
تأسست شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (ويشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «عناية») كشركة 
مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٢٧هـ (الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٩م) 
وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٤) وتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٢٥هـ (الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٧م) والسجل التجاري 
رقم ٤٠٣٠٢٢٣٥٢٨ وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٢٧هـ الموافق (٢٠١٢/٠٢/١٩م)، وتم تسجيلها بسجل مدينة جدة 
حيث مقر المركز الرئيسي للشركة. وبدأت الشركة مزاولة نشاط التأمين في فرع التأمين الصحي بعد 
م ن  رقم ت  بموجب تصريح  النقد»)  («مؤسسة  السعودي  العربي  النقد  موافقة مؤسسة  حصولها على 
التأسيس  عند  الشركة  مال  رأس  بلغ  (الموافق٢٠١٢/٠٨/٠٧م).  وتاريخ ١٤٣٣/٠٩/١٩هـ   ٢٠١٢٨/٣٢/
مليون (٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي  أربعين  إلى  ريال سعودي مقسم  مليون (٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)  أربعمائة 
بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وقد اكتتب المساهمون 
المؤسسون بعدد أربعة وعشرين مليون (٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم ما يمثل (٦٠٪) من إجمالي أسهم الشركة 
ودفعوا قيمتها بالكامل، وقد تم طرح األسهم المتبقية والبالغة ستة عشر مليون (١٦٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم 
إلى  ٢٠١١/١٢/١٩م)  (الموافق  ١٤٣٣/٠١/٢٤هـ  تاريخ  من  الفترة  في  تم  الذي  العام  لالكتتاب   (٪٤٠)
١٤٣٣/٠١/٣٠هـ (الموافق ٢٠١١/١٢/٢٥م) بسعر اكتتاب بلغ عشرة (١٠) رياالت سعودية للسهم الواحد، 
وتم إدراج األسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٠٥هـ (الموافق ٢٠١٢/٠٢/٢٧م). 
قامت الشركة بتاريخ ١٤٣٨/٠١/١٧هـ (الموافق ٢٠١٦/١٠/١٨م) بتخفيض رأس مالها من أربعمائة مليون 
تخفيض  وبالتالي  سعودي،  ريال   (٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون  مائتي  إلى  سعودي  ريال   (٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)
إلى عشرين مليون (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم  أربعين مليون (٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم  الشركة من  عدد أسهم 
عن طريق إلغاء عشرين مليون (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها (٥٠٪)، 
(الموافق  ١٤٣٩/٠٩/٢٦هـ  بتاريخ  الشركة  قامت  كما  سهم.   (٢) كل  عن  واحد  سهم  تخفيض  وبمعدل 
٢٠١٨/٠٦/١٠م) بتخفيض رأس مالها من مائتي مليون (٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي إلى مائة مليون 
(١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من عشرين مليون (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) 
سهم إلى عشرة مليون (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عن طريق إلغاء عشرة مليون (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم وبنسبة 
تخفيض في رأس المال مقدارها (٥٠٪)، وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل (٢) سهم. يبلغ رأسمال 
الشركة الحالي مائة مليون (١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى عشرة مليون (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم 
عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد (ويشار إلى كل منها بـ «سهم حالي» 

وإلى جميعها بـ»األسهم الحالية»)، وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل.
وبتاريخ هذه النشرة، يتمثل المساهمون الكبار في الشركة (الذين يملكون ٥٪ أو أكثر من رأسمالها) في 
شركه ميونخ ري (بنسبة ملكية تبلغ ١٥٪)، الشركة الوطنية للضمان الصحي (بنسبة ملكية تبلغ ١٠٪)، 
شركة خالد احمد الجفالي المحدودة (بنسبة ملكية تبلغ ٥٪) وشركة محمد ووليد احمد الناغي (بنسبة 

ملكية تبلغ ٥٪).
٢٠١٧/١٢/١٣م)  (الموافق  ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ  بتاريخ  المنعقد  اجتماعه  في  الشركة  إدارة  مجلس  أوصى 
بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائتي مليون (٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال 
على  الشركة  حصلت  وقد  هذا  الالزمة.  النظامية  الموافقات  كافة  على  الحصول  بعد  وذلك  سعودي، 
بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٦هـ  الخطاب رقم ٨٢٠٠/٤١  زيادة رأس مالها بموجب  النقد على  موافقة مؤسسة 

(الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٠م).
وفي يوم ١٤٤٠/٠٤/٠٥هـ (الموافق ٢٠١٨/١٢/١٢م)، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على 
(«الطرح»)، وسيتم ذلك من خالل طرح  أولوية  الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق  مال  زيادة رأس 
عشرين مليون (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي جديد («أسهم حقوق األولوية» أو «األسهم الجديدة») بسعر 
طرح يبلغ (١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد («سعر الطرح»)، وبقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة 
رياالت سعودية وذلك لزيادة رأس مال الشركة من مائة مليون (١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي إلى ثالثمائة 

مليون (٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي.
األولوية»  بـ»حقوق  مجتمعة  إليها  (ويشار  للتداول  قابلة  مالية  كأوراق  األولوية  حقوق  إصدار  يتم  سوف 
العادية الخاصة  العامة غير  انعقاد الجمعية  المالكين لألسهم يوم  بـ»حق أولوية») للمساهمين  ومنفردة 
ثاني يوم تداول  المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية  بزيادة رأس 
يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٩هـ (الموافق 
ومنفردين  المقيدين»  بـ»المساهمين  مجتمعين  إليهم  (ويشار  األحقية»)  («تاريخ  ٢٠١٨/١٢/١٦م) 
بـ»المساهم المقيد») على أن تودع تلك الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين بعد انعقاد الجمعية 
العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال بعدد (٢) حق لكل سهم واحد (١) قائم من أسهم الشركة، 

ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد جديد بسعر الطرح.
الذين  المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين («المستثمرين الجدد») -  وسيكون بإمكان المساهمين 
األولوية  واالكتتاب في أسهم حقوق  التداول   - الجديدة  واالكتتاب في األسهم  الحقوق  تداول  لهم  يحق 
في السوق المالية السعودية («تداول» أو «السوق»). وتبدأ فترة التداول و فترة االكتتاب في يوم االثنين 
١٤٤٠/٠٤/١٠هـ (الموافق ٢٠١٨/١٢/١٧م) على أن تنتهي فترة التداول في يوم االثنين ١٤٤٠/٠٤/١٧هـ 
الخميس  يوم  نهاية  حتى  االكتتاب  فترة  تستمر  بينما  التداول»)،  («فترة  ٢٠١٨/١٢/٢٤م)  (الموافق 
١٤٤٠/٠٤/٢٠هـ (الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٧م) («فترة االكتتاب»). وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة 
االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية 

الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع من بداية نفس الفترة. 

شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٢٧هـ (الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٩م) 
وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٤) وتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٢٥هـ (الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٧م) والسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٢٢٣٥٢٨ 

وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٢٧هـ الموافق (٢٠١٢/٠٢/١٩م)
طرح ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم عادي بسعر طرح يبلغ ١٠ رياالت سعودية للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية 
بقيمة إجمالية تبلغ ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي، وتمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة ٢٠٠٪ ليصبح رأس مال الشركة 

٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي

فترة التداول: تبدأ من يوم االثنين ١٤٤٠/٠٤/١٠هـ (الموافق ٢٠١٨/١٢/١٧م) وتنتهي في يوم االثنين ١٤٤٠/٠٤/١٧هـ (الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٤م)
فترة االكتتاب: تبدأ من يوم االثنين ١٤٤٠/٠٤/١٠هـ (الموافق ٢٠١٨/١٢/١٧م) وتنتهي في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٤/٢٠هـ (الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٧م)

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

فترة التداول. 
وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة على مرحله واحدة وفقا لما يلي:

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

جديدة فسيتاح له االكتتاب بها انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).
سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل). - ٣
سيتاح االكتتاب إلكترونيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم - ٤

من خاللها إدخال أومر البيع والشراء باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة 
لدى الوسيط.

وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب («األسهم المتبقية») فستطرح تلك األسهم 
على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي (ويشار إليهم بـ «المؤسسات االستثمارية») (ويشار إلى 
عملية الطرح هذه بـ «الطرح المتبقي»). وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم 
المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً يوم الثالثاء ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ 
(الموافق  ١٤٤٠/٠٤/٢٦هـ  األربعاء  يوم  من  مساءا  الخامسة  الساعة  وحتى  ٢٠١٩/٠١/٠١م)  (الموافق 
االستثمارية  للمؤسسات  المتبقية  األسهم  وسيتم تخصيص  المتبقي»).  الطرح  («فترة  ٢٠١٩/٠١/٠٢م) 
ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل (شرط أن ال يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص األسهم 
فسيتم  األسهم  لكسور  بالنسبة  أما  العرض.  نفس  تقدم  التي  االستثمارية  المؤسسات  على  بالتناسب 
عملية  من  المحصل  الطرح  سعر  إجمالي  تسديد  وسيتم  بالمثل،  ومعاملتها  المتبقية  لألسهم  إضافتها 
الطرح المتبقي للشركة، وتوزع باقي متحصالت عملية الطرح (بما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها 

كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه ١٤٤٠/٠٥/١١هـ (الموافق ٢٠١٩/٠١/١٧م).
فسيخصص  األسهم،  وكسور  المتبقية  األسهم  جميع  في  االستثمارية  المؤسسات  تكتتب  لم  حال  وفي 
 »  (١٢) القسم  راجع  (فضًال  الطرح  بسعر  بشرائها  سيقوم  الذي  التغطية  لمتعهد  أسهم  من  تبقى  ما 
شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب»). وسيتم الفاعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه 
«شروط   (١٢) القسم  راجع  (فضال  التخصيص»)  («تاريخ  ٢٠١٩/٠١/٠٦م)  (الموافق  ١٤٤٠/٠٤/٣٠هـ 

وأحكام وتعليمات االكتتاب»).
وبعد اكتمال عملية الطرح واالكتتاب، سيصبح رأس مال الشركة ثالثمائة مليون (٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال 
متحصالت  صافي  استخدام  وسيتم  عادي.  سهم   (٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون  ثالثين  إلى  مقسم  سعودي، 
الطرح في دعم النمو والمالءة المالية للشركة (فضال راجع القسم (٦) «استخدام متحصالت الطرح»). 

األسهم  وستكون  تفضيلية.  لحامله حقوق  أي سهم  يعطي  وال  واحدة،  فئة  من  الشركة  أسهم  إن جميع 
الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماما لألسهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت 
واحد ويحق لكل مساهم في الشركة («المساهم») حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين («الجمعية 
العامة») (سواء العادية أو غير العادية) والتصويت فيها. وسيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن 

الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها. 
يبلغ عدد األسهم المدرجة للشركة حتى تاريخ هذه النشرة عشرة ماليين (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم، ويتم 
حاليا تداول األسهم القائمة للشركة في السوق المالية السعودية (تداول). وقد تقدمت الشركة بطلب 
لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية («الهيئة») لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما قدمت 
الجهات  بكافة متطلبات  والوفاء  المطلوبة  المستندات  تقديم جميع  تم  تداول إلدراجها، وقد  إلى  طلب 
ذات العالقة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من 
عملية تخصيص األسهم الجديدة ورد الفائض (فضال راجع الصفحة رقم (ي) «تواريخ مهمة لألشخاص 
المستحقين»). وسيكون التداول في األسهم الجديدة - بعد تسجيلها وقبول إدراجها - متاحا لمواطني 
التعاون  الدول األعضاء في مجلس  إقامة نظامية ومواطني  السعودية والمقيمين فيها  العربية  المملكة 
األجانب  المستثمرين  إلى  باإلضافة  والخليجية  السعودية  االستثمار  وصناديق  والشركات  الخليجي 
المؤهلين بموجب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية 
الفوائد  على  الحصول  األجانب  المستثمرين  من  األخرى  للفئات  يحق  ذلك،  على  وعالوة  المدرجة. 

االقتصادية المرتبطة باألسهم الجديدة من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة مع األشخاص المرخص لهم 
من قبل الهيئة («الشخص المرخص له»)، مع العلم أن الشخص المرخص له سيكون في هذه 

الحالة المالك القانوني المسجل لألسهم.
(أ)  بالكامل ودراسة قسم «إشعار هام» في الصفحة  ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه 

والقسم (٢) «عوامل المخاطرة» الواردين في هذه النشرة قبل اتخاذ قراراستثماري 
يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديدة. 

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

المالية السعودية أّي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أّي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٣هـ (الموافق ٢٠١٨/١١/٠١م)

نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

رشكة عناية السعودية للتأمني التعاوين

املستشار املايل ومدير االكتتاب

ومتعهد التغطية





أ

إشعار هام

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

 .)www.cma.org.sa( وهيئة السوق المالية )www.aljaziracapital.com.sa( والمستشار المالي )www.saudienaya.com( الشركة

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

الهيئة ملغاة.

وقد قامت الشركة بتعيين شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( كمستشار مالي )»المستشار المالي«( ومدير االكتتاب )»مدير االكتتاب«( 
ومتعهد التغطية )»متعهد التغطية«( فيما يتعلق باألسهم الجديدة المطروحة لالكتتاب بموجب هذه النشرة.

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

أو عن االعتماد على أي جزء منه.

وعلى الرغم من أن الشركة قد قامت بكافة الدراسات المعقولة للتحري عن صحة المعلومات الواردة في هذه النشرة في تاريخ إصدارها، إال أن جزءاً من 
المعلومات الواردة في هذه النشرة تم الحصول عليها من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو أي من مدراءها أو أعضاء مجلس إدارتها أو 
المستشار المالي أو أي من مستشاري الشركة الواردة أسماؤهم في الصفحة )د( )»المستشارون«( أي سبب لالعتقاد بأن هذه المعلومات غير دقيقة في 
جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من هذه المعلومات، وبالتالي ال يمكن تقديم أي التزام أو إفادة فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو اكتمالها. 

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

أحداث مستقبلية.

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

لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين )»المستثمرين الجدد«( - الذين يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم 
الجديدة - التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية )»تداول« أو »السوق«(. وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم االثنين 
1440/04/10هـ )الموافق 2018/12/17م( على أن تنتهي فترة التداول في يوم االثنين 1440/04/17هـ )الموافق 2018/12/24م( )»فترة التداول«(، بينما 
تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم الخميس 1440/04/20هـ )الموافق 2018/12/27م( )»فترة االكتتاب«(. وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة 
االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم 

التاسع من بداية نفس الفترة. 

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

خالل فترة التداول. 

وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة على مرحله واحدة وفقا لما يلي:

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

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

باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.

وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )»األسهم المتبقية«( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي 
)ويشار إليهم بـ »المؤسسات االستثمارية«( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ »الطرح المتبقي«(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء 
األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً يوم الثالثاء 1440/04/25هـ )الموافق 2019/01/01م( وحتى الساعة 



ب

للمؤسسات  المتبقية  المتبقي«(. وسيتم تخصيص األسهم  الطرح  )»فترة  )الموافق 2019/01/02م(  األربعاء 1440/04/26هـ  يوم  الخامسة مساءا من 
االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية 
التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح المحصل من 
عملية الطرح المتبقي للشركة وتوزع باقي متحصالت عملية الطرح )بما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه 

1440/05/11هـ )الموافق 2019/01/17م(.

الذي سيقوم  التغطية  المتبقية وكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهد  المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم  لم تكتتب  وفي حال 
بشرائها بسعر الطرح )فضاًل راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب«(. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه 

1440/04/30هـ )الموافق 2019/01/06م( )»تاريخ التخصيص«( )فضال راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب«(.

إن طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة المساهمين، وسيتم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة لزيادة 
رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية بتاريخ 1440/03/13هـ )الموافق 2018/11/21م(، ويجب التنويه للمستثمرين إلى أنه في حال لم 
يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال على طرح أسهم حقوق األولوية، فإن إصدار أسهم حقوق األولوية سيتوقف، وتعتبر 

هذه النشرة الغية مباشرة، وسيتم إشعار المساهمين بذلك.

املعلومات املالية

تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م واإليضاحات المرفقة بها، والقوائم المالية 
المالية )IFRS(. وقد تمت  للتقارير  الدولية  للمعايير  المنتهية في 30 يونيو 2018م واإليضاحات المرفقة بها، وفقاً  المالية  للفترة  األولية غير المدققة 
المراجعة من قبل مكتب إرنست ويونغ ومكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه لعام 2015م، ومن قبل مكتب عبد العزيز عبد اهلل النعيم ومكتب البسام 
والنمر المحاسبون المتحالفون لعام 2016م ومن قبل شركة سندي وبترجي ومكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون لعام 2017م، بينما تم فحص 
البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون. وتصدر الشركة قوائمها  المنتهية في 30 يونيو 2018م من قبل شركة سندي وبترجي ومكتب  المالية  القوائم 

بالريال السعودي.

التوقعات واإلفادات املستقبلية

لقد تم إعداد التوقعات المستقبلية التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات ُمحددة وُمعلنة تم ذكرها في المواضع ذات العالقة. وقد تختلف 
ظروف التشغيل عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد أي ضمان أو تعهد في ما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات. وتؤكد الشركة 

بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بناًء على العناية المهنية الالزمة. 

تمثل بعض البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات حول التطلعات المستقبلية. ويُستدل على هذه البيانات المستقبلية بصورة عامة من خالل طريقة 
استخدام بعض الكلمات مثل »تعتزم/ تخطط« أو »تقدر« أو »تعتقد« أو »تتوقع« أو »من الممكن« أو »سوف« أو »ينوي« أو »ينبغي« أو »متوقع« أو »قد« أو 
»يعتقد« أو الصيغ النافية من هذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المعاكسة لها في المعنى. وتعكس بيانات التطلعات هذه وجهة نظر الشركة 
الحالية وإدارتها فيما يتعلق بأحداث مستقبلية، ولكنها ليست ضماناً لألداء المستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى أن تكون النتائج 
الفعلية أو األداء أو اإلنجازات التي تحققها الشركة، مختلفة بشكل كبير عن أية نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية يمكن أن يعبر عنها صراحًة أو ضمناً 
في بيانات تلك التطلعات. وقد تم استعراض أهم المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصياًل في أقسام أخرى من 
هذه النشرة )راجع القسم )2( »عوامل المخاطرة«(. وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المتيقنة، أو ثبت عدم صحة أو دقة 
أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك المذكورة في هذه النشرة من توقعات واعتقادات أو 

تقديرات أو خطط. 

مع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، يجب على الشركة تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت الشركة في 
أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي: )1( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار أو في أي 
مستند مطلوب بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة أو)2( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. وباستثناء 
هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات تتضمنها هذه النشرة سواًء كان ذلك نتيجة معلومات إضافية جديدة أو نتيجة حوادث 

مستقبلية أو غير ذلك تتعلق بالشركة أو القطاع أو عوامل المخاطرة. 
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دليل الرشكة

أعضاء مجلس اإلدارة: 

سم
اال

صب
من

ال

ال لـ
مث

م

سية
جن

ال

مر
لع

ا

وية
ض

لع
ة ا

صف

األسهم المملوكة
تاريخ التعيين 

في مجلس 
اإلدارة شر

مبا

شر*
مبا

ير 
غ

ات
حظ

مال

لي
ما

إج

سبة
ن

فيصل 
فاروق 

تمر

بصفة الرئيس
شخصية

غير 49سعودي
تنفيذي / 

مستقل

2012/01/22م250%0.0025--250

الدانا 
خالد 

الجفالي

نائب 
الرئيس

بصفة 
شخصية

غير 29سعودية
تنفيذي / 

غير مستقل

الملكية غير 200.0005.000
المباشرة لعضو 
مجلس اإلدارة 

ناتجة عن ملكيتها 
في شركة خالد 
احمد الجفالي 

المحدودة

2016/03/23م205.000%2.0500

بالل 
طالل 
غزاوي

بصفة عضو
شخصية

غير 54سعودي
تنفيذي / 

مستقل

2012/01/22م250%0.0025--250

مازن 
سليمان 

فقيه

بصفة عضو
شخصية

غير 55سعودي
تنفيذي / 

غير مستقل

الملكية غير 02.37691.546
المباشرة 

لعضو مجلس 
اإلدارة ناتجة 

عن ملكيته في 
شركة السليمانية 

المتحدة

2018/03/08م293.922%2.9392

كورنيليوس 
ألكسندر 

أنكيل

ممثل عن عضو
شركة 
ميونخ 

ري

غير 53ألماني
تنفيذي / 

غير مستقل

يمثل عضو --
مجلس اإلدارة 
شركة ميونخ 

ري التي تملك 
1.500.000سهم 

في الشركة

2018/03/08م--

جوهان 
مايكل 
بيتزر

ممثل عن عضو
الشركة 
الوطنية 
للضمان 
الصحي

غير 57ألماني
تنفيذي / 

غير مستقل

يمثل عضو --
مجلس اإلدارة 

الشركة الوطنية 
للضمان الصحي 

التي تملك 
 1.000.000

سهم في الشركة

2012/01/22م--

المصدر: إدارة الشركة
* تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة أو األسهم المملوكة من قبل أقرباء أعضاء مجلس 

اإلدارة سواء بشكل مباشر أو من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة



د

عنوان الرشكة

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني 
8411 شارع األمير سلطان، حي الخالدية 

ص.ب 3528 جدة 21481
المملكة العربية السعودية

هاتــــف: 5923500 12 966+
فاكس: 5923741 12 966+

  www.saudienaya.com:موقع إلكتروني
info@saudienaya.com :بريد إلكتروني

ممثل الشركة المفوض الثانيممثل الشركة المفوض األول

فيصل فاروق تمر
رئيس مجلس اإلدارة

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
8411 شارع األمير سلطان، حي الخالدية 

ص.ب 3528 جدة 21481
المملكة العربية السعودية

هاتــــف: 5923500 12 966+
فاكس: 5923741 12 966+

  www.saudienaya.com :موقع إلكتروني
Faisal@tamergroup.com :بريد إلكتروني

ليي تشارلز شوري 
المدير التنفيذي

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
8411 شارع األمير سلطان، حي الخالدية 

ص.ب 3528 جدة 21481
المملكة العربية السعودية

هاتــــف: 5923500 12 966+
فاكس: 5923741 12 966+

  www.saudienaya.com :موقع إلكتروني
Lee.Shurey@saudienaya.com :بريد إلكتروني

سوق األسهم

شركة السوق المالية السعودية )تداول(
أبراج التعاونية، البرج الشمالي، 700 طريق الملك فهد

ص.ب 60612 الرياض 11555 
المملكة العربية السعودية

هاتــــف: 2181200 11 966+
فاكس: 2181220 11 966+

www.tadawul.com.sa :موقع إلكتروني
webinfo@tadawul.com.sa :البريد اإللكتروني

املستشارون

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

شركة الجزيرة لألسواق المالية 
طريق الملك فهد

ص.ب 20438 الرياض 11455
المملكة العربية السعودية

هاتــــف: 2256000 11 966+
فاكس: 2256068 11 966+

www.aljaziracapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactus@aljaziracapital.com.sa :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني

مكتب الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية
طريق الملك عبداهلل، حي الورود

ص.ب 90549 الرياض 11623
المملكة العربية السعودية

هاتـــــف: 2054555 11 966+
فاكس: 2054222 11 966+

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

تنويه: جميع الجهات المذكورة أعاله أعطت موافقتها الكتابية على اإلشارة إلى أسمائها وشعاراتها وإفاداتها في السياق الذي ورد في نشرة اإلصدار هذه، 
كما لم يتم سحب تلك الموافقة كما في تاريخ هذه النشرة. 
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المحاسبون القانونيون للشركة لعام 2015م

إرنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(
الدور الثالث عشر، برج طريق الملك، طريق الملك عبد العزيز

ص.ب 1994 جدة 21441
المملكة العربية السعودية

+966 12 هاتـــــف: 2218400
+966 12 فاكس: 2218575

www.ey.com :الموقع اإللكتروني
jeddah@sa.ey.com :البريد اإللكتروني

كي بي ام جي الفوزان وشركاه
مركز زهران لألعمال - الدور التاسع، شارع األمير سلطان

ص.ب. 55078 الرياض 21534
المملكة العربية السعودية

+966 12 هاتـــــف: 6989595
+966 12 فاكس: 6989494

www.kpmg.com/sa :الموقع اإللكتروني
marketingsa@kpmg.com :البريد اإللكتروني

المحاسبون القانونيون للشركة لعام 2016م

مكتب عبد العزيز عبد اهللا النعيم
تم إغالق مكتب عبد العزيز عبد اهلل النعيم في عام 2017م

البسام والنمر المحاسبون المتحالفون
شارع األمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، حي السليمانية

ص.ب 69658 الرياض 11557
المملكة العربية السعودية

+966 11 هاتـــــف: 2065333
+966 11 فاكس: 2065444

www.pkf.com :الموقع اإللكتروني
info.sa@pkf.com :البريد اإللكتروني

المحاسبون القانونيون للشركة لعام 2017م وعام 2018م

شركة سندي وبترجي 
طريق الملك عبدالعزيز، شارع عبدالوهاب النشار

ص.ب 6685 جدة 21452
المملكة العربية السعودية

+966 12 هاتـــــف: 6123322
+966 12 فاكس: 6079391

www.s-b.co :الموقع اإللكتروني
info@s-b.co :البريد اإللكتروني

البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون
شارع األمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، حي السليمانية

ص.ب 69658 الرياض 11557
المملكة العربية السعودية

+966 11 هاتـــــف: 2065333
+966 11 فاكس: 2065444

www.pkf.com :الموقع اإللكتروني
info.sa@pkf.com :البريد اإللكتروني

تنويه: باستثناء مكتب عبد العزيز عبد اهلل النعيم الذي تم إغالقه في عام 2017م، أعطى المحاسبون القانونيون للشركة المذكورون أعاله موافقتهم 
الكتابية على نشر أسمائهم وشعاراتهم في نشرة اإلصدار هذه، كما لم يتم سحب تلك الموافقة كما في تاريخ هذه النشرة. 
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ملخص الطرح 

يجب على المستثمرين الراغبين في االكتتاب في أسهم هذا الطرح قراءة نشرة اإلصدار كاملة قبل اتخاذ قرارهم االستثماري المتعلق باالكتتاب في هذه 
األسهم. وفيما يلي ملخص عن الطرح:

بموجب الشركة أو عناية سعودية  مساهمة  كشركة  »عناية«(  أو  )»الشركة«  التعاوني  للتأمين  السعودية  عناية  شركة  تأسست 
المرسوم الملكي رقم )م/49( وتاريخ 1432/07/27هـ )الموافق 2011/06/29م( وقرار مجلس الوزراء رقم 
وتاريخ   4030223528 رقم  التجاري  والسجل  2011/06/27م(  )الموافق  1432/07/25هــــ  وتاريخ   )224(
الرئيسي  المركز  مقر  مدينة جدة حيث  بسجل  تسجيلها  وتم  )2012/02/19م(،  الموافق  ـــ  1433/03/27ه
للشركة. وبدأت الشركة مزاولة نشاط التأمين في فرع التأمين الصحي بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد 
العربي السعودي بموجب تصريح رقم ت م ن /20128/32 وتاريخ 1433/09/19هـ )الموافق2012/08/07م(. 
بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون 
)40.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. 
وقد اكتتب المساهمون المؤسسون بعدد أربعة وعشرين مليون )24.000.000( سهم ما يمثل )60%( من إجمالي 
أسهم الشركة ودفعوا قيمتها بالكامل، وقد تم طرح األسهم المتبقية والبالغة ستة عشر مليون )16.000.000( 
إلى  )الموافق 2011/12/19م(  تاريخ 1433/01/24هـــ  الفترة من  الذي تم في  العام  سهم )40%( لالكتتاب 
الواحد.  للسهم  رياالت سعودية   )10( بلغ عشرة  اكتتاب  بسعر  )الموافق 2011/12/25م(  1433/01/30هـــ 

وتم إدراج األسهم في السوق المالية السعودية )تداول( بتاريخ 1433/04/05هـ )الموافق 2012/02/27م(.
التنفيذية أنشطة الشركة والئحته  التعاوني  التأمين  مراقبة شركات  نظام  ألحكام  وفقاً  القيام،  في  الشركة  أنشطة  تتلخص 

واألنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية، بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه 
األعمال من إعادة التأمين أو توكيالت أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة، وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي 
يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها، سواًء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتملك وتحريك األموال 
الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها 

أو باالشتراك مع جهات أخرى.
المساهمون الكبار في الشركة )الذين يملكون 5% أو أكثر من رأسمالها( قبل الطرح هم: املساهمون الكبار

شركه ميونخ ري والتي تملك مليون وخمسمائة ألف )1.500.000( سهما )بنسبة ملكية تبلغ %15(.- 1
الشركة الوطنية للضمان الصحي والتي تملك مليون )1.000.000( سهما )بنسبة ملكية تبلغ %10(.- 2
شركة خالد احمد الجفالي المحدودة والتي تملك خمسمائة ألف )500.000( سهما )بنسبة ملكية تبلغ - 3

.)%5
شركة محمد ووليد احمد الناغي والتي تملك خمسمائة ألف )500.000( سهما )بنسبة ملكية تبلغ %5(.- 4

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

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

المحافظة على هامش الغرض من الطرح إلى  أولوية  زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق  الشركة من خالل  تهدف 
لمتطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني( ودعم  المالءة المالية المطلوب )وفقاً 

نمو الشركة.
إجمالي عدد أسهم الشركة القائمة واملصدرة قبل 

الطرح
عشرة مليون )10.000.000( سهم عادي.

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

مائة مليون )100.000.000( ريال سعودي.رأس مال الشركة قبل الطرح

عشرون مليون )20.000.000( سهم عادي.إجمالي عدد أسهم حقوق األولوية املطروحة لالكتتاب

عشرة )10( رياالت سعودي للسهم الواحد.سعر الطرح

مائتا مليون )200.000.000( ريال سعودي.القيمة اإلجمالية الطرح

تم تعديل سعر سهم الشركة في السوق المالية إلى )18.1( ريال سعودي للسهم وذلك قبل تداول اليوم التالي السعر املعدل
ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، ويمثل ذلك انخفاض بسعر السهم بمقدار 

)16.2( ريال سعودي للسهم الواحد.
المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال املساهمون املقيدون

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

عامة المستثمرين من األفراد والمؤسسات - غير المساهمين المقيدين- ممن قاموا بشراء حقوق األولوية املستثمرون اجلدد 
خالل فترة التداول. 
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المساهمون المقيدون والمستثمرون الجدد. املستثمرون املستهدفون

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

هذه الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية.
عشرون مليون )20.000.000( سهم عادي، والتي ستصدر نتيجة لزيادة رأس المال.األسهم اجلديدة

األسهم معامل األحقية ناتج قسمة عدد  المعامل هو  وهذا  يملكه  واحد  )1( سهم  كل  )2( حق عن  مقيد  كل مساهم  يمنح 
الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. 

عشرون مليون )20.000.000( حق. عدد حقوق األولوية املصدرة

عشرون مليون )20.000.000( سهم عادي.عدد األسهم اجلديدة املتعهد بتغطيتها

مائتا مليون )200.000.000( ريال سعودي.إجمالي قيمة األسهم اجلديدة املتعهد بتغطيتها

ثالثون مليون )30.000.000( سهم عادي.عدد األسهم املصدرة بعد زيادة رأس املال

ثالثمائة مليون )300.000.000( ريال سعودي.رأس مال الشركة بعد زيادة رأس املال

)200%(نسبة األسهم املطروحة من رأس مال الشركة

تبلغ قيمة تكاليف الطرح حوالي ثمانية ماليين )8.000.000( ريال سعودي، وتشمل تكاليف الطرح أتعاب تكاليف الطرح
المستشار المالي ومدير االكتتاب والمستشار القانوني ومستشار اإلعالم والعالقات العامة باإلضافة إلى 

مصاريف التعهد بالتغطية ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف المتعلقة بالطرح، 
علما بأن هذا المبلغ تقديري وبأن الشركة ستتحمل هذه التكاليف )فضال راجع القسم )6( »استخدام 

متحصالت الطرح«(. 
من المتوقع أن تبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي مائة واثنان وتسعون مليون )192.000.000( ريال صايف متحصالت الطرح بعد خصم تكاليف الطرح

سعودي ريال سعودي وذلك بعد خصم جميع تكاليف الطرح والبالغة ثمانية ماليين )8.000.000( ريال 
سعودي، علما بأن هذا المبلغ تقديري )فضال راجع القسم )6( »استخدام متحصالت الطرح«(.

)وفقاً استخدام متحصالت الطرح المطلوب  المالية  المالءة  هامش  على  للمحافظة  الطرح  متحصالت  صافي  الشركة  تستخدم  سوف 
يحصل  ولــن  الشركة.  نمو  ودعــم  التعاوني(  التأمين  شركات  مراقبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  لمتطلبات 
المساهمون على أي متحصالت ناشئة عن االكتتاب )فضال راجع القسم )6( »استخدام متحصالت الطرح«(.

المساهمون المالكون لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون تاريخ األحقية
في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة 

بزيادة رأس المال، وذلك بتاريخ 1440/04/09هـ )الموافق 2018/12/16م(.
االثنين فترة التداول  يوم  نهاية  وتستمر حتى  )الموافق 2018/12/17م(  االثنين 1440/04/10هـــ  يوم  التداول  فترة  تبدأ 

1440/04/17هـ )الموافق 2018/12/24م( ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولية - سواء كانوا 
مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد - القيام بتداول حقوق األولوية.

تبدأ فترة االكتتاب يوم االثنين 1440/04/10هـ )الموافق 2018/12/17م( وتستمر حتى نهاية يوم الخميس فترة االكتتاب
1440/04/20هـ )الموافق 2018/12/27م( ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولية - سواء كانوا 

مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد - ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.
األسهم المتبقية التي لم يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب.األسهم املتبقية

في حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )األسهم المتبقية( فستطرح تلك األسهم على عدد الطرح املتبقي
من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي )المؤسسات االستثمارية(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم 
عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً يوم الثالثاء 
1440/04/25هـ )الموافق 2019/01/01م( وحتى الساعة الخامسة مساءا من يوم األربعاء 1440/04/26هـ 
)الموافق 2019/01/02م(  )فترة الطرح المتبقي(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية 
ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب 
على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم 

المتبقية ومعاملتها بالمثل.
سيتم دفع مبالغ التعويض النقدي لألشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في االكتتاب كليا أو جزئيا دفع مبالغ التعويض )إن وجدت(

في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور األسهم من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه 1440/05/11هـ 
الطرح من  يزيد على سعر  الذي  المبلغ  تمثل  النقدي  التعويض  مبالغ  بأن  )الموافق 2019/01/17م(، علما 

صافي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم.
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تدرج حقوق األولية في تداول ويتم تداولها خالل فترة تداول حقوق األولية. ويكون لحقوق األولوية رمز منفصل إدراج وتداول حقوق األولوية
ومستقل عن رمز األسهم الحالية للشركة على شاشة تداول.

ويملك المساهمون المقيدون خالل فترة التداول عدة خيارات والتي تتضمن قيامهم ببيع الحقوق أو جزء منها 
في السوق أو شراء حقوق إضافية من خالل السوق أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال حقوق األولوية سواء ببيعها أو 
شراء حقوق إضافية. وسيكون للمستثمرين الجدد خالل فترة التداول الحق في شراء حقوق عن طريق السوق 

أو بيع تلك الحقوق أو جزء منها أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال الحقوق التي تم شراؤها خالل فترة التداول.
انتهاء فترة تداول حقوق  التداول بعد  بإلغاء رمز حقوق األولوية للشركة على شاشة  وسيقوم نظام »تداول« 

األولوية، وبالتالي سيتوقف تداول حقوق األولوية مع انتهاء تلك الفترة. 
الخدمات طريقة االكتتاب هذه  تتيح  التي  اإللكترونية  الوسطاء  ومنصات  مواقع  عبر  إلكترونيا  االكتتاب  طلبات  تقديم  يتم 

للمكتتبين أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء.
يحق لألشخاص المستحقين ممارسة حقهم باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية عن طريق االكتتاب إلكترونيا ممارسة االكتتاب يف حقوق األولوية

التي تتيح هذه الخدمات االكتتاب أو من خالل أي وسيلة أخرى  عبر مواقع ومنصات الوسطاء اإللكترونية 
يقدمها الوسطاء. كما يمكن لألشخاص المستحقين ممارسة حقوق األولوية كالتالي:

يحق للمساهمين المقيدين خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق الممنوحة لهم في تاريخ األحقية وأي - 1
حقوق إضافية قاموا بشرائها خالل فترة التداول عن طريق االكتتاب في األسهم الجديدة. كما يحق لهم 

عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها. 
يحق للمستثمرين الجدد خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق التي قاموا بشرائها خالل فترة التداول عن - 2

طريق االكتتاب في األسهم الجديدة. كما يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.
االكتتاب في  بممارسة حقهم في  الجدد  المستثمرين  أو  المقيدين  المساهمين  أي من  قيام  وفي حال عدم 
األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، فسيتم طرح األسهم المرتبطة بتلك الحقوق في فترة الطرح المتبقي. 

تتمثل قيمة الحق اإلرشادية في الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.قيمة احلق اإلرشادية
وستقوم »تداول« باحتساب ونشر قيمة الحق اإلرشادية خالل فترة التداول على موقعها اإللكتروني متأخرة 
بخمس دقائق، وسيقوم أيضا مزودو خدمات معلومات السوق بنشر هذه المعلومة حتى يتسنى للمستثمرين 

االطالع على قيمة الحق اإلرشادية عند إدخال األوامر.
هو السعر الذي يتم تداول الحق به علما بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب، وبالتالي فإنه قد يختلف سعر تداول احلق

عن قيمة الحق اإلرشادية.
سيتم تخصيص األسهم في موعد أقصاه يوم 1440/04/30هـ )الموافق 2019/01/06م(.تاريخ التخصيص

سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل صحيح ومكتمل. وسيتم جمع تخصيص األسهم
كسور األسهم وإضافتها إلى األسهم المتبقية ومن ثم طرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح 

المتبقي.
ستحصل الشركة على إجمالي سعر الطرح المحصل من بيع األسهم المتبقية، فيما ستوزع باقي متحصالت 
الطرح المتبقي )أي ما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها الذين لم يكتتبوا كليا أو جزئيا في األسهم الجديدة 

ولمستحقي كسور األسهم )فضال راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب«(.
الجديدة تداول األسهم اجلديدة  األسهم  بتسجيل  المتعلقة  اإلجراءات  كافة  استكمال  بعد  »تداول«  الجديدة في  األسهم  تداول  يبدأ 

وتخصيصها وإدراجها.
سيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارهااألحقية يف األرباح

إن جميع أسهم الشركة من فئة واحد، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم الجديدة حقوق التصويت
مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماما لألسهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق 
لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين )سواء العادية أو غير العادية( والتصويت 

فيه.
في التعهد باالكتتاب باالكتتاب  التزامها  فيه  تؤكد  استراتيجي(  )مساهم  ري  ميونخ  شركة  من  تعهد  خطاب  الشركة  تلقت 

ثالثة ماليين )3.000.000( سهم، والتي تمثل كامل أحقيتها البالغة 15% من إجمالي أسهم حقوق األولوية 
المطروحة لالكتتاب بحسب عدد األسهم التي تملكها في تاريخ األحقية، وتجدر اإلشارة إلى أن هذا االلتزام 

مرهون بتمكن شركة ميونيخ ري من فتح حساب استثماري في المملكة. 
التزامها  الوطنية للضمان الصحي )مساهم استراتيجي( تؤكد فيه  الشركة  الشركة خطاب تعهد من  وتلقت 
باالكتتاب في مليونين )2.000.000( سهم، والتي تمثل كامل أحقيتها البالغة 10% من إجمالي أسهم حقوق 

األولوية المطروحة لالكتتاب بحسب عدد األسهم التي تملكها في تاريخ األحقية.
تم إدراج أسهم الشركة في تداول بتاريخ 1433/04/05هـ )الموافق 2012/02/27م(. تجدر اإلشارة إلى أن، القيود املفروضة على تداول األسهم 

على الرغم من انقضاء فترة الحظر على المساهمين المؤسسين )ثالث سنوات من تاريخ اإلدراج(، تصرف 
وهيئة  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  من  المسبقة  للموافقة  يخضع  أسهمهم  في  المؤسسين  المساهمين 

السوق المالية.
ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول الحقوق إال باستثناء المساهمين األجانب الذين ال يحق لهم شراء حقوق القيود املفروضة على تداول احلقوق

إضافية إال بموافقة الجهات المعنية.
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بتاريخ األسهم التي سبق للُمصدر إدراجها )تــداول(  السعودية  المالية  السوق  في  عادي  سهم   )40.000.000( مليون  أربعين  الشركة  أدرجــت 
1433/04/05هـ )الموافق 2012/02/27م( عن طريق طرحها لالكتتاب حيث اكتتب المساهمون المؤسسون 
بما نسبته )60%( من هذه األسهم، وتم طرح ما نسبته )40%( من األسهم لالكتتاب العام من قبل الجمهور. 
أربعمائة مليون  بتاريخ 1438/01/17هـــ )الموافق 2016/10/18م( بتخفيض رأس مالها من  قامت الشركة 
)400.000.000( ريال سعودي إلى مائتي مليون )200.000.000( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم 
إلغاء  أربعين مليون )40.000.000( سهم إلى عشرين مليون )20.000.000( سهم عن طريق  الشركة من 
عشرين مليون )20.000.000( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )50%(، وبمعدل تخفيض سهم 
واحد عن كل )2( سهم. كما قامت الشركة بتاريخ 1439/09/26هـ )الموافق 2018/06/10م( بتخفيض رأس 
مالها من مائتي مليون )200.000.000( ريال سعودي إلى مائة مليون )100.000.000( ريال سعودي، وبالتالي 
تخفيض عدد أسهم الشركة من عشرين مليون )20.000.000( سهم إلى عشرة مليون )10.000.000( سهم 
عن طريق إلغاء عشرة مليون )10.000.000( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )50%(، وبمعدل 

تخفيض سهم واحد عن كل )2( سهم.
ينطوي االستثمار في أسهم حقوق األولوية على مخاطر معينة، ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى: )1( مخاطر عوامل املخاطرة

تتعلق بأعمال الشركة، )2( مخاطر تتعلق بالسوق والقطاع و)3( مخاطر تتعلق باألسهم الجديدة، وقد تمت 
استعراض هذه المخاطر في القسم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، والذي يتوجب دراسته بعناية قبل 

اتخاذ أي قرار استثماري في الحقوق أو األسهم الجديدة.
ذات شروط االكتتاب يف أسهم حقوق األولوية االكتتاب  شروط  استيفاء  الجديدة  باألسهم  االكتتاب  في  الراغبين  المستحقين  األشخاص  على  يجب 

الصلة. ولالطالع على شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب يرجى مراجعة القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات 
االكتتاب«.

التعديالت اجلوهرية التي طرأت على املعلومات التي 
مت اإلفصاح عنها يف آخر نشرة إصدار

تمت موافقة الهيئة على نشر آخر نشرة إصدار للشركة في تاريخ 2011/12/07م. فضال راجع القسم )9( 
»المعلومات القانونية« للمعلومات الجوهرية التي تعتقد الشركة أنها تغيرت منذ ذلك التاريخ.

تنويه: ينبغي دراسة قسم »إشعار مهم« في الصفحة »أ« والقسم »2« )عوامل المخاطرة( من نشرة اإلصدار هذه بعناية تامة قبل اتخاذ أّي قرار استثماري في الحقوق أو األسهم الجديدة.
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التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب 

التاريخالجدول الزمني

انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة 
رأس المال وتحديد تاريخ األحقية والمساهمين المستحقين علماً 
بأن المساهمين المستحقين هم المساهمون المقيدون في سجل 

الشركة وال يتم تقييدهم إال بعد يومين من تاريخ االنعقاد

1440/04/05هـ )الموافق 2018/12/12م(

تبدأ فترة التداول يوم االثنين 1440/04/10هـ )الموافق 2018/12/17م( وتستمر حتى نهاية فترة التداول 
يوم االثنين 1440/04/17هـ )الموافق 2018/12/24م( ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة 

حقوق األولية - سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد - القيام بتداول حقوق 
األولوية.

تبدأ فترة االكتتاب يوم االثنين 1440/04/10هـ )الموافق 2018/12/17م( وتستمر حتى نهاية فترة االكتتاب
يوم الخميس 1440/04/20هـ )الموافق 2018/12/27م( ويجوز خالل هذه الفترة لجميع 
حملة حقوق األولية - سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد - ممارسة حقهم 

باالكتتاب في األسهم الجديدة.
تنتهي فترة االكتتاب وينتهي استقبال طلبات االكتتاب بانتهاء يوم الخميس 1440/04/20هـ تاريخ انتهاء فترة االكتتاب

)الموافق 2018/12/27م(
تبدأ الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثالثاء 1440/04/25هـ )الموافق 2019/01/01م( فترة الطرح المتبقي

وتستمر إلى الساعة الخامسة مساًء من يوم األربعاء 1440/04/26هـ )الموافق 
2019/01/02م(

يوم األحد 1440/04/30هـ )الموافق 2019/01/06م(اإلشعار بالتخصيص النهائي 

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

يوم الخميس 1440/05/11هـ )الموافق 2019/01/17م(

بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات الالزمة، سوف يتم اإلعالن عن تاريخ بدء التداول في األسهم التاريخ المتوقع لبدء التداول في األسهم الجديدة
الجديدة على موقع تداول

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

تواريخ اإلعالنات املهمة

تاريخ اإلعالنالُمعلناإلعالن

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

يوم األربعاء 1440/03/13هـ )الموافق 2018/11/21م(الشركة

يوم الخميس 1440/04/06هـ )الموافق 2018/12/13م(الشركةاإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

يوم الخميس 1440/04/06هـ )الموافق 2018/12/13م(تداولاإلعالن عن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة الحق اإلرشادية

يوم األحد 1440/04/09هـ )الموافق 2018/12/16م(الشركةاإلعالن عن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب في األسهم الجديدة 

يوم االثنين 1440/04/10هـ )الموافق 2018/12/17م(الشركةإعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول الحقوق والتنويه بأهمية قيام الذين ال 
يرغبون في االكتتاب ببيع الحقوق الذي يملكونها 

يوم االثنين 1440/04/17هـ )الموافق 2018/12/24م(تداول

يوم الخميس 1440/04/20هـ )الموافق 2018/12/27م(الشركةاإلعالن عن نهاية فترة االكتتاب

اإلعالن عن:
نتائج االكتتاب �
تفاصيل األسهم المتبقية )إن وجدت( وبدء فترة الطرح المتبقي �

يوم األحد 1440/04/23هـ )الموافق 2018/12/30م(الشركة

يوم األحد 1440/04/30هـ )الموافق 2019/01/06م(الشركةاإلعالن عن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي

يوم األربعاء 1440/05/10هـ )الموافق 2019/01/16م(تداولاإلعالن عن إيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين

يوم الخميس 1440/05/11هـ )الموافق 2019/01/17م(الشركةاإلعالن عن توزيع مبالغ التعويض لمستحقيها )إن وجدت(

.)www.tadawul.com.sa( تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب 

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

الذي يقدمون هذه الخدمات.

يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منّصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافًة إلى إمكانية 
االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب لالكتتاب في األسهم 
الجديدة كليا أو جزئيا، في حالة عدم استيفائه ألي من شروط أو متطلبات االكتتاب. وال يجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه ويمثل طلب 

االكتتاب عند تقديمه عقدا ملزما بين الشركة والمساهم المستحق.

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية 

ماهي حقوق األولوية؟

المال، وهو حق مكتسب لجميع  زيادة رأس  اعتماد  المطروحة عند  الجديدة  االكتتاب في األسهم  للتداول تعطي حاملها أحقية  قابلة  أوراق مالية  هي 
المساهمين الملكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع 

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

لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ،وهو ما يعرف بتاريخ 
األحقية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

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

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

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتم اإلشعار عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل نصية 
قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية 
العامة غير العادية.

ما هو معامل األحقية؟

هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد 
الجمعية العامة غير العادية. ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. وعليه فإن معامل األحقية هو )2( حق 
لكل سهم )1( واحد مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية. ووفقا لذلك، إذا كان مساهم مقيد يملك ألف )1.000( سهم في تاريخ األحقية فسيخصص 

له ألفي )2.000( حق مقابل ما يملكه من أسهم.

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

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

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح )قيمة الحق اإلرشادية(. فعلى سبيل المثال، إذا 
كان سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق )15( ريال سعودي، وسعر الطرح عشرة )10( رياالت سعودية، فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون خمسة 

)5( رياالت سعودية.

من هو المساهم المقيد؟

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



ل

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

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

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

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

كيف تتم عملية االكتتاب؟

يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منّصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافًة إلى إمكانية 
االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم.

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

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

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

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلى سبيل المثال، إذا كان مساهم يملك ألف )1.000( سهم 
في الشركة على النحو التالي: ثمانمائة )800( سهم في محفظة )أ( ومائتا )200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع ألفي )2.000( 

حق على اعتبار أن لكل سهم )2( حق. عليه فسيتم إيداع ألف وستمائة )1.600( حق في محفظة )أ( وأربعمائة )400( حق في محفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم، يحق لهم، ولكن بعد إيداع الشهادات في محافظ استثمارية عن طريق الوسطاء أو مركز إيداع األوراق المالية، وذلك قبل نهاية مرحلة االكتتاب، 
وإحضار الوثائق الالزمة. وفي حال عدم قيامهم بإيداع الشهادات وفقا لما ذكر، فإن حملة هذه الشهادات لن يستطيعوا االكتتاب في أسهم حقوق األولوية 

المطروحة.

هل يحق لمن اشترى حقوقًا إضافيًة تداولها مرة أخرى؟

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

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

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

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

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

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

ال، ال يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك. وفي حال 
عدم ممارسة الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية. 

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

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

الطرح. 

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

يحق للمساهم المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية العامة غير 
العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

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

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

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

نعم، حيث انه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم )أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد 
الجمعية العامة غير العادية(، مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول 



م

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

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

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

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

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

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟ 

ال، ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟

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

مساعدة إضافية: 

في حال وجود أي استفسارات، الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني: info@saudienaya.com. وألسباب قانونية، سوف يكون بمقدور الشركة 
فقط تقديم المعلومات الواردة في هذا النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار الحقوق أو حتى تقديم المشورة 

المالية أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية.

ولمزيد من المعلومات عن شروط وأحكام االكتتاب، فضال راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب« وبقية المعلومات الواردة في هذه النشرة.
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ملخص املعلومات الرئيسية 

يقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات األساسية الواردة في هذه النشرة. ونظراً ألنه ملخص، فإنه ال يشتمل على كل المعلومات التي قد تهم 
المساهمين وغيرهم من عامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد. ويتعين على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق 

بالحقوق أو األسهم الجديدة.

نبذة عن الرشكة 

تأسست شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني )ويشار إليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »عناية«( كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 
)م/49( وتاريخ 1432/07/27هـ )الموافق 2011/06/29م( وقرار مجلس الوزراء رقم )224( وتاريخ 1432/07/25هـ )الموافق 2011/06/27م( والسجل 
التجاري الصادر من مدينة جدة رقم 4030223528 وتاريخ 1433/03/27هـ الموافق )2012/02/19م(. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة، شارع 

األمير سلطان - حي الخالدية، ص.ب 3528 جدة 21481، المملكة العربية السعودية.

وبدأت الشركة مزاولة نشاط التأمين في فرع التأمين الصحي بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب تصريح رقم ت م ن 
والئحته  التعاوني  التأمين  شركات  مراقبة  نظام  ألحكام  وفقاً  الشركة،  نشاط  يتمثل  )الموافق2012/08/07م(.  1433/09/19هـ  وتاريخ   20128/32/
التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية، في القيام بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وجميع ما يتعلق بهذه األعمال من توكيالت 

أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة.

هيكل رأس مال الرشكة

بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون )40.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية 
قدرها عشرة )10( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وقد اكتتب المساهمون المؤسسون بعدد أربعة وعشرين مليون )24.000.000( سهم 
ما يمثل )60%( من إجمالي أسهم الشركة ودفعوا قيمتها بالكامل، وقد تم طرح األسهم المتبقية والبالغة ستة عشر مليون )16.000.000( سهم )%40( 
لالكتتاب العام الذي تم في الفترة من تاريخ 1433/01/24هـ )الموافق 2011/12/19م( إلى 1433/01/30هـ )الموافق 2011/12/25م( بسعر اكتتاب بلغ 

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وتم إدراج األسهم في السوق المالية السعودية )تداول( بتاريخ 1433/04/05هـ )الموافق 2012/02/27م(.

قامت الشركة بتاريخ 1438/01/17هـ )الموافق 2016/10/18م( بتخفيض رأس مالها من أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي إلى مائتي مليون 
)200.000.000( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من أربعين مليون )40.000.000( سهم إلى عشرين مليون )20.000.000( سهم 

عن طريق إلغاء عشرين مليون )20.000.000( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )50%(، وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل )2( سهم. 

كما قامت الشركة بتاريخ 1439/09/26هـ )الموافق 2018/06/10م( بتخفيض رأس مالها من مائتي مليون )200.000.000( ريال سعودي إلى مائة 
مليون )100.000.000( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من عشرين مليون )20.000.000( سهم إلى عشرة مليون )10.000.000( 
سهم عن طريق إلغاء عشرة مليون )10.000.000( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )50%(، وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل )2( سهم. 

يبلغ رأسمال الشركة الحالي مائة مليون )100.000.000( ريال سعودي مقسم إلى عشرة مليون )10.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )10( 
عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد، وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل.

أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1439/03/25هـ )الموافق 2017/12/13م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق 
أولوية بقيمة مائتي مليون )200.000.000( ريال سعودي لدعم النمو والمالءة المالية للشركة )فضال راجع القسم )6( »استخدام متحصالت الطرح«(، 
وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية الالزمة. هذا وقد حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد على زيادة رأس مالها بموجب الخطاب 

رقم 8200/41 بتاريخ 1439/10/26هـ )الموافق 2018/06/10م(.

رسالة الرشكة 

تقديم حلول تأمين صحي مبتكرة مع التركيز على رغبات وتطلعات العمالء.

اسرتاتيجية الرشكة 

ترتكز استراتيجية الشركة على ما يلي:

التخصص في التأمين الصحي لشرائح معينة من العمالء. �
تنمية نشاط الشركة من خالل تعزيز المنتجات وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات وقنوات التوزيع. �
تنمية الرأس المال البشري للشركة وخاصة الكوادر السعودية. �
االستمرار في تطوير األنظمة الداخلية للشركة لتلبية جميع المتطلبات النظامية. �



س

نواحي القوة وامليزات التنافسية للرشكة 

دعم الرشكاء االسرتاتيجيني التقني

يضم الشركاء االستراتيجيون في الشركة كال من شركة ميونيخ ري وهي من أكبر شركات إعادة التأمين في العالم والشركة الوطنية للتأمين الصحي 
)ضمان( وهي واحدة من أكبر شركات التأمين الصحي في المنطقة. والشركاء االستراتيجيون هم الشركاء الذين يقدمون الدعم للشركة بسبب امتالكهم 

الخبرة والدراية الفنية والعلمية والتشغيلية فيما يخص نشاط الشركة مما يقدم قيمة إضافية للشركة نظراً لتمتعهم بهذه المعرفة النوعية.

سمعة كبار املساهمني

يضم كبار المساهمين في الشركة كال من شركة ميونيخ ري والشركة الوطنية للتأمين الصحي )ضمان( وشركة خالد احمد الجفالي المحدودة من بين 
أسماء بارزة أخرى، وتتمتع هذه الشركات بسمعة عالية محليا، إقليميا ودوليا. 

النمو الرسيع لنشاط الرشكة

استطاعت الشركة منذ بداية أعمالها في عام 2012م من تطوير أعمالها وزيادة قاعدة عمالئها بشكل كبير.

إدارة املطالبات الطبية يتم إجراؤها داخليا

من خالل إدارة المطالبات الطبية داخليا، تتمكن الشركة من ضمان إجراء مراجعة كاملة لتلك المطالبات مما يمكنها من التأكد من تلبية احتياجات 
عمالئها في اآلجال المناسبة.

طاقم إداري ذو خربة عالية

لدى إدارة الشركة عدد كبير من سنوات الخبرة المتراكمة في مجال التأمين الصحي سواء على المستوى المحلي، اإلقليمي والعالمي.

رضا العمالء

يعتبر تعزيز رضاء عمالء الشركة من أهم أهدافها. وقد حصلت الشركة في عام 2017م على جائزة أفضل شركة تأمين من حيث خدمة العمالء والتي 
توزعها مجلة انترناشيونال فينانس )international finance( البريطانية.

أنشطة الرشكة 

تزاول الشركة نشاط التأمين الصحي. بموجب هذا الفرع من نشاط التأمين تتم تغطية تكاليف الخدمات الطبية التي يتكبدها حملة الوثائق لدى شبكات 
محددة من المستشفيات والعيادات والمستوصفات والمراكز الطبية.

منتجات الرشكة

منتجات الشركةرقم

التأمين الطبي للمجموعات1

التأمين الطبي لألفراد والعائالت2

تأمين الزائرين3

المصدر: إدارة الشركة

كبار مساهمي الرشكة

القيمة اإلسمية )ريال سعودي(عدد األسهمنسبة الملكيةمنشأ الشركةاالسمرقم

151.500.00015.000.000%ألمانياميونخ ري1

101.000.00010.000.000%إماراتالشركة الوطنية للضمان الصحي2

5500.0005.000.000%سعوديةشركة خالد احمد الجفالي المحدودة3

5500.0005.000.000%سعوديةشركة محمد ووليد احمد الناغي4

353.500.00035.000.000%املجموع

المصدر: إدارة الشركة



ع

مقدمة عن سوق التأمني يف اململكة العربية السعودية 

بدأ نشاط التأمين في المملكة العربية السعودية قبل عام 1974م من خالل وكاالت وفروع لشركات أجنبية )أغلبيتها من مملكة البحرين(. ثم تأسست شركة 
التأمين السعودية في عام 1974م، تليها شركة البحر األحمر للتأمين والشركة السعودية المتحدة للتأمين في عام 1976م. أما في عام 1977م، صدر قرار 
رقم 51 عن هيئة كبار العلماء معتبراً توافق التأمين التعاوني مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، وعليه تأسست الشركة الوطنية للتأمين التعاوني في عام 1985 
)ُسميت فيما بعد بالشركة التعاونية للتأمين( بهدف التأمين على المشاريع الكبيرة واالحتفاظ بنسبة كبيرة من أقساط التأمين داخل المملكة. عندها، 
اصبح التأمين التعاوني هو الشكل الذي يُقدم من خالله التأمين بالمملكة العربية السعودية نظراً لجوازه من الناحية الشرعية بخالف التأمين التجاري، 

واستمرت شركات التأمين األجنبية في العمل داخل المملكة كوسيط بين الوكالء وشركات إعادة التأمين في الخارج.

وفي عام 1999م، صدر نظام الضمان الصحي التعاوني بموجب المرسوم الملكي رقم م/10، كما صدر نظام التأمين على رخص السائقين بموجب قرار 
الملكي رقم م/32 وتاريخ 1424/06/02هـ  التعاوني بموجب المرسوم  التأمين  الوزراء رقم 222 في عام 2001م. وصدر نظام مراقبة شركات  مجلس 
)الموافق 2003/07/31م( لتحديد االطار العام لممارسة التأمين في المملكة وهو التأمين التعاوني وتحديد الجهة المسؤولة عن تطبيق النظام وهي 
مؤسسة النقد العربي السعودي. كما صدر المرسوم الملكي رقم 3120/ م ب وتاريخ 1426/3/4هـ )الموافق 2005/04/13م( ليمنح فترة انتقالية مدتها 
3 سنوات )إلى عام 2008م( لشركات التأمين القائمة لتعديل أوضاعها بمزاولة نشاط التأمين التعاوني، وأدى ذلك بتقدم شركات جديدة للحصول على 
التصريح وفقاً لنظام التأمين التعاوني. وقد سمحت مؤسسة النقد للشركات التي تمت دراسة ملفاتها والتي يجري تأسيسها بموجب مرسوم ملكي بأن 
تُجدد وثائق التأمين للعمالء في مهلة انتهت في 2010/02/17م. أما حالياً، فقد بلغ عدد شركات التأمين العاملة في المملكة العربية السعودية والُمدرجة 

في السوق المالية السعودية )تداول( 33 شركة كما في تاريخ هذه النشرة.

يعتبر قطاع التأمين من أسرع القطاعات نمواً، حيث ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من 25.24 مليار ريال في عام 2013م إلى 36.5 مليار ريال في 
عام 2017م، أي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 9.66%. ويعزى نمو قطاع التأمين إلى النمو في نشاط التأمين الصحي، حيث ارتفع إجمالي أقساط التأمين 
الصحي المكتتبة من 12.9 مليار ريال في عام 2013م إلى 19.04 مليار ريال في عام 2017م، أي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10.23% سنوياً، ونمو 
نشاط تأمين المركبات، حيث ارتفع إجمالي أقساط تأمين المركبات المكتتبة من 6.35 مليار ريال في عام 2013م إلى 11.14 مليار ريال في عام 2017م، 
أي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 15.06%. والجدير بالذكر بأن هذه المعلومات هي معلومات متاحة للجمهور في تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي.

ملخص عوامل املخاطرة

يوجد عدد من المخاطر التي تتعلق بإصدار أسهم حقوق األولوية )فضال راجع القسم )2( »عوامل المخاطرة«(، وهي تتلخص فيما يلي:

مخاطر تتعلق بأعمال الشركة. �
مخاطر تتعلق بالسوق والقطاع. �
مخاطر تتعلق باألسهم الجديدة. �

ملخص املعلومات املالية

إن ملخص المعلومات المالية الوارد أدناه مبني على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م 
واإليضاحات المرفقة بها، والقوائم المالية األولية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018م واإليضاحات المرفقة بها، والتي تم إعدادها 
وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS(. وقد تمت المراجعة من قبل مكتب إرنست ويونغ ومكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه لعام 2015م، ومن 
قبل مكتب عبد العزيز عبد اهلل النعيم ومكتب البسام والنمر المحاسبون المتحالفون لعام 2016م ومن قبل شركة سندي وبترجي ومكتب البسام وشركاه 
المحاسبون المتحالفون لعام 2017م، بينما تم فحص القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2018م من قبل شركة سندي وبترجي ومكتب البسام وشركاه 

المحاسبون المتحالفون.

تختلف المعلومات المالية المتعلقة بعام 2015م المدرجة ضمن القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م عن المعلومات 
المالية لعام 2015م التي أدرجت ألغراض المقارنة في القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. إن المعلومات المالية لعام 
2015م المدرجة في القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م تشتمل على تعديالت تتالءم مع طبيعة األرصدة لكي تتوافق 

مع العرض في 31 ديسمبر 2016م.

كما تختلف المعلومات المالية المتعلقة بعام 2016م المدرجة ضمن القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م عن المعلومات 
المالية لعام 2016م التي أدرجت ألغراض المقارنة في القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. إن المعلومات المالية لعام 
2016م المدرجة في القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م تشتمل على تعديالت تتالءم مع طبيعة األرصدة لكي تتوافق 

مع العرض في 31 ديسمبر 2017م.

لذلك، ومن أجل ضمان تحليل المثل بالمثل، تم االعتماد في هذه النشرة على المعلومات المالية لعام 2015م التي أدرجت ألغراض المقارنة في القوائم 
المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. كما تم االعتماد في هذه النشرة على المعلومات المالية لعام 2016م التي أدرجت ألغراض 

المقارنة في القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.



ف

 كما في 2015/12/31مقائمة المركز المالي )آالف الرياالت السعودية(
)مدققة(

 كما في 2016/12/31م
)مدققة(

 كما في 2017/12/31م
)مدققة(

 كما في 2018/06/30م
)غير مدققة(

302.261329.873431.500394.175إجمالي الموجودات

101.990158.126276.572320.360إجمالي المطلوبات

200.271171.747154.92873.815إجمالي حقوق المساهمين

302.261329.873431.500394.175إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمني
المصدر: القوائم المالية للشركة

نتائج العمليات )آالف الرياالت السعودية(

السنة المالية
المنتهية في 
 2015/12/31م

)مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 
 2016/12/31م

)مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 
 2017/12/31م

)مدققة(

الفترة المالية
المنتهية في
 2017/06/30م
)غير مدققة(

الفترة المالية
المنتهية في
 2018/06/30م
)غير مدققة(

26.58662.397175.08263.395139.329صافي األقساط المكتسبة

20.36233.888119.63940.072165.198صافي المطالبات المتكبدة

)49.234(2.79219.43440.75017.382صافي )خسارة(/ دخل االكتتاب

)79.913()10.031()14.519()25.824()51.996(صافي الربح )الخسارة( للفترة
المصدر: القوائم المالية للشركة

الفترة المالية
المنتهية في
 2018/06/30م
)غير مدققة(

الفترة المالية
المنتهية في
 2017/06/30م
)غير مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 
 2017/12/31م

)مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 
 2016/12/31م

)مدققة(

السنة المالية 
المنتهية في 
 2015/12/31م

)مدققة(

التدفقات النقدية )آالف الرياالت السعودية(

14.049 )1.876( 25.950 )14.842( )28.476( صافي النقدية من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

5.562 )44.555( )91.798( 54.489 )18.847( صافي النقدية من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

- - - - - صافي النقدية من )المستخدم في( األنشطة التمويلية

32.812 98.660 98.660 59.013 106.336 النقدية وشبه النقدية في بداية السنة/الفترة

52.423 52.229 32.812 98.660 59.013 النقدية وشبه النقدية يف نهاية السنة/الفترة
المصدر: القوائم المالية للشركة 1 2 3 4

الفترة المالية
المنتهية في
 2018/06/30م
)غير مدققة(

الفترة المالية
المنتهية في
 2017/06/30م
)غير مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 
 2017/12/31م

)مدققة(

السنة المالية
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المؤشرات الرئيسية

%118.6 %63.2 %68.3 %54.3 %76.6 معدل الخسارة1

%0.0 %0.2 )%0.4( %23.8 %40.3 نسبة اإلسناد2

%39.0 %55.1 %41.1 %91.6 %203.8 نسبة المصاريف3

%157.6 %118.3 %109.4 %145.9 %280.4 النسبة الموحدة4
المصدر :إدارة الشركة

1 معدل الخسارة = صافي المطالبات المتكبدة / صافي أقساط التأمين المكتسبة
2 نسبة اإلسناد = أقساط إعادة التأمين المسندة / إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

3 نسبة المصاريف = )احتياطي عجز أقساط التأمين + احتياطيات فنية أخري + تكلفة اقتناء وثائق التأمين + مصروفات االكتتاب األخرى + مصروفات البيع والتسويق + المصروفات اإلدارية 
وعمومية + مخصص الديون المشكوك في تحصيلها( / صافي أساط التأمين المكتسبة

4 النسبة الموحدة = معدل الخسارة + نسبة المصاريف
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التعريفات والمصطلحات. 1

التعريفالمصطلح

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، شركة مساهمة عامة سعودية.»الشركة« أو »عناية« أو »املصدر«

مستشارو الشركة الموضحة أسماؤهم على الصفحة )د(.املستشارون

إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني.اإلدارة

مجلس إدارة الشركة والذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ج(.املجلس أو مجلس اإلدارة

كبار المساهمين في الشركة )الذين يملكون 5% أو أكثر من رأسمالها( قبل الطرح هم: كبار املساهمني
شركه ميونخ ري والتي تملك مليون وخمسمائة ألف )1.500.000( سهما )بنسبة ملكية تبلغ %15(.- 1
الشركة الوطنية للضمان الصحي والتي تملك مليون )1.000.000( سهما )بنسبة ملكية تبلغ %10(.- 2
شركة خالد احمد الجفالي المحدودة والتي تملك خمسمائة ألف )500.000( سهما )بنسبة ملكية تبلغ %5(.- 3
شركة محمد ووليد احمد الناغي والتي تملك خمسمائة ألف )500.000( سهما )بنسبة ملكية تبلغ %5(.- 4

الشخص الذي يقوم بتطبيق مختلف النظريات اإلحصائية واالحتماالت التي على أساسها يتم احتساب أسعار اخلبير االكتواري
الخدمات وتقييم المسؤوليات واحتساب االحتياطيات.

يقصد بهم:األطراف ذوي العالقة
تابعي الشركة.  -1

المساهمين الكبار في الشركة.  -2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للشركة.  -3

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الشركة.  -4
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الشركة.  -5

أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، أو 5( أعاله.  -6
أي شركة يسيطر عليها أي األشخاص مشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5،أو 6( أعاله.  -7

األشخاص الذين يعملون باالتفاق معا ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.  -8
القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م واإليضاحات القوائم املالية

المرفقة بها، والقوائم المالية األولية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018م واإليضاحات 
المرفقة بها، والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS(. وقد تمت المراجعة من قبل مكتب 

إرنست ويونغ ومكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه لعام 2015م، ومن قبل مكتب عبد العزيز عبد اهلل النعيم 
ومكتب البسام والنمر المحاسبون المتحالفون لعام 2016م ومن قبل شركة سندي وبترجي ومكتب البسام وشركاه 
المحاسبون المتحالفون لعام 2017م، بينما تم فحص القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2018م من قبل شركة 

سندي وبترجي ومكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون.
إجمالي أقساط عقود التأمين المكتتبة خالل فترة محددة دون اقتطاع األقساط المسندة إلى شركات إعادة إجمالي األقساط املكتتبة

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

يحتسب صافي األقساط لكل فرع بعد خصم ما يخصه من إعادة التأمين.صايف األقساط املكتتبة

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

يتم احتساب هامش المالءة بضرب معامل نسبي محدد من قبل مؤسسة النقد لكل فرع من فروع التأمين في هامش املالءة بطريقة مجموع األقساط املكتتبة
صافي األقساط المعدل. يحتسب صافي األقساط المعدل لكل فرع بعد خصم ما يخصه من إعادة التأمين بحيـث 

ال يقل عن )50%( خمسين بالمئة من إجمالي األقساط لهذا الفرع.
يتم تصنيف مجموع المطالبات بناًء على البيانات التاريخية للسنوات الثالثة السابقة لكل فرع من فروع التأمين هامش املالءة بطريقة املطالبات

ويتم احتساب هامش المالءة المطلوب بضرب معامل نسبي محدد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في 
صافي المطالبات المعدل. يحتسب صافي المطالبات المعدل لكل فرع بعد خصم حصة معيدي التأمين بحيـث ال 

يقـل عـن )50%( خمسين بالمئة من إجمالي المطالبات لهذا الفرع.
طريقة اختيارية إلعادة التأمين لكل حالة على حدة يكون فيها لمعيد التأمين الخيار في قبول المخاطر المعروضة إعادة التأمني االختياري

عليه أو رفضها.
طريقة توزيع مبالغ التأمين )سواء كانت أقساط أو مطالبات( بين الشركة ومعيد التأمين بنسبة معينة متفق عليهاإعادة التأمني النسبي

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

النظام األساسي للشركة.النظام األساسي

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.هيئة السوق املالية أو الهيئة

نظام الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/01/28هـ نظام الشركات
)الموافق 2015/11/10م( والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 1437/07/25هـ )الموافق2016/05/02م( والمعدل 

بالمرسوم الملكي رقم )م/79( وتاريخ 1439/07/25هـ )الموافق 2018/04/11م(.
السوق المالية السعودية )تداول(. سوق األسهم

المساهمون المؤسسون للشركة.املساهمون املؤسسون
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التعريفالمصطلح

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.اجلمعية العامة

مجلس التعاون لدول الخليج العربي.مجلس التعاون اخلليجي

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية.الناجت احمللي

حكومة المملكة العربية السعودية. احلكومة

نظام التأمني أو نظام مراقبة شركات التأمني 
التعاوني يف اململكة

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

مجلس الضمان الصحي التعاوني، هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة أنشئت بموجب المادة مجلس الضمان الصحي التعاوني
الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم )71( وتاريخ 1420/04/27هـ )الموافق 1999/08/11م( التي تنص على 

إنشاء مجلس الضمان الصحي التعاوني لإلشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني. ويهدف هذا النظام 
إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقه على المواطنين 

وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء.
وثيقة قانونية أو عقد تصدره الشركة للمؤَمن له ضد الخسارة أو الضرر التي تغطيها الوثيقة مقابل قسط يدفعه وثيقة التأمني 

المؤَمن له.
عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤِمن مبلغاً أو مبالغ، بما فيها حصيلة االدخار، في تاريخ مستقبلي مقابل ما تأمني احلماية واالدخار

يدفعه المؤَمن له من اشتراكات.
الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر باألمر الوزاري رقم 561/1 وتاريخ الالئحة التنفيذية

1425/03/01هـ )الموافق 2004/04/20م( من معالي وزير المالية. 
الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم الئحة حوكمة الشركات 

)8-16-2017( وتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 2017/02/13م( بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم م/ 3 وتاريخ 1437/1/28هـ )الموافق 2015/11/10م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية 

رقم )3-45-2018( وتاريخ 1439/08/07هـ )الموافق 2018/04/23م(.
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبرم عقد التأمين.املؤَمن له

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

المملكة العربية السعودية.اململكة 

هي أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة عند الموافقة على الزيادة في احلقوق أو حقوق األولوية
رأس المال. وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين، ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد 
من األسهم الجديدة بسعر الطرح. ويتم إيداع الحقوق بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس 

مال. وستظهر هذه الحقوق في حسابات المساهمين. المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية. وسيتم 
إبالغ المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/08/01م(.نظام السوق املالية

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات
املستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 
3-123-2017 وتاريخ 1439/4/9هـ )الموافق 2017/12/27م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم 

الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )3-45-2018( وتاريخ 1439/08/07هـ 
)الموافق 2018/04/23م(.

قواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية )تداول( والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم قواعد اإلدراج
3-123-2017 بتاريخ 1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م(.

إدراج األوراق المالية في السوق الرئيسية أو - حيث يسمح سياق النص بذلك - تقديم طلب إدراج إلى السوق اإلدراج
المالية السعودية )تداول(.

شركة الجزيرة لألسواق المالية.مدير االكتتاب

طرح أسهم الشركة والبالغ عددها عشرون مليون )20.000.000( سهم وبقيمة إسمية تبلغ )10( رياالت سعودية الطرح
للسهم الواحد.

صافي متحصالت الطرح بعد حسم مصاريف الطرح.صايف متحصالت الطرح

10 رياالت سعودية لكل سهم.سعر الطرح/االكتتاب

20.000.000 سهم عادي. أسهم مطروحة لالكتتاب

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

الفترة التي تبدأ من يوم االثنين 1440/04/10هـ )الموافق 2018/12/17م( إلى يوم الخميس 1440/04/20هـ فترة الطرح 
)الموافق 2018/12/27م(.

طرح أية أسهم متبقية غير مكتتب فيها من قبل األشخاص المستحقين على المؤسسات االستثمارية من خالل الطرح املتبقي
طرحها في فترة الطرح المتبقي.
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وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )»األسهم المتبقية«( فستطرح تلك األسهم على عدد فترة الطرح املتبقي
من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي )ويشار إليهم بـ »المؤسسات االستثمارية«( )ويشار إلى عملية الطرح هذه 
بـ »الطرح المتبقي«(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال 

تلك العروض ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً يوم الثالثاء 1440/04/25هـ )الموافق 2019/01/01م( وحتى 
الساعة الخامسة مساءا من يوم األربعاء 1440/04/26هـ )الموافق 2019/01/02م( )»فترة الطرح المتبقي«(. 

وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل 
عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. 

أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.
جميع حملة حقوق األولوية سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة األشخاص املستحقون

التداول.
المساهمون المالكون لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في املساهمون املقيدون

سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
جريدة أم القرى، وهي الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية. اجلريدة الرسمية

الشخص الطبيعي.الشخص

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

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

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

بتغطيتها وفق وثيقة تأمين واحدة أو أكثر. 
شركة إعادة التأمين التي تقبل من شركة تأمين أخرى عن كافة أو بعض األخطار التي تتحملها.معيد التأمني

مؤسسة النقد العربي السعودي.مؤسسة النقد )ساما(

الريال السعودي ــ العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال

املساهم

األسهم العادية للشركة والبالغ عددها عشرة مليون )10.000.000( سهم بقيمة اسمية عشرة )10( رياالت للسهم األسهم
الواحد. 

شركة الجزيرة لألسواق المالية وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية للقيام بأعمال اإلدارة، تقديم شركة اجلزيرة لألسواق املالية
المشورة، الترتيب، التعامل، والحفظ في األوراق المالية وهي مملوكة بنسبة 100% لبنك الجزيرة. 

هم مؤسسات السوق المرخص لهم عن طريق هيئة السوق المالية بمزاولة نشاط التعامل باألوراق المالية بصفة الوسطاء
وكيل.

تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:املؤسسات االستثمارية
الجهات الحكومية والشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة، أو أي هيئة - 1

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

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

األشخاص المرخص لهم في التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل، مع التزام متطلبات الكفاية المالية.- 3
عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه 
بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق المالية السعودية 

نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، آخذا - 4

باالعتبار ضوابط استثمار الشركات المدرجة في األوراق المالية، على أن ال تؤدي مشاركة الشركة إلى أي 
تعارض في المصالح.

المستثمرين الخليجين من ذوي الشخصية االعتبارية والتي تشمل الشركات والصناديق المؤسسة في دول - 5
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المستثمرون األجانب المؤهلون.- 6
وزارة التجارة واالستثمار في المملكة العربية السعودية.وزارة التجارة واالستثمار

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

وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية.وزارة الشؤون البلدية والقروية

الهيئة العامة لالستثمار األجنبي في المملكة العربية السعودية.الهيئة العامة لالستثمار

)SOCPA( الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.الهيئة السعودية للمحاسبني
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”S&P” ستاندرد اند بورز شركة أمريكية متخصصة في التصنيف االئتماني وتطوير مؤشرات لقياس أداء األسواق المالية ستاندرد أند بورز
في مختلف األسواق العالمية باإلضافة إلى تقديم خدمات تحليل ودراسات متخصصة ألكثر من 2000 شركة 

مدرجة في األسواق العالمية.
أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب.املكتتب

نظام آلي لبيع وشراء األسهم السعودية. تداول

)VAT( قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس ضريبة القيمة املضافة
التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من 1 يناير 2018م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة 
الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في المملكة، وفي دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربي. مقدار هذه الضريبة )5%(، وقد تم استثناء عدد من المنتجات منها )كاألغذية األساسية 
والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم(.

تعهد كتابي من البنك بدفع قيمة خطاب الضمان للجهة المستفيدة عند أول طلب منها دون االلتفات ألى تعارض خطاب الضمان
من قبل العميل خالل فترة سريان خطاب الضمان.

هي المبالغ التي تخصصها الشركة لتغطية خسائر متوقعة تنتج عن الوثائق الخاصة بنوع من أنواع التأمين وما املخصصات الفنية / االحتياطيات
ينتج عنها من التزامات مالية.

شركة الجزيرة لألسواق المالية.متعهد التغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة والمتعهد بالتغطية.اتفاقية التعهد بالتغطية 

القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية 
األجنبية املؤهلة يف األوراق املالية املدرجة

صادر عن مجلس الهيئة بموجب القرار )1-42-2015( وتاريخ 1436/07/15هـ )الموافق 2015/05/04م( 
والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )1-3-2018( وتاريخ 1439/04/22هـ )الموافق 2018/01/09م(، وهي 

قواعد خاصة بتنظيم االستثمار باألوراق المالية من قبل أشخاص غير سعوديين مقيمين خارج المملكة، وسيكون 
بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل والعميل الموافق عليه من الشخص المرخص له التداول في أسهم الشركة 

حسب )القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة(. كما 
يجوز للمؤسسات المسجلة )خارج المملكة) عبر اتفاقيات المبادلة من خالل أحد األشخاص المرخص لهم من 
قبل الهيئة والمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة المرخص لها من قبل الهيئة بالتداول في األسهم الجديدة بعد 

إدراجها وتداولها بالسوق.
اإلجراءات والتعليمات اخلاصة بالشركات 

املدرجة أسهمها يف السوق التي بلغت خسائرها 
املتراكمة )20%( فأكثر من رأس مالها

قواعد خاصة بالشركات ذات الخسائر المتراكمة صادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار )2013-48-4( 
وتاريخ15/01/1435 هـ )الموافق 2013/11/18م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )2016-130-1( 

وتاريخ 1438/01/23هـ (الموافق 2016/10/24م(. وقد بدأ العمل باإلجراءات والتعليمات المعدلة من تاريخ 
1438/07/25هـ )الموافق 2017/04/22م(.
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باإلضافة إلى المعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة، يتوجب على كل من يرغب االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب دراسة كافة المعلومات 
التي تحتويها نشرة اإلصدار بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه في هذا القسم من نشرة اإلصدار قبل اتخاذ قرار شراء أسهم الطرح، علماً 
بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل كافة المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في 
الوقت الحالي، أو قد تعتبرها الشركة غير جوهرية، أو أنها قد ال تعيق عملياتها. وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها 

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

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

للحصول على المشورة المناسبة بشأن االستثمار في األسهم المطروحة. 

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

كامل استثماره بهذه األسهم أو جزء منها.

إن المخاطر المبينة أدناه مذكورة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها.

المخاطر المتعلقة بالشركة 2212

المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة للشركة221212

أعلنت الشركة في 2018/05/08م بناء على قوائمها المالية األولية غير المدققة للفترة المنتهية في 2018/03/31م، أنها سجلت خسائر متراكمة قدرها 
)149.0( مليون ريال سعودي، أي ما يمّثل حوالي )74.5%( من رأس مالها. وقد حصلت الشركة في 2018/06/10م على موافقة الجمعية العامة غير 
العادية لتخفيض رأس مالها من )200( مليون ريال سعودي إلى )100( مليون ريال سعودي، مما خفض الخسائر المتراكمة للشركة من )149.0( مليون 

ريال سعودي إلى )49.0( مليون ريال سعودي، أي أصبحت تشكل حوالي )49%( من رأس مال الشركة.

بلغت الخسائر المتراكمة للشركة )26.2( مليون ريال سعودي كما في 2018/06/30م )وذلك حسب القوائم المالية األولية غير المدققة للفترة المنتهية 
في 30 يونيو 2018م(، أي ما يمثل )26.2%( من رأس مال الشركة البالغ )100( مليون ريال. وترجع الخسائر المتراكمة للشركة أساسا إلى توصية الخبير 
االكتواري في الربع األول من عام 2018م بزيادة االحتياطيات الفنية للشركة وذلك للوفاء بالمطالبات المحتملة، وتخضع الشركة حاليا لالئحة الهيئة 

الخاصة بـ"اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 % فأكثر من رأس مالها".

وال توجد أي ضمانات بعدم استمرار الشركة في تسجيل خسائر إضافية. وفي حال بلغت نسبة الخسائر المتراكمة )50%( أو أكثر فإن الشركة ستخضع 
لعدد من المتطلبات األكثر صرامة وعلى وجه الخصوص المادة )150( من نظام الشركات التي تلزم أعضاء مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العامة غير 
العادية خالل )45( يوم من تاريخ علمهم بالخسائر ليقرروا إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساسي، 
وقد تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في 
الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في المادة )150( من نظام الشركات ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل )90( 

تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

كما تجدر اإلشارة أنه بتاريخ 1438/01/23هـ )الموافق 2016/10/24م( صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )1-130-2016( بتعديل اإلجراءات 
والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام الشركات، وتم تعديل 
مسماها لتصبح »اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 % فأكثر من رأس مالها« وتم 
العمل بها ابتداء من تاريخ 1438/07/25هـ )الموافق 2017/04/22م(، والتي تنص على أنه في حال بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 20% أو أكثر من 

رأس مالها، يجب على الشركة أن تعلن عن هذا الحدث فوراً.

كذلك تنص تلك اإلجراءات على أنه في حال بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 50% أو أكثر من رأس مالها، يجب على الشركة أن تعلن عن هذا الحدث 
فوراً مع تقديم توصية من مجلس إدارتها إلى الجمعية العامة غير العادية، تبعاً لمتطلّبات المادة 150 من نظام الشركات، موّضحاً ما إذا تقترح الجمعية 
زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أو تصفية الشركة قبل التاريخ المحّدد في نظامها األساسي. وفي حال تصفية الشركة بموجب القانون عماًل بالمادة 

)150( من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية، سيُلغى إدراج أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بمتطلبات غطاء هامش المالءة221222

تنص المادة )68( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على أن تحتفظ شركات التأمين بحد أدنى من غطاء هامش المالءة المالية 
يعادل )100%(، أي أن قيمة صافي األصول القابلة للتضمين في حساب هامش المالءة ال تقل عن الحد األدنى لهامش المالءة المالية المطلوب. كما تنص 
المادة )66( من هذه الالئحة على أن على الشركة التي تزاول التأمين العام والصحي االحتفاظ بهامش المـالءة المطلـوب باعتمـاد األعلى ألي من الطرق 

الثالث اآلتية:

الحد األدنى لرأس المال: )100( مليون ريال سعودي لشركات التأمين. �
مجموع األقساط المكتتبة. �
المطالبات. �



6

بلغ غطاء هامش المالءة لدى الشركة نسبة )14.5%( كما في 2018/06/30م، أي دون الحد األدنى المطلوب.

التأمين واألرباح منها، وعوائد  باالحتياطي الفني الذي تحتفظ به الشركة، وبالتالي حجم أعمال  يتأثر مستوى غطاء هامش المالءة المطلوب أساساً 
االستثمارات، وحجم المطالبات، ونمو األعمال بشكل عام. وتقوم مؤسسة النقد بمراقبة أداء شركات التأمين بشكل دوري وإلزامها بتجنيب مخصصات 
إضافية للمحافظة على مستوى غطاء هامش المالءة المطلوب. وعند انخفاض مستوى غطاء هامش المالءة لدى الشركة، فقد تفرض مؤسسة النقد عليها 

العديد من اإلجراءات التي ستؤثر سلباً على نتائجها ووضعها المالي، منها:

زيادة رأس المال �
تخفيض التكاليف �
تسييل بعض األصول �
تعديل أسعار المنتجات �
التوقف عن قبول اكتتابات جديدة �
أي إجراء آخر تراه الشركة مناسباً وتوافق عليه المؤسسة �

بتاريخ 2018/05/27م، استلمت الشركة خطاًبا من مؤسسة النقد يمنع الشركة من إصدار أي وثيقة جديدة وتجديد وثائق الشركة الحالية، حيث أن 
الشركة لم تستوِف متطلبات هامش المالءة كما في 2018/03/31م. كما قامت مؤسسة النقد بإلزام الشركة بتعيين مستشار مستقل على نفقتها توافق 
عليه المؤسسة لتقديم المشورة في شأن انخفاض هامش المالءة المالية في موعد أقصاه )15( يوم عمل من تاريخ خطاب مؤسسة النقد. وأشارت مؤسسة 
النقد بأنه لن يتم النظر في رفع المنع حتى يظهر للمؤسسة تطبيق الشركة إلجراءات عملية تساهم في تحسين هامش المالءة المالية للشركة حسب 
متطلبات المادتين )67.66( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وفي حال عدم التزام الشركة بتحسين هامش مالئتها المالية، 

فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراء أو أكثر من اإلجراءات النظامية الممنوحة لها نظاماً والتي ستؤثر سلباً على نتائج الشركة ووضعها المالي. 

كما قامت الشركة باستالم خطاب من مؤسسة النقد بتاريخ 2018/07/04م المتضمن عدم التزام الشركة بتعيين مستشار مستقل لتقديم المشورة في شأن 
انخفاض هامش المالءة المالية في المدة المحددة. مع ضرورة االنتهاء من تعيينه في أسرع وقت. وقد تمت موافقة مؤسسة النقد على تعيين المستشار 

المستقل لتقديم المشورة في شأن انخفاض هامش المالءة المالية للشركة بتاريخ 2018/07/11م.

وتجدر اإلشارة إلى أنه بتاريخ هذه النشرة ال يزال قرار منع الشركة من إصدار أي وثيقة جديدة وتجديد الوثائق الحالية مستمر، وإذا ما امتد تعليق أعمال 
الشركة فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركة221232

صدرت الئحة حوكمة الشركات بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )8-16-2017( وتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 2017/02/13م( بناًء على نظام الشركات 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )3-45-2018( وتاريخ 1439/08/07هـ 
)الموافق 2018/04/23م(، والالئحة تتضمن بنود إلزامية أكثر صارمة من تلك الموجودة في الالئحة القديمة. وافق مجلس إدارة الشركة على تحديث 
الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة وذلك خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/05/09م وقد تم اعتماد النسخة المحدثة من الجمعية العامة غير العادية 

الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة بتاريخ 2017/06/05م.

وتجدر اإلشارة بأن الشركة ملتزمة بجميع المواد اإللزامية في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة فيما عدا البند التالي:

مادة )79-ب(: وضع سياسة مستقلة لتوزيع أرباح األسهم. �

إن إخفاق الشركة في تطبيق الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة قد يعرضها لغرامات تفرضها الهيئة مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على 
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتطلعاتها المستقبلية.

كما تنص المادة )10( من الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد بأنه ينبغي لمجلس إدارة الشركة مراجعة الئحة الحوكمة الخاصة 
بالشركة بشكل سنوي على األقل والتوصية للجمعية بأي مقترحات لتعديلها، على أن يتم إشعار المؤسسة بأي تعديالت تتم على الئحة الحوكمة الخاصة 
بالشركة خالل )21( يوم عمل من تاريخ اعتماد التعديل، وإن إخفاق الشركة في إعداد مراجعة سنوية لالئحة حوكمة الشركات الخاصة بها منذ آخر 
تحديث بتاريخ 2017/05/09م سيعتبر مخالف لنص المادة )10( من الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد ويعرضها ذلك للمساءلة 

من مؤسسة النقد.

كما أن على الشركة االلتزام بجميع المواد األخرى الواردة في الئحة حوكمة شركات التأمين والئحة لجنة المراجعة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي 
السعودي. وقد قامت الشركة باستالم خطاب من مؤسسة النقد بتاريخ 2018/07/18م بشأن وجود ضعف في الرقابة الداخلية للشركة وفي تطبيق بعض 
األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد وخصوصاً فيما يتعلق بحوكمة الشركة ولجنة المراجعة في الشركة. وقد ألزمت مؤسسة النقد 
الشركة بتعيين مستشار مستقل توافق عليه المؤسسة خالل )15( يوم عمل من تاريخ استالم خطاب المؤسسة، ويتمثل دور المستشار المستقل في تقييم 
عمل مجلس إدارة الشركة ومدى فعاليته ورقابته على اللجان الرئيسية المنبثقة منه، وعلى وجه التحديد لجنة المراجعة واإلدارات التابعة لها. على أن يقوم 
المستشار بتقديم تقريره خالل مدة )60( يوم عمل من تاريخ الخطاب. وقد تمت موافقة مؤسسة النقد على تعيين المستشار المستقل لتقديم المشورة 

في شأن وجود ضعف في الرقابة الداخلية للشركة وفي تطبيق بعض األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد بتاريخ 2018/08/09م.

كما أكدت المؤسسة في خطابها المذكور أعاله بأنه لن يتم النظر في رفع منع الشركة من إصدار أي وثيقة جديدة وتجديد الوثائق الحالية بسبب عدم 
استيفاء الشركة لمتطلبات هامش المالءة المالية ) فضال راجع القسم الفرعي 2-1-2 »المخاطر المتعلقة بمتطلبات غطاء هامش المالءة«( ما لم تقم 
الشركة بتصحيح جميع المخالفات المشار إليها أعاله، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.
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مخاطر تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وعملها واجتماعاتها221242

ينبغي على مجلس إدارة الشركة تشكيل لجان متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجاالت المتخصصة التي منها االلتزام النظامي، واإلفصاح، والموارد 
البشرية والتطور االستراتيجي وغيرها من المجاالت. وهي ملزمة، وفقا للمادة )90( من الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد، بأن 
تشكل بحد ادنى اللجان التالية )لجنة للمراجعة، ولجنة تنفيذية، ولجنة للترشيحات والمكافآت، ولجنة إلدارة المخاطر، ولجنة لالستثمار( والشركة ملتزمة 

بذلك.

لم تلتزم اللجنة التنفيذية بالحد األدنى لعدد االجتماعات )6( اجتماعات سنوياً في عام 2017م مما يعتبر مخالف للمادة )98( من الئحة حوكمة شركات 
التأمين. كما لم تقم لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة في عام 2017م بمراجعة سنوية لممارسات المكافآت والتعويضات بالشركة )بواسطة وظيفة 
المراجعة الداخلية أو جهة خارجية متخصصة( بشكل مستقل ومن دون تدخل من اإلدارة التنفيذية بالشركة، ولم تقم هذه اللجنة بتقييم أداء المجلس )كل 

عضو على حدة والمجلس ككل( بشكل سنوي على األقل باستخدام معايير رسمية وشفافة.

إن إخفاق الشركة في تطبيق مواد الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مؤسسة النقد المتعلقة بتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة يعرضها 
لغرامات تفرضها المؤسسة مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتطلعاتها المستقبلية.

مخاطر المتعلقة بفتح وإغالق فرع للشركة في المنطقة الشرقية221252

تلزم الفقرة )ب( من المادة )2( من )الئحة ضوابط توسع الفروع ونقاط البيع لشركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد بتاريخ 1437/07/25هـ )الموافق 
2016/05/02م( أن ال يتم إغالق أو نقل أي فرع و/أو نقطة البيع إال بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد الكتابية باستثناء حاالت النقل أو 
اإلغالق التي تتم بسبب ظروف خارجة عن إرادة الشركة بشرط تزويد مؤسسة النقد بتقرير عن تلك الظروف ومبرراتها خالل )5( أيام عمل من تاريخ النقل 
أو اإلغالق. ووفق المادة )27( من الالئحة يجب الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد الكتابية قبل إغالق الفروع و/ أو نقاط البيع وتزويد مؤسسة 
النقد بخطة الشركة حول وقف عمليات الفرع و/ أو نقاط البيع والحقوق وااللتزامات الناشئة عن وثائق التامين الصادرة منها. لم تلتزم الشركة بالتزاماتها 
تجاه مؤسسة النقد حيث أن الشركة استأجرت مكتب في المنطقة الشرقية لمزاولة نشاطها وعملياتها وذلك من دون موافقة مؤسسة النقد على فتحه 
وإغالقه مما سيؤدي إلى اعتبار الشركة مخالفة لنظام التأمين والئحة ضوابط التوسع وسيعرضها للمساءلة من قبل مؤسسة النقد التي قد تفرض غرامة 

على الشركة مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتطلعاتها المستقبلية.

مخاطر المخصصات )االحتياطيات( الفنية221262

تقوم الشركة بتكوين مخصصات في قائمة المركز المالي بحسب متطلبات المادة )69( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وذلك 
للوفاء بالتزاماتها المستقبلية المتوقعة، وتشمل تلك المخصصات كحد أدنى ما يلي:

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

ويتم تقدير حجم االحتياطيات بناًء على التوقعات لحجم المطالبات ومدى تكرارها بحسب البيانات التاريخية في قطاع التأمين. وتعتبر عملية تحديد 
وتعقيد  لصعوبة  ونظراً  المملكة  في  التأمين  قطاع  لحداثة  نظراً  بطبيعتها  مؤكدة  غير  عملية  التأمين  لمطالبات  االحتياطيات  من  المالئم  المستوى 

االفتراضات التي تنبني عليها االحتياطيات. 

وبما أن حجم االحتياطيات يعتمد على تقديرات مستقبلية، فإنه من الممكن أن يثبت عدم كفاية احتياطات الشركة في أي فترة بحيث يتوجب على الشركة 
زيادتها. ومن جهة أخرى، قد تزيد االحتياطيات عن حاجة الشركة فال تستفيد من إمكانية استثمار الفائض. ولذلك وفي حال لم تقم الشركة بتقدير 

االحتياطيات بشكل صحيح، فإن وضع الشركة المالي ونتائج عملياتها سيتأثران بشكل سلبي.

مخاطر إعادة التأمين221272

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

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

بهذا الشرط(.

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

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

كما تنص المادة )44( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على أن على الشركة اختيار معيد تأمين حاصاًل، على األقل، على 
تقويم )BBB( حسب تـصنيف شـركة ستاندرد أند بورز )S&P( أو تقويم مكافئ صادر من إحدى الشركات العالمية المتخصصة فـي ذلـك، وإذا رغبـت 
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الشركة في إعادة التأمين لدى معيد تأمين لم يتم تقويمه من قبل إحدى الشركات العالمية أو حاصـل على تقويم أقل من الحد األدنى المذكور أعاله، 
فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد. وتجدر اإلشارة إلى أن شركة إعادة التأمين الوحيدة التي تتعامل معها الشركة، شركة أر جي أيه 

.)S&P( وفق وكالة التصنيف االئتماني ستاندرد أند بورز )AA-( حاصلة على تصنيف ،)RGA Global Reinsurance Company Ltd( األمريكية

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

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

مخاطر تركز إعادة التأمين221282

تتعامل الشركة مع شركة إعادة تأمين وحيدة هي شركة أر جي أيه األمريكية )RGA Global Reinsurance Company Ltd( والتي استحوذت على كامل محفظة 
إعادة تأمين الشركة كما في تاريخ هذه النشرة. وفي حال إعسار أو إفالس شركة أر جي أيه أو تعرضها ألي ضائقة تقضي إلى عدم وفائها بشروط وأحكام 

العقود الموقعة معها، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

شركة  وهي   )S&P( بورز  أند  ستاندرد  االئتماني  التصنيف  وكالة  وفق   )AA-( تصنيف  ذات  متخصصة  دولية  شركة  إلى  ذلك  إسناد  تم  وقد 
.RGA Global Reinsurance Company Ltd

مخاطر تركز حجم األعمال مع العمالء221292

شكلت وثائق التأمين الصادرة ألكبر خمس عمالء في الشركة ما نسبته 45.6% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة في عام 2015م و25.7% في 
عام 2016م و20.1% في عام 2017م )فضال راجع القسم )5( »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة«(. وفي حال خسرت الشركة عميل أو أكثر من 
عمالئها الرئيسيين، أو في حال عدم قدرة الشركة على تنويع قاعدة عمالئها، فسوف يكون لذلك تأثير سلبي على إيرادات الشركة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتطلعاتها المستقبلية.

االعتماد على الوسطاء والوكالء2212102

تتعامل الشركة مع عدد من الوسطاء ووكيل تأمين وحيد لتسويق وتوزيع منتجاتها، وقد شكل إجمالي األقساط المكتتبة عن طريقهم ما نسبته 48% من 
إجمالي األقساط المكتتبة في عام 2017م مقارنة بنسبة 23% في عام 2016م 39% في عام 2015م.

شكلت وثائق التأمين الصادرة من خالل أكبر خمس شركات وساطة التأمين تعاملت معهم الشركة ما نسبته 28.3% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
للشركة في عام 2017م، وهي على التوالي شركة دراية لوساطة التأمين )12.8%(، شركة النخبة لوساطة التأمين وإعادة التأمين )7.6%(، شركة أندلسية 
العربية لوساطة التأمين )2.9%(، شركة ياسر محمد أحمد بقشان لوساطة التأمين )2.5%(، وشركة الخليج لوساطة التأمين وإعادة التأمين )%2.5(. 
كما شكلت وثائق التأمين الصادرة من خالل وسيط الشركة الوحيد )شركة تكافل الشرق األوسط لوكاالت التأمين( ما نسبته 9.6% من إجمالي أقساط 

التأمين المكتتبة للشركة في عام 2017م.

ونظراً العتماد الشركة على الوسطاء والوكالء، فإن أي انقطاع أو إنهاء للترتيبات معهم، أو عدم التزامهم بمتطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات 
التأمين التعاوني أو الالئحة التنظيمية لوسطاء ووكالء التأمين أو الالئحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، سوف يكون له تأثير سلبي جوهري على 

مبيعات الشركة وسمعتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

مخاطر عدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات2212112

ينبغي على الشركة أن تحصل على عدد من التصاريح والتراخيص والموافقات التنظيمية المختلفة فيما يتعلّق بأنشطتها التشغيلية. وتشمل تلك التراخيص، 
التجارية، وتراخيص  التعاوني، والسجالت  السعودي، وترخيص مجلس الضمان الصحي  العربي  النقد  المثال ال الحصر، ترخيص مؤسسة  على سبيل 
المنتجات التي تمنحها مؤسسة النقد، وترخيص من الهيئة العامة لالستثمار، وتراخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتصاريح المديرية العامة للدفاع 
المدني، وشهادات تسجيل الشركة الصادرة من قبل وزارة التجارة واالستثمار، وشهادات العضوية في الغرف التجارية، وشهادات تسجيل العالمة التجارية 
الصادرة من قبل وزارة التجارة واالستثمار، وشهادات السعودة الصادرة من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وشهادات الزكاة وشهادات التأمينات 
االجتماعية )فضال راجع القسم 9 »المعلومات القانونية«(. وتخضع معظم تراخيص الشركة وتصاريحها وشهاداتها لشروط يمكن بموجبها تعليق التراخيص 

والتصاريح والشهادات أو إنهاؤها في حال لم تتمكن الشركة بالوفاء بالشروط األساسية والتقّيد بها.

إن ترخيص البلدية الخاص بالمقر الرئيسي للشركة منتهي بتاريخ 2018/03/09م وهو حالياً تحت التجديد، كما أن الشركة لم تحصل على رخصة بلدية 
البلدية المنتهية قد يعرض الشركة لدفع غرامة تصل إلى  البلدية أو عدم تجديد رخصة  لفرعها في الرياض. إن عدم حصول الشركة على ترخيص 

)5.000( ريال سعودي ))1.000( ريال سعودي كحد أدنى(، أو توقف بعض أعمالها.

وإذا تعّذر على الشركة تجديد تراخيصها أو الحصول على التراخيص الالزمة ألعمالها، أو إذا انتهت، أو لم تُجدد، أو ُعلقت، أو أُنهيت صالحية أّي من 
تراخيصها الحالية، أو إذا تم تجّديد التراخيص بشروط ال تخدم مصالح الشركة، أو إذا عجزت الشركة عن الحصول على تراخيص إضافية مطلوبة 
مستقباًل، فقد يؤدي ذلك إلى إغالق فرع للشركة أو تجميد جزء أو جميع خدمات الشركة التي تقدمها الجهات الرقابية مما سينتج عنه تعطل عمليات 

الشركة وتكّبدها تكاليف إضافية، وسيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.



9

مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين 2212122

تعتمد إدارة الشركة بشكل رئيسي على الموظفين المؤهلين لشغل المناصب الرئيسية في الشركة، وهي ال تضمن نجاحها باستقطاب الموظفين المؤهلين 
أو جذبهم للعمل لديها واالحتفاظ بهم. كما وليس للشركة أي تأمين ضد األضرار التي قد تلحق بأعمالها بسبب فقدان أو فصل أي من موظفيها الرئيسيين. 
وعالوة على ذلك، فإّن المنافسة على الموظفين ذوي الخبرة ذات الصلة شديدةٌ في سوق المملكة العربية السعودية في قطاع التأمين. وحفاظاً على 

أصحاب المهارة والكفاءة، قد تحتاج الشركة إلى تقديم تعويضات أعلى أو غيرها من المزايا.

إضافة إلى ذلك، لدى الشركة العديد من الموظفين غير السعوديين الذين يشغلون مناصب رئيسية وقيادية في الشركة، وهم يعملون وفقاً ألنظمة وزارة 
بالمملكة من غير  العاملين  قيود جديدة على  أو فرض  بها  المعمول  والسياسات  األنظمة  تغيير  تم  المملكة. وفي حال  االجتماعية في  والتنمية  العمل 
السعوديين، فقد يعوق ذلك من قدرة الشركة في المحافظة على الموظفين لديها أو استقطاب موظفين جدد، أو في إجراء المعامالت الرسمية مثل إصدار 

تصاريح العمل أو إعادة تجديدها وغيرها.

وإذا لم تستطع الشركة المحافظة على الموظفين الرئيسيين، وفي حال فقدانهم أو فصلهم، فسوف ينعكس ذلك سلباً على أعمالها ووضعها المالي ونتائج 
عملياتها.

المخاطر المتعلقة بخلو بعض المناصب الهامة في الشركة2212132

لدى الشركة أربعة مناصب هامة شاغرة هي منصب مدير الموارد البشرية ومنصب مدير المبيعات ومنصب مدير الجودة ومنصب مدير الرقابة الداخلية، 
ولم يتم حتى تاريخ هذه النشرة إشغالها. ويقوم حاليا موظفون آخرون في الشركة بالقيام بالمهام المرتبطة بالمناصب الشاغرة وذلك بصفة مؤقتة. شغل 

هذه المناصب يعد من األمور الضرورية، حيث أنها تؤثر على قدرة الشركة على إدارة عملياتها بكفاءة. 

بالنسبة لمنصب مدير الرقابة الداخلية تتجه الشركة إلى االستعانة بجهة خارجية لممارسة مهام واختصاصات المراجعة الداخلية ومن دون أن يخل 
ذلك بمسؤولية الشركة عن تلك المهام واالختصاصات. وكما بتاريخ هذه النشرة، لم تحصل الشركة على موافقة مؤسسة النقد على هذا التعيين. تجدر 
اإلشارة بأن الشركة لم تلتزم بوضع سياسة وقواعد مكتوبة ومستقلة تتعلق بإسناد مهام إلى جهات خارجية وفق متطلبات »الئحة اإلسناد الخاصة بشركات 
التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة« الصادرة عن مؤسسة النقد بتاريخ 2012/11/17م، ولم يتم وضع إجراءات مكتوبة للرقابة الداخلية كما 
لم يتم الطلب من المراجع الداخلي ومراجعي الحسابات الخارجين المعينين من قبل الشركة بتقييم هذه اإلجراءات، مما يعتبر مخالف لمتطلبات الالئحة 
التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وقد يؤدي إلى المساءلة من قبل مؤسسة النقد التي قد تطبق غرامة مالية )قد تصل إلى مبلغ مليون ريال 

سعودي( وفق المادة )21( من نظام مراقبة شركات التأمين.

في حال تأّخر الشركة في التوظيف أو في حال عدم تمكنها من تعيين الشخص الذي يمتلك الكفاءة والخبرة المطلوب توفرهما في المرشحين لشغل 
المناصب الهامة الشاغرة في الشركة، فسوف يؤثر ذلك سلبيا وجوهريا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

كما تجدر اإلشارة إلى أنه يجب أن يكون لدى الشركة رئيسا لمجلس اإلدارة، ومدير تنفيذي، ومدير مالي بما يتالءم مع الفقرة )3( من المادة )126( من 
نظام الشركات التي تفرض على الشركات توقيع بعض الوثائق المالية )القوائم المالية وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي( من قبل رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي والمدير المالي. كما في تاريخ هذه النشرة، هذه المناصب غير شاغرة في الشركة، لكن في حال شغور واحد من هذه المناصب، ستعتبر 
الشركة مخالفة للنظام مما سيعرضها للعقوبة )غرامة ال تزيد عن خمسمائة ألف ريال المنصوص عليها في المادة )213( من نظام الشركات( مما سيؤثر 

ذلك سلبيا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

مخاطر أخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم2212142

قد ينتج عن أخطاء أو سوء سلوك الموظفين خالل أداء عملهم بالشركة خرق للقوانين واألنظمة السارية، مما سيؤدي بدوره إلى فرض مخالفات أو عقوبات 
أو غرامات مالية على الشركة أو يسفر عن ضرر بسمعتها. وال تضمن الشركة عدم وجود أخطاء أو سوء سلوك من قبل موظفيها مما سيُؤثر سلباً على 

أداءها المالي ونتائج أعمالها. 

المخاطر المتعلقة باالستخدامات والمطالبات التأمينية الزائفة واألنشطة االحتيالية األخرى2212152

إن الشركة معرضة للغش واالحتيال من مصادر مختلفة، مثل مورديها ووسطائها وعمالئها وأطراف أخرى. ويشمل ذلك العمالء الذين يقدمون إفادات غير 
صحيحة أو يخفقون في الكشف بشكل كامل عن المخاطر المغطاة قبل شراء التغطية التأمينية، وحاملي وثائق التأمين الذين يقدمون مطالبات احتيالية 
أو يبالغون في تلك المطالبات. وتجدر اإلشارة إلى أن األساليب الفنية المطبقة لممارسة الغش واالحتيال تتطور باستمرار، مما يجعل من الصعب اكتشاف 

حاالت الغش واالحتيال.

إن حدوث أو وجود غش أو احتيال في أي جانب من أعمال الشركة سيترتب عليه تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 
المستقبلية، كما سيضر بسمعة الشركة وعالماتها التجارية.

مخاطر الحصول على التمويل2212162

تعتمد قدرة الشركة على مزاولة أعمالها التشغيلية والتوسع في أعمالها وزيادة استثماراتها على العديد من العوامل من أهمها الحصول على التمويل. وقد 
يستدعي الحصول على تمويل إضافي إصدار أسهم جديدة للشركة، وهو مصدر التمويل الرئيسي للشركة، أو الحصول على قروض من أي من البنوك 
التجارية العاملة في المملكة، أو إصدار صكوك. وقد يكون الحصول على مصادر التمويل مبني على شروط قد ال تكون مفضلة للشركة من حيث حجم 
التمويل المناسب وتكلفة التمويل. فقد تكون لظروف األسواق المالية ونظرة المجتمع بشكل عام حيال توافق أعمال قطاع التأمين التعاوني مع مبادئ 
الشريعة اإلسالمية وغيرها من العوامل، أثرا على توفر وكلفة مصادر التمويل المتاحة للشركة. وإذا لم تستطع الشركة الحصول على مصادر تمويل في 

الوقت المناسب وبالشكل المناسب، فسوف يؤثر ذلك سلباً على أداء الشركة ونتائج عملياتها.
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مخاطر عدم تحقيق عوائد استثمارية مجزية2212172

العائد على  السوق وتذبذبات  وتقلبات  العام  بالوضع االقتصادي  المتعلقة  المخاطر  بما في ذلك  إلى مخاطر متنوعة،  المستثمرة  أداء األصول  يخضع 
االستثمار، ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان وعدم التسديد. وإذا لم تنجح الشركة بموازنة محفظتها االستثمارية مع التزاماتها المالية، فقد تضطر إلى 

تسييل استثماراتها في أوقات وبأسعار ليست مثالية، األمر الذي سيؤثر سلبياً وبشكل جوهري على وضعها المالي ونتائج عملياتها. 

كما قامت الشركة بتقديم سياسة االستثمار الخاصة بها إلى مؤسسة النقد. وفي حال وقوع أي اختالفات بين ما تم تقديمه أو اعتماده من قبل مؤسسة 
النقد وبين السياسات المتبعة من قبل الشركة، فإن ذلك سيؤدي إلى مطالبة مؤسسة النقد للشركة بأن تصحح أوضاعها وتقدم أسباب لعدم االلتزام 
بسياسة االستثمار الخاصة بالشركة، إلى جانب بعض اإلجراءات الرقابية والنظامية األخرى والتي من شأنها التأثير سلباً على الوضع المالي للشركة 

وأعمالها.

وتتأثر المحفظة االستثمارية كذلك بعدم وجود منتجات مالية معينة، مثل المشتقات المالية، وقد يؤدي ذلك إلى التقليل من تنويع فئات األصول التي يمكن 
للشركة االستثمار فيها، مما قد ينتج عنه انخفاض عوائد االستثمار. وإذا لم تتمكن الشركة من تنويع تلك االستثمارات، فستتأثر ربحية الشركة وأداؤها 

المالي.

مخاطر أعطال األنظمة وتقنية المعلومات2212182

تقوم الشركة باستخدام عدة أنظمة تقنية وبرامج حاسب آلي خالل عملياتها التشغيلية، وهي تشمل برامج االتصاالت والمبيعات وإصدار الوثائق وإدارة 
المطالبات والبرامج المالية والتقنية إضافة إلى حفظ المعلومات والبيانات وتخزين الملفات اإللكترونية وغيرها. وتساعد هذه البرامج واألنظمة التقنية 
في معالجة عدد هائل من العمليات بشكل مستمر ودون توقف، وتوفر الحماية من المشاكل واألعطال التقنية والفيروسات التي قد تظهر بشكل مفاجئ.

وفي حال فشلت األنظمة والبرامج والخطط االحتياطية للشركة أو ألي من فروعها أو الجهات المرتبطة بها خالل العمليات التشغيلية، فال تضمن الشركة 
عدم حدوث أي توقف مؤقت أو جزئي أو كلي في عملياتها مما يعوق من قدرتها على مزاولة أعمالها بشكل طبيعي، مما سيؤثر سلباً على أدائها المالي 

ونتائج عملياتها وسمعتها.

المخاطر المتعلقة بكفاءة سياسات إدارة المخاطر2212192

إدارة  التعاوني والئحة  التأمين  لنظام مراقبة شركات  التنفيذية  الالئحة  يتماشى مع  بما  المخاطر  الشركة سياسات معينة إلدارة وقياس ومراقبة  تتبع 
المخاطر في شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد، والتي يتم تقييمها وتحديثها بشكل دوري. إن عدم تطبيق هذه السياسات أو عدم تحديثها أو عدم 
قدرة اإلدارة على تحديد المخاطر وتقييمها في التوقيت المناسب سوف يعرض الشركة إلى مخاطر متنوعة، منها على سبيل المثال عدم االلتزام بنظام 
مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحه، والتي قد تعرض الشركة لمختلف اإلجراءات الواردة في النظام بما في ذلك سحب ترخيص الشركة، مما سيؤثر 

سلبيا وجوهريا على نتائج الشركة وأدائها المالي واستمراريتها.

مخاطر السيولة2212202

تواجه الشركة مخاطر السيولة عندما تعجز عن توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن األنشطة التشغيلية والمطلوبات في الوقت 
المحدد. وال تضمن الشركة عدم وقوع أية أحداث مفاجئة قد تتطلب سيولة فورية، سيؤثر على األداء التشغيلي للشركة وعلى وضعها المالي.

مخاطر االئتمان2212212

تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر. وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة حاالت مؤقتة 
أو دائمة منها عجز معيدي التأمين على الوفاء بالتزاماتهم من التسويات، ووجود أرصدة مدينة من العمالء، وفشل أطراف أخرى دائنة بالوفاء بالتزاماتها 

تجاه الشركة، وغيرها. 

ال تستطيع الشركة ضمان عدم فشل األطراف التي تتعامل معم في الوفاء بالتزاماتهم، وهي ال تستطيع أيضاً تقدير مدى وفائهم مستقبال بالتزاماتهم بشكل 
دقيق. وفي حالة عدم التزام الدائنين بسداد مستحقات الشركة، فسوف يؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها.

مخاطر العقود مع الغير2212222

قامت الشركة بإبرام العديد من االتفاقيات مع عدة أطراف في مجال عملها من أبرزها:

اتفاقية إعادة التأمين مع شركة أر جي أي �
عقد وكالة تأمين مع شركة تكافل الشرق األوسط لوكاالت التأمين �
عقود وسطاء التأمين �
عقود الخدمات االستشارية �
عقود اإليجار �

وتعتمد الشركة على استعداد وقدرة كافة األطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب شروط وأحكام االتفاقيات التي ينص عليها العقد. وحيث أنه ال يمكن 
إعطاء أي ضمانات أو تأكيد بالتزام هذه األطراف باالتفاقيات الموضوعة، فسوف يؤثر أي إخالل من قبلهم بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

وأدائها المالي.

باإلضافة، وفي حال قامت الشركة بإبرام عقود ال تستوفي جميع الشروط القانونية، فقد ينتج عن ذلك نشوء نزاعات قد يترتب عنها قيام الشركة بدفع 
مبالغ ألطراف مختلفة تعويضاً اللتزاماتها بموجب تلك العقود، مما سيؤثر ذلك سلباً على ربحية الشركة وأدائها المالي.
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مخاطر أسعار صرف العمالت2212232

تنشأ مخاطر أسعار صرف العمالت للشركة عندما تربطها عالقة مع أطراف أجنبية غير مقيمة في المملكة تتطلب منها التعامل معهم بعمالت أجنبية. 
تتم عمليات الشركة حاليا بالريال السعودي فقط، بما في ذلك التعامالت مع معيد التأمين خارج المملكة. وفي حال قامت الشركة مستقبال بالتعاقد مع 
أطراف غير مقيمة بحيث تكون التعامالت المالية معهم بعمالت أجنبية، فإن الشركة ستواجه مخاطر تقلب أسعار صرف العمالت األجنبية حيث ستؤثر 

أية تذبذبات كبيرة في أسعار الصرف سلباً على عوائد الشركة وأدائها المالي.

مخاطر تجديد وثائق التأمين الحالية2212242

تقوم الشركة بمتابعة عمالئها قبل انتهاء مدة الوثائق سعياً للحفاظ عليهم وتجديد وثائق التأمين لفترات إضافية أو إصدار وثائق جديدة لهم بما يتناسب 
مع متطلباتهم. وتُعتبر معدالت التجديد في قطاع التأمين الصحي لألفراد منخفضة بشكل عام نتيجة لحدة المنافسة في السوق. وإذا لم تتمكن الشركة 
من تجديد الوثائق الُمصدرة للعمالء الحاليين، فسوف ينخفض مستوى األقساط المكتتبة مستقباًل مما سيؤثر سلباً على استمرارية الشركة وحجم أعمالها 

وأدائها المالي.

تأثير تراجع ثقة العمالء بالشركة2212252

إن أي انخفاض في مستوى ثقة العمالء بالشركة من جراء الشهرة السلبية المرتبطة بمن تؤمن لهم أو تراجع ثقة المستهلك في صناعة التأمين عموماً 
)وسواء كان هناك أسس منطقية لذلك أم ال( سوف يؤدي إلى ارتفاع عدد حاالت إلغاء وثائق التأمين واسترجاع قيمتها، أو اإلحجام عن االكتتاب في وثائق 

التأمين، مما سيؤثر سلباً على مبيعات الشركة وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها. 

مخاطر الوضع الراهن للزكاة 2212262

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربط النهائي للسنوات 2011م، 2012م، 2013م و2014م طالبت فيها الشركة بالتزام زكاة إضافي بمبلغ )12.5( 
مليون ريال سعودي. قدمت الشركة اعتراضا على معالجة الهيئة العامة للزكاة والدخل ولم تقم الشركة بتكوين مخصص للزكاة بهذا الخصوص في قوائمها 
المالية بناء على توصية مستشار الشركة في مجال الزكاة والضريبة. وفي حال لم تكن نتيجة االعتراض في صالح الشركة، فإن ذلك سيؤثر سلباً على 

ربحية الشركة وأدائها المالي ونتائج عملياتها.

كما حصلت الشركة على شهادة مقيدة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل لعام 2017م وهي سارية المفعول حتى تاريخ 2019/04/30م. وحيث أن الموقف 
الزكوي عن السنوات 2015م إلى 2017م للشركة لم يصبح نهائيا حتى اآلن، فإن هناك خطر بأن تكون الشركة ملزمة بدفع مبالغ للهيئة العامة للزكاة والدخل 

تزيد عن ما تم تخصيصه لتلك السنوات األمر الذي سيؤثر سلباً على ربحية الشركة وأدائها المالي ونتائج عملياتها.

مخاطر حماية العالمة التجارية والملكية الفكرية2212272

بتاريخ  التجارية  العالمة  تسجيل  وشهادة  النهائية  موافقتها  على  وحصلت  واالستثمار  التجارة  وزارة  لدى  التجارية  عالمتها  بتسجيل  الشركة  قامت 
2014/05/13م. وهي تعتمد على قدرتها على حماية واستخدام عالمتها التجارية للمنافسة في السوق. وفي حال عدم مقدرتها على حماية عالمتها 

التجارية، فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي على نتائج الشركة وأعمالها وسمعتها.

مخاطر التقاضي والدعاوي القانونية2212282

قد تتعرض الشركة، في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها التأمينية ونزاعات ومطالبات مع الغير فيما يتعلق بغطاء التأمين، بمن فيهم 
حملة وثائق التأمين.. ولذلك، تكون الشركات عرضه إلى نزاعات قانونية وقضائية تُرفع من قبلها أو ضدها نتيجة لعدم التقيد بالعقود أو المسؤوليات أو 

دفع المستحقات أو الخالفات مع العمالء أو النزاعات الُعمالية أو غيرها. 

والجدير ذكره أن الشركة ليست طرفا في أي نزاعات قضائية حالياً من شأنها أن تؤثر جوهرًيا على أعمالها أو وضعها المالي، لكن ال تضمن الشركة 
عدم نشوء أية قضايا قانونية في المستقبل مما قد يؤدي إلى دفع مطالبات أو تعويضات مالية كبيرة مما سيؤثر سلباً على سمعتها ونتائج أعمالها وأداءها 

المالي.

المخاطر المتعلقة بتعديل وثيقة الضمان الصحي اإللزامي2212292

وتاريخ  )1/18/3ر(  رقم  الصحة  وزير  معالي  قرار  بموجب  المعتمدة  التعاوني  الصحي  للضمان  الجديدة  بالوثيقة  العمل  بدأ  2018/07/01م  بتاريخ 
1439/05/12 )الموافق 2018/01/29م( والتي تلزم شركات التأمين تغطية منافع جديدة لم تكن تغطيها الوثيقة القديمة المعمول بها منذ عام 2014م. 

وقد قامت الشركة بإدخال التعديالت الجديدة على وثيقة الضمان الصحي التعاوني.

ينبغي على الشركة عدم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين بدءاً من يوليو 2018م ال تغطي بحد أدنى المنافع المذكورة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني 
الجديدة، وفي حال عدم االلتزام بذلك ستتعرض الشركة للمساءلة من قبل مجلس الضمان الصحي وسيتم منعها من إصدار وثائق تأمين حتى يتم االلتزام 

بالتعديالت الجديدة مما سيؤثر سلباً على عمليات الشركة ونتائج أعمالها وأداءها المالي.

المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث أو انقطاع األعمال2212302

شأنها شأن جميع شركات التأمين، تُعتبر الشركة معرضة لخسائر ناتجة عن أحداث ال يمكنها التنبؤ بها والتي قد تؤثر على العديد من المخاطر التي 
تغطيها الشركة، ال سيما األوبئة على نطاق واسع. وتعتمد جسامة خسائر الشركة نتيجة لتلك األحداث الكارثية على تواترها وشدة كل حدث منها وترتيبات 
إعادة التأمين التي وضعتها الشركة. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الشركة للحد من تعرضها لهذه األحداث، أو تحديد سعر مناسب لها، أو وضع 

الشروط المناسبة للتأمين على المخاطر، إال أن هذه الجهود قد ال تنجح.
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باإلضافة إلى ذلك، فإن أي كارثة قد تؤثر على مكاتب الشركة أو أي مواقع أخرى لديها ستؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 
ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق حدود الخسائر أو االستثناءات في وثائق تأمين الشركة2212312

يمكن أن يتعذر على الشركة أن تطبق، على النحو الذي تراه، أحكاما مختلفة من وثائق التأمين التي تخصها، مثل حدود الخسائر أو االستثناءات من التغطية 
التي تم التفاوض عليها للحد من مخاطر هذه الوثائق. ومع تغير ممارسات القطاع، وتغير الظروف القانونية واالجتماعية وغيرها، قد تظهر مشكالت 
غير متوقعة وغير مقصودة تتعلق بالمطالبات والتغطية، والتي قد تؤثر سلًبا على أعمال الشركة إما من خالل توسيع نطاق التغطية إلى ما يتجاوز توقعات 

الشركة، أو عبر زيادة حجم أو عدد المطالبات. ومن الصعب جدا التنبؤ بتأثيرات مشكالت المطالبات والتغطية وقد يضر ذلك بأعمال الشركة.

كما تتضمن وثائق التأمين التي تصدرها الشركة شروطا تتطلب إبالغها فورا بالمطالبات وحق الشركة في رفض التغطية في حالة انتهاك ذلك الشرط، 
هذا باإلضافة إلى قيود تخفض الفترة التي يجوز فيها لحامل الوثيقة أن يقدم دعوى ضد الشركة بسب مخالفتها للعقد أو أي مطالبة أخرى. ويجوز أن 
تقوم محكمة أو سلطة تنظيمية بإلغاء أو إبطال أي استثناء، كما يجوز أن يصدر تشريع يحد من استخدام مالحق الوثائق التأمينية والحدود على الخسائر 
بطريقة تؤثر سلًبا على خسائر الشركة، األمر الذي قد يكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها. وفي بعض 
الحاالت، قد ال تصبح هذه التغييرات واضحة إال بعد أن تصدر الشركة وثائق التأمين التي تتأثر بتلك التغييرات. ونتيجة لذلك، قد ال يُعرف كامل نطاق 

المسؤولية بموجب عقود التأمين الخاصة بالشركة لسنوات عديدة بعد إصدار العقد.

المخاطر المتعلقة بالتصنيف االئتماني2212322

كما في تاريخ هذه النشرة، لم تحصل الشركة على تصنيف ائتماني من أي وكالة تصنيف ائتماني. في حال حصول الشركة على تصنيف ائتماني في 
المستقبل، ال يوجد ما يضمن أن وكالة التصنيف االئتماني التي ستقوم بتصنيف الشركة لن تخفض ذلك التصنيف إلى ما دون الحد المتعارف عليه في 

سوق التامين، األمر الذي سيؤثر سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع 2222

مخاطر سحب تصريح مزاولة نشاط التأمين في فرع التأمين الصحي من قبل مؤسسة النقد222212

حصلت الشركة على تصريح مؤسسة النقد العربي السعودي تصريح رقم ت م ن /20128/32 وتاريخ 1433/09/19هـ )الموافق2012/08/07م( بمزاولة 
نشاط التأمين في فرع التأمين الصحي وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية. ويتوجب على الشركة أن تلتزم بالمادة 
)76( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بعد حصولها على التصريح. ويحق لمؤسسة النقد سحب تصريح الشركة في أي من 

الحاالت اآلتية:

إذا لم يمارس النشاط المرخص له خالل ستة أشهر. �
إذا لم تِف الشركة بمتطلبات النظام أو الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. �
إذا تبين أن الشركة قد تعمدت تزويد مؤسسة النقد بمعلومات أو بيانات غير صحيحة. �
إذا تبين للمؤسسة أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي يمارس بها النشاط. �
إذا أفلست الشركة، مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. �
إذا مارست الشركة نشاطها بأسلوب متعمد للنصب واالحتيال. �
إذا انخفض رأس مال الشركة عن الحد األدنى المقرر أو لم تستوِف الشركة متطلبات المالءة المالية الواردة في المادة )68( من الالئحة  �

التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
إذا انخفض النشاط التأميني في فروع التأمين إلى المستوى الذي ترى معه مؤسسة النقد عدم فعالية أدائه. �
إذا رفضت الشركة دفع المطالبات المستحقة للمستفيدين بدون وجه حق. �
إذا منعت الشركة فريق التفتيش المكلف من قبل مؤسسة النقد عن أداء مهمته في فحص السجالت. �
إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر في أي من المنازعات التأمينية. �

وفي حالة سحب الترخيص من الشركة، فإنه لن يكون باستطاعتها االستمرار في إدارة أعمالها بشكل نظامي في المملكة العربية السعودية مما سيؤثر 
بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. باإلضافة إلى ذلك، قد يفقد المساهمون جزًءا من أو 

كل استثماراتهم في الشركة.

مخاطر تتعلق بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية222222

تمارس شركات التأمين أعمالها وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/32( وتاريخ 
األعمال،  بخطوط  يتعلق  فيما  التأمين  شركات  عمل  إطار  النظام  ويُحدد  المالية.  وزير  معالي  من  بقرار  الصادرة  التنفيذية  والئحته  1424/06/02هـ 
ومتطلبات رأس المال والفائض، وحجم المطالبات التأمينية، وحجم االستثمارات وأنواعها، والمعايير الفنية، وترتيبات التسويات، وكفاية االحتياطيات، 
وغيرها. وعليه، فإن أي تغييرات أو تعديالت أو سياسات جديدة في أنظمة التأمين يمكن أن تؤثر سلباً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائجها 

التشغيلية.

يتم تنظيم ومراقبة أعمال شركات التأمين من خالل مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي تملك كامل الصالحية في أخذ اإلجراءات الالزمة لتنظيم القطاع 
بما في ذلك إصدار الموافقات على تصاريح العمل أو تعديلها والموافقة على طرح منتجات التأمين وأنواعها وفرض الغرامات والعقوبات وغيرها. وفي 
حال إخفاق الشركة في االلتزام بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية، فسوف تتعرض لغرامات أو عقوبات مما سيؤثر بشكل سلبي 

وجوهري على نتائج أعمالها وأدائها المالي أو استمراريتها.
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مخاطر محدودية البيانات التاريخية للسوق222232

رغم أن السوق السعودي ليس حديث العهد على مفهوم التأمين غير أنه لم يتم تنظيمه إال منذ فترة قريبة. ولذلك لم يتم جمع وتوفير المعلومات والبيانات 
المطلوبة لبناء الجداول التأمينية بشكل دقيق. وبسبب ذلك تعتمد شركات التأمين في تقدير الخسائر وتقييم األقساط على تقديرات قد ال ترتقي للمستوى 
المطلوب من الدقة، مما يزيد نسبة المخاطرة للمحافظ التأمينية والذي قد يؤدي إلى حدوث خسائر للشركة مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة.

المخاطر السياسية222242

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

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

مخاطر نمو سوق التأمين222252

يتأثر نمو قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية بعدة عوامل وأحداث منها مواكبة النمو االقتصادي العام وتطوير الرعاية االجتماعية ووتيرة الحركة 
االقتصادية والتعداد السكاني والتنظيم اإلداري وحجم الطلب وغيرها. ويُعتبر نمو القطاع بشكل عام أمر افتراضي مبني على توقعات مستقبلية غير مؤكدة 
وخارجة عن نطاق سيطرة الشركة. وفي حال لم يشهد قطاع التأمين أو فئات التأمين المختلفة النمو الُمنتظر بحسب توقعات الشركة، فسوف يؤثر ذلك 

سلباً على إيرادات الشركة وعلى عوائدها ونتائج أعمالها.

مخاطر المنافسة والقدرة على التوسع222262

وصل عدد شركات التأمين المرخصة في المملكة العربية السعودية إلى 33 شركة كما في تاريخ هذه النشرة. في سنة 2017م، استحوذت خمس شركات 
تأمين على ما مجموعه 64.4% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، بينما تشترك 28 شركة تأمين في باقي النسبة )35.6%(، مما يفقد الشركات 
الصغرى القدرة التسعيرية على منتجاتها، إذ البد لها من أن تأخذ بعين االعتبار األسعار المطبقة من قبل كبار الشركات عند تحديد أسعار منتجاتها مما 
سيؤثر سلبا على ربحية الشركة وأداءها المالي في حال اضطرت الشركة إلى تخفيض أسعار منتجاتها للمحافظة على حصتها السوقية )والتي بلغت %1.4 

من إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتبة في عام 2017م(.

تقوم شركات التأمين بالمنافسة لزيادة حصتها السوقية ضمن قطاع التأمين بالمملكة من خالل عدة عوامل منها تنوع المنتجات المقدمة، وجودة الخدمات، 
واألقساط المحتسبة، والتصنيف المالي الُمعتمد من جهات ومؤسسات تقييم مستقلة، وشروط وأحكام التغطية، وسرعة سداد المطالبات، وخبرة الشركة 

وسمعتها، وغيرها. 

كما تجدر اإلشارة إلى أن بتاريخ 1439/08/15هـ )الموافق 2018/05/01م( قامت مؤسسة النقد بنشر مسودة قواعد الترخيص والتشغيل لفروع شركات 
التأمين و/أو إعادة التأمين األجنبية في المملكة العربية السعودية الستطالع مرئيات العموم وذلك استنادا إلى األمر السامي الكريم رقم )3120/م.ب( 
للعمل  بالمملكة  لها  فروع  بفتح  األجنبية  التأمين  إعادة  و/أو  التأمين  لشركات  السماح  والمتضمن  2005/04/13م(  )الموافق  1426/03/04هـ  وتاريخ 
بالتأمين و/أو إعادة التأمين. إن السماح لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين األجنبية بفتح فروع لها بالمملكة سيزيد من حدة المنافسة في قطاع التأمين. 
وفي ظل تزايد المنافسة في قطاع التأمين، ال توجد أية ضمانات بأن الشركة ستتمكن من المحافظة على عمالءها الحاليين أو استقطاب عمالء جدد. 
وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الحصة السوقية للشركة، إضافة إلى ارتفاع نفقات التسويق والمبيعات، وارتفاع تكاليف المنتجات وبالتالي أسعارها مما 

سيؤثر سلباً على هوامش ربحية الشركة ونتائج أعمالها وأدائها المالي. 

ونظرا للعدد الكبير من شركات التأمين المرخصة وفي ظل هذه األحوال التنافسية، من المتوقع حدوث عمليات اندماج أو استحواذ أو الخروج من السوق. 
وإذا ما لم تتمكن الشركة من االستمرار في نشاطها، من الممكن وقتها أن يخسر المساهمون في الشركة كل أو جزء من استثماراتهم فيها.

مخاطر عدم التحكم في األسعار 222272

التقارير وتعليمات  التأمين، وقد تكون توصيات تلك  النقد فيما يخص تسعيرة وثائق  تلتزم الشركة باتباع توصية الخبير االكتواري وبتعليمات مؤسسة 
مؤسسة النقد تقضي بتغيير أسعار وثائق الشركة. إن ارتفاع أسعار أحد منتجات الشركة قد يؤدي إلى عدم تمكن الشركة من استقطاب عمالء جدد 
وخسارة عمالئها الحاليين أو قد ينتج عن ذلك مخاطر على سمعة الشركة وبالتالي توجههم إلى شركات أخرى. إن أي تغير في األسعار مستقباًل سيؤثر 

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

مخاطر التقارير المطلوبة 222282

يتطلب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية من الشركة أن تقوم بتزويد مؤسسة النقد السعودي بتقارير مالية وتشغيلية بشكل دوري، 
وهي تشمل تقارير عن أداء العمليات التشغيلية وهيكل رأس المال ووضعها القانوني وملكية المساهمين ومعدالت المالءة المالية وغيرها من البيانات 
المالية التي يتم إعدادها وفقاً لألسس المحاسبية النظامية. كما تنُص قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية 
على أن تُقدم الشركة قوائم مالية وتقارير محاسبية بشكل دوري إلى هيئة السوق المالية، إضافة إلى اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للجمهور فيما 
يتعلق بأعمال الشركة وأهم مستجداتها ونتائجها المالية. ولذلك، فقد تكون الشركة عرضة إلجراءات نظامية أو قيود على أعمالها أو عقوبات أو غرامات 

مالية إذا أخفقت في االلتزام برفع التقارير واإلعالنات الدورية، مما سوف يسيء لسمعتها ويؤثر سلباً على نتائج عملياتها ووضعها المالي.
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مخاطر المتعلقة بالموظفين غير السعوديين 222292

اتخذت حكومة المملكة تدابير وإجراءات لتنظيم توظيف الموظفين غير السعوديين وفقا لنظام العمل وأنظمة اإلقامة والتي تسعى من خاللها إلى اتخاذ 
إجراءات ضد الشركات والموظفين األجانب الذين ال يعملون لدى صاحب العمل الذي يكلفهم أو يقومون بأعمال ال تتطابق مع المسمى الوظيفي وفقا 

لرخص إقاماتهم.

إن تغريم الشركة أو فرض عقوبات عليها في حال عدم التزامها بنظام العمل واللوائح والتعليمات المطبقة بهذا الخصوص سيكون له تأثير سلبي وجوهري 
على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر متطلبات السعودة2222102

تندرج الشركة حاليا تحت النطاق »األخضر المرتفع« من برنامج نطاقات السعودة الذي تم إطالقه من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية )فضال راجع 
القسم 3 »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها«(. تتأثر نسبة السعودة سلباً بخروج الموظفين السعوديين من عملهم في الشركة، وفي ظل صعوبة توفر 
األيدي العاملة المحلية الُمؤهلة والمنافسة على استقطابها من قبل الشركات العاملة في قطاع التأمين، فليس هنالك أي ضمان من قبل الشركة بالمحافظة 
على نسبة السعودة المطلوبة في المستقبل. وفي حال انخفضت نسبة السعودة لدى الشركة إلى ما دون النسبة المطلوبة، فإنها ستتعرض إلى عقوبات قد 
تصل إلى إيقاف إصدار أي تصاريح عمل جديدة، وإيقاف عمليات نقل كفالة الموظفين غير السعوديين، وحظر المشاركة في المناقصات الحكومية، ومنع 

الحصول على التمويالت والحوافز الحكومية األخرى، مما سيؤثر سلباً على عمليات الشركة وأدائها المالي.

مخاطر عدم التقيد بأنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني2222112

تخضع منتجات التأمين الصحي التي تقدمها الشركة لمراقبة مجلس الضمان الصحي التعاوني بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي عليها. ويفرض 
مجلس الضمان الصحي التعاوني العديد من األنظمة واإلجراءات على شركات التأمين منها االلتزام بتوفير الموافقات الطبية خالل فترة 60 دقيقة من 
وقت استالم الطلب بحد أقصى، وااللتزام بدفع مستحقات المستشفيات والعيادات وغيرها من ُمقدمي الخدمات الطبية خالل فترة زمنية ال تتجاوز 45 
يوم. وقد يؤدي عدم االلتزام بأنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني إلى فرض عقوبات أو غرامات مالية على الشركة أو سحب تصريح منتجات التأمين 

الصحي، مما سوف يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وأدائها المالي.

مخاطر الحصول على الموافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة2222122

يتعين على الشركة فيما يخص طرح أي منتجات تأمينية أن تحصل على موافقة مؤسسة النقد قبل تسويقها وطرحها بموجب نظام مراقبة شركات التأمين 
التعاوني والئحته التنفيذية. 

تجدر اإلشارة بأن الشركة حصلت على موافقات من مؤسسة النقد على ثالث منتجات. وفي حال تقدمت الشركة بطلب للموافقة على أي منتج إضافي، 
فإن أي تأخير فيما يتعلق بالحصول على هذه الموافقة سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بندرة الكوادر المحلية المؤهلة2222132

يعاني سوق العمل السعودي من نقص الكوادر المحلية المؤهلة التي تتطلبها الشركات العاملة في قطاع التأمين. ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الكوادر 
المؤهلة والمنافسة بين الشركات القائمة والجديدة الستقطابها، إضافة إلى زيادة تكلفة توظيفها واالحتفاظ بها. ومع ارتفاع المصاريف التشغيلية للحصول 

على الكوادر المؤهلة، فسوف يؤثر ذلك على ربحية الشركات العاملة في قطاع التأمين.

مخاطر النقص في التوعية الثقافية للتأمين ومدى أهميتها2222142

توجد مخاطر حول نظرة المجتمع بشكل عام على توافق منتجات وأعمال قطاع التأمين التعاوني مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. وقد يؤثر النقص في توعية 
المجتمع وثقافته عن أهمية قطاع التأمين بشكل سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بصدور نظام الشركات الجديد2222152

بتاريخ 1437/02/22هـ )الموافق 2015/12/04م( وافق مجلس الوزراء على إصدار نظام جديد للشركات ليحل محل نظام الشركات القديم، والذي دخل 
حيز التنفيذ في شهر مايو 2016م. ويفرض نظام الشركات بعض المتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة االلتزام بها وسيفرض ذلك على الشركة 
القيام باإلجراءات المناسبة وتعديل بعض القواعد المتبعة في الشركة والتي من الممكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق وقت طويل. كما فرض 
نظام الشركات الحالي عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده اإللزامية، حيث تصل حسب نظام الشركات الجديد )المادة 213( إلى )500 
)ألف ريال وقد تصل في بعض األحيان إلى )5( مليون ريال بحسب طبيعة ونوع المخالفة المرتكبة؛ وبالتالي من الممكن أن تتعرض الشركة إلى مثل هذه 
العقوبات في حال عدم التزامها بتلك القواعد واألحكام، والذي من شأنه التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة2222162

قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 يناير 2018م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة 5% على عدد 
من المنتجات والخدمات وذلك حسب ما هو وارد في النظام. وسوف يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة التكاليف والمصاريف التشغيلية التي 

سوف تتحملها الشركة مما سوف يكون له أثرا سلبي على ربحية الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة باألحوال االقتصادية وأوضاع قطاع التأمين2222172

يعتمد األداء المالي لشركات التأمين بصورة كبيرة على األوضاع االقتصادية المحلية داخل المملكة وكذلك األوضاع االقتصادية العالمية التي تؤثر على 
اقتصاد المملكة العربية السعودية. وقد تؤثر األحوال االقتصادية العالمية غير المستقرة على اقتصاد المملكة. وبما أن األداء االقتصادي للشركة يرتبط 
إلى حد ما بتطور االقتصاد في المملكة والعالم، فقد تتأثر النتائج المالية للشركة بالتغيرات التي قد تحدث، والتي قد تؤدي إلى انخفاض في الطلب على 
منتجات الشركة وخدماتها. عالوة على ذلك فإن اتجاهات األقساط والمطالبات في أسواق التأمين وإعادة التأمين تعتبر متقلبة في طبيعتها، كما يمكن 
أن تؤثر األحداث غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية وارتفاع معدالت التضخم والمنافسة والقرارات القضائية على حجم المطالبات المستقبلية، األمر 

الذي قد ينعكس سلباً على أرباح وعائدات قطاع التأمين.

األفراد  قدرة  يؤثر على  وبالتالي سوف  الفردي،  والدخل  االقتصادية،  واألنشطة  المحلي،  الدخل  كبير على  بشكل  النفط  أسعار  انخفاض  يؤثر  وسوف 
والشركات على شراء منتجات التأمين التي تقدمها الشركة، األمر الذي سيخفض مبيعات الشركة ويؤثر على سعر سهمها سيكون له تأثير سلبي وجوهري 
على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. كما ستؤدي بدالت اإليجار الباهظة التي تتأثر بالمتغيرات االقتصادية في 
المملكة إلى ارتفاع تكاليف الشركة، مما قد يدفعها إلى تغيير مواقع فروعها إلى أماكن أخرى. وعليه، فإن فترة االنتقال إلى تلك الفروع األخرى قد تؤدي 
بدورها إلى تباطؤ في أعمال الشركة إلى أن تنتهي عملية النقل، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر األوراق المالية المطروحة 2232

المخاطر المرتبطة بالتذبذب المحتمل في سعر حقوق األولوية223212

قد يخضع السعر السوقي لحقوق األولوية لتذبذبات كبيرة بسبب التغير في العوامل المؤثرة على سهم الشركة. وقد يكون هذا التذبذب كبيرا بسبب الفرق 
بين نسبة التذبذب اليومي المسموح بها بالنسبة للحقوق مقارنة بنسبة التذبذب اليومي المسموح بها بالنسبة ألسهم الشركة. ويعتمد سعر تداول الحقوق 

على سعر تداول أسهم الشركة ورؤية السوق للسعر العادل للحقوق. وقد تؤثر هذه العوامل سلبا على سعر تداول الحقوق.

مخاطر متعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم 223222

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

استراتيجية.

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

يزيد عنه بعد االكتتاب في األسهم الجديدة.

مخاطر عدم ربحية أو بيع الحقوق األولوية223232

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

المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية223242

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

التعرف عليها حتى ال تؤثر على قراره االستثماري.

المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة223252

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

المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب على أسهم الشركة والحقوق223262

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

المتبقي أو من خالل السوق المفتوحة.
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مخاطر انخفاض نسب الملكية223272

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

انخفاض نسبة ملكيته في راس مال الشركة نتيجة لزيادة رأس مالها.

مخاطر عدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب223282

تبدأ فترة االكتتاب في 1440/04/10هـ )الموافق 2018/12/17م( وستنتهي في 1440/04/20هـ )الموافق 2018/12/27م(. ويجب على مالكي الحقوق 
والوسطاء الماليين الذين يمثلونهم اتخاذ التدابير المناسبة التباع جميع التعليمات الالزمة قبل انقضاء فترة االكتتاب. إذا لم يتمكن المساهمون المستحقون 
من ممارسة حقوق االكتتاب بشكل صحيح بحلول نهاية فترة االكتتاب، بناء على ما يملكونه من حقوق األولوية، فال يوجد ضمان أن يكون هناك مبلغ تعويض 

يوزع على المساهمين المستحقين غير المشاركين أو ممن لم يقوموا بإجراءات ممارسة االكتتاب بشكل صحيح.

مخاطر توزيع أرباح لحاملي األسهم223292

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

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

ال تضمن الشركة بأن أية أرباح على األسهم سوف توزع فعلياً، كما ال تضمن المبلغ الذي سيوزع في أي سنة معينة. يخضع توزيع األرباح لقيود وشروط 
معينة ينص عليها النظام األساسي للشركة.

المخاطر المتعلقة بالمضاربة في حقوق األولوية2232102

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

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

المخاطر المتعلّقة بضعف وعي المساهمين بآلية تداول ومارستهم لحقوق األولوية2232112

يشكل تداول حقوق األولوية سوقاً جديدة للمستثمرين في »تداول«. فإّن العديد من المستثمرين قد ال يعرفون الكثير عن آلية تداول هذه الحقوق، ما سيؤّثر 
سلبياً على استعدادهم لالستثمار فيها وتداولها. وعليه، ستنخفض نسبة ملكّيتهم في الشركة، ما سيضّر أولئك الذين لم يستخدموا حقوقهم في االكتتاب، 

خاصًة في حال عدم توزيع أي تعويضات عليهم، عندما ال يعرض المستثمرون أسعاراً أعلى لألسهم المتبّقية.
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها. 3

نبذة عن الشركة  3212

)الموافق  1432/07/27هـ  وتاريخ  )م/49(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  سعودية  مساهمة  كشركة  التعاوني  للتأمين  السعودية  عناية  شركة  تأسست 
رقم  الصادر من مدينة جدة  التجاري  والسجل  )الموافق 2011/06/27م(  وتاريخ 1432/07/25هـ   )224( رقم  الوزراء  وقرار مجلس  2011/06/29م( 
4030223528 وتاريخ 1433/03/27هـ الموافق )2012/02/19م(. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة، شارع األمير سلطان - حي الخالدية، 

ص.ب 3528 جدة 21481، المملكة العربية السعودية.

وبدأت الشركة مزاولة نشاط التأمين في فرع التأمين الصحي بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب تصريح رقم ت م ن 
والئحته  التعاوني  التأمين  شركات  مراقبة  نظام  ألحكام  وفقاً  الشركة،  نشاط  يتمثل  )الموافق2012/08/07م(.  1433/09/19هـ  وتاريخ   20128/32/
التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية، في القيام بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وجميع ما يتعلق بهذه األعمال من توكيالت 

أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة مليون )100.000.000( ريال سعودي مقسم إلى عشرة ماليين )10.000.000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة 
بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

األنشطة الرئيسية للشركة:  3222

تختص الشركة في أعمال التأمين الصحي التعاوني. وقد حصلت الشركة على الموافقة النهائية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لتقديم لمنتجات 
المدرجة في الجدول أدناه، ويترتب على ذلك التزام الشركة تجاه األطراف المؤمن لهم بتوفير التغطية والحماية التأمينية، والتزامها بمتطلبات مؤسسة 

النقد العربي السعودي فيما يتعلق بتوفير المستندات الالزمة لتحديث أو تعديل أي من هذه المنتجات ووثائقها.

1- الجدول رقم )3-1(: المنتجات التأمينية المرخصة من مؤسسة النقد
تاريخ الموافقة النهائيةاسم وثيقة التأمين ووصفهارقم

وثيقة الضمان الصحي التعاوني للمجموعات1
تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتغطية تكاليف الخدمات الطبية التي يتكبدها حملة الوثائق )من 
موظفي الشركات( لدى شبكات محددة من المستشفيات والعيادات والمستوصفات والمراكز الطبية.

1433/08/04هـ )الموافق 2012/06/24م(

وثيقة الضمان الصحي التعاوني لألفراد والعائالت2
تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتغطية تكاليف الخدمات الطبية التي يتكبدها حملة الوثائق )من 

األفراد والعائالت( لدى شبكات محددة من المستشفيات والعيادات والمستوصفات والمراكز الطبية.

1433/05/29هـ )الموافق 2012/04/21م(

وثيقة تأمين الزائرين 3
تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتغطية المنافع الصحية األساسية المتاحة لألشخاص الذين يزورون 

المملكة أو يمرون بها.

1437/09/24هـ )الموافق 2016/06/29م(

المصدر: إدارة الشركة

وبتاريخ 2016/11/01م حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد للقيام بعمليات البيع اإللكتروني على موقع الشركة وذلك لبيع المنتجات التأمينية 
أعاله.

وال يوجد لدى الشركة أي نشاط تجاري أو جزء جوهري من األصول خارج المملكة العربية السعودية.

رسالة الشركة  3232

تقديم حلول تأمين صحي مبتكرة مع التركيز على رغبات وتطلعات العمالء.

استراتيجية الشركة  3242

ترتكز استراتيجية الشركة على ما يلي:

التخصص في التأمين الصحي لشرائح معينة من العمالء. �
تنمية نشاط الشركة من خالل تعزيز المنتجات وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات وقنوات التوزيع. �
تنمية الرأس المال البشري للشركة وخاصة الكوادر المحلية. �
االستمرار في تطوير األنظمة الداخلية للشركة لتلبية جميع المتطلبات النظامية. �

هيكل رأس المال  3252

بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون )40.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية 
قدرها عشرة )10( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وقد اكتتب المساهمون المؤسسون بعدد أربعة وعشرين مليون )24.000.000( سهم 
ما يمثل )60%( من إجمالي أسهم الشركة ودفعوا قيمتها بالكامل، وقد تم طرح األسهم المتبقية والبالغة ستة عشر مليون )16.000.000( سهم )%40( 
لالكتتاب العام الذي تم في الفترة من تاريخ 1433/01/24هـ )الموافق 2011/12/19م( إلى 1433/01/30هـ )الموافق 2011/12/25م( بسعر اكتتاب بلغ 
عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وتم إدراج األسهم في السوق المالية السعودية )تداول( بتاريخ 1433/04/05هـ )الموافق 2012/02/27م(. 
قامت الشركة بتاريخ 1438/01/17هـ )الموافق 2016/10/18م( بتخفيض رأس مالها من أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي إلى مائتي مليون 
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)200.000.000( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من أربعين مليون )40.000.000( سهم إلى عشرين مليون )20.000.000( سهم 
عن طريق إلغاء عشرين مليون )20.000.000( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )50%(، وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل )2( سهم. كما 
قامت الشركة بتاريخ 1439/09/26هـ )الموافق 2018/06/10م( بتخفيض رأس مالها من مائتي مليون )200.000.000( ريال سعودي إلى مائة مليون 
)100.000.000( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من عشرين مليون )20.000.000( سهم إلى عشرة مليون )10.000.000( سهم 
عن طريق إلغاء عشرة مليون )10.000.000( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )50%(، وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل )2( سهم. يبلغ 
رأسمال الشركة الحالي مائة مليون )100.000.000( ريال سعودي مقسم إلى عشرة مليون )10.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )10( عشرة 

رياالت سعودية للسهم الواحد، وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل.

الشركة من خالل طرح أسهم  بزيادة رأس مال  )الموافق 2017/12/13م(  بتاريخ 1439/03/25هـ  المنعقد  اجتماعه  الشركة في  إدارة  أوصى مجلس 
حقوق أولوية بقيمة مائتي مليون )200.000.000( ريال سعودي لدعم النمو والمالءة المالية للشركة، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية 
الالزمة. هذا وقد حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد على زيادة رأس مالها بموجب الخطاب رقم 8200/41 بتاريخ 1439/10/26هـ )الموافق 

2018/06/10م(.

مليون  مائة  من  الشركة  مال  رأس  زيادة  على  للشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  2018/12/12م(،  )الموافق  1440/04/05هـ  تاريخ  وفي 
)100.000.000( ريال سعودي إلى ثالثمائة مليون )300.000.000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، وسيتم ذلك عبر طرح عشرين 

مليون )20.000.000( سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ )10( عشرة رياالت سعودية للسهم، وبقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية.

كبار مساهمي الشركة 3262

يوضح الجدول التالي كبار مساهمي الشركة )الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة( كما في 2018/06/30م:

2- الجدول رقم )3-2(: كبار مساهمي الشركة كما في 2018/06/30م

القيمة اإلسمية )ريال سعودي(عدد األسهمنسبة الملكيةالجنسيةاالسمرقم

151.500.00015.000.000%ألمانياميونخ ري1

101.000.00010.000.000%إماراتالشركة الوطنية للضمان الصحي2

5500.0005.000.000%سعوديةشركة خالد احمد الجفالي المحدودة3

5500.0005.000.000%سعوديةشركة محمد ووليد احمد الناغي4

353.500.00035.000.000%املجموع

المصدر: إدارة الشركة

تلقت الشركة خطاب تعهد من شركة ميونخ ري )مساهم استراتيجي( تؤكد فيه التزامها باالكتتاب في ثالثة ماليين )3.000.000( سهم، والتي تمثل كامل 
أحقيتها البالغة 15% من إجمالي أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب بحسب عدد األسهم التي تملكها في تاريخ األحقية. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا 

االلتزام مرهون بتمكن شركة ميونيخ ري من فتح حساب استثماري في المملكة.

وتلقت الشركة خطاب تعهد من الشركة الوطنية للضمان الصحي )مساهم استراتيجي( تؤكد فيه التزامها باالكتتاب في مليونين )2.000.000( سهم، والتي 
تمثل كامل أحقيتها البالغة 10% من إجمالي أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب بحسب عدد األسهم التي تملكها في تاريخ األحقية.

نبذة عن كبار مساهمي الشركة 3272

ميونخ ري

تأسست شركة ميونيخ ري عام 1870م، وهي شركة رائدة في قطاع إعادة التأمين في العالم. تنشط شركة ميونيخ ري أيضا في قطاع التأمين عبر شركتها 
التابعة مجموعة إيرغو للتأمين، وفي قطاع إدارة األصول عبر شركتها التابعة ميونيخ إيرغو إلدارة األصول. يقع مقر شركة ميونيخ ري الرئيس في مدينة 

ميونيخ - ألمانيا.

تبلغ نسبة ملكية ميونيخ ري في شركة عناية )15%( كما في تاريخ هذه النشرة.

الرشكة الوطنية للضامن الصحي

تأسست الشركة الوطنية للضمان الصحي )ضمان( في أبوظبي - اإلمارات عام 2005م كشركة مساهمة عامة مملوكة بنسبة )80%( من قبل حكومة أبوظبي 
بينما تملك حصة )20%( المتبقية شركة ميونخ ري. يقع مقر الشركة الوطنية للضمان الصحي الرئيس في مدينة أبوظبي - اإلمارات.

تتخصص الشركة الوطنية للضمان الصحي في قطاع التأمين الصحي، حيث وفرت حلول تأمينية لحوالي 3 ماليين شخص في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة في عام 2017م.

تبلغ نسبة ملكية الشركة الوطنية للضمان الصحي في شركة عناية )10%( كما في تاريخ هذه النشرة.
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رشكة خالد احمد الجفايل املحدودة

تأسست شركة خالد احمد الجفالي القابضة في عام 1425هـ كشركة ذات مسؤولية محدودة ويتركز نشاطها في شراء األراضي والعقارات بقصد تعميرها 
وتطويرها واستثمارها بالبيع أو اإليجار لحساب الشركة، باإلضافة إلى تنفيذ مشاريع البيئية وكذلك المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من االستحواذ 
والسيطرة عليها. كما ويبلغ رأس مال شركة خالد احمد الجفالي القابضة 20 مليون ريال كما في تاريخ هذه النشرة. وقد تم تسجيل الشركة في مدينة 

جدة بموجب السجل التجاري رقم 4030150626 وتاريخ 1425/06/10هـ.

تبلغ نسبة ملكية شركة خالد احمد الجفالي المحدودة في شركة عناية )5%( كما في تاريخ هذه النشرة.

رشكة محمد ووليد احمد الناغي

تأسست شركة محمد ووليد احمد الناغي في عام 1409هـ كشركة تضامنية ويتركز نشاطها في تجارة الجملةفي المواد الغذائيةومواد النظافة للمباني 
وأدوات الحالقة والدهانات والبطاريات الجافة وأدوات التجميل. وقد تم تسجيل الشركة في مدينة جدة بموجب السجل التجاري رقم 4030063596 

وتاريخ 1409/06/18هـ، ويبلغ رأس مال شركة محمد ووليد احمد الناغي خمسمائة الف ريال سعودي.

تبلغ نسبة ملكية شركة محمد ووليد احمد الناغي في شركة عناية )5%( كما في تاريخ هذه النشرة.

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة  3282

دعم الرشكاء االسرتاتيجيني التقني

يضم الشركاء االستراتيجيون في الشركة كال من شركة ميونيخ ري وهي من أكبر شركات إعادة التأمين في العالم والشركة الوطنية للتأمين الصحي 
)ضمان( وهي واحدة من أكبر شركات التأمين الصحي في المنطقة. والشركاء االستراتيجيون هم الشركاء الذين يقدمون الدعم للشركة بسبب امتالكهم 

الخبرة والدراية الفنية والعلمية والتشغيلية فيما يخص نشاط الشركة مما يقدم قيمة إضافية للشركة نظراً لتمتعهم بهذه المعرفة النوعية.

سمعة كبار املساهمني

يضم كبار المساهمين في الشركة كال من شركة ميونيخ ري والشركة الوطنية للتأمين الصحي )ضمان( وشركة خالد احمد الجفالي المحدودة من بين 
أسماء بارزة أخرى، وتتمتع هذه الشركات بسمعة عالية محليا، إقليميا ودوليا. 

النمو الرسيع لنشاط الرشكة

استطاعت الشركة منذ بداية أعمالها في عام 2012م من تطوير أعمالها وزيادة قاعدة عمالئها بشكل كبير.

إدارة املطالبات الطبية يتم إجراؤها داخليا

من خالل إدارة المطالبات الطبية داخليا، تتمكن الشركة من ضمان إجراء مراجعة كاملة لتلك المطالبات مما يمكنها من التأكد من تلبية احتياجات 
عمالئها في اآلجال المناسبة.

طاقم إداري ذو خربة عالية

لدى إدارة الشركة عدد كبير من سنوات الخبرة المتراكمة في مجال التأمين الصحي سواء على المستوى المحلي، اإلقليمي والعالمي.

رضا العمالء

يعتبر تعزيز رضاء عمالء الشركة من أهم أهدافها. وقد حصلت الشركة في عام 2017م على جائزة أفضل شركة تأمين من حيث خدمة العمالء والتي 
توزعها مجلة انترناشيونال فينانس )international finance( البريطانية.

أنشطة الرشكة 

تزاول الشركة نشاط التأمين الصحي. بموجب هذا الفرع من نشاط التأمين تتم تغطية تكاليف الخدمات الطبية التي يتكبدها حملة الوثائق لدى شبكات 
محددة من المستشفيات والعيادات والمستوصفات والمراكز الطبية.

الشركات التي تمتلك فيها الشركة حصص أو أسهم 3292

ال تمتلك الشركة حصص أو أسهم في شركات في المملكة، كما ال تمتلك الشركة أي أصول خارج المملكة.

التسويق والتوزيع 32102

تقوم الشركة بتسويق منتجاتها في إطار دعم رؤية وأهداف الشركة وتطوير قيمة منتجاتها وخدماتها لدى العمالء الحاليين والمحتملين. وهي تسعى إلى 
تطوير حجم المبيعات عبر انتشارها الجيوغرافي في المملكة العربية السعودية، حيث تٌقدم منتجاتها وخدماتها من مقرها الرئيسي بجدة إضافة إلى 

فرع الشركة بمدينة الرياض.
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انقطاعات في األعمال 32112

السعودي برقم 1/40734 وتاريخ 1439/09/12هـ  العربي  النقد  من مؤسسة  الشركة خطاباً  تلقت  )الموافق 27-05-2018م(  بتاريخ 1439/09/12هـ 
)الموافق 27-05-2018م(، بخصوص عدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش المالءة المالية المطلوبة نظاماً )غطاء هامش المالءة للشركة بلغ نسبة 
)سالب 16%( كما في 2018/03/31م(، واستناداً إلى المادة )68( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فقد قررت مؤسسة النقد 

اآلتي:

منع الشركة إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين اعتباراً من يوم األحد 1439/09/12هـ )الموافق 27-05-2018م(.- 1
إلزام الشركة بتعيين مستشار مستقل على نفقتها توافق عليه مؤسسة النقد لتقديم المشورة في شأن انخفاض هامش المالءة المالية. وتقديم - 2

تقرير أسبوعي لمؤسسة النقد.
على رئيس مجلس إدارة الشركة إطالع كافة أعضاء المجلس على خطاب المؤسسة المشار إليه واتخاذ ما يلزم حيال ما ورد فيه.- 3

كما أكدت مؤسسة النقد في خطابها هذا بأنه لن يتم النظر في رفع المنع حتى يظهر لمؤسسة النقد تطبيق الشركة إلجراءات عملية تساهم في تحسين 
هامش المالءة المالية للشركة حسب متطلبات المادتين )67.66( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وفي حال عدم التزام 

الشركة بتحسين هامش مالئتها المالية، فإن مؤسسة النقد سوف تتخذ إجراء أو أكثر من اإلجراءات النظامية الممنوحة لها نظاماً.

وتجدر اإلشارة إلى أن منع الشركة من اصدرا أو تجديد أي وثيقة تأمين مستمر بتاريخ هذه النشرة. وباستثناء ما ورد أعاله يقر أعضاء مجلس إدارة 
الشركة بأنه لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي للشركة خالل )12( شهراً األخيرة.

الموظفون والسعودة 32122

بتاريخ 1439/12/29هـ )الموافق 2018/09/09م( بلغ عدد موظفي الشركة )185( موظف منهم )114( موظف سعودي و)71( موظف غير سعودي أي 
بنسبة سعودة قدرها حوالي )61.6%( وتندرج الشركة حالياً تحت النطاق »األخضر المرتفع« من برنامج نطاقات للسعودة المطبق من قبل وزارة العمل 

والتنمية االجتماعية.

و كما بتاريخ هذه النشرة ليس لدى الشركة:

برامج أسهم للموظفين قائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة. �
ترتيبات أخرى تشرك الموظفين في رأس مال الشركة. �
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الهيكل التنظيمي للشركة. 4

الهيكل التنظيمي 4212

يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة:

مجلس اإلدارة

جلنة االستثماراللجنة التنفيذيةجلنة املراجعة

الرئيس التنفيذي
ليي تشارلز شوري

مدير الرقابة الداخلية
شاغر

مديرة االلتزام
نوران علي الوجداني

مدير املبيعات
شاغر

املدير التجاري
محمد هشام عمورة

مدير التأمني الطبي
عصام علي مسعود

املدير املالي
قاسم رشيد رشيد

مدير تقنية املعلومات
وسيم إسماعيل سليمان

مدير املخاطر
مصطفى زكي ينبعاوي

مدير املوارد البشرية
شاغر

مدير شؤون العمالء
عبداجلبار املربل

مدير األمن السيبراني
عبد الكرمي الزهراني

مدير اجلودة
شاغر

جلنة املكافآت جلنة املخاطر
والترشيحات

مجلس اإلدارة 4222

بتعيين  النقد  الشركة على موافقة مؤسسة  اإلدارة. هذا وقد حصلت  ونائب رئيس مجلس  الشركة من 6 أعضاء بمن فيهم رئيس  إدارة  يتكون مجلس 
)الموافق  1442/06/09هـ  وحتى  2018/01/23م(  )الموافق  1439/05/06هـ  من  تبدأ  التي  الحالية  للدورة  الشركة  إدارة  لمجلس  الحاليين  األعضاء 

2021/01/22م(.

يتمتع أعضاء المجلس بالخبرات العالية على المستوى العالمي والمحلي. ويتولى المجلس كافة الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارة الشركة بما فيها:

مراجعة وتوجيه استراتيجية الشركة وسياسات إدارة المخاطر فيها والتخطيط المالي والميزانيات السنوية وخطط العمل التي توصي بها  �
إدارة الشركة.

وضع أهداف األداء العام للشركة. �
اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية. �
مراجعة قرارات لجنة المكافآت والترشيحات.  �
مراقبة وإدارة حاالت تعارض المصالح المحتملة لدى أعضاء اإلدارة العليا وأعضاء المجلس والمساهمين. �
مراقبة مدى فعالية سياسات حوكمة الشركة. �

ويقوم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العامة لمساهمي الشركة لالنعقاد في اجتماعاتها العادية وغير العادية وإقرار جدول أعمالها. ويعقد مجلس إدارة 
الشركة اجتماعه 4 مرات في السنة على األقل.
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ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة:

3 -الجدول رقم )4-1(: أعضاء مجلس اإلدارة

سم
اال

صب
من

ال

ال لـ
مث

م

سية
جن

ال

مر
لع

ا

وية
ض

لع
ة ا

صف

األسهم المملوكة
تاريخ التعيين 

في مجلس 
اإلدارة شر

مبا

شر*
مبا

ير 
غ

ات
حظ

مال

لي
ما

إج

سبة
ن

فيصل 
فاروق 

تمر

بصفة الرئيس
شخصية

غير 49سعودي
تنفيذي / 

مستقل

2012/01/22م250%0.0025--25

الدانا 
خالد 

الجفالي

نائب 
الرئيس

بصفة 
شخصية

غير 29سعودية
تنفيذي / 

غير مستقل

الملكية غير 200.0005.000
المباشرة لعضو 
مجلس اإلدارة 

ناتجة عن ملكيته 
في شركة خالد 
احمد الجفالي 

المحدودة 

2016/03/23م205.000%2.0500

بالل 
طالل 
غزاوي

بصفة عضو
شخصية

غير 54سعودي
تنفيذي / 

مستقل

2012/01/22م250%0.0025--250

مازن 
سليمان 

فقيه

بصفة عضو
شخصية

غير 55سعودي
تنفيذي / 

غير مستقل

الملكية غير 20.37691.546
المباشرة لعضو 
مجلس اإلدارة 

ناتجة عن ملكية 
عضو مجلس 

اإلدارة في شركة 
السليمانية 

المتحدة 

2018/03/08م293.922%2.9392

كورنيليوس 
ألكسندر 

أنكيل

ممثل عن عضو
شركة 
ميونخ 

ري

غير 53ألماني
تنفيذي / 

غير مستقل

يمثل عضو --
مجلس اإلدارة 
شركة ميونخ 

ري التي تملك 
1.500.000سهم 

في الشركة

2018/03/08م--

جوهان 
مايكل 
بيتزر

ممثل عن عضو
الشركة 
الوطنية 
للضمان 
الصحي

غير 57ألماني
تنفيذي / 

غير مستقل

يمثل عضو --
مجلس اإلدارة 

الشركة الوطنية 
للضمان الصحي 

التي تملك 
 1.000.000

سهم في الشركة

2012/01/22م--

المصدر: إدارة الشركة
* تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة أو األسهم المملوكة من قبل 

أقرباء أعضاء مجلس اإلدارة سواء بشكل مباشر أو من خالل مل كيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة

تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 4232

تقع مسؤولية اقتراح التعويضات والمكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ضمن إطار عمل لجنة المكافآت والترشيحات. ويوضح 
الجدول التالي قيمة الرواتب والمكافآت والبدالت التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى ثالثة مدراء تنفيذيين خالل الثالثة أعوام الماضية:

4 -الجدول رقم )4-2(: تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى ثالثة مدراء تنفيذيين
2017م2016م2015مبآالف الرياالت السعودية

---أعضاء مجلس اإلدارة

4.8884.1022.585أعلى ثالثة مدراء تنفيذيين

4.8884.1022.585املجموع
المصدر: إدارة الشركة 
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المراحل  مازالت في  الشركة  ألن  نظراً  وذلك  لعام 2015م و2016م و2017م  وتعويضاتهم  التنازل عن مكافآتهم  اإلدارة على  وافق أعضاء مجلس  وقد 
التشغيلية األولية.

لجان مجلس اإلدارة 4242

اللجنة التنفيذية424212

5- الجدول رقم )4-3(: أعضاء اللجنة التنفيذية

المنصباالسم

رئيس اللجنةجوهان مايكل بيتزر

عضواًالدانا خالد الجفالي

عضواًليي تشارلز شوري

المصدر: إدارة الشركة

تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها 6 مرات في السنة على األقل، وتتمثل مهامها الرئيسية فيما يلي:

دراسة األداء المالي للشركة والمصادقة على الميزانيات والبيانات المالية التقديرية وما يتبعها من مصاريف رأس مالية واستثمارية وخطة  �
العمل السنوية والربع سنوية.

تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة والقيام بأي أعمال بناًء على تفويض من مجلس إدارة الشركة وتقديم المساعدة لرئيس المجلس. �
دراسة المشاريع المتعلقة بالمشاركة في الشركات األخرى وإنشاء شركات ومشاريع جديدة واالستحواذ على شركات أخرى. �
تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة والقيام بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الطارئة التي تحتاج إلى اتخاذ قرار عاجل. �
التأكد من وضع وإعداد الخطط االستراتيجية التي تحقق أهداف الشركة وإعداد ومراجعة األهداف واالستراتيجيات المالية السنوية وطويلة  �

األجل وتقديم التوصيات الالزمة لمجلس اإلدارة.
مراجعة وإعداد التوصيات الالزمة لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بأعمال الشركة ومدى تأثيرها على مستقبل الشركة لتحقيق األهداف المرجوة  �

لتحسين جودة الخدمات.

لجنة المراجعة424222

6 -الجدول رقم )4-4(: أعضاء لجنة المراجعة

المنصباالسم

رئيس اللجنةبالل طالل غزاوري

عضواًعلي حامد األزهري

عضواًسليمان أحمد أبو تايه

المصدر: إدارة الشركة

تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها 6 مرات في السنة على األقل، وتتمثل مهامها الرئيسية فيما يلي:

مراجعة خطة المراجعة والتدقيق للمراجعين الداخليين والخارجيين ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة. �
مراجعة السياسات المحاسبية الهامة وإجراءاتها والتغيرات التي قد تطرأ عليها وإعداد توصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بمدى مالئمة  �

السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة الشركة، وتقييمها للتقارير المالية التي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية المراجعة لها.
مراجعة تقارير الخبير االكتواري ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة ومتابعة التقارير الصادرة عن مؤسسة النقد والجهات اإلشرافية ذات  �

العالقة وأي تطورات دولية مثل توجيهات المنظمة الدولية لمشرفي التأمين ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.
اإلجراءات وإصدار  � اإلدارة التخاذ  إلى مجلس  مباشرة  وتوصيتها  تقاريرها  ورفع  والموافقة عليها  واألولية  السنوية  المالية  القوائم  مراجعة 

القرارات الالزمة بشأنها.
إعداد تقييم لكل من نظم الرقابة وإدارة المخاطر الداخلية، بحيث تحتوي على تقييمها الموازنات المخصصة لهما ولألفراد القائمين عليهما،  �

وأيضا لدرجة استجابة اإلدارة للمالحظات التي يبديها المراجعين الداخليين والخارجيين وإجراء مراجعة سنوية ألداء المحاسب القانوني، 
ووضع توصيات متعلقة بتعيينه، وإعادة تعيينه أو إنهاء عقد الشركة معه.
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لجنة االستثمار424232

7 -الجدول رقم )4-5(: أعضاء لجنة االستثمار

المنصباالسم

رئيس اللجنةفيصل فاروق تمر

عضواًليي تشارلز شوري

عضواًقاسم رشيد رشيد

المصدر: إدارة الشركة

تعقد لجنة االستثمار اجتماعاتها مرة واحدة في السنة على األقل، وتتمثل مهامها الرئيسية فيما يلي:

اإلشراف على األنشطة االستثمارية للشركة والتأكد من اإلدارة االحترافية والمالئمة الحتياجات ومتطلبات الشركة والتزاماتها وتقيدها التام  �
بالنظم السائدة.

المساعدة بضبط وترشيد درجة المخاطر وتحديد السياسات االستثمارية للشركة وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة العتمادها. �
اإلشراف على تنفيذ السياسات االستثمارية. �

لجنة المخاطر424242

8 -الجدول رقم )4-6(: أعضاء لجنة المخاطر

المنصباالسم

رئيس اللجنةكورنيليوس ألكسندر أنكيل

عضواًمازن سليمان فقيه

عضواًقاسم رشيد رشيد

المصدر: إدارة الشركة

تعقد لجنة المخاطر اجتماعاتها مرتين في السنة على األقل، وتتمثل مهامها الرئيسية فيما يلي:

ضمان التزام الشركة بالممارسات السليمة في إدارة المخاطر. �
مناقشة التعديالت على استراتيجية وإدارة الشركة للمخاطر وطرق تنفيذها. �
مناقشة إطالق منتجات أو خدمات جديدة، والدخول في أسواق أو شراكات جديدة من منظور المخاطر من أجل تحديد المخاطر الكامنة  �

وتحديد عملية تخفيض المخاطر المناسبة.
مناقشة األدوار والمسؤوليات التي يجب أن تضطلع بها اإلدارات في إدارة المخاطر وتحسين مهارات إدارة المخاطر في الشركة. �
اإلشراف على نظام إدارة المخاطر وتقييم فعاليتها. �

لجنة المكافآت والترشيحات424252

9 -الجدول رقم )4-7(: أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

المنصباالسم

رئيس اللجنةمازن سليمان فقيه

عضواًفيصل فاروق تمر

عضواًبالل طالل غزاوي

عضواًالدانا خالد الجفالي

المصدر: إدارة الشركة

تعقد لجنة المكافآت والترشيحات اجتماعاتها مرتين في السنة على األقل، وتتمثل مهامها الرئيسية فيما يلي:

المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية  �
مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال المجلس ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في 

شأن التغييرات التي يمكن إجرائها وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
وضع معايير لتحديد استقاللية عضو مجلس اإلدارة، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة  �

شركة أخرى.
وضع سياسة للمكافآت والحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي بالشركة وتنظيم جهودهم في تطبيق األهداف  �

االستراتيجية للشركة، وتقييم األداء الشخصي لهم في مقابل األهداف التي وضعها مجلس اإلدارة.
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المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة. 5

مقدمة 5212

يتضمن قسم المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة مراجعة تحليلية ألداء الشركة ووضعها المالي خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2015م، و2016م، و2017م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م والمتضمنة أرقام المقارنة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م. 
وهي تستند وينبغي أن تُقرأ باالقتران مع القوائم المالية المدققة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكذلك 
القوائم المالية غير المدققة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م، واإليضاحات المرفقة بها )يشار إليها فيما يلي باسم »القوائم المالية«(. 

تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م واإليضاحات المرفقة بها، والقوائم المالية 
األولية غير المدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م واإليضاحات المرفقة بها، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS(. وقد تمت 
المراجعة من قبل مكتب إرنست ويونغ ومكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه لعام 2015م، ومن قبل مكتب عبد العزيز عبد اهلل النعيم ومكتب البسام والنمر 
المحاسبون المتحالفون لعام 2016م ومن قبل شركة سندي وبترجي ومكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون لعام 2017م، بينما تم فحص القوائم 
المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م من قبل شركة سندي وبترجي ومكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون. وتصدر الشركة 

قوائمها بالريال السعودي.

المعلومات المالية الواردة بهذا القسم مستخرجة دون تغييرات جوهرية من القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، 
و2016م، و2017م، والقوائم المالية األولية غير المدققة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م، كما أنها واردة بصيغة تتسق مع تلك القوائم 

المالية.

تختلف المعلومات المالية المتعلقة بعام 2015م المدرجة ضمن القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م عن المعلومات 
المالية لعام 2015م التي أدرجت ألغراض المقارنة في القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. إن المعلومات المالية لعام 
2015م المدرجة في القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م تشتمل على تعديالت تتالءم مع طبيعة األرصدة لكي تتوافق 

مع العرض في 31 ديسمبر 2016م وتشمل هذه:

إعادة تصنيف المبالغ المدفوعة مقدما لمقدمي الخدمات الطبية من »مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى« إلى »مصروفات مستحقة  �
ومطلوبات أخرى«.

إعادة تصنيف مصاريف العموالت من »مصروفات البيع والتسويق« إلى »مصاريف اقتناء بوليصة التأمين«. �
اكتتاب  � إلى »مصاريف  والتسويق«  البيع  الضمان الصحي من »مصروفات  النقد ومجلس  المقتطعة ورسوم مؤسسة  الضريبة  إعادة تصنيف 

أخرى«.

كما تختلف المعلومات المالية المتعلقة بعام 2016م المدرجة ضمن القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م عن المعلومات 
المالية لعام 2016م التي أدرجت ألغراض المقارنة في القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. إن المعلومات المالية لعام 
2016م المدرجة في القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م تشتمل على تعديالت تتالءم مع طبيعة األرصدة لكي تتوافق 

مع العرض في 31 ديسمبر 2017م وتشمل هذه:

تحميل الزكاة على قائمة التغييرات في حقوق المساهمين عوض تحميلها على قائمة الدخل الشامل، وذلك طبقا لتعليمات مؤسسة النقد العربي  �
السعودي المتعلقة بمعالجة الزكاة وضريبة الدخل،.

لذلك، ومن أجل ضمان تحليل المثل بالمثل، تم االعتماد في هذه النشرة على المعلومات المالية لعام 2015م التي أدرجت ألغراض المقارنة في القوائم 
المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. كما تم االعتماد في هذه النشرة على المعلومات المالية لعام 2016م التي أدرجت ألغراض 

المقارنة في القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

يحتوي هذا القسم الذي أعدته إدارة الشركة على إفادات مستقبلية تنطوي على مخاطر وتوقعات غير مؤكدة. وقد يختلف األداء الفعلي للشركة بشكل 
جوهري عما هو وارد في هذه اإلفادات المستقبلية نتيجة عوامل مختلفة، بما في ذلك تلك التي وردت مناقشتها أدناه وفي مواضع أخرى من نشرة 

اإلصدار هذه.

إن األرقام الواردة بهذا القسم تم تقريبها إلى أقرب عدد صحيح. ولهذا فإن مجموع تلك األرقام قد يختلف عما هو وارد بالجداول. كما تجدر اإلشارة إلى 
أن كافة النسب المئوية والهوامش والمصاريف السنوية ومعدالت النمو السنوي المركب تستند إلى هذه األرقام المقّربة.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية 5222

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في نشرة اإلصدار فيما فيما يتعلق بانخفاض هامش المالءة المالية للشركة وخسائرها المتراكمة، يقر أعضاء مجلس إدارة 
الشركة مجتمعين ومنفردين بأنه لم يحدث أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنوات المالية الثالث السابقة لتاريخ تقديم 
طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.

الهيكل القانوني ونظرة عامة على األنشطة والعمليات 5232

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني )»الشركة«(، شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية وفقا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 
98/ق وتاريخ 16 ربيع األول 1433هـ )الموافق 8 فبراير 2012م(، وبموجب السجل التجاري رقم 4030223528 بتاريخ 27 ربيع األول 1433هـ )الموافق 

19 فبراير 2012م(.



26

الشركة مرخص لها مزاولة أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية على أساس مبادئ التأمن التعاوني بموجب المرسوم الملكي رقم م49 وتاريخ 27 
رجب 1432هـ )الموافق 27 يونيو 2011م( وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 224 وتاريخ 25 رجب 1432هـ )الموافق 29 يونيو 2011م(. 

الوكاالت والتمثيل والمراسلة  أو  التأمين  المتعلقة به بما في ذلك إعادة  التعاوني واألنشطة  التأمين الصحي  تتمثل أغراض الشركة في مزاولة أعمال 
والوساطة في المملكة العربية السعودية وفقاً لعقد تأسيس الشركة واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، تم الترخيص للشركة الكتتاب 

أعمال التأمين الطبي فقط. وقد بدأت الشركة العمليات التجارية في 7 يناير 2013م.

تقر إدارة الشركة بالتالي:

5 نسبة اإلسناد = أقساط إعادة التأمين المسندة / إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
6 معدل الخسارة = صافي المطالبات المتكبدة / صافي أقساط التأمين المكتسبة

7 نسبة المصاريف = )احتياطي عجز أقساط التأمين + احتياطيات فنية أخري + تكلفة اقتناء وثائق التأمين + مصروفات االكتتاب األخرى + مصروفات البيع والتسويق + المصروفات اإلدارية 
وعمومية + مخصص الديون المشكوك في تحصيلها( / صافي أساط التأمين المكتسبة

8 النسبة الموحدة = معدل الخسارة + نسبة المصاريف

ال توجد أي مؤشرات عن أي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير في األعمال أو الوضع المالي للشركة.  �
ال توجد معلومات عن أي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري،  �

مباشر أو غير مباشر على عمليات الشركة، باستثناء التغيرات التي حصلت في سوق التأمين بشكل عام من حيث المنافسة.
ال تملك الشركة أي أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها مما يؤثر بشكل  �

كبير في تقييم الموقف المالي.
لم يخضع رأس مال الشركة ألي حق خيار كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م وكما في 30 يونيو 2018م. �
ال يوجد أي رهن عقاري أو حقوق أو رهون أخرى أو أعباء على ممتلكات الشركة حتى تاريخ هذه النشرة فيما عدا ما يرد النص عليه في  �

مواضع أخرى من هذه النشرة.
لم تمنح الشركة أّي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أّي عوض غير نقدي خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب  �

التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أّي أوراق مالية.
10 -الجدول رقم )5-1(: مؤشرات األداء الرئيسية

مؤشرات األداء الرئيسية
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيوالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2015م
)مدققة(

2016م
)مدققة(

2017م
)مدققة(

2017م
)غير مدققة(

2018م
)غير مدققة(

19.6%69.7%113.3%81.6%117.1%معدل نمو إجمالي األقساط المكتتبة
0.0%0.2%)0.4%(23.8%40.3%نسبة اإلسناد5

118.6%63.2%68.3%54.3%76.6%معدل الخسارة6
39.0%55.1%41.1%91.6%203.8%نسبة المصاريف7
157.6%118.3%109.4%145.9%280.4%النسبة الموحدة8

المصدر: إدارة الشركة 

أسس اإلعداد 5242

بيان االلتزام بالمعايير524212

تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( للمحاسبة عن الزكاة وضريبة 
الدخل والتي تتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير المحاسبة باستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي 
رقم )12( »ضرائب الدخل« والمعيار رقم )21( الصادر من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي »الرسوم« من حيث عالقتها مع الزكاة وضريبة 

الدخل.

وفقا لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 381000074519 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2017م وعدد من التعديالت التوضيحية الالحقة فيما يتعلق 
بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل، تم احتساب استحقاق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي وتحميلها على قائمة حقوق المساهمين تحت 

بند الخسائر المتراكمة.

أساس العرض 524222

أعدت القوائم المالية للشركة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. تعرض الشركة قائمة 
المركز المالي عموما من حيث السيولة. من المتوقع استرداد الموجودات المالية وسداد المطلوبات المالية باستثناء الوديعة النظامية خالل فترة اثني 

عشر شهراَ من تاريخ القوائم المالية. 

وفقاً لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية، فإن الشركة تحتفظ بدفاتر حسابات مستقلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين. 
أما الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين فيحتفظ بها فعلياً في عهدة الشركة. يتم تسجيل اإليرادات والمصروفات المرتبطة بشكل 
واضح ألي من هذين النشاطين في الدفاتر الخاصة بكل نشاط. يتم تحديد أسس توزيع المصروفات للعمليات المشتركة بواسطة اإلدارة ومجلس اإلدارة 

على أسس ثابتة.
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طبقاً للنظام األساسي للشركة فإن الفائض من عمليات التأمين يتم توزيعه كالتالي:

90%المساهمون

10%حملة الوثائق

%100

في حالة نشوء عجز عن عمليات التأمين فإن جميع العجز يتم تحمله من قبل عمليات المساهمين.

عملة التشغيل والعرض524232

تم عرض القوائم المالية للشركة بالريال السعودي باعتباره عملة التشغيل للشركة وتم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة بالريال السعودي، ألقرب 
ألف ريال ما لم يتم تحديد خالف ذلك تحديداً.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة524242

إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م متطابقة مع تلك المستخدمة في إعداد 
القوائم المالية للسنة السابقة باستثناء اعتماد التعديالت التالية على المعايير القائمة.

البيان المعيار / التعديالت

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 7 - »بيان التدفقات النقدية: مبادرة اإلفصاح«. تتمثل التعديالت في مطالبة الكيانات بتقديم 
إفصاحات حول التغيرات في مطلوباتها الناشئة عن أنشطة التمويل -بما في ذلك كل من التغييرات الناشئة عن التدفقات النقدية 
والتغيرات غير النقدية )مثل أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية(. عند التطبيق األولي للتعديل، حيث يتطلب توفير معلومات 

مقارنة للفترات السابقة.

المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم 7

توضح التعديالت أن متطلبات اإلفصاح في المعيار الدولي للتقرير المالي 12 - »اإلفصاح عن تُطبق االهتمامات في الكيانات األخرى، 
بخالف تلك الواردة في الفقرات 10 ب - 16 ب عند الكيانات ذات مصلحة في شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شريك )أو جزء من 

حصتها في مشترك مشروع أو شركة زميلة( المصنفة )أو المدرجة في مجموعة مستبعدة مصنفة( كاستثمارات محتفظ بها للبيع.

معيار المحاسبة الدولي 
رقم 12

إن تطبيق التعديالت أعاله ليس له أي تأثير جوهري على السياسات المحاسبية، القوائم المالية أو أداء الشركة.

أدوات مالية - تسجيل أويل وقياس الحق

تتكون األدوات المالية من مطلوبات وموجودات مالية. تتكون الموجودات المالية من نقد وما في حكمه، ودائع مرابحة، أقساط تأمين مستحقة القبض، 
قائمة  المالية من مطلوبات  المطلوبات  تتكون  المساهمين،  ومبلغ مستحق من عمليات  استثمارات  أخرى،  مدينة  ذمم  القبض،  تأمين مستحقة  وإعادة 
وبعض  ذات عالقة  لجهات  مستحقة  مبالغ  المساهمين،  عمليات  إلى  مستحق  مبلغ  القبض،  مستحق  التأمين  إعادة  رصيد  أخرى،  نقدية  واحتياطيات 

المطلوبات األخرى.

تاريخ االعرتاف

يتم االعتراف بجميع الموجودات والمطلوبات المالية أوالً في تاريخ المعاملة أي التاريخ التي تصبح به الشركة طرف في األحكام التعاقدية لألدوات.

القياس األويل لألدوات املالية

تقاس جميع األدوات المالية في البداية بقيمتها العادلة باإلضافة إلي تكاليف إضافية أخرى مرتبطة مباشرة إلى االقتناء أو اإلصدار- هذا ينطبق على 
الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المدرجة بقيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل، يستند تصنيف األدوات المالية باإلدراج األولي للغرض التي 

تم فيه اقتناء األدوات المالية وخصائصها.

النقد وما يف حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك والنقد وودائع المرابحة والتي ال تتجاوز مدة استحقاقها األصلية ثالث أشهر.

ودائع مرابحة

في البداية تدرج ودائع المرابحة التي يحل تاريخ استحقاقها األصلي بعد ثالث أشهر في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة 
المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعال ناقصاً أي انخفاض في القيمة.

االستثامرات

تسجل جميع االستثمارات في البداية بالتكلفة باعتبارها القيمة العادلة للمقابل المدفوع بما في ذلك مصروفات االقتناء المرتبطة باالستثمار. يتم في 
البداية تسجيل الموجودات المالية بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعامالت المرتبطة مباشرة باقتناء االستثمارات إذا لم تكن الموجودات المالية 

مسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
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تستند القيمة العادلة لالستثمارات على األسعار المعلنة لألوراق المالية المتداولة أو القيمة العادلة التقديرية لألوراق المالية غير المتداولة. يتم تقدير 
القيمة العادلة للبنود التي تدفع عليها عمولة بناءً  على التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة باستعمال العمولة للبنود التي لها ذات الشروط وخصائص 

المخاطر.

االستثامرات بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

تصنيف  وكان  عليها  يعتمد  بصورة  االستثمار  قياس  باإلمكان  كان  إذا  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  أنها  على  االستثمارات  تصنف 
االستثمارات على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مطابقا لالستراتيجية المعتمدة لدى الشركة. تدرج االستثمارات المصنفة على أنها 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في البداية بالتكلفة باعتبارها القيمة العادلة للثمن المقدم. يتم الحقاً قياس هذه االستثمارات بالقيمة 

العادلة مع تسجيل جميع التغيرات في القيمة العادلة في قائمة عمليات المساهمين.

استثامرات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق تصنف الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو المجددة وتواريخ استحقاق ثابتة على 
أنها محتفظ بها حتى االستحقاق إذا كان لدى الشركة نية أكيدة وقدره على االحتفاظ بها حتى االستحقاق. 

تسجل االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق بالتكلفة المعدلة بمبلغ إطفاء عالوة أو خصم اإلصدار باستعمال طريقة معدل الفائدة الفعال باستخدام 
العمولة السائدة.

األقساط املدينة

تمثل األقساط المدينة الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو المجددة.

تسجل األقساط المدينة طبقاً إلجمالي األقساط المكتتبة المستحقة من عقود التأمين ناقص مخصص المبالغ التي ال يمكن تحصيلها. يتم تكوين مخصص 
مقابل االنخفاض في القيمة في حالة الشك في إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل. يتم شطب الديون المعدومة حال تكبدها.

تكاليف اقتناء الوثائق املؤجلة

تتمثل في العمولة المدفوعة إلى موظفي المبيعات الداخليين والوسطاء والتكاليف المباشرة اإلضافية المرتبطة بالحصول على عقود التأمين وتجديدها 
ثم رسملتها باعتبارها أصل غير ملموس. يتم الحقاً إطفاء التكاليف المؤجلة القتناء الوثائق على مدى فترات عقود التأمين المتعلقة بهذه التكاليف وذلك 

حال اكتساب األقساط.

املوجودات غري امللموسة 

الموجودات غير الملموسة هي موجودات غير نقدية ال وجود فعلي لها ولكن يتم تحديدها بشكل مستقل وتستطيع توفير منافع اقتصادية مستقبلية وقد 
اكتسبت الشركة الحق فيها بسبب أحداث وقعت في الماضي. يتم اقتناء الموجودات غير الملموسة مقابل نقد وتقاس بسعر الشراء وجميع التكاليف 
األخرى المتعلقة بها مباشرة. تدرج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاُ اإلطفاء المتراكم والخسارة من االنخفاض في القيمة إن وجدت في قائمة 

عمليات التأمين.

فيما يلي األعمار التقديرية للمنافع المتصلة بالموجودات غير الملموسة.

السنوات
4 برامج حاسب آلي
4 تراخيص

األثاث والتجهيزات واملعدات املكتبية

يتم تسجيل األثاث والتجهيزات والمعدات بالتكلفة مخصوماً من االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة )إن وجد(. يحتسب االستهالك على أساس 
القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات. فيما يلي األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات لغرض احتساب االستهالك:

السنوات

3 تحسينات على العقارات المستأجرة
4 أجهزة الحاسب اآللي
5 سيارات

4 إلى 10 األثاث والتجهيزات والمعدات

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطريقة االستهالك وتعديلها في نهاية كل فترة مالية إذا اقتضى األمر. يتم مراجعة االنخفاض في القيمة 
عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمال عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية يتم إدراج االستهالك المتراكم للفترة، إن وجد، في قائمة 

عمليات التأمين على اساس فعلي. وبالمثل تسجل الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة إن وجد في قائمة عمليات التأمين.

تحمل مصروفات اإلصالح والصيانة على قائمة عمليات التأمين. أما التحسينات التي تزيد في قيمة الموجودات أو تطيل أعمارها بصورة جوهرية فتتم 
رسملتها.
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فحص كفاية املطلوبات 

تقوم الشركة في تاريخ كل مركز مالي بتقييم ما إذا كانت مطلوبات التأمين المدرجة كافية أم ال وذلك عن طريق استخدام تقدير التدفقات النقدية 
المستقبلية بموجب عقود التأمين. وإذا أظهر التقييم أن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين غير كافية في ضوء التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية 
)يتم اإلفصاح عنه  القائمة  التأمين  ويتم تكوين مخصص مقابل مخاطر  المتراكم  والفائض  التأمين  العجز في قائمة عمليات  تسجيل  يتم فوراً  عندئذ 

كاحتياطي عجز في أقساط التأمين(.

ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها مقابل المطالبات غير المسددة نظراً ألن من المتوقع أن يتم بالفعل سداد كافة المطالبات في عام واحدة من تاريخ 
المركز المالي.

الذمم الدائنة واملبالغ املستحقة الدفع 

تدرج المطلوبات مقابل المبالغ المطلوب سدادها في المستقبل مقابل البضاعة والخدمات التي يتم الحصول عليها سواء تم تقديم فاتورة بها من قبل 
المورد أم ال.

املخصصات

تدرج المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام )نظامي أو حكمي( ناشئ عن حدث سابق واحتمال تدفق موارد تنطوي على منافع اقتصادية للخارج 
والتي ستكون مطلوبة لتسوية االلتزام وتقدير موثوق يمكن القيام به لتحديد مقدار االلتزام.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

تقوم الشركة بتقديم مكافأة نهاية خدمة لموظفيها. يستند استحقاق هذه المكافأة عادة على طول مدة خدمة الموظف وإتمام فترة الحد األدنى من 
لنظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية. فيما يتعلق بفترات خدمة  الخدمة. يتم تكوين مخصص مقابل المبالغ المستحقة للموظفين وفقاً 

الموظفين كما في تاريخ قائمة المركز المالي.

الزكاة ورضيبة الدخل 

يتم احتساب الزكاة وضريبة الدخل وفقاً لألنظمة المالية للمملكة العربية السعودية. تقيد الزكاة على حسابات المساهمين السعوديين المؤسسين للشركة 
والمساهمين وتقيد ضريبة الدخل على حساب حقوق المساهمين غير السعوديين المؤسسين للشركة. تسجل مبالغ إضافية، إن وجدت، التي قد تصبح 

مستحقة عند االنتهاء من الربط الزكوي في السنة التي يتم فيها االنتهاء من الربط.

نظراً ألنه سيتم استرداد جميع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل من المساهمين، فلم يتم إجراء تعديالت في القوائم المالية الحتساب التأثيرات على 
ضريبة الدخل المؤجلة.

انخفاض قيمة املوجودات املالية

تقوم الشركة بإجراء تقييم في كل مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على احتمال حدوث انخفاض في قيمة أصل مالي معين أو مجموعة 
معينة من األصول المالية. تعتبر قيمة األصل أو األصول قد انخفضت إذا توافر هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة جراء وقوع حدث أو أكثر بعد 
االعتراف األولي لألصل )حدث تسبب في خسارة( وأن ذلك الحدث الذي وقع )أو تلك األحداث التي أوقعت( خسارة ذات تأثير على التدفقات النقدية 
المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو األصول المالية. وفي حال توافر مثل هذا الدليل فإن أي خسارة مسببة لالنخفاض في القيمة المدرجة تدرج في 

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم أو قائمة عمليات المساهمين. 

قد يشمل الدليل على انخفاض القيمة مؤشرات تظهر بأن المدينين أو مجموعة من المدينين يعانون من صعوبات ماليه كبيرة أو تعسر أو إفالس مما 
يتعذر السداد، أو احتمالية إشهار اإلفالس، أو إعادة هيكلة مالية، أو توافر أي بيانات مرصودة تشير إلى احتمالية انخفاض للتدفقات النقدية التقديرية 

المستقبلية مما ينتج عنه تأخر في السداد أو ظروف اقتصادية جالبة للتعسر. يتم تحديد االنخفاض في القيمة على الوجه التالي:

في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية أ- 
المخصومة حسب السعر الحالي في السوق لموجودات مالية مماثلة.

في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية ب- 
المخصومة حسب أسعار العمولة األصلي المطبق.

انخفاض قيمة املوجودات غري املالية

تقوم الشركة في كل تاريخ تعد فيه قوائم مالية بتقييم ما إذا كان هناك دليل على احتمال حدوث انخفاض في قيمة أصل ما، أو في حالة وجود مثل هذا 
الدليل أو إذا كان مطلوباً إجراء فحص انخفاض في القيمة سنوي تقوم الشركة بتقدير المبلغ الممكن استرداده من قيمة األصل هو القيمة العادلة لألصل 
أو الوحدة المولدة للنقد ناقصاً تكاليف بيع ألصل أو الوحدة المولدة للنقد أو قيمتها قيد االستعمال أيهما أعلي ويتم تحديدها على أساس كل أصل على 
حدة ما لم يكن األصل ال يحقق تدفقات نقدية مستقبلية إلى حد كبير عن تلك المحققة من األصول األخرى ومجموعات األصول األخرى. وفي حالة تجاوز 
القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة استردادها عندئذ يعتبر األصل على أنه قد انخفضت قيمته ويتم تخفيض قيمته إلى القيمة التي 
يمكن استردادها. وفي تقييم القيمة قيد االستعمال فإن التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية يتم تخفيضها إلى قيمتها الحالية باستعمال معدل خصم 
ما قبل الضريبة يعكس التقييمات الحالية في السوق للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المجددة المتعلقة باألصل. أو في تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكلفة 
بيع األصل تؤخذ في االعتبار أحدث معامالت تمت في السوق، إن وجدت. وفي حالة إمكانية عدم تحديد مثل هذه المعامالت يتم استخدام نموذج تقييم 
مناسب. ويتم إثبات هذه الحسابات عن طريق مضاعفات التقييم وأسعار األسهم المتداولة لشركات تابعة مدرجة في التداول أوعن طريق المؤشرات 

األخرى المتوفرة للقيمة العادلة.
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تستند حسابات الشركة القيمة لالنخفاض في القيمة إلى الموازنات التقديرية التفصيلية وحسابات التوقعات والتي يتم إعدادها بشكل مستقل لكل وحدة 
من الوحدات المولدة للنقد في الشركة التي يتم تخصيص موجودات لها وتغطي هذه الموازنات التقديرية وحساب التوقعات عموماً فترة ثالث إلى خمس 
سنوات. أما الفترات التي هي أطول من خمس سنوات فيتم احتساب معدل نمو طويل اآلجل ويطبق على التدفقات النقدية المتوقعة بعد السنة الخامسة.

تسجل الخسائر من االنخفاض في القيمة بالنسبة للعمليات المستمرة في قائمة عمليات المساهمين في فئات المصروفات المتفقة مع وظيفة األصل 
الذي انخفضت قيمته باستثناء الممتلكات التي تم إعادة تقييمها وتم تسجيل إعادة التقييم في اإليرادات الشاملة األخرى. وفي هذه الحالة فإن االنخفاض 

في القيمة يسجل أيضاً في اإليرادات الشاملة األخرى حتى مبلغ أي إعادة تقييم سابقة. 

يتم إجراء التقييم في كل تاريخ القوائم المالية لمعرفة ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن الخسائر من االنخفاض في القيمة التي سبق تسجيلها لم 
تعد موجودة أو أنها قد انخفضت. في حالة وجود مثل هذا الدليل تقوم الشركة بتقييم المبلغ الممكن استرداده من قيمة األصل ويتم عكس قيد خسارة 
من االنخفاض في القيمة التي سبق قيدها فقط إذا كان هناك تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده من قيمة األصل منذ 
تسجيل آخر خسارة من االنخفاض في القيمة. ويتم حصر عكس القيد بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته الممكن استردادها وال تتجاوز 
القيمة الدفترية التي كان ممكن تحديدها، بعد خصم االستهالك، فيما لو لم يكن قد تم تسجيل خسارة من االنخفاض في القيمة لألصل في السنوات 
السابقة. ويتم إثبات عكس القيد في قائمة عمليات المساهمين إال إذا كان األصل قد تم تسجيله بالقيمة المعاد تقييمها وفي مثل هذه الحالة فإن عكس 

القيد يعتبر زيادة في إعادة التقييم. 

استبعاد قيمة األصل

يتم استبعاد قيمة األصل المالي )أو حسب مقتضى الحال جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة مماثلة من األصول المالية( في حالة:

انتهاء حقوق الحصول على التدفقات النقدية من األصل �
أن تكون الشركة قد تنازلت عن حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو أنها تعهدت بالتزام دفع التدفقات النقدية التي يتم  �

الحصول عليها كاملة ودون تأخير كبير إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات »تحويل« أو أما إنها قد تنازلت فعليا عن كافة المخاطر ومنافع األصل، 
أو أنها لم تتنازل عن األصل ولم تحتفظ فعلياً بمخاطر ومنافع األصل ولكنها تنازلت عن السيطرة على األصل.

وإذا كانت الشركة قد تنازلت عن حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو أنها قد أبرمت اتفاقية تنازل فإنها تقوم بتقييم ما إذا كانت 
احتفظت بمخاطر ومنافع ملكية األصل وإلى أي حد كان ذلك، وعندما تكون الشركة لم تتنازل عن كافة مخاطر ومنافع األصل ولم تحتفظ بها فعلياً ولم 
تتنازل عن السيطرة على األصل فإن األصل حينئذ يتم تسجيله في حدود استمرار مشاركة الشركة في األصل. وفي هذه الحالة فإن الشركة تسجل أيضاً 

التزام متصل باألصل. ويتم قياس األصل التي تم التنازل عنه وااللتزام المتصل به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة. 

إن االستمرار في المشاركة الذي يأخذ شكل ضمان على األصل المتنازل عنه يقاس بالقيمة الدفترية لألصل أو أكبر ثمن قد تكون الشركة مطالبة بدفعه 
أيهما أقل.

االلتزامات املالية

يتم إلغاء قيد أي التزام مالي عندما يتم تحقيق المطالبة المرتبطة بااللتزام أو إلغاؤها أو انتهاؤها.

تحقق اإليرادات

األقساط المكتسبة

تقوم الشركة فقط بإصدار عقود تأمين لتقديم خدمات رعاية صحية )»تأمين طبي«( في المملكة العربية السعودية. تسجل األقساط في الدخل على مدى 
فترات الوثائق المتعلقة بها ويتم ذلك على أساس التوزيع النسبي. تمثل األقساط غير المكتسبة ذلك الجزء من األقساط المكتتبة المتعلقة بفترة تغطية 
التأمين غير المنتهية. يسجل التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم كي يتم تسجيل اإليرادات على 

مدى فترة المخاطر.

إيرادات االستثمار

تتكون إيرادات أو خسائر االستثمار من األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة من االستثمارات. تسجل إيرادات العمولة من ودائع المرابحة باستخدام 
طريقة العائد الفعال.

أقساط إعادة التأمني

تسجل أقساط إعادة التأمين المشطوبة كمصروفات عندما تستحق الدفع.

تحمل أقساط إعادة التأمين على الدخل على مدى فترات الوثائق المتعلقة بها على أساس التوزيع النسبي.

املطالبات

تحمل المطالبات المكونة من المبالغ مستحقة الدفع إلى حملة العقود وأطراف ثالثة بعد طرح المسترجعات والمستردات األخرى على قائمة عمليات 
التأمين والفائض المتراكم حال تحققها. تشمل المطالبات المبالغ التقديرية المستحقة الدفع فيما يتعلق بالمطالبات التي تم إبالغ الشركة بها وتلك 

المطالبات التي لم يتم إبالغ الشركة بها كما في تاريخ المركز المالي. 
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تقدر الشركة علمًيا ادعاءاتها بناًء على الخبرة السابقة. باإلضافة إلى اعتماد على أساس حكم اإلدارة وخبرة الشركة السابقة في تكلفة تسوية المطالبات 
المتكبدة ولكن لم يتم تسجيلها في تاريخ المركز المالي. أي اختالف بين األحكام الواردة في البيان من تاريخ المركز المالي والتسويات والمخصصات 
للسنة التالية يتم تضمينها في حساب االكتتاب على تلك السنة. تظهر المطالبات المستحقة على أساس اإلجمالي والنسبة ذات الصلة من معيدي التأمين 

تظهر بشكل منفصل. 

عقود إعادة التأمني املحتفظ بها 

تقوم الشركة في دورة األعمال العادية أسوة بشركات التأمين األخرى ومن أجل تقليل حجم المخاطر المالية الناشئة عن المطالبات الكبيرة بإبرام عقود مع 
جهات أخرى ألغراض إعادة التأمين. توفر اتفاقيات إعادة التأمين هذه تنويعاً أكبر لألعمال وتساعد اإلدارة في التحكم بالخسائر المحتملة عن المخاطر 

الكبرى وتوفر مجاالً أوسع للنمو، تتم جميع أعمال إعادة التأمين بموجب عقود التأمين التوافقي.

يتم تقدير المبالغ مستحقة القبض من معيدي التأمين بطريقة تتفق مع التزام المطالبة ووفقاً لعقد إعادة التأمين. تظهر هذه المبالغ في قائمة المركز 
المالي باعتبارها حصص معيدي التأمين من المطالبات القائمة إلى أن تتم الموافقة على المطالبة وسدادها من قبل الشركة. عند سداد المطالبة يحول 

المبلغ المستحق من معيدي التأمين فيما يتعلق بالمطالبة المسددة إلى مبالغ مستحقة من/إلى معيدي التأمين.

تقوم الشركة في كل تاريخ يتم فيه إعداد قوائم مالية بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض في قيمة أصل إعادة التأمين، وفي حالة وجود مؤشر 
على انخفاض في القيمة تقوم الشركة بإعداد تقيم رسمي للمبلغ القابل لالسترداد. وإذا كانت القيمة الدفترية ألصل إعادة التأمين تزيد عن المبلغ القابل 

لالسترداد عندئذ يتم اعتبار األصل على انه قد حدث انخفاض في قيمته ويتم تخفيض قيمته إلى القيمة القابلة لالسترداد. 

املرصوفات

التي يتم إنفاقها تعتبر  التي تتعلق بترويج المبيعات، اإلعالنات ومندوبي المبيعات والعمولة. أما كافة المصروفات األخرى  البيع والتسويق  مصروفات 
مصروفات عمومية وإدارية وتصنف كذلك.

التقارير القطاعية

أن القطاع هو عنصر متميز من محفظة الشركة يزاول عمله في توريد المنتجات أو تقديم الخدمات )قطاع أعمال( يخضع لمخاطر ومنافع تختلف عن 
باقي القطاعات.

عقود اإليجار التشغييل

إذا احتفظ المؤجر فعلياً بجميع مخاطر ومنافع األصل يصنف كإيجار تشغيلي. تسجل دفعات عقود اإليجار التشغيلي كمصروف في قائمة عمليات التأمين 
والفائض المتراكم على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار.

العمالت األجنبية

تحتفظ الشركة بسجالتها المحاسبية بالريال السعودي. تسجل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالريال السعودي طبقاَ ألسعار الصرف السائدة في 
تاريخ إجراء المعاملة. يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. 

تدرج كافة الفروقات في قائمة عمليات المساهمين. 

املقاصة

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط في حالة وجود حق نظامي نافذ لتسوية المبالغ المسجلة 
الدخل والمصروفات  تتم تسوية  الوقت. ال  المطلوبات في نفس  الموجودات وسداد  أو تحقيق  إما على أساس الصافي  الشركة  نية لدى  ويكون هناك 
في قائمة عمليات المساهمين ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بموجب معيار محاسبي أو تفسير لمثل ذلك المعيار مبين تحديداً في السياسات 

المحاسبية للشركة. 

استخدام التقديرات واألحكام واالفرتاضات املحاسبية الهامة 

إعداد القوائم المالية يتطلب من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبلغ الذي تم التصريح عنه فيما يتعلق باإليرادات والمصروفات 
والموجودات والمطلوبات واالفصاحات المرفقة. ولعدم التأكد من االفتراضات والتقديرات يمكن أن ينتج نتائج تتطلب تعديل جوهري في القيمة الدفترية 

للموجودات والمطلوبات التي تأثرت في الفترات القادمة. 

مخصص املطالبات القامئة

اإلدارة مطالبة بإعداد تقديرات لتقييم المبالغ المستحقة لحملة الوثائق واألطراف الثالثة والناشئة عن المطالبات التي يتم تقديمها بموجب عقود التأمين. 
تستند مثل هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عوامل عديدة تشمل الدرجات المتفاوتة للتقدير وعدم التأكد وقد تختلف النتائج الفعلية عن 
تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغييرات مستقبلية في المطلوبات التقديرية. تقوم الشركة عموماً بتقدير مطالباتها بناء على معرفتها بمحفظة التأمين. يتم 
تقدير المطالبات التي تتطلب قرارات محكمة أو تحكيم، أن وجدت، على أساس كل حالة على حده تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتها مقابل المطالبات 
المتكبدة، والمطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها، وذلك على أساس شهري. يدرج أي فرق بين المخصصات في تاريخ المركز المالي والتسويات 
والمخصصات في السنة التالية في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم لتلك السنة، ثم أيضا التحقق من مخصص المطالبات القائمة كما في 31 

ديسمبر وتم المصادقة عليها من قبل خبير اكتواري مستقل.
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مخصص انخفاض يف قيمة األقساط املستحقة

يتم تكوين مخصص النخفاض قيمة األقساط المستحقة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ 
المستحقة وفقاً للشروط األصلية لالستحقاق. تعتبر الصعوبات المالية الجوهرية للمدين واإلعسار أو التأخر في السداد مؤشرات على انخفاض قيمة 

األقساط المستحقة للقبض.

تكاليف االقتناء املؤجلة 

تسجل تكاليف اقتناء معينة تتعلق ببيع وتجديد الوثائق كتكاليف اقتناء مؤجلة ويتم إطفاءها في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم خالل الفترة ذات 
الصلة التي تغطيها الوثائق. إذا لم تتحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية في المستقبل لهذه الوثائق، يمكن أن يتم اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف، وقد 

يتطلب ذلك شطب إضافي لمخصص االنخفاض في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم. 

مخصص احتياطي عجز أقساط التأمني

إن تقدير العجز في أقساط التأمين عالي الحساسية بالنسبة لمجال العمل الطبي لعدد من االفتراضات تعزي لوقائع وظروف مستقبلية. وهذا التقدير 
يعتمد على معدل الخسائر المتوقعة للجزء القائم من مخاطر بوالص التأمين المكتتب بها. للوصول إلى تقدير معدل الخسائر المتوقعة وينظر الخبير 
اإلكتواري إلى العالقة بين المطالبات واألقساط والتي من المتوقع أن تنطبق على أساس شهري. يستخدم هذا النوع من التحليل لتوقع معدالت الخسائر 
لقاعدة مطالبات »لكل عضو لكل شهر« مقابل األقساط ذات العالقة المستحقة لصنف آخر من بوالص التأمين الطبي بناء على اقتراح الخبير  وفقاً 
االكتواري أقرت اإلدارة احتياطي عجز أقساط التأمين لمواجهة خسائر التأمين المتوقعة حاليا ومستقبال كجزء من المطالبات القائمة واالحتياطيات 

الفنية األخرى.

األعامر اإلنتاجية لألثاث والتجهيزات واملعدات 

تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية التقديرية لألثاث والتجهيزات والمعدات لحساب االستهالك. يتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ في االعتبار 
المدة المتوقع استخدام األصل والتلف والبلي الطبيعي. تقوم اإلدارة سنوياً بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويتم تعديل مصروف االستهالك 

المستقبلي إذا كانت اإلدارة تعتقد أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 

األعامر اإلنتاجية للموجودات غري امللموسة

تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية التقديرية لموجوداتها غير الملموسة بغرض احتساب اإلطفاء. يتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ في االعتبار 
المدة المتوقع فيها استخدام الموجودات. تقوم اإلدارة سنوياً بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويتم تعديل مصروف اإلطفاء المستقبلي إذا 

كانت اإلدارة تعتقد أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

تصنيف االستثامرات

تصنف إدارة الشركة في وقت اقتناء األوراق المالية االستثمارية ما إذا كان ينبغي تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو أوراق مالية استثمارية 
متاحة للبيع. في الحكم ما إذا كان االستثمار في األوراق المالية يتم تصنيفها بالقيمة العادلة أو التكلفة المطفأة فقد اعتبرت اإلدارة المعايير التفصيلية 

لهذا التصنيف كما هو مبين في المعايير الدولية للتقرير المالي.

القيمة العادلة لألوراق املالية

تستند القيمة العادلة لألوراق المالية المتداولة في سوق نشط في كل تاريخ يتم فيه إعداد قوائم مالية على قيمتها المتداولة في السوق وإذا كانت القيم 
العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي ال يمكن استخالصها من األسواق النشطة يتم عندئذ تحديدها باستعمال 
أساليب تقييم متنوعة تشمل استعمال نماذج رياضية. أن مدخالت هذه النماذج الرياضية يتم استخالصها من البيانات التي يمكن رصدها قدر اإلمكان 

ولكن إذا لم تكن هذه متوفرة فإن التقدير عندئذ يكون مطلوباً لتحديد القيمة العادلة. 

مبدأ االستمرارية 

أعدت إدارة الشركة تقييماً لقدره الشركة على االستمرار في العمل وهي على قناعة أن الشركة لديها الموارد لمواصلة العمل في المستقبل المنظور عالوة 
على ذلك فال علم لإلدارة بأي حاالت من عدم اليقين قد تلقي ظالالً كبيراً من الشك على قدره الشركة على االستمرار في العمل. لذا فقد تم إعداد 

القوائم المالية على أساس مبدأ استمرار الشركة في مزاولة أعمالها. 

املعايري الدولية للتقارير املالية الجديدة الصادرة والتعديالت التي مل تصبح نافذة بعد

المعايير  تمثل  أدناه  القائمة  للشركة.  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  إصدار  تاريخ  حتى  المفعول  نافذة  تصبح  لم  ولكنها  الصادرة  المعايير  يلي  فيما 
والتفسيرات الصادرة التي تتوقع الشركة بشكل معقول تطبيقها في المستقبل. تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

تاريخ السريان الفعلي للفترات التي تبدأ في أو بعد التاريخ أدناهالبيانالمعيار / التعديالت

1 يناير 2021ماألدوات الماليةمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9

1 يناير 2019معقود اإليجارمعيار التقارير المالية الدولي رقم 16

01 يناير 2021معقود التأمينمعيار التقرير الدولي رقم 17
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كما يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 إعفاءات مؤقتة لتنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بالنسبة للكيانات التي في الغالب تتعلق 
بالتأمين. الشركة حاليا تقوم بتقييم اآلثار للتطبيق للمعيار ويتوقع أن يكون مؤهاًل لهذا اإلعفاء المؤقت. إذا قررت اإلدارة تأجيل تنفيذ المعيار الدولي 

إعداد التقارير المالية رقم 9 حتى تاريخ الحق، لن يتجاوز تاريخ 1 يناير 2021م.

تقوم إدارة الشركة حالياً بتقييم تأثير المعايير أو التعديالت أو التفسيرات المذكورة أعاله على القوائم المالية للشركة عند التطبيق.

قائمة الدخل للسنوات 2015م، 2016م و2017م 5252

11 -الجدول رقم )5-2(: قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م 

بآالف الرياالت سعودية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو السنوي المركب

2015م-2017م 2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

قائمة الدخل الشامل - عمليات التأمني

اإليرادات

96.8%70.933128.825274.822إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

ال ينطبق1.153)30.694()28.560(يخصم: أقساط إعادة التأمين المسندة

ال ينطبق)7.832()1.105(-أقساط تأمين فائض الخسارة

151.6%42.37397.026268.143صايف أقساط التأمني املكتتبة

142.8%)93.061()34.629()15.787(الحركة في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

156.6%26.58662.397175.082صايف أقساط التأمني املكتسبة

املطالبات

104.6%26.65057.230111.574إجمالي المطالبات المدفوعة

34.4%)24.292()28.911()13.441(يخصم: المطالبات المستردة

157.1%13.20928.31987.282صايف املطالبات املدفوعة

112.7%7.1535.56932.357الحركة في صافي المطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى

142.4%20.36233.888119.639صافي المطالبات المتكبدة

88.1%2.8024.1159.910تكلفة اقتناء بوليصة التأمين

175.5%6304.9604.783مصروفات اكتتاب أخرى

137.6%23.79442.963134.322صايف مصروفات االكتتاب

282.0%2.79219.43440.750صايف نتيجة االكتتاب

)63.0%(4461461إيرادات أخرى

املصروفات

11.8%)5.682()4.444()4.546(بيع وتسويق

5.6%)51.580()43.631()46.217(عمومية وإدارية

)41.2%()16.451()28.627()47.525(العجز من عمليات التأمني

)41.2%(47.52528.62716.451حصة المساهمين من العجز من عمليات التأمين

ال ينطبق---حصة حملة الوثائق من العجز من عمليات التأمين

مؤشرات األداء الرئيسية

68.3%54.3%76.6%معدل اخلسارة 

)0.4%(23.8%40.3%نسبة اإلسناد 

109.4%145.9%280.4%النسبة املوحدة
المصدر: إدارة الشركة 
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12 -الجدول رقم )5-3(: قائمة عمليات المساهمين للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

بآالف الرياالت سعودية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو السنوي المركب

2015م-2017م 2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

)41.2%()16.451()28.627()47.525(حصة المساهمين من العجز في عمليات التأمين
)16.2%()1.263()2.159()1.798(المصروفات العمومية واإلدارية

)49.323()30.786()17.714()%40.1(
ال ينطبق4.9623.195)2.673()خسارة( / دخل استثمار

)47.2%()14.519()25.824()51.996(صافي خسارة السنة
)29.3%(40.00020.00020.000المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باأللف(

)25.3%()0.73()1.29()1.30(الخسارة للسهم عن السنة )بالريال السعودي(
)47.2%()14.519()25.824()51.996(صايف خسارة السنة

)100.0%(--)1.825(الزكاة
)100.0%(--2.576رد قيد مخصص الزكاة للسنة السابقة

)46.8%()14.519()25.824()51.245(مجموع اخلسارة الشاملة للسنة
المصدر: إدارة الشركة

إجمالي األقساط المكتتبة525212

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ليبلغ 128.8 مليون ريال خالل عام 2016م مقارنة بمبلغ 70.9 مليون ريال خالل عام 2015م بارتفاع قدره 57.9 
مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 82%(، ويعود ذلك لقيام الشركة بإصدار وثائق تأمين لألفراد والعائالت في عام 2016م بمبلغ 11.3 مليون ريال مقارنة 
بمبلغ 0.02 مليون ريال في عام 2015م، باإلضافة إلى التعاقد مع شركات جديدة منها شركة باقدو والدكتور عرفان بمبلغ 11.0 مليون ريال، وشركة 
أحمد سليمان الفهاد وأوالده بمبلغ 8.0 مليون ريال، وشركة البترول والكيماويات والتعدين بمبلغ 7.3 مليون ريال، ومثلت هذه العقود 45% من الزيادة في 

أقساط التأمين المكتتبة في عام 2016م.

استمر ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2017م ليبلغ 274.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 128.8 مليون ريال في عام 2016م بارتفاع قدره 
146 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 113%(، ويعود ذلك إلى التعاقد مع شركات جديدة منها شركة زهران للصيانة والتشغيل بمبلغ 13.2 مليون ريال، 
وشركة العراب للمقاوالت بمبلغ 11.7 مليون ريال، وشركة الموارد لالستقدام بمبلغ 11.6 مليون ريال، وشركة العيوني لالستثمار والمقاوالت بمبلغ 10.6 

مليون ريال، وشركة البواني المحدودة بمبلغ 8.1 مليون ريال، ومثلت هذه العقود 38% من الزيادة في أقساط التأمين المكتتبة في عام 2017م. 

13 -الجدول رقم )5-4(: إجمالي األقساط المكتتبة بحسب فئة العمالء للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

بآالف الرياالت سعودية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو السنوي المركب

2015م-2017م 2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

220.0%2111.300215األفراد والعائالت 

96.8%70.912117.525274.606المجموعات 

96.8%70.933128.825274.822املجموع 

كنسبة من اإلجمالي:

0.1%8.8%0.0%األفراد والعائالت 

99.9%91.2%100.0%املجموعات 

100.0%100.0%100.0%املجموع 
المصدر: إدارة الشركة

بدأت الشركة بإصدار وثائق تأمين لألفراد والعائالت من خالل وكيلها شركة تكافل الشرق األوسط لوكاالت التأمين بداية من شهر مارس 2016م، حيث 
بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لألفراد والعائالت في عام 2016م 11.3 مليون ريال مقارنة بمبلغ 0.02 مليون ريال في عام 2015م. في عام 2017م، 
قام مجلس الضمان الصحي التعاوني بتعديل وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة مما أدى إلى الحد من إمكانية تأمين األجانب المقيمين في المملكة 
مباشرة وضرورة أن يتم تأمينهم من خالل صاحب العمل. على ضوء هذه التعديالت قررت الشركة في عام 2017م التوقف عن إصدار وثائق تأمين لألفراد 

والعائالت، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لألفراد والعائالت في عام 2017م 0.2 مليون ريال فقط.

األفراد  تأمين  أن  الدراسة نسبة 97.6%. في حين  فترة  للشركة خالل  المكتتبة  التأمين  أقساط  إجمالي  كنسبة من  المجموعات  تأمين  أقساط  بلغت 
والعائالت تم بشكل أساسي خالل فترة الدراسة من خالل شركة تكافل الشرق األوسط لوكاالت التأمين، فإن تأمين المجموعات يتم من خالل ثالث قنوات 

مختلفة وهي البيع المباشر والوكالء والوسطاء كما هو مبين في الجدول التالي:
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14 -الجدول رقم )5-5(: عدد العمالء بحسب قناة التوزيع للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

عدد العمالء
معدل النمو السنوي المركبالسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2015م-2017م 2017م2016م2015م

األفراد والعائالت
)100.0%(-3211المباشر 
ال ينطبق17.41710-الوكالء 

1506.2%1818258الوسطاء 
418.446268%718.5

املجموعات
171.6%124313915المباشر 
ال ينطبق131.975-الوكالء 

110.7%5074222الوسطاء 
1744003.112%322.9

املجموع
168.4%127524915المباشر 
ال ينطبق17.4301.985-الوكالء 

206.8%51892480الوسطاء 
17818.8463.380%335.8

المصدر: إدارة الشركة

15 -الجدول رقم )5-6(: إجمالي األقساط المكتتبة بحسب قناة التوزيع للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

بآالف الرياالت سعودية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو السنوي المركب

2015م-2017م 2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

81.7%42.97599.450141.857المباشر 

ال ينطبق7.51026.390-الوكالء 

95.2%27.95821.865106.574الوسطاء 

96.8%70.933128.825274.821املجموع 

كنسبة من اإلجمالي:

51.6%77.2%60.6%المباشر 

9.6%5.8%0.0%الوكالء 

38.8%17.0%39.4%الوسطاء 

100.0%100.0%100.0%املجموع 
المصدر: إدارة الشركة

إجاميل األقساط املكتتبة عن طريق البيع املبارش

ارتفعت األقساط المكتتبة عن طريق البيع المباشر لتبلغ 99.5 مليون ريال خالل عام 2016م مقارنة بمبلغ 43.0 مليون ريال خالل عام 2015م بارتفاع 
قدره 56.5 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 131%(، ويعود ذلك إلى زيادة عدد موظفي قسم المبيعات والتسويق ليصل 22 موظف كما في 31 ديسمبر 

2016م مقارنة بعدد 14 موظف كما في 31 ديسمبر 2015م، باإلضافة إلى انخفاض أسعار منتجات الشركة وفقا لتوصية الخبير االكتواري.

استمر االرتفاع في األقساط المكتتبة عن طريق البيع المباشر لتبلغ )142.0( مليون ريال خالل عام 2017م مقارنة بمبلغ 99.5 مليون ريال خالل عام 
2016م بارتفاع قدره 42.5 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 43%(، ويعود ذلك إلى زيادة عدد موظفي قسم المبيعات والتسويق ليصل 29 موظف كما 
في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بعدد 22 موظف كما في 31 ديسمبر 2016م، باإلضافة إلى انخفاض أسعار منتجات الشركة وفقا لتوصية الخبير االكتواري.

إجاميل األقساط املكتتبة عن طريق الوكالء

بلغت األقساط المكتتبة عن طريق الوكالء 7.5 مليون ريال خالل عام 2016م في حين لم يتم اكتتاب أي أقساط عن طريق الوكالء خالل عام 2015م، 
ويعود ذلك إلى تعيين شركة تكافل الشرق األوسط لوكاالت التأمين )الوكيل الوحيد للشركة( في عام 2016م.

ارتفعت األقساط المكتتبة عن طريق الوكالء لتبلغ 26.4 مليون ريال خالل عام 2017م مقارنة بمبلغ 7.5 مليون ريال خالل عام 2016م بارتفاع قدره 
18.9 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 252%(، ويعود ذلك إلى انخفاض أسعار منتجات الشركة وفقا لتوصية الخبير االكتواري مما أدى إلى زيادة 
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حجم مبيعات المجموعات من خالل شركة تكافل الشرق األوسط لوكاالت التأمين، إذ ارتفع عدد وثائق تأمين المجموعات من خالل شركة تكافل الشرق 
األوسط لوكاالت التأمين من عدد 13 في عام 2016م إلى 1.975 في عام 2017م )أي بنسبة ارتفاع قدرها 15092%(، وذلك رغم انخفاض مبيعات األفراد 

والعائالت من خالل شركة تكافل الشرق األوسط لوكاالت التأمين من 11.3 مليون ريال في عام 2016م إلى 0.2 مليون ريال في عام 2017م.

إجاميل األقساط املكتتبة عن طريق الوسطاء

انخفضت األقساط المكتتبة عن طريق الوسطاء لتبلغ 21.9 مليون ريال خالل عام 2016م مقارنة بمبلغ 28.0 مليون ريال خالل عام 2015م بانخفاض 
قدره 6.1 مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 22%(، ويعود ذلك أساسا إلى عدم تجديد وثيقة شركة الحمادي للتنمية واالستثمار في عام 2016م 

والتي بلغت 11.5 مليون ريال في عام 2015م. 

ارتفعت األقساط المكتتبة عن طريق الوسطاء لتبلغ 106.6 مليون ريال خالل عام 2017م مقارنة بمبلغ 21.9 مليون ريال خالل عام 2016م بارتفاع قدره 
84.7 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 387%(، ويعود ذلك النخفاض أسعار منتجات الشركة وفقا لتوصية الخبير االكتواري، باإلضافة إلى االرتفاع 
الكبير في حجم مبيعات بعض الوكالء كشركة دراية لوساطة التأمين التي ارتفعت مبيعاتها من 0.7 مليون ريال في عام 2016م إلى 35.1 مليون ريال في 
عام 2017م وشركة الّنخبة لوساطة التأمين وإعادة التأمين التي بلغت مبيعاتها 20.9 مليون ريال في عام 2017م في حين لم يتم تسجيل أي مبيعات مع 

هذه الشركة في عام 2016م.

يقدم الجدول التالي كبار عمالء الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م:

16 -الجدول رقم )5-7(: كبار العمالء للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

بآالف الرياالت سعودية
السنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2015م
)مدققة(

12.010شركة مجموعة المجال العربي

11.490شركة الحمادي للتنمية واالستثمار

5.113شركة أبو الجدايل للمقاوالت والصيانة المحدودة

1.939المعهد الوطني للتدريب الصناعي

1.820شركة أطلس للمعدات الصناعية 

32.372املجموع 

كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املكتتبة

16.9%شركة مجموعة المجال العربي

16.2%شركة الحمادي للتنمية واالستثمار

7.2%شركة أبو الجدايل للمقاوالت والصيانة المحدودة

2.7%المعهد الوطني للتدريب الصناعي

2.6%شركة أطلس للمعدات الصناعية 

45.6%املجموع 
المصدر: إدارة الشركة

ويقدم الجدول التالي كبار عمالء الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م:

17 -الجدول رقم )5-8(: كبار العمالء للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م 

بآالف الرياالت سعودية
السنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2016م
)مدققة(

10.965مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام

8.016شركة أحمد سليمان الفهاد وأوالده 

7.297شركة البترول والكيماويات والتعدين

3.891شركة قزاز للتجارة

2.909شركة المشاريع الطبية المتحدة المحدودة

33.077املجموع 

كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املكتتبة

8.5%مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام
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بآالف الرياالت سعودية
السنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2016م
)مدققة(

6.2%شركة أحمد سليمان الفهاد وأوالده 

5.7%شركة البترول والكيماويات والتعدين

3.0%شركة قزاز للتجارة

2.3%شركة المشاريع الطبية المتحدة المحدودة

25.7%املجموع 
المصدر: إدارة الشركة

ويقدم الجدول التالي كبار عمالء الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م:

18 -الجدول رقم )5-9(: كبار العمالء للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 

بآالف الرياالت سعودية
السنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2017م
)مدققة(

13.170شركة زهران للصيانة والتشغيل

11.706شركة العراب للمقاوالت

11.587شركة الموارد لالستقدام

10.606شركة العيوني لالستثمار والمقاوالت

8.105شركة البواني المحدودة

55.174املجموع 

كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املكتتبة

4.8%شركة زهران للصيانة والتشغيل

4.3%شركة العراب للمقاوالت

4.2%شركة الموارد لالستقدام

3.9%شركة العيوني لالستثمار والمقاوالت

2.9%شركة البواني المحدودة

20.1%املجموع 
المصدر: إدارة الشركة

انخفضت نسبة أكبر خمس عمالء من إجمالي األقساط المكتتبة من 45.6% في عام 2015م إلى 25.7% في عام 2016م إلى 20.1% في عام 2017م، 
ويعود ذلك إلى نمو نشاط الشركة وارتفاع عدد عمالئها، والذي أدى إلى انخفاض تركز إيراداتها.

أقساط إعادة التأمين المسندة525222

19 -الجدول رقم )5-10(: نسبة اإلسناد للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م
السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

)0.4%(23.8%40.3%نسبة اإلسناد
المصدر: إدارة الشركة

ارتفعت أقساط إعادة التامين المسندة لتبلغ 30.7 مليون ريال في عام 2016م مقارنة بمبلغ 28.6 مليون ريال في عام 2015م بارتفاع قدره 2.1 مليون 
ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 7%(، ويعود ذلك إلى الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، ولكن هذه الزيادة ال تتماشي مع نفس الزيادة في إجمالي 
أقساط التأمين المكتتبة، ويعود ذلك إلى قيام الشركة بتغيير اتفاقيات إعادة التأمين اعتبار من 1 أكتوبر 2016م من إعادة التأمين النسبي إلى تأمين 

فائض الخسارة.

انخفضت أقساط إعادة التأمين المسندة لتبلغ سالب 1.2 مليون ريال في عام 2017م مقارنة بمبلغ 30.7 مليون ريال في عام 2016م بانخفاض قدره 
31.8 مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 104%(، ويعود ذلك إلى تغيير اتفاقيات إعادة التأمين اعتبار من 1 أكتوبر 2016م إلى تأمين فائض الخسارة.
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أقساط تأمين فائض الخسارة525232

ارتفعت أقساط تأمين فائض الخسارة لتبلغ 1.1 مليون ريال في عام 2016م مقابل ال شيء في عام 2015م بارتفاع قدره 1.1 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع 
قدرها 100%(، ويعود ذلك إلى قيام الشركة بتغيير اتفاقيات إعادة التأمين اعتبار من 1 أكتوبر 2016م إلى تأمين فائض الخسارة.

استمر ارتفاع أقساط تأمين فائض الخسارة في عام 2017م لتبلغ 7.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 1.1 مليون ريال في عام 2016م بارتفاع قدره 6.7 مليون 
ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 609%(، ويعود ذلك إلى أن تغيير اتفاقيات إعادة التأمين إلى تأمين فائض الخسارة في الربع األخير من عام 2016م أدى 
إلى تحمل الشركة أقساط تأمين فائض الخسارة عن ثالثة اشهر فقط من عام 2016م، في حين أن الشركة تحملت أقساط تامين فائض الخسارة عن 

عام 2017م بالكامل.

صافي أقساط التأمين المكتتبة525242

ارتفع صافي أقساط التأمين المكتتبة ليبلغ 97.0 مليون ريال في عام 2016م مقارنة 42.4 مليون ريال في عام 2015م بارتفاع قدره 54.7 مليون ريال 
)أي بنسبة ارتفاع قدرها 129%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 57.9 مليون ريال وارتفاع أقساط إعادة التأمين المسندة 

بمبلغ 2 مليون ريال وارتفاع أقساط فائض الخسارة بمبلغ 1 مليون ريال.

استمر ارتفاع صافي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2017م ليبلغ 268.1 مليون ريال مقارنة بمبلغ 97.0 مليون ريال في عام 2016م بارتفاع قدره 
171.1 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 176%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 146 مليون ريال وانخفاض أقساط إعادة التأمين 

المسندة بمبلغ 31.8 مليون ريال وزيادة أقساط تأمين فائض الخسارة بمبلغ 6.7 مليون ريال.

الحركة في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة525252

يقدم الجدول التالي الحركة في أقساط التأمين غير المكتسبة:

20 -الجدول رقم )5-11(: الحركة في أقساط التأمين غير المكتسبة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

بآالف الرياالت سعودية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

8.18034.31264.740إجمالي أقساط تأمين غير مكتسبة في بداية السنة

)148.377()64.740()34.312(إجمالي أقساط تأمين غير مكتسبة في نهاية السنة

)83.637()30.428()26.132(احلركة يف أقساط التأمني غير املكتسبة
المصدر: إدارة الشركة

كما يقدم الجدول الحركة في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة: 

21 -الجدول رقم )5-12(: الحركة في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

بآالف الرياالت سعودية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

)9.424()13.625()3.280(حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة في بداية السنة

-13.6259.424حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة في نهاية السنة

)9.424()4.201(10.345احلركة يف حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني غير املكتسبة
المصدر: إدارة الشركة

وعليه، كانت الحركة في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة كما يلي: 

22 -الجدول رقم )5-13(: الحركة في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

بآالف الرياالت سعودية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

4.90020.68755.316صافي أقساط التأمين غير المكتسبة في بداية السنة

)148.377()55.316()20.687(صافي أقساط التأمين غير المكتسبة في نهاية السنة

)93.061()34.629()15.787(احلركة يف صايف أقساط التأمني غير املكتسبة
المصدر: إدارة الشركة
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ارتفعت الحركة في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة لتبلغ 34.6 مليون ريال في عام 2016م مقارنة بمبلغ 15.8 مليون ريال في عام 2015م بارتفاع 
قدره 18.8 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 119%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة %81.6.

استمر ارتفاع الحركة في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة في عام 2017م لتبلغ 93.1 مليون ريال مقارنة بمبلغ 34.6 مليون ريال في عام 2016م 
بارتفاع قدره 58.5 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 169%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة بنسبة %113.

صافي أقساط التأمين المكتسبة525262

23 -الجدول رقم )5-14(: صافي أقساط التأمين المكتسبة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

بآالف الرياالت سعودية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

70.933128.825274.822إجمالي أقساط تأمين مكتسبة خالل السنة

8.18034.31264.740إجمالي أقساط تأمين غير مكتسبة في بداية السنة

79.113163.137339.562

)148.377()64.740()34.312(إجمالي أقساط تأمين غير مكتسبة في نهاية السنة

44.80198.397191.185إجمالي أقساط تأمني غير مكتسبة 

1.153)30.694()28.560(أقساط إعادة التأمين الصادرة خالل السنة

)7.832()1.105(-أقساط تأمين فائض الخسارة

)9.424()13.625()3.280(حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة في بداية السنة 

)31.840()45.424()16.103(

-13.6259.424حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

)16.103()36.000()18.215(أقساط تأمين صادرة إلى معيدي التأمين

26.58662.397175.082صايف أقساط التأمني املكتسبة
المصدر: إدارة الشركة

ارتفع صافي أقساط التأمين المكتسبة في عام 2016م ليبلغ 62.4 مليون ريال مقارنة بمبلغ 26.6 مليون ريال في عام 2015م بارتفاع قدره 35.8 مليون 
ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 135%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 57.9 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها %82( 
وارتفاع كال من أقساط إعادة التأمين المسندة بمبلغ 2.1 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 7%(، وأقساط تأمين فائض الخسارة بمبلغ 1.1 مليون ريال 

)أي بنسبة ارتفاع قدرها 100%(، والحركة في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة بمبلغ 18.8 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها %119(.

استمر ارتفاع صافي أقساط التأمين المكتسبة في عام 2017م ليبلغ 175.1 مليون ريال مقارنة بمبلغ 62.4 مليون ريال في عام 2016م بارتفاع قدره 
112.7 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 181%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 146.0 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع 
تأمين فائض  المسندة بمبلغ 31.8 مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 104%(، وارتفاع أقساط  التأمين  قدرها 113%(، وانخفاض أقساط إعادة 
الخسارة بمبلغ 6.7 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 609%(، وارتفاع الحركة في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة بمبلغ 58.4 مليون ريال )أي 

بنسبة ارتفاع قدرها %169(.

إجمالي المطالبات المدفوعة525272

ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة ليبلغ 57.2 مليون ريال في عام 2016م مقارنة بمبلغ 26.7 مليون ريال في عام 2015م بارتفاع قدره 30.6 مليون ريال 
)أي بنسبة ارتفاع قدرها 115%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي أقساط التامين المكتتبة بمبلغ 57.9 مليون ريال.

استمر ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة في عام 2017م ليبلغ 111.5 مليون ريال مقارنة بمبلغ 57.2 مليون ريال في عام 2016م بارتفاع قدره 54.3 
مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 181%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 146.0 مليون ريال.

المطالبات المستردة525282

ارتفعت المطالبات المستردة لتبلغ 28.9 مليون ريال في عام 2016م مقارنة بمبلغ 13.4 مليون ريال في عام 2015م بارتفاع قدره 15.5 مليون ريال )أي 
بنسبة ارتفاع قدرها 115%(، ويعود ذلك إلى تغطية اتفاقية إعادة التأمين للشركة، إلى تاريخ 1 أكتوبر 2016م، 50% من المطالبات المدفوعة، باإلضافة 

إلى ارتفاع حجم المطالبات المدفوعة نتيجة النمو في النشاط.

انخفضت المطالبات المستردة في عام 2017م لتبلغ 24.3 مليون ريال مقارنة بمبلغ 28.9 مليون ريال في عام 2016م بانخفاض قدره 4.6 مليون ريال 
)أي بنسبة انخفاض قدرها 16%(، ويعود ذلك إلى تغيير اتفاقيات إعادة التأمين بداية من 1 أكتوبر 2016م إلى تأمين فائض الخسارة.



40

صافي المطالبات المدفوعة525292

ارتفع صافي المطالبات المدفوعة ليبلغ 28.3 مليون ريال في عام 2016م مقارنة بمبلغ 13.2 مليون ريال في عام 2015م بارتفاع قدره 15.1 مليون ريال 
)أي بنسبة ارتفاع قدرها 114%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع كاًل من المطالبات المدفوعة بمبلغ 36.6 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 115%(، والمطالبات 

المستردة بمبلغ 15.5 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها %115(.

استمر ارتفاع صافي المطالبات المدفوعة في عام 2017م ليبلغ 87.3 مليون ريال مقارنة بمبلغ 28.3 مليون ريال في عام 2016م بارتفاع قدره 59.0 
مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 208%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة بمبلغ 54.3 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها %95(، 

وانخفاض المطالبات المستردة بمبلغ 4.6 مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها %16(.

الحركة في صافي المطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى5252102

انخفضت الحركة في صافي المطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى لتبلغ 5.6 مليون ريال في عام 2016م مقارنة بمبلغ 7.2 مليون ريال في 
عام 2015م )أي بنسبة انخفاض قدرها 22%(، وذلك بناء على توصية الخبير االكتواري المستقل والتي تضمنت زيادة االحتياطيات عن المطالبات غير 
المبلغ عنها بمبلغ 2.5 مليون ريال، وتخفيض حصة معيدي التأمين من المطالبات غير المبلغ عنها بمبلغ 1 مليون ريال، وتخفيض احتياطي العجز في 

أقساط التأمين بمبلغ 5 مليون ريال.

ارتفعت الحركة في صافي المطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخري لتبلغ 32.4 مليون ريال في عام 2017م مقارنة بمبلغ 5.6 مليون ريال في 
عام 2016م بارتفاع قدره 26.8 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 481%(، وذلك بناء على توصية الخبير االكتواري المستقل والتي تضمنت زيادة 
االحتياطيات عن المطالبات غير المبلغ عنها بمبلغ 8.6 مليون ريال، وزيادة حصة معيدي التأمين من المطالبات غير المبلغ عنها بمبلغ 14.9 مليون ريال، 

وزيادة احتياطي العجز في أقساط التأمين بمبلغ 3.3 مليون ريال.

صافي المطالبات المتكبدة5252112

ارتفع صافي المطالبات المتكبدة ليبلغ 33.9 مليون ريال في عام 2016م مقارنة بمبلغ 20.4 مليون ريال في عام 2015م بارتفاع قدره 13.5 مليون ريال 
)أي بنسبة ارتفاع قدرها 66%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي المطلوبات المدفوعة بمبلغ 30.6 مليون ريال، وارتفاع المطلوبات المستردة بمبلغ 15.5 

مليون ريال، وانخفاض الحركة في صافي المطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى بمبلغ 1.6 مليون ريال.

استمر ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة في عام 2017م ليبلغ 119.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 33.9 مليون ريال في عام 2016م بارتفاع قدره 85.7 
مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 253%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي المطلوبات المدفوعة بمبلغ 54.3 مليون ريال، وانخفاض المطلوبات المستردة 

بمبلغ 4.6 مليون ريال، وارتفاع الحركة في صافي المطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى بمبلغ 26.8 مليون ريال.

يقدم الجدول التالي صافي المطالبات المتكبدة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م:

24 -الجدول رقم )5-15(: صافي المطالبات المتكبدة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

بآالف الرياالت سعودية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب
2015م-2017م

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

104.6%26.65057.230111.574إجمالي مطالبات مدفوعة

67.3%17.55927.42049.137إجمالي مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية في نهاية السنة

44.20984.650160.711%90.7

132.2%)27.420()17.559()5.087(إجمالي مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية في بداية السنة

84.6%39.12267.091133.291إجمالي مطالبات متكبدة

34.4%)24.292()28.911()13.441(استردادات إعادة التأمين

)66.6%()798()11.438()7.146(حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية في نهاية السنة 

)20.587()40.349()25.090(%10.4

150.2%1.8277.14611.438حصة معيدي التأمين في مطالبات تحت التسوية في بداية السنة

)14.7%()13.652()33.203()18.760(حصة معيدي التأمين في المطالبات

142.4%20.36233.888119.639صايف املطالبات املتكبدة

68.3%54.3%76.6%معدل اخلسارة 
المصدر: إدارة الشركة

تكلفة اقتناء بوليصة التأمين5252122

ارتقعت تكلفة اقتناء بوليصة التأمين لتبلغ 4.1 مليون ريال في عام 2016م مقارنة بمبلغ 2.8 مليون ريال في عام 2015م بارتفاع قدره 1.3 مليون ريال 
)أي بنسبة ارتفاع قدرها 46%(، ويعود ذلك إلى نمو نشاط الشركة وزيادة المتحصالت من العمالء، وبالتالي زيادة العموالت المسددة.
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استمر ارتفاع تكلفة اقتناء بوليصة التأمين في عام 2017م لتبلغ 9.9 مليون ريال مقارنة بمبلغ 4.1 مليون ريال في عام 2016م بارتفاع قدره 5.8 مليون 
ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 141%(، ويعود ذلك إلى استمرار نمو نشاط الشركة وزيادة المتحصالت من العمالء، وبالتالي زيادة العموالت المسددة.

مصروفات اكتتاب أخرى5252132

تشمل مصروفات اكتتاب أخرى أتعاب مجلس الضمان الصحي )1% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بعد خصم الحركة في صافي أقساط التأمين غير 
المكتسبة(، وأتعاب مؤسسة النقد العربي السعودي )0.5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة( وتكلفة الضريبة المستقطعة من شركات إعادة التأمين 

)5% من المبالغ المحولة إلى شركات إعادة التأمين خارج المملكة(.

ارتفعت مصروفات اكتتاب أخرى لتبلغ 5.0 مليون ريال في عام 2016م مقارنة بمبلغ 0.6 مليون ريال في عام 2015م بارتفاع قدره 4.4 مليون ريال )أي 
بنسبة ارتفاع قدرها 733%(، ويعود ذلك إلى نمو نشاط الشركة.

انخفضت مصروفات اكتتاب أخرى في عام 2017م لتبلغ 4.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 5.0 مليون ريال في عام 2016م بانخفاض قدره 0.2 مليون ريال 
)أي بنسبة انخفاض قدرها 4%(، ويعود ذلك إلى انخفاض الضريبة المستقطعة عن المبالغ المحملة إلى الخارج بمبلغ 2.5 مليون ريال، وارتفاع أتعاب 
مجلس الضمان الصحي بمبلغ 1.5 مليون ريال، وارتفاع أتعاب مؤسسة النقد العربي السعودي بمبلغ 0.6 مليون ريال، وارتفاع خدمات واصل بمبلغ 0.2 

مليون ريال. 

صافي مصروفات االكتتاب5252142

ارتفع صافي مصروفات االكتتاب في عام 2016م ليبلغ 43.0 مليون ريال مقارنة بمبلغ 23.8 مليون ريال في عام 2015م بارتفاع قدره 19.2 مليون ريال 
)أي بنسبة ارتفاع قدرها 81%(، ويعود ذلك إلى نمو نشاط الشركة وارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة بمبلغ 30.6 مليون ريال، وارتفاع المطالبات 
المستردة بمبلغ 15.5 مليون ريال، وانخفاض الحركة في صافي المطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى بمبلغ 1.6 مليون، وارتفاع تكلفة اقتناء 

بوليصة التأمين بمبلغ 0.7 مليون ريال، وارتفاع مصروفات اكتتاب أخرى بمبلغ 5 مليون ريال.

استمر ارتفاع صافي مصروفات االكتتاب في عام 2017م ليبلغ 134.3 مليون ريال مقارنة بمبلغ 43.0 مليون ريال في عام 2016م بارتفاع قدره 91.3 
مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 213%(، ويعود ذلك إلى نمو نشاط الشركة وارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة بمبلغ 54.3 مليون ريال، وانخفاض 
المطالبات المستردة بمبلغ 4.6 مليون ريال، وارتفاع الحركة في صافي المطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى بمبلغ 26.8 مليون، وارتفاع تكلفة 

اقتناء بوليصة التأمين بمبلغ 5.8 مليون ريال، وانخفاض مصروفات اكتتاب أخرى بمبلغ 0.2 مليون ريال.

صافي نتيجة االكتتاب5252152

ارتفع صافي نتيجة اكتتاب في عام 2016م ليبلغ 19.4 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2.8 مليون ريال في عام 2015م بارتفاع قدره 16.6 مليون ريال )أي بنسبة 
ارتفاع قدرها 596%(، ويعود ذلك إلى نمو نشاط الشركة وارتفاع صافي األقساط المكتتبة بمبلغ 35.8 مليون ريال، وارتفاع صافي مصروفات االكتتاب 

بمبلغ 19.2 مليون ريال.

استمر ارتفاع صافي نتيجة االكتتاب في عام 2017م ليبلغ 40.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 19.4 مليون ريال في عام 2016م بارتفاع قدره 21.4 مليون ريال 
)أي بنسبة ارتفاع قدرها 110%(، ويعود ذلك إلى نمو نشاط الشركة وارتفاع صافي األقساط المكتتبة بمبلغ 112.7 مليون ريال، وارتفاع صافي مصروفات 

االكتتاب بمبلغ 91.3 مليون ريال.

إيرادات أخرى5252162

اإليرادات األخرى هي عبارة عن أرباح بيع موجودات ثابتة والدعم المقدم من صندوق الموارد البشرية. شملت اإليرادات األخرى خالل عام 2015م دعم 
من صندوق الموارد البشرية بمبلغ 0.5 مليون ريال.

مصروفات البيع والتسويق5252172

25 -الجدول رقم )5-16(: مصروفات البيع والتسويق للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

بآالف الرياالت سعودية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو السنوي المركب

2015م-2017م 2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

10.9%4.4164.2525.427تكاليف الموظفين
40.1%130192255مصروفات تسويق

11.8%4.5464.4445.682اإلجمالي
المصدر: إدارة الشركة

انخفضت مصروفات البيع والتسويق لتبلغ 4.4 مليون ريال في عام 2016م مقارنة بمبلغ 4.5 مليون ريال في عام 2015م بانخفاض قدره 0.1 مليون ريال 
)أي بنسبة انخفاض قدرها 2%(، وذلك رغم نمو نشاط الشركة ويعود ذلك إلى إعادة هيكلة قسم المبيعات والتسويق التي قامت بها إدارة الشركة في عام 

2015م والتي انجرت عنها مصاريف نهاية خدمة في عام 2015م لم تتكرر في عام 2016م.

ارتفعت مصروفات البيع والتسويق لتبلغ 5.7 مليون ريال في عام 2017م مقارنة بمبلغ 4.4 مليون ريال في عام 2016م بارتفاع قدره 1.3 مليون ريال )أي 
بنسبة ارتفاع قدرها 30%(، ويعود ذلك إلى النمو المستمر في نشاط الشركة وارتفاع عدد الموظفين، حيث بلغ عدد الموظفين 22 موظف كما في 31 

ديسمبر 2016م مقارنة بـ29 موظف كما في 31 ديسمبر 2017م.
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المصروفات العمومية واإلدارية لعمليات التأمين5252182

26 -الجدول رقم )5-17(: المصروفات العمومية واإلدارية لعمليات التأمين للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

بآالف الرياالت سعودية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو السنوي المركب

2015م-2017م 2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

7.7%27.05628.06531.387تكاليف الموظفين

80.2%3.0481.7469.896مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)60.6%(3.1221.262484االستهالك

)35.9%(4.8045.2191.973اإلطفاء

4.2%2.0822.1292.260اإليجار

0.2%925823929أتعاب قانونية ومهنية 

)35.5%(2.9421.3231.224تكاليف إصالح وصيانة

23.7%2.2383.0643.427أخرى

5.6%46.21743.63151.580اإلجمالي
المصدر: إدارة الشركة

تكاليف املوظفني

تكاليف الموظفين المضمنة في المصروفات العمومية واإلدارية لعمليات التأمين تشمل موظفي جميع أقسام الشركة باستثناء قسم المبيعات والتسويق.

ارتفعت تكاليف الموظفين لتبلغ 28.1 مليون ريال في عام 2016م مقارنة بمبلغ 27.1 مليون ريال في عام 2015م بارتفاع قدره 1 مليون ريال )أي بنسبة 
ارتفاع قدرها 4%(، ويعود ذلك إلى زيادة عدد الموظفين حيث بلغ عدد الموظفين 114 موظف )في جميع األقسام باستثناء قسم المبيعات والتسويق( كما 

في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بـ100 موظف كما في 31 ديسمبر 2016م.

ارتفعت تكاليف الموظفين لتبلغ 31.4 مليون ريال في عام 2017م مقارنة بمبلغ 28.1 مليون ريال في عام 2016م بارتفاع قدره 3.3 مليون ريال )أي بنسبة 
ارتفاع قدرها 12%(، ويعود ذلك إلى زيادة عدد الموظفين حيث بلغ عدد الموظفين 114 )في جميع أقسام الشركة باستثناء قسم المبيعات والتسويق( 

موظف كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بـ137 موظف كما في 31 ديسمبر 2017م.

الزيادة في عدد الموظفين في الشركة في عام 2016م و2017م واكبت نمو نشاط الشركة في هذه السنوات والذي استوجب تعيين عدد جديد من الموظفين 
خاصة في قسم إدارة المطالبات.

مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها

انخفض مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ليبلغ 1.7 مليون ريال عام 2016م مقارنة بمبلغ 3.0 مليون ريال في عام 2015م، ويعود ذلك إلى زيادة 
التحصيل خالل السنة وسياسة التقليل من المخاطر االئتمانية المتبعة من قبل الشركة.

ارتفع مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ليبلغ 9.9 مليون ريال في عام 2017م مقارنة بمبلغ 1.7 مليون ريال في عام 2016م، ويعود ذلك إلى زيادة 
الفترة االئتمانية الممنوحة للعمالء.

االستهالك

انخفض مصروف االستهالك من 3.1 مليون ريال في عام 2015م إلى 0.5 مليون ريال في عام 2017م، ويعود ذلك إلى وجود أصول مهلكة دفتريا.

اإلطفاء

ارتفع مصروف اإلطفاء ليبلغ 5.2 مليون ريال في عام 2016م مقارنة بمبلغ 4.8 مليون ريال في عام 2015م، ويعود ذلك إلى إضافات خالل السنة بمبلغ 
2 مليون ريال تتمثل في برنامج )تُشفى(.

انخفض مصروف اإلطفاء ليبلغ 2.0 مليون ريال في عام 2017م مقارنة بمبلغ 5.2 مليون ريال في عام 2016م، ويعود ذلك أساسا إلى االنتهاء من إطفاء 
أصول غير ملموسة في عام 2017م ومنها نظام الحساب اآللي ميدناكست )Mednext( والذى بلغت تكلفته 15 مليون ريال.

اإليجار

تتمثل اإليجارات في تكاليف إيجار المباني اإلدارية ومقرات الشركة. ارتفعت تكاليف اإليجار بشكل طفيف من 2.1 مليون ريال في عام 2015م إلى 2.3 
مليون ريال في عام 2017م، ويعود ذلك إلى االرتفاع التدريجي في قيمة اإليجار.
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أتعاب قانونية ومهنية 

تتعلق األتعاب القانونية والمهنية بتكاليف االستشارات وأتعاب مدققي الحسابات وغيرها.

انخفضت األتعاب القانونية والمهنية لتبلغ 0.8 مليون ريال في عام 2016م مقارنة بمبلغ 0.9 مليون ريال في عام 2015م، ويعود ذلك إلى مصاريف تم 
دفعها لمستشار خارجي في عام 2015م بقيمة مائة وعشرون ألف ريال قبل أن يتم تعيين موظف في منصب مدير التأمين الطبي.

ارتفعت األتعاب القانونية والمهنية لتبلغ 0.9 مليون ريال في عام 2017م مقارنة بمبلغ 0.8 مليون ريال في عام 2016م، ويعود ذلك إلى ارتفاع مصاريف 
االستشارات االكتوارية.

تكاليف إصالح وصيانة

انخفضت تكاليف إصالح وصيانة من 2.9 مليون ريال في عام 2015م إلى 1.2 مليون ريال في عام 2017م، ويعود ذلك إلى سياسة الشركة في تخفيض 
المصروفات.

مرصوفات أخرى

تتعلق المصروفات األخرى بشكل رئيسي بمستلزمات الكمبيوتر والهاتف والفاكس واإلنترنت، ومصروفات المطبوعات واألمن والنظافة والكهرباء. 

ارتفعت المصروفات األخرى لتبلغ 3.1 مليون ريال في عام 2016م مقارنة بمبلغ 2.2 مليون ريال في عام 2015م، ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع مصاريف 
الهاتف والفاكس واإلنترنت بمبلغ مائة وستون ألف ريال وارتفاع مصاريف الكهرباء بمبلغ مائتان وأربعة وعشرون ألف ريال وارتفاع رسوم االشتراك بمبلغ 

مائة وأربعة وثمانون ألف ريال. 

ارتفعت األتعاب القانونية والمهنية لتبلغ 3.4 مليون ريال في عام 2017م مقارنة بمبلغ 3.1 مليون ريال في عام 2016م، ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع 
مصروفات المطبوعات نظرا لنمو نشاط الشركة.

العجز من عمليات التأمين5252192

انخفض العجز من عمليات التأمين ليبلغ 28.6 مليون ريال في عام 2016م مقارنة بمبلغ 47.5 مليون ريال في عام 2015م بانخفاض قدره 18.9 مليون 
ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 40%(، ويعود ذلك إلى نمو نشاط الشركة وارتفاع صافي نتيجة االكتتاب بمبلغ 16.6 مليون ريال، وانخفاض اإليرادات 
األخرى بمبلغ 0.4 مليون ريال، وانخفاض مصروفات البيع والتسويق بمبلغ 0.1 مليون ريال، وانخفاض المصروفات اإلدارية والعمومية بمبلغ 2.6 مليون 

ريال.

استمر انخفاض العجز من عمليات التأمين في عام 2017م ليبلغ 16.5 مليون ريال مقارنة بمبلغ 28.6 مليون ريال في عام 2016م بانخفاض قدره 12.2 
مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 43%(، ويعود ذلك إلى استمرار نمو نشاط الشركة وارتفاع صافي نتيجة االكتتاب بمبلغ 21.3 مليون ريال، وذلك 
رغم انخفاض اإليرادات األخرى بمبلغ 0.05 مليون ريال، وارتفاع مصروفات البيع والتسويق بمبلغ 1.2 مليون ريال، وارتفاع المصروفات اإلدارية والعمومية 

بمبلغ 7.9 ملين ريال.

المصروفات اإلدارية والعمومية لعمليات المساهمين5252202

27 -الجدول رقم )5-18(: المصروفات العمومية واإلدارية لعمليات المساهمين للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

بآالف الرياالت سعودية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب
2015م-2017م

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

)100%(--96مصروفات نظامية

1.2%6411.393657أتعاب قانونية ومهنية 

)42.5%(698311231مصروفات متعلقة باالستثمار

)100%(--5سفر

)8.5%(300300251اشتراكات

128.0%156878أتعاب لجان

3.4%438746أخرى

)16.2%(1.7982.1591.263اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

ارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية لعمليات المساهمين لتبلغ 2.2 مليون ريال في عام 2016م مقارنة بمبلغ 1.8 مليون ريال في عام 2015م بارتفاع 
قدره 0.4 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 20%(، ويعود ذلك إلى زيادة األتعاب القانونية والمهنية المتعلقة بعملية تخفيض رأس مال الشركة من 400 

مليون ريال إلى 200 مليون ريال والتي تمت بتاريخ 2018/06/10م.
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لتبلغ 1.3 مليون ريال في عام 2017م مقارنة بمبلغ 2.2 مليون ريال في عام 2016م  العمومية واإلدارية لعمليات المساهمين  انخفضت المصروفات 
بانخفاض قدره 0.9 مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 42%(، ويعود ذلك إلى اتجاه الشركة إلى تخفيض المصروفات وباألخص المصروفات القانونية 

والمهنية.

)خسارة(/ دخل استثمار5252212

ارتفع دخل االستثمار ليبلغ 5.0 مليون ريال في عام 2016م مقارنة بخسائر استثمار بمبلغ 2.7 مليون ريال في عام 2015م بارتفاع قدره 7.7 مليون 
ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 286%(، ويعود ذلك إلى تحقيق أرباح من بيع استثمارات وقدرها 4.2 مليون ريال، باإلضافة إلى ارتفاع في القيمة العادلة 
لالستثمارات القائمة في 31 ديسمبر 2016م بمبلغ 0.8 مليون ريال، بينما قامت الشركة في عام 2015م بتحقيق أرباح من بيع استثمارات وقدرها 2.1 

مليون ريال، وبالمقابل الشركة سجلت خسائر من إعادة تقييم االستثمارات القائمة في 31 ديسمبر 2015م بمبلغ 4.8 مليون ريال.

انخفض دخل االستثمار ليبلغ 3.2 مليون ريال في عام 2017م مقارنة بمبلغ 5.0 مليون ريال في عام 2016م بانخفاض قدره 1.8 مليون ريال )أي بنسبة 
انخفاض قدرها 36%(،ويعود ذلك إلى تحقيق أرباح من بيع استثمارات وقدرها 3.1 مليون ريال، باإلضافة إلى ارتفاع في القيمة العادلة لالستثمارات 
القائمة في 31 ديسمبر 2017م بمبلغ 0.1 مليون ريال، بينما قامت الشركة في عام 2016م بتحقيق أرباح من بيع استثمارات وقدرها 2.1 مليون ريال 

وتسجيل أرباح من إعادة تقييم االستثمارات القائمة في 31 ديسمبر 2016م بمبلغ 0.8 مليون ريال.

الزكاة5252222

تم تحميل مخصص الزكاة وضريبة الدخل في عام 2015م و2016م على قائمة الدخل الشامل، في حين تم تحميله في عام 2017م على قائمة التغييرات 
في حقوق المساهمين وذلك طبقا لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلقة بمعالجة الزكاة وضريبة الدخل.

بناء على توصية مستشار الشركة في مجال الزكاة والضريبة، تم تكوين مخصص للزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 1.8 مليون ريال في عام 2015م، ومبلغ 2.7 
مليون ريال في عام 2016م ومبلغ 2.3 مليون ريال في عام 2017م. 

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م 5262

28 -الجدول رقم )5-19(: قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م 

بآالف الرياالت سعودية

كما في 31 ديسمبر

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(
موجودات عمليات التأمني

9035.95432.389النقد وما في حكمه
21.93450.861114.890ذمم أقساط تأمين مدينة، صافي

17.40523.99437.203مبالغ مستحقة القبض من عمليات المساهمين
4.76614.1734.008ذمم مدينة لمعيدي التأمين

-13.6259.424حصة معيدي التأمين من األقسام غير المكتسبة
7.14611.438798حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

1.3592.5118.924تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة
2.3902.80627.806مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

6.4843.3021.396موجودات غير الملموسة
2.4611.3661.930أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

78.473125.829229.344مجموع موجودات عمليات التأمني
موجودات املساهمني

58.11092.706423نقد وما في حكمه
54.70043.810134.863ودائع مرابحة

69.86634.99234.489استثمارات
3101.125921مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

8021.4111.460عمولة مستحقة عن وديعة نظامية
40.00030.00030.000وديعة نظامية

223.788204.044202.156مجموع موجودات املساهمني

302.261329.873431.500مجموع املوجودات
مطلوبات عمليات التأمني

34.31264.740148.377أقساط تأمين غير مكتسبة
17.55927.42049.137مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى
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بآالف الرياالت سعودية

كما في 31 ديسمبر

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(
14.25717.5094.881رصيد دائن لمعيدي التأمين

12.34516.16026.949مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
78.473125.829229.344مجموع مطلوبات عمليات التأمني

مطلوبات وحقوق املساهمني
مطلوبات املساهمني

450193267مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
4.8606.6998.298زكاة مستحقة

17.40523.99437.203مبالغ مستحقة لعمليات التأمين
8021.4111.460عمولة مستحقة عن وديعة نظامية مستحقة الدفع إلى مؤسسة النقد 

23.51732.29747.228مجموع مطلوبات املساهمني
حقوق املساهمني

400.000200.000200.000رأس المال
)45.072()28.253()199.729(خسائر متراكمة

200.271171.747154.928مجموع حقوق املساهمني

223.788204.044202.156مجموع مطلوبات املساهمني وحقوق املساهمني

302.261329.873431.500مجموع عمليات التأمني ومطلوبات املساهمني وحقوق املساهمني
مؤشرات األداء الرئيسية

)3.8%()8.2%()17.1%(العائد على املوجودات
)8.9%()13.9%()22.7%(العائد على حقوق املساهمني

المصدر: إدارة الشركة

الموجودات526212

موجودات عمليات التأمين52621212

النقد وما يف حكمه

29 -الجدول رقم )5-20(: النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م 

بآالف الرياالت سعودية

كما في 31 ديسمبر

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

8875.93732.360نقد لدى البنوك

161729نقد في الصندوق

9035.95432.389اإلجمالي
المصدر: إدارة الشركة

ارتفع النقد وما في حكمه ليبلغ 6.0 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 0.9 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م بارتفاع قدره 5.1 
مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 567%(، ويعود ذلك لتحسن استراتيجية التحصيل للشركة واتساع قاعدة العمالء.

استمر ارتفاع النقد وما في حكمه ليبلغ 32.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 6.0 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م بارتفاع 
قدره 26.4 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 444%(، ويعود ذلك إلى النمو في إجمالي األقساط المكتتبة في عام 2017م بنسبة 113% مقارنة بعام 
2016م. كما حصلت الشركة على مبلغ 10.7 مليون ريال من شركة ميونخ ري إلعادة التأمين مقابل حصتها من المطالبات، وذلك على إثر إقفال اتفاقية 

إعادة التأمين النسبي، وحصلت الشركة على مبلغ 1.7 مليون ريال من شركة أر جي أيه )RGA( إلعادة التامين مقابل حصتها من المطالبات.
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ذمم أقساط تأمني مدينة، صايف

30 -الجدول رقم )5-21(: ذمم أقساط تأمين مدينة، صافي كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م 

بآالف الرياالت سعودية

كما في 31 ديسمبر

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

26.76157.434131.359إجمالي أقساط تامين مستحقة القبض

)16.469()6.573()4.827(مخصص أقساط مشكوك في تحصيلها

21.93450.861114.890ذمم أقساط تأمني مدينة، صايف
المصدر: إدارة الشركة

ارتفع صافي ذمم أقساط التأمين المدينة ليبلغ 50.9 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 21.9 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م 
بارتفاع قدره 29.0 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 132%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة في عام 2016م بنسبة 82%، ومنح العمالء 

شروط ائتمان.

استمر ارتفاع صافي ذمم أقساط التأمين المدينة ليبلغ 114.9 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 50.9 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 
2016م بارتفاع قدره 64 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 126%(، ويعود ذلك إلى استمرار ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة في عام 2017م بنسبة 

113%، ومنح العمالء شروط ائتمان.

ويقدم الجدول التالي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لذمم أقساط تامين مدينة:

31 -الجدول رقم )5-22(: حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لذمم أقساط تامين مدينة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م 

بآالف الرياالت سعودية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

1.7794.8276.573الرصيد في بداية السنة

3.0481.7469.896المحمل خالل السنة

4.8276.57316.469الرصيد يف نهاية السنة
المصدر: إدارة الشركة

كما يقدم الجدول التالي أعمار األقساط المستحقة التي لم تنخفض قيمتها الناشئة من عقود التامين: 

32 -الجدول رقم )5-23(: أعمار األقساط المستحقة التي لم تنخفض قيمتها الناشئة من عقود التامين مدينة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م 

فوق 3 أشهرحتى 3 أشهربآالف الرياالت سعودية
حتى 6 أشهر

فوق 6 أشهر
المجموعفوق 12 شهرحتى 12 شهر

316.38210.6434.41749221.934 ديسمبر 2015م

3130.7529.22810.38749450.861 ديسمبر 2016م

3170.82020.03422.1901.846114.890 ديسمبر 2017م
المصدر: إدارة الشركة

تم اعتبار األرصدة حتى ثالثة أشهر بأنها لم تتجاوز مدة استحقاقها ولم تنخفض قيمتها. األرصدة فوق الثالثة أشهر تجاوزت مدة استحقاقها لكن لم 
تنخفض قيمتها. من المتوقع بناء على الخبرة السابقة أن يتم استرداد جميع الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها. كما تجدر اإلشارة إلى أنه ليس من 

الممارسة المتبعة لدى الشركة أن تحصل على ضمانات علي ذممها المدينة.

وفيما يتعلق باألقساط مستحقة القبض، مثل حساب أكبر عشرة عمالء للشركة ما نسبته نسبة 37% من الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017م، 50% كما 
في 31 ديسمبر 2016م و67% كما في 31 ديسمبر 2015م.

مبالغ مستحقة القبض من عمليات املساهمني

ارتفعت المبالغ المستحقة من عمليات المساهمين لتبلغ 24.0 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 17.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 
2015م بارتفاع قدره 6.6 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 38%(، ويعود ذلك إلى الخسائر الناتجة من عمليات التأمين في عام 2016م والتي بلغت 

قيمتها 28.63 مليون ريال. 

استمر ارتفاع المبالغ المستحقة من عمليات المساهمين لتبلغ 37.2 مليون ريال كما في 31 ديسمبر2017م مقارنة بمبلغ 24.0 مليون ريال كما في 31 
ديسمبر 2016م بارتفاع قدره 13.2 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 55%(، ويعود ذلك إلى الخسائر من عمليات التامين في عام 2017م والتي بلغت 

قيمتها 16.4 مليون ريال.
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ذمم مدينة ملعيدي التأمني

ارتفعت الذمم المدينة لمعيدي التأمين لتبلغ 14.1 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 4.8 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م 
بارتفاع قدره 9.4 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 197%(، ويعود ذلك إلى الزيادة في إجمالي المطالبات المدفوعة وتحمل معيدي التامين نسبة %50 
من هذه المطالبات. وبلغت قيمة معامالت إعادة التامين الصادرة بمبلغ 30.7 مليون ريال والمطالبات المستردة بمبلغ 28.9 مليون ريال في عام 2016م 
مقارنة بمعامالت إعادة التأمين الصادرة بمبلغ 28.6 مليون ريال ومطالبات مستردة بمبلغ 13.4 مليون ريال في عام 2015م. ومثلت شركة ميونخ ري 

شركة إعادة التأمين الرئيسية للشركة في عام 2015م وعام 2016م.

انخفض رصيد الذمم المدينة لمعيدي التأمين لتبلغ 4.0 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 14.1 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 
2016م بانخفاض قدره 10.1 مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 72%(، ويعود ذلك إلى تغيير اتفاقيات إعادة التأمين اعتبار من 1 أكتوبر 2016م إلى 

تأمين فائض الخسارة.

حصة معيدي التأمني من األقساط غري املكتسبة

انخفضت حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة لتبلغ 9.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 13.6 مليون ريال كما في 
31 ديسمبر 2015م بانخفاض قدره 4.2 مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 31%(، ويعود ذلك إلى تغيير اتفاقيات إعادة التأمين اعتبار من 1 أكتوبر 

2016م إلى تأمين فائض الخسارة. 

استمر انخفاض حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة لتبلغ ال شيء كما في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 9.4 مليون ريال بانخفاض قدره 
9.4 مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 100%(، ويعود ذلك إلى إلغاء اتفاقية إعادة التأمين النسبية وعدم إسناد أي أقساط تأمين إلى معيدي التأمين.

حصة معيدي التأمني من املطالبات تحت التسوية

ارتفعت حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية لتبلغ 11.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 7.1 مليون ريال كما في 31 
ديسمبر 2015م بارتفاع قدره 4.3 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 60%(، ويعود ذلك إلى نمو في نشاط الشركة، باإلضافة إلى زيادة الخبير االكتواري 

المستقل مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها وذلك لتغطية مخاطر المطالبات.

انخفضت حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية لتبلغ 0.8 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 11.4 مليون ريال كما في 
31 ديسمبر 2016م بانخفاض قدره 10.6 مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 93%( بناء على توصية الخبير االكتواري المستقل وذلك نتيجة إلغاء 

اتفاقيات إعادة التأمين النسبية في عام 2016م.

تكاليف اقتناء وثائق تأمني مؤجلة

33 -الجدول رقم )5-24(: حركة تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة للسنوات 2015م و2016م و2017م 

بآالف الرياالت سعودية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

3811.3592.511الرصيد في بداية السنة

3.7805.26716.323إضافات خالل السنة

)9.910()4.115()2.802(إطفاء خالل السنة

1.3592.5118.924الرصيد يف نهاية السنة
المصدر: إدارة الشركة

ارتفعت تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة لتبلغ 2.5 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 1.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م 
بارتفاع قدره 1.2 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 85%(، ويعود ذلك إلى نمو في نشاط الشركة، باإلضافة إلى زيادة التحصيل وبالتالي زيادة العموالت 

المدفوعة.

استمر ارتفاع تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة لتبلغ 8.9 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 2.5 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م 
بارتفاع قدره 6.4 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 255%(، ويعود ذلك إلى استمرار نمو نشاط الشركة وزيادة عموالت وسطاء التأمين.
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مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

34 -الجدول رقم )5-25(: مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م 

بآالف الرياالت سعودية

كما في 31 ديسمبر

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(
7731.0291.696مبالغ مدفوعة مقدماً

792.798-موردون دفعات مقدمة

6.705--ضريبة مدخالت على القيمة المضافة

50050013.045تأمين خطابات ضمان

1.1171.1983.562أخرى

2.3902.80627.806الرصيد يف نهاية السنة
المصدر: إدارة الشركة

ارتفعت مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى لتبلغ 2.8 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 2.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م 
بارتفاع قدره 0.4 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 17%(، ويعود ذلك إلى زيادة المصروفات المدفوعة مقدماً بمبلغ 0.4 مليون ريال. 

استمر ارتفاع مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى لتبلغ 27.8 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 2.8 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 
2016م بارتفاع قدره 25 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 891%(، ويعود ذلك إلى إثبات ضريبة قيمة مضافة بمبلغ 6.7 مليون ريال ضمن احتياطي 
أقساط تأمين غير مكتسبة كما في 31 ديسمبر 2017م، وذلك حسب متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل. باإلضافة إلى ارتفاع اإليجار المدفوع مقدًما 
للمكاتب الجديدة للشركة بمبلغ 0.7 مليون ريال، وارتفاع الدفعات المقدمة للموردين بمبلغ 2.7 مليون ريال، وارتفاع خطابات الضمان بمبلغ 12.5 مليون 

ريال، وارتفاع الموجودات األخرى بمبلغ 2.4 مليون ريال.

موجودات غري امللموسة، الصايف

35 -الجدول رقم )5-26(: موجودات غير الملموسة، الصافي كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م 

بآالف الرياالت سعودية

كما في 31 ديسمبر

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

التكلفة:

18.88819.24721.284الرصيد بداية السنة

3592.03767إضافات خالل السنة

19.24721.28421.351الرصيد يف نهاية السنة

اإلطفاء:

7.95912.76317.982الرصيد في بداية السنة

4.8045.2191.973المحمل على السنة

12.76317.98219.955الرصيد يف نهاية السنة

6.4843.3021.396صايف القيمة الدفترية
المصدر: إدارة الشركة

انخفضت الموجودات غير الملموسة لتبلغ 3.3 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 6.5 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م بانخفاض 
قدره 3.2 مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 49%(، ويعود ذلك إلى اقتناء الشركة في عام 2016م لبرنامج )تُشفى( بمبلغ 2.0 مليون ريال وإطفاء 

خالل السنة بمبلغ 5.2 مليون ريال. 

استمر االنخفاض في صافي الموجودات غير الملموسة لتبلغ 1.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 3.3 مليون ريال كما في 31 
ديسمبر 2016م بانخفاض قدره 1.9 مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 58%(، ويعود ذلك إلى إطفاء خالل السنة بمبلغ 1.9 مليون ريال وإضافات 

خالل السنة بمبلغ 0.07 مليون ريال.



49

أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية، صايف

36 -الجدول رقم )5-27(: حركة أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية للسنوات 2015م و2016م و2017م 

تحسينات على باأللف ريال سعودي
المجموعأثاث وتجهيزات مكتبيةسياراتمعدات حساب آليالعقارات المستأجرة

التكلفة:

4.0838.4742942.39415.245الرصيد في 1 يناير 2015م 

137--6473إضافات خالل السنة

4.1478.5472942.39415.382الرصيد يف 31 ديسمبر 2015م

15167-18134إضافات خالل السنة

4.1658.6812942.40915.549الرصيد يف 31 ديسمبر 2016م

2403123391571.048إضافات خالل السنة

)184(-)184(--اإلستبعادات خالل السنة

4.4058.9934492.56616.413الرصيد يف 31 ديسمبر 2017م

االستهالك املتراكم:

3.2645.5981747639.799الرصيد في 1 يناير 2015م 

6142.128623183.122إضافات خالل السنة

3.8787.7262361.08112.921الرصيد يف 31 ديسمبر 2015م

160771582731.262إضافات خالل السنة

4.0388.4972941.35414.183الرصيد يف 31 ديسمبر 2016م

1189153222484إضافات خالل السنة

)184(-)184(--اإلستبعادات خالل السنة

4.1568.5881631.57614.483الرصيد يف 31 ديسمبر 2017م

صايف القيمة الدفترية:

31269821581.3132.461 ديسمبر 2015م

1.0551.366-31127184 ديسمبر 2016م

312494052869891.930 ديسمبر 2017م
المصدر: إدارة الشركة

انخفضت قيمة األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية لتبلغ 1.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 2.5 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 
2015م بانخفاض قدره 1.1 مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 44%(، ويعود ذلك إلى إضافات خالل السنة بمبلغ 0.2 مليون ريال واستهالك خالل 

السنة بمبلغ 1.3 مليون ريال.

ارتفعت قيمة األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية لتبلغ 1.9 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 1.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 
2016م بارتفاع قدره 0.6 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 43%(، ويعود ذلك إلى إضافات خالل السنة بمبلغ 1.1 مليون ريال واستهالك خالل السنة 

بمبلغ 0.5 مليون ريال.

موجودات عمليات المساهمين52621222

النقد وما يف حكمه

37 -الجدول رقم )5-28(: النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م 

بآالف الرياالت سعودية

كما في 31 ديسمبر

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

3710.03227النقد لدى البنوك

58.07382.674396ودائع مرابحة

58.11092.706423الرصيد يف نهاية السنة
المصدر: إدارة الشركة
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ارتفع النقد وما في حكمه ليبلغ 92.7 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 58.1 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م بارتفاع قدره 
34.6 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 60%(، ويعود ذلك إلى تحويل مبلغ 10 مليون ريال من حساب الوديعة النظامية نتيجة تخفيض رأس مال الشركة 
من 400 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، وذلك بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. كما بلغت المتحصالت من بيع استثمارات في صناديق بالك 

روك العالمية 24 مليون ريال وتم استثمار تلك المتحصالت في ودائع مرابحات قصيرة األجل.

انخفض النقد وما في حكمه ليبلغ 0.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 92.7 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م بانخفاض 
قدره 92.3 مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 100%(، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى قيام إدارة الشركة في استثمار النقد المتاح في ودائع مرابحة 

طويلة األجل ذات عائد مرتفع.

ودائع مرابحة

انخفضت ودائع مرابحة لتبلغ 43.8 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 54.7 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م بانخفاض قدره 
10.9 مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 20%(، ويعود ذلك إلى تصفية المبلغ لتغطية العجز الناتج عن عمليات التأمين في عام 2016م.

ارتفعت ودائع مرابحة لتبلغ 134.9 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 43.8 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م بارتفاع قدره 91.1 
مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 208%(، ويعود ذلك إلى تغير سياسة الشركة إلى االستثمار في ودائع مرابحة طويلة األجل.

استثامرات

38 -الجدول رقم )5-29(: االستثمارات كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م 

بآالف الرياالت سعودية

كما في 31 ديسمبر

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

27.88225.02826.851استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

41.9849.9647.638استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

69.86634.99234.489الرصيد يف نهاية السنة
المصدر: إدارة الشركة

انخفضت االستثمارات لتبلغ 35.0 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 69.9 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م بانخفاض قدره 
34.9 مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 50%(، ويعود ذلك إلى بيع استثمارات في صناديق بالك روك العالمية بقيمة 22.2 مليون ريال في عام 2016م 

وإعادة استثمارها في ودائع المرابحة، باإلضافة إلى تصفية مبلغ 11.5 مليون ريال من استثمارات في صندوق بدر للمرابحة.

لتبلغ 34.5 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 35.0 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م  استمر االنخفاض في االستثمارات 
بانخفاض قدره 0.5 مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 1%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع في االستثمارات المحتفظ بعا حتى تاريخ استحقاقها بمبلغ 1.8 

مليون ريال وانخفاض االستثمار بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بمبلغ 2.3 مليون ريال.

استثامرات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

تتألف االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق من استثمارات في سندات ذات سعر ثابت ومتغير التي يتم إدارتها بواسطة شركة السعودي 
الفرنسي كابيتال. ويقدم الجدول التالي الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:

39 -الجدول رقم )5-30(: الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق للسنوات 2015م و2016م و2017م 

بآالف الرياالت سعودية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

39.74527.88225.028الرصيد في بداية السنة

6.851--المشتريات خالل السنة

)4.975()2.813()11.878(المستحق خالل السنة

)53()41(15إطفاء خالل السنة - صافي

27.88225.02826.851الرصيد يف نهاية السنة
المصدر: إدارة الشركة
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استثامرات بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

40 -الجدول رقم )5-31(: الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل للسنوات 2015م و2016م و2017م 

بآالف الرياالت سعودية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

71.13441.9849.964الرصيد في بداية السنة

35.0836.79210.000المشتريات خالل السنة

)12.196()39.600()59.554(استبعادات خالل السنة

)130(788)4.679(التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة - صافي

41.9849.9647.638الرصيد يف نهاية السنة
المصدر: إدارة الشركة

ويقدم الجدول التالي تفاصيل تلك االستثمارات:

41 -الجدول رقم )5-32(: تفاصيل االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م 

بآالف الرياالت سعودية

كما في 31 ديسمبر

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

--447إدارة اختيارية للمحفظة

11.0891.8076.930صندوق بدر للمرابحة

--9.846صندوق بالك روك العالمي

--7.639صندوق بالك روك العالمي - دخل األسهم

--4.769صندوق بالك روك العالمي - المتعدد األصول

-2.4112.542صندوق االستثمار السعودي في األسهم

5.7835.615708صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات األولية

41.9849.9647.638االستثمارات بالقيمة العادلة
المصدر: إدارة الشركة

مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

ارتفعت المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى لتبلغ 1.1 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 0.3 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 
2015م بارتفاع قدره 0.8 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 263%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع اإليرادات المستحقة.

انخفضت المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى لتبلغ 0.9 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 1.1 مليون ريال كما في 31 
ديسمبر 2016م بانخفاض قدره 0.2 مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 18%(، ويعود ذلك إلى انخفاض اإليرادات المستحقة.

عمولة مستحقة عن وديعة نظامية

ارتفعت العمولة المستحقة عن وديعة نظامية لتبلغ 1.4 مليون رسال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 0.8 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م 
بارتفاع قدره 0.6 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 17%(، ويعود ذلك إلى الفائدة المستحقة خالل عام 2016م.

استمر ارتفاع عمولة مستحقة عن وديعة نظامية لتبلغ 1.5 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 1.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 
2015م بارتفاع قدره 0.1 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 3%(، ويعود ذلك إلى الفائدة المستحقة خالل عام 2017م.

وديعة نظامية

انخفضت الوديعة النظامية لتبلغ 30.0 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 40.0 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م بانخفاض قدره 
10 مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 25%(، ويعود ذلك إلى انخفاض رأس مال الشركة من 400 مليون ريال سعودي إلى 200 مليون ريال سعودي، 
باإلضافة إلى تلقي الشركة موافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي على تخفيض الوديعة النظامية إلى 30 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل 15% من 

رأس مال الشركة.

لم يحدث أي تغيير في الوديعة النظامية في عام 2017م حيث بلغ رصيد الوديعة النظامية 30 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م. 
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المطلوبات526222

مطلوبات عمليات التأمين52622212

أقساط تأمني غري مكتسبة

ارتفعت أقساط التأمين غير المكتسبة لتبلغ 64.7 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 34.3 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م 
بارتفاع قدره 30.4 مليون رسال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 89%(، ويعود ذلك إلى بشكل أساسي إلى الزيادة في أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 82% في 

عام 2016م مقارنة بسنة 2015م.

استمر ارتفاع أقساط التأمين غير المكتسبة لتبلغ 148.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 64.8 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 
2016م بارتفاع قدره 83.6 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 129%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 113% في عام 2017م 

مقارنة بسنة 2016م.

مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى

ارتفعت مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى لتبلغ 27.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 17.5 مليون ريال كما في 31 
ديسمبر 2015م بارتفاع قدره 9.9 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 56%(، ويعود ذلك إلى توصية الخبير االكتواري المستقل بزيادة مخصص المطالبات 
المتكبدة غير المبلغ عنها، وذلك رغم انخفاض احتياطي عجز أقساط التأمين في عام 2016م، حيث حققت المحفظة التأمينية للشركة نسبة خسارة 

قدرها 54% في عام 2016م مقارنة بـ 77% في عام 2015م.

استمر االرتفاع في مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى لتبلغ 49.1 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 27.4 مليون ريال 
كما في 31 ديسمبر 2016م بارتفاع قدره 21.7 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 79%(، ويعود ذلك إلى توصية الخبير االكتواري المستقل بزيادة 

االحتياطيات نتيجة نمو نشاط الشركة.

ويقدم الجدول التالي حركة المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى في عام 2015م:

42 -الجدول رقم )5-33(: حركة المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

المستحق مناإلجماليبآالف الرياالت سعودية
الصافيمعيدي التامين

1.827)1.827(3.655احتياطي مطالبات تحت التسوية ومتكبدة لم يبلغ عنها

1.432-1.432احتياطي عجز أقساط التامين

3.260)1.827(5.087الرصيد يف 1 يناير

)13.209(13.441)26.650(مطالبات مدفوعة

18.528)18.760(37.288مطالبات متكبدة

1.834-1.834احتياطي عجز أقساط التامين

10.413)7.146(17.559الرصيد يف 31 ديسمبر 

7.147)7.146(14.293احتياطيات مطالبات قائمة ومتكبدة لم يبلغ عنها 

3.266-3.266احتياطي عجز أقساط التامين

10.413)7.146(17.559املجموع
المصدر: إدارة الشركة

ويقدم الجدول التالي حركة المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى في عام 2016م:

43 -الجدول رقم )5-34(: حركة المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م

المستحق مناإلجماليبآالف الرياالت سعودية
الصافيمعيدي التامين

7.147)7.146(14.293احتياطي مطالبات تحت التسوية ومتكبدة لم يبلغ عنها

3.266-3.266احتياطي عجز أقساط التامين

10.413)7.146(17.559الرصيد يف 1 يناير

)28.319(28.911)57.230(مطالبات مدفوعة

37.154)33.203(70.357مطالبات متكبدة

)3.266(-)3.266(احتياطي عجز أقساط التامين

15.982)11.438(27.420الرصيد يف 31 ديسمبر 
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المستحق مناإلجماليبآالف الرياالت سعودية
الصافيمعيدي التامين

15.982)11.438(27.420احتياطيات مطالبات قائمة ومتكبدة لم يبلغ عنها 

---احتياطي عجز أقساط التامين

15.982)11.438(27.420املجموع
المصدر: إدارة الشركة

ويقدم الجدول التالي حركة المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى في عام 2017م:

44 -الجدول رقم )5-35(: حركة المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

المستحق مناإلجماليبآالف الرياالت سعودية
الصافيمعيدي التامين

15.982)11.438(27.420احتياطي مطالبات تحت التسوية ومتكبدة لم يبلغ عنها

---احتياطي عجز أقساط التامين

15.982)11.438(27.420الرصيد يف 1 يناير

)87.282(24.292)111.574(مطالبات مدفوعة

119.639)13.652(133.291مطالبات متكبدة

---احتياطي عجز أقساط التامين

48.339)798(49.137الرصيد يف 31 ديسمبر

48.339)798(49.137احتياطيات مطالبات قائمة ومتكبدة لم يبلغ عنها

---احتياطي عجز أقساط التامين

48.339)798(49.137املجموع
المصدر: إدارة الشركة

رصيد دائن ملعيدي التأمني

ارتفع الرصيد الدائن لمعيدي التأمين ليبلغ 17.5 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 14.3 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م 
بارتفاع قدره 3.2 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 23%(، حيث يمثل المبلغ المستحق كما في 31 ديسمبر 2016م األقساط المسندة خالل الربع الرابع 

من عام 2016م، باإلضافة إلى رسوم اتفاقية فائض الخسارة التي بدأت في 1 أكتوبر 2016م.

انخفض الرصيد الدائن لمعيدي التأمين ليبلغ 4.9 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 17.5 مليون كما في 31 ديسمبر 2016م بانخفاض 
قدره 12.6 مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 72%(، ويعود ذلك إلى إنهاء اتفاقية إعادة التأمين النسبية، حيث يمثل المبلغ المستحق كما في 31 

ديسمبر 2017م رسوم اتفاقية فائض الخسارة مستحقة الدفع للربع الرابع.

مرصوفات مستحقة ومطلوبات أخرى

45 -الجدول رقم )5-36(: مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى )عمليات التأمين( كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

بآالف الرياالت سعودية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

6.705-1.843المستحق الدفع إلى مقدمي الخدمات الطبية

4.3435.8608.456مبالغ مستحقة متعلقة بالموظفين

2.2593.0534.207مكافأة نهاية الخدمة

3.9007.2477.581مطلوبات أخرى

12.34516.16026.949املصروفات املستحقة ومطلوبات األخرى
المصدر: إدارة الشركة

ارتفعت المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى لتبلغ 16.1 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 12.3 مليون ريال كما في 31 
ديسمبر 2015م بارتفاع قدره 3.8 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 31%(، ويعود ذلك إلى انخفاض المطالبات المستحقة لمقدمي الخدمات الطبية 
بمبلغ 0.5 مليون ريال، وارتفاع مبالغ المستحقة للموظفين بمبلغ 1.5 مليون ريال، وارتفاع مخصصات المكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 0.8 مليون ريال، 

وزيادة العمولة بمبلغ 1.8 مليون ريال.
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استمر ارتفاع المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى لتبلغ 27.0 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 16.1 مليون ريال كما في 
31 ديسمبر 2016م بارتفاع قدره 10.9 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 67%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع المستحق لمقدمي الخدمات الطبية بمبلغ 5.3 
مليون ريال، وارتفاع مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 1.2 مليون ريال، وارتفاع رسوم مؤسسة النقد العربي السعودي ورسوم مجلس الضمان الصحي التعاوني 

بمبلغ 1 مليون ريال.

مطلوبات المساهمين52622222

مرصوفات مستحقة ومطلوبات أخرى

46 -الجدول رقم )5-37(: مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى )عمليات المساهمين( كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م 

بآالف الرياالت سعودية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

1765528مصروفات الجمعية العمومية

274138239ذمم دائنة أخرى

450193266املصروفات املستحقة ومطلوبات األخرى
المصدر: إدارة الشركة

انخفضت المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى لتبلغ 0.2 مليون ريال كما في 31 ديسمبر في سنة 2016م مقارنة 0.5 مليون ريال كما في 31 
ديسمبر 2015م بانخفاض قدره 0.3 مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 75%(، ويعود ذلك إلى انخفاض مصروفات الجمعية العامة بمبلغ 0.1 مليون 

ريال، وانخفاض الذمم الدائنة األخرى بمبلغ 0.2 مليون ريال.

ارتفعت المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى لتبلغ 0.3 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 0.2 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 
2016م بارتفاع قدره 0.1 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 38%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع الذمم الدائنة األخرى بمبلغ 0.1 مليون ريال. 

زكاة مستحقة

ارتفعت الزكاة المستحقة لتبلغ 6.7 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 4.9 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م بارتفاع قدره 1.8 
مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 38%(، ويعود ذلك إلى قيمة الزكاة المستحقة لسنة 2016م بمبلغ 2.7 مليون ريال وسداد مبلغ 0.9 مليون ريال خالل 

السنة.

استمر ارتفاع الزكاة المستحقة لتبلغ 8.3 مليون كما في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 6.7 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م بارتفاع قدره 1.6 
مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 24%(، ويعود ذلك إلى احتساب الزكاة المستحقة لسنة 2017م بمبلغ 2.3 مليون ريال، وسداد مبلغ 0.7 مليون ريال.

موقف الربط الزكوي

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربط النهائي للسنوات 2011م، 2012م، 2013م و2014م طالبت فيها الشركة بالتزام زكاة إضافي بمبلغ 12.545 
مليون ريال سعودي. قدمت الشركة اعتراضا على معالجة الهيئة العامة للزكاة والدخل ولم تقم الشركة بتكوين مخصص للزكاة بهذا الخصوص في قوائمها 
المالية بناء على توصية مستشار الشركة في مجال الزكاة والضريبة. وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة قدمت ضمان بنكي بمبلغ 12.545 مليون ريال إلى 

الهيئة العامة للزكاة فيما يتعلق بهذا االلتزام اإلضافي.

كما حصلت الشركة على شهادة مقيدة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل لعام 2017م وهي سارية المفعول حتى تاريخ 2019/04/30م.

مبالغ مستحقة لعمليات التأمني

ارتفعت المبالغ المستحقة لعمليات التأمين لتبلغ 24.0 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 17.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م 
بارتفاع قدره 6.6 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 38%(، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى خسائر عمليات التأمين المحملة على المساهمين.

استمر ارتفاع المبالغ المستحقة لعمليات التأمين لتبلغ 37.2 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 24.0 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 
2015م بارتفاع قدره 13.2 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 55%(، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى خسائر عمليات التأمين المحملة على المساهمين.

عمولة مستحقة عن وديعة نظامية مستحقة الدفع إىل مؤسسة النقد العريب السعودي

ارتفعت العمولة المستحقة عن وديعة نظامية المستحقة الدفع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي لتبلغ 1.4 ملبون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة 
بمبلغ 0.8 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م بارتفاع قدره 0.6 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها %76(.

استمر ارتفاع العمولة مستحقة عن وديعة نظامية لتبلغ 1.5 ملبون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 1.4 كما في 31 ديسمبر 2016م زيادة 
قدرها 0.1 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها %3(.
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حقوق المساهمين526232

رأس املال

انخفض رأس المال ليبلغ 200 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 400 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م بانخفاض قدره 200 مليون 
ريال )أي بنسبة 50%(، ويعود ذلك إلى عملية تخفيض رأس مال الشركة التي قامت بها الشركة في عام 2016م والتي تمت كالتالي:

بلغ راس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2015م 400 مليون ريال مقسم إلى 40 مليون سهم قيمة السهم الواحد 10 رياالت. في 12 أبريل 2016م، أوصى 
مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة من 400 مليون ريال إلى 200 مليون ريال إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة بقيمة 200 مليون ريال. 
في اجتماع الجمعية العامة غير العادية )االجتماع الثاني( المنعقد في 18 أكتوبر 2016م وافق المساهمون في الشركة على هذا التخفيض والتغييرات 
المطلوبة في النظام األساسي للشركة المتعلقة بذلك. بناًء على ذلك، فقد تم تخفيض رأس المال والخسائر المتراكمة بمبلغ 200 مليون ريال. تخفيض 
رأس المال تم من خالل تخفيض سهم واحد مقابل كل سهمين يمتلكهما المساهم. الغرض من تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأس مال الشركة من 

أجل االمتثال لمتطلبات نظام الشركات. كما لم يكن هناك تأثير لتخفيض رأس المال على االلتزامات المالية للشركة.

لم يحدث أي تغيير علي رأس المال في عام 2017م.

خسائر مرتاكمة

انخفضت الخسارة المتراكمة لتبلغ 28.3 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م مقارنة بمبلغ 199.7 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م بانخفاض 
قدره 171.5 مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 86%(، وذلك نتيجة تخفيض رأس المال مقابل إطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ 200 مليون ريال، 

وخسارة السنة بمبلغ 25.9 مليون ريال، والزكاة المستحقة بمبلغ 2.7 مليون ريال. 

ارتفعت الخسارة المتراكمة لتبلغ 45.1 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 28.3 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م بارتفاع قدره 
16.8 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 60%(، ويعود ذلك إلى خسارة السنة بمبلغ 14.5 مليون ريال، والزكاة المستحقة بمبلغ 2.3 مليون ريال.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها526242

تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين المؤسسين وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفين الرئيسيين في الشركة بما فيها الشركات الواقعة تحت سيطرة 
المساهمين. تقوم الشركة بمعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل دورة أعمالها العادية. فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي تمت مع األطراف 

ذات العالقة خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م وأرصدتها:

47 -الجدول رقم )5-38(: المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م وأرصدتها

طبيعة المعاملةبآالف الرياالت سعودية
قيمة المعامالت للسنة المنتهية

الرصيد كما في 31 ديسمبرفي 31 ديسمبر

2017م2016م2015م2017م2016م2015م

جهات ذات عالقة 
بمجموعة الجفالي

6.5402.8162.6912.1191.8622.757أقساط تأمين مكتتبة

---303030إيجار مكتب 

شراء أجهزة حاسب آلي 
وتراخيص وخدمات أخرى

1.536482216---

---3.4833.4773.067مطالبات مدفوعة

-----128رسوم مزود الشبكة الدولية

-391160153619عمولة مدفوعة

ميونخ ري

-14.25717.509)1.153(28.55630.695إعادة تأمين صادر

-13.44128.91118.5964.76614.173مطالبات مستردة

1.5871.5871.587--1.587مستردات أخرى

كبار موظفي اإلدارة
---2.7454.3734.043مزايا قصيرة اآلجل

101142149101244393مزايا طويلة اآلجل
المصدر: إدارة الشركة

يتم اعتماد المعامالت مع جهات ذات عالقة من قبل مجلس اإلدارة والمساهمين في االجتماع السنوي للجمعية العمومية.
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قائمة التدفقات النقدية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م 5272

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م527212

48 -الجدول رقم )5-39(: قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

بآالف الرياالت سعودية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

األنشطة التشغيلية
---حصة حملة الوثائق من العجز من عمليات التأمين

تعديالت
3.0481.7469.896مخصص أقساط تأمين مشكوك في تحصيلها مستحقة القبض

4.2019.424)10.345(حصة معيدي التأمين من األقسام غير المكتسبة
)6.413()1.152()978(تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

)50(--النقد المحصل من بيع أصول ثابتة
4.8045.2191.973إطفاء موجودات غير ملموسة

3.1221.262484استهالك
26.13230.42883.637أقساط تأمين غير مكتسبة

-)3.266(1.834صافي الحركة في احتياطي عجز أقساط التأمين

27.61738.43898.951
التغيرات يف املوجودات واملطلوبات

)73.925()30.673()18.904(ذمم أقساط تأمين مدينة
)13.209()6.589()20.561(مبالغ مستحقة إلى عمليات المساهمين

10.165)9.407()599(ذمم مدينة لمعيدي التأمين
10.640)4.292()5.319(حصص معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

)25.000()416(718مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
10.63813.12721.717مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى

)12.628(9.1793.252رصيد دائن لمعيدي التأمين
3.81510.789)2.568(مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

2017.25527.500صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية

)1.048()167()137(شراء أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية
)67()2.037()359(اقتناء موجودات غير ملموسة

50--النقد المحصل من بيع أثاث وتجهيزات مكتبية

)1.065()2.204()496(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

5.05126.435)295(صايف الزيادة )النقص( يف النقد وما يف حكمه

1.1989035.954النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

9035.95432.389النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة
المصدر: إدارة الشركة

األنشطة التشغيلية

بلغت التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية مبلغ 27.5 مليون ريال خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 7.3 مليون ريال 
خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م ومبلغ 0.2 مليون ريال خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، ويعود هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى 
ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة خالل هذه السنوات حيث بلغت أقساط التامين غير المكتسبة مبلغ 83.7 مليون ريال خالل عام 2017م مقارنة بمبلغ 
30.4 مليون ريال خالل عام 2016م و26.1 مليون ريال خالل عام 2015م، قابله ارتفاع في ذمم أقساط التأمين بمبلغ 73.9 مليون ريال خالل عام 2017م 

مقارنة بمبلغ 30.7 مليون ريال خالل عام 2016م ومبلغ 20.6 مليون ريال خالل عام 2015م.
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األنشطة االستثامرية

بلغت التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية مبلغ 1.1 مليون ريال خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بمبلغ 2.2 مليون 
ريال خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م ومبلغ 0.5 مليون ريال خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى شراء 

أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية، واقتناء أصول غير ملموسة خالل هذه السنوات.

قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م527222

49 -الجدول رقم )5-40(: قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

بآالف الرياالت سعودية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017م2016م2015م

)مدققة()مدققة()مدققة(

األنشطة التشغيلية

)14.519()25.824()51.996(صافي الخسارة للسنة قبل الزكاة

تعديالت

130)788(4.679ربح القيمة العادلة من االستثمارات

4153)15(إطفاء الخصم - صافي

-)182(-ربح بيع استثمارات

--)2.006(ربح من ودائع المرابحة

)49.338()26.753()14.336(

التغيرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:

155)1.424(1.823مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

20.5616.58913.209مبالغ مستحقة من / إلى عمليات التأمين

174352123مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

)849()21.236()26.780(النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية

)701()861()1.897(الزكاة المسددة

)1.550()22.097()28.677(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

)91.053()43.810()54.700(إيداع ودائع مرابحة

-54.700-متحصالت من قبض ودائع المرابحة

-10.000-الوديعة النظامية

)16.851()6.792()35.083(متحصالت من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

59.55439.78217.171شراء استثمارات

-11.8782.813متحصالت من استبعاد استثمارات

)90.733(56.693)18.351(صايف النقد )املستخدم يف( الناجت من األنشطة االستثمارية

)92.283(34.596)47.028(صايف الزيادة )النقص( يف النقد وما يف حكمه

105.13858.11092.706النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

58.11092.706423النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة
المصدر: إدارة الشركة

األنشطة التشغيلية

بلغت التدفقات النقدية المستخدمة من األنشطة التشغيلية مبلغ 1.5 مليون ريال خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، مقارنة بمبلغ 22.1 مليون 
ريال خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م ومبلغ 28.6 مليون ريال خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى 
تسجيل الشركة لخسائر في هذه السنوات، وبالتبعية تحمل المساهمين تلك الخسائر والتي بلغت 16.5 مليون ريال خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2017م و28.6 مليون ريال خالل السنة المنتهية في 321 ديسمبر 2016م و47.5 مليون خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.



58

األنشطة االستثامرية

بلغت التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية مبلغ 90.7 مليون ريال خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م مقارنة بتدفقات نقدية 
ناتجة من األنشطة االستثمارية بمبلغ 56.7 مليون ريال خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وتدفقات نقدية مستخدمة في األنشطة االستثمارية 
بمبلغ 18.3 مليون ريال خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى شراء وبيع ودائع مرابحات قصيرة األجل واستثمارات 

خالل هذه السنوات، باإلضافة إلى تخفيض الوديعة النظامية بمبلغ 10 مليون ريال خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

قائمة الدخل األولية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م و2018م 5282

50 -الجدول رقم )5-41(: قائمة الدخل األولية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م و2018م 

بآالف الرياالت سعودية

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو
التغيير

)%( 2018م2017م

)غير مدققة()غير مدققة(

اإليرادات

19.6%115.241137.861إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

-)105(أقساط إعادة التأمين المسندة

808.1%)18.417()2.028(مصاريف فائض الخسارة 

5.6%113.108119.444صايف أقساط التأمني املكتتبة

)140.0%(19.885)49.713(التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

119.8%63.395139.329صايف أقساط التأمني املكتسبة

119.8%63.395139.329إجمالي اإليرادات

تكاليف ومصروفات االكتتاب

233.3%41.823139.412إجمالي المطالبات المدفوعة

16.6%)16.628()14.255(حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

345.4%27.568122.784صايف املطالبات املدفوعة

42.195-التغيرات في صافي المطالبات تحت التسوية

)98.2%(12.504219التغيرات في صافي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

312.3%40.072165.198صايف املطالبات املتكبدة

11.713-احتياطي عجز أقساط التامين

1.016-احتياطيات فنية أخرى

92.6%3.8297.373تكلفة اقتناء وثائق التأمين

54.5%2.1123.263مصروفات اكتتاب أخرى 

309.8%46.013188.563إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب 

)383.2%()49.234(17.382صايف )خسارة(/ دخل االكتتاب 

إيرادات / )مصروفات( تشغيل أخرى

-50دخل آخر

10.7%)5.317()4.803(مخصص ديون مشكوك فيها

10.6%)27.263()24.648(مصروفات عمومية وإدارية

1.8%1.7981.830إيراد عموالت عن الودائع

)62.6%(19071أرباح غير محققة من االستثمار

11.9%)30.679()27.413(إجمالي مصروفات تشغيل أخرى

696.7%)79.913()10.031(صايف )اخلسارة( للفترة

--صافي الدخل المنسوب إلى عمليات التأمين

696.7%)79.913()10.031(صايف )اخلسارة( للفترة املنسوبة إلى عمليات املساهمني

مؤشرات األداء الرئيسية
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بآالف الرياالت سعودية

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو
التغيير

)%( 2018م2017م

)غير مدققة()غير مدققة(

118.6%63.2%معدل اخلسارة 

0.0%0.2%نسبة اإلسناد 

157.6%118.3%النسبة املوحدة
المصدر: إدارة الشركة

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 528212

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لتبلغ 137.9 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 115.2 مليون ريال خالل 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بارتفاع قدره 22.7 مليون ريال )أي بنسبة 20%(، ويعود ذلك أساسا إلى زيادة البيع المباشر وزيادة المبيعات 

عن طريق الوسطاء كما سيتم توضيحه في هذه الفقرة.

وتجدر اإلشارة إلى أنه بتاريخ 2018/05/27م، استلمت الشركة خطاًبا من مؤسسة النقد يمنع الشركة من إصدار أي وثيقة جديدة وتجديد وثائق الشركة 
الحالية، حيث أن الشركة لم تستوِف متطلبات هامش المالءة كما في 2018/03/31م.

51 -الجدول رقم )5-42(: إجمالي األقساط المكتتبة بحسب قناة التوزيع للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م و2018م

بآالف الرياالت سعودية

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو
التغيير

)%( 2018م2017م

)غير مدققة()غير مدققة(

18.8%79.78794.802المباشر 
)30.3%(12.1938.493الوكالء 

48.6%23.26134.566الوسطاء 
19.6%115.241137.861املجموع 

كنسبة من اإلجمالي:
68.8%69.2%المباشر 
6.2%10.6%الوكالء 

25.1%20.2%الوسطاء 
100.0%100.0%املجموع 

المصدر: إدارة الشركة

إجاميل األقساط املكتتبة عن طريق البيع املبارش

ارتفعت األقساط المكتتبة عن طريق البيع المباشر لتبلغ 94.8 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 79.8 مليون 
ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بارتفاع قدره 15.0 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 19%(، ويعود ذلك أساسا إلى التعاقد مع 
مجموعة سفاري بمبلغ 10.6 مليون ريال والتعاقد مع شركة اإلنماء للخدمات الطبية المحدودة بمبلغ 3.5 مليون ريال، وذلك رغم منع مؤسسة النقد 

الشركة من اصدرا وثائق تامين جديدة بداية من 27 مايو 2018م.

إجاميل األقساط املكتتبة عن طريق الوكالء

انخفضت األقساط المكتتبة عن طريق الوكالء لتبلغ 8.5 مليون ريال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 11.9 مليون ريال خالل الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بانخفاض قدره 3.4 مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 29%(، ويعود ذلك إلى منع مؤسسة النقد الشركة من 
اصدرا وثائق تامين جديدة بداية من 27 مايو 2018م مما أثر على مبيعات وكيل الشركة الوحيد )شركة تكافل الشرق األوسط لوكاالت التأمين(، باإلضافة 

إلى ارتفاع أسعار منتجات الشركة وذلك وفقا لتوصية الخبير االكتواري.

إجاميل األقساط املكتتبة عن طريق الوسطاء

ارتفعت األقساط المكتتبة عن طريق الوسطاء لتبلغ 34.6 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 23.3 مليون ريال 
خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بارتفاع قدره 11.3 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 49%(، ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع عدد وثائق 
التامين من خالل الوسطاء من عدد 99 خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م إلى 117 خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م )أي 

بنسبة ارتفاع قدرها 18%(، وذلك رغم منع مؤسسة النقد الشركة من اصدرا وثائق تامين جديدة بداية من 27 مايو 2018م.
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يقدم الجدول التالي كبار عمالء الشركة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م:

52 -الجدول رقم )5-43(: كبار العمالء للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م

بآالف الرياالت سعودية
الستة أشهر المنتهية
في 30 يونيو 2017م

)غير مدققة(
12.219شركة العراب للمقاوالت

7.274شركة البواني المحدودة

7.265شركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة

3.051مستشفى أبها الخاص العالمي

2.747مستشفى المملكة

32.558املجموع 

كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املكتتبة

10.6%شركة العراب للمقاوالت

6.3%شركة البواني المحدودة

6.3%شركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة

2.6%مستشفى أبها الخاص العالمي

2.4%مستشفى المملكة

28.3%املجموع 
المصدر: إدارة الشركة

ويقدم الجدول التالي كبار عمالء الشركة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م:

53 -الجدول رقم )5-44(: كبار العمالء للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م

بآالف الرياالت سعودية
الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2018م
)غير مدققة(

10.908شركة العراب للمقاوالت

10.580مجموعة سفاري

3.801شركة ماني للمقاوالت

3.478شركة اإلنماء للخدمات الطبية المحدودة

2.848شركة خدمات المشاريع الطبية المحدودة

31.615املجموع 

كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املكتتبة

7.9%شركة العراب للمقاوالت

7.7%مجموعة سفاري

2.8%شركة ماني للمقاوالت

2.5%شركة اإلنماء للخدمات الطبية المحدودة

2.1%شركة خدمات المشاريع الطبية المحدودة

22.9%املجموع 
المصدر: إدارة الشركة

أقساط إعادة التأمين المسندة 528222

انخفضت أقساط إعادة التأمين المسندة لتبلغ ال شيء خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 0.1 مليون ريال خالل الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2017م بانخفاض قدره 0.1 مليون ريال )أي بنسبة 100%(، ويعود ذلك إلى تغيير اتفاقيات إعادة التأمين من إعادة التأمين النسبي 

إلى تأمين فائض الخسارة.
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مصاريف فائض الخسارة528232

ارتفعت مصاريف فائض الخسارة لتبلغ 18.4 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 2.0 مليون ريال خالل الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2017م بارتفاع قدره 16.4 مليون ريال )أي بنسبة 808%(، ويعود ذلك إلى أن الشركة قامت خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2017م بتسجيل الحد األدنى لمصاريف فائض الخسارة لعدم توفر بيانات عن المطالبات المستردة نظرا إلبرام اتفاقية تأمين فائض الخسارة في شهر 
أكتوبر 2016م، في حين قامت الشركة خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م بإثبات مصاريف فائض الخسارة بناء على المطالبات المستردة 

في عام 2017م، وذلك وفقا االتفاقية تأمين فائض الخسارة مع معيد التأمين.

صافي أقساط التأمين المكتتبة528242

ارتفع صافي أقساط التأمين المكتتبة لتبلغ 119.4 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 113.1 مليون ريال خالل 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بارتفاع قدره 6.3 مليون ريال )أي بنسبة 6%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 

22.7 مليون ريال، وانخفاض أقساط إعادة التأمين المسندة بمبلغ 0.1 مليون ريال، وارتفاع مصاريف فائض الخسارة بمبلغ 16.4 مليون ريال.

التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة528252

ارتفعت التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة لتبلغ 19.9 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ سالب 
49.7 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بارتفاع قدره 69.6 مليون ريال )أي بنسبة 140%(، ويعود ذلك إلى اكتساب كافة األقساط 
خالل الستة أشهر المنتهية 2018م، باإلضافة إلى عدم زيادة احتياطي األقساط غير المكتسبة نظرا لمنع مؤسسة النقد الشركة من اصدرا وتجديد أي 

وثيقة تأمين بداية من 22 مايو 2018م.

صافي أقساط التامين المكتسبة 528262

54 -الجدول رقم )5-45(: صافي أقساط التأمين المكتسبة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م و2018م

بآالف الرياالت سعودية

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو
التغيير

)%( 2018م2017م

)غير مدققة()غير مدققة(

19.6%115.241137.861إجمالي أقساط تأمين مكتسبة خالل الفترة

129.2%64.740148.377إجمالي أقساط تأمين غير مكتسبة في بداية الفترة

179.981286.238%59.0

22.0%)128.492()105.292(إجمالي أقساط تأمين غير مكتسبة في نهاية الفترة

111.2%74.689157.749إجمالي أقساط تأمني غير مكتسبة 

-)105(أقساط إعادة التأمين الصادرة خالل الفترة

808.1%)18.417()2.028(أقساط تأمين فائض الخسارة

-)9.424(حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة في بداية الفترة

)11.557()18.417(%59.4

-263حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

--أقساط تأمين صادرة إلى معيدي التأمين

119.8%63.395139.329صايف أقساط التأمني املكتسبة
المصدر: إدارة الشركة

ارتفع صافي أقساط التأمين ليبلغ 139.3 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 63.4 مليون ريال خالل الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2017م بارتفاع قدرة 76.0 مليون ريال )أي بنسبة 120%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 22.7 
مليون ريال، وارتفاع أقساط إعادة التامين المسندة بمبلغ 0.1 مليون ريال، وارتفاع مصاريف فائض الخسارة بمبلغ 16.4 مليون ريال، وارتفاع التغييرات 

في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة بمبلغ 69.6 مليون ريال.

إجمالي المطالبات المدفوعة528272

ارتفعت إجمالي المطالبات المدفوعة لتبلغ 139.4 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 41.8 مليون ريال خالل الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بارتفاع قدره 97.6 مليون ريال )أي بنسبة 233%(، ويعود ذلك إلى نمو نشاط الشركة في النصف الثاني من عام 2017م 
حيث بلغت إجمالي األقساط المكتتبة خالل النصف الثاني من عام 2017م مبلغ 159.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 115.2 مليون ريال خالل النصف األول 
من عام 2017م بزيادة قدرها 44.3 مليون ريال )أي بنسبة ارتفاع قدرها 38.5%(، وذلك رغم منع مؤسسة النقد الشركة من اصدرا وتجديد وثائق تأمين 
بداية من 22 مايو 2018م. باإلضافة إلى زيادة المطالبات تحت التسوية والتي لم تسدد خالل عام 2017م، حيث بلغت كما في 31 ديسمبر 2017م مبلغ 
49.1 مليون ريال مقارنة بمبلغ 27.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م، مما أدى إلى زيادة المطالبات المدفوعة خالل النصف األول من عام 2018م.
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وفيما يلي بيان بأكبر 5 عمالء قامت الشركة بسداد مطالباتهم خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م:

55 -الجدول رقم )5-46(: أكبر 5 عمالء قامت الشركة بسداد مطالباتهم لهم خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م

بآالف الرياالت سعودية
الستة أشهر المنتهية
في 30 يونيو 2018م

)غير مدققة(
9.116شركة زهران للتشغيل والصيانة

7.337شركة البواني المحدودة
5.984شركة العراب للمقاوالت

3.936شركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة
3.798شركة الموارد لالستقدام

30.171املجموع 
كنسبة مئوية من إجمالي املطالبات املدفوعة

6.5%شركة زهران للتشغيل والصيانة
5.3%شركة البواني المحدودة
4.3%شركة العراب للمقاوالت

2.8%شركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة
2.7%شركة الموارد لالستقدام

21.6%املجموع 
المصدر: إدارة الشركة

حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة528282

ارتفعت حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة لتبلغ 16.6 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 14.3 مليون 
ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بارتفاع قدره 2.3 مليون ريال )أي بنسبة 17%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة. 
لم يعكس ارتفاع حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة وذلك لكون سياسة إعادة التأمين للشركة تعتمد على 

تأمين فائض الخسارة.

التغيرات في صافي المطالبات تحت التسوية528292

ارتفعت التغيرات في صافي المطالبات تحت التسوية لتبلغ 42.2 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ ال شيء خالل 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بارتفاع قدره 42.2 مليون ريال )أي بنسبة 100%(، ويعود ذلك إلى أن الشركة لم تكن تسجل التغيرات في صافي 
المطالبات تحت التسوية بشكل منفصل في عام 2017م، حيث أن التغيرات في صافي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها كانت تشمل أيضا التغيرات 

في صافي المطالبات تحت التسوية. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه االحتياطيات يتم احتسابها حسب توصية الخبير االكتواري المستقل.

التغيرات في صافي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها5282102

انخفضت التغييرات في صافي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها لتبلغ 0.2 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 
12.5 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بانخفاض قدره 12.3 مليون ريال )أي بنسبة 98%(، ويعود ذلك إلى أن الشركة لم 
تكن تسجل التغيرات في صافي المطالبات تحت التسوية واحتياطي عجز أقساط التامين بشكل منفصل في عام 2017م، حيث أن التغيرات في صافي 

المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها كانت تشمل أيضا التغيرات في صافي المطالبات تحت التسوية واحتياطي عجز أقساط التامين.

يقدم الجدول التالي صافي المطالبات تحت التسوية والتغيرات في صافي المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2018م:

56 -الجدول رقم )5-47(: صافي المطالبات تحت التسوية والتغيرات في صافي المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها خالل الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2018م

بآالف الرياالت سعودية

كما في

التغيير 30 يونيو 2018م31 ديسمبر 2017م

)غير مدققة()مدققة(

34.54281.15846.616احتياطي المطالبات تحت التسوية

14.10819.0304.922مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

)7.558()8.158()567(حصة معيدي التأمين من احتياطي المطالبات تحت التسوية

)1.566()1.798()232(حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

47.85190.26542.414الصايف
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بآالف الرياالت سعودية

كما في

التغيير 30 يونيو 2018م31 ديسمبر 2017م

)غير مدققة()مدققة(

42.195التغييرات في صافي المطالبات تحت التسوية

219التغييرات في صافي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

42.414إجمالي التغيير يف صايف املطالبات حتت التسوية وصايف املطالبات املتكبدة وغير املبلغ عنها
المصدر: إدارة الشركة

صافي المطالبات المتكبدة5282112

ارتفعت صافي المطالبات المتكبدة لتبلغ 165.2 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 40.0 مليون ريال خالل الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بارتفاع قدره 125.2 مليون ريال )أي بنسبة 312%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي المطالبات المدفوعة بمبلغ 95.3 
مليون ريال، وارتفاع التغيرات في صافي المطالبات تحت التسوية بمبلغ 42.2 مليون ريال، وانخفاض التغيرات في صافي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ 

عنها بمبلغ 12.3 مليون ريال.

احتياطي عجز أقساط التأمين5282122

ارتفع احتياطي عجز أقساط التأمين لتبلغ 11.7 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ ال شيء خالل الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2017م بارتفاع قدره 11.7 مليون ريال )أي بنسبة 100%(، ويعود ذلك إلى أن الشركة لم تكن تسجل احتياطي عجز أقساط التامين 
بشكل منفصل في عام 2017م، حيث أن المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها كانت تشمل أيضا احتياطي عجز أقساط التأمين. في عام 2018م. قامت 

الشركة بتسجيل احتياطي عجز أقساط التامين بشكل منفصل، وفقا لتوصية الخبير االكتواري المستقل.

يقدم الجدول التالي حركة احتياطي عجز أقساط التأمين خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م:

57 -الجدول رقم )5-48(: حركة احتياطي عجز أقساط التأمين خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م

بآالف الرياالت سعودية

كما في
التغيير

)%( 30 يونيو 2018م31 ديسمبر 2017م

)غير مدققة()مدققة(

15.61515.615-احتياطي عجز أقساط التأمين

)3.904()3.904(-حصة معيدي التأمين من احتياطي عجز أقساط التأمين

11.71111.711-الصايف التغيير
المصدر: إدارة الشركة

احتياطيات فنية أخرى5282132

ارتفعت االحتياطيات الفنية األخرى لتبلغ 1.0 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بعدم تكوين احتياطيات فنية أخرى 
خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م، وذلك بناء على توصية الخبير االكتواري المستقل.

يعود ارتفاع مختلف االحتياطات الفنية خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بالستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م إلى األسباب 
التالية:

النمو الكبير في محفظة العمالء خالل النصف الثاني من عام 2017م.  �
االرتفاع الكبير في نسب الخسارة خالل النصف الثاني من عام 2017م. �
الزيادة غير المتوقعة في المطالبات المتراكمة، والتي أدت إلى حدوث ارتفاع حاد في نسب الخسارة في الربع األول من عام 2018م. �
تلف بيانات المطالبات مما جعلها غير مناسبة لتسلسل البيانات التاريخية للمطالبات والتي بناء عليها يتم احتساب االحتياطيات المتوقعة. �
احتساب احتياطي عجز أقساط التأمين أسفر عن وجود عجز جوهري. �

تكلفة اقتناء وثائق التأمين5282142

ارتفعت تكلفة اقتناء وثائق التأمين لتبلغ 7.4 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 3.8 مليون ريال خالل الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2017م بارتفاع قدره 3.6 مليون ريال )أي بنسبة 95%(، ويعود ذلك إلى نمو نشاط الشركة، باإلضافة إلى زيادة األقساط المكتتبة 
من خالل الوسطاء كنسبة من إجمالي األقساط المكتتبة من 21% خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م إلى 25% خالل الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2018م.

مصروفات اكتتاب أخرى5282152

ارتفعت مصروفات االكتتاب األخرى لتبلغ 3.3 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 2.1 مليون ريال خالل الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بارتفاع قدره 1.2 مليون ريال )أي بنسبة 55%(، ويعود ذلك إلى نمو نشاط الشركة. 
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إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب5282162

ارتفع إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب لتبلغ 188.7 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 46.0 مليون ريال 
خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بارتفاع قدره 142.7 مليون ريال )أي بنسبة 310%(، ويعود ذلك إلى نمو نشاط الشركة، وارتفاع صافي 
المطالبات المتكبدة بمبلغ 125.2 مليون ريال، وارتفاع احتياطي عجر أقساط التأمين بمبلغ 11.7 مليون ريال، وارتفاع االحتياطيات الفنية األخرى بمبلغ 

1.0 مليون ريال، وارتفاع تكلفة اقتناء وثائق التأمين بمبلغ 3.6 مليون ريال، وارتفاع مصروفات االكتتاب األخرى بمبلغ 1.2 مليون ريال.

صافي )خسارة( دخل االكتتاب5282172

ارتفعت صافي )خسارة( االكتتاب لتبلغ 49.2 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بأرباح اكتتاب بمبلغ 17.4 مليون ريال 
خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بارتفاع قدره 66.6 مليون ريال )أي بنسبة 383%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي اإليرادات بمبلغ 76.0 

مليون ريال، وارتفاع إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب بمبلغ 142.7 مليون ريال.

دخل آخر5282182

يتمثل الدخل اآلخر في أرباح ناتجة عن بيع موجودات ثابتة.

انخفض الدخل اآلخر ليبلغ ال شيء خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 0.1 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2017م بانخفاض قدره 0.1 مليون ريال )أي بنسبة %100(.

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها5282192

ارتفع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ليبلغ 5.3 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 4.8 مليون ريال خالل 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بارتفاع قدره 0.5 مليون ريال )أي بنسبة 11%(، ويعود ذلك إلى منح العمالء تسهيالت ائتمانية.

مصروفات عمومية وإدارية5282202

58 -الجدول رقم )5-49(: المصروفات العمومية واإلدارية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م و2018م

بآالف الرياالت سعودية

الستة أشهر المنتهية 30 يونيو
التغيير

)%( 2018م2017م

)غير مدققة()غير مدققة(

12.3%15.61817.543تكاليف الموظفين

)49.0%(1.730882االستهالك واإلطفاء

)93.7%(1.676106مصاريف اإليجار

331.2%5612.419الرسوم القانونية والمهنية

76.3%552973تكلفة الصيانة

7.0%2.8673.068مصروفات المبيعات والتسويق

38.2%1.6442.272أخرى

10.6%24.64827.263اإلجمالي
المصدر: إدارة الشركة

ارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية ليبلغ 27.3 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 24.6 مليون ريال خالل 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بانخفاض قدره 2.7 مليون ريال بنسبة )أي بنسبة 11%(، ويعود ذلك إلى ما يلي:

تكلفة املوظفني

ارتفعت تكلفة الموظفين لتبلغ 17.5 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 15.6 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2017م بارتفاع قدره 1.9 مليون ريال )أي بنسبة 12%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد الموظفين من 136 موظف كما في 30 يونيو 2017م إلى 

190 موظف كما في 30 يونيو 2018م.

االستهالك واإلطفاء

انخفض اإلهالك واإلطفاء ليبلغ 0.9 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 1.7 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2017م بانخفاض قدره 0.8 مليون ريال )أي بنسبة 49%(، ويعود ذلك إلى إطفاء تكلفة نظام الحساب اآللي ميدناكست )Mednext( بالكامل 

في أبريل 2017م والذي بلغت تكلفته 15 مليون ريال.
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مصاريف اإليجار

انخفضت مصاريف اإليجار لتبلغ 0.1 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 1.7 مليون ريال خالل الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2017م بانخفاض قدره 1.6 مليون ريال )أي بنسبة 94%(، ويعود ذلك إلى قيام الشركة بنقل المبني الرئيسي لها إلى مبنى جديد في 

ديسمبر 2017م وحصول الشركة على فترة سماح قدرها 6 أشهر، لذلك ال يوجد مصروف إيجار لمدة 6 أشهر بداية من شهر ديسمبر 2017م.

59 -الجدول رقم )5-50(: اتفاقيات االيجار كما في 30 يونيو 2018م
اإليجار السنوي )آالف ريال(مدة اإليجارالموقعالتاريخالمؤجرالرقم

150ستنيناألمير سلطان جدة2017/05/01مشركة رواتج للتسويق العقاري1

2.100خمس سنواتاألمير سلطان جدة2017/01/16مشركة رواتج للتسويق العقاري2

160خمس سنواتمركز الربيع -الرياض2014/06/19مشركة العجالن القابضة3
المصدر: إدارة الشركة

وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة ال تملك الشركة أية أراض أو عقارات مسجلة باسمها.

الرسوم القانونية واملهنية

ارتفعت الرسوم القانونية والمهنية لتبلغ 2.4 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 0.6 مليون ريال خالل الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2017م بارتفاع قدره 1.8 مليون ريال )أي بنسبة 331%(، ويعود ذلك إلى تعيين مستشارين لمساعدة الشركة في تطبيق ضريبة 

القيمة المضافة.

تكلفة الصيانة 

ارتفعت تكلفة الصيانة لتبلغ 1.0 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 0.6 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2017م بارتفاع قدره 0.4 مليون ريال )أي بنسبة 76%(، ويعود ذلك إلى زيادة مصاريف صيانة أجهز الحساب اآللي وصيانة المقرات المستأجرة.

مرصوفات املبيعات والتسويق

ارتفعت رسوم المبيعات والتسويق لتبلغ 3.1 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 2.9 مليون ريال في 30 يونيو 2017م 
بارتفاع قدره 0.2 مليون ريال )أي بنسبة 7%(، ويعود ذلك إلى نمو نشاط الشركة.

إيرادات عموالت عن الودائع5282212

ال يوجد تغيير جوهي في إيرادات عموالت عن الودائع حيث بلغت 1.8 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 1.8 
مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م.

أرباح غير محققة من االستثمار5282222

انخفضت أرباح غير محققة من االستثمار لتبلغ 0.1 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 0.2 مليون ريال خالل 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بانخفاض قدره 0.1 مليون ريال )أي بنسبة 50%(، ويعود ذلك إلى إعادة تقييم تلك االستثمارات بناء على 

مؤشرات السوق.

إجمالي مصروفات التشغيل5282232

ارتفع إجمالي مصروفات التشغيل لتبلغ 30.8 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 27.4 مليون ريال خالل الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بارتفاع قدره 3.4 مليون ريال )أي بنسبة 12%(، ويعود ذلك إلى إعادة انخفاض الدخل اآلخر بمبلغ 0.1 مليون ريال، 
وارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 0.5 مليون ريال، وارتفاع المصروفات اإلدارية والعمومية بمبلغ 2.7 مليون ريال، وانخفاض أرباح 

غير محققة من االستثمار بمبلغ 0.1 مليون ريال.

صافي الخسارة للفترة وصافي الخسارة للفترة المنسوبة إلى عمليات المساهمين5282242

ارتفع صافي الخسارة( للفترة وصافي الخسارة للفترة المنسوبة إلى عمليات المساهمين لتبلغ 80.0 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2018م مقارنة بمبلغ 10.0 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بارتفاع قدره 70.0 مليون ريال بنسبة )699%(، ويعود ذلك إلى 

بشكل أساسي إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة، وارتفاع االحتياطيات الفنية، وذلك رغم ارتفاع األقساط المكتتبة.
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قائمة المركز المالي األولية )غير المدققة( كما في 31 ديسمبر 2017م 30 يونيو 2018م  5292

60 -الجدول رقم )5-51(: قائمة المركز المالي األولية )غير المدققة( كما في 31 ديسمبر 2017م 30 يونيو 2018م 

بآالف الرياالت سعودية

كما في

30 يونيو 2018م31 ديسمبر 2017م

)غير مدققة()مدققة(
املوجودات

32.81252.423نقد وما في حكمه
134.863127.334ودائع المرابحة قصيرة األجل

118.898110.326أقساط تأمين وذمم مدينة لمعيدي التأمين، صافي
8.125-حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

7981.798حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها 
3.903-حصة معيدي التأمين من احتياطي عجز األقساط

8.9248.342تكاليف اقتناء وثائق تامين مؤجلة 
34.48934.560استثمارات

28.72710.954مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 
1.9302.813ممتلكات ومعدات

1.3961.598موجودات غير ملموسة
30.00030.000وديعة نظامية 

1.4601.999إيراد عمولة مستحقة عن وديعة نظامية 
394.297394.175مجموع املوجودات

املطلوبات
23.00936.128مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

4.88122.278ذمم دائنة لمعيدي التأمين
148.377128.492أقساط تأمين غير مكتسبة

34.54281.158مطالبات تحت التسوية
14.10819.030مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

15.615-احتياطي عجز أقساط التامين
4871.503احتياطيات فنية أخرى

4.2074.659مخصص مكافأة نهاية الخدمة
8.2989.498الزكاة وضريبة الدخل

1.4601.999إيراد عمولة مستحقة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي
239.369320.360مجموع املطلوبات 

حقوق املساهمني
200.000100.000رأس المال

)26.185()45.072(خسائر متراكمة
154.92873.815مجموع حقوق املساهمني

394.297394.175مجموع املطلوبات وحقوق املساهمني
المصدر: إدارة الشركة

الموجودات529212

النقد وما يف حكمه

ارتفع النقد وما في حكمه ليبلغ 52.4 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 32.8 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م بارتفاع قدره 19.6 
مليون ريال )أي بنسبة 60%(، ويعود ذلك إلى بشكل أساسي إلى استحقاق ودائع المرابحة بمبلغ 23 مليون ريال في آخر يونيو 2018م والتي تمت إعادة 

استثمارها في شهر يوليو 2018م. 

ودائع املرابحة قصرية األجل

انخفضت ودائع مرابحة لتبلغ 127.3 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 134.9 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م بانخفاض قدره 
7.6 مليون ريال )أي بنسبة 6%(، ويعود ذلك إلى بشكل أساسي إلى استحقاق ودائع المرابحة بمبلغ 23 مليون ريال في آخر يونيو 2018م والتي تمت إعادة 

استثمارها في شهر يوليو 2018م، وإضافة ودائع مرابحة بمبلغ 14 مليون في بنك ساب.
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أقساط تأمني وذمم مدينة ملعيدي التأمني

61 -الجدول رقم )5-52(: أقساط تأمين وذمم مدينة لمعيدي التأمين كما في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م 

بآالف الرياالت سعودية

كما في

30 يونيو 2018م31 ديسمبر 2017م

)غير مدققة()مدققة(

92.82957.906حملة الوثائق

35.77349.612وسطاء ووكالء

2.7573.957األطراف ذات عالقة

4.00820.637ذمم مدينة من معيدي التأمين

135.367132.112مجموع

)21.786()16.469(مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

118.898110.326أقساط تامني وذمم مدينة ملعيدي التأمني، صايف
المصدر: إدارة الشركة

انخفضت أقساط التأمين وذمم أقساط تأمين وذمم مدينة لمعيدي التأمين إلي 110.3 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 118.9 مليون 
ريال كما في 31 ديسمبر 2017م بانخفاض قدرة 8.6 مليون ريال )أي بنسبة 7%(، ويعود ذلك إلى أنه اعتباًرا من 22 مايو 2018م، لم تتمكن الشركة من 

إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين بناء على تعليمات مؤسسة النقل العربي السعودي، ولذلك تم التركيز عل تحصيل الذمم المدينة.

ويقدم الجدول التالي الحركة في مخصص أقساط التأمين المشكوك في تحصيلها للفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م:

62 -الجدول رقم )5-53(: الحركة في مخصص أقساط التأمين المشكوك في تحصيلها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والفترة المنتهية في 30 
يونيو 2018م

بآالف الرياالت سعودية

للفترة المنتهية فيللسنة المنتهية في

30 يونيو 2018م31 ديسمبر 2017م

)غير مدققة()مدققة(

6.57316.469الرصيد في بداية الفترة / السنة

9.8965.317مخصص تم تكوينه خالل الفترة / السنة 

16.46921.786الرصيد يف نهاية الفترة / السنة
المصدر: إدارة الشركة

حصة معيدي التأمني من املطالبات تحت التسوية

ارتفعت حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية لتبلغ 8.1 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م مقارنة بال شيء كما في 31 ديسمبر 2017م 
بارتفاع قدره 8.1 مليون ريال )أي بنسبة 100%(، وذلك نتيجة ارتفاع المطالبات تحت التسوية وبالتالي زيادة حصة معيدي التامين من المطالبات تحت 

التسوية طبقا التفاقية إعادة التأمين.

حصة معيدي التأمني من املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها 

ارتفعت حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها لتبلغ 1.8 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 0.8 مليون ريال كما 
في 31 ديسمبر 2017م بارتفاع قدره 1.0 مليون ريال )أي بنسبة 125%(، وذلك نتيجة ارتفاع المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها وبالتبيعة زيادة حصة 

معيدي التامين من المطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها طبقا التفاقية إعادة التأمين.

حصة معيدي التأمني من احتياطي عجز األقساط

ارتفعت حصة معيدي التأمين من احتياطي عجز األقساط لتبلغ 3.9 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م مقارنة بال شيء كما في 31 ديسمبر 2017م 
بارتفاع قدره 3.9 مليون ريال )أي بنسبة 100%(، وذلك نتيجة ارتفاع احتياطي عجز األقساط وبالتالي زيادة حصة معيدي التامين من احتياطي عجز 

األقساط طبقا التفاقية إعادة التأمين.

تكاليف اقتناء وثائق تأمني مؤجلة

انخفضت تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة لتبلغ 8.3 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 8.9 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م 
بانخفاض قدره 0.6 مليون ريال )أي بنسبة 7%(، وذلك بناء على توصية الخبير االكتواري المستقل، باإلضافة إلى إيقاف الشركة من اصدرا وتجديد أي 

وثيقة تأمين من قبل مؤسسة النقد اعتباًرا من 22 مايو 2018م.
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استثامرات

63 -الجدول رقم )5-54(: االستثمارات كما في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م 

بآالف الرياالت سعودية

كما في

30 يونيو 2018م31 ديسمبر 2017م

)غير مدققة()مدققة(

7.6387.690استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

26.85126.870استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

34.48934.560اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

ارتفعت االستثمارات لتبلغ 34.6 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 34.5 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م بارتفاع قدره 0.1 مليون 
ريال )أي بنسبة %0.2(.

مرصوفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

انخفضت المصروفات المدفوعة مقدما والموجودات األخرى لتبلغ 11.0 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 28.7 مليون ريال كما في 31 
ديسمبر 2017م بانخفاض قدره 17.7 مليون ريال )أي بنسبة انخفاض قدرها 62%(، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى قيمة الغطاء النقدي لخطاب الضمان 

الصادر للهيئة العامة للزكاة والدخل بمبلغ 12.5 مليون ريال سعودي الذي تم تحويله إلى وديعة مرابحة.

ممتلكات ومعدات 

ارتفعت الممتلكات والمعدات لتبلغ 2.8 كما في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 1.9 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م بارتفاع قدره 0.9 مليون ريال 
)أي بنسبة 47%(، ويعود ذلك إلى اإلضافات في أجهزة الكمبيوتر واألجهزة المكتبية بمبلغ 0.9 مليون ريال، وتحسينات المباني بمبلغ 0.3 مليون ريال.

موجودات غري ملموسة

ارتفعت الموجودات غير الملموسة لتبلغ 1.6 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 1.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2018م بارتفاع قدره 
0.2 مليون ريال )أي بنسبة 14%(، ويعود ذلك إلى اإلضافات في تحسين نظام الرد اآللي بمبلغ 0.2 مليون ريال وشراء برنامج الحتساب ضريبة القيمة 

المضافة بمبلغ 0.5 مليون ريال.

وديعة نظامية

لم يحدث أي تغير على الوديعة النظامية، حيث بلغ رصيدها 30 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م و31 ديسمبر 2017م.

خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م، قامت الشركة بتخفيض رأس مالها بمقدار 100 مليون ريال سعودي ولكن لم تسحب الشركة فائض 
الوديعة النظامية بمبلغ 15 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2018م. 

إيراد عمولة مستحقة عن وديعة نظامية 

ارتفع إيراد عمولة مستحقة عن وديعة نظامية ليبلغ 2.0 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 1.5 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م 
بارتفاع قدره 0.5 مليون ريال )أي بنسبة 33%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع نسبة الفوائد على الوديعة النظامية.

المطلوبات529222

مرصوفات مستحقة ومطلوبات أخرى

ارتفعت المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى لتبلغ 36.1 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 23.0 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 
2017م بارتفاع قدره 13.1 مليون ريال )أي بنسبة 57%(، ويعود ذلك إلى محاولة إدارة الشركة الحصول على تسهيالت من أصحاب الذمم الدائنة ومد 

أجل فترة السداد.

ذمم دائنة ملعيدي التأمني

ارتفعت الذمم الدائنة لمعيدي التأمين لتبلغ 22.2 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 4.9 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م بارتفاع 
قدره 17.3 مليون ريال )أي بنسبة 353%(، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تغيير اتفاقية إعادة التأمين من إعادة التأمين النسبي إلى تأمين فائض الخسارة.

أقساط تأمني غري مكتسبة

انخفضت أقساط التأمين غير المكتسبة لتبلغ 128.5 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 148.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م 
بانخفاض قدره 20.4 مليون ريال )أي بنسبة 13%(، ويعود ذلك إلى أنه اعتباًرا من 22 مايو 2018م، لم تتمكن الشركة من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين 

بناء على تعليمات مؤسسة النقل العربي السعودي.
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يقدم الجدول التالي الحركة في األقساط غير المكتسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م:

64 -الجدول رقم )5-55(: الحركة في األقساط غير المكتسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

الصافي معيدي التامين اإلجمالي بآالف الرياالت سعودية

55.316 )9.424( 64.740 الرصيد في بداية السنة

268.143 1.153 266.990 األقساط المكتتبة خالل السنة

)175.082( 8.271 )183.353( األقساط المكتسبة خالل السنة

148.377 - 148.377 الرصيد يف نهاية السنة

المصدر: إدارة الشركة

ويقدم الجدول التالي الحركة في األقساط غير المكتسبة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018م:

65 -الجدول رقم )5-56(: الحركة في األقساط غير المكتسبة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018م

الصافي معيدي التامين اإلجمالي بآالف الرياالت سعودية

148.377 - 148.377 الرصيد في بداية السنة

123.431 )14.430( 137.861 األقساط المكتتبة خالل السنة

)143.316( 14.430 )157.746( األقساط المكتسبة خالل السنة

128.492 - 128.492 الرصيد يف نهاية السنة

المصدر: إدارة الشركة

مطالبات تحت التسوية

ارتفعت المطالبات تحت التسوية لتبلغ 81.2 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 34.5 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م بارتفاع قدره 
46.7 مليون ريال )أي بنسبة 135%(، وذلك بناء على توصية الخبير االكتواري المستقل. 

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها

ارتفعت المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها لتبلغ 19.0 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 14.1 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م 
بارتفاع قدره 4.9 مليون ريال )أي بنسبة 35%(، وذلك بناء على توصية الخبير االكتواري المستقل.

توصية الخبير االكتواري المستقل بزيادة المطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها يعود أساسا إلى األسباب التالية:

النمو الكبير في محفظة العمالء خالل النصف الثاني من عام 2017م.  �
الزيادة الكبيرة في نسبة الخسارة خالل النصف الثاني من عام 2017م. �
الزيادة غير المتوقعة في المطالبات المتراكمة، والتي أدت إلى حدوث ارتفاع حاد في نسب الخسارة في الربع األول من عام 2018م. �
تلف بيانات المطالبات مما جعلها غير مناسبة لتسلسل البيانات التاريخية للمطالبات والتي بناء عليها يتم احتساب االحتياطيات المتوقعة. �

احتياطي عجز أقساط التامني

ارتفع احتياطي عجز أقساط التامين ليبلغ 15.6 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ ال شيء كما في 31 ديسمبر 2017م بارتفاع قدره 15.6 
مليون ريال )أي بنسبة 100%(، وذلك بناء على توصية الخبير االكتواري المستقل.

احتياطيات فنية أخرى

ارتفع االحتياطيات الفنية األخرى لتبلغ 1.5 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 0.5 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م بارتفاع قدره 
1.0 مليون ريال )أي بنسبة 200%(، وذلك بناء على توصية الخبير االكتواري المستقل.
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ويقدم الجدول التالي االحتياطات والمطالبات تحت التسوية:

66 -الجدول رقم )5-57(: االحتياطات والمطالبات تحت التسوية كما في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م

كما في

30 يونيو 2018مبآالف الرياالت سعودية 31 ديسمبر 2017م

)غير مدققة( )مدققة(

81.158 34.542 احتياطي المطالبات تحت التسوية

19.030 14.108 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

100.188 48.650

15.615 - احتياطي عجز أقساط التامين

1.503 487 احتياطيات فنية أخرى

117.306 49.137

يخصم:

)8.125( )567( حصة معيدي التأمين من احتياطي المطالبات تحت التسوية

)1.798( )231( حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

)3.903( - حصة معيدي التأمين من احتياطي عجز أقساط التأمين

)13.826( )798(

103.480 48.339 صافي االحتياطات والمطالبات تحت التسوية

المصدر: إدارة الشركة

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

ارتفع مخصص مكافأة نهاية الخدمة ليبلغ 4.6 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 4.2 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م بارتفاع 
قدره 0.4 مليون ريال )أي بنسبة 11%(، ويعود ذلك إلى تكوين مخصص بمبلغ 1.0 مليون ريال واستخدام مخصص بمبلغ 0.6 مليون ريال خالل الستة 

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م.

الزكاة ورضيبة الدخل

ارتفعت الزكاة وضريبة الدخل لتبلغ 9.5 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 8.3 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م بارتفاع قدره 1.2 
مليون ريال )أي بنسبة 15%(، ويعود ذلك إلى الزكاة المستحقة خالل فترة الستة أشهر في 30 يونيو 2018م بمبلغ 1.2 مليون ريال، كما لم يتم سداد أي 

مبلغ لهيئة الزكاة والدخل خالل هذه الفترة.

إيراد عمولة مستحقة إىل مؤسسة النقد العريب السعودي

ارتفع إيراد عمولة مستحقة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ليبلغ 2.0 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م مقارن كما في 31 ديسمبر 2017م بمبلغ 
1.5 مليون ريال بارتفاع قدره 0.5 مليون ريال )أي بنسبة 37%(، ويعود ذلك إلى ارتفاع إيرادات الفوائد على الوديعة النظامية البالغة 30 مليون ريال.

حقوق المساهمين529232

رأس املال

انخفض رأس المال ليبلغ 100.0 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 200.0 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م بانخفاض قدره 100.0 
مليون ريال )أي بنسبة 50%(، ويعود ذلك إلى عملية تخفيض رأس مال الشركة التي قامت بها الشركة في عام 2018م والتي تمت كالتالي:

بلغ راس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2017م 200 مليون ريال مقسم إلى 20 مليون سهم قيمة السهم الواحد 10 رياالت. في 9 مايو 2018م، أوصى 
مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة من 200 مليون ريال إلى 100 مليون ريال مقسمة إلى 10 ماليين سهم عن طريق إطفاء جزء من الخسائر 
على هذا  الشركة  في  المساهمون  وافق  2018م  يونيو   10 في  المنعقد  الثاني(  )االجتماع  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  في  للشركة.  المتراكمة 
التخفيض والتغييرات المطلوبة في النظام األساسي المتعلقة بذلك. بناًء على ذلك، فقد تم تخفيض رأس المال والخسائر المتراكمة بمبلغ 100 مليون 
ريال. تخفيض رأس المال تم من خالل تخفيض سهم واحد مقابل كل سهمين يمتلكهما المساهم. الغرض من تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأس 
المال للشركة من أجل االمتثال لمتطلبات نظام الشركات. كما لم يكن هناك تأثير لتخفيض رأس المال على االلتزامات المالية للشركة. كما في 30 يونيو 

2018م، بلغ رأس مال الشركة 100 مليون ريال مقسمة إلى 10 مليون سهم بقيمة 10 ريال للسهم الواحد.

كما أوصى مجلس اإلدارة في 13 ديسمبر 2017م بزيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية قدرها 200 مليون ريال، 
وتهدف عملية زيادة رأس المال لدعم النمو والمالءة المالية للشركة.
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خسائر مرتاكمة

انخفضت الخسائر المتراكمة لتبلغ 26.2 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م مقارنة بمبلغ 45.1 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2018م بانخفاض قدره 
18.9 مليون ريال )أي بنسبة 42%(، ويعود ذلك إلى تخفيض الخسائر المتراكمة بمبلغ 100.0 مليون بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 10 

يونيو 2018م، وخسائر الفترة بمبلغ 79.9 مليون ريال، والزكاة المستحقة عن الفترة بمبلغ 1.2 مليون ريال.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها529242

تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين المؤسسين وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفين الرئيسيين في الشركة بما فيها الشركات الواقعة تحت سيطرة 
المساهمين. تقوم الشركة بمعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل دورة أعمالها العادية. فيما يلي تفاصيل المعامالت التي تمت مع األطراف ذات 

العالقة خالل فترات الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م و2018م وأرصدتها:

67 -الجدول رقم )5-58(: المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل فترات الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م و2018م وأرصدتها

طبيعة المعاملةبآالف الرياالت سعودية

الرصيد مدين /)دائن( كما فيالمعامالت لفترة الستة أشهر المنتهية في 

31 ديسمبر 2017م30 يونيو 2018م30 يونيو 2018م30 يونيو 2017م

)مدققة()غير مدققة()غير مدققة()غير مدققة(

ميونيخ ري

--105-إعادة التأمين المسند

--13.193-المطالبات المسترد

1.5871.587--المستردات األخرى

األطراف ذات الصلة بمجموعة الجفالي

2.6282.4413.9572.757أقساط تأمين مكتتبة 

--30-إيجار مكتب

--2.4011.476المطالبات المدفوعة

--27200مركبات وخدمات أخرى

--44107عمولة مدفوعة
المصدر: إدارة الشركة

يتم اعتماد المعامالت مع جهات ذات عالقة من قبل مجلس اإلدارة والمساهمين في االجتماع السنوي للجمعية العمومية.

30 يونيو 2017م والفترة  52102 المنتهية في  للفترة  المدققة(  )غير  األولية  النقدية  التدفقات  قائمة 

المنتهية في 30 يونيو 2018م

68 -الجدول رقم )5-59(: قائمة التدفقات النقدية األولية )غير المدققة( للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017م والفترة المنتهية في 30 يونيو 2018م

بآالف الرياالت سعودية

للفترة المنتهية في

30 يونيو 2018م30 يونيو 2017م

)غير مدققة()غير مدققة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
)79.913()10.031(صافي خسارة الفترة

التعديالت على العناصر غير النقدية
59377استهالك ممتلكات ومعدات

1.487505إطفاء موجودات غير ملموسة
-)50(أرباح بيع ممتلكات ومعدات

4.8035.317مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
)52()243(أرباح غير محققة من االستثمار 

)19(53إطفاء الخصومات بالصافي 
1.029-مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

)3.922()72.756(
التغيرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية
3.255)35.368(أقساط تأمين وذمم مدينة لمعيدي التأمين

-9.161حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة
)8.125(1.887حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

)1.000(-حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها
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بآالف الرياالت سعودية

للفترة المنتهية في

30 يونيو 2018م30 يونيو 2017م

)غير مدققة()غير مدققة(

)3.903(-حصة معيدي التأمين من احتياطي عجز أقساط التأمين
582)2.128(تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

17.773)5.267(مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
13.119)1.561(مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

17.397)15.146(ذمم دائنة لمعيدي التأمين
)19.885(40.552أقساط تأمين غير مكتسبة

46.616-المطالبات تحت التسوية
10.6174.922مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

15.615-احتياطي عجز أقساط تامين
1.016-احتياطيات فنية أخرى

14.626)1.175(صايف النقد احملصل من / )املستخدم يف( األنشطة التشغيلية
)577(-مخصص مكافأة نهاية الخدمة المسدد

-)701(الزكاة الشرعية المسددة
14.049)1.876(صايف النقد احملصل من / )املستخدم يف( األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
-)10.000(شراء استثمارات

-4.975نقد محصل من بيع استثمارات
-)39.472(شراء ودائع مرابحة قصيرة األجل

7.529-نقد محصل من استحقاق ودائع مرابحة قصيرة األجل
)1.260()225(شراء ممتلكات ومعدات

-234نقد محصل من بيع ممتلكات ومعدات 
)707()67(شراء موجودات غير ملموسة

5.562)44.555(صايف النقد احملصل من / )املستخدم يف( األنشطة االستثمارية
19.611)46.431(صافي التغير في النقد وما في حكمه
98.66032.812النقد وما في حكمه في بداية الفترة 
52.22952.423النقد وما يف حكمه يف نهاية الفترة

المصدر: إدارة الشركة

األنشطة التشغيلية

بلغ صافي التدفقات النقدية المحصلة من األنشطة التشغيلية مبلغ 14.1 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بتدفقات 
نقدية مستخدمة في األنشطة التشغيلية بمبلغ 1.9 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة المتحصالت من العمالء وتخفيض أرصدتهم بمبلغ 
3.2 مليون ريال خالل الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بارتفاع أرصدة العمالء بمبلغ 35.4 مليون ريال خالل فترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2017م.

األنشطة االستثامرية

بلغت صافي التدفقات النقدية المحصلة من األنشطة االستثمارية مبلغ 5.6 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بصافي 
زيادة  إلى  ذلك  ويعود  يونيو 2017م،  المنتهية في 30  أشهر  الستة  ريال خالل  مليون  بمبلغ 44.6  االستثمارية  األنشطة  نقدية مستخدمة في  تدفقات 
المتحصالت من استرداد ودائع مرابحات قصيرة األجل بمبلغ 7.5 مليون ريال، وشراء ممتلكات ومعدات وموجودات فير ملموسة بمبلغ 1.9 مليون ريال 
خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م، مقارنة باستثمارات في ودائع مرابحات قصيرة األجل بمبلغ 49.4 مليون ريال، وشراء ممتلكات ومعدات 
وموجودات غير ملموسة بمبلغ 0.3 مليون ريال، وبيع استثمارات وممتلكات ومعدات بمبلغ 5.1 مليون ريال خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م. 
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تحليل المالءة المالية 52112

يقدم الجدول التالي حساب هامش المالءة المالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2015م، و2016م و2017م، و30 يونيو 2018م:

69 -الجدول رقم )5-60(: حساب هامش المالءة المالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2015م، و2016م و2017م، و30 يونيو 2018م

بآالف الرياالت سعودية
كما فيكما فيكما فيكما في

30 يونيو 2018م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2015م
)غير مدققة()مدققة()مدققة()مدققة(

املوجودات املقبولة
37.30578.548133.951116.593حاملو الوثائق

193.932199.016202.119218.275المساهمون
17.40523.99443.908132.893األصول األخرى المسموح بها لتغطية الحد األدنى المطلوب من الهامش

248.642301.558379.978467.761إجمالي املوجودات املقبولة
املطلوبات

78.473125.829229.334308.569حاملو الوثائق
23.51732.29747.228144.684المساهمون

101.990158.126276.572453.253إجمالي املطلوبات
صايف املوجودات املقبولة

)191.976()95.393()47.281()41.168(صافي الموجودات، حاملو الوثائق
170.415166.719154.89173.591صافي الموجودات، المساهمين، قبل التعديل

17.40523.99443.908132.893التعديالت واإلضافات والخصومات المسموح بها
146.652143.432103.40614.508صايف املوجودات املقبولة )أ(

6.78015.52442.90344.394هامش المالءة المالية المطلوب 
100.000100.000100.000100.000متطلب الحد األدنى لرأس المال

100.000100.000100.000100.000احلد األدنى لهامش املالءة املالية املطلوب )ب(
زيادة )عجز( في صافي الموجودات المقبولة مقارنة بالحد األدنى لهامش المالءة 

المالية المطلوب )أ( - )ب(
46.65243.4323.406)85.492(

14.5%103.4%143.4%146.7%غطاء هامش املالءة املالية )أ( / )ب(

المصدر: إدارة الشركة

كان هناك عجز في صافي الموجودات المقبولة لعمليات حاملي الوثائق بمقدار 85.5 مليون ريـال كما في و30 يونيو 2018م مدفوعا بزيادة الخسائر 
المتراكمة للشركة. 

بلغ غطاء هامش المالءة المالية )أي صافي الموجودات المقبولة مقسوماً على الحد األدنى لهامش المالءة المالية المطلوب( سالب 14.5% كما في 30 
يونيو 2018م. وهذا يقل عن الحد األدنى بنسبة 100% بحسب ما تقتضيه مؤسسة النقد العربي السعودي. وهذا يعني أن صافي الموجودات المقبولة لم 
يكن كافياً لتغطية الحد األدنى لهامش المالءة المالية المطلوب. بالتالي، لم تفي الشركة بمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص الحد األدنى 

لهامش المالءة المالية ولغطاء هامش المالءة المالية الخاص بشركات التأمين كما في 30 يونيو 2018م.

وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد استلمت بتاريخ 2018/05/27م خطاًبا من مؤسسة النقد يمنع الشركة من إصدار أي وثيقة جديدة وتجديد وثائق 
الشركة الحالية، حيث أن الشركة لم تستوِف متطلبات هامش المالءة كما في 2018/03/31م. وأشارت مؤسسة النقد في خطابها هذا بأنه لن يتم النظر 
في رفع المنع حتى يظهر للمؤسسة تطبيق الشركة إلجراءات عملية تساهم في تحسين هامش المالءة المالية للشركة حسب متطلبات المادتين )67.66( 
من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وفي حال عدم التزام الشركة بتحسين هامش مالئتها المالية، فإن المؤسسة سوف تتخذ 

إجراء أو أكثر من اإلجراءات النظامية الممنوحة لها نظاماً.

المديونية 52122

ال يوجد لدى الشركة أية قروض أو مديونيات أو نوع من أنواع التمويل األخرى.

االلتزامات المحتملة5212212

70 -الجدول رقم )5-61(: االلتزامات المحتملة

المبلغ التفاصيلالغرضالمستفيد
)آالف الرياالت(

12.545خطاب ضمانلتغطية المطالبة الشركة بالفروق الزكوي والضريبية عن السنوات 2011م، 2012م، 2013م و2014مهيئة الزكاة والدخل

500خطاب ضمانضمان أداء لمقدمي الخدمات الطبيةمقدمي الخدمات الطبية
المصدر: إدارة الشركة



74

استخدام متحصالت الطرح. 6

صافي متحصالت الطرح 6212

يقدر إجمالي متحصالت طرح أسهم حقوق األولوية بقيمة مائتا مليون )200.000.000( ريال سعودي سيدفع منها ثمانية ماليين )8.000.000( ريال 
سعودي لتغطية مصاريف الطرح والتي تشمل أتعاب المستشار المالي ومدير االكتتاب والمستشار القانوني ومستشار اإلعالم والعالقات العامة باإلضافة 

إلى مصاريف التعهد بالتغطية ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف المتعلقة بالطرح.

سيبلغ صافي متحصالت الطرح مائة واثنان وتسعون مليون )192.000.000( ريال سعودي بعد خصم مصاريف الطرح والذي سيستخدم بشكل رئيسي 
لإليفاء بمتطلبات المالءة المالية. ولن يحصل المساهمون على أي من المتحصالت الناشئة عن الطرح.

كما ستقوم الشركة باإلفصاح للجمهور على موقع السوق المالية السعودية )تداول( عند وجود اختالف بنسبة 5% أو أكثر بين االستخدام الفعلي لمتحصالت 
الطرح مقابل ما أُفِصح عنه في نشرة اإلصدار هذه فور علمها بذلك.

استخدام متحصالت الطرح 6222

التي تصدر عن  التنفيذية والتعديالت الالحقة  التأمين والئحته  لنظام مراقبة شركات  المملكة نشاطها وفقاً  العاملة في  التأمين  تزاول جميع شركات 
مؤسسة النقد العربي السعودي من وقت آلخر. وسيتم استخدام صافي متحصالت االكتتاب بشكل رئيسي لرفع هامش وغطاء المالءة المالية بهدف اإليفاء 

بمتطلبات المالءة المالية التي تفرضها مؤسسة النقد على شركات التأمين العاملة بالمملكة.

71 -الجدول رقم )6-1(: استخدام متحصالت الطرح
القيمة )ريال سعودي(البند

200.000.000إجمالي متحصالت الطرح 

8.000.000مصاريف الطرح المقدرة

192.000.000صايف متحصالت الطرح

30.000.000الوديعة النظامية )15% من زيادة رأس المال المدفوع(

162.000.000ودائع مرابحة
المصدر: إدارة الشركة

هامش المالءة 6232

ينبغي على شركات التأمين االحتفاظ بحد أدنى من صافي األصول القابلة للتضمين في حساب هامش المالءة ويترجم هذا المطلب في الحاجة إلى 
االحتفاظ بالحد األدنى من الغطاء التام )100%( لهامش المالءة المالية )صافي األصول القابلة للتضمين في حساب المالءة مقسوماً على الحد األدنى 

لهامش المالءة(.

وتفرض مؤسسة النقد على شركات التأمين أن تقوم أصولها لغرض احتساب صافي األصول للتضمين في حساب المالءة المالية وفقا لجداول ونسب 
تضمين محددة من مؤسسة النقد على أن يراعى اآلتي:

أال يتجاوز تقويم األصول قيمتها السوقية، ويستثنى من ذلك األصول الخاصة بتأمين الحماية واالدخار المرتبطة بالجزء الخاص باالستثمار �
أن يكون الحد األقصى )20%( عشرين بالمائة من إجمالي األصول المسموح بها المرتبطة بطرف واحد �

وتنص المادة )66( السادسة والستين من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على أنه يجب على الشركة التي تزاول التأمين العام 
والصحي االحتفاظ بهامش المالءة المطلوب باعتماد األعلى ألي من الطرق الثالث اآلتية:

الحد األدنى لرأس المال وهو )100.000.000( مليون ريال لشركة التأمين و)200.000.000( مائتين مليون ريال لشركة إعادة التأمين أو  �
شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين

مجموع األقساط المكتتبة �
المطالبات �

لم تلتزم الشركة بالحد األدنى لغطاء هامش المالءة المالية المفروض من مؤسسة النقد والبالغ )100%(، حيث سجل غطاء هامش المالءة المالية بتاريخ 
03/31/ 2018م نسبة )سالب 16%(، مما أوجب على الشركة زيادة رأس مالها بهدف اإليفاء بهذا الحد األدنى.
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يوضح الجدول أدناه اإلسهام المتوقع لصافي متحصالت الطرح في المحافظة على غطاء هامش المالءة المالية خالل السنوات القادمة:

72 -الجدول رقم )6-2(: إسهام صافي متحصالت االكتتاب في غطاء هامش المالءة المالية
2022م

)تقديرية(
2021م

)تقديرية(
2020م

)تقديرية(
2019م

)تقديرية(
2018م

)تقديرية( البند )آالف الرياالت(

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 الحد األدنى لرأس المال

109.717 87.774 70.219 56.110 41.566 هامش المالءة المالية المطلوب

109.717 100.000 100.000 100.000 100.000 الحد األدنى لهامش المالءة المالية المطلوب

265.142 239.598 220.638 207.971 205.524 صافي األصول المضمنة في حساب هامش المالءة 

%241.7 %239.6 %220.6 %208.0 %205.5 غطاء هامش املالءة املالية )%(
المصدر: إدارة الشركة

* المعلومات المضمنة في الجدول أعاله والمتعلقة بالسنوات من 2018م إلى 2022م تقديرية، وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التوقعات.
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إفادات الخبراء. 7

تم الحصول على الموافقة الكتابية من كٍل من المستشار المالي والمستشار القانوني ومتعهد التغطية للشركة على إدراج أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم 
بالصيغة الواردة في هذه النشرة. كما تم الحصول على الموافقة الكتابية من المحاسبين القانونيين للشركة على إدراج أسمائهم وشعاراتهم بالصيغة الواردة 
في هذه النشرة، باستثناء مكتب عبد العزيز عبد اهلل النعيم الذي تم إغالقه في عام 2017م. ولم يتم سحب تلك الموافقات كما في تاريخ هذه النشرة، 

كما أنه ليس ألي من المذكورين أعاله أي أسهم أو أية مصلحة في الشركة مهما كان نوعها.
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إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة . 8

يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:

بخالف ما ورد في القسم )9( »المعلومات القانونية« فيما يتعلق بمنع الشركة من قبل مؤسسة النقد من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين  �
وذلك اعتبارا من 2018/05/27م، لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي 

خالل الـ)12( شهراً األخيرة.
لم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أّي عوض غير نقدي من قبل الشركة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم  �

طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة في ما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.
بخالف ما ورد في القسم )5( »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة« فيما يتعلق بانخفاض هامش المالءة المالية للشركة وخسائرها  �

المتراكمة، لم يكن هناك أّي تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للُمصدر خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب 
التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.

بخالف ما ورد في الصفحة »ج« فيما يتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة وفي القسم )5( »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة« فيما يتعلق  �
بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أّي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة.
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المعلومات القانونية. 9

تأسيس الشركة والتراخيص والتصاريح التي تعمل بموجبها 9212

حصلت الشركة على كافة التراخيص الالزمة لمزاولة نشاطها وفقاً لألنظمة واللوائح والقواعد المعمول بها في المملكة. 

بتاريخ 1431/12/13هـ )الموافق 2010/01/28م( صدرت الموافقة المبدئية من مؤسسة النقد للسماح للمساهمين المؤسسين بمتابعة إجراءات تأسيس 
الشركة. وقد تم استكمال كافة اإلجراءات الرسمية وفق األنظمة والقوانين المطبقة في المملكة على النحو التالي:

موافقة الهيئة العامة لالستثمار األجنبي )SAGIA( والتي صدرت بتاريخ 1431/02/30هـ )الموافق 2010/02/14م(. �
تدقيق عقد التأسيس من قبل وزارة التجارة وتوثيقه من وزارة العدل/كتابة العدل بتاريخ 1431/08/01هـ )الموافق 2010/07/13م(. �
صدور قرار مجلس الوزراء رقم )224( وتاريخ 1432/07/25هـ )الموافق 2011/06/27م(. �
صدور المرسوم الملكي رقم )م/49( وتاريخ 1432/07/27هـ )الموافق 2011/06/29م(. �
استخراج شهادة السجل التجاري رقم 4030223528 وتاريخ 1433/03/27هـ الموافق )2012/02/19م(. �
)الموافق  � 1433/09/19هـ  بتاريخ  الصحي  التأمين  فرع  في  التأمين  نشاط  لمزاولة  النقد  مؤسسة  من  نهائية  موافقة  على  الحصول 

2012/08/07م(.
التأهيل لدى األمانة العامة للمجلس الضمان الصحي التعاوني وذلك اعتباراً من تاريخ 1433/10/28هـ )الموافق 2012/09/15م(. �

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي921212

صدرت الموافقة النهائية بموجب تصريح مزاولة نشاط التأمين رقم )ت م ن/20128/32( وتاريخ 1433/09/19هـ )الموافق 2012/08/07م(. وفقاً للمادة 
)76( السادسة والسبعين من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يحق لمؤسسة النقد سحب ترخيص الشركة في الحاالت التالية:

إذا لم تمارس الشركة النشاط المرخص لها به خالل ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص. أ- 
إذا لم تف بمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية. ب- 

إذا تبين للمؤسسة تعمد الشركة تزويد المؤسسة بمعلومات غير صحيحة عند طلبها للترخيص. ج- 
إذا أفلست الشركة. د- 

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

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

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

بالنسبة للفقرة )ب(، إن الشركة ملتزمة بالبنود التالية: 

المادة )3( من نظام مراقبة شركات التأمين لناحية حصولها على موافقة مؤسسة النقد المسبقة قبل إجراء أي تعديل على رأس المال )سواء  �
عند التخفيض أو الزيادة(. تم تخفيض رأسمال الشركة مرتين، المرة األولى عام 2016م والمرة الثانية عام 2018م، وذلك إلطفاء الخسائر 

المتراكمة التي تجاوزت )50%( من رأس المال. وقد تم اخذ موافقة مؤسسة النقد المسبقة على التخفيض. 
المادة )6( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والمادة )27( من الئحته التنفيذية حيث يجب على الشركة الحصول على موافقة مؤسسة  �

النقد على الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة. هذا وقد حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد بتعيين األعضاء الحاليين لمجلس إدارة الشركة 
للدورة الثالثة التي تبدأ من 2018/01/23م وحتى 2021/01/22م.

المادة )9( من نظام مراقبة شركات التأمين لناحية حصولها على موافقة مؤسسة النقد المسبقة قبل فتح فرعها في الرياض )وفق خطاب  �
مؤسسة النقد رقم )341000103587( بتاريخ 1434/08/23هـ الموافق 2013/07/2م(.

المادة )16( من الالئحة التنفيذية حيث أن الشركة قد حصلت كما بتاريخ إعداد هذه النشرة على موافقات نهائية من مؤسسة النقد بخصوص  �
بيع وتسويق ثالث منتجات تأمينية هي التأمين الطبي للمجموعات والتأمين الطبي لألفراد وللعائالت وتأمين الزائرين.

وفيما يخص الفقرة )و( أعاله، يتوجب على الشركة االلتزام بهامش المالءة المطلوب حسب المادة )66( السادسة والستين والمادة )67( السابعة والستين 
من الالئحة التنفيذية. وتفرض مؤسسة النقد على شركات التأمين غير الملتزمة بمستويات مالءة مناسبة سلسلة من اإلجراءات لتصحيح أوضاعها ومن 

ضمنها:

زيادة راس مال الشركة. �
تعديل األسعار. �
تخفيض التكاليف. �
التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد. �
تسييل بعض األصول. �
أي إجراء آخر تراه الشركة مناسبا وتوافق عليه المؤسسة. �
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وبتاريخ 05/27/ 2018م استلمت الشركة خطاب مؤسسة النقد بخصوص عدم استيفاء الشركة هامش المالءة المالية المطلوبة حيث انخفض إلى نسبة 
)سالب 16%( كما في 2018/03/31م. وتضمن قرار مؤسسة النقد عدد من اإلجراءات النظامية المترتبة على الشركة على النحو التالي:

منع الشركة من قبول مكتتبين جدد وتجديد وثائق التأمين الحالية وذلك اعتباراً من 2018/05/27م. �
بتعيين  � الشركة  وقامت  ذلك.  على  للتغلب  الالزمة  والحلول  المقترحات  ووضع  للشركة  المالي  الوضع  تردي  أسباب  لدراسة  تعيين مستشار 

االستشاري للقيام بالمتطلبات الواردة في خطاب المؤسسة أعاله.
تقديم الشركة تقريراً أسبوعياً مفصاًل عن سير العمل الذي يقوم به المستشار، وتقوم الشركة بإعداد وتقديم التقارير المطلوبة للمؤسسة. �
قيام رئيس مجلس إدارة الشركة باطالع كافة أعضاء المجلس على خطاب المؤسسة واتخاذ ما يلزم حيال ما ورد فيه.  �

تم تجديد تصريح مؤسسة النقد في 2018/07/10م وذلك لمدة )3( سنوات تنتهي بتاريخ 2021/06/06م مع اإلبقاء على الحظر المفروض على الشركة 
لناحية منعها من إصدار وثائق تأمين جديدة وتجديد الوثائق الحالية. 

وبتاريخ 2018/07/18م استلمت الشركة خطاب آخر من مؤسسة النقد بخصوص عدم التزام الشركة ببعض بنود الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات 
التأمين التعاوني والئحة الحوكمة والئحة لجنة المراجعة وتم تسطير مالحظة عامة بوجود ضعف في الرقابة الداخلية للشركة. وتضمن قرار مؤسسة 

النقد عدد من اإلجراءات النظامية المترتبة على الشركة على النحو التالي:

االستمرار على القرار السابق بمنع الشركة من إصدار وتجديد وثائق التأمين. �
بتعيين  � الشركة  وقامت  ذلك.  على  للتغلب  الالزمة  والحلول  المقترحات  ووضع  للشركة  المالي  الوضع  تردي  أسباب  لدراسة  تعيين مستشار 

االستشاري للقيام بالمتطلبات الواردة في خطاب المؤسسة أعاله.
تقديم المستشار تقريره للمؤسسة خالل مدة )60( يوم عمل من تاريخ الخطاب. �

باستثناء ما تم ذكره أعاله، فإن الشركة ملتزمة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية وبشروط وتعليمات ترخيص مؤسسة النقد كما 
بتاريخ إعداد هذه النشرة.

921222 )SAGIA( االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة لالستثمار

 )Service Investment License( قامت الشركة باستخراج ترخيص استثمار خدمي ،)نظراً لوجود مساهمين مؤسسين أجانب )غير السعوديين وغير الخليجيين
بموجب شهادة رقم )112031036630-01( وتاريخ 1431/02/30هـ )الموافق 2010/02/14م( وتنتهي صالحية الترخيص في تاريخ 1445/02/15 هـ 

)الموافق 2023/09/01م(. 

تشترط الهيئة العامة لالستثمار على الشركات المرخص لها االلتزام بالتعليمات األتية: )1( عدم اختالف بيانات السجل التجاري عن البيانات الموجودة 
بالترخيص االستثماري الصادر من الهيئة أو )2( ممارسة نشاط استثماري أو تجاري غير مرخص أو )3( عدم وجود ترخيص استثمار لفروع الشركة 
ومراكز التسويق )ويقصد بها نقاط البيع( أو )4( التوقف عن ممارسة النشاط االستثماري أثناء سريان مدة الترخيص، إال في حاالت الظروف القاهرة 
التي تقبلها الهيئة مع تقديم جدول زمني يبين تاريخ العودة لممارسة النشاط خالل خمسة أيام من تاريخ حدوث الظرف القاهر أو )5( استخدام اسم 
أو شعار وكالة تجارية عالمية أو محلية دون ترخيص أو استخدام مطبوعات أو أختام أو وسائل دعائية باسم تجاري مخالف لالسم المرخص من الهيئة 
العامة أو )6( عدم تطابق مواصفات المنتج وأسلوبه مع المواصفات الخليجية أو السعودية أو الدولية المعتمدة أو )7( عدم إخطار الهيئة كتابياً بتعديل 
العنوان أو بيانات المراسلة واالتصال أو عدم تحديث البيانات المقدمة سابقاً للهيئة في حال تم تعديلها. هذا وتشترط الهيئة العامة لالستثمار على كافة 
الشركات المرخصة التقدم بطلب تعديل ترخيصها تبعاً ألي تعديالت في بياناتها ومنها على سبيل المثال في حال تخفيض أو زيادة رأس المال أو تعديل 

االسم التجاري أو فتح فروع لها. 

باستثناء ما تم ذكره أعاله، فإن الشركة ملتزمة بمتطلبات الهيئة العامة لالستثمار وشروط وتعليمات ترخيص الهيئة العامة لالستثمار كما بتاريخ إعداد 
هذه النشرة. 

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية921232

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

إعالن النتائج المالية.

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

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

كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )تداول( التي تبلغ خسائرها المتراكمة )50%( فأكثر من رأس المال المدفوع باإلفصاح 
على موقع تداول قبل تاريخ 1438/07/24هـ )الموافق 2017/04/21م( عن خطتها حيال تطبيق المادة )150( من نظام الشركات. 
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كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )تداول( باتباع الئحة التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها 
في السوق المالية السعودية )تداول( الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )4-8-2017( وتاريخ 1438/04/26 هـ )الموافق 2017/01/24م(.

كما بتاريخ إعداد هذه النشرة، الشركة لم تخالف أي من التعليمات المبينة أعاله وهي ملتزمة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وقد قامت الشركة 
بتخفيض رأسمالها في نهاية شهر يناير من عام 2016م، حيث بلغت الخسائر نسبة )51.28%( من رأس مال الشركة. وبتاريخ 2016/04/12م أوصى 
مجلس اإلدارة بتخفيض رأسمال الشركة من )400( مليون ريال ليصيح )200( مليون ريال. وبتاريخ 2016/10/18م وافقت الجمعية العامة )غير العادية( 
على التخفيض وقد سبق ذلك حصول مجلس إدارة الشركة على موافقة مؤسسة النقد والهيئة. وقد تم تخفيض الوديعة النظامية بعد الحصول على موافقة 
مؤسسة النقد لتصبح )30( مليون بدالً من )40( مليون أي ما يمثل نسبة )15%( من رأسمال الشركة. وفي نهاية الربع األول من عام 2018م، بلغت الخسائر 
المتراكمة نسبة )74.5%( من رأس المال وأصبحت الشركة خاضعة ألحكام المادة )150( من نظام الشركات التي تلزم بأن يتم اتخاذ بأسرع وقت وفي 
مهل قصيرة جداً وذلك لتجنب إيقاف الشركة وشطبها بقوة القانون. األمر الذي دفع مجلس اإلدارة إلى التوصية بتاريخ 2018/05/09م بتخفيض رأس 
المال من )200( مليون ريال ليصبح )100( مليون ريال )وهو الحد األدنى المفروض من مؤسسة النقد(. وفي يوم 2018/06/10م وافقت الجمعية العامة 
)غير العادية( على التوصية بتخفيض رأس المال بمقدار )100( مليون ريال ليصبح رأسمال الشركة )100( مليون ريال مقسم إلى )10( ماليين سهم بقيمة 

أسمية قدرها )10( رياالت للسهم الواحد.

التزمت الشركة بمتطلبات اإلفصاح وفق ما نصت عليه قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات األخرى ذات العالقة بالخسائر 
المتراكمة.

كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )تداول( باإلفصاح على مراحل عن مواكبتهم للتحول لمعايير المحاسبة الدولية. وبتاريخ 
2016/08/31م، أعلنت الشركة في موقع تداول عن التزامها بذلك. 

921242)CCHI( االلتزامات المستمرة حسب متطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني

استلمت الشركة خطابا من األمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني بتاريخ 1439/11/23هـ )الموافق 08/05/ 2018م( رقم )3531/1755( 
والذي يفيد بتأهيل الشركة لدى األمانة العامة للمجلس الضمان الصحي التعاوني وذلك اعتباراً من تاريخ 1439/11/09هـ )الموافق 2018/07/22م( 
ولمدة ثالث سنوات. هذا وتجدر اإلشارة بأن خطاب إعادة التأهيل يؤكد استمرار منع الشركة من إصدار أو تجديد أي وثيقة صحي عبر نظام إدارة الوثائق 
المطور ألمانة المجلس اعتباراً من تاريخ قرار المنع المرسل للشركة بموجب خطاب رقم )3531/1437( وتاريخ 2018/05/28م، على أن ال يشمل القرار 

حق الشركة بإدخال إضافات أو تعديالت على الوثائق السارية. 

9  يبدأ العمل بهذه اآللية اعتباراً من تاريخ 2018/10/01م

إن منتجات التأمين الطبي خاضعة ألنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني )»مجلس الضمان«( بعد إجازتها من مؤسسة النقد. حيث يقوم  �
مجلس الضمان بمراقبة الشركة والتأكد من تقيدها بالشروط المنظمة لتقديم منتجات التأمين الطبي. 

نصت المادة )43( من الالئحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي على أنه ال يسمح لشركات التأمين بممارسة أعمال الضمان الصحي التعاوني  �
إاّل بعد تأهيلها من قبل المجلس، ويكون التأهيل مقيدا بمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. 

كما نصت المادة )44( من الالئحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي أنه يتم تأهيل شركات التأمين التعاوني لممارسة التأمين الصحي بناء على  �
طلب يتم تقديمه لهذا الغرض، وللمجلس تحديد ما يراه من تفاصيل تتعلق بطبيعة ونطاق البيانات التي يتعين تضمينها في هذه الطلبات في 

حدود ما يلزم لذلك، وعلى المجلس البت في طلب التأهيل خالل تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب. 
يقوم مجلس الضمان بمراقبة الشركة والتأكد من تقيدها بالشروط والتعليمات المنظمة لتقديم منتجات التأمين الطبي. ومن تلك الشروط: �

االلتزام بالتعديالت التي طرأت على وثيقة الضمان الصحي التعاوني المعتمدة بموجب قرار معالي وزير الصحة رقم )1/18/3 ر( وتاريخ  أ- 
1439/05/12 )الموافق 2018/01/29م( والتي ستلزم شركات التأمين تغطية منافع جديدة لم تكن تغطيها الوثيقة القديمة. وبدأ العمل 
بالوثيقة الجديدة بتاريخ 2018/07/01م وقد التزمت الشركة بالتعديل حيث تم عكس البنود المعدلة في مسودة وثيقة التأمين المعتمدة 

من الشركة. وتؤكد الشركة بأنه سيتم العمل بالوثيقة المعدلة فور رفع الحظر عن الشركة. 
االلتزام بأن يتم الرد على طلب الموافقات من قبل شركة التأمين إلى مقدمي الخدمة على تقديم الخدمة الصحية للمستفيدين خالل  ب- 

مدة ال تزيد على ستين دقيقة من وقت طلب الموافق.
تكوين وحدة الستقبال ومعالجة الشكاوى الواردة من عمالء الشركة )حملة الوثائق(. ج- 

االلتزام بدفع مستحقات مقدمي الخدمة الطبية كالمستشفيات والعيادات الطبية في موعد ال يتجاوز )45( يوم عمل من تاريخ استالم  د- 
المطالبات.

تعويض حامل الوثيقة من قبل الشركة عن النفقات القابلة لالستعاضة حسب األسعار السائدة خالل مدة ال تزيد عن )15( يوم عمل من  هـ- 
تاريخ اكتمال الطلب.

االلتزام بسداد مستحقات مقدمي الخدمة في مدة ال تزيد عن )45( يوم عمل من تاريخ استالم الشركة للمطالبات المكتملة والمقبولة،  و- 
وإرسال كشف بالمرفوضات وأسبابها. 

يجب على مقدم الخدمة أن يراجع المرفوضات وتزويد الشركة بالمستندات المؤيدة للمطالبات بحد أقصى خالل )22( يوم عمل من  ز- 
تاريخ استالم المرفوضات على أن تقوم الشركة بمراجعة تلك المستندات وتلتزم بسداد المطالبات المكتملة والمقبولة وعمل مخالصة 
بحد أقصى خالل )22( يوم عمل من تاريخ استالم المطالبات التي يوجد عليها مالحظات. وسيقوم مجلس الضمان بالرقابة واإلشراف 
بشكل نصف سنوي على المستحقات المالية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة وسيتم المتابعة مع أي منهما في حال وجود مشاكل 
في التسويات. وفي حال عدم اتفاق الطرفين على التسوية النهائية أو عدم حصول أية تسوية أو تعثرها فسيتم تحويلها لمركز الصلح 

والتسويات التابع لمجلس الضمان الصحي التعاوني9. 
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باستثناء الحظر المفروض على الشركة بمنعها من إصدار أو تجديد وثائق التأمين الصحي )وذلك بناء على قرار مؤسسة النقد بسبب تدني مستوى هامش 
المالءة(، فإن الشركة ملتزمة بباقي مواد نظام الضمان الصحي التعاوني والئحته التنفيذية كما بتاريخ إعداد هذه النشرة. 

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الجهات الحكومية األخرى921252

بعد تأسيس الشركة واستالم التراخيص والشهادات وموافقات الجهات الحكومية المشار لها أعاله بما فيها قرار معالي وزير التجارة بإعالن التأسيس 
التزمت الشركة بالتسجيل لدى الجهات الحكومية األخرى وهي:

وزارة التجارة واالستثمار: 92125212

الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجاري )شهادة المقر الرئيسي رقم 4030223528( وتنتهي صالحيتها في 
1440/03/27 هـ )الموافق 2018/12/05م( واستخراج سجل تجاري مستقل لفرع الشركة في الرياض )شهادة فرع شركة رقم 1010421871( وتنتهي 
صالحيتها في 1442/10/23هـ )الموافق 2021/06/04م(. كما التزمت الشركة بنظام السجل التجاري حيث تم تسجيلها لدى كل من غرفة جدة )للمركز 
الرئيسي( وغرفة الرياض )للفرع( وتنتهي صالحية شهادتي العضوية في الغرف التجارية بانتهاء مدة سريان صالحية شهادتي السجل التجاري المشار 

إليهما أعاله. 

لدى الشركة عالمة تجارية عبارة عن )رسم دائري يحتوي باللونين األخضر واألزرق يعلوها نقطة زرقاء وأسفلها االسم التجاري شركة عناية السعودية للتأمين 
التعاوني باللغة العربية واإلنجليزية باللون األسود كما بالشكل الموضح بالشهادة( وقد تم تسجيلها لدى وزارة التجارة )إدارة العالمات التجارية( بموجب 

شهادة رقم )143413032( وتاريخ 1435/07/14هـ )الموافق 2014/05/13م( وتنتهي صالحيتها بتاريخ 1440/10/20هـ )الموافق 2019/06/23م(. 

كما بتاريخ إعداد هذه النشرة الشركة ملتزمة بنظام الشركات. وقد تم تحديث النظام األساسي للشركة تماشياً مع التعديالت الجديدة التي أدخلت على 
نظام الشركات وذلك بعد أخذ موافقة مؤسسة النقد ووزارة التجارة. 

الهيئة العامة للزكاة والدخل:92125222

والتي  )الموافق 2018/04/21م(  وتاريخ 1439/08/05هـ  رقم )1110268217(  الشهادة  ولكن  الزكاة  والتزمت بسداد  السنوي  إقرارها  الشركة قدمت 
تنتهي صالحيتها في 1440/08/25 هـ )الموافق 2019/04/30م( غير صالحة لصرف األقساط )العادية والنهائية( وذلك بسبب وجود اعتراض من قبل 
الشركة حول احتساب الوديعة النظامية عن السنوات السابقة )2011م - 2014م( حيث بلغت قيمة المستحقات المتوجبة عن الفروق الزكوية مبلغ وقدره 

)12.545( مليون ريال. 

وحتى تاريخ إعداد هذه النشرة، لم يتم سداد مبلغ فروقات الزكاة هذه، وتؤكد الشركة بأنه تم تقديم ضمان بنكي صادر عن مصرف محلي لصالح الهيئة 
العامة بهذا الخصوص. 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية92125232

تم فتح ملف العمل )رقم الملف 9- 1575615( والرقم الموحد )700( وفق ما هو مبين في شهادة السجل التجاري )في الجهة اليسرى العلوية أسفل رقم 
السجل وتاريخه(. وكما بتاريخ إعداد هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات اإللكترونية لوزارة العمل والتنمية االجتماعية وتم استخراج شهادة السعودة 

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات. 

لم يتم أخذ موافقة وزارة العمل والتنمية االجتماعية على الئحة تنظيم العمل الداخلية )HR Manual( وهذا مخالف لنظام العمل.

وباستثناء ما تم ذكره، فإن الشركة ملتزمة - كما بتاريخ إعداد هذه النشرة - باألنظمة واللوائح والقواعد ذات العالقة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية. 

التأمينات االجتماعية92125242

تم فتح ملف التأمينات )رقم االشتراك 504789500( وقد التزمت الشركة بتقديم ما يثبت االشتراك في فرعي المعاشات واألخطار المهنية للمشتركين 
السعوديين وبالنسبة لغير السعوديين االشتراك بفرع األخطار المهنية. وقد بلغت قيمة االشتراكات المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية عن 
عام 2017م مبلغا وقدره )2.343.143.36( ريال. هذا وتجدر اإلشارة بأن المؤسسة العامة قد فرضت غرامة على الشركة بسبب تسجيل رواتب غير 

صحيحة لعدد من المشتركين ال تعكس الراتب الحقيقي وفق مسير الرواتب.

وباستثناء ما تم ذكره أعاله، فإن الشركة ملتزمة - كما بتاريخ إعداد هذه النشرة - باألنظمة واللوائح والقواعد ذات العالقة بالمؤسسة العامة. 

وزارة الشؤون البلدية والقروية92125252

استأجرت الشركة مقر لمكاتب مركزها الرئيسي في جدة ومقر للفرع في مدينة الرياض. تم تجهيز المكاتب مع تركيب اللوحة ومالحظة أنه ال يجوز أن 
تحمل اللوحة شعار الشركة الجديد إال إذا كان الشعار تم تسجيله كعالمة تجارية، والتأكد من أن المبنى مرخص كمكاتب وال يوجد عليه أي مخالفات 
في البلدية. ويجب استخراج رخصة البلدية مع األخذ باالعتبار أن البلدية تتطلب الوثائق التالية: صورة السجل التجاري وصورة عقد التأسيس )النظام 
األساسي( وصورة من عقد اإليجار وصورة من فسح البناء للمبنى الذي تم االستئجار فيه وصورة من ترخيص المكتب العقاري وتصوير المبنى من بعد 
ويشمل اللوحة )مع نسخة عن فاتورة اللوحة وتسجيل وملكية العالمة التجارية )إن كان هنالك شعار باللوحة(. وحتى تاريخ إعداد هذه النشرة، لم يتم 

استخراج ترخيص البلدية للمركز الرئيسي وللفرع بمدينة الرياض. 

باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي قسم )2( »عوامل المخاطرة«، فإن الشركة ملتزمة - كما بتاريخ إعداد هذه النشرة - باألنظمة واللوائح والقواعد ذات 
العالقة بوزارة البلدية والقروية.
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التعديالت التي طرأت على رأس المال 9222

رأس المال عند التأسيس922212

بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون )40.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية 
قدرها عشرة )10( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وقد اكتتب المساهمون المؤسسون بعدد أربعة وعشرين مليون )24.000.000( سهم 
ما يمثل )60%( من إجمالي أسهم الشركة ودفعوا قيمتها بالكامل، وقد تم طرح األسهم المتبقية والبالغة ستة عشر مليون )16.000.000( سهم )%40( 
لالكتتاب العام الذي تم في الفترة من تاريخ 1433/01/24هـ )الموافق 2011/12/19م( إلى 1433/01/30هـ )الموافق 2011/12/25م( بسعر اكتتاب بلغ 

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. وتم إدراج األسهم في السوق المالية السعودية )تداول( بتاريخ 1433/04/05هـ )الموافق 2012/02/27م(.

تخفيض رأس مال الشركة 922222

قامت الشركة بتاريخ 1438/01/17هـ )الموافق 2016/10/18م( بتخفيض رأس مالها من أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي إلى مائتي مليون 
)200.000.000( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من أربعين مليون سهم )40.000.000( إلى عشرين مليون سهم )20.000.000( 
عن طريق إلغاء عشرين مليون سهم )20.000.000( وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )50%(، وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل )2( سهم. 
وقد سبق ذلك حصول الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تخفيض رأس مال الشركة بموجب الخطاب رقم )371000100389( 
)الموافق  1437/11/15هـ  بتاريخ  الشركة  مال  رأس  تخفيض  على  المالية  السوق  هيئة  وموافقة  2016/06/19م(  )الموافق  1437/09/14هـ  وتاريخ 

2016/08/18م(.

وبتاريخ 1439/08/17هـ الموافق )2018/05/03م( تم إبالغ مجلس إدارة الشركة بأن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 50% من رأس مالها المدفوع. 
وتجدر اإلشارة إلى أن مجلس إدارة الشركة قرر بتاريخ 1439/03/25هـ )الموافق 2017/12/13م( التوصية بزيادة رأس مال الشركة وذلك عن طريق 
طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائتي مليون )200.000.000( ريال سعودي من أجل دعم توسع نشاط الشركة وتحسين مستوى مالءتها المالية. ولكن 
نظًرا لعدم إمكانية استكمال عملية زيادة رأس مال الشركة خالل الفترة المحددة في المادة 150 من نظام الشركات، قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 
مليون  مائة  إلى  سعودي  ريال   )200.000.000( مليون  مائتي  من  الشركة  مال  رأس  بتخفيض  بالتوصية  2018/05/09م(  )الموافق  1439/08/23هـ 
)100.000.000( ريال سعودي، وذلك لاللتزام بمتطلبات نظام الشركات. وقد حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تخفيض 
رأس مال الشركة بموجب الخطاب رقم )1093/41( وتاريخ 1439/08/29هـ )الموافق 2018/05/15م( وموافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس 
مال الشركة بتاريخ 1439/09/02هـ )الموافق 2018/05/17م(. كما وافقت الجمعية العامة )غير العادية( على التخفيض في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

1439/09/26هـ )الموافق 2018/06/10م(.

زيادة رأس المال 922232

أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1439/03/25هـ )الموافق 2017/12/13م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق 
أولوية بقيمة مائتي مليون )200.000.000( ريال سعودي ليصبح ثالثمائة مليون )300.000.000( ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات 
بتاريخ 1439/10/26هـ  رقم )8200/41(  الخطاب  بموجب  مالها  زيادة رأس  النقد على  الشركة على موافقة مؤسسة  الالزمة. وقد حصلت  النظامية 

)الموافق 2018/06/10م(. ويتوجب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على الزيادة. 

كما يجب إصدار قرار في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع. ويحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه 
حالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق وفقاً 

للضوابط التي وضعتها هيئة السوق المالية وفق ما هو مبين في نشرة اإلصدار هذه.

ويجب أن يتم نشر نشرة اإلصدار الموافق عليها من قبل الهيئة والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة ال تقل عن )14( يوماً قبل موعد انعقاد الجمعية 
العامة )غير العادية( الخاصة بزيادة رأس المال، وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة )غير العادية( خالل ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل 

وطرح حقوق األولوية ُعّدت موافقة الهيئة ملغاة.

وتجدر اإلشارة إلى أن الموافقات المطلوبة لزيادة رأس مال الشركة هي التالية:

توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال. �
موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على زيادة رأس المال. �
موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال. �
موافقة السوق المالية السعودية )تداول( على زيادة رأس المال. �
قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال. �

مجلس إدارة الشركة 9232

تعيين أعضاء المجلس923212

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة )6( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد على ثالث سنوات، وال يخل هذا التعيين بحق 
الشخص ذي صفة المعنوية في استبدال من يمثله في المجلس. ويجب أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثياًل مناسباً من األعضاء المستقلين. وفي جميع 

األحوال ال يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.

هذا وقد حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد بتعيين األعضاء الحاليين لمجلس إدارة الشركة للدورة الحالية التي تبدأ من 1439/06/20هـ )الموافق 
2018/03/08م( وحتى 1442/06/09هـ )الموافق 2021/01/22م( )ولمزيد من التفاصيل حول مجلس إدارة الشركة فضاًل راجع القسم )4( »الهيكل 
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التنظيمي للشركة«(. هذا وتجدر اإلشارة إلى أن والية المجلس السابق قد تم تمديدها من تاريخ 2018/01/23م وحتى تاريخ 2018/03/08م وقد تم أخذ 
موافقة الجمعية العامة العادية التي انعقدت في )2018/03/08م(.

وبتاريخ 2018/06/05م وافق المجلس على تعيين رئيساً له ونائب لرئيس مجلس اإلدارة. وقد حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد على التعيين في 
المنصبان بموجب خطاب رقم )13030/41( بتاريخ 2018/08/09م. كما تم تعيين أمين سر للمجلس. 

انتهاء العضوية923222

تنتهي عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء مدة التعيين أو االستقالة أو الوفاة أو إذا ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة 
الشركة بشرط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية، أو بانتهاء عضويته وفقاً ألي نظـام أو تعليمات سارية في المملكة العربية السعودية، أو إذا 
حكم بشهر إفالسه أو إعساره أو قدم طلباً للتسوية مع دائنيه، أو توقف عن دفع ديونه أو أصبح فاقد الشعور، أو أصيب بمرض عقلي أو إذا ثبت ارتكابه 
عماًل مخاًل باألمانة واألخالق أو أدين بالتزوير. ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون 
إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل 

بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وأال كان مسؤوالً قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار.

وإذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة، كان للمجلس أن يعين -مؤقتاً- عضواً في المركز الشاغر ممن يتوافر فيهم الخبرة الكافية وبعد الحصول 
على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي ودون النظر للترتيب في الحصول على األصوات في الجمعية العامة التي تم انتخاب مجلس اإلدارة من 
خاللها، ويجب أن تبلغ بذلك هيئة السوق المالية خالل خمسة )5( خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية 
في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. ويجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد في حال نقص عدد 
أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة انعقاده، ويجب إبالغ مؤسسة النقد العربي السعودي عند استقالة أي عضو في المجلس أو إنهاء عضويته 

ألي سبب عدا انتهاء دورة المجلس وذلك خالل )5( خمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل ومراعاة متطلبات اإلفصاح ذات العالقة.

المنتجات التي تسوقها الشركة 9242

لم تسجل مؤسسة النقد أية مالحظات على وثائق التأمين المتعلقة بالمنتجات التي يتم تسويقها من قبل الشركة كما بتاريخ إعداد هذه النشرة. وفيما 
يلي نبذة عن المنتجات:

73 -الجدول رقم )9-1(: المنتجات التأمينية المرخصة من مؤسسة النقد
تاريخ الموافقة النهائيةاسم وثيقة التأمين ووصفهارقم

وثيقة الضمان الصحي التعاوني للمجموعات1
تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتغطية تكاليف الخدمات الطبية التي يتكبدها حملة الوثائق )من 
موظفي الشركات( لدى شبكات محددة من المستشفيات والعيادات والمستوصفات والمراكز الطبية.

1433/08/04هـ )الموافق 2012/06/24م(

وثيقة الضمان الصحي التعاوني لألفراد والعائالت2
تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتغطية تكاليف الخدمات الطبية التي يتكبدها حملة الوثائق )من األفراد 

والعائالت( لدى شبكات محددة من المستشفيات والعيادات والمستوصفات والمراكز الطبية.

1433/05/29هـ )الموافق 2012/04/21م(

وثيقة تأمين الزائرين 3
تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتغطية المنافع الصحية األساسية المتاحة لألشخاص الذين يزورون 

المملكة أو يمرون بها.

1437/09/24هـ )الموافق 2016/06/29م(

المصدر: إدارة الشركة

وبتاريخ 2016/11/01م حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد للقيام بعمليات البيع اإللكتروني على موقع الشركة وذلك لبيع المنتجات التأمينية 
أعاله.

وقد التزمت الشركة بتحديث وثيقة التأمين الطبي حسب طلب مجلس الضمان الصحي التعاوني. الشركة ملتزمة بمتطلبات مؤسسة النقد بأن تكون كافة 
منتجات الشركة التأمينية مشمولة بتغطية عقود إعادة تأمين شاملة لموضوع وثيقة التأمين واالستثناءات الواردة فيها وبوجوب أخذ موافقتها قبل إجراء 

أي تعديل في أي وثيقة أو أقساط التأمين.

حصلت الشركة على عدد من الخطابات فيما يخص المنتجات التأمينية وقد صدرت هذه الخطابات عن إدارة الرقابة على شركات التأمين لدى مؤسسة 
النقد على النحو التالي:

خطاب رقم )381000012286( وتاريخ1438/02/01هـ )الموافق 2016/11/01م( المتضمن موافقة المؤسسة لقيام الشركة بتنفيذ عمليات  �
لألفراد  الطبي  التأمين  و)2(  للمجموعات  الطبي  التأمين   )1( التالية:  التأمينية  المنتجات  لبيع  وذلك  الشركة  موقع  على  اإللكتروني  البيع 

والعائالت و)3( وثيقة تأمين الزائرين.
تأمين  � لبيع وتسويق وثيقة  المؤسسة  المتضمن موافقة  )الموافق 2016/06/29م(  وتاريخ 1437/09/24هـ  خطاب رقم )371000104687( 

الزائرين.
خطاب رقم )IS/1855/41828( وتاريخ 1433/05/29هـ )الموافق 2012/04/21م( المتضمن موافقة المؤسسة لبيع وتسويق وثيقة التأمين  �

الطبي للمجموعات.
خطاب رقم )IS/1855/41828( وتاريخ 1433/08/04هـ )الموافق 2012/06/24م( المتضمن موافقة المؤسسة لبيع وتسويق وثيقة التأمين  �

الطبي لألفراد والعائالت.
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فروع الشركة ونقاط البيع 9252

لدى الشركة فرع واحد في مدينة الرياض وقد تم استخراج شهادة سجل تجاري رقم )1010421871( وفيما يلي ملخص عن بيانات الشهادة: 

تاريخ استخراج الشهادة: 1435/10/23هـ )الموافق 2014/09/19م(. �
تاريخ انتهاء صالحية الشهادة: 1442/10/23هـ )الموافق 2021/06/04م(. �
النشاط: مقر إداري بموجب الترخيص االستثماري رقم )112031036630( بتاريخ 1431/02/30هـ )الموافق 2010/02/14م(. �

كما تم استخراج شهادة اشتراك بغرفة الرياض رقم )101000458177( وتاريخ 2018/08/28م وتنتهي بتاريخ 2021/06/04م. وتفيد الشهادة بتسجيل 
الفرع في الدرجة الثانية. 

وتجدر اإلشارة بأنه ال يوجد رخصة بلدية خاصة بالمكاتب اإلدارية المستأجرة لغرض تشغيل فرع الرياض. وتؤكد الشركة بأنه يوجد رخصة بلدية وتصريح 
دفاع مدني شامل كل المبنى وتم استخراجها من قبل صاحب المبنى )شركة العجالن القابضة( وبأنه لم يتم إصدار رخصة بلدية مستقلة لكل مكتب 

مستأجر من قبل الشركة.

اتفاقية إعادة تأمين 9262

تقوم الشركة بإعادة التأمين على جزء من المخاطر التي تؤمن عليها وذلك لتقليل تعرضها للخسائر، والعمل على استقرار أرباحها وحماية مصادر رأسمالها 
بما يتماشى مع اللوائح التنفيذية. وقد أبرمت الشركة اتفاقية إعادة تأمين فائض الخسائر الناتجة عن التأمين الصحي وقد تم إسناد ذلك إلى شركة 
دولية متخصصة ذات تصنيف )-AA( وفق وكالة التصنيف االئتماني ستاندرد أند بورز )S&P( وهي شركة RGA Global Reinsurance Company Ltd )التابعة 
لمجموعة أر جي أيه األمريكية(. إن الشركة ملتزمة بالمادة )41( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بخصوص مطابقة التغطية 
ن له مع التغطية المتوفرة من الشركة معيدة التأمين. كما أن كافة المنتجات التأمينية قد تم تغطيتها بعقود إعادة تأمين وأن شروط وحدود  المقدمة للمؤمَّ

تغطية وثائق التأمين ليست أشمل من حدود التغطية المذكورة بعقود إعادة التأمين وإن كافة االستثناءات قد أُخذت بعين االعتبار.

عقود جوهرية أخرى 9272

عقود وتعامالت األطراف ذات العالقة927212

أبرمت الشركة عدد من عقود التأمين مع أطراف ذات عالقة )فضال راجع القسم )12( »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة«( والغير تقوم من 
الثامنة عشرة )18(  التاسعة والستين )69( والسبعين )70( من نظام الشركات والمادة  خاللها بتغطية مخاطر محددة. الشركة ملتزمة بأحكام المادة 
من الئحة الحوكمة فيما يتعلق بإفصاح أعضاء مجلس اإلدارة بما لهم من مصلحة شخصية في المعامالت والعقود التي تتم لحساب الشركة وتؤكد عدم 
مشاركتهم بالتصويت على أي قرار يصدر في هذا الصدد. وقد تم كذلك اإلفصاح للجمعية العامة عن تعيين مراقبي الحسابات عماًل بنظام الشركات 

واألنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة. 

عقد وكالة تأمين مع شركة تكافل الشرق األوسط927222

تم تعيين وكيل تأمين واحد وهو شركة تكافل الشرق األوسط لوكاالت التأمين. تهدف هذه االتفاقية إلى تسويق وبيع وثائق التأمين الطبي التعاوني إلى 
التنظيمية  المعتمدة في الالئحة  النظامية  نيابة عن الشركة وبشكل غير حصري. وقد تضمنت االتفاقية األسس  األفراد والشركات والهيئات األخرى 
لوسطاء ووكالء التأمين سيما من المادة )30( الثالثين حتى )34( الرابعة والثالثين التي حددت الحّد األدنى لالشتراطات التي يجب أن تتضمنها اتفاقيات 
وكالة التأمين والتزامات والوكيل تجاه شركة التأمين التي يتعاقد معها. كما تلزم أن يحقق الوكيل قيمة مبيعات لوثيقة التأمين الطبي التعاوني خالل السنة 
الميالدية الواحدة. وتلتزم الشركة بسداد عمولة من إجمالي قيمة األقساط المحصلة للوثائق المباعة على أن يتم السداد بشكل شهري فور االنتهاء من 

مطابقة حسابات الطرفين. وتحتسب العموالت على أساس األقساط فقط وال تسدد أي عمولة عن المصاريف.

عقود وسطاء التأمين927232

أبرمت الشركة عدد )34( اتفاقية غير حصرية لوساطة التأمين مع شركات متخصصة في هذا المجال. وقد اعتمدت الشركة عقداً موحداً وقعته مع 
معظم هذه الشركات يتضمن الشروط وااللتزامات التي شكلت إطار التعامل بين األطراف. وتضمنت االتفاقيات األسس النظامية المعتمدة في الالئحة 
التنظيمية لوسطاء ووكالء التأمين المشار لها من المادة )30( الثالثين حتى )34( الرابعة والثالثين التي حددت الحّد األدنى لالشتراطات التي يجب أن 

تتضمنها اتفاقيات وساطة التأمين والتزامات الوسيط تجاه شركة التأمين.

ويشمل نطاق عمل الوسطاء القيام باألعمال التالية )على سبيل المثال ال الحصر( لصالح الشركة:

تقديم خدمات وساطة بين الشركة والعمالء. �
تخصيص فريق عمل متخصص بمجال التأمين لتنفيذ االتفاقية. �
تقديم تقارير عن أخطار التأمين الخاصة بعمالئه. �
تحصيل األقساط التأمينية وفصل الحسابات. �
متابعة تجديد وثائق تأمين عمالئه. �
تزويد الشركة بخطاب تفويض من عمالئه عند طلب تقديم عرض أسعار. �
معالجة التقارير والمطالبات. �
التعامل مع شكاوى العمالء. �
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عقود الخدمات االستشارية927242

أبرمت الشركة عقود مع مقدمي خدمات استشارية منها اتفاقيات خدمات مع عدد )2( محاسبين قانونيين )من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم 
للعمل بالمملكة( واتفاقية خدمات إكتوارية واتفاقية خدمات استشارية لدراسة أسباب تردي الوضع المالي للشركة واتفاقية خدمات استشارات مهنية 
لتقييم حوكمة الشركة واتفاقية خدمات قانونية. ال يوجد أي تضارب مصالح في تعيينات المستشارين وخاصة الماليين على اعتبار أن أي مصلحة )مباشرة 
أو غير مباشرة( للشركاء أو المدراء التنفيذيين في تلك الشركات االستشارية في الشركة من شأنه أن يؤثر على استقاللية الرأي المهني المطلوب تقديمه 

منهم.

وبالنسبة لعملية تعيين مراجعي الحسابات فقد التزمت الشركة باإلجراءات النظامية حيث تم تعيين كل من شركة )إبراهيم أحمد البسام وشريكه محاسبون 
قانونيون - المحاسبون المتحالفون( وشركة )عبدالقادر سندي ومازن بترجي مراجعون ومحاسبون قانونيون( من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة 
المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م. والربع األول من عام 2019م 
وتم تحديد أتعابهم. وكما بتاريخ هذه النشرة إن الشركة ملتزمة أيضاً بالمادة )133( من نظام الشركات التي تمنع إعادة تعيين نفس مراجع الحسابات في 
حال تجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة. ويجوز لمراجع الحسابات الذي استنفد هذه المدة أن يعاد تعيينه بعد مضي سنتين من تاريخ انتهائها. 

ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع. 

كما بتاريخ هذه النشرة ال يوجد لدى الشركة سياسة مستقلة مكتوبة توضح إجراءات إسناد مهام )سواء جوهرية أو غير جوهرية( لطرف ثالث خارجي وفق 
ما نصت عليه الئحة اإلسناد المعتمدة من قبل مؤسسة النقد.

عقود اإليجار927252

الشركة ليس لديها عقارات مسجلة باسمها وال تملك أصول عقارية سواء في المملكة أو خارجها. وتزاول نشاطها بالمملكة من خالل مقرها الرئيسي في 
جدة وفرعها في الرياض بموجب عقدي إيجار باإلضافة إلى عقد إيجار في مدينة الدمام )لم يتم تجديده(. أغلب تلك العقود هي عقود إيجار تقليدية 
أي تنص على مبلغ إيجار تدفعه الشركة للمؤجر سنوياً وقابلة للتجديد، وتعتبر الغية إذا تأخر المستأجر في دفعه لإليجار، وال يحق له تأجير العقار من 

الباطن دون أخذ الموافقة الخطية من المؤجر. كما ال يجوز تغيير النشاط بدون موافقة المؤجر.

المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم  9282

تأسست الشركة برأسمال قدره أربعمائة مليون )400.000.000( ريال مقسم إلى أربعين مليون )40.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )10( 
عشرة رياالت للسهم الواحد، وقد اكتتب المساهمون المؤسسون بما مجموعه أربعة وعشرون مليون )24.000.000( سهم بقيمة مائتان وأربعين مليون 
)240.000.000( ريال وتم طرح عدد ستة عشر مليون )16.000.000( سهم بقيمة مائة وستين مليون )160.000.000( ريال، والتي تمثل بمجملها 
نسبة 40% من رأس مال الشركة، لالكتتاب العام. تم إدراج وتداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول( اعتباراً من تاريخ 2012/02/27م. 
وكان قد سبق ذلك حصول الشركة على موافقة الهيئة على نشر نشرة اإلصدار المؤرخة في 2011/12/07م، وفيما يلي المعلومات الجوهرية التي تعتقد 

الشركة أنها تغيرت منذ ذلك التاريخ:

74 -الجدول رقم )9-2(: المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم
التعديلالموضوعنشرة اإلصدار#

الصفحة )د( والصفحة )ي( 1
والصفحة )م(

الفقرات )4-2 و12-1 و5-13 
و3-14(

في نهاية شهر يناير من عام 2016م بلغت الخسائر المتراكمة نسبة )51.28%( من رأس مال الشركة. رأسمال الشركة
وبتاريخ 2016/04/12م أوصى مجلس اإلدارة بتخفيض رأسمال الشركة من )400( مليون ريال ليصيح 
)200( مليون ريال. وبتاريخ 2016/10/18م وافقت الجمعية العامة )غير العادية( على التخفيض وقد 

سبق ذلك حصول مجلس إدارة الشركة على موافقة مؤسسة النقد والهيئة. وقد تم تخفيض الوديعة 
النظامية بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد لتصبح )30( مليون بدالً من )40( مليون أي ما يمثل 
نسبة )15%( من رأسمال الشركة. وفي نهاية الربع األول من عام 2018م بلغت الخسائر المتراكمة نسبة 
)74.5%( من رأس المال وأصبحت الشركة خاضعة ألحكام المادة )150( من نظام الشركات التي تلزم 

بأن يتم اتخاذ بأسرع وقت وفي مهل قصيرة جداً وذلك لتجنب إيقاف الشركة وشطبها بقوة القانون. 
األمر الذي دفع مجلس اإلدارة إلى التوصية بتاريخ 2018/05/09م بتخفيض رأس المال من )200( 

مليون ريال ليصبح )100( مليون ريال )وهو الحد األنى المفروض من ساما(. وفي يوم 2018/06/10م 
وافقت الجمعية العامة )غير العادية( على التوصية بتخفيض رأس المال بمقدار )100( مليون ريال 
ليصبح رأسمال الشركة )100( مليون ريال مقسم إلى )10( ماليين سهم بقيمة أسمية قدرها )10( 

رياالت للسهم الواحد.
النظام القسم 213

األساسي
تضمنت نشرة اإلصدار المؤرخة في 2011/12/07م ملخص النظام األساسي للشركة. إن البنود 

المذكورة في النشرة قامت الشركة بتعديلها تماشياً مع صدور نظام الشركات الجديد عام 2015م 
ودخوله حيز التنفيذ في عام 2016م. وتمت الموافقة على هذا التعديل من قبل المساهمين في اجتماع 
الجمعية العامة )غير العادية( بتاريخ 1438/09/06هـ )الموافق 2017/06/05م( وتم اعتماده من قبل 

اإلدارة العامة للشركات )وزارة التجارة( بتاريخ 1438/11/16هـ )الموافق2017/08/08م( بعد أخذ 
موافقة مؤسسة النقد. 

الصفحة )هـ(3
والفقرة 17-10-14

المقر الرئيس 
للشركة

بتاريخ 2016/12/05م وافق المجلس على تغيير موقع المقر الرئيسي الشركة، وفي 2017/11/26م تم 
استكمال نقل المقر الرئيسي الحالي للشركة والكائن بمدينة جدة بشارع التحلية، شارع األمير محمد بن 

عبدالعزيز، مبنى أحمد العيسائي إلى مقرها الجديد بشارع األمير سلطان بحي الخالدية.
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التعديلالموضوعنشرة اإلصدار#

الصفحة )م(4
الفقرات )4-2( و)3-4( 

و)1-14(

المساهمون 
المؤسسون

بلغ عدد المساهمين المؤسسين في الشركة )20( عشرين مساهم، سعوديين وأجانب. خضع 
المساهمون المؤسسون لفترة حظر تداول أسهمهم مدتها )3( سنوات مالية كاملة من تاريخ تأسيس 

الشركة انقضت بعد نشر البيانات المالية للعام )2015م(، وبالتالي يحق للمساهمين المؤسسين 
التصرف في أسهمهم بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد والهيئة وتداول ووزارة التجارة. 

الفقرة رقم 1-10-14 )اتفاقيه 5
تحويل أعمال(

الفقرة رقم 2-10-14 )اتفاقية 
خدمات الدعم الفني(

االتفاقيات 
التي لم تبرمها 

الشركة

ورد بنشرة اإلصدار المؤرخة في 2011/12/07م بأن الشركة ستبرم اتفاقية تقديم خدمات مع شركة 
ميدنت جلف إي سي )ميدنت( )وهي شركة تابعة للمساهم الرئيسي شركة ميونخ ري(، إال أن شركة 

عناية السعودية لم تبرم هذه االتفاقية، إذ قررت الشركة إنشاء أقسام داخلية إلدارة الخدمات التأمينية 
الطبية، حيث أن هذا المسار ذو تكلفة أقل مما يتيح أيضاً سهولة التحكم بالعمليات بشكل أسرع 

وأفضل. كما ذكر في نشرة اإلصدار المؤرخة في 2011/12/07م بأن الشركة ستبرم اتفاقية خدمات 
فنية أخرى مع شركة مدنت القابضة، إال أن الشركة لم تبرم هذه االتفاقية ألنها قد قامت بتوظيف 
الكفاءة المطلوبة إلدارة خدمات الدعم الفني مما أدى إلى توفير المبالغ المطلوبة لهذه االتفاقية. 

األسهم الفقرة 64-4
المملوكة 

ألعضاء مجلس 
اإلدارة

كما بتاريخ إعداد هذه النشرة، فإن أعضاء المجلس للدورة الحالية اللذين يملكون أسهم في الشركة هم 
كل من رئيس المجلس )السيد/فيصل تمر( ونائب الرئيس )السيدة /الدانا الجفالي( و)السيد/بالل 

غزاوي( و)السيد/مازن سليمان فقيه( )فضال راجع القسم )4( »الهيكل التنظيمي للشركة«( 

المواقع الفقرة 79-5
والمرافق

لم يتم تجديد عقد إيجار مكتب الدمام والذي تم استئجاره من شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه. وقد 
أفادت الشركة بأنه تم إغالق المكتب في المنطقة الشرقية علماً بأن الشركة لم تحصل على موافقة 

مؤسسة النقد بخصوص فتح وإغالق الفرع.
الهيكل القسم 86

التنظيمي
تعد تعديله ليصبح وفق ما هو مبين في هذه النشرة.

تم تعيين أعضاء جدد )فضال راجع القسم )4( »الهيكل التنظيمي للشركة«(.اإلدارة العلياالفقرة 92-7
المصدر: إدارة الشركة

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية  9292

إضافة إلى اإلقرارات األخرى المشار إليها في هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي: 

بأن اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية. �
أن ال يخّل اإلصدار بأٍيّ من العقود أو االتفاقيات التي الشركة طرفاً فيها. �
أنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار.  �

الُمصدر ليس خاضع ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال المشركة أو في وضعها المالي. 

أن أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا خاضعين ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو في وضعها 
المالي.
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تغطية االكتتاب. 10

أبرمت الشركة ومتعهد تغطية االكتتاب )شركة الجزيرة لألسواق المالية( اتفاقية تعهد تغطية اكتتاب عشرون مليون )20.000.000( سهماً عادياً بسعر 
عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، تمثل 100% من أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب )»اتفاقية التعهد بالتغطية«(.

75 -الجدول رقم )10-1(: المتعهد بتغطية االكتتاب
شركة الجزيرة لألسواق الماليةالمتعهد بالتغطية

)20.000.000( سهم عاديإجمالي عدد األسهم المتعهد بتغطيتها

)10( رياالت سعوديةسعر الطرح

)200.000.000( ريال سعوديإجمالي قيمة الطرح المتعهد بتغطيته

100%النسبة المتعهد بتغطيتها من إجمالي قيمة الطرح 
المصدر: إدارة الشركة

متعهد التغطية 10212

شركة الجزيرة لألسواق المالية 
طريق الملك فهد بالرياض

ص.ب 20438 الرياض 11455
المملكة العربية السعودية

هاتــــف: 2256000 11 966+
فاكس: 2256068 11 966+

www.aljaziracapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactus@aljaziracapital.com.sa :البريد اإللكتروني

ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية 10222

وستقوم الشركة بإبرام اتفاقية تعهد بتغطية االكتتاب مع متعهد التغطية، وفيما يلي ملخص للشروط األساسية لالتفاقية المزمع إبرامها: 

تتعهد الشركة لمتعهد التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف تصدر وتخصص لمتعهد التغطية جميع أسهم حقوق األولوية المتعهد بتغطيتها - 1
في هذا االكتتاب التي لم يكتتب بها المساهمون المستحقون كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.

يتعهد متعهد تغطية االكتتاب للشركة بأنه في تاريخ التخصيص، سوف يقوم بشراء األسهم المتعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب، والتي لم يتم - 2
االكتتاب بها من قبل المساهمين المستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.

يتقاضى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب.- 3
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اإلعفاءات . 11

لم تتقدم الشركة أو المستشار المالي إلى هيئة السوق المالية أو السوق المالية السعودية )تداول( بطلب إعفائها من أي من متطلبات الواردة في قواعد 
طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
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شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب. 12

تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى السوق المالية السعودية )تداول( إلدراج األسهم الجديدة وتم الوفاء 
بكافة المتطلبات بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية وقواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية 

السعودية )تداول(.

يجب على جميع المساهمين المستحقين وحملة الحقوق المكتسبة ومقدمي العروض قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل االكتتاب اإللكتروني 
أو تقديم طلب االكتتاب من خالل الوسيط أو تعبئة نموذج الطرح المتبقي. حيث يعتبر تقديم طلب االكتتاب أو توقيع وتسليم نموذج الطرح المتبقي بمثابة 

موافقة وقبول بالشروط واألحكام المذكورة.

الطرح 12212

يتمثل االكتتاب في طرح عشرين مليون )20.000.000( سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ )10( عشرة رياالت سعودية للسهم، وبقيمة اسمية قدرها )10( 
عشرة رياالت سعودية وذلك لزيادة رأس مال الشركة من مائة مليون )100.000.000( ريال سعودي إلى ثالثمائة مليون )300.000.000( ريال سعودي.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة( 12222

يتعين على المساهمين المقيدين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية 
في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ 
األسهم في المملكة خالل فترة االكتتاب. وفي حال وجود فترة طرح متبقية فيمكن أيضا خاللها تقديم طلبات اكتتاب ألية أسهم متبقية من قبل المؤسسات 

االستثمارية فقط.

بالمشاركة في االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:

الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب �
أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها �
الموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار �
أنه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار طلب االكتتاب �
قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار �
ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط �

طلب االكتتاب 12232

على الشخص المستحق الذي يرغب بممارسة كامل حقه واالكتتاب في جميع أسهم حقوق األولوية التي يحق له االكتتاب فيها أن يقوم باالكتتاب عن طريق 
المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ 

األسهم.

يحسب عدد األسهم التي يحق للشخص المستحق االكتتاب فيها بحسب عدد حقوق األولوية التي يملكها. أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على المكتتب دفعه 
فيحسب بضرب عدد حقوق األولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية فترة االكتتاب في )10( ريال.

مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي 12242

يتعين على المساهمين المستحقين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب والتي تبدأ يوم 1440/04/10هـ 
)الموافق 2018/12/17م( وتنتهي 1440/04/20هـ )الموافق 2018/12/27م(.

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1440/04/05هـ )الموافق 2018/12/12م( على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن 
طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. وبموجب نشرة اإلصدار هذه سيتم طرح عشرين مليون )20.000.000( سهم عادي لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية 
والتي تمثل نسبة )200%( من راس مال الشركة قبل االكتتاب وبسعر طرح يبلغ )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد شامال قيمة اسمية قدرها )10( 
عشرة رياالت وبقيمة طرح إجمالية تبلغ مائتا مليون )200.000.000( ريال، وسيتم إصدار األسهم الجديدة بنسبة سهم واحد لكل حق من حقوق األولوية. 
وسيكون االكتتاب في أسهم حقوق األولوية المطروحة للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في الشركة في نهاية فترة تداول يوم انعقاد الجمعية 
العامة غير العادية )تاريخ األحقية( بتاريخ 1440/04/05هـ )الموافق 2018/12/12م( وللمستحقين ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة تداول 

حقوق األولوية، بمن فيهم المساهمين المقيدين الذين قاموا بشراء حقوق أولوية إضافية بجانب الحقوق التي يملكونها أصال.

وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين بحلول نهاية فترة االكتتاب، سوف تطرح األسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة 
تلك الحقوق أو بيعها من قبل األشخاص المستحقين على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.

سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية التي تم إيداعها في المحافظ عبر السوق المالية السعودية )تداول(. وتعتبر هذه الحقوق حق 
مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجالت الشركة نهاية ثاني يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية )تاريخ أحقية االكتتاب(. ويعطي كل حق لحامله 
أحقية ممارسة االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد انعقاد الجمعية. وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين 

المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية وسيتم حينها إشعار المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.
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وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتالي:

تاريخ األحقية: نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم 1440/04/05هـ )الموافق 2018/12/12م(.- 1
مرحلة التداول واالكتتاب: تبدأ مرحلة التداول واالكتتاب في يوم 1440/04/10هـ )الموافق 2018/12/17م( على أن تنتهي فترة التداول في - 2

يوم 1440/04/17هـ )الموافق 2018/12/24م( وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية 1440/04/20هـ )الموافق 2018/12/27م(.
فترة الطرح المتبقي: تبدأ يوم 1440/04/25هـ )الموافق 2019/01/01م( من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساًء من - 3

اليوم التالي بتاريخ 1440/04/26هـ )الموافق 2019/01/02م(. وسيتم خالل هذه الفترة طرح األسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي 
الطابع المؤسسي )ويشار إليهم بـ"المؤسسات االستثمارية"( على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء األسهم المتبقية. 
وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على 
المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور األسهم، فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل. وسوف يكون 
سعر االكتتاب في السهم الجديدة التي لم يكتتب بها في هذه الفترة بحد أدنى سعر الطرح، وإذا كان سعر األسهم غير المكتتب بها أعلى من 

سعر الطرح يوزع الفرق )إن وجد( كتعويض لحملة حقوق األولوية الذين لم يقوموا باالكتتاب بحقوقهم بنسبة ما يملكون من حقوق.
التخصيص النهائي لألسهم: سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح، أما بالنسبة - 4

لمستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وسوف يتم تسديد 
على  الطرح(  سعر  يتعدى  )بما  األسهم  وكسور  المتبقية  األسهم  بيع  متحصالت  باقي  وتوزع  للشركة،  المتبقية  األسهم  طرح  سعر  إجمالي 

مستحقيها كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم 1440/05/11هـ )الموافق 2019/01/17م(.
تداول األسهم الجديدة في السوق المالية السعودية )تداول(: سيبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب في نظام )تداول( عند استكمال كافة - 5

اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم المطروحة وتخصيصها.

لقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وقبول إدراج وطرح األسهم الجديدة وقبول اإلدراج في السوق المالية السعودية )تداول( وسيتم 
تقديم طلب إلى الهيئة لتداول األسهم الجديدة بعد اكتمال االكتتاب.

التخصيص ورد الفائض 12252

ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه.

بالنسبة لمستحقي  أما  التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح.  بناًء على عدد الحقوق  يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين 
كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي، وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم 
المتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد 
أقصاه 1440/05/11هـ )الموافق 2019/01/17م(. وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهدي التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة 

المتبقية وستخصص له.

ويتوقع اإلعالن عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب وذلك بقيدها في 
حسابات المكتتبين. ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية. 

وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم 1440/04/30هـ )الموافق 2019/01/06م(.

سيتم دفع مبالغ التعويض لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا كليا أو جزئيا في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية )إن وجدت( من دون أي استقطاعات 
في موعد أقصاه 1440/05/11هـ )الموافق 2019/01/17م(.

مع أن الهيئة قد اعتمدت نشرة اإلصدار هذه، فإنه يجوز لها تعليق هذا الطرح إذا علمت الشركة في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل 
اكتمال الطرح بأنه:

تغيرا مهما قد حدث في أي من األمور الجوهرية الواردة في هذه النشرة أو أي من المعلومات أو المستندات المطلوب تضمينها فيها بموجب  �
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات.

توافر أي مسائل مهمة إضافية كان يجب تضمينها في هذه النشرة. �

وفي الحالتين أعاله، يتعين على الشركة أن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية وذلك حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة 
وعندئذ سيتم نشر نشرة اإلصدار التكميلية وإعالن تواريخ الطرح المترتبة عليها بعد الحصول على موافقة الهيئة. ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في األوراق 

المالية قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في تلك األوراق المالية قبل انتهاء فترة الطرح.
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كما أنه من الممكن أن يتم تعليق طرح االكتتاب في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيل الطرح.

رسم توضيحي لآللية المعدلة لتداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة

QGó°UE’G Iô°ûf √Oó– Ée Ö°ùM äGÎØdG ájÉ¡fh ájGóH *

IQó°üŸG ácô°ûdG äÉfÓYGh

ÜÉààcÓd ΩÉjCG 9 , ∫hGóà∏d ΩÉjCG 6
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أسئلة وأجوبة عن اآللية المطورة لحقوق األولوية المتداولة 12262

ماهي حقوق األولوية؟

المال، وهو حق مكتسب لجميع  زيادة رأس  اعتماد  المطروحة عند  الجديدة  االكتتاب في األسهم  للتداول تعطي حاملها أحقية  قابلة  أوراق مالية  هي 
المساهمين الملكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع 

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

لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ،وهو ما يعرف بتاريخ 
األحقية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

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

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

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتم اإلشعار عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل نصية 
قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية 
العامة غير العادية.

ما هو معامل األحقية؟

هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد 
الجمعية العامة غير العادية. ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. وعليه فإن معامل األحقية هو )2( حق 
لكل سهم )1( واحد مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية. ووفقا لذلك، إذا كان مساهم مقيد يملك ألف )1.000( سهم في تاريخ األحقية فسيخصص 

له ألفي )2.000( حق مقابل ما يملكه من أسهم.

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

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

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح )قيمة الحق اإلرشادية(. فعلى سبيل المثال، إذا 
كان سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق )15( ريال سعودي، وسعر الطرح عشرة )10( رياالت سعودية، فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون خمسة 

)5( رياالت سعودية.
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من هو المساهم المقيد؟

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

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

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

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

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

كيف تتم عملية االكتتاب؟

يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منّصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافًة إلى إمكانية 
االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم.

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

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

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

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلى سبيل المثال، إذا كان مساهم يملك ألف )1.000( سهم 
في الشركة على النحو التالي: ثمانمائة )800( سهم في محفظة )أ( ومائتا )200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع ألفي )2.000( 

حق على اعتبار أن لكل سهم )2( حق. عليه فسيتم إيداع ألف وستمائة )1.600( حق في محفظة )أ( وأربعمائة )400( حق في محفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم، يحق لهم، ولكن بعد إيداع الشهادات في محافظ استثمارية عن طريق الوسطاء أو مركز إيداع األوراق المالية، وذلك قبل نهاية مرحلة االكتتاب، 
وإحضار الوثائق الالزمة. وفي حال عدم قيامهم بإيداع الشهادات وفقا لما ذكر، فإن حملة هذه الشهادات لن يستطيعوا االكتتاب في أسهم حقوق األولوية 

المطروحة.

هل يحق لمن اشترى حقوقًا إضافيًة تداولها مرة أخرى؟

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

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

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

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

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

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

ال، ال يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك. وفي حال 
عدم ممارسة الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية. 

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

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

الطرح. 

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

يحق للمساهم المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية العامة غير 
العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

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

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
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لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟

نعم، حيث انه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم )أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد 
الجمعية العامة غير العادية(، مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول 

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

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

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

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

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

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟ 

ال، ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟

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

مساعدة إضافية: 

في حال وجود أي استفسارات، الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني: info@saudienaya.com. وألسباب قانونية، سوف يكون بمقدور الشركة 
فقط تقديم المعلومات الواردة في هذا النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار الحقوق أو حتى تقديم المشورة 

المالية أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية.

القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها 12272

أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1439/03/25هـ )الموافق 2017/12/13م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق 
أولوية بقيمة مائتي مليون )200.000.000( ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية الالزمة. هذا وقد حصلت الشركة على 

موافقة مؤسسة النقد على زيادة رأس مالها بموجب الخطاب رقم 8200/41 بتاريخ 1439/10/26هـ )الموافق 2018/06/10م(.

وفي يوم 1440/04/05هـ )الموافق 2018/12/12م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأسمال الشركة من خالل إصدار أسهم 
حقوق أولوية، ويتمثل االكتتاب في طرح عشرين مليون )20.000.000( سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد، 
وبقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية وذلك لزيادة رأس مال الشركة من مائة مليون )100.000.000( ريال سعودي إلى ثالثمائة مليون 

)300.000.000( ريال سعودي.

الهيئة يوم 1440/02/23هـ  بتاريخ إعالنها في موقع  الهيئة وذلك  التي طلبتها  المؤيدة  المستندات  الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وكافة  كما تمت 
)الموافق 2018/11/01م(.

بنود متفرقة 12282

سيكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم لصالحهم ومنفذي الوصايا 
ومديري التركات والورثة. ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدا في هذه النشرة، فإنه ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح 

أو التزامات ناشئة عنه، أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر طبقا لها. وقد يتم توزيع نشرة اإلصدار 
هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، وفي حالة التعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي، يعمل بالنص العربي لنشرة اإلصدار.

إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة 12292

ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم.
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التغيرات في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال. 13

أن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية هو )34.3( ريال سعودي ومن المتوقع أن يصل إلى )18.1( ريال سعودي في افتتاحية 
اليوم الذي يليه والتغيير يمثل نقص بنسبة )47.2%( تقريباً.

طريقة احتساب سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال كالتالي:

أوالً: احتساب القيمة السوقية للرشكة عند اإلغالق يف يوم الجمعية العامة غري العادية

عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية x سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية = القيمة السوقية للشركة عند 
اإلغالق في يوم الجمعية العمومية غير العادية.

ثانياً: احتساب سعر السهم يف افتتاحية اليوم الذي ييل يوم الجمعية العمومية غري العادية

)القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية + قيمة األسهم المطروحة( / )عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير 
العادية + عدد األسهم المطروحة لالكتتاب( = سعر السهم المتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة غير العادية.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب. 14

نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب 14212

يُمكن االكتتاب باستخدام منّصات التداول أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين. وسيتم االكتتاب باألسهم الجديدة على مرحلة واحدة 
وفق ما هو مبين في هذه النشرة ويتاح خاللها لجميع المستثمرين )دون فصل بين المساهمين المقيدين في سجل الشركة والمستثمرين الجدد الذين 
قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول( ممارسة حقهم باالكتتاب )كلياً أو جزئياً( في األسهم الجديدة على أن يتم فقط الموافقة على االكتتاب 
بعدد من األسهم الجديدة المستحقة بموجب حقوق األولوية الموجودة في المحفظة االستثمارية. يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب 
بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. وتدفع قيمة األسهم المكتتب بها بالكامل من حساب العميل لدى الوسيط أو بشيك مصدق يكتب باسم الشركة 
على أن يكون مسحوباً لدى أحد البنوك المحلية. وفي حال االكتتاب في األسهم الجديدة بما يزيد عن عدد حقوق األولوية في المحفظة، فلن يتم قبول 

االكتتاب به في مرحلة االكتتاب.

وال يقبل الطلب ما لم ترفق به أصل وصورة الوثائق التالية )على أن يقوم الوسيط بمطابقة األصل مع الصورة وإعادة األصل للمكتتب أو الوكيل(:

أصل وصورة البطاقة الشخصية للسعوديين وجواز السفر للخليجيين واإلقامة للمقيمين. �
أصل وصورة السجل التجاري للمكتتب االعتباري مع أصل وصورة البطاقة الشخصية للمخولين بالتوقيع. �
أصل وصورة صك الوكالة الشرعية في حال وجود توكيل لمن يحق لهم التوكيل )فقط للسعوديين(. �
أصل وصورة صك حصر اإلرث في حال وجود ورثة. �
أصل وصورة البطاقة الشخصية للوكيل إن وجد. �
أصل وصورة شهادة األسهم للمكتتبين الذين يملكون شهادات أسهم. �

وال يقبل االكتتاب إال من المكتتب شخصياً أو من وكيله الشرعي بالنسبة لألفراد والممثل المفوض بالنسبة للشركات. كما ال يعتد بنقل ملكية األسهم 
المكتتب بها إال من تاريخ القيد في سجل المساهمين بموجب األنظمة والتعليمات المنظمة لتداول األسهم السعودية المطبقة بهذا الخصوص.

ويجوز رفض أي من طلبات االكتتاب كلياً أو جزئياً إذا لم يستوف الطلب شروط ومتطلبات االكتتاب، وفي هذه الحالة ستعاد المبالغ المدفوعة المتعلقة 
بالطلب الذي تم رفضه. وسيعتبر طلب االكتتاب الغياً في حال عدم وجود ختم الجهة المستلمة عليه أو احتوائه على معلومات غير صحيحة. هذا ويتحمل 
المكتتب مسؤولية دقة وصحة المعلومات والبيانات الواردة في طلب االكتتاب، وسيعتبر طلب االكتتاب الغياً في حال احتوائه على معلومات غير صحيحة 

أو غير دقيقة.

عمليات التخصيص 14222

يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة لمستحقي كسور 
األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي، وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية 
للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه 
يوم 1440/05/11هـ )الموافق 2019/01/17م( وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهدي التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة 

المتبقية وستخصص له.

ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بفرع الجهة التي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن 
عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم 1440/04/30هـ )الموافق 2019/01/06م(.

السوق المالية السعودية )تداول( 14232

تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام 1990م. تتم 
عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداًء من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من يوم األحد حتى 
يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر 

وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً.

ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً وهي األوامر 
المشتملة على أفضل األسعار، وتليها األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت اإلدخال.

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري 
.)2+T( لمزودي المعلومات المعروفين مثل »رويترز«. وتتم تسوية الصفقات آلياً خالل يومي عمل حسب

وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام »تداول«. ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق، 
بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.
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تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي 14242

تم تقديم طلب لدى الهيئة لتسجيل وإدراج أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم الوفاء بالمتطلبات 
كافة.

ومن المتوقع اعتماد التسجيل وبدء التداول في أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي ألسهم حقوق 
األولوية، وسوف يعلن عن ذلك في حينه في موقع تداول اإللكتروني. وتعتبر التواريخ المذكورة في هذه النشرة مبدئية ويمكن تغييرها بموافقة هيئة السوق 

المالية.

وبالرغم من أن األسهم القائمة مسجلة في سوق األسهم السعودية وأن الشركة مدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية )تداول(، إال أنه ال يمكن 
التداول في األسهم الجديدة إال بعد اعتماد التخصيص النهائي لألسهم وإيداعها في محافظ المكتتبين. ويحظر حظرا تاما التداول في األسهم الجديدة 

قبل اعتماد عملية التخصيص.

يتحمل المكتتبون ومقدمو العروض في الطرح المتبقي الذين يتعاملون في نشاطات التداول المحظورة هذه المسؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل الشركة 
أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة.
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المستندات المتاحة للمعاينة. 15

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة الكائن في مدينة جدة وذلك خالل ساعات العمل الرسمية قبل 14 يوم من تاريخ 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال وستبقى هذه المستندات متاحة للمعاينة حتة نهاية الطرح:

املستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الرشكة:

شهادة السجل التجاري للشركة. �
النظام األساسي للشركة. �

املوافقات املتعلقة بأسهم زيادة رأس املال:

قرار مجلس اإلدارة بالتوصية بزيادة رأس المال. �
موافقة مؤسسة النقد على زيادة رأس المال. �
موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال. �
موافقة السوق المالية السعودية )تداول(على زيادة رأس المال. �

التقارير والخطابات واملستندات:

اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب. �
الموافقات الخطية من قبل المستشار المالي ومدير االكتتاب والمتعهد بالتغطية، المستشار القانوني والمحاسبون القانونيون على استخدام  �

اسمهم وشعارهم ضمن نشرة اإلصدار.



تأسست شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (ويشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «عناية») كشركة 
مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٢٧هـ (الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٩م) 
وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٤) وتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٢٥هـ (الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٧م) والسجل التجاري 
رقم ٤٠٣٠٢٢٣٥٢٨ وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٢٧هـ الموافق (٢٠١٢/٠٢/١٩م)، وتم تسجيلها بسجل مدينة جدة 
حيث مقر المركز الرئيسي للشركة. وبدأت الشركة مزاولة نشاط التأمين في فرع التأمين الصحي بعد 
م ن  رقم ت  بموجب تصريح  النقد»)  («مؤسسة  السعودي  العربي  النقد  موافقة مؤسسة  حصولها على 
التأسيس  عند  الشركة  مال  رأس  بلغ  (الموافق٢٠١٢/٠٨/٠٧م).  وتاريخ ١٤٣٣/٠٩/١٩هـ   ٢٠١٢٨/٣٢/
مليون (٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي  أربعين  إلى  ريال سعودي مقسم  مليون (٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)  أربعمائة 
بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وقد اكتتب المساهمون 
المؤسسون بعدد أربعة وعشرين مليون (٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم ما يمثل (٦٠٪) من إجمالي أسهم الشركة 
ودفعوا قيمتها بالكامل، وقد تم طرح األسهم المتبقية والبالغة ستة عشر مليون (١٦٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم 
إلى  ٢٠١١/١٢/١٩م)  (الموافق  ١٤٣٣/٠١/٢٤هـ  تاريخ  من  الفترة  في  تم  الذي  العام  لالكتتاب   (٪٤٠)
١٤٣٣/٠١/٣٠هـ (الموافق ٢٠١١/١٢/٢٥م) بسعر اكتتاب بلغ عشرة (١٠) رياالت سعودية للسهم الواحد، 
وتم إدراج األسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٠٥هـ (الموافق ٢٠١٢/٠٢/٢٧م). 
قامت الشركة بتاريخ ١٤٣٨/٠١/١٧هـ (الموافق ٢٠١٦/١٠/١٨م) بتخفيض رأس مالها من أربعمائة مليون 
تخفيض  وبالتالي  سعودي،  ريال   (٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون  مائتي  إلى  سعودي  ريال   (٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)
إلى عشرين مليون (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم  أربعين مليون (٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم  الشركة من  عدد أسهم 
عن طريق إلغاء عشرين مليون (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها (٥٠٪)، 
(الموافق  ١٤٣٩/٠٩/٢٦هـ  بتاريخ  الشركة  قامت  كما  سهم.   (٢) كل  عن  واحد  سهم  تخفيض  وبمعدل 
٢٠١٨/٠٦/١٠م) بتخفيض رأس مالها من مائتي مليون (٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي إلى مائة مليون 
(١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من عشرين مليون (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) 
سهم إلى عشرة مليون (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عن طريق إلغاء عشرة مليون (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم وبنسبة 
تخفيض في رأس المال مقدارها (٥٠٪)، وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل (٢) سهم. يبلغ رأسمال 
الشركة الحالي مائة مليون (١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى عشرة مليون (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم 
عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد (ويشار إلى كل منها بـ «سهم حالي» 

وإلى جميعها بـ»األسهم الحالية»)، وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل.
وبتاريخ هذه النشرة، يتمثل المساهمون الكبار في الشركة (الذين يملكون ٥٪ أو أكثر من رأسمالها) في 
شركه ميونخ ري (بنسبة ملكية تبلغ ١٥٪)، الشركة الوطنية للضمان الصحي (بنسبة ملكية تبلغ ١٠٪)، 
شركة خالد احمد الجفالي المحدودة (بنسبة ملكية تبلغ ٥٪) وشركة محمد ووليد احمد الناغي (بنسبة 

ملكية تبلغ ٥٪).
٢٠١٧/١٢/١٣م)  (الموافق  ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ  بتاريخ  المنعقد  اجتماعه  في  الشركة  إدارة  مجلس  أوصى 
بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائتي مليون (٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال 
على  الشركة  حصلت  وقد  هذا  الالزمة.  النظامية  الموافقات  كافة  على  الحصول  بعد  وذلك  سعودي، 
بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٦هـ  الخطاب رقم ٨٢٠٠/٤١  زيادة رأس مالها بموجب  النقد على  موافقة مؤسسة 

(الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٠م).
وفي يوم ١٤٤٠/٠٤/٠٥هـ (الموافق ٢٠١٨/١٢/١٢م)، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على 
(«الطرح»)، وسيتم ذلك من خالل طرح  أولوية  الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق  مال  زيادة رأس 
عشرين مليون (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي جديد («أسهم حقوق األولوية» أو «األسهم الجديدة») بسعر 
طرح يبلغ (١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد («سعر الطرح»)، وبقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة 
رياالت سعودية وذلك لزيادة رأس مال الشركة من مائة مليون (١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي إلى ثالثمائة 

مليون (٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي.
األولوية»  بـ»حقوق  مجتمعة  إليها  (ويشار  للتداول  قابلة  مالية  كأوراق  األولوية  حقوق  إصدار  يتم  سوف 
العادية الخاصة  العامة غير  انعقاد الجمعية  المالكين لألسهم يوم  بـ»حق أولوية») للمساهمين  ومنفردة 
ثاني يوم تداول  المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية  بزيادة رأس 
يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٩هـ (الموافق 
ومنفردين  المقيدين»  بـ»المساهمين  مجتمعين  إليهم  (ويشار  األحقية»)  («تاريخ  ٢٠١٨/١٢/١٦م) 
بـ»المساهم المقيد») على أن تودع تلك الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين بعد انعقاد الجمعية 
العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال بعدد (٢) حق لكل سهم واحد (١) قائم من أسهم الشركة، 

ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد جديد بسعر الطرح.
الذين  المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين («المستثمرين الجدد») -  وسيكون بإمكان المساهمين 
األولوية  واالكتتاب في أسهم حقوق  التداول   - الجديدة  واالكتتاب في األسهم  الحقوق  تداول  لهم  يحق 
في السوق المالية السعودية («تداول» أو «السوق»). وتبدأ فترة التداول و فترة االكتتاب في يوم االثنين 
١٤٤٠/٠٤/١٠هـ (الموافق ٢٠١٨/١٢/١٧م) على أن تنتهي فترة التداول في يوم االثنين ١٤٤٠/٠٤/١٧هـ 
الخميس  يوم  نهاية  حتى  االكتتاب  فترة  تستمر  بينما  التداول»)،  («فترة  ٢٠١٨/١٢/٢٤م)  (الموافق 
١٤٤٠/٠٤/٢٠هـ (الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٧م) («فترة االكتتاب»). وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة 
االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية 

الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع من بداية نفس الفترة. 

شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٢٧هـ (الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٩م) 
وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٤) وتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٢٥هـ (الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٧م) والسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٢٢٣٥٢٨ 

وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٢٧هـ الموافق (٢٠١٢/٠٢/١٩م)
طرح ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم عادي بسعر طرح يبلغ ١٠ رياالت سعودية للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية 
بقيمة إجمالية تبلغ ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي، وتمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة ٢٠٠٪ ليصبح رأس مال الشركة 

٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي

فترة التداول: تبدأ من يوم االثنين ١٤٤٠/٠٤/١٠هـ (الموافق ٢٠١٨/١٢/١٧م) وتنتهي في يوم االثنين ١٤٤٠/٠٤/١٧هـ (الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٤م)
فترة االكتتاب: تبدأ من يوم االثنين ١٤٤٠/٠٤/١٠هـ (الموافق ٢٠١٨/١٢/١٧م) وتنتهي في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٤/٢٠هـ (الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٧م)

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

فترة التداول. 
وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة على مرحله واحدة وفقا لما يلي:

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

جديدة فسيتاح له االكتتاب بها انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).
سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل). - ٣
سيتاح االكتتاب إلكترونيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم - ٤

من خاللها إدخال أومر البيع والشراء باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة 
لدى الوسيط.

وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب («األسهم المتبقية») فستطرح تلك األسهم 
على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي (ويشار إليهم بـ «المؤسسات االستثمارية») (ويشار إلى 
عملية الطرح هذه بـ «الطرح المتبقي»). وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم 
المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً يوم الثالثاء ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ 
(الموافق  ١٤٤٠/٠٤/٢٦هـ  األربعاء  يوم  من  مساءا  الخامسة  الساعة  وحتى  ٢٠١٩/٠١/٠١م)  (الموافق 
االستثمارية  للمؤسسات  المتبقية  األسهم  وسيتم تخصيص  المتبقي»).  الطرح  («فترة  ٢٠١٩/٠١/٠٢م) 
ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل (شرط أن ال يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص األسهم 
فسيتم  األسهم  لكسور  بالنسبة  أما  العرض.  نفس  تقدم  التي  االستثمارية  المؤسسات  على  بالتناسب 
عملية  من  المحصل  الطرح  سعر  إجمالي  تسديد  وسيتم  بالمثل،  ومعاملتها  المتبقية  لألسهم  إضافتها 
الطرح المتبقي للشركة، وتوزع باقي متحصالت عملية الطرح (بما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها 

كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه ١٤٤٠/٠٥/١١هـ (الموافق ٢٠١٩/٠١/١٧م).
فسيخصص  األسهم،  وكسور  المتبقية  األسهم  جميع  في  االستثمارية  المؤسسات  تكتتب  لم  حال  وفي 
 »  (١٢) القسم  راجع  (فضًال  الطرح  بسعر  بشرائها  سيقوم  الذي  التغطية  لمتعهد  أسهم  من  تبقى  ما 
شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب»). وسيتم الفاعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه 
«شروط   (١٢) القسم  راجع  (فضال  التخصيص»)  («تاريخ  ٢٠١٩/٠١/٠٦م)  (الموافق  ١٤٤٠/٠٤/٣٠هـ 

وأحكام وتعليمات االكتتاب»).
وبعد اكتمال عملية الطرح واالكتتاب، سيصبح رأس مال الشركة ثالثمائة مليون (٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال 
متحصالت  صافي  استخدام  وسيتم  عادي.  سهم   (٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون  ثالثين  إلى  مقسم  سعودي، 
الطرح في دعم النمو والمالءة المالية للشركة (فضال راجع القسم (٦) «استخدام متحصالت الطرح»). 

األسهم  وستكون  تفضيلية.  لحامله حقوق  أي سهم  يعطي  وال  واحدة،  فئة  من  الشركة  أسهم  إن جميع 
الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماما لألسهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت 
واحد ويحق لكل مساهم في الشركة («المساهم») حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين («الجمعية 
العامة») (سواء العادية أو غير العادية) والتصويت فيها. وسيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن 

الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها. 
يبلغ عدد األسهم المدرجة للشركة حتى تاريخ هذه النشرة عشرة ماليين (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم، ويتم 
حاليا تداول األسهم القائمة للشركة في السوق المالية السعودية (تداول). وقد تقدمت الشركة بطلب 
لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية («الهيئة») لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما قدمت 
الجهات  بكافة متطلبات  والوفاء  المطلوبة  المستندات  تقديم جميع  تم  تداول إلدراجها، وقد  إلى  طلب 
ذات العالقة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من 
عملية تخصيص األسهم الجديدة ورد الفائض (فضال راجع الصفحة رقم (ي) «تواريخ مهمة لألشخاص 
المستحقين»). وسيكون التداول في األسهم الجديدة - بعد تسجيلها وقبول إدراجها - متاحا لمواطني 
التعاون  الدول األعضاء في مجلس  إقامة نظامية ومواطني  السعودية والمقيمين فيها  العربية  المملكة 
األجانب  المستثمرين  إلى  باإلضافة  والخليجية  السعودية  االستثمار  وصناديق  والشركات  الخليجي 
المؤهلين بموجب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية 
الفوائد  على  الحصول  األجانب  المستثمرين  من  األخرى  للفئات  يحق  ذلك،  على  وعالوة  المدرجة. 

االقتصادية المرتبطة باألسهم الجديدة من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة مع األشخاص المرخص لهم 
من قبل الهيئة («الشخص المرخص له»)، مع العلم أن الشخص المرخص له سيكون في هذه 

الحالة المالك القانوني المسجل لألسهم.
(أ)  بالكامل ودراسة قسم «إشعار هام» في الصفحة  ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه 

والقسم (٢) «عوامل المخاطرة» الواردين في هذه النشرة قبل اتخاذ قراراستثماري 
يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديدة. 

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

المالية السعودية أّي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أّي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٣هـ (الموافق ٢٠١٨/١١/٠١م)

نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

رشكة عناية السعودية للتأمني التعاوين

املستشار املايل ومدير االكتتاب

ومتعهد التغطية




