group - Branch Dubai) 
 - بحري  تأمين اإلمارات العربية املتحدة

 املصدر:الشركة
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 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 عقود االيجار 5.10.10

املركز الرئيس ي للشركة، ومكاتب للفروع في مدينتي الرياض والخبر أو  أبرمت الشركة عدد من عقود اإليجار بصفتها مستأجر وهي عبارة عن مكتب

 هي العقود تلك وأغلب .(عقود4) اربعة عدد الشركة ابرمت وقدلها.   مملوكة عقارات أي الشركة لدى يوجد النقاط البيع وذلك ملزاولة نشاطها. و 

 وال اإليجار دفع في املستأجر تأخر إذا الغية وتعتبر للتجديد، وقابلة )سنوًيا للمؤجر الشركة تدفعه إيجار مبلغ على تنص أي( تقليدية إيجار عقود

 بدون  النشاط أو املؤجرة العين استخدام طريقة تغيير يجوز  ال كما .املؤجر من الخطية املوافقة أخذ دون  الباطن من العقار تأجير للمستأجر يحق

 .املؤجر موافقة

 :تفاصيلها وأهم الشركة مواقع إيجار بعقود قائمة يلي وفيما

 قائمة بعقود االيجار السارية واملجددة للمواقع التي تشغلها الشركة(: 88الجدول رقم )

 التجديد

 

مدة 

 العقد

 تاريخ بداية العقد تاريخ نهاية العقد

قيمة 

 العقد

 
ً
 سنويا

 نوع العقار
موقع 

 العقار
 م اسم املؤجر املستأجر

غير 

 محدد

خمس 

 سنوات

 املوافق) ه28/03/1443

 )م3/11/2021

ه 01/01/1438

)املوافق 

 م(03/10/2016

593,000 

ريال 

 سعودي

 –مكاتب 

املقر الرئيس 

 للشركة

 –جدة 

الغيثي 

 بالزا

 الشركة

محمد علي 

ناصر الغيثي 

 الشريف

 

1 

يتجدد 

 
ً
 تلقائيا

 سنة
 املوافق( ه26/05/1443

 )م30/12/2021

 ه05/06/1438

 املوافق(

 )م05/03/2017

207,270 

ريال 

 سعودي

 مكاتب

الرياض 

 -مللز ا –

)مركز 

األمم 

 التجاري(

ورثة فيصل 

بن فهد بن 

 عبد العزيز

 

2 

ال يجدد 

 
ً
 تلقائيا

 سنة

ه 23/04/1443

 )املوافق

 (م28/11/2021

 هـ28/02/1438

 املوافق(

 )م28/11/2016

151.500 

ريال 

 سعودي

 مكاتب
 –الخبر 

 املوس ى

مجموعة حمد 

عبدالعزيز 

 املوس ى

 

3 

يتجدد 

 
ً
 تلقائيا

 سنة
)املوافقه16/07/1442  

 م(28/02/2021

 ه02/05/1438

 املوافق(

 )م30/01/2017

230.000 

ريال 

 سعودي

 مكاتب

 –جدة 

مركز 

 ادهم

شركة سلطان 

لالستثمار 

 العقاري 

 

4 

 املصدر:الشركة

عدم اعتبار عقد االيجار غير املسجل  ينص على م(13/02/2017 )املوافق ه 16/05/1438( وتاريخ 292قرار مجلس الوزراء رقم )أن  إلىتجدر اإلشارة 

 ألثاره اإلدارية والقضائية وحيث أنه قد
ً
 منتجا

ً
 صحيحا

ً
ين تم اطالق الشبكة اإللكترونية لخدمات االيجار بالتعاون ب في الشبكة اإللكترونية عقدا

وقد صدر تعميم وزارة العدل باعتماد تطبيق ذلك على كافة العقود م(، 03/02/2018ه )املوافق 17/05/1439عدل واإلسكان في تاريخ لوزارتي ا

 نصةاملفي اإليجار أعاله تسجيل عقود  يتمكما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه لم . م(11/01/2019)املوافق  ه05/05/1440املبرمة بعد بتاريخ 

 .ةااللكتروني
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 التقاض ي 11.10

نزاع ومطالبة مع الغير  إلىالتأمينية باإلضافة  بعملياتهاتتعلق  ودعاوى عمالها لقضايا أ، تعرضت الشركة في سياق ممارسة ةكما بتاريخ هذه النشر 

 فيما يتعلق بغطاء التأمين بمن فيهم حملة وثائق التأمين وهي تتلخص كاالتي : 

 ضد الشركة بصفتها "املدعى عليها"تم رفعها التي  الدعاوى القضائية  1.11.10

 بالدعاوى القضائية التي تم رفعها ضد الشركة بصفتها )املدعى عليها((: قائمة 89الجدول رقم )

 التاريخ قيمة املطالبة املالية حالة الدعوى  موضوع الدعوى  م

 صالح املركباتإعدم سداد مستحقات  1
لجنة الفصل في املنازعات مازالت منظورة أمام 

 )اللجنة االبتدائية( ةواملخالفات التأميني

ريال  (103,000)

 سعودي

 ه )املوافق06/01/1441

 م(05/09/2019

 مركبةعدم تحويل مبلغ التعويض عن اضرار  2
لجنة الفصل في املنازعات مازالت منظورة أمام 

 (ةاالستئنافي ة)اللجنة واملخالفات التأميني

ريال  (6,138)

 سعودي

ه )املوافق 01/07/1441

 م(25/02/2020

 تعويض عن مصروفات طبية وتذاكر سفر 3
لجنة الفصل في املنازعات مازالت منظورة أمام 

 )اللجنة االبتدائية(ة واملخالفات التأميني

ريال  (36,929)

 سعودي

ه )املوافق 07/07/1441

م(02/03/2020  

 مركبةتعويض عن قيمة سرقة  4
لجنة الفصل في املنازعات مازالت منظورة أمام 

 )اللجنة االبتدائية(ة واملخالفات التأميني

ريال  (90,000)

 سعودي

ه )املوافق 04/11/1441

 م(25/06/2020

5 
 مستخدم املركبة تحويل مبلغ التعويض باسم

 
ً
 بنك التنميةمالك املركبة وهو من  بدال

لجنة الفصل في املنازعات مازالت منظورة أمام 

 )اللجنة االبتدائية( ةواملخالفات التأميني

ريال ( 64,700)

 سعودي

ه )املوافق 08/11/1441

 م(29/06/2020

 ةوابن ةتعويض عن دية زوج 6
لجنة الفصل في املنازعات مازالت منظورة أمام 

 )اللجنة االبتدائية(ة واملخالفات التأميني

( ريال 600,000)

 سعودي

ه )املوافق 19/12/1441

 م(09/08/2020

 تعويض عن اضرار مركبة 7
لجنة الفصل في املنازعات مازالت منظورة أمام 

 )اللجنة االبتدائية(  ةواملخالفات التأميني

ريال ( 4,033)

 سعودي

ه )املوافق 20/12/1441

 م(10/08/2020

 ضرار مركبةأتعويض عن  8
لجنة الفصل في املنازعات مازالت منظورة أمام 

 )اللجنة االبتدائية(ة واملخالفات التأميني

ريال  (50,433)

 سعودي

ه )املوافق 01/01/1442

 م(20/08/2020

 ضرار مركبةأتعويض عن  9
لجنة الفصل في املنازعات مازالت منظورة أمام 

 )اللجنة االبتدائية(ة واملخالفات التأميني

ريال  (64,000)

 سعودي

ه )املوافق 03/03/1442

 م(22/08/2020

 تعويض عن ارش إصابة 10
لجنة الفصل في املنازعات مازالت منظورة أمام 

 )اللجنة االبتدائية( ةواملخالفات التأميني

( ريال 90,000)

 سعودي

ه )املوافق 21/01/1442

 م(09/09/2020

 تعويض عن اضرار مركبة 11
الفصل في املنازعات لجنة مازالت منظورة أمام 

 )اللجنة االبتدائية( ةواملخالفات التأميني

( ريال 14,577)

 سعودي

ه )املوافق 25/01/1442

 م(13/09/2020

 تعويض عن اضرار مركبة 12
لجنة الفصل في املنازعات مازالت منظورة أمام 

 )اللجنة االبتدائية( ةواملخالفات التأميني

( ريال 32,932)

 سعودي

ه)املوافق 10/02/1442

 م(27/09/2020

 تعويض عن اضرار مركبة 13
لجنة الفصل في املنازعات مازالت منظورة أمام 

 )اللجنة االبتدائية( ةواملخالفات التأميني

( ريال 50,000)

 سعودي

ه )املوافق 08/03/1442

 م(25/10/2020

 املصدر: الشركة

  ) من الشركة  ةالتأميني ةيخص عملية نقل املحفظ ضد الشركة فيما قامةمكذلك توجد دعوى )تعويض زكاة وضريبة استقطاع

 : ةتيفي الشركة( وفقا للتفصيل اآل مساهم كبير وهي ةللتأمين )شركة بحريني ةالعام ةالسعودي

ة تم التعاقد بين الشركة السعودية العامة للتأمين )املدعية( والشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني )املدعى عليها( على بيع كاف -

 .م01/01/2009املدعى عليها اعتبارا من تاريخ  إلىاملحافظ التأمينية مع تحويل ونقل جميع الحقوق وااللتزامات التي على املدعية 

م 01/01/2005املدعية بسداد فروقات الربط الضريبي والزكاة الشرعية املترتبة خالل الفترة من والدخل ة العامة للزكاة طالبت الهيئ -

( تسعة عشر مليون 19٫713٫434( بمبلغ وقدره )م08/02/2016هـ املوافق 29/04/1437، بموجب الربط املؤرخ في )م31/12/2010 إلى

الهيئة العامة للزكاة  إلى. وقدمت املدعية خطاب ضمان بنكي سعودي ة وأربعة وثالثون ريالوسبعمائة وثالثة عشر ألف وأربعمائ

.  وقد فرضت الهيئة العامة للزكاة والدخل املبالغ املنوه عنها على املدعية، باعتبارها م14/08/2017باملبلغ املذكور بتاريخ والدخل 
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،في حين أن املدعية تؤكد بأن املدعى عليها هي املسؤولة عن تلك  م2010وحتى  م2005عن الربط خالل األعوام من  -نظاما-املكلف 

 .املبالغ

ج( 400900تقدمت املدعية بدعوى لدى لجنة الفصل في املنازاعات واملخالفات التأمينيه على الربط املشار إليه وتم قيدها بالرقم) -

برد الدعوى. وتقدمت املدعيه بأعتراضها على القرار لدى اللجنه م(. صدر قرار اللجنه 05/11/2019ه )املوافق08/03/1441 وبتاريخ

 برد الدعوى. ةم( وتم تأيد قرار اللجنه االبتدائي11/03/2020ه )املوافق 16/07/1441االستئنافيه التي اصردت قرارها في تاريخ 

بإلزام  الشركة  بتسديد ة بجده  م( تقدمت املدعيه بدعوى لدى املحكمه التجاري11/05/2020ه )املوافق 18/09/1441بتاريخ  -

املستحقات الزكوية والضريبية التي فرضتها الهيئة العامة للزكاة والدخل على املدعية،وإلزامها بسداد رسوم خطاب الضمان البنكي 

وثالثون ريال  تسعة عشر مليون وسبعمائة وثالثة عشر ألف وأربعمائة وأربعة (19٫713٫434)الذي قدمته املدعية للهيئة بمبلغ وقدره 

، ولم ةحتى تاريخ هذه النشر  .(مائتي ألف ريال سعودي 200,000لزام الشركة بسداد مصروفات وأتعاب املحاماة البالغة )إسعودي و 

 .ةيصدر أي قرار عن املحكمة  التجارية بجد

 "ي"املدعضد الغير بصفتها  اقامتها الشركةالدعاوى القضائية  التي  2.11.10

 (يبصفتها )املدعضد الغير الشركة  اقامتها(: قائمة بالدعاوى القضائية التي 90الجدول رقم )

 التاريخ قيمة املطالبة املالية حالة الدعوى  موضوع الدعوى  م

 روب السائق من موقع الحادثه -حق الرجوع  1

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة التأمينياملنازعات واملخالفات 

 االبتدائية(

( ريال 25,912.00)

 سعودي

ه )املوافق 02/03/1441

 م(30/10/2019

 *جاوز االشارة الحمراءت -حق الرجوع  2

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 600,000.00)

 سعودي

ه )املوافق 20/03/1441

 م(17/11/2019

 جاوز االشارة الحمراءت -حق الرجوع  3

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 15,138.00)

 سعودي

ه )املوافق 04/05/1441

 م(30/12/2019

 مل رخصةحعدم  -حق الرجوع  4

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 20,105.00)

 سعودي

ه )املوافق 17/05/1441

 م(12/01/2020

5 
جاوز االشارة الحمراء + عدم حمل ت -حق الرجوع 

 رخصة

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

ريال (12,863.00)

 سعودي

ه )املوافق 17/05/1441

 م(12/01/2020

 مل رخصةحعدم  -حق الرجوع  6

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 13,222.00)

 سعودي

ه )املوافق 17/05/1441

 م(12/01/2020

 ادث مفبركح -تحايل على شركة التأمين   7

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 8,300.00)

 سعودي

ه )املوافق 18/05/1441

 م(13/01/2020

 عكس السير -حق الرجوع  8

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 12,533.00)

 سعودي

ه )املوافق 18/05/1441

 م(13/01/2020

 روب السائق من موقع الحادثه -حق الرجوع  9

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 14,263.00)

 سعودي

ه )املوافق 18/05/1441

 م(13/01/2020

 هله قيادة املركبةقيادة رخصة ال تؤ  -حق الرجوع  10

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

ريال  (23,583.00)

 سعودي

ه )املوافق 02/06/1441

م(27/01/2020  
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 روب السائق من موقع الحادثه -حق الرجوع  11

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

ريال  4,358.00))

 سعودي

ه )املوافق 23/11/1441

 م(14/07/2020

 عكس السير -حق الرجوع  12

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 19,562.00)

 سعودي

)املوافق ه 23/11/1441

 م(14/07/2020

 عدم سداد اقساط التأمين املركبات 13

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 80,363.70)

 سعودي

ه )املوافق 23/11/1441

 م(14/07/2020

 ( عام16يادة املركبة يقل عمره عن )ق  -حق الرجوع  14

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 4,816.00)

 سعودي

ه )املوافق 21/12/1441

 م(11/08/2020

 عدم سداد اقساط التأمين املركبات 15

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 53,806.20)

 سعودي

ه )املوافق 21/12/1441

 م(11/08/2020

 روب قائد املركبة من موقع الحادثه  -حق الرجوع  16

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 4,819.90)

 سعودي

ه )املوافق 22/12/1441

 م(12/08/2020

 عدم سداد اقساط التأمين املركبات 17

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 16,476.33)

 سعودي

ه )املوافق 22/12/1441

 م(12/08/2020

18 
هروب قائد املركبة من و عكس السير   -حق الرجوع 

 موقع الحادث

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 4,816.00)

 سعودي

ه )املوافق 27/12/1441

 م(17/08/2020

 عدم سداد اقساط التأمين املركبات 19

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 555,000.00)

 سعودي

ه )املوافق 27/12/1441

 م(17/08/2020

 روب قائد املركبة من موقع الحادثه  -حق الرجوع  20

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 9,029.00)

 سعودي

ه )املوافق 05/03/1442

 م(22/10/2020

 عدم سداد اقساط التأمين املركبات 21

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 59,310.30)

 سعودي

ه )املوافق 05/03/1442

 م(22/10/2020

 جاوز االشارة الحمراءت -حق الرجوع  22

الفصل في لجنة مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 16,505.00)

 سعودي

ه )املوافق 09/03/1442

 م(26/10/2020

 عدم إقساط الـتأمين الصحي 23

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 64,983.58)

 سعودي

ه )املوافق 09/03/1442

 م(26/10/2020

 روب قائد املركبة من موقع الحادثه  -حق الرجوع  24

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 10,107.00)

 سعودي

ه )املوافق 10/03/1442

 م(27/10/2020

 االخطارعدم سداد اقساط التأمين  25

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 9,105.30)

 سعودي

ه )املوافقق 10/03/1442

 م(27/10/2020
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 جاوز االشارة الحمراءت -حق الرجوع  26

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 30,750.00)

 سعودي

ه )ملوافق 16/03/1442

 م(02/11/2020

 عدم سداد اقساط التأمين  الصحي 27

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 7,565.20)

 سعودي

ه )ملوافق 16/03/1442

 م(02/11/2020

 عكس السير  -الرجوع حق  28

لجنة الفصل في مازالت منظورة أمام 

)اللجنة ة املنازعات واملخالفات التأميني

 االبتدائية(

( ريال 4,900.00)

 سعودي

ه )املوافق 24/03/1442

 م(10/11/2020

 املصدر: الشركة

شخصين وصدر بحقهما صك  ةريال ضد قائد املركبة املؤمنة لدى الشركة لتجاوز اإلشارة الحمراء ونتج عنه وفا ألفستمائة  600,000وجود حق الرجوع لطرف ثالث بمبلغ وقدره *

 .شرعي وتم تعويضهم. وبالرجوع على الطرف املتسبب بتطبيق حق الرجوع

 الشركة بنشاط املتعلقة( "املخاطر 1.2) رقم الفرعي القسم من" بالتقاض يملتعلقة املخاطر ا( "32.1.2الخطر )باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي )

أن تؤثر بشكل سلبي اليوجد لدى الشركة دعاوي قضائيه من شأنها فإنه ، هذه النشرة( من" املخاطرة( "عوامل 2) رقم القسم من" وعملياتها

 .ونتهائج عملياتها ةعلى الشرك وجوهري 

 العالمات التجارية 12.10

 الواجهة على وشعارها اسمها وضع من الشركة ذلك وسيمكن ،(*التجارية العالمات)إدارة  التجارة وزارة لدى تسجيلها تم تجارية عالمةالشركة  لدى

  املكاتب أو للمبنى الخارجية
ً
ت لنظام العالما التي تشغلها الشركة كونها قامت بتسجيل العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية الالزمة وفقا

 التجارية.

 .النشرة هذه نشر تاريخ في كما التجارية عالمتها عدا فيما ملموسة غير أصول  أي الشركة لدى ليس بأن اإلشارة تجدر

 :بالشركة الخاصة التجارية العالمة تفاصيل التالي الجدول  يوضح

 .التجارية العالمات(: 91الجدول رقم )

الشهادة رقم العالمة املالكة الشركة  التسجيل تاريخ  الحماية بداية  الحماية نهاية   

 

1439023956 

 الخليجية شركة

 للتامين العامة

 التعاوني

ه05/02/1440  

 املوافق

م14/10/2018  

هـ24/10/1439  

 املوافق

م08/07/2018  

هـ23/10/1449  

 املوافق

م20/01/2028  

 املصدر: الشركة

 الهيئة السعودية للملكية الفكرية إلى*انتقلت صالحية تسجيل العالمات التجارية  

  موقعها اإللكترونيلم تقم الشركة بتسجيل https://www.ggi-sa.com/  ية املعلومات. علما ان الشركة تقوم ببيع وتقنهيئة االتصاالت لدى

 وثائق التأمين الكترونيآ.
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افقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم 13.10  املعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ مو

درت ص والتي الرئيس ي(األولي في السوق العام )الطرح  إصدار أسهم نشرة رخآيلي ملخص ألبرز املعلومات التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على  فيما

 (: م29/08/2009ه )املوافق 08/09/1430بتاريخ 

 تصريح )
 
 التأمين نشاط ملمارسةم وذلك 2010العام  في البنك املركزي على تصريح  الحصول : البنك املركزي )مؤسسة النقد سابقا

 (.الصحي ينوالتأم العام التأمين) ةبفرعي

 م . 2011للشركة في مدينة الخبر ومدينة الرياض في العام  فرعين تأسيس تم: الفروع 

 :( 1689رقم ) البنك املركزي م(  حصلت الشركة على خطاب 30/05/2012ه )املوافق 09/07/1433بتاريخ  نقل محفظة تأمينية 

الشركة  إلىمن الشركة السعودية العامة للتأمين )شركة بحرينية وهي مساهم رئيس ي بالشركة( نقل املحفظة التأمينية على باملوافقة 

 (.2012وبأن يتم عكسها في القوائم املاليه )الربع الثاني لعام 

 نسبةة بتاريخ هذه النشرة بلغت الخسائر املتراكم وكماتكبدت الشركة خسائر متراكمة خالل األعوام املاضية،  :املتراكمةخسائر ال (

" من القسم املخاطر املتعلقة بالخسائر املتراكمة(" 2.1.2)ملزيد من املعلومات فضال راجع القسم الفرعي رقم ) املال رأس من%( 15.73

  هذه النشرة(.من  ( "عوامل املخاطرة"2( "املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها" من القسم رقم )1.2الفرعي رقم )

 للتقرير املالي  الدولية املحاسبية املعايير وفقتم تعديل طريقة اإلعداد لتصبح : املالية القوائم(IFRS .) 

 عشرة.  (10بدال من ) أعضاء تسعة (9) ليكون  اإلدارة مجلس أعضاء عدد خفيضوت( من النظام األساس ي 13) املادة: تعديل اإلدارة 

 تحديثه تم: األساس ي النظام  
ً
وتمت املوافقة عليه في اجتماع الجمعية  الجديد الشركات نظام على طرأت التي التعديالت مع تماشيا

 م(.07/10/2019ه )املوافق 08/02/1441العامة غير العادية بتاريخ 

 الشركة  ذات صلة بحوكمة الحوكمةوسياسات داخلية لوائح  ر: اقراالحوكمة 
ً
املدرجة الصادرة  الشركات حوكمة الئحة احكام مع تماشيا

 عن الهيئة والئحة حوكمة شركات التامين.

 حوكمة ال: تشكيل الحد األدنى من اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة واملفروضة على شركات التامين حسب الئحة اإلدارة مجلس لجان

 .البنك املركزي عن  الخاصة بشركات التأمين الصادر

 السيد/ إيهاب يوسف محمد لنجاوي . جديدالتنفيذي ال املديرالتنفيذي وتعيين  املدير استقالة: التنفيذي الرئيس 

 تجديده وتم اململكة في الصحي التامين نشاط ملزاولة وذلك الصحي الضمان مجلس تأهيل على الشركة حصلت: الضمان مجلس تأهيل 

 .(م01/07/2022 ه )املوافق02/12/1443 بتاريخثالث سنوات تنتهي  ملدة (م04/08/2019ه )املوافق 03/12/1440بتاريخ 

 التامينية الشركة منتجات لبعض االلكتروني البيع بعمليات قيامال على البنك املركزي  موافقةحصلت الشركة على : االلكتروني البيع 

 راجع الخطر )
ً
من القسم الفرعي  املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات( "19.1.2)فضال

 ." من هذه النشرة(عوامل املخاطرة( "2" من القسم )املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها( "1.2)

 

 القانونية باملعلومات يتعلق فيما اإلدارة مجلس أعضاء إقرارات 14.10

 ليها في هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي: إاإلقرارات األخرى املشار  إلى إضافة

 واللوائح ذات العالقة في اململكة العربية السعودية. أن اإلصدار ال يخالف األنظمة (أ

 فيها. تكون ال يخّل اإلصدار بأٍيّ من العقود أو االتفاقيات التي  (ب
ً
  الشركة طرفا

  أنه تم اإلفصاح عن جميع املعلومات القانونية الجوهرية املتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار. (ج

 في أعمال الشركة  أو في وضعه ألّي دعاوى أو إجراءات عةخاض ليستأن الشركة  (د
ً
 املالي.  مقانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا

 في أعمال الشركة  مجلسأن أعضاء  (ه
ً
إدارة الشركة ليسوا خاضعين ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا

وجود دعوى قائمة على أحد األعضاء بصفته عضو في شركة أخرى لن تؤثر بمفردها ، ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأن .املالي مأو في وضعه

 في أعمال الشركة ووضعهم املالي.
ً
 أو بمجملها جوهريا
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 بتغطية االكتتاب اتالتعهد 11
ثالثون  اكتتاب تغطيةب اتفاقية تعهد (وشركة بلوم لالستثمار السعودية فالكم للخدمات املالية شركة)كتتاب التغطية ا يأبرمت الشركة ومتعهد

 ،( ريال سعودي300,000,000) ثالثمائة مليون وبقيمة إجمالية  سعودية للسهم الواحد،( رياالت 10، بسعر عشرة )( سهم عادي30,000,000) مليون 

 ."(كتتابال"اتفاقية التعهد بتغطية ا)كتتاب الولوية املطروحة لأل من أسهم حقوق ا%( 150)تمثل 

 التغطية يمتعهد 1.11

 شركة فالكم للخدمات املالية 

 شارع العليا –حي الورود  –الرياض 

 11421الرياض  884ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

  966+8004298888هاتف: 

  11 966+2054827فاكس: 

 Info@falcom.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.falcom.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 

 السعودية لالستثمار  بلوم شركة

  فهد امللك طريق ،3 رقم الطابق األولى، الرياض، بناية

  ،11482 الرياض ،8151 ب.ص

 السعودية العربية اململكة

  966+ 11 4949555هاتف: 

  11 966+4949551فاكس: 

 info@blom.saالبريد اإللكتروني: 

 www.blom.saاملوقع اإللكتروني: 

 ملخص اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب 2.11

 
ً
 ه:كتتاب، فإناللشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية اطبقا

  يتتعهد الشركة ملتعهد (1
ُ
 التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف ت

ُ
ولوية املتعهد أل التغطية جميع أسهم حقوق ا يخصص ملتعهدصدر وت

 .كتتابالكأسهم إضافية وذلك بسعر ان ين املستحقياملساهم من قبل بها يتم االكتتابالتي لم و  ،كتتابالبتغطيتها في هذا ا

 أل كتتاب للشركة بأنه في تاريخ التخصيص، سوف يقوم بشراء االتغطية ا ييتعهد متعهد (2
ُ
كتتاب، والتي التعهد بتغطيتها في هذا اسهم امل

 .كتتابالكتتاب بها من قبل املساهمين املستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االلم يتم ا

 .كتتابالت اال مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالتغطية  ييتقاض ى متعهد (3
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 اإلعفاءات 12
 فيما يتعلق بالطرح. هيئة السوق املالية إلىشركة بتقديم أي طلب إعفاء اللم تقم 
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه 13
سهم الجديدة وتم أل دراج اإل  املالية السعودية )تداول( السوق شركة  إلىسهم الجديدة و أل وطرح اتقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق املالية لتسجيل 

 .وقواعد اإلدراج تزامات املستمرةاللوراق املالية واأل الوفاء بكافة املتطلبات بموجب قواعد طرح ا

كتتاب الكتتاب بعناية تامة قبل االروط وتعليمات ايجب على جميع املساهمين املستحقين وحملة الحقوق املكتسبة ومقدمي العروض قراءة ش 

كتتاب أو توقيع وتسليم نموذج الالوسيط أو تعبئة نموذج الطرح املتبقي. حيث يعتبر تقديم طلب ا اللكتتاب من خالكتروني أو تقديم طلب اإللا

 .حكام املذكورةأل الطرح املتبقي بمثابة موافقة وقبول بالشروط وا

 الطرح 1.13

 إلى ةمقسم ،( ريال سعودي300,000,000) ثالثمائة مليون  تبلغ حقوق أولوية بقيمةأسهم يعتبر الطرح زيادة في رأس مال الشركة عن طريق إصدار 

ت ال ريا( 10ة )عشر  ت سعودية للسهم الواحد وسعر طرح بقيمةال ريا( 10) ةسمية قدرها عشر ابقيمة  ،( سهم عادي30,000,000) ثالثون مليون 

 الواحد. ية للسهمسعود

 )سهم الجديدةأل ولوية )األ كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق ا 2.13

كتتاب عن طريق املحفظة الكتتاب أثناء فترة االولوية تقديم طلب األ كتتاب في أسهم حقوق االيتعين على املساهمين املقيدين والراغبين في ا

أي وسائل أخرى يوفرها  اللكتتاب من خالإمكانية ا إلىها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة اللستثمارية في منصات التداول التي يتم من خال ا

 الفترة ا اللسهم في اململكة خأل الوسيط وأمين حفظ ا
ً
 ةيّ أل تقديم طلبات اكتتاب  اللهاخأن يتم  كتتاب. وفي حال وجود فترة طرح متبقية فيمكن أيضا

 .ارية فقطستثمال أسهم متبقية من قبل املؤسسات ا

 :كتتاب فإن املكتتب يقر بما يليالباملشاركة في ا

 كتتابالسهم املوضحة في طلب األ املوافقة على اكتتابه في الشركة بعدد ا. 

 وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونهاهذه  صدارإل أنه قد اطلع على نشرة ا. 

 هذه.صدار إل نشرة اساس ي للشركة والشروط الواردة في أل املوافقة على النظام ا 

 وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار طلب ،سهم لهذا الطرح لدى الوسيطأل كتتاب في نفس االأنه لم يسبق له التقدم ل 

 .كتتاباال

  هذه. صدارإل كتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة االوقبوله كافة شروط وتعليمات ا ،كتتابالسهم املخصصة بموجب طلب ااأل قبوله 

 ط.ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسي 

 طلب االكتتاب 3.13

كتتاب عن الكتتاب فيها أن يقوم باالولوية التي يحق له األ كتتاب في جميع أسهم حقوق االعلى الشخص املستحق الذي يرغب بممارسة كامل حقه وا

أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين  اللإدخال أوامر البيع والشراء أو من خ هااللستثمارية في منصات التداول التي يتم من خال طريق املحفظة ا

 .سهمأل حفظ ا

كتتاب الذي يتعين على املكتتب الولوية التي يملكها. أما مبلغ األ كتتاب فيها بحسب عدد حقوق االسهم التي يحق للشخص املستحق األ يحسب عدد ا 

 .( عشرة رياالت سعودية10)كتتاب في الالتي يملكها قبل نهاية فترة ا ولوية القائمةأل دفعه فيحسب بضرب عدد حقوق ا

 مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح املتبقي 4.13

اإلثنين  يوم كتتاب والتي تبدأالكتتاب أثناء فترة االولوية تقديم طلب األ كتتاب في أسهم حقوق االيتعين على املساهمين املستحقين والراغبين في ا

 (.م15/7/2021ه )املوافق 5/12/1442يوم الخميس  وتنتهي( م5/7/2021)املوافق  ه25/11/1442

دارة بزيادة رأس مال الشركة عن إل على توصية مجلس ا (28/6/2021ه )املوافق 18/11/1442اريخ بتوافقت الجمعية العامة غير العادية املنعقدة 

كتتاب في أسهم حقوق الل ( سهم عادي30,000,000) ثالثون مليون تم طرح صدار هذه سيإل طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. وبموجب نشرة ا



 
 

 

 

 

 
157 

سمية ابقيمة الواحد، و  ت سعودية للسهمال ريا( 10ة )عشر يبلغ كتتاب وبسعر طرح الس مال الشركة قبل اأمن ر ( %150)ولوية والتي تمثل نسبة أل ا

سهم أل ريال سعودي، وسيتم إصدار ا( 300,000,000) ثالثمائة مليون وبقيمة طرح إجمالية تبلغ  ،ت سعودية للسهم الواحدال ريا( 10ة )قدرها عشر 

ولوية املطروحة للمساهمين املقيدين في سجل أل كتتاب في أسهم حقوق االولوية. وسيكون األ الجديدة بنسبة سهم واحد لكل حق من حقوق ا

وللمستحقين (، م30/6/2021ه )املوافق 20/11/1442اريخ بتعقاد الجمعية العامة غير العادية املساهمين في الشركة في نهاية ثاني يوم تداول يلي ان

ولوية، بمن فيهم املساهمين املقيدين الذين قاموا بشراء حقوق أولوية إضافية بجانب أل فترة تداول حقوق ا اللولوية خأل ممن قاموا بشراء حقوق ا

 الحقوق التي يملكونها أص
ً
 .ال

الناتجة عن عدم )سهم املتبقية أل كتتاب، سوف تطرح االشخاص املستحقين بحلول نهاية فترة األولوية الخاصة باأل ممارسة حقوق اوفي حال عدم 

وفي حال لم  ،طرحها في فترة الطرح املتبقي اللستثمارية من خال على املؤسسات ا (شخاص املستحقينألممارسة تلك الحقوق أو بيعها من قبل ا

االستثمارية في جميع األسهم املتبقية وكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم ملتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر تكتتب املؤسسات 

 .الطرح

ق ح. وتعتبر هذه الحقوق (تداول )ولوية التي تم إيداعها في املحافظ عبر السوق املالية السعودية أل سيكون بإمكان املساهمين املقيدين تداول حقوق ا

عطي ت الشركة نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال. ويال كتسب لجميع املساهمين املقيدين في سجم

الحقوق  ولوية بعد انعقاد الجمعية. وستظهرأل كتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق االكل حق لحامله أحقية ممارسة ا

 .ولوية وسيتم حينها إشعار املساهمين املقيدين بإيداع الحقوق في محافظهمأل في محافظ املساهمين املقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق ا

 :ولوية كالتاليأل وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق ا

 (.28/6/2021ه )املوافق 18/11/1442 يوم اإلثنيننهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية  حقية:أل تاريخ ا (1

م( على أن تنتهي فترة 5/7/2021ه )املوافق 25/11/1442يوم االثنين كتتاب في التبدأ مرحلة التداول وا كتتاب:المرحلة التداول وا (2

ه )املوافق 5/12/1442تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم الخميس و م(، 12/7/2021ق ه )املواف2/12/1442التداول في يوم االثنين 

 (.م15/7/2021

 في تبدأ  فترة الطرح املتبقي: (3
ً
حتى الساعة تستمر و  (م27/7/2021ه )املوافق 17/12/1442يوم الثالثاء من  الساعة العاشرة صباحا

سهم املتبقية على أل هذه الفترة طرح ا اللوسيتم خ(. م28/7/2021ه )املوافق 18/12/1442يوم األربعاء اليوم التالي  من الخامسة مساءً 

ستثمارية بتقديم ال على أن تقوم تلك املؤسسات ا (ستثمارية"ويشار إليهم بـ"املؤسسات اال )عدد من املستثمرين ذوي الطابع املؤسس ي 

قل )شرط أن ألقل فاألعلى ثم األ ستثمارية ذات العرض اال للمؤسسات اسهم املتبقية أل سهم املتبقية. وسيتم تخصيص األ عروض شراء ا

ستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور ال سهم بالتناسب على املؤسسات األ ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص ا

فترة سهم الجديدة التي لم يكتتب بها في هذه الاب في األ كتتالسهم املتبقية ومعاملتها باملثل. وسوف يكون سعر األ سهم، فسيتم إضافتها لأل ا

ولوية أل كتعويض لحملة حقوق ا (إن وجد)سهم غير املكتتب بها أعلى من سعر الطرح يوزع الفرق أل بحد أدنى سعر الطرح، وإذا كان سعر ا

 .كتتاب بحقوقهم بنسبة ما يملكون من حقوق الالذين لم يقوموا با

على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح، أما  سهم لكل مستثمر بناءً أل سيتم تخصيص ا سهم:أل التخصيص النهائي ل (4

وطرحها على املؤسسات  بها يكتتب لم التي املتبقية لألسهم وإضافتهاسهم أل سهم، فسيتم جمع كسور األ بالنسبة ملستحقي كسور ا

سهم أل ت بيع اال سهم املتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصأل فترة الطرح املتبقي. وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح ا اللستثمارية خال ا

على مستحقيها كل حسب ما يستحقه في  (بما يتعدى سعر الطرح(رسوم أو استقطاعات  سهم بدون احتساب أّي أل املتبقية وكسور ا

وفي حال لم تكتتب املؤسسات االستثمارية في جميع األسهم املتبقية ، م(12/8/2021 ه )املوافق4/1/1443الخميس يوم موعد أقصاه 

 .التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح يوكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم ملتعهد

جراءات املتعلقة إل عند استكمال كافة ا (تداول )كتتاب في نظام السهم املطروحة لأل سيبدأ تداول ا سهم الجديدة في السوق:أل تداول ا (5

 .سهم املطروحة وتخصيصهاأل بتسجيل ا

السوق املالية السعودية شركة  إلىسهم الجديدة كما تقدمت الشركة بطلب أل هيئة السوق املالية لتسجيل وطرح ا إلىلقد تقدمت الشركة بطلب 

 .لقبول إدراجها (تداول )
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 التخصيص ورد الفائض 5.13

 .كتتاب فيهالت اال كتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالير استقوم الشركة ومد

على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة ملستحقي  شخاص املستحقين بناءً ألولوية على األ يتم تخصيص أسهم حقوق ا

، فترة الطرح املتبقي اللستثمارية خال وطرحها على املؤسسات ا وإضافتها لألسهم املتبقية التي لم يكتتب بها سهمأل سهم، فسيتم جمع كسور األ كسور ا

ما يتعدى )ب )إن وجدت( سهمأل سهم املتبقية وكسور األ ت بيع اال سهم املتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصأل وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح ا

  .م(12/8/2021ه )املوافق 4/1/1443الخميس يوم  بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه على مستحقيها كل   (سعر الطرح
ً
 لم الذي املستثمر أن علما

وفي حال تبقي  الطرح. بسعر املتبقي الطرح فترة في عند بيع األسهم مقابل أي على يحصلون  ال قد األسهم، كسور  وأصحاب حقوقه، يبع أو يكتتب

 .سهم الجديدة املتبقية وستخصص لهأل التغطية بشراء تلك ا يأسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد

كتتاب وذلك بقيدها الت أو استقطاعات من مدير اال سهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عمو أل عن العدد النهائي ل اإلعالنويتوقع 

ه للحصول على أية معلومات اللكتتاب من خالتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االشخاص املستحقين األيجب على افي حسابات املكتتبين. و 

 .(م1/8/2021ه )املوافق 22/12/1442األحد ن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم إلعال وسوف يتم ا .إضافية

شخاص املستحقين الذين لم أللومبلغ التعويض )إن وجد(  ( )إن وجد(،الطرحت عملية الطرح بما يتجاوز سعر ال باقي متحص)سيتم رد الفائض 

 اليمارسوا حقهم في ا
ً
  كتتاب كليا

ً
الخميس من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه يوم  سهمأل سهم الجديدة وملستحقي كسور األ في ا أو جزئيا

 (.م12/8/2021ه )املوافق 4/1/1443

 صدار التكميليةإل نشرة ا 6.13

تزامات املستمرة، إذا علمت اللوراق املالية واأل الهيئة نشرة إصدار تكميلية، وذلك حسب متطلبات قواعد طرح ا إلىالشركة أن تقدم  يتعين على

 :تيآلمن ا صدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأيٍ إل الشركة في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة ا

 وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة. 

 ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة. 

 .حسهم قبل انتهاء فترة الطر أل صدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه اإل سهم الجديدة قبل نشر نشرة األ ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في ا

 تعليق أو إلغاء الطرح 7.13

 
ً
ئحه بنظام السوق املالية أو لوا اللالطرح إذا رأت أن الطرح يمكن أن ينتج عنه إخأو إلغاء يق بتعل لهيئة السوق املالية في أي وقت أن تصدر قرارا

 .إلغاء الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيل الطرح سيتمالتنفيذية أو قواعد السوق. كما أنه 

 :ية املتداولةولو تداول واكتتاب حقوق األ  ليةآ يوضح الشكل التالي
 املتداولة. األولوية حقوق  واكتتاب تداول  آلية(: 2الشكل رقم )

 

 تداول : املصدر
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 األولوية حقوق  عن وأجوبة أسئلة 8.13

 األولوية؟ حقوق  ماهي

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

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

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

 األولوية؟ حقوق  تمنح ملن

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

 األولوية؟ حقوق  إيداع يتم متى

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

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

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

 املحفظة؟ في الحقوق  بإيداع األولوية بحقوق  املستثمر إشعار يتم كيف

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

 قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة.

 املقيد؟ املساهم عليها سيحصل التي األولوية حقوق  عدد كم

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

 .العادية غير العامة الجمعية

 األحقية؟ معامل هو ما

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

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

  تاريخ في املقيد للمساهم مملوك واحد (1) سهم لكل ( حق1.5هو ) األحقية
ً
 تاريخ في ( سهم1,000يملك ) مقيد مساهم كان إذا لذلك، األحقية، ووفقا

 .أسهم من يملكه ما مقابل حق (1,500) له فسيخصص األحقية

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

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

 .الحقوق 

 تداوله؟ بداية عند الحق قيمة هي ما

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

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

 .سعودية رياالت (5)
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 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 املقيد؟ املساهم هو من

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

 إضافية؟ أسهم في االكتتاب املقيدون  املساهمون  يستطيع هل

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

 زيادة على والتصويت العادية غير العامة الجمعية حضور  حق له كان لو حتى االكتتاب في أحقيته املساهم يفقد أن املمكن من هل

 أولوية؟ حقوق  أسهم طرح طريق عن املال رأس

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

 االكتتاب؟ عملية تتم كيف

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

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

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

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

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

 في ( سهم1,000يملك ) مساهم كان إذا املثال، سبيل بالحقوق. فعلى املرتبطة الشركة أسهم بها املودع املحفظة نفس في األولوية حقوق  إيداع سيتم

 أن اعتبار على ( حق1,500)ستودع  التي الحقوق  مجموع فإن في محفظة )ب(، سهم (200محفظة )أ( و) في ( سهم800التالي ) النحو على الشركة

 محفظة )ب(. في حق (300محفظة )أ( و) في ( حق1,200إيداع ) فسيتم ( حق. عليه1.5سهم ) لكل

 والتداول؟ االكتتاب األسهم شهادات لحملة يحق هل

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

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

  اشترى  ملن يحق هل
 
  حقوقا

 
 أخرى؟ مرة تداولها إضافية

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

 األولوية؟ حقوق  من جزء بيع باإلمكان هل

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

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

 .االكتتاب فترة خالل األولوية حقوق  في االكتتاب يتم أن الحقوق )وهي يومي عمل(، على شراء تسوية انتهاء بعد
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 التداول؟ فترة انقضاء بعد الحق عن التنازل  أو البيع األولوية حقوق  صاحب يستطيع هل

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

ي االستثمارية، أو الربح في حال بيع األسهم في فترة الطرح املتبق محفظته قيمة في االنخفاض أو للخسارة املستثمر يخضع أن يمكن الحق ممارسة عدم

 بسعر أعلى من سعر الطرح.

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

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

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

 .الطرح بسعر

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

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

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

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

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

 مال زيادة رأس على املترتبة األولوية حقوق  على الحصول  له يحق فهل الجمعية انعقاد يوم في املالية األوراق بشراء مستثمر قام لو

 املصدر؟

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

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

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

 .املال

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

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

 أو أكملت وإذا الكسور، تلك
ً
 صحيحا

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

 واالكتتاب؟ التداول  فترات ماهي

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

 .الشركة وإعالنات النشرة هذه في مذكور 

 األسبوع؟ نهاية عطلة خالل االكتتاب يمكن هل

 .ذلك يمكن ال ال،

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

 .التداول  فترة خالل األولوية حقوق  شراء إتمام بعد وذلك نعم،
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 

 :إضافية مساعدة

 بمقدور  يكون  سوف ية،قانون ( وألسبابinfo@ggi-sa.comاإللكتروني ) البريد على الشركة مع التواصل الرجاء استفسارات، أي وجود حال في

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

 .االستثمارية أو القانونية أو الضريبية أو املالية املشورة

افقات التي ستطرح ا 9.13  سهم بموجبهاأل القرارات واملو

 القرارات واملوافقات التي ستطرح األسهم بموجبها فيما يلي: تتمثل

من خالل م( بزيادة رأس مال الشركة 29/04/2019)املوافق  ه24/08/1440مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ  وصيةت (1

( ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية 300,000,000طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ثالثمائة مليون )

 .الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية

ه )املوافق 29/10/1440ريخ ( بتا89/35440على زيادة رأس املال بموجب الخطاب رقم ) البنك املركزي الشركة على عدم ممانعة  حصول  (2

 م(.02/07/2019

كما ، م(23/12/2020ه )املوافق 08/05/1442سهم الجديدة بتاريخ أل على طلب إدراج ا (تداول )السوق املالية السعودية شركة  ةوافقم (3

نها في موقع الهيئة يوم الصدار هذه وكافة املستندات املؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعإل تمت املوافقة على نشر نشرة ا

 .م(25/03/2021ه )املوافق 12/08/1442

موقع هيئة السوق املالية في  وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة ،إدراج األسهم الجديدة للشركةطلب هيئة السوق املالية على  ةموافق (4

 .م(25/03/2021هـ )املوافق 12/08/1442بتاريخ 

زيادة رأس مال الشركة من على  (م28/6/2021ه )املوافق 18/11/1442بتاريخ ملساهمي الشركة  غير العادية موافقة الجمعية العامة (5

( 10عشرة )( سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ 30,000,000) ثالثون مليون  ولوية، ويتمثل االكتتاب في طرحأخالل إصدار أسهم حقوق 

وذلك لزيادة رأس مال الشركة من مائتان مليون  ة،رياالت سعودي( 10عشرة )سمية قدرها اللسهم الواحد، وبقيمة  ةرياالت سعودي

عشرين مليون ، وزيادة عدد األسهم من ( ريال سعودي500,000,000) خمسمائة مليون  إلى، ( ريال سعودي200,000,000)

 .( سهم عادي50,000,000مليون ) خمسين إلى( سهم عادي 20,000,000)

 بنود متفرقة 10.13

 قة ملزمة وملنفعة أطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم لصالحهم الحكام والتعهدات ذات العأل وكافة الشروط واكتتاب السيكون طلب ا

 
ً
يتم التنازل عن  الفي هذه النشرة، فإنه  ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدا

طراف املشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول أل ي من األ امات ناشئة عنه، أو التفويض بها الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التز 

 .خرآل على موافقة كتابية مسبقة من الطرف ا

 أل كتتاب أو العقود املترتبة عليها الم لنماذج طلب اال تخضع هذه التعليمات والبنود وأي است 
ً
وزيع لها. وقد يتم ت نظمة اململكة وتفسر طبقا

نجليزي، يعمل بالنص العربي لنشرة إل نجليزية، وفي حالة التعارض بين النص العربي والنص اإل صدار هذه باللغتين العربية واإل ة انشر 

 .صدارإل ا

 إفادة عن أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف في أسهم معينة 11.13

 .يوجد أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف في أي أسهمال 
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 لزيادة رأس املالالتغير في سعر السهم نتيجة  14
 في سعودي ريال (19.20) إلى يصل أن املتوقع ومن سعودي ( ريال33.00) ق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية هوال غإل ن سعر اإ

 مساهمي سجل في املقيدين األسهم %(، وفي حال عدم اكتتاب أٍي من حملة41.82) بنسبة انخفاضالتغيير يمثل هذا الذي يليه و  اليوم افتتاحية

تهم في نسبة ملكيانخفاض  إلىالعادية، فإن ذلك سيؤدي  غير العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم في نهاية ثاني اإليداع مركز لدى الشركة

 الشركة.

 :طريقة احتساب سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال كالتالي

 أو 
 
 ق في يوم الجمعية العامة غير العاديةال غإل عند ا: احتساب القيمة السوقية للشركة ال

ة ق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية = القيمة السوقية للشركال غإل سعر ا x سهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير العاديةأل عدد ا

 .غير العادية امةق في يوم الجمعية العال غإل عند ا

: احتساب سعر السهم في 
 
 افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العمومية غير العاديةثانيا

ة سهم في نهاية يوم الجمعية العامأل عدد ا)/  (سهم املطروحةأل ق في يوم الجمعية العامة غير العادية + قيمة اال غإل القيمة السوقية للشركة عند ا(

 .في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة غير العادية= سعر السهم املتوقع ( كتتابالسهم املطروحة لأل غير العادية + عدد ا
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 التعهدات الخاصة باالكتتاب 15

 كتتابالنبذة حول طلب وتعهدات ا 1.15

سهم الجديدة على أل كتتاب باالللمستثمرين. وسيتم ا وسائل أخرى يوفرها الوسيط أّي  اللكتتاب باستخدام منصات التداول أو من خالمكن ايُ 

  واحدة مرحلة
ً
 :ملا يلي وفقا

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

  ئهشرا حال وفي االكتتاب، فترة خالل أسهمه بعدد مباشرة االكتتاب املقيد للمساهم سيتاح (2
ً
 انتهاء بعد بها االكتتاب له فيستاح جديدة حقوقا

 (.عمل يومي) تسويتها فترة

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

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

 .الوسيط لدى املتوفرة األخرى  والوسائل القنوات في االكتتاب إلى باإلضافة

 :سهم الجديدة بالتاليأل كتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. ويقر املكتتب في االولوية لحامله أحقية األ يعطي كل حق من حقوق ا

 صدار هذهإل كتتاب الواردة في نشرة االقبوله كافة شروط وتعليمات ا. 

  صدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونهاإل بأنه قد اطلع على نشرة ا.  

 ساس ي للشركةأل قبوله للنظام ا. 

  كتتاب بعد تنفيذهالالتعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب ا. 

 

 عمليات التخصيص 2.15

على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة ملستحقي  شخاص املستحقين بناءً ألولوية على األ يتم تخصيص أسهم حقوق ا

، فترة الطرح املتبقي اللستثمارية خال وطرحها على املؤسسات ا بها يكتتب لم التي املتبقية لألسهم وإضافتهاسهم أل سهم، فسيتم جمع كسور األ كسور ا

 (بما يتعدى سعر الطرح)سهم أل سهم املتبقية وكسور األ ت بيع اال وتوزع باقي متحصسهم املتبقية للشركة، أل وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح ا

 ُمكتتب غير ذلك بعد أسهم تبقي حال وفي م(12/8/2021ه )املوافق 4/1/1443يوم الخميس على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه 

 .الجديدة املتبقية وستخصص له األسهم تلك بشراء التغطية يمتعهد فسيقوم فيها

عن نتائج  اإلعالنللحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم خالله كتتاب من التصال بالوسيط الذي تم االشخاص املستحقين األويجب على ا

 (.م1/8/2021ه )املوافق 22/12/1442يوم األحد التخصيص في موعد أقصاه 

 

 السوق املالية السعودية )تداول( 3.15

م. 1990كتروني في اململكة عام إللسهم األ كتروني، وبدأ تداول اإللوراق املالية األ م كنظام بديل لنظام معلومات ا2001تأسيس نظام تداول في عام تم 

وم سبوع من يأل ابتسويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من أيام  من تنفيذ الصفقة وانتهاءً  نظام إلكتروني متكامل ابتداءً  اللعملية التداول من خ تتم

 وحتى الساعة  10حد حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة أل ا
ً
،  3صباحا

ً
وقات فيسمح أل وامر. أما خارج هذه األ ها تنفيذ االلويتم خعصرا

 وحتى الساعة  9:30وامر وتعديلها وإلغائها من الساعة أل بإدخال ا
ً
. 10صباحا

ً
 صباحا

 أل وامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية الأل مطابقة آلية  اللويتم تنفيذ الصفقات من خ
ً
 وهي للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أو  وامر وفقا

ً
ال

 لتوقيت اإلدخوفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفق ،وامر محددة السعرأل سعار، وتليها األ املشتملة على أفضل ااألوامر 
ً
 ال.ا

نترنت، ويتم توفير بيانات السوق بشكل إل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على ا اللاول بتوزيع نطاق شامل من املعلومات من خيقوم نظام تد

 خالل يومي عمل حسب )ملزودي املعلومات املعروفين مثل "رويترز". وتتم تسوية الصفقات آلي فوري
ً
 (.T+2ا

املعلومات املهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام "تداول". ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة فصاح عن جميع القرارات و إل وينبغي على الشركة ا

 .السوق، بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق 
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 تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي 4.15

دراجها وتمت املوافقة إل  (تداول )وطلب لدى السوق املالية  سهم السعوديةأل ولوية في سوق األ تم تقديم طلب لدى الهيئة لتسجيل وطرح أسهم حقوق ا

 .صدار هذه وتم الوفاء باملتطلبات كافةإل على نشرة ا

سهم أل نتهاء من عملية التخصيص النهائي ال سهم السعودية بعد األ ولوية في سوق األ ومن املتوقع اعتماد التسجيل وبدء التداول في أسهم حقوق ا 

 كتروني. وتعتبر التواريخ املذكورة في هذه النشرة مبدئية ويمكن تغييرها بموافقةإلللن عن ذلك في حينه في موقع تداول اولوية، وسوف يعأل حقوق ا

 .هيئة السوق املالية

ي فيمكن التداول  الأنه  ال، إ(تداول )سهم السعودية وأن الشركة مدرجة أسهمها في السوق املالية أل سهم القائمة مسجلة في سوق األ وبالرغم من أن ا 

 أل بعد اعتماد التخصيص النهائي ل السهم الجديدة إأل ا
ً
  سهم وإيداعها في محافظ املكتتبين. ويحظر حظرا

ً
ماد سهم الجديدة قبل اعتأل التداول في ا تاما

 .عملية التخصيص

ة هذه املسؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل الشركة يتحمل املكتتبون ومقدمو العروض في الطرح املتبقي الذين يتعاملون في نشاطات التداول املحظور 

 .أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة
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 شرة إصدار أسهم حقوق أولويةن

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 املستندات املتاحة للمعاينة 16
 طريقوعنوانه ، جدةفي مدينة والواقع  للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاونيستكون املستندات التالية متاحة لالطالع عليها في املقر الرئيس 

بين الساعة ما الخميس  إلىخالل أيام العمل الرسمية من األحد وذلك ، اململكة العربية السعودية 21441جدة  1866ص ب  الغيثي بالزااملدينة، 

 من أول يوم عمل بعد تاريخ الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن ال تقل تلك  04:00حتى الساعة و صباًحا  08:00
ً
مساًء، اعتبارا

 قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وستبقى هذه املستندات متاحة للمعاينة حت 14فترة عن ال
ً
 :نهاية الطرح ىيوما

 :كةشر ستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الملا

 .السجل التجاري 

 .النظام األساس ي 

 

افقات املا  :ملالتعلقة بأسهم زيادة رأس املو

  بالتوصية بزيادة رأس املالدارة اإل قرار مجلس.  

  على زيادة رأس املال.البنك املركزي السعودي عدم ممانعة 

  ولويةأل موافقة هيئة السوق املالية على طرح أسهم حقوق انسخة من إعالن.  

  ولويةأل على إدراج أسهم حقوق ا (تداول )السوق املالية السعودية شركة موافقة. 

 

 :ستنداتملالتقارير والخطابات وا

 كتتابالاتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة ا. 

  على استخدام  ون القانوني ون املستشار القانوني واملحاسبو  التغطية يكتتاب ومتعهدالمن قبل املستشار املالي ومدير ااملوافقات الخطية

.صدارإل فاداتهم ضمن نشرة اإهم و اتهم وشعار ائسمأ



 
 

 

 

 

 

 

 


